
 

 

ك   اليوم العال�ي للمحا�مة العادلة - ب�ان مش�ت

، والذي سيتم االحتفال به   (IFTD)للمحا�مة العادلة  العال�ي ، اليوم    2022يونيو    14�صادف اليوم ،  
ي يركز عليها االتحاد الدو�ي للس�احة والتنم�ة هذا العام   ي جميع أنحاء العالم. إن الدولة اليت

للمرة الثان�ة �ف
ي  

ي منذ سنوات عد�دة من انتها�ات منهج�ة لحقوق اإل�سان ونقص خط�ي �ف
�ي م� ، البلد الذي �عايف

المنظمات الموقعة   إذ تلفت،   للمحا�مة العادلة  العال�ي ال باليوم  معاي�ي المحا�مة العادلة. بمناسبة االحتف
ي البالد ،  

السلطات الم��ة التخاذ الخطوات الالزمة ع� الفور    تدعو أدناە االنتباە إ� تدهور األوضاع �ف
ي م� ، وخلق بيئة  

ي محا�مة عادلة �ف
تمكن من حما�ة تلك الحقوق اإلجرائ�ة األساس�ة لالمتثال للحق �ف

كل فعال. كما تدعو المنظمات الموقعة أدناە المجتمع الدو�ي إ� ز�ادة جهودە للفت االنتباە إ� الوضع  �ش
ي محا�مة عادلة

ف �شكل خاص ع� االمتثال للحق �ف ك�ي ي م� ، مع ال�ت
 .�ف

 

 للمحا�مة العادلة العال�ي خلف�ة عن اليوم 

العادلة   المحا�مة  مبادئ  حما�ة  ي 
�ف ترك�ا  ي 

�ف ي 
القضايئ للنظام  الخط�ي  اإلخفاق  ع�  ا  امها،رد�  تبدأ   واح�ت

ي يناير )  Aytaç Ünsal(  "أيتاك أو�سال" و  )Ebru Timtik(  "إبرو ت�مت�ك" ان  تالمحامي
ا عن الطعام �ف اب� إ�ف

ومح2020 لتحق�قات  تعرضوا  ممن  عد�دة  آلالف  ك  مش�ت مطلب  عن  ا  ع�ب وقد  تعسف�ة .  ا�مات 
وعة.   الم�ش واإلدانات غ�ي  واالحتجاز  ف    ودعوا واالعتقاالت  لتأمني اماتها  ف االمتثال الل�ت إ�  ك�ة  ال�ت الحكومة 

ي  
. �ف ي �شكل انتها�ات منهج�ة لهذا الحق األسا�ي ي محا�مة عادلة و�نهاء الممارسات اليت

ام الحق �ف   5واح�ت
ترك�ا،    ، 2020أب��ل   ي 

�ف ف  المحامني يوم  ي 
ا  حوال �ف الطعام إ� ص�ام    ا بهم إ�ف للتأ��د ع�  حيت  عن  الموت 

اليوم    ،2020أغسطس    27  يومح�اتها    "إبرو ت�مت�ك"األهم�ة الحي��ة لهذا المطلب. لقد فقدت   وهو 
ابها عن الطعاممن    238 ابه  "أيتاك أو�سال"  بينما أن�  ،إ�ف اإلفراج  ببعد أمر    2020سبتم�ب    4  يوم  إ�ف

ا.   ع�د إ� السجن  وقد  المؤقت الصادر عن المحكمة العل�ا والذي تم سحبه الحق�
�
  2020د�سم�ب    10  يومأ

 وما زال رهن االعتقال. 

