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 تنفيذيملخص 
،فقييي رفف  يييبف  تقحيييافترال فاييي  ف  راة  يييياف2021  نيييي فف8وح ييي فف2021 ييي   فف29فيييلفترة ييي  ف ييي ف

قيي وفوترل  يي  ف ا تقحييافوستيي فس ميي ي فتميي ا جف اللاييافتر قاييةفتر يي   ف  رقيي    ففييلفتراصيي  افر ل

آخيي و ففترقن ئيافتراق  اف  فني  افأ  فتر ورافط تسئف  فترح حثفأحا فماي فمنط ويفوثالثاففتر ع ى

سيين فف2021رميينافف774)غي ف ل قز  (.فو نلصيي فنطيي وف ييقتفتر ق  يي فع يي فوقيي ئةفو ق  يي  فترق يييافسقيي فف

حصيي فأ يي ف وريياف و فف2021رميينافف877ورافط تسئفتر قاةفتألولفوترانم خاف  فترق يافسق فأ  فتر 

افأثنيي حفحييح فتيي فتل  ييدفتريي ع ىفترقن ئيييافوتر لقيييبففيايي فواح ر ايي فر ال فاييففغي   ،فو لفترق يافتر ييل

حصيي فف2021 رمييناف65ترح حثفأحا فماي فمنط ويفتح ي طًي فع  فذ افق يافأخ ىفو لفترق يافسقيي ف

ورييافتري ييي ،فوترايي ا ففيايي ف  تا  يي  فلت ن ييا رفاريي فسا عييافاس   ييياف ييةفع ايي ف  غ ت ييا ،ف  ييافأ يي فتر ني

تميي   ترفحميي ىفع يي فاييحل  فاذتعييافأخحيي سفو ي نيي  فف ذ يياف يي فايي نا فتو يي تسف يي أل  فوترن يي رفترييي ر،ف

رل فييافاسيي تحت فتر  تتييافت س ايي علف)فيمييح ض(ف ريي خفنريي فتألخحيي سفترل ذ ييال.ف قيي رف ييقتفتر ق  يي فميي ً تف

وتر لقيييبف ييةفترايي ا فتألولفأحايي فميياي فف2021رميينافف877تل  دفتر ع ىفترقن ئياففييلفترق يييافسقيي فف

ييي فطيي تسئفترارييل اف ا سيي فقيي ن  فنط وي،ففا ف  ثبفترطحييافت ميي ان ئيافراللاييافأ يي فتر ورييافع م

فيايي ،ف   ييًل فأ يي  ففترط تسئ،فف نا فتراللاافترا  صافتر لف  ا  فاس تحت فن  ف قهفتر ع ىفوترةصا

تألحليي رففتوال ري  فتر لفتاي   فترطحييييافت ميي ان ئيافر اللاييا،فوع يي فسأمييا فعيي رفسيي ت فترطييي فع يي 

ترميي ط  فتراصيي  اف ييا ن  ففح يي ترت قتفتر ق   ف يي ىفترص  س ففيا ،فونا ئي ا .ففو  فن حيافأخ ى،ف قي ف

رقن ئيا،ف  ت اف  فرل افترقحضفع  فترايي ا ،فترال فاافتري  رافر ا ااي فخاللفف فاف  تحافتر ع ىفت

ت ً فوس تحت فترال فاافواتيي تسفحليي ف للاييافأ يي فتر ورييافتري ييي فوتر لقيبف ي ف ني  افأ  فتر ورا،فو

 ط تسئ.ف

حييافترال فايياف رييي ىفعيي  ف يي فتر ييا ن  فتر ييلف لة ايي فتر ميي  سفتراصيي ي،فوت فيي فتتمييامف  ح يياف يي فق

بف يي رلبففييلف ل فاييافع  رييا،ف ايي ففييلفذرييدفعيي رفتييي  ضفترايي ا فع يايي فترا تثيييبفتر ورييياففيايي ف  ي ييف

ل  ييدف عيي ىفسن ئيييافس  يي  فتقيي رفع يي فذت فر ط فتريق  افع فنةيي فترقيي رف يي تي ،فوذرييدف يي فخيياللفت

ف65 ا سحايي فترايي ا فأحايي فميياي فميينط ويففييلفق يييافأخيي ىفو ييلفترق ييياففت تا  يي  فتر ييلف ليي ف 

