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املقدمة
يخفق القضاء – أحد خطوط الدفاع األخرية – خالل فرتة األزمة هذه يف مرص، يف أداء مهمته األساسية الخاصة بحامية سيادة القانون وحقوق اإلنسان.

يف مايو/أيار 2٠1٤، بعد موجة ثانية من أحكام اإلعدام الجامعية، أشارت مجموعة من خرباء األمم املتحدة املستقلني إىل »االستهزاء بالعدالة املستمر وغري املقبول 

الذي يلقي ظالالً كبرية من الشك عىل النظام القانوين املرصي«.1 وبعد شهرين، أصدرت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قراراً »يندد بالتجاهل البنّي 
للضامنات األساسية للمحاكمة العادلة وسالمة اإلجراءات القانونية من قبل املحاكم وكذلك افتقار القضاء لالستقاللية« يف مرص.2

يتنــاول هــذا التقريــر تدخــالت الســلطة التنفيذيــة القامئــة منــذ فــرتة طويلــة يف النظــام القضــايئ املــرصي، وكذلــك القوانــني الداعمــة لهــذا التدخــل، والتــي قّوضــت 
مــن قــدرة القضــاء عــىل العمــل بصفتــه جهــة تحكيــم محايــدة ومســتقلة تحمــي حقــوق اإلنســان.

إبــان ســقوط نظــام حســني مبــارك املســتبد يف فرباير/شــباط 2٠11، عــن طريــق مظاهــرات جامهرييــة عمــت أنحــاء البــالد، أخفــق مــن تولــوا الســلطة يف صــون 
ســيادة القانــون وتفعيــل إصالحــات تتســق مــع احــرتام حقــوق اإلنســان.

شــغل الجيــش أوالً فــراغ الســلطة الــذي تســبب فيــه رحيــل الرئيــس مبــارك، عــىل هيئــة املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة، غــري املنتخــب لهــذا املنصــب أو الخاضع 
للمحاســبة فيــام يخصــه، وقــد حكــم عــرب سلســلة مــن القــرارات املُعلنــة مــن طــرف واحــد، ُســميت »إعالنــات دســتورية«. انعقــدت االنتخابــات الربملانيــة يف 
يناير/كانــون الثــاين 2٠12، لكــن حكمــت املحكمــة الدســتورية العليــا بعــد ســتة أشــهر بعــدم دســتوريتها. تــم حــل مجلــس الشــعب لتبقــى الســلطة حــرصاً يف 

يــد الجيــش.

ــن  ــدأت سلســلة م ــالد، وب ــم يف الب ــا أســاس الُحك ــة بصفته ــرارات التنفيذي ــران 2٠12 اســتمر اســتخدام الق ــريس يف يونيو/حزي ــد م ــس محم ــد انتخــاب الرئي بع
الخالفــات القانونيــة بــني الرئيــس مــريس واملحاكــم، مبــا يشــمل محاولــة مــريس تحصــني قراراتــه مــن املراجعــة القضائيــة رداً عــىل عــدم التمكــن مــن مالحقــة 

ــن يف ســياق أحــداث 2٠11. ــداءات عــىل املتظاهري ــات يف االعت ــح التحقيق ــاودة فت ــوق اإلنســان، وملع ــاكات حق ــن انته املســؤولني ع

أســفرت العمليــة املعيبــة لصياغــة الدســتور إىل اعتــامد دســتور باســتفتاء عــام تــم يف ديســمرب/كانون األول 2٠12. بعــد ســتة أشــهر، قضــت املحكمــة الدســتورية 
العليــا يف قــرار مهــم آخــر، بــأن املجلــس الدســتوري، الــذي صــاغ الدســتور، وأن مجلــس الشــورى، غــري قانونــني، مــن واقــع مخالفــة قانــون االنتخابــات ملبــادئ 

املســاواة وعــدم التمييــز. لكــن ســمحت املحكمــة ملجلــس الشــورى باالســتمرار يف االنعقــاد إىل حــني انتخــاب هيئــة ترشيعيــة جديــدة.

بلغــت االحتجاجــات الشــعبية ضــد الرئيــس مــريس ذروتهــا يف يوليو/متــوز 2٠1٣ عندمــا عزلــه الجيــش مــن الســلطة. كــام تــم تعطيــل دســتور 2٠12 وتــم تنصيــب 
ــت حكومــة منصــور مجلــس الشــورى لترتكــز  ــام مــن تــويل الســلطة، حلّ ــة. بعــد أي ــاً للدول ــا – عــديل منصــور – رئيســاً مؤقت رئيــس املحكمــة الدســتورية العلي

الســلطة مــرة أخــرى يف يــد الســلطة التنفيذيــة.

مهــدت القــرارات الصــادرة عــن الرئيــس املؤقــت عــديل منصــور الطريــق أمــام عمليــة معيبــة جديــدة لكتابــة الدســتور الجديــد، بلغــت ذروتهــا يف اعتــامد الدســتور 
الجديــد يف يناير/كانــون الثــاين 2٠1٤. أســفرت االنتخابــات الرئاســية التاليــة، يف مايو/أيــار 2٠1٤ عــن انتخــاب قائــد الجيــش الســابق عبــد الفتــاح الســييس رئيســاً 
للبــالد. اســتخدم الرئيســان – منصــور والســييس – ســلطتهام غــري الخاضعــة ألي ضبــط، يف قمــع املعارضــة السياســية، مــام شــمل فــرض قيــود بالغــة التعســف عــىل 

الحريــات األساســية وتوســيع نطــاق اختصــاص املحاكــم العســكرية يف محاكمــة املدنيــني.

مل يكــن القضــاة وأعضــاء النيابــة مبأمــن مــن هــذا القمــع؛ إذ تعــرض مــن جاهــروا برفــض تــآكل ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان إلجــراءات تأديبيــة، ونُقلــوا إىل 
مناصــب غــري قضائيــة وفصــل آخــرون مــن مناصبهــم. يف الوقــت نفســه، اســتهدفت جامعــات مســلحة قضــاة وأعضــاء يف النيابــة. عــىل ســبيل املثــال، يف يونيــو/

حزيــران 2٠1٥ تــم اغتيــال النائــب العــام املستشــار هشــام بــركات.

ــر أن ٩٤% مــن النــواب املنتخبــني مؤيديــن  ــة، أُعلنــت يف ٥ ديســمرب/كانون األول 2٠1٥ نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب، إذ تناقلــت التقاري عــىل هــذه الخلفي
للرئيــس الســييس. ومــا زال مل يتضــح بعــد إن كان املجلــس الترشيعــي الجديــد سيســاهم يف عــودة ســيادة القانــون ودعــم اســتقالل القضــاء.

مــن خــالل هــذا التقريــر، تســعى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني إىل اإلســهام يف الجهــود الســاعية لتحســني وضــع حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون يف مــرص، مــام 
يشــمل تكريــس ودعــم اســتقالل وحيــاد القضــاء املــرصي وإصــالح اإلطــار القانــوين الوطنــي مبــا يتفــق مــع املعايــري الدوليــة.

إن حــق كل فــرد يف أن تعــرض قضيتــه أمــام محكمــة مختصــة، مســتقلة، ومحايــدة، منشــأة بحكــم القانــون، ُمعــرتف بــه عــىل نطــاق واســع يف القانــون الــدويل 
واملعايــري الدوليــة، مبــا يف ذلــك املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، واملــادة ٧ مــن امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب. 

1   انظــر بيــان صحفــي لخــرباء حقوقيــني باالتحــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة ]باإلنجليزيــة[: »مــرص: العدالــة واملصالحــة يف يف فشــل مســتمر قبيــل موجــة ثانيــة مــن أحــكام اإلعــدام«، 
ــني. ــة واألممي ــان األفارق ــوق اإلنس ــرباء حق ــن خ ــادر م ــرتك ص ــي مش ــان صحف ــو 2٠1٤، بي 1٥ أيار/ماي

2   قــرار حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مــرص، رقــم 2٨٧، اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، الــدورة االســتثنائية السادســة عــرشة انعقــدت مــن 2٠ إىل 2٩ يوليــو/
متــوز 2٠1٤. 
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ولــكل شــخص متهــم بجرميــة الحــق يف محاكمــة عادلــة.٣

صادقــت مــرص عــىل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، وعــىل امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، وعــىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل.٤ 
كــام أنــه وفقــا للــامدة ٩٣ مــن الدســتور، فاملعاهــدات الدوليــة التــي تصــادق عليهــا مــرص ُملزمــة ولهــا قــوة القانــون. مــن ثــم فــإن مــرص ُملزمــة باحــرتام وضــامن 

احــرتام هــذه الحقــوق، فضــالً عــن توفــري الضامنــات الترشيعيــة وغــري الترشيعيــة لتحقيقهــا.٥

يعتمــد هــذا التقريــر أيضــاً عــىل مواثيــق إرشــادية مثــل مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بــأن اســتقالل القضــاء، ومبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور 
أعضــاء النيابــة العامــة، واملبــادئ والتوجيهــات املتعلقــة بالحــق يف املحاكمــة العادلــة ويف الحصــول عــىل املســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، التــي وإن كانــت غــري 
ــون املعاهــدات أو  ــدول مبوجــب قان ــة عــىل ال ــة املرتتب ــة عــىل نطــاق واســع وتعكــس أو تضــم االلتزامــات القانوني ــا، فهــي مقبول ــون يف حــد ذاته ُملزمــة كقان

القانــون الــدويل العــريف.

إن كل مــن املعاهــدات واملواثيــق غــري التعاهديــة هــي مصــادر مهمــة آلليــات رصــد حقــوق اإلنســان الدوليــة، مثــل لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان )لجنــة 
الخــرباء املســتقلني املكلفــة مبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية برصــد التــزام الــدول األطــراف بتنفيــذ العهــد الــدويل(، ومجلــس حقــوق 

اإلنســان وآليــات الخــرباء الخاصــة امللحقــة بــه واللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب.

متــت كتابــة هــذا التقريــر بنــاء عــىل بحــوث أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني يف مــرص منــذ 2٠11 وحتــى 2٠1٥. قابلــت اللجنــة يف ســبتمرب/أيلول 2٠12 وأبريــل/
نيســان وأغســطس/آب 2٠1٣ ويناير/كانــون الثــاين 2٠1٥ جملــة مــن املســؤولني، بينهــم وزراء، ونــواب برملانيــني، ورؤســاء ملحاكــم النقــض، واملحكمــة الدســتورية 
ــة، وقضــاة آخريــن، وأعضــاء باملجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان، فضــالً عــن ممثلــني ملنظــامت مرصيــة غــري حكوميــة معنيــة بحقــوق  ــا، ومجلــس الدول العلي

اإلنســان، ومحامــني، وأهــايل لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

تــم تحليــل الحــاالت مــن خــالل مراجعــة ملفــات القضايــا وعــن طريــق اجتامعــات مــع قضــاة، ومحامــني، ومراقبــني للمحاكــامت، وضحايــا النتهــاكات حقــوق 
اإلنســان.

كــام يســتند التقريــر إىل ثــالث أوراق ســبق للجنــة نرشهــا، وهــي »حاميــة ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان إبــان عــزل الرئيــس مــريس«، و«مــرشوع الدســتور 
املــرصي عــىل ضــوء القانــون الــدويل واملعايــري الدوليــة« و«الدســتور املــرصي الجديــد: عمليــة معيبــة ونتائــج غــري محققــة«.٦

كــام نوضــح يف الفصــل األول مــن التقريــر »القضــاء يف زمــن األزمــة«، بــدالً مــن تفعيــل اإلصالحــات املطلوبــة بشــكل ملّــح لضــامن اســتقالل القضــاء، اســتمرت 
مختلــف األطــراف التــي تولــت الســلطة منــذ خلــع الرئيــس مبــارك يف فرباير/شــباط 2٠11 يف محاوالتهــا الراميــة للســيطرة عــىل القضــاء واســتغالله يف تحقيــق 
ــذ  ــا بعدهــا – ال ســيام من ــذ فرباير/شــباط 2٠11 وم ــاول الفصــل األول كيــف ظهــرت يف الفــرتة من ــة. كــام يتن مكاســب سياســية، مــع اإلشــارة إىل حــاالت معين
عــزل الرئيــس محمــد مــريس يف يوليو/متــوز 2٠1٣ – يف القضــاء املــدين والعســكري عــىل الســواء محاكــامت غــري عادلــة وعقوبــات جائــرة بحــق خصــوم سياســيني 
وصحفيــني ومدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، يف أحيــان كثــرية جــراء مامرســتهم لحقوقهــم يف حريــة التعبــري، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع. كــام يســلط هــذا 
الفصــل الضــوء عــىل كيفيــة تعــرض القضــاة، الذيــن تجــرؤوا عــىل الــكالم لصالــح اســتقالل القضــاء وســيادة القانــون، إىل إجــراءات تأديبيــة غــري عادلــة أســفرت 

عــن نقــل بعضهــم وعــزل بعضهــم اآلخــر.

يعــرض الفصــل الثــاين باختصــار نظــام املحاكــم يف مــرص، وتحلــل الفصــول التاليــة اإلطــار القانــوين الــذي يعمــل مبوجبــه القضــاء املــرصي، عــىل ضــوء املعايــري 
الدوليــة التــي تهــدف إىل حاميــة اســتقالل القضــاء، ودور أعضــاء النيابــة العامــة.٧ كــام تســلط هــذه الفصــول الضــوء عــىل الطريقــة التــي تقــوض بهــا أحــكام 
ــك  ــاول تل ــالت. تتن ــات بتعدي ــم توصي ــد، مــع تقدي ــني والسياســات واملامرســات، مــن قــدرة القضــاء عــىل أداء مهامــه بشــكل مســتقل ومحاي الدســتور، والقوان

ــة العامــة، واملحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ. ــا، والنياب ــة، واملحكمــة الدســتورية العلي ــون الســلطة القضائي الفصــول: مجلــس القضــاء األعــىل، وقان

٣   يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا الشــخص تحــت ســن 1٨ عامــاً وقــت وقــوع الجرميــة، يصبــح لــه حقــوق معينــة إضافيــة، مبــا يف ذلــك تلــك املذكــورة يف املادتــني ٣٧ و٤٠ مــن اتفاقيــة 
ــل. ــوق الطف حق

٤   صادقت مرص عىل العهد الدويل يف 1٤ يناير/كانون الثاين 1٩٨2، وعىل امليثاق األفريقي يف 2٠ مارس/آذار 1٩٨٤ وعىل اتفاقية حقوق الطفل يف ٦ يوليو/متوز 1٩٩٠.

٥   العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مادة 2.
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٨ | القضاء املرصي: أداة للقمع

امللخص التنفيذي والتوصيات األساسية

القضاء يف زمن األزمة 

نظــراً للــدور الرئيــيس الــذي يلعبــه القضــاء يف ضــامن ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان، فــإن الحــق يف محاكمــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة، ومســتقلة، 
وحياديــة مكفــول بوضــوح يف القانــون الــدويل واملعايــري الدوليــة، مبــا يف ذلــك املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، ومــرص دولــة 

طــرف فيــه.٨ هــذا الحــق ُمطلــق وال يخضــع ألي اســتثناءات. ومــرص ملزمــة باحــرتام وضــامن احــرتام هــذا الحــق وكذلــك توفــري الضامنــات الالزمــة لتحقيقــه.٩

يف أوقــات األزمــات، يجــب أن يضطلــع القضــاء بــدور الرقيــب عــىل املامرســة التعســفية للســلطة مــن قبــل هيئــات الحكومــة األخــرى، ال ســيام لضــامن التــزام 
القوانــني والتدابــري املُعتمــدة للتصــدي لألزمــة، بســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان.

ــارك يف فرباير/شــباط 2٠11، الســيطرة  ــع الرئيــس مب ــذ خل ــة أو عســكرية، من ــة، ســواء مدني ــت الســلطات املرصي ــدور، حاول ــز هــذا ال ــدالً مــن احــرتام وتعزي ب
عــىل القضــاء واســتغالله لتحقيــق مــآرب سياســية، مبــا يف ذلــك توســيع اختصــاص املحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ، وعــزل النائــب العــام، ومحاولــة تحصــني 

القــرارات الرئاســية مــن املراجعــة القضائيــة. زادت هــذه القــرارات مــن تقويــض اســتقالل القضــاء املــرصي وتــآكل تدابــري حاميــة حقــوق اإلنســان.

تكــرر إخفــاق القضــاء املــرصي يف الوفــاء بــدوره األســايس يف حاميــة ســيادة القانــون وضــامن احــرتام حقــوق اإلنســان عــىل امتــداد الفــرتة االنتقاليــة. مــن واقــع 
تحليــل بعــض الحــاالت يف اآلونــة األخــرية، ال ســيام تلــك التــي بــدأت أو صــدرت فيهــا قــرارات منــذ عــزل الرئيــس مــريس، ظهــر أن القضــاء والنيابــة يف مــرص أصبحــا 

يُنظــر إليهــام كأداة أساســية لقمــع الخصــوم السياســيني، والصحفيــني، واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان.

كــام أنــه ومــن واقــع فحــص حــاالت فرديــة يبــدو أن اإلجــراءات الجنائيــة املتخــذة ضــد خصــوم سياســيني، وصحفيــني، ومدافعــني عــن حقــوق اإلنســان قــد شــابها 
جملــة مــن انتهــاكات للحقــوق املعــرتف بهــا دوليــاً. وتحديــداً، فقــد بــدأت مالحقــات قضائيــة عــىل يــد أعضــاء بالنيابــة العامــة واســتمر فيهــا القضــاة أحيانــاً، فيــام 
كانــت االتهامــات ال ســند وال أســاس لهــا. كــام تبــني تفضيــل أعضــاء النيابــة والقضــاة بشــكل عــام حبــس األفــراد الذيــن ينتظــرون املحاكمــة، وهــو األمــر الــذي 

تكــرر كثــرياً، كــام كان الوضــع يف قضايــا يــارا ســالم و22 آخريــن، وعــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن.

ــد  ــال، وق ــن عــىل ســبيل املث ــاح و2٤ آخري ــد الفت ــة عــالء عب ــاع، كقضي ــة لتحضــري الدف ــا عــىل الوقــت أو التســهيالت الكافي مل يحصــل املتهمــون يف عــدة قضاي
اقتــرصت زيــارات األول عــىل مقابلــة محاميــه مــرة كل ٣٠ يومــاً وُحــرم مــن مقابلــة املحامــني عــىل انفــراد. كــام رفــض القضــاء إحالــة الطعــن عــىل دســتورية قوانــني 

إىل املحكمــة الدســتورية، وطبــق بــدالً مــن هــذا قوانــني تنتهــك حقــوق اإلنســان، ال ســيام قانــون التظاهــر )قانــون 1٠٧ لســنة 2٠1٣(.

ــة جلســات هــذه املحاكــامت. وصــدرت  ــاء املحاكمــة، ويف ضــامن علني ــاع أثن ــوق الدف ــاع واملســاواة يف حق ــؤ وســائل الدف ــق القضــاة يف ضــامن تكاف ــام أخف ك
ــاب  ــن اآلالف يف أعق ــول. أدي ــة دون شــك معق ــاب أدل ــم غي ــني رغ ــن املتهم ــكل م ــة ل ــىل املســؤولية الفردي ــة ع ــة موثوق ــدون أدل ــرية ب ــا كث ــات يف قضاي اإلدان
محاكــامت جائــرة وُحكــم عــىل املئــات منهــم باإلعــدام يف انتهــاك للحــق يف الحيــاة. واشــتملت بعــض األمثلــة الصارخــة عــىل انتهــاكات الحــق يف املحاكمــة العادلــة 

يف محاكــامت ملئــات املتهمــني، ُحكــم عــىل عــرشات أو مئــات منهــم باإلعــدام والســجن املؤبــد.

يف الوقــت نفســه، فــإن القضــاة الذيــن يُنظــر إليهــم كمعارضــني للنظــام الحــايل و/أو جاهــروا بانتقــاد التعــدي عــىل ســيادة القانــون وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
ــات،  ــن الجمعي ــري، وتكوي ــة التعب ــوق القضــاة يف حري ــاك لحق ــرر يف انته ــت بشــكل متك ــراءات طُبق ــة. هــذه اإلج ــري عادل ــة غ ــراءات تأديبي ــد تعرضــوا إلج فق

ــة اإلجــراءات القانونيــة. والتجمــع، وشــابها انتهــاكات لســالمة وعدال

هنــاك حاجــة إىل تدابــري عاجلــة ملنــع االنهيــار التــام لســيادة القانــون يف مــرص، مبــا يشــمل تدابــري لضــامن اســتقالل القضــاء وعملــه عــىل حاميــة حقــوق اإلنســان، 
ومنهــا الحــق يف املحاكمــة العادلــة والحــق يف الحيــاة. لتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب عــىل الســلطات املرصيــة ضــامن: 

i . انتهــاء تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف شــأن القضــاء، مبــا يشــمل عــزل أعضــاء النيابــة العامــة بقــرارات أحاديــة وفــرض قيــود عــىل واليــة املحاكــم
العاديــة بهــدف تحصــن قــرارات الســلطة التنفيذيــة مــن مراجعــة القضــاء.

ii ..٢0وضع حد ملحاكمة املدنين أمام املحاكم العسكرية، وإلغاء القرار الرئايس رقم ١٣٦ الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر/ترشين األول ١٤
iii . ــن يف ــراد املدان ــة باألف ــك الخاص ــكرية، وتل ــم عس ــام محاك ــوا أم ــن حوكم ــن الذي ــع املدني ــق جمي ــادرة بح ــكام الص ــات واألح ــاء اإلدان إلغ

ــة بأنهــم ارتكبــوا جرائــم معــرف بهــا )مبوجــب  ــرة أمــام محاكــم مدنيــة. يجــب إعــادة محاكمــة مــن توجــد شــكوك معقول محاكــامت جائ
القانونــن الوطنــي والــدويل( خــالل فــرة زمنيــة معقولــة وأمــام محكمــة مدنيــة مســتقلة وحياديــة مــن خــالل مــداوالت وإجــراءات تســتويف 

ــة. ــة الخاصــة بالنزاهــة والعدال ــري الدولي املعاي
iv . :أن تطالب املبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة باآليت

االضطالع بواجباتهم بنزاهة، وبشكل متسق، وعاجل، واحرام وحامية الكرامة اإلنسانية وصون حقوق اإلنسان؛ أ. 
عدم فتح مالحقات قضائية أو االستمرار فيها عندما تظهر التحقيقات الحيادية أن االتهامات ال أساس لها. ب. 

٨   صادقت مرص عىل العهد الدويل يف 1٤ يناير/كانون الثاين 1٩٨2.

٩   العهد الدويل، املادة 2.
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v . :صياغة مدونة سلوك للقضاء، يضعها القضاة، وتشتمل عىل التزامات مرتبة عىل القضاة مبا ييل
ضامن أن تكون املداوالت القضائية نزيهة مع احرام حقوق األطراف؛ وأ. 
حامية وضامن احرام حقوق اإلنسان. ب. 

vi . :تعديل قانون اإلجراءات الجنائية – ال سيام املواد ١٢٥، و٢٣٣، و٣٧٤ – لضامن حامية القانون لحقوق جميع املتهمن يف
الوصول للمحامن فور حرمانهم من حريتهم وبشكل مستمر ومنتظم؛ أ. 
الحصول عىل الوقت والتسهيالت الكافية ملشاورة املحامن عىل انفراد؛ ب. 
التمثيل بواسطة محام وتلقي مساعدة املحامن، مبا يشمل فرة استجواب السلطات لهم؛ ت. 
الحصول عىل الوقت والتسهيالت الكافية لتحضري الدفاع؛ ث. 
منــح املتهمــن يف جرائــم جنائيــة ومحاميهــم حــق االطــالع عــىل الوثائــق واألدلــة األخــرى يف الوقــت املناســب، مبــا يشــمل جميــع أدلــة 	. 

اإلثبــات والنفــي؛ 
إخطار املتهمن ومحاميهم – مبهلة كافية – مبواعيد، وأوقات، وأماكن جلسات املحاكم. 	. 

vii . إحالــة الطعــون عــىل دســتورية القوانــن إىل املحكمــة الدســتورية العليــا وعــدم تطبيــق القوانــن املتنــازع عــىل دســتوريتها أو عــىل تعارضهــا
مــع املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تعــد مــرص طرفــا فيهــا.

viii . عــىل حــق املتهــم يف الحضــور أثنــاء املــداوالت القضائيــة الجنائيــة ويف املســاعدة 	تعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بحيــث ينــص بوضــو
القانونيــة مــن اختيــاره، ويف االســتعانة مبحــام مؤهــل لديــه خــرة كافيــة – عندمــا يقتــي ســري العدالــة – مجانــاً عندمــا ال يكــون لــدى املتهــم 

القــدرة عــىل تحمــل األتعــاب.
ix . تعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بحيــث يكفــل بشــكل كامــل مبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع وضــامن إقــرار القضــاة لهــذا الحــق وتطبيقهــم

لــه.
x . تعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بحيــث يكفــل بشــكل كامــل مبــدأ قرينــة الــراءة، ومبــدأ املســؤولية الجنائيــة الفرديــة، بحيــث يُفــرض

بــراءة الشــخص حتــى تثبــت إدانتــه يف الجرائــم املتهــم بهــا دون شــك معقــول عــن طريــق أدلــة مقبولــة يف إطــار مــداوالت نزيهــة. 
xi . .تعديل القانون املرصي بحيث يتم إلغاء عقوبة اإلعدام، ووقف اسخدامها إىل حن إلغاءها

xii . إســقاط اإلجــراءات التأديبيــة املفروضــة عــىل قضــاة جــراء مامرســتهم املرشوعــة لحقهــم يف حريــة التعبــري وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع، مــع
إلغــاء العقوبــات املفروضــة مبوجــب هــذه اإلجــراءات، والتدابــري التــي مل تحــرم حــق القضــاة يف جلســات عادلــة.
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ــة والسياســية – إىل  ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــد ال ــادة 1٤ مــن العه ــات امل ــة بحقــوق اإلنســان – يف تفســريها ملقتضي ــة األمــم املتحــدة املعني أشــارت لجن
التزامــات الــدول بحاميــة »القضــاة مــن خضــوع قراراتهــم ألي تأثــري ســيايس« عــن طريــق »اإلجــراءات واملعايــري املوضوعيــة« يف األمــور املتعلقــة باملســار املهنــي 
ــارا بواعــث قلــق إزاء تدخــل  ــة بحقــوق اإلنســان ومقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني قــد أث ــة املعني للقضــاة.1٠ كــام أن اللجن

الســلطة التنفيذيــة يف مثــل هــذه األمــور، وأوصيــا بــأن تتــوىل هــذه القــرارات هيئــة مســتقلة.

رغــم أن مجلــس القضــاء األعــىل يف مــرص مختــص مبوجــب الدســتور بــأن يكــون الجهــة األساســية املرشفــة عــىل أمــور القضــاء، فهــو يفتقــر إىل  كفالــة ضامنــات 
اســتقالل القضــاء، وكأن دور مجلــس القضــاء األعــىل ال يزيــد عــن كونــه ختــم ميهــر قــرارات وزيــر العــدل، الــذي تعــد ســيطرته عــىل املحاكــم واملســار املهنــي 

للقضــاة يف مــرص – كــام ورد بنــص القانــون – غــري متســقة مــع احــرتام اســتقالل القضــاء.

يف حــني أن أغلــب القــرارات املتصلــة بالتعيينــات والتكليفــات واإلجــراءات التأديبيــة تخضــع مبوجــب القانــون ملوافقــة مجلــس القضــاء األعــىل، فــإن دور املجلــس 
يقتــرص إىل حــد بعيــد عــىل التأشــري باملوافقــة ال أكــر عــىل قــرارات الوزيــر.

إن وزيــر العــدل مخــول قانونــاً بتعيــني قضــاة يف محاكــم معينــة، ويف مكتــب النائــب العــام، ويف مناصــب غــري قضائيــة. كــام يحــق لوزيــر العــدل تحديــد أعضــاء 
وقواعــد عمــل إدارة التفتيــش القضــايئ، وهــي إدارة تابعــة لــوزارة العــدل تخضــع لســلطة الوزيــر املبــارشة، وهــي مكلفــة بالتحقيــق مــع القضــاة وتقييــم عملهــم 
ألغــراض الرتقيــة، والنقــل، والقــرارات التأديبيــة. بحســب القانــون، ميكــن لوزيــر العــدل أيضــاً مطالبــة النائــب العــام ببــدء إجــراءات تأديبيــة ضــد قضــاة وأعضــاء 

بالنيابــة العامــة، وهــو مكلــف بتنفيــذ القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن املجلــس التأديبــي بحــق القضــاة.

إضافــة إىل ســلطاته الخاصــة باملوافقــة، فــإن مجلــس القضــاء األعــىل مســؤول مبوجــب القانــون عــن مقابلــة املرشــحني ملناصــب قضــاة، وإجــراء تحقيقــات، والفصــل 
ــة بحــق القضــاة. كــام يجــب مشــاورة مجلــس القضــاء األعــىل  ــا التأديبي ــح تحقيقــات القضاي ــة بحــق أي قــايض، واألمــر بفت ــرات تحريري يف أمــر إصــدار تحذي

بخصــوص مســودات القوانــني املتعلقــة بالقضــاء والنيابــة.

إن تكويــن مجلــس القضــاء األعــىل – وإن كان برمتــه مــن القضــاة – يظهــر أنــه ال يختــاره القضــاة بحريــة – كــام تنــص املعايــري الدوليــة – وال ميثــل القضــاء بالقــدر 
الــكايف. يُعــني أعضــاء املجلــس مــن منطلــق مناصبهــم الرســمية. ال ينتخــب نظرائهــم أي منهــم، وليــس مطلوبــاً مــن األعضــاء اســتيفاء أي معايــري موضوعيــة. يــرأس 
املجلــس رئيــس محكمــة النقــض. األعضــاء الســتة اآلخــرون هــم النائــب العــام، ورئيــس محكمــة اســتئناف القاهــرة، وأكــرب نائبــني لرئيــس محكمــة النقــض، وأكــرب 

CCPR/C/ 1٠   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32
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رئيســني ملحاكــم االســتئناف األخــرى. مل تخــدم أي ســيدات مطلقــاً كأعضــاء يف املجلــس، يف ظــل اســتبعاد النســاء إىل حــد بعيــد مــن املناصــب القضائيــة.

مــن أجــل تعزيــز مجلــس القضــاء األعــىل وقدراتــه عــىل حاميــة اســتقالل القضــاء والقضــاة، فــال بــد مــن تعديــل القوانــني املنظمــة للمجلــس األعــىل للقضــاء مبــا 
يضمــن: 

i . .استقالل مجلس القضاء األعىل مبوجب القانون
ii . .تعديل تكوين مجلس القضاء األعىل بحيث يكون، عىل األقل، نصف أعضائه من القضاة املنتخبن من قبل نظرائهم
iii . ،تكليــف مجلــس القضــاء األعــىل بســلطات وزيــر العــدل املتعلقــة بــإدارة املســار املهنــي للقضــاة، مبــا يشــمل اختيــار، وتعيــن، وتكليــف

وانتــداب، وتأديــب القضــاة.
iv . .اعتبار إدارة التفتيش القضايئ تابعة للمجلس األعىل للقضاء وأن يرشف عليها املجلس بدالً من وزارة العدل
v . ــار القضــاة وتعيينهــم وإدارة ــه الخاصــة باختي ــن، ومــوارد لالضطــالع بواجبات ــا	 للمجلــس األعــىل للقضــاء مــا يكفــي مــن عامل أن يُت

مســارهم املهنــي، مبــا يشــمل تأديــب القضــاة. 
vi ..أن يصبح مجلس القضاء األعىل مسؤوالً عن فتح واتخاذ أية إجراءات تأديبية بحق القضاة

 

قانون السلطة القضائية

جميع األمور املتعلقة مبسار القضاة املهني يحكمها قانون السلطة القضائية لسنة 1٩٧2 املعدل يف 11.2٠٠٨

مينــح قانــون الســلطة القضائيــة لــوزارة العــدل ســلطات موســعة التخــاذ قــرارات تؤثــر عــىل املحاكــم وعــىل القضــاة معــاً، ال ســيام مــا يخــص التعيــني، والتكليــف، 
والتفتيــش القضــايئ، واإلجــراءات التأديبيــة؛ مــام يقــوض مــن اســتقالل القضــاء.

ــة  ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــه يف املــادة 1٤ مــن العهــد ال ــة بحقــوق اإلنســان، فــإن مطلــب اســتقالل القضــاء املنصــوص علي ــة املعني كــام أوضحــت اللجن
والسياســية يشــمل »إجــراءات تعيــني القضــاة ومؤهالتهــم وضامنــات كفالــة أمنهــم الوظيفــي حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد اإللزامــي أو انتهــاء فــرتة واليتهــم، إذا 
كانــت هـــنالك واليــة محــددة، والــرشوط التــي تحكــم الرتقيــة والنقــل وتعليــق ووقــف مامرســة العمــل«.12 لاللتــزام باملــادة 1٤، فقــد أكــدت اللجنــة املعنيــة 
بحقــوق اإلنســان عــىل رضورة أن تضــع الــدول » اإلجــراءات واملعايــري املوضوعيــة لتعيــني أعضــاء الهيئــة القضـــائية ومكافآتهــم واســتقرارهم الوظيفــي وترقياتهــم 

ووقفهــم عــن العمــل وفصلهــم، و]...[ العقوبــات التأديبيــة التــي تتخــذ ضدهــم«.1٣

إن غيــاب معايــري محــددة أو إجــراءات شــفافة مقــررة يف قانــون الســلطة القضائيــة، فيــام يخــص تعيــني القضــاة يف املناصــب القضائيــة، يعــرض عمليــة التعيــني 
للتدخــالت السياســية ويجعلهــا معتمــدة بوضــوح عــىل الصــالت الشــخصية، أو املحســوبية، وهــو األمــر الــذي قيــل للجنــة الدوليــة للحقوقيــني أنــه منتــرش وممنهــج 

مــن حيــث املامرســة.

مبــا  أن النيابــة العامــة هــي املدخــل الرئيــيس للولــوج إىل مهنــة القضــاء، فهنــاك  صلــة وثيقــة بــني الوظيفتــني. تؤثــر هــذه الصلــة الوثيقــة ســلباً عــىل اســتقالل 
الوظيفتــني. يُعتــرب أعضــاء النيابــة العامــة جــزءاً مــن القضــاء يف مــرص. تــؤدي  ســلطة وزيــر العــدل وإرشافــه اإلداري عــىل النيابــة العامــة مبوجــب قانــون الســلطة 

القضائيــة إىل تقويــض اســتقالل القضــاء عنــد تعيــني هــؤالء كقضــاة.

كــام أن عــدم متثيــل املــرأة بالقــدر الــكايف يف القضــاء، وغيابهــا التــام عــن مجلــس القضــاء األعــىل هــو أمــر ال يتوافــق مــع املعايــري الدوليــة التــي تكفــل املســاواة 
وعــدم التمييــز. كــام يقــوض هــذا مــن مصداقيــة واســتقاللية وحياديــة القضــاء. رغــم أن اإلطــار الترشيعــي املــرصي ال يحظــر تعيــني النســاء يف القضــاء، فــإن 
نســبة القاضيــات متدنيــة بشــكل صــادم. تــم تعيــني ســيدات يف مناصــب قضائيــة مبوجــب قــرار حكومــي بــدءاً مــن عــام 2٠٠٦. بــني 2٠٠٦ و2٠1٥ كانــت هنــاك 
أٌقــل مــن ٤٥ قاضيــة يف جميــع أنحــاء مــرص، التــي يبلــغ تعدادهــا ٩٠.2 مليــون نســمة. يف يونيو/حزيــران 2٠1٥، تــم تعيــني 2٨ ســيدة أخــرى يف مناصــب قضائيــة.

إن اإلجــراءات التأديبيــة الخاصــة بالقضــاة وآليــة تنفيذهــا ال تتوافــق مــع مقتضيــات الدســتور املــرصي واملعايــري الدوليــة، التــي تتطلــب بــأن تضمــن الســلطات 
وتكفــل احــرتام مبــدأ اســتقالل القضــاء. فيــام يخــص هــذه اإلجــراءات، فــإن وزيــر العــدل يختــار أعضــاء إدارة التفتيــش القضــايئ، التــي تحقــق مــع القضــاة وتقيّــم 
عملهــم. تخضــع إدارة التفتيــش لســلطة الوزيــر. كــام ميكــن للوزيــر أن يطلــب مــن النائــب العــام بــدء إجــراءات تأديبيــة ضــد قضــاة. كــام أن القواعــد املتعلقــة 
بالدعــاوى التأديبيــة ال تضمــن نزاهــة اإلجــراءات. فالقضــاة الخاضعــني لهــا ال يتمتعــون بحــق االســتعانة مبمثــل قانــوين مــن اختيارهــم، وال يحصلــون عــىل الوقــت 

أو املعلومــات الكافيــة لتحضــري الدفــاع.

11   قانون رقم 1٩2 لسنة 2٠٠٨ بتعديل القانون رقم ٤٦ لسنة 1٩٧2، قانون السلطة القضائية.

CCPR/C/ 12   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

CCPR/C/ 1٣   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32
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اســتُخدم النظــام التأديبــي يف مــرص ملعاقبــة قضــاة أثــاروا علنــاً مخــاوف إزاء وضــع حقــوق اإلنســان وعــدم احــرتام ســيادة القانــون يف مــرص، مبــا يشــمل عــدم 
اســتقالل القضــاء، بشــكل ينتهــك حقوقهــم املكفولــة مبوجــب املعايــري الدوليــة كالحــق يف حريــة التعبــري وتكويــن الجمعيــات.

من أجل ضامن احرام وتدعيم استقالل القضاء، تويص اللجنة الدولية للحقوقين بتعديل قانون السلطة القضائية مبا يضمن: 

i . .وجود إجراءات نزيهة، وحرة، وشفافة لتعين القضاة، يرشف عليها مجلس القضاء األعىل
ii . أال تكــون عمليــة تعيــن القضــاة متييزيــة وأن تســتند إىل معايــري اســتحقاق موضوعيــة مــع رضورة التعويــض والجــر عــن عمليــات التمييــز

ــة  ــات االجتامعي ــف الخلفي ــن مختل ــراد م ــالت، واألف ــاء املؤه ــل النس ــف متثي ــن ضع ــور – ع ــة أم ــن جمل ــن ب ــفرت – م ــي أس ــة الت املاضي
ــاء.  ــب القض ــة، يف مناص واالقتصادي

iii . أن تســتند تقييــامت، وترقيــات، وقــرارات نقــل القضــاة إىل معايــري موضوعيــة، وأن تتبــع إجــراءات نزيهــة وشــفافة، وأن تُنفــذ تحــت إرشاف
مجلــس القضــاء األعــىل. 

iv . أن تســتند كل إجــراءات التعيــن، واالنتــداب، والنقــل الخاصــة بالقضــاة إىل موافقــة القــايض ورئيــس املحكمــة املعنــي، وأال يتــم حجــب هــذه
املوافقــات بشــكل متعســف، وأن يُعهــد للمجلــس األعــىل للقضــاء ســلطة اتخــاذ القــرار يف هــذا الصــدد. 

v ..إحالة سلطات وزير العدل الخاصة بتعين أعضاء إدارة التفتيش القضايئ، واإلرشاف عليها إىل مجلس القضاء األعىل
vi . وضــع مدونــة ســلوك قضائيــة تتوافــق مــع املعايــري الدوليــة يعدهــا الجهــاز القضــايئ واســتخدامها كمرجــع لتأديــب القضــاة وعزلهــم مــن

ــم.  مناصبه
vii . .إرشاف مجلس القضاء األعىل عىل املجلس التأديبي واملجلس األعىل لتأديب القضاة

viii . عقــد اإلجــراءات التأديبيــة أمــام جهــة مســتقلة وحياديــة ومنــح القــايض الخاضــع لإلجــراءات الحــق يف محاكمــة نزيهــة تتوافــق مــع املعايــري
الدوليــة بشــأن مراعــاة األصــول القانونيــة، وضــامن متكــن القــايض املعنــي مــن:

مهلة كافية عند إخطاره بادعاءات سوء السلوك؛ أ. 
الحق يف الوقت والتسهيالت الكافية لتحضري وعرض الدفاع، مبا يشمل الحق يف الحصول عىل متثيل قانوين من اختياره؛ وب. 
الحق يف الطعن عىل أي قرار أو عقوبة بحقه أمام جهة قضائية مستقلة.   ت. 

ix . أن تكــون العقوبــات ضــد القضــاة متناســبة مــع ســوء الســلوك املعنــي، مبــا يشــمل الفصــل مــن العمــل، أو اإلحالــة للتقاعــد، أو النقــل إىل
مناصــب غــري قضائيــة، بنــاء عــىل ثبــوت التقصــري، أو ســوء الســلوك التــي تجعــل القــايض غــري مؤهــل لتــويل مهــام عملــه القضــايئ. 

x . ،احــرام وحاميــة حــق القضــاة يف حريــة التعبــري، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع الســلمي، مبــا يتــامىش مــع حفــظ كرامــة املنصــب القضــايئ
واســتقالل وحيــاد القضــاء. 

املحكمة الدستورية العليا

عندمــا تنظــر محكمــة دســتورية يف »أيــة تهمــة جزائيــة« أو »الحقــوق وااللتزامــات يف أيــة دعــوى« فعليهــا أن تســتويف متطلبــات املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل 
الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، وتتلخــص يف أن تكــون محكمــة مختصــة، ومســتقلة، وحياديــة. مــن ثــم يجــب فــرض إجــراءات، ومؤهــالت فيــام يخــص 

التعيينــات، والرتقيــات، واألمــن الوظيفــي، ونقــل القضــاة واإلجــراءات التأديبيــة الخاصــة بهــم.

نظراً للدور الذي تلعبه املحكمة الدستورية العليا يف مرص، فالبد أن تستويف معايري املادة 1٤ املذكورة. 

قبــل دســتور 2٠12، كانــت املحكمــة الدســتورية العليــا تتســم باملرونــة فيــام يخــص عــدد القضــاة. لكــن حــدد دســتور 2٠12 عــدد قضاتها بـــ 11 قاٍض، مــام أدى إىل 
اســتبعاد ســبعة قضــاة بشــكل تلقــايئ منهــا، بينهــم القاضيــة الوحيــدة باملحكمــة. أعــاد دســتور 2٠1٤ الوضــع الســابق للمحكمــة مــن حيــث التكويــن مــن رئيــس 

للمحكمــة و«عــدد كايف« مــن نــواب رئيــس املحكمــة. يف الوقــت الحــايل يبلــغ عــدد قضــاة املحكمــة 12 قــاٍض وهــم جميعــاً مــن الرجــال.

تختــار الجمعيــة العموميــة للمحكمــة قضاتهــا، الذيــن يتــم تعيينهــم مبوجــب قــرار رئــايس. رغــم أنــه مــن الــروري اســتيفاء قضــاة املحكمــة لســن معينــة ودرجــة 
وظيفيــة معينــة، فاملحكمــة ال تســتويف املعايــري الدوليــة، إذ ال يضــم قانونهــا معايــري الختيــار قضاتهــا، كــام هــي ال تتمتــع بإجــراءات شــفافة للتعيينــات، مبــا يشــمل 

ضامنــات عــدم التمييــز. إن غيــاب النســاء عــن عضويــة املحكمــة ال يســتقيم مــع املعايــري الدوليــة ويقــوض مــن مصداقيــة املحكمــة الدســتورية العليــا.

كــام أن الســند الــذي ميكــن مبوجبــه إصــدار قــرارات للتحقيــق يف مزاعــم ســوء ســلوك قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا هــو ســنٌد عــام للغايــة يف مجالــه وغــري 
كاف مــن حيــث التعريــف. تعطــي العمليــة التأديبيــة لصنــاع القــرار ســلطًة واســعًة التخــاذ إجــراءات تأديبيــة أو االمتنــاع عنهــا إزاء تــورط قــاٍض يف ســوء الســلوك، 

ومــن ثــم فمــن املمكــن إســاءة اســتغالل هــذه العمليــة.

وفقــا لقانــون املحكمــة الدســتورية العليــا، فــإن للمحكمــة ســلطة مراجعــة دســتورية القوانــني، واللوائــح، وتفســري النصــوص الترشيعيــة، والفصــل يف املنازعــات بــني 
الهيئــات القضائيــة. ال ميكنهــا مراجعــة دســتورية القوانــني اســتباقياً.

يف خضــم املعركــة الطويلــة بــني الجيــش واإلخــوان املســلمني، أصــدرت املحكمــة الدســتورية العليــا عــدة قــرارات مهمــة صبغــت املرحلــة االنتقاليــة. يف يونيــو/
حزيــران 2٠12، يف أعقــاب االنتخابــات الربملانيــة التــي انعقــدت يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2٠11 والتــي أســفرت عــن فــوز حــزب الحريــة والعدالــة التابــع لإلخــوان، 
قضــت املحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية قانــون االنتخابــات الربملانيــة وعــدم رشعيــة مجلــس الشــعب، وكذلــك عــدم دســتورية تعديــالت قانــون العــزل 
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الســيايس التــي كان مــن شــأنها اســتبعاد األفــراد الذيــن خدمــوا يف نظــام مبــارك مــن الرتشــح لالنتخابــات الرئاســية. يف يوليو/متــوز 2٠12 بعــد انتخــاب مرشــح 
حــزب الحريــة والعدالــة محمــد مــريس رئيســاً، جمــدت املحكمــة قــرار مــريس بإعــادة مجلــس الشــعب لالنعقــاد. ويف يونيو/حزيــران 2٠1٣، قبــل أســابيع مــن عــزل 

الجيــش ملحمــد مــريس، قضــت املحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية مجلــس الشــورى والهيئــة التأسيســية املنــوط بهــا إعــداد دســتور 2٠12.

رأى الكثــريون، بســبب هــذه األحــكام، أن املحكمــة الدســتورية العليــا جهــة مسيســة. كــام أســهم يف هــذا التصــور حقيقــة أن الســلطة التنفيذيــة، باألخــص الرئيــس، 
لهــا ســلطات واســعة يف تعيــني القضــاة باملحكمــة.

وفقــا لدســتور 2٠1٤، فــإن الجمعيــة العموميــة للمحكمــة، وليــس رئيــس الجمهوريــة، هــي مــن تختــار رئيــس املحكمــة مــن بــني أكــرب ثالثــة نــواب لرئيــس املحكمة 
الدســتورية العليــا ســنا. يف حــني أن هــذا اإلجــراء قــد ميثــل ضامنــة للقضــاة مــن الضغــوط السياســية، فــإن عــدم تنــوع القضــاء، مبــا يف ذلــك املحكمــة الدســتورية 

العليــا، أســفر عــن اعتبــار املحكمــة الدســتورية العليــا كمحكمــة معزولــة عــن االهتاممــات العامــة وواقــع الشــعب بشــكل عــام.

يســاند هــذا التصــور عــدم امكانيــة األفــراد مــن الولــوج املبــارش إىل املحكمــة الدســتورية العليــا، وهــذا مبوجــب نظامهــا. تحيــل املحاكــم األدىن درجــة املســائل 
املتصلــة بدســتورية القوانــني إىل املحكمــة الدســتورية العليــا. لذلــك، تعــد املحاكــم الدنيــا مبثابــة الحــارس لبوابــة املحكمــة الدســتورية العليــا. نتيجــة لذلــك، فــإن 
النظــام يعتمــد إىل حــد بعيــد عــىل اســتعداد املحاكــم الدنيــا ملامرســة ســلطتها التقديريــة الواســعة نســبياً يف إثــارة املســائل الدســتورية. وكــام ظهــر يف عــدد مــن 
القضايــا يف اآلونــة األخــرية،1٤ ثبــت رفــض املحاكــم الدنيــا يف حــاالت عديــدة مامرســة ســلطتها التقديريــة بإحالــة القضايــا الخاصــة بالطعــن عــىل دســتورية القوانــني 

املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان إىل املحكمــة الدســتورية العليــا.

عىل ضوء املذكور أعاله، فيجب تعديل قانون املحكمة الدستورية العليا مبا يضمن: 

i . .وجود إجراءات شفافة ومفتوحة لتعين أعضاء املحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة املفوضن
ii . أن تســتند عمليــة تعيــن أعضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة املفوضــن إىل معايــري اســتحقاق موضوعيــة وإىل معالجــة حــاالت التمييــز

يف التعيينــات املاضيــة. 
iii . .أن يكون ألي نقص يف عدد قضاة املحكمة الدستورية العليا أثر يف املستقبل فقط
iv . للمحكمــة الدســتورية العليــا اختصــاص املراجعــة قبــل رسيــان القانــون، وتقديــر مــدى 	دون اإلخــالل بعمليــة املراجعــة بأثــر رجعــي، أن يتــا

التزامهــا باملعايــري الدوليــة. 
v . توفــر عمليــة واضحــة وشــفافة لتقديــم الطعــون عــىل دســتورية القوانــن إىل املحكمــة الدســتورية العليــا وأال تكــون معايــري املتبعــة مــن قبــل

املحاكــم الدنيــا إلحالــة الدعــاوى إىل املحكمــة معقــدة أو تقييديــة بــال وجــه حــق.
vi . ــة يف نفــس ــة مختلف ــة مســتقلة، ســواء محكمــة أخــرى أو لجن ــة دعــوى، ملراجعــة هيئ ــا بعــدم إحال ــرار مــن محكمــة دني أن يخضــع أي ق

ــة.  املحكم
vii . »مبــارشة إىل املحكمــة الدســتورية العليــا دون تدخــل املحاكــم الدنيــا كـ«حــراس لبوابــة 	أن يوفــر القانــون مســارات متكّــن األفــراد مــن الولــو

 . ملحكمة ا
viii . لألفــراد واملنظــامت غــري األطــراف يف الدعــاوى املشــاركة بإرســال مذكــرات معلوماتيــة، رشيطــة أن يظهــروا القــدر الــكايف مــن الخــرة 	أن يُتــا

أو املصلحــة يف املســألة القانونيــة التــي تفصــل فيهــا املحكمــة. 
ix ..أن يطلب من املحكمة الدستورية العليا إصدار األحكام بحيثياتها يف إطار زمني معقول

النيابة العامة 

إن اســتقالل وحياديــة النيابــة العامــة أمــٌر ال غنــى عنــه الحــرتام ســيادة القانــون، وإدارة العدالــة، وصــون حقــوق اإلنســان. عــىل أعضــاء النيابــة العامــة مبوجــب 
املعايــري الدوليــة االضطــالع مبهامهــم بشــكل حيــادي، وحاميــة الصالــح العــام، وعــدم إقامــة مالحقــات قضائيــة أو االســتمرار فيهــا ، عندمــا يتضــح مــن التحقيقــات 
الحياديــة أن االتهامــات ال أســاس لهــا، كــام عليهــم بــذل كل الجهــود لوقــف هــذا اإلجــراءات. ويجــب عليهــم رفــض اســتخدام األدلــة املعــروف أنهــا – أو يُعتقــد 
أنهــا – منتزعــة عــن طريــق التعذيــب، أو املعاملــة الســيئة، أو غريهــا مــن الســبل غــري القانونيــة، وأن يتخــذوا خطــوات لضــامن محاكمــة األشــخاص املســؤولني 

عــن اســتخدام هــذه الوســائل غــري القانونيــة.

يُعــني أعضــاء النيابــة العامــة يف مــرص مبوجــب قــرارات رئاســية بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل. باإلضافــة إىل املعايــري األساســية ألهليــة التعيــني – التــي 
تشــبه كثــرياً معايــري تعيــني القضــاة – فهنــاك نقــص يف املعايــري املوضوعيــة القامئــة عــىل الكفــاءة فيــام يخــص تعيــني أعضــاء النيابــة العامــة. كــام أن القانــون ال 
يتنــاول معايــري وإجــراءات ترقيــة أعضــاء النيابــة العامــة. يتعــارض ذلــك مــع املعايــري الدوليــة التــي تقتــي اســتناد اختيــار وترقيــة أعضــاء النيابــة العامــة ملعايــري 

موضوعيــة وإجــراءات نزيهــة وحياديــة.

مثـّـل دســتور 2٠1٤ خطــوة إيجابيــة نحــو نــزع ســلطة رئيــس الجمهوريــة الخاصــة باختيــار النائــب العــام وإحالــة هــذه الســلطة إىل مجلــس القضــاء األعــىل. يقــوم 
هــذا األخــري باختيــار النائــب العــام مــن بــني كبــار القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة. لكــن، ومــن جديــد، ال يوجــد معايــري لالختيــار يف القانــون.

1٤   انظر عىل سبيل املثال »قضية أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل« وقضية »يارا سالم و22 آخرين« املفصلة يف الفصلني األول والخامس.
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وفقــا للترشيعــات املرصيــة، يعتــرب أعضــاء النيابــة العامــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن الجهــاز القضــايئ. كــام هــو الوضــع بالنســبة للقضــاة، فــال توجــد مدونــة ســلوك 
يعتمــد عليهــا ملحاســبة أعضــاء النيابــة العامــة.

ــع  ــام يخــص جمي ــا في ــة العامــة وتحتفــظ أيضــاً بالســلطة العلي ــوىل مســؤولية اإلرشاف اإلداري عــىل النياب ــي تت ــاً وزارة العــدل الت ــة العامــة تنظيمي ــع النياب تتب
ــة أعضــاء بالنيابــة العامــة إىل  التحقيقــات الجنائيــة. يف ظــروف معينــة، ميكــن لــوزارة العــدل انتــزاع تحقيقــات مــن النيابــة العامــة. ميكــن لوزيــر العــدل إحال
مناصــب أخــرى، وميكنــه إحالــة قضايــا تشــمل ادعــاءات بســوء الســلوك ضــد أعضــاء بالنيابــة العامــة إىل النائــب العــام لفتــح إجــراءات تأديبيــة. مــن ثــم تبــدو 
جميــع جوانــب عمــل النيابــة العامــة وســلوك وكالء النيابــة خاضعــة لتأثــري الســلطة التنفيذيــة. يناقــض النظــام متطلبــات املعايــري الدوليــة بــأن يكــون هيــكل إدارة 

النيابــة العامــة واضحــاً، وشــفافاً، وأن يكــون أعضــاء النيابــة العامــة محايديــن يف اضطالعهــم بواجباتهــم الوظيفيــة.

أدى القصــور يف اســتقالل النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل، عــىل مــدار عقــود، إىل قصــور يف التحقيقــات يف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مــن قبــل 
القامئــني عــىل إنفــاذ القانــون والجيــش. بالرغــم مــن خلــع الرئيــس الســابق مبــارك، مل التحقيــق مــع أو مالحقــة املســؤولني عــن االنتهــاكات الخطــرية لحقــوق 

اإلنســان يف عهــد مبــارك وأثنــاء التحــرك الشــعبي الــذي ادى إىل اإلطاحــة بــه، مبــا يف ذلــك القتــل غــري القانــوين ملتظاهريــن وإصابــة متظاهريــن.

منــذ عــزل الرئيــس مــريس وتــويل الحكومــة املدعومــة عســكرياً بعــده، مل يتــم بــذل جهــود تُذكــر عــىل مســار إصــالح النيابــة العامــة وإنهــاء خضوعهــا للســلطة 
التنفيذيــة. كــام فشــلت النيابــة العامــة بشــكل مســتمر يف التحقيــق بشــكل فعــال ومالحقــة املســؤولني عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي وقعــت 

أثنــاء املرحلــة االنتقاليــة ويف ظــل ُحكــم الرئيــس الســييس.

ال تتوافــق الضامنــات املطلوبــة الســتقالل وحياديــة نظــام النيابــة العامــة يف مــرص حاليــاً مــع املعايــري الدوليــة. البــد مــن إدخــال إصالحــات عــىل قانــون الســلطة 
القضائيــة وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة، وذلــك مــن أجــل: 

i . ضــامن إجــراءات نزيهــة، وواضحــة، وشــفافة بنــص القانــون، الختيــار أعضــاء النيابــة العامــة وإنهــاء دور وزيــر العــدل يف وضــع وإدارة
اختبــارات وكالء النيابــة الجــدد.

ii . إدخــال معايــري إضافيــة تســتند عــىل الكفــاءة الختيــار أعضــاء النيابــة العامــة، مبــا يضمــن أن األفــراد املعينــن لديهــم التدريــب الــكايف
واملؤهــالت املطلوبــة يف القانــون، والقــدرات، والنزاهــة، والخــرة. 

iii . ضــامن حاميــة معايــري االختيــار مــن التعيينــات املســتندة عــىل التحيــز أو أحــكام مســبقة، وأن تخلــو االختيــارات مــن التمييــز عــىل أي
أســاس.

iv . التنصيــص عــىل التدريــب الــكايف، مبــا يشــمل التدريــب عــىل حقــوق املشــتبه بهــم والضحايــا، وتدريــب عــىل حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية املكفولــة يف القوانــن املرصيــة والقانــون الــدويل. 

v . ،ــرة ــة، والخ ــدرات املهني ــيام الق ــدارة، ال س ــىل الج ــتند ع ــة تس ــل موضوعي ــاس عوام ــىل أس ــة ع ــة للرقي ــري واضح ــع معاي ــامن وض ض
ــة. والنزاه

vi . ضــامن أن تُتخــذ قــرارات الرقيــة يف ســياق إجــراءات نزيهــة وحياديــة مــن قبــل فــرع مبجلــس القضــاء األعــىل مكــّون باألســاس مــن
أعضــاء النيابــة العامــة.

vii . ،ضــامن متكــن أعضــاء النيابــة العامــة عــىل االضطــالع مبهــام عملهــم بشــكل مســتقل وموضوعــي، مــع حاميتهــم مــن التهديــد، أو اإلعاقــة
أو املضايقــات، أو التدخــالت بغــري وجــه حــق، مبــا يشــمل: 

إلغــاء ســلطة وزيــر العــدل الخاصــة بســحب التحقيقــات مــن النيابــة العامــة ومطالبــة محكمــة االســتئناف بتعيــن قــايض أ. 
تحقيــق؛ 

ضــامن خلــو ســلطات وزيــر العــدل مــن القــدرة عــىل التدخــل يف صناعــة القــرار الخــاص باملالحقــة القضائيــة يف الحــاالت ب. 
الفرديــة؛ 

ضامن خلو سلطات وزير العدل من القدرة عىل التحقيق وتأديب أعضاء النيابة؛ت. 
ضــامن خلــو ســلطات رئيــس الجمهوريــة مــن القــدرة عــىل تحديــد واختيــار أعضــاء النيابــة العامــة النتدابهــم إىل حكومــات ث. 

أجنبيــة أو هيئــات دوليــة؛ 
viii . ضــامن الفصــل الواضــح بــن مهــام النيابــة العامــة  وعمــل القضــاة، وحفــظ اســتقاللية أعضــاء النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق، مبــا

يشــمل: 
اعتــامد معايــري واضحــة وشــفافة لتحديــد الظــروف التــي ميكــن للنائــب العــام فيهــا طلــب تعيــن قــايض تحقيــق أليــة قضيــة أ. 

أو نــوع مــن الجرائــم؛ 
ــة ب.  ــد الجمعي ــق بي ــايض التحقي ــن ق ــرار تعي ــون ق ــن أن يك ــا يضم ــة مب ــراءات الجنائي ــون اإلج ــن قان ــادة ٦٤ م ــل امل تعدي

العموميــة للمحكمــة ؛ و 
سحب سلطة وزير العدل بالتعين املؤقت لقضاة محاكم االستئناف يف مناصب بالنيابة العامة.ت. 

ix . ضــامن إخضــاع أي قــرار ألعضــاء النيابــة العامــة، بحفــظ القضايــا أو إيقــاف املالحقــة الجنائيــة، للطعــن مــن جهــة األطــراف صاحبــة
املصلحــة أمــام محكمــة، يف ســياق عمليــة مراجعــة قضائيــة مســتقلة وحياديــة. 

x . حظــر اســتخدام األدلــة املنتزعــة بشــكل غــري قانــوين، ومنهــا االعرافــات املنتزعــة بســبل غــري قانونيــة، وذلــك يشــمل التعذيــب وغــريه
مــن رضوب املعاملــة الســيئة أو اإلكــراه غــري القانــوين.
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باإلضافة إىل اإلصالحات املطلوبة لقانون السلطة القضائية وقانون اإلجراءات الجنائية، فعىل السلطات املرصية: 

i . ــاه ــة العامــة مــا يكفــي مــن االنتب ــة العامــة، تنــص عــىل إيــالء أعضــاء النياب ضــامن ترســيخ إرشــادات واضحــة وشــفافة تخــص النياب
للقضايــا املرتكبــة مــن قبــل موظفــن عمــوم، وتشــمل قضايــا الفســاد وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون 

الــدويل. 
ii . ضــامن صياغــة واعتــامد مدونــة ســلوك ألعضــاء النيابــة العامــة تتســق مــع املعايــري الدوليــة، مبشــاركة فعالــة مــن أعضــاء النيابــة العامــة

أنفســهم، وكذلــك مشــاركة املحامــن والقضــاة.

املحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ 

مبوجــب القانــون الــدويل، لــكل شــخص الحــق يف املحاكمــة أمــام محكمــة عاديــة وليــس محكمــة اســتثنائية، مثــل املحاكــم العســكرية1٥ هــذا إضافــة إىل الحقــوق 
املكفولــة مبوجــب املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التــي تفــرض بــرورة توفــري حــد أدىن مــن معايــري املحاكمــة العادلــة، وهــو 
املطلــب الــذي عــىل الــدول األطــراف، مثــل مــرص، احرتامــه وضامنــه، وميتــد إىل جميــع املحاكــم ومنهــا العســكرية والطــوارئ.1٦ يف حــني ال تشــمل املــادة 1٤ قامئــة 
بالحقــوق التــي ال يجــوز انتقاصهــا مبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، فــإن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان قــد أشــارت إىل املبــادئ 
األساســية للمحاكمــة العادلــة، وتشــمل الحــق يف املحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلة وحياديــة، كونهــا حقــوق ال يجــوز الحيــد عنهــا إطالقــاً و »ال يجــوز عــىل اإلطــالق 

أن تخضــع ضامنــات املحاكمــة العادلــة لتدابــري التقييــد التــي قــد تــؤدي إىل التحايــل عــىل حاميــة الحقــوق غــري القابلــة لالنتقــاص«.1٧

وبســبب مخــاوف مــن أن املحاكــم العســكرية ال تكــون يف العــادة مســتقلة أو حياديــة وأن مداوالتهــا ال تحــرتم ضامنــات املحاكمــة العادلــة املنطبقــة يف املــداوالت 
الجنائيــة أمــام جميــع املحاكــم، فهنــاك إجــامع متزايــد عــىل أن اختصــاص املحاكــم العســكرية يجــب أن يقتــرص عــىل العســكريني عنــد مخالفتهــم قواعــد االنضبــاط 
العســكري، مــع اســتبعاد انتهــاكات حقــوق اإلنســان والجرائــم األخــرى مبوجــب القانــون الــدويل مــن نطــاق اختصاصهــا.1٨ كــام دفــع بعــض الباحثــني والخــرباء يف 

القانــون الــدويل باتجــاه توســيع املعايــري الدوليــة بحيــث ال يكــون للمحاكــم العســكرية اختصــاص عــىل املدنيــني.1٩

للمحاكــم االســتثنائية ومنهــا املحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ، تاريــخ طويــل يف مــرص، وقــد اســتخدمت عــىل يــد النظــم املتعاقبــة لتفــادي ضامنــات ســالمة 
اإلجــراءات القانونيــة املنطبقــة يف نظــام املحاكــم العاديــة. قانــون القضــاء العســكري وقانــون الطــوارئ ينصــان عــىل محاكمــة املدنيــني أمــام محاكــم عســكرية 

ومحاكــم طــوارئ يف حــاالت كثــرية.

رغــم أن اســتخدم نظــام مبــارك املحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ أثنــاء حالــة الطــوارئ املنعقــدة باســتمرار والتــي اتســمت بهــا فــرتة حكمــه،  اال انــه زاد 
اســتخدام هــذه املحاكــم يف واقــع األمــر بعــد تخليــه عــن الســلطة. حوكــم تحــت حكــم املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة نحــو 12 ألــف مــدين أمــام هــذه املحاكــم 
يف فــرتة ال تزيــد عــن ســبعة أشــهر. وكانــت املحــاوالت املبذولــة يف عهــد الرئيــس مــريس للحــد مــن اســتخدام املحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ غــري فعالــة إىل 
حــد بعيــد.  وســع الرئيــس الســييس، مبوجــب قــرار رئــايس، مــن اختصــاص املحاكــم العســكرية ليشــمل جميــع الجرائــم املرتكبــة عنــد املنشــآت واملرافــق العامــة، 

مــا أدى إىل إحالــة آالف املدنيــني اآلخريــن إىل املحاكــم العســكرية.

ليســت املحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ محاكــم مســتقلة، وهــي تنتهــك ضامنــات املحاكمــة حســب األصــول، مبــا ال يتوافــق مــع املعايــري الدوليــة التــي 
تحمــي اســتقالل القضــاء، فــإن قضــاة هــذه املحاكــم يخضعــون لســيطرة ســلطات عســكرية وتنفيذيــة أخــرى. تصبــح ضامنــات الحــق يف الدفــاع أمــام هــذه املحاكم 
محــدودة للغايــة وكثــرياً مــا ال تزيــد عــن فــرتة اإلخطــار قبــل الجلســة األوىل عــن مــدة قصــرية للغايــة، وهــو األمــر الــذي يعــد أبعــد مــا يكــون عــن الوفــاء بالحــق 
املكفــول يف القانــون الــدويل بتوفــري الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري وعــرض الدفــاع. مــن حيــث املامرســة، يتكــرر الحرمــان مــن التواصــل مــع املحامــني عــىل 
انفــراد، وتناقلــت التقاريــر أن اإلدانــات تســتند يف أحيــان كثــرية إىل أدلــة منتزعــة تحــت تأثــري التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة الســيئة. كــام أن حــق الطعــن 

عــىل األحــكام محــدود للغايــة يف املحاكــم العســكرية، وغــري موجــود باملــرة يف محاكــم الطــوارئ.

عىل ضوء املذكور أعاله، فإن عىل السلطات املرصية إلغاء القرار الرئايس رقم ١٣٦ لسنة ٢0١٤ وتعديل قانون القضاء العسكري مبا يضمن: 

1٥   مبادئ األمم املتحدة األساسية الستقالل القضاء، مبدأ ٥. 

CCPR/C/ 1٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
 .22 فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

CCPR/C/ 1٧   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٦ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

ــا، املبــدأ ل )أ(؛ التقريــر الســنوي IACHR 1٩٩٧، وثيقــة االتحــاد األفريقــي  1٨   املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقي
E/ ؛ مســودة املبــادئ الحاكمــة إلدارة العدالــة عــن طريــق املحاكــم العســكرية، وثيقــة أمــم متحــدة رقــمI 1٣ أبريل/نيســان 1٩٩٨ الفصــل الســابع، توصيــة  ,OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6 rev

ــدأ ٩. ــو«( املب ــادئ ديك CN.4/2006/58 )»مب

ــادئ  ــادئ واملب ــر للمقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، رقــم A/68/285 فقــرة ٥٤؛ ورقــم E/CN.4/1998/39/Add.1 فقــرات ٧٨ و٧٩، وانظــر أيضــاً: املب 1٩   تقاري
التوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، املبــدأ ل )ج(، مبــادئ ديكــو، املبــدأ ٥، وانظــر املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، ســلوفاكيا، 

 )2٠٠٧( CCPR//C/CHL/CO/5 :فقــرة 1٤، وتشــييل وثيقــة رقــم ،)1٩٩٧( CCPR/C/79/Add.78 فقــرة 2٠، وانظــر املالحظــات الختاميــة، لبنــان، رقــم )1٩٩٧( CCPR/C/79/Add.79 رقــم

ــرة ٥. ــم CCPR/C/ECU/CO/5 )2٠٠٩( فق ــوادور، رق ــرة 1٨، واإلك ــم CCPR/CO/84/TJK )2٠٠٤( فق ــتان، رق ــرة 12 وطاجيكس فق



غياب ضامنات فّعالة تكفل االستقاللية واملحاسبة | 1٥

i . .اقتصار اختصاص املحاكم العسكرية عىل محاكمة االفراد العسكرين جراء مخالفة قواعد االنضباط العسكري
ii . أال يكــون للمحاكــم العســكرية اختصــاص يف الجرائــم الخاضعــة للقانــون الــدويل أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان األخــرى، مثــل التعذيــب أو االختفــاء

القــري أو القتــل خــار	 القانــون. 
iii . أال تكــون املحاكــم العســكرية مختصــة ملحاكمــة املدنيــن حتــى عندمــا تكــون الضحيــة مــن القــوات املســلحة أو جهــة عســكرية أو إذا كانــت هنــاك

ادعــاءات بوقــوع األمــر عــىل  أرايض يســيطر عليهــا الجيــش. 
iv . :أن يحمي القانون استقالل وحياد القضاة يف املحاكم العسكرية، مبا يف ذلك عن طريق

ــة، أ.  ــالت، والنزاه ــة، واملؤه ــرة القانوني ــاس الخ ــىل أس ــاة ع ــن القض ــامن تعي ــكرين لض ــاة العس ــار القض ــة الختي ــري واضح ــع معاي وض
ــفافة؛  ــة وش ــة، يف عمليةنزيه واألهلي

ضامن أنهم خار	 سلسلة القيادة العسكرية والسلطة العسكرية فيام يخص األمور املتصلة مبامرسة مهام عملهم القضايئ؛ وب. 
ضــامن أن اإلجــراءات واملعايــري املتصلــة بــرشوط املنصــب وإجــراءات تأديــب القضــاة العســكرين تكفــل اســتقاللهم عــن هيــكل قيــادة ت. 

الجيــش وتفــادي توجيــه أوامــر مبــارشة إليهــم أو إخضاعهــم بشــكل غــري مبــارش لقيــادة الغــري.
v . :أن تُنفذ اإلجراءات بحق جميع األفراد يف املحاكم العسكرية بشكل متسق مع املعايري الدنيا للمحاكمة العادلة، مبا يشمل

ضــامن متكــن أي شــخص موقــوف أو محتجــز مــن الوصــول الفــوري، واملنتظــم، وعــىل انفــراد ملحامــي مســتقل، ومؤهــل وعــىل خــرة، أ. 
بعــد التوقيــف وأثنــاء االســتجواب وقبــل وأثنــاء وبعــد املحاكمــة والطعــن عــىل الُحكــم؛ 

ضامن الحق يف الحصول عىل الوقت املالئم والتسهيالت الكافية لتحضري الدفاع؛ و ب. 
ضــامن أن القــرارات التــي تحــد مــن كشــف املعلومــات »الريــة« للدفــاع يصدرهــا قــاٍض وأن القيــود عــىل كشــفها هــي االســتثناء وال ت. 

تــر بغــري وجــه حــق بحقــوق الدفــاع أو بنزاهــة وعدالــة املــداوالت بشــكل عــام. 
vi . أن يكــون لجميــع األفــراد حــق الطعــن عــىل اإلدانــة والُحكــم بنــاء عــىل كافــة األســانيد، ســواء مــن واقــع الطعــن عــىل صحــة األدلــة أو اإلجــراءات

القانونيــة، أمــام محكمــة أعــىل درجــة مســتقلة، وحياديــة، ومدنيــة لهــا ســلطة فســخ اإلدانــة والُحكــم.

فضالً عن هذا، ونظراً للثغرات املوثقة يف قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة »طوارئ«، فالبد من تعديل قانون الطوارئ مبا يضمن: 

i . .إلغاء ما ينص عىل إنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ بجميع أنواعها
ii . املطالبــة مبحاكمــة املدنيــن املوقوفــن أثنــاء رسيــان حالــة الطــوارئ أمــام محاكــم عاديــة، ومســتقلة، وحياديــة يف مــداوالت تفــي باملعايــري الدوليــة

بشــأن العدالــة، مبــا يشــمل الحــق يف الطعــن عــىل اإلدانــة والُحكــم أمــام محكمــة أعــىل درجــة تكــون مســتقلة وحياديــة. 
iii . ــة الســيئة أو ــا بالتعذيــب أو بغــريه مــن رضوب املعامل ــي يُزعــم انتزاعه ــة األخــرى الت ــوال أو األدل ــح عــىل حظــر اســتعامل األق التنصيــص الرصي

ــة الســيئة أو اإلكــراه. ــة، مــا مل تثبــت عــدم صحــة هــذه االدعــاءات باملعامل اإلكــراه، أو االعتــامد عــىل هــذه األقــوال واألدل

االختصارات

CRCConvention on the Rights of the Child - اتفاقية حقوق الطفل

ESSCEmergency State Security Courts - محاكم أمن الدولة طوارئ

HJCHigh Judicial Council  - مجلس القضاء األعىل

ICCPRInternational Covenant on Civil and Political Rights - العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ICJInternational Commission of Jurists - اللجنة الدولية للحقوقيني

JALJudicial Authority Law - قانون السلطة القضائية

MJLMilitary Judiciary Law - قانون القضاء العسكري

NDPNational Democratic Party - الحزب الوطني الدميقراطي

OPPOffice of the Public Prosecutor - مكتب النائب العام/النيابة العامة

SCAFSupreme Council of the Armed Forces - املجلس األعىل للقوات املسلحة

SCCSupreme Constitutional Court - املحكمة الدستورية العليا

SCJNSupreme Council for Judicial Bodies - املجلس األعىل للهيئات القضائية

UNUnited Nations - األمم املتحدة
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سجل األحداث

٢0١١

11 فرباير/شباط: استقالة الرئيس حسني مبارك نتيجة للمظاهرات الشعبية الحاشدة وتسليم السلطة إىل مجلس من القادة العسكريني يدعى املجلس األعىل 

للقوات املسلحة. 

1٣ فرباير/شباط: املجلس األعىل للقوات املسلحة يصدر إعالناً دستورياً بتعطيل العمل بأحكام دستور 1٩٧1. 

1٠ مارس/آذار: املجلس األعىل للقوات املسلحة يصدر قراراً بتعديل قانون العقوبات ليضيف إليه جرائم »الرتويع والتخويف والبلطجة«. 

1٨ يوليو/متوز: املجلس األعىل للقوات املسلحة يصدر قرارا يحد من املرشحني املحتملني لرئاسة املحكمة الدستورية العليا بحيث يقترص عىل أكرب ثالثة أعضاء 

باملحكمة سنا، مع رضورة تأشري الجمعية العمومية للمحكمة باملوافقة عىل قرار التعيني ليصبح سارياً. 

12 سبتمرب/أيلول: املجلس األعىل للقوات املسلحة يصدر قراراً تنفيذياً يزيد من عدد األفعال الخاضعة لقانون الطوارئ والتي تُحاكم أمام محاكم الطوارئ. 

٣٠ نوفمرب/ترشين الثاين: انعقاد االنتخابات الربملانية وحصول أعضاء حزب الحرية والعدالة الخاص باإلخوان املسلمني عىل أغلب املقاعد. ومع ممثلني عن جامعات 

إسالمية أخرى، يهيمنون عىل مجلس الشعب.

٢0١٢

2٣ يناير/كانون الثاين: يعقد مجلس الشعب جلسته األوىل. 

2٤ يناير/كانون الثاين: يعلن املجلس األعىل للقوات املسلحة إلغاء حالة الطوارئ جزئياً، مع االحتفاظ مبحاكم أمن الدولة طوارئ يف قضايا »البلطجة«.

1٠ أبريل/نيسان: تقي املحكمة اإلدارية العليا بحّل مجلس الشعب لكونه انعقد يف انتهاك لإلعالن الدستوري بتاريخ ٣٠ مارس/آذار 2٠11. 

2٣ مايو/أيار: انعقاد املرحلة األوىل من االنتخابات الرئاسية.

٣1 مايو/أيار: انتهاء حالة الطوارئ. 

2 يونيو/حزيــران: الرئيــس الســابق حســني مبــارك يُحكــم عليــه بالســجن املؤبــد بعــد إدانتــه بعــدم التدخــل ملنــع قتــل املتظاهريــن. تربئــة مســؤولني أخريــن. 
املحكمــة تحفــظ اتهامــات الفســاد بحــق الرئيــس الســابق ونجليــه. 

1٣ يونيو/حزيران: قرار لوزير العدل ميدد من سلطات إنفاذ القانون العسكري رغم عدم حيازته سلطة إصدار هذا القرار. 

1٤ يونيو/حزيــران: املحكمــة الدســتورية العليــا تقــي بعــدم دســتورية قانــون االنتخابــات الربملانيــة وبطــالن نتائــج انتخابــات مجلــس الشــعب. تعلــن أيضــاً عــدم 
دســتورية تعديــالت قانــون العــزل الســيايس التــي متنــع مــن خدمــوا يف نظــام مبــارك مــن الرتشــح لالنتخابــات. 

1٥ يونيو/حزيران: بناء عىل ُحكم الدستورية العليا يف 1٤ يونيو/حزيران، يصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة قراراً بحّل مجلس الشعب. 

1٧ يونيو/حزيــران: املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة يُصــدر إعالنــاً دســتورياً بتعديــل اإلعــالن الدســتوري ملــارس/آذار 2٠11 وفيــه يدعــم ســلطاته الترشيعيــة 
والتنفيذيــة. 

2٤ يونيو/حزيران: انتخاب محمد مريس – مرشح حزب الحرية والعدالة –رئيساً. 

2٦ يونيو/حزيران: املحكمة اإلدارية العليا تجمد قرار 1٣ يونيو/حزيران 2٠12 الصادر عن وزير العدل.

٣٠ يونيو/حزيران: الرئيس مريس يديل بقسم رئاسة الجمهورية أمام املحكمة الدستورية العليا. 

٨ يوليو/متوز: الرئيس مريس يُصدر قراراً رئاسياً بإعادة مجلس الشعب. 
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1٠ يوليو/متوز: املحكمة الدستورية العليا تجمد تنفيذ القرار الرئايس الصادر يف ٨ يوليو/متوز. 

11 يوليو/متوز: الرئيس مريس يصدر بياناً يؤكد فيه احرتامه للدستور والقضاء.  

1٣ يوليو/متــوز: تكليــف لجنــة رئاســية مبراجعــة األحــكام املُنزلــة يف محاكــم عســكرية مبدنيــني منــذ 2٥ يناير/كانــون الثــاين 2٠11، وتــويص بالعفــو عــن املدنيــني 
املدانــني أمــام محاكــم عســكرية. 

2٤ يوليو/متوز: الرئيس مريس يعلن انتهاء حالة الطوارئ وعدم العودة الستخدام قانون الطوارئ. 

12 أغســطس/آب: الرئيــس مــريس يصــدر إعالنــاً دســتورياً بإلغــاء إعــالن املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة الدســتوري بتاريــخ 1٧ يونيو/حزيــران 2٠12 ويحيــل 
ــاً  ــداً للدفــاع. كــام يعــني القــايض محمــود مــي نائب ــراً جدي ــة وزي ــرات الحربي ــاح الســييس رئيــس املخاب ــد الفت ــواء عب ــار الل ســلطات املجلــس إىل الرئيــس. يخت

للرئيــس.

22 سبتمرب/أيلول: املحكمة اإلدارية العليا تؤكد ُحكم 1٤ يونيو/حزيران 2٠12 الصادر عن املحكمة الدستورية العليا الذي قي بحل مجلس الشعب. 

22 سبتمرب/أيلول: الرئيس مريس يعني – مبوجب قرار رئايس – ٣٦٤٩ قاٍض مبحاكم أمن الدولة العليا طوارئ. 

1٠ أكتوبر/ترشيــن األول: محكمــة جنايــات بالقاهــرة تــربئ 2٤ متهــامً بينهــم مســؤولني مــن عهــد مبــارك، مــن اتهامــات تدبــري »موقعــة الجمــل« يف 2 فرباير/شــباط 
2٠11، التــي شــهدت اعتــداء أفــراد يف ثيــاب مدنيــة عــىل صهــوة جــامل عــىل املتظاهريــن يف ميــدان التحريــر، مــا أدى إىل مقتــل نحــو 12 شــخصاً. 

11 أكتوبر/ترشيــن األول: يف ســياق القلــق مــن إخفاقــات مكتــب النائــب العــام يف مالحقــة املســؤولني املتهمــني يف مقتــل وإصابــة املتظاهريــن، يحــاول الرئيــس 
مــريس عــزل النائــب العــام عبــد املجيــد محمــود عــن طريــق ترشــيحه ملنصــب ســفري مــرص يف الفاتيــكان. محمــود – الــذي تــم تعيينــه يف عهــد مبــارك – يرفــض 

تــرك املنصــب متذرعــاً بقانــون مينــع الرئيــس مــن عــزل النائــب العــام أو مســؤويل القضــاء. 

نوفمرب/ترشيــن الثــاين: الرئيــس مــريس يصــدر إعالنــاً دســتورياً يطالــب بإعــادة فتــح التحقيقــات يف االعتــداءات عــىل املتظاهريــن وتحصــني اإلعالنــات الدســتورية 
الرئاســية والقوانــني والقــرارات الرئاســية مــن مراجعــة القضــاء. يســتبدل عبــد املجيــد محمــود بطلعــت إبراهيــم عبــد اللــه نائبــاً عامــاً. كــام يأمــر مــريس بإعــادة 

محاكمــة مبــارك وغــريه مــن املتهمــني يف قتــل املتظاهريــن املدنيــني أثنــاء انتفاضــة 2٠11.

ــع  ــاظ بتحصــني جمي ــع االحتف ــاين م ــن الث ــالن الدســتوري الصــادر يف نوفمرب/ترشي ــاء اإلع ــتورياً بإلغ ــاً دس ــريس يصــدر إعالن ــس م ٩ ديســمرب/كانون األول: الرئي
ــة محكمــة.  ــا يف أي ــات الدســتورية مــن الطعــن عليه اإلعالن

1٥ و22 ديسمرب/كانون األول: عقد االستفتاء عىل الدستور، الذي أسفر عن املوافقة عىل الدستور الجديد الذي صاغته الجمعية التأسيسية. 

2٥ ديسمرب/كانون األول: توقيع الرئيس مريس عىل الدستور الجديد ليبدأ رسيانه.

٢0١٣

1٠ يناير/كانون الثاين: النائب العام يعلن عن تشكيل »نيابة حامية الثورة« ضمن النيابة العامة. 

1٣ يناير/كانون الثاين: محكمة النقض تلغي إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق وستة من مساعديه يف اتهامات قتل املتظاهرين أثناء 

انتفاضة 2٠11، وتأمر بإعادة املحاكمة. 

2٧ مارس/آذار: محكمة االستئناف تلغي القرار الرئايس بعزل عبد املجيد محمود من منصب النائب العام. 

٨ مايو/أيار: محكمة النقض ترفض طعن النيابة عىل قرار تربئة املتهمني يف قضية »موقعة الجمل«. 

2 يونيو/حزيران: املحكمة الدستورية العليا تقي بأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية غري دستوريني. املحكمة ترصح ملجلس الشورى بالبقاء إىل حني عقد 

انتخابات مجلس الشعب الجديد. الُحكم يستند إىل توصل املحكمة الدستورية العليا إىل أن قانون االنتخابات يخالف مبادئ املساواة وعدم التمييز.

2٨ يونيو/حزيران: احتجاجات جامهريية تطالب بتنحي الرئيس مريس واستمرارها عدة أيام. 



1٨ | القضاء املرصي: أداة للقمع

2 يوليو/متوز: محكمة النقض ترفض طعن النائب العام عبد الله عىل حكم محكمة االستئناف الصادر يف مارس/آذار بإعادة عبد املجيد محمود نائباً عاماً. محكمة 

النقض، يف قضية منفصلة، ترفض أيضاً طعن محمود عىل اإلعالن الدستوري الصادر يف نوفمرب/ترشين الثاين 2٠12.

٣ يوليو/متوز: وزير الدفاع السييس واملجلس األعىل للقوات املسلحة، يف إعالن قُرأ عىل شاشات التلفزة، يعلقان العمل بالدستور ويعلنان عزل الرئيس مريس من 

منصبه. يصف مؤيدو مريس اإلعالن باالنقالب. املجلس األعىل للقوات املسلحة ينصب حكومة مؤقتة يرأسها عديل منصور، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية 

العليا. القبض عىل مريس وقيادات اإلخوان املسلمني.

٥ يوليو/متوز: بعد إعادته إىل منصبه، النائب عبد املجيد محمود يعلن استقالته.

٦ يوليو/متوز: الحكومة املؤقتة تصدر إعالناً دستورياً بحل مجلس الشورى. 

٨ يوليو/متوز: الحكومة املؤقتة تصدر إعالناً دستورياً يحتوي عىل إجراءات تفصيلية بخطة انتقالية تشمل استفتاء عىل دستور جديد وانتخابات برملانية. 

1٤ أغسطس/آب: مقتل أكر من ألف متظاهر أثناء فض االعتصام املؤيد ملريس يف القاهرة. الفريق أول السييس يعلن حالة الطوارئ من جديد. 

22 أغسطس/آب: إخراج حسني مبارك من السجن وإحالته إىل تحديد اإلقامة يف مستشفى عسكري بعد أحكام للمحكمة بأنه مل يعد حبسه قانونياً. 

2٣ سبتمرب/أيلول: محكمة القاهرة لألمور املستعجلة تأمر بحل اإلخوان املسلمني ومصادرة أصول الجامعة. 

٤ نوفمرب/ترشين الثاين: الرئيس مريس يُحاكم باتهامات التحريض عىل قتل املتظاهرين يف ديسمرب/كانون األول 2٠12. االحتجاجات يف املحكمة تؤدي إىل إرجاء 

الجلسة إىل يناير/كانون الثاين. 

2٤ نوفمرب/ترشين الثاين: الحكومة املؤقتة تصدر قانوناً للتظاهر، يجرم عقد اجتامعات، أو مسريات، أو مواكب عامة بها 1٠ أشخاص أو أكر دون موافقة مسبقة 

من الرشطة. 

22 ديسمرب/كانون األول: الرئيس املؤقت عديل منصور يصدر أمراً رئاسياً بتشكيل لجنة تقيص حقائق لفحص أعامل العنف منذ ٣٠ يونيو/حزيران 2٠1٣.

22 ديسمرب/كانون األول: محكمة جنح عابدين تدين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وتحكم عليهم بالسجن ثالث سنوات عىل صلة بأعامل عنف اندلعت 

عندما حاول مؤيدون لعالء عبد الفتاح حضور جلسة محاكمته. 

2٤ ديسمرب/كانون األول: ناطق باسم الحكومة يصف اإلخوان املسلمني بالجامعة اإلرهابية. 

٢0١٤

1٤ و1٥ يناير/كانون الثاين: تناقلت التقارير تصويت ٩٨% من املرصيني لصالح مترير الدستور الجديد يف االستفتاء الدستوري. 

2٤ مــارس/آذار: محكمــة جنايــات باملنيــا تحكــم باإلعــدام عــىل ٥2٨ مدعــى عليهــم، بينهــم أعضــاء يف اإلخــوان املســلمني ومؤيديــن للجامعــة، يف أعقــاب محاكمــة 
جامعيــة غــري عادلــة عــىل صلــة باالعتــداء عــىل مركــز رشطــة مطــاي يف صيــف 2٠1٣. 

2٦ مارس/آذار: السييس يعلن استقالته من الجيش واعتزامه الرتشح للرئاسة. 

٧ أبريل/نيســان: محكمــة اســتئناف القاهــرة ترفــض طعــن كل مــن أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة، ومحمــد عــادل عــىل الُحكــم بإدانتهــم يف 22 ديســمرب/كانون 
األول 2٠1٣. 

2٨ أبريل/نيســان: محكمــة جنايــات باملنيــا تحكــم باإلعــدام عــىل ٦٨٣ مدعــى عليهــم مــن أعضــاء أو مؤيــدي اإلخــوان املســلمني، إبــان محاكمــة جامعيــة غــري 
عادلــة عــىل صلــة باالعتــداء عــىل مركــز رشطــة العــدوة يف صيــف 2٠1٣. كــام تؤكــد املحكمــة ٣٧ مــن ٥2٨ حكــامً باإلعــدام الصــادرة يف 2٤ مــارس/آذار وتحكــم 

عــىل ٤٩1 شــخصاً بالســجن املؤبــد.

21 مايو/أيار: إدانة حسني مبارك ونجليه والحكم عليهم بالسجن. ُحكم عىل مبارك ونجليه بالسجن ثالث سنوات بتهمة االختالس. 

2٦ و2٧ مايو/أيــار: انعقــاد االنتخابــات الرئاســية مــع إقبــال ضعيــف. إعــالن عبــد الفتــاح الســييس رئيســاً بنســبة ٩٧% مــن األصــوات. املراقبــون األجانــب يقولــون 
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إن االنتخابــات انتقصــت مــن املعايــري الدوليــة. 

٧ يونيو/حزيــران: إلغــاء محكمــة اســتئناف للُحكــم الصــادر بحــق أربعــة رجــال رشطــة اتهمــوا باإلهــامل عــىل خلفيــة مقتــل ٣٧ محتجــزاً قُتلــوا بســبب عبــوة غــاز 
مســيل للدمــوع أطُلقــت داخــل شــاحنة للرشطــة كان الضحايــا داخلهــا. 

11 يونيو/حزيــران: محكمــة جنايــات بالقاهــرة تحكــم عــىل عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، غيابيــاً، بعقوبــة ســجن 1٥ عامــاً، عــىل صلــة مبظاهــرة ضــد املحاكــامت 
ــكرية للمدنيني.  العس

21 يونيو/حزيــران: محكمــة جنايــات املنيــا تؤكــد ُحكــم اإلعــدام عــىل 1٨٣ شــخصاً مــن بــني الـــ ٦٨٣ املدانــني يف القضيــة التــي ُحكــم فيهــا بتاريــخ 2٨ أبريــل/
نيسان 2٠1٤. 

2٣ يونيو/حزيــران: محكمــة جنايــات بالجيــزة تحكــم عــىل ثالثــة مــن صحفيــي الجزيــرة باتهامــات بتزييــف األخبــار ودعــم واالنتــامء إىل تنظيــم إرهــايب، وتحكــم 
عليهــم بالســجن بــني ٧ و1٠ ســنوات. حوكــم ٣ صحفيــني أجانــب آخريــن غيابيــاً، وأدينــوا بدورهــم وُحكــم عليهــم بالســجن 1٠ أعــوام.

2٦ أكتوبر/ترشيــن األول: محكمــة جنــح مــرص الجديــدة تديــن وتحكــم عــىل يــارا ســالم و22 آخريــن بالســجن ٣ ســنوات، عــىل صلــة مبظاهــرة وقعــت يف يونيــو/
حزيران 2٠1٤. 

2٧ أكتوبر/ترشيــن األول: الرئيــس الســييس يصــدر القــرار الرئــايس 1٣٦ لســنة 2٠1٤ بتوســيع مجــال اختصــاص املحاكــم العســكرية بحيــث يشــمل جميــع الجرائــم 
املرتكبــة عنــد منشــآت ومرافــق عامــة. 

2٩ نوفمرب/ترشيــن الثــاين: محكمــة اســتئناف القاهــرة تســقط كافــة االتهامــات املتصلــة مبقتــل املتظاهريــن أثنــاء انتفاضــة 2٠11 عــن الرئيــس الســابق مبــارك 
ووزيــر الداخليــة الســابق حبيــب العــاديل وســتة مــن مســاعديه، مــع إســقاط كافــة اتهامــات الفســاد عــن مبــارك ونجليــه ورشيــك لهــم يف أعــامل تجاريــة. 

2 ديســمرب/كانون األول: محكمــة جنايــات الجيــزة تحكــم عــىل 1٨٨ شــخصاً باإلعــدام يف أعقــاب محاكمــة جامعيــة تتصــل باعتــداءات عــىل قســم رشطــة كرداســة 
يف الجيــزة، وقعــت يف أغســطس/آب 2٠1٣. 

2٨ ديســمرب/كانون األول: محكمــة اســتئناف شــامل القاهــرة تؤيــد الُحكــم الصــادر عــىل يــارا ســالم و22 آخريــن يف 2٦ يونيو/حزيــران مــع تقليــص مــدة العقوبــة 
مــن ثــالث ســنوات إىل ســنتني. 

٢0١٥

1 يناير/كانون الثاين: محكمة النقض تأمر بإعادة املحاكمة يف قضية صحفيي الجزيرة الثالثة املتهمني بتزييف األخبار ودعم واالنتامء إىل تنظيم إرهايب. 

1٣ يناير/كانــون الثــاين: محكمــة النقــض تقــرر نقــض حكــم إدانــة الرئيــس الســابق مبــارك ونجليــه الصــادر يف 21 مايو/أيــار عــىل صلــة باتهامــات االختــالس وتأمــر 
ــادة املحاكمة.  بإع

22 يناير/كانــون الثــاين: محكمــة النقــض تأمــر بإعــادة محاكمــة رجــال الرشطــة األربعــة املتهمــني باإلهــامل املتســبب يف مقتــل ٣٧ محتجــزاً بعبــوة غــاز مســيل 
للدمــوع ألقيــت داخــل شــاحنة للرشطــة كانــوا بداخلهــا.

2٤ يناير/كانــون الثــاين: محكمــة النقــض تأمــر بإعــادة محاكمــة 1٥2 شــخصاً بينهــم ٣٧ شــخصاً ُحكــم عليهــم باإلعــدام عــىل صلــة بأحــداث عنــف مركــز رشطــة 
مطــاي، التــي نظرتهــا محكمــة جنايــات املنيــا. 

2٥ يناير/كانون الثاين: مقتل 1٧ شخصاً عىل األقل يف شتى أنحاء مرص يف سياق املظاهرات خرجت إحياء لذكرى انتفاضة 2٠11. 

2٦ يناير/كانون الثاين: إخالء سبيل عالء وجامل مبارك، نجيل الرئيس السابق مبارك، عىل ذمة إعادة املحاكمة يف تهمة االختالس. 

2٧ يناير/كانون الثاين: محكمة النقض ترفض طعن أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل الخاص بإدانتهم بتاريخ 22 ديسمرب/كانون األول 2٠1٣. 

2 فرباير/شــباط: محكمــة جنايــات الجيــزة تؤكــد أحــكام اإلعــدام الصــادرة يف محاكمــة 2 ديســمرب/كانون األول 2٠1٤ الخاصــة بـــ 1٨٣ شــخصاً مــن بــني 1٨٨ شــخصاً 
أدينــوا وُحكــم عليهــم عــىل صلــة بأحــداث عنــف قســم رشطــة كرداســة يف أغســطس/آب 2٠1٣. 

٤ فرباير/شــباط: الُحكــم عــىل أحمــد دومــة و22٩ آخريــن بالســجن املؤبــد إبــان محاكمــة جامعيــة غــري عادلــة، والُحكــم عــىل ٣٩ حدثــاً بالســجن 1٠ ســنوات، بنــاء 
عــىل اتهامــات تتصــل مبظاهــرات تعــود إىل ديســمرب/كانون األول 2٠11. 
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٩ فرباير/شــباط: محكمــة جنــح باإلســكندرية تحكــم عــىل 1٠ أشــخاص بينهــم محامــني حقوقيــني وصحفيــني بالســجن ســنتني عــىل صلــة بواقعــة مداهمــة مركــز 
رشطــة الرمــل باإلســكندرية ومهاجمــة رجــال الرشطــة وكذلــك إشــعال النــار يف مقــر لإلخــوان املســلمني يف مــارس/آذار 2٠1٣. 

11 فرباير/شــباط: محكمــة النقــض تلغــي حكــم إعــدام ٣٦ شــخصاً، والــذي أنزلتــه بهــم محكمــة جنايــات املنيــا يف 21 يونيو/حزيــران 2٠1٤ عــىل صلــة بقضيــة 
مركــز رشطــة العــدوة وتأمــر بإعــادة املحاكمــة.

2٣ فرباير/شــباط: محكمــة جنايــات بالقاهــرة تحكــم عــىل عــالء عبــد الفتــاح و22 آخريــن يف إعــادة محاكمتهــم يف القضيــة التــي تعــود إىل 11 يونيو/حزيــران 
2٠1٤. الُحكــم عــىل اثنــني بالســجن ٥ أعــوام وغرامــة، والُحكــم عــىل 22 بالســجن ٣ ســنوات وغرامــة. 

2٤ فرباير/شــباط: تبنــي قانــون الكيانــات اإلرهابيــة. يعــدد القانــون الكيانــات أو األفــراد الذيــن ميكــن أن يخضعــوا لجملــة مــن القيــود التــي تفرضهــا الســلطات، 
مبــا يشــمل إغــالق املقــار، وتجميــد األمــوال، واملنــع مــن الســفر، وقيــود عــىل تقلــد مناصــب عامــة. 

1٤ مــارس/آذار: املجلــس األعــىل لتأديــب القضــاة يأمــر بإحالــة ٤1 قــاٍض إىل املعــاش يف قراريــن تأديبيــني منفصلــني: قضيــة »بيــان يوليــو2٠1٣ » وقضيــة »قضــاة 
مــن أجــل مــرص«.

1٦ مارس/آذار: الُحكم عىل محمد بديع و1٦ آخرين باإلعدام يف قضية »غرفة عمليات رابعة« يف اتهامات بتخطيط أعامل عدائية ضد الدولة. 

11 أبريل/نيســان: محكمــة جنايــات بالجيــزة تديــن ٥1 شــخصاً يف محاكمــة جامعيــة غــري عادلــة، عــىل صلــة باملظاهــرات التــي خرجــت يف أعقــاب عــزل الرئيــس 
مــريس يف يوليو/متــوز 2٠1٣. القضيــة معروفــة مبســمى »غرفــة عمليــات رابعــة«. حكمــت املحكمــة عــىل 1٤ شــخصاً باإلعــدام، بينهــم مرشــد اإلخــوان املســلمني 

محمــد بديــع وحكمــت عــىل ٣٧ آخريــن بالســجن املؤبــد.

21 أبريل/نيســان: إدانــة محمــد مــريس و1٤ آخريــن عــىل صلــة بفــض املظاهــرات أمــام القــرص الرئــايس يف ديســمرب/كانون األول 2٠12. ُحكــم عــىل مــريس و12 
آخريــن بالســجن 2٠ عامــاً. ُحكــم عــىل املدعــى عليهــام املتبقيــني بالســجن 1٠ أعــوام.

٩ مايو/أيــار: محكمــة جنايــات القاهــرة تحكــم عــىل مبــارك ونجليــه يف إعــادة املحاكمــة بقضيــة 21 مايو/أيــار 2٠1٤ عــىل صلــة باالختــالس. الُحكــم عــىل مبــارك 
بالســجن ٣ ســنوات وعــىل نجليــه بالســجن ٤ ســنوات. 

1٧ مايو/أيار: يف أعقاب محاكمة غري عادلة أمام محكمة عسكرية، إعدام ٦ رجال حكم عليهم باإلعدام. 

٣1 مايو/أيــار: املحاميــة الحقوقيــة ماهينــور املــرصي وســبعة آخريــن متهمــني، يُحكــم عليهــم بالســجن عامــاً وثالثــة أشــهر بتهــم مــن بينهــا التظاهــر دون ترصيــح 
واالعتــداء عــىل قــوات األمــن واإلرضار مبركــز رشطــة.

11 يونيو/حزيران: الُحكم عىل ضابط الرشطة املتهم بقتل الناشطة السياسية شيامء الصباغ أثناء مظاهرة سلمية بالسجن 1٥ عاماً. 

2٩ يونيو/حزيران: اغتيال النائب العام هشام بركات. 

1٦ يوليو/متــوز: محكمــة جنايــات القاهــرة تؤكــد حكــم إعــدام أكــر مــن 1٠٠ شــخص، بينهــم الرئيــس الســابق مــريس، يف أعقــاب إدانتهــم األوىل يف 1٦ مايو/أيــار 
2٠1٥ إبــان محاكمــة غــري عادلــة.

11 أغســطس/آب: إحالــة أكــر مــن ٧٠٠ متهــم للمحاكمــة يف قضيــة »فــض رابعــة«. تشــمل االتهامــات: القتــل العمــد، حــرز أســلحة يف تجمعــات عامــة، وقطــع 
الطريــق. 

1٧ أغســطس/آب: تبنــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب. إدانــة اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني ومنظــامت مجتمــع مــدين أخــرى تبنــي القانــون كونــه يــؤدي إىل مزيــد مــن 
التــآكل لســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان يف مــرص. 

1٩ سبتمرب/أيلول: الرئيس السييس يعني نبيل صادق نائباً عاماً، بعد اختياره من قبل مجلس القضاء األعىل. 

2٣ ســبتمرب/أيلول: الرئيــس الســييس يصــدر عفــواً عــن أكــر مــن 1٠٠ ســجني، بينهــم صحفيــو الجزيــرة الثالثــة واملدافعتــني عــن حقــوق اإلنســان يــارا ســالم وســناء 
 . سيف

12 أكتوبر/ترشيــن األول: محكمــة النقــض تلغــي حكــم اإلعــدام بحــق املدعــى عليهــم عــىل صلــة باعتــداءات قســم رشطــة كرداســة يف أغســطس/آب 2٠1٣ وتأمــر 
ــادة املحاكمة.  بإع
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2٥ أكتوبر/ترشيــن األول: تبنــي تعديــالت لقانــون الســجون، التــي حــددت الظــروف التــي ميكــن فيهــا اســتخدام القــوة ضــد الســجناء ومتديــد فــرتات الحبــس 
االنفــرادي. 

٤ ديسمرب/كانون األول: إعالن نتائج انتخابات مجلس النواب. تناقلت التقارير فوز املرشحني املوالني للحكومة بأكر من ٩٠ يف املائة من املقاعد.

٢0١٦

1٠ يناير/كانون الثاين: أعضاء مجلس النواب يؤدون القسم. 

٣ فرباير/شباط: محكمة النقض تلغي حكم إعدام 1٤٩ مدعى عليهم سبقت إدانتهم يف قتل رجال رشطة يف قسم كرداسة يف 2٠1٣. 

1٤ فرباير/شباط: محكمة النقض تأمر بإعادة محاكمة ضابط الرشطة املُدان يف يونيو/حزيران 2٠1٥ بقتل شيامء الصباغ. 

21 مارس/آذار: املجلس األعىل لتأديب القضاة يعزل 1٥ قاٍض من مناصبهم يف قضية »قضاة من أجل مرص«. 

2٨ مارس/آذار: املجلس األعىل لتأديب القضاة يعزل ٣2 قاٍض من مناصبهم يف قضية »بيان يوليو 2٠1٣«. 

2٨ مارس/آذار: عزل هشام جنينة رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات من منصبه بقرار من الرئيس السييس عىل خلفية اإلدالء بتعليقات حول الفساد يف مرص. 
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الفصل األول: القضاء يف زمن األزمة

عــىل مــدار عقــود، خضــع اســتقالل وحيــاد القضــاء املــرصي لضغــوط كبــرية. رغــم تدخــالت الســلطة التنفيذيــة املتكــررة يف صناعــة القــرار القضــايئ، فقــد متّكــن 
القضــاء مــن مامرســة قــدر محــدود مــن الرقابــة عــىل تجــاوزات الســلطة التنفيذيــة.

لكن خالل السنوات األخرية – ال سيام منذ عزل الرئيس مبارك – انحرس استقالل وحياد القضاء إىل حد كبري.

منــذ انتفاضــة 2٠11 اســتمرت الســلطات املرصيــة يف محاوالتهــا للســيطرة عــىل القضــاء واســتخدامه يف تحقيــق مكاســب سياســية. ومنــذ االنتفاضــة أيضــاً أخفــق 
القضــاء مــراراً يف ضــامن ســيادة القانــون وحاميــة حقــوق اإلنســان، وجــزء مــن الســبب يعــود لتدخــالت الســلطة التنفيذيــة يف الشــأن القضــايئ. أدت بعــض أحــكام 
القضــاء واالفتقــار للضامنــات الترشيعيــة وغريهــا مــن ضامنــات حاميــة اســتقالل القضــاء، إىل ظهــور تصــورات عــن اســتخدام القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
كأدوات للقمــع ووســائط لتحقيــق اإلفــالت مــن العقــاب مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وذلــك بــدالً مــن االضطــالع بــدور القامئــني عــىل أمــر العدالــة باســتقالل 

وحياديــة.

يف الوقــت نفســه، يتعــرض القضــاة املســتعدون للمطالبــة باســتقالل القضــاء ودعمــه ومــن يعتــربون خصومــاً للنظــام لعواقــب منهــا إجــراءات تأديبيــة، ال ســيام 
منــذ عــزل الرئيــس مــريس. هــذه اإلجــراءات مل تــؤد فحســب إىل انتهــاك حقــوق القضــاة يف حريــة الــرأي، والتعبــري، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع، إمنــا أثــار أيضــاً 
خــوف غريهــم مــن القضــاة الذيــن قــد يرغبــوا يف مامرســة هــذه الحقــوق، مبــا يف ذلــك الدفــاع عــن قضيــة اســتقالل وحيــاد القضــاء. أصبــح القضــاة املتبقــني إمــا 

منحازيــن طوعــاً لصالــح النظــام، أو ال يجــرؤون عــىل املجاهــرة بآرائهــم خوفــاً مــن العــزل الــذي تعــرض لــه بعــض زمالئهــم.

أوالً. االعتداءات عىل استقالل القضاء منذ ٢0١١

يف أوقــات األزمــات يف أيــة دولــة، يصبــح للقضــاء املســتقل دوراً خاصــاً يف حاميــة ســيادة القانــون، ويف االضطــالع بــدور رقــايب عــىل املامرســة التعســفية للســلطة 
مــن قبــل الفاعلــني السياســيني، أو العســكريني، أو غريهــم، ويضمــن التــزام القوانــني والتدابــري املتخــذة للتصــدي لألزمــة بقواعــد ســيادة القانــون وبحقــوق اإلنســان.

منــذ عــزل الرئيــس مبــارك يف 2٠11، حاولــت كل الســلطات الحاكمــة املتعاقبــة يف مــرص )ســواء مدنيــة أو عســكرية( الســيطرة عــىل القضــاء واســتخدامه لتحقيــق 
مكتســبات سياســية. أدت هــذه الســيطرة إىل تقويــض قــدرة القضــاء عــىل حاميــة ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان عــىل امتــداد الفــرتة االنتقاليــة.