ي العد�د من  
. �ف تتعرض الحقوق والح��ات األساس�ة ومبادئ س�ادة القانون للهجوم ع� الصع�د العال�ي

ي ذلك الدول    البلدان،
امات    األورو��ة،بما �ف ف ي تقوض االل�ت هناك تقار�ر توثق القمع الحكو�ي والممارسات اليت

،الدول�ة لحقوق اإل�سان.   ولفت االنتباە هذە الممارسات  دانة  إل فإن أولئك الذين �قومون بأ�شطة    و�التا�ي
ي ذلك    الدولة،  أجهزةمن    ةمستمر   طلضغو يتعرضون    ها وانتقادإليها  

الذي يتم   القضاء،ضغوط من  بما �ف
  . ف عن حقوق  كما  تق��ض استقالليته وح�ادە �شكل خط�ي ف والمدافعني بذل محاوالت إلسكات المحامني تُ

واأل� ف  المعارضني ف  والس�اسيني ف  والصحفيني هذە  اإل�سان  ضد  أصواتهم  يرفعون  ممن  هم  وغ�ي ف  اد�ميني
لها   أساس  ال  ي  اليت التهم  خالل  من  قانون  ،  واإلدانة  والمالحقاتالس�اسات  بموجب  المثال  سب�ل  ع� 

 مكافحة اإلرهاب. 



 

 

ا إ� جنب مع    العال�ي تم تحد�د اليوم   للدعوة إ� إعادة إرساء    "جائزة إبرو ت�مت�ك"للمحا�مة العادلة جنب�
. س ي تتعرض فيها حقوق المحا�مة العادلة لتهد�د خط�ي ي البلدان اليت

�ستغل وف  حقوق المحا�مة العادلة �ف
ي البلد المختار لذلك العام كبلد محوري وللفت االنتباە 

ف ع� الوضع �ف ك�ي المجتمع الدو�ي هذە المناسبة لل�ت
ا،.  بهالمحا�مة العادلة    مشكالتإ�   منح    أ�ض�

ُ
بلد  الالسن��ة لفرد و/أو منظمة من    "جائزة إبرو ت�مت�ك"ت

ي  ي ذلك البلد أو تع��زە.  المعيف
ي محا�مة عادلة �ف

ي الدفاع عن الحق �ف
 �شط �ف

 م� �شأن للتحركدعوة 

ي  
ي جميع القضا�ا    م�،يتآ�ل استقالل القضاء �شدة �ف

ي محكمة مستقلة ومحا�دة �ف
ي انتهاك الحق �ف مما �عيف

ف   ف ومنخرطني ف معارضني ف وس�اسيني ف عن حقوق اإل�سان وصحفيني ف ومدافعني ف حقوقيني ي �شمل محامني اليت
المنهج�ة  التقار�ر وجود مجموعة واسعة من االنتها�ات  التعب�ي المستقل. تؤكد  ي أي شكل من أشكال 

�ف
ي محا�مة عادل

ي  للحق �ف
ي أو االعتقاال   البالد،ة �ف

ي ذلك االعتقال التعس�ف
ف أو    تبما �ف من  أو محا�مة المعارضني

ض النظام أنهم معارضون.   ي    إخفاقهناك    أنكما  �ف�ت ي المقاضاة والمعاقبة �شكل فعال ع� الجرائم اليت
�ف

ي أو    للدولة،ارتكبتها القوات التابعة  
ي مثل القتل غ�ي القانويف

ي ذلك ا  -   العشوايئ
لقتل خارج نطاق القضاء  بما �ف

ف أن    - ي حني
واالختفاء الق�ي والتعذ�ب وحاالت المعاملة أو العق��ة القاس�ة أو الالإ�سان�ة أو المهينة. �ف

ذاته إ�   ي حد 
ير�ت �ف الجرائم وال  انتهاك حقوق ضحا�ا هذە  ير�ت إ� مستوى  العقاب  هذا اإلفالت من 

هم من    إضاف�ا   دل�ال   إال أنه �مثل  العادلة،انتهاك حقوق المحا�مة   ف وغ�ي ف العامني طة والمدعني ع� أن ال�ش
ي أداء واجبهم

