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 ستقالمالقضاء ان �كون ضمان العمل على طالبت اللجنة الدول�ة للحقوقیین الیوم السلطات المصر�ة بوضع حد لتدخل السلطة التنفیذ�ة في شؤون القضاء و 

 وتعز�ز س�ادة القانون. حما�ة حقوق اإلنسانأساسا لو 

االستقالل�ة غ�اب ضمانات فّعالة تكفل  ع،أداة للقم للجنة الدول�ة للحقوقیین تحت عنوان: القضاء المصري:جدید تقر�ر نشر الب�ان على ضوء  وصدر

 .والمحاس�ة

ضمن ذلك تمعارضتهم للج�ش أو السلطة التفیذ�ة. و� قر�ر العدید من األسالیب التي �ستخدم من خاللها القضاء كأداة إلسكات الذین �شت�ه فيتو�وثق ال

تطبیق و الح�س االحت�اطي؛ قر�نة واعتماد تهم ال أساس لها؛ استنادا إلى أعضاء الن�ا�ة العامة والقضاء من قبل  و االستمرار فیها تحر�ك المتا�عات الجنائ�ة

تستند و والعجز عن احترام الحقوق األساس�ة للمحاكمة العادلة. وعدم السماح بتقد�م الطعون في دستور�ة تلك القوانین؛  ؛قوانین تنتهك حقوق اإلنسان

 .للمدانین اإلدانات في مصر �شكل منتظم على أحكام غیر مسب�ة �القدر الكافي ودون إث�ات المسؤول�ة الفرد�ة

بإخضاع القضاء قاما الج�ش والسلطة التنفیذ�ة " دى اللجنة الدول�ة للحقوقیین، أنمال افر�ق�ا لوصرح سعید بنعر��ة، مدیر برنامج الشرق األوسط وش

تعز�ز في  ه أداة ط�عة للقمع المستمر لحقوق اإلنسان في مصر". "و�ذلك، تنازل القضاة وأعضاء الن�ا�ة عن مسؤولیتهم األولىجعالو ، إلرادتهما الس�اس�ة

 مكلفون �حمایتها". التي همفي انتهاك الحقوق  �ساهمون  الستخدام التعسفي للسلطة، أص�ح القضاة أنفسهم دي لالتصس�ادة القانون. و�دال من 

ممارسین للحق في غیرهم من المؤ�دین للد�مقراط�ة والصحفیین و النشطاء القد تعرض اآلالف من المعارضین الس�اسیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان، و و 

 للمالحقات القضائ�ة المس�سة، وأدینوا في أعقاب محاكمات غیر عادلة. حر�ة التعبیر والتجمع،

األفراد أنفسهم الذین ، في حین أنهم للسلطاتالمشت�ه في معارضتهم المحامین والقضاة على والسلطة التنفیذ�ة  ي �مارسه الج�شذالقمع ال كما یوثق التقر�ر

 .والحر�اتلحقوق حما�ة اخط الدفاع األخیر ل وامن المفترض أن �كون

عن المنظم للقضاء وعجزه اإلطار القانوني  ضعفوقد خلصت اللجنة الدول�ة للحقوقیین إلى أن التسی�س اله�كلي والنظامي للقضاء المصري قد سهله جزئ�ا 

  .ومساءلتهتوفیر الضمانات الالزمة الستقالل القضاء 

أدت الت�ع�ة كما احترام استقالل القضاء. ضمان في تقو�ض قدرة المجلس على  اومسهامته المجلس األعلى للقضاء اتواختصاص تركی�ةو�حلل التقر�ر 

جز عن المؤسس�ة والوظ�ف�ة لمكتب النائب العام للسلطة التنفیذ�ة إلى المالحقات القضائ�ة المس�سة ضد شخص�ات تعتبر معارضة، كما أدت إلى الع

 انتهاكات حقوق اإلنسان. هم عنالمشت�ه في مسؤولیتالشرطة و مالحقة أفراد الج�ش 

تقو�ض استقالل ساهم في ، مما إلى المحكمة الدستور�ة العل�االمقید الواسع للمحاكم العسكر�ة واالستثنائ�ة وكذلك الولوج  االختصاصكما یوثق التقر�ر 

 .القضاء

وأضاف أن "الخطوة األولى في هذا االتجاه " احترام استقالل القضاء.ي لضمان وطالب بنعر��ة "السلطات المصر�ة �االمتثال اللتزاماتها �موجب القانون الدول

استقالل القضاء تمثل في إصالح شامل لإلطار القانوني المنظم لعمل القضاء من أجل ضمان االمتثال الكامل للقانون الدولي والمعاییر الدول�ة المتعلقة �

 نزاهته ومساءلته."