وأثنــاء ُحكــم املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة، مــن فرباير/شــباط 2٠11 وحتــى يونيو/حزيــران 2٠12، ويف انتهــاك للمعايــري الدوليــة، تــم االلتفــاف حــول املحاكــم 
العاديــة عــن طريــق اســتخدام املحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة طــوارئ يف محاكمــة املدنيــني. عــىل ســبيل املثــال، مــدد املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة 
مــن حالــة الطــوارئ، مــا مهــد الطريــق أمــام إحالــة القضايــا – كلــام شــاء املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة – إىل محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ.2٠ كــام زاد املجلــس 
األعــىل للقــوات املســلحة مــن عــدد الجرائــم التــي تدخــل تلقائيــاً ضمــن اختصــاص محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ.21 كــام مــدد املجلــس األعــىل مــن دور القــوات 
املســلحة يف إنفــاذ القانــون، مبــا يشــمل منــح الضبــاط العســكريني ســلطات موســعة يف توقيــف األفــراد وزيــادة املحاكــم العســكرية التــي تحاكــم املدنيــني.22 رغــم 
تجميــد مجلــس الدولــة لتنفيــذ الضبطيــة القضائيــة املوســعة للجيــش،2٣ فقــد حوكــم أكــر مــن 11 ألــف مــدين أمــام محاكــم عســكرية أثنــاء ُحكــم املجلــس األعــىل 

ــلحة.2٤  للقوات املس

ــال،  ــة. عــىل ســبيل املث ــرارات التنفيذي ــة للق ــة القضائي ــرتة الرئاســية، للســيطرة عــىل القضــاء والحــد مــن مجــال املراجع ــاء ف ــذل مــريس عــدة محــاوالت، أثن ب
يف أكتوبر/ترشيــن األول 2٠12 ويف أعقــاب الغضــب الشــعبي جــراء بــراءة مؤيــدي الرئيــس الســابق مبــارك مــن دورهــم املزعــوم يف االعتــداءات العنيفــة عــىل 
املتظاهريــن، حــاول الرئيــس مــريس عــزل النائــب العــام الــذي كان قــد عينــه مبــارك، عبــد املجيــد محمــود، إذ قــرر تعيينــه ســفرياً يف الفاتيــكان. لكــن رفــض هــذا 
األخــري االســتقالة. يف الشــهر التــايل أصــدر مــريس »إعالنــاً دســتورياً« )إعــالن نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2٠12( الــذي منحــه ســلطات موســعة، منهــا القــدرة عــىل تعيــني 

2٠   مل تنتــه حالــة الطــوارئ حتــى ٣1 مايو/أيــار 2٠12 عندمــا امتنــع مجلــس الشــعب عــن تجديدهــا. منصــوص عــىل محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ مبوجــب قانــون الطــوارئ )قانــون 
ــاه. ــابع أدن ــل الس ــل يف الفص ــن التفصي ــرب م ــدر أك ــة بق ــي موصوف ــنة 1٩٥٨( وه 1٦2 لس

21   مبوجــب القــرار 1٩٣ الصــادر يف ســبتمرب/أيلول 2٠11، زاد املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة مــن عــدد الجرائــم التــي تدخــل ضمــن اختصــاص محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ لتشــمل 
ــداً«. ــاعات عم ــة أو إش ــار مزيف ــة أخب ــق، إذاع ــل املواصــالت، قطــع الطري ــة... تعطي ــا البلطج »قضاي

22   اإلعــالن الدســتوري الصــادر يف مــارس/آذار، مــادة 2/٥٣؛ القــرار الــوزاري رقــم ٤٩٩1 الصــادر يف 1٤ يونيو/حزيــران 2٠12. مكــن القــرار املذكــور ضبــاط املخابــرات الحربيــة والرشطــة 
العســكرية مــن توقيــف املدنيــني يف عــدد كبــري مــن الجرائــم، وتشــمل: الهتافــات أو الشــعارات الراميــة إلثــارة العصيــان، نــرش معلومــات كاذبــة عمــداً بهــدف تقويــض أمــن الدولــة، ترويــع النــاس 

واإلرضار بالصالــح العــام، الرتويــج يف مــرص بــأي وســائل لتغيــري مبــادئ الدســتور األساســية أو النظــم االجتامعيــة األساســية أو تهيئــة هيمنــة طبقــة اجتامعيــة أو أخــرى عــىل غريهــا، أو تدمــري طبقــة 

اجتامعيــة، أو تغيــري أســس النظــم االجتامعيــة واالقتصاديــة للدولــة، أو تدمــري النظــام األســايس للمجتمــع ســواء تــم اســتخدام القــوة أو الرتويــع أو غريهــا مــن الوســائل غــري القانونيــة لتحقيــق 

هــذه األعــامل.

2٣   يف 2٦ يونيو/حزيران 2٠12 جمد مجلس الدولة تنفيذ القرار ٤٩٩1.

2٤   مؤمتــر صحفــي للــواء عــادل مــريس مــن املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة، ٥ ســبتمرب/أيلول 2٠11. انظــر أيضــاً: هيومــان رايتــس ووتــش، مــرص: بعــد محاكــامت عســكرية جائــرة..
 https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/243951 ،2٠11 يجــب إعــادة محاكمــة ال 12٠٠٠ شــخص أو إخــالء ســبيلهم«، 1٠ أيلول/ســبتمرب
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نائــب عــام جديــد.2٥ بعــد اإلعــالن، عــنّي الرئيــس مــريس طلعــت عبــد اللــه نائبــاً عامــاً. 

كذلــك نــص إعــالن نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2٠12 عــىل أن اإلعالنــات والقوانــني والقــرارات الصــادرة عــن الرئيــس نهائيــة وملزمــة ومحصنــة مــن املراجعــة القضائية.2٦ 
رغــم إلغــاء الرئيــس مــريس لإلعــالن يف ديســمرب/كانون األول 2٠12 يف أعقــاب احتجاجــات واســعة، فــإن اإلعــالن الجديــد الــذي صــدر يف ديســمرب/كانون األول 2٠12 

احتفــظ بحصانــة »اإلعالنــات الدســتورية« مــن الطعــون القضائية.2٧

ــة إىل  ــم العادي ــار املحاك ــن مق ــا م ــا بعينه ــل جلســات قضاي ــرارات بنق ــدل لق ــر الع ــرر إصــدار وزي ــوز 2٠1٣ تك ــش للســلطة يف ٣ يوليو/مت ــذ مصــادرة الجي من
أكادمييــات الرشطــة، والتــي تســيطر عليهــا وزارة الداخليــة.2٨ ويف عــدد مــن الحــاالت، كان قــرار تغيــري مــكان انعقــاد الجلســات ال يُنــرش إال مــع انعقــاد الجلســة 
األوىل، وكثــرياً مــا ال يعــرف محامــو املدعــى عليهــم بتغيــري املوقــع إال بعــد الوصــول ملبنــى املحكمــة.2٩ ومؤخــراً، اختــار وزيــر العــدل نقــل جميــع القضايــا التــي 
ينظرهــا قاضيــان بعينهــام مــن املحاكــم العاديــة إىل أكادمييــات الرشطــة.٣٠ مــن عواقــب هــذه اإلجــراءات الخاصــة بتغيــري مقــار الجلســات أن الجمهــور، مبــا يشــمل 
اإلعــالم وأهــايل املتهمــني ومــن يرغبــون يف رصــد إجــراءات املحاكمــة، أصبــح ال ميكنهــم دخــول املبنــى دون الحصــول عــىل ترصيــح خــاص مــن القــايض بحضــور 

الجلســات.

يف أكتوبر/ترشيــن األول 2٠1٤ أصــدر الرئيــس الســييس بعــد ٥ شــهور مــن انتخابــه قــراراً بتوســيع اختصــاص املحاكــم العســكرية.٣1 ثــم يف الفــرتة مــن 2٧ أكتوبــر/
ترشيــن األول 2٠1٤ إىل 2٤ مــارس/آذار 2٠1٥، تناقلــت التقاريــر نظــر أكــر مــن ٣٠٠٠ قضيــة تخــص مدنيــني أمــام محاكــم عســكرية.٣2

كل مــن هــذه التدابــري التــي اتخذتهــا الســلطات املرصيــة، وتشــمل توســيع مجــال واليــة املحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة بحيــث تحاكــم املدنيــني، فضــالً 
عــن عــزل النائــب العــام مــن جانــب الرئاســة، تعــد – باإلضافــة إىل املالحقــات بحــق أعضــاء الجهــاز القضــايئ يف غيــاب مــداوالت عادلــة – مــام يقــوض اســتقالل 
ــة  ــد اتخــذت خطــوات لتحصــني القــرارات الرئاســية مــن املراجعــة القضائي ــة ق ــة لحقــوق اإلنســان. كــام أن الســلطات املرصي ــري الدولي القضــاء وينتهــك املعاي
وأحالــت قضايــا مــن محاكــم عاديــة إىل مقــار أمنيــة خاضعــة لــوزارة الداخليــة، مــا يعنــي انتهــاك املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــع الحيلولــة دون ضــامن 

االســتقالل التــام للقضــاء.

إن الحــق يف محاكمــة عادلــة وعلنيــة مــن قبــل محكمــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة مكفــول يف القانــون واملعايــري الدوليــة، مبــا يشــمل املــادة 1٤ مــن العهــد 
الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، ومــرص دولــة طــرف فيــه.٣٣ مــن ثــم فــإن مــرص ملزمــة باحــرتام وضــامن احــرتام هــذه الحقــوق، فضــاًل عــن توفــري 
ضامنــات ترشيعيــة وغريهــا مــن الضامنــات لكفالــة تحقيقهــا.٣٤ كــام ال يجــوز إخضــاع  الحــق يف املحاكمــة أمــام محكمــة مختصــة، ومســتقلة، ومحايــدة، والحــق يف 
الضامنــات األساســية للمحاكمــة العادلــة، ألي اســتثناءات، حتــى أثنــاء حــاالت الطــوارئ التــي تواجههــا الــدول.٣٥ ولقــد أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 

)وهــي هيئــة خــرباء مســتقلني مكلفــة مبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية برصــد تنفيــذ الــدول للعهــد( مــا يــيل: 

2٥   اإلعالن الدستوري، الجريدة الرسمية عدد ٤٦ )مكرر( بتاريخ 21 نوفمرب/ترشين الثاين 2٠12.

2٦   اإلعالن الدستوري، الجريدة الرسمية عدد ٤٦ )مكرر( بتاريخ 21 نوفمرب/ترشين الثاين 2٠12.

2٧   12 ديسمرب/كانون األول 2٠12، اإلعالن الدستوري.

2٨   انظــر عــىل ســبيل املثــال القــرار 212٨ لســنة 2٠1٤ الصــادر عــن وزيــر العــدل بنقــل جلســات القضيــة رقــم 2٠1٣/1٣٤٣ الخاصــة بعــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن مــن محكمــة 
ــة. ــاء الرشط ــد أمن ــرة إىل معه ــات القاه جناي

2٩   عــىل ســبيل املثــال، يف قضيــة يــارا ســالم و22 آخريــن، القضيــة رقــم 2٠1٤/1٣٤٣، عندمــا وصــل املحامــون إىل مقــر محكمــة الجنــح قيــل لهــم إن الجلســة ســتنعقد يف معهــد أمنــاء 
الرشطــة يف طــرة. القــرار الــوزاري بنقــل مقــر املحاكمــة ُوقــع قبــل ثالثــة أيــام مــن الجلســة األوىل لكــن مل يُنــرش إال بعــد مــرور أســبوع عليهــا. أيضــاً، قضيــة رقــم 2٠1٣/1٣٤٣، عــالء عبــد الفتــاح 

و2٤ آخريــن، وفيهــا مل يُعلــن عــن القــرار الــوزاري إال يف ٣1 مــارس/آذار 2٠1٤، بعــد أســبوع مــن الجلســة األوىل التــي انعقــدت يف 2٣ مــارس/آذار 2٠1٤. وأيضــاً قضيــة أحمــد ماهــر وأحمــد دومــة 

ومحمــد عــادل، رقــم 2٠1٣/٩٥٩٣. وقــع القــرار الــوزاري بنقــل مقــر املحاكمــة يف اليــوم األول للمحاكمــة وقيــل إنــه دخــل حيــز النفــاذ يف اليــوم نفســه. لكــن مل يُنــرش إال بعــد أســبوع مــن انعقــاد 

الجلســة.

٣٠   قــرار وزيــر العــدل رقــم 2٠1٥/٥٩٦٠، صــدر ودخــل حيــز النفــاذ يف 2٠1٥/٨/٣، نــرش يف الجريــدة الرســمية عــدد 1٩2 2٠1٥/٨/2٣، بإحالــة جميــع قضايــا القــايض ناجــي شــحاتة 
ــرة.  ــة بالقاه ــة الرشط ــي إىل أكادميي ــريين فهم ــد ش ــايض محم والق

٣1   القــرار الرئــايس رقــم 1٣٦ لســنة 2٠1٤ يف شــأن »تأمــني وحاميــة املنشــآت العامــة والحيويــة«، 2٧  أكتوبر/ترشيــن األول 2٠1٤. نناقــش هــذا القــرار بقــدر أكــرب مــن التفصيــل يف 
ــابع. ــل الس الفص

D%٨٥%D٨٤%٩%D٩%A٧%D٨%/politics/news/ar/com.madamasr.www//:http ،2٠1٣2   انظر: »املؤمتر الرابع لـ«ال للمحاكامت العسكرية يف ٥ شهور«، 2٤ آذار/مارس ٥
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2٦٥٦٥٤/1٨/12/2٠1٤/news/ar/org.hrw.www//:https ،2٠1هيومان رايتس ووتش، »مرص – تصاعد يف املحاكامت العسكرية، 1٨ كانون األول/دسمرب ٤

»٣٠٠٠ مرصي خضعوا للمحاكامت العسكرية يف ٥ شهور«، 2٤ آذار/مارس 2٠1٥، ميدل ايس آي

http://www.middleeasteye.net/news/3000-egyptians-have-faced-military-trials-last-5-months-250042398

٣٣   صادقت مرص عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف 1٤ يناير/كانون الثاين 1٩٨2.

٣٤   العهد الدويل، مادة 2.

٣٥   أوضحــت هــذه النقطــة لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، وهــي جهــة مــن الخــرباء املســتقلني، لهــا واليــة مبوجــب العهــد الــدويل برصــد تنفيــذ الــدول للعهــد، يف التعليــق 
العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ - الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 1٩ و٦ عــىل التــوايل. أوضحــت محكمــة 

العــدل الدوليــة أن تفســري املعاهــدات مــن قبــل هيئــات رصــد املعاهــدات ومنهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، هــي تفســريات ُملزمــة: قضيــة »أحمــدو ســاديو ديالــو )جمهوريــة غينيــا ضــد 

ــاين 2٠1٠( فقــرات ٦٦ إىل ٦٨. ــدويل، )٣٠ نوفمرب/ترشيــن الث ــة(، حيثيــات حكــم محكمــة العــدل ال ــة الكونغــو الدميقراطي جمهوري
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2٤ | القضاء املرصي: أداة للقمع

ويشــري رشط اســتقاللية الهيئــة القضائيــة، عــىل وجــه الخصــوص، إىل إجــراءات تعيــني القضــاة ومؤهالتهــم وضامنــات كفالــة أمنهــم الوظيفــي حتــى 
بلوغهــم ســن التقاعــد اإللزامــي أو انتهــاء فــرتة واليتهــم، إذا كانــت هـــنالك واليــة محــددة، والــرشوط التــي تحكــم الرتقيــة والنقــل وتعليــق ووقــف 
مامرســة العمــل، واســتقالل الهيئــة القضائيــة اســـتقالالً فعلـــياً عــن التدخــل الســيايس مــن جانــب الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة ]...[ كــام ال يتســق 
ــز فيــه بوضــوح بــني وظائــف واختصاصــات الســلطتني القضائيــة والتنفيذيــة، أو تتمكــن فيــه  مــع مبــدأ اســتقالل الهيئــة القضائيــة أي وضــع ال مُييّ

الســلطة التنفيذيــة مــن الســيطرة عــىل الســلطة القضائيــة أو توجيههــا.٣٦

إن الســلطة التنفيذيــة، وهيئــات الدولــة األخــرى، ملزمــة باحــرتام وضــامن حاميــة اســتقالل وفعاليــة القضــاء يف اضطالعــه مبهامــه، مبــا يشــمل أوقــات األزمــات.٣٧ 
ال ميكــن أن تتــذرع الســلطات يف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف بوجــود أزمــة لتقييــد اختصاصــات أو قــدرات القضــاء، أو تفــادي املراجعــة القضائيــة أو الســيطرة 
عليهــا.٣٨ وتحديــداً، يجــب أن يحتفــظ القضــاة بســلطتهم يف إطــار مامرســتهم الختصاصاتهــم القضائيــة كمحكمــني نهائيــني بشــأن نــص القانــون، كــام يجــب أن 
يخولــوا دون غريهــم بالفصــل يف النزاعــات حــول االختصــاص بالنظــر يف القضايــا.٣٩ إن اإلرشاف القضــايئ عــىل دســتورية أو مرشوعيــة أعــامل الســلطة التنفيذيــة 

لهــو مطلــب مــن متطلبــات ســيادة القانــون، وتقييــد هــذه الســلطة »يناهــز النيــل مــن اســتقالل القضــاء«.٤٠

يــؤدي تقييــد اختصــاص املحاكــم العاديــة عــن طريــق توســيع اختصاصــات املحاكــم العســكرية و/أو محاكــم أمــن الدولــة، وتحصــني القــرارات التنفيذيــة مــن 
املراجعــة القضائيــة، إىل تقييــد اختصــاص القضــاء ويقــوض مــن اســتقالله. كــام أن اســتخدام املحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة يف محاكمــة املدنيــني يف 
ــة أمــام محكمــة مســتقلة، ومحايــدة، ومختصــة، كــام ورد يف املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة  مــرص ينتهــك الحــق يف املحاكمــة العادل
والسياســية. يعــود جــزء مــن الســبب ألن القضــاة العســكريني يف املحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة ليســوا مســتقلني مبــا أنهــم معينــون بقــرارات مــن وزيــر 
الدفــاع ويحتفظــون مبركزهــم يف سلســلة القيــادة العســكرية. كــام أن أحــكام املحاكــم العســكرية ليســت خاضعــة لحــق الطعــن الكامــل، مبــا يشــمل الطعــن عــىل 

موضــوع الدعــوى، أمــام محكمــة مدنيــة.٤1 )انتهــاكات املحاكمــة العادلــة األخــرى التــي ظهــرت يف بعــض القضايــا نوضحهــا أدنــاه(.

وفقــا للمعايــري الدوليــة، وتشــمل مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل القضــاء، البــد أن تتحــدد إجــراءات فصــل القضــاة، وبينهــم أعضــاء النيابــة العامة 
يف حــال مــرص ، مبــا يتوافــق مــع املعايــري ثابتــة ومتبعــة ضمــن التقاليــد القضائيــة املتســقة مــع املعايــري الدوليــة. هــذا يعنــي رضورة أن تكفــل اإلجــراءات الحــق يف 
جلســة نزيهــة وشــفافة مــع خضــوع إجــراءات الفصــل أيضــاً ملراجعــة مســتقلة. كــام أنــه ال يجــوز إخضــاع القضــاة لإليقــاف أو للعــزل إال لدواعــي عــدم القــدرة أو 
دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غــري الئقــني ألداء مهامهــم.٤2 كــام أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أنــه »يتعــارض مــع اســتقالل الســلطة القضائيــة قيــام 
الســلطة التنفيذيــة بفصــل قضــاة مــن الخدمــة، عــىل ســبيل املثــال، قبــل انقضــاء مــدة الواليــة املحــددة لهــم، أو مـــن دون إبـــداء أســـباب محـــددة أو حصولهــم 
عــىل حاميــة قضائيــة فعالــة متكنهــم مــن االعــرتاض عــىل الفصــل مــن الخدمــة«.٤٣ لذلــك يعــد عــزل واســتبدال النائــب العــام مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة انتهــاكاً 

مبــارشاً لهــذه املعايــري.

تقيــض قــرارات الســلطة التنفيذيــة، بتغيــري مواقــع انعقــاد جلســات املحاكــامت إىل أكادمييــات الرشطــة، مــن اســتقالل القضــاء وتنــال مــن الحــق يف املحاكمــة 
العلنيــة. أوضحــت مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل القضــاء أن القضــاء مــن حقــه – ويتعــني عليــه– ضــامن اتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة بشــكل 
ــة الخاصــة باملحاكــم أو أن تتدخــل يف  ــام القضائي ــة أو تســيطر عــىل امله ــد الســلطة التنفيذي ــه مــع احــرتام حقــوق أطــراف الدعــاوى.٤٤ كــام يجــب أال تقي نزي
مســؤوليات إدارة املحاكــم، التــي يجــب أن تُعهــد إىل القضــاء.٤٥ رغــم أن مثــة قيــود ميكــن فرضهــا عــىل علنيــة املحاكــامت يف ظــروف جــد محــدودة، وضيقــة، 
ومحــددة التعريــف، ، فــإن أي قــرار باســتبعاد الجمهــور، كليــاً أو جزئيــاً، مــن جميــع أو جــزء مــن إجــراءات القضايــا، يجــب أن تصــدره املحكمــة نفســها وأن يكــون 

CCPR/C/ ٣٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ - الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٣٧   انظر: التعليق القانون عىل إعالن جنيف من اللجنة الدولية للحقوقيني، 2٠11، املبدأ 2.
pdf.2011-publication-genevadeclaration-ICJ/2011/05/uploads/content-wp/com.cdn-netdna.wpengine.icj//:http

٣٨   التعليق القانون عىل إعالن جنيف من اللجنة الدولية للحقوقيني، 2٠11، املبدأ ٣.

٣٩   التعليق القانون عىل إعالن جنيف من اللجنة الدولية للحقوقيني، 2٠11، املبدأ 1.

٤٠   انظر تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، وثيقة رقم E/CN.4/2004/60، ٣1 ديسمرب/كانون األول 2٠٠٣، فقرة 2٩.

CCPR/C/ ٤1   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ - الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
A/HRC/13/37/ 2٠٠٧(، فقــرة 1٩ و22؛ املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب، تقريــر إبــان بعثــة إىل مــرص، رقــم( GC/32

Add.2 )2٠٠٩(، فقــرات ٣2 إىل ٣٥؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، مالحظــات ختاميــة: مــرص، رق CCPR/C0/76/EGY )2٠٠2(، فقــرة 1٦ )ب(؛ لجنــة حقــوق الطفــل، مالحظــات ختاميــة، 

رقــم CRC/C/EGY/CO/3-4 )2٠11(، فقــرة ٨٦)ز( و٨٧)و(.

٤2   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل القضــاء، اعتمــدت يف املؤمتــر الســابع لألمــم املتحــدة املعنــي بالوقايــة مــن الجرميــة ومعاملــة املجرمــني، املنعقــد يف ميــالن مــن 
2٦ أغســطس/آب إىل ٦ ســبتمرب/أيلول 1٩٨٥، صــدق عليــه قــرار الجمعيــة العامــة ٣2/٤٠ بتاريــخ 2٩ نوفمرب/ترشيــن الثــاين 1٩٨٥ وقــرار 1٤٦/٤٠ بتاريــخ 1٣ ديســمرب/كانون األول 1٩٨٥ )»مبــادئ 

األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل القضــاء«(، مبــادئ 1٧ إىل 2٠؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ - الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة 

ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 2٠.

CCPR/C/ ٤٣   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ - الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.2٠ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٤٤   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل القضــاء، مبــدأ ٦. انظــر أيضــاً مســودة اإلعــالن العاملــي الســتقالل القضــاء )»إعــالن ســينغي«( فقــرة ٣٧. إعــالن ســينغي كان 
.E/CN.4/RES/1989/32 األســاس ملبــادئ األمــم املتحــدة األساســية الســتقالل القضــاء وقــد أوصــت مفوضيــة حقــوق اإلنســان الــدول بــه يف القــرار رقــم ٣2/1٩٨٩، رقــم

٤٥   إعالن سينغي، فقرات ٥ )ح( و٣2.

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/05/ICJ-genevadeclaration-publication-2011.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/05/ICJ-genevadeclaration-publication-2011.pdf
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جــراء أحــد األســباب املنصــوص عليهــا يف املــادة 1٤)1( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، وتشــمل: دواعــي اآلداب العامــة أو النظــام العــام 
أو األمــن القومــي يف مجتمــع دميقراطــي، أو ملقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة ألطــراف الدعــوى.٤٦ هــذه االســتثناءات يجــب تفســريها بــكل ضيــق. )ســوف تناقــش 

القيــود عــىل حضــور الجمهــور لجلســات املحاكــم بقــدر أكــرب مــن التفصيــل يف القســم II مــن الفصــل األول أدنــاه(.

ثانياً. القضاء كأداة للقمع 

منــذ يوليو/متــوز 2٠1٣ أصبــح يُنظــر إىل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة يف مــرص بصفتهــم واجهــة لحملــة قمعيــة عــىل حقــوق اإلنســان، وهــذا بســبب املالحقــات 
ــة،  ــات بحــق اآلالف مــن املعارضــني السياســيني، والصحفيــني، واملحامــني، واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، واملعارضــني املطالبــني بالدميقراطي ــة، واإلدان القضائي

وأفــراد مارســوا حقهــم يف حريــة التعبــري وحريــة التجمــع.

شاب هذه اإلجراءات أمام املحاكم العادية والعسكرية جملة من االنتهاكات للحقوق املتعارف عليها دولياً.

بــارشت  النيابــة مبالحقــات قضائيــة واســتمر فيهــا قضــاة يف العــادة، وذلــك يف غيــاب اتهامــات ذات أســس ســليمة. كــام شــهدت تلــك الفــرتة تفضيــالً الســتخدام 
ــت أو  ــن الوق ــي م ــا يكف ــا م ــذه القضاي ــون يف ه ــح املتهم ــاة، ومل مُين ــة أو القض ــل النياب ــن قب ــواء م ــي(، س ــس االحتياط ــة )الحب ــة املحاكم ــىل ذم ــاز ع االحتج

ــاع. التســهيالت لتحضــري الدف

فضــالً عــن ذلــك، رفــض القضــاة إحالــة الطعــون عــىل القوانــني والقــرارات إىل املحكمــة الدســتورية العليــا، وطبقــوا هــذه القوانــني رغــم انتهاكهــا ملعايــري حقــوق 
اإلنســان. ولقــد أخفــق القضــاة يف ضــامن تكافــؤ وســائل الدفــاع وحقــوق الدفــاع أثنــاء املحاكــامت، وضــامن علنيــة الجلســات يف تلــك املحاكــامت. ولجــأ القضــاة 
كثــرياً إىل إنــزال إدانــات رغــم غيــاب أدلــة موثوقــة ضــد املتهمــني، ويف غيــاب دون شــك معقــول، مــا يعنــي انتهــاك افــرتاض الــرباءة حتــى ثبــوت اإلدانــة. ولقــد 

أديــن اآلالف إبــان محاكــامت غــري عادلــة، ومــن بينهــم مئــات ُحكــم عليهــم باإلعــدام يف انتهــاك للحــق يف الحيــاة.

اشــتملت بعــض األمثلــة الفادحــة عــىل انتهــاكات حقــوق املحاكمــة العادلــة عــىل محاكــامت جامعيــة حيــث حوكــم مئــات املتهمــني معــاً، وانتهــت بالُحكــم عــىل 
املئــات باإلعــدام أو الســجن املؤبــد. كــام أدت القضايــا الخاصــة مبحاكمــة مدنيــني أمــام محاكــم عســكرية بدورهــا – إضافــة إىل العديــد مــن االنتهــاكات أعــاله – إىل 

تقويــض حــق املتهمــني يف املحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة.

نناقــش هــذه القضايــا بقــدر مــن التفصيــل أدنــاه، مــع تنــاول بعــض القضايــا كأمثلــة. لكــن نظــراً لصعوبــة الوصــول ملعلومــات عــن القضايــا يف املحاكــم العســكرية 
وأحــكام تلــك املحاكــم، فقــد كانــت قــدرة اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني محــدودة يف تقديــم تحليــل مســتفيض لقضايــا محاكمــة املدنيــني أمــام تلــك املحاكــم.

أ. مسائل قبل املحاكمة

1. فتح النيابة ملالحقات قضائية واستمرار القضاة يف القضايا يف غياب أسس سليمة لالتهامات

منــذ يوليو/متــوز2٠1٣، بــدأت مالحقــات قضائيــة كثــرية بحــق أفــراد رغــم االفتقــار الواضــح لألدلــة عــىل ارتــكاب هــؤالء األفــراد للجرائــم املتهمــني بهــا. يف بعــض 
الحــاالت بــدا أن هــذه املالحقــات القضائيــة بــدأت بغــرض وحيــد هــو ترهيــب وإســكات الشــهود عــىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان. تُعــد قضيــة »عــزة ســليامن 

و1٦ آخريــن« مثــاالً بيّنــاً عــىل هــذا. 

تعد مقاضاة األفراد رغم غياب األدلة ضدهم مخالفة للقانون املرصي والقانون الدويل  واملعايري الدولية معاً. 

تنــص املادتــان ٦1 و1٥٤ مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة املــرصي عــىل رضورة لجــوء النيابــة أو قــايض التحقيــق إىل حفــظ القضيــة إذا مل يكــن هنــاك أســاس 
ــة.٤٧ ــة األدل الســتمرارها، أو إذا كان العمــل املرتكــب ال ميثــل جرميــة، أو إذا توصــل قــايض التحقيــق لعــدم كفاي

ينــص املبــدأ 1٤ مــن مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة عــىل التــايل: »ميتنــع أعضــاء النيابــة العامــة عــن بــدء املالحقــة القضائيــة 
أو مواصلتهــا، أو يبذلــون قصــارى جهدهــم لوقــف الدعــوى، إذا ظهــر مــن تحقيــق محايــد أن التهمــة ال أســاس لهــا«.٤٨ فمالحقــات كهــذه دون أدلــة هــي أيضــاً 
تناقــض املطالــب القامئــة عــىل أعضــاء النيابــة بحاميــة الصالــح العــام والتــرصف مبوضوعيــة واالنتبــاه لجميــع الظــروف واملالبســات ذات الصلــة ســواء كانــت لصالــح 

املتهــم أو ضــده.٤٩

٤٦   انظــر أيضــاً املبــدأ ٣٦ )1( مــن مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحاميــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن، املبــدأ أ)1( و)٣( مــن املبــادئ 
ــا. ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس ــة العادل ــة باملحاكم ــة الخاص ــادئ التوجيهي واملب

٤٧   القانون 1٥٠ لسنة 1٩٥٠، قانون اإلجراءات الجنائية.

٤٨   انظر أيضاً مبادئ وأدلة حق املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، املبدأ و)ي(.

٤٩   املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، مبدأ 1٣)ب(.



2٦ | القضاء املرصي: أداة للقمع

يف قضيــة عــزة ســليامن و١٦ آخريــن، حوكــم املدعــى عليهــم مبوجــب قانــون التظاهــر، عــىل صلــة مبســرية تناقلــت التقاريــر 
أنهــا ســلمية نُظمــت يف 2٤ يناير/كانــون الثــاين 2٠1٥ إىل ميــدان التحريــر بالقاهــرة إلحيــاء ذكــرى مــن قُتلــوا قبــل ٤ أعــوام 

يف انتفاضــة يناير/كانــون الثــاين 2٠11.

بحســب شــهادتها، فــإن عــزة ســليامن – وهــي محاميــة ومؤسســة ملنظمــة غــري حكوميــة هــي مركــز قضايــا املــرأة املرصيــة 
– كانــت جالســة مــع أصدقــاء وأقــارب يف مقهــى عندمــا ســمعت هتافــات مــن متظاهريــن. خرجــت مــن املقهــى لــرتى مــاذا 
يحــدث بالخــارج، وشــهدت إطــالق عنــارص مــن األمــن للغــاز املســيل للدمــوع والخرطــوش. كــام رأت جثامنــاً يف الشــارع، 
عرفــت فيــام بعــد أنهــا شــيامء الصبــاغ، مــن أعضــاء حــزب ســيايس معــارض. أُطلــق عليهــا النــار وقُتلــت بينــام كانــت تشــارك 
يف املســرية. ذهبــت ســليامن يف اليــوم نفســه إىل مكتــب النائــب العــام لتعــرض شــهادتها يف واقعــة القتــل ولتــديل بأقوالهــا.

ــا إذا أرصت فســوف تتعــرض هــي نفســها  ــن أنه ــا م ــا وحذرته ــة أخــذ أقواله ــة رفضــت يف البداي ــر أن النياب ــرت تقاري ذك
ــديل بشــهادتها أخــرياً. ــل أن ت ــاعات قب ــدة س ــم اســتجوابها لع ــا أن تنتظــر، وت ــب منه ــا أرصت وطل ــة. لكنه ــة القضائي للمالحق

يف 2٣ مايو/أيــار 2٠1٥ تغــري وضــع ســليامن مــن »شــاهدة« إىل »متهمــة« ومتــت مالحقتهــا مبوجــب قانــون التظاهــر فضــالً 
عــن 1٦ آخريــن مــن املتهمــني.1 كــام ذكــرت التقاريــر أن اثنــني مــن املتهمــني مل يشــاركوا يف املســرية، ومنهــام طبيــب قــدم 

إســعافات أوليــة لشــيامء الصبــاغ بعــد أن أُطلــق عليهــا النــار، وأحــد املــارة، وقــد حمــل الصبــاغ إىل مقهــى قريــب.

متــت تربئــة الـــ 1٧ جميعــاً يف 2٣ مايو/أيــار 2٠1٥. ذكــر القــايض أن الســبب الرئيــيس للــرباءة هــو أن األحــداث ال تدخــل يف 
نطــاق قانــون التظاهــر ومــن ثــم فــال تعتــرب جرميــة.

ــرص  ــأن يقت ــاع ب ــب الدف ــايض طال ــر أن الق ــت التقاري ــتئناف تناقل ــرباءة. ويف االس ــىل ال ــة ع ــت النياب ــار طعن يف 2٦ مايو/أي
ــب مــن  ــة، طُل ــد للقضي ــة محــر الرشطــة. لكــن بعــد تعيــني قــاض جدي دفاعهــم عــىل تكييــف املظاهــرة ومــدى قانوني
ــني. ــراءة املتهم ــم ب ــتئناف ُحك ــة االس ــدت محكم ــن األول 2٠1٥، أي ــد. يف 2٤ أكتوبر/ترشي ــن جدي ــم م ــري دفاعه ــني تحض املتهم

تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أن عــزة ســليامن كانــت مهــددة باملالحقــة القضائيــة ثــم متــت مالحقتهــا فيــام بعــد يف 
محاولــة ملنعهــا مــن اإلدالء بشــهادتها بشــأن مقتــل شــيامء الصبــاغ عــىل يــد مســؤويل إنفــاذ القانــون.

ــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان انتهــاكا  ــة ترهيــب الشــهود لــي يســحبوا شــهاداتهم يف قضاي ــة بغي تعــد املالحقــات القضائي
واضحــا للمبــادئ 1٣ب و1٤ مــن مبــادئ األمــم املتحــدة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة وكذلــك املــواد ٦1 و1٥٤ مــن 
قانــون اإلجــراءات الجنائيــة املــرصي. تنتهــك هــذه املالحقــات أيضــاً واجــب النيابــة بحاميــة حقــوق اإلنســان، واالضطــالع 
مبهــام عملهــا بحيــاد، ومنــح االنتبــاه الــالزم ملالحقــة الجرائــم التــي يرتكبهــا مســؤولون، مبــا يشــمل االنتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق اإلنســان.2

كــام أن رفــع قضيــة ال أســاس لهــا واالســتمرار فيهــا، ضــد املتهمــني، هــو أمــر ال يســتقيم مــع التــزام أعضــاء النيابــة بعــدم 
ــة  ــا٣ ومــع واجــب القضــاة بحامي ــدة أن االتهامــات ال أســاس له ــا تُظهــر التحقيقــات املحاي ــة عندم ــدء مالحقــات قضائي ب

حقــوق األطــراف.٤

تعــد مالحقــة جميــع املتهمــني، جــراء دورهــم املزعــوم يف مســرية ســلمية مبوجــب قانــون التظاهــر، انتهــاكا للحــق يف حريــة 
التجمــع الســلمي، وهــو حــق مكفــول يف املــادة 21 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. )مزيــد مــن 
التحليــل لعــدم اتســاق قانــون التظاهــر مــع املعايــري الدوليــة يف القســم أدنــاه بعنــوان »الحقــوق وقــت املحاكمــة«، الفصــل 

األول، القســم II)ب((.

مــا إن تُحــال القضايــا إىل املحاكمــة، كــام تبــني يف مــرص، يخفــق القضــاة يف حفــظ القضايــا التــي يظهــر فيهــا غيــاب واضــح لألدلــة الداعمــة لالتهامــات بحــق األفــراد 
املعرضــني للمالحقــة القضائية.

وفقــا للمعايــري الدوليــة، يجــب عــىل القضــاة أن يكونــوا مســتقلني، وأن يفصلــوا يف القضايــا بشــكل محايــد عــىل أســاس مــن الحقائــق ووفقــا للقانــون مبــا يضمــن 
»ســري اإلجــراءات القضائيــة بعدالــة، واحــرتام حقــوق األطــراف«.٥٠ مــن ثــم يجــب أن يحفــظ القضــاة القضايــا التــي ال تتوفــر فيهــا بوضــوح أدلــة لدعــم االتهامــات.

٥٠   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل القضاء، املبدأ 2 واملبدأ ٦.
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يف قضيــة يــارا ســالم و٢٢ آخريــن، تــم القبــض عــىل املتهمــني الـــ 2٣ جميعــاً يف جــوار مظاهــرة وقعــت بتاريــخ 21 يونيــو/
حزيــران 2٠1٤. ذكــرت املتهمــة األوىل، يــارا ســالم، مــراراً أنهــا مل تشــارك يف املظاهــرة. اتهــم جميــع املتهمــني فيام بعــد بجرائم 
ــداء عــىل الغــري  ــدف االعت ــات املشــاركة يف مظاهــرة به ــن االتهام ــون التظاهــر، وم ــات وقان ــون العقوب عــدة مبوجــب قان

والتأثــري عــىل الســلطات العامــة يف اضطالعهــا بواجباتهــا وكذلــك تعمــد اإلرضار مبمتلــكات عامــة وخاصــة.

بحســب معلومــات حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، فلــم يتــم عــرض أدلــة محــددة تخــص كل مــن املتهمــني الـــ 
2٣ يف املظاهــرة. وتحديــداً، كشــف مقطــع الفيديــو الــذي تــم االعتــامد عليــه يف املالحقــة القضائيــة عــن تواجــد خمســة 
فحســب مــن املتهمــني يف مــرسح األحــداث ومل يظهــر أي مــن املتهمــني اآلخريــن فيــه. كــام تناقلــت التقاريــر إظهــار الفيديــو 
للرشطــة وهــي تســتخدم القــوة املفرطــة ضــد متظاهريــن، وليــس العكــس. وقــال املحامــون بــأن هنــاك أفــراد يحملــون 

أســلحة يف الفيديــو ذكــرت النيابــة أنهــم متظاهــرون بينــام هــم يف واقــع األمــر أفــراد مــن األمــن يف ثيــاب مدنيــة.

بــدالً مــن حفــظ االتهامــات ضدهــم عــىل أســاس أنهــا دليــل غــري كاف ملقاضاتهــم، ال يكشــف عــن ارتكابهــم أليــة جرميــة، 
ففــي أكتوبر/ترشيــن األول 2٠1٤، أدانــت محكمــة جنــح مــرص الجديــدة املتهمــني جميعــاً. لدعــم اإلدانــة، قالــت املحكمــة 
ــرباءة  ــة ال ــاء عــىل مــا عــرض عليهــا فمــن الواضــح للمحكمــة بعــد فحــص ملــف القضيــة وبعــد موازنتهــا بــني أدل ــه بن ان
واإلدانــة، أن املتهمــني ارتكبــوا الجرائــم املتهمــني بهــا.٦ أشــار ُحكــم املحكمــة إىل دليــل واحــد فحســب، وهــو أقــوال رجــل 
رشطــة كان حــارضاً يف مــرسح األحــداث، يف إدانــة جميــع املتهمــني. مل تناقــش املحكمــة مقطــع الفيديــو أو مســألة املســؤولية 

الفرديــة لــكل مــن املتهمــني، ومل تــرد عــىل أي مــن الطعــون التاليــة التــي تقــدم بهــا املحامــون.

يناقــض إخفــاق القــايض يف حفــظ االتهامــات ضــد املتهمــني رغــم غيــاب واضــح ألي دليــل التــزام القضــاة بضــامن حقــوق 
األطــراف. كــام تنتهــك قرينــة الــرباءة إدانــة جميــع املتهمــني دون دليــل موثــوق عــىل الذنــب ودون إثبــات ذنــب كل فــرد 
عــىل حــدة. إن قرينــة الــرباءة مــن ضامنــات املحاكمــة العادلــة األساســية التــي يكفلهــا العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 
املدنيــة والسياســية، والتــي يجــب أن تُراعــى يف كل األوقــات. نناقــش هــذه املســألة بقــدر أكــرب مــن التفصيــل يف »الحقــوق 

وقــت املحاكمــة«، الفصــل األول، القســم II)ب(.

لــدى الطعــن، أكــدت محكمــة اســتئناف شــامل القاهــرة اإلدانــة الصــادرة عــن املحكمــة االبتدائيــة. ومــن جديــد، أخفقــت 
محكمــة االســتئناف يف أن تُســند حكمهــا إىل الذنــب الفــردي لــكل مــن املتهمــني عــىل حــدة، مبــا يناقــض مبــدأ قرينــة الــرباءة. 
خففــت املحكمــة  عقوبــة املتهمــني، مــن الســجن ٣ ســنوات إىل ســنتني، وفــرتة مراقبــة الرشطــة مــن ٣ ســنوات إىل ســنتني.٧ مل 
يتــم تقديــم تفســري للعقوبــة املخففــة. تــم تقديــم طعــن أمــام محكمــة النقــض، لكــن يف ســبتمرب/أيلول 2٠1٥ كان املتهمــني 

الـــ 2٣ ضمــن مجموعــة مــن 1٠٠ شــخص صــدر بحقهــم عفــو رئــايس.

ــا،  ــوق اإلنســان يف أفريقي ــن حق ــني ع ــة املدافع ــي بحال ــرر الخــاص املعن ــن املق ــل كل م ــن قب ــم م ــن هــذا الُحك ــام أدي ك
واملقــرر الخــاص املعنــي بحريــة التعبــري والحصــول عــىل املعلومــات يف أفريقيــا، ومقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بحالة 
املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، وقــد ألقــوا الضــوء عــىل االفتقــار لألدلــة وعــدم اتســاق محــارض الرشطــة فضــالً عــن بعــض 

الشــواغل األخــرى املتصلــة باملحاكمــة العادلــة.

2. االحتجاز مع منع االتصال بالخارج

يف أعقاب عزل الرئيس مريس يف يوليو/متوز ٣1٠2 وحملة القمع ضد الخصوم املتصورين للنظام، تم احتجاز الكثريين انفراديا مبعزل عن العامل الخارجي.

يعــد االحتجــاز االنفــرادي انتهــاكا للحــق يف الحريــة.٥1 يشــمل الحــق يف الحريــة، الــذي يتمتــع بــه األفــراد املعتقلــني او املوقوفــني لالشــتباه يف جرميــة، الحــق يف 

اإلعــالم بأســباب التوقيــف أو االعتقــال ويف اإلخطــار فــوراً بــأي اتهامــات.٥2 كــام نوضــح أدنــاه، يجــب أن ميثلــوا هــؤالء االفــراد فــوراً أمــام قــاٍض أو مســؤول قضــايئ 

)بشــكل عــام يف ظــرف ٤٨ ســاعة( وأن يتــاح لهــم الحــق يف الطعــن عــىل قانونيــة احتجازهــم.٥٣ كــام أنــه ومنــذ بدايــة احتجازهــم، يجــب أن يُتــاح للمحتجزيــن 

حــق الوصــول إىل محــاٍم.٥٤ يجــب تعيــني محــام للفــرد غــري املمثــل ويفتقــر للمــوارد املاليــة الالزمــة.٥٥ كــام يجــب أن يتمكــن املتهــم مــن التواصــل مــع أرستــه أو 

٥1   تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، 2٤ ديسمرب/كانون األول A/HRC/22/44 ،2٠12 فقرة ٦٠.

٥2   املــادة ٩)2( مــن العهــد الــدويل؛ امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، مــادة ٦. انظــر املبــدأ م)2( مــن مبــادئ وأدلــة الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة 
يف أفريقيــا.

٥٣   املادة ٩)٣( و٩)٤( من العهد الدويل؛ امليثاق األفريقي، املاد ٦. انظر املبدأ م)٣( إىل م)٥( من مبادئ الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا.

٥٤   املــادة 1٧ )2()د( مــن اتفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي؛ املــادة ٣٧ )د( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. انظــر اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام 
رقــم ٣٥، املــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرات ٣٤ و٣٥؛ املبــدأ 1 مــن املبــادئ األساســية بشــأن دور املحامــني؛ 

املبــدأ ٣ و٤ مــن مبــادئ الحصــول عــىل املســاعدة القانونيــة يف نظــم العدالــة الجنائيــة؛ املبــدأ 2٠ )ج( مــن توجيهــات روبــن إيالنــد؛ املبــادئ أ)2()و( وم)2()و( مــن مبــادئ الحــق يف املحاكمــة 

العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا.

٥٥   املــادة 1٦ )٤( مــن امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان. انظــر املبــدأ 1٧)2( مــن مجموعــة مبــادئ حاميــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو 
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أن يخطرهــم بتوقيفــه ومــكان احتجــازه.٥٦  تصبــح كل مــن هــذه الحقــوق يف خطــر عندمــا يحتجــز الشــخص انفراديــا، مــا يجعــل االحتجــاز يف هــذه الحالــة غــري 

قانــوين وتعســفي. كــام أكــد فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي واللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان عــىل أن الحبــس االنفــرادي املطــول 

يســهل ارتــكاب جرائــم التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية، أو الالإنســانية، أو املهينــة. كــام قــد يرقــي هــذا النــوع مــن االحتجــاز يف حــد ذاتــه إىل 

مصــاف هــذه املعاملــة.٥٧ يُرجــح أن احتجــاز املتهــم انفراديــا، دون متكينــه مــن التواصــل مــع محاميــه أو الوصــول ملحكمــة، يؤثــر ســلباً عــىل نزاهــة اإلجــراءات 

القضائيــة،  ال ســيام إذا دام األمــر ألكــر مــن أيــام معــدودة.

يف عــام 2٠٠2، أوصــت لجنــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب )وهــي الجهــة املنوطــة برصــد تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة( مــرص بإلغــاء الحبــس االنفــرادي.٥٨ كــرر هــذه التوصيــة، عــام 2٠٠٩، مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بتعزيــز 

وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب.٥٩ كــام أوىص املقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب بــرورة فــرض إجــراءات تأديبيــة بحــق 

رجــال األمــن الذيــن ال يحرتمــون أحــكام حاميــة الحــق يف الحريــة والحاميــة مــن الحبــس االنفــرادي.٦٠ 

ــا ملــدة شــهور ، مــع حرمانهــم مــن أي تواصــل مــع  ــة، فمنــذ عــزل الرئيــس مــريس، اســتمر احتجــاز األفــراد انفرادي ــا التالي ومــع ذلــك، كــام يظهــر مــن القضاي

املحامــني.

عــىل ســبيل املثــال، يف القضيــة املعروفــة مبســمى »أنصــار بيــت املقــدس« )قضيــة رقــم ٤2٣ لســنة 2٠1٣ محكمــة جنايــات القاهــرة(، اتهــم أكــر مــن 2٠٠ متهــم 

بجرائــم خطــرية منهــا قتــل ٥٠ رجــل رشطــة ومحاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة والتجســس لصالــح منظمــة حــامس األجنبيــة، وهــي االتهامــات التــي قــد يُحكــم فيهــا 

باإلعــدام. طبقــاً ملعلومــات توصلــت إليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، حــرم أغلــب املتهمــني مــن مقابلــة محامــني واحتجــزوا مبعــزل عــن العــامل الخارجــي لفــرتة 

تراوحــت بــني ٤ و٦ أشــهر. منعتهــم هــذه املعاملــة مــن املثــول عــىل وجــه الرسعــة أمــام قــاض كــام حرمتهــم مــن القــدرة عــىل الوصــول ملحكمــة للطعــن عــىل 

قانونيــة احتجازهــم. كــام ينتهــك هــذا النــوع مــن االحتجــاز حــق املتهمــني يف التواصــل مــع محامــني، وهــو حــق يكفلــه العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية. كــام ينتهــك هــذا النــوع مــن االحتجــاز حــق املتهــم يف الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري الدفــاع، ومــع حــق املتهــم يف عــدم التعــرض للتعذيــب 

وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، ويُرجــح أن تؤثــر ســلباً عــىل نزاهــة املحاكمــة برمتهــا.

يف قضيتــني منفصلتــني تخصــان محمــد مــريس ومســؤولني كبــار آخريــن يف جامعــة اإلخــوان املســلمني )قضيــة »التجســس األجنبــي« وقضيــة »اقتحــام الســجون«(، 

اتهــم املتهمــون بجملــة مــن الجرائــم منهــا: القتــل، االضطــالع بأعــامل تعــرض اســتقالل البــالد للخطــر، اختطــاف ضبــاط رشطــة، التواطــؤ مــع منظمــة أجنبيــة 

لتنفيــذ أعــامل إرهابيــة يف مــرص، وحــرز أســلحة ثقيلــة ملقاومــة الدولــة املرصيــة. ُحــرم العديــد مــن املتهمــني مــن مقابلــة محامــني وأفــراد أرسهــم أثنــاء االحتجــاز، 

ــذ ٣ يوليو/متــوز 2٠1٣ إىل  ــاً من ــال، مل يكــن مــكان احتجــاز محمــد مــريس معروف ــم احتجــاز بعــض املتهمــني مبعــزل عــن االتصــال لشــهور. عــىل ســبيل املث وت

نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2٠1٣. توصــل فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي إىل أن محمــد مــريس وعــدد مــن مســاعديه تعرضــوا لالحتجــاز 

التعســفي يف انتهــاك اللتزامــات مــرص مبوجــب املــادة ٩، مــع انتهــاك حقــه يف املحاكمــة العادلــة الــذي تكفلــه املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية.٦1 

٣. تفضيل أعضاء النيابة والقضاة لألمر باالحتجاز عىل ذمة القضية )الحبس االحتياطي(

يف الغالبيــة العظمــى مــن القضايــا املرفوعــة ضــد خصــوم سياســيني وصحفيــني ومدافعــني عــن حقــوق اإلنســان منــذ يوليو/متــوز 2٠1٣، قبضــت الســلطات عــىل 
أغلــب املتهمــني قبيــل بــدء املحاكــامت مــع التحفــظ عليهــم عــىل ذمــة املحاكمــة، وهــذا بنــاء عــىل أمــر مــن النيابــة يجــدده القضــاة.

وفقــا للمعايــري الدوليــة، ومنهــا املــادة ٩)٣( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، يجــب تقديــم املوقــوف أو املحتجــز عــىل صلــة بجرميــة 
رسيعــاً »إىل أحــد القضــاة أو أحــد املوظفــني املخولــني قانونــا مبــارشة وظائــف قضائيــة«.٦2 أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن مثــل هــذه الجلســات 

السجن؛ املبدأ ٣ والدليل التوجيهي ٣؛ فقرة ٤٣ )ب( من مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية.

 CCPR/CO/84/THA ٥٦   املبــدأ م)2()هـــ( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة يف أفريقيــا؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، املالحظــات الختاميــة: تايالنــد، رقــم
)2٠٠٥(، فقــرة 1٥. وانظــر »العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الســودان« )48/90، 50/91، 52/91، 89/93(، اللجنــة األفريقيــة، التقريــر الســنوي الثالــث عــرش )1٩٩٩( فقــرة ٥٤.

٥٧   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، املــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٥٦. تقريــر الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي، A/HRC/16/47 )1٩ يناير/كانــون الثــاين 2٠11(، فقــرة ٥٤؛ مراســالت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان »أبــو ضيــف ضــد ليبيــا« رقــم 

CCPR/ ،»1٩٩٤( فقــرة ٥.٤، و«برزيــق ]جــربوين[ ضــد الجزائــر( CCPR/C/50/D/440/1990 ــة الليبيــة« رقــم CCPR/C/104/D/1782/2008 فقــرات ٧.٤ و٧.٦، و«مقريــزي ضــد الجامهريي

.)1٩٩٠( CCPR/C/OP/2 at 201 ــي ــم أمم ــم 176/1984 رق ــلة رق ــا«، مراس ــد بوليفي ــرون ض ــا وآخ ــرة ٨.٥ و«بيناريت C/103/D/1781/2008 )2٠12( فق

٥٨   لجنة مناهضة التعذيب، نتائج وتوصيات، CAT/C/CR/29/4 )2٠٠2( فقرة ٦ )ح(.

٥٩   تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 )2٠٠٩(، فقرة ٥٥.

٦٠   تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب، E/CN.4/2003/68 )2٠٠2(، فقرة 2٦ )ز(.

٦1   رأي رقــم ٣٣٩ لســنة 2٠1٣ )مــرص( صــادر عــن الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي، اعتمــد يف 1٣ نوفمرب/ترشيــن الثــاين A/HRC/WGAD/2013/39 ،2٠1٣ فقــرة 2٨. 
توصــل الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي ألن محمــد مــريس ومســاعديه »مل يطلعــوا عــىل الســند القانــوين املــربر الحتجازهــم، ومل يتــم إخطارهــم باالتهامــات املنســوبة إليهــم، ومل ميثلــوا 

فــوراً أمــام قــاض، ووضعــوا رهــن االحتجــاز املنــزيل يف مقــر للجيــش يخضــع للحراســة املشــددة، ومل يتمكنــوا مــن التواصــل مــع عائالتهــم أو محاميهــم« )فقــرة 2٣(.

٦2   العهــد الــدويل، مــادة ٩)٣(؛ امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، مــادة ٦؛ املبــدأ م)٣( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف 
ــا. أفريقي
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يجــب أن تحــدث يف ظــرف ٤٨ ســاعة وأن يحرهــا قــاض أو شــخص آخــر لــه ســلطة مســتقلة وموضوعيــة وحياديــة.٦٣ مــن ثــم ال يعتــرب عضــو النيابــة العامــة 
ممــن يســتوفون متطلبــات املــادة ٩)٣(.٦٤

ــأن  ــرباءة، ب ــة وافــرتاض ال ــة أخــرى، مبوجــب الحــق يف الحري ــري دولي ــة والسياســية، ومعاي ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني كــام تقــي املــادة ٩)٣( مــن العهــد ال
القاعــدة هــي افــرتاض عــدم احتجــاز األشــخاص املتهمــني بجرائــم عــىل ذمــة املحاكمــة.٦٥ تنــص املــادة ٩)٣( عــىل: »ال يجــوز أن يكــون احتجــاز األشــخاص الذيــن 
ينتظــرون املحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز تعليــق اإلفــراج عنهــم عــىل ضامنــات لكفالــة حضورهــم املحاكمــة يف أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل 

اإلجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد االقتضــاء«.

مــن ثــم وكــام أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، ووفقــا للــامدة ٩)٣( فــإن الســلطات – مبــا يشــمل أعضــاء النيابــة والقضــاة يف مــرص – عليهــا ضــامن 
أال تكــون مــن املامرســات العامــة املتبعــة أن تحتجــز األفــراد عــىل ذمــة املحاكمــة.٦٦ ال ميكــن اعتبــار االحتجــاز عــىل ذمــة املحاكمــة قانونيــاً إال عنــد وجــود شــك 
معقــول بــأن الشــخص املعنــي قــد ارتكــب جرميــة يُعاقــب عليهــا بالحبــس٦٧ ووجــود مصلحــة عامــة حقيقيــة تفــوق حــق الشــخص يف الحريــة، مــا يجعــل االحتجــاز 
رضوريــاً ومعقــوالً.٦٨ عــىل ســبيل املثــال، البــد مــن وجــود أســباب قويــة لالعتقــاد بأنــه اإلفــرج عــن الشــخص ســوف يــؤدي إىل هروبــه،٦٩ أو ارتــكاب جرميــة خطــرية، 

أو التأثــري عــىل التحقيقــات أو ســري العدالــة،٧٠ أو متثيــل تهديــد خطــري للنظــام العــام.٧1

يجــب أن ينــص القانــون عــىل معايــري محــددة بدقــة وليســت فضفاضــة ومبهمــة مثــل مصطلــح »األمــن العــام«. يجــب أال يكــون االحتجــاز عــىل ذمــة القضيــة 
)الحبــس االحتياطــي( إلزاميــاً لجميــع املدعــى عليهــم املتهمــني بجرميــة بعينهــا، دون مراعــاة للظــروف الخاصــة بــكل قضيــة وكل حالــة عــىل حــدة. يجــب أن 
يســتند تقديــر مــدة االحتجــاز عــىل ذمــة القضيــة إىل مبــدأ الــرورة، ال بنــاء عــىل العقوبــة املحتملــة املرتبطــة بالجرميــة املتهــم بهــا املدعــى عليــه. كــام يجــب أن 
تكــون هنــاك تدابــري بديلــة للتصــدي لهــذه الشــواغل٧2 مــع مراجعــة رضورة وتناســب االحتجــاز بشــكل دوري ومتكــرر. وفقــا اللتزامــات مــرص الخاصــة باتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، فــإن عــىل الســلطات املرصيــة ضــامن أن احتجــاز أي شــخص كان يبلــغ 1٨ عامــاً وقــت وقــوع الجرميــة املدعــى عليــه بهــا ال يُســتخدم إال كحــل 

أخــري، وألقــرص فــرتة ممكنــة.٧٣

رغــم أن الدســتور املــرصي يكفــل الحــق يف »الحريــة الشــخصية«، ويطالــب بــأن ميثــل املتهــم أمــام الســلطات يف ظــرف 2٤ ســاعة مــن تقييــد حريتــه، اال أن هــذه 
الجلســة تتــم أمــام »ســلطات التحقيــق«.٧٤ ينــص قانــون اإلجــراءات الجنائيــة عــىل أن النيابــة أو قــايض التحقيــق يحــق لهــام عقــد مثــل هــذه الجلســة. ميكــن 
للنيابــة أن تأمــر بالحبــس ٤ أيــام، وبعــد هــذه املــدة يجــب أن ميثــل املتهــم أمــام قــايض.٧٥ ميكــن لقــايض التحقيــق حينهــا أن يأمــر بالحبــس االحتياطــي 1٥ يومــاً، 

تُجــدد باالحتجــاز ٤٥ يومــاً وبعــد انقضــاء ٦٠ يومــاً يجــب أن ميثــل املتهــم أمــام القــايض.٧٦

ميكــن لقــايض التحقيــق أن يأمــر بالحبــس عــىل ذمــة القضيــة احتياطيــاً إذا كان املتهــم قــد اتهــم بجرميــة يُعاقــب عليهــا بالســجن ملــدة ال تقــل عــن ســنة، إذا 

٦٣   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرات 
و٣٣.  ٣2

٦٤   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤، فقــرة 
.٣2

٦٥   املــادة ٩)٣( مــن العهــد الــدويل؛ املــادة ٣٧)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ املبــدأ م)1()هـــ( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا؛ 
ــاز أو الســجن. ــن أشــكال االحتج ــن يتعرضــون ألي شــكل م ــع األشــخاص الذي ــة جمي ــادئ حامي ــة مب ــن مجموع ــدأ ٣٩ م املب

٦٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
.٣٨

٦٧   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٨. انظــر أيضــاً: »باريتــو ليفــا ضــد فنزويــال«، املحكمــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )2٠٠٩(، فقــرة 122، وقضيــة »بريانــو باســو ضــد أوروغــواي« )12.٥٥٣( اللجنــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان 

)2٠٠٩(، فقــرة 11٠.

٦٨   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٨؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة، CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 

.٣٠

٦٩   قضيــة »بريانــو باســو ضــد أوروغــواي« )12.٥٥٣(، اللجنــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )2٠٠٩( فقــرات ٨1 و٨٥؛ املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان قضيــة »ليتيليــه ضــد فرنســا« 
)٨٦/12٣٦٩(، 1٩٩1، فقــرة ٤٣، وقضيــة »باتســوريا ضــد جورجيــا« )٠٤/٣٠٧٧٩( 2٠٠٧، فقــرة ٦٩.

٧٠   قضية »باتسوريا ضد جورجيا«)٠٤/٣٠٧٧٩( 2٠٠٧، فقرة ٧1؛ قضية »بريانو باسو ضد أوروغواي« )12.٥٥٣(، اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان )2٠٠٩( فقرة 1٣1.

٧1   املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قضية »ليتيليه ضد فرنسا« )٨٦/12٣٦٩(، 1٩٩1، فقرة ٥1.

٧2   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٨. انظــر وقضيــة »باتســوريا ضــد جورجيــا« )٠٤/٣٠٧٧٩( 2٠٠٧، فقــرات ٧٥ و٧٦. وانظــر منظمــة العفــو الدوليــة: دليــل املحاكــامت العادلــة، الطبعــة الثانيــة، ٩ نيســان/أبريل 2٠1٤، الفصــالن 

و٥.٤.  ٥.٣

٧٣   املــادة ٣٧)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/
كانــون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة ٣٨.

٧٤   دستور 2٠1٤، مادة ٥٤. تكفل املادة ٥٤ أيضاً الحق يف الطعن عىل أي احتجاز أمام محكمة والفصل يف الطلب يف ظرف أسبوع من تقدميه وإال يتم اإلفراج عن املتهم.

٧٥   املادتان 2٠1 و2٠2 من قانون اإلجراءات الجنائية.

٧٦   املواد 1٣٤ و1٤2 و1٤٣ من قانون اإلجراءات الجنائية.



٣٠ | القضاء املرصي: أداة للقمع

كانــت األدلــة كافيــة أو إذا: 

1. كان املتهم متلبساً بارتكاب الجرمية، مع رضورة إنزال العقوبة ما إن تصدر عن املحكمة بغض النظر عن طعن املتهم عليها من عدمه؛ 
2. كان مثة خوف من فرار املتهم؛ 

٣. كان مثــة خــوف مــن التعــرض لســري التحقيــق ســواء بالتأثــري عــىل الضحيــة أو الشــهود أو التالعــب باألدلــة أو بالتوصــل التفــاق مــع باقــي املتهمــني لتشــويه 
الحقيقــة؛ أو 

٤. كان رضورياً ملنع التعرض لألمن أو النظام العام من منطلق فداحة الجرمية.٧٧

كــام ميكــن وضــع املتهــم رهــن الحبــس االحتياطــي إذا مل يكــن لــه عنــوان معــروف يف مــرص، وإذا كانــت الجرميــة عبــارة عــن جنحــة أو جنايــة يُعاقــب عليهــا 
بالحبــس.٧٨

ال تســتقيم هــذه األحــكام املذكــورة مــع التزامــات مــرص مبوجــب املعايــري الدوليــة، ومنهــا املطلــب الخــاص مبثــول املتهــم أمــام قــاٍض أو مســؤول قضــايئ يف ظــرف 
٤٨ ســاعة، مــع تفضيــل عــدم األمــر بالحبــس االحتياطــي. يســمح القانــون املــرصي ألعضــاء النيابــة بعمــل هــذه الجلســات واألمــر باالحتجــاز ملــدد أقصاهــا ٤ أيــام.

كــام ال ينــص القانــون املــرصي عــىل متطلبــات بإظهــار وجــود أســباب يُعتــد بهــا لالعتقــاد باســتيفاء الظــروف املؤديــة إىل االحتجــاز، وال توجــد مطالــب بالنظــر يف 
أمــر تطبيــق التدابــري البديلــة للحبــس قبــل إنــزال األمــر بالحبــس. كــام أن مطلــب االشــتباه املعقــول بــأن املتهــم ارتكــب جرميــة غــري موضــح بشــكل رصيــح يف 
القانــون. فضــالً ذلــك، فــإن التلبــس ورضورة تنفيــذ الحكــم فــور صــدوره، ليســوا يف حــد ذاتهــم ســبباً كافيــاً الحتجــاز املتهــم عــىل ذمــة القضيــة. وكــام أوضحــت 

اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، يجــب تقييــم رضورة قــرار االحتجــاز وتناســبه مــع التهــم يف كل قضيــة عــىل حــدة عــىل ضــوء املالبســات والظــروف القامئــة.٧٩

كام أن تطبيق القضاة وأعضاء النيابة للقانون كان مخالفا للمعايري الدولية.

عــىل ســبيل املثــال، يف قضيــة يــارا ســالم و22 آخريــن املذكــورة أعــاله، فقــد أمــر باحتجــاز جميــع املتهمــني يف 21 يونيو/حزيــران 2٠1٤، بعــد توقيفهــم، بنــاء عــىل 
أوامــر مــن النيابــة. بعــد يومــني، أمــرت النيابــة باســتمرار حبــس جميــع املتهمــني عــدا واحــداً. يف الجلســة األوىل باملحكمــة يف 2٩ يونيو/حزيــران، أمــرت محكمــة 
جنــح مــرص الجديــدة باســتمرار احتجــاز جميــع املتهمــني رغــم نقــص األدلــة الخاصــة بإثبــات ذنــب كل منهــم فرديــاً. نتيجــة لذلــك، فقــد مكثــوا وراء القضبــان 

منــذ توقيفهــم وحتــى املحاكمــة )مــدة ٤ شــهور إجــامالً( قبــل إدانتهــم والُحكــم عليهــم بالســجن ٣ ســنوات.

يف قضيــة عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن،٩ فضــت الرشطــة بالقــوة جمــع املتظاهريــن إبــان مظاهــرة بتاريــخ 2٦ نوفمــرب/
ترشيــن الثــاين 2٠1٣ ضــد مــادة يف مســودة الدســتور تســمح مبحاكمــة املدنيــني أمــام محاكــم عســكرية. اســتخدمت الرشطــة 
لتحقيــق هــذه الغايــة امليــاه والغــاز املســيل للدمــوع. يف حــني ذكــر املتظاهــرون أن املظاهــرة كانــت ســلمية، رفضــت النيابــة 

هــذه االدعــاءات.

أوقفــت الرشطــة 2٤ شــخصاً يــوم املظاهــرة واملتهــم األول، عــالء عبــد الفتــاح، بعــد يومــني. ظــل جميــع املقبــوض عليهــم 
وراء القضبــان بنــاء عــىل أمــر مــن النيابــة. وأمــر قــاٍض باســتمرار احتجازهــم فيــام بعــد. يف ٤ ديســمرب/كانون األول 2٠1٣، 
أُفــرج عــن جميــع املتهمــني باســتثناء عــالء عبــد الفتــاح ومتهــم آخــر هــو عبــد الرحمــن. ورغــم طلبــات متكــررة مــن الدفــاع 
بإخــالء ســبيله، تقــدم بهــا إىل النيابــة العامــة ومحكمــة الجنايــات يف القاهــرة، مل يُنظــر يف طلبــات الخــروج بكفالــة إال يف 

الجلســة األوىل بتاريــخ 2٣ مــارس/آذار 2٠1٤ وتــم اإلفــراج عنهــام.

كانــت التهــم متعــددة، وتشــمل: »املشــاركة... يف تجمهــر مــن أكــر مــن ٥ أفــراد يعــرض األمــن العــام للخطــر«، »رسقــة جهــاز 
الســلي«، »االعتــداء عــىل رجــال رشطــة«.٠1 كــام اتُهــم عــالء عبــد الفتــاح بتنظيــم املظاهرة.

أديــن جميــع املتهمــني غيابيــاً أمــام محكمــة جنايــات القاهــرة يف 11 يونيو/حزيــران 2٠1٤ بعــد ٣ جلســات اقتــرصت عــىل 
ــه املحاكمــة يف التاســعة والنصــف  ــد ب ــذي تنعق ــى ال ــاح إىل املبن ــد الفت ــوم الجلســة، وصــل عــالء عب ــة. يف ي ــور إجرائي أم
صباحــاً، ومعــه والــده الــذي كان عضــوا يف فريــق الدفــاع. ُســمح ألبيــه ومحــام آخــر بالدخــول، لكــن رُفــض دخــول عــالء 
عبــد الفتــاح وذهــب إىل املقهــى املواجــه ملجمــع املحكمــة مــع اثنــني مــن املتهمــني يف انتظــار ترصيــح الدخــول. يف الســاعة 
الحاديــة عــرشة صباحــاً أبلــغ ثالثــة مــن ضبــاط الرشطــة املتهمــني بــإن جلســتهم ســتبدأ. ويف مبنــى املحكمــة قيــل لهــم إن 

الُحكــم الغيــايب قــد صــدر الســاعة العــارشة والنصــف صباحــاً وأنهــم موقوفــون. نُقلــوا إىل الحبــس فــوراً.

إطــالق الُحكــم الغيــايب بعــد جلســات إجرائيــة فحســب، مــع تواجــد املحامــني يف املبنــى ومنــع ثالثــة مــن املتهمــني مــن 

٧٧   املادة 1٣٤ من قانون اإلجراءات الجنائية.

٧٨   املادة 1٣٤ من قانون اإلجراءات الجنائية.

٧٩   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
.٣٨
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الدخــول، هــو أمــر يناقــض مبــدأ افــرتاض الــرباءة، الــذي يقتــي ثبــوت الذنــب مبــا يتجــاوز الشــك املعقــول،11 وحــق املتهــم 
ــكان  ــخ وم ــات وتاري ــم باالتهام ــم إخطــار املته ــد ت ــة إال إذا كان ق ــامت الغيابي ــمح باملحاك ــاً.21 ال يُس ــة حضوري يف املحاكم
انعقــاد الجلســة قبــل انعقادهــا بوقــت كاٍف ثــم رفــض الحضــور وتــم اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضــامن مراعــاة حقــوق 
الدفــاع واملتطلبــات األساســية للمحاكمــة العادلــة.٣1 الواضــح أنــه مل تتــم مراعــاة هــذه الــرشوط يف هــذه القضيــة، ال ســيام 

نظــراً ألن املتهمــني كانــوا قــد حــروا بالفعــل إىل مقــر املحاكمــة ثــم ُمنعــوا مــن الدخــول.

تقــدم محامــو الدفــاع بطلــب فــوري ملراجعــة الُحكــم وبإخــالء ســبيل املتهمــني بكفالــة، لكــن تــم إخبارهــم بــأن القــايض قــد 
غــادر املبنــى ولــن يُنظــر يف أي مــن الطلبــني. يف الجلســات التاليــة، يومــي ٦ أغســطس/آب و1٠ ســبتمرب/أيلول 2٠1٤، رُفــض 

طلــب الخــروج بكفالــة دون إبــداء أســباب.٤1 لكــن قُبــل طلــب الخــروج بكفالــة يف 1٥ ســبتمرب/أيلول 2٠1٤. 

تعتقــد اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أن احتجــاز املتهمــني األربعــة، ومنهــم عــالء عبــد الفتــاح، يف مرتــني )ملــدة 11٥ يومــاً ثــم 
٩٦ يومــاً( ينتهــك حقهــم يف الحريــة ويف افــرتاض الــرباءة. إن عــدم الــرد عــىل طلبــات إخــالء ســبيل عــالء عبــد الفتــاح وعبــد 
ــة  ــة الدولي ــة احتجازهــم.٥1 كــام تعــرب اللجن ــاً يقــوض حقهــم يف الطعــن عــىل قانوني الرحمــن ملــدة أربعــة شــهور تقريب
للحقوقيــني عــن قلقهــا مــن عــدم تقديــم أســباب تُذكــر لتربيــر احتجازهــم، ال ســيام نظــراً ألن املحكمــة مل تقــدم أيــة حيثيــات 

لرفــض طلبــات الكفالــة املتكــررة. 

٤. عدم احرتام الحق يف االستعانة مبحام وضامن الوقت والتسهيالت الكافية لتحضري الدفاع

ا( عدم ضامن أعضاء النيابة والقضاة اطالع املحامن عىل كافة املعلومات ومتّكَُنُهم من الوقت والتسهيالت الكافية

تعرضــت حقــوق املتهمــني الخاصــة بالدفــاع والحــق يف تكافــؤ ســائل الدفــاع للتقييــد يف عــدد مــن القضايــا منــذ يوليو/متــوز 2٠1٣ وهــذا عــرب عــدة طــرق، قبيــل 

املحاكمــة، ســواء مــن قبــل القضــاة أو أعضــاء النيابــة.

وتحديــداً، فقــد تعــرض للتقييــد حــق املتهــم يف االســتعانة مبحــام؛ فهنــاك أشــخاص اتهمــوا بجرائــم ومنعــوا مــن الوصــول بالقــدر املناســب للمحامــني، كــام حرمــوا 

مــن التواصــل عــىل انفــراد مــع املحامــني. عــىل ســبيل املثــال صــدرت يف بعــض الحــاالت أوامــر مــن أجهــزة األمــن بحظــر دخــول املحامــني وآخريــن إىل مراكــز 

احتجــاز. ويف حــاالت أخــرى رفــض القضــاة الســامح بلقــاءات بــني املحامــني وموكليهــم، وقيــدوا كثــرياً مــن إمكانيــة تحقــق هــذه االجتامعــات. عنــد منــح الترصيــح 

باملقابلــة، يكــون األمــن أو مســؤولو مركــز االحتجــاز حــارضون يف أحيــان كثــرية، يف نفــس الحجــرة، ويف مرمــى الســمع.

مل يقــدم أعضــاء النيابــة جميــع املعلومــات ذات الصلــة للمحامــني، وتشــمل األدلــة التــي اعتمــدت عليهــا النيابــة كثــرياً ضــد املتهمــني. هــذا إذن يعرقــل قــدرة 

املتهــم ومحاميــه عــىل تحضــري الدفــاع وعرضــه.

رفضــت املحاكــم يف بعــض القضايــا طلبــات مــن املحامــني بــأن تأمــر النيابــة بالكشــف عــن األدلــة، وطلبــت أن ينتظــر املحامــون حتــى االطــالع عــىل األدلــة أثنــاء 

املــداوالت أمــام املحكمــة، بــدالً مــن ضــامن تحصيــل املحامــني للوقــت والتســهيالت الكافيــة للــرد عــىل األدلــة. كــام طلبــت املحاكــم أن يقــدم املحامــون طلباتهــم 

بشــأن األدلــة املعروضــة عليهــم، فــور اطالعهــم عــىل هــذه األدلــة مبــارشة.

مطلــوب مــن الســلطات املرصيــة ضــامن أن أي شــخص يشــتبه بارتكابــه جرميــة أو يتهــم بهــا يُتــاح لــه الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري دفاعــه، مبــا يشــمل 

مــا يكفــي مــن وقــت وفــرص لالتصــال عــىل انفــراد باملحامــي.٨٠ يشــمل هــذا الحــق يف الوصــول للمحامــي والحصــول عــىل مســاعدته، مبــا يف هــذا أثنــاء االســتجواب 
عــىل يــد الســلطات.٨1

يف حالــة األشــخاص املحتجزيــن أو املوقوفــني، فالبــد مــن منــح حــق مقابلــة املحامــي مــا إن يُحــرم الفــرد مــن حريتــه.٨2 يشــمل حــق مقابلــة املحامــي ضــامن توفــر 

الوقــت ملشــاورة املحامــي عــىل انفــراد. وحيثــام تتطلــب اإلجــراءات األمنيــة، ميكــن أن تقــع املشــاورات مــع املحامــني عــىل مــرأى – وليــس عــىل مســمع – مــن 
مســؤويل إنفــاذ القانــون.٨٣

٨٠   املــادة 1٤ )٣()ب( مــن العهــد الــدويل. هــذا الحــق مكفــول أيضــاً يف عــدد مــن املعايــري الدوليــة األخــرى، ومنهــا مثــاًل املبــدأ ن)٣( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة 
العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، واملبــدأ ٧ والدليــل ٤، فقــرة ٤٤)ز(، ٥، وفقــرة ٤٥)ب( و12 فقــرة ٦2، مــن مبــادئ املســاعدة القانونيــة.

٨1   املــادة 1٧)2()د( مــن اتفاقيــة االختفــاء القــرسي، مــادة 1٦)٤( مــن امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان. املبــدأ 1 مــن املبــادئ األساســية لــدور املحامــني، املبــدأ 1٧ )1( مــن مجموعــة 
مبــادئ حاميــة جميــع األشــخاص الخاضعــني ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن، املبــدأ ٣ والدليــل ٤ مــن مبــادئ املســاعدة القانونيــة، الدليــل 2٠ )ج( مــن أدلــة روبــن أيالنــد التوجيهيــة، 

املبــادئ أ)2()و( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا.

٨2   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، املــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٥. مبــدأ 1٧ مــن مجموعــة مبــادئ حاميــة جميــع األشــخاص املعرضــني ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن؛ املبــدأ ٣ والدليــل ٣ فقــرة ٤٣)ب( و)د( و٤، فقــرة ٤٤)أ( مــن مبــادئ املســاعدة 

القانونيــة؛ الدليــل 2٠)ج( مــن توجيهــات روبــن أيالنــد.

CCPR/C/ ٨٣   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٣٤. مبــدأ ٨ مــن املبــادئ األساســية لــدور املحامــني، املبــدأ 1٨ )٤( مــن مجموعــة مبــادئ حاميــة جميــع املحتجزيــن أو الســجناء؛ القواعــد ٦1 و11٩ و12٠ مــن معايــري 



٣2 | القضاء املرصي: أداة للقمع

إن الحــق يف الوقــت الــكايف لتحضــري الدفــاع يعتمــد عــىل طبيعــة املــداوالت والظــروف الخاصــة بــكل قضيــة عــىل حــدة.٨٤ يحــق للمحامــي أن يطلــب التأجيــل 

إذا شــعر بــأن الوقــت املخصــص لتحضــري الدفــاع ال يكفــي ويجــب قبــول جميــع طلبــات التأجيــل املعقولــة، ال ســيام عندمــا يكــون املتهــم متهــامً بجرميــة خطــرية 
ويحتــاج لوقــت إضــايف لتحضــري الدفــاع.٨٥

كــام أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان فــإن »التســهيالت املالمئــة يجــب أن تشــمل االطــالع عــىل الوثائــق وغريهــا مــن األدلــة، عــىل أن يشــمل ذلــك جميع 

املــواد التــي يخطــط االتهــام الســتخدامها أمــام املحكمــة ضــد املتهــم أو األدلــة النافيــة للتهمــة«.٨٦ إن كل مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة يف 

أفريقيــا ومبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، أوضحــت أنــه مــن واجــب الســلطات املختصــة ضــامن حصــول املحامــني عــىل املعلومــات وامللفــات 

والوثائــق املالمئــة، مــع كفالــة الوقــت الــكايف لتمكينهــم ]املحامــني[ مــن املســاعدة القانونيــة الفعالــة ملوكليهــم. يجــب إتاحــة هــذه التســهيالت يف أقــرب وقــت 
٨٧ ممكن.

بحســب القانــون املــرصي فــإن املــادة ٥٤ مــن دســتور 2٠1٤ تحظــر اســتجواب أي محتجــز يف غيــاب محاميــه، واملــادة ٩٨ مــن الدســتور تكفــل حــق الدفــاع بشــكل 

عــام. يكفــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة للمحامــي الحــق يف فحــص »التحقيقــات« قبــل يــوم مــن اســتجواب املتهــم أو مواجهتــه بالشــهود أو متهمــني آخريــن، مــع 
حظــر »فصــل« املتهــم عــن محاميــه أثنــاء االســتجواب.٨٨

رغــم كفالــة حصــول املحامــي عــىل املعلومــات ومتكينــه مــن مقابلــة املتهــم بنــص القانــون، فــإن مــواد القانــون ذات الصلــة تفتقــر إىل الوضــوح وليســت متكاملــة 

بالقــدر الــكايف مبــا يــؤدي الســتيفاء التزامــات مــرص مبوجــب معايــري العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. عــىل ســبيل املثــال، ليــس واضحــاً إن كان 

حــق الدفــاع يف فحــص »التحقيــق« يشــمل االطــالع عــىل جميــع األدلــة التــي تعتــزم النيابــة االعتــامد عليهــا وجميــع أدلــة اإلثبــات، كــام أوضحــت اللجنــة املعنيــة 

بحقــوق اإلنســان فيــام يخــص املــادة 1٤)٣()ب( مــن العهــد الــدويل.٨٩ كــام أن باعتبــار أن وصــول املحامــي للمعلومــات يكــون قبــل يــوم واحــد مــن اســتجواب 

املتهــم أو مواجهتــه بشــهود وليــس يف وقــت أبكــر، ميكــن أن يتعــارض مــع توفــري الوقــت الــكايف للتحضــري.

قانونــاً، فــإن حــق املتهــم يف التواصــل مــع املحامــي يســتمر أثنــاء مرحلــة التحقيــق، لكــن ال يكفــل القانــون بوضــوح وصــول املحامــي إىل املتهــم عــىل امتــداد 

فــرتات احتجــازه قبــل املحاكمــة وأثنــاء انعقادهــا. فضــالً عــن أن القانــون ال يكفــل خصوصيــة املراســالت بــني الفــرد ومحاميــه.

يظهــر مــن القضايــا األخــرية ومنهــا قضيــة عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن )نلقــي الضــوء عليهــا أدنــاه( أن الحــق يف الدفــاع املكفــول يف دســتور 2٠1٤ ومبوجــب 

القانــون واملعايــري الدوليــة كثــرياً مــا يُنتهــك مــن حيــث املامرســة.

عــىل ســبيل املثــال ففــي بعــض القضايــا طُلبــت مبالــغ ماليــة ُمبالــغ فيهــا كـــ »أتعــاب« للكشــف عــن وثائــق. عــىل ســبيل املثــال يف قضيــة »محمــد فهمــي، وباهــر 

ــه مــرصي )1٦٩ ألــف دوالر(  ــون جني ــغ 1.2 ملي ــاع تســديد مبل ــة مــن الدف ــر طلــب النياب ــت التقاري ــة، تناقل ــرة الثالث ــو الجزي ــرت جريســت« صحفي محمــد وبي

ــة، اعتمــدت عليهــا النيابــة ضــد املدعــى عليهــم.٩٠ يف قضيــة أخــرى معروفــة باســم »أنصــار  للحصــول عــىل نســخ مــن ٥ أقــراص مدمجــة )يس دي( عليهــا أدل
بيــت املقــدس«، تــم إخطــار اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني بــأن الدفــاع اضطــر لتســديد 1٥ ألــف جنيــه )1٩٠٠ دوالر( للحصــول عــىل نســخة مــن ملــف القضيــة.٩1

يف قضيــة »يــارا ســالم و22 آخريــن« بحســب املعلومــات التــي تنامــت إىل علــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، فلــم يتــح للدفــاع يف البدايــة الوقــت والتســهيالت 

الكافيــة للتحضــري للجلســة األوىل. تــم إخطــار اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني بــأن اإلجــراءات الســابقة عــىل املحاكمــة مضــت رسيعــاً للضغــط عــىل املحامــني. تــم 

توقيــف املتهمــني يف 21 يونيو/حزيــران 2٠1٤ وأحيلــوا للمحاكمــة بعــد ٤ أيــام، وكانــت الجلســة األوىل يف 2٩ يونيو/حزيــران. كذلــك فــإن جــزءاً مــن ملــف القضيــة 

فحســب هــو الــذي توصــل إليــه الدفــاع. هنــاك أدلــة أساســية، تشــمل مقاطــع فيديــو وصــور ومحــارض رشطــة وتقاريــر تحريــات مل يتــم الكشــف عنهــا قبــل بــدء 

املحاكمــة. يف الجلســة األوىل طلــب املحامــون تأجيــالً وتــم قبولــه فأُرجئــت القضيــة إىل جلســة 1٣ ســبتمرب/أيلول.

األمم املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(، اعتمدتها الجمعية العامة بقرار 70/175 بتاريخ 1٧ ديسمرب/كانون األول 2٠1٥.

CCPR/C/ ٨٤   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣2 فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

CCPR/C/ ٨٥   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣2 فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

CCPR/C/ ٨٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣٣ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٨٧   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني، مبدأ 21. املبدأ I)د( من مبادئ وتوجيهات الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، 2٠٠٣.

٨٨   املادة 12٥ من قانون اإلجراءات الجنائية.

CCPR/C/ ٨٩   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣٣ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٩٠   انظر عىل سبيل املثال: منظمة العفو الدولية، مرص: حبس الصحفيني أو إسناد التهم إليهم جراء تحديهم رواية السلطات لألحداث 
/https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/1573/2015/en

٩1   قضية رقم ٤2٣ لسنة 2٠1٣ محكمة جنايات القاهرة.



غياب ضامنات فّعالة تكفل االستقاللية واملحاسبة | ٣٣

ــه  ــع محاميّ ــه م ــني، كان تواصل ــاح لفرتت ــد الفت ــي شــهدت احتجــاز عــالء عب ــن الت ــاح و2٤ آخري ــد الفت ــة عــالء عب يف قضي
محــدوداً، بســبب تدخــل النيابــة، إذ اقتــرص عــىل اجتــامع واحــد كل ٣٠ يومــاً، وزاد العــدد الحقــاً إىل اجتــامع كل 1٥ يومــاً.٦1 
كــام أنــه وبحســب معلومــات اطلعــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، فلــم مُينــح املحامــني مطلقــاً حــق مقابلــة املتهــم 
ــه أثنــاء  عــىل انفــراد أثنــاء تواجــده يف الســجن. كان مســؤولو إنفــاذ القانــون يتواجــدون عــىل مســمع مــن املتهــم ومحاميّ

مناقشــاتهم.

تعتــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أن القيــود عــىل عــدد االجتامعــات املســموح بهــا بــني املتهــم ومحاميــه وكذلــك عــدم 
احــرتام رسيــة االتصــال بــني املتهــم واملحامــي وتقديــم التســهيالت الالزمــة لــه، هــو انتهــاك لحــق املتهــم يف مقابلــة محاميــه 
وكذلــك لواجــب الســلطات الخــاص باحــرتام وحاميــة خصوصيــة االتصــاالت بــني املحامــي واملــوكل. يف هــذا تقويــض لفعاليــة 

حــق املتهــم يف مقابلــة محاميــه وكفالــة الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري الدفــاع.

كــام مل يتمكــن املحامــون مــن الحصــول عــىل ٣ أقــراص مدمجــة )يس دي( مــن األدلــة اعتمــدت عليهــا النيابــة، رغــم طلــب 
نســخ مــن هــذه األدلــة مــن النيابــة ومــن املحكمــة. يف ٦ أغســطس/آب 2٠1٤ رفضــت املحكمــة الطلــب. تــم تشــغيل أدلــة 
ــاً يقفــون داخــل قفــص  ــاء الجلســة كان املتهمــون جميع ــوم 1٠ ســبتمرب/أيلول 2٠1٤. واثن ــام املحكمــة ي الـــ )يس دي( أم
زجاجــي عــازل للصــوت. مل يأخــذ املحامــون تعليــامت مــن املتهمــني بشــأن األدلــة بعــد العــرض. كــام أنــه ليــس مــن الواضــح 
حجــم األدلــة التــي ميكــن ســامعها أو مشــاهدتها مــن قبــل املتهمــني داخــل األقفــاص. )ملزيــد مــن املعلومــات عــن اســتخدام 

هــذه األقفــاص انظــر الفصــل األول، القســم II)ب(، »الحقــوق وقــت املحاكمــة«(.

ــدرة املحامــني عــىل أخــذ  ــة أساســية وعــدم ق إن عــدم متكــن املتهمــني أو محاميهــم مــن الحصــول عــىل نســخة مــن أدل
تعليــامت مــن املتهمــني بعــد عــرض األدلــة يف املحكمــة هــو انتهــاك لحقــوق املتهمــني يف توفــر الوقــت والتســهيالت الكافيــة 

لتحضــري الدفــاع.   

تُظهــر القضايــا التــي اســتعرضناها أعــاله إخفاقــا متكــررا مــن القضــاء املــرصي يف احــرتام حقــوق املتهمــني يف توفــري الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري الدفــاع، 

ويشــمل ذلــك الحرمــان مــن االطــالع عــىل املعلومــات ذات الصلــة، وفــرض رســوم باهظــة لكشــف املعلومــات، وتأخــري االطــالع عليهــا لحــني بــدء املحاكمــة. إن 

عــدم ضــامن التواصــل املنتظــم بــني املتهــم واملحامــي عــىل انفــراد، وعــدم متكــني املحامــي مــن أخــذ التعليــامت أثنــاء املحاكمــة بســبب تفــي اســتخدام األقفــاص 

الزجاجيــة الكامتــة للصــوت يف املحاكــامت األخــرية، هــو انتهــاك مــن الســلطات لواجبهــا باحــرتام وحاميــة حــق الدفــاع، كــام يقــوض ذلــك مــن حقــوق الدفــاع 
الخاصــة باملتهمــني.٩2

ب( تكرر عدم إخطار املحامن مبواعيد ومواقع الجلسات مقدماً

كذلك قوضت املحاكم من حقوق الدفاع عندما مل تخطر املحامني مبواعيد وأماكن الجلسات قبل انعقادها بوقت كاف. 

إن الحــق يف توفــر الوقــت الــكايف لتحضــري الدفــاع، وحــق الحضــور وحــق مســاعدة الدفــاع أثنــاء الجلســات – وهــي حقــوق مكفولــة مبوجــب العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية – يســتوجب عــىل الســلطات املرصيــة ومنهــا القضــاء، ضــامن إخطــار املتهمــني واملحامــني قبــل وقــت كايف مبوعــد ومــكان 
الجلســة.٩٣ إذا تغــري موعــد الجلســة فالبــد مــن إخطــار املتهــم باملوعــد واملــكان الجديديــن للمحاكمــة.٩٤

وفقــا لقانــون اإلجــراءات الجنائيــة املــرصي، فــإن إخطــار األطــراف مبوعــد الجلســة يجــب أن يكــون قبلهــا بيــوم عــىل األقــل يف املخالفــات و٣ أيــام يف الجنــح، وقبــل 

٨ أيــام للمتهمــني والشــهود يف املحاكــامت الجنائيــة.٩٥ لكــن يف قضايــا الجنــح واملخالفــات حيــث يُقبــض عــىل املتهــم متلبســاً، أو يُحتجــز يف »الحبــس االحتياطــي«، 

فليــس رضوريــاً وقتهــا أن يحتــوي اإلخطــار عــىل موعــد. يف القضايــا التــي ال ينطبــق عليهــا رشط تحديــد املوعــد، فــإن املتهــم الــذي يحــر الجلســة ميكنــه طلــب 

التأجيــل ٣ أيــام.٩٦ ال ينــص القانــون عــىل رضورة تحديــد مــكان انعقــاد الجلســة يف اإلخطــار.

مــع عــدم املطالبــة بــأن يحتــوي اإلخطــار عــىل مــكان الجلســة يف جميــع القضايــا وتاريــخ الجلســة يف الجنــح واملخالفــات، حيــث يتــم القبــض عــىل املتهــم متلبســاً، 

٩2   للمزيد عن استخدام األقفاص الزجاجية الكامتة للصوت انظر القسم II)ب(، »الحقوق أثناء املحاكمة«، أدناه.

ــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤ – الحــق يف املســاواة  ــة بحقــوق اإلنســان، التعلي ــة املعني ــدويل الخــاص بالحقــوق املــدين والسياســية. اللجن ٩٣   املــادة 1٤)٣()ب( و)د( مــن العهــد ال
CCPR/ 2٠٠٧(، فقــرة ٣٦. قضيــة »أوســيك ضــد بيالروســيا« اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، رقــم( CCPR/C/GC/32 أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف املحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم

و٩.  ٨.2 الفقــرات   ،)2٠٠٩(  C/96/D/1311/2004

٩٤   قضية »أوسيك ضد بيالروسيا«، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، رقم CCPR/C/96/D/1311/2004 )2٠٠٩(، الفقرات ٨.2 و٨.٣.

٩٥   املادتان 2٣٣ و٣٧٤ من قانون اإلجراءات الجنائية.

٩٦   املادة 2٣٣ من قانون اإلجراءات الجنائية.
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أو مــع وضعــه يف الحبــس االحتياطــي، فــإن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة يخفــق يف كفالــة الحاميــة لحــق املتهــم يف الحضــور والحصــول عــىل املســاعدة مــن املحامــي 

أثنــاء املــداوالت عــن طريــق ضــامن علــم املتهــم واملحامــي معــاً مبوعــد ومــكان انعقــاد الجلســة التاليــة.

كام أن مدد اإلخطار ليوم و٣ أيام يف املخالفات والجنح عىل التوايل ال تكفي لضامن أن املتهم يف جميع الحاالت سيتاح له الوقت لتحضري الدفاع.

مل يحصــل املحامــون يف قضايــا جنــح وجنايــات عديــدة عــىل أي إخطــار رســمي مبواعيــد وأماكــن انعقــاد الجلســات. عــىل ســبيل املثــال، يف قضيــة »عــالء عبــد 

الفتــاح و2٤ آخريــن« – بحســب معلومــات وصلــت إىل اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني – مل يتــم إخطــار الدفــاع مــراراً مبواعيــد الجلســات قبيــل انعقادهــا، ومل يعرفــوا 

بهــا إال يف اليــوم الســابق عــىل انعقادهــا عــن طريــق التقاريــر اإلعالميــة.

كــام تــم إخطــار اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أنــه يف قضيــة »يــارا ســالم و22 آخريــن«، عندمــا وصــل الدفــاع إىل محكمــة جنــح مــرص الجديــدة يف اليــوم األول 

للمحاكمــة، قيــل لهــم ان الجلســة منعقــدة يف معهــد أمنــاء الرشطــة يف طــرة، وهــي أكادمييــة تعليميــة تخــص الرشطــة. ُوقــع القــرار الــوزاري بنقــل مقــر انعقــاد 

املحاكمــة قبــل ٣ أيــام مــن الجلســة األوىل، لكــن مل تخطــر املحكمــة املحامــني بالتغــري يف املوقــع ومل يتــم اإلعــالن عــن هــذه املعلومــة إال بعــد أســبوع عــىل انتهــاء 
الجلســة األوىل.٩٧

إن إخفــاق املحكمــة يف إمــداد الدفــاع باإلخطــار الــكايف باملواعيــد و/أو أماكــن انعقــاد الجلســات، يقــوض مــن الحــق يف توفــر الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري 

الدفــاع، والحــق يف حضــور املحاكمــة، والحــق يف الحصــول عــىل مســاعدة املحامــني أثنــاء مــداوالت التقــايض.

ب. الحقوق أثناء املحاكمة 

1. تطبيق القضاة للقوانني التي تنتهك حقوق اإلنسان ورفضهم الطعن بعدم الدستورية

منــذ شــهر متوز/يوليــو 2٠1٣، ومئــات األفــراد يف مــرص يخضعــون للمحاكــامت ويدانــون إلقدامهــم عــىل مامرســة حقوقهــم الســلمية بحريــة التعبــري والتجّمــع، يف 
وقــٍت تُبنــى فيــه هــذه األحــكام عــىل قوانــني تتعــارض يف جوهرهــا مــع الحقــوق املكرّســة يف الدســتور املــرصي لســنة 2٠1٤ ويف االتفاقيــات الدوليــة التــي ســبق 

ملــرص أن صادقــت عليهــا كدولــٍة طــرف.

وبالفعــل، يف شــهر متوز/يوليــو 2٠1٤، ناشــدت اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب الســلطات املرصيــة »باحــرتام مقتضيــات امليثــاق األفريقــي وغــريه من 
الصكــوك اإلقليميــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي صادقــت عليهــا وااللتــزام بهــا« كــام حثـّـت الســلطات عــىل »ضــامن الحــق يف االحتجــاج الســلمي، والتجّمــع 
وتكويــن الجمعيــات واالمتنــاع عــن االســتخدام غــري املتناســب للقــوة ضــد املحتجــني« و«مراجعــة قوانينهــا املتعلقــة بالتظاهــرات والتجّمعــات العامــة يف مــا يتعلــق 

باســتخدام األســلحة ضــّد املحتجــنّي حتــى تجعلهــا متســقًة مــع املعايــري الدوليــة.«٩٨

وفقــاً للــامدة ٩٣ مــن الدســتور، »تلتــزم الدولــة باالتفاقيــات والعهــود واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تصــدق عليهــا مــرص، وتصبــح لهــا قــوة القانــون 
بعــد نرشهــا وفقــاً لألوضــاع املقــررة«.

ولكــن، وعــىل الرغــم مــن التزامــات مــرص مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة التــي صــّدق عليهــا، فقــد أقــدم القضــاة املرصيــون، يف ســياق املحاكــامت، عــىل رّد الحجــج 
التــي تقــّدم بهــا الدفــاع للطعــن يف رشعيــة هــذه القوانــني عــىل أســاس انعــدام اتســاقها مــع الدســتور والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. 

باإلضافــة إىل ذلــك، رّد القضــاة الطلبــات بإحالــة موضــوع عــدم دســتورية هــذه القوانــني إىل املحكمــة الدســتورية العليــا.٩٩

القانون رقم ١0٧ لسنة ٢0١٣ بشأن التظاهر
ــم  ــداً حــول »الحــق يف تنظي ــاً جدي ــس املؤقــت عــديل منصــور قانون ــن الثاين/نوفمــرب 2٠1٣، أصــدر الرئي ــخ 2٣ ترشي بتاري
ــه  ــون التظاهــر عــىل أن ــّص قان ــد ن ــون التظاهــر.٧1 وق ــرف بقان ــة واملواكــب والتظاهــرات الســلمية« ُع االجتامعــات العام
يجــب عــىل مــن يريــد تنظيــم اجتــامع عــام أو تســيري موكــب أو مظاهــرة مــن عــرشة أشــخاص أو أكــر أن يخطــر كتابــًة 
بذلــك قســم أو مركــز الرشطــة.٨1 ويجــوز ملــدراء األمــن املختصــني إصــدار قــرار مســبّب مبنــع االجتــامع املقــرر أو إرجائــه 
أو نقلــه إىل مــكان آخــر يف حــال حصولهــم عــىل معلومــات جديــة أو دالئــل عــن وجــود مــا يهــّدد »األمــن والســلم«.٩1 أمــا 
القــرار يف شــأن املامرســات التــي تشــّكل خطــراً مــن هــذا النــوع فيعــود للجهــات الرســمية. صحيــح أّن مبقــدور املنظمــني 
الطعــن يف القــرار أمــام املحكمــة االبتدائيــة، لكــن ال ينــص القانــون عــىل أي مقتضيــات بقــرار يصــدر يف حينــه.٠2 كــام ال ينــّص 

٩٧   قرار ٤٨21 لسنة 2٠1٤ لوزير العدل، 2٦ يونيو/حزيران 2٠1٤. مل يُنرش القرار يف الجريدة الرسمية إال يف 1٠ يوليو/متوز 2٠1٤.

٩٨   اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، الــدورة الطارئــة رقــم 1٦، متوز/يوليــو 2٠1٤، القــرار رقــم 2٨٧ بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مــرص، الفقرتــان ٤ و٨. راجــع 
ــة، فقــرة )ج(. ــة مــرص العربي ــو 2٠1٣، القــرار رقــم 2٤٠ بشــأن أوضــاع حقــوق اإلنســان يف جمهوري ــة رقــم 1٤، متوز/يولي ــدورة الطارئ ــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، ال ــة األفريقي أيضــاً اللجن

٩٩   ســيبحث هــذا املوضــوع مبزيــد مــن التفاصيــل يف الفصــل الخامــس. ولكــن، وفقــاً للــامدة 2٩ )أ( مــن القانــون رقــم ٤٨ لســنة 1٩٧٩ )بإصــدار قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا(، 
إذا تــراءى إلحــدى املحاكــم أو الهيئــات ذات االختصــاص القضــايئ أثنــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــص يف قانــون أو الئحــة الزم للفصــل يف النــزاع، أوقفــت الدعــوى وأحالــت األوراق 

بغــري رســوم إىل املحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل يف املســألة، أو وفقــاً للــامدة 2٩ )ب(، تقــوم بذلــك إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى املحاكــم أو الهيئــات ذات االختصــاص 

القضــايئ بعــدم دســتورية نــص يف قانــون أو الئحــة ورأت املحكمــة أو الهيئــة أن الدفــع جــدي.
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عــىل أي اســتثناءات يف مــا يتعلــق بالتجّمعــات العفويــة.

كــام ينــّص القانــون عــىل مجموعــة مــن األفعــال الجرميــة )منصــوص عليهــا يف املــواد 1٧-21(، مبــا يف ذلــك ملــن يشــارك يف 
التظاهــرات املخلّــة »باألمــن والنظــام العــام« )املادتــان 1٩ و٧(.

ينــّص القانــون أيضــاً عــىل أنّــه يجــوز لقــوات األمــن، بعــد توجيــه اإلنــذارات الشــفهية، أن يلجــأوا الســتخدام القــوة وفقــاً 
ــض  ــراوات« يف ف ــوع واله ــيلة للدم ــازات املس ــاه، والغ ــم املي ــتخدام »خراطي ــدوى اس ــدم ج ــة ع ــدي. يف حال ــدّرج تصاع لت
ــات  ــل الدخــان، وطلق ــل الصــوت أو قناب ــة، وقناب ــات التحذيري ــن باســتخدام الطلق ــوات األم ــوم ق ــق املحتجــني، تق وتفري

ــري املطاطــي.«12 ــات الخرطــوش غ ــة املطــاف طلق الخرطــوش املطاطــي، ويف نهاي

تقــّر املــادة ٧٣ مــن دســتور مــرص بحــق »املواطنــني« يف االحتجــاج الســلمي » بإخطــار عــىل النحــو الــذى ينظمــه القانــون.« 
ــا أّن قانــون التظاهــر ال يتوافــق مــع هــذا املقتــى، فرغــم أّن القانــون يشــري إىل اإلخطــار، مــن  ومــن الجديــر بالذكــر هن

الواضــح أنّــه ينــّص عــىل نظــام مــن اإلذن املســبق ويجــرّم كل مــن مل يحصــل عــىل هــذا اإلذن.

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن كالً مــن قانــون التظاهــر واملــادة ٧٣ مــن الدســتور غــري متوافقــني مــع التزامــات مــرص مبوجــب 
املعايــري الدوليــة لجملــٍة مــن األســباب. أوالً، ال ميكــن حــرص الحــق يف حريــة التجّمــع الســلمي، كــام هــو منصــوص عليــه يف 
املــادة 21 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، باملواطنــني وحدهــم، كــام هــو وارد يف املــادة ٧٣ مــن 
الدســتور. فضــالً عــن ذلــك، ال يســمح ســوى بتلــك القيــود التــي »تشــكل تدابــري رضوريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، لصيانــة 
األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حاميــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حاميــة حقــوق اآلخريــن 
وحرياتهــم« وتكــون متناســبة.22 وقــد شــّددت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مراراً، يف ســياق تفســري املقتــى املتوازي 

لالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، عــىل أّن املجتمــع الدميقراطــي هــو املتميــز »بالتعدديــة والتســامح واالنفتــاح«.٣2

كــام أّن املقتضيــات الجنائيــة املبهمــة يف مــا يتعلــق مبــا يشــّكل خطــراً يهــّدد »األمــن والنظــام العــام«، كــام هــي الحــال مــع 
املادتــني  1٩ و٧ مــن قانــون التظاهــر، تنتهــك بدورهــا مبــدأ الرشعيــة، الــذي يتطلّــب مــن الــدول التأكيــد عــىل أن تكــون 
ــرد مــن خــالل  ــم الف ــا يعل ــدأ عندم ــم اســتيفاء هــذا املب ــون. ويت ــة ووضــوح ضمــن القان ــة محــددة بدق ــم الجنائي الجرائ

املقتضيــات القانونيــة، كــام تفرّسهــا املحاكــم، الفعــل و/أو التقصــري الــذي يثــري مســؤوليته الجنائيــة.

عــالوًة عــىل ذلــك، إّن رشط »اإلخطــار«، املنصــوص عليــه يف الدســتور، واملوافقــة املســبقة للســلطات عــىل أي اجتــامع مــن 
أكــر مــن عــرشة أشــخاص، وفقــاً لقانــون التظاهــر، يتعــارض مــع االعتقــاد الــذي يصــّب لصالــح الحــق يف إقامــة التجمعــات 
الســلمية والــذي »ينبغــي التمتــع بــه قــدر اإلمــكان مــن دون التقييــد بأيــة أحــكام قانونيــة. فــكل مــا ال مينعــه القانــون 
ــون يف إقامــة تجمــع ليســوا ملزمــني بالحصــول عــىل إذن  ــن يرغب ــك الذي ــذا فأولئ ــه ل ــاره مســموحاً ب بوضــوح يجــب اعتب
للقيــام بذلــك.«٤2 يف بيــان صحفــي متعلــق بدعــوى عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، أدان املقــّرر الخــاص املعنــي باملدافعــني 
ــات  ــار إىل أّن صالحي ــرات وأش ــبقاً للتظاه ــاً مس ــب إذن ــر يتطل ــون التظاه ــع أّن قان ــا واق ــان يف أفريقي ــوق اإلنس ــن حق ع

الســلطات يف اتخــاذ القــرار بشــأن مصــري املتظاهريــن الســلميني »تخالــف املعايــري الدوليــة املتعلقــة بحريــة التجمــع.«٥2

كــام أّن افتقــار القانــون إىل نــص متعلــق بالتجمعــات العفويــة يعــّد مخالفــاً لتوصيــات املقــرر الخــاص املعنــي بالحــق يف 
حريــة التجمــع الســلمي والحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات الــذي شــّدد عــىل رضورة أن »تعتــرب الحريــة القاعــدة والقيــود 

املفروضــة عليهــا اســتثناء عــىل القاعــدة« واالسرتشــاد باملبــدأ القائــل »بعـــدم إعاقـــة جوهــر الحــق مــن جــراء القيــود.«2٦

هــذا وأوضحــت هيئــات وآليــات حقــوق اإلنســان أّن عــىل عاتــق الــدول التــزام إيجــايب بحاميــة التجمعــات الســلمية وأّن 
فــّض »التجّمــع الســلمي ملجــرّد غيــاب اإلخطــار املســبق املطلــوب، مــن دون أي ســلوك غــري قانــوين مــن جانــب املشــاركني، 
ــون التظاهــر، إّن مجــرد  ــك، وفقــا لقان ــة التجمــع الســلمي«.٧2 عــالوًة عــىل ذل ــد غــري متناســب عــىل حري ــة قي يعــّد مبثاب
املشــاركة تجعــل الشــخص مســؤوالً جنائيــاً حتــى وإن كانــت مشــاركته هــذه ســلميًة. وكان املقــّرر الخــاص املعنــي بالحــق 
ــار منظمــي التجمعــات  ــات قــد أوضــح  »رضورة عــدم اعتب ــن الجمعي ــة تكوي ــة التجمــع الســلمي والحــق يف حري يف حري
واملشــاركني فيهـــا مســؤولني )أو تحميلهــم املســؤولية( عــن الســلوك غــري القانــوين الصــادر عــن أشــخاص آخرين،فضــالً عــن 

رضورة عــدم تحمليهــم وتحميــل متعهــدي التجمعــات املســؤولية عــن حفــظ النظـــام.٨2

يف نهايــة األمــر، يســمح قانــون التظاهــر باســتخدام القــوة، مبــا فيهــا القــوة القاتلــة مــن أجــل تفريــق املحتجــني، حتــى وإن 
ــه  ــي توضــح أن ــة، الت ــري الدولي ــك االحتجاجــات ســلميًة بالكامــل. ويعــّد هــذا املقتــى غــري متوافــق مــع املعاي ــت تل كان
ــة الــرورة القصــوى ويف الحــدود الالزمــة ألداء  ــني اســتعامل القــوة إال يف حال ــاذ القوان ال يجــوز للموظفــني املكلفــني بإنف
واجبهــم.٩2 عــالوًة عــىل ذلــك، ال يجــوز اســتخدام القــوة القاتلــة إال عندمــا يتعــذر متامــاً تجنبهــا مــن أجــل حاميــة األرواح.٠٣ 
وكان املقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء وبإجــراءات موجــزة أو تعســفاً أّن الظــرو ف الوحيــدة 

التــي تــربر اســتخدام األســلحة الناريــة، حتــى خــالل املظاهــرات، هــي خطــر املــوت الوشــيك أو اإلصابــة الخطــرية.٣1
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يف دعــوى يــارا ســالم و22 آخريــن،  طعــن محامــي الدفــاع يف دســتورية املــواد ٧، ٨، 1٩ و21 مــن قانــون التظاهــر عــىل أســاس مخالفتهــا للحــق يف التجمــع الســلمي 
كــام هــو مكــرّس يف املــادة ٧٣ مــن الدســتور، ويف املادتــني ٣٧٥ و2٧٥ مكــّرر مــن قانــون العقوبــات عــىل اعتبــار أنهــا تخالــف مبــدأ املســؤولية الجنائيــة الفرديــة. 
مل تــدرس محكمــة جنــح مــرص الجديــدة جوهــر هــذه الطعــون، وعوضــاً عــن إحالــة القضيــة إىل املحكمــة الدســتورية العليــا لتنظــر فيهــا، اتخــذت عــىل عاتــق 

صالحياتهــا مهمــة تقييــم مــا إذا كان الدفــاع الدســتوري »جديــاً« بالحــد الــكايف ملنــح األطــراف الحــق يف تقدميــه أمــام املحكمــة الدســتورية العليــا.1٠٠

وقــد ارتــأت املحكمــة أّن الحجــج ليســت جديــًة بالحــّد الــكايف، مــن دون أن تقــّدم أي مســبّب إلصــدار مثــل هــذا القــرار.1٠1 وانتهجــت محكمــة االســتئناف املقاربــة 
نفســها، مضيفــًة فقــط أّن املطالــب قــد هدفــت إىل قلــب الدعــوى الجنائيــة عــىل املتهــم الــذي مل يعــط املحكمــة أســباباً لقبــول الطعــن ووقــف الدعــوى إىل حــني 
إصــدار املحكمــة الدســتورية العليــا قرارهــا بشــأن الحجــج.1٠2 وقــد أدان املقــرر الخــاص املعنــي باملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف أفريقيــا الحكــم الصــادر عــن 
محكمــة االســتئناف عــىل خلفيــة أنــه يتعــارض مــع مبــادئ امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب وغــريه مــن الوثائــق اإلقليميــة والدوليــة التــي صادقــت 

عليهــا مــرص وأعلــن أّن الحكــم يشــّكل انتهــاكاً للحقــوق األساســية للمتهــم.1٠٣

كــام طرحــت حجــج دســتورية مامثلــة يف دعــوى عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن يف مــا يتعلــق بقانــون التظاهــر واملــادة ٣٧٥ مكــرر مــن قانــون العقوبــات )املشــار 
إليــه أعــاله يف الصفحتــني٤٥ و٤٦(. وكانــت محكمــة جنايــات القاهــرة قــد رّدت هــذه الطعــون وارتــأت أّن ال تعــارض بــني قانــون التظاهــر ودســتور ســنة 2٠1٤ 

بحجــة أّن قانــون التظاهــر بالــكاد ينظــم طريقــة مامرســة هــذا الحــق وأّن قيــوده مرشوعــة.

