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 MDE 12/5186/2022: رقم الوثيقة      2022 ني/كانون الثايناير   27 :التاريخ

 

يجب إسقاط األحكام ووقف المحاكمات الجائرة أمام  :مصر: بيان مشترك
 محاكم الطوارئ

 
ألحكام الصادرة بحق سبعة مدافعين ا إلى إلغاءالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الفور  نحن المنظمات الموقعة أدناه،ندعو، 

تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة على خلفية والذين أدينوا  ،عن حقوق اإلنسان ونشطاء وسياسيين محتجزين تعسفا  
وضع . كما تحث المنظمات على قهم بشكل سلميبممارسة حقو لمجرد قيامهمأمام محاكم الطوارئ  جائرة للغايةفي محاكمات 

بإجراءات غير عادلة واألحكام الصادرة عنها غير بيعتها بط إنها معيبةحيث  ،فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئبشكل  حد
 قابلة لالستئناف.

 
منشورات  على خلفيةلسجن لمدة أربع سنوات با سنطاويأحمد سمير  ، ُحكم على الطالب والباحث2021 /حزيرانيونيو 22في 
حكمت محكمة أمن الدولة العليا على  2021 تشرين الثانينوفمبر/ 17. وفي أنه قام بكتابتها التواصل االجتماعي أنكر مواقععلى 
بالسجن لمدد  زياد العليميوعلى السياسي والمحامي والبرلماني السابق  وحسام مؤنس فؤادهشام ن والسياسي ي ن ي  الصحفي  

 ماكالمعيشة.  ىاالقتصادية ومستو اتسجل حقوق اإلنسان في مصر والسياسلتتراوح بين أربع وخمس سنوات لمجرد انتقادهم 
وعلى المحامي الحقوقي ومدير  ،بالسجن خمس سنواتعالء عبد الفتاح  حكمت محكمة أمن الدولة العليا مؤخرا  على الناشط البارز

بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية " أكسجينمحمد إبراهيم رضوان "وعلى المدون والناشط قر محمد الباعدالة مؤسسة 
 التواصل االجتماعي التي تنتقد سجل مصر الحقوقي. مواقعكتاباتهم على 

 
واستخدمت تهم  ،تشريعات لتقويض استقالل القضاء وضمانات المحاكمة العادلة في السنوات األخيرةالسلطات المصرية  سنت

وإسكات األصوات المستقلة والمعارضة في البالد. في  ،لحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلميافضفاضة لقمع 
أحالت السلطات المصرية ما ال يقل عن عشرين من المدافعين  ،2021األشهر التي سبقت رفع حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين األول 

 .مستمرا  والتي ال يزال بعضها  ،والسياسيين المعارضين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ والنشطاءان عن حقوق اإلنس
 

. يسمح القانون بطبيعتهاغير عادلة  بأنها ،حالة الطوارئ بموجب تسريالتي  محاكم أمن الدولة العليا طوارئ،اإلجراءات أمام تتسم 
 19لمادة . وتنص ااوتعيين القضاة وتحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصه حاكمبتشكيل تلك المحالة الطوارئ للرئيس  ينظمالذي 

 حالة الطوارئ. رفعمن القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد 
 

 يبما في ذلك حق الدفاع والحق ف ،في المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا دورييتم انتهاك معايير المحاكمة العادلة بشكل 
 م.االتهام واألحكا موادمن تصوير ملفات القضايا و، كما ُيمنعون من التواصل مع موكليهم على انفراد ُيحرم المحامونعلنية الجلسات. 

 
التقاضي المتاحة في المحاكمات الجنائية  درجاتُيحرم المتهمون الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا من  ،ذلك باإلضافة إلى

عليها.  بل يقوم رئيس الجمهورية فقط بالتصديق محكمة أمن الدولة العليا، مناألحكام الصادرة  يمكن االستئناف فيال  حيث، األخرى
 صديقالتسواء قبل ئها، يتمتع الرئيس بصالحية تخفيف األحكام أو إلغا ،حالة الطوارئ ينظمبموجب أحكام مختلفة من القانون الذي 