 .قانون وفي الممارسةفي ال ،في مصرؤلیته ومس ءاستقالل القضاوتعز�ز ت المصر�ة بهدف ضمان اللسلط توص�ة مائة وستة وثالثون التقر�ر  قدمو�

  



 
 

 العمل على:إلى لسلطات المصر�ة دعوتها لللحقوقیین توص�ات اللجنة الدول�ة ومن بین 

i. .وضع حد لتدخل السلطة التنفیذ�ة في شؤون القضاء 
ii. األفراد الذین تمت إدانتهم من طرف  ضد المدنیین الذین تمت محاكمتهم امام المحاكم العسكر�ة، وضد داناتعقو�ات واإلإسقاط كل ال

  المحاكم المدن�ة نییجة لمحاكمات غیر عادلة.
iii. عندما تخلص التحق�قات المحایدة  ، وان ال �حركوا المتا�عات او �ستمروا فیهاوثابت أن یؤدي اعضاء الن�ا�ة العامة مهامهم �شكل عادل

 ان االتهامات ال أساس لها.إلى 
iv. وضامنة لحقوق األطراف ان تكون االجراءات القضائ�ة نز�هة 
v.  .منع الح�س االحت�اطي التلقائي وضمان ان یتم االمر �الح�س قبل المحاكمة حصر�ا من طرف القاضي وفي ظروف �حددها القانون  
vi.  كون، على األقل، نصف أعضائه من القضاة المنتخبین من قبل نظرائهم.وأن  األعلى �موجب القانون،استقالل مجلس القضاء ضمان� 
vii.  المتعلقة بإدارة المسار المهني للقضاة، �ما �شمل اخت�ار، وتعیین، و وز�ر العدل المخولة لسلطات ال�حصر�ا تكلیف مجلس القضاء األعلى

 وتكلیف، وانتداب، وتأدیب القضاة.

viii. تستند عمل�ة تعیین القضاة إلى معاییر  وأن ،ات نز�هة، وحرة، وشفافة لتعیین القضاة، �شرف علیها مجلس القضاء األعلىإجراء ضمان

عن عمل�ات التمییز الماض�ة التي أسفرت عن ضعف تمثیل النساء المؤهالت في الضرر الناجم استحقاق موضوع�ة مع ضرورة  جبر 

 القضاء.

ix.  لتأدیب القضاة وعزلهم من  �ةاستخدامها كمرجع�تم تتوافق مع المعاییر الدول�ة �عدها الجهاز القضائي و وضع مدونة سلوك قضائ�ة

 مناصبهم. 

x. وأن تستند عمل�ة تعیین أعضاء المحكمة إلى معاییر استحقاق  فتحة لتعیین أعضاء المحكمة الدستور�ة العل�ا.نإجراءات شفافة وم ضمان

 .لمحكمةلالماض�ة، وضمان تعز�ز االستقالل المؤسسي والفردي ییز في التعیینات موضوع�ة وٕالى معالجة حاالت التم

xi. ا اعتماد إجراءات واضحة وشفافة لرفع الطعون الدستور�ة أمام المحكمة الدستور�ة العل�ا والتأكد من أن المع�ار الذي تط�قه المحاكم الدن�

 في إحالة الدعاوى غیر تقییدي أو مثقل من دون وجه حق.

xii. اتعلى التدخل في صناعة القرار  تهقدر والحد من سلطات وز�ر العدل ٕالغاء االستقالل�ة المؤسس�ة والعمل�ة لمكتب النائب العام، و  ضمان 

 الخاص �المالحقة القضائ�ة في الحاالت الفرد�ة.

xiii.  نتهاكاتلال الن�ا�ة العامة، تنص على إ�الء أعضاء الن�ا�ة العامة ما �كفي من االنت�اه  لعملواضحة وشفافة  م�ادئ توجیه�ة وضعضمان 

 قضا�ا الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم التي ینص علیها القانون الدولي.  �ما في ذلك، یینعمومالموظفین الالمرتك�ة من قبل 

xiv.  تتسق مع المعاییر الدول�ة، �مشاركة فعالة من أعضاء الن�ا�ة العامة أنفسهم، وكذلك ص�اغة واعتماد مدونة سلوك ألعضاء الن�ا�ة العامة

 مشاركة المحامین والقضاة.

xv. مخالفة قواعد االنض�اط العسكري.  في حاالتاختصاص المحاكم العسكر�ة على محاكمة االفراد العسكر�ین  حصر 

xvi.  أال �كون للمحاكم العسكر�ة اختصاص في الجرائم الخاضعة للقانون الدولي أو انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى، مثل التعذیب أو االختفاء

 القسري أو القتل خارج القانون. 

xvii.  ة أو إذا كانت هناك محاكمة المدنیین حتى عندما تكون الضح�ة من القوات المسلحة أو جهة عسكر��أال تكون المحاكم العسكر�ة مختصة

 راضي �س�طر علیها الج�ش. أ ادعاءات بوقوع األمر على 