ف فشلوا �ف  .1إجراء تحق�قات فعالة ومستقلة ودعم س�ادة القانون من ح�ث المسؤولني

ي عدد من التقار�ر من المنظمات الحقوق�ة البارزة.  
تم تصن�ف و تم التعرف ع� هذا الوضع المأساوي �ف

أنها "غ�ي ح  يؤكد    هاوس،رة" من قبل منظمة ف��دوم  الدولة ع�  ا    -مما  س�ادة    للتصن�ف بحسبوفق�
ة متعلقة بع� قضا�ا    -القانون   فإن مؤ�ش س�ادة القانون    ذلك،. عالوة ع�  2حقوق المحا�مة العادلةخط�ي

ي المرتبة   2021لعام 
وع العدالة العالم�ة �صنف م� �ف  .3دولة  139من أصل  136الصادر عن م�ش

ي تح�ي   ا� ع� المحا�م، اليت ي م� �مارسان نفوذا� كب�ي
�ش�ي التقار�ر إ� أن السلطة التنف�ذ�ة وقطاع األمن �ف

ا ما تتجاهل اإلجراءات القانون�ة الواجبة والضمانات عادة مصالح الحكومة والج�ش واألجهزة األمن�ة و  غالب�
للحكومة ف  الس�اسيني ف  المعارضني المرفوعة ضد  القضا�ا  ي 

�ف األخرى  �مثلون    ،األساس�ة  الذين  ف  والمحامني
وح�ث   هم،  وغ�ي اإل�سان  انتها�ات حقوق  وجود ضحا�ا  الدولة  ض  التعد�الت كما  معارضة.    تف�ت عززت 

ي 
ج��ت �ف

�
أ ي  فقد    من نفوذ الرئ�س الم�ي ع� القضاء وقوضت استقالليته.   2019عام    الدستور�ة اليت

ف رؤساء الهيئات والسلطات القضائ�ة الرئ�س�ة، لتحل محل النظام    تلك  سمحت ات للرئ�س بتعيني التغي�ي
ا بالفعل من قبل كل   السابق الذي بموجبه ال  ا إال ع� القضاة الذين تم اخت�ارهم داخل�� يوافق الرئ�س رسم��

 
1 https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/egypt/ and https://www.hrw.org/world-
report/2022/country-chapters/egypt  
2 https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2021  
3 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Egypt%2C%20Arab%20Rep./; 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf  

https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/egypt/
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/egypt
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/egypt
https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2021
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Egypt%2C%20Arab%20Rep./
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf


 

 

ع� سب�ل المثال، يتم اخت�ار رئ�س قضاة المحكمة الدستور�ة    4 5هيئة قضائ�ة ع� أساس مبدأ األقدم�ة. 
ف   6العل�ا ي يونيو   القانون. منذ دخول  أ��ب أعضائها سنا اآلن من قبل الرئ�س من بني

ف التنف�ذ �ف الجد�د ح�ي
ف رؤساء جدد    ،2019 ف لتعيني ي   بقرار   للمحكمة الدستور�ة العل�ا استخدمه الرئ�س الم�ي بالفعل مرتني

�ف
ي    2019يوليو  

اير    8ومؤخرا� �ف ا منصب رئ�س المجلس األع� الذي يتمتع 2022ف�ب . �شغل الرئ�س أ�ض�
ي   ي بحق النقض (الفيتو) للهيئات والسلطات القضائ�ة، اليت

 التأديب�ة للقضاء. التعيينات والمسائل    تتحكم �ف

ي م� و�ؤسس محكمة أمن    1958لسنة    162�حكم القانون رقم  
("قانون الطوارئ") أي "حالة طوارئ" �ف

وط حالة الطوارئ.   طوارئ للفصلالدولة   ي تنتهك �ش ي الجرائم اليت
ي عام     ⁹�ف

نقل رئ�س الوزراء    2017�ف
ي أض�فت إليها ،    جرائم "االحتجاج" و "المتعلقة باإلرهاب" إ� اختصاص محكمة أمن الدولة العل�ا ، واليت