يف قضيــة أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة، ومحمــد عــادل، يف ٣٠ ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2٠1٣، قصــد أحمــد ماهــر محكمــة 
عابديــن بعــد أن تــّم اســتدعاؤه لالســتجواب يف مــا يتعلــق مبحاكمــة عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن. وقــد رافــق كل مــن 
ــن الناشــطني  ــة م ــح مجموع ــل مصال ــي متث ــل«، الت ــة ٦ أبري ــن مــن »حرك ــراد آخري ــع أف ــادل، م ــة ومحمــد ع أحمــد دوم

الشــباب، أحمــد ماهــر إىل االســتجواب تعبــرياً عــن دعمهــم لــه.

ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، ســمح ألحمــد ماهــر وأفــراد آخريــن بدخــول املبنــى 
مــع محامــني. ولكــن عندمــا أراد منــارصون آخــرون الدخــول، منعهتــم عنــارص الرشطــة بالقــوة مــن القيــام بذلــك، بوســائل 

مــن بينهــا الــرب واســتخدام الغــاز املســيل للدمــوع ضدهــم.

نتيجــًة لذلــك، أديــن كّل مــن أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة، ومحمــد عــادل بجنــح مختلفــة طبقــاً لقانــون التظاهــر، وقانــون 
تنظيــم املواكــب، وقانــون العقوبــات وقانــون األســلحة والذخائــر، مبــا يف ذلــك املشــاركة يف تظاهــرة مخلّــة باألمــن والنظــام 
ــار  ــىل مس ــرت ع ــم وأثّ ــم وحقوقه ــة أعامله ــن مزاول ــم م ــر، ومنعته ــم للخط ــني وعرّضته ــح املواطن ــت مصال ــام عطّل الع
العدالــة... وإظهــار واســتخدام القــوة ضــّد عنــارص الرشطــة املكلفــني بأمــن مبنــى املحكمــة يف عابديــن وســكان املنطقــة...2٣  

ولدعــم الدفــاع، حاجــج املحامــي بعــدٍد مــن األمــور منهــا أّن أحمــد دومــة ومحمــد عــادل كانــا موجوديــن يف مبنــى املحكمــة 
ــه االدعــاء املتهــم األول أحمــد ماهــر، وهــو يســاند  ــذي اســتند إلي ــو ال ــد وقــوع األحــداث؛ وقــد أظهــر مقطــع الفيدي عن
الرشطــة يف محاولتهــا لكبــح املحتجــني ويســاعد أحــد رجــال الرشطــة املصابــني؛ وأّن الفيديــو أظهــر رجــال األمــن )ال املدنيــني 
الحارضيــن( وهــم يرتكبــون أعــامل عنــف. باإلضافــة إىل ذلــك، ناقــش املحامــي أّن اإلصابــات التــي ألحقــت بصفــوف رجــال 
ــذي اســتخدمه رجــال الرشطــة أنفســهم.  الرشطــة بســبب الغــاز املســيّل للدمــوع أتــت نتيجــة الغــاز املســيّل للدمــوع ال
كــام عــّول الدفــاع أيضــاً عــىل إفــادة أحــد الشــهود الــذي أعلــن أّن املتهمــني الثــالث مل يشــاركوا يف إلحــاق الــرر مبتجــره.

ــر  ــون التظاه ــن قان ــواد ٧، ٨، 1٩ و21 م ــتورية يف امل ــون الدس ــاع الطع ــي الدف ــع محام ــن، رف ــح عابدي ــة جن ــام محكم أم
واملادتــني 2 و٣ مــن قانــون تنظيــم املواكــب. ويف ســياق الــرد، أعلنــت املحكمــة أّن القيــود عــىل الحــق يف التجّمــع يف قانــون 
التظاهــر تنبــع مــن فكــرة أّن الترشيــع هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تتحكــم بســلوك املواطنــني يف املجتمــع ]...[ وأّن 
ذلــك يشــّكل ضامنــًة ضــّد تــرك الشــؤون الخاصــة بالحيــاة اليوميــة للمواطنــني وبقائهــم عــىل قيــد الحيــاة يف يــد اآلخريــن 
ــم يف  ــن حقه ــني م ــان املواطن ــعى إىل حرم ــر ال يس ــون التظاه ــاً أّن قان ــة أيض ــرّت املحكم ــام أق ــة.٣٣ ك ــتار الحري ــت س تح
التجّمــع الســلمي إمنــا هــو مصّمــم لتنظيــم هــذا الحــق مبــا يتوافــق مــع مــواد اإلعــالن الدســتوري )يف تلــك الفــرتة مل يكــن 
ــاً إذ  ــز التنفيــذ بعــد(.٤٣ وقــد خلصــت املحكمــة إىل أّن الطعــن الدســتوري مل يكــن جدي دســتور عــام 2٠1٤ قــد دخــل حيّ

1٠٠   الحكم الصادر عن محكمة جنح مرص الجديدة يف 2٦ ترشين األول/أكتوبر 2٠1٤، ص. ٣.

1٠1   الحكم الصادر عن محكمة جنح مرص الجديدة يف 2٦ ترشين األول/ أكتوبر 2٠1٤، ص. ٤.

1٠2   الحكم الصادر عن محكمة استئناف شامل القاهرة يف 2٨ كانون األول/ديسمرب 2٠1٤، ص. ٨.

1٠٣   بيــان صحفــي صــادر عــن املقــرر الخــاص املعنــي باملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان حــول حكــم االســتئناف الصــادر يف دعــوى يــارا ســالم وســناء ســيف عــن املقــرر الخــاص املعنــي 
بحالــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف أفريقيــا، ٨ كانــون الثاين/ينايــر 2٠1٥. راجــع أيضــاً البيــان الصحفــي املتعلــق بالحكــم املقبــل يف املحاكمــة ضــّد اآلنســتني ســناء ســيف ويــارا ســالم مــع 21 

آخريــن عــن املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف أفريقيــا، 2٤ ترشيــن األول/أكتوبــر 2٠1٤؛ والبيــان الصحفــي املشــرتك حــول الحكــم الصــادر ضــّد ســناء ســيف ويــارا 

ســالم و21 آخريــن متهمــني يف مــرص عــن املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف أفريقيــا، واملقــرر الخــاص املعنــي بحريــة التعبــري والوصــول إىل املعلومــات يف أفريقيــا 

ومقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، ٤ ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب 2٠1٤.
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هــدف إىل إطالــة املحاكمــة.٥٣ ومل تحيــل املحكمــة الطعــن إىل املحكمــة الدســتورية العليــا. يف االســتئناف، عــادت محكمــة 
االســتئناف إىل حكــم املحكمــة االبتدائيــة.٦٣

ومل تعمــد املحكمــة االبتدائيــة، حالهــا حــال محكمــة االســتئناف، إىل النظــر يف رشعيــة قانــون التظاهــر عــىل ضــوء االتفاقيــات 
الدوليــة التــي انضّمــت إليهــا مــرص كدولــة طــرف، مبــا يف ذلــك منصــوص املــادة 21 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 
املدنيــة والسياســية واملــادة 11 مــن امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، وإن كان عــىل توافــق مــع املــادة ٩٣ مــن 
دســتور العــام 2٠1٤ تشــّكل هــذه املقتضيــات جــزءاً مــن القوانــني املرصيــة.٧٣  وكــام ســبق وأشــري أعــاله، ال يتوافــق قانــون 
التظاهــر مــع التزامــات مــرص القاضيــة باحــرتام الحــق يف حريــة التجمــع الســلمي املنصــوص عليــه يف العهــد الــدويل الخــاص 
بالحقــوق املدنيــة والسياســية أو امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، ســيام وأنـّـه يفــرض قيــوًد غــري مــربرة عــىل 
الحــق يف حريــة التجمــع ويقــّوض مبــدأ الرشعيــة بصيغتــه املبهمــة. وبــدا أن املحكمــة االبتدائيــة ومحكمــة االســتئناف قــد 
افرتضتــا أن أي قيــد عــىل الحــق يف حريــة التجمــع مســموح بــه إذا كان الغــرض منــه تنظيــم الحــق، بغــض النظــر عــاّم إذا 

كانــت القيــود رضوريــًة ألحــد األســباب املنصــوص عليهــا.

باإلضافــة إىل ذلــك، أديــن املتهمــون الثــالث بجميــع التهــم املوجهــة إليهــم رغــم غيــاب األدلــة التــي تثبــت أّن كّل واحــد 
منهــم قــد شــارك يف ســلوك غــري مــرشوع. يف هــذا الصــدد، أشــار املقــرر الخــاص املعنــي بالحــق يف حريــة التجمــع الســلمي 
والحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات إىل رضورة  عــدم اعتبــار منظمــي التجمعــات واملشــاركني فيهــا مســؤولني )أو تحميلهــم 
ــل  ــن ... ]فضــالً عــن[ رضورة عــدم تحمليهــم وتحمي ــوين الصــادر عــن أشــخاص آخري املســؤولية( عــن الســلوك غــري القان

متعهــدي التجمعــات املســؤولية عــن حفــظ النظــام العــام.٣٨

رغــم ذلــك، حكمــت املحكمــة االبتدائيــة عــىل كّل مــن املتهمــني بالســجن ملــدة ثــالث ســنوات. وقــد رّدت محكمة االســتئناف 
ومحكمــة النقــض طلباتهــم، يف تأكيــد عــىل ســجنهم مــدة ثــالث ســنوات.

درجــت املحاكــم يف مــرص عــىل تطبيــق قانــون التظاهــر والقوانــني األخــرى املنتقصــة مــن حقــوق اإلنســان، كــام رّدت الطعــون ورفضــت الســامح بإحالــة الدعــاوى 
إىل املحكمــة الدســتورية العليــا. وغالبــاً مــا افتقــرت هــذه األحــكام إىل تقديــم أســباب جوهريــة تدعــم هــذه القــرارات، وقامــت عوضــاً عــن ذلــك برفــض طلبــات 
اإلحالــة عــىل أســاس أنهــا تهــدف ببســاطة إىل »إطالــة اإلجــراءات« وأّن القضيــة املحــددة »غــري خطــرية« رغــم املخــاوف الجديــة املطروحــة والتــي تطــال حقــوق 

اإلنســان ورغــم األحــكام الطويلــة بالســجن التــي يواجههــا املتهــم.

إّن التعويــل عــىل القوانــني التــي تشــكل انتهــاكاً واضحــاً اللتزامــات مــرص يف مجــال حقــوق اإلنســان، رغــم املقتضيــات الدســتورية التــي تقــّر بالطبيعــة امللزمــة 
والقابلــة للتطبيــق املبــارش التفاقيــات حقــوق اإلنســان املصــادق عليهــا، وتقاعــس القضــاة عــن إحالــة التفاوتــات بــني القانــون الوطنــي والدســتور أو التزامــات 

مــرص الدوليــة إىل املحكمــة الدســتورية العليــا، يعــّد مخالفــاً اللتــزام القضــاة يف حاميــة حقــوق اإلنســان واحرتامهــا.1٠٤

2. إخفاق القضاة يف ضامن افرتاض براءة املتهم، والحق يف تكافؤ الفرص، وحقوق الدفاع والحق يف محاكمة املتهم حضورياً

ا( احتجاز املتهمني يف أقفاص عازلة للصوت أثناء املحاكمة 

ــن  ــن )دعــوى التجســس(، محمــد مــريس وآخري ــات الرشطــة، مبــا فيهــا الدعــاوى كدعــوى محمــد مــريس وآخري ــي أقيمــت يف أكادميي يف معظــم املحاكــامت الت
)دعــوى االتحاديــة(، عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن وأحمــد دومــة، أحمــد ماهــر ومحمــد عــادل، احتجــز املتهمــون يف قفــص زجاجــي عــازل للصــوت يف معظــم أو 
كافــة جلســات املحاكمــة. وتنتهــك هــذه األقفــاص  افــرتاض بــراءة املتهــم، مــن خــالل وصــم املتهــم بصفــة العنــف، كــام تنتهــك مبــدأ تكافــؤ الفــرص، عــن طريــق 

منــع خصوصيــة التواصــل بــني املتهــم ومحاميــه، وتعيــق إىل حــّد كبــري تواصــل املتهــم مــع املحكمــة.

يف هــذه الدعــاوى، يتــم تجهيــز قاعــة املحكمــة والقفــص بأجهــزة ميكروفــون. ويتصــل امليكروفــون املوجــود يف قاعــة املحكمــة مبكــرّبات للصــوت داخــل القفــص، 
وكذلــك يكــون جهــاز امليكروفــون داخــل القفــص موصــوالً مبكــربات للصــوت يف قاعــة املحكمــة؛ ولكــن، يتحكــم القــايض بإمكانيــة اإلصغــاء إىل املتهــم يف القاعــة 
مــن خــالل تفعيــل نظــام الصــوت انطالقــاً مــن القفــص ووصــوالً إىل قاعــة املحكمــة. وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أيضــاً أّن مبقــدور املتهــم أن يســمع 

مــا يقــال يف قاعــة املحكمــة فقــط إذا تحــدث املتكلّمــون مبــارشة باســتخدام امليكروفــون.

وقــد أشــار مراقبــو املحاكــامت يف دعــوى عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، إىل أّن اســتخدام امليكروفــون مل يكــن مبــدأً ثابتــاً وأّن نوعيــة األجهــزة املســتخدمة قــد 
تفاوتــت إىل حــّد مــا ويف بعــض األحيــان، كان مــن الصعــب ســامع مــا كان يقــال يف قاعــة املحكمــة ومعرفــة هويــة املتكلّــم. كــام أشــار مراقبــو املحاكــامت أيضــاً 

إىل أن املتهــم قــد أوضــح مــرارا وتكــرارا، عــن طريــق القــرع املتكــرر عــىل الزجــاج، أنــه غــري قــادر عــىل ســامع مــا يجــري داخــل القاعــة.1٠٥

1٠٤   املبــدأ 1 )ب( مــن إعــالن ســينغفي؛ املبــدأ 1٠ )ب( مــن بيــان بكــني بشــأن املبــادئ املتعلقــة باســتقالل الســلطة القضائيــة يف منطقــة الرابطــة القانونيــة آلســيا واملحيــط الهــادئ؛ 
والفصــل ٧-٥٩ مــن توصيــة لجنــة وزراء الــدول األعضــاء يف مجلــس أوروبــا رقــم CM/Rec)2010(12 بشــأن اســتقالل القضــاة وكفاءتهــم ومســؤولياتهم. راجــع أيضــاً املبــدأ ٦ مــن مبــادئ األمــم 

ــة. املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائي

1٠٥   تقريــر مراقبــة املحاكمــة الصــادر عــن الشــبكة األوروبيــة املتوســطية لحقــوق اإلنســان، التقريــر املؤقــت الثــاين، االدعــاء العــام ضــّد عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، ترشيــن األول/
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باإلضافــة إىل ذلــك، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أنــه يف بعــض الدعــاوى مل يتمكــن املتهمــون املحتجــزون يف األقفــاص طيلــة مــدة املرافعــات مــن أن يســمعوا 
مــا يــدور يف القاعــة عــىل اإلطــالق. يف هــذه الحــاالت، كان يجــب مرافقــة املتهــم لخــارج القفــص مــن أجــل اإلدالء بشــهادته، عندمــا يســمح لــه القــايض رئيــس 
الجلســة بذلــك. يف دعــاوى أخــرى، الحظــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني وجــود جهــاز ميكروفــون داخــل القفــص ولكــن نوعيتــه كانــت رديئــة وكان عــىل املتهــم 

أن يــرصخ حتــى يتمكــن الحــارضون داخــل قاعــة املحكمــة مــن ســامعه.

كذلــك األمــر، يف جملــة مــن الدعــاوى األخــرى، كان القفــص الــذي يحتجــز فيــه املتهــم معتــم، وغــري شــفاف يصعــب رؤيــة املتهــم مــن خاللــه. عــىل ســبيل املثــال، 
يف دعــوى عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، كان القفــص مبنيــاً مــن طبقــات عــدة مــن الزجــاج جعلــت مــن املســتحيل رؤيــة املتهــم بشــكٍل واضــح. وبالفعــل، يف 
بعــض الدعــاوى، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني عــن لســان بعــض املحامــني أنــه مل يكــن مــن املمكــن معرفــة مــا إذا كان هنــاك أشــخاص داخــل القفــص عــىل 

اإلطــالق. ومــن املفــرتض يف هــذه الحالــة أّن املتهــم ال يكــون قــادراً هــو اآلخــر عــىل رؤيــة مــا يــدور خــارج القفــص بوضــوح.

كــام ليــس مــن الواضــح أيضــاً مــن الــذي أمــر باســتخدام األقفــاص العازلــة للصــوت، ســواء بأمــٍر مــن الســلطة التنفيذيــة، أو مجلــس القضــاء األعــىل، أو بقــرار مــن 
القــايض الــذي يتــوىل اإلرشاف عــىل الدعــوى، ومــا األســاس الــذي بنــاًء عليــه تــم اســتخدام هــذه األقفــاص.

وحتــى يف املحاكــامت التــي ال تســتخدم فيهــا األقفــاص الزجاجيــة، يحتجــز املتهمــون، وفــق العــادة، يف جميــع الدعــاوى الجنائيــة يف مــرص يف أقفــاص معدنيــة 
طيلــة مــدة املرافعــة.1٠٦ 

مــن جهتهــا، أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان انــه ويف مــا يتعلــق بافــرتاض الــرباءة، املنصــوص عليــه يف املــادة 1٤)2( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقوق 
املدنيــة والسياســية، ويف املــادة ٧ )1( مــن امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب ويعتــرب حقــاً غــري قابــل للتقييــد وعنــرصاً أساســياً مــن عنــارص الحــق 
يف املحاكمــة العادلــة، وهــو يفــرض عــىل الســلطات، والقضــاة ضمنــاً، ضــامن معاملــة كل متهــم بارتــكاب جرميــة مبــا يتوافــق مــع الحــق يف أن يعتــرب بريئــاً إىل 
أن يثبــت عليــه الجــرم قانونــاً يف إجــراءات محاكمــة عادلــة. كــام أعلنــت أنــه يف العــادة ال ينبغــي تكبيــل املتهمــني أو وضعهــم يف أقفــاص خــالل املحاكــامت أو 

تقدميهــم إىل املحكمــة بــأي طريقــة أخــرى توحــي بأنهــم مجرمــني خطرييــن.1٠٧ 

يعــّد اســتخدام األقفــاص املعدنيــة يف جميــع الدعــاوى واســتخدام األقفــاص الزجاجيــة يف املحاكــامت التــي تعقــد يف أكادمييــات الرشطــة مخالفــة الفــرتاض الــرباءة 
مبــا أنّهــا توحــي بــأن املتهــم مجــرم خطــري.

كــام يعتــرب الحــق يف تكافــؤ الفــرص بــني أطــراف الدعــوى عنــرصاً أساســياً للحــق يف املحاكمــة العادلــة.1٠٨ وقــد أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أّن الحــق 
يف تكافــؤ الفــرص القانونيــة يعنــي، بــني جملــة أمــور، منــح الدفــاع فرصــة حقيقيــة إلعــداد الدعــوى وتقدميهــا وفرصــة االعــرتاض عــىل جميــع الحجــج واألدلــة 
التــي يســوقها الطــرف اآلخــر أمــام املحكمــة عــىل قــدم املســاواة مــع فريــق االدعــاء.1٠٩ يشــمل الحــق يف تكافــؤ الفــرص الحــق يف الحصــول عــىل الوقــت املناســب 
والتســهيالت املالمئــة إلعــداد الدفــاع، واالســتعانة مبحامــي والتواصــل معــه رسيــا، والطعــن يف صحــة األدلــة، واســتجواب الشــهود واملحاكمــة حضوريــاً.11٠ عــالوًة 

عــىل ذلــك، ال يفــرتض بــأي طــرف يف أي مرحلــة مــن مراحــل اإلجــراءات أن يكــون يف موقــع غــري مــؤاٍت باملقارنــة مــع الطــرف اآلخــر.
يضمــن دســتور ســنة 2٠1٤ حــق املتهــم يف محاكمــة عادلــة، ويف أن يدافــع عــن نفســه أصالــًة أو بالوكالــة. وكذلــك األمــر بالنســبة إىل الحــق يف املســاواة أمــام 
القانــون؛ إال أّن الضامنــة املحــدودة لهــذا الحــق باقتصارهــا عــىل »املواطنــني« فقــط تشــّكل مخالفــًة للمعايــري الدوليــة.111 يتضمــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
مقتضيــاٍت عــدة تنــص عــىل الظــروف التــي يجــب فيهــا عــىل املتهــم حضــور املحاكمــة وأنــه ال يجــوز إبعــاده عــن الجلســة إال إذا وقــع منــه تشــويش يســتدعي 

ذلــك.112 وفــق قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، ضبــط الجلســة وإدارتهــا منوطــان برئيــس املحكمــة.11٣

ومــن الجديــر بالذكــر إّن اســتخدام األقفــاص العازلــة للصــوت أثنــاء املرافعــات، والتــي تحــول دون ســامع املتهــم، وحيــث تنتقــل األصــوات مــن القفــص عــرب أجهــزة 
امليكروفــون التــي يتحكــم بهــا القضــاة، مبــا معنــاه أّن األصــوات املســموح بهــا داخــل القفــص تقتــرص عــىل تلــك الصــادرة عــن الــكالم مبــارشًة باســتخدام أجهــزة 

أكتوبر 2٠1٤، ص. 2٤. 

1٠٦   يف 11 حزيران/يونيــو 2٠1٥، أصــدر وزيــر العــدل بحســب مــا أفــادت التقاريــر، مرســوماً يقــي بإلغــاء اســتخدام األقفــاص املعدنيــة يف جميــع دعــاوى الجنــح واملخالفــات. ولكــن، 
ــات. ــاوى واملرافع ــة الدع ــة يف كاف ــاص املعدني ــزون يف األقف ــون يحتج ــني ال يزال ــون أن املتهم ــاد املحام ــمية وأف ــدة الرس ــوم يف الجري ــذا املرس ــرش ه مل ين

 UN 1٠٧   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
فقــرة ٣٠.  ،)2٠٠٧(  Doc. CCPR/C/GC/32

1٠٨   املبدأ أ )2( )1( من املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا.

 UN 1٠٩   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
ــرة 2.1٣. ــان/أبريل 2٠1٤، فق ــة، ٩ نيس ــة العادل ــب املحاكم ــة، كتي ــو الدولي ــة العف ــاً منظم ــع أيض ــرة 1٣. راج Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق

11٠   املبــدأ ن )٦( )1( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا. املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان: دعــوى جاســرب 
ضــد اململكــة املتحــدة )٩٥/2٧٠٥2(، الدائــرة الكــربى )2٠٠٠(، فقــرة ٥1؛ دعــوى فوشــيه ضــد فرنســا )٩٣/222٠٩(، )1٩٩٧(، فقــرة ٣٤؛ دعــوى االدعــاء ضــد تاديــش )IT-94-1-A( دائــرة االســتئتاف 

ــدا )2٨  ــة لروان ــرة االســتئتاف الخاصــة باملحكمــة الدولي ــا وآخريــن ضــد االدعــاء )ICTR-99-52-A ( دائ ــة ليوغوســالفيا الســابقة )1٩٩٩(، فقــرة ٤٧؛ دعــوى ناهيامن الخاصــة باملحكمــة الدولي

ــة لحقــوق اإلنســان )2٠٠2(، فقــرة 1٣2. ــدان األمريكي ــرأي االستشــاري رقــم OC-17/2002، محكمــة البل ــن الثاين/نوفمــرب 2٠٠٧(، فقــرة 1٨1؛ ال ترشي

111   املواد ٥٣، ٩٦ و٩٨ من دستور سنة 2٠1٤.

112  املواد 2٤٣، 2٧٠، ٣٨٨ و٧٣2 من قانون اإلجراءات الجنائية.

11٣   املادة 2٤٣ من قانون اإلجراءات الجنائية.
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امليكروفــون )والتــي تختلــف نوعيتهــا وســبل اســتخدامها عــىل نحــٍو غــري ثابــت( أمــر ينتقــص مــن الحــق يف تكافــؤ الفــرص املنصــوص عليــه يف املعايــري الدوليــة 
وحقــوق الدفــاع املكرســة يف قانــون االتفاقيــات الدوليــة ويف الدســتور املــرصي.

وعــىل وجــه الخصــوص، فــإّن هــذه األقفــاص تحــّد بشــكٍل كبــري مــن التواصــل بــني املتهــم ومحاميــه خــالل إجــراءات املحكمــة ومتنــع املحامــي واملتهــم مــن تبــادل 
الــكالم بخصوصيــة خــالل الجلســة، مــا يؤثــر بالتــايل عــىل قــدرة املحامــي عــىل إعــداد دفاعــه عــىل نحــٍو مالئــم.11٤ ويف الحــاالت التــي يكــون فيهــا القفــص معتــم، 
فهــو يجعــل أي تواصــل )حتــى البــرصي منــه( بــني املتهــم ومحاميــه شــبه مســتحيل. فالقفــص يعيــق قــدرة املتهــم عــىل متابعــة اإلجــراءات ومينعــه مــن املشــاركة 

فيهــا والتواصــل مــع املحكمــة يف حــال مل يتــم تشــغيل أجهــزة امليكروفــون.

يف بعــض الدعــاوى، كــام هــو الوضــع يف قضيــة عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن )املوصوفــة أعــاله يف الصفحتــني ٤٥ و٤٦(، تــّم إطــالع املتهــم ومحاميــه عــىل األدلــة 
للمــرة األوىل والوحيــدة خــالل الجلســة – رغــم املطالــب الســابقة مــن قبــل املحامــي بــأن يتــم منحــه نســخة عــن األدلــة. يف هــذه الدعــوى، وبســبب الزجــاج 
املعتــم، مل يتمكــن املتهــم مــن رؤيــة األدلــة املقدمــة. ليــس هــذا فحســب، بــل مل يتمكــن أيضــاً مــن اإليعــاز إىل محامــي الدفــاع يف مــا بعــد بســبب القفــص العــازل 
للصــوت. ال يخفــى عــىل أحــٍد أّن هــذا الوضــع يقــّوض حقــوق الدفــاع لــدى املتهــم، والحــق يف االضطــالع املتســاوي عــىل الســجالت واملســتندات واألدلــة التــي 

تشــّكل جــزءاً مــن ملــف القضيــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أّن احتجــاز األشــخاص املتهمــني يف أقفــاص زجاجيــة عازلــة للصــوت ال يتمكنــون مــن خاللهــا مــن التواصــل 
بشــكٍل مبــارش ورسي مــع املحامــي، ويتعــذر عــىل بعضهــم بســببها أن يــروا أو يســمعوا مــا يجــري يف قاعــة املحكمــة أثنــاء املرافعــة قــد حــال دون قــدرة املتهــم 
عــىل أن يكــون حــارضاً فعليــاً خــالل اإلجــراءات. ذلــك أّن اســتخدام األقفــاص يف الظــروف املوصوفــة أعــاله ال يتوافــق مــع حــق املتهــم يف أن يحاكــم حضوريــاً مــن 

أجــل االتصــال مبحاميــه وإعــداد دفاعــه ومتكينــه مــن تقديــم دفاعــه.11٥ 

يف هــذا الســياق، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني عــن قلقهــا إزاء النوعيــة الرديئــة يف معظــم األحيــان ألجهــزة امليكروفــون ومكــرّبات الصــوت ولواقــع أّن القضــاة 
ال يســمحون دومــاً للمتهــم باإلصغــاء ملــا يجــري يف قاعــة املحكمــة. عوضــاً عــن ذلــك، ال يكــون مبقــدور املتهــم ســوى ســامع الضجيــج والــكالم الــذي ينقــل أو يتــم 
اإلدالء بــه مبــارشة بواســطة امليكروفــون املخصــص، يف حــني يحــول الزجــاج املعتــم دون متّكــن املتهــم مــن أن يــرى املتكلــم بوضــوح أو يراجــع األدلــة، مبــا يف ذلــك 

األدلــة املاديــة أو مقاطــع الفيديــو، خــالل الجلســات.

ب( تعرّض املحامني للمضايقة والرتهيب أثناء أدائهم ملهامهم

i.  تعرّض املحامني لإلساءة وإخضاعهم للتحقيق واالحتجاز بسبب حضورهم إىل مراكز الرشطة من أجل الدفاع عن موكليهم

قُــّوض الحــق يف تكافــؤ الفــرص والدفــاع أيضــاً نتيجــة ملــا يتعــرّض لــه محامــو الدفــاع الذيــن يحــرون إىل مراكــز الرشطــة مــن أجــل الدفــاع عــن موكّليهــم ومــا 

يخضعــون لــه مــن مضايقــة وترهيــب. وقــد تضّمنــت أشــكال املضايقــة إخضــاع املحامــني لإلســاءة الجســدية والشــفهية مــن قبــل رجــال الرشطــة، فضــالً عــن 

إخضاعهــم للتحقيــق ويف بعــض الحــاالت للتوقيــف واالحتجــاز واملالحقــة.

وكــام ســبق وأشــري إليــه أعــاله، مبوجــب املعايــري الدوليــة، يشــمل الحــق يف تكافــؤ الفــرص، مــن بــني جملــة مبــادئ ضــامن حــق املتهــم يف االتصــال مبحــام.11٦ كذلــك 

األمــر، يعتــرب الحــق يف حصــول املحتجزيــن، واملشــتبه بهــم واملتهمــني عــىل االستشــارة القانونيــة حقــاً قامئــاً بذاتــه، وهــو عنــرص أســايس مــن الحــق يف املحاكمــة 

العادلــة.11٧ وكانــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان واللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب قــد أوضحتــا أّن الحــق يف توافــر املســاعدة القانونيــٍة، مبــا يف 
ذلــك أثنــاء االحتجــاز، واالســتجواب، والتحقيــق األويل مطلــوب مــن أجــل الوصــول إىل اإلجــراءات املالمئــة واملشــاركة فيهــا بصــورٍة هادفــة.11٨

11٤   املــادة 1٤ )٣( )ب( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. املبــدأ ن )٣( )ه( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة 
ــا. ــة يف أفريقي القانوني

11٥   املــادة 1٤ )٣( )د( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. املبــدأ ن )٦( )٣( مــن املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة 
القانونيــة يف أفريقيــا. راجــع أيضــاً اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم 

ــرة ٣٦. ــم UN Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق ــدة رق املتح

11٦   املبــدأ ن )٦( )أ( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا. املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان: دعــوى جاســرب ضــد 
اململكــة املتحــدة )٩٥/2٧٠٥2(، الدائــرة الكــربى )2٠٠٠(، فقــرة ٥1؛ دعــوى فوشــيه ضــد فرنســا )٩٣/222٠٩(، )1٩٩٧(، فقــرة ٣٤؛ دعــوى االدعــاء ضــد تاديــش )IT-94-1-A( دائــرة االســتئتاف 

ــدا )2٨  ــة لروان ــرة االســتئتاف الخاصــة باملحكمــة الدولي ــا وآخريــن ضــد االدعــاء )ICTR-99-52-A ( دائ ــة ليوغوســالفيا الســابقة )1٩٩٩(، فقــرة ٤٧؛ دعــوى ناهيامن الخاصــة باملحكمــة الدولي

ــة لحقــوق اإلنســان )2٠٠2(، فقــرة 1٣2. ــدان األمريكي ــرأي االستشــاري رقــم OC-17/2002، محكمــة البل ــن الثاين/نوفمــرب 2٠٠٧(، فقــرة 1٨1؛ ال ترشي

11٧   املــادة 1٧ )2( )د( مــن اتفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي؛ املــادة 1٦ )٤( مــن امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان. املبــدأ 1 مــن املبــادئ األساســية بشــأن 
دور املحامــني؛ املبــدأ 1٧ )1( مــن مجموعــة مبــادئ حاميــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن؛ املبــدأ ٣ واملبــدأ التوجيهــي ٤ مــن املبــادئ املتعلقــة 

باملســاعدة القانونيــة؛ املبــدأ التوجيهــي 2٠ )ج( مــن مبــادئ روبــن أيلنــد التوجيهيــة؛ املبــدآن أ )2( )و( وم )2( )و( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة 

القانونيــة يف أفريقيــا.

 UN 11٨   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 1٠؛ املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان: جورجيــا، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.75 )1٩٩٧(، فقــرة 2٧، 

هولنــدا، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/NLD/CO/4 )2٠٠٩(، فقــرة 11؛ دعــوى ليزبيــث زيغفيلــد ومــويس إيفريــم ضــّد إريرتيــا )2٠٠2/2٥٠(، اللجنــة األفريقيــة، التقريــر 

الســنوي الســابع عــرش )2٠٠٣(، فقــرة ٥٥.
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تقتــي املعايــري الدوليــة املتعلقــة بضــامن دور املحامــني عــىل الــدول متكــني املحامــني مــن أداء وظائفهــم »مــن دون قيــود أو تأثــري أو التعــرض لضغــوط أو لتدخــل 

أي جهــة مــن دون مــربرات« و«بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل غــري الئــق« و«عــدم تعريضهــم وال التهديــد بتعريضهــم، للمالحقــة القانونيــة أو 

العقوبــات اإلداريــة واالقتصاديــة وغريهــا نتيجــة قيامهــم بعمــل يتفــق مــع واجبــات ومعايــري وآداب املهنــة املعــرتف بهــا.«11٩ يجــب أن توفــر الســلطات ضامنــات 

حاميــة كافيــة للمحامــني، إذا تعــرض أمنهــم للخطــر مــن جــراء تأديــة وظائفهــم.12٠ عــالوًة عــىل ذلــك، ال يجــوز، نتيجــة ألداء املحامــني ملهامهــم، أخذهــم بجرميــة 

موكليهــم أو بقضايــا هــؤالء املوكلــني.121 وقــد نّصــت مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني عــىل مــا يــيل: »يتمتــع املحامــون بالحصانــة املدنيــة 

والجنائيــة بالنســبة للترصيحــات التــي يدلــون بهــا بنيــة حســنة، ســواء كان ذلــك يف مرافعاتهــم املكتوبــة أو الشــفهية أو لــدى مثولهــم أمــام املحاكــم أو غريهــا 
مــن الســلطات التنفيذيــة أو اإلداريــة.«122

يضمــن دســتور ســنة 2٠1٤ »اســتقالل املحامــاة وحاميــة حقوقهــا ضــامن لكفالــة حــق الدفــاع.« باإلضافــة إىل ذلــك، يحظــر يف غــري حــاالت التلبــس القبــض عــىل 
املحامــى أو احتجــازه اثنــاء مبارشتــه حــق الدفــاع.12٣

مبوجــب قانــون املحامــاة املــرصي، للمحامــي أن يســلك الطريقــة التــى يراهــا ناجحــة طبقــاً ألصــول املهنــة ىف الدفــاع عــن موكليــه، ولــه الحــق ىف أن يعامــل مــن 

املحاكــم التــى يحــر أمامهــا باالحــرتام الواجــب للمهنــة.12٤ اذا وقــع مــن املحامــى اثنــاء وجــوده بالجلســة الداء واجبــة أو بســبب اخــالل بنظــام الجلســة أو اى 

امــر يســتدعى محاســبته نقابيــاً أو جنائيــاً يأمــر رئيــس الجلســة بتحديــد مذكــرة مبــا حــدث ويحيلهــا إىل النيابــة العامــة ويخطــر النقابــة الفرعيــة املختصــة بذلــك. 
ىف الحــاالت املبينــة الســابقة ال يجــوز القبــض عــىل املحامــى أو حبســه احتياطيــاً وال ترفــع الدعــوى الجنائيــة فيهــا اال بأمــر مــن النائــب العــام.12٥

تفتقــر الحاميــة املمنوحــة للمحامــني مبوجــب دســتور ســنة 2٠1٤ وقانــون املحامــاة للوضــوح، وهــي محــدودة النطــاق وال توفــر الحاميــة املالمئــة للمحامــني مــن 

جميــع أشــكال املضايقــة والرتهيــب، وتضمــن قدرتهــم عــىل أداء وظائفهــم.

يف املامرســة الفعليــة، يخضــع املحامــون بشــكٍل ممنهــج للمضايقــة والرتهيــب، غالبــاً مــن قبــل الســلطات، كــام تعرّضــوا لالعتقــال نتيجــة أعــامل قامــوا بهــا بصفتهم 

املهنيــة عــىل نحــٍو ال يتســق مــع احــرتام حقــوق املتهمــني واســتقالل املحامــني كــام هــي مكرّســة يف املعايــري الدوليــة، ويف مــا يبــدو مخالفــاً للــامدة ٥٠ مــن قانــون 

املحاماة.

ــة للحقــوق الشــخصية عــدداً مــن الدعــاوى التــي طالــت محامــني حــروا إىل مراكــز الرشطــة مــن أجــل مســاندة  ــادرة املرصي ــك، وثقــت املب باإلضافــة إىل ذل

موكليهــم وتعرّضــوا العتــداءات بدنيــة ولفظيــة يف ظــّل امتنــاع الســلطات عــن الســامح بتقديــم الشــكاوى حــول إســاءة املعاملــة.12٦ عــىل ســبيل املثــال، يف 2 متــوز/

يوليــو 2٠1٤، أفــادت التقاريــر عــن تعــرّض املحامــي محمــد عبــد الباســط للــرب عــىل يــد ضابــط للرشطــة وتــم احتجــازه لفــرتة قصــرية يف قســم رشطــة املنتــزه 

ثــاٍن يف اإلســكندرية بعــد أن كان قــد ذهــب إىل القســم لطلــب االطــالع عــىل أوراق تتعلــق بالالجئــني الســوريني املحتجزيــن هنــاك. بعــد االعتــداء، رفــض ضبــاط 
القســم الســامح ملحمــد عبــد الباســط بتحريــر محــر بالواقعــة.12٧

ويف دعــوى أخــرى، يف 2٥ كانــون األول/ينايــر 2٠1٤، تعــرض املحامــي عمــرو إمــام للتهديــد بالســالح مــن جانــب ضابــط رشطــة يف قســم رشطــة املعــادي، الســتعالمه 

عــن محتجزيــن تــم اعتقالهــم يف ســياق مظاهــرات االحتفــال بذكــرى انتفاضــة 2٥ ينايــر. أصيــب عمــرو إمــام يف صــدره بكعــب بندقيــة، وقيــل لــه أن يغــادر 
القســم وإال أطلــق عليــه الرصــاص.12٨

وبتاريــخ ٩ آب/أغســطس 2٠1٥، صــدر حكــم يف دعــوى رفعــت ضــّد 22 محاميــاً إلقدامهــم عــىل »إهانــة الســلطة القضائيــة« نتيجــة مشــاركتهم املزعومــة يف إحــدى 

التظاهــرات، مبــا يف ذلــك إنشــاء طــوق خــارج املحكمــة جــرّاء فــرض عقوبــات قاســية بحــق موكليهــم. وقــد حكــم عــىل مثانيــة محامــني غيابيــاً بالســجن مــدى 

11٩   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم 
UN Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٣2؛ مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، املبــدآن 1٦ )أ( و)ج(؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة 

ــدأ ع )2( أ. ــا، 2٠٠٣، املب ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني واملس

12٠   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، املبــدأ 1٧، املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 2٠٠٣، املبــدأ 
.)٦( ع 

121   املرجع نفسه، املبدأ ع )٧(.

122   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، املبــدأ 2٠؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 2٠٠٣، املبــدأ 
.)٥( ع 

12٣   املادتان ٩٨ و1٩٨.

12٤   املادتان ٤٧، ٤٩ من قانون املحاماة، القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.

12٥   املادتان ٤٩ و٥٠ من القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.

http://eipr.org/node/2243 ،2٠112٦  الورقة الصادرة عن املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، االنتهاكات ضّد املحامني، ترشين األول/أكتوبر ٤

12٧   املرجع نفسه.

12٨   املرجع نفسه
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الحيــاة، وحكــم عــىل أحــد املحامــني الحارضيــن بالســجن ثــالث ســنوات؛ أالّ أّن الثالثــة عــرش اآلخريــن قــد متــت تربئتهــم.12٩

ــاع،  ــداد الدف ــات ومســاندتهم يف إع ــم أو الوصــول إىل املعلوم ــون حضــور اســتجواب موكليه ــن يحاول ــني الذي ــة للمحام ــة أو البدني ــق اإلســاءة اللفظي عــن طري

واحتجازهــم، والتحقيــق معهــم، ومالحقتهــم، تــم انتهــاك حقــوق املتهــم بالدفــاع ويف الوقــت املالئــم والتســهيالت املناســبة إلعــداد الدفــاع، نتيجــة منــع املحامــي 

مــن أداء وظائفــه. ومــن األرجــح أن تكــون لهــذه االعتقــاالت واملالحقــات أثــر محبــط عــىل املحامــني اآلخريــن الذيــن يعملــون ملوكلــني بأحــوال مامثلــة أو يف 

دعــاوى مشــابهة.

كــام تنتقــص هــذه اإلســاءة أيضــاً مــن حقــوق املحامــني يف أداء وظائفهــم مــن دون مضايقــة وتدخــل بــال مــربرات وحقهــم يف أال يقــرتن اســمهم بدعــاوى موكليهــم. 

وتعيــق معاملــة املحامــني عــىل هــذا النحــو، وهــم الذيــن يشــكلون عنــارص أساســية لنظــام العدالــة، إنشــاء نظــام قضــايئ فعــال وكفــؤ يحــرتم حقــوق اإلنســان 

وســيادة القانــون يف مــرص. وعوضــاً عــن العمــل عــىل منــع هــذه االنتهــاكات والحاميــة منهــا كــام تقتضيــه املعايــري الدوليــة، غالبــاً مــا تبــدو الســلطات املرصيــة 

مبــا فيهــا الرشطــة القضائيــة ووأعضــاء النيابــة، الســبب يف تلــك املضايقــات.

ii.  إحالة املحامني للتحقيق الجنايئ من قبل القضاة

باإلضافــة إىل مضايقــة املحامــني الذيــن يحاولــون الحضــور ومســاندة موكليهــم أثنــاء االحتجــاز، أقــدم القضــاة أيضــاً عــىل إحالــة املحامــني للتحقيــق أثنــاء انعقــاد 

جلســات املحاكمــة. يف بعــض الدعــاوى، تبــنّي أّن هــذا النــوع مــن التحقيقــات قــد بــورش بــه رداً عــىل محاولــة املحامــني الحفــاظ عــىل حقــوق موكليهــم. 

وفقــا للمعايــري الدوليــة، يتعــنّي عــىل األفــراد املدانــني بجرميــة أن يتمتعــوا يف جميــع األوقــات بالحــق يف التمثيــل القانــوين. أمــا الســبب األول لذلــك فيعــزى إىل 

الــدور الــذي يؤديــه املحامــي يف ضــامن احــرتام حــق املتهــم يف محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مســتقلة وهيئــة قضائيــة غــري منحــازة طيلــة املــدة التــي تســتغرقها 

اإلجــراءات. مــن واجــب املحامــي، إذا طلــب األمــر، أن يطعــن يف اســتقاللية املحكمــة وحيادهــا وأن يضمــن حاميــة حقــوق املتهــم.1٣٠ ووفــق مــا تؤكــده مبــادئ 

األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، »يســعى املحامــون، لــدى حاميــة حقــوق موكليهــم وإعــالء شــأن العدالــة، إىل التمســك بحقــوق اإلنســان والحريــات 

األساســية التــي يعــرتف بهــا القانــون الوطنــي والقانــون الــدويل، وتكــون ترصفاتهــم يف جميــع األحــوال حــرة متيقظــة مامشــية للقانــون واملعايــري املعــرتف بهــا 
وأخالقيــات مهنــة القانــون.«1٣1

فضــالً عــن ذلــك، يحــق للمحامــني أداء جميــع وظائفهــم املهنيــة بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل غــري الئــق.1٣2 كــام ســبق وأشــري أعــاله، توضــح 
مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني واملبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا »متتــع 
املحامــني بالحصانــة املدنيــة والجنائيــة بالنســبة للترصيحــات التــي يدلــون بهــا بنيــة حســنة، ســواء كان ذلــك يف مرافعاتهــم املكتوبــة أو الشــفهية أو لــدى مثولهــم 
أمــام املحاكــم...«1٣٣ وكذلــك، تنــّص املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا عــىل أن يكفــل للمحامــني 
»عــدم تعريضهــم وال التهديــد بتعريضهــم، للمالحقــة القانونيــة أو العقوبــات اإلداريــة واإلقتصاديــة وغريهــا نتيجــة قيامهــم بعمــل يتفــق مــع واجبــات ومعايــري 

وآداب املهنــة املعــرتف بهــا.«1٣٤

ــح أّن الدســتور يقــّر  ــة مبــا يضمــن حقــوق الدفــاع. صحي ــري الدولي ــاٍت مالمئــة تتســق مــع املعاي ــن دســتور ســنة 2٠1٤ ضامن كــام ســبق وذكــر أعــاله، ال يتضّم
باســتقالل املحامــاة وحاميــة حقوقهــا والحاجــة لكفالــة حــق الدفــاع، وأّن قانــون املحامــاة يكفــل حــق املحامــي يف أن تعاملــه املحاكــم باحــرتام وأن يســلك النهــج 
الــذي يــراه ناجحــا ىف الدفــاع عــن موكليــه طبقــاً ألصــول املهنــة ، إالّ أّن هــذه املقتضيــات تفتقــر للوضــوح والضامنــات املالمئــة.1٣٥ عــىل ســبيل املثــال، يف وقــٍت يقيّــد 
فيــه اعتقــال املحامــني واحتجازهــم ألســباب مختلفــة، اال أن القانــون يســمح بإحالــة املحامــي إىل اإلجــراءات التأديبيــة أو الجنائيــة اذا وقــع منــه اثنــاء وجــوده 

بالجلســة ألداء واجبــه أو بســبب إخــالل بنظــام الجلســة أو أى أمــر يســتدعى محاســبته نقابيــاً أو جنائيــاً.1٣٦

يف دعــوى أحمــد دومــة و2٦٨ آخريــن، والتــي اتهمــوا فيهــا بالتخريــب وغــري ذلــك مــن أعــامل العنــف يف خــالل احتجاجــات شــهر كانــون األول/ديســمرب 2٠11، 
أحــال رئيــس املحكمــة القــايض محمــد ناجــي شــحاتة املحامــني بســمة زهــران، ومحمــود بــالل وأســامة املهــدي للتحقيــق معهــم يف ٣ أيلول/ســبتمرب 2٠1٤ بتهمــة 

http://www. ــط ــرب الراب ــرة ع ــطس 2٠1٥، متواف ــرص، 1٠ آب/أغس ــوز م ــيل ني ــكام، داي ــد األح ــاء بع ــع القض ــدًة  م ــًة جدي ــون أزم ــه املحام ــة، يواج ــع الرشط ــرصاع م ــد ال 12٩   بع
/dailynewsegypt.com/2015/08/10/after-conflict-with-police-lawyers-face-new-crisis-with-judiciary-following-verdicts

1٣٠   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، املبــدأ 1. راجــع أيضــاً، العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، املــادة 1٤ )٣( )د(؛ امليثــاق األفريقــي لحقــوق 
ــادة ٧ )1( )ج(. ــعوب، امل ــان والش اإلنس

1٣1   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني، املبدأ 1٤.

1٣2   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، املبــدأ 1٦ )أ( و)ج(؛ املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 2٠٠٣، 
ــدأ 1.1. ــاة، املب ــة املحام ــة مامرســة مهن ــم R)2000(21 حــول حري ــدول األعضــاء رق ــة وزراء ال ــة لجن ــدأ ط )ب( 1. توصي املب

1٣٣   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني، املبدأ 2٠؛ املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، املبدأ ع )٥(.

 R)2000(21 توصيــة لجنــة وزراء الــدول األعضــاء رقــم .)1٣٤   املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 2٠٠٣، املبــدأ ع )2( )ج
ــدأ 1.٤. ــاة، املب ــة املحام ــة مامرســة مهن حــول حري

1٣٥   املادة ٩٨ من دستور سنة 2٠1٤؛ املادتان ٤٧ و٤٩ من القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.

1٣٦   املادة 1٩٨ من دستور سنة 2٠1٤؛ املادتان ٤٩ و٥٠ من القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.



٤2 | القضاء املرصي: أداة للقمع

»إثــارة الشــغب واإلخــالل بإجــراءات الجلســة« وذلــك بعــد إرصارهــم عــىل رضورة أن تســمع املحكمــة أقــوال موكلهــم الناشــط أحمــد دومــة، املحتجــز يف قفــص 
زجاجــي عــازل للصــوت.

بتاريــخ 12 ترشيــن الثاين/نوفمــرب، أحــال القــايض الــذي يــرتأس الجلســة يف الدعــوى نفســها محامــي الدفــاع خالــد عــيل للتحقيــق. وقــد جــاءت اإلحالــة عــىل أثــر 
مشــاجرة كالميــة بــني خالــد عــيل والقــايض. ويف الجلســة، طلــب خالــد عــيل إضافــة مســتندات عــدة مللــف الدعــوى املتعلقــة باالعتــداء واالحتجــاز غــري املــرشوع 
ــد مــن الجيــش وقــوات الرشطــة أن  ــالً: »هــل تري ــه قائ للمحتجــني مــن قبــل العســكريني واملوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني. ويزعــم أّن القــايض قــد رّد علي
يتعرضــوا للــرب وعــدم الــرد؟« فطلــب خالــد عــيل تضمــني هــذا الترصيــح يف محــارض الجلســة كدليــل عــىل انحيــاز املحكمــة. رداً عــىل هــذا الطلــب، أرجــأ 

القــايض الجلســة وأحــال خالــد عــيل للتحقيــق عــىل خلفيــة التعــرّض ملقــام القــايض.

وفقــاً للمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، توقفــت التحقيقــات مــع هــؤالء املحامــني األربــع نتيجــة تدخــل نقابــة املحامــني 
ومحادثــات مــع مكتــب النائــب العام.

تطــرح هــذه األمثلــة مخــاوف يف مــا يتعلــق باحــرتام املحكمــة لحقــوق املتهمــني باملســاعدة القانونيــة، وتكافــؤ الفــرص وتقديــم الدفــاع. مــن خــالل إحالــة املحامــني 
للتحقيــق ملحاولــة أدائهــم لوظائفهــم، ال ســيام حاميــة حــق موكليهــم باملحاكمــة العادلــة، ســعى القضــاة ملعاقبــة املحامــني عــىل أدائهــم لوظائفهــم. إّن هــذه 
األعــامل مــن جانــب الســلطة القضائيــة تعــّد غــري متســقة مــع املعايــري الدوليــة ومــن األرجــح أن متنــع املحامــني مــن أداء مهامهــم املهنيــة والدفــاع عــن حقــوق 

موكليهــم.

باإلضافــة إىل انتهــاك حقــوق املتهــم، تشــّكل إحالــة املحامــني للتحقيــق عــىل خلفيــة أدائهــم لوظائفهــم انتهــاكاً لحــق املحامــني عــىل أداء جميــع وظائفهــم املهنيــة 
بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل غــري الئــق.1٣٧

   ثنأثناء 

ج( حرمان املتهم أو تقييد قدرته عىل تقديم األدلة، واستدعاء شهود النفي واستجواب شهود اإلثبات من قبل الدفاع 

انتقصــت حقــوق املحاكمــة العادلــة يف دعــاوى عديــدة جــراء رفــض القضــاة الســامح لشــهود النفــي بتقديــم األدلــة ورفضهــم حــق املتهــم باســتدعاء شــهود النفــي 
واســتجواب شــهود اإلثبــات بالرشوط نفســها. 

لضــامن الحــق يف تكافــؤ الفــرص، ينبغــي لــكل طــرف أن يحظــى بالفــرص اإلجرائيــة نفســها التــي املتاحــة أثنــاء املحاكمــة، وأن يكــون يف موقــف ميكنــه مــن إعــداد 
الدعــوى يف ظــروٍف ال تضعــه يف مركــز متــدّن مقارنــًة بالخصــم. وبخاصــة، يجــب أن يعامــل شــهود اإلثبــات والنفــي عــىل قــدم املســاواة يف كل مــا يتعلــق بالشــؤون 
اإلجرائيــة. فيجــب أن يحظــى كّل طــرف يف املحاكمــة بفرصــة دحــض الحجــج واألدلــة التــي يقدمهــا الخصــم والطعــن فيهــا، ويجــب أن يســمح للدفــاع واالدعــاء 

بالفــرص املتســاوية والوقــت الــالزم إلعــداد أدلتهــم وحججهــم.1٣٨

ويتضّمــن الحــق يف تكافــؤ الفــرص حــق املتهــم يف الدفــاع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــاٍم،1٣٩ فضــاًل عــن حقــه يف أن يناقــش شــهود اإلثبــات بنفســه أو 
مــن قبــل غــريه، وأن يحصــل عــىل املوافقــة عــىل اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــرشوط املطبقــة يف حالــة شــهود اإلثبــات.1٤٠ وتكــرّس هــذه الحقــوق يف العهــد 

الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية التــي تعــّد مــرص دولــًة طرفــاً فيــه، وبالتــايل يجــب اعتبــاره جــزءاً مــن القانــون املــرصي.

ال يعتــرب الحــق يف اســتدعاء الشــهود غــري محــدود، ولكنــه يشــمل جميــع الشــهود ذوي الصلــة بالدفــاع. ومــن الحقــوق املالزمــة للحــق يف تكافــؤ الفــرص والدفــاع 
حــق املتهــم يف أن يحاكــم حضوريــاً. وهــو أمــر أســايس ليتمكــن املتهــم مــن االســتامع للجلســة وملحامــي الدفــاع مــن أن يدحــض دعــوى االدعــاء ويقــّدم دفاعــه.1٤1

صحيــح أّن دســتور ســنة 2٠1٤ يشــري للحــق يف املحاكمــة العادلــة، وحقــوق الدفــاع واملســاواة أمــام القانــون، ويف وقــٍت ينــص فيــه قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
عــىل اإلجــراء املــالزم الســتدعاء الشــهود، إالّ أنــه ال يوجــد إشــارة محــددة لحــق املتهــم يف تقديــم األدلــة، واســتدعاء الشــهود، ومناقشــة الشــهود بالــرشوط نفســها 
املتاحــة لالدعــاء.1٤2 تبعــاً للــامدة ٩٣ مــن دســتور ســنة 2٠1٤، يجــب تعديــل هــذه الثغــرة يف القانــون املــرصي بحيــث تتســق مــع املــادة 1٤ )٣( )ه( مــن العهــد 

1٣٧   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني، املبــدأ 1٦ )أـ( و)ج(؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 
املبــدأ ع )٥(.

1٣٨   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان: دعــوى جانســن-جيلن ضــّد هولنــدا، البــالغ رقــم 1٩٩٩/٨٤٦، )٣ نيســان/أبريل 2٠٠1(، فقــرة ٨.2؛ ودعــوى آريــال وناكااليــاريف ضــّد فنلنــدا، البــالغ  
ــة، 2٠٠٩، ص. ٩٦. ــراءات الجنائي ــامت لإلج ــة املحاك ــم ٥، مراقب ــني رق ــل املامرس ــاً دلي ــع أيض ــرة ٧.٤. راج ــر 2٠٠1(، فق ــن األول/أكتوب ــم 1٩٩٧/٧٧٩، )2٤ ترشي رق

1٣٩   املــادة 1٤ )٣( )د( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ املــادة ٤٠ )2( )ب( )2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ املــادة ٧ )1( )ج( مــن امليثــاق األفريقــي لحقــوق 
ــا. ــة يف أفريقي ــة واملســاعدة القانوني ــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادل ــادئ األساســية والتوجيهي ــدأ ن )ب( )1( مــن املب اإلنســان والشــعوب. املب

ــادئ األساســية  ــدأ ن )و( )٦( مــن املب 1٤٠   املــادة 1٤ )٣( )ه( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ املــادة ٤٠ )2( )ب( )٤( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ ااملب
والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا.

1٤1   املــادة 1٤ )٣( )د( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ املبــدأ ن )ب( )1( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة 
القانونيــة يف أفريقيــا. راجــع أيضــاً اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة، وثيقــة 

ــرة ٣٦. ــم CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق ــم املتحــدة رق األم

1٤2   املواد ٥٣، ٩٦ و٩٨ من دستور سنة 2٠1٤ واملادة 2٧٧ من قانون اإلجراءات الجنائية.
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الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية.

يف دعــوى أحمــد دومــة و2٦٨ آخريــن، ووفقــاً للمعلومــات املتوافــرة لــدى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، رفــض القــايض طلبــات عــدة تقــدم بهــا فريــق الدفــاع، مبــا 
يف ذلــك طلــب عــرض مقاطــع فيديــو اســتندت إليهــا النيابــة كأدلــة ضــّد املدعــى عليهــم وطلــب اســتدعاء الشــهود العيــان لــإلدالء بشــهادتهم لصالــح املتهــم، ويف 

الوقــت نفســه حظــر مســتندات عديــدة قيــل أنهــا تثبــت االســتخدام املفــرط للقــوة ضــّد املحتجــني مــن قبــل املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني.

يف القضيــة املتعلقــة  بقســم رشطــة مطــاي، والتــي رفعــت فيهــا دعــوى ضــّد ٥2٨ شــخصاً مبجموعــة مــن التهــم التــي تتضمــن حيــازة األســلحة، والقتــل العمــد مــع 
صبــق اإلرصار والرتصــد وتدمــري املمتلــكات، يزعــم أّن املحاكمــة أمــام محكمــة جنايــات املنيــا، قامــت عــىل جلســة واحــدة دامــت أقــّل مــن ســاعة مل تقــدم فيهــا 
أي أدلــة مــن قبــل االدعــاء ضــّد أي فــرد. ويف جلســة ثانيــة عقــدت بعــد يومــني، أعلــن الحكــم. وعــىل مــا أفــادت التقاريــر، فــإّن محامــي الدفــاع قــد منعــوا مــن 

تقديــم الدعــوى أو اســتدعاء الشــهود حتــى أّن العديــد مــن املحامــني منعــوا مــن حضــور املحاكمــة.

ويف دعــوى أخــرى ناتجــة عــن اعتــداء عــىل أحــد أقســام الرشطــة، وتحديــداً يف قضيــة قســم رشطــة كرداســة، حــي أّن محكمــة جنايــات الجيــزة املنعقــدة يف معهــد 
رشطــة طــرة قــد رفضــت الســامح لشــهود النفــي مــن اإلدالء بشــهاداتهم. باإلضافــة إىل ذلــك، اشــتىك محامــي الدفــاع للمحكمــة مــن عــدم حضــور شــهود اإلثبــات 
األساســيني وأنــه مل يتمكــن مــن اســتجوابهم. وقيــل إّن املحكمــة قــد رّدت بالقــول إنــه تعــذر عليهــا إيجــاد الشــهود. وحكمــت املحكمــة يف مــا بعــد عــىل 1٨٨ 

شــخصا باإلعــدام. يف ٣ شــباط/فرباير 2٠1٦، ألغــت محكمــة النقــض حكــم اإلعــدام لـــ1٤٩ شــخصاً بــني املتهمــني وأمــرت بإعــادة املحاكمــة.1٤٣

يف إقدامهــم عــىل حرمــان املتهمــني ومحاميهــم مــن فرصــة تقديــم األدلــة وإعــداد الدفــاع أو اســتدعاء، اســتجواب أو مناقشــة الشــهود مــن قبــل الخصــم، أو تقييــد 
هــذه املامرســات بشــكٍل صــارم، كــام أشــري إليــه يف الدعــاوى أعــاله، يكــون القضــاة املرصيــون قــد ترصفــوا عــىل نحــٍو ال يتســق مــع التزامهــم باحــرتام حقــوق 
املتهمــني بتكافــؤ الفــرص، والدفــاع واســتدعاء الشــهود واســتجوابهم. باإلضافــة إىل ذلــك، ويف الحــاالت التــي اســتبعد فيهــا املتهمــون ومحاموهــم عــن حضــور 

الجلســات، انتهــك الحــق يف املحاكمــة حضوريــاً ويف التمثيــل القانــوين.

ــاع بالحضــور واســتجواب الشــهود تنتهــك الحــق يف  ــا للمتهــم ومحامــي الدف ــي ال يحــق فيه ــة بحقــوق اإلنســان أّن املحاكــامت الت ــة املعني ــدت اللجن ــد أكّ وق
ــاع عــن النفــس شــخصياً أو بواســطة محــام.1٤٤ ــة والدف املحاكمــة يف جلســة عام

٣. إخفاق القضاة يف عقد جلسات عامة 

كــام ســبق وذكــر أعــاله، أصــدر وزيــر العــدل منــذ ســنة 2٠1٣ قــراراٍت عــدة أحــال بواســطتها دعــاوى جنائيــة فرديــة مــن مبــاين املحاكــم العاديــة إىل أكادمييــات 
الرشطــة. ومــن املعلــوم أّن هــذه املبــاين تخضــع لســيطرة وزارة الداخليــة وتكــون يف العــادة مغلقــًة للعامــة، مبــا يف ذلــك العاملــون يف املؤسســات اإلعالميــة، وأفــراد 

عائلــة املتهــم. ويف مــا خــال محامــي الدفــاع، يجــب عــىل أي شــخص يريــد حضــور املحاكــامت يف أكادمييــات الرشطــة أن يحصــل عــىل إذن مــن القــايض.

ــك يف أغلــب  ــون اإلذن بحضــور الجلســات مــن القــايض ولكــن مل يســمح لهــم بذل ــون والجمهــور عامــة يطلب ــة واإلعالمي ــراد العائل يف معظــم الدعــاوى، كان أف
ــان. األحي

يتطلــب الحــق يف املحاكمــة العادلــة أن تتــم جميــع املحاكــامت املتعلقــة مبســائل جنائيــة مــن حيــث املبــدأ بطريقــة شــفهية وعلنيــة.1٤٥ فعقــد جلســات املحاكمــة 
بصــورة علنيــة يكفــل نزاهــة اإلجــراءات ويوفــر بالتــايل ضامنــًة مهمــة لصالــح الفــرد واملجتمــع عــىل وجــه العمــوم.1٤٦

ویجــوز منــع الجمهــور، مبــا فيــه الصحافــة، مــن حضــور املحاكمــة كلهــا أو بعضهــا ، مبوجــب املعايــري الدوليــة، يف بعــض الظــروف الخاصــة واالســتثنائية، بأمــر مــن 
املحكمــة. أمــا هــذه الظــروف االســتثنائية فتختــرص يف أدىن الحــدود التــي تــراھا املحكمــة رضوریــة حیــن یكــون مــن شــأن العلنیــة يف بعــض الظــروف االســتثنائیة 
أن تخــل مبصلحــة العدالــة؛ أو ملقتضیــات حرمــة الحیــاة الخاصــة ألطــراف الدعــوى، مثــالً إذا كان األمــر يتصــل بأحــداث دون الثامنــة عــرشة؛ أو لدواعــي اآلداب 
العامــة أو النظــام العــام أو األمــن القومــي يف مجتمــع دیمقراطــي، يلتــزم بحقــوق اإلنســان وحكــم القانــون.1٤٧ يجــب أن يكــون أّي تقييــد مــربراً ومقيــاًم عــىل 

أســاس كل دعــوى عــىل حــدة، وأن يخضــع تأثــريه عــىل عدالــة اإلجــراءات إلرشاف قضــايئ مســتمر.

وكانــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان قــد أوضحــت أّن عــىل املحاكــم، ولضــامن الحــق يف علنيــة املحاكمــة إطــالع الجمهــور عــىل زمــان ومــكان الجلســات 

1٤٣   مل يشّكل األفراد املحاكمون غيابياً جزءاً من االستئناف وال تزال أحكامهم ساريًة.

1٤٤   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان: دعــوى غــريا دي ال إســربيا ضــّد كولومبيــا، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/98/D/1623/2007 )2٠1٠( فقــرة ٩.٣، بيســريا 
بــارين ضــّد كولومبيــا، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/87/D/1298/2004 )2٠٠٦( فقــرة 2.٧.

1٤٥   املــادة 1٤ )1( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. املبــدأ أ )أ( و)ج( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة للحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة 
ــجن. ــاز أو الس ــكال االحتج ــن أش ــكل م ــون ألي ش ــن يتعرض ــخاص الذي ــع األش ــة جمي ــة بحامي ــادئ املتعلق ــة املب ــن مجموع ــدأ ٣٦ )1( م ــا؛ املب يف أفريقي

1٤٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة 
.2٨ فقــرة   ،)2٠٠٧(  U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 رقــم 

1٤٧   العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 1٤ )1(.



٤٤ | القضاء املرصي: أداة للقمع

الشــفهية.1٤٨ وعليهــا أيضــاً توفــري مرافــق مالمئــة يف حــدود معقولــة ملــن يرغــب الحضــور مــن الجمهــور وأن تضــع يف اعتبارهــا جملــة أمــور منهــا، مــا تحظــى بــه 
القضيــة مــن أهميــة ومــدة الجلســة الشــفهية.1٤٩

ــع  ــام، أو اآلداب، وىف جمي ــاة للنظــام الع ــا مراع ــررت املحكمــة رسيته ــة، إال إذا ق ــم علني ــادة 1٨٧ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ الحــق يف جلســات محاك تضمــن امل
األحــوال يكــون النطــق بالحكــم ىف جلســة علنيــة. كذلــك، تنــص املــادة 2٦٨ مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة أيضــاً عــىل أنــه يجــب أن تكــون الجلســة علنيــة ، 
ويجــوز للمحكمــة مــع ذلــك مراعــاة النظــام العــام، أو محافظــة عــىل اآلداب، أن تأمــر بســامع الدعــوى كلهــا أو بعضهــا ىف جلســة رسيــة، أو متنــع فئــات معينــة 

مــن الحضــور فيهــا.

إّن هــذه املقتضيــات املنصــوص عليهــا بالقانــون املــرصي تعــّد غــري متســقة مــع املعايــري الدوليــة مبــا أّن اســتبعاد »فئــات معينــة« عــن الجلســات أمــر مخالــف 
ــه »وخالفــاً لهــذه الظــروف االســتثنائية، يجــب أن تكــون الجلســة مفتوحــًة  للحــق يف علنيــة املحاكــامت.1٥٠ وقــد أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان إنّ

للجمهــور مبــن يف ذلــك الصحفيــون وال يجــب أن تقتــرص عــىل فئــة معينــة مــن األشــخاص.«1٥1

يبقــى أّن أشــكال الحاميــة املنصــوص عليهــا يف القانــون املــرصي قــد تعرّضــت لالنتهــاك عــىل مــا يبــدو نتيجــة إصــدار أوامــر تنفيذيــة متكــررة بإحالــة املحاكــامت 
إىل أكادمييــات الرشطــة ورفــض القضــاة منــح اإلذن للجمهــور بحضــور جلســاتها.

عــىل ســبيل املثــال، يف دعــوى عــالء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن )واملوصوفــة أعــاله يف الصفحتــني ٤٥ و٤٦(، مبوجــب قــرار مــن وزيــر العــدل، عقــدت كافــة جلســات 
املحاكــامت يف أكادمييــة تدريــب الرشطــة يف طــرة. وكان املــكان خاضعــاً لســيطرة رجــال الرشطــة املســلحني الذيــن مل يســمحوا بالدخــول إال ملــن أعطاهــم القــايض 

اإلذن بالدخــول.

يف دعــوى أحمــد ماهــر، أحمــد دومــة ومحمــد عــادل، أمــر وزيــر العــدل بتغيــري مــكان املحاكــامت مــن محكمــة جنــح عابديــن إىل معهــد أمنــاء الرشطــة.1٥2 وحــرص 
حضــور جلســات املحاكمــة باملتهمــني ومحاميهــم. ومل تتمكــن الصحافــة وال الجمهــور مــن الحضــور. يف مــا يتعلــق بأفــراد عائــالت املتهمــني، يف مناســبة واحــدة 

فقــط منــح اإلذن لزوجتــي املتهمــني األولــني بالوصــول إىل املحكمــة لحضــور جلســة واحــدة. 

إّن فــرض الجلســات الرسيــة مــن خــالل تغيــري مــكان املحاكــامت إىل أكادمييــات الرشطــة وحيــث يطلــب اإلذن بالحضــور مــن القــايض أمــر يعــّد مخالفــاً للقانــون 
ــل القضــاة أو املحكمــة عــىل أســاس  ــود إال مــن قب ــرض القي ــه ال ميكــن ف ــة املحاكــم ســيام وأن ــدأ علني ــو ينتهــك مب ــة. وبخاصــة، فه ــري الدولي املــرصي وللمعاي
اســتثنايئ. فضــالً عــن ذلــك، إّن اســتبعاد اإلعالميــني وأفــراد عائلــة املتهــم والجمهــور عامــًة مــن بعــض املحاكــامت أو كلهــا يف الدعــاوى التــي تعقــد يف أكادمييــات 
الرشطــة مل يــربر  لــكل دعــوى عــىل حــدة عــىل أســاس الظــروف االســتثنائية املســموح بهــا. وبالفعــل، ال يبــدو أّن أيــاً مــن الظــروف االســتثنائية املذكــورة أعــاله 

ينطبــق عــىل الدعــاوى التــي متــت مناقشــتها.

٤. إخفاق القضاة يف ضامن افرتاض الرباءة: إدانات تقوم عىل أحكام غري مسببة ومن دون إثبات اإلدانة الشخصية، وإدانات أخرى يف غياب األدلة املعقولة 
التي تثبت اإلدانة

أ( اإلدانات املستندة عىل أحكام غري مسببة ومن دون إثبات اإلدانة الشخصية

يف الدعــاوى األخــرية التــي رفعــت يف مــرص، أفضــت املحاكــامت املعّجلــة إىل إدانــاٍت رسيعــة اســتندت إىل أحــكام غــري مســببة. باإلضافــة إىل ذلــك، اعتــرب األشــخاص 
مذنبــني رغــم األدلــة التــي ال تثبــت بشــكل كايف ذنــب كّل متهــم بالجرائــم التــي أديــن بهــا.

تعــّد مــرص ملزمــًة مبوجــب املــادة 1٤ )1( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، عــىل حــّد مــا أفــادت بــه اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، 
بإعــالن املحاكــم عــن الحكــم، إال يف ظــروف اســتثنائية )مبــا فيهــا إذا كان األمــر يتصــل بأشــخاص أحــداث تقتــي مصلحتهــم خــالف ذلــك(.1٥٣ ويعــّد الحكم املســبب 
ــك النتائــج  ــب التعســف، وهــو يفــرتض حتــى يف الحــاالت التــي يســتبعد فيهــا الجمهــور مــن حضــور املحاكمــة، اإلعــالن عــن الحكــم، مبــا يف ذل ــاً لتجّن رضوري

1٤٨   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة 
.2٨ فقــرة   ،)2٠٠٧(  U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 رقــم 

1٤٩   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، دعوى فان مورز ضّد هولندا، البالغ رقم 1٩٨٦/21٥، فقرة 2.٦.

1٥٠   باإلضافــة إىل ذلــك، مبــا أّن القانــون املــرصي ال يتطلّــب مــن الســلطات حاميــة هويــات األحــداث يف وقــت ارتــكاب الجرميــة أو خــالف ذلــك حاميــة الحيــاة الخاصــة لألطفــال أو 
ســائر األشــخاص اآلخريــن، فهــو غــري متســق مــع املــادة ٤٠ )2( )ب( )٩٩V( وراجــع املــادة 1٦ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ املبــدأ س )٩( )ط( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق 

ــا. ــة يف أفريقي ــة واملســاعدة القانوني يف املحاكمــة العادل

1٥1   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة 
.2٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 رقــم 

1٥2   القــرار رقــم ٩٨٤٤ لســنة 2٠1٣ الصــادر عــن وزيــر العــدل، والــذي دخــل حيّــز التنفيــذ يف ٨ كانــون األول/ديســمرب 2٠1٣. مل ينــرش يف الجريــدة الرســمية حتــى 1٥ كانــون األول/
ديســمرب 2٠1٣.

1٥٣   املــادة 1٤ )2( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ املــادة ٧ )1( )ب( مــن امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب. املبــدأ ن )و( )٥( مــن املبــادئ 
األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا؛ املبــدأ ٣٦ )1( مــن مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحاميــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل 

مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن. 



غياب ضامنات فّعالة تكفل االستقاللية واملحاسبة | ٤٥

الجوهريــة واألدلــة واألســباب القانونيــة.1٥٤

باإلضافــة إىل ذلــك، تلــزم الســلطات املرصيــة، وأعضــاء الســلطة القضائيــة ضمنــاً، باحــرتام وحاميــة حــق كل متهــم بارتــكاب جرميــة أن يعتــرب بريئــاً إىل أن تثبــت 
إدانتــه قانونــا.1٥٥ ميُنــع منعــاً باتــاً االنحــراف عــن واجــب احــرتام وحاميــة افــرتاض بــراءة املتهــم، وهــو مــن املبــادئ األساســية للمحاكمــة العادلــة.1٥٦ فاإلدانــات 
التــي ال تســتند إىل إثبــات كل متهــم بارتــكاب الجــرم الــذي اتهــم وأديــن بــه تشــّكل انتهــاكاً الفــرتاض الــرباءة1٥٧ وتقــّوض مبــدأ املســؤولية الجنائيــة الفرديــة. هــذا 
ــًة طرفــاً  وتكــرّس حاميــة املســؤولية الجنائيــة الفرديــة بشــكٍل رصيــح ومنفصــل أيضــاً يف امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب الــذي تعــّد مــرص دول
فيــه.1٥٨ وكانــت لجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )وهــي مــن هيئــات مراقبــة االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان( قــد أشــارت إىل أّن مبــدأ املســؤولية 
ــة  ــادئ املتعلق ــم املب ــن أه ــاره »م ــىل اعتب ــان ع ــوق اإلنس ــة لحق ــة األمريكي ــن االتفاقي ــادة ٥ )٣( م ــل يف امل ــح ومنفص ــرّس بشــكٍل رصي ــة املك ــة الفردي الجنائي

باملالحقــات الجنائيــة« التــي تتوفــر لهــا الحاميــة مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.1٥٩

هــذا وتكــرّس املــادة ٩٦ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ أحــد الركائــز األساســية الفــرتاض الــرباءة إذ تنــّص عــىل مــا يــيل: املتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه يف محاكمــة 
قانونيــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا ضامنــات الدفــاع عــن نفســه. ولكــن ال يشــري قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بنســخته الحاليــة بشــكٍل رصيــح إىل حــق املتهــم يف 
افــرتاض براءتــه ويف الوقــت نفســه ال يعلــن عــىل واجــب أن تســتند اإلدانــات إىل دليــل اإلثبــات مــن دون شــك منطقــي وعــىل املســؤولية الجنائيــة الخاصــة بالفــرد. 
ولكنــه ينــّص عــىل أنـّـه ال يجــوز للقــايض أن يبنــي حكمــه عــىل أي دليــل مل يطــرح أمامــه ىف الجلســة، وعــىل أن يحــّرر الحكــم بأســبابه كامــالً خــالل مثانيــة أيــام 

مــن تاريــخ صــدروه بقــدر االمــكان.1٦٠

عــىل الرغــم مــن التزامــات املحاكــم املرصيــة باحــرتام وحاميــة افــرتاض الــرباءة، واملعيــار القــايض بتربئــة املتهــم يف حــال غيــاب دليــل ااإلدانــة دون شــك معقــول، 
والحــق يف حكــم مســبّب، عمــدت املحاكــم مؤخــراً إىل إصــدار أحــكام باإلدانــة ال تســتند إىل نتائــج واضحــة أو مبنيــة عــىل إثبــات محــّدد ومقبــول، بارتــكاب املتهــم 

للجــرم عــىل نحــٍو ال يحمــل الشــك املنطقــي، ال ســيام يف املحاكــامت التــي تناولــت العــرشات أو املئــات مــن املتهمــني.

وكــام ســبق وأشــري إليــه أعــاله )وكــام متــت مناقشــته يف »مســائل مــا قبــل املحاكــامت« الفصــل األول، القســم ثانيــاً )أ((، يف دعــوى يــارا ســالّم و22 آخريــن، أدانــت 
املحكمــة جميــع املتهمــني بقامئــة مــن الجنايــات مبوجــب قانــون العقوبــات، وقانــون التظاهــر وقانــون تنظيــم املواكــب.1٦1 ويف حكمهــا باإلدانــة، رجعــت املحكمــة 

إىل دليــل واحــد هــو اإلفــادة التــي أدىل بهــا الضابــط الــذي كان حــارضاً عــىل مــرسح الجرميــة وقــت ارتكابهــا.

ومل تناقــش املحكمــة، يف الحكــم الــذي توّصلــت إليــه ذنــب كل فــرد متهــم، كــام مل تنظــر يف أي مــن الطعــون التــي تقــدم بهــا الدفــاع، مبــا يف ذلــك واقــع غيــاب 
األدلــة التــي تثبــت وجــود املتهمــني الثــالث والعرشيــن جميعــاً يف التظاهــرة. عــالوًة عــىل ذلــك، مل يبــني مقطــع الفيديــو الــذي اســتند إليــه االدعــاء كدليــل ســوى 
خمســة مــن بــني املتهمــني يف املــكان، وبــنّي رجــال الرشطــة وهــم ميارســون العنــف بحــق املحتجــني )ال العكــس(، وأّن األفــراد الذيــن شــوهدوا وهــم يحملــون 
األســلحة وتعرّفــت عليهــم النيابــة كمحتجــني كانــوا يف الواقــع أفــراداً مــن القــوى األمنيــة مبالبــس مدنيــة. نتيجــًة لذلــك، ال يســتويف الحكــم الصــادر عــن املحكمــة 

معيــار اإلثبــات دون شــك معقــول ضــّد كل متهــم، وهــو جــزء مــن مبــدأ افــرتاض الــرباءة.

يف شــهري آذار/مــارس ونيســان/أبريل 2٠1٤، حكمــت محكمــة جنايــات املنيــا يف قضيتــني متتاليتــني بشــأن االعتــداءات العنيفــة عــىل قســمي الرشطــة يف مطــاي 
والعــدوة أودت بحيــاة ضبــاط رشطــة. وقعــت تلــك االعتــداءات يف شــهر آب/أغســطس مــن ســنة 2٠1٣، ويف أعــامل الشــغب التــي تلــت، أّدى االســتخدام املفــرط 
للقــوة مــن قبــل القــوى األمنيــة مــن أجــل تفرقــة االحتجاجــات يف القاهــرة إىل مقتــل مــا يزيــد عــن ألــف شــخص. اتهــم املئــات مــن األشــخاص يف كل دعــوى، ٥2٨ 
يف دعــوى قســم مطــاي، و٦٨٣ يف دعــوى قســم رشطــة العــدوة. ويف القضيتــني، وّجــه لــكل منهــم عــدد مــن التهــم تراوحــت بــني حيــازة األســلحة والقتــل العمــد 

مــع ســبق اإلرصار والرتصــد وتدمــري املمتلــكات. ويف القضيتــني اتهــم البعــض بجرائــم يعاقــب عليهــا باإلعــدام.

مل تكــن األحــكام يف القضيتــني مســببة بالقــدر الــكايف، واتســمت بالتكــرار، وعــدم الثبــات واســتخدمت فيهــا لغــة مهينــة وغــري مالمئــة. عــىل ســبيل املثــال، يف دعــوى 

1٥٤   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم 
املتحــدة رقــم U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 2٩.

1٥٥   املــادة 1٤ )2( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ املــادة ٧ )1( )ب( مــن امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب. املبــدأ ن )و( )٥( مــن املبــادئ 
األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا؛ املبــدأ ٣٦ )1( مــن مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحاميــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل 

مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن.

1٥٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق يف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم 
املتحــدة رقــم U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٦.

1٥٧   راجــع دعــاوى أ.ب، م.ب. وت.ب. ضــّد ســويرسا )٨٨2/٦٩٠/1٩٩٦/٧1( الحكــم الصــادر عــن املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )2٩ آب/أغســطس 1٩٩٧( فقــرة ٤٨؛ دعــوى إ. 
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٤٦ | القضاء املرصي: أداة للقمع

قســم الرشطــة يف العــدوة، أشــارت املحكمــة إىل املتهــم محمــد بديــع »شــيطان مريــد خــرج مــن أعــامق الجحيــم ويف عقبيــه أعوانــه مــن الشــياطني املتهمــني«.1٦2

كــام انتهكــت اإلدانــات أيضــاً حــق املتهــم بافــرتاض براءتــه وحقــه بحكــم مســبّب، ســيام وأنهــا افتقــرت للتحليــل املالئــم لطريقــة إثبــات الدليــل للتهــم بحــق 
املتهمــني. عوضــاً عــن ذلــك، رسدت املحكمــة األحــداث الضمنيــة كــام توّصلــت إليهــا، وأدرجــت مضمــون دليــل االدعــاء الــذي بــدا أنهــا اســتندت إليــه، وأجابــت 

بإيجــاز عــىل اإلفــادات التــي أدىل بهــا محامــي الدفــاع أو شــهود النفــي قبــل أن تــدرج أســامء املتهمــني املدانــني وأســامء املتهمــني الذيــن متــت تربئتهــم.

يف دعــوى قســم رشطــة العــدوة، أديــن املتهمــون الـــ٦٨٣ جميعــاً بالقتــل العمــد مــع ســبق اإلرصار والرتصــد لتســعة أفــراد.1٦٣ وكانــت املحكمــة يف البدايــة قــد 
أدانــت املتهمــني الـــ٦٨٣ جميعــاً وأنزلــت بهــم عقوبــة اإلعــدام. ولكــن بعــد تلقيهــا مشــورة مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت املحكمــة عقوبــة اإلعــدام بحــق 1٨٣ متهــامً، 

فيــام عاقبــت اآلخريــن بعقوبــة الســجن مــن ٥ إىل 1٥ عامــاً، أو الســجن مــدى الحيــاة.

مل يــرشح الحكــم كيفيــة دعــم دليــل إدانــة املتهمــني الـــ1٨٨. وبوجــه خــاص، يتوّســع الحكــم يف مضمــون األدلــة التــي تبــنّي عــدداً محــدوداً مــن املتهمــني يف مقــر 
الرشطــة يــوم وقــوع الحــادث، كإفــادات الشــهود مــن ضبــاط الرشطــة، والصــور الفوتوغرافيــة. وال يبــدو أي مــن األدلــة وكأنــه يســّمي أو يحــّدد هويــات األفــراد 
املســؤولني عــن عمليــات القتــل. عوضــاً عــن ذلــك، يعلــن الحكــم أّن الشــاهد نســب أعــامل القتــل للمتهممــن مــن دون تســمية املتهــم الذيــن نســب الشــاهد 

القتــل إليــه. عــالوًة عــىل ذلــك، مل تحــّدد املحكمــة أي دليــل دعــم اســتنتاجها بــأن مــا يزيــد عــن 1٠٠ متهــم شــاركوا يف عمليــات القتــل بطريقــٍة أو بأخــرى.

ــل العمــد  ــا قــد اعتــربت يف حكمهــا ٦٨1 مــن املتهمــني بالقت ــة املتهمــني،  يبقــى أنه ــّرأت أكري ــة املطــاف قــد ب ــك، ورغــم أّن املحكمــة يف نهاي باإلضافــة إىل ذل
مســؤولني جامعيــاً عــن ارتــكاب الجرميــة.1٦٤ وفقــاً للمحكمــة، »تقــدم الدليــل القاطــع والحاســم عــىل اتفــاق املتهمــني مــن الثالــث حتــى األخــري عــىل القتــل مــن 
معيتهــم يف الزمــان واملــكان ونــوع الصلــة بينهــم وصــدور الجرميــة عــن باعــث واحــد واتجهاههــم جميعــا وجهــه واحــدة يف تنفيذهــا وان كل منهــم قصــد قصــد 
اآلخــر يف إيقاعهــا مــام يرتتــب بينهــم يف صحيــح القانــون تضامنــا يف املســئولية الجنائيــة ويكــون كل منهــم مســئوال عــن جنايــة القتــل العمــد«.1٦٥ ولكــن مل تــدل 

املحكمــة بــأي دليــل يدعــم هــذا االســتنتاج. يف الواقــع، مل يبــنّي أي مــن األدلــة التــي أدرجتهــا املحكمــة أي تواطــؤ أو تخطيــط بــني املتهمــني لتنفيــذ القتــل.

يف شــهر شــباط/فرباير مــن ســنة 2٠1٥، ألغــت محكمــة النقــض الحكــم الصــادر عــن محكمــة جنايــات املنيــا يف دعــوى قســم رشطــة العــدوة، لغيــاب التمثيــل 
القانــوين للمتهمــني. كــام أكّــدت املحكمــة يف حكمهــا عــىل حجــة تقــدم بهــا النائــب العــام بــأّن قــرار محكمــة املنيــا مل يــدرج األســباب لتربئــة بعــض املتهمــني.1٦٦ 

ولكــن، بقيامهــا بذلــك، مل تــدرج املحكمــة أي إشــارة إىل غيــاب التســبيب املالئــم يف مــا يتعلــق بإدانــة املتهمــني.

يف دعــوى قســم رشطــة مطــاي، تــّم توجيــه تهــم مختلفــة إىل ٥2٨ شــخصاً. وقــد تضّمنــت بعــض هــذه التهــم: حيــازة وامتــالك أدوات أو أســلحة مــن دون رخصــة، 
كاألســلحة الناريــة والذخائــر، وامتــالك أســلحة أثنــاء تجّمــع عــام بهــدف اســتخدامها لإلخــالل باألمــن والنظــام العــام وبنيــة االعتــداء عــىل األشــخاص.1٦٧

وأديــن املتهمــون الـــ٥2٨ أوالً بجرميــة أو أكــر. بعــد تلقــي مشــورة مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت املحكمــة عــىل عقوبــة اإلعــدام لـــ٣٧ فــرداً وحكمــت عــىل الباقــني 
بالســجن املؤبــد.

أديــن جميــع املتهمــني بامتــالك األســلحة. ولكــن، يف قرارهــا، مل تفّصــل املحكمــة الدليــل الــذي اســتندت إليــه أو الــذي أثبــت ضلــوع كل مــن املتهمــني بارتــكاب 
التهــم املحــددة املوّجهــة إليهــم. وتبــدو إفــادات الشــهود ومقاطــع الفيديــو التــي اســتندت إليهــا املحكمــة يف قرارهــا وكأنهــا تحــّدد عــدداً صغــرياً مــن املتهمــني 
إمــا رسقــوا أو شــوهدوا وهــم يحملــون »ســالحاً« مــن قبيــل عصــا خشــبية أو معدنيــة.1٦٨ باإلضافــة إىل ذلــك، يف قامئــة األدلــة التــي اســتند إليهــا الحكــم، ولكــن مل 
يــرش إليهــا دعــامً لإلدانــات، توّســع تقريــر الرشطــة بــاألدوات التــي وجــدت عنــد االعتقــال، وجــاء فيــه أّن ٣٩ مــن املتهمــني كانــوا يحملــون الســالح عنــد اعتقالهــم، 
وتبــنّي مــن الجــردة التــي قامــت بهــا الرشطــة فقــدان ٧٠ مسدســاً مــن قســم الرشطــة بعــد الحادثــة.1٦٩ ولكــن، مل يــأت يف قــرار املحكمــة مــا يعــزى إليــه الســبب 

وراء االســتنتاج بــأّن متهــامً معينــاً ميتلــك ســالحاً محــدداً واحــداً أو أكــر.

تبــنّي األحــكام والقــرارات الصــادرة عــن املحاكــم يف هــذه الدعــاوى وغريهــا أّن بعــض أعضــاء الســلطة القضائيــة يف مــرص قــد ترصّفــوا عــىل نحــٍو ال يتســق مــع 
حــق املتهــم يف محاكمــة عادلــة، وذلــك مــن خــالل عــدم افــرتاض الــرباءة، وضــامن إدانــة األفــراد عــىل أســاس املســؤولية الجنائيــة فقــط – حيــث يتوافــر دليــل 
دون شــك معقــول بأنهــم قــد ارتكبــوا الجرميــة املنســوبة إليهــم. عــالوًة عــىل ذلــك، تجّســد هــذه الدعــاوى االمتنــاع عــن احــرتام حــق كل متهــم بحكــم مســبّب 

عــىل نحــٍو مالئــم.

ب( اإلدانات يف غياب دليل معقول يثبت اإلدانة، مبا يف ذلك االمتناع عن اعتبار أو احتساب أدلة النفي 

1٦2   محكمة جنايات املنية، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. 2٦.

1٦٣   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. 22-21.

1٦٤   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. ٧٥.

1٦٥   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. ٧٥.

1٦٦   محكمة النقض، الدائرة الجنائية، الحكم رقم 2٧٠1٧ الصادر يف 11 شباط/فرباير 2٠1٥، ص. ٣1.

1٦٧   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. 2٤.

1٦٨   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٦2.

1٦٩   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٥٥ و٥٩.
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باإلضافــة إىل االمتنــاع عــن تقديــم حكــم مســبّب، ويف ظــّل اســتعداد القضــاة لإلدانــة رغــم غيــاب مــا يثبــت ذنــب كّل متهــم، أّدت محاكــامت جنائيــة عديــدة إىل 
إدانــة أفــراد يف غيــاب اإلثبــات القاطــع عــىل ارتكابهــم للجرائــم املعنيــة. يف الدعــاوى التــي يســلّط عليهــا الضــوء أدنــاه، والتــي تجّســد مصــدر القلــق، مل تؤخــذ 

األدلّــة التربيئيــة يف الحســبان مــن قبــل املحكمــة يف ســعيها للتوصــل إىل قــرار.

وفــق مــا ينــّص عليــه كّل مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية وامليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، وهــام مــن الوثائــق امللزمــة 
ــات ارتــكاب املتهــم للجرميــة أو  ــة إثب ــب مــن النياب ــرباءة يتطلّ ــزام مــرص باحــرتام افــرتاض ال التــي تشــّكل، وفــق الدســتور، جــزءاً مــن القانــون الوطنــي، إّن الت
الجرائــم املنســوية إليــه. ال يجــدر باملحاكــم أن تديــن املتهــم يف حــال مل يتمكــن االدعــاء مــن أن يثبــت باألدلــة املقبولــة ودون شــك معقــول أّن الجرميــة التــي أديــن 
بهــا املتهــم قــد قــام بارتكابهــا فعــالً. يطلــب هــذا املعيــار مــن املحكمــة ضــامن فائــدة الشــكل لصالــح املتهــم واّن املحكمــة بتوّصلهــا لقرارهــا أخــذت يف الحســبان 

أدلــة النفــي.1٧٠ وإّن اإلدانــات التــي ال تســتويف هــذا املعيــار تشــّكل انتهــاكاً الفــرتاض الــرباءة،1٧1 وهــو حــق مطلــق غــري قابــل للتقييــد.1٧2

كــام ســبق وذكــر، يف وقــٍت يقــّر فيــه دســتور العــام 2٠1٤ بــرباءة املتهــم حتــى تثبــت إدانتــه يف محاكمــة عادلــة، ال ينــّص قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بشــكله 
الحــايل عــىل مســتوى اإلثبــات املطلــوب لإلدانــة.1٧٣ عوضــاً عــن ذلــك، مبوجــب قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، مينــح القــايض عــىل مــا يبــدو الصالحيــات الكاملــة يف 
مــا يتعلــق مبســتوى اإلثبــات املطلــوب لإلدانــة. مــا ورد يف القانــون إال التــايل: »يحكــم القــايض ىف الدعــوى حســب العقيــدة، التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه، 
ومــع ذلــك ال يجــوز لــه أن يبنــي حكمــه عــىل أي دليــل مل يطــرح أمامــه ىف الجلســة. وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن أحــد املتهمــني أو الشــهود تحــت وطــأة 
اإلكــراه أو التهديــد بــه يهــدر وال يعــول عليــه.«1٧٤ ولكــن، كــام ســبق وذُكــر، ومبــا يتوافــق مــع افــرتاض الــرباءة املكــرّس يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 
والسياســية وامليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، يطلــب مــن القضــاة تربئــة املتهــم يف غيــاب اإلثبــات )املتوافــر عــرب األدلــة املقبولــة( دون شــك معقــول 

حــول إدانتــه بارتــكاب الجرميــة املنســوبة إليــه.

يف دعــوى قســم رشطــة العــدوة، املشــار إليهــا أعــاله، ال تبــدو األدلــة التــي أدرجتهــا املحكمــة يف قرارهــا وكأنهــا تدعــم التهــم العديــدة املوجهــة إىل األفــراد الـــ1٨٨ 
الذيــن أدينــوا يف نهايــة املطــاف. باإلضافــة إىل ذلــك، مل يتــّم التوّســع يف األدلــة التربيئيــة الرئيســية كاألدلــة التــي تــدل عــىل عــدم وجــود العديــد مــن املتهمــني يف 
املــكان يف اليــوم الــذي وقعــت فيــه األحــداث وقــد رّدت املحكمــة هــذه األدلــة باختصــار، وأعلنــت ببســاطة أنهــا »قــد اطأمنــت إىل أدلــة الثبــوت يف الدعــوى فإنهــا 
تعــرض عــن إنــكار املتهمــني وتلتفــت عــام أثــاروا ودفاعهــم مــن أوجــه ال تلقــي ســندا مــن األوراق وال تعــول عليهــا املحكمــة إطمئنانــا منهــا إىل صــدق وروايــة 
الشــهود املدعمــة بالتقاريــر الطبيــة والفنيــة التــي جــاءت مصدقــة لهــا يف بيــان واضــح وهــو مــا يتالئــم بــه جــامع الدليــل القــويل مــع جوهــر الدليــل الفنــي 

ومــؤداه ارتــكاب املتهمــني للجرائــم التــي أوردتهــا املحكمــة آنفــا.«1٧٥

وتبــنّي دراســة األحــكام باإلدانــة الصــادرة عــن املحكمــة يف هــذه الدعــوى عــىل مــا يبــدو أّن حكــم اإلدانــة قــد جــاء يف غيــاب دليــل قاطــع ضــّد املتهــم األول، 
محمــد بديــع، املرشــد األعــىل لجامعــة اإلخــوان املســلمني واملتهــم الثــاين مــربوك ممــدوح عبــد الوهــاب.

ــداء عــىل قســم رشطــة العــدوة مــن خــالل إصــدار  ــض املتهمــني عــىل االعت ــوين، وتحري ــامع غــري قان ــم اجت ــك تنظي ــة، مبــا يف ذل ــني تهــم مختلف وّجهــت للرجل
تعليــامت، ومســاعدتهم باملــال، واألســلحة واألدوات، والتخفيــز عــىل الجرائــم واالتفــاق عــىل ارتكابهــا واملشــاركة فيهــا.1٧٦ مــن وصــف املحكمــة لألدلــة الــواردة يف 
الحكــم، يبــدو أنهــا اســتندت إىل وثيقتــني يف مــا يتعلــق بتهمــة التحريــض. أوالً، تقريــر تقــيص مــن الرشطــة، يشــري إىل »مصــادر رسيــة« تشــري بحســب التقاريــر إىل 
أّن املتهــم األول قــد أعطــى تعليــامت بتنفيــذ األعــامل التــي تنــادي بعــودة الرئيــس مــريس للســلطة. وتضّمنــت التعليــامت تنظيــم احتجاجــات ومســريات باتجــاه 
مراكــز الرشطــة وقطــع الطرقــات. وفقــاً لتقريــر الرشطــة، اتفــق األخــوان املســلمون عــىل تنفيــذ هــذه التعليــامت يف اجتــامع عقــد يــوم 1٥ متوز/يوليــو 2٠1٣. وقــد 
زعــم التقريــر أيضــاً أن املتهــم الثــاين أمــر أحــد املســؤولني مــن األخــوان يف املنيــا بتنفيــذ تلــك التعليــامت.1٧٧ أمــا الدليــل الثــاين فــكان عبــارة عــن وثيقــة أعّدهــا 

املتهــم األول يف 1٩ متوز/يوليــو 2٠1٣ تنــّص عــىل التعليــامت نفســها.1٧٨

 UN 1٧٠   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
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٤٨ | القضاء املرصي: أداة للقمع

بحســب مــا أشــارت إليــه املحكمــة يف قرارهــا، مل تبــد أي مــن الوثيقتــني، بنظــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، كافيــًة لإلثبــات أّن أيــاً مــن املتهمــني األولــني قــد حــرّض 
عــىل اعتــداء عنيــف عــىل مقــر الرشطــة يف العــدوة. عــالوًة عــىل ذلــك، مل يبــد أي دليــل آخــر أدرجتــه املحكمــة يف قرارهــا عــىل أنــه يدعــم التهمــة ضــد املتهمــني 

األولــني. ويف ظــل غيــاب إثبــات قاطــع عــىل اإلدانــة بالتحريــض عــىل قســم الرشطــة، فــإّن إدانتهــام بالجرميــة تنتهــك حــق الفــرد يف افــرتاض الــرباءة.

يف دعــوى قســم رشطــة مطــاي، عنــد وصــف وقائــع مقتــل العقيــد مصطفــى رجــب العطـّـار، سّمـــت املحكمــة تســعة متهمــني تبــنّي مشــاركتهم يف عمليــة القتــل.1٧٩ 
ويف وقــٍت الحــق، وصفــت املحكمــة إفــادة الشــاهد مــن ضابــط رشطــة ســّمى خمســًة مــن املتهمــني وأعلــن أنّــه رآهــم يربــون الضحيــة حتــى املــوت.1٨٠ كــام 
فّصلــت املحكمــة أيضــاً إفــادة شــاهد أدىل بهــا ضابــط رشطــة ثــاٍن أعلــن أنــه رأى اثنــني مــن املتهمــني يربــون الضحيــة فيــام متهــم ثالــث طلــب مــن ضابــط 

الرشطــة املغــادرة ألنهــم يعتزمــون قتــل العقيــد.1٨1 

ولكــن، مل تعلــن املحكمــة عــن املتهــم الــذي حــدد ضابــط الرشطــة هويتــه، فيــام أعلــن ضابــط الرشطــة إنّــه مل يشــهد عــىل قتــل الضحيــة ولكــن علــم بذلــك يف 
وقــٍت الحــق.1٨2 فضــاًل عــن ذلــك، توّســعت املحكمــة يف شــهادة زوجــة العقيــد التــي مل تكــن حــارضًة يف مــرسح الجرميــة ولكنهــا علمــت بالقتــل بعــد أن اتصــل 
بهــا أحــد الشــهود عــرب الهاتــف. ويف وصــف املحكمــة إلفــادة زوجــة العقيــد أشــارت املحكمــة أنهــا أســمت اثنــني مــن املتهمــني املســؤولني عــن قتــل زوجهــا.1٨٣ 
وكان اســم أحــد األفــراد مطابقــاً لشــخص آخــر حــدده شــاهد الرشطــة األول. أمــا الثــاين فلــم يفعــل. أشــارت املحكمــة أيضــاً إىل قامئــة مــن 2٠ شــخصاً يف تقاريــر 
الرشطــة، اتهمــوا باملشــاركة يف عمليــة القتــل.1٨٤ ولكــن، مل تــرش املحكمــة إىل تفاصيــل واســتنتاجات عمليــات التقــيّص التــي قامــت بهــا الرشطــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 
مل تتطابــق قامئــة األســامء الــواردة يف تقاريــر الرشطــة مــع األســامء التــي أدىل بهــا أي مــن الضابطــني. ويف النهايــة، أشــارت املحكمــة يف قرارهــا إىل التقاريــر الطبيــة 

التــي جــاء فيهــا أن الضحيــة توفيــت نتيجــة رضبــات متكــررة بواســطة أدوات حــادة.1٨٥

عــىل أســاس األدلــة املذكــورة أعــاله، اســتنتجت املحكمــة أن تســعة مــن املتهمــني قــد أقدمــوا عــىل قتــل العقيــد. ويبــدو أنهــا قــد توصلــت إىل هــذا القــرار رغــم 
واقــع أن الشــاهد العيــان الوحيــد عــىل القتــل قــد أفــاد أنــه قــد رأى خمســة أفــراد يشــاركون، وأّن شــاهداً آخــر أفــاد فقــط بأنــه رأى ثالثــة أفــراد مل يســّمهم 

حارضيــن يف مــرسح الجرميــة قبــل تنفيــذ القتــل وتناقــض تقاريــر الرشطــة هــذه اإلفــادة مبــا أنهــم مل يســّموا األفــراد الذيــن حددهــم كل مــن الشــهود.

إّن اإلدانــات االبتدائيــة الصــادرة عــن محكمــة جنايــات املنيــا يف قضيتــي العــدوة ومطــاي قــد أعلــن عنهــا رغــم غيــاب أحــكام منطقيــة ميكــن أن تتوّســع يف اإلثبــات 
القاطــع وأن تبــني أّن املحكمــة نظــرت يف أدلــة النفــي املتوافــرة، وفيهــا دليــل عــىل جهوزيــة القضــاة املرصيــني يف إدانــة مــن يعتربونهــم خصومــاً للنظــام رغــم عــدم 

كفايــة األدلــة، األمــر الــذي ينتهــك افــرتاض الــرباءة؛ ولكــن، كــام ســبق وأشــري إليــه أعــاله، فقــد أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة املحاكمــة.

ويبقــى أّن التوّصــل إىل تحقيــق العدالــة يف مــا يتعلــق بالجرائــم املرتكبــة يف قســمي الرشطــة يفــرتض متتــع املتهمــني بالحــق يف إجــراءاٍت عادلــة أمــام محكمــة 
مســتقلة ومحايــدة. ال ميكــن إدانــة أي شــخص يف ســياق هــذه اإلجــراءات يف غيــاب إثبــات دون شــك معقــول يف إدانتــه بارتــكاب هــذه الجرميــة، وأن يصــدر عنهــا 
حكــم مســبب يــدرج االســتنتاجات األساســية، واألدلــة، والتســبييب الــذي تســتند إليــه املحكمــة أو الهيئــة القضائيــة يف حكمهــا يف مــا يتعلــق بــكّل تهمــة نســبت 

للمتهمــني.

٥. فرض عقوبة اإلعدام بعد محاكامت غري عادلة بشكٍل صارخ 

يف تناقــٍض ملحــوظ مــع املناشــدات املســتمرة ملــرص مــن أجــل تعليــق عقوبــة اإلعــدام مــن قبــل املفوضيــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان،1٨٦ شــهدت مــرص ازديــاداً 
ألحــكام عقوبــة اإلعــدام الصــادرة عــن املحاكــم كــام ازدادت عمليــات اإلعــدام املنفــذة تبعــاً لهــذه العقوبــات منــذ اإلطاحــة بالرئيــس مــريس يف متوز/يوليــو 2٠1٣. 

عــىل ســبيل املثــال، يف ســنة 2٠12 أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة عــن ٩1 حالــة فرضــت فيهــا عقوبــة اإلعــدام، ومل تســّجل أي عمليــات إعــدام موثقــة. يف ســنة 
2٠1٣، صــدرت 1٠٩ عقوبــة باإلعــدام عــىل األقــل، ومل تســّجل أي عمليــات إعــدام موثقــة. يف ســنة 2٠1٤، تضاعفــت هــذه األرقــام إىل ٥٠٩ عقوبــات باإلعــدام عــىل 
األقــل و1٥ حالــة إعــدام عــىل األقــل،1٨٧ وبحلــول 2٨ متوز/يوليــو 2٠1٥، تــم تنفيــذ 12 عمليــة إعــدام وفقــاً للتقريــر العاملــي لعقوبــة اإلعــدام.1٨٨ وكانــت معظــم 
الحــاالت التــي أصــدرت فيهــا عقوبــات اإلعــدام قــد نتجــت عــن قامئــة مــن انتهــاكات املحاكمــة العادلــة، ويف بعــض الحــاالت، اتهــم أفــراد بجرائــم يعاقــب عليهــا 
بعقوبــة اإلعــدام وكانــوا دون ســن الثامنــة عــرشة عنــد ارتــكاب الجرميــة. ويف العديــد مــن هــذه الحــاالت، عوقــب املتهمــون األحــداث باإلعــدام بأحــكام صــادرة 

1٧٩   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. ٣2.

1٨٠   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٥.

1٨1   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٦.

1٨2   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٦.

1٨٣   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٤.

1٨٤   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٥٣. 

1٨٥   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٥٧.

ــة املرتديــة لحقــوق اإلنســان يف جمهوريــة مــرص العربيــة )2٠1٥(، الفقرتــان ٤ و٥، متوافــرة عــرب  1٨٦   اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، القــرار رقــم 2٩٧ بشــأن الحال
//:http :2٩٧/؛ القــرار رقــم 2٨٧ بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مــرص )2٠1٤(، الفقرتــان ٥ و٦، متوافــرة عــرب الرابــط/resolutions/eo-1٧th/sessions/org.achpr.www//:http :الرابــط

/2٨٧/resolutions/eo-1٦th/sessions/org.achpr.www

1٨٧   تقارير منظمة العفو الدولية، أحكام اإلعدام وما نفذ من أحكام 2٠12، 2٠1٣، و2٠1٤.

f13-2#Egypt=country?cfm.post-search-country/org.deathpenaltyworldwide.www//:http :1٨٨   التقرير العاملي لعقوبة اإلعدام، متوافر عرب الرابط

http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
http://www.achpr.org/sessions/17th-eo/resolutions/297/؛
http://www.achpr.org/sessions/17th-eo/resolutions/297/؛
http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
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عــن املحاكــم الدنيــا.