 .ن سريان حالة الطوارىء من عدمهبغض النظر ع ،أو بعدهيها عل
  

تم تقضايا منفصلة لم  على ذمةجميع النشطاء والسياسيين المذكورين أعاله رهن الحبس االحتياطي لفترات طويلة  تم احتجاز
بموجب  المنصوص عليه الحد األقصى للحبس االحتياطي ووه ،عامين تتجاوزلمدد  احتياطيا  حبس معظمهم  وتملمحاكمة. ل إحالتها

بناء   ،إن لم تكن متطابقة متشابهة، معهم بتهم مفبركةنيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق  تقومقانون اإلجراءات الجنائية المصري. 
. عالوة على تلك التحريات باالطالعوال ُيسمح لهم ولمحاميهم  و جهاز أمني خاص،وه ،سرية من قطاع األمن الوطني تحرياتعلى 

 ،في الحبس االحتياطي في هذه القضايا المنفصلة لن ُيحتسب ضمن مدة األحكام الصادرة بحقهم قضوهالوقت الذي فإن  ،على ذلك
 مما يطيل فترة سجنهم الجائر.

 
لتعذيب وغيره من ضروب سوء افي ظروف تنتهك الحظر المطلق على  ولالحتجازتعرض جميع األفراد المذكورين أعاله لسوء المعاملة 

لحقوق المدنية والسياسية لبموجب العهد الدولي  اللتزامات مصرو ،انتهاك للدستور والتشريعات المحلية في مصرالمعاملة في 
 ها.طرفا  في تعتبر مصرالتي  ،واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
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الجائرة الصادرة بحق كل  األحكامندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور إللغاء  ،أدناه المنظمات الموقعة ، نحنوعليه، فإننا
وهشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وعالء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان  سنطاويمن أحمد سمير 

إليهم وتقديم  المنسوبةوط عنهم وإسقاط جميع التهم ندعو السلطات المصرية إلى اإلفراج الفوري وغير المشر . كما"أكسجين"
ندعو السلطات  ،وغيرها من األضرار التي لحقت بهم. عالوة على ذلك التعسفي من حريتهم حرمانهمتعويضات شاملة وكافية عن 
 لمحاكمات الجارية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء االمصرية على الفور إلى إنهاء 

 الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.السياسيين 
 

 

 :المنظمات الموقعة

 األورومتوسطية للحقوق

 التحالف التونسي للكرامة ورد االعتبار

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

 الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان

 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

 اإلنسان الخدمة الدولية لحقوق

 الجمعية التونسية أوالدنا

 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 الراقصون المواطنون الجنوب

 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية 

 الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب

 بلجيكا –العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب 

 كاتالونيا –إسبانيا  –لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ا

 ألمانيا –العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب 

 الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

 الكرامة للحقوق والحريات

 اللجنة األمريكية ضد القمع السياسي في مصر

 اللجنة الدولية للحقوقيين

 المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 المرصد التونسي الماكن االحتجاز

 المنتدى المتوسطي للذاكرة

 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

 جمعية الكرامة للحقوق والحريات  

 جمعية تفعيل الحق في االختالف

 جمعية فني رغما عني 

 الدولية للسالم والحرية رابطة النساء

 روبرت ف. كينيدي لحقوق اإلنسان

 سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان
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 شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة االنتخابات في غينيا

 ال سالم دون عدالة

 مبادرة الحرية

 (RSFمراسلون بال حدود )

 مرصد هلسنكي اليوناني

 مركز البحرين لمناهضة التعذيب

 الحقوق اإلنجابيةمركز 

 مركز العمل االجتماعي إلعادة تأهيل وتأهيل ضحايا التعذيب والحرب والعنف

 مشروع الديمقراطية في الشرق االوسط

 معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط

 منّا لحقوق اإلنسان

 منظمة العدالة ورد االعتبار   

 منظمة العفو الدولية

 منظمة القلم الدولية

 بخطوة لسيادة القانون وحقوق اإلنسانمنظمة خطوة 

 منظمة ذكرى ووفاء   

 مواطنة لحقوق اإلنسان

 مؤسسة بالدي لحقوق األنسان

 مؤسسة حرية الفكر والتعبير

Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE) 

Association UMDPL (Ukraine) 

CIVICUS 

CNCD-11.11.11 

Committee for Justice (CFJ) 

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) 

Human Rights Association (IHD) 

humanrights.ch 

Karapatan Alliance Philippines 

Kenya Human Rights Commission 

Odhikar 

Safeguard Defenders 

Scholars at Risk 
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