ي يناير  
ي ذلك الجرائم المتعلقة بـ "��ش    2021�ف

ف من قانون العق��ات ، بما �ف ف األولني ، جرائم من الفصلني
ي محكمة أمن الدولة 

أخبار كاذبة". ُحوكم العد�د من منتقدي الحكومة وشخص�ات المعارضة المحتج��ن �ف
ي عام  العل�ا منذ إعالن حالة الطوارئ  
ا و�ق�ت سار�ة حيت    . 2017�ف ا وتكرار� تم تجد�د حالة الطوارئ مرار�

. قرارات محكمة أمن الدولة العل�ا ل�ست قابلة لالستئناف ول�نها بدً� من ذلك تخضع 2021أواخر أ�ت��ر  
 مر ب�عادة المحا�مة. األ �مكن للرئ�س تعليق أي من أحكامهم و ح�ث  التنف�ذ�ة،لتصديق السلطة 

عام   ي 
�ف سنها  تم  ي  اليت الجد�دة  اإلضاف�ة  التقي�د�ة  الطوارئ  إجراءات  �ر  ت�ب ل��اء    2020تم  كاستجابة 

19-COVID،    ي
ي وسعت نطاق اختصاص النظام القضايئ اليت ي ذلك التعد�الت ع� قانون الطوارئ 

بما �ف
بالتحقيق ومالحقة الجر  الرئ�س سلطة تف��ض الج�ش  ف من خالل منح  المدنيني ي  العسكري ع�  اليت ائم 

�ر عدم عقد جلسات تجد�د    COVID-19تنتهك قانون الطوارئ. كما استخدمت السلطات جائحة   لت�ب
ات  لع�ش جار�ة  محا�مات  هناك  أن  إال  الطوارئ،  حالة  رفع  من  الرغم  ع�   . االحت�ا�ي الحبس  ألوامر 

ف  ف والمتظاه��ن السلميني ف المعارضني ف عن حقوق اإل�سان والنشطاء والس�اسيني المحتج��ن �شكل   المدافعني
ي أمام محكمة أمن الدولة 

  7ح�ث تنتهك اإلجراءات مبادئ المحا�مة العادلة.  العل�ا،تعس�ف

ي أ�ت��ر  
ي قرار صدر �ف

خلصت اللجنة األف��ق�ة لحقوق اإل�سان والشعوب إ� أن قانون الطوارئ    ،2021�ف
اإل�سان   لحقوق  ي 

األف���ت الميثاق  مع  يتعارض  ف  وطالبت    والشعوب،الم�ي  القوانني ب�صالح  الحكومة 
المحل�ة لمنع تكرار انتها�ات حقوق اإل�سان. ع� الرغم من أن القرار تعلق باعتقال واحتجاز مقدم الطلب  

ي وقت    اللجنة،وجدت    سنوات،منذ عدة  
ا و�ستخدم كذر�عة   قرارها،�ف أن القانون الذي كان ال يزال سار��

�ر االنتها�ات المنهج�ة المستمرة ال يتم ي لت�ب
ي يناير  8ا�ش مع الميثاق األف���ت

  65صدر ب�ان عن    ،2022. �ف
ي المحا�مات أمام محا�م 

ي �ف منظمة حقوق�ة أ�دت أن معاي�ي المحا�مة العادلة يتم انتها�ها �شكل روتييف

 
4 https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2021  
5 https://timep.org/reports-briefings/special-reports/timep-and-law-society-of-england-and-wales-joint-upr-submission-on-egypt/    
6 https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/460767/Egypt/Politics-/Sisi-names-first-Christian-as-president-of-Egypt;s.aspx 
7 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/  
8 https://www.justiceinitiative.org/uploads/5d96ebd8-1a3e-4bca-afb3-8ed4683896ec/african-commission_el-sharkawi-v.-arab-
republic-of-egypt_022021.pdf       