مييا ف.فورقيي فتع يي   فني  ييافأ يي فتر وريياف2021رمييناف خيياللفترة يي  فترا  يييافتميي   ترف ييقتفتوسيي تحفترا 

أخيي ى،فوذرييدففيي  ت فت ييا ف قيي حفترا ااييي ففل إع   فتر  و  لف  فترلاي ف يي فترا ااييي فع يي فذ ييافق يي   

رة  ت فغي ف ل   فترا  ف  فخاللفتر يمفففلفتم   ترفترلييح فت ح ييي طلففف تخافترمق  فتراص  ا

 وق    فح  افتر أيفوتر يحي .فتراط لففيق  اففلفترق    فترمي ميافف

  فن حيافأخيي ى،فتتمييامف  ح يياف يي فقحييافترال فايياف  سيي  فعيي  ف يي فت ن ا فيي  فتألخيي ىفأ    يي فتن ايي ضف

  ميي ت ،فوفييلفت قييلفتريييالحفخيياللف  ح ييافتر لقيقيي  ،ففترز يي ست فوت تصيي لفحييبفترايي ا فأحايي فميياي ففييل

ف،تر لقيييبميي يف ييي فترايي ا فو ل  ييي فخيياللفوفلفتر ف ج،فحيثف  ثبفتر ق   فغي ىفت تص لفتراح ا فوتر

وقحافوأثن حفس م لفترال فاا،ففلفخ وفت   فر  ييا ن  فتر ميي  س افوترق ن نيييافترالة رييافر ا ااييي .ف

اريي فعيي رفتح يي ترف حيي أفعالنيييافترق ميي  فترييقيف لة يي فتر ميي  سفتراصيي يففف يياًلفعيي فذرييد،ف رييي فتر ق  يي 
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فاييا،فوذرييدف ييي فأ فقصيي  فتراللاييافترمييا  ف ل يي سفت ييدفخاللفوق ئةفترق مافترا نياف يي ف ييقهفترال 

ماي فتو  تىفع فترطي رف يي ف لحميي فففترق مافع  فترال  ي ففقط،فث ف م ي خفتر ق   فاعال فأحا 

سففييلفحقيي .فأخيييً ت،ف قيي رفتر ق  يي فعيي ً تف يي فتر  تييي  فتر ييلف يي فايي نا فتيز ييزفتع  ت يي فع يي فترلليي فترصيي  

 افترار  اا،فوخ تافذت فترط  ةفترمي مل.ففع ترافواة فيافترال فا  فترقن ئي
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 مقدمة 
سيين فأ يي فتر ورييافطيي تسئفتر قاييةفتألول،فوترانميي خاف يي فترق ييياففف2021رميينافففف774تي ح فترق يافسق فف

ي  ييافأ يي فتر ورييافتري ييي ،فوترايي ا ففيايي فترح حييثفأحايي فميياي فعحيي فترلييلفحصيي فنف2021رميينافف877سقيي ف

 مييافتر  ييييبفتأل نييلفتراةيي وخفتقيي هفترحيي حاي فتألفيي   ايي فتراصيي  ي ،فوآخيي و ،فأحيي قفح قيي  ف م

 فتر ستميا.ففا فترق   ف  رقف ،فأ فوتقيييافترقييحضفع يي فميياي فريمييمف ييلفو الحق ا ف مح فأنرط اف

 ييي ت فريييناطف مييي ا ف مييي ا افعييي  ف ييي فتألفييي   ايي ف ميييح فآستئاييي فتألورييي ف ييي فن عاييي ،ف ييياف يييلفت 

،فأرقمفق ت فتأل  فترقحضفع يي ف  ت  ييدفسيي سحف فييلف2020فةلففح ت  فترمي ميافأوفنر ط تا فترحلايا.فف

 راحيي  س فتراصيي  افر لقيي وفترر صيييا،فوط ريي فترا سميي ي ف ق  ييياف  ر نييي فترح حييثف يي رن جفت س ايي علف 

ووساييمفريي فترني  ييافف1  فأثنيي حفع  تيي ف يي فا ط رييي ففييلفاسيي   ف ستميييافقصييي  .فتو ط ريييا،ففييلف طيي سفترقيي  

ترييي ر،فوع يي فسأمييا فنريي فواايي عافتألخحيي سفف تا  يي  فتراميمييافأوفترا ي قيياف  رريي  تري  ييافعيي ً تف يي فت