ــا ال  ــدام أو أنه ــة اإلع ــد ألغــت عقوب ــا ق ــدول إم ــن ال ــة الســاحقة م ــت األكري ــدام. وكان ــة اإلع ــق بعقوب ــد املتعل ــع االتجــاه املتزاي ــادة م ــارض هــذه الزي وتتع
تســتخدمها. وال تــزال األرقــام يف ازديــاد. وتشــّجع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان وغريهــا مــن املنظــامت الحكوميــة الدوليــة اإلقليميــة، واملحاكــم، وهيئــات 
ــة اإلعــدام.1٨٩ كــام يتعــارض ســلوك مــرص مــع مناشــدة  ــة، عــىل رضورة القضــاء عــىل عقوب ــة األفريقي ــك اللجن حقــوق اإلنســان والخــرباء يف املجــال، مبــا يف ذل
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة للــدول التــي تحتفــظ بعقوبــة اإلعــدام مــن أجــل تعليــق عقوبــة اإلعــدام كخطــوٍة أوىل باتجــاه إلغائهــا والتخفيــف مــن عــدد 
الجرائــم التــي تطبــق عليهــا هــذه العقوبــة، وضــامن التزامهــا باملعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تضمــن حقــوق األشــخاص املدانــني بجرميــة يعاقــب عليهــا 

باإلعــدام.1٩٠

تعــارض اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني عقوبــة اإلعــدام يف جميــع الحــاالت لكونهــا متثـّـل انتهــاكاً للحــق يف الحيــاة وتعــّد مــن أشــكال املعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الالإنســانية أو املهينــة.

ومبــا أّن مــرص تعــّد دولــًة طرفــاً يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، يجــب أن تكفــل الحكــم بعقوبــة اإلعــدام كجــزاء عــىل أشــد الجرائــم 
خطــورًة فقــط.1٩1 وكان املقــّرر الخــاص املعنــي باإلعــدام خــارج نطــاق القانــون قــد أكّــد أّن معنــى ذلــك هــو أنـّـه »ال يجــوز فــرض عقوبــة اإلعــدام يف البلــدان التــي 

مل تلغهــا إال جــزاء عــىل القتــل املتعّمــد، ولكنهــا ال يجــوز أن تكــون إلزاميــة يف هــذه الحــاالت.«1٩2

عــالوًة عــىل ذلــك، يحــق لــكل شــخص متهــم بجرميــة تنــزل بهــا عقوبــة اإلعــدام االلتــزام الصــارم بضامنــات املحاكمــة العادلــة وبضامنــات إضافيــة أخــرى.1٩٣ وقــد 
أشــارت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان إىل أّن »فــرض عقوبــة اإلعــدام يف نهايــة محاكمــة مل تـُـراع أحــكام املــادة 1٤ مــن العهــد يشــكل انتهــاكاً للحــق يف الحيــاة 

)املــادة ٦ مــن العهــد(.«1٩٤ مــن جهتــه، أكّــد املقــّرر الخــاص املعنــي باإلعــدام خــارج القضــاء عــىل مــا يــيل: 

إّن اإلجــراءات التــي تــؤدي إىل فــرض عقوبــة اإلعــدام يجــب أن تتوافــق مــع أعــىل معايــري االســتقاللية والكفــاءة واملوضوعيــة والحيــاد لــدى 
القضــاة ولجــان املحلفــني، كــام هــي واردة يف املواثيــق القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة. هــذا ويجــب أن يســتفيد املتهمــون بجرميــة عقوبتهــا 
ــة  ــات اإلدان ــني إىل حــني إثب ــار املتهمــني بريئ ــة مــن مراحــل اإلجــراءات. يجــب اعتب ــاع كفــؤ يف كّل مرحل اإلعــدام مــن خدمــات محامــي دف
دون شــك معقــول، يف تطبيــق صــارم ألعــىل املعايــري املتعلقــة بتجميــع األدلــة وتقييمهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تؤخــذ جميــع العوامــل 

املخّففــة بعــني االعتبــار.1٩٥

كــام يجــب أن تضمــن اإلجــراءات أيضــاً حــق االســتئناف الــذي يقتــي مراجعــة كافــة الجوانــب الوقائعيــة والقانونيــة للدعــوى مــن قبــل محكمــة عليــا. وقــد 
أشــارت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان إىل مــا يــيل: »يكتســب الحــق يف االســتئناف أهميــًة خاصــة يف الدعــاوى التــي تصــدر فيهــا أحــكام باإلعــدام.«1٩٦ باإلضافــة 

إىل ذلــك، ألي شــخص حكــم عليــه باإلعــدام حــق التــامس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة.1٩٧

عــالوًة عــىل ذلــك، يجــب عــىل مــرص، بصفتهــا دولــًة طرفــاً يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية واتفاقيــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، ضــامن عــدم 

1٨٩   املــادة ٦ )٦( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. املادتــان ٤ )2( و٤ )٣( مــن االتفاقيــة األمريكيــة، الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل 
الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، وبروتوكــول االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان بشــأن القضــاء عــىل عقوبــة اإلعــدام والربوتوكــول رقــم ٦ امللحــق باالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان. 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة: القــرار رقــم ٦1/٣2، فقــرة 1، القــرار رقــم 1٧٦/٦٧، الفقــرات 1، ٣، ٤-٦؛ القــرار الصــادر عــن مفوضيــة حقــوق اإلنســان رقــم ٥٩/2٠٠٥، فقــرة ٥ )أ(؛ املالحظــات 

 UN Doc. 2٠٠٩( فقــرة 1٩، الكامــريون، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم( UN Doc. CCPR/C/TCD/CO/1 الختاميــة للجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان: التشــاد، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم

CCPR/C/CMR/CO/4 )2٠1٠( فقــرة 1٤، روســيا، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/RUS/CO/6 )2٠٠٩( فقــرة 12؛ اللجنــة األفريقيــة: القــرار رقــم 1٣٦، )2٠٠٨(، فقــرة ٣؛ 

دعــوى إنرتايتــس وآخــرون ضــد بوتســوانا )2٠٠1/2٤٠( )2٠٠٣( فقــرة ٥2. راجــع أيضــاً محكمــة البلــدان األمريكيــة: الــرأي االستشــاري رقــم OC-3/83 )1٩٨٣( فقــرة ٥٧؛ دعــوى داكوســتا كادوغــان 

ضــد بربــادوس )2٠٠٩( فقــرة ٤٩؛ ورقــة حقائــق عقوبــة اإلعــدام الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا )2٠٠٧(.

1٩٠   قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1٧٦/٦٧، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. A/RES/67/176 )اعتمدت يف ديسمرب 2٠12(.

1٩1   املــادة ٦ )2( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. يبــدو املعيــار نفســه ظاهــراً يف املبــدأ ن )ط( )2( مــن املبــادئ األساســية والتوجيهيــة للحــق يف املحاكمــة 
ــا. ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس العادل

1٩2   املقــرر الخــاص املعنــي باإلعــدام خــارج القضــاء، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. A/67/275 )2٠12( فقــرة ٦٧.  راجــع أيضــاً املقــرر الخــاص املعنــي باإلعــدام خــارج القضــاء، 
 UN Doc. 2٠٠٧( الفقرتــان ٥٣ و٦٥ واللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٦ )املــادة ٦(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم( UN Doc. A/HRC/4/20 وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم

HRI/GEN/1/Rev.1 at 6 )1٩٩٤(، فقــرة ٧.

 UN 1٩٣   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2: املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
 ،)1٩٩٤( UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 6 وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ،)2٠٠٧(، فقــرة ٥٩. اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٦ )املــادة ٦( Doc. CCPR/C/GC/32

فقــرة ٧.

 UN 1٩٤   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2: املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
ــا. ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس ــة العادل ــق يف املحاكم ــة للح ــية والتوجيهي ــادئ األساس ــن املب ــدأ ن )أ( )2( م ــرة ٥٩؛ املب Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق

1٩٥   املقرر الخاص املعني باإلعدام خارج القضاء، وثيقة األمم املتحدة رقم )1٩٩٦(، فقرة 111. راجع أيضاً الضامنات لحامية حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، فقرة ٥.

1٩٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام التعليــق العــام رقــم ٣2: املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم 
فقــرة ٥1.  ،)2٠٠٧( UN Doc. CCPR/C/GC/32 املتحــدة رقــم

ــة واملســاعدة  ــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادل ــادئ األساســية والتوجيهي ــدأ ن )ي( )٤( مــن املب ــة والسياســية. املب ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني 1٩٧   املــادة ٦ )٤( مــن العهــد ال
القانونيــة يف أفريقيــا؛ املقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم A/51/457 )1٩٩٦(، فقــرة 111.
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جــواز الحكــم بعقوبــة اإلعــدام عــىل جرائــم ارتكبهــا أشــخاص دون الثامنــة عــرشة مــن العمــر.1٩٨

ال يتضّمــن الدســتور املــرصي ضامنــًة رصيحــًة للحــق يف الحيــاة. ففــي مــا يخالــف املعايــري الدوليــة، مبوجــب قانــون العقوبــات، ال تقتــرص عقوبــة اإلعــدام عــىل 
حــاالت القتــل املتعمــد؛ وميكــن أن تفــرض عــىل مجموعــة واســعة مــن الجرائــم مبــا يف ذلــك الجرائــم »املتعلقــة باإلرهــاب«، واالغتصــاب، واالختطــاف، واإلتجــار 

باملخــدرات، وامتالكهــا بغــرض التجــارة بهــا، و«الخيانــة« و«التجّســس«.1٩٩
أ( محاكامت غري عادلة أمام املحاكم العادية بشأن تهم عقوبتها اإلعدام

افتقــرت محاكــامت األفــراد املتهمــني بعقوبــة اإلعــدام يف أغلــب األحيــان إىل معايــري املحاكمــة العادلــة. وقــد باتــت هــذه املحاكــامت غــري العادلــة شــائعًة بشــكٍل 
متزايــد منــذ اإلطاحــة بالرئيــس مــريس، إذا مــا نظرنــا إىل االزديــاد يف أعــداد األفــراد املدانــني بعقوبــة اإلعــدام.

يف دعــوى قســم رشطــة مطــاي، التــي واجــه فيهــا كافــة املتهمــني عقوبــات اإلعــدام، وحدهــم ٧٠ شــخصاً مــن أصــل 1٤٧ محتجــزاً مثلــوا أمــام املحكمــة لحضــور 
املرافعــة. وبحســب مــا قيــل، فقــد تألّفــت محاكمــة مجمــوع مــن ٥2٨ شــخصاً مــن جلســتني، دامــت األوىل ألقــل مــن ســاعة مل يقــّدم خاللهــا أي دليــل مــن قبــل 
االدعــاء يــورّط شــخصاً بعينــه. ويف الجلســة الثانيــة بعــد يومــني، صــدر الحكــم. وقــد ُمنــع الدفــاع مــن تقديــم الدعــوى أو اســتدعاء الشــهود يف وقــٍت ُمنــع فيــه 

العديــد مــن محامــي املتهمــني مــن حضــور املحاكمــة.

يف دعــوى قســم رشطــة العــدوة، أمــام محكمــة جنايــات املنيــا، وبحســب مــا أفــادت التقاريــر مل يكــن العــدد األكــرب مــن املتهمــني الـــ٦٨٣ الذيــن واجهــوا عقوبــة 
اإلعــدام حارضيــن يف املرافعــة األوىل والهامــة للمحاكمــة، والتــي مل تــدم ســوى لســاعاٍت قليلــة. قاطــع محامــو الدفــاع املرافعــة عــىل أســاس أّن املحكمــة غــري 
عادلــة مبــا أنهــا جــرت أمــام  القــايض نفســه الــذي تــرأس املحكمــة يف قضيــة قســم رشطــة مطــاي. أمــا الجلســة الثانيــة فدامــت لخمســة عــرش دقيقــة ال أكــر، 
ومل يقــّدم فيهــا ســوى قــرار املحكمــة الــذي أدان األفــراد الـــ٦٨٣ وحكــم عليهــم باإلعــدام. وبعــد تلقــي مشــورة مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت املحكمــة عــىل عقوبــة 

اإلعــدام لـــ1٨٣ مــن املتهمني.

ويف القضيتــني املتعلقتــني بقســمي الـــرشطة يف مطــاي والعــدوة، أديــن أفــراد دون ســن الثامنــة عــرشة يــوم وقــوع األحــداث بجرائــم يعاقــب عليهــا باإلعــدام وأنــزل 
بهــم حكــم اإلعــدام بصــورة أوليــة.

عــالوًة عــىل ذلــك، وكــام هــو محــّدد أعــاله، مل يكــن الحكــم الصــادر يف القضيتــني مســبّباً عــىل نحــٍو مالئــم ومل تبــد اإلدانــات مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق منهــا بالتهــم 
التــي يعاقــب عليهــا باإلعــدام ويف مــا يتعلــق باألشــخاص املحكومــني باإلعــدام، قامئــًة عــىل أدلــة ال تحمــل الشــك يف مــا يتعلــق بذنــب كل فــرد. وكان خــرباء حقــوق 
اإلنســان التابعــون لألمــم املتحــدة واللجنــة األفريقيــة قــد عــرّبوا مــراراً عــن مخاوفهــم حيــال فــرض عقوبــات اإلعــدام يف هــذه الدعــاوى، وســلّطوا الضــوء عــىل 
العيــوب اإلجرائيــة يف املحاكــامت، مبــا يف ذلــك غيــاب الدقــة يف التهــم، والوصــول املحــدود إىل املحامــني، واملحاكــامت الغيابيــة وإصــدار العقوبــات الجامعيــة، مــع 
اإلشــارة إىل أّن إجــراء املحاكــامت يف هــذه الظــروف تشــّكل انتهــاكاً للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية وللميثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان 

والشــعوب.2٠٠ كــام أعــرب الخــرباء أيضــاً عــن خشــيتهم مــن أن تتحــّول املحاكــم إىل أداٍة فعالــة للدولــة يف املالحقــات التعّســفية وذات الدوافــع السياســية.2٠1

وال يخفى عىل أحٍد أّن فرض عقوبة اإلعدام من قبل قايض املحاكمة عىل أثر إجراءات مل تحرتم فيها حقوق املتهمني يشّكل انتهاكاً للحق يف الحياة.

يف قضيــة قســم الرشطــة يف مطــاي، مــن بــني عقوبــات اإلعــدام الـــ٥2٨ التــي صــدرت يف آذار/مــارس مــن ســنة 2٠1٤، خفــف ٤٩1 حكــامً إىل الســجن مــدى الحيــاة 
مــن قبــل محكمــة جنايــات املنيــا و٣٧ حكــم عليهــم بإعــادة املحاكمــة مــن قبــل محكمــة النقــض. يف قضيــة قســم رشطــة العــدوة، مــن بــني ٦٨٣ حكــم عليهــم 

باإلعــدام يف نيســان/أبريل 2٠1٤، أكّــدت محكمــة جنايــات املنيــا عــىل 1٨٣ عقوبــة إعــدام فيــام أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة محاكمــة ٣٣ متهــامً.

يف قضيتــني رفعتــا ضــّد محمــد مــريس وغــريه مــن أعضــاء بارزيــن ضمــن جامعــة اإلخــوان املســلمني،  عرفتــا باســم »قضيــة 
التجّســس األجنبــي« و »قضيــة اقتحــام الســجون«، فرضــت عقوبــة اإلعــدام عــىل 1٦ و1٠٧ متهمــني عــىل التــوايل.

وقــد تضّمنــت التهــم يف قضيــة التجســس األجنبــي القيــام بأعــامل تخــّل باســتقاللية البــالد والتآمــر مــع منظمــة أجنبيــة مــن 
أجــل تنفيــذ نشــاطات إرهابيــة يف مــرص.«يف قضيــة اقتحــام الســجون، تضّمنــت التهــم القتــل واختطــاف ضبــاط مــن الرشطــة 

وحمــل أســلحة ثقيلــة ملقاومــة الدولــة املرصيــة.

1٩٨   املــادة ٦ )٥( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ املــادة ٣٧ )أ(، اتفاقيــة حقــوق الطفــل )صادقــت مــرص عــىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف ســنة 1٩٩٠(. املبــدأ 
ــا. ــوين يف أفريقي ــة واملســاعدة القان ــة العادل ــة بشــأن الحــق يف املحاكم ــادئ األساســية والتوجيهي ــن املب ن )ط( )٣(، م

1٩٩   القانــون الجنــايئ رقــم ٥٨ لســنة 1٩٣٧، بحســب مــا جــرى تعديلــه، املــواد ٧٧ -٧٧ )ج(، ٧٨ )أ( – ٧٨ )ج(، ٨٠ )1(، ٨1، ٨2 )ب(، ٨٣، ٨٣ )أ( مــع ٨٥-1٠2 )2( مكــرر، 1٠2 )ب(، 
2٩٠؛ قانــون األســلحة والذخائــر رقــم ٣٩٤ لســنة 1٩٥٤، كــام هــو معــدل بالقانــون رقــم 1٦٥ لســنة 1٩٨1، املــادة 2٦؛ قانــون املخــدرات، رقــم 1٨2 لســنة 1٩٦٠ كــام هــو معــّدل، املادتــان ٣٣، ٣٤.

2٠٠   بيــان خــرباء حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة، »مــرص: عقوبــات اإلعــدام الجامعيــة – اســتهزاء بالعدالــة«، ٣1 آذار/مــارس 2٠1٤. بيــان خــرباء حقــوق اإلنســان األفارقــة والتابعــني 
ــو 2٠1٤. ــة،« 1٥ أيار/ماي ــدام الجامعي ــات اإلع ــن عقوب ــة م ــة الثاني ــد املوج ــد بع ــاق متزاي ــة يف إخف ــة واملصالح ــرص: العدال ــدة، »م ــم املتح لألم

//:http :2٠1   راجــع وكالــة أخبــار األمــم املتحــدة، غاضبــني، خــرباء األمــم املتحــدة يحثــون مــرص عــىل إســقاط الحكــم باإلعــدام الجامعــي، ٣٠ حزيران/يونيــو 2٠1٤، متوافــر عــرب الرابــط
docid/org.refworld.www/٥٣b2a٠df٤.html )متــت زيــارة املوقــع يف 21 كانــون الثاين/ينايــر 2٠1٦(. 
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وقــد انتهكــت املحاكــامت يف القضيتــني العديــد مــن ضامنــات املحاكمــة العادلــة. وقــد قّوضــت حقــوق الدفــاع لــدى العديــد 
مــن املتهمــني نتيجــة حرمانهــم مــن الوصــول إىل محــام أثتــاء االحتجــاز، يف وقــت قبــع فيــه البعــض يف الســجن االنفــرادي 
طيلــة أشــهر. عــىل ســبيل املثــال، مل يكــن مــكان محمــد مــريس معروفــا مــن ٣ متوز/يوليــو 2٠1٣ وحتــى شــهر ترشيــن الثــاين/

نوفمــرب 2٠1٣، ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، حتــى يف الفــرتة التاليــة لشــهر ترشيــن 
الثاين/نوفمــرب 2٠1٣، منــع املحامــون وأفــراد العائلــة مــن زيارتــه. هــذا وانتهــك الحبــس االنفــرادي للعديــد مــن املتهمــني 
حقهــم يف الحريــة وعــدم الخضــوع لالحتجــاز التعّســفي. وقــد ذكــر الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعّســفي أّن انتهــاك 
حقــوق محمــد مــريس والكثــري مــن مستشــاريه متثــل يف عــدم إعطائهــم أي ســند قانــوين يــربر احتجازهــم، وعــدم إخطارهــم 
ــة يف مقــر الجيــش تحــت حراســة  ــد اإلقامــة الجربي ــول أمــام قــاض، ووضعهــم قي باالتهامــات املوجهــة إليهــم، وعــدم املث

مشــددة، وعــدم متكينهــم مــن االتصــال بذويهــم أم محاميهــم، وهــي جميعــا انتهــاكات لحقوقهــم األساســية.٩٣

كــام انتهكــت حقــوق الدفــاع ، مبــا يف ذلــك عــن طريــق حرمــان محامــي الدفــاع مــن الحــق يف اســتدعاء الشــهود ومناقشــة 
شــهود اإلثبــات خــالل املحاكمــة.

وقــد أديــن املتهمــون رغــم غيــاب أدلــة هامــة ومعقولــة تثبــت بشــكٍل قاطــعٍ ضلــوع كل مــن املتهمــني بارتــكاب الجرميــة، 
األمــر الــذي يشــّكل انتهــاكاً الفــرتاض الــرباءة.

باإلضافــة إىل ذلــك، مل تتــح للمتهمــني الفرصــة للطعــن يف إدانتهــم والحكــم الصــادر بحقهــم أمــام محكمــة عليــا، ألّن مراجعــة 
محكمــة النقــض، وفقــاً للقانــون املــرصي، تقتــرص عــىل دراســة التطبيــق املالئــم للقانــون مــن قبــل املحكمــة الدنيــا.

يف مــا يتعلــق باملتهمــني يف هاتــني القضيتــني والذيــن اتهمــوا بجرائــم عقوبتهــا اإلعــدام، والذيــن حكــم عليهــم باإلعــدام يف 
حــاالت عديــدة، فــإّن محاكامتهــم مل تنتهــك حقهــم يف املحاكمــة العادلــة فحســب بــل حقهــم يف الحيــاة أيضــاً.

وتعــرّب انتهــاكات الحــق يف املحاكمــة العادلــة، كــام تــم تســليط الضــوء عليهــا يف القضايــا املفّصلــة يف هــذا القســم، ويف قضايــا أخــرى أديــن فيهــا املتهمــون بجرائــم 
ــاة. فبعيــداً عــن ضــامن »االلتــزام الصــارم بضامنــات املحاكمــة  يعاقــب عليهــا باإلعــدام، عــاّم تقــوم بــه املحاكــم املرصيــة مــن مخالفــاٍت تطــال الحــق يف الحي
العادلــة«،2٠2 يف حالــة املحاكــامت التــي تفــي إىل فــرض عقوبــة اإلعــدام، تــرأس القضــاة املرصيــون إجــراءات مل تنجــح يف ضــامن العنــارص األساســية للحــق يف 
املحاكمــة العادلــة، مبــا يف ذلــك افــرتاض الــرباءة، وحقــوق الدفــاع، وواجــب اســتبعاد األدلــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بالتعذيــب أو أشــكال املعاملــة الســيئة 

األخــرى.

عــالوًة عــىل ذلــك، وبحســب مــا ينــّص عليــه القانــون املــرصي، ال ميكــن الطعــن يف القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الجنايــات إال أمــام محكمــة النقــض التــي تقــوم 
مبراقبــة التطبيــق املالئــم للقانــون مــن قبــل املحكمــة الدنيــا وال تراجــع أســاس الدعــوى. نتيجــًة لذلــك، ال يتمتــع جميــع األفــراد املحكــوم عليهــم باإلعــدام مــن 

قبــل محاكــم الجنايــات بحــق االســتئناف.

ــا أعــاله، قــد  وكانــت اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، حالهــا حــال العديــد مــن الخــرباء املســتقلني التابعــني لألمــم املتحــدة، وكــام ســبق وذكرن
ــادوا  ــة ن ــا معين ــادوا بالتعليــق الفــوري ألحــكام اإلعــدام يف مــرص، ويف قضاي ــة« فن ــة للمحاكمــة العادل ــة والدولي أدانــت مــراراً »إهــامل مــرص للمعايــري اإلقليمي

بإســقاط أحــكام اإلعــدام ورضورة إعــادة املحاكمــة.2٠٣

ب( املحاكامت غري العادلة للمدنيني املتهمني بجرائم يعاقب عليها باإلعدام أمام املحاكم العسكرية

يف دعاوى أخرى رفعت منذ اإلطاحة بالرئيس مريس، عوقب املدنيون باإلعدام وأعدموا بعد إدانتهم يف إجراءات أمام املحاكم العسكرية. 

يعــنّي قضــاة املحاكــم العســكرية يف مــرص مــن قبــل وزيــر الدفــاع ويخضعــون لإلجــراءات التأديبيــة العســكرية. نتيجــًة لذلــك، ال ميكــن اعتبــار هــذه املحاكــم 
ــاق األفريقــي لحقــوق  ــني ٧ )1( )د( و2٦ مــن امليث ــة والسياســية، أو املادت ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــد ال ــادة 1٤ مــن العه ــدة ألغــراض امل مســتقلًة ومحاي

اإلنســان والشــعوب، ومــرص دولــة طــرف فيهــام.

عــالوًة عــىل ذلــك، ال تتوافــق اإلجــراءات التــي تتخذهــا املحاكــم العســكرية مــع املعايــري الدوليــة للمحاكمــة العادلــة. )لتحليــٍل متعّمــق للمحاكــم العســكرية يف 

2٠2   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام التعليــق العــام رقــم ٣2: املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم 
فقــرة ٥٩.  ،)2٠٠٧( UN Doc. CCPR/C/GC/32 املتحــدة رقــم

2٠٣   اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب: القــرار رقــم 2٨٧ املتعلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مــرص، متوز/يوليــو 2٠1٤؛ القــرار رقــم 2٩٧ حــول تــردي أوضــاع حقــوق 
اإلنســان يف الجمهوريــة العربيــة املرصيــة، شــباط/فرباير 2٠1٥. راجــع أيضــاً بيــان خــرباء حقــوق اإلنســان األفارقــة والتابعــني لألمــم املتحــدة، »مــرص: العدالــة واملصالحــة يف إخفــاق متزايــد بعــد 

املوجــة الثانيــة مــن عقوبــات اإلعــدام الجامعيــة،« 1٥ أيار/مايــو 2٠1٤، متوافــر عــرب الرابــط d204/2014/05/press/org.achpr.www//:http/؛ بيــان صحفــي حــول إعــدام محمــود حســن عبــد 

النبــي مــن قبــل اللجنــة األفرقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب والفريــق العامــل املعنــي بعقوبــة اإلعــدام وحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعّســفاً يف أفريقيــا، 1٠ آذار/

مــارس 2٠1٥ متوافــر عــرب الرابــط: d252/2015/03/press/org.achpr.www//:http/؛ مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، الفــرض الجامعــي لعقوبــة اإلعــدام يف مــرص أمــر مشــني: بيــالي، 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14543 ،2٠12٩ نيســان/أبريل ٤

http://www.achpr.org/press/2014/05/d204/؛
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http://www.achpr.org/press/2015/03/d252/؛
http://www.achpr.org/press/2015/03/d252/؛


٥2 | القضاء املرصي: أداة للقمع

مــرص، راجــع الفصــل الســابع(.

بتاريــخ 1٧ أيار/مايــو 2٠1٥، تــّم إعــدام ســتة رجــال مل يكــن مــن عســكريني بينهــم، بعــد أن قامــت إحــدى املحاكــم العســكرية بإدانتهــم. وقــد شــّكل الرجــال 
جــزءاً مــن مجموعــة مــن تســعة أفــراد اتهمــوا باملشــاركة يف اعتــداءات عــىل األجهــزة األمنيــة وقتــل ضابطــنْي مــن القــوات املســلحة يف 1٩ آذار/مــارس 2٠1٤.

يف هــذه القضيــة، باإلضافــة إىل انتهــاك حــق املتهمــني يف املثــول أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة ومحاكمتهــم أمــام املحكمــة العســكرية، فقــد أفســدت املحاكمــة 
أيضــاً بانتهــاكاٍت أخــرى للحــق يف املحاكمــة العادلــة. وقــد زعــم املتهمــون جميعــاً أنّهــم خضعــوا للتعذيــب واملعاملــة الســيئة؛ ونتيجــة تلــك املعاملــة، أفيــد عــن 
أّن أحدهــم قــد تعــرّض لكــرٍس يف الفخــذ والركبــة. كــام قّوضــت أيضــاً حقــوق الدفــاع، مبــا يف ذلــك القــدرة عــىل إقامــة التواصــل الــرسي مــع محامــي الدفــاع. وقــد 

توفــرت أدلــة عــىل أّن ثالثــًة مــن املتهمــني كانــوا موجوديــن يف االحتجــاز يف وقــت حصــول االعتــداءات التــي أدينــوا مبشــاركتهم بهــا.2٠٤

باإلضافــة إىل هــذه االنتهــاكات للحــق يف املحاكمــة العادلــة، مل يحــظ املتهمــون بحــق االســتئناف، لكــون االســتئناف يف الدعــاوى التــي يبــت فيهــا أمــام املحاكــم 
العســكرية محصــورا يف تحديــد مــا إذا كانــت املحكمــة الدنيــا قــد طبقــت القانــون بالنحــو املالئــم. وبالتــايل، يقــّوض حــق االســتئناف مبــا أنـّـه ال يجــوز االســتئناف 

أمــام محكمــة مدنيــة عليــا؛ فدعــاوى االســتئناف ينظــر فيهــا مــن قبــل محاكــم االســتئناف العســكرية التــي ال تعــّد مســتقلًة.

ج( املحاكامت الجامعية يف قضايا اإلعدام 

باإلضافــة إىل انتهــاكات الحــق يف املحاكمــة العادلــة املشــار إليهــا أعــاله، بــرزت ظاهــرة جديــدة مــع اإلطاحــة بالرئيــس مــريس يف شــهر متوز/يوليــو مــن ســنة 2٠1٣، 
أال وهــي اســتخدام املحاكــامت الجامعيــة للبــّت يف التهــم املرفوعــة ضــّد األفــراد املتهمــني بجرائــم يحاكــم عليهــا باإلعــدام. يف عــدٍد كبــريٍ مــن هــذه القضايــا، لجــأ 
القضــاة إىل فــرض عقوبــات جامعيــة باإلعــدام أو بالســجن لفــرتات طويلــة عــىل العــرشات ال بــل املئــات مــن األفــراد. وقــد اســتخدمت هــذه املحاكــامت الجامعيــة 

باســتمرار ملالحقــة الداعمــني املحتملــني لإلخــوان املســلمني والجامعــات اإلســالمية.

ــام  ــع الت ــا باإلعدامالتمت ــكل شــخص يتهــم بجرميــة عقوبته ــا باإلعــدام، يحــق ل ــدان أي شــخص بجرميــة يعاقــب عليه ــا ي ــه أعــاله، عندم وكــام ســبق وأشــري إلي
ــة مراحــل  ــة مختصــة، ومســتقلة وغــري منحــازة، والحــق يف الحصــول عــىل مشــورة محــام يف كاف ــة قضائي ــك أمــام هيئ ــة، مبــا يف ذل ــات املحاكمــة العادل بضامن
ــع  ــار جمي ــة واألخــذ يف االعتب ــم األدل ــري جمــع وتقيي ــزام الصــارم بأعــىل معاي ــرباءة، وااللت ــرتاض ال ــرص، واف ــؤ الف ــاع وتكاف ــة للدف ــوق الكامل اإلجــراءات، والحق
العوامــل املخّففــة.2٠٥ باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن يتمتــع كل متهــم بحــق االســتئناف، الــذي يشــتمل عــىل مراجعــة الجوانــب الوقائعيــة والقانونيــة للدعــوى مــن 

قبــل املحكمــة األعــىل املســتقلة واملحايــدة2٠٦ والحــق يف التــامس العفــو، وتخفيــف العقوبــة أو طلــب الرأفــة.2٠٧ 

إّن التــزام الســلطات باحــرتام حقــوق املحاكمــة العادلــة لــكّل فــرد متهــم بجرميــة ينطبــق بشــكٍل متســاٍو عندمــا تخضــع مجموعــة مــن األفــراد – أيــاً كان عددهــم 
– للمحاكمــة الجامعيــة.

يف دعــوى قســم رشطــة مطــاي، )والتــي تــّم تناولهــا أعــاله يف الصفحــات ٦٦ و٦٨-٧1(، أنزلــت عقوبــة اإلعــدام أوالً بـــ٥2٨ شــخصاً بحكــم مــن محكمــة جنايــات 
املنيــا يف آذار/مــارس 2٠1٤ عــىل أثــر مالحقتهــم وإدانتهــم يف محاكمــة جامعيــة غــري عادلــة بشــكٍل فاضــح، بتهــم التحريــض عــىل العنــف، وتخريــب املمتلــكات، 
والتجّمــع غــري املــرشوع، ومقتــل ضبــاط للرشطــة والعضويــة يف منظمــة غــري مرشوعــة، فضــالً عــن تهــم متعلقــة بحيــازة وامتــالك األســلحة. مل تتــىل التهــم ضــّد 
كل فــرد عــىل املــأل يف املحكمــة، كــام أّن أكريــة املتهمــني مل يكونــوا حارضيــن أثنــاء املرافعــات. كــام كان بعــض املتهمــني قيــد االحتجــاز يف تلــك الفــرتة، ولكــن مل 
ميثلــوا أمــام املحكمــة، يف وقــٍت حوكــم فيــه ٣٩٨ متهــامً غيابيــاً. خــالل املحاكمــة التــي امتــّدت عــىل يومــني، وتضمنــت جلســة اســتامع واحــدة، مل يتحقــق القــايض 
خاللهــا مــام إذا كان لــكّل متهــم متثيــل قانــوين، كــام مل يتســّن الوقــت الــكايف لتقديــم أدلــة الدفــاع أو االســتامع لشــهود النفــي. بعــد تلقــي رأي مفتــي الجمهوريــة، 
كــام هــو منصــوص عليــه يف القانــون املــرصي، أكّــدت املحكمــة عــىل عقوبــة اإلعــدام لـــ٣٧ فــرداً، يف وقــٍت خففــت فيــه العقوبــة إىل الســجن املؤبــد لـــ٤٩1 فــرداً. 
يف كانــون الثاين/ينايــر 2٠1٥، أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة املحاكمــة يف هــذه القضيــة؛ إالّ أّن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني مل تتمكــن مــن االطــالع عــىل قــرار 

املحكمــة.

يف دعــوى قســم رشطــة العــدوة، أنزلــت محكمــة جنايــات املنيــا عقوبــة اإلعــدام أوالً بـــ٦٨٣ شــخصا يف نيســان/أبريل مــن العــام 2٠1٤ بعــد إدانتهــم يف محاكمــة 
ــع غــري املــرشوع،  ــكات، والتجّم ــد مــع ســبق اإلرصار والرتصــد، وتدمــري املمتل ــل املتعّم ــا القت ــة بشــكٍل فاضــح نظــرت يف تهــٍم مختلفــة، منه ــة غــري عادل جامعي
واالعتــداء عــىل املوظفــني العموميــني، والتخريــب، وحيــازة األســلحة وامتالكهــا واالنتــامء إىل مجموعــة محظــورة. وكــام أن يف دعــوى قســم رشطــة مطــاي، ســمحت 
املحكمــة باســتكامل املحاكمــة رغــم غيــاب أكريــة املتهمــني. صحيــح أّن بعــض املتهمــني كانــوا قيــد االحتجــاز يف تلــك الفــرتة، مل تقــم الســلطات بإحضارهــم أمــام 

/org.icj.www//:http :2٠٤   اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، مــرص: اإلعدامــات وعقوبــات اإلعــدام الجامعيــة كإهــامل عميــق للحــق يف الحيــاة، 1٨ أيار/مايــو 2٠1٥، متوافــر عــرب الرابــط
/life-to-right-the-for-disregard-profound-a-sentences-death-mass-and-executions-egypt

2٠٥   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام التعليــق العــام رقــم ٣2: املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم 
UN Doc. HRI/GEN/1/ 2٠٠٧(، فقــرة ٥٩. اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٦ )املــادة ٦(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم( UN Doc. CCPR/C/GC/32 املتحــدة رقــم

Rev.1 at 6 )1٩٩٤(، فقــرة ٧. املقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. A/51/457 )1٩٩٦(، فقــرة 111. راجــع أيضــاً ضامنــات حاميــة حقــوق 

املحكومــني باإلعــدام، فقــرة ٥.

 UN  2٠٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٥1.

2٠٧   املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. A/51/457 )1٩٩٦(، فقرة 111.
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املحكمــة. وجــرت جلســة االســتامع رغــم غيــاب محامــي الدفــاع الذيــن قاطعــوا املرافعــة عــىل أســاس أّن القــايض الــذي يــرتأس املحاكمــة عاجــز عــن ضــامن 
ــة  ــدة يف القضي ــة يف دعــوى قســم رشطــة مطــاي. دامــت جلســة االســتامع املهمــة الوحي ــرأس املحاكمــة غــري العادل ــد ســبق وت ــه ق ــا أن ــة، مب املحاكمــة العادل
لســاعات معــدودة، مل تكــن كافيــة ألخــذ كافــة األدلــة بعــني االعتبــار. وبعــد تلقــي رأي مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت محكمــة الجنايــات عــىل عقوبــة اإلعــدام لـــ1٨٣ 
مــن املتهمــني. يف شــباط/فرباير مــن ســنة 2٠1٥، أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة املحاكمــة. وقــد ارتــأت املحكمــة أّن املتهمــني مل يحظــوا بالتمثيــل القانــوين أثنــاء 
الجلســة فنقضــت الحكــم عــىل أســاس أّن املحكمــة اســتمرّت بالجلســة مــن دون تعيــني محامــني للمتهمــني الذيــن مل يحصلــوا عــىل مشــورة قانونيــة، ومــن دون 

إعــالم املتهمــني بــرورة متثيــل كل منهــم مــن قبــل محــاٍم.2٠٨

يف دعــوى أخــرى رفعــت عــىل خلفيــة اعتــداء عــىل قســم الرشطــة يف الكرداســة، أودى بحيــاة 11 ضابــط للرشطــة يف آب/أغســطس مــن ســنة 2٠1٣ )دعــوى قســم 
رشطــة الكرداســة(، أصــدرت محكمــة جنايــات الجيــزة، التــي اتخــذت مقــراً لهــا يف معهــد رشطــة طــرة، عقوبــة اإلعــدام بحــق 1٨٨ فــرداً، مبــن فيهــم ٣٤ حوكمــوا 
غيابيــاً، بعــد إدانتهــم يف محاكمــة جامعيــة غــري عادلــة. وبحســب املزاعــم، رفضــت املحكمــة الســامح لشــهود النفــي بــاإلدالء بشــهاداتهم ومل يحــر شــهود النفــي 
األساســيون بعــض جلســات املحاكمــة وبالتــايل مل يكــن مــن املمكــن إخضاعهــم للمناقشــة مــن قبــل الدفــاع. وبعــد تلقــي رأي مفتــي الجمهوريــة، يف شــباط/فرباير 
2٠1٥، أكّــدت املحكمــة عــىل عقوبــة اإلعــدام بحــق 1٨٣ شــخصاً مــن املتهمــني. يف ٣ شــباط/فرباير 2٠1٦، أكّــدت املحكمــة عقوبــة اإلعــدام بحــق 1٨٣ متهــامً. يف 

٣ شــباط/فرباير 2٠1٦، ألغــت محكمــة النقــض عقوبــة اإلعــدام بحــق 1٤٩ متهــامً وأمــرت بإعــادة املحاكمــة.2٠٩

ورغــم املطالبــات املســتمرة مــن جانــب الهيئــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان، اســتمرّت املحاكــامت الجامعيــة لألفــراد يف الدعــاوى املرتبطــة بالجرائــم 
التــي يعاقــب عليهــا باإلعــدام.21٠

يف ٥ آذار/مــارس 2٠1٥، بــارشت محكمــة جنايــات القاهــرة جلســات االســتامع يف دعــوى أنصــار بيــت املقــدس، والتــي تــورّط فيهــا 21٣ متهــامً.211 وكان املتهمــون 
مشــتبهاً بانتامئهــم إىل املجموعــة التــي كانــت تعــرف ســابقاً بأنصــار بيــت املقــدس )والتــي يزعــم منــذ ذلــك الوقــت أنهــا أقســمت بوالئهــا للدولــة اإلســالمية يف 
العــراق وبــالد الشــام وغــرّيت اســمها إىل »تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام أو مــا يعــرف اختصــاراً بداعــش – واليــة ســيناء«( وأدينــوا بجرائــم مختلفــة 
نفذتهــا املجموعــة، وقــد أعلنــت املجموعــة مســؤوليتها عــن بعــض منهــا. وقــد قيــل إّن تلــك الجرائــم قــد وقعــت عــىل مــدى أربــع ســنوات يف 1٥ واليــة داخــل 
مــرص وخارجهــا. وهــي تشــتمل عــىل عمليــات اغتيــال طالــت ٥٠ ضابــط رشطــة، ومحاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة فضــالً عــن التجســس لصالــح منظمــة حــامس 
األجنبيــة. ومبــا أّن املتهمــني مل يدانــوا جميعــاً بــكّل جرميــة مــن هــذه الجرائــم، ليــس مــن الواضــح عــىل أي أســاس جمعــت هــذه التهــم مــع بعضهــا البعــض وبــّت 

فيهــا يف محاكمــة جامعيــة واحــدة. 

ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، احتجــزت أكريــة املتهمــني يف الســجن االنفــرادي لفــرتة تراوحــت بــني أربعــة وســتة أشــهر، 
منعــوا خاللهــا مــن الوصــول إىل محــاٍم. وقــد تــم االســتناد إىل املعلومــات التــي يزعــم إنهــا اســتخرجت عــن طريــق التعذيــب وغريهــا مــن رضوب املعاملــة الســيّئة 

كأدلــة تــّم تداولهــا يف املحكمــة.

وكــام هــو مبــنّي يف القضايــا املذكــورة أعــاله، تــّم تقويــض حقــوق عــدة تنــدرج ضمــن الحــق يف املحاكمــة العادلــة، يف ســياق املحاكــامت الجامعيــة التــي طالــت 
العــرشات بــل املئــات مــن املتهمــني. فمــن بــني جملــة انتهــاكات، مل يحــظ جميــع املتهمــني يف هــذه القضايــا بالحــق يف االســتعانة مبحــاٍم. باإلضافــة إىل ذلــك، مل 
ميثــل عــدد مــن املتهمــني املحتجزيــن أمــام املحكمــة لحضــور املرافعــات التــي تقــام ضّدهــم. عــالوًة عــىل ذلــك، غالبــاً مــا قّوضــت مبــادئ تكافــؤ الفــرص وحقــوق 
الدفــاع عــن طريــق تقييــد قــدرة املتهمــني عــىل تقديــم الدفــاع أو اســتدعاء الشــهود واســتجوابهم مــن قبــل الخصــم. ويف بعــض هــذه الحــاالت أيضــاً، بــدت 
اإلدانــات وكأنّهــا تفــرض رغــم غيــاب الدليــل الــذي يثبــت املســؤولية الجنائيــة الفرديــة، مبــا يشــّكل انتهــاكاً الفــرتاض الــرباءة. ويف قضايــا أخــرى، بــدت اإلدانــات 

وكأنهــا تســتند إىل افــرتاض اإلدانــة الجامعيــة نتيجــة »النيــة املشــرتكة« أو »االتفــاق«.212

باإلضافــة إىل ذلــك، انتهــك حــق املتهــم بالحيــاة نتيجــة املحاكــامت الجامعيــة التــي صــدرت عنهــا أحــكام باإلعــدام ومل تحــرتم فيهــا حقــوق األفــراد يف املحاكمــة 
العادلــة، وغــري ذلــك مــن الحقــوق املتعــارف عليهــا دوليــاً.

ثالثاً. تأديب القضاة ومالحقتهم قضائياً

ــة بحــق عــدد مــن  ــة والجنائي ــو مــن العــام 2٠1٣، تــم تقويــض اســتقاللية القضــاء نتيجــة تطبيــق اإلجــراءات التأديبي ــذ إقصــاء الرئيــس مــريس يف متوز/يولي من
ــات. ــن الجمعي ــة التجمــع وتكوي ــري، وحري ــة التعب ــاكاً لحقوقهــم يف حري القضــاة املشــتبه مبعارضتهــم للســلطات وانته

2٠٨   محكمــة النقــض، الدائــرة الجنائيــة، الحكــم رقــم 2٧٠1٧ الصــادر بتاريــخ 11 شــباط/فرباير 2٠1٥، ص. 2٨. شــطبت املحكمــة أيضــاً قــرار املحكمــة بفــرض عقوبــة اإلعــدام عــىل 
ــرصي. ــون امل ــاً للقان ــة مخالف ــه املحكم ــا اعتربت ــو م ــة، وه ــكاب الجرمي ــت ارت ــارصاً يف وق ــذي كان ق ــم ال املته

2٠٩   مل يشّكل األفراد الذين حوكموا غيابياً جزءاً من االستئناف وبقيت األحكام عليهم قامئًة.

21٠   بيــان خــرباء حقــوق اإلنســان األفارقــة والتابعــني لألمــم املتحــدة، »مــرص: العدالــة واملصالحــة يف إخفــاق متزايــد بعــد املوجــة الثانيــة مــن عقوبــات اإلعــدام الجامعيــة،« 1٥ أيــار/
http://www. ،2٠1؛ و الفــرض الجامعــي لعقوبــة اإلعــدام يف مــرص أمــر مشــني: بيــالي، 2٩ نيســان/أبريل ٤/d204/2014/05/press/org.achpr.www//:http مايــو 2٠1٤، متوافــر عــرب الرابــط

ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14543

ــاً إىل الدعــوى  211   الدعــوى رقــم ٤2٣ لســنة 2٠1٣. متــت مالحقــة عــدد مــن الدعــاوى يف مــا يتعلــق بأعضــاء مزعومــني آخريــن مــن مجموعــة أنصــار بيــت املقــدس. يشــار أحيان
ــدس 2. ــت املق ــار بي ــوى أنص ــني الـــ21٣ بدع ــق املتهم ــة بح املرفوع

212   محكمة جنايات املنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص.٧٥.

http://www.achpr.org/press/2014/05/d204/؛
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كام أعيقت اإلجراءات التأديبية والجنائية يف أغلب األحيان نتيجة انتهاك الحق يف املحاكمة العادلة.

تنــص املعايــري الدوليــة التــي تضمــن اســتقالل القضــاة بوضــوح عــىل رضورة أن يكــون البــت يف جميــع إجــراءات التأديــب بحــق القضــاة وفقــاً ملعايــري الســلوك 
القضــايئ الراســخة، مبوجــب إجــراء قانــوين مناســب ويف محاكمــة منصفــة.21٣ 

ال يكــون القضــاة عرضــة لإليقــاف أو للعــزل إال لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غــري الئقــني ألداء مهامهــم ، مــن خــالل إجــراءات مناســبة 
تحــرتم فيــه حقوقــه، مبــا يف ذلــك الحــق يف الطعــن أمــام جهــة مســتقلة ومحايــدة.21٤

يف أوقــات األزمــات، يعــّد اســتقرار الســلطة القضائيــة واســتمرارها مهــامً بشــكٍل خــاص. بالتــايل، ال يجــوز إخضــاع القضــاة للعــزل التعّســفي، فرديــاً أو جامعيــاً، مــن 
قبــل الســلطات التنفيذيــة، أو الترشيعيــة أو القضائيــة.21٥ )يتضّمــن الفصــل الرابــع تحليــاًل أكــر عمقــاً للمعايــري الدوليــة وللقانــون واإلجــراءات املرصيــة املتعلــق 

بتأديــب القضــاة(.

تلــزم الســلطات يف مــرص، نظــراً لكــون البــالد دولــًة طرفــاً يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، وامليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، 
باحــرتام وحاميــة حقــوق جميــع األشــخاص، مبــن فيهــم القضــاة، يف حريــة التعبــري، واالعتقــاد والتجمــع وتكويــن الجمعيــات.21٦ بالفعــل، ومــع األخــذ بعــني االعتبــار 
دور القضــاة كحــامة لحقــوق اإلنســان، وحكــم القانــون، فــإّن احــرتام وحاميــة هــذه الحقــوق للقضــاة، عــىل قــدر خــاص مــن األهميــة. وبحســب مــا تنــص عليــه 
ــار مناصبهــم وعــىل نزاهــة  ــة ووق ــادئ األساســية الســتقالل القضــاء، يف مامرســة هــذه الحقــوق، يجــب أن يتــرصّف القضــاة عــىل نحــٍو »يحافــظ عــىل هيب املب

واســتقالل الســلطة القضائيــة.«21٧ 

يف مــرص، بــورشت الدعــوى التأديبيــة األضخــم ضــد القضــاة يف الســنوات األخــرية، رداً عــىل بيــان عــام صــادق عليــه ٧٥ قاضيــاً ومتــت تالوتــه بتاريــخ 2٤ متــوز/
يوليــو 2٠1٣ مــن قبــل نائــب رئيــس محكمــة النقــض، محمــود محــي الديــن، يف ســاحة رابعــة يف القاهــرة، عــىل أثــر اإلطاحــة بالرئيــس مــريس )بيــان متوز/يوليــو(.

تطــرّق بيــان متوز/يوليــو إىل عــزل رئيــس مــرص املنتخــب، وتعليــق العمــل بالدســتور، وحــّل الربملــان املنتخــب، وإغــالق وســائل اإلعــالم مــن دون قــرارات قضائيــة 
وآالف عمليــات القتــل واإلصابــات التــي طالــت األفــراد. كــام أعــاد بيــان يوليــو التأكيــد عــىل دور القضــاة يف التمســك بحقــوق وحريــات املواطنــني وحاميتهــا مــن 

أي انتقــاص، وأعلــن أّن القضــاة الذيــن يصادقــون عــىل البيــان:

ال يعملون بالسياسة وال يشتغلون بها وال ينحازون إىل أي أحد أياً كانت صفته أو انتامؤه؛	 

ال يقبلون بهدر ما أنجزته ثورة يناير 2٠11 من بناء لدولة القانون بإصدار الدستور املرصي الجديد يف استفتاء حاشد نزيه وانتخاب 	 

أول رئيس مدين ملرص؛

يطالبون بتفعيل الدستور ليعود سارياً؛	 

يناشدون كل أعمدة الدولة املرصية والتيارات السياسية والقوى الثورية أن يتواصلوا يف حوار وصوالً إىل توافق يف إطار الرشعية 	 

الدستورية؛

يؤكدون عىل وجوب احرتام وحامية حق التظاهر السلمي مع التأكيد عىل رفض استخدام العنف بكافة صوره.21٨	 

يف اليــوم نفســه، قــّدم الرؤســاء وبعــض أعضــاء »نــادي القضــاة« و«لجنــة حاميــة القضــاة« وهــام جمعيتــان تعنيــان بشــؤون القضــاة يف مــرص، شــكوى لــدى النائــب 
العــام بحــق القــايض محمــود محــي الديــن. وقــد أحــال النائــب العــام الشــكوى إىل مجلــس القضــاء األعــىل.

كــام قّدمــت شــكوى منفصلــة يف اليــوم التــايل مــن قبــل القــايض عبــد الجــواد مــوىس، رئيــس املكتــب الفنــي مبحكمــة النقــض، الــذي أحــال القضيــة – تــالوة بيــان 
متوز/يوليــة أثنــاء اعتصــام رابعــة – إىل محكمــة النقــض ومجلــس القضــاء األعــىل.

يف 2٨ متوز/يوليــو 2٠1٣، أحــال مجلــس القضــاء األعــىل القضيــة إىل وزيــر العــدل النتــداب قــاض للتحقيــق مــن أجــل دراســة الشــكاوى. وبــدوره، طلــب وزيــر 
العــدل مــن رئيــس محكمــة اســتئناف القاهــرة اختيــار قــاض للتحقيــق.

21٣   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، املبــدآن 1٧ و2٠؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف 
أفريقيــا، املبــدأ أ )د( )1٧(. توصيــة لجنــة ووزراء مجلــس أوروبــا )2٠1٠( 12، فقــرة ٦٩.

21٤   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، املبدأ 1٨.

21٥   التعليق القانوين عىل إعالن جنيف الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيني، 2٠11، املبدأ ٥.

21٦   املــواد 1٨، 1٩، 21 و22 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب، املــواد ٨،  ٩، 1٠ و11. املبــدأ أ )د( )1٩( و)2٠( 
ــا. ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس ــة العادل ــق يف املحاكم ــة للح ــية والتوجيهي ــادئ األساس ــن املب م

21٧   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، املبــدأ ٨؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 
ــي ٧.٣. ــدأ التوجيه ــة، املب ــاوس التوجيهي ــر ه ــادئ التيم ــرة 1.٧؛ مب ــاة، فق ــام القض ــي لنظ ــاق األفريق ــدأ أ )د( )1٧(. امليث املب

21٨   مــن بــني القضــاة املوقعــني عــىل البيــان نــواب رؤســاء محاكــم النقــص، ورؤســاء االدعــاء يف محاكــم النقــص؛ الرؤســاء ونــواب الرؤســاء والقضــاة مــن محاكــم االســتئناف؛ ورؤســاء 
aspx.375922/News/eg.org.ahram.gate//:http :وقضــاة املحاكــم االبتدائيــة. ميكــن االطــالع عــىل البيــان عــرب الرابــط

http://gate.ahram.org.eg/News/375922.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/375922.aspx


غياب ضامنات فّعالة تكفل االستقاللية واملحاسبة | ٥٥

ويف 2 آب/أغسطس، أعلن قايض التحقيق حظر السفر بحق ثالثة عرش قاضياً ممن وقعوا عىل البيان.

ولكــن، مل يبــدأ قــايض التحقيــق تحقيقــه فعليــاً ســوى يف ٨ آذار/مــارس 2٠1٤. ومل يتــم إبــالغ القضــاة رســمياً بالتحقيــق الــذي أجــري ضدهــم وعلمــوا باإلجــراءات 
مــن خــالل وســائل اإلعــالم.

بتاريــخ 1٣ ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2٠1٤، أغلــق التحقيــق وأحيــل ٥٦ قاضيــاً مــن مختلــف املحاكــم يف مــرص إىل املجلــس التأديبــي إلجــراءات تثبــت »عــدم قدرتهــم 
عــىل أداء مهامهــم.«21٩ عقــد مجمــوع مــن ســتة جلســات يف مــا يتعلــق بالقضــاة الســت والخمســني.22٠ ويف 1٤ آذار/مــارس 2٠1٥، ارتــأى املجلــس أّن ٣1 مــن أصــل 
٥٦ قاضيــاً مل تثبــت قدرتهــم عــىل شــغل املنصــب القضــايئ، وبالفعــل عزلــوا عــن مناصبهــم بإجبارهــم عــىل التقاعــد.221 وقــي أن القضــاة الخمــس والعرشيــن 

املتبقــني مل يشــاركوا يف أي عمــل مخالــف ومل يخضعــوا ألي تأديــب.222

تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أّن اإلجــراءات التــي اتخــذت بحــق ٥٦ قاضيــاً تخالــف حــق القضــاة يف جلســة اســتامع عادلــة وأّن عقوبــة التقاعــد اإلجبــاري 
املفروضــة عــىل ٣1 مــن القضــاة، وصــوالً للعــزل، تخالــف املعايــري الدوليــة التــي تضمــن اســتقالل القضــاء.

يف ســياق اإلجــراءات املتخــذة ضدهــم، تــّم االنتقــاص مــن حقــوق الدفــاع الخاصــة بالقضــاة مــن خــالل وســائل عــدة. بشــكل خــاص، مل مينــح القضــاة إشــعاراً 
مســبقاً  لجلســات االســتامع فيــام لجــأ عــدد كبــري منهــم لالنتظــار خــارج غرفــة االســتامع بشــكل يومــي إىل أن يتــم انعقــاد الجلســة. باإلضافــة إىل ذلــك، حــرم 
القضــاة مــن الوقــت املالئــم والتســهيالت مــن أجــل اإلعــداد للقضيــة؛ وبخاصــة، ورغــم الطلبــات، مل ميكنــوا مــن االضطــالع عــىل ملــف القضيــة يف وقــٍت ســابق 
للمرافعــات ومل يتــّم تســليم نســخة مــن امللــف إىل حــني انعقــاد الجلســة الرابعــة. وخــالل املرافعــات، وتبعــاً للقانــون املــرصي، قيّــد القضــاة يف اختيارهــم للمحامني؛ 
حيــث أن القانــون يشــرتط التمثيــل مــن قبــل قــاض أو قــاض ســابق، وليــس محــام.22٣ صحيــح أّن أحــد القضــاة بــدأ ميثــل القضــاة املتهمــني، إاّل أنـّـه ســحب التمثيــل 
بعــد تلقيــه إنــذاراً خطيــاً يتعلــق بســلوكه. بالرغــم مــن أن هــذا اإلنــذار كان مبنيــا عــىل ســلوك مخالــف تــم  قبــل ســنتني عندمــا علــق القــايض عــىل قانــون مــن 
دون إذٍن مــن مجلــس القضــاء األعــىل، إالّ أّن الغــرض مــن اإلنــذار كان لحــث القــايض عــىل  ســحب التمثيــل وتحذيــر القضــاة اآلخريــن مــن متثيــل القضــاة املتهمــني. 
بعــد ذلــك، مل يكــن للقضــاة أي متثيــل قانــوين وكان عليهــم أن يدافعــوا عــن أنفســهم أمــام املجلــس التأديبــي. كــام قـُـّوض الحــق يف تكافــؤ الفــرص مبــا أّن واحــداً 
فقــط مــن القضــاة الســت والخمســني قــد ســمح لــه بتقديــم بشــهادات شــفهية، وحتــى يف تلــك الحالــة، قيّــد املجلــس النطــاق املســموح بــه لهــذه الشــهادات 

وحــرصه بالشــؤون اإلجرائيــة. ومل يســمح للقضــاة اآلخريــن إال بــاإلدالء بشــهادات خطيــة.

إىل جانــب انتهــاك حقوقهــم يف املحاكمــة العادلــة، وعــدم احــرتام اســتقاللية القضــاة، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أيضــاً أّن قــرار عــزل القضــاة األحــد والثالثــني 
عــرب إجبارهــم عــىل التقاعــد أمــر ينتهــك حقهــم يف حريــة التعبــري والتجّمــع.

وبخاصــة، فقــد انتقــد حكــم املجلــس التأديبــي القضــاة لتعبريهــم عــن رأيهــم الســيايس وانخراطهــم يف السياســة مبــا يشــّكل انتهــاكاً للــامدة ٧٣ مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة. وقــد اعتــرب املجلــس أّن هــذا املقتــى مينــع القــايض مــن »مناقشــة القــرارات الترشيعيــة أو الحكوميــة أو التعليــق عليهــا طاملــا إنهــا ال تتعلــق بقضيــة 
ينظــر فيهــا بحكــم وظيفتــه القضائيــة.«22٤ وقــد رأى املجلــس أّن ظهــور القــايض يف التظاهــرة يعنــي أنـّـه ميلــك رأيــاً واضحــاً، األمــر الــذي يقــّوض مــن مصداقيتــه. 
كــام رفــض حكــم املجلــس التأديبــي حججــاً مبنيــًة عــىل حــق القضــاة يف حريــة التعبــري. وقــد رأى املجلــس أيضــاً أّن بيــان متوز/يوليــو يناقــش الوضــع الســيايس يف 
البــالد، مبــا يف ذلــك رشعيــة الرئيــس مــريس بعــد أن قــام الشــعب ب«ثــورة ضخمــة أطاحــت بــه وبنظامــه.« وفقــاً للمجلــس، مل يكــن لبيــان متوز/يوليــو أي عالقــة 
بالقضــاة وبالســلطة القضائيــة.22٥ واســتنتج املجلــس أّن أعــامل القضــاة تركــت انطباعــاً بأنهــم معارضــون لـــ »ثــورة ٣٠ حزيران/يونيــو« وأنهــم يدعمــون اإلخــوان 

22٦ املسلمني.

أمــا جوهــر النتائــج التــي توّصــل إليهــا املجلــس فتمثّــل يف أّن مامرســة القضــاة لحقوقهــم يف حريــة التعبــري واملشــاركة الســلمية يف التظاهــرة تســتحق التأديــب 
والعــزل.

ويبــدو أّن قــرار املجلــس مل يأخــذ يف الحســبان واقــع أّن بيــان متوز/يوليــو عــرّب برصاحــة عــن أّن القضــاة مل يدعمــوا أي طــرف، وأنهــم طالبــوا بالتمســك بحكــم 
القانــون وحقــوق اإلنســان. عوضــاً عــن ذلــك، ويف ســياق التوّصــل إىل هــذا القــرار، بــدا املجلــس نفســه وكأنــه توصــل إىل اســتنتاج ســيايس يف مــا يتعلــق بطبيعــة 

اإلطاحــة بالرئيــس مــريس بحيــث أســامه بالـــ »ثــورة.«

21٩   إجراءات »فقدان الصالحية لوالية القضاء« منصوص عليها يف املادة 111 من قانون السلطة القضائية وتناقش مبزيد من التفاصيل يف الفصل الرابع أدناه.

22٠   عقدت الجلسات يف 2٠1٤/11/1٧، 2٠1٤/11/2٧، 2٠1٤/12/1٥، 2٠1٤/12/2٩، 2٠1٥/1/1٠ و2٠1٥/1/2٦ عىل التوايل.

221   بعد التوّصل أّن القايض »فقد صالحيته« عىل شغل منصبه، ميكن للمجلس التأديبي إما أن يطلب من القايض التقاعد أو إحالته ملزاولة مهام غري قضائية.

222   القضية رقم 1 من السنة القضائية ٩، فقدان الصالحية، الحكم الصادر يف 1٤ آذار/مارس 2٠1٥.

22٣   قانــون الســلطة القضائيــة، املــادة 1٠٦. طعــن القضــاة يف املــادة 1٠٦ عــىل أســاس أنهــا متثـّـل متييــزاً مخالفــاً ألحــكام الدســتور. وقــد رفــض املجلــس التأديبــي هــذه الحجــة مبــا اّن 
القواعــد التــي فرضهــا قانــون الســلطة القضائيــة موضوعيــة، تخــدم املصلحــة العامــة املتمثلــة يف حفــظ املهــام القضائيــة وال تخــّل بشــكٍل تعســفي بالحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور. 

ــة، الحكــم الصــادر يف 1٤ آذار/مــارس 2٠1٥، ص. ٥٣-٥٤(. ــة ٩، فقــدان الصالحي ــم 1 للســنة القضائي ــة رق )راجــع القضي

22٤   الدعوى رقم 1 من السنة القضائية ٩، فقدان الصالحية، الحكم الصادر يف 1٤ آذار/مارس 2٠1٥، ص. ٥٥-٥٦.

22٥   املرجع نفسه، ص. ٥٩.

22٦   املرجع نفسه، ص. ٧1.
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يف 12 نيســان/أبريل 2٠1٥، قــّدم القضــاة الذيــن تــم اســتبعادهم نتيجــة قــرار املجلــس، طلــب الطعــن أمــام املجلــس التأديبــي األعــىل. كذلــك، علمــت اللجنــة 
الدوليــة للحقوقيــني أّن النائــب العــام طعــن يف تربئــة القضــاة اآلخريــن.

ولكــن، أثــري القلــق حيــال عدالــة اإلجــراءات أمــام املجلــس األعــىل لتأديــب القضــاة أيضــاً. وبخاصــة، فقــد علــت املخــاوف حيــال حيــاد الهيئــة االســتئنافية مبــا أّن 
أحــد القضــاة املشــاركني فيهــا قــد وقـّـع شــكوى ضــّد القضــاة املتهمــني. باإلضافــة إىل ذلــك، مل تتمكــن اللجنــة مــن التأكيــد عــىل أّن القضــاة الذيــن تقدمــوا بطلــب 
الطعــن قــد علمــوا بتواريــخ جلســات االســتامع؛ وقــد بــدا أّن العديــد منهــم مل يتــم إخطارهــم يف أكــر مــن مناســبة. عــالوًة عــىل ذلــك، فقــد تــّم تقويــض حقــوق 
الدفــاع. فلــم يتمكــن القضــاة املتهمــون مــن إيجــاد قضــاة آخريــن للدفــاع عنهــم يف إجــراءات الطعــن، بســبب خوفهــم مــن االنتقــام. وكذلــك، يف جلســة اســتامع 
يف 1٤ كانــون األول/ديســمرب 2٠1٥، متكــن أحــد القضــاة الذيــن ينتظــرون يف قاعــة املحكمــة مــن الوصــول إىل الجلســة وطلــب اإلذن بالقيــام بشــهادة شــفهية. غــري 
أّن طلبــه قوبــل بالرفــض. وبــدالً مــن ذلــك، طلــب منــه تقديــم شــهادة خطيــة يف الجلســة التاليــة التــي انعقــدت يف 22 شــباط/فرباير 2٠1٦. ويف 2٨ آذار/مــارس 

2٠1٦،  أكّــد املجلــس التأديبــي األعــىل عــىل قــرار املجلــس التأديبــي ضــّد القضــاة.

ــا مــن  ــال، عــزل 12 قاضي ــة.  عــىل ســبيل املث ــو للمضايقــة، وخضعــوا إلجــراءات تأديبي ــان متوز/يولي هــذا وقــد تعــرّض القضــاة اآلخــرون املشــتبه بدعمهــم لبي
العاملــني يف وزارة العــدل مــن مناصبهــم داخــل الــوزارة مــن دون أي ســبب يــرّبر هــذا العــزل. وعــنّي بعضهــم إىل مناصــب قضائيــة تتطلــب منهــم الســفر باســتمرار 

مــا بــني الدوائــر القضائيــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، أقيمــت إجــراءات تأديبيــة بحــق مجموعــة مــن 1٥ قاضيــاً، اتهمــوا بانضوائهــم يف حركــة محظــورة أطلــق عليهــا اســم »قضــاة مــن أجــل مــرص« 
طالبــت بعــودة الرئيــس املخلــوع مــريس واعتربتهــا الســلطات منــارصة لإلســالميني. كــام وقــع بعــض القضــاة وليــس جميعــاً يف هــذه املجموعــة عــىل بيــان متــوز/

يوليــو. وأنكــر العديــد مــن بينهــم عضويتهــم يف »قضــاة مــن أجــل مــرص«.

ومــن بــني القضــاة الخمســة عــرش كان رئيــس مجلــس القضــاء األعــىل، حســام الغريــاين، ووزيــر العــدل الســابق أحمــد مــي، ورئيــس منظمــة املحاســبة املركزيــة، 
هشــام جنينــة، والرئيــس الســابق لنــادي قضــاة مــرص وأحــد أبــرز املدافعــني عــن االســتقالل القضــايئ يف مــرص، زكريــا عبــد العزيــز.

ركّــزت اإلجــراءات التأديبيــة بحــق القضــاة الخمســة عــرش املتهمــني بانتامئهــم إىل »قضــاة مــن أجــل مــرص« عــىل انخراطهــم املزعــوم يف السياســة، مبــا يف ذلــك عــن 
طريــق املشــاركة يف جامعــة غــري مرشوعــة. وقــد أجــرب عــرشة منهــم عــىل التقاعــد نتيجــة اإلجــراءات.22٧ويف ســياق توّصلــه إىل قــراره، اســتند املجلــس التأديبــي 
إىل الشــهادات التــي أدىل بهــا القضــاة إىل وســائل اإلعــالم أو نرشوهــا عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي، ومشــاركتهم املزعومــة يف التظاهــرات ويف عمــل »قضــاة 
مــن أجــل مــرص.«22٨ وقــد ارتــأى املجلــس أّن »قضــاة مــن أجــل مــرص« قــد انحــازوا إىل حــزٍب دون آخــر، ومــن بــني جملــة أمــور، دعمــوا مرشــحاً رئاســياً معينــاً 
يف انتخابــات العــام 2٠12. وفقــاً للمجلــس، انخــرط القضــاة، بصفتهــم أعضــاء يف هــذه املجموعــة، يف السياســة.22٩ وقــد اســتنتج املجلــس أن املشــاركة يف السياســة 
تخــّل بســمعة القضــاء، ومركــزه ونزاهتــه.2٣٠ طعــن القضــاة يف قــرار املجلــس التأديبــي. غــري أّن املجلــس األعــىل لتأديــب القضــاة  أكّــد عــىل قــرار املجلــس التأديبــي 

يف 21 آذار/مــارس 2٠1٦.

إضافــًة إىل هــذه اإلجــراءات بحــق القضــاة كمجموعــة، خضــع القضــاة األفــراد أيضــاً إىل اإلجــراءات التأديبيــة والجنائيــة. عــىل ســبيل املثــال، مــا بــني شــهري آب/
أغســطس 2٠1٣ وآذار/مــارس 2٠1٥، اســتبعد ٣٠ قاضيــاً أو أحيلــوا إىل وظائــف ال صلــة لهــا بالقضــاء عــىل أثــر إجــراءات تأديبيــة بحقهــم )راجــع امللحــق 1 ملزيــد 

مــن التفاصيــل(.

ترتئــي اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أّن الجــزء األكــرب مــن القضــاة، ومبــا يخالــف املعايــري الدوليــة، الذيــن خضعــوا للشــكاوى بســوء الســلوك واإلجــراءات التأديبيــة 
منــذ متوز/يوليــو 2٠1٣ قــد اســتهدفوا ألنهــم إمــا تحدثــوا عــىل املــأل باســم اســتقالل الســلطة القضائيــة أو ألنهــم أقدمــوا عــىل مامرســة حقوقهــم الســلمية يف حريــة 
التعبــري، والتجّمــع الســلمي و/أو تكويــن الجمعيــات. ووفقــاً للمعلومــات املتوافــرة لــدى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، مل تســتند االتهامــات واالســتنتاجات يف هــذه 
الدعــاوى التأديبيــة إىل معايــري محــددة للســلوك القضــايئ، ففــي الواقــع، ال يوجــد مدونــة ســلوك قضائيــة يف مــرص، وبالتــايل، فــإّن االســتنتاجات يف هــذه الدعــاوى 

مخالفــة للمعايــري الدوليــة الهادفــة لحاميــة القضــاء. كــام تعرقــل العديــد منهــا نتيجــة االنتهــاكات العديــدة ملبــدأ مراعــاة األصــول القانونيــة.

مــن األرجــح أن تــؤدي هــذه اإلجــراءات غــري العادلــة والعقوبــات التأديبيــة الجائــرة، إىل تقويــض كبــري الســتقاللية القضــاء. إذ مل ينتــج عنهــا عــزل ومعاقبــة قضــاة 
اعتــربوا منتقديــن للنظــام الحاكــم فحســب، ال بــل كان لهــا تأثــري كبــح إرادة القضــاة الراغبــني يف الدفــاع عــن غريهــم مــن القضــاة املتهمــني بســوء الســلوك، ومــن 
األرجــح أن يطــال هــذا التأثــري أيضــاً القضــاة اآلخريــن الذيــن لــن يحــق لهــم الحديــث ملصلحــة اســتقالل القضــاء، وســيادة القانــون، وضــد انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان.

22٧   القضية رقم 1٤ للسنة القضائية ٨ ، عدم القدرة عىل أداء املهمة، الحكم الصادر يف 2٠1٤/٥/1٤، ص. ٦٩-٧٠.

22٨   املرجع نفسه، ص. ٤٨.

22٩   املرجع نفسه.

2٣٠   املرجع نفسه.
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رابعاً. التوصيات

متثـّـل املعلومــات املذكــورة أعــاله قامئــًة مــن الوســائل التــي أخلـّـت باســتقاللية الســلطة القضائيــة منــذ اإلطاحــة بنظــام حســني مبــارك وبخاصــة منــذ عــزل الرئيــس 
مــريس عــرب قــوات الجيــش يف متوز/يوليــو 2٠1٣.

فمــن بــني جملــة أمــور، تبــنّي القــرارات والقضايــا املشــار إليهــا قيــام الســلطات التنفيذيــة ببســط ســلطتها عــىل الهيئــة القضائيــة بــدال مــن صــون اســتقالليتها، 
ومبــارشة أعضــاء النيابــة العامــة لدعــاوى واســتكاملها رغــم غيــاب األدلــة التــي تثبــت ارتــكاب املتهــم للجرميــة، واإدانــة القضــاة للمتهمــني وإنــزال العقوبــات، مبــا 

فيهــا عقوبــات اإلعــدام، عــىل أثــر إجــراءات تنتهــك ضامنــات املحاكمــة العادلــة بــدال مــن االلتــزام بهــا.

نتيجــًة لذلــك، مل يعــد ينظــر إىل أعضــاء الســلطة القضائيــة يف مــرص كحــّكام مســتقلني ، يحرصــون عــىل احــرتام حقــوق اإلنســان وحكــم القانــون، إمّنــا باتــوا يعتــربون 
كأدوات قمــع. أمــا القضــاة الذيــن يتجــّرأون عــىل التحــدث عــىل املــأل والدفــاع عــن حكــم القانــون واحــرتام حقــوق اإلنســان، أو الذيــن ينظــر إليهــم كخصــوم 

للســلطات الحاكمــة، فقــد خضعــوا إلجــراءات تأديبيــة غــري عادلــة.

تطــّور الوضــع الحــايل إىل مــا هــو عليــه جزئيــاً بســبب اإلطــار والقوانــني الســارية املتعلقــة بالســلطة القضائيــة ونتيجــة املامرســات التاريخيــة التــي ســاهمت يف 
تدهــور اســتقاللية القضــاء يف مــرص. )ســوف يتــّم التطــرق إىل مزيــد مــن التفاصيــل إىل هــذه القضايــا يف فصــوٍل الحقــة مــن هــذا التقريــر(.

رّداً عىل األزمة الحالية، يبقى املطلوب اتخاذ إجراءات طارئة منعاً النهيار سيادة القانون بالكامل وضامن مبدأ فصل السلطات يف مرص.

ــن  ــع وتكوي ــري، والتجّم ــة التعب ــق يف حري ــك الح ــا يف ذل ــا، مب ــوض انتهاكه ــان ع ــوق اإلنس ــظ حق ــاء وتحف ــتقاللية القض ــراءات اس ــذه اإلج ــن ه ــب أن تضم يج
ــاة. ــق يف الحي ــة والح ــة العادل ــات، واملحاكم الجمعي

لهذه الغاية، يتعّن عىل السلطات املرصية أن تضمن ما ييل:

وضــع حــّد لتدخــل الســلطة التنفيذيــة يف الشــؤون القضائيــة، مبــا يف ذلــك العــزل األحــادّي الطــرف ألعضــاء النيابــة العامــة وفــرض القيــود عــىل . ١
ــة مــن املراجعــة القضائيــة. ــة الهادفــة إىل تحصــن القــرارات التنفيذي اختصــاص املحاكــم العادي

وضــع حــّد الســتخدام املحاكــم العســكرية مــن أجــل محاكمــة املدنيــن، مبــا يف ذلــك عــن طريــق إلغــاء املرســوم الرئــايس رقــم ١٣٦ الصــادر يف ٢٧ . ٢
ترشيــن الثاين/أكتوبــر ٢0١٤.

ــد . ٣ ــة بتقيي ــرارات املتعلق ــع الق ــم وأن تكــون جمي ــاين املحاك ــة خــار	 مب ــاوى الجنائي ــل جلســات الدع ــر بنق ــي تأم ــة الت ــرارات التنفيذي ــف الق وق
اضطــالع الجمهــور عــىل القضايــا ، كليــا أو جزئيــا، مــن قبــل القضــاة، مــن خــالل إجــراء عــادل وشــفاف عــىل أســس تحــرم معايــري حقــوق اإلنســان 

امللزمــة بهــا مــرص.
إبطــال جميــع اإلدانــات والعقوبــات الصــادرة بحــق املدنيــن أمــام املحاكــم العســكرية وبحــق املدانــن يف محاكــامت غــري عادلــة يف محاكــم مدنيــة. . ٤

أمــا األشــخاص الذيــن يشــتبه بارتكابهــم جرميــة جنائيــة معــرف بهــا )مبوجــب القانــون الوطنــي والــدويل( فيجــب إعــادة محاكمتهــم يف توقيتــات 
معقولــة أمــام محكمــة مدنيــة مســتقلة ومحايــدة ومــن خــالل إجــراءات تراعــى فيهــا معايــري العدالــة. وأي قــرار بحرمانهــم مــن الحريــة إىل أن 
حــن إعــادة محاكمتهــم يجــب أن يصــدر بأمــٍر قضــايئ وأن يكــون معقــوالً ورضوريــاً يف ظــروف الدعــوى املحــددة، ألهــداف مــن قبيــل منــع الســفر، 

وحاميــة نزاهــة التحقيــق أو مســار العدالــة ويجــب أن يخضــع للمراجعــة بشــكٍل مســتمر ودوري.
تتطلب املبادئ التوجيهية بشأن االدعاء من أعضاء النيابة العامة:. ٥

أداء مهامهم بشكٍل عادٍل وثابت ورسيع، واحرام وحامية الكرامة اإلنسانية والتمّسك بحقوق اإلنسان؛أ. 
وعدم مبارشة أو استكامل املحاكامت يف حال أظهر التحقيق املحايد أّن التهم غري مبنية عىل أساس واضح. ب. 

إنشاء مدونة للسلوك القضايئ أو مدونة ألخالقيات املهنة، يعّدها القضاة، تنّص عىل التزاماٍت للقضاة مبا ييل:. ٦
ضامن اتخاذ اإلجراءات القضائية مبساواة واحرام حقوق جميع األطراف؛أ. 
صون حقوق اإلنسان والتمّسك بها.ب. 

ــا إال بأمــر مــن القــايض يف . ٧ تعديــل املــادة ١٣٤ مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة لحظــر الحبــس االحتياطــي وضــامن عــدم حبــس املتهــم احتياطي
الظــروف التاليــة:

وجود اشتباه معقول بأّن املتهم قد ارتكب جنايًة يعاقب عليها بالسجن؛أ. 
وجــود تهديــد حقيقــي عــىل الصالــح العــام يتجــاوز الحــق يف الحريــة الشــخصية؛ عــىل ســبيل املثــال، عندمــا تتوافــر أســباب جوهريــة ب. 

تدعــو لالعتقــاد اّن املتهــم، إن أطلــق رساحــه، ســيلوذ بالفــرار؛ أو يرتكــب جرميــًة خطــريًة، أو يؤثــر عــىل التحقيــق أو ســري العدالــة، أو 
يطــر	 خطــراً جديــاً يهــّدد النظــام العــام؛

ال تتوافر إجراءات بديلة ملعالجة هذه املخاوف.    .	
ــون لحقــوق جميــع األشــخاص املشــتبه فيهــم أو  ــك املــواد ١٢٥، ٢٣٣ و٣٧٤ لضــامن تكريــس القان ــة، مبــا يف ذل ــون اإلجــراءات الجنائي تعديــل قان   .٨

املتهمــن يف:
االستعانة مبحاٍم  عند حرمانهم من حريتهم، وعىل أساس دائم ومستمر؛ أ.  

الوقت املالئم والتسهيالت املناسبة للتشاور مع محاٍم واحرام خصوصية التواصل معه؛ ب.  
متكن محاميهم من الحضور وتقديم املساعدة لهم، مبا يف ذلك أثناء عمليات االستجواب من قبل السلطات؛   .	
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الوقت املالئم والتسهيالت املناسبة إلعداد الدفاع؛ د.  
متكــن املتهمــن أو محاميهــم مــن االضطــالع عــىل املســتندات واألدلــة األخــرى يف الوقــت الــكايف، مبــا يف ذلــك املــواد التــي يعتــزم االدعــاء  ه.  

ــي أيضــا؛ ــة النف ــا وأدل االســتناد إليه
إبالغ املتهم ومحاميه بالتواريخ واألوقات ومكان انعقاد الجلسات يف مهلٍة كافية. و.  

وضع حّد للحبس االنفرادي للمتهمن.. ٩
لغاء القانون رقم ١0٧ لسنة ٢0١٣ أو ما يعرف بقانون التظاهر.. ١0

ــي تتعــارض مــع ١١.  ــن الت ــق القوان ــا وعــدم تطبي ــن إىل املحكمــة الدســتورية العلي ــة الطعــون املقدمــة بشــأن دســتورية القوان ــام القضــاة بإحال  قي
ــا. ــاً فيه ــًة طرف ــي تعــّد مــرص دول ــة لحقــوق اإلنســان الت ــات الدولي الدســتور أو مــع االتفاقي

 تكريــس قانــون اإلجــراءات الجنائيــة حــق املتهــم يف املحاكمــة حضوريــاً خــالل اإلجــراءات الجنائيــة واالســتعانة مبحــاٍم مــن اختيــاره، أو يف القضايــا ٢١. 
التــي تتطلــب فيهــا مصلحــة العدالــة ذلــك أن يعــّن لــه محــاٍم مــن ذوي الخــرة واملؤهــالت، بــدون تكلفــة، يف حــال مل يكــن املتهــم قــادراً عــىل دفــع 

األجر.
وضع حّد الستخدام األقفاص العازلة للصوت الحتجاز املتهمن يف اإلجراءات الجنائية.. ١٣
للمتهمــن الحــق والقــدرة عــىل التواصــل مــع محاميهــم بخصوصيــة طيلــة مــدة املحاكمــة، القــدرة عــىل مشــاهدة مجريــات املحكمــة وســامعها . ١٤

ــدويل لحقــوق اإلنســان. ــون ال ــاب الظــروف االســتثنائية املســمو	 بهــا مبوجــب القان ــا بالكامــل يف ظــل غي واملشــاركة فيه
 تعديل قانون املحاماة، القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من أجل ضامن ما ييل:٥١. 
اقتصاديــة أو غريهــا عــن أي أعــامل يقومــون بهــا مبــا أ.  عدم اعتقال املحامن، أو احتجازهم، أو مالحقتهم أو إخضاعهم ألي عقوبات إدارية أو 

يتوافــق مــع وظائفهــم املهنيــة املعــرف بهــا، واملعايــري واألخالقيــات املهنيــة؛
عدم الربط بن املحامن وموكليهم، أو قضايا موكليهم نتيجة أدائهم ملهامهم؛ب. 

متتــع املحامــن بالحصانــة املدنيــة والجنائيــة عــن أي بيانــات يدلــون بهــا بحســن نيــة أو مرافعــات شــفهية أو يف ســياق مثولهــم أمــام    .	
املحكمــة.

وضــع حــد ملضايقــة املحامــن وترهيبهــم، مبــا يف ذلــك االعتــداء عليهــم شــفهياً وجســدياً، واعتقالهــم، واحتجازهــم، لقيامهــم بــأداء واجباتهــم املهنيــة،    .١٦
ويف حــال حــدوث أي مضايقــة أو ترهيــب مــن هــذا النــوع يجــب التحقيــق فيهــا عــىل نحــٍو رسيــع وفعــال وشــامل ومحايــد ومثــول املســؤولن عــن 

تلــك األعــامل أمــام العدالــة يف إجــراءات نزيهــة.
ــاً وألي  إســقاط أي إجــراءات جنائيــة تقــّدم بحــق املحامــن نتيجــة أدائهــم ملهامهــم املهنيــة مبــا يتوافــق مــع املعايــري املهنيــة املتفــق عليهــا دولي   .١٧

شــهادات يدلــون بهــا بحســن نيــة يف مرافعاتهــم الخطيــة أو الشــفهية. 
إصــال	 قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بحيــث يكــرس مبــدأ تكافــؤ الفــرص بالكامــل ويضمــن االعــراف بهــذا املبــدأ وتطبيقــه مــن قبــل القضــاة، مبــا يف    .١٨

ــك: ذل
فرصة دحض جميع الحجج واألدلة التي يقدمها الخصم والطعن فيها؛ أ.  

إسداء الفرص املتساوية لالدعاء والدفاع من أجل تقديم األدلة والحجج ذات الصلة؛ ب.  
متكــن املتهــم مــن اســتجواب أو الطلــب مــن املحامــي اســتجواب الشــهود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم ضــده وحقــه يف اســتدعاء شــهود    .	

ــات. ــهود اإلثب ــا ش ــع له ــي يخض ــها الت ــرشوط نفس ــي يف ال نف
إصــال	 املــادة ٢٦٨ مــن قانــون اإلجــراءات الجنائية لضــامن أن أي قيود عىل علنية اإلجــراءات بكاملها أو بجزء منها تــأيت بقرار من القايض،     .١٩

ــا:  ــون إم ــدة وتك ــىل ح ــة ع ــاس كل قضي ــىل أس ــم ع ــتثنائية وتقّي ــون اس وتك
رضوريًة لحامية سري العدالة؛ أ.  

ملقتضیات حرمة الحیاة الخاصة ألطراف الدعوى؛ ب.  
رضوريًة لصيانة النظام العام، أو اآلداب أو األمن القومي يف مجتمع منفتح ودميقراطي.   .	

تعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة حتــى يكــرّس بالكامــل افــراض الــراءة واملســؤولية الجنائيــة الفرديــة يف القانــون، بحيــث يتــم احــرام مبــدأ    .٢0
افــراض املتهــم بريئــاً ويعامــل عــىل هــذا األســاس حتــى تثبــت إدانتــه الفرديــة يف الجرائــم التــي يتهــم بهــا، عــىل نحــو ال يحمــل الشــك ومــن خــالل 

ــة. ــة يف ســياق اإلجــراءات العادل ــة مقبول أدل
ــك االســتنتاجات  ــاً ومســّبباً مبــا يف ذل ــة، أن يصــدر القضــاة حكــامً عام ــع املحاكــامت الجنائي ــة لضــامن، يف جمي ــون اإلجــراءات الجنائي ــل قان تعدي   .٢١

األساســية واألدلــة واملنطــق القانــوين الــذي تســتند إليــه املحكمــة يف حكمهــا.
تعديل القانون املرصي إللغاء عقوبة اإلعدام.   .٢٢

إىل حن القضاء عىل عقوبة اإلعدام، حرص تطبيقها عىل جرائم القتل املتعّمد فقط وفرض تعليق رسمي لجميع اإلعدامات   .٢٣
إســقاط اإلجــراءات التأديبيــة التــي يبــارش بهــا بحــق القضــاة ألدائهــم املــرشوع لحقهــم يف حريــة التعبــري والتجّمــع وتكويــن الجمعيــات وإســقاط    .٢٤

ــة.  ــة عادل ــة محاكم ــاة يف جلس ــق القض ــن ح ــراءات ال تضم ــراءات وأي إج ــذه اإلج ــاً له ــة تبع ــات املفروض ــع العقوب جمي
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الفصل الثاين: ملحة عامة عن املحاكم
ــة  يتنــاول الفصــل الثالــث مــن دســتور ســنة 2٠1٤ نظــام الســلطة القضائيــة يف مــرص. فكــام ســبق وذكــر، تنــّص املــادة ٩٤ منــه عــىل مــا يــيل: »تخضــع الدول
للقانــون، واســتقالل القضــاء، وحصانتــه، وحيدتــه، ضامنــات أساســية لحاميــة الحقــوق والحريــات« فيــام تنــّص املــادة 1٨٦ أّن القانــون يحــّدد رشوط وإجــراءات 
تعيــني القضــاة، وإعارتهــم، وتقاعدهــم، وينظّــم مســاءلتهم تأديبيــاً »مبــا يحفــظ اســتقالل القضــاء والقضــاة وحيدتهــم، ويحــول دون تعــارض املصالــح.«2٣1 كــام 
ينــّص الدســتور أيضــاً عــىل أن يكــون لــكل جهــة أو هيئــة قضائيــة »موازنــة مســتقلة« و«يؤخــذ رأيهــا يف مرشوعــات القوانــني املنظمــة لشــؤونها«.2٣2 ورغــم أشــكال 
ــة  ــة الدولي ــه، تعــرب اللجن ــى الفصــل الســابع من ــر وحت ــث مــن التقري ــاه يف الفصــل الثال ــة أدن ــا يف الدســتور، كــام هــي مفّصل ــة هــذه املنصــوص عليه الحامي

للحقوقيــني عــن قلقهــا مــن احتــامل االنتقــاص مــن اســتقاللية القضــاء وحيــاده نتيجــة ترشيعــات أخــرى، وبســبب مــا يجــري تطبيقــه يف املامرســة.

تتألــف الســلطة القضائيــة يف مــرص مــن قضــاة يعيّنــون لــدى املحاكــم العاديــة، واإلداريــة، والعســكرية، ومحاكــم أمــن الدولــة املنشــأة طبقــاً لقانــون الطــوارئ.2٣٣ 
يقــّدم هــذا الفصــل ملحــًة عامــًة موجــزًة عــن املحاكــم املرصيــة، مبــا يف ذلــك أنــواع املحاكــم املختلفــة، وبنيتهــا.

أوالً. املحاكم العادية

تقسم املحاكم العادية إىل محاكم جنائية ومحاكم مدنية. 

لــكّل محكمــة جمعيــة عامــة تتألــف مــن جميــع قضاتهــا العاملــني بهــا.2٣٤ وتدعــى النيابــة العامــة إىل حضــور اجتامعــات الجمعيــة العامــة ويكــون ملمثــل النيابــة 
رأي معــدود يف املســائل التــي تتصــل بأعــامل النيابــة.2٣٥ تتــوىل الجمعيــة العامــة، بــني جملــة مهــام أخــرى، النظــر يف مــا يــيل: ترتيــب وتأليــف الدوائــر وتشــكيل 
الهيئــات؛ توزيــع القضايــا عــىل الدوائــر املختلفــة؛ تحديــد عــدد الجلســات وأيــام وســاعات انعقادهــا؛ نــدب قضــاة محاكــم االســتئناف للعمــل مبحاكــم الجنايــات 
وقضــاة املحاكــم االبتدائيــة للعمــل باملحاكــم الجزئيــة.2٣٦ يكــون مقــّر املحكمــة االبتدائيــة يف كّل عاصمــة مــن عواصــم محافظــات الجمهوريــة الســبعة والعرشيــن 

يف مــرص، وهــي تنظــر يف جميــع املنازعــات املدنيــة والقضائيــة، وتــرتأس القضايــا الجنائيــة املرتبطــة بـ«الجنــح«.

تنعقد يف مرص مثاين محاكم استئناف، وتفيد كمحاكم ابتدائية للنظر يف قضايا الجرائم الخطرية أو »الجنايات«.

محكمــة النقــض هــي محكمــة االســتئناف العليــا للنظــر يف املنازعــات الجنائيــة واملدنيــة والتجاريــة. تؤلــف محكمــة النقــض مــن رئيــس و«عــدد كاف مــن نــواب 
الرئيــس« و«القضــاة«.2٣٧ وتكــون بهــا دوائــر لنظــر املــواد الجنائيــة ودوائــر لنظــر املــواد املدنيــة والتجاريــة واألحــوال الشــخصية واملــواد األخــرى. يعــنّي نــواب 

رئيــس محكمــة النقــض مبوافقــة مجلــس القضــاء األعــىل بنــاء عــىل ترشــيح الجمعيــة العامــة ملحكمــة النقــض.2٣٨

ــا دون غريهــا الرقابــة القضائيــة عــىل دســتورية القوانــني، واللوائــح، وتفســري النصــوص الترشيعيــة، مــن بــني مهــام أخــرى.2٣٩  تتــوىل املحكمــة الدســتورية العلي
ــا مبزيــد مــن التفاصيــل يف الفصــل الخامــس. تناقــش املحكمــة الدســتورية العلي

ثانياً. املحاكم اإلدارية

مجلــس الدولــة هــو عبــارة عــن هيئــة شــبه قضائيــة، تأّســس ســنة 1٩٤٦، ويتــوىّل اإلفتــاء يف املســائل القانونيــة للحكومــة، ومراجعــة وصياغــة مرشوعــات القوانــني 
ــة أو إحــدى الهيئــات الحكوميــة طرفــاً فيهــا، وهــو يختــص دون غــريه يف  والقــرارات ذات الصفــة الترشيعيــة، ومراجعــة مرشوعــات العقــود التــي تكــون الدول

املنازعــات اإلداريــة، مبــا يف ذلــك القضايــا التأديبيــة التــي يتــورّط فيهــا املســؤولون العموميــون.2٤٠

ــة. وتنظــر محكمــة القضــاء اإلداري يف الطعــون املقّدمــة ضــّد القــرارات  ــا االبتدائي ــة يف القضاي ــة، تنظــر املحاكــم اإلداري يف القســم القضــايئ مــن مجلــس الدول
الصــادرة عــن هــذه املحاكــم. ويف أعــىل القســم القضــايئ تتــوىّل املحكمــة اإلداريــة العليــا البــت يف الطعــون املقدمــة ضــد القــرارات الصــادرة عــن محكمــة القضــاء 

2٣1   دستور سنة 2٠1٤، املواّد ٩٤، 1٨٤ و1٨٦.

2٣2   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٨٥.

2٣٣   وفقــاً للــامدة 1٨٩ مــن دســتور ســنة 2٠1٤، والقانــون املــرصي، تشــّكل النيابــة العامــة »جــزءاً ال يتجــزّأ مــن القضــاء«. ولكــن، يرجــى أخــذ العلــم أّن مصطلــح »قضــاة« ال يقصــد 
ــر. ــذا التقري ــياق ه ــة يف س ــة العام ــاء النياب ــمل أعض ــه أن يش ب

2٣٤   القانــون رقــم ٤٦ لســنة 1٩٧2، قانــون الســلطة القضائيــة، املــادة ٣1. وتدعــى النيابــة العامــة إىل حضــور اجتامعــات الجمعيــة العامــة ويكــون ملمثــل النيابــة رأي معــدود يف املســائل 
التــي تتصــل بأعــامل النيابــة.

2٣٥   قانون السلطة القضائية، املادة ٣1.

2٣٦   قانون السلطة القضائية، املادة ٣٠.

2٣٧   قانون السلطة القضائية، املادة ٣.

2٣٨   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤.

2٣٩   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٩2.

2٤٠   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٩٠؛ القانون رقم ٤٧ لسنة 1٩٧2، املادة 2.



٦٠ | القضاء املرصي: أداة للقمع

إحدى جهات الدولة طرفاً فيها. اإلداري.2٤1 تتوىّل املحاكم اإلدارية النظر يف القضايا التي تكون  

وقد أّدت املحكمة اإلدارية العليا دوراً محورياً يف رسم مالمح األحداث التي طبعت البالد منذ انتفاضة سنة 2٠11.

فبعــد فــرتٍة وجيــزٍة مــن تنّحــي الرئيــس مبــارك عــن الســلطة، أصــدرت املحكمــة اإلداريــة العليــا حكــامً يقــي بحــّل الحــزب الوطنــي الدميقراطــي، وهــو الحــزب 
الســيايس الــذي كان يرتأســه مبــارك.2٤2

يف شــهر نيســان/أبريل 2٠12، قامــت املحكمــة اإلداريــة العليــا بحــّل أول جمعيــة تأسيســية للدســتور املــرصي. وتــال هــذا القــرار حكــم صــدر يف حزيران/يونيــو 
2٠12 وقــى بوقــف تنفيــذ قــرار وزيــر العــدل الــذي تــّم مبوجبــه منــح ســلطة الضبطيــة القضائيــة ألفــراد الرشطــة العســكرية يف اعتقــال املدنيــني.2٤٣

ثالثاً. املحاكم العسكرية واملحاكم املنشأة طبقاً لقانون الطوارئ

تقام املحاكم العسكرية واملحاكم املنشأة طبقاً لقانون الطوارئ بالتوازي مع نظام املحاكم العادية.

وقد استخدمتها الحكومات املتتالية ملحاكمة املدنيني يف إجراءاٍت توفر بحّد أدىن الضامنات الدنيا للمحاكمة العادلة باملقارنة مع املحاكم العادية.

ومبــا أن املحاكــم العســكرية ال تشــّكل جــزءاً مــن نظــام املحاكــم العاديــة يف مــرص، فــإّن األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم العســكرية ال تخضــع للمراجعــة مــن قبــل 
محكمــة النقــض. باإلضافــة إىل ذلــك، نظــراً إىل عــدم وجــود حــق يف الطعــن يف أي قــرار صــادر عــن محكمــة منشــأة طبقــاً لقانــون الطــوارئ، فــال يجــوز كذلــك 

مراجعــة هــذه القــرارات أمــام محكمــة النقــض.

يف حــاالت الطــوارئ، يكــون للمحاكــم املنشــأة طبقــاً لقانــون الطــوارئ واليــة عــىل القضايــا التــي يحيلهــا إليهــا الرئيــس. وقــد تنوعــت القضايــا التــي تحــال إىل هــذه 
املحاكــم عــىل مــر الســنوات، فأصبحــت تتضمــن، مــن بــني جملــة قضايــا أخــرى، الجنــح املنصــوص عليهــا يف قانــون الطــوارئ وتلــك املرتكبــة ضــّد أمــن الدولــة 

عــىل الصعيديــن الداخــيل والخارجــي.

تناقش املحاكم العسكرية واملحاكم املنشأة طبقاً لقانون الطوارئ بالتفصيل يف الفصل السابع.

2٤1   القانون رقم ٤٧ لسنة 1٩٧2، املادة ٣.
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الفصل الثالث: مجلس القضاء األعىل

أوالً. الوضع الراهن

يتوىّل مجلس القضاء األعىل، املنشأ بالقانون رقم ٣٥ لسنة 1٩٨٤، إدارة شؤون القضاء وفقاً ملا هو مشار إليه يف هذا القانون ويف الدستور.2٤٤

إالّ أّن استقاللية املجلس مقيّدة منذ إنشائه سنة 1٩٨٤، بسبب سيطرة السلطة التنفيذية عىل بنيته واستيالئها عىل وظائفه.

صحيــح أّن دســتور ســنة 2٠1٤ قــد حــّد مــن ســيطرة الهيئــة التنفيذيــة عــىل بنيــة مجلــس القضــاء األعــىل إالّ أّن اســتقاللية املجلــس يف املهــام التــي يؤديهــا ال تــزال 
تصطــدم بالصالحيــات الواســعة املمنوحــة لوزيــر العــدل يف مــا يختــص بالســلطة القضائيــة واملســرية املهنيــة للقضــاة. وبخاصــة، يف وقــٍت »يوافــق« فيــه مجلــس 
القضــاء األعــىل عــىل كافــة القــرارات املتعلقــة بــإدارة العمــل القضــايئ واملســرية املهنيــة للقضــاة، يبقــى وزيــر العــدل مســؤوالً عــن العديــد مــن القــرارات األوليــة 

املتعلقــة بتعيــني القضــاة، وندبهــم، وترقيتهــم وتأديبهــم.

بحكــم القانــون، يشــكل مجلــس القضــاء األعــىل برئاســة رئيــس محكمــة النقــض وبعضويــة كل مــن النائــب العــام؛ أقــدم اثنــني مــن نــواب رئيــس محكمــة النقــض؛ 
وأقــدم اثنــني مــن رؤســاء محاكــم االســتئناف األخــرى.2٤٥

مل يغــرّي دســتور ســنة 2٠1٤ تركيبــة مجلــس القضــاء األعــىل. ولكّنــه بــّدل صالحيــات الرئيــس يف مــا يتعلــق بتعيــني رئيــس محكمــة النقــض، والنائــب العــام وهــو 
أمــر يفــرتض بــه بــدوره أن يعــّزز مــن اســتقاللية أعضــاء مجلــس القضــاء األعــىل.

ــة تعيــني رئيــس  ــة مينــح صالحي ــه، كان رئيــس الجمهوري ــل تعديل ــة قب ــون الســلطة القضائي ــون رقــم ٤٦ لســنة 1٩٧2، وقان مبوجــب دســتور ســنة 1٩٧1، والقان
ــة لرفضهــا.2٤٧ ــات، ولكــن ال يتمتــع بالصالحي ــه يف هــذه التعيين محكمــة النقــض والنائــب العــام.2٤٦ ميكــن ملجلــس القضــاء األعــىل إعطــاء رأي

ينــص دســتور ســنة 2٠1٤ اليــوم عــىل أن يختــار مجلــس القضــاء األعــىل النائــب العــام وأن يصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة.2٤٨ صحيــح أّن قــرار تعيــني 
رئيــس محكمــة النقــض ال يــزال يصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة، إالّ أّن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني قــد علمــت أن املرشــح يعــني فقــط عــىل أســاس األقدميــة مــن 

بــني نــّواب رئيــس املحكمــة.

يتضّمــن دســتور ســنة 2٠1٤ إشــارًة محــدودًة إىل وظائــف مجلــس القضــاء األعــىل. فتنــّص املــادة 1٨٨ عــىل مــا يــيل: »يديــر شــؤونه )القضــاء( مجلــس أعــىل ينظــم 
القانــون تشــكيله واختصاصاتــه.«2٤٩ وتتضّمــن مهــام مجلــس القضــاء األعــىل املنصــوص عليهــا يف دســتور ســنة 2٠1٤ تعيــني النائــب العــام، ويعــد املجلــس مــن 

الهيئــات القضائيــة التــي تقــوم بانتخــاب أعضــاء الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات.2٥٠

وينــّص قانــون الســلطة القضائيــة عــىل مهــام أخــرى ملجلــس القضــاء األعــىل. فلــه دور، ولــو أنــه محــدود أحيانــاً، يف الشــؤون املتعلقــة بتعيــني القضــاة وأعضــاء 
النيابــة العامةعضشــأعضا، وندبهــم، وإعارتهــم وتأديبهــم.

يف مــا يتعلــق بالتعيينــات، يجــري مجلــس القضــاء األعــىل املقابــالت مــع املرّشــحني املحتملــني قبــل تعيينهــم يف الســلطة القضائيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، إىل جانــب 
رئيــس محكمــة النقــض ونوابــه، عــىل مجلــس القضــاء األعــىل أن يوافــق عــىل املرشــح القضــايئ بعــد أن يتــّم تعيينــه إمــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، أو وزيــر 

العــدل، أو رئيــس املحكمــة التــي ســيعنّي فيهــا القــايض.2٥1 بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل، يعــنّي املرّشــح رســمياً.

يف مــا يتعلــق بالرتقيــة والتعيينــات، يضــع املجلــس القواعــد التــي يتبعهــا التفتيــش القضــايئ، وهــو عبــارة عــن هيئــة تشــّكل جــزءاً مــن وزارة العــدل وتتكــون 

ــون الســلطة  ــت عــىل قان ــي أجري ــالت الت ــس القضــاء األعــىل عــرب سلســلة مــن التعدي ــم ٣٥ لســنة 1٩٨٤ عــىل إنشــاء مجل ــون رق ــّص القان ــادة 1٨٨. ن 2٤٤   دســتور ســنة 2٠1٤، امل
القضائيــة، القانــون رقــم ٤٦ لســنة 1٩٧2.

2٤٥   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٧ مكّرر )1(.

2٤٦   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤ )2( و11٩.

2٤٧   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤.

2٤٨   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٨٩.

2٤٩   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٨٨.

2٥٠   دستور سنة 2٠1٤، املادتان 1٨٩ و2٠٩.

2٥1   قانــون الســلطة القضائيــة، املــادة ٤٤؛ راجــع أيضــاً معهــد حقــوق اإلنســان التابــع للرابطــة الدوليــة للمحامــني، فصــل القانــون عــن السياســة: التحديــات التــي تواجــه اســتقالل 
القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة يف مــرص، شــباط/فرباير  2٠1٤، ص. 22، املركــز العــريب لتطويــر حكــم القانــون والنزاهــة تقريــر حــول الســلطة القضائيــة يف مــرص، 2٠٠٧، ص. ٥2. كــام هــو موّســع 

يف الفصــل الرابــع أدنــاه، يختــار رئيــس الجمهوريــة قضــاة محكمــة النقــض، فيــام يتــوىل وزيــر العــدل اختيــار رؤســاء املحاكــم االبتدائيــة. أمــا القضــاة اآلخريــن فيعيّنهــم القــايض رئيــس املحكمــة 

ذات الصلــة.
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مــن قضــاة يختارهــم وزيــر العــدل، يف إعــداد قامئــة القضــاة املؤهلــني للرتقيــة والتعيــني.2٥2 كــام يجــب عــىل مجلــس القضــاء األعــىل أن يوافــق رســمياً عــىل تعيــني 
القضــاة وإعارتهــم.

يف مــا يتعلــق بتأديــب القضــاة، يــؤّدي مجلــس القضــاء األعــىل دوراً محــدوداً. ويتــوىل املجلــس إجــراء تحقيــق عــن الواقعــة التــي كانــت محــالً لتنبيــه كتــايب موّجــه 
إىل قــايض يف املحكمــة مــن قبــل رئيــس املحكمــة أو الجمعيــة العامــة الخاصــة بهــا ويقــّرر يف مــا إذا كان هــذا التنبيــه مــرّبراً.2٥٣ ويف مــا يتعلــق باالدعــاءات الخطــرية 

عــن ســوء الســلوك القضــايئ يقتــرص دور مجلــس القضــاء األعــىل يف هــذه الحــال عــىل مبــارشة التحقيــق.

ــه يجــب أخــذ رأي مجلــس القضــاء األعــىل يف مرشوعــات القوانــني املتعلّقــة بالقضــاء والنيابــة العامــة. ولكــن، ال  ينــّص قانــون الســلطة القضائيــة أيضــاً عــىل أنّ
يحــّدد القانــون املرحلــة التــي يجــب فيهــا اتخــاذ رأي مجلــس القضــاء األعــىل أو الجهــة املكلفــة بأخــذ رأيــه، أثنــاء عمليــة صياغــة الترشيعــات.2٥٤

يف تعــارض مــع دور مجلــس القضــاء األعــىل املحــدود نوعــاً مــا، يتمتــع وزيــر العــدل بــدور هــام يف إدارة نظــام املحاكــم واملســرية املهنيــة للقضــاة. فلوزيــر العــدل 
حــق اإلرشاف اإلداري عــىل املحاكــم.2٥٥ يتخــذ وزيــر العــدل قــرارات، مبوافقــة مجلــس القضــاء األعــىل بشــأن تعيــني القضــاة يف محاكــم خاصــة، أو ندبهــم للعمــل يف 
وظائــف غــري قضائيــة. فيجــوز لوزيــر العــدل، مبوافقــة مجلــس القضــاء األعــىل أن ينــدب قضــاة محاكــم االســتئناف للعمــل كرؤســاء للمحاكــم االبتدائيــة، ونــدب 
قضــاة محاكــم االســتئناف مؤقتــاً للعمــل مبحكمــة النقــض، ونقــل القضــاة بــني املحاكــم، أو تعيــني القضــاة للعمــل بالنيابــة العامــة أو يف وظائــف إداريــة أخــرى 
ضمــن وزارة العــدل.2٥٦ كــام ينظـّـم وزيــر العــدل بقــرار منــه بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل الخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة لرجــال القضــاء والنيابــة العامــة 

ورشوطها.2٥٧

يتضّمن الجدول أدناه قامئًة بصالحيات وزير العدل مبوجب قانون السلطة القضائية.

الجدول ١: صالحيات وزير العدل مبوجب قانون السلطة القضائية

املــادة مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة

الصالحية املمنوحة لوزير العدل

يكــون نــدب قضــاة محاكــم االســتئناف لرئاســة املحكمــة االبتدائيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل  بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل ملــدة املادة ٩
ســنة عــىل األكــر قابلــة للتجديــد.

للوزيــر أن يعيــد إىل الجمعيــات العامــة للمحاكــم االبتدائيــة مــا ال يــرى املوافقــة عليــه مــن قراراتهــا إلعــادة النظــر فيهــا ولــه بعــد ذلــك املادة ٣٦
ــر  ــف الدوائ ــب وتألي ــة برتتي ــة العام ــرارات الجمعي ــق ق ــراه.٠٤ تتعل ــا ي ــراره مب ــس القضــاء األعــىل ليصــدر ق ــر عــىل مجل أن يعــرض األم
وتشــكيل الهيئــات، وتوزيــع القضايــا عــىل الدوائــر املختلفــة، وتحديــد عــدد الجلســات وأيــام وســاعات انعقادهــا، ونــدب القضــاة للعمــل 

عــىل القضايــا.٤1

ــس املادة ٤٤ ــه رئي ــة(، يعيّن ــة العام ــر الجمعي ــح اآلخ ــض )ترش ــة النق ــار مبحكم ــب املستش ــحني ملنص ــني املرش ــد القاضي ــدل أح ــر الع ــح وزي يرش
ــىل. ــاء األع ــس القض ــة مجل ــة مبوافق الجمهوري

يتخــذ وزيــر العــدل مبوافقــة مجلــس القضــاء األعــىل القــرار بتعيــني القضــاة يف وظائــف وكالء وأعضــاء اإلدارات بــوزارة العــدل، وذلــك املادة ٤٥
ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد.