https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2021
https://timep.org/reports-briefings/special-reports/timep-and-law-society-of-england-and-wales-joint-upr-submission-on-egypt/
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/460767/Egypt/Politics-/Sisi-names-first-Christian-as-president-of-Egypt;s.aspx
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/
https://www.justiceinitiative.org/uploads/5d96ebd8-1a3e-4bca-afb3-8ed4683896ec/african-commission_el-sharkawi-v.-arab-republic-of-egypt_022021.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/5d96ebd8-1a3e-4bca-afb3-8ed4683896ec/african-commission_el-sharkawi-v.-arab-republic-of-egypt_022021.pdf


 

 

ي جلسة استماع علن�ة. ُمنع محامو الدفاع    العل�ا،أمن الدولة  
ي والحق �ف

ي الدفاع ال�ا�ف
ي ذلك الحق �ف

بما �ف
ي إ� ملفات القضا�ا ولوائح االتهام واألحكام. من التواصل مع موكليهم ع� انفراد ومنعوا من الوصو 

 ل ال�ا�ف

ي تتعلق  2014ع� الرغم من أن دستور البالد لعام   ف ع� الجرائم اليت �ق� المحا�مات العسك��ة للمدنيني
ة بالج�ش أو أفرادە أو   ا صدر عام    قرارا إال أن    ممتل�اته،مبا�ش وضع جميع "المرافق العامة   2014رئاس��

تحت المحا�م    والحي��ة"  إ�  ف  المدنيني ف  المتهمني آالف  إحالة  إ�  أدى  مما  العسك��ة،  القضائ�ة  الوال�ة 
ي نوفم�ب   9العسك��ة. 

ي أحكام هذا  صدرتتمت   ،2021�ف
قانون دائم. �عد تمد�د الوال�ة القضائ�ة  القرار �ف

ي  
ي حد    م�،العسك��ة �ف

ي محا�مة عادلة بموجب الميثاق األف�   ذاته،�ف
ا للحق �ف

�
ي لحقوق اإل�سان  انتها�

��ت
أن تطبيق مثل    من ح�ثبموجب العهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة،  كذلك  و   والشعوب،

ا   ف �جب أن �كون استثنائ�� اإلثبات ع� عاتق الدولة ع� أن �قع عبء  هذە الوال�ة القضائ�ة ع� المدنيني
ي  �ُ ال    الذي�سبب واليتها القضائ�ة (

ا �ف أبد� الممارسة العمل�ة). تؤدي االنتها�ات الناتجة عن توسيع  منح 
ي   ،نطاق القضاء العسكري إ� تفاقم الوضع ح�ث يتم انتهاك حقوق المحا�مة العادلة األخرى �شكل روتييف

ي  
ي ذلك المحا�م العسك��ة، مثل الحق �ف

ي المحا�م الم��ة، بما �ف
ي إعداد  التواصل مع  �ف

محام والحق �ف
ي المحا�م العسك��ة ل�ست مفتوحة للجمهور. جلساكما أن  الدفاع.  

 ت االستماع �ف

إلسكات   ،2013منذ   عقاب�ة  أداة  إ�  االحت�ا�ي  الحبس  ا�د  ف م�ت نحو  ع�  الم��ة  السلطات  حولت 
�حتجز العد�د منهم رهن الحبس االحت�ا�ي المطول دون توج�ه تهم إليهم أو إحالتهم  ح�ث    المعارضة.  