وترحي ن  فترل ذ ا،فو  فت تا رفتر ئيملفترقيفت فت سي فار فماي ففلفترق ياف لافتر ق  يي .فأ  ييً ،ففييلف

اص يف ق  يافوتانط فتأل   ليييا،ف ييي فت فترقحضفع  فوري فترر  للفط ر فتر ف  ستهفترفف2018    فف

تراق  ال فترا ي قاف حلا فتراي تنلفح لف وسفترق  حففلفتر ري ت فترمي مياففلف ص ففف ف  هفع حس تا

أاييا ف يي فف7فلفترميين ت فتألخييي  ،فوذرييدفقحييافأ ف يي  فاخييالحفمييحي  ف  يي ت ي فتح  ت  يياف حقييً ف ييي فحيي ترلف

افترحلييثفح  ييفف2014لفتر قييمفترييقيف لةيياففييي ف ميي  سفتيي تلف ييقهفتراا سميي  ففييفف2ترلييح فت ح ييي طل.ف

ايي ف  ييزرفأساييز فتر ورييافترا   ةيياف  ع  ييافترحيي حاي فوترا  يي عي فوحا  ييافتري ال،فوتم قاللفترق  ييي  ،فف

 ت  ل ستتا ،فوترياافع  فتطحيقا .فف

سيين فأ يي ف ورييافف2021رميينافف774وع ي ،ف ل اف ييقتفتر ق  يي فف فييافاسيي تحت فترال فايياففييلفترق يييافسقيي ف

ايي فاس يي ىفونريي فأخحيي سفو ي نييفط تسئفتر قاةفتألول،فتر ييلفوتسيي ففيايي فأ   فف ذ يياففييلفتر يي سحفحايي فميياي فت 

)ترايي ا فتألول(،ف يي وًستف  قيي ئةففييي حيي لفتألو يي جفتر تخ يييافر ييحال ،ف  ت يياف يي فوقيي ئةفوتة تيييافترقييحضفع 

أس يييافميين ت ف  رمييق فرايي  ففف2021  نييي فففف22س م  فترال فاا،فوت ً فار فت وسفترلل ففييلفس مييافف

اييي ىفت ر يييزترف  رايييي  ي فتر ورييييافحييييافأخييي ى،ف قييي رف يييقتفتر ق  ييي فتقييايييً فرسنيايييً .ف ييي فن ف500وغ ت ييياف

وتر طنييييافر ليييبففيييلفترال فايييافتري  ريييافوترانصيييةافف نييي فأحييي فترلقييي وفتألم مييييافتر يييلف ف الييي ف

  ف يي فترلقيي وفتألم ميييافت ن ق صف نا فأوفتيطي ا .فأ  ً ،ف  ف فتر ق   فقيي تح فتل ي يييافرايي ىفانةيي ذفعييف

 اايييي ففيييلفترال فايييافأ ييي رفق  ييييا فقييي طةفأحل  اييي ف يييةفوقييي ئةفترق يييياف)حيييبفتراتألخييي ىفتر يييلفت 

ترطحييييل،فوترلييبففييلفح  ييافتريي أيفوتر يحييي ،فوح  ييافترحلييثفتري اييل(،ف  و يي فافاريي فحييبفترا ااييي ففييلف

 ترلص لفع  فتاايافق ن نلففي لف  ا فحبفتر ف ج.فف

 
فح ت  ففف8ف–تراح  س فتراص  افر لق وفترر صيافف– ي  فتلةلفف–فتونم  فوحق وفت س ا علفترن جففلفترح حثفف فلففس سحفت  د  فع  فترقحض  1

 .ف2020
 .فف2018    فف24ف–  لفترق   ف  قةفتريف–ففترق    ففلف ي سخفأف   الف ق   اف ي فوتانط ف ق  ياف ص يف  حثفتخ ة ح  2
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 منهجية التقرير
 فاييافتر ييلفعقيي  ف اقيي ف للاييافترقيي    فق افرق م  فترالع  ف  تقحاف م فاع ت ف قتفتر ق   ف ن حًفت فف

ترق    فت    تئيا،فواس تحفع  ف  فتراق  ال ف ةف ل  ي ف يي فف  ييبفتريي ف جفترل  يي ف ييةفترح حييثفأحايي ف

ا  فف فييافتحي  يي فر ييفتميياي فترايي ا ففييلفترق يييافوذرييدفر  ثيييبفتوسيي تحت فوتر طيي ت فترق ن نيييافتر ييلف