يرشح مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضايئ ووكالء وأعضاء إدارة التفتيش وذلك بعد موافقة مجلس القضاء األعىل.املادة ٤٦

ينــدب مؤقتــاً للعمــل مبحكمــة النقــض أحــد قضــاة محاكــم االســتئناف ملــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد ملــدة أخــرى وذلــك بعــد أخــذ املادة ٥٥
رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا والجمعيــة العامــة ملحكمــة النقــض وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

يجــوز لوزيــر العــدل أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم االســتئناف للعمــل يف محكمــة اســتئناف غــري املحكمــة التابــع لهــا ملــدة ال تتجــاوز املادة ٥٦
ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد مــدة أخــرى وذلــك بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

يجــوز لوزيــر العــدل أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم االســتئناف مؤقتــاً للعمــل بالنيابــة العامــة ملــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد املادة ٥٧
ملــدة أخــرى، وذلــك بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

يجــوز لوزيــر العــدل نــدب الرؤســاء والقضــاة باملحاكــم االبتدائيــة ملحاكــم غــري محاكمهــم ملــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد املادة ٥٨
مــدة أخــرى بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

يجــوز بقــرار منــه نــدب القــايض مؤقتــاً للقيــام بأعــامل قضائيــة أو قانونيــة غــري عملــه أو باإلضافــة إىل عملــه بعــد أخــذ رأي الجمعيــة املادة ٦2
العامــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

2٥2   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٧ مكرر )٤(.

2٥٣   قانون السلطة القضائية، املادة ٩٤. يرشح اإلجراء مبزيد من التفاصيل يف الفصل الثالث أدناه.

2٥٤   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٧ مكّرر 2.

2٥٥   قانون السلطة القضائية، املادة ٩٣.

2٥٦   راجع بصورة عامة قانون السلطة القضائية، املواد ٤٥، و ٥٥-٥٨.

2٥٧   قانون السلطة القضائية، املادة ٩2.
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يضع وزير العدل الئحة للتفتيش القضايئ مبوافقة مجلس القضاء األعىل.املادة ٧٨

إذا مل يســتطع القــايض بســبب مرضــه مبــارشة عملــه بعــد انقضــاء اإلجــازات املقــررة يف القانــون أو ظهــر يف أي وقــت أنــه ال يســتطيع املادة ٩1
ألســباب صحيــة القيــام بوظيفتــه عــىل الوجــه الالئــق فإنــه يحــال إىل املعــاش بقــرار جمهــوري يصــدر بنــاًء عــىل طلــب وزيــر العــدل وبعــد 

موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

يطلــب مــن مجلــس التأديــب أن يأمــر بوقــف القــايض عــن مبــارشة أعــامل وظيفتــه يف أثنــاء إجــراءات التحقيــق أو املحاكمــة عــن جرميــة املادة ٩٧
وقعــت منــه.

االقرتاح عىل النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد القضاة.املادة ٩٩

ينــدب وزيــر العــدل أحــد نــواب رئيــس محكمــة النقــض أو رئيــس مبحكمــة االســتئناف أو رئيــس املحكمــة بالنســبة إىل القضــاة  لتــويل املادة ٩٩
التحقيــق اإلداري أو الجنــايئ املتعلــق بدعــوى ســوء الســلوك املنــي أو الجنــايئ ألحــد قضــاة محكمــة النقــض أو محاكــم االســتئناف.

إذا طهــر يف أي وقــت أّن القــايض فقــد أســباب الصالحيــة لواليــة القضــاء لغــري األســباب الصحيــة، يرفــع طلــب اإلحالــة إىل املعــاش أو النقــل املادة 111
إىل وظيفــة أخــرى غــري قضائيــة مــن وزيــر العــدل.

النــدب مــن بــني رجــال القضــاء والنيابــة العامــة لشــغل وظائــف مديــر ووكالء إدارة  التفتيــش، إصــدار قــرار بنظــام إدارة تفتيــش النيابــات املادة 122
واختصاصهــا بنــاء عــىل اقــرتاح النائــب العــام ومبوافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

لوزير العدل حق الرقابة واإلرشاف اإلداري عىل النيابة وأعضائها.املادة 12٥

يقرتح عىل النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضّد أعضاء النيابة.املادة 12٩

متنــح القوانــني األخــرى وزيــر العــدل صالحيــات واســعة للتدخــل يف الشــؤون القضائيــة والتأثــري فيهــا. عــىل ســبيل املثــال، متنــح املــادة ٦٥ مــن قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة لوزيــر العــدل صالحيــة الطلــب مــن محكمــة االســتئناف نــدب مستشــار للتحقيــق يف جرميــة معينــة أو جرائــم مــن نــوع معــني ويكــون النــدب بقــراٍر 

مــن الجمعيــة العامــة.

تنــّص املــادة 1٨٥ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ عــىل أن يكــون لــكل »جهــة أو هيئــة قضائيــة« »موازنــة مســتقلة يناقشــها مجلــس النــواب بكامــل عنارصهــا.«2٥٨ وتــدرج 
بعــد إقرارهــا يف املوازنــة العامــة للدولــة رقــامً واحــداً.2٥٩ مبوجــب قانــون الســلطة القضائيــة، يعــّد مجلــس القضــاء األعــىل باالتفــاق مــع وزيــر املاليــة مــرشوع 

املوازنــة وتوزيــع االعتــامدات اإلجامليــة بالتنســيق مــع وزيــر املاليــة.2٦٠

ثانياً. التقييم عىل ضوء املعايري الدولية

أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أّن التــزام الــدول بضــامن الحــق يف املحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة مبوجــب املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل 
ــني تحــّدد بوضــوح اإلجــراءات  ــامد قوان ــدول »أن تتخــذ إجــراءات محــددة مــن خــالل الدســتور أو اعت ــة والسياســية، يفــرض عــىل ال الخــاص بالحقــوق املدني
واملعايــري املوضوعيــة لتعيــني أعضــاء الهيئــة القضائيــة ومكافآتهــم واســتقرارهم الوظيفــي وترقياتهــم ووقفهــم عــن العمــل وفصلهــم، وتحــدد العقوبــات التأديبيــة 
التــي تتخــذ ضدهــم.«2٦1 وبالتــايل، ميتــّد املعيــار الــذي يفرضــه العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــىل الســلطات الحــرتام وحاميــة اســتقاللية 

القضــاء إىل كافــة الجوانــب املتعلقــة بــإدارة املســريات املهنيــة للقضــاة والســلطة القضائيــة.

يشــّكل احــرتام مبــدأ الفصــل بــني الســلطات التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة وضــامن اســتقالليتها عــن بعضهــا البعــض ركنــاً أساســياً الســتقالل الجهــاز القضــايئ 
ونزاهته.2٦2

ميكــن للمجالــس القضائيــة، إذا متتعــت باالســتقاللية الفعليــة ومنحــت الســلطة الالزمــة لتنظيــم املســرية املهنيــة للقضــاة، أن تــؤدي دوراً أساســياً يف تعزيــز مبــدأ 
فصــل الســلطات وحفــظ االســتقاللية املؤسســاتية للقضــاء واســتقالل القضــاة.

وبالتــايل، فقــد أوصــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بإنشــاء هيئــة مســتقلة تتــوىل مســؤولية تعيــني، وترقيــة وتأديــب القضــاة عــىل كافــة املســتويات، وعــرّبت 
عــن قلقهــا حيــال تدّخــل الســلطة التنفيذيــة يف تعيــني القضــاة وترقيتهــم وتأديبهــم أو وقفهــم عــن العمــل.2٦٣ نســجاً عــىل املنــوال نفســه، يناشــد كل مــن املقــرر 

2٥٨   مجلس النواب يف مرص هو السلطة الترشيعية املنشأة طبقاً لدستور سنة 2٠1٤ لتحّل محّل النظام الربملاين السابق ذي املجلسني.

2٥٩   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٨٥.

2٦٠   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٧ مكرر ٥.

 UN Doc. ــم ــة األمــم املتحــدة رق ــة، وثيق ــام املحاكــم والحــق يف محاكمــة عادل ــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أم ــم ٣2، امل ــق العــام رق ــة بحقــوق اإلنســان، التعلي ــة املعني 2٦1   اللجن
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  CCPR/C/GC/32

ــد  ــذي ميّه ــدأ فصــل الســلطات هــو ال ــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، فقــرة 1٨ )إّن مب ــر املقــّرر الخــاص املعن 2٦2   تقري
الســبيل، إىل جانــب ســيادة القانــون، أمــام إقامــة العــدل يف ظــل ضامنــات االســتقالل والنزاهــة والشــفافية«(؛ تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بوضــع حقــوق اإلنســان يف نيجرييــا، وثيقــة األمــم 

املتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1997/62/add.1 ، فقــرة ٧1 )التــي أشــري فيهــا إىل مــا يــيل: »والفصــل بــني الســلطات واحــرتام الهيئــة التنفيذيــة لهــذا الفصــل رشطــان ال غنــى عنهــام لــكل 

تعمــل الهيئــة القضائيــة املســتقلة املحايــدة بفعاليــة«(؛ تقريــر املقــّرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1995/39، فقــرة ٥٥. الحكــم 

الصــادر يف ٣1 كانــون الثاين/ينايــر 2٠٠1 عــن محكمــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، قضيــة املحكمــة الدســتورية )أغــريي روكا، راي تــريي وريفوريــدو مارســانو ضــّد البــريو(، فقــرة ٧٣.

2٦٣   املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول طاجيكســتان، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/CO/84/TJK ، فقــرة 1٧. راجــع أيضــاً املالحظــات 
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الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، واملبــادئ األساســية والتوجيهيــة حــول الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا 
كــام اعتمدتهــا اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب باعتــامد هيئــة مســتقلة تتــوىّل مســؤولية اختيــار القضــاة. يــويص امليثــاق األورويب بشــأن النظــام 
األســايس للقضــاة عــىل »تدخــل هيئــة مســتقلة عــن الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة« يف مــا يتعلــق بــكل »قــرار مــن شــأنه أن يؤثــر عــىل اختيــار املوظفــني 

وتعيينهــم أو التــدرج الوظيفــي أو إنهــاء واليــة القــايض.«2٦٤

ــارًة عــن  ــون املــدين. تكــون هــذه املجالــس عــادًة عب ــدول التــي تعتمــد نظــام القان ــة لــإلرشاف عــىل عمــل القضــاة أمــر شــائع يف ال إّن إنشــاء مجالــس قضائي
»هيئــات مســتقلة، تحــدث مبوجــب القانــون أو الدســتور، وتهــدف إىل ضــامن اســتقاللية القضــاء والقضــاة ومــن ثــم تعزيــز كفــاءة أداء النظــام القضــايئ ».2٦٥

ويجــب أن تتســق بنيــة املجالــس القضائيــة، وتنظيمهــا ومهامهــا مــع مبــدأ فصــل الســلطات وحفــظ اســتقاللية القضــاء. ومفــاد ذلــك أنــه يف الحــاالت التــي تشــارك 
فيهــا املجالــس القضائيــة يف شــؤون مــن قبيــل تحديــد املؤهــالت املطلوبــة للقضــاة، ورشوط تعيينهــم وتدريبهــم وتأديبهــم وثباتهــم الوظيفــي، يجــب أن تتشــكل 

املجالــس عــىل نحــٍو يضمــن التــزام الدولــة بواجبهــا يف احــرتام وضــامن اســتقاللية القضــاء.

وبالتــايل، فقــد أوضحــت املعايــري الدوليــة والهيئــات واآلليــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان أّن املجالــس القضائيــة يجــب أن تكــون مســتقلة عــن الســلطتني التفيذيــة 
والترشيعيــة، وأن تتشــّكل نســبة كبــرية مــن أعضائهــا مــن القضــاة الذيــن يتــّم اختيارهــم مــن قبــل نظرائهــم. وقــد أكّــدت لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا أنــه ينبغــي 

أن يكــون »نصــف أعضــاء هــذه املجالــس عــىل األقــل« مــن القضــاة.2٦٦

أمــا الســبب يف ذلــك فهــو عــىل حــّد مــا أشــار إليــه املقــّرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني بأنـّـه »إذا تشــكلت الهيئــة أساســاً مــن ممثلــني سياســيني، 
يكــون هنــاك دامئــاً خطــر أن تصبــح هــذه »الهيئــات املســتقلة« مجــرد أجهــزة تتــوىل املوافقــة الرســمية أو القانونيــة الروتينيــة عــىل قــرارات تكــون الحكومــة خلفها 

متــارس تأثريهــا بشــكٍل غــري مبــارش«.2٦٧

نســجاً عــىل املنــوال نفســه، تؤكّــد املذكــرة التوضيحيــة للميثــاق األورويب بشــأن النظــام األســايس للقضــاة أنــه ولتجّنــب »احتــامل وجــود ميــوالت حزبيــة«، عــىل 
»رضورة انتخــاب القضــاة األعضــاء يف الهيئــة املســتقلة مــن قبــل زمالئهــم بغيــة ضــامن اســتقالل هــذه الهيئــة عــن أي ســلطة سياســية تابعــة للســلطة التنفيذيــة 

أو الترشيعيــة.«2٦٨

يف مــرص، يحــّدد القانــون تشــكيلة مجلــس القضــاء األعــىل. ووفقــاً للقانــون، يتألــف املجلــس مــن عــدٍد مــن القضــاة ومــن النائــب العــام. وقــد تقلّــص التأثــري 
املبــارش للســلطة التنفيذيــة يف تشــكيلة مجلــس القضــاء األعــىل. و بعــد أن ألغــى دســتور ســنة 2٠1٤ صالحيــات الرئيــس يف اختيــار النائــب العــام، اقتــرصت ســلطة 
رئيــس الجمهوريــة عــىل اختيــار رئيــس محكمــة النقــض. ولكــن، تــويص بعــض املعايــري الدوليــة بــأن يتــم انتخــاب نصــف أعضــاء املجلــس القضــايئ عــىل األقــل مــن 
قبــل نظرائهــم؛ وتــويص بعــض املعايــري األخــرى بــأن تكــون هــذه النســبة األغلبيــة.2٦٩ يف الوقــت الحــايل، ال ينتخــب أي مــن أعضــاء مجلــس القضــاء األعــىل مــن 
قبــل نظرائهــم؛ عوضــاً عــن ذلــك، فــإّن القانــون هــو الــذي يحــّدد التشــكيلة عــىل أســاس الوظيفــة وأقدميــة القضــاة يف الســلطة القضائيــة، األمــر الــذي يعنــي أّن 

مجلــس القضــاء األعــىل ال يشــّكل هيئــًة متثيليــًة فعليــًة.

كــام إّن مراجعــة صالحيــات مجلــس القضــاء األعــىل ووزيــر العــدل املحــّددة أعــاله تــدّل عــىل أّن مجلــس القضــاء األعــىل ال يتمتــع بصالحيــة مســتقلة يف صنــع 
القــرارات يف مــا يتعلــق بالجوانــب املهمــة مــن املســرية املهنيــة للقضــاة، مبــا يف ذلــك تعيينــات البعــض منهــم، وقــرارات النــدب والنقــل وتأديــب القضــاة.

فمــن الجديــر باملالحظــة عــىل العكــس، أّن قــدرة مجلــس القضــاء األعــىل عــىل العمــل باســتقاللية عــن وزيــر العــدل تعــد محــدودة للغايــة. يف الحــاالت املتعلقــة 
بنــدب القضــاة إىل محاكــم خاصــة أو إىل وزارة العــدل، أو ندبهــم مــن أجــل القيــام بوظائــف قضائيــة أو قانونيــة إضافــًة إىل عملهــم، يعــود القــرار لوزيــر العــدل 
ويقتــرص دور مجلــس القضــاء األعــىل عــىل املوافقــة عــىل قــرار الوزيــر. يف مجــاالٍت أخــرى، يحظــى وزيــر العــدل بصالحيــات حرصيــة. فهــو عــىل ســبيل يقــوم 
باختيــار أعضــاء إدارة التفتيــش القضــايئ، ويجــوز لــه أن يطلــب مــن النائــب العــام اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة ضــّد القضــاة؛ كــام يتــوىل مســؤولية اإلرشاف عــىل 

تنفيــذ العقوبــات التأديبيــة ضــّد القضــاة مــن دون الحاجــة إىل موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.

بــرزت القيــود املفروضــة عــىل كفــاءة دور مجلــس القضــاء األعــىل وقدرتــه عــىل ضــامن اســتقاللية القضــاء عندمــا أقدمــت حكومــة مــريس عــىل اتخــاذ إجــراءات 

الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول الهندوراس، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1، فقرة 1٦.

2٦٤   امليثــاق األورويب بشــأن النظــام األســايس للقضــاة، كــام اعتمــده املشــاركون يف االجتــامع املتعــدد األطــراف الــذي نظمــه مجلــس أوروبــا يف سرتاســبورغ يف الفــرتة بــني ٨-1٠ متــوز/
ــرة ٣.1. ــم DAJ/DOC )98( 23، فق ــة رق ــو 1٩٩٨، الوثيق يولي

2٦٥   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: االستقاللية، الفعالية، واملسؤوليات، فقرة 2٦.

2٦٦   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: االستقاللية، الفعالية، واملسؤوليات، فقرة 2٧.

2٦٧   تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني باستقالل القضاة واملحامني، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، فقرة 2٨.

2٦٨   املذكرة التوضيحية للميثاق األورويب بشأن النظام األسايس للقضاة، املبدأ ٣.1.

2٦٩   راجــع مثــاًل، امليثــاق األورويب بشــأن النظــان األســايس للقضــاة، املبــدأ 1.٣ )»عــىل األقــل نصــف الذيــن يجلســون للقضــاء ممــن انتخبــوا مــن قبــل أقرانهــم«(. كــام يــويص االتحــاد 
الــدويل للقضــاة، وهــو عبــارة عــن جمعيــة مهنيــة، بــدوره بـ«أكريــة مــن القضــاة« الذيــن ينتخبــون مــن قبــل أقرانهــم. راجــع االتحــاد الــدويل للقضــاة نتائــج لجنــة الدراســة األوىل 2٠٠٣: دور 

ومهــام مجلــس القضــاء األعــىل أو الهيئــات الشــبيهة يف تنظيــم وإدارة نظــام العدالــة الوطنــي. تنــّص فقــرة 2٦ )ب( مــن إعــالن ســينغفي عــىل أن تنظــر إجــراءات العــزل أو التأديــب القضــايئ 

»أمــام محكمــة أو مجلــس يتكــون غالبيــة أعضائــه مــن الســلطة القضائيــة.«



غياب ضامنات فّعالة تكفل االستقاللية واملحاسبة | ٦٥

لتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة مــن أجــل تخفيــض ســن إحالــة القضــاة إىل املعــاش. فلــو أقــّر القانــون لــكان أجــرب آالف القضــاة األكــرب ســّناً عــىل التقاعــد مــن 
الســلطة القضائيــة. عــارض مجلــس القضــاء األعــىل هــذا االقــرتاح، غــري أّن رأيــه يف مــرشوع القانــون هــذا وســواه مــن مســودات الترشيعــات املتعلقــة بالســلطة 
القضائيــة غــري ملــزم، وتــّم تجاهلــه مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. يف النهايــة، يف وقــٍت مل يجــر فيــه إقــرار اقــرتاح القانــون مــن قبــل الســلطة الترشيعيــة قبــل 
اإلطاحــة مبــريس، أفــاد كتذكــريٍ بــأّن الســلطة التنفيذيــة والســلطة الترشيعيــة تحتفظــان بصالحيــة تجاهــل آراء مجلــس القضــاء األعــىل حــول مشــاريع القوانــني 

املتعلّقــة بضامنــات اســتقالل الســلطة القضائيــة.

يف إطــار ســعيها لاللتــزام باحــرتام وصــون اســتقاللية القضــاء يف مــرص، يتعــني عــىل الســلطات املرصيــة، مــن بــني جملــة أمــور، أن تجعــل مــن مجلــس القضــاء 
األعــىل هيئــًة مســتقلًة ومنفصلــًة عــن ســواها. ميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، بحيــث تلغــى صالحيــات وزيــر العــدل يف مــا 

يتعلــق بتعيــني القضــاة، وتأديبهــم وإعارتهــم وإحالتهــم إىل املعــاش.2٧٠

ثالثاً. التوصيات 

تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنــه وبهــدف تعزيــز اســتقاللية القضــاء يف مــرص، يجــب تعديــل القانــون عــىل نحــٍو يعــّزز اســقاللية مجلــس القضــاء األعــىل يف 
تنظيــم املســرية املهنيــة للقضــاة. لهــذه الغايــة، تــويص اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وغــريه مــن القوانــن التــي ترعــى شــؤون 

مجلــس القضــاء األعــىل لضــامن مــا يــيل:

١. ضامن استقاللية مجلس القضاء األعىل يف القانون.

٢. يتشكّل مجلس القضاء األعىل بحيث يكون نصف أعضائه عىل األقل من القضاة الذين ينتخبون من قبل نظرائهم.

٣. تكليف مجلس القضاء األعىل، بدال من وزير العدل، بالصالحيات املتعلقة بتنظيم املسرية املهنية للقضاة، مبا يف ذلك اختيارهم، وتعيينهم، 

وندبهم، وإعارتهم وتأديبهم.

٤. أن تعّد إدارة التفتيش القضايئ جزءاً من مجلس القضاء األعىل ويرشف هذا املجلس عليها عوضاً عن وزارة العدل.

٥. أن يحظى مجلس القضاء األعىل بعدٍد كاٍف من املوظفن واملوارد ألداء مهامه يف ما يتعلق باختيار وتعين القضاة وإدارة مسرياتهم املهنية، مبا 

يف ذلك التأديب.

٦. أن يتوىّل مجلس القضاء األعىل مبارشة اإلجراءات التأديبية وتحريك الدعوى بشأنها ضّد القضاة. 

2٧٠   قانون السلطة القضائية، املواد ٩، ٩٩، 111 و٥٥-٦2.
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أوالً. الوضع الراهن

إّن أكريــة التفاصيــل املتعلّقــة بتعيــني القضــاة ومبســريتهم املهنيــة وتأديبهــم منصــوص عليهــا يف القانــون، ال يف الدســتور. ويعــّد قانــون الســلطة القضائيــة الــذي 
اعتمــد ســنة 1٩٧2 وعــّدل ســنة 2٠٠٨ القانــون األســايس الــذي يرعــى تعيــني القضــاة يف املحاكــم العاديــة ومســريتهم املهنيــة.2٧1

وكــام تــّم رشحــه يف الفصــل الثالــث، مينــح هــذا القانــون الســلطة التنفيذيــة، ووزيــر العــدل تحديــداً صالحيــات هامــًة يف مــا يتعلّــق بالقــرارات املتعلّقــة بــإدارة 
الســلطة القضائيــة. )يتضّمــن الجــدول 1 أعــاله قامئــًة بالصالحيــات املمنوحــة لوزيــر العــدل مبوجــب قانــون الســلطة القضائيــة(.

١. التعين والرقية

تنّص املواد ٣٨-٤٣ من قانون السلطة القضائية عىل معايري األهلية للقضاة. إذ يشرتط يف من يوىل القضاء:

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مرص العربية وكامل األهلية املدنية؛	 

أال تقّل سّنه عن عمٍر أدىن )يختلف هذا املعيار باختالف املنصب(؛	 

أن يكون حاصالً عىل إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مرص العربية أو عىل شهادة أجنبية معادلة لها وأن 	 

ينجح يف الحالة األخرية يف امتحان املعادلة؛

أال يكون قد حكم عليه من املحاكم أو مجالس التأديب؛	 

أن يكون محمود السرية حسن السمعة.2٧2	 

بالرغــم مــن أنــه ميكــن تعيــني قضــاة املحاكــم االبتدائيــة مــن بــني العديــد مــن الهيئــات واملراكــز، مبــا يف ذلــك كليــات الحقــوق ومجلــس الدولــة،2٧٣ اال أن اللجنــة 
الدوليــة للحقوقيــني علمــت أنّه،حســب الواقــع العمــيل، ميثــل العمــل يف النيابــة العامــة الوســيلة األوىل للتعيــني يف الســلطة القضائيــة.2٧٤

 
يكــون شــغل الوظائــف القضائيــة باملحاكــم العاديــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة. باإلضافــة إىل ذلــك، يضطلــع الرئيــس أو ســائر أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة بــأدواٍر 

إضافيــة عنــد اختيــار القضــاة لشــغل بعــض املناصــب األعــىل رتبــًة.2٧٥

تختلف إجراءات التعيني يف املحاكم العادية وفقاً ملستوى املحكمة، فوفقاً لقانون السلطة القضائية:

يعنّي رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض من بني نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء األعىل.2٧٦	 

يعنّي نواب رئيس محكمة النقض مبوافقة مجلس القضاء األعىل بناء عىل ترشيح الجمعية العامة ملحكمة النقض. يقّرر رئيس 	 
الجمهورية أي املرّشحني يعنّي ويقوم رسمياً بتعيني املرّشحني الذين يختارهم.2٧٧

ويعنّي املستشار مبحكمة النقض مبوافقة مجلس القضاء األعىل وذلك من بني اثنني ترّشح أحدهام الجمعية العامة مبحكمة النقض 	 
ويرّشح اآلخر وزير العدل.2٧٨

يندب رؤساء املحاكم االبتدائية بقراٍر من وزير العدل من بني قضاة محكمة االستئناف بعد موافقة مجلس القضاء األعىل.2٧٩	 

ويعنّي رئيس الجمهورية القضاة اآلخرين )رؤساء محاكم االستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء باملحاكم االبتدائية والقضاة( مبوافقة 	 
مجلس القضاء األعىل بعد أن يختارهم رئيس املحكمة بني قامئة من املرشحني يحّددها القضاة القدامى يف املحكمة.2٨٠

وال ينّص القانون عىل أي معايري أو إجراءات أخرى لرتشيح القضاة أو تعيينهم يف السلطة القضائية.

2٧1   القانون رقم 1٩2 لسنة 2٠٠٨، املعّدل للقانون رقم ٤٦ لسنة 1٩٧2، قانون السلطة القضائية.

2٧2   قانون السلطة القضائية، املادة ٣٨.

2٧٣   قانون السلطة القضائية، املادة ٣٩.

2٧٤   قانــون الســلطة القضائيــة، املادتــان ٣٩ و٤٩. اإلحصــاءات الرســمية غــري متوافــرة. ولكــن، ســبق للعديــد مــن القضــاة واملحامــني أن أكّــدوا عــىل هــذه املامرســة. راجــع أيضــاً معهــد 
حقــوق اإلنســان التابــع للرابطــة الدوليــة للمحامــني، فصــل القانــون عــن السياســة: التحديــات التــي تواجــه اســتقالل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة يف مــرص، شــباط/فرباير  2٠1٤، ص. 2٣.

2٧٥   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤ )1(.

2٧٦   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤ )2(.

2٧٧   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤ )٣(.

2٧٨   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤ )٤(. 

2٧٩   قانون السلطة القضائية، املادة ٩.

2٨٠   قانون السلطة القضائية، املادة ٤٤.
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أمــا إجــراءات ترقيــة القضــاة يف مناصــب أعــىل ضمــن املحكمــة فهــي مبهمــة. بحســب مــا ينــّص عليــه قانــون الســلطة القضائيــة، تقــوم »لجنــة« معينــة بالنظــر 
يف ســجالت التفتيــش التقنيــة للقضــاة الصــادرة عــن إدارة التفتيــش القضــايئ.2٨1 وكانــت هــذه اللجنــة قــد ســبق وتأسّســت عــىل يــد هيئــة تعــرف باســم املجلــس 
األعــىل للهيئــات القضائيــة.2٨2 تكلّــف لجنــة املجلــس األعــىل للهيئــات القضائيــة بفحــص تقاريــر كفايــة القضــاة الذيــن حصلــوا عــىل درجــة فــوق املتوســط أو 
كــفء.2٨٣ غــري أّن القانــون الــذي حــّدد مهــام وبنيــة »اللجنــة« قــد ألغــي يف العــام 2٠٠٨ ومل يــرش دســتور ســنة 2٠1٤ إىل املجلــس األعــىل للســلطات القضائيــة.2٨٤ 
وحتــى تاريــخ متوز/يوليــو 2٠1٦، ال يــزال قانــون الســلطة القضائيــة، الــذي مل يجــر تعديلــه منــذ ســنة 2٠٠٨، يشــري إىل »اللجنــة« وإىل املجلــس األعــىل للهيئــات 

القضائيــة. ال يتضّمــن قانــون الســلطة القضائيــة أي معايــري إضافيــة أو إجــراءات مفّصلــة يف مــا يتعلــق بكيفيــة اتخــاذ القــرارات املرتبطــة بالرتقيــات القضائيــة.

وقد علمت اللجنة الدولية للحقوقيني أّن القضاة، يف املامرسة، تتّم ترقيتهم مبارشًة عىل أساس األقدمية فقط.

٢. املرأة يف القضاء

بالرغــم مــن أّن املــرأة يف مــرص قــد حــازت إجــازاٍت يف الحقــوق، ومارســت مهنــة القانــون وعملــت كأســتاذًة يف القانــون طيلــة عقــود إالّ أّن قلـّـًة هــّن اللــوايت تــم 
تعيينهــّن يف منصــب القضــاة. 

ــم بعــض أعضــاء الســلطة  ــن فيه ــال، مب ــف الرج ــّذر يف مواق ــز املتج ــٍة للتميي ــاز القضــايئ كنتيج ــد للنســاء يف الجه ــّد بعي ــة إىل ح ــل املتدني ــأيت نســبة التمثي وت
ــة.2٨٥ ــلطة القضائي ــى الس ــي ترع ــني الت ــنة 1٩٧1 أو القوان ــتور س ــّو دس ــن خل ــم م ــىل الرغ ــة، ع القضائي

لســنواٍت عديــدة، مل يتــّم تعيــني النســاء يف مــرص يف منصــب القــايض بســبب وجهــات النظــر املنتــرشة والراســخة بــأّن العمــل كقاضيــة يف املحكمــة مهنــة ال تليــق 
باملــرأة. وقــد عــرّب القضــاة الرجــال عــن هــذا الــرأي مــراراً يف األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم. فعــىل ســبيل املثــال، يف ســنة 1٩٥2 أصــدرت املحكمــة اإلداريــة حكــامً 
يقــي بعــدم تعيــني النســاء يف بعــض املراكــز أو املهــن، مبــا يف ذلــك مجلــس الدولــة )الهيئــة التــي تشــمل كافــة املحاكــم اإلداريــة( والســلطة القضائيــة، نظــراً إىل 
الوضــع والبيئــة واملتطلبــات املحيطــة بهــذه املراكــز ونتيجــة التقاليــد واملامرســات املرافقــة للمجتمــع املــرصي.2٨٦ وصــدر حكــم مشــابه يف العــام 2٨٧.1٩٧٨ وقــد 

صــدر الحكــامن عــن املحكمــة اإلداريــة يف دعــاوى رفعتهــا النســاء عــىل أثــر رفــض تعيــني املــرأة يف مجلــس الدولــة.

وعــىل أثــر إحــدى الفتــاوى الصــادرة عــن شــيخ األزهــر وغــريه مــن الســلطات والتــي تفيــد عــىل أنّــه »ال يوجــد نــص رصيــح قاطــع مــن القــرآن الكريــم أو مــن 
الســنة النبويــة املطهــرة مينــع املــرأة مــن تــويل وظيفــة القضــاء »، وعــنّي الرئيــس مبــارك امــرأًة يف املحكمــة الدســتورية العليــا ســنة 2٨٨.2٠٠٣ فكانــت تهــاين الجبــايل 
القاضيــة الوحيــدة يف مــرص حتــى ســنة 2٠٠٧، بعدهــا عيّنــت ٣1 امــرأة أخــرى يف الســلطة القضائيــة.2٨٩ وقــد عــنّي العــدد األكــرب مــن هــؤالء النســاء مــن مناصــب 
ضمــن النيابــة اإلداريــة. وقــد تبــنّي مــن املقابــالت التــي أجريــت مــع القاضيــات واملحاميــات يف مــرص ســنة 2٠12 أّن مجموعــاً مــن ٤2 قاضيــة قــد تــم تعيينهــّن 

يف املحاكــم الجنائيــة واملدنيــة ومحاكــم األرسة واملحاكــم التجاريــة.2٩٠

وعــىل الرغــم مــن هــذه التحســينات، تبقــى املعارضــة ضــّد تعيــني املــرأة يف املناصــب القضائيــة كامنــًة يف القضــاء نفســه. ففــي عــام 2٠1٠، صّوتــت األكريــة يف 
الجمعيــة العامــة ملجلــس الدولــة ضــّد تعيــني القاضيــات يف هــذه الهيئــة. 2٩1 بعــد تصويــت مجلــس الدولــة، قــّدم وزيــر العــدل يف تلــك الفــرتة طلــب رأي استشــاري 
لــدى املحكمــة الدســتورية العليــا بشــأن معايــري التعيــني يف مجلــس الدولــة. فحكمــت املحكمــة الدســتورية العليــا بــأّن املعايــري واضحــة وال ميكــن تفســريها مــن 
قبــل مجلــس الدولــة عــىل أنهــا تســتبعد النســاء.2٩2 ورغــم الحكــم الصــادر عــن املحكمــة الدســتورية العليــا، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني مــن عــدد مــن 

ااملحامــني املرصيــني أنـّـه مل يتــّم تعيــني أي امــرأة كقاضيــة يف املحاكــم اإلداريــة.

2٨1   قانون السلطة القضائية، املادة ٨1.

ــا إىل املجلــس األعــىل للهيئــات  ــم القضاي ــات والرتقيــات واإلحــاالت واملظــامل قبــل تقدي ــة دراســة التعيين ــوىّل هــذه اللجن 2٨2   تبعــاً للــامدة ٦ مــن القانــون رقــم ٨2 لســنة 1٩٦٩، تت
القضائيــة.

2٨٣   قانون السلطة القضائية، املادة ٨1.

2٨٤   ألغى القانون رقم 1٩2 لسنة 2٠٠٨ القانون رقم ٨2 لسنة 1٩٦٩.

2٨٥   راجــع دســتور ســنة 1٩٧1؛ قانــون الســلطة القضائيــة، املــادة ٣٨؛ والقانــون رقــم ٤٧ لســنة 1٩٧2، املــادة ٧٣ )1( )إدراج معايــري تعيــني القضــاة وعــدم اإلشــارة إىل النــوع االجتامعــي 
كأحــد املؤهــالت(.

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٦   الهيئة العامة لالستعالمات املرأة املرصية والقضاء

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٧   الهيئة العامة لالستعالمات املرأة املرصية والقضاء

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٨   الهيئة العامة لالستعالمات املرأة املرصية والقضاء

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٩   الهيئة العامة لالستعالمات املرأة املرصية والقضاء

2٩٠   املقابــالت التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني مــع القاضيــات واملحاميــات يف ٤ أيلول/ســبتمرب 2٠12. مل تتمكــن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني مــن الحصــول عــىل اإلحصــاءات 
ــم املتحــدة اإلمنــايئ. ــج األم ــرات برنام ــاً لتقدي ــون نســمة وفق ــدد ســكان مــرص بـــ٩٠.2 ملي ــّدر ع ــدد اإلجــاميل للقضــاة يف مــرص. يق الرســمية حــول الع

2٩1  من مجموع من ٣٨٠ قاضياً، صّوت ٣٣٤ ضد تعيني املرأة، يف حني صّوت ٤2 لصالحها، وامتنع ٤ قضاة عن التصويت.

2٩2   الــرأي االستشــاري الصــادر عــن املحكمــة الدســتورية العليــا واملتعلــق بالطلــب رقــم 1 للســنة القضائيــة ٣2، قــرار 1٥ آذار/مــارس 2٠1٠. راجــع أيضــاً معهــد حقــوق اإلنســان التابــع 
ــة يف مــرص، شــباط/فرباير  2٠1٤، ص. ٣٠. ــة العام ــي تواجــه اســتقالل القضــاة وأعضــاء النياب ــات الت ــن السياســة: التحدي ــون ع ــني، فصــل القان ــة للمحام للرابطــة الدولي

http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=66638
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يف اجتــامٍع عقــده مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني يف أيلول/ســبتمرب 2٠12، دافــع األمــني العــام ملجلــس الدولــة عــن هــذا املوقــف باعتبــاره حــذراً، وأكّــد أّن تجربــة 
خــوض املــرأة غــامر القضــاء بــدأ قبــل ســبع ســنني فقــط. يجــب أن نــرى كيــف ســيبدو ونحــن اآلن يف طــور اختبــار هــذه التجربــة. فــإذا نجحــت، قــد تنتقــل 
إىل الهيئــات األخــرى، مبــا يف ذلــك مجلــس الدولــة. وعــىل نحــٍو مشــابه، أكّــد نائــب رئيــس ملجلــس الدولــة بقولــه: نعمــل عــىل مراقبــة التجربــة وتقييمهــا ونحــن 

باالنتظــار اليــوم. ليــس هنــاك مــن اعــرتاض عــىل أســاس قانــوين.

مــن جهتهــم، أبــدى بعــض كبــار القضــاة انفتاحــاً أقــل حيــال تعيــني املزيــد مــن النســاء يف القضــاء. فقــد عــرّب مثــالً أحــد القضــاة يف محكمــة جنايــات القاهــرة 
عــن رأيــه للجنــة الدوليــة للحقوقيــني، بقولــه إنّــه يجــب عــدم تــويل املــرأة منصــب القضــاء لكونــه مــن غــري املالئــم للنســاء املشــاركة يف التحقيقــات الجنائيــة.

رغم هذه املعارضة، ينّص دستور سنة 2٠1٤ عىل أن تكفل الدولة للمرأة حقها يف تويل الوظائف يف الهيئات القضائية، دون متييز ضدها.2٩٣

يف حزيران/يونيو 2٠1٥، عيّنت 2٦ امرأة إضافية يف النيابة اإلدارية هيئة قضايا الدولة كقاضيات يف املحاكم العادية.2٩٤

٣. األمن الوظيفي والنقل

تنــّص املــادة 1٨٦ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ عــىل أّن القضــاة غــري قابلــني للعــزل وأّن القانــون يحــّدد رشوط وإجــراءات تقاعدهــم وينظــم مســاءلتهم تأديبيــاً مبــا 
يحفــظ اســتقاللهم وحيادهــم. ويؤكّــد قانــون الســلطة القضائيــة عــىل أّن رجــال القضــاء والنيابــة العامــة يبقــون يف وظائفهــم إىل ســن الســبعني عامــاً وهــو العمــر 
اإلجبــاري للتقاعــد.2٩٥ وبالرغــم مــن هــذه املقتضيــات، يجــوز مــع ذلــك عــزل القضــاة مــن مناصبهــم أو إحالتهــم إىل املعــاش نتيجــة إجــراءات تأديبيــة أو »لفقــدان 

أســباب الصالحيــة«؛ كــام ميكنهــم أيضــاً أن يختــاروا االســتقالة.2٩٦ 

عندمــا كان مــريس رئيســاً، قــّدم كل مــن حــزب الحريــة والعدالــة، وحــزب الوســط، وحــزب البنــاء والتنميــة اقرتاحــاً بتخفيــض ســن التقاعــد اإللزامــي لرجــال القضــاء 
والنيابــة العامــة مــن الســبعني إىل الســتني. وكان هــذا التغيــري لــو متــت املوافقــة عــىل االقــرتاح ليطــال آالف القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة يف مــرص، فيجــربون 
عــىل التقاعــد.2٩٧ لقــي االقــرتاح انتقــاداٍت شــديدة مــن جانــب أعضــاء الســلطة القضائيــة، فوصفــوه بأنــه يذكّــر بـــام درج عــىل تســميته بـ«مذبحــة القضــاة« التــي 
قادهــا الرئيــس عبــد النــارص ســنة 1٩٦٩، والتــي طــرد فيهــا مئــات القضــاة أو أحيلــوا إىل وظائــف غــري قضائيــة. غــري أّن منــارصي االقــرتاح زعمــوا أّن تخفيــض ســن 
التقاعــد مــن شــأنه أن يبعــد القضــاة املعيّنــني يف عهــد مبــارك. ورغــم أّن االقــرتاح قــد قوبــل باملعارضــة الشــديدة مــن جانــب معظــم القضــاة ومجلــس القضــاء 
األعــىل املخــّول مبوجــب القانــون عــىل التعليــق عــىل مشــاريع الترشيعــات املتعلقــة بالقضــاء، طرحــت الهيئــة التنفيذيــة مــرشوع القانــون للنقــاش أمــام مجلــس 
الشــورى )الغرفــة العليــا للربملــان املــرصي(. يف أيار/مايــو 2٠1٣، وافــق مجلــس الشــورى عــىل مــرشوع القانــون بصفــة مؤقتــة. ويف نهايــة املطــاف، مل تقــّر الهيئــة 
الترشيعيــة مــرشوع القانــون قبــل اإلطاحــة مبــريس، غــري أّن الحادثــة تشــري مــع ذلــك إىل الخطــر املســتمر لهــذا النــوع مــن التدخــل يف شــؤون األمــن الوظيفــي 

ألعضــاء الســلطة القضائيــة مــن قبــل الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة.

ــون الســلطة  ــح قان ــون.2٩٨ هــذا ومين ــة بالقان ــة املبين ــم أو إعارتهــم إال يف األحــوال وبالكيفي ــة، ال يجــوز نقــل القضــاة أو ندبه ــون الســلطة القضائي مبوجــب قان
ــة أخــرى، عــىل الشــكل اآليت:  ــدب القضــاة إىل وظائــف قضائي ــة ن ــر العــدل صالحي ــة وزي القضائي

ندب الرؤساء والقضاة باملحاكم االبتدائية ملحاكم غري محاكمهم ملدة ال تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد ملدة أخرى بعد موافقة 	 
مجلس القضاء األعىل.2٩٩

يندب قضاة محاكم االستئناف لرئاسة املحاكم االبتدائية ملدة سنة عىل األكر قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس القضاء األعىل.٣٠٠	 

يندب قضاة محاكم االستئناف للعمل يف محكمة استئناف غري املحكمة التابعني لها أو بالنيابة العامة أو مبحكمة النقض ملدة ال تتجاوز 	 
ستة أشهر قابلة للتجديد ملدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابعني لها وموافقة مجلس القضاء األعىل.٣٠1

وال تطلب موافقة القايض للندب املؤقت.

إضافــًة إىل ذلــك، يجــوز لوزيــر العــدل نــدب القــايض مؤقتــاً للقيــام بأعــامل قضائيــة أو قانونيــة غــري عملــه أو باإلضافــة إىل عملــه، بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة 

2٩٣   دستور سنة 2٠1٤، املادة 11.

2٩٤   القرار رقم 2٣٥ لسنة 2٠1٥ الصادر عن رئيس الجمهورية يف 2٦ أيار/مايو 2٠1٥، كام نرش يف الجريدة الرسمية رقم 2٥ يف 1٨ حزيران/يونيو 2٠1٥.

2٩٥   قانون السلطة القضائية، املادتان ٦٧ و٦٩.

2٩٦   قانون السلطة القضائية، املادة 11٠ )اإلحالة إىل املعاش( واملادة ٧٠ )االستقالة(.

2٩٧   أورســوال لينــديس، القانــون ضــد القضــاة، يف صحيفــة نيويــورك تاميــز، 1٦ أيار/مايــو 2٠1٣ )مــع اإلشــارة إىل أّن القانــون »سريســل حــواىل ٣٠٠٠ قــاٍض مــن كبــار الســن إىل توضيــب 
ــو 2٠1٣. ــدى، ٨ أيار/ماي ــة ص ــرص يف صحيف ــة يف م ــلطة القضائي ــىل الس ــة ع ــراون، املعرك ــان ج. ب ــم«(؛ ناث أغراضه

2٩٨   قانون السلطة القضائية، املادة ٥2.

2٩٩   قانون السلطة القضائية، املادة ٥٨.

٣٠٠   قانون السلطة القضائية، املادة ٩.

٣٠1   قانون السلطة القضائية، املادتان ٥٦-٥٧.
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التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل، وال يجــوز أن تزيــد مــدة نــدب القــايض لغــري عملــه طــول الوقــت عــىل ثــالث ســنوات متصلــة.٣٠2 وال تطلــب موافقــة 
القــايض عــن هــذه القــرارات املؤقتــة أيضــاً.

يجــوز إعــارة أعضــاء الســلطة القضائيــة، مبــن فيهــم رجــال النيابــة العامــة، إىل الحكومــات األجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ 
رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا القــايض أو النائــب العــام بحســب األحــوال وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.٣٠٣ وال يجــوز أن تزيــد مــدة اإلعــارة عــىل 
أربــع ســنوات متصلــة ومــع ذلــك يجــوز أن تزيــد املــدة عــىل هــذا القــدر إذا اقتضــت ذلــك مصلحــة قوميــة يقدرهــا رئيــس الجمهوريــة.٣٠٤ وال تطلــب موافقــة 

القــايض يف هــذه الحالــة أيضــاً.

ينــص دســتور ســنة 2٠1٤ عــىل أنــه ال يجــوز نــدب القضــاة كليــاً أو جزئيــاً إال للجهــات وىف األعــامل التــى يحددهــا القانــون، وذلــك كلــه مبــا يحفــظ اســتقالل 
القضــاء والقضــاة وحيدتهــم، ويحــول دون تعــارض املصالــح. ويبــني القانــون الحقــوق والواجبــات والضامنــات املقــررة لهــم.٣٠٥ بالرغــم مــن أّن هــذه املقتضيــات 
قــد تفيــد كأســاس للمطالبــة مبزيــد مــن الشــفافية، ووضــع معايــري موضوعيــة، وحــّد لــدور الســلطة التنفيذيــة يف القــرارات املتعلقــة باإلعــارات والنــدب، اال أّن 

هــذه اإلصالحــات القانونيــة والسياســية وحتــى متوز/يوليــو 2٠1٦ ال تبــدو مرتقبــة.

باإلضافــة إىل مــا ورد أعــاله، تنــّص أحــد املقتضيــات االنتقاليــة الــواردة يف دســتور ســنة 2٠1٤ عــىل أن يصــدر مجلــس النــواب قانونــاً بتنظيــم قواعــد نــدب القضــاة 
وأعضــاء الجهــات والهيئــات القضائيــة، مبــا يضمــن إلغــاء النــدب الــكيل والجــزيئ  لغــري الجهــات القضائيــة أو اللجــان ذات االختصــاص القضــاىئ أو إلدارة شــؤون 
العدالــة أو اإلرشاف عــىل االنتخابــات.٣٠٦ وفقــاً ألحــد أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور، تهــدف هــذه املــادة إىل كبــح تدخــل الســلطة التنيفذيــة بالقضــاء عــن طريــق 

تقييــد مامرســة إعــارة القضــاة إىل الهيئــات غــري القضائيــة.٣٠٧ ويبقــى أن نشــهد عــىل مــا ســتحققه مقرتحــات مجلــس النــواب.

بعــد اإلطاحــة بالرئيــس الســابق مــريس يف متوز/يوليــو 2٠1٣، أحيــل عــدد كبــري مــن القضــاة إىل الوظائــف غــري القضائيــة، وأجــربوا عــىل التقاعــد وفصلــوا مــن 
مناصبهــم عــىل أثــر إجــراءات تأديبيــة وإجــراءات فقــدان الصالحيــة )راجــع الفصــل األول، ثالثــاً، الــذي يطــرح املخــاوف حــول العدالــة واألســباب الداعيــة لهــذا 

النــوع مــن اإلجــراءات وامللحــق 1 ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه اإلجــراءات.( يتضمــن القســم التــايل معلومــات حــول تفاصيــل هــذه اإلجــراءات.

٤. التقييم والتأديب

تشــكل بــوزارة العــدل إدارة التفتيــش القضــايئ عــىل أعــامل القضــاة والرؤســاء باملحاكــم االبتدائيــة.٣٠٨ وتؤلــف مــن مديــر ووكيــل يختــاران مــن قضــاة محكمــة 
ــر حــول فصــل إدارة  ــرشت تقاري ــد انتفاضــة ســنة 2٠11، انت ــة.٣٠٩ بع ــم االبتدائي ــاء باملحاك ــن الرؤس ــم وم ــدٍد كاٍف منه ــن ع ــتئناف وم ــم االس ــض أو محاك النق
ــه قــد مّتــت  التفتيــش القضــايئ عــن وزارة العــدل.٣1٠ يف العــام 2٠12، أخــرب أحمــد مــي الــذي كان وزيــراً للعــدل يف تلــك الفــرتة اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أنّ
صياغــة مــرشوع أمــر يقــي بــإرشاف مجلــس القضــاء األعــىل عــىل إدارة التفتيــش القضــايئ.٣11 ولكــن مل يجــر بعــد إقــرار أي قانــون بهــذا الشــأن وحتــى شــهر متــوز/

يوليــو 2٠1٦، تبقــى إدارة التفتيــش القضــايئ خاضعــًة إلرشاف وزارة العــدل.

يخضــع القضــاة لنوعــني مــن التفتيــش: 1( التفتيــش التقنــي، حيــث تنظــر إدارة التفتيــش القضــايئ يف عمــل القــايض؛ و2( التفتيــش عــىل أثــر إنــذار خطــي، وهــي 
حــاالت تثــار فيهــا الشــكوك حــول ســلوك القــايض مــن قبــل رئيــس املحكمــة التابــع لهــا القــايض أو الجمعيــة العامــة بهــا.

وفقــاً لقانــون الســلطة القضائيــة، يجــرى التفتيــش التقنــي ملجموعــة مــن قضــاة املحاكــم االبتدائيــة املختاريــن مســبقاً مــرة كل ســنتني عــىل األقــل.٣12 يضــع وزيــر 
العــدل الئحــة التفتيــش القضــايئ لقضــاة املحاكــم االبتدائيــة الخاضعــني للتفتيــش التقنــي يف فــرتة معينــة. يف املــايض، كانــت موافقــة املجلــس األعــىل للهيئــات 
القضائيــة عــىل الئحــة قضــاة املحاكــم االبتدائيــة رضوريــًة؛ ولكــن، مــع إلغــاء هــذا املجلــس مبوجــب دســتور ســنة 2٠1٤، ليــس مــن الواضــح مــا الهيئــة املطلــوب 

موافقتهــا عــىل الالئحــة.٣1٣

٣٠2   قانون السلطة القضائية، املادتان ٦2 و٦٤.

٣٠٣   قانون السلطة القضائية، املادة ٦٥.

٣٠٤   املرجع نفسه.

٣٠٥   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٨٦.

٣٠٦   دستور سنة 2٠1٤، املادة 2٣٩.

٣٠٧   إيجاز من الدكتورة منى ذو الفقار باستضافة بعثة مرص الدامئة إىل األمم املتحدة، 2٤ آذار/مارس 2٠1٤، جنيف، سويرسا.

٣٠٨   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٨.

٣٠٩   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٨.
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aspx.in-judiciary-independent-an-towards-moves-Minister/-Politics

٣11   التقــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني بوزيــر العــدل أحمــد مــي يف ٣ أيلول/ســبتمرب 2٠12. راجــع أيضــاً وزيــر العــدل يصــوغ قوانــني  ملزيــد مــن االســتقاللية القضائيــة، يف صحيفــة 
independence-judicial-more-law-drafts-minister-justice/news/com.egyptindependent.www//:http الرابــط  عــرب  متوافــر   ،2٠12 آب/أغســطس   1٣ إندبندنــت،  مــرص 

٣12   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٨.

٣1٣   قانــون الســلطة القضائيــة، املــادة ٧٨. ينّســق املجلــس األعــىل للهيئــات القضائيــة شــؤون مختلــف الهيئــات القضائيــة يف مــرص. وال يجــدر الخلــط بينهــا وبــني مجلــس القضــاء 
ــة. ــم العادي ــة للمحاك ــؤون اإلداري ــوىّل الش ــذي يت ــىل ال األع
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٧٠ | القضاء املرصي: أداة للقمع

ال ينــّص قانــون الســلطة القضائيــة أو أي قانــون آخــر يف مــرص عــىل مدونــة وطنيــة شــاملة للســلوك القضــايئ أو أخالقيــات املهنــة، لتوجيــه القضــاة، أو لتقييــم أداء 
أو ســلوك القــايض بصــورة دوريــة ضمــن ســياق عمليــات تفتيــش منتظمــة، ودوريــة وتقنيــة أو ضمــن نظــام اإلنــذارات أو نظــام تأديبــي ذي طابــع أكــر رســمية. 

ولكــن، ينــص قانــون اإلجــراءات الجنائيــة عــىل مــواّد محــدودة تتنــاول تنحــي القضــاة مــن قضيــة معينــة.

بعــد التفتيــش التقنــي، يخطــر وزيــر العــدل مــن يقــدر بدرجــة متوســط أو أقــل مــن املتوســط مــن رجــال القضــاء والنيابــة العامــة بدرجــة كفايتــه، وذلــك مبجــرد 
انتهــاء إدارة التفتيــش املختصــة مــن تقديــر كفايتــه.٣1٤ وملــن أخطــر الحــق يف التظلــم، ويكــون التظلــم بعريضــة تقــدم إىل إدارة التفتيــش القضــايئ. وكان هــذا 
التظلــم يف الســابق يحــال إىل لجنــة املجلــس األعــىل للهيئــات القضائيــة، التــي تفصــل يف التظلــم بعــد االطــالع عــىل األوراق وســامع أقــوال املتظلــم ويصــدر قرارهــا 
خــالل خمســة عــرش يومــاً مــن تاريــخ إحالــة األوراق إليهــا.٣1٥ ومنــذ إلغــاء املجلــس األعــىل للهيئــات القضائيــة مبوجــب دســتور ســنة 2٠1٤، ليــس مــن الواضــح 

اليــوم مــا هــي الهيئــة املكلفــة بالنظــر يف هــذه املظــامل.

عــالوًة عــىل ذلــك، إذا حصــل القــايض عــىل تقريريــن متواليــني بدرجــة أقــل مــن املتوســط، يعــرض وزيــر العــدل أمــره عــىل املجلــس التأديبــي. فيقــوم املجلــس 
بفحــص حالتــه فــإذا تبــني صحــة التقاريــر أو صريورتهــا نهائيــة قــرر إحالتــه إىل املعــاش أو نقلــه إىل وظيفــة أخــرى غــري قضائيــة.٣1٦ وال يكــون هــذا القــرار قابــاًل 

لالســتئناف.

كــام ســبق وذكــر أعــاله، لرئيــس املحكمــة، مــن تلقــاء نفســه أو بنــاًء عــىل قــرار الجمعيــة العامــة، حــق تنبيــه القضــاة إىل مــا يقــع منهــم »مخالفــاً لواجباتهــم أو 
مقتضيــات وظائفهــم« بعــد ســامع أقوالهــم.٣1٧ ويكــون التنبيــه شــفاهاً أو كتابــًة ويف الحالــة األخــرية يبلــغ صورتــه لوزيــر العــدل.

وللقايض أن يعرتض عىل التنبيه الصادر إليه كتابًة بطلب يرفع خالل أسبوعني من تاريخ تبليغه إياه إىل مجلس القضاء األعىل.

وللمجلــس إجــراء تحقيــق عــن الواقعــة التــي كانــت محــالً للتنبيــه بعــد ســامع أقــوال القــايض ولــه أن يؤيــد التنبيــه أو يعتــربه كأن مل يكــن ويبلــغ قــراره إىل وزيــر 
العــدل. وإذا تكــررت املخالفــة ذاتهــا أو اســتمرت بعــد صــريورة التنبيــه نهائيــاً رفعــت الدعــوى التأديبيــة.٣1٨ أمــا اإلجــراءات التأديبيــة فمنصــوص عليهــا يف املــادة 

٩٨ مــن قانــون الســلطة القضائيــة.

باإلضافــة إىل التفتيــش التقنــي أو املبنــي عــىل التظلــم، يخضــع جميــع القضــاة، يف مــا عــدا أعضــاء مجلــس القضــاء األعــىل، للتأديــب مبوجــب املــادة ٩٨ مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة. أمــا بالنســبة لقضــاة مجلــس القضــاء األعــىل، تتــوىل الجمعيــة العامــة لــدى املحكمــة العمليــة التأديبيــة. تقــام الدعــوى التأديبيــة بطريقــة مــن 

ثــالث: 1( مــن النائــب العــام مــن تلقــاء نفســه، أو 2( بنــاء عــىل اقــرتاح وزيــر العــدل، أو ٣( رئيــس املحكمــة التــي يتبعهــا القــايض.٣1٩

يتشــكل املجلــس التأديبــي مــن أقــدم رؤســاء محاكــم االســتئناف مــن غــري أعضــاء مجلــس القضــاء األعــىل، وعضويــة أقــدم قاضيــني مبحكمــة النقــض وأقــدم نائبــي 
رئيــس محكمــة االســتئناف. أمــا القــايض الــذي يقــود التفتيــش التأديبــي فيتــم اختيــاره  وفقــاً لرتبــة القــايض موضــوع الشــكوى.٣2٠ وبعــد اختيــار القــايض الــذي 

ســيتوىّل التحقيــق، يســمح مجلــس القضــاء األعــىل مببــارشة التحقيــق.٣21

للقــايض املعنــي أن ينيــب يف الدفــاع عنــه أحــد رجــال القضــاء الحاليــني أو الســابقني مــن غــري أربــاب الوظائــف أو املهــن )وليــس محامــني( ولــه أن يقــدم دفاعــه 
كتابــًة.٣22 مبوجــب املــادة 1٠2 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، إذا رأى مجلــس التأديــب وجهــاً للســري يف إجــراءات املحاكمــة عــن جميــع التهــم أو بعضهــا، كلــف 
القــايض الحضــور مبيعــاد أســبوع عــىل األقــل بنــاء عــىل أمــر مــن رئيــس املجلــس.٣2٣ ويجــب أن يشــتمل طلــب الحضــور عــىل بيــاٍن كاٍف ملوضــوع الدعــوى وأدلــة 

االتهــام. تكــون جلســات املحاكمــة التأديبيــة رسيــًة، ال يحرهــا الجمهــور وال اإلعــالم وال حتــى عائلــة القــايض.٣2٤

وللمجلــس دامئــاً الحــق يف طلــب حضــور القــايض بشــخصه وإذا مل يحــر القــايض أو مل ينيــب عنــه أحــداً جــاز الحكــم يف غيبتــه بعــد التحقــق مــن صحــة إعالنه.٣2٥ 

٣1٤   قانون السلطة القضائية، املادة ٧٩.

٣1٥   قانون السلطة القضائية، املادة ٨٠ و٨1.

٣1٦   قانون السلطة القضائية، املادة 112.

٣1٧   قانون السلطة القضائية، املادة ٩٤.

٣1٨   قانون السلطة القضائية، املادة ٩٤.

٣1٩   قانون السلطة القضائية، املادة ٩٩.

٣2٠   تنــص املــادة ٩٩ عــىل مــا يــيل: يتــوىل التحقيــق »أحــد نــواب رئيــس محكمــة النقــض أو رئيــس مبحكمــة االســتئناف يندبــه وزيــر العــدل أو رئيــس املحكمــة بالنســبة إىل القضــاة 
ومــن يعلوهــم مبحكمــة النقــض أو مبحاكــم االســتئناف، أو قــاض مــن محكمــة النقــض أو مــن محكمــة االســتئناف مــن إدارة التفتيــش القضــايئ بالنســبة إىل الرؤســاء باملحاكــم االبتدائيــة وقضاتهــا.«

٣21   قانون السلطة القضائية، املادة ٩٦ )٤(.

٣22   قانون السلطة القضائية، املادة 1٠٦.

٣2٣   إن مل تكن إجراءات املحكمة رضوريًة، ال ينص القانون عىل أي مقتى يتطلّب من القايض أن يقدم طلب الحضور.

٣2٤   قانون السلطة القضائية، املادة 1٠٦.

٣2٥   قانون السلطة القضائية، املادة 1٠٦.
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يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر مــن املجلــس مشــتمالً عــىل األســباب التــي بنــي عليهــا وتكــون تــالوة منطــوق الحكــم يف جلســة علنيــة، مفتوحــة حتى لإلعــالم.٣2٦

وللنائــب العــام وللمحكــوم عليــه الطعــن يف هــذا الحكــم خــالل ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ صــدوره أمــام مجلــس تأديــب أعــىل يشــكل مــن رئيــس محكمــة النقــض، 
رئيســاً، واقــدم ثالثــة مــن رؤســاء محاكــم االســتئناف وأحــدث ثالثــة نــواب لرئيــس محكمــة النقــض.٣2٧ ترفــع الدعــوى بعريضــة تــودع قلــم كتــاب ويكلــف النائــب 
العــام والقــايض بالحضــور يف الجلســة التــي تحــدد لتحضــري الدعــوى. وال يــأيت القانــون عــىل ذكــر فــرتة محــددة قبــل الجلســة لإلشــعار بانعقادهــا لألطــراف.٣2٨ 
وبعــد تحضــري الدعــوى، يحــال القــايض الــذي يخضــع لإلجــراءات إىل جلســة أمــام مجلــس التأديــب األعــىل للمرافعــة يف موضوعهــا.٣2٩ وهنــا أيضــاً ال يحــدد القانــون 

فــرتة ســابقة للجلســة إلبــالغ القــايض بهــا. كــام ال ينــّص عــىل مــا إذا كان للقــايض الحــق باملرافعــة شــفهياً أو خطيــاً.

يقــّرر املجلــس التأديبــي بالعقوبــات التــي ميكــن فرضهــا بعــد صــدور حكــم مبســؤولية القــايض عــن ســوء الســلوك. العقوبــات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا عــىل 
القضــاة هــي اللــوم والعــزل.٣٣٠ عــىل ســبيل املثــال ميكــن عــزل القــايض مــن وظيفتــه القضائيــة ونقلــه إىل وظيفــة غــري قضائيــة نتيجــة إجــراء تأديبــي.٣٣1 وال ينــص 
قانــون الســلطة القضائيــة عــىل أي توجيــه يف مــا يتعلــق بطريقــة تطبيــق هــذه العقوبــات، كمعيــار تناســب العقوبــة مــع ســوء الســلوك أو اقتصــار العــزل عــىل 

الحــاالت التــي يســهم فيهــا ســوء الســلوك بفقــدان صالحيــة القــايض لشــغل منصبــه.

يتوىل وزير العدل تنفيذ األحكام الصادرة من مجلس التأديب، مبا فيها الفصل عن العمل.٣٣2

مبوجب املادة 1٠٤ من قانون السلطة القضائية، ال تأثري للدعوى التأديبية عىل الدعوى الجنائية أو املدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

إضافــًة إىل التفتيــش واإلجــراءات التأديبيــة، إذا ظهــر يف أي وقــت أن القــايض »فقــد أســباب الصالحيــة« لواليــة القضــاء لغــري األســباب الصحيــة، يرفــع طلــب اإلحالة 
إىل املعــاش أو النقــل إىل وظيفــة أخــرى غــري قضائيــة مــن وزيــر العــدل مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــىل طلــب رئيــس املحكمــة إىل املجلــس التأديبــي لجلســة 
»فقــدان الصالحيــة لواليــة القضــاء«. ولهــذا املجلــس إذا رأى محــالً للســري يف اإلجــراءات، أن ينــدب عنــد االقتضــاء أحــد أعضائــه إلجــراء مــا يلــزم مــن التحقيقــات 
ويدعــو املجلــس القــايض للحضــور أمامــه مبيعــاد ثالثــة أيــام، ويعتــرب القــايض يف إجــازة حتميــة تــرصف لــه خاللهــا كافــة مســتحقاته املاليــة وذلــك حتــى الفصــل 
يف الطلــب. وبعــد ســامع طلبــات ممثــل النيابــة العامــة  ودفــاع القــايض أو مــن ينــوب عنــه يصــدر املجلــس حكمــه مشــتمالً عــىل األســباب التــي بنــى عليهــا 
إمــا بقبــول الطلــب وإحالــة القــايض إىل املعــاش أو نقلــه إىل وظيفــة أخــرى غــري قضائيــة، مثــل  وزارة العــدل، وإمــا برفــض الطلــب.٣٣٣ وللقــايض الطعــن يف قــرار 

املجلــس التأديبــي أمــام مجلــس تأديبــي أعــىل.٣٣٤

ال ينــص قانــون الســلطة القضائيــة أو أي قانــون آخــر عــىل مــا مييــز بــني فقــدان الصالحيــة واإلجــراءات التأديبيــة، وال يوضــح الســلوك أو الحالــة التــي تجعــل 
القــايض »فاقــداً أســباب الصالحيــة« لواليــة القــايض.

يف شــهر آذار/مــارس 2٠1٥، أجــرب ٣1 قاضيــاً عــىل التقاعــد عــىل أثــر »إجــراءات فقــدان الصالحيــة لواليــة القــايض« لدورهــم املزعــوم يف التوقيــع عــىل بيــان متــوز/
يوليــو ومشــاركتهم يف تظاهــرة ســاحة رابعــة. ويف ســياق اإلجــراءات التــي قيــدت ضدهــم، اعــرتض القضــاة بــأّن القضيــة كانــت مــن املفــرتض أن تعالــج كمســألة 
ــة تكــون مالمئــة  تأديبيــة مبــا أّن اإلجــراءات كانــت ترتبــط بحادثــة واحــدة. إالّ أّن املجلــس التأديبــي رفــض هــذه الحجــة وأعلــن أّن إجــراءات فقــدان الصالحي
عندمــا ال يكــون القــايض قــادراً عــىل أداء وظائفــه بســبب ســوء الســلوك أو عــدم التــزام الحيــاد.٣٣٥ وقــد أجــرب القضــاة األحــد والثالثــني الذيــن عــىل التقاعــد بحجــة 
مشــاركتهم يف نشــاط ســيايس أخــل باســتقالليتهم إىل األبــد، وبالتــايل أفقدهــم أســباب الصالحيــة لواليــة القــايض. طعــن القضــاة بهــذا القــرار أمــام مجلــس تأديبــي 
أعــىل. ويف 2٨ آذار/مــارس 2٠1٦، عــزل ٣2 مــن القضــاة الذيــن أحيلــوا إىل اإلجــراءات التأديبيــة مــن مناصبهــم )تناقــش هــذه القضيــة مبزيــد مــن التفاصيــل يف 

القســم ثالثــاً مــن الفصــل األول(.

ثانياً. التقييم عىل ضوء املعايري الدولية

ــت مناقشــته يف الفصــل الســابق، تهــدف املعايــري الدوليــة املتعلقــة بحاميــة اســتقاللية القضــاء ألن تكــون الشــؤون املتعلقــة بتعيــني القضــاة، وثباتهــم  كــام متّ
الوظيفــي، واســتكامل تحصيلهــم العلمــي القانــوين، وتقييمهــم، وترقيتهــم، ونقلهــم وتأديبهــم متســقًة مــع اســتقالليتهم ومعــّززًة لهــا، مبــا يف ذلــك عــن طريــق 

ضــامن عــدم خضــوع الســلطة القضائيــة ألي تأثــري غــري مالئــم مــن الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة.

٣2٦   قانون السلطة القضائية، املادة 1٠٧.

٣2٧   قانون السلطة القضائية، املادتان 1٠٦ و1٠٧.

٣2٨   قانون السلطة القضائية، املواد 1٠٧ و٨٣-٨٥.

٣2٩   قانون السلطة القضائية، املادة ٨٤. 

٣٣٠   قانون السلطة القضائية، املادة 1٠٨.

٣٣1   قانون السلطة القضائية، املادة 11٤.

٣٣2   قانون السلطة القضائية، املادة 11٠.

٣٣٣   قانون السلطة القضائية، املادة 111. هذا اإلجراء، ولو ينفذه املجلس التأديبي هو إجراء مختلف ينطبق عىل جلسات »فقدان أسباب الصالحية لوالية القايض.«

٣٣٤   قانون السلطة القضائية، املادتان 111 و1٠٧.

٣٣٥   القضية رقم 1 يف السنة القضائية ٩، فقدان أسباب الصالحية لوالية القايض، الحكم الصادر يف 1٤ آذار/مارس 2٠1٥، ص. ٥٣.
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ــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان قــد أوضحــت أّن رشط اســتقاللية الهيئــة القضائيــة املشــار إليــه يف املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق  وكانــت اللجن
املدنيــة والسياســية يــدّل، بــني جملــة أمــور، عــىل »إجــراءات تعيــني القضــاة ومؤهالتهــم وضامنــات كفالــة أمنهــم الوظيفــي حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد اإللزامــي 

أو انتهــاء فــرتة واليتهــم، إذا كانــت هنــاك واليــة محــددة، والــرشوط التــي تحكــم الرتقيــة، والنقــل وتعليــق ووقــف العمــل.«٣٣٦

يف مراجعــة اللتــزام الــدول بواجباتهــا مبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، أعربــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان عــن قلقهــا حيــال 
ــم،  ــف القضــاة وتأديبه ــة مســتقلة لتوظي ــاب آلي ــة إىل غي ــالً، أشــارت اللجن ــو، مث ــة الكونغ ــم. يف جمهوري ــف القضــاة وتأديبه ــات املســتقلة لتوظي ــاب اآللي غي
والضغــوط والتأثــريات املتعــددة، مبــا يف ذلــك تلــك الصــادرة عــن الهيئــة التنفيذيــة والتــي يخضــع لهــا القضــاة. فناشــدت الدولــة بإيــالء عنايــة خاصــة لتدريــب 
القضــاة والنظــام الــذي ينظــم عمليــة توظيفهــم وتأديبهــم مــن أجــل تحريرهــم مــن الضغــوط السياســية واملاليــة وغريهــا، وضــامن ثباتهــم الوظيفــي ومتكينهــم 
مــن تحقيــق العدالــة عــىل الفــور وبحيــاد.٣٣٧ يف مــا يتعلــق مبدغشــقر، حيــث ميــارس وزيــر العــدل صالحيــات واســعة يف مــا يتعلــق بالتعيــني، أشــارت اللجنــة إىل 

غيــاب آليــة »متنــع أي تدخــل محتمــل مــن الهيئــة التنفيذيــة يف شــؤون الســلطة القضائيــة«.٣٣٨ 

نســجاً عــىل املنــوال نفســه، ويف توضيــح للواجبــات التــي تفرضهــا ضامنــة الحــق يف املحاكمــة العادلــة أمــام محكمــة مســتقلة وغــري منحــازة مبوجــب املــادة ٦ 
مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، أشــارت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مــراراً إىل أنّــه لتحديــد الحــاالت التــي تعتــرب فيهــا املحكمــة »مســتقلًة« ألغــراض 
املــادة ٦ )1(، يجــب األخــذ يف عــني االعتبــار طريقــة تعيــني األعضــاء ومــدة واليتهــم، ووجــود ضامنــات تحمــي املحكمــة مــن الضغوطــات الخارجيــة وتضمــن لهــا 

مظهــر االســتقاللية.٣٣٩

1. التعيني والرتقية 

مبوجــب املعايــري الدوليــة الهادفــة إىل املحافظــة عــىل اســتقاللية القضــاء، يجــب أن تبنــى معايــري اختيــار القضــاة عــىل أســاس الجــدارة وأن تطبــق عــىل نحــو 
شــفاف وغــري متييــزي.٣٤٠ تنــّص مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة عــىل أنـّـه »يتعــني أن يكــون مــن يقــع عليهــم االختيــار لشــغل 
الوظائــف القضائيــة أفــراداً مــن ذوى النزاهــة والكفــاءة، وحاصلــني عــىل تدريــب أو مؤهــالت مناســبة يف القانــون. ويجــب أن تشــتمل أي طريقــة الختيــار القضــاة. 

عــىل ضامنــات ضــد التعيــني يف املناصــب القضائيــة بدوافــع غــري ســليمة.«٣٤1

أمــا املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا فتنــّص عــىل أنــه يجــب أن »تتســم عمليــة التعيينــات يف 
الهيئــات القضائيــة بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة« وأن أي طريقــة الختيــار القضــاة »يجــب أن تكفــل اســتقالل ونزاهــة القضــاء.«٣٤2

ــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أيضــاً قــد ناشــدت الــدول  وكانــت هيئــات مجلــس حقــوق اإلنســان واملقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني واللجن
بضــامن تعيــني القضــاة مــن ذوي املؤهــالت مــن األقليــات والنســاء.٣٤٣ تنــص مبــادئ التيمــر هــاوس التوجيهيــة للكومنولــث بشــأن الســيادة الربملانيــة واالســتقالل 
القضــايئ، التــي اعتمــدت وأوىص بهــا القضــاة )مبــن فيهــم ٣1 رئيســاً للمحاكــم( للحكومــات ووافــق عليهــا وزراء القانــون مــن دول الكومنولــث، عــىل مــا يــيل: 
»يجــب أن تكــون التعيينــات عــىل جميــع مســتويات الســلطة القضائيــة قامئــة عــىل أســاس الجــدارة مــع االســتعداد املســبق لإلزالــة التدريجيــة إلختــالل التــوازن 

بــني الجنســني، وغريهــا مــن العوامــل التاريخيــة للتمييــز.«٣٤٤

 UN Doc. ــم ــة األمــم املتحــدة رق ــة، وثيق ــام املحاكــم والحــق يف محاكمــة عادل ــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أم ــم ٣2، امل ــق العــام رق ــة بحقــوق اإلنســان، التعلي ــة املعني ٣٣٦   اللجن
CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 1٩. راجــع مثــالً، املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول بوليفيــا، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/add.74، فقــرة 

٣٤؛ املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول لبنــان، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.78، فقــرة 1٥؛ املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق 

اإلنســان حــول أذربيجــان، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/CO/73/AZE، فقــرة 1٤؛ املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول الســودان، وثيقــة األمــم املتحــدة 

ــرة 21. ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.85، فق رق

٣٣٧   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول الكونغو، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/79/Add.118، فقرة 1٤.

٣٣٨   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول مدغشقر، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/MDG/CO/3، فقرة 2٦.

٣٣٩   راجــع عمومــاً، دعــوى إينــكال ضــد تركيــا، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم ٩٣/22٦٧٨، الحكــم الصــادر يف ٩ حزيران/يونيــو 1٩٩٨، فقــرة ٦٥، فينــدالي ضــد 
اململكــة املتحــدة، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم ٩٣/221٠٧، الحكــم الصــادر يف 2٥ شــباط/فرباير 1٩٩٧، فقــرة ٧٣؛ برايــن ضــد اململكــة املتحــدة، املحكمــة األوروبيــة لحقــوق 

ــرة ٣٧. ــن الثاين/نوفمــرب 1٩٩٥، فق ــم ٩1/1٩1٧٨، الحكــم الصــادر يف 22 ترشي ــب رق اإلنســان، الطل

٣٤٠   راجــع عمومــاً املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، املبــدأ أ )٤( )٩( )»يتعــني أن يكــون املعيــار الوحيــد للتعيــني يف 
املنصــب القضــايئ هــو مالءمــة املرشــح ملثــل هــذا املنصــب وفقــاً ملعايــري النزاهــة والتعليــم والتدريــب املالمئــني والقــدرة«(؛ مجلــس أوروبــا، التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادر عــن لجنــة الــوزراء 

بشــأن القضــاة: االســتقاللية، الفعاليــة، واملســؤوليات، فقــرة ٤٤؛ امليثــاق األورويب بشــأن النظــام الســايس للقضــاة، فقــرة 2.1. راجــع أيضــاً اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، دليــل املامرســني رقــم 1: 

ــة العامــة،  جنيــف 2٠٠٧، ص. ٤1. املبــادئ الدوليــة املتعلقــة باســتقالل ومســؤولية القضــاة، واملحامــني وممثــيل النياب

٣٤1   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، املبدأ 1٠.

٣٤2   املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، املبدأ أ )٤( )٨(.

UN Doc. A/HRC/ ٣٤٣   قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم ٦/2٣ حــول اســتقالل ونزاهــة القضــاء، واملحلفــني والخــرباء القضائيــني واســتقالل املحامــني، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم
 ،92A/HRC/11/41 2٠11( الفقــرات 22-٣٣ و( UN Doc.  A/66/289 فقــرة 2؛ تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم )2٠1٣( RES/23/6

ــرة 21. ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.85، فق ــم املتحــدة رق ــة األم ــوق اإلنســان حــول الســودان، وثيق ــة بحق ــة املعني ــة للجن ــرة ٣٤؛ املالحظــات الختامي فق

٣٤٤   التيمــر هــاوس املبــادئ التوجيهيــة للكومنولــث بشــأن الســيادة الربملانيــة واالســتقالل القضــايئ، اعتمــدت يف 1٩ حزيران/يونيــو 1٩٩٨، )»مبــادئ التيمــر هــاوس التوجيهيــة«( املبــدأ 
.11.1
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تــويص املعايــري والهيئــات الدوليــة أن تكــون الهيئــة التــي تتــوىل قــرارات تعيــني القضــاة مســتقلًة عــن الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة.٣٤٥ عــىل نحــٍو مامثــل، 
يــويص املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني واملبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا 
بــأن تتــوىل هيئــة مســتقلة اختيــار القضــاة.٣٤٦ ويفضــل بشــكٍل مثــايل أن يتــم اختيــار القضــاة مــن قبــل أقرانهــم أو مــن هيئــة مســتقلة عــن الســلطتني التنفيذيــة 

والترشيعيــة، كمجلــس قضــايئ مســتقل مثــالً.

مــن شــأن تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف تعيــني القضــاة أن يقــّوض مــن اســتقاللية القضــاء ككل والقضــاة بشــكٍل خــاص. وهــو أحــد املخــاوف التــي عــربت عنهــا 
اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــراراً بالنســبة إىل عــدد مــن الــدول.٣٤٧

ــب فيــه املعايــري الدوليــة منــع الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة مــن أداء أي دور يف التعيينــات القضائيــة، فهــي تركــز عــىل رضورة أن تكــون  يف وقــٍت ال تتطلّ
عمليــة االختيــار خاليــة مــن أي صبغــة سياســية. وبالتــايل، تنــص لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا، يف التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء بشــأن 
ــة أو الســلطة  ــة أو الحكوم ــس الدول ــة عــىل أن يتخــذ رئي ــص أحــكام دســتورية أو ترشيعي ــا تن ــه، عندم ــة، واملســؤوليات عــىل أن القضــاة: االســتقاللية، الفعالي
ــة ...  ــة مســتقلة، تتكــون مــن نســبة هامــة مــن أعضــاء يف الســلطة القضائي ــي، يتعــني إعطــاء هيئ ــار القضــاة ومســارهم املهن ــرارات بشــأن اختي ــة ق الترشيعي

ــار يف املامرســة.«٣٤٨ ــني القضــاة بعــني االعتب ــة بتعي ــم مقرتحــات أو آراء تأخذهــا الســلطة املعني ــة تقدي إمكاني

ينــّص إعــالن ســينغفي عــىل أّن املشــاركة يف التعيينــات القضائيــة مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة أو الترشيعيــة يجــب أن تكــون »مصونــًة ضــد األســاليب والدوافــع 
غــري الســليمة.« كــام يــويص بتوفــري املشــاورات مــع أعضــاء الســلطة القضائيــة واملهــن القانونيــة يف عمليــة التعيينــات القضائيــة أو تتــم التعيينــات أو التوصيــات 

بالتعيينــات مــن قبــل هيئــة مؤلفــة مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة واملهــن القانونيــة.٣٤٩

وكان املقــّرر الخــاص املعنــي بالقضــاة واملحامــني قــد توّســع يف أنــواع الصالحيــات التــي ميكــن أن تتمتــع بهــا الهيئــة القضائيــة املســؤولة عــن التعيينــات وشــّدد 
عــىل أهميــة وضــع معايــري موضوعيــة الختيــار القضــاة وتطبيقهــا. كــام أكّــد بشــكٍل خــاص عــىل أّن إجــراء اختبــارات تنافســية، كتابيــا ومــع إخفــاء هويتهــم، جزئيــا 
عــىل األقــل، ميكــن أن يكــون أداًة هامــًة يف عمليــة االختيــار. وكتكملــة لعمليــة االختيــار والرتشــيح التــي تســتخدم معايــري موضوعيــة الختيــار القضــاة، قــد تطبــق 
إجــراءات أخــرى لتعزيــز ثقــة الجمهــور بنزاهــة املرشــحني. وهكــذا ميكــن أن يكــون تنظيــم جلســات اســتامع علنيــة يكــون فيهــا بوســع املواطنــني واملنظــامت غــري 

الحكوميــة وغريهــم مــن األطــراف املعنيــة اإلعــراب عــن قلقهــم إزاء مرشــحني بعينهــم أو تأييدهــم.٣٥٠

يف مــا يتعلــق باملســار املهنــي، وفقــا ملبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة ينبغــي أن »يســتند نظــام ترقيــة القضــاة، حيثــام وجــد 
مثــل هــذا النظــام، إىل العوامــل املوضوعيــة وال ســيام الكفــاءة والنزاهــة والخــربة«.٣٥1 وكانــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان قــد أشــارت إىل أّن قــرارات الرتقيــة 
إذا كانــت تحــت ســيطرة الســلطات اإلداريــة، فمــن شــأنها أن »تعــرض القضــاة للضغــط الســيايس وتخــّل باســتقاللياتهم وحيادهــم«.٣٥2 وبالرغــم مــن أن رئيــس 
املحكمــة »قــد يحظــى بصالحيــات رشعيــة لــإلرشاف عــىل القضــاة يف الشــؤون اإلداريــة«، اال أنــه يجــب أن يكــون »مســتقالً تجــاه زمالئــه مــن أعضــاء الســلطة 
ــم  ــة املتعلقــة باســتقالل القضــاة، »ال ينبغــي للتنظي ــا يف التوصي ــة وزراء مجلــس أوروب ــه لجن ــع القــرار.٣٥٣ وعــىل حــد مــا أشــارت إلي ــة صن ــة« يف عملي القضائي

الرتاتبــي للمحاكــم أن يقــّوض االســتقاللية الفرديــة للقضــاة.«٣٥٤

يجــب أن تبنــى القــرارات املتعلقــة برتقيــة القضــاة عــىل العوامــل املوضوعيــة نفســها التــي تتحكــم باالختيــار وهــي »الكفــاءة والنزاهــة والخــربة«.٣٥٥ ينــّص إعــالن 

٣٤٥   املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، املبــدأ أ )٤( )٨(. مبــادئ بكــني، املبــادئ 1٣ حتــى 1٧؛ مبــادئ التيمــر هــاوس 
التوجيهيــة، املبــدأ 2.1؛ مجلــس أوروبــا، التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادر عــن لجنــة الــوزراء بشــأن القضــاة: االســتقاللية، الفعاليــة، واملســؤوليات، الفقرتــان ٤٦ و٤٧؛ امليثــاق العاملــي للقضــاة، 

املــادة ٩؛ امليثــاق األورويب بشــأن النظــام األســايس للقضــاة، املبــدآن 1.٣ و٣.1. راجــع أيضــاً اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، دليــل املامرســني رقــم 1: املبــادئ الدوليــة املتعلقــة باســتقالل ومســؤولية 

ــة العامــة،  جنيــف 2٠٠٧، ص. ٤٥. القضــاة، واملحامــني وممثــيل النياب

٣٤٦   تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، فقــرة 2٧؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف 
املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، املبــدأ أ )٤( )٨(.

٣٤٧   راجــع مثــاًل، املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول الهنــدوراس، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1، فقــرة 1٦؛ املالحظــات 
الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول طاجســكتان، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/84/TJK ، فقــرة 1٧؛ املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول 

ــرة 1٤. ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.118، فق ــم املتحــدة رق ــة األم ــو، وثيق الكونغ

٣٤٨   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: االستقاللية، الفعالية، واملسؤوليات، فقرة ٤٧.

٣٤٩   إعالن سينغفي، فقرة 11 )ج(.

٣٥٠   تقرير املقّرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقرتان ٣٠-٣1.

٣٥1   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، املبــدأ 1٣؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 
ــرة 1٤. ــينعغي، فق ــالن س ــدأ أ )٤( )1٥(؛ إع املب

٣٥2   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول أذربيجان، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. CCPR/CO/73/AZE ، فقرة 1٤.

٣٥٣   رابطة املحامني الدولية، املعايري الدنيا الستقالل القضاء، الفقرتان ٣2 و٤٦.

٣٥٤   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: االستقاللية، الفعالية، واملسؤوليات، فقرة 22.

٣٥٥   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقاللية القضــاء، املبــدأ 1٣ )»ينبغــي أن يســتند نظــام ترقيــة القضــاة، حيثــام وجــد مثــل هــذا النظــام، إىل العوامــل املوضوعيــة وال 
ســيام الكفــاءة والنزاهــة والخــربة«(؛ املبــدأ 1٣؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، املبــدأ أ )٤( )1٥( )»يتعــني أن تســتند ترقيــات 

ــا، التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادر عــن لجنــة الــوزراء بشــأن القضــاة: االســتقاللية،  املوظفــني القضائيــني إىل عوامــل موضوعيــة، ويصفــة خاصــة القــدرة والنزاهــة والخــربة«(؛ مجلــس أوروب
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ســينغفي عــىل مــا يــيل: »يتعــنّي أن تكــون ترقيــة القــايض بنــاء عــىل تقييــم موضوعــي لنزاهتــه وإســتقالليته وكفاءتــه املهنيــة وخربتــه اإلنســانية واإللتــزام بإحــرتام 
ــاق األورويب بشــأن النظــام  ــّص امليث ــوال نفســه، ين ــاء عــىل دافــع غــري ســليم.«٣٥٦ نســجاً عــىل املن ــات بن ــم الرتقي ــه، ال ينبغــي أن تت ســيادة القانــون، يف حــني أن
األســايس للقضــاة عــىل نظــام مــن الرتقيــة يقــوم »عــىل أســاس الجــدارة والصفــات املشــهودة يف أداء القــايض للمهــام املنوطــة بــه، يتعــني أن تكــون التقييــامت 
موضوعيــة وأن يقــوم بهــا قــايض، أو عــدد مــن القضــاة، ومشــاورة القــايض املعنــي باألمــر.«٣٥٧ ويف هــذا الشــأن أيضــاً، شــّددت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 
عــىل أّن مامرســة الســلطة مــن قبــل وزارة العــدل يف مــا يتعلــق بالشــؤون القضائيــة، مبــا يف ذلــك صالحيــات تفتيــش املحاكــم تشــّكل تدّخــالً مــن قبــل الســلطة 

التنفيذيــة وتهديــداً يطــال اســتقاللية القضــاء.٣٥٨

يف املايض، مل تتمكن مرص من استيفاء هذه املعايري.

يف مــا يتعلّــق باختيــار القضــاة يف املحاكــم العاديــة، يبقــى مــن املقلــق أّن رئيــس الجمهوريــة هــو الــذي يختــار ويعــنّي رئيــس محكمــة النقــض. بالرغــم مــن أّن 
قــرار الرئيــس يف التعيــني يقتــرص عــىل اختيــار شــخص مــن بــني نــواب رئيــس محكمــة النقــض، وأّن هــذا الخيــار قــد اســتند، وفقــاً للقضــاة الذيــن قابلتهــم اللجنــة 

الدوليــة للحقوقيــني، إىل األقدميــة، يبقــى مــن املقلــق غيــاب املعايــري املوضوعيــة والقامئــة عــىل الجــدارة يف القانــون يف مــا يتعلــق بتعيــني رئيــس املحكمــة.

ومــام يثــري القلــق كذلــك هــي طريقــة تعيــني رئيــس املحكمــة وســائر القضــاة األعضــاء يف محكمــة النقــض، حيــث أنــه يف ظــل النظــام الحــايل، يــؤدي رئيــس 
ــواب الرئيــس والقضــاة يف محكمــة النقــض. ــر العــدل أدواراً أساســيًة يف ترشــيح وتعيــني املرشــحني ملناصــب ن ــة ووزي الجمهوري

باإلضافــة إىل ذلــك، يف مــا يتعلــق باســتقاللية القضــاء، يتــوىل وزيــر العــدل نــدب الرؤســاء يف املحاكــم االبتدائيــة مــن بــني قضــاة محاكــم االســتئناف مبوافقــة مجلــس 
القضــاء األعــىل وهــو أمــر بــدوره يدعــو للقلق.

وبالتــايل، فــإّن احتــامل خضــوع عمليــة تعيــني قضــاة النقــض ورؤســاء املحاكــم االبتدائيــة لقــراراٍت مسيّســة يبــدو جليــاً، ولكــن هــذه املشــكلة تتفاقــم يف ظــّل 
واقــع أّن معايــري االختيــار وعمليــة التعيــني التــي يعتمدهــا مجلــس القضــاء األعــىل لكافــة قضــاة املحاكــم العاديــة غــري واضحــة أو شــفافة.

عندمــا تــّم تعديــل القانــون الحــايل املتعلــق بالتعيينــات يف ســنة 2٠٠٦، عــرّب املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني عــن تخوفــه مــن أّن القانــون 
»ال يحــّدد معايــري واضحــة الختيــار وتعيــني القضــاة.«٣٥٩ وبالفعــل، أشــار املعلّقــون إىل أّن مهنــة القضــاة »غالبــاً مــا ترتكــز وســط عــدٍد صغــرٍي مــن العائــالت« وأن 

غيــاب الشــفافية يغــّذي مظاهــر املحســوبية.٣٦٠

طرحــت قضيــة التمييــز يف التعيينــات القضائيــة يف العلــن يف أيار/مايــو 2٠1٥، عندمــا أعلــن وزيــر العــدل يف تلــك الفــرتة يف مقابلــة تلفزيونيــة معــه أّن ابــن عامــل 
النظافــة ال ميكــن أن يصبــح قاضيــاً ألّن للقــايض »شــموخه« وأنــه يتحــدر مــن »وســط محــرتم ماديــاً ومعنويــاً« وأنــه يف حــال صــدف وعــنّي هــذا الشــخص قاضيــاً 
فســيصاب باالكتئــاب النفــيس ولــن يســتمّر.٣٦1 وقــد اســتقال الوزيــر بعــد فــرتة وجيــزة عــىل املقابلــة نظــراً إىل مــا أثارتــه تعليقاتــه مــن ردود أفعــال غاضبــة يف 
أوســاط العامــة الذيــن اعتــربوا ترصيحاتــه شــائنًة ومهينــًة، ولكــن شــعر الكثــريون أّن تعليقاتــه كانــت تتضمــن داللــًة عــىل نظــرٍة ســائدة وســط الطبقــات الحاكمــة 

يف مــرص.

ومــن املخــاوف األخــرى التــي تطرحهــا عمليــة اختيــار القضــاة مــا درج عليــه مــن نــدب القضــاة أوالً مــن النيابــة العامــة. فهــذه املامرســة، بــني جملــة مامرســات 
أخــرى، تقلـّـل مــن االحتــامالت ومــن تنــّوع الخلفيــات التــي يتحــّدر منهــا املرشــحون وخرباتهــم وتقــّوض مبــدأ الفصــل بــني املهــام القضائيــة وتلــك الخاصــة بالنيابــة 
العامــة، كــام هــو منصــوص عليــه يف القانــون الــدويل، مبــا يف ذلــك مــا يضمــن اســتقالل القضــاة وحيادهــم. يف هــذا الســياق، ومبــا يتوافــق مــع مبــادئ األمــم 
املتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، التــي توضــح عــىل رضورة الفصــل بــني مهــام أعضــاء النيابــة العامــة ووظائــف القضــاة، كان املقــرر الخــاص 
املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني قــد أشــار إىل أن مهنــة القــايض يجــب أن تكــون منفصلــًة ومختلفــًة عــن مهنــة أعضــاء النيابــة العامــة. بالرغــم مــن أّن عــىل 
رجــال القضــاء، كــام أعضــاء النيابــة العامــة أن يتمتعــوا باملؤهــالت العاليــة، يف البلــدان التــي تشــكل فيهــا دائــرة النيابــة العامــة جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة، قــد 
تتــاح للمدعــني العامــني والقضــاة فرصــة االنتقــال مــن مهنــة إىل أخــرى علــامً بأنهــا محــدودة ويف عــدة بلــدان، تكــون مهـــن القضــاة واملدعــني العامــني منفصلــة 

وال يجــوز االنتقــال مــن دور إىل آخــر إال عــن طريــق مســابقة.«٣٦2

الفعاليــة، واملســؤوليات، فقــرة ٤٤ )»وينبغــي أن ترتكــز هــذه القــرارات عــىل مبــدأ الجــدارة، مــع مراعــاة املؤهــالت واملهــارات والقــدرة عــىل البــت يف القضايــا مــن خــالل تطبيــق القانــون يف 

احــرتام لكرامــة اإلنســان.«(.

٣٥٦   إعالن سينغفي، فقرة 1٤.

٣٥٧   امليثاق األورويب بشأن النظام األسايس للقضاة، املبدأ 1.٤.

٣٥٨   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول رومانيا، وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/79/Add.111، فقرة 1٠.

٣٥٩   »خبــري حقــوق اإلنســان متخــوف مــن قانــون الســلطة القضائيــة يف مــرص«، بيــان للمقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، 1٤ متوز/يوليــو 2٠٠٦، متوافــر عــرب الرابــط: 
.E=LangID&2854=NewsID?aspx.DisplayNews/Pages/NewsEvents/EN/org.ohchr.www//:http

٣٦٠   ناثــان ج. بــراون، املعركــة عــىل الســلطة القضائيــة يف مــرص يف صحيفــة صــدى، ٨ أيار/مايــو 2٠1٣؛ معهــد حقــوق اإلنســان التابــع للرابطــة الدوليــة للمحامــني، فصــل القانــون عــن 
ــباط/فرباير  2٠1٤، ص. 2٥. ــرص، ش ــة يف م ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــتقالل القض ــه اس ــي تواج ــات الت ــة: التحدي السياس
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٣٦2   تقريــر املقــررة الخاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واملحامــني، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/20/19 )2٠12(، الفقــرات ٣٧-٤٠؛ راجــع أيضــاً تقريــر املقــررة 
الخاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واملحامــني، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/20/19/Add.3 )2٠12(، فقــرة ٣٧.
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ال يتضمــن قانــون الســلطة القضائيــة أي إشــارة إىل املعايــري املوضوعيــة للقــرارات املتعلقــة برتقيــة القضــاة، يف مــا يتعــارض مــع املعايــري الدوليــة التــي تحفــظ 
اســتقالل القضــاء وتنــص عــىل رضورة أن تبنــى الرتقيــة عــىل عوامــل موضوعيــة مــن الكفــاءة والنزاهــة والخــربة.٣٦٣ وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، أنـّـه 
يف املامرســة تتــم ترقيــة القضــاة عــىل أســاس األقدميــة يف املقــام األول. باإلضافــة إىل ذلــك، بالرغــم مــن أّن تقريــر التفتيــش الصــادر عــن إدارة التفتيــش القضــايئ 
يؤخــذ يف االعتبــار إالّ أّن املعايــري املســتخدمة لتقييــم أداء القضــاة ألغــراض هــذه التقاريــر فهــي غــري واضحــة، وإدارة التفتيــش القضــايئ تفتقــر إىل االســتقاللية مبــا 

أّن تعيــني أعضائهــا واإلرشاف عليهــم مــن صالحيــات وزيــر العــدل.

وباإلضافــة إىل غيــاب املعايــري املوضوعيــة التخــاذ القــرارات املتعلقــة برتقيــة القضــاة، فــإّن إجــراءات التعيــني غــري واضحــة، حتــى أّن القضــاة أنفســهم غــري واضحــني 
حيالهــا. هــذا وينــّص قانــون الســلطة القضائيــة عــىل أن تتــوىل هــذه املهمــة هيئــة قــد تــّم إلغاؤهــا.

٢. املرأة يف القضاء

ــة الــرشق األوســط وشــامل  ــة أخــرى يف منطق ــات قضائي ــري مــن والي ــل هــو أدىن بكث ــات يف مــرص مــن األدىن يف العــامل فحســب ب ــّد عــدد النســاء القاضي ال يع
ــا.٣٦٤ أفريقي

وإّن العمــل عــىل معالجــة هــذا الوضــع واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتأمــني مشــاركة املــرأة بشــكٍل كامــٍل ومتســاٍو يف الســلطة القضائيــة أمــر حيــوي ومنصــوص عليه 
يف القانــون الــدويل.٣٦٥ وبخاصــة، تنبــع التزامــات مــرص يف هــذا الســياق مــن واجبهــا يف ضــامن الحــق يف ســلطة قضائيــة تتمتــع باالســتقالل والنزاهــة، ومتتــع املــرأة 
بحقــوق اإلنســان مبســاواة ومــن دون متييــز. وبالفعــل، فــإّن اتخــاذ الخطــوات إلزالــة العقبــات القانونيــة والعمليــة أمــام املشــاركة املتســاوية للمــرأة والقيــام مبــا 

يلــزم لتشــجيع التمثيــل املتســاوي للمــرأة يف الســلطة القضائيــة واالرتقــاء بــه.

وعــىل وجــه الخصــوص، تلــزم مــرص، مبوجــب املــادة ٧ مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة بــأن »تتخــذ جمیــع التدابیــر املناســبة للقضــاء 
عــىل التمییــز ضــد املــرأة يف الحیــاة السیاســیة والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، عــىل قــدم املســاواة مــع الرجــل، الحــق يف »املشــاركة يف صیاغــة 
سیاســة الحكومــة وىف تنفیــذ ھذه السیاســة، وىف شــغل الوظائــف العامــة، وتأدیــة جمیــع املهــام العامــة عــىل جمیــع املســتویات الحكومیــة.«٣٦٦ وكانــت اللجنــة 
املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــّد املــرأة، وهــي هيئــة مســتقلة مــن الخــرباء مكلفــة مبوجــب اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مبراقبــة 
تنفيــذ هــذه االتفاقيــة مــن قبــل الــدول األطــراف قــد أوضحــت أّن تلــك التدابــري تشــمل »مامرســة الســلطة السياســية، وال ســيام الصالحيــات الترشيعيــة والقضائيــة 
والتنفيذيــة واإلداريــة.«٣٦٧ فاملــادة ٧ مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ال تتطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تكتفــي بإزالــة العقبــات 
القانونيــة وغريهــا التــي تعرقــل مشــاركة املــرأة يف الســلطة القضائيــة فحســب، إمنــا تتطلــب منهــا اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــري العمليــة والبنيويــة، مبــا يف ذلــك 
اإلجــراءات الخاصــة املؤقتــة، لضــامن متتــع املــرأة بشــكٍل متســاو يف الحــق يف شــغل املناصــب القضائيــة.٣٦٨ وعــىل حــّد مــا أشــارت إليــه اللجنــة املعنيــة بالقضــاء 
عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، بالرغــم مــن أّن إزالــة العقبــات القانونيــة أمــام التمثيــل املتســاوي للمــرأة يف القضــاء أمــر رضوري، إال أنّــه غــري كاٍف؛ 

»املســألة الحرجــة ... هــي الفجــوة بــني حكــم القانــون و حكــم الواقــع، أي الفــرق بــني حــق املــرأة يف املشــاركة ... ومشــاركتها يف الواقــع.«٣٦٩

وبالتايل، فإّن التمثيل املتدين للمرأة يف كافة مستويات السلطة القضائية املرصية غري متوافق مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل.

ويقــّدم دســتور ســنة 2٠1٤ إطــار عمــل للتغيــريات الالزمــة يف تركيبــة القضــاء. فتلــزم املــادة 11 منــه الدولــة املرصيــة بــأن تكفــل »تحقيــق املســاواة بــني املــرأة 
والرجــل ىف جميــع الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة«، مبــا يف ذلــك الحــق يف »تــويل الوظائــف العامــة ووظائــف اإلدارة العليــا ىف 

الدولــة والتعيــني ىف الجهــات والهيئــات القضائيــة، دون متييــز ضدهــا«. أمــا املــادة ٩ فتضمــن »تكافــؤ الفــرص بــني جميــع املواطنــني، دون متييــز.«

٣٦٣   املبدأ 1٣ من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية.

٣٦٤   يف األردن، تشــري األرقــام الرســمية إىل أنّــه يف العــام 2٠11، شــّكلت النســاء نســبة 12.٥ باملئــة مــن القاضيــات، مجمــوع مــن 1٠٧ قاضيــة. وفقــاً ملفــوض األمــم املتحــدة الســامي 
لحقــوق اإلنســان، شــهد هــذا الرقــم ازديــاداً منــذ ذلــك التاريــخ. يف تونــس، تشــري األرقــام مــن ســنة 2٠٠٨ إىل أّن مــا يزيــد عــن ٣٠ باملئــة مــن القاضيــات مــن النســاء. راجــع السلســلة رقــم 1 

-Judiciary-and-Women-Universal/1٠/2٠1٤/uploads/content-wp/org.icj.www//:http :مــن منتــدى جنيــف للجنــة الدوليــة للحقوقيــني، النســاء والقضــاء، 2٠1٣، متوافــر عــرب الرابــط

Report-Conference-Publications-1-For-Gva-pdf.ENG-2٠1٤. يف الجزائــر، ســنة 2٠٠٩، مــن أصــل مجمــوع مــن ٣٥٨2 قاضيــاً، شــّكلت النســاء نســبة ٣٦.٨2، التقريــران الدوريــان الثالــث 

والرابــع مجموعــني، 2٤ آذار/مــارس CEDAW/C/DZA/3-4 ،2٠1٠، ص.٦٦. يف لبنــان ســنة 2٠11، بلــغ عــدد القاضيــات 221 مــن أصــل ٥٤٣ قاضيــاً، أي نســبة ٤1 باملئــة، التقريــران الدوريــان 

الرابــع والخامــس مجموعــني، 2٠ أيار/مايــو CEDAW/C/LBN/4-5 ،2٠1٤، ص.1٠٦. يف فلســطني، ســنة 2٠1٣، بلــغ عــدد النســاء القاضيــات ٣٣ مــن مجمــوع 211 قــاٍض )أي 1٥.٦ باملئــة( وفقــاً 

ملكتــب اإلحصــاءات املركــزي يف فلســطني.

٣٦٥   اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، املــادة ٧؛ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، املــادة 2٥؛ اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق 
UN Doc. CCPR/C/21/ العــام رقــم 2٥: الحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة، وحــق االقــرتاع والحــق يف الحصــول املتســاوي عــىل الخدمــات العامــة )املــادة 2٥(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم

Rev.1/Add.7. راجــع أيضــاً العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، املادتــان 2 و٣؛ اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، املادتــان 1 و2؛ العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، املــواد 2، ٣، ٦ و٧؛ إعــالن وبرنامــج عمــل بكــني، املؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة، 1٥ أيلول/ســبتمرب 1٩٩٥، املبــدأ 1٣ والفقرتــان 2٣2 )م( و1٩٠ )أ(.

٣٦٦   اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة ٧ )ب(.

٣٦٧   اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 2٣، املشــاركة يف الحيــاة السياســية والعامــة، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم UN Doc. A/52/3  )يشــار 
إليهــا يف مــا بعــد بالتوصيــة العامــة رقــم 2٣(، الفقــرات ٥، 1٥ و٤٦ )ب(.

٣٦٨   التوصية العامة رقم 2٣، فقرة 1٥.

٣٦٩   التوصية العامة رقم 2٣، فقرة 1٦. راجع أيضاً إعالن وبرنامج عمل بكني كام اعتمد سنة 1٩٩٥ يف املؤمتر العاملي الرابع حول املرأة، الفقرتان 2٣2 )م( و1٩٠ )أ(.
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٧٦ | القضاء املرصي: أداة للقمع

ومــع ذلــك، بعــد فــرتة وجيــزة عــىل إقــرار الدســتور، كشــفت األحــداث والتطــورات أّن معارضــة فكــرة تــويل املــرأة للمناصــب القضائيــة متجــّذرة يف عمــق الثقافــة 
والعقليــة املرصيــة. فقــد كتبــت مريفــت التــالوي، رئيســة املجلــس القومــي للمــرأة، خطابــاً إىل مجلــس الدولــة )الهيئــة الشــاملة لكافــة املحاكــم اإلداريــة( تطلــب 
فيــه إجــراء تحقيقــات مبــارشة يف الشــكاوى التــي رفعتهــا خريجــات كليــة الحقــوق اللــوايت رفــض املجلــس طلباتهــّن يف التعيــني كقاضيــات يف املحاكــم اإلداريــة.٣٧٠ 
وكان بعــض أعضــاء مجلــس الدولــة قــد اعتــربوا خطــاب التــالوي لرئيــس املجلــس »إســاءة بالغــة« مطالبــني بتحريــك دعــوى جنائيــة وبــالغ للنائــب العــام ضــد 

مريفــت التــالوي لتعاملهــا بطريقــة غــري مقبولــة مــع رئيــس مجلســهم.٣٧1

يف وقــٍت مثـّـل تعيــني 2٦ امــرأة قاضيــة يف املحاكــم العاديــة يف حزيران/يونيــو 2٠1٥ خطــوًة هامــًة إىل األمــام وإن كانــت صغــريًة، تشــري اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني 
أنـّـه مل يتــّم تعيــني أيــة مــن هــذه النســاء كقاضيــًة يف املحاكــم اإلداريــة.

٣.  األمن الوظيفي والنقل
  

يعــّد األمــن الوظيفــي أحــد الــرشوط األساســية الســتقالل الســلطة القضائيــة. فــإن مل يتمتــع القضــاة باألمــن الوظيفــي، يتعرّضــون للضغــوط مــن جانــب املســؤولني 
ــل أن يبلغــوا ســن التقاعــد  ــه ال ينبغــي عــزل القضــاة مــن مناصبهــم قب ــة عــىل أن ــري الدولي ــص املعاي ــايل، تن ــد مناصبهــم. وبالت عــن القــرارات املتعلقــة بتجدي

اإللزامــي أو انتهــاء واليتهــم.٣٧2 وفقــاً لبعــض املواثيــق، ينبغــي أن تكــون التعيينــات القضائيــة بصفــة دامئــة.٣٧٣

عــالوًة عــىل ذلــك، وكــام ذكــر أعــاله، وفقــاً للمعايــري الدوليــة، ال يكــون القضــاة عرضــة لإليقــاف أو للعــزل إال لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي الســلوك التــي 
تجعلهــم غــري الئقــني ألداء مهامهــم.٣٧٤

ــص اإلدارة  ــة تخ ــألة داخلي ــا مس ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــار املحكم ــن إط ــاة ضم ــا إىل القض ــناد القضاي ــار إس ــىل اعتب ــاً ع ــوح أيض ــة بوض ــري الدولي ــّص املعاي وتن
ــا، أو  ــا، أو توصيته ــاء عــىل إقرتاحه ــأن تتخــذ »ســلطة مســتقلة« » أو بن ــاق األورويب بشــأن النظــام األســايس للقضــاة ب ــويص امليث ــر، ي ــك األم ــة.٣٧٥ وكذل القضائي
موافقتهــا، او تبعــاً لرأيهــا«  قــرار تعيــني املرشــح املختــار لشــغل منصــب القضــاء، وتكليفــه بالعمــل يف املحكمــة.٣٧٦ ينــّص إعــالن ســينغفي عــىل أن » تتــم عمليــة 

ــات.«٣٧٧ ــل هــذه الهيئ ــة، أو مجلــس القضــاء األعــىل حيثــام توجــد مث ــل الســلطة القضائي التكليــف مــن قب

باإلضافــة إىل ذلــك، توّضــح املعايــري أّن قــرارات نقــل القضــاة يجــب أن تصــدر عــن الهيئــات القضائيــة وليــس عــن أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة. عــىل ســبيل املثــال، 
تنــص املعايــري الدنيــا الســتقالل القضــاء الصــادرة عــن رابطــة املحامــني الدوليــة عــىل مــا يــيل: »إّن صالحيــة نقــل القــايض مــن محكمــة إىل أخــرى يجــب أن تتوالهــا 
هيئــة قضائيــة، ومــن املفضــل أن تتــم مبوافقــة القــايض عــىل أالّ تحجــب عــدم املوافقــة عمليــة النقــل عــىل نحــٍو غــري منطقــي.«٣٧٨ وبالصــورة نفســها، ينــّص إعــالن 
ســينغفي عــىل مــا يــيل: »بإســتثناء مــا يخضــع لنظــام التنــاوب املنتظــم لرتقيــة القضــاة، فإنــه ال يتعــني نقلهــم مــن منصبهــم أو وظيفتهــم إىل وظيفــة أخــرى دون 

موافقتهــم، ولكــن عندمــا يكــون هــذا النقــل وفقــاً لصياغــة سياســة موحــدة، فــإن عــدم موافقــة القــايض ال تحجــب عمليــة النقــل.«٣٧٩

يف مرص، يضمن دستور سنة 2٠1٤ عدم عزل القضاة من مناصبهم، يف حني ينّص قانون السلطة القضائية عىل سن التقاعد اإللزامي للقضاة.