ة احتجازهم السابقتنت�ي ف   وعندما   المحا�مة،إ�   ي قض�ة أخرى    للمحا�مة،  ة�ت
طالة أمد  إل يتم اتهامهم �ف

�عات،�شمل انتها�ات حقوق المحا�مة العادلة استخدام    10احتجازهم.  مثل قانون مكافحة اإلرهاب    الت�ش
وقانون  ون�ة  اإلل��ت الجرائم  وقانون  اإلعالم  وقانون  الحكوم�ة  المنظمات غ�ي  وقانون  االحتجاج  وقانون 

العد�د من    لمالحقةعق��ات  ال واعتقالهم ومقاضاتهم. هناك  اإل�سان  ف عن حقوق  والمدافعني ف  المحامني
ي  

�ف والوفاة  واالحتجاز  االعتقال  ع�  االحتجاز األمثلة  ف    مكان  والصحفيني ف  للمحامني الق�ي  واالختفاء 
اإل�سان.   حقوق  عن  ف  سب�ل    م�، والمدافعني من    المثال،ع�  واحدة  المنطقة    أ��� �ي    اعتقاال دول 

ف ل حقوق خاصة ب إجراء محا�مات جماع�ة للمتظاه��ن هو ممارسة أخرى تث�ي قضا�ا  كذلك فإن  .  11لمحامني
 المحا�مة العادلة. 

ف عن حقوق اإل�سان  إن غ�اب المحكمات العادلة يؤثر   هم من المدافعني ف وغ�ي �شكل مبا�ش ع� المحامني
ف  ي ال   للخطر،المعرضني ا بعق��ة اإلعدام (اليت

�
ات ط��لة وأح�ان وكث�ي منهم أدينوا وُحكم عليهم بالسجن لف�ت

ي م�). تؤكد التقار�ر ز�ادة استخدام عق��ة اإلعدام  
نفذ �ف فرض وتُ ي العد�وتنف�ذها تزال تُ

ي صدرت �ف د  ، اليت
ي األساس إ� ضمانات المحا�مة العادلة. تحتل م� المرتبة الثالثة 

منها عقب محا�مات جماع�ة تفتقر �ف

 
9 https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2021   
10 https://timep.org/explainers/indefinite-pretrial-detention-in-egypt-rotation-and-detention-pending-multiple-cases/    
11 https://www.icj.org/targeting-the-last-line-of-defense-egypts-attacks-against-lawyers/    
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أغسطس   ف  بني العالم من ح�ث عدد اإلعدامات.  ي 
�قل عن    ، 2021وأغسطس    2020�ف فذ ما ال 

ُ
  176ن

  1312عمل�ة إعدام. 

ي يوليو  
ة األمم المتحدة    ،2021�ف ي    )Mary Lawlor" (ماري لولور"أشارت خب�ي

إ� االنتها�ات المستمرة �ف
ف   الحاالت،م� وسلطت الضوء ع� اتجاە شائع ع�ب العد�د من   ا ما يتم القبض ع� المدافعني ح�ث غالب�

، عن حقوق اإل�سان دون أمر   ي
ي مكان    قضايئ

ي �ف رضهم وتع  مجهول، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخار�ب
يتم تجد�د حبسهم االحت�ا�ي ع�  ع� ن�ابة أمن الدولة العل�ا. ثم    عرضهمقبل أن يتم   الق�ي،لالختفاء 

مة بموجب أحكام غامضة من قانون العق��ات وقانون مكافحة   ذمة التحقيق �شأن أفعال مزعومة مجرَّ
ون�ة.     14اإلرهاب وقانون الجرائم اإلل��ت

ي هذە    الواردةبالنظر إ� القضا�ا  
ندعو السلطات الم��ة إ�    أدناە،المنظمات الموقعة    فإننا،   التقار�ر،�ف

بيئة تمكن من   البالد وخلق  ي 
ي محا�مة عادلة �ف

للحق �ف ال�املة  الحما�ة  التال�ة لضمان  الخطوات  تنف�ذ 
 : األساس�ة لمبادئها الحما�ة الفعالة 

با•   ام  ف ،لميثاق  االل�ت ي
المحا�مة  التو   واإلرشاداتوالمبادئ    األف���ت �شأن  ح��ة    العادلة،جيه�ة  و�عالن 

، ي   التعب�ي ا    انضمتواألدوات األخرى اليت
�
 تراعيها؛ أو �جب أن   إليها م� طرف