ذف فأما ئا ف ا  ف قتفتر ق   فخ ًف ف يي فتح ايي لف الحقيي ا ف يي فف  تقح را ا .فوق فسفضفتراتحق وفف

قحافترم ط  فتراص  ا.فف اًلفع فذرييد،فتع ايي فتر ق  يي فع يي فتل يييافأوستوفترق يييا،ف  و يي فافاريي فعيي  ف

 رييافترانريي س فع يي ف  تقييةف  فتر ق س  فوتراي  ي فوتراح  ئفتر  سيايافتر  تاف  ييا ن  فترال فاييافتري 

ال فاييافتري  رييافترصيي  سفعيي ف ن اييافيييافوترصييلةيافتر وريييا،فو يي ف ينايي ف ريييافترترا مميي  فترلق ق

،فو رياف  تقحافترال فا  فرإلس تحت فترقن ئيافر اا سمي فترص  سفع فتر قناف2014ترية فتر وريافرمنافف

 يي ففتعيي  ف تترال فاييافقيي فوتساييففلفايي فتقيي سفتوايي س فاريي فأ ف  تقحييففف3.ف2009تر وريافر لق قيي فرميينافف

    ،فع  فسأما فتييي  افتصيي   ف يييضفتراميي ن ت ف يي فأوستوفترق يييا،فوعيي رفترقيي س ف   فوترصيتر ل 

ع يي فح يي سفترق مييافترا نيييافر ال فايياف تخييافترق عيياف نيي ًحفع يي فقيي تسف يوييافتراللايياف قصيي فترل يي سفع يي ف

ففً فوسييي تحت فتر ح عييي فت س اييي علفترا حيييياف ميييح فح ريييافترطييي تسئفترصيييليا.فأع ييي حفف  يييبفترييي ف ج،فاعاييي 

ع ييي ف يي ف ي   يي  ف يي ف ليي  لفترايي ا ف ييي فف تفييلفت ييدفترق مييافع يي ف يي فتلصيي ف  وتع ايي فترا تقحييف

تن ايي حفترق مييا،فو يي فتأل يي فترييقيفقيي فأثيي فع يي ف يييضفترق تنيي فترا  يياففييلف  تقحيياف ييقهفترق يييا.فوفييلف

رايوييافف نةمافأ  فتق   فف  اف  فتراالحق  فتأل نيافر ف  ال فترا تقحتر قمفنةم ،فو مح فتر   

ر ال فاا،ف قتف  و  فافار فتيي وسفترقيي ن  فسقيي فففي ع فترا ممافو  تقحففي  اا ًففف   تةافففتراللاا

تر يي صف  ييي  افقيي ن  فتريق  يي  ف)  صيي صفتصيي   فونريي فوقيي ئةفس ميي  فترال فاييا(،فف2021رميينافف71

 تقييي فوذريييدف ميييح فتيييي  افتييي و  فأيف الح يييافف   ييييً فأثنييي حفن ييي فس مييي  فوتريييقيفأثييي فت  يييً فع ييي فترا

 حفف  ييبفترياييافطحقييً فل فاافري رفتر ي خفر ام حراف  فقحاف يوييافتراللاييافوت سييي فتتايي رفألع ييفترا

ع يي فتيي س فترلليي فوذرييدف مييح فعيي رفتاليي ف ليي  لفترايي ا ف يي فف  .فوريي ف لصييافترا تقحييف4ر قيي ن  

  ق   .فترلص لفع ي فوقمفف   اف قتفتر

 
فف2014 ن اافترية فتر وريا،ف ريافترال فاافتري  را،فترطحيافترا نيافف3

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdfنافترلق قيي فتر وريي ،ف رياف  تقحافف،فوفقتفرقف

    https://bit.ly/3iDTVJ6فف5ترال فا  فرإلس تحت فترقن ئيا،ف ريافتراا سمي فسق ف
ياف و فتص   ،فعح ف  قةفوتر  صف  ي  افق ن  فتريق    فر ق   فتص   فونر فوق ئةفس م  فترال فا  فترقن ئفف2021رمنافف71ترق ن  فسق ففف4

 https://manshurat.org/node/72657 ،فعح فتر ت طفتر  رلف2021أغمط فف15 نر ست فق ن نيافت رل  ونل،فأخ ف   س ف

