
	
 

 "2013"قضیة بیان یولیو  تعسفیا في المعزولینالقضاة مصر: یجب إعادة 
 

 ھملعزتم ادة كل من المستقلین وبإعالیوم بالحد من ھجماتھا ضد القضاة  السلطات المصریة طالبت اللجنة الدولیة للحقوقیین
 عادلة.التعسفیة وغیر التأدیبیة الجراءات اإل من خالل

 
في قضیة  ةة الجماعیتحلل مدى امتثال اإلجراءات التأدیبیلمذكرة قانونیة اللجنة الدولیة للحقوقیین  جاء ھذا البیان مع إصدار

 والمحاكمة حسب األصول." للمعاییر الدولیة بشأن استقالل القضاء 2013"بیان یولیو 
 

 31"، بعدم "صالحیة" 2013قضیة "بیان یولیو  فيمؤید لمجلس التأدیب  قراربقضى المجلس األعلى للتأدیب، وقد 
بعد اإلحاطة بالرئیس محمد مرسي وتولي القوات المسلحة صدر لبیان علني تأییدھم قاضیا لتبوؤ منصب قضائي بسبب 

، وبالتواصل والحوار بین جمیع الفرقاء في الدولة وصوال إلى توافق في بإعادة تفعیل الدستورالسلطة. وقد طالب البیان 
 إطار الشرعیة الدستوریة، كما أكد البیان على وجوب احترام حق التظاھر السلمي.

 
 2013ن یولیو اصرح سعید بنعربیة، مدیر برنامج الشرق األوسط وشمال افریقیا لدى اللجنة الدولیة للحقوقیین، بأن "بیو

د عزل یعووتكوین الجمعیات. یعد ممارسة مشروعة، من قبل القضاة المعنیین، لحقھم في حریة التعبیر وحریة التجمع 
مصر بموجب القانون الدولي بشأن احترام إجراءات جماعیة وتعسفیة وغیر عادلة انتھاكا اللتزامات  من خاللالقضاة 

 استقالل القضاء."مبدأ ومراعاة 
 
یر جدیرین تجعلھم غیكون القضاة عرضة لإلیقاف أو للعزل إال لدواعي عدم القدرة أو السلوك التي دولیة، ال ا للمعاییر الوفق

 محاكمة عادلة أمام ھیئة مستقلة ومحایدة. أن یتم ذلك عن طریقبأداء مھامھم، و
 

شكال وموضوعا، بما في  2013بیان یولیو  قضیةالتي شابت  العدیدةة الدولیة للحقوقیین أوجھ القصور تحلل مذكرة اللجن
وتكافؤ الفرص أمام  انتھاك حق القضاة في حریة التعبیر والتجمع، والحق في محاكمة عادلة أمام ھیئة مستقلة ونزیھة،ذلك 

، بما في ذلك اإلخفاق في إعطاء القضاة من خالل طرق عدیدة االنتقاص من حق القضاة في الدفاعالمحاكم. وقد تم كذلك 
 اإلشعار المسبق والمناسب فیما یتعلق بالجلسات والطالع على ملف القضیة قبل الجلسات.

 
تطالب اللجنة الدولیة للحقوقیین  ،2013التي شابت قضیة بیان یولیو م بنعربیة مضیفا بأنھ: "نظرا لسلسلة االنتھاكات تختاو

وإعادة القضاة المعزولین تعسفیا، واالمتناع عن الھجمات  بإلغاء قرارات المجلس األعلى للتأدیب،السلطات المصریة 
 الموجھة ضد القضاء، والحد فورا من حملتھا الھادفة إلى إسكات القضاة المستقلین."

 
 للتواصل

 
 سعید بنعربیة، مدیر برنامج الشرق األوسط وشمال افریقیا لدى اللجنة الدولیة للحقوقیین،
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