القضائ�ة و�صدار األحكام بحق   ي واالحتجاز والمالحقة 
التعس�ف للمضا�قات واالعتقال  الفوري  اإلنهاء   •

وال  ف  والصحفيني ف  القانونيني ف  والمهنيني والقضاة  ف  ف المحامني والس�اسيني اإل�سان  حقوق  عن  ف  مدافعني
ملفقة   تهم  �شأن  الحكومة  ب�جراءات  يتعلق  ف�ما  معارضة  آراء  عن  ون  �ع�ب الذين  واألفراد  ف  المعارضني

وعة و�سكاتهم؛   �ستهدف منع أ�شطتهم الم�ش

ي ذلك قانون مكافحة  
ف بما �ف ون�ة،وقانون الجرائم    اإلعالم،وقانون    اإلرهاب،• تعد�ل القوانني وقانون    اإلل��ت

امات م� الدستور�ة    العق��ات،وقانون    الحكوم�ة،وقانون المنظمات غ�ي    االحتجاج، ف بما يتما�ش مع ال�ت
ي محا�مة عادلة؛

امات الدول�ة لحما�ة الحق �ف ف  واالل�ت

ي جميع التحق�قات والمالحقات الجنائ�ة. 
اءة �ف اض ال�ب ام مبدأ اف�ت  • ضمان واح�ت

ام با • ف  .الدول�ة الخاصة بأوضاع السجونلمعاي�ي  االل�ت

ي للعهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة الهادف    التصديق•  
وتوكول االخت�اري الثايف ع� ال�ب

 إ� إلغاء عق��ة اإلعدام. 

ام بالوقف الفوري ل ف  عق��ة اإلعدام ر�ثما يتم إلغاؤها. تنف�ذ • االل�ت

 
12 https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/egypt  
13 https://www.ec-rf.net/wp-content/uploads/2021/10/DP.pdf     
14 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27314&LangID=E  
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ممارس الق�ي    ات• وقف  ي محو االختفاء 
�ف الحق  من  تنتقص  ي  اليت األخرى  والممارسات  ا�مة  التعذ�ب 

 عادلة. 

ور�ة لضمان استقالل وح�اد   ها من اإلجراءات ال�ف �ع�ة وغ�ي و�نهاء جميع    القضاء، • اتخاذ اإلجراءات الت�ش
ا ف�ما يتعلق بالسلوك   � ا مبا�ش � ا أو تأث�ي ي �شكل تدخً� أو ضغط� ، الممارسات اليت ي

ي ذلك من    القضايئ
طرف  بما �ف

 السلطة التنف�ذ�ة. 

بالحقوق المحم�ة بموجب المعاهدات الدول�ة لحقوق اإل�سان، مثل    • وقف أي ممارسات تمنع التمتع
ي   اليت التعسف�ة  القضائ�ة  المالحقات  ، ووقف ممارسة  السل�ي والتجمع  الجمع�ات  التعب�ي وتك��ن  ح��ة 

ي الذي �منع ممارسة هذە الح��ات؛    تنطوي ع� الحبس االحت�ا�ي المطول والعقايب

الرقابة الدول�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة الوطن�ة والدول�ة لمعالجة وحل  • إقامة حوار مفت�ح مع آل�ات  
ي الدولة. 

 قضا�ا حقوق اإل�سان اله�كل�ة �ف

ي  إننا  
�ف القانون  اإل�سان وس�ادة  لتدهور حالة حقوق  فعال  االستجابة �شكل  إ�  الدو�ي  المجتمع  ندعو 

جهودە لمعالجة هذە القضا�ا �شكل فعال  م�، ال س�ما عدم االمتثال لحقوق المحا�مة العادلة، وز�ادة  
ي ذلك الحكومة الم��ة. 

، بما �ف ف ف والدوليني  مع أصحاب المصلحة الوطنيني
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