غــري أّن ضامنــة عــدم العــزل تقــّوض مــن خــالل إجــراءات عديــدة ميكــن مــن خاللهــا عــزل القضــاة مــن مناصبهــم، مبــا يف ذلــك نتيجــة الطــرد، أو إجبارهــم عــىل 
التقاعــد، أو نقلهــم إىل وظيفــة غــري قضائيــة.

وكــام هــو مشــار إليــه بالتفاصيــل أدنــاه، ويف مــا يخالــف املعايــري الدوليــة التــي تضمــن اســتقالل الســلطة القضائيــة، ال تســتند اإلجــراءات املؤديــة لعــزل القــايض 
يف مــرص إىل املعايــري الراســخة للســلوك القضــايئ، وال تضمــن حقــوق مراعــاة املحاكمــة العادلــة للقــايض. وبالفعــل، كــام هــو مشــار إليــه يف الفصــل األول أعــاله، 
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بالحبــس وبغرامــة ال تقــل عــن خمســة آالف جنيــه وال تزيــد عــىل عــرشة آالف جنيــه أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن أهــان أو ســب بإحــدى الطــرق املتقــدم ذكرهــا مجلــس الشــعب أو 

مجلــس الشــورى أو غــريه مــن الهيئــات النظاميــة أو الجيــش أو املحاكــم أو الســلطات أو املصالــح العامــة.«

٣٧2   مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء رقــم 12 بشــأن القضــاة: االســتقاللية والكفــاءة واملســؤوليات، فقــرة ٤٩: مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، 
ــدأ أ )٤( )12(. ــا، املب ــة يف أفريقي ــة واملســاعدة القانوني ــة العادل ــة بشــأن الحــق يف املحاكم ــية والتوجيهي ــادئ األساس ــدأ 12؛ املب املب

٣٧٣   مبادئ التيمر هاوس التوجيهية، املبدأ 2.1.

٣٧٤   مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، املبــدأ 1٨؛ املبــادئ األساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، 
ــدأ أ )1٦(. املب

٣٧٥   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، املبدأ 1٤.

٣٧٦   امليثاق األورويب بشأن النظام األسايس للقضاة، املبدأ 1.٣.

٣٧٧   إعالن سينغفي، فقرة 1٣.

٣٧٨   املعايري الدنيا لرابطة املحامني الدولية، املعيار أ. 12.

٣٧٩   إعالن سينغفي، فقرة 1٥.
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عــزل القضــاة مــن مناصبهــم ملامرســتهم حقوقهــم املنصــوص عليهــا دوليــاً بحريــة التعبــري.

ــة، لنقــل القضــاة وندبهــم  ــة التنفيذي ــر العــدل، وهــو أحــد أعضــاء الهيئ ــات واســعة إىل وزي ــة صالحي ــون الســلطة القضائي ــح مــواد قان ــك، متن ــة إىل ذل باإلضاف
وإعارتهــم. فبوســعه أن ينــدب القضــاة إىل محاكــم معينــة ونقلهــم إىل وظائــف غــري قضائيــة أيضــاً. باإلضافــة إىل ذلــك، يحــق لرئيــس الجمهوريــة إعــارة القضــاة 
إىل الحكومــات األجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة. وقــد اســتغّل أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة هــذه الصالحيــة املمنوحــة لهــم يف نقــل القضــاة وندبهــم وإعارتهــم كوســيلة 
ملعاقبتهــم عــىل وقوفهــم يف وجــه املامرســات الفاســدة أو لصالــح االســتقاللية القضائيــة. وعــىل حــّد مــا أشــار إليــه املقــّرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة 
واملحامــني، ال ينــّص قانــون الســلطة القضائيــة »عــىل أي معايــري موضوعيــة تحكــم قــرارات اإلعــارة: وبالتــايل فــإّن هــذه القــرارات ميكــن أن تســتخدم كوســيلة 

ضغــط عــىل القضــاة لتهديدهــم أو مكافأتهــم، وبالتــايل فهــي تخــّل باســتقالليتهم إىل حــّد كبــري.«٣٨٠

٤. التقييم والتأديب

تنــص مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، وغريهــا مــن املعايــري الدوليــة واإلقليميــة عــىل أن يســتند تأديــب القضــاة، مبــا يف ذلــك 
أي قــرارات تتعلــق بوقــف عملهــم أو عزلهــم، إىل معايــري ثابتــة للســلوك القضــايئ، عــىل أثــر إجــراءات عادلــة أمــام هيئــة مســتقلة.

ينبغــي تطبيــق اإلجــراءات تأديبيــة عــىل القضــاة مــن قبــل ســلطة مســتقلة، أو محكمــة مــع توفــري جميــع الضامنــات ملحاكمــة عادلــة.٣٨1 ويكــون فحــص املوضــوع 
يف مرحلتــه األوىل رسيــاً، مــا مل يطلــب القــايض خــالف ذلــك.٣٨2 عــالوًة عــىل ذلــك، ينبغــي تطبيــق اإلجــراءات التأديبيــة عــىل القضــاة الذيــن ال يفــون بالتزاماتهــم 
بشــكل فعــال ومناســب مــن قبــل ســلطة مســتقلة أو محكمــة مــع توفــري جميــع الضامنــات ملحاكمــة عادلــة وينبغــي أن تكــون العقوبــات التأديبيــة متناســبة 
مــع الخطــأ املرتكــب.٣٨٣ وكــام ســبق وذكــر يف القســم الفرعــي الســابق أعــاله، ال يكــون القضــاة عرضــة لإليقــاف أو للعــزل إال لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي 

الســلوك التــي تجعلهــم غــري الئقــني ألداء مهامهــم.٣٨٤

مــن جهتهــا، أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مــا يــيل: »يتعــارض مــع اســتقالل الســلطة القضائيــة قيــام الســلطة التنفيذيــة بفصــل قضــاة مــن الخدمــة، 
عــىل ســبيل املثــال، قبــل انقضــاء مــدة الواليــة املحــددة لهــم أو مــن دون إبــداء أســباب محــددة أو حصولهــم عــىل حاميــة قضائيــة فعالــة متكنهــم مــن االعــرتاض 

عــىل الفصــل مــن الخدمــة.«٣٨٥

وكانــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان واملقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني قــد عــرّبا بانتظــام عــن مخاوفهــام حيــال األنظمــة التــي تــؤدي فيهــا 
الهيئــة الترشيعيــة أو التنفيذيــة دوراً يف تأديــب القضــاة.٣٨٦

عوضــاً عــن ذلــك، تنــّص املعايــري الدنيــا لالســتقالل القضــايئ الصــادرة عــن رابطــة املحامــني الدوليــة عــىل أّن »صالحيــة تأديــب القــايض أو عزلــه يجــب أن تعــود إىل 
مؤسســة تكــون مســتقلًة عــن الســلطة التنفيذيــة«، ومــن املفضــل أن تكــون صالحيــة العــزل »عــن طريــق محكمــة قضائيــة«.٣٨٧ ولكــن حتــى إذا بتــت يف تأديــب 
القضــاة وعزلهــم هيئــة ترشيعيــة أو تنفيذيــة، يجــب أن تكــون اإلجــراءات أمــام هــذه الهيئــة ممتثلــًة لضامنــات املحاكمــة حســب األصــول واملحاكمــة العادلــة، 

وتكتــيس املراجعــة املســتقلة لقــرار الهيئــة التأديبيــة أهميــة كــربى.٣٨٨

يف مــرص، تشــارك الســلطة التنفيذيــة يف التفتيــش القضــايئ ألداء القضــاة وتشــارك يف العمليــات التأديبيــة. وبشــكٍل خــاص، ميكــن لوزيــر العــدل أن يطلــب مــن 
ــة  ــه الصالحي ــل القــايض للعــزل بســبب فقدان ــه أن يحي ــة وميكن ــون الســلطة القضائي ــة مبوجــب املــادة ٩٩ مــن قان ــارشة باإلجــراءات التأديبي النائــب العــام املب
ــع، القســم 1 )٤(( يتــوىل  ــه )يف الفصــل الراب ــك، وكــام ســبق وأشــري إلي ــة. باإلضافــة إىل ذل ــون الســلطة القضائي ــة، مبوجــب املــادة 111 مــن قان ــة القضائي للوالي
وزيــر العــدل تعيــني أعضــاء إدارة التفتيــش القضــايئ، وهــي الهيئــة املكلفــة بالتحقيــق يف عمــل القضــاة وتقييمــه، وإدارتــه واتخــاذ القــرار بشــأن القضــاة الذيــن 
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٣٨1   مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء رقــم 12 بشــأن القضــاة: االســتقاللية والكفــاءة واملســؤوليات، فقــرة ٦٩؛ مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، 
ــدأ أ )٤( )1٧(. ــا، املب ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس ــة العادل ــق يف املحاكم ــأن الح ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ األساس ــدآن 1٧ و2٠؛ املب املب

٣٨2   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، املبدأ 1٧.

٣٨٣   مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء رقــم 12 بشــأن القضــاة: االســتقاللية والكفــاءة واملســؤوليات، فقــرة ٦٩؛ مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة، 
ــدأ أ )٤( )1٧(. ــا، املب ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس ــة العادل ــق يف املحاكم ــأن الح ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ األساس ــدآن 1٧ و2٠؛ املب املب

٣٨٤   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، املبدأ 1٨.
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ســيخضعون للتفتيــش التقنــي كــام يتــوىل مســؤولية إنفــاذ القــرارات التأديبيــة ملجلــس القضــاء األعــىل.

ــارك، ويف  ــام مب ــّل نظ ــال، يف ظ ــبيل املث ــىل س ــم. ع ــري أو عزله ــة التعب ــم يف حري ــوا حقه ــن مارس ــاة الذي ــة القض ــاة ملعاقب ــب القض ــام تأدي ــتخدم نظ ــا اس لطامل
االنتخابــات الربملانيــة ســنة 2٠٠٥، أفــاد اثنــان مــن كبــار القضــاة، هــام محمــود مــي وهشــام البســطوييس، عــن وقــوع حــاالت »غــش، وترهيــب واعتــداءات عــىل 
القضــاة املرشفــني عــىل االنتخابــات.«٣٨٩ ونتيجــًة لذلــك، أحيــال إىل اإلجــراءات التأديبيــة.  وتبــنّي أّن هشــام البســطوييس مذنــب باالعتــداء عــىل مجلــس القضــاء 
األعــىل، يف حــني بــّرئ محمــود مــي. وقــد أعــرب الخــرباء يف األمــم املتحــدة يف تلــك الفــرتة عــن »قلقهــم الشــديد مــن أن يشــّكل هــذا القــرار وســيلًة ملعاقبــة 
القــايض البســطوييس عــىل مامرســته لحقــه يف حريــة التعبــري يف مــا يتعلــق مبزاعمــه عــن التزويــر االنتخــايب الــذي انتــرش عــىل نطــاق واســع خــالل االنتخابــات 
ــام بأعــامل أخــرى تصــّب يف مصلحــة اإلصــالح القضــايئ.«٣٩٠ ومنــذ فــرتة غــري بعيــدة، تحــت  الربملانيــة ســنة 2٠٠٥ ومــن أجــل منــع القضــاة اآلخريــن مــن القي
ســلطة املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة، أحــال وزيــر العــدل عبــد العزيــز الجنــدي ثالثــة قضــاة للتحقيــق لتحدثهــم إىل اإلعــالم عــن إصــالح القضــاء ومحاكمــة 
املدنيــني يف املحاكــم العســكرية.٣٩1 وكــام أشــري إليــه يف الفصــل األول، عقــب اإلطاحــة بالرئيــس مــريس يف متوز/يوليــو مــن ســنة 2٠1٣، أحيــل العديــد مــن القضــاة 

إىل اإلجــراءات التأديبيــة »وفقــدان الصالحيــة لواليــة القــايض« مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلــق بحقوقهــم يف حريــة التعبــري، والتجمــع وتكويــن الجمعيــات.

ومل تســتند ال التفتيشــات التــي قامــت بهــا إدارة التفتيــش القضــايئ، وال اإلجــراءات التأديبيــة ضــّد القضــاة، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة »بفقــدان الصالحيــة لواليــة 
القــايض« إىل املعايــري الراســخة للســلوك القضــايئ. ففــي مــرص، ال يوجــد مدونــة قواعــد ســلوك أو مدونــة أخالقيــات شــاملة للقضــاة، وال يتضّمــن قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة ســوى مــواّد معــدودة تتعلــق بتنحــي القضــاة عــن دعــوى معينــة. نتيجــًة لذلــك، يتمتــع صّنــاع القــرار ضمــن أنظمــة التفتيــش والتأديــب بصالحيــات 

واســعة يف تحديــد مــا إذا كان القــايض قــد خالــف مهامــه أو متطلّبــات منصــب القــايض.

عــالوًة عــىل ذلــك، وكــام هــو مبــنّي يف القضيــة التــي أدت إىل إجبــار ٣1 قاضيــاً عــىل التقاعــد، مثلــام أيت عــىل ذكــره يف القســم ٣ مــن الفصــل األول، ال بــد مــن 
التوقــف عنــد الغمــوض املتعلــق بالتمييــز بــني اإلجــراءات التأديبيــة وفقــدان الصالحيــة لواليــة القــايض.

تفتقــر اإلجــراءات التأديبيــة إىل معايــري مراعــاة األصــول القانونيــة واملتطلبــات األساســية للعدالــة. فبموجــب املــادة 1٠٦ مــن قانــون الســلطة القضائيــة، ال يحــق 
للقضــاة بــأن ميثلهــم محــام مــن اختيارهــم؛ بــل ميكــن أن ميثلهــم يف اإلجــراءات أمــام املجلــس التأديبــي واملجلــس التأديبــي األعــىل قضــاة حاليــون أو ســابقون 
فقــط. باإلضافــة إىل ذلــك، ال يحــق للقــايض الخاضــع لإلجــراءات التأديبيــة بجلســة اســتامع شــفهية. بــل إّن عقــد هــذه الجلســة يتــم بقــرار يعــود للمجلــس. 
ويعتــرب هــذا األمــر مثــرياً للجــدل بشــكٍل خــاص، مبــا أنـّـه ال يضمــن للقــايض، مــن دون إشــعار بالجلســة، تلقــي املعلومــات يف مــا يتعلــق باإلجــراءات واألدلــة؛ وال 
يضمــن حقــه يف حضــور جلســة اســتامع شــفهية عنــد الطعــن بالقــرار أمــام املجلــس التأديبــي األعــىل. وأيضــاً، ال تتوافــر أي معايــري إبــالغ دنيــا للجلســة التحضــريي 

مــن أجــل التحضــري للدعــوى أو الجلســة التــي يطلــب فيهــا مــن القــايض تقديــم مرافعتــه أمــام مجلــس التأديــب األعــىل.

نســجاً عــىل املنــوال نفســه، ال يحــق للقضــاة الخاضعــني لإلجــراءات التــي تبــت يف »فقــدان صالحيتهــم لواليــة القــايض«، والتــي يزعــم فيهــا أّن القــايض مل يعــد 
ــاءات  ــق باالدع ــا يتعل ــة املالمئــة يف م ــات واألدل ــة بوضعــه الصحــي، بالحصــول عــىل املعلوم ــا عالق ــس له ــة ألســباب لي ــه القضائي ــة ألداء مهام ــع بالصالحي يتمت
املرفوعــة ضدهــم. إضافــًة إىل ذلــك، عندمــا يصــدر أمــر يف هــذه اإلجــراءات بعقــد جلســة اســتامع، ال يبلــغ بهــا القــايض املعنــي ســوى قبــل ثالثــة أيــام ويعــد هــذا 

الوقــت يف حــاالٍت عديــدة غــري كاف للســامح للقــايض بإعــداد الدفــاع. وال ينــص القانــون عــىل إمكانيــة تقــدم القــايض بطلــب تأجيــل.

عــالوًة عــىل ذلــك، ال يتضّمــن القانــون أي نــص يقتــي بــأن تكــون العقوبــات املفروضــة يف إطــار اإلجــراءات التأديبيــة وفقــدان الصالحيــة لواليــة القــايض متناســبًة 
مــع ســوء الســلوك املثبــت، كــام ال ينــّص القانــون عــىل أي مــادة تحــرص العــزل مــن املنصــب بالحــاالت التــي يصبــح فيهــا القــايض عاجــزاً عــن أداء مهامــه أو أن 

ســلوكه يفقــده الصالحيــة لذلــك.
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ثالثاً. التوصيات

عىل ضوء ما سبق وذكر أعاله، يجب تعديل قانون السلطة القضائية، لضامن ما ييل: 

اعتامد إجراءات عادلة، تتسم باالنفتا	 والشفافية لتعين القضاة، يرشف عليها مجلس القضاء األعىل.. ١
أن تكــون عمليــة تعيــن القضــاة غــري متييزيــة وأن تقــوم عــىل عوامــل موضوعيــة مبنيــة عــىل الجــدارة، وعــىل معالجــة التمييــز الســابق الــذي نتــج . ٢

عنــه، بــن جملــة أمــور، التمثيــل املتــدين يف الســلطة القضائيــة للنســاء املؤهــالت واألفــراد مــن مختلــف الخلفيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة.
ــإرشاف مجلــس القضــاء . ٣ ــّم ب ــة وشــفافة وتت ــع إجــراءات عادل ــة وأن تتب ــة ونقــل القضــاة إىل معايــري موضوعي ــات التقييــم والرقي أن تســتند عملي

األعــىل.
أن تتــم قــرارات النــدب واإلعــارة وغريهــا مــن حــاالت نقــل القضــاة مبوافقــة القــايض ورئيــس املحكمــة التابــع لهــا. وال ميكــن أن تحجــب هــذه . ٤

املوافقــة عمليــة النقــل بشــكٍل غــري منطقــي، وأن يتمتــع مجلــس القضــاء األعــىل بصالحيــة صنــع القــرارات بهــذا الشــأن.
أن تحال صالحيات وزير العدل يف تعين أعضاء إدارة التفتيش القضايئ واإلرشاف عليها إىل مجلس القضاء األعىل.. ٥
اعتــامد الســلطة القضائيــة ملدونــة الســلوك القضــايئ وأخالقيــات املهنــة مبــا يتســق مــع املعايــري الدوليــة واســتخدام هــذه املدونــة كأســاس لتأديــب . ٦

القضــاة واتخــاذ القــرار بعزلهــم.
أن يتوىل مجلس القضاء األعىل اإلرشاف عىل املجلس التأديبي واملجلس التأديبي األعىل.. ٧
أن تقــام اإلجــراءات التأديبيــة أمــام هيئــة مســتقلة وغــري منحــازة، وأن مينــح القــايض جلســة اســتامع عادلــة مبــا يتوافــق مــع املعايــري الدوليــة ملراعــاة . ٨

األصــول القانونيــة وأن يضمــن لــه فيها:
إشعار كاف بادعاءات سوء السلوك؛أ. 
الحــق يف الحصــول عــىل وقــٍت مالئــم وتســهيالت مالمئــة إلعــداد دفاعــه وتقدميــه، مبــا يف ذلــك الحــق يف أن يتــم متثيلــه مــن قبــل مجلــس مــن ب. 

اختياره؛
	. الحق يف الطعن بأي قرار أو عقوبة مخالفة أمام هيئة قضائية مستقلة.

٩. أن تتناســب العقوبــات املفروضــة عــىل القضــاة مــع ســوء الســلوك بحيــث ال ميكــن عــزل القــايض مــن منصبــه، حتــى عــن طريــق الطــرد أو التقاعــد اإللزامــي 
واإلحالــة إىل وظائــف غــري قضائيــة، إال عــىل أســاس يثبــت عجــزه عــن أداء مهامــه أو قيامــه بســلوك يجعلــه يفقــد الصالحيــة لواليــة القــايض.

١0. إلغاء »إجراءات فقدان الصالحية لوالية القايض« بصيغتها الحالية.
١١. أن يتمتــع القضــاة بحقهــم يف حريــة التعبــري وحريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات عــىل نحــو يتســق مــع املحافظــة عــىل كرامــة منصبهــم واســتقاللية القضــاء 

وحيــاده، وأن يحــرم هــذا الحــق ويلقــى الحاميــة الالزمــة.
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الفصل الخامس: املحكمة الدستورية العليا
ــة  ــوىل مراجع ــة تت ــاً نهائي ــدر أحكام ــابهة تص ــة مش ــة قضائي ــة، أو أي هيئ ــوارد الكافي ــم، وامل ــض املالئ ــتقلة، وذات التفوي ــتورية، املس ــة الدس ــن أدوار املحكم م

ــوق اإلنســان. ــون وحق ــة لســيادة القان ــة الكافل ــوين، هــي أن تكــون الجه دســتورية القان

وكسائر املحاكم األخرى، ال بد من ضامن استقاللية املحكمة الدستورية وصونها.

أوالً. مقدمة

تأسســت املحكمــة الدســتورية العليــا يف مــرص مبوجــب دســتور ســنة 1٩٧1 عــىل اعتبارهــا »هيئــة قضائيــة مســتقلة قامئــة بذاتهــا« لتحــّل محــّل املحكمــة العليــا 
يف مــرص.٣٩2

كفــل دســتور ســنة 1٩٧1 عــدم عــزل قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا لكنــه مل يتضمــن أي مــواد محــددة تضمــن اســتقاللية املحكمــة وقضاتهــا.٣٩٣ كــام منــح 
املحكمــة الدســتورية العليــا صالحيــًة مطلقــًة ملراقبــة دســتورية القوانــني ولكــن تــرك للقانــون تحديــد طريقــة أداء املحكمــة، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل املحكمــة.

بدأت املحكمة الدستورية العليا أعاملها سنة 1٩٨٠ مع إقرار القانون رقم ٤٨ لسنة 1٩٧٩، قانون املحكمة الدستورية العليا املرصية«.

بالرغــم مــن أّن املــادة األوىل مــن قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا ينــّص عــىل أّن املحكمــة هــي »هيئــة قضائيــة مســتقلة«، غــري أّن املحكمــة قــد اعتــربت منــذ 
تأسيســها عــىل أنهــا تفتقــر إىل االســتقاللية وعــدم االتســاق يف مــا يتعلــق بدورهــا يف ضــامن حقــوق اإلنســان.

ويف مناســبات عــدة، مل تنجــح املحكمــة الدســتورية العليــا يف معالجــة التحديــات الخطــرية لحقــوق اإلنســان تحــت النظــام الســابق للرئيــس مبــارك. فقــد حكمــت 
املحكمــة الدســتورية العليــا مثــالً أّن املحاكــم املنشــأة مبوجــب قانــون الطــوارئ واملحاكــم األمنيــة دســتورية »ومل تنظــر يف الشــكاوى املقدمــة حــول دســتورية 

إحالــة املدنيــني إىل املحاكــم العســكرية.«٣٩٤

ــد رئيــس املحكمــة الدســتورية العليــا يف تلــك الفــرتة ماهــر البحــريي  يف مقابلــٍة لــه مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني يعــود تاريخهــا إىل أيلول/ســبتمرب 2٠12، أكّ
أّن هنــاك فصــل واضــح بــني املحكمــة الدســتورية العليــا وبــني الســلطة التنفيذيــة مشــرياً إىل اّن الهيئــة التنفيذيــة مل متــارس ســيطرًة مبــارشًة عــىل قضــاة املحكمــة 
الدســتورية العليــا. إالّ أّن آخريــن قــد زعمــوا أّن العديــد مــن قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا، املعينــني يف عهــد مبــارك قــد خدمــوا مصالــح النظــام وأصــدروا 

أو أّجلــوا أحكامــاً معينــة لغايــات تدعــم النظــام.

ومنذ اإلطاحة بالرئيس مبارك، كان لألحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية العليا دور هام يف تحديد مسار األحداث.

يف حزيران/يونيــو 2٠12، وبعــد االنتخابــات الربملانيــة يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب مــن ســنة 2٠11 والتــي نتــج عنهــا فــوز أكــري لحــزب الحريــة والعدالــة املــوايل 
لإلخــوان املســلمني، ارتــأت املحكمــة الدســتورية العليــا أّن قانــون االنتخابــات الربملانيــة مل يكــن متوافقــاً مــع الدســتور، وبالتــايل فــإّن تشــكيل مجلــس الشــعب 
باطــل والغ.٣٩٥ كــام أقــرت بعــدم دســتورية التعديــالت عــىل قانــون العــزل الســيايس، والتــي كان هدفهــا حظــر الرتشــح لالنتخابــات الرئاســية عــىل األفــراد الذيــن 

خدمــوا يف نظــام مبــارك.

يف متوز/يوليــو 2٠12، وبعــد فــرتة وجيــزة عــىل انتخــاب محمــد مــريس، مرشــح حــزب الحريــة والعدالــة رئيســاً، علقــت املحكمــة الدســتورية العليــا مرســوم الرئيــس 
ــل الجيــش، حكمــت املحكمــة  ــل أســابيع عــىل اإلطاحــة بنظــام الرئيــس مــريس مــن قب ــو 2٠1٣، وقب املــريس القــايض بإعــادة مجلــس الشــعب. يف حزيران/يوني
الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية مجلــس الشــورى، الــذي ميثّــل الغرفــة العليــا يف الربملــان، وعــدم دســتورية الجمعيــة التأسيســية الثانيــة التــي تولــت صياغــة 

دســتور ســنة 2٠12.

فثمــة انطبــاع أّن القضــاة، مبــن فيهــم قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا، والذيــن كانــوا يعتــربون فــوق الخالفــات السياســية قــد أصبحــوا منــذ اإلطاحــة بنظــام 
مبــارك أداًة يف يــد النظــام العســكري القمعــي ونظــام الســييس.٣٩٦

٣٩2   دستور سنة 1٩٧1، املادة 1٧٤.

٣٩٣   تنــص املــادة 1٧٦ مــن دســتور ســنة 1٩٧1 عــىل مــا يــيل: »ينظــم القانــون كيفيــة تشــكيل املحكمــة الدســتورية العليــا ويبــني الــرشوط الواجــب توافرهــا يف أعضائهــا وحقوقهــم 
ــزل«.  ــني للع ــري قابل ــا »غ ــتورية العلي ــة الدس ــاء املحكم ــىل أن أعض ــّص ع ــادة 1٧٧ فتن ــا امل ــم.« أم وحصاناته

٣٩٤   النضــال مــن أجــل الصالحيــة الدســتورية: القانــون، والسياســة، والتنميــة االقتصاديــة يف مــرص، بقلــم تامــر مصطفــى، منشــورات جامعــة كامربيــدج، 11 حزيران/يونيــو 2٠٠٧، ص. 
ــو 1٩٩٣. ــة 1٥ الصــادر يف ٣٠ حزيران/يوني ــة رقــم 1 مــن الســنة القضائي ــني إىل املحاكــم العســكرية، راجــع القضي ــا الخاصــة باملدني ــة القضاي 2٣2. لقــرار يؤكــد عــىل قــدرة الرئيــس عــىل إحال

٣٩٥   الحكم الصادر عن املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم 2٤/2٠، نرش يف الجريدة الرسمية – العدد 2٤، امللحق أ، 1٤ حزيران/يونيو 2٠12.

٣٩٦   راجــع مثــاًل، ناثــان ج. بــراون، ملــاذا تتفــوه املحاكــم املرصيــة بأســوأ األمــور، يف الواشــنطن بوســت، 2٥ آذار/مــارس 2٠1٤؛ ناثــان ج. بــراون وميشــيل دون، قضــاة مــرص يلتحقــون، 
يف الفــورن أفــريز، 2 نيســان/أبريل 2٠1٤؛ اإلعدامــات السياســية يف مــرص، يف النيويــورك تاميــز، 2٨ نيســان/أبريل 2٠1٤.
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ومنــذ نهايــة نظــام مبــارك، خضعــت املحكمــة الدســتورية العليــا لتغيــريات نتيجــة دســتورين مختلفــني: دســتور ســنة 2٠12 ودســتور ســنة 2٠1٤. تناقــش هــذه 
التغيــريات مبزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه، مــن خــالل دراســة اســتقاللية املحكمــة الدســتورية العليــا ووظائفهــا.

ثانياً. االستقاللية

1. التعيني والرتكيبة

تنــّص املــادة ٣ مــن قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا عــىل »أن تؤلــف املحكمــة مــن رئيــس وعــدد كاف مــن األعضــاء«، األمــر الــذي يســمح لعــدد متأرجــح مــن 
القضــاة مــن االنضــامم إىل املحكمــة. وتحــّدد املــادة ٣ أيضــاً اســتيفاء نصــاب مــن ســبعة قضــاة لألحــكام والقــرارات.٣٩٧

ويتعــنّي عــىل القضــاة يف املحكمــة الدســتورية العليــا أن تتوافــر فيهــم معايــري األهليــة نفســها املحــددة للقضــاة يف املحاكــم العاديــة واملنصــوص عليهــا يف قانــون 
الســلطة القضائيــة. وبالتــايل يشــرتط بالقــايض:

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مرص العربية وكامل األهلية املدنية؛	 

أال تقّل سّنه عن عمٍر أدىن – بالنسبة إىل قضاة املحكمة الدستورية العليا، السن األدىن هي ٤٥ عاماً؛	 

أن يكون حاصالً عىل إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مرص العربية أو عىل شهادة أجنبية معادلة لها وأن 	 

ينجح يف الحالة األخرية يف امتحان املعادلة؛

أال يكون قد حكم عليه من املحاكم أو مجالس التأديب؛	 

أن يكون محمود السرية حسن السمعة.٣٩٨	 

باإلضافة إىل ذلك، يكون اختيار قضاة املحكمة الدستورية العليا من بني الفئات اآلتية:

 )أ( أعضاء املحكمة العليا الحاليني؛

)ب( أعضاء الهيئات القضائية الحاليني والسابقني ممن أمضوا يف وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة عىل األقل.

)ج( أساتذة القانون الحاليني والسابقني بالجامعات املرصية ممن أمضوا يف وظيفة أستاذ مثاين سنوات متصلة عىل األقل.
)د(  املحامني الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض واملحكمة اإلدارية العليا عرش سنوات متصلة عىل األقل.٣٩٩

إىل حني إقرار دستور سنة 2٠1٤، كان رئيس الجمهورية هو الذي يتوىل تعيني رئيس املحكمة الدستورية العليا. وإىل جانب معايري االختيار املنصوص عليها أعاله، 

يتمتع الرئيس بصالحيات واسعة لتعيني املرشح الذي يختاره. يعني رئيس املحكمة بقرار من رئيس الجمهورية. ويعني عضو املحكمة بقرار من رئيس الجمهورية 
بعد أخذ رأي املجلس األعىل للهيئات القضائية وذلك من بني اثنني ترشح أحدهام الجمعية العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس املحكمة.٤٠٠

بالرغــم مــن أّن صالحيــة التعيــني املوكلــة إىل رئيــس الجمهوريــة كانــت تعتــرب شــكليًة باإلجــامل، إالّ أّن قدرتــه عــىل تعيــني رئيــس املحكمــة الــذي بــدوره يقــوم 
بتســمية مرشــحني آخريــن افتتحــت املجــال أمــام تأثــري الســلطة التنفيذيــة عــىل تركيبــة املحكمــة الدســتورية العليــا.٤٠1 وقــد بــان ذلــك عندمــا عــنّي الرئيــس مبــارك 
يف العــام 2٠٠1، عــىل ســبيل املثــال، فتحــي نجيــب رئيســاً للمحكمــة الدســتورية العليــا. وعندمــا أجــرى هــذا التعيــني ابتعــد الرئيــس مبــارك عــن عــادة تعيــني 
رئيــس املحكمــة مــن بــني أعضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا. وقبــل تعيينــه رئيســاً للمحكمــة الدســتورية العليــا، كان نجيــب رئيســاً ملحكمــة النقــض وســبق 
لــه أن خــدم كمســاعد لوزيــر العــدل. بعــد أن عــنّي رئيســاً للمحكمــة الدســتورية العليــا، أضــاف نجيــب خمســة قضــاة جــدد إىل املحكمــة. وقــد زعــم البعــض 
أّن ترصّفــه هــذا يهــدف إىل تعيــني قضــاة يعملــون لصالــح الحكومــة.٤٠2 هــذا وقــد اعتــرب البعــض ان نجيــب، كعضــو خارجــي، كان عليــه أن يجلــب قضــاة جــدداً 

ليتمكــن مــن إدارة املحكمــة عــىل نحــٍو أشــّد فعاليــة.

٣٩٧   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة ٣.

٣٩٨   قانون السلطة القضائية، املادة ٣٨.

٣٩٩   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة ٤.

٤٠٠   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة ٥. تختص الجمعية العامة بالنظر يف املسائل املتعلقة بنظام املحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع األعامل بني أعضائها و«جميع الشئون 

الخاصة بهم«. ويجوز لها أن تفوض رئيس املحكمة أو لجنة من أعضائها يف بعض ما يدخل يف اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها يف مرشوعات القوانني املتعلقة باملحكمة. يرأس الجمعية رئيس 

املحكمة ويقوم بالتصويت الفاصل. راجع قانون املحكمة الدستورية العليا، املادتان ٨ و٩.

/com.egyptindependent.www//:http :ــط ــن الثاين/نوفمــرب 2٠12، متوافــرة عــرب الراب ــورة يف األزمــة، وردت يف صحيفــة إيدجبــت إندبندنــت، 2٧ ترشي ــراون، الث ــان ج. ب ٤٠1   ناث
crisis-revolution/opinion. »كان جميــع أعضــاء املحكمــة رســمياً تعيينــات رئاســية. ولكــن األكريــة منهــم كانــوا يســّمون مــن القضــاة أنفســهم، أمــا تعيينهــم مــن قبــل مبــارك فشــكيل ال أكــر.« 

راجــع أيضــاً النضــال مــن أجــل الصالحيــة الدســتورية: القانــون، والسياســة، والتنميــة االقتصاديــة يف مــرص، بقلــم تامــر مصطفــى، منشــورات جامعــة كامربيــدج، 11 حزيران/يونيــو 2٠٠٧، ص. 1٩٨.

٤٠2   املرسوم الترشيعي رقم ٤٨ لسنة 2٠11، معّداًل بعض أحكام قانون املحكمة الدستورية العليا.
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يف ســنة 2٠11، وتحــت ســلطة املجلــس األعــىل للقــوات املســلّحة، خضعــت املــادة ٥ مــن قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا للتعديــل. وحــرص عــدد القضــاة 
الذيــن ســيعني رئيــس الجمهوريــة رئيــس املحكمــة مــن بينهــم بنــواب رئيــس املحكمــة األكــرب ســناً؛ وكان يجــب أن يتــم خيــار الرئيــس مبوافقــة الجمعيــة العامــة 

للمحكمــة الدســتورية العليــا.٤٠٣

مــع اعتــامد دســتور ســنة 2٠12 الــذي متــت صياغتــه واملوافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة التأسيســية الثانيــة، خّفــض عــدد قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا 
ليقتــرص عــىل رئيــس املحكمــة يف ذلــك الوقــت، وأقــدم عــرشة أعضــاء فيهــا.٤٠٤ وقــد جــاء يف دســتور ســنة 2٠12 تحديــداً أّن القضــاة الســبعة اآلخريــن »يعــودون 
إىل أماكــن عملهــم التــي كانــوا يشــغلونها قبــل تعيينهــم باملحكمــة.«٤٠٥ خضعــت الجمعيــة التأسيســية الثانيــة لســيطرة األحــزاب اإلســالمية وبالفعــل فقــد انســحب 
ــاح الســيايس  ــة. وقــد اعتــرب الجن ــة قبــل وضــع اللمســات األخــرية عــىل النســخة النهائي ــة أو ليربالي ــد مــن األفــراد املنتمــني أو املنارصيــن ألحــزاب علامني العدي
لإلخــوان املســلمني، املتمثــل بحــزب الحريــة والعدالــة أّن االحتفــاظ بعــدٍد متغــرّي مــن القضــاة أمــر خطــري مبــا أنــه مبقــدور رئيــس الجمهوريــة أن يزيــد أو يخفــض 
العــدد »كــام يشــاء«.٤٠٦ أمــا البعــض اآلخــر فقــد رأى أّن إزالــة الســبع قضــاة اآلخريــن مــن مناصبهــم، مبــن فيهــم القاضيــة الوحيــدة يف املحكمــة، خطــوة تنــدرج 

ضمــن سلســلة األعــامل التــي تعتــزم حكومــة مــريس القيــام بهــا إلضعــاف القضــاء.

بعــد إقــرار الدســتور ســنة 2٠12، قــدم حــزب الحريــة والعدالــة وحزبــان آخــران اقرتاحــاٍت مــن أجــل تخفيــض ســن التقاعــد لجميــع القضــاة مــن ســن الســبعني 
ــد مــن الشــكوك  ــذي طــرح العدي ــا عــىل التقاعــد املبكــر، األمــر ال ــع قضــاة املحكمــة الدســتورية العلي ــزم جمي ــو اعتمــد ليل ــل ل إىل الســتني. وكان هــذا التعدي
حــول تركيبــة املحكمــة الدســتورية العليــا وعــىل مــا يبــدو قــّوض الحجــج التــي قّدمهــا حــزب الحريــة والعدالــة دعــامً لإلصالحــات الدســتورية املتعلقــة باملحكمــة 

الدســتورية العليــا.

ثــم جــاء دســتور ســنة 2٠1٤ ليعيــد تركيبــة املحكمــة الدســتورية إىل عــدد مــرن مــن األعضــاء، فنــّص عــىل »رئيــٍس وعــدد كاٍف مــن نــواب الرئيــس.«٤٠٧ وأعيــد 
إىل املحكمــة الدســتورية العليــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمحكمــة بعــض القضــاة الذيــن تــّم عزلهــم بعــد رسيــان مفعــول دســتور ســنة ٤٠٨.2٠12 ومــع ذلــك، 
ليــس مــن الواضــح مــا هــي اإلجــراءات واملعايــري التــي اســتخدمت إلعــادة هــؤالء القضــاة. يف الوقــت الحــايل، تضــّم املحكمــة الدســتورية العليــا 12 قاضيــاً كلّهــم 

مــن الذكــور.

كــام مينــح دســتور ســنة 2٠1٤ املحكمــة الدســتورية العليــا املزيــد مــن الصالحيــات. فهــو ينــّص عــىل أن تتــوىل الجمعيــة العامــة للمحكمــة، ال الرئيــس، اختيــار 
رئيــس املحكمــة مــن بــني نــواب الرئيــس الثــالث األقــدم. كــام ينــص دســتور ســنة 2٠1٤ أيضــاً عــىل أن تختــار الجمعيــة العامــة للمحكمــة الدســتورية العليــا نــواب 

رئيــس املحكمــة وجميــع أعضــاء هيئــة املفوضــني بهــا ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة.٤٠٩

هيئــة املفوضــني تابعــة للمحكمــة الدســتورية العليــا وهــي تتكــّون مــن قضــاٍة يقومــون مبراجعــة الدعــاوى املرفوعــة أمــام املحكمــة الدســتورية العليــا ويعــّدون 
تقاريــر يحــددون فيهــا املســائل الدســتورية والقانونيــة املثــارة.٤1٠ ولهيئــة املفوضــني االتصــال بالجهــات ذات الشــأن للحصــول عــىل مــا يلــزم مــن بيانــات أو أوراق، 
كــام أن لهــا دعــوة ذوي الشــأن الســتيضاحهم مــا تــرى مــن وقائــع وتكليفهــم بتقديــم مســتندات ومذكــرات تكميليــة. وتــودع بعــد تحضــري املوضــوع تقريــراً 
يتضمــن رأيهــا يف القضيــة ويكــون مســبّباً. ويحــّدد رئيــس املحكمــة بعــد إيــداع التقريــر تاريــخ الجلســة التــي تنظــر فيهــا الدعــوى. وللمحكمــة أن ترخــص ملحامــي 
الخصــوم وهيئــة املفوضــني يف إيــداع مذكــرات تكميليــة.٤11 إذا رأت املحكمــة رضورة املرافعــة الشــفوية فلهــا ســامع محامــي الخصــوم وممثــل هيئــة املفوضــني، 

ويف هــذه الحالــة ال يــؤذن للخصــوم أن يحــروا أمــام املحكمــة مــن دون محــام.

مبوجــب املادتــني 11 و2٤ مــن قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا، ال ميكــن عــزل قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة املفوضــني مــن مناصبهــم وال يجــوز 
نقلهــم إىل وظائــف أخــرى إال مبوافقتهــم. ولكــن، يجــوز »نــدب أو إعــارة« أعضــاء املحكمــة مــن دون موافقتهــم إىل الهيئــات الدوليــة أو الــدول األجنبيــة وإن كان 

ذلــك »لألعــامل القانونيــة« فقــط.٤12 وليــس مــن الواضــح مــن يأمــر بالنــدب أو اإلعــارة.

٤٠٣   دستور سنة 2٠12، املادتان 2٣٣ و1٧٦.

٤٠٤   دستور سنة 2٠12، املادتان 2٣٣ و1٧٦.

٤٠٥   دستور سنة 2٠12، املادة 2٣٣.

٤٠٦   كونور مولوي، »ما سبب تخفيض عدد القضاة؟«، يف الداييل نيوز مرص، 2٤ كانون األول/ديسمرب 2٠12.

٤٠٧   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٩٣.

.detailze/issuse/com.akhbarelyom.dar//:http :٤٠٨   إعــادة القضــاة املســتبعدين مــن الدســتورية العليــا، يف أخبــار اليــوم، 2٨ آذار/مــارس 2٠1٤، متوافــرة عــرب الرابــط
ــان/أبريل 2٠1٤،  ــتعالمات، 2 نيس ــة لالس ــة العام ــا، يف الهيئ ــتورية العلي ــة الدس ــس املحكم ــني لرئي ــني نائب ــوري بتعي ــرار جمه id&news=field&=akhbarelyom&akh=mag?asp=20662؛ ق

ــط: ــرب الراب ــرة ع متواف

http://www.us.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=85904#.V836_piLSUk

٤٠٩   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٩٣.

٤1٠   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة ٤٠.

٤11   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة ٤٤.

٤12   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 1٣.

http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
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٢. التأديب

ينّص القانون عىل نظام مساءلة مختلف ألعضاء املحكمة الدستورية العليا.

تنــص املــادة 1٩ مــن قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا عــىل أنّــه إذا نســب إىل أحــد أعضــاء املحكمــة أمــر مــن شــأنه املســاس بالثقــة أو االعتبــار أو اإلخــالل 

الجســيم بواجبــات أو مقتضيــات وظيفتــه يتــوىل رئيــس املحكمــة عــرض األمــر عــىل لجنــة الشــؤون الوقتيــة باملحكمــة. ومــن الجديــر بالذكــر أّن لجنــة الشــؤون 

الوقتيــة تؤلــف بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لــدى املحكمــة الدســتورية العليــا برئاســة رئيــس املحكمــة وعضويــة اثنــني أو أكــر مــن األعضــاء.٤1٣ فــإذا قــررت 

اللجنــة - بعــد دعــوة العضــو لســامع أقوالــه- أن هنــاك محــالً للســري يف اإلجــراءات ندبــت أحــد أعضائهــا أو لجنــة مــن ثالثــة منهــم للتحقيــق، ويعتــرب العضــو 

املحــال عــىل التحقيــق يف إجــازة حتميــة مبرتــب كامــل مــن تاريــخ هــذا القــرار. ويعــرض التحقيــق بعــد انتهائــه عــىل الجمعيــة العامــة منعقــدة يف هيئــة محكمــة 

تأديبيــة فيــام عــدا مــن شــارك مــن أعضائهــا يف التحقيــق أو االتهــام لتصــدر حكمهــا.٤1٤ تســتمع الجمعيــة العامــة إىل دفــاع العضــو وتحقيــق دفاعــه وتصــدر 

حكمهــا بالــرباءة أو بإحالــة العضــو إىل التقاعــد مــن تاريــخ صــدور الحكــم املذكــور، وتكــون اإلحالــة إىل 

التقاعد العقوبة الوحيدة عىل سوء السلوك. ويكون الحكم »نهائياً غري قابل للطعن بأي طريق.«٤1٥ 

عندمــا تنعقــد الجمعيــة العامــة يف هيئــة محكمــة تأديبيــة، تتــوىل اختصاصــات مجلــس التأديــب املنصــوص عليهــا يف قانــون الســلطة القضائيــة.٤1٦ تــرسي يف شــأن 

أعضــاء املحكمــة جميــع الضامنــات واملزايــا والحقــوق والواجبــات املقــررة بالنســبة إىل مستشــاري محكمــة النقــض وفقــاً لقانــون الســلطة القضائيــة )حــق التمثيــل 

مــن قبــل عضــو حــايل أو ســابق يف الســلطة القضائيــة، تقديــم الدفــاع كتابيــا، الحصــول عــىل إشــعار قبــل أســبوع إلعــداد املرافعــة الشــفهية، وأن يتضمــن اإلشــعار 
املعلومــات حــول موضــوع اإلجــراء واألدلــة(.٤1٧

ثالثاً. مهام املحكمة

1. االختصاص 

منح دستور سنة 1٩٧1 املحكمة الدستورية العليا صالحية مراجعة دستورية القوانني واللوائح وتفسري الترشيعات.

وتوّســعت صالحيــات املحكمــة مبوجــب قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا. فباإلضافــة إىل  الرقابــة القضائيــة عــىل دســتورية القوانــني واللوائــح، مبوجــب قانــون 

املحكمــة الدســتورية العليــا، منحــت املحكمــة صالحيــة الفصــل يف النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــني نهائيــني متناقضــني صــادر أحدهــام مــن أيــة جهــة 
مــن جهــات القضــاء أو هيئــة ذات اختصــاص قضــايئ واآلخــر مــن جهــة أخــرى منهــا.٤1٨

ألغــى دســتور ســنة 2٠12 صالحيــة املحكمــة الدســتورية العليــا يف تفســري الترشيعــات ولكــن احتفــظ بصالحيــة املحكمة يف مراجعــة دســتورية القوانــني واللوائح.٤1٩ 

ومبوجــب دســتور ســنة 2٠12 أيضــاً »يعــرض رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس النــواب مرشوعــات القوانــني املنظمــة لالنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة واملحليــة عــىل 

املحكمــة الدســتورية العليــا قبــل إصدارهــا، لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور«.٤2٠ وإن مل تتوصــل املحكمــة الدســتورية العليــا إىل قــرار بشــأن مشــاريع القوانــني 

يف مهلــة ٤٥ يومــاً، يعتــرب القانــون املقــرتح موافقــاً عليــه، وعنــد إقــراره، ال تخضــع هــذه القوانــني للمراجعــة الدســتورية.

يف ســنة 2٠1٣، حكمــت املحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية أحــكام عديــدة مــن قوانــني االنتخابــات الســابقة، مبــا فيهــا القانــون رقــم ٣٨ لســنة 1٩٧2 

بشــأن مجلــس الشــعب والقانــون رقــم ٧٣ لســنة 1٩٥٦ بشــأن مامرســة الحقــوق السياســية.٤21 ويف مراجعتهــا للقانــون األخــري، حكمــت املحكمــة الدســتورية العليــا 

أّن أعضــاء القــوات املســلحة والرشطــة العاملــني يجــب أن مينحــوا حــق التصويــت.

ــة  ــة القضائي ــا دون غريهــا الرقاب ــّص عــىل أن »تتــوىل املحكمــة الدســتورية العلي ــا، وهــو ين ــون املحكمــة الدســتورية العلي ــوم قان يحــايك دســتور ســنة 2٠1٤ الي

عــىل دســتورية القوانــني، واللوائــح، وتفســري النصــوص الترشيعيــة، والفصــل ىف املنازعــات املتعلقــة بشــئون أعضائهــا، وىف تنــازع االختصــاص بــني جهــات القضــاء، 

والهيئــات ذات االختصــاص القضــاىئ، والفصــل ىف النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــني نهائيــني متناقضــني صــادر أحدهــام مــن أى جهــة مــن جهــات القضــاء، 

أو هيئــة ذات اختصــاص قضــاىئ، واآلخــر مــن جهــة أخــرى منهــا، واملنازعــات املتعلقــة بتنفيــذ أحكامهــا، والقــرارات الصــادرة منهــا.«

٤1٣   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 1٠.

٤1٤   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 1٩.

٤1٥   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 1٩.

٤1٦   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 2٠.

٤1٧   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 2٠.

٤1٨   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 2٥.

٤1٩   دستور سنة 2٠12، املادة 1٧٥.

٤2٠   دستور سنة 2٠12، املادة 1٧٧.

٤21   قرار املحكمة الدستورية العليا الصادر يف 1٧ شباط/فرباير 2٠1٣، نرش يف الجريدة الرسمية يف 1٨ شباط/فرباير 2٠1٣، رقم ٧ )مكرر(.
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ألغــى دســتور ســنة 2٠1٤ النــص الــوارد يف دســتور ســنة 2٠12 الــذي منــح املحكمــة الدســتورية العليــا اختصــاص مراجعــة مشــاريع القوانــني بشــأن الحقــوق 

ــار دســتورية القوانــني باملفعــول الرجعــي. السياســية أو االنتخابــات؛ واقتــرص اختصاصهــا بالتــايل عــىل األخــذ يف االعتب

عــالوًة عــىل ذلــك، ومبــا يتوافــق مــع قانــون املحكمــة الدســتورية العــيل، »يقــدم طلــب التفســري مــن وزيــر العــدل بنــاء عــىل طلــب رئيــس مجلــس الــوزراء أو 
رئيــس مجلــس الشــعب أو املجلــس األعــىل للهيئــات القضائيــة.«٤22

أحكام املحكمة وقراراتها نهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.٤2٣

٢. الولوج إىل املحكمة

مبوجــب قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا، إذا تــراءى إلحــدى املحاكــم أو الهيئــات ذات االختصــاص القضــايئ أثنــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــص 

يف قانــون أو الئحــة الزم للفصــل يف النــزاع، أوقفــت الدعــوى وأحالــت األوراق بغــري رســوم إىل املحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل يف املســألة.٤2٤ عــىل نحــٍو بديــل، 

إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى املحاكــم أو الهيئــات ذات االختصــاص القضــايئ بعــدم دســتورية نــص يف قانــون أو الئحــة ورأت املحكمــة أو 

الهيئــة أن الدفــع جــدي أجلــت نظــر الدعــوى وحــددت ملــن أثــار الدفــع ميعــاداً ال يجــاوز ثالثــة أشــهر لرفــع الدعــوى بذلــك أمــام املحكمــة الدســتورية العليــا.٤2٥ 

وال يحــق لألفــراد بالولــوج املبــارش إىل املحكمــة الدســتورية العليــا مــن أجــل مراجعــة دســتورية أحــد القوانــني.

يف اجتــامع لــه مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني يف أيلول/ســبتمرب 2٠12، رشح رئيــس املحكمــة البحــريي: »يف الوقــت الحــارض، تتوافــر إمكانيــة الوصــول الفرديــة 

ولكــن ليــس الوصــول املبــارش ... طرحــت فكــرة الوصــول املبــارش مــن قبــل ولكنهــا مل تلــق قبــوالً.« كــام أشــار إىل أّن املحاكــم غــري ملزمــة بإحالــة املســألة املتعلقــة 

بالدســتورية ولكــن لديهــا الصالحيــة للقيــام بذلــك. وقــد شــّدد قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا عــىل أهميــة »دور الحــارس« لــي ال تتلقــى املحكمــة قضايــا 

كثــرية تفتقــر إىل األهليــة.

ــاً خاصــاً  ــن رأي ــكّل منهــا يتضّم ــراً خاصــاً ب ــا وتصــدر تقري ــة املفوضــني الدعــاوى املرفوعــة إىل املحكمــة الدســتورية العلي وكــام ســبق وذكــر أعــاله، تــدرس هيئ

باملســائل الدســتورية والقانونيــة املعنيــة. وبعــد تلقــي تقريــر هيئــة املفوضــني، إذا ارتــأت املحكمــة أّن املرافعــة الشــفوية رضوريــًة، يحــّدر رئيــس املحكمــة تاريــخ 

عقدهــا. ويكــون ميعــاد الحضــور خمســة عــرش يومــاً عــىل األقــل مــا مل يأمــر رئيــس املحكمــة يف حالــة الــرورة وبنــاء عــىل طلــب ذوي الشــأن بتقصــري هــذا 

امليعــاد إىل مــا ال يقــل عــن ثالثــة أيــام.٤2٦ يف حــال أمــرت املحكمــة الدســتورية العليــا بجلســة شــفهية تســتمع املحكمــة الدســتورية العليــا إىل محامــي األطــراف 

املعنيــني وممثــل عــن هيئــة املفوضــني.

ــز القانــون لألفــراد أو املجموعــات يف الولــوج إىل املحكمــة أو التدخــل يف الدعــوى كأطــراف  إىل جانــب األطــراف املشــاركني بالدعــوى وهيئــة املفوضــني، ال يجي

معنيــة.

رابعاً. التقييم عىل ضوء املعايري الدولية

1. االستقاللية

يتعني عىل املحكمة الدستورية العليا كمحكمة، وعىل قضاتها التمتع باالستقاللية والنزاهة.٤2٧

وكــام هــو مشــار إليــه أعــاله، إّن معايــري االســتقاللية والنزاهــة مفادهــام أّن أعضــاء املحكمــة يجــب أن يكونــوا أحــراراً مــن كّل تدخــل أو تأثــري. ويفــرض ذلــك عــىل 
املحكمــة الدســتورية العليــا كمؤسســة وقضاتهــا أن تكــون مســتقلًة عــن الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة. واســتقاللية قضــاة املحكمــة الدســتورية مهمــة بشــكٍل 

خــاص، »نظــراً إىل طبيعــة الشــؤون املقّدمــة للنظــر فيهــا.«٤2٨

ولكــن، عــرب التاريــخ مل تكــن املحكمــة الدســتورية العليــا تعتــرب محكمــًة مســتقلًة أو محايــدًة. فعــىل ســبيل املثــال، أثــريت الشــكوك حــول اســتقالليتها نتيجــة 

٤22   قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا، املــادة ٣٣. كــام ســبق وذكــر، تــّم إلغــاء املجلــس األعــىل للهيئــات القضائيــة مبوجــب دســتور ســنة 2٠1٤. ويجــب تعديــل قانــون املحكمــة 
ــع. ــذا الواق ــس ه ــا لعك ــتورية العلي الدس

٤2٣   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادتان ٤٨ و٤٩.

٤2٤   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 2٩ )أ(.

٤2٥   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة 2٩ )ب(.

٤2٦   قانون املحكمة الدستورية العليا، املادة ٤1.

٤2٧   العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 1٤.

٤2٨   الحكم الصادر يف ٣1 كانون الثاين/يناير 2٠٠٤، محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، املحكمة الدستورية ضد البريو،  فقرة ٧٥.
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تقاعســها عــن إصــدار األحــكام أو التأجيــالت يف األحــكام املتعلقــة بالدعــاوى الناشــئة عــن مســائل حساســة مــن الناحيــة السياســية. فلــم تبــت املحكمــة بعــد 
ــت املحكمــة  ــات، أجل ــرورة اإلرشاف القضــايئ عــىل االنتخاب ــق ب ــة أخــرى، تتعل ــم العســكرية. ويف قضي ــا ســنة 1٩٩٩ حــول اختصــاص املحاك ــني رفعت يف قضيت

ــا الحكــم يف القضيــة ملــدة تســع ســنوات.٤2٩ الدســتورية العلي
تنطبــق املعايــري املعــرتف بهــا دوليــاً واملتعلقــة بالوســائل واملعايــري املتعلقــة بالتعيــني والرتقيــة، وضامنــات األمــن الوظيفــي، وإجــراءات التقييــم، والنقــل والتأديــب، 

وضــامن االســتقاللية املنصــوص عليهــا يف الفصــل الرابــع عــىل قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا.

أ( التعيني والرتكيبة

ــا القــدرة عــىل الســامح للســلطة  ــس املحكمــة الدســتورية العلي ــني رئي ــار وتعي ــة يف اختي ــس الجمهوري ــخ إىل رئي ــة الواســعة املمنوحــة عــرب التاري كان للصالحي
التنفيذيــة ببســط ســلطتها عــىل املحكمــة الدســتورية العليــا وتقويــض اســتقالليتها. وعــىل وجــه الخصــوص، مبــا أّن الرئيــس يختــار نائــب رئيــس املحكمــة مــن بــني 

قامئــة مختــرصة مــن مرشــحني أحدهــام يســميه رئيــس املحكمــة، فكانــت املحكمــة الدســتورية العليــا خاضعــًة بالفعــل لســيطرة الهيئــة التنفيذيــة.

ويعــد إلغــاء هــذه الصالحيــة مرفقــاً بنــص دســتور ســنة 2٠1٤ الــذي يقتــي بــأن تتــوىل الجمعيــة العامــة للمحكمــة اختيــار رئيــس املحكمــة ونــواب الرئيــس 
خطــوة هامــة عــىل درب تعزيــز اســتقاللية املحكمــة وقضاتهــا. ولكــن، يبقــى أن عــدم تحديــد معايــري إضافيــة لرئيــس املحكمــة ونــواب الرئيــس أمــر يطــرح الكثــري 

مــن التســاؤالت، املألوفــة أصــالً يف املحاكــم العاديــة، حــول املامرســة القاضيــة بتعيــني األفــراد بغــّض النظــر عــن الجــدارة.

ــار األعضــاء وإجــراء مفتــوح وشــفاف للتعيــني بالنســبة إىل أعضــاء املحكمــة  ــد مــن توافــر معايــري واضحــة الختي وكــام هــي الحــال مــع املحاكــم األخــرى، ال ب
ــا يف هــذا الخصــوص. ــون املحكمــة الدســتورية العلي ــل قان ــة املحلفــني. ويجــب تعدي ــا وأعضــاء هيئ الدســتورية العلي

كــام أدى غيــاب التنــوع يف أعضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا، إذ مل يكــن بــني أعضــاء املحكمــة ســوى قاضيــة واحــدة، إىل اعتبــار املحكمــة الدســتورية العليــا 
منعزلــًة عــن مخــاوف العامــة وواقعهــم.٤٣٠ وبالتــايل، باإلضافــة إىل املعايــري املوضوعيــة والقامئــة عــىل الجــدارة وإجــراءات االختيــار املتســمة باالنفتــاح والشــفافية، 

يجــب أن تعالــج إجــراءات التعيــني التمييــز الســابق.

وتنــص املعايــري الدنيــا لرابطــة املحامــني الدوليــة عــىل أّن التغيــريات الترشيعيــة يف رشوط العمــل القضــايئ »يجــب أال تطبــق عــىل القضــاة الشــاغلني للمناصــب 
يف فــرتة إقــرار الترشيــع إال إذا كانــت التغيــريات مــن شــأنها أن تحّســن ظــروف الخدمــة.«٤٣1 يجــب عــىل القــايض أال يتلقــى مهمــة جديــدة أو تــوكل إليــه مهــام 

قضائيــة أخــرى دون موافقتــه، إال يف حــاالت إصــالح تنظيــم النظــام القضــايئ.٤٣2

ــة  ــدد قضــاة املحكم ــض ع ــن الواضــح أّن تخفي ــة. وم ــم متوقع ــة املحاك ــني وتركيب ــة بالتعي ــة املتعلق ــريات القانوني ــون التغي ــري، يجــب أن تك ــذه املعاي ــا له وفق
ــدويل. ــون ال ــري القان ــا ملعاي ــد مخالف ــنة 2٠12 يع ــتور س ــا يف دس ــتورية العلي الدس

ب( التأديب

ــق يف  ــح تحقي ــة بفت ــرارات املتعلق ــة ميكــن عــىل أساســها اتخــاذ الق ــات املهن ــة لقواعــد الســلوك أو أخالقي ــاً مدون ــس يف مــرص حالي ــه، لي كــام ســبق وأشــري إلي
ــا. ــا، وتقييمه ــك ضــّد أحــد أعضــاء املحكمــة الدســتورية العلي ــاءات ســوء الســلوك القضــايئ، مبــا يف ذل ادع

األســاس الــذي تبنــى عليــه القــرارات املتعلقــة بالتحقيــق يف ادعــاءات ســوء الســلوك ضــّد قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا يبــدو واســع النطــاق وغــري محــدد 
ــام باإلجــراءات التأديبيــة ومــا إذا كان القــايض قــد أســاء  ــاع القــرار يف مــا يتعلــق بقــرار القي ــًة واســعًة إىل صّن بشــكل واضــح. فالعمليــة التأديبيــة متنــح صالحي

الســلوك فعــالً، وبالتــايل فتصبــح هــذه العمليــة عرضــة لســوء االســتغالل.

نتيجًة لذلك، قد يتم توقيف القضاة عن العمل أو فصلهم ألسباب ال تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة.٤٣٣

وليس هناك أيضاً من معيار ينّص عىل تطبيق العقوبات املتناسبة وفقاً لخطورة سوء السلوك.

٤2٩   القضيتــان رقــم ٧2 و٧٣ مــن الســنة القضائيــة 1٧ رفعتــا لــدى املحكمــة الدســتورية العليــا بتاريــخ ٨ ترشيــن الثاين/نوفمــرب 1٩٩٩ للطعــن يف دســتورية املــادة ٦)2( مــن قانــون 
القضــاء العســكري، رقــم 2٥ لســنة 1٩٦٦؛ القضيــة رقــم 11 للســنة القضائيــة 1٣، حــول مــا إذا كان اإلرشاف القضــايئ عــىل االنتخابــات رضوريــاً رفعــت لــدى املحكمــة الدســتورية العليــا يف 21 

كانــون الثاين/ينايــر 1٩٩1 ومل يصــدر القــرار بشــأنها حتــى ٨ متوز/يوليــو 2٠٠٠. تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، دســتور مــرص الجديــد: عمليــة معيبــة؛ نتائــج غــري موثــوق فيهــا، ص. ٣٣ ورقــم 

.٩2

٤٣٠   راجع مثاًل، ناثان ج. براون، ملاذا تتفوه املحاكم املرصية بأسوأ األمور، يف الواشنطن بوست، 2٥ آذار/مارس 2٠1٤.

٤٣1   املعايري الدنيا لرابطة املحامني الدولية، املادة 2٠ )أ(.

ــادئ الســلطة  ــالن بكــني حــول مب ــرة ٥2؛ إع ــة، واملســؤوليات، فق ــوزراء بشــأن القضــاة: االســتقاللية، الفعالي ــة ال ــن لجن ــم 12 )2٠1٠( الصــادر ع ــة رق ــا، التوصي ــس أوروب ٤٣2   مجل
القضائيــة، املبــدأ 2٩.

 UN Doc. ــم ــة األمــم املتحــدة رق ــة، وثيق ــام املحاكــم والحــق يف محاكمــة عادل ــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أم ــم ٣2، امل ــق العــام رق ــة بحقــوق اإلنســان، التعلي ــة املعني ٤٣٣   اللجن
.2٠ فقــرة   ،)2٠٠٧(  CCPR/C/GC/32
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عــالوًة عــىل ذلــك، تعتــرب القواعــد اإلجرائيــة التــي تنطبــق عــىل الشــؤون التأديبيــة ضــّد أعضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا هــي نفســها التــي تنطبــق عــىل قضــاة 
محكمــة النقــض. نتيجــًة لذلــك، تنطبــق املخــاوف حــول اإلجــراءات التأديبيــة لقانــون الســلطة القضائيــة عــىل قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا. وعــىل وجــه 
الخصــوص، يقتــرص حــق القــايض املتهــم بســوء الســلوك يف الدفــاع عــىل االســتعانة بالقضــاة الحاليــني أو الســابقني للتمثيــل القانــوين، وال يضمــن لــه االطــالع عــىل 

ملــف التحقيــق كامــالً.

٢. مهام املحكمة

ا( االختصاص

تؤدي املحكمة الدستورية العليا دوراً أساسياً يف ضامن تطبيق وحامية الحقوق الدستورية.

يقتــرص اختصــاص املحكمــة الدســتورية العليــا، كســائر محاكــم مــرص األخــرى، عــىل مراجعــة القوانــني التــي ســبق ودخلــت حيــز التنفيــذ. بالرغــم مــن أّن دســتور 
ســنة 2٠12 قــد منــح املحكمــة الدســتورية العليــا مراجعــة قوانــني االنتخابــات قبــل رسيــان مفعولهــا، إالّ أّن دســتور ســنة 2٠1٤ قــد ألغــى هــذه الصالحيــة.٤٣٤

إّن توســيع اختصــاص املحكمــة ليشــمل مراجعــة دســتورية مشــاريع القوانــني قبــل رسيــان مفعولهــا مــن شــأنه أن يســهم يف منــع إقــرار قوانــني تنتهــك أو تســهل 
انتهــاك حقــوق اإلنســان.

يف مــرص، أثــرت مراجعــة املحكمــة الدســتورية العليــا لدســتورية قوانــني االنتخابــات بشــكٍل كبــري عــىل مســار األحــداث، ال ســيام مــن خــالل تقويــض مبــدأ فصــل 
الســلطات. عــىل ســبيل املثــال، وكــام هــو محــّدد أعــاله، أّدى الحكــم الصــادر عــن املحكمــة الدســتورية العليــا يف حزيران/يونيــو 2٠12 بعــدم دســتورية قانــون 
االنتخابــات إىل حــل مجلــس الشــعب بعــد خمســة أشــهر مــن انتخابــه مــا أّدى إىل تركيــز الحكــم يف الســلطة التنفيذيــة. نســجاً عــىل املنــوال نفســه، يف 2 حزيــران/

يونيــو 2٠1٣، حكمــت املحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية قانــون انتخــاب مجلــس الشــورى وعــدم دســتورية الجمعيــة التأسيســية التــي يختــار أعضاؤهــا 
جزئيــاً مــن مجلــس الشــورى. صــدر هــذا الحكــم بعــد أكــر مــن 1٦ شــهراً عــىل انتخــاب مجلــس الشــورى، وبعــد ســنة عــىل انتخــاب الجمعيــة التأسيســية وســتة 

أشــهر عقــب اعتــامد دســتور ســنة 2٠12. وعليــه، فقــد طــرح الكثــري مــن الشــكوك حيــال دور مجلــس الشــورى وصالحيــة دســتور ســنة 2٠12.٤٣٥

ويكون من الصائب إذاً أن متنح املحكمة الدستورية العليا صالحية تنفيذ املراجعة قبل رسيان مفعول القوانني، مبا يف ذلك قوانني االنتخابات.

ويجــب أن يكــون امتــداد صالحيــات املحكمــة الدســتورية العليــا لتشــمل مراجعــة القوانــني قبــل رسيانهــا مــن دون إخــالل بصالحيــة املحكمــة يف مراجعــة القوانــني 
واللوائــح بعــد دخولهــا حيــز التنفيــذ يف حــاالت االنتهــاكات املرفوعــة أمــام املحكمــة.

ب( الولوج إىل املحكمة

ال يتيــح دســتور ســنة 2٠1٤ وال قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا لألفــراد إمكانيــة رفــع الشــكوى لــدى املحكمــة الدســتورية العليــا مبــارشًة؛ بــل تــؤدي املحاكــم 
الدنيــا دور الحــارس.

بالرغــم مــن أّن العديــد مــن دعــاوى حقــوق اإلنســان قــد رفعــت لــدى املحكمــة الدســتورية العليــا يف املــايض، إالّ أّن املتقاضــني، مبــا يف ذلــك منــذ اإلطاحــة بالرئيــس 
مبــارك، قــد منعــوا باســتمرار مــن ضــامن دســتورية القوانني.

وقــد رفضــت الطعــون التــي رفعــت أمــام املحاكــم العاديــة حــول مــدى دســتورية القوانــني الصــادرة منــذ اإلطاحــة بالرئيــس مبــارك، والتــي يزعــم أنهــا تشــّكل 
انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان، عــىل خلفيــة أّن الطعــن ليــس »جديــاً«. عــىل ســبيل املثــال، قــّدم عــدد مــن الطعــون يف دســتورية قانــون التظاهــر يف ســياق الدعــاوى 
الجنائيــة واإلداريــة املرفوعــة يف املحاكــم العاديــة مبــا يتصــل بقضايــا آالف املعتقلــني مبوجــب هــذا القانــون. وقــد رفضــت املحاكــم كّل هــذه القضايــا تقريبــاً مــن 
دون إحالتهــا إىل املحكمــة الدســتورية العليــا.٤٣٦ يف دعــوى أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة ومحمــد عــادل، ارتــأت محكمــة جنايــات عابديــن أّن الطعــن الدســتوري 
»مل يكــن جديــاً إذ كان يهــدف إىل إطالــة املحاكمــة«.٤٣٧ وقــد متّســكت محكمــة االســتئناف بهــذا املنطــق نفســه الــذي ســّوغت فيــه املحكمــة االبتدائيــة قرارهــا.٤٣٨ 
يف دعــوى يــارا ســالم و22 آخريــن، مل تتطــرق محكمــة جنايــات مــرص الجديــدة إىل جوهــر الطعــون الدســتورية املقدمــة ضــّد قانــون التظاهــر. عوضــاً عــن ذلــك، 
ــا  ــاً« مبــا يكفــي ملنــح األطــراف الحــق يف تقدميــه أمــام املحكمــة الدســتورية العلي لجــأت املحكمــة إىل صالحياتهــا لتقييــم مــا إذا كان الدفــاع الدســتوري »جدي
وأعلنــت أن الحجــج مل تكــن جديــًة بالحــد الــكايف، مــن دون تســبيب قرارهــا.٤٣٩ كــام رفضــت محكمــة االســتئناف بدورهــا الحجــج الدســتورية لكونهــا تفتقــر إىل 

٤٣٤   دستور سنة 2٠12، املادة 1٧٧.

٤٣٥   يف نهاية املطاق، غطّت عىل هذه األحكام األحداث التي تلت االنقالب العسكري عىل مريس يف متوز/يوليو 2٠1٣.

٤٣٦   راجــع الفصــل األول ملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الطلبــات ورفضهــا مــن قبــل املحاكــم. يف حزيران/يونيــو 2٠1٤، أحالــت محكمــة القاهــرة اإلداريــة دعــوى تطعــن يف دســتورية 
ــة بعــد. ــّررت يف القضي ــد ق ــا ق ــو 2٠1٦، مل تكــن املحكمــة الدســتورية العلي ــا. وإىل متوز/يولي ــون التظاهــر أمــام املحكمــة الدســتورية العلي قان

٤٣٧   القضية رقم 2٠1٣/٩٥٩٣، الحكم الصادر عن محكمة جنايات عابدين، يف 22 كانون األول/ديسمرب 2٠1٣، ص. ٦.

٤٣٨   القضية رقم 2٠1٤/1٣٤٣، محكمة استئناف الجنح، يف ٧ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٧.

٤٣٩   الحكم الصادر عن محكمة جنايات مرص الجديدة، يف 2٦ ترشين األول/أكتوبر 2٠1٤، ص. ٣ إىل ٤.
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الجديــة، ويتمثــل الغــرض منهــا يف التأثــري الســلبي عــىل الدعــوى الجنائيــة املرفوعــة ضــّد املتهمــني.٤٤٠ وأضافــت املحكمــة أّن املتهمــني مل يوفقــوا يف إعطــاء املحكمــة 
األســباب لقبــول الطعــن وتعليــق الدعــوى إىل حــني إصــدار املحكمــة الدســتورية حكمهــا بشــأن الحجــج.٤٤1 

ومن الجدير بالذكر أّن أداء املحاكم الدنيا لدور الحارس يزيد من احتامل عدم إخضاع بعض القوانني واملقتضيات للمراجعة الدستورية عىل اإلطالق.

عــالوًة عــىل ذلــك، وكــام يتبــني مــن خــالل الدعــاوى التــي تطعــن بقانــون التظاهــر، فــإّن الصيغــة املبهمــة املســتخدمة يف قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا يف 
مــا يتعلــق باملعيــار الــذي يجــب اســتيفاؤه قبــل أن تحــال الدعــوى للمراجعــة القضائيــة، مــا إذا كانــت القضيــة »جديــًة« بالحــد الــكايف، مينــح املحاكــم الدنيــا 

صالحيــات واســعة إلحالــة الدعــاوى، وقــد فــرّس يف حــاالٍت عديــدة عــىل نحــٍو مقيّــد مــن دون جــدوى.

ويقــرتن هــذا التفســري املقيّــد بعــدم حصــول األطــراف تحديــداً عــىل مراجعــة قضائيــة لقــرار املحكمــة بعــدم إحالــة الطعــن يف الدســتورية. فالطريقــة الوحيــدة 
التــي ميكــن فيهــا الطعــن يف قــرار عــدم اإلحالــة تتمثــل يف إجــراءات االســتئناف بعــد صــدور الحكــم يف موضــوع الدعــوى.

ــاء  ــراد أو املنظــامت غــري األطــراف يف الدعــوى إىل املحكمــة كأصدق ــة وصــول األف ــا أيضــاً بســبب عــدم إمكاني ــة املحكمــة الدســتورية العلي كــام تقــّوض فعالي
ــني. ــة أو متدخل للمحكم

فضــالً عــن ذلــك، ميكــن للمحكمــة، مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن أحــد األطــراف اختصــار فــرتة اإلشــعار ألي جلســة اســتامع بثالثــة أيــام أو أكــر، فهــذا أمــر 
يحــّد مــن قــدرة األطــراف عــىل إعــداد الدعــوى بشــكٍل مالئــم.

خامساً. التوصيات

عىل ضوء ما سبق وذكر، يجب تعديل قانون املحكمة الدستورية العليا لضامن ما ييل:

اعتامد إجراء يتسم بالشفافية واالنفتا	 لتعين أعضاء املحكمة الدستورية العليا وهيئة املفوضن.. ١
أن تقــوم عمليــة تعيــن أعضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة املفوضــن عــىل معايــري موضوعيــة تبنــى عــىل الجــدارة وتعالــج حــاالت التمييــز . ٢

السابقة.
أن يري أي تخفيض يف عدد قضاة املحكمة الدستورية العليا بأثر مستقبيل. . ٣
أن يلتــزم قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا مبدونــة أخالقيــات ومدونــة ســلوك قضــايئ تلتــزم باملعايــري الدوليــة وتنــص عليهــا الســلطة القضائيــة . ٤

يف عمليــة شــفافة ومفتوحــة وشــاملة لتكــون مبثابــة األســاس الــذي تســتند إليــه القــرارات املتعلقــة بإخضــاع قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا 
للتأديــب.

أن تقــام اإلجــراءات التأديبيــة أمــام هيئــة مســتقلة ومحايــدة ومتنــح القــايض املعنــي جلســة اســتامع عادلــة تتوافــق مــع املعايــري الدوليــة ملراعــاة . ٥
األصــول القانونيــة وتضمــن مــا يــيل:

أن يعطى القايض املعني إشعاراً كافياً بادعاءات سوء السلوك التي تطاله؛أ. 
احرام حقوق القايض يف الدفاع، مبا يف ذلك من خالل محاٍم من اختياره؛ب. 
أن يعطى القايض ما يكفي من الوقت والتسهيالت من أجل إعداد وتقديم دفاعه؛ه. 
أن يعطى القايض الحق يف استئناف أي قرار مخالف وأي عقوبة أمام هيئة قضائية مستقلة.	. 

أن تتناســب العقوبــات ضــّد قضــاة املحكمــة الدســتورية العليــا مــع ســوء الســلوك وأن يقتــرص العــزل مــن املنصــب، مبــا يف ذلــك التقاعــد اإللزامــي . ٦
عــىل حــاالت عــدم الكفــاءة أو الســلوك الــذي يفقــد القــايض صالحيــة أداء مهامــه.

مــن دون اإلخــالل باملراجعــة بعــد دخــول القوانــن حيــز التنفيــذ، إعطــاء املحكمــة الدســتورية العليــا صالحيــة مراجعــة دســتورية القوانــن وتوافقهــا . ٧
مــع املعايــري الدوليــة قبــل رسيــان مفعولهــا.

أن تعتمــد إجــراءات واضحــة وشــفافة لرفــع الطعــون الدســتورية أمــام املحكمــة الدســتورية العليــا والتأكــد مــن أن املعيــار الــذي تطبقــه املحاكــم . ٨
الدنيــا يف إحالــة الدعــاوى غــري تقييــدي أو مثقــل مــن دون وجــه حــق.

ــا دور . ٩ ــم الدني ــؤدي املحاك ــن دون أن ت ــا م ــتورية العلي ــة الدس ــدى املحكم ــارشًة ل ــكاوى مب ــع الش ــل رف ــن أج ــراد م ــبالً لألف ــون س ــر القان أن يوّف
»الحــارس«. وإىل حــن تأمــن هــذه الســبل، يجــب إخضــاع أي قــرار يصــدر عــن املحكمــة الدنيــا بعــدم إحالــة القضيــة للمراجعــة مــن قبــل هيئــة 

ــة مختلفــة تابعــة للمحكمــة نفســها. مســتقلة، إمــا محكمــة أخــرى أو هيئ
 متكــن األفــراد أو املنظــامت غــري األطــراف مــن املشــاركة كمتدخلــن أو أصدقــاء للمحكمــة، رشط إظهــار خــرة كافيــة أو مصلحــة كافيــة يف القضيــة 0١. 

القانونيــة املطروحــة أمــام املحكمــة.
أن يعطى أطراف الدعوى املرفوعة أمام املحكمة الدستورية العليا إشعاراً كافياً بعقد جلسة استامع شفهية.. ١١

 أن يطلب من املحكمة الدستورية العليا إصدار أحكام مسّببة بالوقت املالئم.٢١. 

٤٤٠   الحكم الصادر عن محكمة استئناف شامل القاهرة، يف 2٨ كانون األول/ديسمرب 2٠1٤، ص. ٨.

٤٤1   الحكم الصادر عن محكمة استئناف شامل القاهرة، يف 2٨ كانون األول/ديسمرب 2٠1٤، ص. ٨.
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الفصل السادس: النيابة العامة

أوالً. الوضع الحايل

مبوجب دستور سنة 2٠1٤، تعترب النيابة العامة جزءاً ال يتجزّأ من القضاء يف مرص.٤٤2 

تعمل النيابة العامة وفق الرتاتبية؛ فأعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم برتتيب درجاتهم والنائب العام.٤٤٣

عــىل اعتبــار أّن النائــب العــام يتــوىّل مســؤولية اتخــاذ القــرار بشــأن الســلوك الجنــايئ الــذي يســتدعي التحقيــق، ومــن يســتحق املالحقــة ومــن ال يســتحق، فــإّن مركــزه قــوي للغايــة. ذلــك أّن القــرارات التــي 
تتخــذ ضمــن النيابــة العامــة هــي التــي تحــّدد الدعــاوى الجنائيــة التــي يجــب تحريكهــا أمــام املحاكــم.

قبــل اعتــامد دســتور ســنة 2٠1٤، كان رئيــس الجمهوريــة يتمتــع بصالحيــة اختيــار وتعيــني النائــب العــام.٤٤٤ عــىل الرغــم مــن أّن دســتور ســنة 2٠12 قــد ألغــى أيضــاً قــدرة الرئيــس عــىل 

اختيــار النائــب العــام )املــادة 1٧٣(، إالّ أّن اإلعــالن الدســتوري الصــادر يف متوز/يوليــو 2٠1٣ قــد عــاد إىل النظــام الســابق الــذي مينــح الرئيــس صالحيــة اختيــار 
وتعيــني النائــب العــام.

وإّن هــذه الصالحيــة، مقرونــًة بالســلطة التــي تبســطها الســلطة التنفيذيــة عــىل الدعــاوى الخاصــة بأعضــاء النيابــة العامــة، قــد منعــت يف حــاالٍت عديــدة التحقيــق 
ــة  ــدة كــام طرحــت أســئلَة وشــكوكاً حــول اســتقاللية النياب ــة ومالحقتهــم الرتكابهــم انتهــاكات لحقــوق اإلنســان يف حــاالت عدي ــة إىل الدول مــع جهــات منتمي

العامــة.

وفيــام ألغــى دســتور ســنة 2٠1٤ صالحيــة الرئيــس يف تعيــني النائــب العــام، بقــي تأثــري الســلطة التنفيذيــة ســارياً عــىل إســناد الدعــاوى وعــىل تعيــني أعضــاء النيابــة 
العامــة، ونقلهــم وتأديبهــم. عــىل ســبيل املثــال، ال تــزال الســلطة التنفيذيــة تــرشف عــىل إدارة النيابــة العامة.

تفتقــر النيابــة العامــة لالســتقاللية وقــد أّدى ذلــك إىل انتشــار ثقافــة الحصانــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مــرص. منــذ اإلطاحــة مببــارك، ســاهم التقاعــس 
املســتمر مــن جانــب أعضــاء النيابــة العامــة يف التحقيــق مــع املوظفــني املكلّفــني بإنفــاذ القوانــني ومالحقتهــم يف إثــارة الجــدل حــول دور النائــب العــام وحيــاد 

أعضــاء النيابــة العامــة.

1. التعيني، الرتقية، النقل والتأديب

مبوجــب قانــون الســلطة القضائيــة، وكان هــو القانــون الوحيــد الــذي تحّكــم ببنيــة النيابــة العامــة إىل حــني اعتــامد دســتور ســنة 2٠12، يعــنّي النائــب العــام مــن 
رئيــس الجمهوريــة مــن بــني نــواب رؤســاء محاكــم االســتئناف أو قضــاة محكمــة النقــض أو املحامــني العامــني األول عــىل األقــل.٤٤٥ وال تطلــب يف ذلــك موافقــة 

مجلــس القضــاء األعــىل.٤٤٦

ــارك. يف شــهر  ــس مب ــة لحكــم الرئي ــد يف الفــرتة التالي ــروز النظــام الدســتوري الجدي ــل ب ــة قب ــة العام ــاب اســتقاللية النياب ــة بغي ــد طرحــت املســائل املتعلق وق
ترشيــن األول/أكتوبــر 2٠12، بعــد تربئــة املنارصيــن املوالــني ملبــارك واملتهمــني بالتنســيق »ملعركــة الجمــل«، يــوم شــّن اعتــداء جاســم ضــّد املحتجــني مــن قبــل 
رجــال ميتطــون الجــامل يف شــباط/فرباير 2٠11، قــام رئيــس الجمهوريــة مــريس يومهــا بتعيــني النائــب العــام املعــنّي مــن قبــل مبــارك عبــد املجيــد محمــود ســفرياً 
للفاتيــكان.٤٤٧ وقــد اعتــربت تلــك الخطــوة، التــي عقبــت التربئــة مبــارشًة، مبثابــة جهــٍد لتهدئــة ردود فعــل العامــة الرافضــة لحصانــة املســؤولني وضبــاط الرشطــة 
املنارصيــن لعهــد مبــارك. وقــد أفــادت بعــض املصــادر أّن عبــد املجيــد محمــود نفســه هــو الــذي طلــب نقلــه. ولكــن التقاريــر اإلعالميــة قــد أشــارت إىل أّن عبــد 
املجيــد محمــود قــد أعلــن، عــىل املــأل أقلــه، رفضــه لالســتقالة مــن منصــب النائــب العــام، بحجــة أّن الرئيــس مــريس ال ميلــك صالحيــه عزلــه مبوجــب القانــون.٤٤٨ 

بعــد أيــام قليلــة، ســحب الرئيــس مــريس التعيــني وبقــي عبــد املجيــد محمــود يف منصبــه.٤٤٩

وبعــد أقــل مــن شــهر، حــاول الرئيــس مــريس مجــدداً تأكيــد ســيطرته عــىل النيابــة العامــة. فأصــدر إعــالن 21 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2٠11 الــذي جــاء فيــه أن 

٤٤2   دستور سنة 2٠1٤، املادة 1٨٩.

٤٤٣   قانون السلطة القضائية، املادتان 2٦ و12٥.

٤٤٤   عــىل الرغــم مــن أّن دســتور ســنة 2٠12 قــد ألغــى أيضــاً قــدرة الرئيــس عــىل اختيــار النائــب العــام )املــادة 1٧٣(، إاّل أّن اإلعــالن الدســتوري الصــادر يف متوز/يوليــو 2٠1٣ قــد عــاد 
ــام. ــب الع ــني النائ ــار وتعي ــة اختي ــس صالحي ــح الرئي ــذي مين ــام الســابق ال إىل النظ

٤٤٥   قانون السلطة القضائية، املادة 11٩.

٤٤٦   قانون السلطة القضائية، املادة 11٩.

٤٤٧   بتاريــخ 2 شــباط/فرباير 2٠11، قــام رجــال ميتطــون الجــامل والجيــاد باالعتــداء عــىل املحتجــنّي. وقــد اتهــم 2٤ مســؤواًل مــن كبــار املرصيــني واملوالــني للحــزب الوطنــي الدميقراطــي 
ــة الجــامل«. ــي عرفــت بـ«معرك ــداءات، الت بالتنســيق لالعت

٤٤٨   تنص املادة ٦٧ من قانون السلطة القضائية بجزء منها عىل ما ييل: »رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاوين النيابة غري قابلني للعزل.«
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»يعــنّي النائــب العــام مــن بــني أعضــاء الســلطة القضائيــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة« ملــدة أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ شــغل املنصــب.٤٥٠ بعــد ذلــك أقــّر 
مــريس مرســوماً عــنّي فيــه طلعــت عبداللــه نائبــاً عامــاً.٤٥1

نقــل دســتور ســنة 2٠12 الــذي وقـّـع بشــكل قانــون يــوم 2٥ كانــون األول/ديســمرب 2٠12 الصالحيــة لتعيــني النائــب العــام ملجلــس القضــاء األعــىل مــع االحتفــاظ 
بصالحيــات التعيــني الرســمية.

يف اليــوم نفســه، أصــدر نــادي القضــاة ومجلــس القضــاء األعــىل بيانــاً مشــرتكاً يطالــب طلعــت عبداللــه باالســتقالة مــن منصــب النائــب العــام. وطعــن عبــد املجيــد 
محمــود بتعيــني طلعــت عبداللــه نائبــاً عامــاً أمــام محكمــة اســتئناف القاهــرة.٤٥2

يف 2٧ آذار/مــارس 2٠1٣، أصــدرت محكمــة االســتئناف قرارهــا وألغــت بــه القــرار الرئــايس الــذي عــنّي طلعــت عبداللــه نائبــاً عامــاً.٤٥٣ وقــد طعــن كّل مــن عبــد 
املجيــد محمــود وطلعــت عبداللــه بالحكــم يف محكمــة النقــض. غــري أّن محكمــة النقــض أكّــدت عــىل حكــم محكمــة االســتئناف. وبعــد فــرتة وجيــزة عــىل تنصيبــه 

نائبــاً عامــاً، اســتقال عبــد املجيــد محمــود مــن منصبــه. وقــام الرئيــس املؤقــت عــديل منصــور املدعــوم مــن الجيــش وقتهــا بتعيــني هشــام بــركات نائبــاً عامــاً.

وتكشف هذه األشهر من الشكوك واملناورات الحزبية من كافة الجوانب أّن السلطة التنفيذية رأت سيطرة النيابة العامة أمراً حيوياً.

مبوجــب دســتور ســنة 2٠1٤، مل يعــد املرشــحون يف منصــب النائــب العــام يختــارون مــن قبــل الرئيــس وتكــون واليتهــم محــدودًة وغــري قابلــة للتجديــد، األمــر 
الــذي يقلــل مــن احتــامل التدخــل املبــارش مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. تنــّص املــادة 1٨٩ مــن الدســتور أّن النائــب العــام »ســيتّم اختيــاره مــن قبــل مجلــس 
القضــاء األعــىل مــن بــني نــّواب رئيــس محكمــة النقــض، ورؤســاء محكمــة االســتئناف أو معــاوين النائــب العــام، مبوجــب مرســوم رئــايس« وتحــّد الواليــة ألربــع 
ســنوات غــري قابلــة للتجديــد. ومــع أّن مجموعــة املرشــحني التــي ميكــن اختيــار النائــب العــام مــن بينهــم تتبــع املــادة 11٩ مــن قانــون الســلطة القضائيــة، مــن 

املهــم أّن الدســتور الجديــد مينــح صالحيــة التعيــني ملجلــس القضــاء األعــىل عــوض الرئيــس.

يجب أن يستويف أعضاء النيابة العامة الجدد، املعاونون، معايري األهلية نفسها التي تنطبق عىل القضاة، فعىل كّل منهم:

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مرص العربية وكامل األهلية املدنية؛	 

أال تقّل سّنه عن عمٍر أدىن؛	 

أن يكون حاصالً عىل إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مرص العربية أو عىل شهادة أجنبية معادلة لها وأن 	 

ينجح يف الحالة األخرية يف امتحان املعادلة؛

أال يكون قد حكم عليه من املحاكم أو مجالس التأديب؛	 

أن يكون محمود السرية حسن السمعة.٤٥٤	 

أمــا الفــرق الرئيــيس فهــو أّن الفــرد ميكــن أن يصبــح معــاون نائــب عــام يف ســن التاســعة عــرشة ومســاعد النائــب العــام يف ســن الحاديــة والعرشيــن، فيــام يكــون 
الســن األدىن للتعيــني كقــاض يف املحكمــة االبتدائيــة هــو ٤٥٥.٣٠

وال يجــوز أن يعــني أحــد مبــارشة مــن غــري معــاوين النيابــة يف وظيفــة مســاعد إال بعــد تأديــة امتحــان تحــدد رشوطــه وأحكامــه بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد 
موافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.٤٥٦

ويكون تعيني النائب العام املساعد واملحامي العام األول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء األعىل.٤٥٧

ــال، تفيــد  ــة العامــة. عــىل ســبيل املث ــة بشــأن تعيــني أعضــاء النياب ــع( تــم رفــع شــكاوى باملامرســات التمييزي كــام يف مــا يتعلــق بالقضــاة )راجــع الفصــل الراب
التقاريــر اإلعالميــة أنــه يف ســنة 2٠1٤ رفــض 1٣٨ مرشــح للنيابــة العامــة ألّن آباءهــم مل يحصلــوا عــىل شــهادات جامعيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، قيــل إّن نائــب رئيــس 

٤٥٠   اإلعالن الدستوري يف 21 ترشين الثاين/نوفمرب 2٠12، املادة ٣.

٤٥1   املرسوم الرئايس رقم ٣٨٦ لسنة 2٠12 )بتعيني عبدالله نائباً عاماً(.

٤٥2   الدعــوى رقــم ٣٩٨٠ للســنة القضائيــة رقــم 12٩؛ قانــون الســلطة القضائيــة، املــادة ٨٣ تنــّص عــىل أن تختــص الدوائــر املدنيــة مبحكمــة اســتئناف القاهــرة التــي يرأســها الرؤســاء 
ــؤونهم. ــن ش ــأن م ــأي ش ــة ب ــة املتعلق ــة النهائي ــرارات اإلداري ــاء الق ــة بإلغ ــة العام ــاء والنياب ــال القض ــا رج ــي يرفعه ــاوى الت ــل يف الدع ــا بالفص ــة دون غريه ــذه املحكم به
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/news/com.aljazeera.www//:http :ــط ــرب الراب ــرة ع ــارس 2٠1٣، متواف ــرة، 2٧ آذار/م ــرود«، يف الجزي ــام املط ــب الع ــد النائ ــرص تعي ــة م php.general-prosecutor-of-removal؛ »محكم

.html.2013/03/201332711456948646/middleeast

٤٥٤   قانون السلطة القضائية، املادة ٣٨.

٤٥٥   قانون السلطة القضائية، املادة 11٦.

٤٥٦   قانون السلطة القضائية، املادة 11٦.

٤٥٧   قانون السلطة القضائية، املادة 11٩ )٣(.

http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html
http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html


٩٠ | القضاء املرصي: أداة للقمع

محكمــة النقــض قــد أخــرب صحفيــاً أن ابــن عامــل التنظيفــات »ال مــكان لــه يف النيابــة العامــة«.٤٥٨

يكــون التعيــني يف وظيفــة وكيــل النائــب العــام ويف الوظائــف األخــرى مــن بــني رجــال النيابــة العامــة بطريــق الرتقيــة مــن الدرجــة الســابقة مبــارشًة أو مــن بــني 
ــة  ــا الحكومــة ونظراؤهــم مبجلــس الدول ــإدارة قضاي ــل النائــب العــام املوظفــون الفنيــون ب ــه يجــوز أن يعــني مبــارشة يف وظيفــة وكي رجــال القضــاء.٤٥٩ عــىل أن

والنيابــة اإلداريــة واملعيــدون بأقســام القانــون بجامعــات جمهوريــة مــرص العربيــة متــى تطابقــت الــرشوط املتعلقــة بســنوات خدمتهــم أو راتبهــم.٤٦٠

وال تتوافــر أي معايــري أو مؤهــالت إضافيــة يف القانــون، يف مــا عــدا معايــري األهليــة العامــة التــي تنطبــق عــىل القضــاة أيضــاً يف مــا يتعلــق بتعيــني أو ترقيــة أعضــاء 
النيابــة العامــة. كــام ال يــأيت القانــون عــىل ذكــر أي مقتضيــات يف مــا يتعلــق بإجــراء ترقيــة رجــال النيابــة العامــة ضمــن النيابــة نفســها.

يجــوز لوزيــر العــدل أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم االســتئناف مؤقتــاً للعمــل بالنيابــة العامــة ملــدة ال تتجــاوز الســتة أشــهر قابلــة للتجديــد ملــدة أخــرى وذلــك 
بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل.٤٦1

يجــوز إعــارة القضــاة إىل الحكومــات األجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا أو النائــب 
العــام بحســب األحــوال وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل. فــرأي النائــب العــام ممكــن ولكنــه غــري ملــزم.٤٦2

يــرتأس النيابــة العامــة النائــب العــام الــذي يتمتــع بصالحيــات واســعة عــىل أعضــاء النيابــة العامــة. ومــن األمثلــة التــي تــدّل عــىل ذلــك مــا حــدث عــىل أثــر 
االحتجاجــات يف القــرص الرئــايس يف كانــون األول/ديســمرب 2٠12. إذ طلــب النائــب العــام مــن رئيــس نيابــة رشق القاهــرة احتجــاز جميــع األشــخاص املشــاركني يف 
االحتجاجــات. وبعــد االعتقــاالت، تبــنّي لعضــو النيابــة العامــة املكلــف بالقضيــة أّن االحتجــاز املســتمّر يفتقــر ألســاس قانــوين، وقــّرر إطــالق رساح املتهمــني. ويزعــم 
أّن النائــب العــام قــد طلــب مــن عضــو النيابــة العامــة أن يقلــب قــراره ومــن ثــم أحالــه إىل منصــٍب آخــر. فتقــّدم عضــو النيابــة العامــة بشــكوى مــا دفــع بالنائــب 
العــام  لتغيــري موقفــه.٤٦٣ عــىل الرغــم مــن تضــارب اآلراء بشــأن أســاس الدعــوى ضــّد املحتجــني وصحيــح أّن النائــب العــام قــد غــرّي قــراره يف نهايــة املطــاف، إاّل أّن 

يف هــذا املثــال دليــل عــىل احتــامل اســتخدام النائــب العــام لصالحياتــه مــن أجــل التحكــم بالقــرارات الصــادرة عــن رجــال النيابــة العامــة.

وفقا لقانون السلطة القضائية، لوزير العدل حق الرقابة واإلرشاف اإلداري عىل النيابة وأعضائها، مبا يف ذلك الخدمات الصحية واالجتامعية.٤٦٤

يف وقــٍت يضمــن فيــه دســتور ســنة 2٠1٤ عــدم عــزل القضــاة، إالّ أنـّـه ال يتضمــن أي نــص متعلــق باألمــن الوظيفــي ألعضــاء النيابــة العامــة. ينــّص قانــون الســلطة 
القضائيــة مــع ذلــك عــىل أّن رجــال القضــاء والنيابــة العامــة عــدا معــاوين النيابــة العامــة غــري قابلــني للعــزل.٤٦٥

ــة، يخضــع أعضــاء  ــر العــدل.٤٦٦ وفقــا لقانــون الســلطة القضائي ــاء عــىل اقــرتاح وزي ــة مــن تلقــاء نفســه أو بن ميكــن للنائــب العــام أن يبــارش بالدعــوى التأديبي
النيابــة العامــة أمــام مجلــس التأديــب للقواعــد واإلجــراءات املقــررة ملحاكمــة القضــاة.٤٦٧ وإذاً، يســمح مجلــس القضــاء األعــىل مببــارشة التحقيــق مــن قبــل القــايض 
ــًة، وتعقــد هــذه الجلســة بشــكٍل رسي. إالّ  ــي مــا إذا كانــت املحاكمــة الشــفوية رضوري ــق، يقــّرر املجلــس التأديب ــة العامــة. بعــد انتهــاء التحقي أو رجــل النياب
أّن قــرار املجلــس يصــدر يف جلســة مفتوحــة أمــام العامــة. وينظــر مجلــس التأديــب الــذي يبــّت يف الدعــاوى املتعلقــة بالقضــاة أيضــاً يف الدعــاوى ضــّد أعضــاء 
النيابــة العامــة ويقــّرر بشــأن العقوبــة التــي ميكــن فرضهــا. يتمتــع رجــال النيابــة العامــة بالحقــوق اإلجرائيــة نفســها الخاصــة بالقضــاة يف ســياق هــذه اإلجــراءات 
التأديبيــة، ومنهــا: الحــق يف التمثيــل مــن قبــل قــاٍض أو أحــد رجــال النيابــة العامــة أو قــاض ســابق أو رجــل نيابــة ســابق؛ الحــق يف أن يتــم إبالغــه قبــل أســبوع 
عــىل األقــل مبوعــد املحاكمــة الشــفوية، عــىل أن يتضمــن اإلبــالغ املعلومــات حــول موضــوع اإلجــراءات وتحديــد األدلــة والحــق يف الطعــن أمــام مجلــس التأديــب 

األعــىل ضمــن مهلــة ٣٠ يومــاً )راجــع الفصــل الرابــع، القســم أوالً )٤( ملزيــد مــن التفاصيــل حــول الدعــوى التأديبيــة(.

ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق.٤٦٨

http://www.middleeasteye. :٤٥٨   راجــع مثــاًل وزيــر العــدل املــرصي يســتقيل بعــد إجالئــه بتعليقــات مثــرية للجــدل، ميــدل إيســت آي، 11 أيار/مايــو 2٠1٥، متوافــرة عــرب الرابــط
net/news/son-garbage-collector-cannot-become-judge-egypt-s-justice-minister-1249138395#sthash.7vVucJqH.dpuf

٤٥٩   قانون السلطة القضائية، املادة 11٧.

٤٦٠   قانون السلطة القضائية، املادة 11٧.

٤٦1   قانون السلطة القضائية، املادة ٥٧.

٤٦2   قانون السلطة القضائية، املادة ٦٥.

٤٦٣   »«ننــرش نــص مذكــرة املستشــار مصطفــى خاطــر اعرتاضــاً عــىل نقلــه... النائــب العــام اســتقبلني وفريــق التحقيــق بفتــور وطلــب حبــس املتهمــني دون دليــل لعــدم إحــراج الرئاســة 
qE-U0aKPKXq.#874607=NewsID?asp.News/com.youm7.www1//:http :ــط ــرب الراب ــرة ع ــمرب 2٠12، متواف ــون األول/ديس ــابع، 12 كان ــوم الس ــه«، الي ــل مع ــدم العم ــا بع وهددن

٤٦٤   قانون السلطة القضائية، املادتان 12٥ و٩2.

٤٦٥   قانون السلطة القضائية، املادة ٦٧.

٤٦٦   تنــص املــادة 12٩ مــن قانــون الســلطة القضائيــة بجــزء منهــا عــىل مــا يــيل: »يقيــم النائــب العــام الدعــوى التأديبيــة مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــىل اقــرتاح وزيــر العــدل.« راجــع 
ــادة ٩٩. أيضــاً امل

٤٦٧   قانون السلطة القضائية، املادة 12٩.

٤٦٨   قانون السلطة القضائية، املادة 12٩.
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٢. أدوار أعضاء النيابة والعالقة بفروع الحكومة األخرى

وفقــا لدســتور 2٠1٤ والقانــون فــإن أعضــاء النيابــة مســؤولون باألســاس عــن مبــارشة الدعــاوى الجنائيــة.٤٦٩ رغــم أن بإمــكان الضحيــة اســتدعاء مشــتبه بــه يف 
القضايــا التــي يتحفــظ عليهــا عضــو النيابــة أو قــايض التحقيــق أو القضايــا التــي أمــر فيهــا بــأال وجــه إلقامــة الدعــوى، اال أن ذلــك ليــس مبمكــن إذا كانــت التهمــة 
موجهــة ضــد موظــف أو مســتخدم عــام أو أحــد رجــال الضبــط لجرميــة وقعــت منــه أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها.٤٧٠ ومــن ثــم، فــإن ألعضــاء النيابــة ســلطة 

تقديريــة واســعة يف مبــارشة الدعــاوى الجنائيــة الخاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا املوظــف العــام.

مبوجــب قانــون الســلطة القضائيــة فــإن أعضــاء النيابــة العامــة يرشفــون أيضــاً عــىل أقســام الرشطــة والســجون.٤٧1 كــام أن النائــب العــام لــه ســلطة فتــح تحقيقــات 
تأديبيــة ضد القضــاة.٤٧2

ــأن يتــوىل قــايض  ــر العــدل والنائــب العــام األمــر ب ســلطة النيابــة العامــة الخاصــة بالتحقيــق يف الجرائــم املحتملــة ليســت ســلطة حرصيــة. إذ أن بإمــكان وزي
تحقيــق – ال عضــو نيابــة عامــة – عمليــة التحقيــق يف قضيــة بعينهــا أو أنــواع بعينهــا مــن الجرائــم.٤٧٣ يف مثــل هــذه الحــاالت يطلــب وزيــر العــدل مــن الجمعيــة 
العامــة ملحكمــة النقــض تعيــني قــاض للتحقيــق، يف حــني يطلــب النائــب العــام مــن رئيــس املحكمــة االبتدائيــة تعيــني قــاض. هــذا النقــل للمســؤولية عــن التحقيــق 
مــن عضــو النيابــة إىل قــايض تحقيــق قــد يحــدث حتــى بعــد بــدء التحقيــق عــىل يــد عضــو نيابــة. ال توجــد معايــري يف القانــون تحكــم التوقيــت الــذي ميكــن لوزيــر 
العــدل أن طلــب فيــه هــذا التخصيــص لقــايض تحقيــق. فيــام يخــص تعيــني قــايض تحقيــق بطلــب مــن النائــب العــام، فهــو قــد يحــدث عنــد اعتبــار وجــود رضورة 

نظــراً لظــروف خاصــة بالقضيــة وبنــاء عــىل معرفــة وعلــم قــايض التحقيــق املعــني.٤٧٤

ــة التحقيــق يرســل قــايض  ــة إىل قــايض تحقيــق، يخضــع قــايض التحقيــق إلرشاف رئيــس املحكمــة التــي ينتمــي إليهــا القــايض.٤٧٥ بعــد انتهــاء عملي بعــد اإلحال
التحقيــق امللــف مــرة أخــرى إىل النيابــة العامــة التــي ترفــع تقريرهــا حــول القضيــة. ثــم يقــدم قــايض التحقيــق تقريــراً مبــا إذا كان الســلوك الخاضــع للتحقيــق 

يُعاقــب عليــه أم ال مبوجــب القانــون ويحيــل املتهمــني إىل املحكمــة املختصــة.٤٧٦

خــالل اجتامعــات عــدة أثنــاء بعثــات اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني األخــرية إىل مــرص، قــال وكالء نيابــة للجنــة إنهــم يشــعرون باالســتقاللية عــن الســلطة التنفيذيــة. 
لكــن هــذا الــرأي ال يدعمــه قانــون أو مامرســة. وتحديــداً، يســمح القانــون للســلطة التنفيذيــة بالتدخــل، مبــا يف ذلــك بنقــل قضايــا بعينهــا أو فئــات معينــة مــن 
الجرائــم مــن النيابــة إىل قضــاة التحقيــق، وتكليــف قضــاة محكمــة االســتئناف بخدمــة االدعــاء بشــكل مؤقــت وإحالــة مزاعــم ســوء الســلوك للنائــب العــام لفتــح 

مالحقــات تأديبيــة ضــد وكالء نيابــة.

كــام يــرى البعــض حاليــاً أن أعضــاء النيابــة ينفــذون أجنــدة الســلطة، وليــس خدمــة الصالــح العــام بشــكل موضوعــي. كــام ســبق الذكــر يف الفصــل األول، فبــدالً 
مــن التــرصف مبقتــى املعايــري الدوليــة الخاصــة بــدور النيابــة والكــف عــن املالحقــات القضائيــة التــي يبــدو أن التهمــة فيهــا ال أســاس لهــا، واحــرتام وحاميــة 
حقــوق اإلنســان ومنــح العنايــة الواجبــة ملتابعــة مالحقــات انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا موظفــني عمــوم، فقــد اســتمر أعضــاء النيابــة يف مالحقــات 
ــري والتجمــع  ــة التعب ــاً يف حري ــاً أفــراداً مارســوا ســلمياً حقوقهــم املتعــارف عليهــا دولي ــل والحقــوا قضائي ــم، ب ــة ضــد املتهمــني بجرائ ــة تغيــب فيهــا األدل قضائي
الســلمي. يف الوقــت نفســه، فقــد كانــت هنــاك تحقيقــات نــادرة – إن وجــدت مــن األســاس – ومالحقــات للمســؤولني عــن أعــامل تعذيــب ومعاملــة ســيئة يف 

مراكــز االحتجــاز، وتحقيقــات نــادرة يف قانونيــة اســتخدام مســؤويل إنفــاذ القانــون للقــوة التــي أســفرت عــن قتــل وإصابــات خطــرية يف صفــوف املتظاهريــن.

٣. أعضاء النيابة ييرسون اإلفالت من العقاب عىل انتهاكات حقوق اإلنسان

عــىل مــدار ســنوات عــدة كان هنــاك إخفــاق متكــرر يف ضــامن مثــول منتهــي حقــوق اإلنســان أمــام العدالــة. جــزء كبــري مــن الســبب يعــود إىل عــدم قيــام أعضــاء 
النيابــة بالتحقيــق يف االنتهــاكات بشــكل رسيــع وفعــال وباســتفاضة واســتقاللية وحياديــة ، أو مالحقــة املشــتبه بارتكابهــم تلــك االنتهــاكات. األغلبيــة العظمــى 
مــن الحــاالت املتصلــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان املُحالــة إىل النيابــة للتحقيــق انتهــت إىل الحفــظ »لعــدم كفايــة األدلــة«.٤٧٧ القضايــا التــي أحيلــت للمحكمــة 

أســفرت يف أغلــب الحــاالت عــن بــراءات بســبب عــدم كفايــة األدلــة أو عــدم دقــة االتهامــات املنســوبة للمتهمــني.

٤٦٩   دستور 2٠1٤، مواد 1٨٩ و1٥٩. قانون اإلجراءات الجنائية، مادة 1. قانون السلطة القضائية مادة 21. قانون العقوبات املادة 1٩٩.

٤٧٠   قانون اإلجراءات الجنائية، مادة 1٦2 ومادة 2٣2)2(.

٤٧1   قانون السلطة القضائية مادة 2٧. انظر أيضاً قانون اإلجراءات الجنائية، مادة ٤2.

٤٧2   قانون السلطة القضائية، مادتان 2٧ و٩٩.

٤٧٣   قانون اإلجراءات الجنائية، مادتان ٦٤ و٦٥.

٤٧٤   قانون اإلجراءات الجنائية مادة ٦٤.

٤٧٥   قانون العقوبات، مادة ٧٤.

٤٧٦   قانون اإلجراءات الجنائية، مواد 1٥٣ إىل 1٥٥.

٤٧٧   انظــر عــىل ســبيل املثــال، تقاريــر تكميليــة للــدول األطــراف 1٩٩٦، مــرص، CAT/C/34/Add.11 2٨ يناير/كانــون الثــاين 1٩٩٩، صفحــات ٣2 إىل ٣٤، وفيهــا إحصــاءات بشــكاوى 
التعذيــب املقدمــة للنائــب العــام. يف 1٩٩٣ مــن بــني ٦٣ شــكوى أحيلــت ٥ حــاالت إىل »املحاكمــة الجنائيــة أو التأديبيــة« وأرســلت ٦ حــاالت إىل العقوبــات اإلداريــة. يف 1٩٩٤، مــن بــني ٧1 شــكوى، 

أحيلــت ٦ حــاالت إىل »املحاكمــة الجنائيــة أو التأديبيــة« وأرســلت حالتــني إىل العقوبــات اإلداريــة. يف 1٩٩٥، مــن بــني ٥٥ شــكوى أحيلــت ٥ حــاالت إىل »املحاكمــة الجنائيــة أو التأديبيــة« و٦ إىل 

العقوبــات اإلداريــة. انظــر أيضــاً تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش: »إضغــط عليــه حتــى يعــرتف«، إفــالت الجنــاة مــن العقــاب وحرمــان الضحايــا مــن العدالــة يف قضايــا التعذيــب، كانــون الثــاين 

https://www.hrw.org/ar/report/2011/01/31/257953  ،٤-٤٣2 2٠11، ص. 



٩2 | القضاء املرصي: أداة للقمع

ــذ انتفاضــة 2٠11. مل يتعــرض للمقاضــاة مســؤويل إنفــاذ  اســتمر املســؤولون عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان يف التمتــع باإلفــالت مــن العقــاب من
القانــون وضبــاط األمــن املســؤولني عــن االســتخدام غــري املــربر أو املفــرط للقــوة املؤديــة لقتــل وإصابــة املتظاهريــن وغريهــم مــن األفــراد أثنــاء انتفاضــة 2٠11. 

شــاب تحقيقــات هــذه القضايــا مــن قبــل الســلطات تأخــريات وعــدم جديــة ونقــص يف االســتقاللية والحيــاد يف حــاالت كثــرية.

عــىل ســبيل املثــال، أجــرت املبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية بحوثــاً حــول قتــل ســجناء يف ٥ ســجون بــني 2٩ يناير/كانــون الثــاين و2٥ فرباير/شــباط 2٠11. 
بنــاء عــىل املعلومــات املتوفــرة خلصــت املبــادرة ألن حــراس الســجن أطلقــوا النــار عــىل الســجناء فقتلــوا أكــر مــن 1٠٠ نزيــل وأصابــوا املئــات. كذلــك توصلــت 
ــان  ــة هــذه االنتهــاكات.٤٧٨ إب ــاً أي مســؤول عــىل خلفي ــه مفرطــاً وغــري مــربر. لكــن مل ياُلحــق قضائي ــادرة ألن هــذا االســتخدام للقــوة كان غــري قانــوين لكون املب
فحــص جــاد لبعــض هــذه القضايــا وقضايــا أخــرى تخــص مزاعــم بأعــامل قتــل وتعذيــب ومعاملــة ســيئة عــىل يــد مســؤويل إنفــاذ القانــون، توصلــت املبــادرة ألن 
التحقيقــات كانــت غــري كافيــة إىل حــد بعيــد. مــن بــني جملــة أمــور، فــإن املســؤولني عــن التحقيقــات مل يســتجوبوا الضبــاط املشــتبه يف مســؤوليتهم، ومل تشــمل 
حــرز األســلحة املســتخدمة أو التحفــظ عــىل ســجالت اســتخدام الســالح املــريي، أو مطالبــة األطبــاء بإخــراج الرصــاص مــن أجســاد الضحايــا للوقــوف عــىل نــوع 
ــر إرســال النيابــة رســائل إىل املشــتبه بهــم الرئيســيني تطلــب منهــم فيهــا التحقيــق يف  الذخــرية املســتخدمة. يف قضيتــني تخصــان مقتــل ســجناء، نقلــت التقاري

األحــداث املشــتبه بضلوعهــم فيهــا.٤٧٩

القضايــا القليلــة ضــد مســؤولني جــراء دورهــم املزعــوم يف انتهــاكات خطــرية لحقــوق اإلنســان والتــي أحيلــت للمحاكمــة، أســفرت يف األغلــب األعــم عــن بــراءات 
بســبب نقــص األدلــة املعقولــة.

هنــاك مثــال بــنّي عــىل هــذه املالحقــات، يف القضيــة ضــد الرئيــس الســابق حســني مبــارك، ووزيــر الداخليــة الســابق حبيــب العــاديل وســتة مــن كبــار معــاوين 
العــاديل، يف اتهامــات بالتواطــؤ عــىل القتــل العمــد للمتظاهريــن أثنــاء االنتفاضــة. يف 2 يونيو/حزيــران 2٠12 بــرأت محكمــة جنايــات بالقاهــرة املســاعدين األمنيــني 
الســتة وذكــرت أن األدلــة غــري كافيــة إلقنــاع املحكمــة بــأن مــن نفــذوا أعــامل القتــل كانــوا رجــال رشطــة وضبــاط رشطــة. رغــم هــذه النتيجــة، فقــد تبــني أن مبــارك 
والعــاديل مذنبــني وُحكــم عليهــام بالســجن املؤبــد. يف يناير/كانــون الثــاين 2٠1٣ راجعــت محكمــة النقــض القضيــة وأمــرت بإعــادة املحاكمــة. فيــام بعــد أســقطت 
محكمــة جنايــات القاهــرة االتهامــات عــن حســني مبــارك والعــاديل واملعاونــني الســتة فيــام يخــص تواطؤهــم املزعــوم يف قتــل املتظاهريــن.٤٨٠ يف يونيو/حزيــران 

2٠1٥ أمــرت محكمــة النقــض يف مراجعــة ثانيــة للقضيــة بإعــادة محاكمــة حســني مبــارك، لكنهــا أيــدت بــراءة حبيــب العــاديل ومســاعديه الســتة.

أدت موجــة االســتنكار العامــة عــىل تربئــة رجــال الرشطــة واملســؤولني األخريــن املتهمــني عــىل صلــة بقتــل وإصابــة املتظاهريــن، يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2٠12 
إىل محــاوالت مــن الرئيــس مــريس لفتــح تحقيقــات جديــدة. مــن بــني جملــة أمــور، أصــدر إعالنــاً دســتورياً يســمح بإعــادة فتــح التحقيقــات مــع اكتشــاف أدلــة 
جديــدة. كــام أنشــأ لجنــة للتحقيــق يف وفيــات املتظاهريــن.٤٨1 أصــدرت اللجنــة تقريــراً مل يُعلــن عــىل املــأل يف مطلــع يناير/كانــون الثــاين 2٠1٣. لكــن تبــني مــن 
تقاريــر تناقلهــا اإلعــالم أن اللجنــة توصلــت ألدلــة جديــدة قــد تــؤدي إىل إعــادة محاكمــة ضبــاط ومســؤولني.٤٨2 بعــد اســتقبال التقريــر، أعلنــت النيابــة العامــة 
ــة الثــورة، املختصــة بالتحقيــق مــع وإعــادة محاكمــة األفــراد الضالعــني يف جرائــم ضــد املشــاركني يف انتفاضــة ٤٨٣.2٠11 لكــن ال توجــد  عــن إنشــاء نيابــة حامي
تقاريــر عــن إعــادة فتــح قضايــا أو فتــح تحقيقــات جديــدة يف جرائــم يُزعــم ارتــكاب مســؤولني لهــا عــىل صلــة بقتــل وإصابــة متظاهريــن عــىل يــد رجــال أمــن 

يف ســياق انتفاضــة 2٠11.

منــذ عــزل الرئيــس مــريس زادت معــدالت قتــل وإصابــة املتظاهريــن عــىل يــد مســؤويل إنفــاذ القانــون مبعــدل كبــري. إذ قُتــل أكــر مــن 1٠٠٠ شــخص أثنــاء فــض 
اعتصامــي رابعــة والنهضــة يف القاهــرة.٤٨٤ كــام اســتمر ظهــور تقاريــر عــن االختفــاء القــرسي والتعذيــب واملعاملــة الســيئة، مبــا يشــمل حــاالت أســفرت عــن وفــاة 
متظاهريــن.٤٨٥ مل تظهــر تقريبــاً أيــة مالحقــات قضائيــة عــىل صلــة بهــذه الوقائــع. الحــاالت القليلــة للغايــة التــي انتهــت مبالحقــات قضائيــة اســتندت إىل اتهامــات 

http://www.eipr.org/ ،2٠11 ــر، آب/أغســطس ــورة 2٥ يناي ــدالع ث ــد ان ــب الســجناء بع ــل وتعذي ــان... قت ــف القضب ــوق الشــخصية: شــهداء خل ــة للحق ــادرة املرصي ٤٧٨   انظــر املب
report/2011/08/24/1223

ــة بــال حســاب: الداخليــة فــوق القانــون، والنيابــة ال تقــوم  ٤٧٩   انظــر املبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية: 25  ينايــر 2٠1٣: عامــان مــن الثــورة .. الظلــم مســتمر.. جرائــم الدول
http://eipr.org/report/2013/01/22/1601 بدورهــا، 

٤٨٠   ُحكم محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 2٩ نوفمرب/ترشين الثاين 2٠1٤.

٤٨1   اإلعــالن الدســتوري بتاريــخ 22 نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2٠12، مــادة 1، عــىل: aspx.58947/News/eg.org.ahram.english//:http يف اإلعــالن، أعلــن مــريس أنــه قــرر معــاودة فتــح 
التحقيقــات واملحاكــامت يف جرائــم القتــل ومحاولــة القتــل وإصابــة املتظاهريــن وكذلــك جرائــم اإلرهــاب ضــد الثــوار مــن قبــل أي شــخص، ســواء كان صاحــب منصــب ســيايس أو تنفيــذي يف 

النظــام الســابق، بنــاء عــىل قانــون حاميــة الثــورة وقوانــني أخــرى. بعــد رفــض مــا كان مثــة تصــور أنــه محاولــة لالســتيالء عــىل الســلطة، ألغــت املــادة 2 مــن قــرار مــريس بتاريــخ 11 ديســمرب/كانون 

األول 2٠12 قــرار نوفمرب/ترشيــن الثــاين، وجعــل إعــادة فتــح التحقيقــات مرتبطــاً باكتشــاف أدلــة جديــدة.

٤٨2   انظــر: »لجنــة مــريس لتقــيس الحقائــق تخلــص إىل أن قــوات الرشطــة والقــوات املســلحة أطلقــوا النــار عــىل املتظاهريــن أثنــاء الثــورة«، ايجبــت اندبندنــت، 1 كانــون الثاين/ينايــر 
http://www.egyptindependent.com/news/police-armed-forces-shot-protesters-during-revolution-says-Morsi-s-fact-finding-committe  ،2٠1٣

٤٨٣   املــادة 1٥٨٤ مــن التوجيهــات الخاصــة بالنيابــة العامــة لســنة 1٩٥٨، دليــل داخــيل للنيابــة العامــة، ورد فيــه أن للنائــب العــام إنشــاء نيابــات متخصصــة لهــا اختصــاص عــىل أنــواع 
ــم. ــا مــن الجرائ بعينه

٤٨٤   انظر: اللجنة الدولية للحقوقيني، »عىل مرص التحقيق يف ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التابعة لعزل الرئيس مريس«، بيان صحفي، ٤ أيلول/سبتمرب 2٠1٣، 
/http://www.icj.org/egypt-investigate-and-address-human-rights-abuses-following-the-ouster-of-president-morsi

.icj2//:http ،2٠1٤٨٥   انظــر: اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، »مــرص: عــىل الســلطات التحقيــق بشــكل فعــال يف وفــاة محامــني أثنــاء احتجازهــام«، بيــان صحفــي، 2٧ نيســان/أبريل ٥
pdf.ARA-2٠1٥-release-Press-News-lawyers-of-Deaths-Egypt/٠٤/2٠1٥/uploads/content-wp/com.wpengine

منظمة العفو الدولية، »مرص: بواعث قلق رئيسية تتعلق بحقوق اإلنسان عشية االنتخابات الرئاسية«، تقرير إعالمي، 2٣ أيار/مايو 2٠1٤.

http://english.ahram.org.eg/News/58947.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/58947.aspx
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
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ال يبــدو أنهــا تعكــس طبيعــة أو جســامة الجرميــة وأســفرت عــادة عــن الــرباءة، أمــا اإلدانــات القليلــة فقــد أعيــد النظــر فيهــا يف مراحــل املقاضــاة الالحقــة أو 
ُخففــت عقوباتهــا إىل عقوبــات أخــف بكثــري.

عــىل ســبيل املثــال، إحــدى املالحقــات القضائيــة القليلــة ضــد مســؤولني مكلفــني بإنفــاذ القانــون، كانــت متصلــة بـــ ٣٧ محتجــزاً ماتــوا يف 1٨ أغســطس/آب 2٠1٣ 
بعــد إطــالق مســؤويل إنفــاذ القانــون الغــاز املســيل للدمــوع داخــل عربــة ترحيــالت كان الســجناء ينقلــون فيهــا إىل الســجن. اتهمــت النيابــة ٤ رجــال رشطــة 
بجنــح منهــا »القتــل الخطــأ« و«اإلهــامل الجســيم«، مــع االدعــاء بعــدم القــدرة عــىل إثبــات القتــل العمــد. يف 1٨ مــارس/آذار 2٠1٤ وبعــد إدانــة ضبــاط الرشطــة 
األربعــة، ســجنت محكمــة جنــح ضابــط رشطــة عــرش ســنوات وفرضــت حكــام بالســجن عامــا مــع إيقــاف التنفيــذ عــىل الضبــاط الثالثــة اآلخريــن. أعيــد النظــر يف 
هــذه اإلدانــات يف مرحلــة االســتئناف٤٨٦ ورسعــان مــا أمــرت محكمــة النقــض بعــد هــذا بإعــادة املحاكمــة.٤٨٧ يف 1٣ أغســطس/آب 2٠1٥ حكمــت محكمــة جنــح 
الخانكــة – بعــد ثبــوت الذنــب عــىل ضبــاط الرشطــة األربعــة – بالســجن ٥ أعــوام عــىل أحــد الضبــاط، فيــام أُنــزل بالثالثــة اآلخريــن حكــام بالســجن عامــا مــع 

إيقــاف التنفيــذ.

هنــاك قضيــة أخــرى مــن بــني املالحقــات القضائيــة القليلــة ضــد مســؤولني، بــدأت إبــان حملــة اســتنكار دوليــة جــراء مقتــل شــيامء الصبــاغ، العضــوة يف حــزب 
ســيايس معــارض كانــت تشــارك يف تظاهــرة ســلمية إحيــاء لذكــرى انتفاضــة 2٠11. نتيجــة للمالحقــة القضائيــة، أديــن ضابــط الرشطــة ياســني محمــد حاتــم صــالح 
الديــن وُحكــم عليــه بالســجن 1٥ عامــاً. لكــن رغــم وفــاة الصبــاغ نتيجــة إلطــالق الخرطــوش عليهــا مــن مســافة قريبــة، فقــد اتهــم الضابــط بـــ »الــرب املفــي 
إىل الوفــاة«. طلــب محامــو أرسة الضحيــة تعديــل االتهامــات إىل القتــل العمــد. كانــت هنــاك مخــاوف حــول أن تُلغــي محكمــة النقــض الحكــم، عــىل أســاس نقــص 

األدلــة عــىل »الــرب«. يف 1٤ فرباير/شــباط 2٠1٤ ألغــت محكمــة النقــض الُحكــم وأمــرت بإعــادة املحاكمــة.

ثانياً. التقييم عىل ضوء املعايري الدولية

إن النيابــة العامــة يف مــرص، وهــي تابعــة لوزيــر العــدل، ظلــت عــىل مــدار ســنوات تعــاين مــن نقــص االســتقاللية عــن الســلطة التنفيذيــة. أدت التدخــالت مــن 
الســلطة التنفيذيــة، مقرتنــة بعــدم توفــر املعايــري الكافيــة أو التوجيهــات املهنيــة واألخالقيــة وشــفافية اإلجــراءات الخاصــة بالتعيــني والرتقيــة والنقــل والتأديــب 
ــة، مبــا يشــمل التحقيقــات  ــة للعدال ــة حقــوق اإلنســان وضــامن اإلدارة الفعال ــة وتقويــض قدرتهــم عــىل حامي ــة أعضــاء النياب ــآكل حيادي ــة، إىل ت ألعضــاء النياب

واملالحقــات القضائيــة الفعالــة مــع املســؤولني الذيــن يتحملــون مســؤولية االنتهــاكات الخطــرية لحقــوق اإلنســان. 

1. املعايري الدولية

وردت املعايــري الدوليــة املتعلقــة باملالحقــات القضائيــة يف مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة ويف مواثيــق وصكــوك أخــرى اعتمدتهــا 
ــا. إضافــة إىل ذلــك، تســاهم التعليقــات العامــة والنتائــج والتوصيــات والفقــه القانــوين الصــادر  ــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب ومجلــس أوروب ــة األفريقي اللجن
عــن هيئــات رصــد تنفيــذ املعاهــدات األمميــة وســوابق محاكــم حقــوق اإلنســان اإلقليميــة، يف تقديــم توضيحــات موثــوق بهــا ملحتــوى الضامنــات التــي تكفلهــا 

مختلــف املعاهــدات. وعــالوة عــىل ذلــك، اعتمــدت الرابطــة الدوليــة ألعضــاء النيابــات العامــة، معايــري للمســؤولية املهنيــة يف 1٩٩٩.

بشــكل عــام، فــإن املعايــري املســتقاة مــن مختلــف املصــادر متشــابهة إىل حــد بعيــد وتهــدف إىل ضــامن أن يلعــب أعضــاء النيابــة دوراً فعــاالً يف إدارة العدالــة 
ــري يتصــل بالطبيعــة  ــف املعاي ــني مختل ــم ب ــالف امله ــون. نطــاق االخت ــة حقــوق اإلنســان وســيادة القان ــة وحامي ــع الحــق يف املحاكمــة العادل بشــكل يتســق م
املؤسســية للنيابــة يف ســياق املؤسســات الحكوميــة وتحديــداً مــا إذا كانــت مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة أم ال، فضــالً عــن معايــري املوضوعيــة والحيــاد. هــذا 
يعــود ألن مكانــة ودور النيابــة يختلفــان مــن نظــام قانــوين إىل آخــر. لكــن حتــى يف املناطــق التــي يتبــع فيهــا أعضــاء النيابــة الســلطة التنفيذيــة، فاملعايــري الدوليــة 
رصيحــة، إذ تذكــر أن الســلطة يجــب أن تكــون واضحــة وشــفافة وأن تقتــي عــىل أعضــاء النيابــة الحيــاد يف االضطــالع بواجباتهــم. نســتعرض أدنــاه توجيهــات 

تفصيليــة تخــص مثــل هــذا الوضــع تحديــداً.

ُوضعــت مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة الخاصــة بــدور أعضــاء النيابــة )»مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة«( بشــكل رصيــح ملســاعدة الــدول عــىل »ضــامن 
وتعزيــز فعاليــة أعضــاء النيابــة العامــة وحيادهــم وعدالتهــم يف اإلجــراءات الجنائيــة«.٤٨٨ القصــد مــن املبــادئ التوجيهيــة أن تنطبــق عــىل جميــع أنــواع نظــم 
التقــايض بغــض النظــر عــام إذا كانــت مهــام النيابــة تابعــة للســلطة التنفيذيــة أم مســتقلة عنهــا. لذلــك تعــد املبــادئ التوجيهيــة محايــدة فيــام يخــص إجــراءات 

التعيــني وموقــع أعضــاء النيابــة ســواء يف الفــروع التنفيذيــة أو القضائيــة للدولــة.

http://www.bbc.com/news/ ،2٠1٤٨٦   انظــر: »محكمــة مرصيــة تلغــي حكــم اإلعــدام املتعلــق بوفــاة محتجزيــن بســبب الغــاز املســيل للدمــوع«، يب يب يس، ٧ حزيران/يونيــو ٤
world-middle-east-2774835

http://ara.reuters.com/article/ ،2٠1ــر ٣ ــون الثاين/يناي ــرتز، 22 كان ــن«، روي ــل محتجزي ــة مقت ــة يف قضي ــاط رشط ــراءة ضب ــىل ب ــن ع ــل الطع ــة تقب ــة مرصي ــر: »محكم ٤٨٧   انظ
topNews/idARAKBN0KV0QR20150122

٤٨٨   املبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، اعتمدهــا املؤمتــر الثامــن لألمــم املتحــدة بشــأن منــع الجرميــة ومعاملــة املخالفــني، هافانــا، 2٧ أغســطس/آب إىل ٧ ســبتمرب/
ــة. ــة«(، الديباج ــة العام ــاء النياب ــأن دور أعض ــادية بش ــدة اإلرش ــم املتح ــة األم ــداً »أدل ــن اآلن فصاع ــرة 1٨٩ )1٩٩٠( )م ــم A/CONF.144/28/Rev.1 فق ــول 1٩٩٠، رق أيل
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٢. التعيني والهيكل التنظيمي واإلجراءات التأديبية

تنــص مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة عــىل أن اختيــار األفــراد ملناصــب أعضــاء النيابــة يجــب أن يســتند إىل معايــري موضوعيــة، 
وأن »تضــم ضامنــات ضــد التعيــني بنــاء عــىل التحيــز أو املحابــاة« وأن يُســتبعد التمييــز مــن عمليــة التعيــني.٤٨٩ يجــب أن يكــون لــدى أعضــاء النيابــة »التعلــم 
والتدريــب املالمئــني« وأن يكونــوا عــىل درايــة مبثــل منصبهــم وواجباتــه األخالقيــة وبتدابــري الحاميــة الدســتورية والقانونيــة للمشــتبه بهــم والضحايــا وكــذا بقوانــني 

حقــوق اإلنســان.٤٩٠

تحــدد مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة أيضــاً أن الرتقيــات يجــب أن تكــون بنــاء عــىل عوامــل موضوعيــة، ال ســيام املؤهــالت املهنيــة والقــدرات املهنيــة والنزاهــة 
والخــربة وأن يُفصــل يف أمرهــا بنــاء عــىل معايــري نزيهــة ومحايــدة.٤٩1

كــام أن املبــادئ التوجيهيــة وغريهــا مــن املعايــري تنــص عــىل أن عــىل الــدول واجــب ضــامن أن أعضــاء النيابــة قادريــن عــىل » أداء وظائفهــم املهنيــة دون ترهيــب 
أو تعويــق أو مضايقــة أو تدخــل غــري الئــق، ودون التعــرض، بــال مــربر، للمســؤولية املدنيــة أو الجنائيــة أو غــري ذلــك مــن املســؤوليات«.٤٩2

مبوجــب املعايــري الدوليــة، فــإن ســلوك أعضــاء النيابــة يجــب أن ينظمــه القانــون أو اللوائــح ويجــب أن يكونــوا خاضعــني للمحاســبة فيــام يخــص الســلوك املهنــي. 
ــة الحــق يف جلســات نزيهــة ومراجعــة مســتقلة  ــاح ألعضــاء النياب ــة، يجــب أن يت يف مواجهــة مزاعــم إســاءة الســلوك املهنــي، مبــا يتبعهــا مــن إجــراءات تأديبي

لقــرارات التأديــب الصــادرة بحقهــم.٤٩٣ 

ــة«  ــة العام ــة املصلح ــز« و«حامي ــم دون تحي ــم »أداء وظائفه ــة عليه ــىل أن أعضــاء النياب ــص ع ــة تن ــادئ التوجيهي ــإن املب ــاء، ف ــل االدع ــام عم ــص مه ــام يخ في
و«االمتنــاع عــن بــدء املالحقــة القضائيــة أو مواصلتهــا، أو بــذل قضــارى الجهــد لوقــف الدعــوى، إذا ظهــر مــن تحقيــق محايــد أن التهمــة ال أســاس لهــا«.٤٩٤ كــام 
تنــص املبــادئ التوجيهيــة عــىل رضورة أن يــوىل أعضــاء النيابــة العامــة االهتــامم الواجــب للمالحقــات القضائيــة املتصلــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان، وغريهــا مــن 
جرائــم.٤٩٥ ووفقــا للمبــادئ إذا أصبحــت يف حــوزة أعضــاء النيابــة العامــة أدلــة ضــد أشــخاص مشــتبه فيهــم وعلمــوا أو اعتقــدوا، اســتنادا إىل أســباب وجيهــة، أن 
الحصــول عليهــا جــرى بأســاليب غــري مرشوعــة تشــكل انتهــاكا خطــريا لحقــوق اإلنســان بالنســبة للمشــتبه فيــه، واتخــاذ كافــة التدابــري الالزمــة لضــامن تقديــم 

املســؤولني عــن اســتخدام هــذه األســاليب إىل العدالــة.٤٩٦

كــام أن أعضــاء النيابــة بصفتهــم مســؤولني عامــني يلعبــون دورا رئيســاً يف إدارة العدالــة، فالبــد مــن خضوعهــم للمحاســبة قبالــة الجمهــور. كــام أشــار املقــرر الخاص 
املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، مــن بــني جملــة أمــور، فــإن بعــض النظــم اإلقليميــة تــويص بإمكانيــة طعــن أصحــاب املصلحــة عــىل قــرارات النيابــة بعــدم 

اســتمرار املالحقــات القضائيــة.٤٩٧

يف مــرص ورغــم أن النائــب العــام مل يعــد يعــني بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، فــإن النائــب العــام الســابق هشــام بــركات قــد عينــه الرئيــس عــديل منصــور الــذي 
عينــه الجيــش. بعــد اغتيــال هشــام بــركات يف يونيو/حزيــران 2٠1٥ اختــار مجلــس القضــاء األعــىل نبيــل صــادق، نائــب رئيــس محكمــة النقــض، نائبــاً عامــاً. تــم 

تأكيــد تعيينــه بقــرار رئــايس أصــدره الرئيــس الســييس يف 1٩ ســبتمرب/أيلول 2٠1٥.

كــام هــو الحــال بالنســبة للقضــاة، فرغــم أن وكالء النيابــة عنــد بدءهــم العمــل البــد أن تكــون لديهــم مؤهــالت كافيــة مــع الوفــاء مبعايــري محــددة، فهنــاك غيــاب 
للموضوعيــة ومعايــري االســتحقاق يف تعيــني أعضــاء النيابــة عــىل املســتويات األعــىل، وكــذا األمــر بالنســبة إلجــراءات الرتقيــة يف مكتــب النائــب العــام. كذلــك فــإن 
القانــون ال يضــم نصــوص تخــص التصــدي للمامرســات التمييزيــة يف تعيــني وكالء النيابــة. وال توجــد معايــري أو مؤهــالت مطلوبــة أو إجــراءات واضحــة وشــفافة 

يف القانــون فيــام يخــص ترقيــة أعضــاء النيابــة.

أعضــاء النيابــة مــن أعضــاء القضــاء يف مــرص، لكــن القانــون مــا زال مينــح وزيــر العــدل ورئيــس الجمهوريــة – وهــام مــن الســلطة التنفيذيــة – ســلطة عــىل النيابــة 
العامــة وعــىل املســتقبل الوظيفــي ألعضــاء النيابــة.

ــة  ــة العام ــة وهــو مســؤول عــن اإلرشاف عــىل النياب ــح إجــراءات تأديبي ــام لفت ــب الع ــة إىل النائ ــة أعضــاء النياب ــر العــدل إحال ــال، ميكــن لوزي عــىل ســبيل املث

٤٨٩   املبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، 1 و2 )أ(. مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء )2٠٠٠( 1٩ بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة يف نظــام العدالــة الجنائيــة، 
ــدأ و)ج(. ــا، املب ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس ــة العادل ــق يف املحاكم ــات الح ــادئ وتوجيه ــرات ٥)أ( و)ب(. مب فق

٤٩٠   املبادئ التوجيهية، 2 )ب(. مجلس أوروبا، توصية لجنة الوزراء )2٠٠٠( 1٩، فقرة ٧.

٤٩1   املبــادئ التوجيهيــة، ٧. انظــر أيضــاً مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، و)ج(. مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء )2٠٠٠( 1٩، 
فقــرة ٥ )ب(.

٤٩2   املبادئ التوجيهية، ٤. انظر أيضاً مبادئ وتوجيهات الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، و)أ()ii(. مجلس أوروبا، فقرة 11.

٤٩٣   املبادئ التوجيهية، 21. انظر أيضاً املبادئ والتوجيهات الخاصة بالحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، و)ن(، مجلس أوروبا، ٥ )هـ(.

٤٩٤   املبادئ التوجيهية، 1٣ )أ( و)ب(، و1٤. انظر أيضاً املبادئ والتوجيهات يف أفريقيا، مبدأ و)ح( و و)ط(. مجلس أوروبا، فقرات 2٤ و2٧.

٤٩٥   املبادئ التوجيهية، مبدأ 1٥.

٤٩٦   املبادئ التوجيهية ، مبدأ 1٦.

٤٩٧   تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، رقم: A/HRC/20/19 فقرة ٨٦. 
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وخدمــات أعضــاء النيابــة. كذلــك وال ســيام بعــد التشــاور مــع الجمعيــة العامــة للنيابــة العامــة وموافقــة مجلــس القضــاء األعــىل، فــإن الوزيــر يضــع ويديــر اختبــار 
األشــخاص الراغبــني يف التعيــني  كــوكالء نيابــة، ممــن مل يســبق لهــم الخدمــة عــىل درجــة مســاعد، وميكنــه أن يكلــف مؤقتــاً قضــاة محكمــة االســتئناف بالخدمــة 
يف النيابــة العامــة. كــام أنــه ومبوافقــة مجلــس القضــاء األعــىل وبعــد التــامس رأي النائــب العــام غــري امللــزم، ميكــن للرئيــس ترشــيح أعضــاء النيابــة لحكومــات 

أجنبيــة أو هيئــات دوليــة.

هنــاك ثغــرة أخــرى يف صــون اســتقاللية وحيــاد وموضوعيــة أعضــاء النيابــة يف مــرص، هــي أن أعضــاء النيابــة ليســت لديهــم حاليــاً مدونــة ســلوك.  يــؤدي ذلــك إىل 
عملهــم يف غيــاب مبــادئ أو معايــري محــددة تخــص الســلوك املهنــي واألخالقــي. تــويص املعايــري الدوليــة بــأن يكــون ألعضــاء النيابــة معايــري أخالقيــة واضحــة أو 
مدونــة ســلوك عليهــم االلتــزام بهــا أثنــاء مامرســة واجبــات عملهــم،٤٩٨ وأن يحاســبوا عــىل أساســها. فضــاًل عــن رضورة أن تكــون القــرارات يف اإلجــراءات التأديبيــة 

ضــد أعضــاء النيابــة بنــاء عــىل مدونــة الســلوك املهنــي.٤٩٩

كذلــك فــإن نفــس أوجــه القصــور التــي تجعــل اإلجــراءات التأديبيــة للقضــاة مثــرية للقلــق – باألخــص القيــود عــىل التمثيــل القانــوين، وعــدم توفــر الحــق يف 
الجلســات الشــفهية، وإمكانيــة عــدم كفايــة وقــت اإلخطــار أو املعلومــات الخاصــة باإلجــراءات واألدلــة يف غيــاب الحــق يف حضــور جلســة شــفهية عنــد الطعــن – 
تؤثــر بدورهــا عــىل نزاهــة اإلجــراءات التأديبيــة الخاصــة بأعضــاء النيابــة، نظــراً ألن النظــام نفســه يُطبــق عــىل أعضــاء النيابــة. مــن ثــم، فهنــاك بواعــث قلــق إزاء 

إمكانيــة تعــرض أعضــاء النيابــة إلجــراءات تأديبيــة تعســفية.

إن غيــاب معايــري وإجــراءات شــفافة للتعيــني والرتقيــة، مقرتنــة بســلطات وزيــر العــدل الخاصــة بالتعيــني والنقــل والتأديــب ألعضــاء النيابــة، وإدارة مكتــب النائــب 
العــام، تعــيل مــن القلــق إزاء االســتقالل الوظيفــي للنيابــة العامــة، أحــد فــروع القضــاء.

  

٣. مهام أعضاء النيابة والعالقة بأجهزة الحكومة األخرى

ا. العالقة بالسلطة التنفيذية

تعــرب بعــض املعايــري الدوليــة عــن تفضيــل قــوي ألن تكــون ســلطة النيابــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة متامــاً. أشــار املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة 
واملحامــني إىل »توجــه متنامــي باالنتقــال نحــو منــوذج النيابــة املســتقلة، مــن حيــث عالقتهــا بالســلطات األخــرى، ال ســيام التنفيذيــة«.٥٠٠ يعتــرب املقــرر الخــاص أن 

النيابــة املســتقلة حقــا مــن وجهــة نظــر الجمهــور تزيــد مــن الثقــة يف قدرتهــا عــىل إمتــام التحقيقــات ومالحقــة الجرائــم.٥٠1

باملثــل، فــإن لجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان قــد ركــزت عــىل الحاجــة لزيــادة »اســتقالل وحياديــة وانفصــال« مكتــب النائــب العــام يف املكســيك.٥٠2 
توصلــت اللجنــة إىل »انتهــاك واضــح النفصــال« مكتــب النائــب العــام وذكــرت أن »ملامرســة مهامــه عــىل النحــو الواجــب، فالبــد مــن انفصالــه واســتقالله عــن 

أجهــزة الحكومــة األخــرى«.٥٠٣

رأت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان أن »يف املجتمــع الدميقراطــي، فــإن املحاكــم وســلطات التحقيــق يجــب أن تبقــى مبعــزل عــن الضغــوط السياســية« وأنــه 
»يف الصالــح العــام الحفــاظ عــىل الثقــة يف اســتقالل ســلطات النيابــة يف الدولــة وضــامن حيادهــا سياســياً«.٥٠٤

هنــاك معايــري أخــرى، منهــا التوصيــة )2٠٠٠( 1٩ التــي اعتمدتهــا لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا حــول دور النيابــة العامــة يف نظــام العدالــة الجنائيــة، وقــد أقــرت 
التوصيــة بــأن بعــض النظــم القانونيــة يعــد االدعــاء فيهــا جــزءا ال يتجــزأ أو تابعــا للحكومــة، كــام هــو الوضــع يف مــرص. مــن أجــل ضــامن قــدرة النيابــة العامــة 

عــىل االضطــالع بعملهــا دون »تدخــل ال مــربر لــه«، خلصــت التوصيــة إىل أن تتخــذ الــدول تدابــري فعالــة لضــامن: 

أن تكون طبيعة ونطاق سلطات الحكومة فيام يتعلق بالنيابة العامة منصوص عليها قانوناً؛أ. 
أن متارس الحكومة سلطاتها بطريقة شفافة وطبقاً للمعايري الدولية والترشيعات الوطنية واملبادئ العامة للقانون؛ب. 
إذا كانت الحكومة تعطي تعليامت ذات طبيعة عامة، يجب كتابة تلك التعليامت ونرشها بطريقة الئقة؛ت. 
إذا كانــت للحكومــة ســلطة إعطــاء تعليــامت مببــارشة قضيــة معينــة، يجــب أن تحمــل تلــك التعليــامت معهــا ضامنــات كافيــة مبراعــاة الشــفافية ث. 

واإلنصــاف طبقــاً للقانــون الوطنــي، مــع إلتــزام الحكومــة عــىل ســبيل املثــال، مبــا يــيل:
)أن( تطلب رأياً كتابياً مسبقاً إما من النائب العام املختص، أو الجهة التى تبارش اإلدعاء العام يف القضية؛

٤٩٨   توصية لجنة الوزراء )2٠٠٠( 1٩، فقرة ٣٥.

٤٩٩   املبادئ التوجيهية، فقرة 22.

٥٠٠   تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، فقرة 2٧.

٥٠1   تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني اىل املكسيك، رقم A/65/274: الفقرتني 16 و.87

٥٠2   اللجنــة األمريكيــة لحقــوق االنســان، تقريــر حــول حالــة حقــوق االنســان يف املكســيك، رقــم OEA/Ser.L/V/II.100، فقــرة .372  اللجنــة االمريكيــة لحقــوق االنســان، التقريــر 
.VII.1الفصــل  ،OEA/Ser.L/V/II.98 رقــم:  الســنوي، 

٥٠٣   اللجنة األمريكية لحقوق االنسان، تقرير حول حالة حقوق االنسان يف املكسيك، رقم OEA/Ser.L/V/II.100، فقرة ، ٣٨1.

٥٠٤   انظر:«قضية جويا ضد ملدوفا«، املحكمة االوربية لحقوق االنسان، استامرة رقم. 14277/04، حكم 12  فرباير/ شباط 2008، الفقرتني .86/90
.
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ــة العامــة، وأن تنقــل تعليامتهــا مــن  ــة، الســيام عندمــا تنحــرف عــن رأي عضــو النياب )أن( تــرشح عــىل نحــو صحيــح تعليامتهــا املكتوب
ــة؛ ــوات التدرجي خــالل القن

)أن( تتأكد قبل املحاكمة من أن الرأي والتعليامت مدرجة يف امللف بحيث ميكن لألطراف اإلطالع عليها والتعليق عليها. 
يظــل أعضــاء النيابــة العامــة أحــراراً يف أن يقدمــوا للمحكمــة أيــة حجــج قانونيــة يرونهــا حتــى ولــو كانــوا ملزمــني بكتابــة التعليــامت التــى ج. 

تلقوهــا؛
ــك ح.  ــون تل ــب أن تك ــه، يج ــوالً ب ــك معم ــن ذل ــة. وإذا مل يك ــة معين ــارشة قضي ــدم مب ــامت بع ــاء تعلي ــر إعط ــدأ، حظ ــث املب ــن حي ــي، م ينبغ

ــتثنائية ــامت إس التعلي
.٥٠٥خ. 

يقــدم إعــالن بــوردو، املعتمــد مــن املجلــس االستشــاري للقضــاة األوروبيــني واملجلــس االستشــاري ألعضــاء النيابــة األوروبيــني يف عــام 2٠٠٩، توجيهــات مشــابهة. 
املذكــرة التوضيحيــة لإلعــالن شــددت عــىل مــا يــيل: 

ال غنــى عــن اســتقالل النيابــة العامــة لصالــح متكــني أعضــاء النيابــة مــن تنفيــذ مهمتهــم. االســتقاللية تعــزز مــن دورهــم يف دولــة 
ــة الســتقالل  ــازات الكامل ــة وأن تتحقــق االمتي ــأن يعمــل نظــام القضــاء بنزاهــة وفعالي ــة ب ــون ويف املجتمــع وهــي أيضــاً ضامن القان
القضــاء. مــن ثــم ومثــل االســتقاللية املؤمنــة للقضــاة، فــإن اســتقالل النيابــة العامــة ليــس فقــط لصالــح أعضــاء النيابــة أو فيــام يصــب 

يف مصلحتهــم حــرصاً، إمنــا هــو ضامنــة بقضــاء نزيــه ومحايــد وفعــال يحمــي املصالــح العامــة والخاصــة معــاً للشــخص املعنــي.٥٠٦

ــام يخــص  ــام في ــي ت ــم باســتقالل وظيف ــد مــن »متتعه ــكل الحكومــي، فالب ــون يف إطــار الهي ــة يعمل ــى إذا كان أعضــاء النياب ــه حت ــوردو عــىل أن ــص إعــالن ب ين
االضطــالع مبهامهــم القانونيــة«. مــن أجــل »ضــامن خضوعهــم للمحاســبة ومنــع اإلجــراءات مــن أن تتخــذ طابعــاً متعســفاً أو غــري متســق، فالبــد أن يقــدم أعضــاء 

النيابــة العامــة أدلــة توجيهيــة واضحــة وشــفافة فيــام يخــص مامرســة ســلطاتهم الخاصــة باملالحقــة القانونيــة«.٥٠٧

كذلــك ينــص إعــالن بــوردو عــىل أنــه لضــامن اســتقاللية أعضــاء النيابــة، فــإن يجــب عــدم إخضــاع منصبهــم وأنشــطتهم »ألي تأثــري أو تدخــل مــن مصــادر خــارج 
النيابــة نفســها«.٥٠٨ فــإن أمــور مثــل »اســتقدامهم للعمــل ومســارهم املهنــي واألمــن الوظيفــي مبــا يشــمل النقــل« يجــب أن تـُـدار مبوجــب القانــون أو مبوافقــة 

أعضــاء النيابــة، وأن يكــون تعويضهــم املــادي »محمــي بضامنــات ينــص عليهــا القانــون«.٥٠٩

كذلــك أقــر إعــالن بــوردو بأنــه يف بعــض الــدول تكــون النيابــة العامــة هرميــة الرتتيــب والتنظيــم. يف هــذه الحــاالت يجــب أن تكــون قنــوات الســلطة وتراتبيــة 
املناصــب واضحــة وشــفافة، مــع توفــر املحاســبة واملســؤولية. كذلــك فــإن قــرارات النيابــة العامــة »يجــب أن تكــون مكتوبــة ومتوافقــة مــع القانــون، وملتزمــة 
باملبــادئ واملعايــري الخاصــة بالنيابــة واملتوفــرة للعمــوم، عنــد االنطبــاق. وأيــة مراجعــة قانونيــة تتــم عــىل قــرار النيابــة مبالحقــة متهــم أو حفــظ قضيــة يجــب أن 

تتــم بشــكل محايــد وموضوعــي«.٥1٠

االســتقالل الوظيفــي رشط أســايس لتمكــني أعضــاء النيابــة مــن تنفيــذ واجباتهــم، والتــي مــن بــني جملــة أمــور، تشــتمل عــىل  املالحقــات القضائيــة، والتحقيــق 
يف الجرائــم واإلرشاف عــىل التحقيقــات.٥11 بغــض النظــر عــن اســتقاللية أعضــاء النيابــة أو خضوعهــم للســلطة التنفيذيــة »فينبغــي عــىل أعضــاء النيابــة العامــة، يف 
جميــع األحــوال، أن يكونــوا يف وضــع يســمح لهــم، دون أيــة إعاقــة، مبالحقــة املســؤولني العموميــني قانونيــا عــن أي جرائــم إرتكبوهــا، والســيام الفســاد واالســتخدام 

غــري القانــوين للســلطة، و عــن اإلنتهــاكات الخطــرية لحقــوق اإلنســان وغــري ذلــك مــن الجرائــم املعــرتف بهــا يف القانــون الــدويل«.٥12

يف مــرص، يعــد مطلــب ضــامن حياديــة وموضوعيــة النيابــة العامــة ناقصــة. بالفعــل، آعــرب املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني عــن قلقــه مــن 
عــدم الفصــل بــني النيابــة والســلطة التنفيذيــة يف قانــون الســلطة القضائيــة املــرصي.٥1٣ نظــراً لخضــوع النيابــة العامــة مؤسســياً لــوزارة العــدل، وكذلــك لكــون 
أعضــاء النيابــة يعتــربون جــزءا مــن القضــاء، فإنــه مــن املهــم أن تتوفــر »خطــوط شــفافة للســلطة واملحاســبة واملســؤولية«.٥1٤ كــام يجــب إعــداد مبــادئ توجيهيــة 

واضحــة وشــفافة فيــام يخــص مامرســة الســلطات املتعلقــة باملالحقــة القضائيــة ألعضــاء النيابــة.

٥٠٥   مجلس أوروبا، لجنة الوزراء، توصية )2٠٠٠( 1٩ حول دور النيابة العامة يف نظام العدالة الجنائية، فقرات 1٣ )أ( إىل )و(.

٥٠٦   املجلــس االستشــاري لقضــاة أوروبــا واملجلــس االستشــاري ألعضــاء النيابــة يف أوروبــا، قضــاة وأعضــاء النيابــة يف املجتمــع الدميقراطــي )مــن اآلن فصاعــداً »إعــالن بــوردو«( مذكــرة 
ــرة 2٧. ــة، فق توضيحي

٥٠٧   إعالن بوردو، املذكرة التوضيحية، فقرة 2٩.

٥٠٨   إعالن بوردو، املذكرة التوضيحية ، فقرة ٨.

٥٠٩   إعالن بوردو، املذكرة التوضيحية ، فقرة ٨.

٥1٠   إعالن بوردو، املذكرة التوضيحية ، فقرة ٩.

٥11   املبادئ التوجيهية، مبدأ 11.

٥12   مجلس أوروبا، 1٦، مبادئ وتوجيهات أفريقيا، مبدأ و)ي(.

٥1٣   انظر: 
 Human rights expert concerned over law on the judiciary in Egypt, Statement by the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, 14 July 2006,

available at http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2854&LangID=E

٥1٤   إعالن بوردو، فقرة ٩.
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تعتــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أنــه مــن أجــل حاميــة اســتقالل القضــاء مبــا يشــمل النيابــة والقضــاة، يجــب نــزع ســلطة وزارة العــدل يف مطالبــة الجمعيــة 
العامــة ملحكمــة االســتئناف بنقــل التحقيــق مــن يــد عضــو النيابــة إىل قــايض تحقيــق بعــد بتكليــف قــايض تحقيــق للقضيــة.

إن عــدم اســتقاللية النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة قــد قوضــت مــن فعاليــة النيابــة العامــة، وكــذا قــدرة أعضــاء النيابــة عــىل االضطــالع بدورهــم الرئيــيس 
ــة يف  ــق بفعالي ــة يف التحقي ــارك، أخفــق أعضــاء النياب ــس مب ــع الرئي ــذ خل ــك من ــدار ســنوات، مبــا يف ذل ــا يف الفصــل األول، فعــىل م ــة. كــام فصلن يف إدارة العدال
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ومالحقــة املســؤولني عــن هــذه الجرائــم. إن التحقيقــات الجنائيــة القليلــة ضــد مســؤويل إنفــاذ القانــون، عنــد فتحهــا، 
ــة العامــة لنقــص  ــا النياب ــر الطــب الرشعــي، حفظته ــا االدعــاءات تقاري ــي تدعــم فيه ــى حــاالت التعذيــب الت ــة وال تكــون حاســمة. حت تســتغرق فــرتات طويل

األدلــة.٥1٥

إضافــة إىل ضــامن اســتقاللية أكــرب عــن الســلطة التنفيذيــة، فــإن ســلطة النيابــة التقديريــة الخاصــة بتقديــر مــا إذا كانــت أي مــن قضايــا االنتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق اإلنســان ســتُحال للمحكمــة، كثــرياً مــا متثــل عائقــاً كبــرياً يحــول دون املحاســبة. إن منــع الضحايــا مــن الطعــن عــىل قــرار النيابــة بحفــظ القضيــة، أو 
عــدم املالحقــة القضائيــة عندمــا يكــون املتهــم مســؤول حكومــي، تصعــب مــن ضــامن محاســبة الفاعلــني بالدولــة عــىل مخالفاتهــم فيــام يخــص انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، مــا يعنــي تقويــض ســيادة القانــون. مــن أجــل تحســني احــرتام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون، فالبــد مــن تعديــل القانــون مبــا يضمــن إمكانيــة طعــن 
األطــراف صاحبــة املصلحــة عــىل قــرارات حفــظ القضايــا ضــد املســؤولني. كذلــك فالبــد مــن اعتــامد مبــادئ توجيهيــة للنيابــة العامــة وأن يُطالــب أعضــاء النيابــة 
مبنــح األولويــة للجرائــم التــي يرتكبهــا مســؤولني، ال ســيام جرائــم الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة، واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والجرائــم األخــرى 

املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل.

ب. العالقة بالقضاء

ــدة  ــة واملحاي ــون واإلدارة النزيهــة والفعال ــى عنهــا يف نظــام القضــاء املســتند إىل ســيادة القان ــات ال غن ــة والقضــاة هــي مكون ــة ألعضــاء النياب إن األدوار املتباين
للعدالــة. مــن ثــم فــإن مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة تنــص عــىل أن »تكــون مناصــب أعضــاء النيابــة العامــة منفصلــة متامــا عــن 
الوظائــف القضائيــة«.٥1٦ ينــص إعــالن بــوردو عــىل أن »البــد مــن متتــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة باالســتقاللية فيــام يخــص عملهــم وأن يكونــوا مســتقلني عــن 
بعضهــم البعــض«.٥1٧ وفقــا لتوصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم )2٠٠٠( 1٩ »ينبغــي عــىل الــدول أن تتخــذ اإلجــراءات املناســبة لضــامن إدراج نــص يف القانــون 
يحــدد الوضــع القانــوين ألعضــاء النيابــة العامــة، واختصاصاتهــم، ودورهــم اإلجــرايئ بطريقــة ال تــدع أي مجــال للشــك القانــوين يف إســتقالل ونزاهــة قضــاة املحاكــم. 
وينبغــي عــىل الــدول بشــكل خــاص أن تضمــن أنــه ال يجــوز ألي شــخص أن يجمــع بــني أداء واجبــات عضــو النيابــة العامــة و قــايض املحكمــة يف نفــس الوقــت«.٥1٨

أشــار املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني إىل أهميــة »تصــور الجمهــور للنيابــة والقضــاة بصفتهــم يــؤدون أدواراً ومهامــاً مختلفــة ومتاميــزة، إذ 
أن ثقــة الجمهــور يف العمــل املالئــم لســيادة القانــون تتحقــق بأفضــل شــكل عندمــا تحــرتم مؤسســات الدولــة اختصاصــات بعضهــا البعــض«.٥1٩ كــام حــذر املقــرر 
الخــاص مــن أن فرصــة تغيــري املســار الوظيفــي بــني النيابــة والقضــاء »قــد تؤثــر عــىل اســتقاللية وحياديــة الوظيفتــني، أو عــىل األقــل نظريــاً، ال ســيام مــع اعتبــار 

اختــالف مهــام وأدوار املضطلعــني بهــذا العمــل وذاك«.٥2٠

تقــر املذكــرة التوضيحيــة إلعــالن بــوردو بــأن يف بعــض النظــم القانونيــة قــد يكــون القضــاة وأعضــاء النيابــة جــزءاً مــن الســلك القضــايئ وأن اســتقاللية النيابــة 
العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة قــد تكــون محــدودة. هــذا هــو قطعــاً الحــال يف مــرص. لكــن تنــص املذكــرة التوضيحيــة عــىل أنــه البــد مــن توفــري ضامنــة الفصــل 
ــواء  ــا، س ــان وتحققه ــوق اإلنس ــز حق ــة يف تعزي ــاء. إن دور النياب ــتقالل القض ــه الس ــى عن ــة ال غن ــة العام ــتقالل النياب ــوى أن »اس ــلطتني،٥21 بدع ــام الس ــني مه ب
ــا، يتحقــق بأفضــل شــكل عندمــا تكــون النيابــة مســتقلة يف صناعــة القــرار عــن الســلطة التنفيذيــة  فيــام يخــص املشــتبه بهــم أو األشــخاص املتهمــني والضحاي

والترشيعيــة، وعنــد مراعــاة األدوار املتباينــة للقضــاة وأعضــاء النيابــة بالشــكل الســليم«.٥22

ــب تنطــوي عــىل بعــض  ــا بالقضــاء هــي جوان ــة وعالقته ــة العام ــل النياب ــون واملســار الحــايل لعم ــب القان ــن جوان ــد م ــإن العدي ــري، ف عــىل ضــوء هــذه املعاي

٥1٥   انظر: 
Redress, Reparation for Torture: A Survey of Law and Practice in 30 Selected Countries: Egypt Country Report, 2003, ps.10-11 available at http://www.redress.

 org/downloads/country-reports/Egypt.pdf

http://www.hrw.org/sites/ :42-43 هيومن رايتس واتش، »اضغط عليه حتى يعرتف« إفالت الجناة من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة يف قضايا التعذيب، يناير/كانون الثاين 2011، ص

.default/files/reports/egypt0111webwcover_0.pdf

٥1٦   املبادئ التوجيهية، فقرة 1٠.

٥1٧   إعالن بوردو، فقرة ٣.

٥1٨   مجلس أوروبا، توصية لجنة الوزراء، فقرة 1٧.

٥1٩   تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، UN Doc. A/HRC/20/19،، فقرة ٤٠.

٥2٠   تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، UN Doc. A/HRC/20/19، فقرة ٣٩.

٥21   إعالن بوردو، املذكرة التوضيحية، فقرات ٦ إىل ٩.

٥22   إعالن بوردو، املذكرة التوضيحية ، فقرة 1٠.

http://www.redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf
http://www.redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf
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إشــكاليات. أوالً، كــام أرشنــا يف الفصــل الثالــث، فــإن أعضــاء القضــاء ينحــدر أغلبهــم مــن النيابــة. كــام أن أعضــاء النيابــة فــوق منصــب وكيــل النيابــة يســتقون 
عــادة مــن بــني أعضــاء القضــاة، وأعضــاء النيابــة والقضــاة يتبدلــون بشــكل اعتيــادي بــني املهنتــني. كذلــك فــإن لوزيــر العــدل الحــق يف اختيــار قــاض مــن محكمــة 
االســتئناف وتكليفــه بشــكل مؤقــت بــدور يف النيابــة.٥2٣ هــذه املامرســات قــد تؤثــر عــىل نتــاج قضيــة بعينهــا وأن تنطــوي عــىل تضــارب واضــح للمصالــح، مبــا 
يشــمل مثــال يف حــال أن أصبــح الشــخص حكــام يف قضيــة يؤمــن بهــا.٥2٤ كذلــك فــإن غيــاب التمييــز بــني املهنتــني قــد يؤثــر عــىل اســتقالل وحيــاد القضــاة وأعضــاء 

النيابــة، أو عــىل األقــل مــن حيــث املظهــر، وميكــن أن يغيــب الفــروق بــني أدوار ومهــام املهنتــني.

كذلــك فهنــاك القلــق إزاء ســلطة وزيــر العــدل والنائــب العــام عــىل األمــر بإبعــاد قضيــة عــن عضــو نيابــة وتكليــف قــايض تحقيــق بهــا. ســلطات وزيــر العــدل 
يف هــذا الصــدد ميكــن أن تقــوض مــن اســتقاللية أعضــاء النيابــة والقضــاة إذ متكــن الســلطة التنفيذيــة مــن إبعــاد قضايــا بعينهــا عــن أعضــاء النيابــة وتكليــف 
قضــاة بهــا. يف حالــة الســلطات املوازيــة بالنســبة للنائــب العــام، فهنــاك خطــر تقويــض اســتقاللية القضــاة وأعضــاء النيابــة نتيجــة بســبب عــدم كفايــة املعايــري 
املحــددة للتوقيــت الــذي ميكــن فيــه تكليــف قــاض بقضيــة مــع وكيــل نيابــة، وبســبب متكــني رئيــس املحكمــة االبتدائيــة، وليــس الجمعيــة العامــة للمحكمــة، 

باختيــار قضــاة التحقيــق.

ج. تيسري أعضاء النيابة لإلفالت من العقاب 

إن التزامــات مــرص، وبينهــا التزاماتهــا مبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، باحــرتام وضــامن حقــوق اإلنســان، تشــمل ضــامن« توفــري 
ــم  ــون بصفته ــخاص يترصف ــن أش ــاك ع ــدر االنته ــو ص ــى ل ــد، حت ــذا العه ــا يف ه ــرتف به ــه املع ــه أو حريات ــت حقوق ــخص انتهك ــم ألي ش ــال للتظل ــبيل فع س
الرســمية«.٥2٥ مــع توضيــح طبيعــة االلتــزام القانــوين العــام املفــروض عــىل الــدول مبوجــب املــادة 2 مــن العهــد الــدويل، أوضحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 
أن الــدول عليهــا »التحقيــق يف مزاعــم االنتهــاكات بشــكل رسيــع ومســتفيض وفعــال عــن طريــق هيئــات مســتقلة ومحايــدة«.٥2٦ كذلــك عندمــا يكشــف التحقيــق 
ــة الســيئة والقتــل بإجــراءات موجــزة والقتــل تعســفاً  ــدويل، مبــا يشــمل التعذيــب واملعامل عــن انتهــاكات معــرتف بهــا كجرائــم مبوجــب القانــون املحــيل أو ال

واالختفــاء القــرسي، فالبــد مــن إحالــة املســؤولني عــن هــذه الجرائــم إىل القضــاء.٥2٧

يتحمــل أعضــاء النيابــة يف أي نظــام جنــايئ يحــرتم ســيادة القانــون دوراً رئيســياً يف ضــامن مثــول املســؤولني عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان أمــام العدالــة، ومــن 
ثــم مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب. تــم تعريــف اإلفــالت مــن العقــاب بصفتــه »اســتحالة – قانونــاً أو مــن حيــث املامرســة – إحالــة الجنــاة يف االنتهــاكات إىل 
املحاســبة، ســواء يف مــداوالت جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة أو تأديبيــة، مبــا أنهــم ال يخضعــون ألي تحقيــق قــد يــؤدي إىل اتهامهــم أو توقيفهــم أو محاكمتهــم أو 
الحكــم عليهــم إن تبــني ذنبهــم، بعقوبــات مناســبة، مــع تقديــم التعويضــات للضحايــا«.٥2٨ مــن ثــم، فوفقــا ملبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة يجــب أن »يــوىل 
أعضــاء النيابــة العامــة االهتــامم الواجــب للمالحقــات القضائيــة املتصلــة بالجرائــم التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون، والســيام مــا يتعلــق منهــا بالفســاد، وإســاءة 
اســتعامل الســلطة، واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وغــري ذلــك مــن الجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون الــدويل، وللتحقيــق يف هــذه الجرائــم إذا كان 

القانــون يســمح بــه أو إذا كان يتمــى مــع املامرســة املحليــة«.٥2٩

بغــض النظــر عــام إذا كان أعضــاء النيابــة مســتقلني أو تابعــني للســلطة التنفيذيــة فالبــد مــن »متكينهــم مــن مالحقــة املوظفــني العموميــني قضائيــا دون إعاقــة 
عــىل جرائــم ارتكبوهــا، ومنهــا جرائــم الفســاد وســوء اســتخدام الســلطة، واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وغريهــا مــن الجرائــم التــي يقــر بهــا القانــون 

الــدويل«.٥٣٠

أشــارت هيئــات األمــم املتحــدة املكلفــة مبوجــب معاهــدات واملقــررون الخاصــون إىل املســؤولية الخاصــة املنوطــة بأعضــاء النيابــة يف التحقيــق يف انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان املزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل موظفــني حكوميــني. يف املالحظــات الختاميــة إبــان فحــص تنفيــذ العهــد الــدويل مــن قبــل فرنســا، أعربــت اللجنــة املعنيــة 
بحقــوق اإلنســان عــن قلقهــا إزاء »إخفــاق أو تــردد أعضــاء النيابــة يف تطبيــق القانــون يف تحقيقــات انتهــاكات حقــوق اإلنســان، فيــام يخــص املســؤولني عــن إنفــاذ 
القانــون، والتأخــريات واإلجــراءات املطولــة دون داعــي للتحقيــق واملالحقــة القضائيــة عــىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان املتــورط فيهــا ضبــاط إنفــاذ قانــون«.٥٣1 
باملثــل، فيــام يخــص تونــس، توصلــت لجنــة مناهضــة التعذيــب إىل أن النيابــة العامــة خرقــت واجبهــا الخــاص بالحياديــة عندمــا أخفقــت يف إصــدار طعــن عــىل 

حكــم بحفــظ قضيــة تخــص وفــاة رهــن االحتجــاز تحــت وطــأة التعذيــب.٥٣2

كــام شــدد املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني عــىل »رضورة أن يصــدر أعضــاء النيابــة قــرارات محايــدة وموضوعيــة فيــام يخــص ملفــات القضايــا 

٥2٣   قانون السلطة القضائية، مادة ٥٧. مشاورة الجمعية العامة ملحكمة االستئناف املكلف منها القايض مطلوبة، وكذلك موافقة مجلس القضاء األعىل.

٥2٤   تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، UN Doc. A/HRC/20/19، فقرة ٣٩.

٥2٥   العهد الدويل،  مادة 2)٣()أ(.

٥2٦   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣1، فقرة 1٥.

E/ :٥2٧   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣1، فقــرة 1٨. وتقريــر الخبــري املســتقل بتحديــث مجموعــة مبــادئ مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، رقــم
.1٩ املبــدأ   CN.4/2005/102/Add.1

٥2٨   تقرير الخبري املستقل حول اإلفالت من العقاب، فقرة أ.

٥2٩   املبادئ التوجيهية، فقرة 1٤.

٥٣٠   مجلس أوروبا، فقرة 1٦.

٥٣1   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول فرنسا، رقم: CCPR/C/79/Add.80 فقرة 1٥.

٥٣2   لجنة مناهضة التعذيب، مراسلة رقم 1٩٩٦/٦٠، 2٤ يناير/كانون الثاين 2٠٠٠، رقم: CAT/C/23/D/60/1996 فقرات 11.1٠
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التــي تضــم تحريــات للرشطــة أو محققيــني رشطيــني«.٥٣٣

ــة إىل مــرص يف 2٠٠٩، قــد أعــرب  ــان بعث ــاء مكافحــة اإلرهــاب، إب ــات األساســية أثن ــة حقــوق اإلنســان والحري ــز وحامي ــي بتعزي الحــق أن املقــرر الخــاص املعن
عــن »عميــق القلــق إزاء املزاعــم الخطــرية واملتكــررة بالتعذيــب واملعاملــة الســيئة، واالحتجــاز غــري القانــوين وعــدم امتثــال الســلطات ألوامــر اإلفــراح القضائيــة 
الخاصــة مبشــتبه بهــم يف قضايــا إرهــاب«. وقــد حــث الحكومــة عــىل »ضــامن إجــراء تحقيقــات رسيعــة ومســتقلة يف الشــكاوى، وهــذا بشــكل متســق بغــرض 
إحالــة الضالعــني يف هــذه املخالفــات إىل العدالــة«.٥٣٤ كشــفت البيانــات التــي تــم جمعهــا أثنــاء حكــم الرئيــس الســابق مبــارك عــن أن أغلــب شــكاوى التعذيــب »مل 
تســفر عــن محاكمــة، ناهيــك عــن إدانــة أو معاقبــة للجنــاة املزعومــني«.٥٣٥ يبــدو أن األمــر نفســه ينســحب عــىل مزاعــم التعذيــب وغــريه مــن انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان الجســيمة يف الوقــت الحــايل.

القضــاة وأعضــاء النيابــة الذيــن تحدثــوا مــع وفــود اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني يف ســبتمرب/أيلول 2٠12 حــول قضيــة اإلفــالت مــن العقــاب عــىل انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان نقلــوا بشــكل متكــرر املســؤولية عــن اإلفــالت مــن العقــاب مــن النيابــة العامــة ألطــراف أخــرى. إذ ذكــروا أن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ســلطوا 
الضــوء عــىل أوجــه القصــور يف قانــون العقوبــات ومشــكالت الحصــول عــىل األدلــة مــن الرشطــة. هنــاك قــايض رفيــع املســتوى مبحكمــة جنايــات بالقاهــرة ذكــر أن 
مــن العوائــق الكــربى أن األدلــة تكــون مــع املؤسســة التــي ارتكبــت الجرميــة.٥٣٦ شــدد املحامــون وأعضــاء القضــاء عــىل أن ضبــاط الرشطــة غــري مســتعدين لتقديــم 

األدلــة ضــد زمالئهــم مــن الضبــاط. كــام أن شــهود الرشطــة يحجمــون عــن الشــهادة، وال يقتــرص األمــر عــىل هــذا، إذ يخفــون أدلــة عــىل انتهــاكات إذا شــهدوا.

كذلــك فــإن املــادة ٦٣ مــن قانــون العقوبــات تقنــن الدفــاع عــن »األوامــر العليــا«، بحيــث ال يتحمــل املوظفــون الحكوميــون مســؤولية عــىل الجرائــم املرتكبــة إذا 
كانــت نتيجــة اتبــاع أوامــر لرؤســاء يف العمــل. لكــن عــىل املوظــف إثبــات أنــه نفــذ العمــل فقــط بعــد تحققــه مــن قانونيتــه، وأنــه كان يعتقــد أنــه قانــوين، وأن 

اعتقــاده بنــي عــىل أســاس ســند معقــول.

ــات تتصــل  ــات وإصاب ــن وفي ــر ع ــة التقاري ــد كتاب ــي، عن ــل الطــب الرشع ــل يف عم ــز املحتم ــاب – التحي ــن العق ــالت م ــة باإلف ــىل صل ــراد – ع ــش األف ــام ناق ك
ــة. ــلطات الحكومي بالس

يف اجتــامع مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني، شــدد قضــاة عــىل أنهــم ال ميكنهــم الُحكــم إال بنــاء عــىل األدلــة املعروضــة أمــام املحكمــة. يف حــني يعرفــون برغبــة 
مختلــف قطاعــات املجتمــع بضــامن اإلدانــة يف بعــض أنــواع القضايــا، فــام زال مطلــوب منهــم اتبــاع القانــون، مبــا يشــمل رشط كفايــة األدلــة. أوضــح أحــد القضــاة 

أنــه محــارص بــني القانــون، وضمــريه والــرأي العــام.

لــدى ســؤالهم عــام إذا كان بإمــكان النيابــة العامــة إلــزام الرشطــة بتقديــم األدلــة، وصــف أحــد القضــاة النيابــة والرشطــة بصفتهــم »كاألحبــاب«. كــام أشــار بعــض 
الناقديــن ألن العديــد مــن أعضــاء النيابــة العامــة أنفســهم كانــوا ضبــاط رشطــة أو اســتقدموا للنيابــة مــن كليــة الرشطــة.

مبوجــب املــادة 22 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، فــإن بإمــكان النائــب العــام فتــح إجــراءات تأديبيــة ضــد أي »مأمــور ضبــط قضــايئ« ال يــؤدي مهامــه عــىل 
صلــة بــأي تحقيــق.٥٣٧ لكــن ليــس مــن الواضــح ألي مــدى متــي النيابــة يف مثــل هــذه القضايــا، أو إن كان أعضــاء نيابــة قــد تعرضــوا للتأديــب جــراء اإلخفــاق يف 

التحقيــق بالقــدر املناســب يف قضيــة تتصــل بانتهــاكات مزعومــة لحقــوق اإلنســان.

أخفــق أعضــاء النيابــة يف مــرص عــىل مــدار ســنوات يف إجــراء تحقيقــات فوريــة ومســتفيضة وفعالــة ومســتقلة ومحايــدة يف مزاعــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 
رغــم أنــه ميكــن أن يُعــزى اإلخفــاق إىل حــد مــا إىل عوامــل خــارج إرادتهــم، مثــل ثغــرات قانــون العقوبــات، ففــي حــاالت عديــدة يبــدو أن ســيطرة الســلطة 
التنفيذيــة عــىل النيابــة العامــة وعــدم اســتقاللية أعضــاء النيابــة عــن رجــال الرشطــة املســؤولني عــن الجرائــم الخاضعــة للتحقيــق، قــد أدى إىل انتشــار إفــالت 
ــة عــىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة منــذ يناير/كانــون الثــاين 2٠11  ــة مــن العقــاب. إن اإلخفــاق شــبه التــام يف مالحقــة مســؤويل الدول مســؤويل الدول
يتناقــض تناقضــاً صارخــاً مــع املحاكــامت الجامعيــة لــآالف ممــن يعتــربوا خصــوم الحكومــة، وبينهــم رجــال سياســة ومحامــني وصحفيــني وآخريــن انتقــدوا النظــام 

يف نفــس الفــرتة.
 

   

٥٣٣   تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، فقرة ٤٣.

٥٣٤   بعثة إىل مرص، تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب، رقم: A/HRC/13/37/Add.2 فقرة ٥٦.

Redress, Reparation for Torture: A Survey of Law and Practice in 30 Selected Countries: Egypt Country Report, 2003, p. 11, available at http://www.   ٥٣٥
redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf

٥٣٦   اجتامع اللجنة الدولية للحقوقيني مع محامني وقضاة، ٦ سبتمرب/أيلول 2٠12.

ــاط االحتجــاز والســجون،  ــون وضب ــة العامــة ومســؤويل  إنفــاذ القان ــة عريضــة مــن األفــراد منهــم أعضــاء النياب ــط القضــايئ« معــرف يف املــادة 2٣ ويشــمل جمل ٥٣٧   »مأمــور الضب
ومفتــي الســياحة ورشطــة الســكة الحديــد والنقــل واملواصــالت.
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ثالثاً. التوصيات

عــىل ضــوء املذكــور أعــاله، ومــن أجــل ضــامن اســتقاللية وحيــاد النيابــة العامــة وأعضــاء النيابــة ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب الــذي يتمتــع بــه املســؤولن 
عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، فالبــد مــن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة مبــا يــؤدي إىل: 

i . ــر العــدل يف ســن وإدارة امتحــان ــة ومصــادرة دور وزي ــار أعضــاء النياب ــون الختي ــة وواضحــة وشــفافة يف القان إرســاء إجــراءات نزيه
ــة.  ــن بالنياب التعي

ii . وضــع معايــري إضافيــة تســتند إىل االســتحقاق، يف اختيــار أعضــاء النيابــة، لضــامن أن األفــراد الذيــن يعينــون لديهــم التدريــب واملؤهــالت
الكافيــة يف القانــون والقــدرات والنزاهــة والخــرة. 

iii . ضــامن أن معايــري االختيــار تعكــس تدابــري الحاميــة مــن التعيينــات بنــاء عــىل االنحيــاز أو املحابــاة وأن االختيــارات تكــون خاليــة مــن
التمييــز عــىل أي أســاس. 

iv . اشــراط التدريــب املناســب، مبــا يشــمل التدريــب عــىل حقــوق املشــتبه بهــم والضحايــا، وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية املكفولــة
مبوجــب القوانــن الوطنيــة والدولية. 

v . .وضع معايري واضحة للرقية بناء عىل عوامل موضوعية لالستحقاق، ال سيام املؤهالت املهنية والقدرات والخرات والنزاهة
vi . ضــامن أن قــرارات الرقيــة تتــم يف ســياق إجــراءات نزيهــة ومحايــدة مــن فــرع مبجلــس القضــاء األعــىل مكــون مــن أعضــاء بالنيابــة

باألســاس.
vii . إضافــة إىل التوصيــات ٧ إىل ٩ يف الفصــل الرابــع حــول اإلجــراءات التأديبيــة املنطبقــة عــىل القضــاة وأعضــاء النيابــة، يجــب ضــامن أن

كافــة اإلجــراءات التأديبيــة واألحــكام التأديبيــة يف هــذه املالحقــات تســتند إىل مدونــة ســلوك قامئــة ألعضــاء النيابــة تتســق مــع املعايــري 
الدوليــة.

viii . ــة والتحــرش ــد واإلعاق ــم مــن التهدي ــم بشــكل مســتقل وموضوعــي مــع حاميته ــة مــن االضطــالع مبهامه ضــامن متكــن أعضــاء النياب
ــق:  ــك عــن طري والتدخــل يف شــؤونهم بشــكل غــري املســتحق، مبــا يف ذل

سحب سلطة وزير العدل الخاصة بنقل التحقيق من النيابة إىل قايض تحقيق تعينه محكمة االستئناف. أ. 
ضامن أن وزير العدل ليست له سلطة التدخل يف صناعة قرار النيابة يف القضايا املختلفة. ب. 
ضامن أن وزير العدل ال دور له يف التحقيق مع أعضاء النيابة أو تأديبهم. ت. 
ضــامن أن رئيــس الجمهوريــة ال دور لــه يف التعــرف عــىل أعضــاء النيابــة واختيارهــم وترشــيحهم لحكومــات أجنبيــة وهيئــات ث. 

دولية.
ix . :ضامن الفصل الواضح بن مهام النيابة عن القضاة وضامن استقالل أعضاء النيابة وقضاة التحقيق، مبا يف ذلك عن طريق

اعتــامد معايــري واضحــة وشــفافة لتعريــف الظــروف التــي ميكــن فيهــا للنائــب العــام طلــب تعيــن قــايض تحقيــق ألي قضيــة أ. 
أو نــوع مــن الجرائــم. 

ــة تتخــذه ب.  ــه إىل قضي ــق بعين ــايض تحقي ــص ق ــرار تخصي ــة لضــامن أن ق ــون اإلجــراءات الجنائي ــن قان ــادة ٦٤ م ــل امل تعدي
ــة.  ــة للمحكم ــة العام الجمعي

سحب سلطة وزير العدل الخاصة بتكليف قضاة محكمة االستئناف مؤقتاً بالعمل بالنيابة. ت. 
x . ضــامن أن أي قــرار للنيابــة أو قــرار باملالحقــة القضائيــة عــن النيابــة أو قــرار بحفــظ التحقيــق ميكــن الطعــن يف مــن قبــل الطــرف صاحــب

املصلحــة أمــام محكمــة يف ســياق اســتقالل وحيــاد املراجعــة القضائية. 
xi . حظــر اســتخدام األدلــة املنتزعــة بشــكل غــري قانــوين، ومنهــا االعرافــات املنتزعــة بســبل غــري قانونيــة، وتشــمل التعذيــب وغــريه مــن

رضوب املعاملــة الســيئة أو اإلكــراه.

باإلضافة إىل إصالحات قانون السلطة القضائية وقانون اإلجراءات الجنائية، عىل السلطات املرصية: 

xii . ضــامن إعــداد مبــادئ توجيهيــة واضحــة وشــفافة للنيابــة، تطالــب أعضــاء النيابــة بإيــالء العنايــة الواجبــة ملالحقــة الجرائــم التــي يرتكبهــا
مســؤولون عموميــون، وتشــمل الفســاد وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والجرائــم املعرفــة يف القانــون الــدويل. 

xiii . توفــري اإلمكانيــات الالزمــة مــن أجــل تطويــر واعتــامد مدونــة ســلوك ألعضــاء النيابــة العامــة متوافقــة مــع املعايــري الدوليــة، مبشــاركة
نشــطة مــن أعضــاء النيابــة أنفســهم، وكذلــك مــن املحامــن والقضــاة.
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الفصل السابع: املحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ 
يــرصح دســتور 1٩٧1 وقانــون األحــكام العســكرية وقانــون الطــوارئ بإنشــاء سلســلة مــن املحاكــم الخاصــة والعســكرية يف مــرص، تعمــل – مــن حيــث املامرســة 

– بالتــوازي مــع النظــام القضــايئ.

إن اللجــوء إىل املحاكــم املتخصصــة واالســتثنائية، وتشــمل املحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، بــدأ قبــل مبــارك واســتمر بعــده. كان مبثابــة إجــراء 
لاللتفــاف حــول نظــام املحاكــم العاديــة، التــي ترصفــت يف بعــض األحيــان بصفتهــا جهــة رقابــة ضايقــت الحكومــة وضبطــت »انحرافاتهــا األكــر ســلطوية«.٥٣٨ يف 
عهــد مبــارك، كانــت املحاكــم االســتثنائية طريقــة رسيعــة ويســرية لضــامن معاقبــة الخصــوم السياســيني. كانــت الضامنــات اإلجرائيــة التــي تحمــي حقــوق مــن 

يُحاكمــون أمــام هــذه املحاكــم قليلــة وكان مضمونــاً للحكومــة يف كل الحــاالت تقريبــاً نتاجــاً تــراه لصالحهــا.

يســتمر دســتور 2٠1٤ يف الترصيــح باالســتخدام املوســع للمحاكــم العســكرية، ورغــم أنــه يحظــر املحاكــم االســتثنائية، يســتمر قانــون الطــوارئ يف الترصيــح بإنشــاء 
ــم خاصة. محاك

يف حــني كانــت هــذه املحاكــم ســمة أساســية يف مــرص يف عهــد مبــارك، فــإن اســتخدام املحاكــم العســكرية قــد زاد بعــد تنــازل مبــارك عــن الســلطة يف عهــد املجلــس 
األعــىل للقــوات املســلحة. بــني 2٨ يناير/كانــون الثــاين و2٩ أغســطس/آب 2٠11، تناقلــت التقاريــر محاكمــة القضــاء العســكري لـــ 11٨٧٩ مدنياً.٥٣٩

عندمــا أصبــح محمــد مــريس رئيســاً أصــدر قــراراً بالعفــو عــن جميــع املدانــني تقريبــاً، ومــن كانــوا مــا زالــوا رهــن التحقيــق، أو يخضعــون للمحاكمــة عــىل أعــامل 
ارتكبوهــا بهــدف »دعــم الثــورة«، وبينهــم آالف األشــخاص الذيــن حوكمــوا أمــام محاكــم عســكرية وأدينــوا.٥٤٠ يــرسي العفــو عــىل مــن اعتقلــوا بــني 2٥ ينايــر/

كانــون الثــاين 2٠11 إىل ٣٠ يونيو/حزيــران 2٠12. لكــن يف مايو/أيــار 2٠1٤، ويف آخــر أعاملــه كرئيــس انتقــايل، أعلــن عــديل منصــور عــن أن قــرار العفــو، وكــذا جميع 
القــرارات األخــرى الصــادرة عــن محمــد مــريس وقــت رئاســته، قــد ألغيــت.٥٤1

منــذ انتخابــه، وســع الرئيــس الســييس بقــرارات منــه مــن اختصــاص املحاكــم العســكرية،٥٤2 مــا أســفر عــن إحالــة آالف القضايــا الخاصــة مبدنيــني إىل املحاكــم 
العســكرية.٥٤٣

كــام نســتعرض أدنــاه، فــإن االســتخدام الروتينــي للمحاكــم العســكرية يف محاكمــة مدنيــني واملحاكــامت أمــام املحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة، تخالــف 
التزامــات مــرص مــن عــدة أوجــه مبقتــى القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، الخاصــة بضــامن املحاكــامت العادلــة أمــام محاكــم مســتقلة ومحايــدة.

أوالً. املحاكم العسكرية

1. التكوين والتعيني

ينظم القضاء العسكري قانون األحكام العسكرية، رقم 2٥ لسنة 1٩٦٦.

أعلن دستور 2٠1٤ وقانون األحكام العسكرية أن املحاكم العسكرية مستقلة.٥٤٤

كذلــك ينــص دســتور 2٠1٤ عــىل أن قضــاة املحاكــم العســكرية مســتقلون وال ميكــن عزلهــم مــن مناصبهــم وأنهــم يتمتعــون بالضامنــات والحقــوق والواجبــات 

Nathan J. Brown & Michele Dunne, “Egypt’s Judges Join In”, in Foreign Affairs, 1 April 2014, available at  :٥٣٨ انظر
http://www.foreignaffairs.com/articles/141088/nathan-j-brown-and-michele-dunne/egypts-judges-join-in

٥٣٩ مؤمتــر صحفــي للــواء عــادل مــريس مــن املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة، ٥ ســبتمرب/أيلول 2٠11: انظــر أيضــاً هيومــن رايتــس ووتــش، مــرص: بعــد محاكــامت عســكرية جائــرة.. يجــب 
https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/243951 ،2011 إعــادة محاكمــة الـــ 12٠٠٠ شــخص أو إخــالء ســبيلهم، 10 ســبتمرب/أيلول

Egypt’s President Mursi pardons ‘revolutionaries’”, in BBC World News, 9 October 2012, available at  http://www.bbc.com/news/world-middle-” :٥٤٠ انظر
east-19877428.  An English translation of the pardon is available here http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/55104/Egypt/First--days/English-text-

President-Morsis-pardon-decree-for-re.aspx

Egypt cabinet annuls Morsi’s presidential pardons” in Ahram Online, 22 May 2014, available at http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101994/” :٥٤1 انظــر
Egypt/Politics-/Egypt-cabinet-annuls-Morsis-presidential-pardons.aspx; “Mansour cancels Morsi pardons” in Mada Masr, 29 May 2014, available at http://www.

madamasr.com/content/mansour-cancels-morsi-pardons

٥٤2   قرار رئايس رقم 1٣٦ لسنة 2٠1٤ بشأن »تأمني وحامية املنشآت العامة والحيوية«، 2٧ أكتوبر/ترشين األول 2٠1٤.

٥٤٣   انظر القسم I.II أدناه ملزيد من التفاصيل.

٥٤٤   دستور 2٠1٤ مادة 2٠٤، قانون األحكام العسكرية مادة 1.

http://www.foreignaffairs.com/articles/141088/nathan-j-brown-and-michele-dunne/egypts-judges-join-in
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19877428
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19877428
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/55104/Egypt/First--days/English-text-President-Morsis-pardon-decree-for-re.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/55104/Egypt/First--days/English-text-President-Morsis-pardon-decree-for-re.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101994/Egypt/Politics-/Egypt-cabinet-annuls-Morsis-presidential-pardons.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101994/Egypt/Politics-/Egypt-cabinet-annuls-Morsis-presidential-pardons.aspx
http://www.madamasr.com/content/mansour-cancels-morsi-pardons
http://www.madamasr.com/content/mansour-cancels-morsi-pardons
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املكفولــة ألعضــاء هيئــات القضــاء األخــرى.٥٤٥

باملثل، يكفل قانون األحكام العسكرية استقالل القضاة يف املحاكم العسكرية.٥٤٦

لكن رغم هذه اإلعالنات القانونية والضامنات لالستقاللية، فإن املحاكم العسكرية وقضاتها يعملون تحت إرشاف مبارش من وزارة الدفاع.٥٤٧

يُعــني قضــاة املحاكــم العســكرية وزيــر الدفــاع بنــاء عــىل توصيــة مــن مديــر القضــاء العســكري، الــذي يكــون عــىل رتبــة لــواء.٥٤٨ باإلضافــة إىل الوفــاء مبعايــري 
تــويل منصــب قضــايئ مبوجــب املــادة ٣٨ مــن قانــون الســلطة القضائيــة – أي املواطنــة املرصيــة مــع أهليــة كاملــة، ومتطلبــات الســن الدنيــا، ودرجــة تعليميــة يف 
القانــون، وغيــاب أي ســجل جنــايئ أو تأديبــي، والســلوك والســمعة الحســنة – فــإن مــن يعينــون كقضــاة عســكريني يجــب أن يكونــوا مســتوفني لــرشوط الخدمــة 

ومعايــري الرتقيــة الخاصــة بضبــاط القــوات املســلحة.٥٤٩

يؤدي القضاة العسكريون قسامً أمام نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ومدير القضاء العسكري.٥٥٠

ــة عــىل رتبــة  ــة، فــإن القضــاة العســكريني مســتقلني وال يخضعــون إال للقانــون يف مامرســتهم لعملهــم. باســتثناء أعضــاء النياب مبوجــب قانــون الســلطة القضائي
مــالزم، فــإن القضــاة العســكريني ال يعزلــون مــن مناصبهــم، إال يف حــال التعــرض إلجــراءات تأديــب مبوجــب القانــون رقــم 2٣ لســنة 1٩٥٩ بشــأن »رشوط الخدمــة 

والرتقيــة لضبــاط القــوات املســلحة« )قانــون الخدمــة العســكرية(.٥٥1

بالتبعية، يبقى القضاة العسكريون تابعون لسلسلة القيادة العسكرية حتى يف سياق واجباتهم القضائية. 

مبوجــب تعديــالت حديثــة لقانــون األحــكام العســكرية فــإن نظــام املحاكــم العســكرية يتكــون مــن محاكــم جنايــات وجنــح. القضايــا مبحاكــم الجنــح العســكرية 
ميكــن أن يُطعــن عليهــا أمــام محاكــم اســتئناف الجنــح العســكرية. واالســتئناف بهــذه املحكمــة ومحاكــم الجنايــات العســكرية ميكــن الطعــن عليــه أمــام محكمــة 

االســتئناف العســكرية العليــا.٥٥2

ميكن عقد املحاكامت العسكرية يف أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوع الجرمية.٥٥٣

ــكريني أو  ــا عس ــون أطرافه ــي يك ــام الت ــون الع ــة بالقان ــا الخاص ــكرية والقضاي ــكام العس ــا األح ــون يف قضاي ــا الطع ــكرية العلي ــتئناف العس ــة االس ــر محكم تنظ
مدنيــني.٥٥٤ لهــا مقــر يف القاهــرة وتتكــون مــن رئيــس للمحكمــة وعــدد كايف مــن الــوكالء وقضــاة عســكريني ال تقــل رتبتهــم عــن عقيــد. تصــدر أحــكام محكمــة 

ــا مــن قبــل لجنــة مــن ٥ قضــاة عســكريني. االســتئناف العســكرية العلي

تختص محكمة استئناف الجنح العسكرية بقضايا مرتبطة بنيابة الجنح العسكرية أو تكون محاكم الجنح العسكرية طرفا فيها.٥٥٥

تتكــون محاكــم الجنايــات العســكرية ومحاكــم الجنــح العســكرية واملحكمــة العســكرية لالســتئناف الخاصــة بالجنــح مــن دوائــر محليــة، بــكل محكمــة ٣ قضــاة 
عســكريني.٥٥٦

إضافة للمذكور، فإن املحاكم امليدانية ميكن أن تنعقد بأمر من وزير الدفاع، ويكون لها اختصاص عىل: 

أعضاء القوات املسلحة املشاركني يف عمليات عسكرية داخل أو خارج البالد. 	 

أعضاء القوات املسلحة خارج مرص. 	 

٥٤٥   دستور 2٠1٤، مادة 2٠٤.

٥٤٦   قانون األحكام العسكرية، مواد 1 و٣.

٥٤٧   قانون األحكام العسكرية، مادة 1.

٥٤٨   قانون األحكام العسكرية، مادة ٥٤.

٥٤٩   قانون األحكام العسكرية ، مادة 2. انظر الفصل الرابع، القسم I ملزيد من التفاصيل حول متطلبات التعيني كقايض يف محكمة عادية.

٥٥٠   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٥٦.

٥٥1   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٣.

٥٥2   قانون األحكام العسكرية، مادة ٤٣ املعدلة بقانون 12 لسنة 2٠1٤.

٥٥٣   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٥٣.

٥٥٤   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٤٣ )مكرر(.

٥٥٥   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٤٥.

٥٥٦   قانون األحكام العسكرية ، مواد ٤٤ و٤٥.
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القضايا األخرى كام يرى وزير الدفاع.٥٥٧	 

أحكام املحاكم امليدانية قابلة للطعن عليها أمام محكمة االستئناف العسكرية العليا.

٢. االختصاص الشخيص واملوضوعي

مبوجــب دســتور 2٠1٤ وقانــون األحــكام العســكرية، فــإن للمحاكــم العســكرية واليــة عريضــة يف محاكمــة األفــراد العســكريني واملدنيــني، مبــا يشــمل األفــراد تحــت 
ســن 1٨ عامــاً، عــىل جملــة مــن املخالفــات، منهــا أمــور ال صلــة لهــا بالخدمــة العســكرية.

إضافة إىل أعضاء القوات املسلحة، فإن قانون األحكام العسكرية ميدد الوالية إىل:
 

طلبة املدارس العسكرية ومراكز التدريب املهني واملعاهد والكليات العسكرية.	 

أرسى الحرب. 	 

أي قوات مسلحة تُشكل مبوجب قرار رئايس لتأدية خدمات عامة أو خاصة أو مؤقتة. 	 

الجنود املنتمون إىل قوات حليفة أو مصطفة إىل جانب القوات املسلحة املرصية إذا كانوا يقيمون داخل مرص، ما مل تنص معاهدة أو 	 
اتفاقية عىل خالف هذا.٥٥٨

كــام مينــح قانــون األحــكام العســكرية للمحاكــم العســكرية واليــة عــىل املدنيــني املكلفــني بالخدمــة العســكرية أثنــاء الخدمــة امليدانيــة، واملدنيــني العاملــني بــوزارة 
الدفــاع أو القــوات املســلحة.٥٥٩ كــام أن للمحاكــم العســكرية واليــة عــىل جميــع الجرائــم التــي بهــا طــرف واحــد عــىل األقــل هــو عضــو بالجيــش ســواء كضحيــة 

أو مدعــى عليــه –.٥٦٠

ــاب  ــارك ويف أعق ــس الســابق حســني مب ــي أســقطت الرئي ــاء االنتفاضــة الت ــام محاكــم عســكرية مســألة محــل خــالف متصــل أثن ــني أم ــت محاكمــة املدني كان
ســقوطه.

لكــن رغــم ضامنــات وتطمينــات مــن أعضــاء باللجــان الدســتورية املتعاقبــة بأنــه ســتتم إزالــة االمتيــازات الخاصــة بالواليــة مــن النظــام القانــوين الجديــد، فــإن 
دســتوري 2٠12 و2٠1٤ يرصحــان مبحاكمــة املدنيــني أمــام القضــاء العســكري.٥٦1 وتحديــداً فــإن االســتثناءات عــىل حظــر مامرســة واليــة املحاكــم العســكرية عــىل 
املدنيــني يف دســتور 2٠1٤ تشــمل »الجرائــم التــى متثــل إعتــداًء مبــارشاً عــىل املنشــأت العســكرية أو معســكرات القــوات املســلحة أو مــا ىف حكمهــا، أو املناطــق 
العســكرية أو الحدوديــة املقــررة كذلــك، أو معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أرسارهــا العســكرية أو أموالهــا العامــة أو املصانــع الحربيــة، 
أو الجرائــم املتعلقــة بالتجنيــد، أو الجرائــم التــى متثــل إعتــداًء مبــارشاً عــىل ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعــامل وظائفهــم«.٥٦2 إضافــة إىل هــذا، فــإن دســتور 
ــة املحاكــم العســكرية، عــن طريــق النــص عــىل أن تعريــف هــذه الجرائــم و«االختصاصــات األخــرى«  2٠1٤ قــد فتــح البــاب أمــام مزيــد مــن التوســع يف والي

للمحاكــم العســكرية يحددهــا القانــون.٥٦٣

مينح قانون األحكام العسكرية للمحاكم اختصاص موضوعي عىل الجرائم املرتكبة يف املناطق التي يشغلها الجيش. 

كذلــك، مبوجــب قانــون األحــكام العســكرية، للقضــاء العســكري اختصــاص حــرصي )أي باســتبعاد املحاكــم املدنيــة( لتحديــد مــا إذا كانــت جرميــة مــن الجرائــم 
تدخــل يف واليــة املحاكــم العســكرية.٥٦٤

ــة بالقــوات املســلحة. نظــراً للصياغــة الفضفاضــة للجرائــم التــي  متنــح املــادة 2٠٣ مــن دســتور 2٠1٤ ملجلــس الدفــاع الوطنــي دوراً يف صياغــة القوانــني املتصل
ــاً مــن ممثــيل القــوات املســلحة، فــإن للجيــش ســلطات مســتفيضة  ــة عليهــا يف دســتور 2٠1٤ ولكــون نصــف أعضــاء املجلــس تقريب للمحاكــم العســكرية والي

ــني.٥٦٥ ــة عريضــة للمحاكــم العســكرية عــىل املدني ــد والي لتحدي

٥٥٧   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٩2.

٥٥٨   قانون األحكام العسكرية، مادة ٤ و٨)مكرر()1(.

٥٥٩   ا قانون األحكام العسكرية ، مادة ٤.

٥٦٠   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٥.

٥٦1   يف اجتــامع مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني يف 2٠12 عــىل ســبيل املثــال، أكــد رئيــس املجلــس الدســتوري وقتهــا حســام الغريــاين أن الدســتور الجديــد لــن يســمح مبحاكمــة املدنيــني 
أمــام محاكــم عســكرية.

٥٦2   دستور 2٠1٤، مادة 2٠٤.

٥٦٣   دستور 2٠1٤.

٥٦٤   قانون األحكام العسكرية، مادة ٤٨.

٥٦٥   املــادة 1٩٧ مــن الدســتور تنــص عــىل أن مجلــس الدفــاع الوطنــي يرأســه رئيــس الجمهوريــة، ويتكــون مــن رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الشــورى، ورئيــس الــوزراء، 
ووزيــر الخارجيــة ووزيــر املاليــة ووزيــر الداخليــة ورئيــس املخابــرات ورئيــس أركان القــوات املســلحة وقائــد البحريــة وقائــد القــوات الجويــة وقائــد الدفــاع الجــوي وقائــد عمليــات القــوات 

ــكرية. ــرات العس ــس املخاب ــلحة ورئي املس
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حتــى مايو/أيــار 2٠12 كان للرئيــس ســلطة مبوجــب قانــون األحــكام العســكرية أثنــاء انعقــاد حالــة الطــوارئ بإحالــة أيــة قضيــة إىل املحاكــم العســكرية.٥٦٦ مبوجــب 
دســتور 1٩٧1 ميكــن للرئيــس إحالــة أيــة جرميــة إرهابيــة إىل أيــة جهــة قضائيــة منصــوص عليهــا يف الدســتور أو القانــون.٥٦٧

إن الحــق املوســع يف اإلحالــة للمحاكــم العســكرية قــد اســتغله املجلــس األعــىل للقــوات املســلحة بعــد إســقاط مبــارك مبــارشة. يف مــارس/آذار 2٠11 تــم تعديــل 
ــر  ــوات املســلحة ســلطته الخاصــة باألم ــس األعــىل للق ــد املجل ــع واإلرهــاب والبلطجــة.٥٦٨ يف يوليو/متــوز 2٠11 أك ــواد تجــرم الرتوي ــات ليضــم م ــون العقوب قان

مبحاكمــة املوقوفــني بتهمــة البلطجــة أمــام املحاكــم العســكرية.٥٦٩

يف مايو/أيــار 2٠12 عــّدل مجلــس الشــعب قانــون األحــكام العســكرية ليحظــر إمكانيــة إحالــة الجرائــم العاديــة للمحاكمــة أمــام محاكــم عســكرية وإلغــاء مــادة 
قانــون األحــكام العســكرية الــذي مينــح الرئيــس ســلطة إحالــة القضايــا للمحاكــم العســكرية أثنــاء حالــة الطــوارئ. كذلــك مبوجــب دســتور 2٠1٤ مل يعــد للرئيــس 

الحــق يف إحالــة قضايــا اإلرهــاب إىل أيــة محكمــة.

ــا  ــني املوقوفــني مبنطقــة ينتــرش به ــون – تســمح مبحاكمــة املدني ــي احتفظــت بأحــكام القان ــون األحــكام العســكرية – الت ــار 2٠12 لقان ــالت مايو/أي لكــن تعدي
ــرة  ــض عــىل ســكان مــن جزي ــم القب ــاين 2٠12 ت ــن الث ــم، يف نوفمرب/ترشي ــن ث ــم عســكرية. م ــام محاك ــش( أم ــن الجي ــة م ــش )أو إذا كان طــرف يف القضي الجي
القرصايــة، وكانــوا قــد ُهجــروا قــرساً عــىل يــد الجيــش الــذي ادعــى ملكيــة األرض، واتهمــوا باالعتــداء عــىل موظفــني عموميــني، والتعــدي عــىل ممتلــكات للجيــش، 

والتواجــد مبنطقــة عســكرية، وحوكمــوا أمــام محاكــم عســكرية.٥٧٠ هــذه املحاكــامت مــا زالــت مســموح بهــا مبوجــب دســتور 2٠1٤.

يف 2٧ أكتوبر/ترشيــن األول 2٠1٤ أقــر الرئيــس الســييس مبزيــد مــن التوســيع يف واليــة املحاكــم العســكرية يف القــرار الرئــايس رقــم 1٣٦ لســنة 2٠1٤ حــول تأمــني 
وحاميــة املنشــآت العامــة والحيويــة. املــادة 1 مــن القــرار تنــص عــىل أن القــوات املســلحة عليهــا مســاعدة الرشطــة يف حاميــة املنشــآت العامــة والحيويــة، مبــا 
يشــمل مرافــق البنيــة التحتيــة وشــبكات املواصــالت واملبــاين واملنشــآت واملرافــق واملمتلــكات العامــة األخــرى.٥٧1 هــذه املواقــع تعتــرب منشــآت عســكرية أثنــاء 
حراســة الجيــش لهــا. املــادة 2 مــن القــرار متــدد واليــة املحاكــم العســكرية لتشــمل كافــة الجرائــم املرتكبــة لــدى املرافــق واملنشــآت املذكــورة يف املــادة 1. مبــا أن 
مــادة 2 ال تقــرص الواليــة عــىل »املرافــق العســكرية«، فهــي تســمح للمحاكــم العســكرية بواليــة عريضــة عــىل أيــة جرميــة تُرتكــب عــىل ممتلــكات أو منشــآت 

عامــة، ســواء كان الجيــش يحرســها وقــت وقــوع الجرميــة أو ال.

بــني 2٧ أكتوبر/ترشيــن األول و2٤ مــارس/آذار 2٠1٥ تناقلــت التقاريــر مبحاكمــة أكــر مــن ٣٠٠٠ مــدين أمــام املحاكــم العســكرية.٥٧2 تشــمل عــىل ســبيل املثــال 
القضايــا ضــد الطــالب املتهمــني يف جرائــم ارتكبــت داخــل وحــول حــرم الجامعــات.٥٧٣

ــة  ــاط عســكريني. هــذه املحاكــم لهــا والي ــة مــن ضب ــة طــوارئ« مكون كذلــك ومبوجــب قانــون الطــوارئ، ميكــن للرئيــس أن يأمــر بتشــكيل »محاكــم أمــن دول
ــاط عســكريني يف محاكــم  ــد ضب ــة إىل املحاكمــة عــىل ي ــم، باإلضاف ــة باإلرهــاب واملخــدرات والبلطجــة. مــن ث ــم املتصل ــني عــىل مختلــف الجرائ محاكمــة املدني
عســكرية، ميكــن أن يواجــه املدنيــون أيضــاً املحاكمــة يف محاكــم طــوارئ مكونــة مــن ضبــاط عســكريني. نقــوم بوصــف هــذه املحاكــم أدنــاه يف القســم III بقــدر 

أكــرب مــن التفصيــل.

٥٦٦   تعديالت ٩ مايو/أيار 2٠12 عىل قانون  2٥ لسنة 1٩٦٦ بإلغاء املادة ٦.

٥٦٧   دستور 1٩٧1، مادة 1٧٩.

٥٦٨   املبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية، »فــي رســالة إلــى نــواب الشــعب ورؤســاء الهيئــات البرلمانيــة: المبــادرة المصريــة تحــث مجلــس الشــعب علــى 
التصويــت فــورا علــى إنهــاء حالــة الطــوارئ.” بيــان صحفــي، 30  يناير/كانــون الثانــي .2012

SCAF releases another statement saying military trials still an option”, in Ahram Online, 17 July 2011, available at”  :٥٦٩ انظر
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/16599/Egypt/Politics-/SCAF-releases-another-statement-saying-military-tr.aspx 

Court rules military should leave Qursaya island”, in Mada Masr,  22 August 2013, available at http://www.madamasr.com/content/court-rules-” :انظــر  ٥٧٠
.military-should-leave-qursaya-island

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، »عىل خلفية نزاع عىل ملكية أرض بجزيرة القرصاية: الرشطة العسكرية تقتل وتصيب مدنيني مرصيني والنيابة العسكرية تحتجز 2٥ آخرين“، 2٠ نوفمرب/

http://eipr.org/pressrelease/2012/11/20/1544 :2٠12 ترشين الثاين

٥٧1   بناء عىل املادة ٣ من قرار رقم 1٣٦ لسنة 2٠1٤ فإن هذه املساعدة تتصل لفرتة عامني، لكن متديد والية املحاكم العسكرية غري محدود زمنياً.

D%٨٥%D٨٤%٩%D٩%A٧%http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D٨ 2٠1ــارس ٥ ــهور«، 2٤ آذار/م ــكرية يف ٥ ش ــامت العس ــع لـــ«ال للمحاك ــر الراب ــر: »املؤمت انظ  ٥٧2
-%A٧%AD%D٨%D٨٥%٨%D٨٤%٩%D٨٤%٩%D٩%-A٧%D٨٤%٨%D٨٠%٩%D٨٤%٩%D٩%-B٩%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨%B1%D٨٤%٨%D٩%A٧%D٨%-B1%D٨٥%٨%AA%D٩%D٨%A٨%٤

-A٠ %D٩ %A٠ %D٩ %A٠ %D٩ %A٣ %D٩ %-A٩ %٨A%D٨ %D٩ %B1 %D٨ %٨٣ %D٩ %B٣ %D٨ %B٩ %D٨ %٨٤ %D٩ %A٧ %AA-%D٨ %D٨ %A٧ %D٨ %٨٥ %D٩ %٨٣ %D٩

 ;  B1%D٨٨%٨%D٨٧%٩%D٩%B٤%D٨%-A٨%٥A-%D٩%D٨%٩1%D٩%-A٩%D٨٤%٨%D٩%A٧%AD%D٨%D٨%

»٣٠٠٠ مرصي خضعوا للمحاكامت العسكرية يف ٥ شهور«، 2٤ آذار/مارس 2٠1٥، ميدل ايست آي،

2٥٠٠٤2٣٩٨-months-٥-egyptians-have-faced-military-trials-last-٣٠٠٠/http://www.middleeasteye.net/news 

egypt-surge-military-trials/1٨/12/2٠1٤/http://www.hrw.org/news :2٠1أنظر أيضاً: هيومن رايتس واتش، مرص ـ تصاعد يف املحاكامت العسكرية، 1٨ دسمرب/كانون االول ٤

٥٧٣   انظر عىل سبيل املثال القضية ٣٠٨ لسنة 2٠1٤ نيابة رشق القاهرة العسكرية، وقضية ٣1٩ لسنة 2٠1٤، نيابة شامل القاهرة العسكرية.

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/16599/Egypt/Politics-/SCAF-releases-another-statement-saying-military-tr.aspx
http://www.madamasr.com/content/court-rules-military-should-leave-qursaya-island
http://www.madamasr.com/content/court-rules-military-should-leave-qursaya-island


غياب ضامنات فّعالة تكفل االستقاللية واملحاسبة | 1٠٥

٣. املحاكامت يف املحاكم العسكرية

ا( النيابات العسكرية

مبوجــب قانــون األحــكام العســكرية يــراس النيابــة العســكرية النائــب العــام العســكري، ويدعمــه عــدد كاٍف مــن أعضــاء النيابــة، ال تقــل رتبــة أي منهــم عــن 
مــالزم أول.٥٧٤

يــرشف النائــب العــام العســكري عــىل أعضــاء النيابــة العســكرية وميكنــه تكليــف أعضــاء النيابــة العســكرية مبختلــف األعــامل.٥٧٥ يجــري أعضــاء النيابــة العســكرية 
تحقيقــات عــىل صلــة بجميــع جرائــم القانــون العــام التــي تدخــل يف واليــة القضــاء العســكري، والجرائــم العســكرية املتصلــة بالقانــون العــام والجرائــم العســكرية 
املُحالــة للنيابــة مــن الســلطات املختصــة.٥٧٦ كــام تتــوىل النيابــة العســكرية نســب االتهامــات واإلرشاف عــىل الســجون العســكرية ولهــا نفــس اختصاصــات النيابــة 

املدنيــة وقضــاة التحقيــق املدنيــني.٥٧٧

ب( الحقوق اإلجرائية للمشتبه بهم أمام املحاكم العسكرية

مبوجــب قانــون األحــكام العســكرية فيكــون تكليــف املتهــم والشــهود بالحضــور إىل املحكمــة مبوجــب ورقــة تكليــف تبلــغ قبــل الجلســة بأربــع وعــرشون ســاعة 
عــىل األقــل.٥٧٨ يجــوز للمحكمــة عنــد اللــزوم تأجيــل مــن وقــت آلخــر بنــاء عــىل طلــب املتهــم أو ممثــل النيابــة العســكرية أو إذا رأت وجهــا لذلــك.٥٧٩

منــذ 2٠11 يطالــب قانــون األحــكام العســكرية املحاكــم العســكرية بتعيــني محامــي ألي شــخص متهــم بجرميــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس.٥٨٠ إذا مل يكــن 
للمتهــم محامــي ميكــن للمحكمــة تعيــني محــام ألجلــه. يف حــني ال يوضــح القانــون الظــروف التــي تســتدعي تعيــني املحكمــة محامــي للمتهــم، مثــل عــدم توفــر 
اإلمكانــات املاديــة، فقــد أخطــر محامــون مرصيــون اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني بتطبيــق هــذه املــادة عــىل القضايــا التــي يفتقــر فيهــا املدعــى عليــه لألمــوال 

الالزمــة لالســتعانة مبحامــي. يف مثــل هــذه الحــاالت يحصــل املحامــي عــىل أتعــاب مــن نقابــة املحامــني مقابــل خدماتــه.

ميكن للمتهم أو من ميثله مراجعة ملف القضية، لكن ميكن للمحكمة أن متنعه من نسخ أية وثائق تعتربها رسية.٥٨1

رغــم أن الجلســات أمــام املحاكــم العســكرية تعــد بشــكل عــام مفتوحــة لحضــور الجمهــور، فــإن للمحكمــة أن تأمــر بــأن تكــون بعــض أو كل جلســات املحاكمــة 
مغلقــة لحاميــة النظــام العــام أو أرسار حربيــة أو اآلداب العامــة.٥٨2 ميكــن للمحكمــة أيضــاً أن تحظــر حضــور بعــض األفــراد ونــرش أيــة أخبــار عــن الجلســات.٥٨٣

للمحكمــة العليــا لالســتئناف العســكري واليــة نظــر الطعــون املقدمــة مــن األفــراد )عســكريني ومدنيــني( املتهمــني يف جرائــم قانــون عــام. يف هــذه القضايــا للنيابــة 
والدفــاع حــق الطعــن.٥٨٤ اإلجــراءات املتبعــة يف االســتئناف هــي نفــس إجــراءات محكمــة النقــض.

لكــن يف »الجرائــم العســكرية« فــإن الفــرد العســكري فحســب هــو الــذي لــه الحــق يف الطعــن عــىل إدانتــه.٥٨٥ بالتــايل فمــن املمكــن حرمــان املدنيــني مــن فرصــة 
الطعــن عنــد إدانتهــم بجرائــم مثــل رسقــة عســكري ميــت أو جريــح أو مريــض ال يقــوى عــىل الدفــاع عــن نفســه.٥٨٦

مبوجــب املــادة 11٣ مــن قانــون األحــكام العســكرية، ال تقــل التــامس إعــادة النظــر إال إذا أســس عــىل احــد الســببني اآلتيــني: أ( أن يكــون الحكــم مبيننــا عــىل 
مخالفــة للقانــون أو عــىل خطــا يف تطبيقــه أو يف تأويلــه ، أو ب( أن يكــون هنــاك خلــل جوهــري يف اإلجــراءات ترتــب عليــه إجحــاف بحــق املتهــم.

ــذ  ــاء عــىل رأي القضــاة. لكــن من ــاذ بن ــة لإلنف ــات اإلعــدام قابل ــون األحــكام العســكرية يف فرباير/شــباط 2٠1٤ كانــت عقوب ــة عــىل قان ــالت املُدخل ــل التعدي قب
التعديــل، مــا إن تفــرض املحكمــة عقوبــة اإلعــدام، يعتــرب حكــام مؤقتــاً والبــد مــن إرســاله إىل املفتــي، أعــىل ســلطة دينيــة يف البــالد، ألخــذ رأيــه. مــا إن يصــل رأيــه، 

٥٧٤   قانون األحكام العسكرية، مادة 2٥.

٥٧٥   قانون األحكام العسكرية ، مادة 2٦ ومادة 2٧.

٥٧٦   قانون األحكام العسكرية ، مادة 2٩.

٥٧٧   قانون األحكام العسكرية ، مواد ٣٠ و٣2 و2٨.

٥٧٨   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٦٨.

٥٧٩   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٧٠.

٥٨٠   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٧٤. فيام سبق كان املحامون يعينون فقط بطلب من الشخص املتهم بجرمية ال جنحة.

٥٨1   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٦٧.

٥٨2   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٧1.

٥٨٣   قانون األحكام العسكرية.

٥٨٤   قانون األحكام العسكرية ، مادة ٤٣)مكرر(.

٥٨٥   قانون األحكام العسكرية ، مادة 111.

٥٨٦   قانون األحكام العسكرية ، مادة 1٣٦.



1٠٦ | القضاء املرصي: أداة للقمع

تُعــاد القضيــة إىل املحكمــة نفســها إمــا لتأكيــد الحكــم أو ملراجعتــه.٥٨٧

أخــرياً، فــإن الدعــاوى املدنيــة، مثــل دعــاوى طلــب التعويــض، ال يســمح بهــا يف قانــون األحــكام العســكرية.٥٨٨ إمنــا ميكــن للمحاكــم العســكرية أن تأمــر باإلعــادة 
أو املصــادرة. فــال ميكــن لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان االنضــامم إىل القضايــا التــي تنظرهــا املحاكــم العســكرية للحصــول عــىل الجــرب.

ثانياً. التقييم عىل ضوء املعايري الدولية

تكفــل املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، واملــادة ٧ مــن امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب ضامنــات الحــق يف 
ــة أو  ــع املحاكــم بغــض النظــر عــام إذا كانــت املحكمــة »اعتيادي ــدة مختصــة، ويــرسي هــذا الحــق عــىل جمي ــة أمــام محكمــة مســتقلة محاي املحاكمــة العادل

ــة أو عســكرية«.٥٨٩ خاصــة، مدني

كام أن للجميع الحق يف املحاكمة »أمام املحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات القانونية املقررة«.٥٩٠

ليســت املحاكــم العســكرية محاكــم عاديــة. بســبب هــدف املحاكــم العســكرية والشــواغل إزاء انعــدام االســتقاللية والحيــاد فيهــا، أو نزاهــة اإلجــراءات أمامهــا، 
فهنــاك إجــامع متزايــد، مبــا يف ذلــك يف أوســاط جملــة مــن هيئــات خــرباء حقــوق اإلنســان وآليــات حقــوق اإلنســان، فالبــد مــن اســتخدام املحاكــم العســكرية 
فقــط يف محاكمــة أعضــاء القــوات املســلحة وعندمــا يكــون ذلــك متصــالً مبخالفــات عســكرية. كــام أن املحاكــم العســكرية يجــب أال تســتخدم يف محاكمــة املدنيــني 
املتهمــني بانتهــاكات حقــوق اإلنســان، مبــا يشــمل عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص التعذيــب واالختفــاء القــرسي واإلعــدام امليــداين خــارج نطــاق القضــاء واإلعــدام 
بإجــراءات موجــزة. كــام أنــه يجــب أال يكــون للمحاكــم العســكرية واليــة عــىل الجرائــم التــي يرتكبهــا مدنيــون، حتــى إذا كان الهــدف أو الضحيــة للجرميــة كيانــا 

عســكريا.

1. االختصاص املوضوعي: املحاكمة يف جرائم غري متصلة باملؤسسة العسكرية

مبوجــب املعايــري الدوليــة، فــإن االختصــاص املوضوعــي للمحاكــم العســكرية يجــب أن يقتــرص عــىل الجرائــم املتصلــة باملؤسســة العســكرية.٥٩1 يجــب أال ميتــد إىل 
الجرائــم املذكــورة يف القانــون الــدويل أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان األخــرى.

تصــدت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان وهيئــات رصــد تنفيــذ معاهــدات أخــرى وآليــات خاصــة وكــذا معايــري وهيئــات إقليميــة لحقــوق اإلنســان، ملســألة 
مثــول العســكريني املتهمــني بانتهــاكات حقــوق اإلنســان أمــام محاكــم عســكرية. يف دراســة للجنــة الدوليــة للحقوقيــني مــن عــام 2٠٠٤ تبــني أن هيئــات معاهــدات 
حقــوق اإلنســان وآليــات مفوضيــة حقــوق اإلنســان الخاصــة باألمــم املتحــدة )الســابقة عــىل مجلــس حقــوق اإلنســان( وكــذا محكمــة البلــدان األمريكيــة واللجنــة 
ــوق  ــاكات الجســيمة لحق ــوق اإلنســان. هــذا ألن »االنته ــدويل لحق ــون ال ــع القان ــت إىل أن هــذه املامرســة ال تســتقيم م ــد توصل ــوق اإلنســان، ق ــة بحق املعني
اإلنســان– مثــل اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء والتعذيــب واالختفــاء القــرسي – التــي ينفذهــا عنــارص مــن الجيــش أو الرشطــة، ال ميكــن اعتبارهــا مخالفــات 

عســكرية أو أعــامل متصلــة بالخدمــة أو مخالفــات ارتكبــت أثنــاء العمــل«.٥٩2

يســتقيم هــذا مــع املصــادر األخــرى للقانــون الــدويل واملعايــري الدوليــة، وتشــمل معايــري اعتمــدت منــذ عــام 2٠٠٤. عــىل ســبيل املثــال فــإن مبــادئ وتوجيهــات 
الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا ذكــرت أن »الغــرض الوحيــد مــن املحاكــم العســكرية هــو النظــر يف الجرائــم ذات الطبيعــة العســكرية 
ــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان اإلقليميــة أن املحاكــم العســكرية »يجــب أال  ــة التــي يرتكبهــا العســكريون«.٥٩٣ كــام رأت محكمــة البلــدان األمريكيــة واللجن البحت
تســتخدم يف محاكمــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والجرائــم األخــرى غــري املتصلــة باملهــام التــي يكلــف القانــون بهــا القــوات العســكرية ويجــب مــن ثــم أال تنظرهــا 
محاكــم عاديــة«.٥٩٤ مــن ثــم يف قضيــة تخــص الربازيــل، ذكــرت لجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان أن » إّن محاكمــة الجرائــم العاديــة بصفتهــا جرائــم 
متعلقــة بالخدمــة ملجــرد ارتكابهــا مــن قبــل أفــراد مــن الجيــش تشــّكل انتهــاكاً لضامنــة املحكمــة املســتقلة واملحايــدة.««.٥٩٥ يف توصياتهــا الصــادرة للــدول األعضــاء 
بشــأن تحســني إدارة العدالــة، رأت لجنــة البلــدان األمريكيــة أن »القضــاء العســكري هــو نظــام ذات طبيعــة تأديبيــة ال أكــر، وال ميكــن اســتخدامه إال يف محاكمــة 

٥٨٧   قانون اإلجراءات الجنائية، مادة ٣٨1،  وقانون األحكام العسكرية مادة ٨٠، كام ُعدل بقانون 12 لسنة 2٠1٤.

٥٨٨   قانون األحكام العسكرية، مادة ٤٩.

٥٨٩   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣2، املادة 1٤: الحق يف املساواة أمام املحاكم ويف املحاكمة العادلة، رقم: )CCPR/C/GC/32)2007  فقرة 22.

٥٩٠   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، املبدأ ٥.

٥٩1   مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، مبــدأ ل)أ(. مســودة املبــادئ الحاكمــة إلدارة العدالــة عــن طريــق املحاكــم العســكرية، وثيقــة 
رقــم: E/CN.4/2006/58 املبــدأ 2٩. تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، A/68/285 ٧ أغســطس/آب 2٠1٣، فقــرات ٩٨ و1٠٠.

٥٩2   انظر: 
فيديريكو أندرو-غوزمان، القضاء العسكري والقانون الدويل، املحاكم العسكرية واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، الجزء األول، منشورات اللجنة الدولية للحقوقيني، جنيف، 2٠٠٤،

٥٩٣   املبادئ والتوجيهات، املبدأ ل)أ(.

٥٩٤   اللجنة االمريكية لحقوق االنسان، تقرير حول التعذيب وحقوق االنسان، رقم. OEA/Ser.L/V/II.116، الفصل III، فقرة ;232 قضية دوران و أوغاريت ضد بريو، املحكمة االمركية 
لحقوق االنسان، حكم 6  اغسطس 2000 الفقرتني 117  و11٨ (مع ذكر أن االفعال العسكرية هي »جرائم عادية« التي يجب ان ينظر فيها القضاء العادي(.

٥٩٥   اللجنة االمريكية لحقوقو االنسان، تقرير رقم 55/01، 16  أبريل/نيسان 2001 وألوزيو واخرين ضد برازيل، فقرة. 153 
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أفــراد القــوات املســلحة يف الخدمــة عــىل جنــح أو جرائــم تتصــل مبهــام عملهــم. عــىل كل حــال، فهــذه الواليــة القضائيــة الخاصــة يجــب أال تشــمل الجرائــم ضــد 
اإلنســانية وانتهــاكات حقــوق اإلنســان«.٥٩٦

باملثــل، فــإن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب قــد أعربتــا مــراراً عــن القلــق إزاء واليــة املحاكــم العســكرية عــىل انتهــاكات حقــوق 
ــة  ــة حقــوق الطفــل أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والطفــل »يجــب دامئــاً أن تخضــع للمحاكــم املدني اإلنســان التــي يرتكبهــا العســكريون.٥٩٧ كــام ذكــرت لجن

املطبقــة للقانــون املــدين، ال املحاكــم العســكرية«.٥٩٨

تعــد مبــادئ ديكــو،٥٩٩ التــي تــم الرتحيــب بهــا مــن قبــل مفــوض تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان الفرعيــة يف ٦٠٠،2٠٠٥ والتــي اقتبســتها، مــن بــني أطــراف أخــرى، 
املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان،٦٠1 تُعــد متســقة مــع الســوابق القضائيــة املذكــورة أعــاله. ولقــد ذكــرت مــا يــيل: 

ــات يف  ــراء تحقيق ــق بإج ــام يتعل ــكرية في ــم العس ــة محــل املحاك ــم العادي ــي أن يحــل إختصــاص املحاك ــع الظــروف، ينبغ  يف جمي
ــل الغــري القضــايئ، واإلختفــاء القــرسي، والتعذيــب، ومالحقــة ومحاكمــة  ــل حــاالت القت اإلنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مث

ــم.٦٠2 ــي هــذه الجرائ مرتكب

ــة بشــأن االختفــاء القــرسي لألشــخاص وإعــالن األمــم املتحــدة بشــأن حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء  ــدان األمريكي ــة البل إضافــة إىل هــذا، فــإن اتفاقي
ــم اختفــاء قــرسي.٦٠٣ ــر فيهــام اســتبعاد اســتخدام املحاكــم العســكرية يف محاكمــة األفــراد املتهمــني بجرائ القــرسي، قــد ذُك

يف مــرص، وعــىل النقيــض مــن املعايــري الدوليــة فــإن االختصــاص املوضوعــي للمحاكــم العســكرية )االختصــاص املوضوعــي( فضفــاض للغايــة وميتــد ليشــمل األعــامل 
غــري املتصلــة باملهــام العســكرية، مبــا يف ذلــك انتهــاكات حقــوق اإلنســان. انتقــدت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان هــذا األمــر يف مالحظاتهــا الختاميــة حــول 
مــرص يف 1٩٩٣، إذ شــددت عــىل أن » ينبغــي أال يكــون للمحاكــم العســكرية النظــر يف قضايــا ال عالقــة لهــا بجرائــم ارتكبهــا أفــراد مــن القــوات املســلحة يف أثنــاء 
الخدمــة«.٦٠٤ كذلــك فــإن املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب قــد أثــار هــذه النقطــة يف تقريــره 

عــن مــرص يف 2٠٠٩.٦٠٥

بغــض النظــر عــن هــذه املعايــري والتوصيــات الخاصــة باللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان واملقــرر الخــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب، التــي 
قُدمــت إىل الحكومــة املرصيــة، فــإن واليــة املحاكــم العســكرية املرصيــة مســتمرة يف االمتــداد إىل األفــراد العســكريني املســؤولني عــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان. 
مــن األمثلــة الحديثــة عــىل هــذا إخضــاع طبيــب عســكري للمحاكمــة العســكرية اتهــم بتنفيــذ »كشــوف عذريــة« عــىل متظاهــرات، وانتهــت املحاكمــة برباءتــه.٦٠٦ 
طبقــاً لتقاريــر إعالميــة، فقــد خلصــت املحكمــة العســكرية إىل أن الكشــوف مل تحــدث، وذلــك بالرغــم مــن اعــرتاف لــواءات بالجيــش فــور اإلفــراج عــن املتظاهرات 
بوقــوع هــذه الكشــوف مــع توصــل محكمــة إداريــة إىل نفــس االســتنتاج يف ديســمرب/كانون األول ٦٠٧.2٠11 ذكــرت هيومــن رايتــس ووتــش أن النيابــة العســكرية 

..I التوصية ،VII 1998(، الفصل( OEA/Ser.L/V/II.98  .٥٩٦   التقرير السنوي للجنة االمريي لحقوقو االنسان، رقم

٥٩٧   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق االنسان حول الفنزويال، رقم: CCPR/C/79/Add.14، فقرة 10; حول الربازيل، رقم CCPR/C/79/Add.66، فقرة 315; حول الربازيل، 
 ،CAT/C/GTM/CO/4 :فقرة 393;  واملالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب حول الجواتيامال،  رقم ،CCPR/C/79/Add2 :فقرة 9;  حول كلومبيا، رقم ،CCPR/C/BRA/CO/2 :رقم

فقرة 1٤; حول الكونغو، رقم:CCPR/C/COD/CO/3 ، فقرة 21; ، حول املكسيك، رقم: CAT/C/MEX/CO/4 ، فقرة 1٤; حول البريو رقم: CAT/C/PER/CO/4، فقرة 16;  أنظر عامة، 

القضاء العسكري والقانون الدويل، ص61-71.

٥٩٨   املالحظة الختامية للجنة حقوق الطفل رقم  CRC/C/15/Add.30، فقرة 1٧.

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/259211/E_ :2006(متوفــرة(  E/CN.4/2006/58  ٥٩٩   مســألة إقامــة العــدل عــن طريــق املحاكــم العســكرية، رقــم
CN.4_2006_58-AR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 E/CN.4/Sub.2/RES/2005/15 ــم ــكرية، رق ــم العس ــة يف املحاك ــألة إداارة العدال ــأن مس ــرار 1٥/2٠٠٥ بش ــان، ق ــوق اإلنس ــة حق ــز وحامي ــة بتعزي ــة املعني ــة الفرعي ٦٠٠   املفوضي
.)2٠1٥ أغســطس/آب   1٠ يف  تصويــت  دون  )اعتمــدت 

٦٠1   »قضية إرجني ضد تركيا«، املحكمة االوروبية لحقوق االنسان، استامرة رقم  47533/99، حكم بتاريخ ٤ مايو/أيار 2٠٠٦

٦٠2   مسودة املبادئ الحاكمة إلدارة العدالة عن طريق املحاكم العسكرية، رقم: E/CN.4/2006/58 مبدأ ٩ )من اآلن فصاعداً »مبادئ ديكو«(.

٦٠٣   انظــر اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة بشــأن االختفــاء القــرسي لألشــخاص، مــادة ٩. انظــر إعــالن بشــأن حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي، رقــم A/RES/47/133 فقــرة 
1٦ )»يجــب أن يحاكمــوا أمــام محاكــم عاديــة مختصــة فقــط يف كل دولــة، وليــس أمــام محكمــة خاصــة، ال ســيام املحاكــم العســكرية«(. لكــن الحــظ أن اتفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص مــن 

االختفــاء القــرسي ذكــرت أن األشــخاص الذيــن يحاكمــون عــىل مثــل هــذه الجرميــة »يجــب أن يســتفيدوا مــن املحاكمــة العادلــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة منشــأة مبوجــب 

ــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، A/68/285 ٧ أغســطس/آب 2٠1٣، فقــرات ٩٩ و1٠٦. ــر املقــرر الخــاص املعن ــون« )املــادة 11)٣((. انظــر أيضــاً تقري قان

٦٠٤   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول مرص، رقم: CCPR/C/79/Add.23 فقرة ٩.

٦٠٥   بعثــة إىل مــرص، تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء  مكافحــة اإلرهــاب، رقــم: A/HRC/13/37/Add.2 فقــرة ٣2، عــىل: 
pdf.Add2-13-37-HRC-A/13session/docs/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.www2//:http

Egypt clears “virginity test” military doctor” in Al Jazeera, 11 March 2012, available at http://www.aljazeera.com/news/”  ٦٠٦
m i d d l e e a s t / 2 0 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 3 1 1 1 0 4 3 1 9 2 6 2 9 3 7 . h t m l

٦٠٧   السابق. انظر أيضاً: 
Egyptian doctor acquitted over forced ‘virginity tests’ on female protesters”, in National Post, 12 March 2012, available at http://news.nationalpost.com/2012/03/12/”

 egypt-court-acquits-doctor-accused-of-performing-forced-virginity-tests-on-protesters/; David D. Kirkpatrick, “Egyptian Military Court Acquits Doctor Accused

of Performing ‘Virginity Tests’”, in The New York Times, 11 March 2012, available at http://www.nytimes.com/2012/03/12/world/middleeast/egyptian-court-acquits-

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-37-Add2.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-37-Add2.pdf
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03/2012311104319262937.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03/2012311104319262937.html
http://news.nationalpost.com/2012/03/12/egypt-court-acquits-doctor-accused-of-performing-forced-virginity-tests-on-protesters/
http://news.nationalpost.com/2012/03/12/egypt-court-acquits-doctor-accused-of-performing-forced-virginity-tests-on-protesters/
http://www.nytimes.com/2012/03/12/world/middleeast/egyptian-court-acquits-doctor-accused-performing-virginity-tests.html
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قللــت يف البدايــة مــن االتهامــات املنســوبة للطبيــب مــن االعتــداء الجنــيس إىل »ارتــكاب عمــل غــري الئــق يف مــكان عــام« و«عــدم إطاعــة األوامــر«. كذلــك ففــي 
املحاكمــة مل تســتدع النيابــة العســكرية أي شــهود إلثبــات االتهامــات املحــال مبوجبهــا املتهــم إىل املحكمــة، ومل تطعــن عــىل الشــهادات غــري املتســقة املقدمــة مــن 

شــهود النفــي عــن املتهــم.٦٠٨

تســلط هــذه القضيــة الضــوء عــىل مخاطــر نظــر قضايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان أمــام محاكــم عســكرية تفتقــر نيابتهــا العســكرية لالســتقاللية، والتــي – نظــراً 
لخضوعهــا تحــت إرشاف وتعيــني الســلطة التنفيذيــة وأنهــا تبقــى خاضعــة لسلســلة القيــادة العســكرية – ال ميكــن اعتبارهــا مســتقلة أو محايــدة. وتحديــداً، فــإن 
التحقيقــات واملالحقــات التــي تبــدو غــري دقيقــة مــن قبــل النيابــة العســكرية، ال تقــوض مــن حقــوق الضحايــا يف االنتصــاف والجــرب فحســب، إمنــا تقــوض أيضــاً 

مــن مظهــر العدالــة املســتقلة واملحايــدة لــدى الجمهــور.

٢. االختصاص الشخيص: محاكمة املدنيني واألحداث

تنــص مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية عــىل أن: » لــكل فــرد الحــق يف أن يحاكــم أمــام املحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة التــي تطبــق اإلجــراءات القانونيــة 
املقــررة. وال يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة، ال تطبــق اإلجــراءات القانونيــة املقــررة حســب األصــول والخاصــة بالتدابــري القضائيــة، لتنتــزع الواليــة القضائيــة التــي 

تتمتــع بهــا املحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة«.٦٠٩

املحاكم العسكرية محاكم متخصصة، وليست محاكم عادية. 

توضــح املبــادئ والتوجيهــات الخاصــة بالحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا  بأنــه »ال يجــوز للمحاكــم العســكرية بــأي حــال مــن األحــوال 
محاكمــة املدنيــني، و باملثــل، ال ينبغــي للمحاكــم الخاصــة نظــر الجرائــم التــي تقــع ضمــن إختصــاص املحاكــم العاديــة«.٦1٠ تنــص مبــادئ ديكــو عــىل: 

مــن املفــروض، مــن حيــث املبــدأ، أن تكــون املحاكــم العســكرية غــري مختصــة ملحاكمــة املدنيــني. ويف جميــع الظــروف تســهر الدولــة 
عــىل أن تحاكــم محاكــم مدنيــة املدنيــني املتهمــني بإرتــكاب مخالفــة جنائيــة..٦11

يف التعليــق العــام رقــم ٣2، ذكــرت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أنــه بينــام العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية »ال مينــع محاكمــة املدنيــني 
أمــام محاكــم عســكرية أو خاصــة، إال أنــه ينــص عــىل أن تســتويف هـــذه املحاكمـــات رشوط املــادة 1٤ وأال يــؤدي الطابــع العســكري أو الخــاص للمحكمــة املعنيــة 
إىل تقييــد أو تعديــل الضـــامنات التــي تكفلهــا«.٦12 كــام ذكــرت اللجنــة أن املحاكــامت العســكرية للمدنيــني يجــب أن تكــون »االســتثناء« و«نحــو أن يقتــرص ذلــك 
عــىل الدعــاوى التــي تبــني فيهــا الدولــة الطــرف أن اللجــوء إىل هــذا النــوع مــن املحاكــامت رضوري ولــه مــا يــربره مــن أســباب موضوعيــة وجديــة، ويف الحـــاالت 

التــي ال تتمكــن فيهــا املحاكــم املدنيــة العاديــة مــن إجــراء املحاكــامت بســبب الفئــة التــي ينتمــي إليهــا األفــراد وتصنيــف الجرائــم«.٦1٣

لطاملــا طالبــت اللجنــة الــدول التــي تســمح باملحاكــامت العســكرية للمدنيــني بــأن متنعهــا.٦1٤ كــام وصــف املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني، 
فهنــاك إجــامع متزايــد يف القانــون الــدويل عــىل أن محاكمــة املدنيــني أمــام محاكــم عســكرية أمــر واجــب الحظــر.٦1٥ عــىل ســبيل املثــال، فــإن الفريــق العامــل 
املعنــي باالحتجــاز التعســفي، ولجنــة مناهضــة التعذيــب واملقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب، قــد اتخــذوا موقفــا مفــاده أن املحاكــم العســكرية غــري مؤهلــة 

ملحاكمــة املدنيــني.٦1٦

يف قضيــة »إنــكال ضــد تركيــا« نظــرت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان يف أمــر قضيــة مــدين حوكــم أمــام محكمــة أمنيــة متخصصــة، حيــث كان أحــد القضــاة 
قاضيــا عســكريا. رغــم أن املحكمــة أشــارت ألن القانــون املحــيل ينــص عــىل بعــض الضامنــات اإلجرائيــة لالســتقالل والحيــاد، فقــد توصلــت عــىل ذلــك إىل أن رافــع 
الدعــوى لديــه مخــاوف مرشوعــة إزاء اســتقالل قــايض مــا زال يخضــع لنظــام التأديــب العســكري. لــذا رأت املحكمــة أنــه تــم انتهــاك حــق املحاكمــة العادلــة أمــام 
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/org.hrw.www//:http :ــايل ــط الت ــر عــىل الراب ــف ضــد النســاء، ٧ أبريل-نيســان 2٠12، متوف ــاب عــىل أعــامل العن ــن العق ــش م ــالت الجي ــش، مــرص: إف ــس وات ــن رايت ٦٠٨   هيوم
women-against-violence-impunity-military-egypt/2012/04/07/news

٦٠٩   مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، مبدأ ٥.

٦1٠   مبادئ وتوجيهات الحق يف املحاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا، مبدأ ل)ج(.

٦11   مبادئ ديكو، مبدأ ٥.

 ،)2٠٠٧( CCPR/C/GC/32 ،٦12   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة
ــرة 22. فق

 ،)2٠٠٧( CCPR/C/GC/32 ،٦1٣   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، املــادة 1٤: الحــق يف املســاواة أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ويف محاكمــة عادلــة
ــرة 22. فق

٦1٤   املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق االنســان رقــم  CCPR/C/79/Add.79، فقــرة 2٠; رقــم CCPR/C/79/Add.78، فقــرة 1٤; رقــم CCPR/C/CHL/CO/5، فقــرة 
12; رقــم CCPR/CO/84/TJK فقــرة 1٨; رقــم CCPR/C/ECU/CO/5، فقــرة ٥.

٦1٥   بعثة إىل بريو، تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، رقم: E/CN.4/1998/39/Add.1 فقرة ٧٨ و٧٩.

٦1٦   تقريــر الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي، رقــم: E/CN.4/1999/63 فقــرة ٨. تقاريــر املقــرر الخــاص املعنــي باســتقرار القضــاة واملحامــني، رقــم: A/68/285 فقــرة ٥٤. 
ورقــم A/HRC/11/41 فقــرة ٣٦ ورقــم E/CN.4/1998/39/Add.1 فقــرة ٧٨ و٧٩.
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محكمــة مســتقلة ومحايــدة، وهــو الحــق املكفــول مبوجــب االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان.٦1٧

كذلــك نــدد نظــام حقــوق اإلنســان الخــاص بالبلــدان األمريكيــة باســتخدام املحاكــم العســكرية يف مالحقــة املدنيــني، مبــا يف ذلــك يف الجرائــم األمنيــة يف أوقــات 
الطــوارئ. »أســاس هــذا االنتقــاد يتصــل إىل حــد بعيــد باالفتقــار الســتقالل هــذه الهيئــات القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة وغيــاب الحــد األدىن مــن ضامنــات 
ســالمة اإلجــراءات واملحاكمــة العادلــة«.٦1٨ أشــارت لجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان إىل أن »الهيئــات القضائيــة العســكرية مــن منطلــق طبيعتهــا ال 
ــا ليســت جــزءاً مــن القضــاء املــدين املســتقل، إمنــا هــي جــزء مــن الســلطة  ــني، ألنه ــاد املحاكــم املنطبقــة عــىل محاكمــة املدني ــري اســتقالل وحي تســتويف معاي

التنفيذيــة، وبســبب هدفهــا األســايس، وهــو حفــظ النظــام والتأديــب عــن طريــق معاقبــة األفــراد العســكريني عــىل املخالفــات العســكرية«.٦1٩

لكــن يف مــرص، وعــىل النقيــض مــن املعايــري الدوليــة، مــا زال املدنيــون يخضعــون لواليــة املحاكــم العســكرية يف نطــاق واســع مــن الحــاالت، مبــا يشــمل القضايــا 
التــي يكــون فيهــا الضحيــة أو املتهــم مــن أعضــاء القــوات املســلحة، أو إذا كانــت الجرميــة ُمعرفــة بصفتهــا اعتــداء عــىل القــوات املســلحة.

بعد تويل املجلس العسكري السلطة يف فرباير/شباط 2٠11، أحال أكر من 11 ألف مدين إىل محاكم عسكرية.

يســتمر دســتور 2٠1٤ يف الســامح مبحاكمــة املدنيــني أمــام محاكــم عســكرية. بالفعــل، يســتمر املدنيــون يف التعــرض للمحاكمــة واإلدانــة يف محاكــم عســكرية عــىل 
جرائــم مثــل »التشــهري بالقــوات املســلحة« جــراء ترسيــب مقاطــع فيديــو تخــص الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس.٦2٠

كــام أنــه ومنــذ إنفــاذ القــرار الرئــايس 1٣٦ لســنة 2٠1٤ فقــد امتــد االختصــاص املوضوعــي للمحاكــم العســكرية واتســع كثــريا ليشــمل أيــة جرميــة تُرتكــب عــىل 
ممتلــكات عامــة أو منشــآت حيويــة. حوكــم آالف املدنيــني أمــام محاكــم عســكرية منــذ صــدور القــرار. كــام أنــه ويف بعــض الحــاالت تــم تطبيــق القــرار بأثــر 
رجعــي، لدرجــة إحالــة قضايــا بعــض املدنيــني مــن محاكــم مدنيــة إىل عســكرية، رغــم أن الجرائــم التــي اتهمــوا بهــا يُزعــم أنهــا وقعــت قبــل صــدور القــرار رقــم 

1٣٦ لســنة ٦21.2٠1٤

ــة  ــكل وضــوح حال ــام القضــاء العســكري ليســت وب ــني أم ــة املدني ــني يف مــرص وانتشــار مامرســة مالحق ــم العســكرية عــىل املدني ــة العريضــة للمحاك إن الوالي
اســتثنائية. كــام أنــه ال ميكــن اعتبارهــا رضوريــة ومــربرة مــن منطلــق أســباب موضوعيــة وجديــة. كذلــك ونظــراً لتبعيــة املحاكــم العســكرية للســلطة التنفيذيــة، 
ولكــون العاملــني بالقضــاء العســكري معينــني مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ويخضعــون لسلســلة القيــادة العســكرية، فــال ميكــن اعتبــار هــذه املحاكــم مســتقلة أو 

محايــدة، كــام تتطلــب املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية.

كــام تطالــب املعايــري الدوليــة بعــدم محاكمــة أي شــخص تحــت ســن 1٨ عامــاً أمــام محكمــة عســكرية. أوضحــت لجنــة حقــوق الطفــل أنــه ال ميكــن محاكمــة أي 
طفــل، ســواء مــدين أو عســكري، أمــام هيئــة قضــاء عســكرية.٦22 املبــدأ ٧ مــن مبــادئ ديكــو يرفــض بشــكل قاطــع أي واليــة للقضــاء العســكري عــىل أفــراد تحــت 

ســن 1٨ عامــا وقــت وقــوع الجرميــة.

ــني  ــراد املشــتبهني باملســاس بالقوان ــات لألف ــام 1٩٩٠، عــىل قامئــة ضامن ــا مــرص يف ع ــي صدقــت عليه ــل، الت ــة حقــوق الطف ــن اتفاقي ــان ٣٧ و٤٠ م ــص املادت تن
الجنائيــة وكانــوا تحــت ســن 1٨ عامــا وقــت وقــوع الجرميــة املزعومــة. توقيــف واحتجــاز وحبــس األفــراد تحــت 1٨ عامــاً يجــب أن يكــون حــل أخــري وألقــرص 
فــرتة زمنيــة ممكنــة. عنــد حرمانهــم مــن الحريــة، يجــب حجــز األطفــال يف أماكــن منفصلــة عــن البالغــني. لهــم الحــق يف الحصــول عــىل مســاعدة قانونيــة ومتثيــل 
محامــي ويف جلســة فوريــة أمــام محكمــة مختصــة مســتقلة محايــدة.٦2٣ كــام أوضحــت مبــادئ ديكــو: »تدابــري وترتيبــات الحاميــة هــذه تعنــي بالــرورة اســتبعاد 

أي واليــة للمحاكــم العســكرية عــىل األحــداث«.٦2٤

عىل النقيض من املعايري الدولية، فإن القانون املرصي واملامرسات القضائية يف مرص يعرضان األشخاص تحت سن 1٨ عاماً لوالية املحاكم العسكرية.

٦1٧   »قضية انكال ضد تركيا«، املحكمة االوروبية لحقوق االنسان، استامرة رقم  41/1997/825/1031، حكم 9 حزيران/يونيو 1998، الفقرات 68-67  و  -٧٣72.

٦1٨   اللجنــة االمريكيــة لحقــوق االنســان، تقريــر حــول االرهــاب وحقــوق االنســان، رقــم  OEA/Ser.L/V/II.116، الفصــل III، الفقــرات 2٣٠ و2٥٦. أيضــاً، »قضيــة كاســتيلو برتوتــزي 
ــرة 12٨. ــار 1٩٩٩، فق ــم ٣٠ ماية/اي ــريو«، حك ــد ب ــن ض واخري

٦1٩   انظر: 
اللجنة االمريكية لحقوق االنسان، تقرير حول االرهاب وحقوق االنسان، رقم  OEA/Ser.L/V/II.116، الفصل III، فقرة 2٣1، »قضية الس باملرياس« فقرة ٥1. 

٦2٠   انظر: 
Egypt to see first military trial of civilians under new Constitution «, in World Bulletin, 23 February 2014, available at http://www.worldbulletin.net/middle-”

 east/129461/egypt-to-see-first-military-trial-of-civilians-under-new-constitution; Hussein Qabani, » Egypt military court jails 4 for ‘leaking secrets’”, in Turkish

/Press, 10 April 2014, available at http://www.turkishpress.com/news/400045

٦21   قضية رقم ٣1٩ لسنة 2٠1٤، نيابة شامل القاهرة العسكرية.

٦22   انظر عىل سبيل املثال، مالحظات ختامية للجنة حقوق الطفل حول جمهورية الكونغو الدميقراطية، رقم: CRC/C/15/Add.153 فقرة ٧٥.

٦2٣   اتفاقية حقوق الطفل، مادة ٣٧.

٦2٤   مبــادئ ديكــو، فقــرة 2٦. مــع تصديــق مــرص عــىل الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن تــورط األطفــال يف املنازعــات املســلحة، فهــذا الحظــر يجــب أن ينطبــق 
عــىل أي عنــرص مــن القــوات املســلحة كان تحــت ســن 1٨ عامــاً وقــت وقــوع الجرميــة املزعومــة )انظــر فقــرة 2٧ مــن مبــادئ ديكــو. وانظــر املالحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل حــول 

ــم ٣2، فقــرات ٤2 إىل ٤٤. ــق العــام رق ــة بحقــوق اإلنســان التعلي ــة املعني ــادة ٣٧. وانظــر اللجن ــة حقــوق الطفــل م ــة، فقــرة ٧٥٠. انظــر أيضــاً اتفاقي ــة الكونغــو الدميقراطي جمهوري

http://www.worldbulletin.net/middle-east/129461/egypt-to-see-first-military-trial-of-civilians-under-new-constitution
http://www.worldbulletin.net/middle-east/129461/egypt-to-see-first-military-trial-of-civilians-under-new-constitution
http://www.turkishpress.com/news/400045/
http://www.turkishpress.com/news/400045/
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وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش ٤٣ قضيــة ألحــداث حوكمــوا أمــام القضــاء العســكري يف عهــد املجلــس العســكري.٦2٥ يف خــرق لحقوقهــم، وتشــمل الضامنــات 
ــريون بالتعــرض  ــغ الكث ــة، وأبل ــارات أرسي ــي زي ــني أو تلق ــة محام ــن مقابل ــال م ــرم األطف ــد ُح ــل، فق ــوق الطف ــة حق ــدويل، واتفاقي ــد ال ــة مبوجــب العه املكفول

ــاء التواجــد يف الســجن. ــة أثن ــاكات بدني النته

٣. املحاكمة العادلة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة 

يســتحق أي شــخص مشــتبه مبخالفــة جنائيــة، ســواء كان مدنيــا أو مــن عنــارص القــوات املســلحة، ملحاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة ومختصــة. 
تنطبــق ضامنــات املحاكمــة العادلــة يف املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل عــىل اإلجــراءات الجنائيــة يف كافــة املحاكــم وهيئــات التقــايض، بغــض النظــر عــام إذا كانــت 
عامــة أو متخصصــة، مدنيــة أو عســكرية.٦2٦ لألســباب املنصــوص عليهــا أدنــاه، فــإن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني تــرى أن املحاكــامت باملحاكــم العســكرية املرصيــة 

ال ميكــن اعتبارهــا مســتوفية ملتطلبــات االســتقاللية والحيــاد والنزاهــة.

ا. استقاللة هيئات القضاء العسكرية

إن ضامنــات اســتقالل وحيــاد القضــاة املدنيــني – مبــا يشــمل احــرتام معايــري وإجــراءات تعيــني وترقيــة القضــاة ورشوط الخدمــة الوظيفيــة وأســاس وإجــراءات 
ضــامن املحاســبة كــام أوضحنــا يف الفصــل الرابــع أعــاله – تنطبــق أيضــاً عــىل القضــاة العســكريني. كــام أن القضــاة العســكريني يجــب أن يكونــوا مســتقلني عــن 

سلســلة القيــادة العســكرية أثنــاء أدائهــم ملهــام عملهــم القضائيــة.

فحصــت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مــا إذا كانــت إجــراءات املحاكــم العســكرية تتســق مــع ضامنــات املحاكمــة العادلــة املكفولــة مبوجــب املــادة ٦ 
مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، وهــي تــكاد تكــون متطابقــة مــع املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل. تقيّــم املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان اســتقالل 
وحيــاد املحاكــم العســكرية، فيــام يخــص »طريقــة تعيــني أعضــاء املحاكــم ورشوط العمــل ووجــود ضامنــات ضــد الضغــوط الخارجيــة ومــا إذا كانــت املحاكــم 

الجنائيــة العســكرية قــد أثبتــت اســتقالليتها«.٦2٧

يف قضيــة »فينــدالي ضــد اململكــة املتحــدة« توصلــت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان إىل أن أعضــاء مجلــس املحكمــة العســكرية اآلخريــن يتبعــون وظيفيــاً 
الضابــط املنظــم ألعــامل املحكمــة ويخضعــون لقيادتــه وأن الضابــط لــه ســلطة حــل املحكمــة مــع توليــه أيضــاً مهــام عمــل الضابــط املســؤول عــن التأشــري عــىل 
ــا، توصلــت املحكمــة إىل قبــول وجــود قضــاة  أحــكام املحكمــة، مــا يعنــي خــرق حــق مقــدم الدعــوى يف محكمــة مســتقلة ومحايــدة.٦2٨ يف قضيــة تخــص تركي

طبيعيــني، لكــن كــون هــؤالء القضــاة يعينــون مــن قبــل »رؤســائهم« و«يخضعــون لقواعــد التأديــب العســكري« أدى الكتشــاف وجــود مخالفــة.٦2٩

املحاكــم العســكرية، ســواء ابتدائيــة أو اســتئنافية، ال تســتويف متطلبــات اســتقالل القضــاء مبوجــب القانــون الــدويل. هــذا ألنــه وكــام ســبق الذكــر، يــرشف عــىل 
القضــاة ويعينهــم وزيــر الدفــاع، وليــس مطلوبــاً أن يكونــوا مدربــني عــىل القانــون وهــم يخضعــون لسلســلة القيــادة العســكرية مبــا يشــمل أثنــاء مامرســة مهامهــم 

القضائيــة وقواعــد التأديــب العســكري مبوجــب قانــون الخدمــة العســكرية. 

نظــراً لهــذه النتائــج الخاصــة باالفتقــار لالســتقالل والحيــاد يف املحاكــم العســكرية، فمــن املقلــق أن املحاكــم العســكرية املرصيــة لهــا واليــة عــىل املدنيــني وحــق 
محاكمــة أعضــاء القــوات املســلحة عــىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ب. حقوق املحاكمة العادلة

ــوراً  ــة ف ــات جنائي ــع املتهمــني مبخالف ــأن يُخطــر جمي ــور، ب ــة أم ــني جمل ــن ب ــية، م ــة والسياس ــوق املدني ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة 1٤ م ــب امل تطال
باالتهامــات املنســوبة إليهــم وأن مُينحــوا الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري الدفــاع. يف التعليــق العــام رقــم ٣2 ذكــرت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن مــا 
يعتــرب »وقتــا كافيــا« يعتمــد عــىل الظــروف يف كل حالــة مــن الحــاالت. »ويجــب عــىل املحامــي أن يطلــب تأجيــل املحاكمــة إذا شــعر بصــورة معقولــة أن الوقــت 
الخــاص بتحضــري الدفــاع غــري كاف، ... وهنــاك التــزام بــرورة قبــول الطلبــات املعقولــة باإلرجــاء، وتحديــداً عندمــا يكــون املتهــم عليــه اتهامــات جنائيــة خطــرية، 

وعندمــا يكــون مطلوبــا وقــت إضــايف لتحضــري الدفــاع«.٦٣٠

https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/27/245748 :٦2٥   هيومن رايتس واتش، مرص: األطفال يَُحاكَمون، 2٧ مارس/اذار 2٠12، متوفر عىل الرابط التايل

٦2٦   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، فقــرة 22. املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان حــول الكونغــو الدميقراطيــة، فقــرة 21. انظــر أيضــاً 
ــدأ ل)ب(. ــا، مب ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــة واملس ــة العادل ــق يف املحاكم ــات الح ــادئ وتوجيه ــدأ 2. مب ــو، مب ــادئ ديك مب

٦2٧   قضية »إبراهيم غوركان ضد تركيا«، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، استامرة رقم 1٠/1٩٩٨٧ حكم بتاريخ ٣ يوليو/متوز 2٠12 فقرة 1٧.

٦2٨   قضية »فينديل ضد اململكة املتحدة«، اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان، استامرة رقم ٠٣/221٠٧ حكم بتاريخ 2٥ فرباير/شباط 1٩٩٧، فقرات ٧٥ إىل ٨٠.

٦2٩   قضيــة »غــوركان ضــد تركيــا« فقــرة 1٩. انظــر أيضــاً »رساميــك ضــد النمســا« املحكمــة األوروبيــة، اســتامرة رقــم ٧٩/٨٧٩٠، حكــم بتاريــخ 22 أكتوبر/ترشيــن األول 1٩٨٤، فقــرة ٤2 
)»حيــث أن كــام يف القضيــة املاثلــة أمامنــا، ضمــت هيئــة املكمــة شــخص يف منصــب تابــع، مــن حيــث واجباتــه وتنظيــم خدمتــه مقابــل أحــد األطــراف، فمــن املمكــن أن يســاور املدعــون الشــك 

املعقــول حــول اســتقاللية هــذا الشــخص. مثــل هــذا املوقــف يــر كثــرياً بالثقــة التــي يجــب أن تطمــح املحاكــم إليهــا يف املجتمــع الدميقراطــي«(.

٦٣٠   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٣2.
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كام أن حق الدفاع يف »الوقت الكايف« يجب أن يشمل إتاحة جميع املواد التي يخطط االدعاء عرضها عىل املحكمة ضد املتهم أو أدلة الرباءة.٦٣1

تعتــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــني أن قانــون األحــكام العســكرية املنظــم إلجــراءات املحاكــم العســكرية غــري متســق مــع التزامــات مــرص مبوجــب املــادة 1٤ مــن 
العهــد الــدويل، الخاصــة باحــرتام حــق املتهــم يف الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري الدفــاع، وهــذا مــن عــدة أوجــه. تحديــداً فــإن حــق الدفــاع يف االطــالع عــىل 
ملــف التحقيــق مقتــرص عــىل رؤيــة امللــف، وال ميكــن نســخ الوثائــق التــي تعتــرب »رسيــة«، مــا مينــح ســلطة تقديريــة عريضــة بتقييــد اطــالع املتهــم عــىل ملــف 

القضيــة. كــام ال توجــد مــواد يف القانــون تطالــب النيابــة بتســليم أوراق القضيــة إىل الدفــاع يف ظــرف فــرتة معقولــة قبيــل املحاكمــة.

كذلــك فــإن مــواد القانــون التــي تطالــب بوجــود فــرتة إخطــار 2٤ ســاعة قبــل الجلســات، يبــدو أنهــا تســمح مبنــح املتهــم إخطــاراً مســبقاً مبقــدار 2٤ ســاعة فقــط 
مــن تاريــخ انعقــاد املحاكمــة. فــرتة اإلخطــار القصــرية هــذه ال تكفــي يف أغلــب الحــاالت لضــامن حــق املتهــم يف الوقــت والتســهيالت الكافيــة لتحضــري الدفــاع، 

حتــى مبســاعدة املحامــني.

كــام يتطلــب الحــق يف الدفــاع إتاحــة الوقــت والفــرص الكافيــة ألي متهــم للتواصــل عــىل انفــراد مــع ممثلــه القانــوين.٦٣2 يشــمل هــذا الحــق يف االســتعانة مبحامــي 
والحصــول عــىل مســاعدته، مبــا يف ذلــك أثنــاء االســتجواب عــىل يــد الســلطات.٦٣٣ فينبغــي الســامح »للمحتجزيــن يف قضايــا جنائيــة بالحصــول عــىل خدمــات محــام 

وتيــرس لهــم ذلــك منــذ بدايــة احتجــازه«.٦٣٤ يشــمل الحــق يف الدفــاع متكــني املحامــني مــن مقابلــة موكليهــم عــىل انفــراد.٦٣٥

رغــم أن قانــون األحــكام العســكرية يوفــر للمتهــم تعيــني محامــي إذا مل يكــن لديــه محامــي، فــال توجــد ضامنــات قانونيــة بإتاحــة زيــارة املحامــي عنــد االحتجــاز، 
ومــن ثــم أثنــاء االســتجواب، وأن يتــاح للمتهــم التواصــل عــىل انفــراد مــع محامــي مــن اختيــاره. مــن حيــث املامرســة، فــإن مــن يحاكمــون أمــام محاكــم عســكرية 
يف مــرص إمــا حرمــوا مــن مقابلــة محاميهــم يف أحيــان كثــرية، مبــا يف ذلــك أثنــاء االســتجواب، أو حرمــوا مــن مقابلتهــم عــىل انفــراد. كــام اســتعرضنا تفصيــال يف 
الفصــل األول، ففــي 1٧ مايو/أيــار 2٠1٥ تــم إعــدام ســتة رجــال ومل يكــن أي منهــم مــن أفــراد القــوات املســلحة، إبــان إدانتهــم أمــام محكمــة عســكرية يف اتهامــات 
باملشــاركة يف اعتــداءات عــىل أجهــزة أمنيــة وقتــل ضابطــني مــن الجيــش. مــن بــني انتهــاكات املحاكمــة العادلــة، تناقلــت التقاريــر حرمــان املتهمــني مــن التواصــل 

عــىل انفــراد مــع املحامــني.

ــاك أســانيد محــددة  ــا مل تكــن هن ــة م ــة – علني ــم الجنائي ــة بالته ــا املحاكــامت العســكرية املتعلق ــة أن تكــون املحاكــامت – ومنه ــري الدولي ــب املعاي كــام تتطل
ملنــع الجمهــور أو الصحافــة مــن كل إجراءاتهــا أو جــزء منهــا.٦٣٦ يجــب أن تكــون أي قيــود مــربرة وأن يتــم تقييمهــا يف كل حالــة عــىل حــدة، مــع إخضــاع نتائــج 

اإلجــراءات إلرشاف قضــايئ مســتمر.

ــة. يعطــي هــذا ســلطة  ــة األرسار الحربي ــة مــن أجــل حامي ــه يســمح باســتبعاد الجمهــور والصحاف ــات مبــا أن ــون األحــكام العســكرية يناقــض هــذه املتطلب قان
تقديريــة واســعة للقضــاة العســكريني باألمــر بــأن تكــون املحاكــامت العســكرية مغلقــة دون الجمهــور. مــن حيــث املامرســة كثــرياً مــا تتــم املحاكــامت العســكرية 

وراء األبــواب املغلقــة، مــا يعنــي ان هــذه القيــود ليســت هــي االســتثناء.

كــام تناقلــت التقاريــر وقــوع انتهــاكات للحظــر املطلــق عــىل التعذيــب واملعاملــة الســيئة واالعتــامد عــىل أدلــة منتزعــة بطريــق التعذيــب واملعاملــة الســيئة، 
يف ســياق املحاكــامت العســكرية.٦٣٧ عــىل ســبيل املثــال، أفــاد شــخص بــأن املتهــم تعــرض للصعــق بعصــا مكهــرب عــىل يــد النيابــة العســكرية أثنــاء املحاكمــة 
باملحكمــة العســكرية، عندمــا قــال كالمــا مل يعجــب النيابــة.٦٣٨ يف قضيــة الرجــال الســتة الذيــن أعدمــوا يف مايو/أيــار 2٠1٥ إبــان إدانتهــم يف املحكمــة العســكرية، 
زعــم التســعة املتهمــون يف القضيــة انهــم تعرضــوا للتعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة الســيئة. ذكــرت تقاريــر أن أحدهــم تعــرض لكــرس يف الفخــذ والركبــة 

بســبب هــذه املعاملــة.

٦٣1   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٣٣.

٦٣2   املــادة 1٤ )٣( مــن العهــد الــدويل. هــذا الحــق مكفــول ف يالعديــد مــن املعايــري الدوليــة، ومنهــا عــىل ســبيل املثــال املبــدأ ٧ والتوجيــه ٤، فقــرة ٤٤ )ز(، ٥، فقــرة ٤٥)ب( و12، 
ــا. ــة يف أفريقي ــاعدة القانوني ــادة واملس ــة الع ــق يف املحاكم ــات الح ــادئ وتوجيه ــن مب ــدأ ن)٣( م ــة، مب ــاعدة القانوني ــادئ املس ــن مب ــرة ٦2 م فق

٦٣٣   املــادة 1٧)2()د( مــن اتفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــرسي، املبــدأ 1 مــن املبــادئ األساســية بشــأن دور املحامــني، املبــدأ 1٧ )1( مــن مجموعــة مبــادئ حاميــة 
جميــع األشــخاص املعرضــني لشــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الحبــس، مبــدأ ٣، والتوجيــه ٤ مــن مبــادئ املســاعدة القانونيــة، والتوجيــه 2٠)ج( مــن توجيهــات روبــن إيالنــد، واملبــادئ أ)2()و( 

ــا. ــة يف أفريقي ــة واملســاعدة القانوني ــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادل مــن مب

٦٣٤   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه(، 1٦ ديســمرب/كانون األول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٥، مــادة ٣٧)د( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، مبــدأ 1٧ مــن مجموعــة مبــادئ حاميــة جميــع األشــخاص املعرضــني ألي مــن أشــكال االحتجــاز أو الحبــس، مبــدأ ٣ وتوجيــه ٣، فقــرة ٤٣ )ب( و)د( 

و٤، فقــرة ٤٤)أ( مــن مبــادئ املســاعدة القانونيــة، التوجيــه 2٠)ج( مــن توجيهــات روبــن أيالنــد.

٦٣٥   اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، فقــرة ٣٤. مبــدأ ٨ مــن مبــادئ دور املحامــني، مبــدأ 1٨)٤( مــن مجموعــة مبــادئ حاميــة جميــع األشــخاص املعرضــني 
ألي مــن أشــكال االحتجــاز أو الحبــس، القواعــد ٦1 و11٩ و12٠ مــن معايــري األمــم املتحــدة الدنيــا ملعاملــة الســجناء )مبــادئ نيلســون مانديــال(، اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 

ــمرب/كانون األول 2٠1٥. ــخ 1٧ ديس ــرار 1٧٥/٧٠ بتاري ق

٦٣٦   العهد الدويل، املادة 1٤ )1(.

ــة يف  ــة واملســاعدة القانوني ــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادل ــاق األفريقــي، مــادة ٥. مب ــة مناهضــة التعذيــب، مــادة 2 و1٥ و1٦. امليث ــدويل، مــادة ٧. اتفاقي ٦٣٧   العهــد ال
وم)٧()ب(. و)ط(  مبــدأ  أفريقيــا، 
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ــا الجنائيــة ملراجعــة مــن محكمــة أعــىل درجــة.٦٣٩ ويجــب أن تكــون جلســة املحكمــة األعــىل  البــد مــن خضــوع أحــكام هيئــات القضــاء العســكرية يف القضاي
درجــة مســتقلة. كــام أن لجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان قــد أوضحــت أن: »مــن أجــل مراجعــة قانونيــة وســليمة للحكــم مبــا يتســق مــع معايــري حقــوق 
اإلنســان، يجــب أن يكــون للمحكمــة األعــىل درجــة واليــة النظــر يف موضــوع الدعــوى وأن تســتعرض اســتيفاء املحكمــة للمحاكمــة العادلــة واملحايــدة واملســتقلة 
كــام ورد يف القانــون«.٦٤٠ باملثــل، فــإن املبــدأ 1٧ مــن مبــادئ ديكــو ينــص عــىل أنــه حيــث تتواجــد املحاكــم العســكرية: »ينبغــي يف جمـــيع الحــاالت التــي توجــد 
فيهــا محاكــم عســكرية أن يقتــرص اختصاصهــا عــىل محاكــم الدرجــة األوىل وبالتــايل ينبغــي مبــارشة إجــراءات التظلــم وخصوصــاً الطعــون أمــام املحاكــم املدنيــة، 

ويف جميــع الحــاالت ينبغــي أن تقــوم املحكمــة املدنيــة العليــا بالفصــل يف املنازعــات املتعلقــة بالرشعيــة القانونيــة«.٦٤1

ال يضمــن قانــون األحــكام العســكرية عــىل النحــو الــكايف احــرتام حــق املتهــم الخاضــع للمحاكمــة العســكرية يف مراجعــة الســند القانــوين املثــول أمــام محكمــة 
ــإن  ــب العســكرية، ف ــني القضــاة العســكريني ولكونهــم خاضعــني لقواعــد التأدي ــري وطريقــة تعي ــر أعــاله، نظــراً ملعاي ــدة. كــام ذك أعــىل درجــة مســتقلة ومحاي
محاكــم االســتئناف العســكرية ال تســتويف معايــري االســتقاللية مبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية وال امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان 
والشــعوب. إضافــة لذلــك فــإن مراجعــة الحكــم عنــد االســتئناف ال تشــمل »قواعــد كفايــة األدلــة والقانــون«.٦٤2 املراجعــة املقتــرصة عــىل األوجــه الشــكلية لإلدانــة 
دون أي اعتبــار للوقائــع، كــام هــو الحــال يف مــرص، ال تكفــي بحســب تقديــر العهــد الــدويل.٦٤٣ كــام أنــه وعــىل النقيــض مــن مبــادئ ديكــو، فــإن املراجعــة ال تتوفــر 

إال أمــام محكمــة عســكرية أخــرى، مــا يعنــي عــدم إمكانيــة الطعــن أمــام محكمــة مدنيــة أعــىل درجــة.

ثالثاً. محاكم أمن الدولة طوارئ 

ا. التكوين

ملرص تاريخ طويل يف اللجوء إىل »محاكم أمن الدولة« االستثنائية.

رغــم أنــه قــد تــم يف عــام 2٠٠٣ إلغــاء أحــد أشــكال محاكــم أمــن الدولــة، يســتمر تواجــد محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ مبوجــب قانــون 1٦2 لســنة 1٩٥٨ )قانــون 
الطوارئ(.٦٤٤

تعمــل محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ باألســاس يف ظــل تطبيــق حالــة الطــوارئ لكــن يســمح القانــون باســتمرار هــذه بعــد رفــع حالــة الطــوارئ. املــادة 1٩ تنــص 
عــىل أن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ يجــب أن تســتمر يف نظــر القضايــا التــي كانــت قــد أحيلــت إليهــا بالفعــل قبــل رفــع حالــة الطــوارئ. فقــط األفــراد الذيــن 

مل ميثلــوا بعــد أمــام املحكمــة وقــت انتهــاء حالــة الطــوارئ، هــم مــن تُنقــل قضاياهــم مــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ إىل محاكــم عاديــة.

ــم ضــم مــواد  ــة طــوارئ.٦٤٥ لكــن مل يت ــة، ومنهــا محاكــم أمــن الدول ــة جهــة قضائي ــة إىل أي ــة جرميــة إرهابي ــة أي كــام كان دســتور 1٩٧1 يســمح للرئيــس بإحال
ــتور 2٠1٤. ــابهة إىل دس مش

 يحــدد رئيــس الجمهوريــة تكويــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، وميكنــه أن يأمــر بتشــكيل خمســة أنــواع مــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، وهــي: 

»محاكم أمن الدولة الجزئية« باملحكمة االبتدائية، وتتكون من قايض واحد. 	 

»محاكم أمن الدولة الجزئية« املكونة من قايض وضابطني من القوات املسلحة. 	 

»محكمة أمن الدولة العليا« مبحكمة االستئناف وتتكون من ثالثة قضاة. 	 

»محكمة أمن الدولة العليا« املكونة من ثالثة قضاة واثنني من ضباط الجيش. 	 

محكمة أمن دولة طوارئ مكونة بالكامل من ضباط الجيش.٦٤٦ 	 

بشــكل عــام فــإن محاكــم أمــن الدولــة الجزئيــة تعقــد جلســات يف شــأن الجنــح، أمــا محاكــم أمــن الدولــة العليــا فهــي تنظــر يف القضايــا املتعلقــة بالجنايــات. لكــن 
للرئيــس ســلطة تقديريــة واســعة يف تحديــد أنــواع محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ التــي تنظــر يف هــذه القضيــة أو تلــك.٦٤٧

٦٣٩   اللجنة االمريكية لحقوق االنسان، تقرير حول الشييل، الفصل VIII، فقرة 1٧2; اعالن سينغفي، املبدأ ٥.)و( ;مبادئ ديكو، املبدأ رقم 1٥.

٦٤٠   اللجنة االمريكية لحقوق االنسان، تقرير حول االرهاب وحقوق االنسان، الفصل VIII، فقرة 2٣٩.

٦٤1   مبادئ ديكو، مبدأ 1٧.

٦٤2   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٤٨.

٦٤٣   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٤٨ .

٦٤٤   ُشكلت »محاكم أمن الدولة« مبوجب املادة 1٧1 من دستور 1٩٧1 وقانون 1٠٥ لسنة 1٩٨٠ وتم فيام بعد إلغاءها مبوجب قانون ٩٥ لسنة 2٠٠٣.

٦٤٥   دستور 1٩٧1، مادة 1٧٩.

٦٤٦   قانون الطوارئ، مادة ٧.

٦٤٧   بنــاء عــىل املــادة ٧ مــن قانــون الطــوارئ، تنظــر محاكــم أمــن الدولــة العليــا القضايــا الخاصــة بالجنايــات والجرائــم األخــرى كــام يــرى الرئيــس بغــض النظــر عــن العقوبــة املتوقعــة. 
تتكــون املحمــة بالكامــل مــن ضبــاط عســكريني لهــم واليــة إمــا إذا كان هنــاك إطــار قضــايئ مطبــق أو عــىل صلــة بقضايــا بعينهــا. كــام أن أيــة محكمــة ميكنهــا فحــص املخالفــات ألوامــر رئيــس 



غياب ضامنات فّعالة تكفل االستقاللية واملحاسبة | 11٣

يعــني الرئيــس قضــاة محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ بعــد مشــاورة وزيــر العــدل ويعــني أعضــاء مــن الجيــش ضمــن هيئــة محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ، بعــد 
مشــاورة وزيــر الدفــاع.٦٤٨

ــة  ــا عــدة مــن مســار القضــاء الطبيعــي وأحالتهــا ملحاكــم أمــن الدول ــاً، أخرجــت الحكومــة قضاي ــة الطــوارئ القامئــة منــذ ثالثــة عقــود تقريب عــىل امتــداد حال
طــوارئ ونالــت أحكامــاً لصالحهــا بعــد محاكــامت غــري عادلــة. اســتخدمت محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ وغريهــا يف محاكمــة آالف املعارضــني السياســيني وآخريــن 

انتقــدوا مامرســات وسياســات الحكومــة.

رغــم أن حالــة الطــوارئ التــي بــدأت يف عهــد الرئيــس الســابق مبــارك يف 1٩٨1 انتهــت رســمياً يف ٣1 مايو/أيــار 2٠12، فقــد تــم إعــالن حالــة طــوارئ جديــدة يف 
عهــد مــريس والرئيــس املؤقــت منصــور.٦٤٩

ورغــم انتهــاء حالــة الطــوارئ يف مايو/أيــار 2٠12 فــإن نظــام محاكــم الطــوارئ مل يُفــكك. عــني الرئيــس الســابق مــريس أكــر مــن ثالثــة آالف قــايض يف محاكــم أمــن 
الدولــة طــوارئ يف أكتوبر/ترشيــن األول 2٠12، رغــم أنــه مل تكــن هنــاك حالــة طــوارئ قامئــة.٦٥٠

اســتمرت املحاكــامت أمــام محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ حتــى يونيو/حزيــران 2٠1٣ عــىل األقــل. عــىل ســبيل املثــال، بحســب هيومــن رايتــس ووتــش، ففــي ينايــر/
كانــون الثــاين 2٠1٣ أعــادت محكمــة طــوارئ محاكمــة أشــخاص متهمــني باملشــاركة يف أعــامل عنــف طائفــي يف عــام ٦٥1.2٠11

يضــم دســتور 2٠1٤ بعــض القيــود عــىل ســلطة فــرض حالــة الطــوارئ. يســمح للرئيــس بإعــالن حالــة الطــوارئ لفــرتة ٣ شــهور، وميكــن تجديدهــا فقــط مبوافقــة 
ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب.٦٥2 لكــن ال يحــد الدســتور مــن عــدد مــرات تجديــد حالــة الطــوارئ.٦٥٣

ال يحتــوي دســتور 2٠1٤ عــىل مــواد متصلــة مبحاكــم أمــن الدولــة وهــو يحظــر املحاكــم االســتثنائية.٦٥٤ لكــن مل يتــم تعديــل قانــون الطــوارئ بعــد إللغــاء محاكــم 
أمــن الدولــة طــوارئ.

٢. الوالية

قبل عام 2٠1٠ كان للرئيس سلطة إحالة أية جرمية تخضع لقانون العقوبات إىل محكمة أمن الدولة.

يف 2٠1٠ ضيق قرار رئايس من الجرائم القابلة للمالحقة مبوجب قانون الطوارئ بحيث أصبحت تقترص عىل جرائم اإلرهاب أو املخدرات. 

يف ســبتمرب/أيلول 2٠11 أصــدر املجلــس العســكري القــرار 1٩٣ بتعديــل قانــون الطــوارئ ومتديــد واليــة محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ بحيــث تشــمل قضايــا تخــص 
أيــة اضطرابــات داخليــة وغريهــا مــن األعــامل، ومنهــا تجــارة الســالح واإلتجــار باملخــدرات والبلطجــة واالعتــداء عــىل حريــة العمــل وتخريــب املنشــآت وقطــع 
الطريــق وتعمــد نــرش أخبــار أو بيانــات أو شــائعات كاذبــة.٦٥٥ لكــن عشــية الذكــرى األوىل لالنتفاضــة أصــدر املجلــس العســكري بيانــاً يحــد مــن اســتعامل محاكــم 

أمــن الدولــة طــوارئ لكــن يســمح باســتخدامها يف قضايــا »البلطجــة«.

هــذه الفئــات مــن الجرائــم قــد تضــم جرائــم عديــدة يُعاقــب عليهــا باإلعــدام يف القانــون املــرصي، ومنهــا الجرائــم املتصلــة باإلرهــاب وتجــارة املخــدرات وحــرز 

الجمهورية.

٦٤٨   قانون الطوارئ، مادة ٧.

٦٤٩   أعلــن الرئيــس مــريس حالــة طــوارئ ملــدة ٣٠ يومــا بــدءا مــن 2٨ يناير/كانــون الثــاين 2٠1٣. أعلــن الرئيــس املؤقــت منصــور حالــة طــوارئ ملــدة شــهر بــدءا مــن 1٤ أغســطس/آب 
ــني.  ــهرين إضافي ــوارئ لش ــة الط ــور حال ــس منص ــدد الرئي ــبتمرب/أيلول 2٠1٣ م 2٠1٣. يف 12 س

٦٥٠   انظر: 
Morsi appoints emergency court judges, Daily News Egypt, 3 October 2012, available at http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/Morsi-appoints-emergency-

/court-judges

٦٥1   يف 2٠ يناير/كانــون الثــاين 2٠1٣ بــدأت إحــدى هــذه املحاكــم إعــادة محاكمــة 12 قبطيــاً و٨ مســلمني متهمــني باملشــاركة يف أعــامل عنــف طائفــي يف أبــو قرقــاص يف أبريل/نيســان 
2٠11 وخــالل تلــك األحــداث مــات مســلمني اثنــني وأصيــب أشــخاص مــن الجانبــني وأحرقــت العديــد مــن متاجــر ومنــازل ألقبــاط. أســفرت محاكمــة أوىل يف هــذه القضيــة أمــام محكمــة أمــن 

دولــة طــوارئ يف املنيــا عــن الحكــم باملؤبــد عــىل 12 قبطــي وتربئــة املدعــى عليهــم املســلمني، لكــن تــم إلغــاء الحكــم. انظــر: 

-highlights-crisis-egypt/2013/01/31/news/org.hrw.www//:http :هيومــن رايتــس واتــش، مــرصـ  األزمــة الحاليــة تقتي إصالحــات جذريــة، يناير/كانــون الثــاين متوفــر عــىل الرابــط التــايل

reforms-need-urgent

٦٥2   دستور 2٠1٤، مادة 1٥٤. حل مجلس النواب محل مجلس الشعب يف دستور 2٠1٤.

٦٥٣   هــذا تراجــع عــن املــادة 1٤٨ مــن دســتور 2٠12، التــي نصــت عــىل عــدم إمكانيــة متديــد حالــة الطــوارئ ألكــر مــن ٦ شــهور و«ال ميكــن متديدهــا لفــرتة مامثلــة إال مبوافقــة 
الشــعب يف اســتفتاء عــام«.

٦٥٤   دستور 2٠1٤، مادة ٩٧.

٦٥٥   انظر: 
SCAF amends articles of emergency law to cope with current situation”, in State Information Service, 12 September 2011, available at http://www.sis.gov.eg/En/”

Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=57850#.U5HW2iiw4yF

http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/morsy-appoints-emergency-court-judges/
http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/morsy-appoints-emergency-court-judges/
http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/morsy-appoints-emergency-court-judges/
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
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املخــدرات لغــرض اإلتجــار واالختطــاف واالغتصــاب.٦٥٦

٣. اإلجراءات يف ظل قانون الطوارئ وأمام محكمة أمن الدولة طوارئ 

متنح املادة ٣)1( من قانون الطوارئ رئيس الجمهورية حق فرض قيود عىل حقوق األفراد يف التجمع والتنقل واإلقامة.

ال يحتــوي قانــون الطــوارئ مــواداً تكفــل حــق الفــرد يف إخطــاره عــىل وجــه الرسعــة بأســباب توقيفــه أو باالتهامــات املنســوبة إليــه، أو بالحــق يف مقابلــة محامــي 
أو حــق املثــول عــىل وجــه الرسعــة أمــام محكمــة.

مــن حيــث املامرســة، فــإن املدعــى عليهــم الذيــن حوكمــوا أمــام محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ احتُجــزوا يف أحيــان كثــرية مــع منــع االتصــال، يف مراكــز احتجــاز 
رسيــة، مــع حرمانهــم مــن الوصــول إىل محامــني مــن اختيارهــم، أو التواصــل عــىل انفــراد مــع املحامــني قبــل املحاكمــة وأثنائهــا.٦٥٧

األشــخاص املحتجــزون مبوجــب قانــون الطــوارئ لهــم الحــق يف الطعــن عــىل قانونيــة احتجازهــم يف ظــرف ســتة أشــهر مــن القبــض عليهــم.٦٥٨ عــىل محكمــة أمــن 
الدولــة طــوارئ أن تنظــر يف هــذه الطعــون »رسيعــاً«.٦٥٩

يف 2٠1٣ قضــت املحكمــة الدســتورية العليــا بــأن املــادة ٣)1( التــي تســمح باالعتقــال والتفتيــش يف بعــض الظــروف دون احــرتام لقانــون اإلجــراءات الجنائيــة، غــري 
دســتورية.٦٦٠ لكــن مــا زالــت مــواد أخــرى يف القانــون – تقــوض حقــوق األفــراد ومنهــا الحــق يف الحريــة – نافــذة.

مــن ثــم، وكــام ذكــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب، فــإن األفــراد الذيــن يعتــربون تهديــدا 
لألمــن الوطنــي، ميكــن أثنــاء حالــة الطــوارئ إخضاعهــم لنظــام االحتجــاز اإلداري، دون اتهامهــم بالــرورة أو إخضاعهــم للمحاكمــة.٦٦1

اإلطــار املُنشــأ مبوجــب قانــون الطــوارئ – ويشــمل عــدم إتاحــة مقابلــة املحامــني واالفتقــار للوصــول رسيعــاً ملحكمــة ورمبــا االحتجــاز ألجــل غــري مســمى – يزيــد 
مــن احتــامالت تعــرض املحتجزيــن يف هــذه الظــروف للتعذيــب واملعاملــة الســيئة.

يف عــام 2٠٠٩، أعــرب املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب عــن قلقــه إزاء إمكانيــة تعــرض 
املعتقلــني مبوجــب إطــار قانــون الطــوارئ للتعذيــب.٦٦2

وتحديداً، فقد ظهرت تقارير عديدة عن التعذيب واملعاملة السيئة لألفراد املعتقلني مبوجب قانون الطوارئ.٦٦٣

لطاملــا تــم اســتخدام االعرتافــات املنتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب واملعاملــة الســيئة كأدلــة يف محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ. يف قضيــة تخــص الطعــن عــىل عدالــة 
إجــراءات محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ حيــث ظهــرت مزاعــم بتعــرض املتهــم للتعذيــب، أشــارت اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب إىل أن األخــذ 
باالعرتافــات كأدلــة »يبــدو أنــه يشــكل عــىل األقــل جــزءاً مــن حيثيــات اإلدانــة وفــرض عقوبــة اإلعــدام« مــن قبــل محكمــة أمــن الدولــة العليــا.٦٦٤ شــددت اللجنــة 

ــون  ــواد ٧٧ إىل ٧٧ )ج(، ٧٨ )أ( إىل ٧٨ )ج(، ٨٠ )1(، ٨1، ٨2 )ب(، ٨٣، ٨٣ )أ(، ٨٥ إىل 1٠2 )2( مكــرر، و1٠2 )ب(، 2٩٠. قان ــم ٥٨ لســنةن 1٩٣٧ معــدل، م ــات رق ــون العقوب ٦٥٦   قان
األســلحة والذخائــر، رقــم ٣٩٤ لســنة 1٩٥٤ املعــدل بقانــون 1٦٥ لســنة 1٩٨1، مــادة 2٦. قانــون املخــدرات، رقــم 1٨2 لســنة 1٩٦٠ املعــدل، مــواد ٣٣ و٣٤.

/UPR/HRBodies/org.ohchr.lib//:http .ــدوري الشــامل ملــرص، أغســطس/آب 2٠٠٩، ص ٣ ــني إىل االســتعراض ال ــة للحقوقي ــة الدولي ــر اللجن ــال تقري ــبيل املث ٦٥٧   انظــر عــىل س
وانظــر:   pdf.InternationalCommissionofJurists_S07_2010_EGY_UPR_ICJ/EG/Session7/Documents

تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق االنسان والحريات االساسية يف سياق مكافحة االرهاب، رقم A/HRC/13/37/Add.2، فقرة .36 

تقرير منظمة العفو الدولية السنوي- مرص28  أيار/مايو 2009.

٦٥٨   قانون الطوارئ، مادة ٣)1(; اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، تعليق عام رقم ٨، رقم: HRI/GEN/1/Rev.1 عىل 1٧٩ فقرة 2.

٦٥٩   قانون الطوارئ، مادة ٣)1(.

٦٦٠   املحكمة الدستورية العليا، قضية رقم 1٧، حكم سنة قضائية 1٥، بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2٠1٣.

٦٦1   تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 1٤ أكتوبر/ترشين األول 2٠٠٩، فقرة 1٩.

٦٦2   تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 1٤ أكتوبر/ترشين األول 2٠٠٩، فقرة ٣٠.

٦٦٣   انظــر عــىل ســبيل املثــال: تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب، A/HRC/13/37/Add.2 1٤ أكتوبــر/
ــم  ــون الطــوارئ )يف عــام 2٠11 ت ــن ميارســون االعتقــاالت والتحقيقــات مبوجــب قان ــة، الذي ــاط مباحــث أمــن الدول ــد ضب ــن األول 2٠٠٩، فقــرة ٣٠، إذ أشــار إىل تفــي التعذيــب عــىل ي ترشي

اســتبدال مباحــث أمــن الدولــة باألمــن الوطنــي(. لجنــة مناهضــة التعذيــب، مالحظــات ختاميــة حــول مــرص، رقــم: CAT/C/CR/29/4 2٣ ديســمرب/كانون األول 2٠٠2، فقــرة ٥)ج(. وانظــر تقريــر 

_EGY_UPR_ICJ/EG/Session7/Documents/UPR/HRBodies/org.ohchr.lib//:http :2ــدوري الشــامل حــول مــرص، أغســطس/آب ٠٠٩ ــني إىل االســتعراض ال ــة للحقوقي ــة الدولي اللجن
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عــىل أن االعتــامد عــىل األدلــة املســتقاة مــن التعذيــب ينتهــك الحــق يف املحاكمــة العادلــة.

ليس لألفراد الحق يف الطعن عىل أحكام أي من محاكم أمن الدولة طوارئ.

جميــع األحــكام الصــادرة عــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ يجــب أن يــؤرش عليهــا مبوافقــة رئيــس الجمهوريــة. ميكــن للرئيــس تخفيــف أو تقليــص الُحكــم، أو 
تجميــد تنفيــذه أو األمــر بإعــادة املحاكمــة أمــام محكمــة أمــن دولــة طــوارئ أخــرى.٦٦٥

رابعاً. التقييم عىل ضوء املعايري الدولية

تعد املواد ٤ و٩ و1٤ من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية متصلة باستخدام املحاكم املتخصصة أثناء حالة الطوارئ. تنص املادة ٤ عىل: 

يف حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة األمــة، واملعلــن قيامهــا رســميا، يجــوز للــدول األطــراف يف هــذا العهــد أن تتخــذ، يف 
أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابــري ال تتقيــد بااللتزامــات املرتتبــة عليهــا مبقتــى هــذا العهــد، رشيطــة عــدم منافــاة هــذه 
التدابــري لاللتزامــات األخــرى املرتتبــة عليهــا مبقتــى القانــون الــدويل وعــدم انطوائهــا عــىل متييــز يكــون مــربره الوحيــد هــو العــرق أو 

اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو األصــل االجتامعــي.

يف حــني أنــه ال يجــوز اإلنقــاص مــن الحقــوق املكفولــة مبوجــب املــادة ٩ )حــق الفــرد يف الحريــة ويف األمــان عــىل شــخصه( واملــادة 1٤ )الحــق يف املحاكمــة العادلــة( 
، اال أن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أكــدت عــىل أن فــإن نطــاق فئــة القواعــد اآلمــرة يذهــب إىل أبعــد مــن قامئــة األحــكام التــي ال يجــوز تقييدهــا والــواردة 
يف املــادة ٦٦٦.٤إذ ال يجــوز للــدول األطــراف أن تلجــأ تحــت أي ظــرف إىل املــادة ٤ مــن العهــد لتربيــر تــرصف ينتهــك القانــون اإلنســاين أو القواعــد اآلمــرة للقانــون 

الــدويل، مثــل الحرمــان التعســفي مــن الحريــة أو الخــروج عــن املبــادئ األساســية للمحاكمــة العادلــة، مبــا يف ذلــك افــرتاض الــرباءة.٦٦٧

يف مــا يتعلــق باالحتجــاز التعســفي، فقــد أوضــح الفريــق العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي أن الحرمــان التعســفي مــن الحريــة ال ميكــن أبــداً أن يكــون إجــراًء 
رضوريــاً أو متناســباً، نظــراً ألن االعتبــارات التــي قــد تســوقها الدولــة لتربيــر االنتقــاص مــن الحــق مأخــوذة يف الحســبان بالفعــل ضمــن معيــار التعســف.٦٦٨

ــزاع  ــاء الن ــدويل اإلنســاين الســاري أثن ــون ال ــة رصاحــة مبوجــب القان ــة، وإميــاء إىل أن بعــض عنــارص هــذا الحــق مكفول أمــا بالنســبة للحــق يف املحاكمــة العادل
املســلح، فقــد توصلــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان إىل أنــه ال يوجــد مــربر لالنتقــاص مــن هــذه الضامنــات أثنــاء حــاالت الطــوارئ. تــرى اللجنــة أن مبــادئ 

القانونيــة وســيادة القانــون تتطلــب رضورة احــرتام املتطلبــات األساســية للمحاكمــة العادلــة أثنــاء حالــة الطــوارئ.٦٦٩

كــام شــددت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان عــىل أن املطلــب بــأن تكــون الهيئــات القضائيــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة، هــو حــق مطلــق ال يخضــع ألي 
اســتثناء.٦٧٠

ال ميكــن اعتبــار محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ املرصيــة مســتقلة أو محايــدة، كــام تتطلــب املــادة 1٤، ألنهــا – مــن بــني جملــة أمــور – تخضــع لتأثــري قــوي مــن 
قبــل الســلطة التنفيذيــة.

تحديــداً، فــإن اســتقالل وحيــاد محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ تقوضــه ســلطات الرئيــس الخاصــة بالتصديــق عــىل األحــكام وبإلغــاء وتخفيــف األحــكام الصــادرة عــن 
املحكمــة.٦٧1 أعربــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان عــن قلقهــا إزاء ســلطات الرئيــس املوســعة مبوجــب قانــون الطــوارئ الخــاص بـــ »التصديــق عــىل األحــكام 
والعفــو« عــن املحكــوم عليهــم، ووصفــت هــذا الــدور بأنــه »جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة وجــزء مــن النظــام القضــايئ«.٦٧2 باملثــل ذكــرت اللجنــة األفريقيــة أنــه 

»ال ميكــن النظــر لهيئــة قضائيــة كأنهــا مســتقلة عندمــا يكــون تنفيــذ أحكامهــا منوطــاً بالســلطة التنفيذيــة بالحكومــة، وهــو يف هــذه الحالــة رئيــس الدولــة«.٦٧٣

يتــرر اســتقالل وحيــاد محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ أكــر مــن منطلــق قــدرة الرئيــس عــىل الســيطرة عــىل تكويــن املحكمــة وتعيــني القضــاة والعســكريني 
للخدمــة يف املحكمــة.

٦٦٥   قانون الطوارئ، مواد 12 إىل 1٤.

٦٦٦   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 2٩، حالة الطوارئ )مادة ٤(، رقم: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2٠٠1( فقرة 11.

٦٦٧   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 2٩، حالة الطوارئ )مادة ٤(، رقم: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2٠٠1( فقرة 11.

٦٦٨   الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، رأي رقم ٩، رقم: A/HRC/22/44 )2٠12( فقرة ٤٨.

٦٦٩   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 2٩، حالة الطوارئ )مادة ٤(، رقم: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2٠٠1( فقرة 1٦.

٦٧٠   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام ٣2، فقرة 1٩.

٦٧1   قانون الطوارئ، مواد 12 إىل 1٤.

٦٧2   املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول مرص، رقم: CCPR/C/79/Add.23 فقرة ٩.

٦٧٣   »قضية املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ضد جمهورية مرص العربية«، رقم 334/06، اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب، فقرة 2٠٤.
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كــام أن اســتخدام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ كنظــام مــوازي للقضــاء وال يخضــع ملحاســبة إال مــن الســلطة التنفيذيــة، فهــذا يقــوض مــن اســتقالل القضــاء وإدارة 
العدالــة يف املجمــل. كل مــن دســتور 1٩٧1 ودســتور 2٠1٤ يؤكــدان عــىل أن األفــراد ال ميكــن محاكمتهــم إال أمــام »قاضيهــم الطبيعــي«.٦٧٤ يف مــرص يُفهــم مصطلــح 
»القــايض الطبيعــي« بصفتــه يشــري إىل القضــاة املدنيــني وقضــاة املحاكــم العاديــة.٦٧٥ مبوجــب القانــون الــدويل يحــق لألفــراد املحاكمــة أمــام محاكــم عاديــة.٦٧٦ مــن 

ثــم فــإن نشــاط محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ ال يناقضالقانــون الــدويل فحســب ، إمنــا يناقــض كذلــك املــادة ٩٧ مــن دســتور 2٠1٤.

إن احتجــاز ومحاكمــة األفــراد بنــاء عــىل قانــون الطــوارئ يعنــي ايضــاً اإلخفــاق يف الوفــاء باملعايــري الدوليــة التــي تحظــر االحتجــاز التعســفي واملتطلبــات األساســية 
للمحاكمــة العادلــة. وتحديــداً، وعــىل النقيــض مــن املــادة ٩)2( و)٣( مــن العهــد الــدويل، فــإن املوقوفــني واملحتجزيــن يحرمــون مــن حيــث القانــون واملامرســة 

مــن الحــق يف املثــول عــىل وجــه الرسعــة أمــام قــاٍض.٦٧٧

كــام أن املحتجزيــن مبوجــب قانــون الطــوارئ كثــرياً مــا يتعرضــون للتعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة الســيئة، وتشــمل االحتجــاز مــع منــع االتصــال لفــرتات 
طويلــة والحبــس االنفــرادي.٦٧٨ إن الحــق يف عــدم التعــرض للتعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة الســيئة ُمطلــق وغــري قابــل لإلنقــاص.٦٧٩

ألن الحــق يف عــدم التعــرض للتعذيــب واملعاملــة الســيئة غــري قابــل لالنتقــاص، فــإن األدلــة املنتزعــة يف انتهــاك لهــذا الحــق ال ميكــن اســتخدامها يف أيــة إجــراءات، 
مبــا يشــمل أثنــاء حالــة الطــوارئ.٦٨٠ لكــن تــم االعتــامد عــىل هــذه األدلــة يف حــاالت كثــرية أمــام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ. كــام أنــه ورغــم قــدرة األفــراد عــىل 
الطعــن عــىل قانونيــة احتجازهــم، فــال يُســمح لهــم بالطعــن عــىل أحــكام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ. مبعنــى آخــر، فــإن مــن يحاكمــون أمــام املحكمــة ال حــق 

لهــم يف مراجعــة األحــكام الصــادرة عنهــا أمــام هيئــة قضائيــة مســتقلة أعــىل درجــة. وذلــك ال يتوافــق مــع املــادة 1٤ مــن العهــد الــدويل.

شــددت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان عــىل أن »ضامنــات املحاكمــة العادلــة ال ميكــن أبــداً إخضاعهــا إلجــراءات انتقاصيــة تلتــف حــول حاميــة الحقــوق غــري 
القابلــة لالنتقــاص«.٦٨1 ومبــا أن املــادة ٦ تضمــن أال يحــدث حرمــان تعســفي مــن الحيــاة ، فــإن أي محاكمــة تــؤدي إىل فــرض عقوبــة اإلعــدام أثنــاء انعقــاد حالــة 

الطــوارئ يجــب أن تتســق مــع مقتضيــات املــادة 1٤.

مبــا أن العديــد مــن القضايــا التــي تنظرهــا محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ يُعاقــب عليهــا باإلعــدام – ومنهــا جرائــم اإلرهــاب واملخــدرات – فــإن انتهــاك حقــوق 
املحاكمــة العادلــة، ومنهــا تلــك املوضحــة أعــاله، ترقــى أيضــاً إىل مصــاف انتهــاك الحــق يف الحيــاة. هــذا ألنــه مــن أجــل احــرتام الحــق لالنتقــاص يف الحيــاة غــري 
القابــل ، مبوجــب املــادة ٦ مــن العهــد الــدويل، فــإن حقــوق املتهمــني بجرائــم يُعاقــب عليهــا باإلعــدام، ومنهــا مــا ورد يف املــادة 1٤، البــد أن تحــرتم بالكامــل، حتــى 

أثنــاء حالــة الطــوارئ.

وعليــه، ومــن بــني جملــة أمــور، فــإن اإلخفــاق يف احــرتام الحقــوق الخاصــة باملتهــم يف جرائــم يُعاقــب عليهــا باإلعــدام أمــام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ، ٠مثــل 
الحــق يف املثــول أمــام محكمــة مســتقلة محايــدة واإلخطــار الفــوري بأســباب التوقيــف واالحتجــاز وأيــة اتهامــات بحقــه وأن ميثــل أمــام قــاض عــىل وجــه الرسعــة 
والحــق يف التواصــل عــىل انفــراد مــع محامــي مــن اختيــاره والحــق يف الطعــن عــىل الُحكــم والعقوبــة الصــادرة عــن محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ أمــام محكمــة 
مســتقلة محايــدة أعــىل درجــة، فهــذا كلــه يرقــى النتهــاك الحــق يف الحيــاة. ويف هــذا الصــدد، ففــي عــام 2٠٠٩ ذكــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة 
حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب أن: »الحــق يف املراجعــة الكاملــة لإلدانــة والُحكــم أمــام محكمــة أعــىل درجــة يصبــح مهــامً بصفــة 

خاصــة عندمــا يصبــح مــن املمكــن أن تــؤدي اإلدانــة إىل اإلعــدام، وهــو مــا حــدث بالفعــل يف عــدد مــن محاكــامت اإلرهــاب يف مــرص«.٦٨2

يف يونيو/حزيــران 2٠1٣ أصــدرت املحكمــة الدســتورية العليــا حكــام بشــأن املــادة ٣)1( مــن قانــون الطــوارئ، وارتــأت أنهــا غــري دســتورية.٦٨٣ يف منطــوق ُحكــم 
املحكمــة الدســتورية العليــا حــول دســتورية املــادة ٣)1(، أكــدت املحكمــة أن النــص كإجــراء ترشيعــي يجــب أن يكــون متفقــا مــع الدســتور يف مجملــه، مبــا يشــمل 
املــواد الخاصــة بالحقــوق والحريــات. كذلــك أشــارت املحكمــة الدســتورية العليــا إىل أن قانــون الطــوارئ ال ميكــن اســتخدامه كمــربر لتقويــض مــواد الدســتور أو 

٦٧٤   املادة ٩٧ من دستور 2٠1٤ تنص عىل: »وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعى، واملحاكم االستثنائية محظورة«.

٦٧٥   انظر: 
Egypt After Mubarak: Liberalism, Islam and Democracy in the Arab World, Bruce K Rutherford, 2008, ps.143, 17٨

٦٧٦   العهــد الــدويل، مــادة 1٤)1(. مبــادئ وتوجيهــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة واملســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، مبــدأ أ)٤()هـــ(. مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية حــول اســتقالل 
ــدأ ٥. ــاء، مب القض

٦٧٧   العهد الدويل، مادة ٩)2( و)٣(. مبادئ وتوجيهات الحق يف املحاكمة العادلة يف أفريقيا، مبدأ م)2()أ( و)٣()أ(.

٦٧٨   انظر: 
دراسة مشرتكة بشان املامرسات العاملية يف ما يتصل باالحتجاز الرسي فس سياق مكافحة االرهاب، UN Doc. A/HRC/13/42 )2010(، الفقرات 2٧-2٨;

حالة المحتجزين في خليج غوانتانامو،  E/CN.4/2006/120 )2006(، فقرة ٥٣ ; املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب، رقم A/61/259، )2٠٠٦(، فقرة ٥٦; املقرر الخاص املعني 
بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، رقم A/63/223، الفقرات ٣٣، ٤٥ )ج(

٦٧٩   املادة ٤ )2( من العهد الدويل. مادة 2)2( من اتفاقية مناهضة التعذيب.

٦٨٠   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣2. فقرة ٦.

٦٨1   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٦.

٦٨2   بعثة إىل مرص، تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 ، فقرة ٣٣.

٦٨٣   املحكمــة الدســتورية العليــا، ُحكــم يف قضيــة 2٧ الســنة القضائيــة 1٥،  الجريــدة الرســمية عــدد 22 )مكــرر( ٣ يونيو/حزيــران 2٠1٣. ركــزت القضيــة عــىل املــادة ٣)1( مــن قانــون 
الطــوارئ التــي تســمح بقيــود عــىل حريــة املــرء يف التجمــع والتنقــل واإلقامــة يف أماكــن بعينهــا وأوقــات بعينهــا، والتــي تســمح ايضــاً باعتقــال وتفتيــش املشــتبهني الذيــن يهــددون األمــن والنظــام 

العــام. هــذه املــادة كانــت تــرصح بالتفتيــش دون االلتــزام مبــواد وأحــكام قانــون اإلجــراءات الجنائيــة.
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مخالفتهــا. رغــم أنــه كان مــن املمكــن أن يكــون ُحكــم املحكمــة الدســتورية نقطــة بدايــة إلنهــاء اســتخدام محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، فلــم يتــم بعــد إلغــاء 
قانــون الطــوارئ أو إصالحــه.

خامساً. التوصيات

عــىل ضــوء املذكــور أعــاله، فــإن عــىل الســلطات املرصيــة إلغــاء القــرار الرئــايس رقــم ١٣٦ لســنة ٢0١٤ بشــأن املحاكــم العســكرية، وتعديــل قانــون األحــكام 
العســكرية لضــامن مــا يــيل: 

i . أن تقتــرص واليــة املحاكــم العســكرية عــىل الفصــل يف املحاكــامت الخاصــة بالعســكرين التــي تشــتمل حــرصاً عــىل مخالفــات لقواعــد االنضبــاط
العســكري. 

ii . أال يكــون للمحاكــم العســكرية واليــة عــىل الجرائــم املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان األخــرى، مثــل التعذيــب أو
االختفــاء القــري أو القتــل غــري القانــوين. 

iii . أال يكــون للمحاكــم العســكرية واليــة محاكمــة املدنيــن، حتــى عندمــا يكــون الضحيــة عضــواً يف القــوات املســلحة أو جهــة مشــابهة لهــا أو إذا كان
الســلوك الخاضــع للمحاكمــة ُزعــم أنــه وقــع يف منطقــة يســيطر عليهــا الجيــش.

iv . .ًأال يُحاكم أمام محكمة عسكرية أي شخص ُزعم أنه ارتكب جرمية أو خالف االنضباط العسكري قبل بلوغه سن ١٨ عاما
v . .أن يكفل القانون املطلب الخاص بأن يكون احتجاز الطفل حال أخريا وألقرص فرة ممكنة، كام ورد يف اتفاقية حقوق الطفل

vi . :أن يحمي القانون استقالل وحياد القضاة باملحاكم العسكرية، وهذا من خالل
ــارون عــىل أســاس التدريــب عــىل أ.  ــار القضــاة العســكرين لضــامن أن مــن يعينــون لهــذه املناصــب يخت إرســاء معايــري واضحــة الختي

ــة وشــفافة. ــن مفتوحــة ونزيه ــة تعي ــون واملؤهــالت والنزاهــة واالســتحقاق، يف عملي القان
ضامن أن يكونوا خار	 سلسلة القيادة العسكرية والسلطة العسكرية فيام يخص األمور املتصلة مبامرسة مهامهم القضائية. ب. 
ــة بــرشوط الوظيفــة ومدتهــا وتأديــب القضــاة العســكرين تكفــل لهــم اســتقاللهم يف مواجهــة ت.  ضــامن أن اإلجــراءات واملعايــري املتصل

الهيــكل اإلداري العســكري وأن يتــم تفــادي أي إخضــاع مبــارش أو غــري مبــارش للقضــاة مــن حيــث الهيــكل الوظيفــي.
vii . :أن تُنفذ اإلجراءات بحق جميع األفراد يف القضاء العسكري بشكل متسق مع املعايري الدنيا للمحاكمة العادلة، وهذا من خالل

ضــامن أن الشــخص املوقــوف أو املحتجــز يتــا	 لــه فــوراً وبشــكل منتظــم وعــىل انفــراد التواصــل مــع محامــي مســتقل ومؤهــل ولديــه أ. 
خــرة وأن ينــال مســاعدته، وهــذا فــور التوقيــف وأثنــاء االســتجواب وقبــل واثنــاء وبعــد املحاكمــة واالســتئناف.

ضامن احرام الحق يف إتاحة الوقت والتسهيالت الكافية لتحضري الدفاع. ب. 
ــود عــىل كشــف ت.  ــايض وأن تكــون القي ــاع يتخذهــا ق ــح الدف ــة« لصال ــات »الري ــي تحــد مــن كشــف املعلوم ــرارات الت ضــامن أن الق

ــة اإلجــراءات.  ــام عــىل نزاهــة وعدال ــر بشــكل ع ــاع أو أن تؤث ــوق الدف ــز ضــد حق ــات هــي االســتثناء وال تشــتمل عــىل تحي املعلوم
سحب سلطة الرئيس الخاصة بالتصديق عىل األحكام. ث. 

viii . أن يكــون لجميــع األشــخاص الحــق يف الطعــن عــىل الُحكــم والعقوبــة عــىل كافــة األســس، ســواء مــن منطلــق األدلــة أو ألســباب قانونيــة، أمــام هيئــة
قضــاء مدنيــة مســتقلة ومحايــدة لهــا ســلطة إلغــاء الحكــم والعقوبــة.

إضافة إىل ذلك، ونظراً للثغرات املوثقة يف قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة طوارئ، فالبد من تعديل قانون الطوارئ مبا يكفل: 

i . .إلغاء إمكانية إنشاء كافة أنواع محاكم أمن الدولة طوارئ
ii . ــري ــدة يف إجــراءات تســتويف املعاي ــة ومســتقلة ومحاي ــم عادي ــام محاك ــة الطــوارئ أم ــاء حال ــن أثن ــن املوقوف ــع املدني ــأن يُحاكــم جمي ــة ب املطالب

ــدة. ــة مســتقلة ومحاي ــة قضائي ــة والُحكــم أمــام هيئ ــة مبــا يشــمل الحــق يف الطعــن عــىل اإلدان ــة للعدال الدولي
iii . ــزام نظــام ــق ضــامن الت ــوين، عــن طري ــوات التعويــض القان ــة االحتجــاز ألجــل غــري مســمى دون اتهامــات أو محاكمــة أو إتاحــة قن ــاء إمكاني إنه

ــراد  ــة األف ــامن أن كاف ــمل ض ــا يش ــية، مب ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــادة ٩ م ــوارئ بامل ــون الط ــاص بقان ــاز الخ االحتج
ــة:  ــات جنائي ــاء عــىل اتهام ــة أو بن ــم ألســباب أمني املحرومــن مــن حريته

ينالون حق مقابلة محامن من اختيارهم عىل انفراد والحصول عىل مساعدتهم. أ. 
متكينهم من إخطار األقارب بتوقيفهم أو احتجازهم أو حبسهم أو أي نقل رهن االحتجاز.ب. 
املثول فورا أمام محكمة مستقلة ومحايدة. ت. 
اإلخطار فوراً بأسباب االحتجاز واإلخطار بأية اتهامات عىل وجه الرعة.ث. 
التمكن من املحاكمة يف ظرف فرة زمنية معقولة أو اإلفرا	. 	. 
التمكــن مــن الحصــول عــىل املراجعــة املنتظمــة والدوريــة مــن قبــل محكمــة مســتقلة ومحايــدة لقانونيــة احتجازهــم، ال ســيام نظــراً 	. 

لتاريــخ إســاءة اســتغالل االحتجــاز اإلداري الطويــل.
iv . الحظــر الرصيــح الســتخدام أو االعتــامد عــىل بيانــات أو أدلــة أخــرى يُزعــم أنهــا منتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب أو غــريه مــن رضوب املعاملة الســيئة

أو اإلكــراه، مــا مل يثبــت عــدم صحــة ادعــاءات املعاملــة الســيئة أو اإلكــراه.
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امللحق I – القرارات الرئاسية ضد القضاة 
جدول بالقرارات الرئاسية بفصل القضاة ونقلهم وإحالتهم للمعاش من أغسطس/آب ٢0١٣ إىل فراير/شباط ٢0١٦. 

الوضع الحايلاملنصب قبل القراراالسمرقم

أكمل الكيالين 
الكيالين سليامن

قضايــا  هيئــة  يف  مستشــار 
لدولــة ا

فُصــل بقــرار رئــايس رقــم 2٠٣/٥11 )وقــع يف 2٠1٣/٨/٦، نــرش بالجريــدة الرســمية يف 
 .)2٠1٣/٨/1٥

محمــد  عمــرو 
أســامة أحمــد عبــد 

العــال

املنصــورة  مبحكمــة  قــايض 
ئيــة ا البتد ا

نُقــل إىل منصــب غــري قضــايئ يف وزارة التنميــة املحليــة، بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٣/٦٦1 )وقــع 
يف 2٠1٣/12/٣ ونــرش بالجريــدة الرســمية يف 12/12/2٠1٣(.

نايــف  منتــرص 
طلــب محمــد 

املنصــورة  مبحكمــة  قــايض 
ئيــة ا البتد ا

أحيــل إىل عمــل غــري قضــايئ بــوزارة التنميــة املحليــة بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٣/٦٦٨ )وقــع يف 
2٠1٣/12/٩ ونــرش يف الجريــدة الرســمية يف 12/1٩/2٠1٣(. 

محمــد  جعفــر 
الجــواد  عبــد 

للــه ا عبد

اإلســكندرية  مبحكمــة  قــايض 
االبتدائيــة

أحيــل إىل عمــل غــري قضــايئ بــوزارة التنميــة املحليــة بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٣/٦٦٧ )وقــع يف 
2٠1٣/12/٩ ونــرش يف الجريــدة الرســمية يف 12/1٩/2٠1٣(. 

محمــود  مدحــت 
محمــود  محمــد 

الرببــري

ــايس 2٠1٣/٦٦٩ عضو نيابة أوسيم  ــرار رئ ــة والهجــرة بق ــوى العامل ــري قضــايئ يف وزارة الق ــل إىل منصــب غ نُق
)وقــع يف 2٠1٣/12/٩ ونــرش يف الجريــدة الرســمية يف 12/2٧/2٠1٣(. 

مينــا وجيــه مينــا 
ــا حن

بورســعيد  مبحكمــة  قــايض 
ئيــة ا البتد ا

نقــل إىل عمــل غــري قضــايئ يف وزارة التنميــة اإلداريــة بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٤/٩ )وقــع يف 
ــدة الرســمية يف 1/1٦/2٠1٤(. ــرش بالجري 2٠1٤/1/٥ ون

ــو أحمــد  أســامة أب
ــد ــدي أحم الصعي

اســتئناف  مبحكمــة  قــايض 
هــرة لقا ا

نُقــل إىل عمــل غــري قضــايئ يف وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــايس 2٠1٤/1٠ )وقــع 
يف 2٠1٤/1/٥ ونــرش بالجريــدة الرســمية يف 1/1٦/2٠1٤(. 

مينــا وجيــه مينــا 
ــا حن

بورســعيد  مبحكمــة  قــايض 
ئيــة ا البتد ا

نقــل إىل عمــل غــري قضــايئ يف وزارة التنميــة اإلداريــة بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٤/٩ )وقــع يف 
ــدة الرســمية يف 1/1٦/2٠1٤(. ــرش بالجري 2٠1٤/1/٥ ون

مينــا وجيــه مينــا 
ــا حن

بورســعيد  مبحكمــة  قــايض 
ئيــة ا البتد ا

نقــل إىل عمــل غــري قضــايئ يف وزارة التنميــة اإلداريــة بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٤/٩ )وقــع يف 
ــدة الرســمية يف 1/1٦/2٠1٤(. ــرش بالجري 2٠1٤/1/٥ ون

ــو أحمــد  أســامة أب
ــد ــدي أحم الصعي

اســتئناف  مبحكمــة  قــايض 
هــرة لقا ا

نُقــل إىل عمــل غــري قضــايئ يف وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــايس 2٠1٤/1٠ )وقــع 
يف 2٠1٤/1/٥ ونــرش بالجريــدة الرســمية يف 1/1٦/2٠1٤(. 

محمــد  هشــام 
إبراهيــم الســعيد 

عــي  لرفا ا

الزقازيــق  محكمــة  رئيــس 
ئيــة  ا البتد ا

نُقــل إىل عمــل غــري قضــايئ بــوزارة املــوارد املائيــة والــري بقــرار رئــايس 2٠1٤/٦1 )وقــع يف 
ــمية 2/2٧/2٠1٤(. ــدة الرس ــرش بالجري 2٠1٤/2/1٩ ون

عبــد  محمــد 
الحفيــظ أبــو العــال 

الحفيــظ عبــد 

اإلســكندرية  محكمــة  رئيــس 
االبتدائيــة

نقــل إىل منصــب غــري قضــايئ يف وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــايس 2٠1٤/٦2 )وقــع 
يف 2٠1٤/2/1٩ ونــرش بالجريدة الرســمية 2/2٧/2٠1٤(.

يحيــى  عــامد 
أحمــد  محمــد 

مستشــار مســاعد بهيئــة قضايــا 
الدولــة 

ــايس  ــرار رئ ــة بق ــة اإلداري ــة والتنمي ــة املحلي ــوزارة التنمي ــايئ ب ــرير قض ــب غ ــل إىل منص نق
2٠1٤/1٥2 )وقــع يف 2٠1٤/٥/2 ونــرش بالجريــدة الرســمية 1٥/2٠1٤/٥(. 

الســعيد  محمــد 
العزيــز  عبــد 

لجمــل ا

ســوهاج  مبحكمــة  قــايض 
ئيــة  ا البتد ا

ــايس  ــرار رئ ــة بق ــة اإلداري ــة والتنمي ــة املحلي ــايئ يف وزارة التنمي ــري قض ــب غ ــل إىل منص نق
2٠1٤/1٧٦ )وقــع يف 2٠1٤/٥/2٥، نــرش بالجريــدة الرســمية يف 2٠1٤/٦/٥(. 

الحــي  عبــد 
عبــد  إســامعيل 
إســامعيل الحــي 

جنــوب  بنيابــة  نيابــة  عضــو 
أســيوط

نقــل إىل منصــب غــري ضــايئ يف وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــايس 2٠1٤/1٧٧ )وقــع 
يف 2٠1٤/٥/2٥ ونــرش بالجريدة الرســمية 2٠1٤/٦/٥(. 

وليــد محمــد رشــاد 
رشايب

رئيــس محكمــة شــامل القاهــرة 
االبتدائية

فُصــل مــن العمــل بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٤/2٦1 )وقــع 2٠1٤/٨/1٠ ونــرش بالجريــدة 
 .)2٠1٤/٨/1٤ الرســمية 

محمــد  ســامح 
حســني  عبداللــه 
الجبــاس  حســن 

ــمية نيابة إدارية ــدة الرس ــرش بالجري ــع يف 2٠1٤/1٠/1٣ ون ــم 2٠1٤/٣٥2 )وق ــايس رق ــرار رئ ــل بق فص
 .)2٠1٤/1٠/2٣
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عــز الديــن عبــد 
عبــد  العظيــم 
إمبــايب الحميــد 

فصل بقرار رئايس 2٠1٤/٤1٦ )وقع 2٠1٤/11/11، نرش بالجريدة الرسمية 2٠1٤/11/2٠(. رئيس بالنيابة اإلدارية

إبراهيــم  طلعــت 
ــه ــد الل ــد عب محم

اســتئناف  محكمــة  رئيــس 
ية ر إلســكند ا

النائب العام يف عهد مريس 

أحيــل للمعــاش قــرسا بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٤/٤٣٨ )وقــع يف 2٠1٤/11/2٣، نــرش بالجريــدة 
الرســمية ٤/12/2٠1٤(. 

محمــد  هيثــم 
ــي  ــم الرفاع إبراهي

رئيــس محكمــة شــامل القاهــرة 
االبتدائية 

ــع يف  ــايس 2٠1٤/٤٣٩ )وق ــرار رئ ــة بق ــة املحلي ــايئ يف وزارة التنمي ــري قض ــل غ ــل إىل عم أحي
2٠1٤/11/2٣، نــرش يف الجريــدة الرســمية ٤/12/2٠1٤(. 

عبــد  محمــد 
محمــد  الحميــد 
النجــار  ســليم 

اســتئناف  مبحكمــة  قــايض 
ملنصــورة ا

ــايس 2٠1٤/٤٤٠ )وقــع يف  ــة بقــرار رئ ــة املحلي نقــل إىل منصــب غــري قضــايئ يف وزارة التنمي
ــمية ٤/12/2٠1٤(.  ــدة الرس ــرش بالجري 2٠1٤/11/2٣، ن

محمــد  أحمــد 
محمــد  يحيــى 

اســتئناف  محكمــة  رئيــس 
هــرة  لقا ا

أحيــل للمعــاش قــرسا بقــرار رئــايس 2٠1٤/٤٤1 )قــع 2٠1٤/11/2٣ ونــرش بالجريــدة الرســمية 
 .)2٠1٤/12/٤

ــو  ــد أب عــامد محم
ــد  ــام أحم هش

املنصــورة  محكمــة  رئيــس 
ئيــة ا البتد ا

أحيلــوا جميعــا للمعــاش بقــرار رئــايس رقــم 2٠1٤/٤٤2 )وقــع يف 2٠1٤/11/2٣ نــرش 
 .)2٠1٤/12/٤ الرســمية  بالجريــدة 

محمــد  حــازم 
حســن محمــود 

املنصــورة  محكمــة  رئيــس 
ئيــة  ا البتد ا

عبــد  مصطفــى 
ــى  ــم مصطف الرحي

دويــدار

جنــوب  محكمــة  رئيــس 
االبتدائيــة القاهــرة 

ــه  ــا الل ــد عط محم
محمد عطا الله 

املنصــورة  محكمــة  رئيــس 
ئيــة ا البتد ا

الديــن  عــامد 
البنــداري  محمــد 

حمــد  أ

رئيس محكمة بنها االبتدائية

محمــد  أميــن 
ــى ــف مصطف يوس

دميــاط  محكمــة  رئيــس 
ئيــة ا بتد ال ا

محمــد  أحمــد 
رضــوان أحمــد 

دميــاط  مبحكمــة  قــايض 
ئيــة ا بتد ال ا

أحمــد  أميــن 
فــرج  الــورداين 

ي و لصــا ا

اســتئناف  محكمــة  رئيــس 
هــرة لقا ا

ــمية ٥  ــدة الرس ــرش بالجري ــع 2٠1٥/2/1٧ ن ــايس 2٠1٥/1٠٠ )وق ــرار رئ ــاش بق ــل للمع أحي
مــارس/آذار 2٠1٥(. 

الســيد ٣1 محمــود 
فرحــات محمــود 

بقــرار قايض بهيئة قضايا الدولة  فُصــل 
يس  ئــا ر
 2 ٩ 1 ٦ /٥ ٦
)وقــع ٨ فربايــر/

 ،2٠1٦ شــباط 
ــدة  ــرش بالجري ن
 1٨ الرســمية 
ط  شــبا / ير فربا

 . )2 ٠ 1 ٦

محمــد ٣2 طلعــت 
العــرشي محمــود 

قايض بهيئة قضايا الدولة 

محمــد أحمــد عبــد ٣٣
الحميــد 

مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة

محمــد ٣٤ ســعيد 
عبــد  محمــد 

يــم لكر ا

مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة
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