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
https://bit.ly/3iDTVJ6
https://manshurat.org/node/72657
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 وقائع الدعوى
قييي لفتري ييي رفت س ا عييييافوط رييي فترا سمييي ي ف،ففييي سرفف  يييبف فييي جفترح حيييثف ا2021 ييي   فف22  ييي س  ف

نييقف  رق  يييف ع يي فذ ييافترق يييافف2021فح ت يي فف6افتألوسو يييافترا فز ييافأحايي فميياي فترالحيي افتح ي طيييً ف  

لف يي ف لحميي فرحيي حفتر لقيييبف ييي ففييفف  ميي  ع ئ حص فأ  فتر ورييافتري ييي فطيي تسئ،ففف2021رمنافففف65سق فف

ر ورافتري ي .فحيثفوساييمفارييي فني  ييافأ يي فتر ورييافحص فأ  فتف2021رمناففف788ق يافس    فتلاافسق فف

وثالثافآخيي   ف)غييي ف ل قييز  (فأوً  فتااييافت ن ييا رفاريي فسا عييافاس   ييياف ييةفتري يي ف  غ ت ييا ،فث نيييً  فنريي ف

 ،فوذرييدف نيي ًحفع يي فاييل ىفتألخح سفترل ذ افتر لفتن لف  فمايافتر ورافتراص  اف ر خفتو  تسف اص رلاف

  قييةفتر  تتييافف ييزع  فأ فترارييل ففييلفحقايي فتميي     تفحميي   تا فع يي  ق  يياف يي فأحيي فتراليي  ي ف

ت س ا علف)فيمح ض(ففلفنر فت دفتألخح سفوتراي     فترل ذ افتر لف  فا نا فتا   فتأل  فترقيي  لف

 فلفتر تخافوتر  سح.فف

ا فت فرا س فاري ،فوأنليي فتيي   ف لميي ىف)فيمييح ض(فترازعيي رو لم فأوستوفترق يا،فنة فماي فف فافتر  

تر لقيييبف ييي ف يينة فت تا  يي  ففييلفترق يييافتميي   ت  ففييلفترق  اييا،فوذفيي فر القييبفأنيي فقيي فمييحبف

ترالحيي افع يي فذ  ايي فتح ي طيييً .ففايي فأفيي ففييقردف  ق تريي ف ال يي فتر لقيقيي  ف  نيي ف  ييي خفر ي  يي ف يي ف

   ع يي تحفع ييي ف يي فقحيياف يي  طفأ يي فوطنييل،فأوففميي تحفهت ن ا فيي  ف تخيياف ليي  فتح قيي  هف مييق فطيي 

 اافترلبففلفت قلفترز  ست ،فو خ لفتوع اا،ف ن فأ مطفترلق وفترالة رافر الح مي فتح ي طًي فف ل  

وترل  فتر ستميييافرييي ال ف يي فتميي لا لف ستميي  .فو  ن ايي حفس مييافتر لقيييبفط يي فف  ييبفتريي ف جفترل  يي ف

مييا جفأق تريي فتر لقيبففلفوتقيافت ع  تحفع ييي ،فوتف،ففا فط ح  ي فاخالحفمحي  ف  يف ا  فت تهفترني  ا

  فار فترط فترر علفرحي  ف  ف  ف  فات    فواثحيي  فتيي س  فوأمييح ىفحيي وثا .ففاقنلفع ي فوفقردفاح ر

ع  ف  فقيي سهف ليي   ه،فوقيي س فحييح فترح حييثفففور فتم ق فترني  افار فأيف  فط ح  فتر ف جفوذردف ن حًف

حصيي فف2021رميينافف65سقيي فلقيقيي  فتحيي أفعقيي فتوفيي تحفعنيي ففييلفترق يييافتألوريي ف  ً  فع  فذ افتر فف15

 أ  فتر ورافتري ي .ف

،فقيي س فترني  ييافاح رييافترايي ا فتألولفأحايي فميياي ف2021 يي   فففف29وف فغ   فأ  رفق ي افوتل  ً تف  يي س  فف

  فترق  ييي  فارييي ف للايييافسييين فأ ييي فتر وريييافطييي تسئفتر قايييةفتألول،فوترانيقييي  ف  رقييي  فآخييي   وثالثييياف

افاذتعييافسن فأ  ف ورافط تسئفتر قاةفتألولف  اافف2021مناففرفف774ر ال فاافع س اففلفترق يافسق فف

تألخحيي سفوتراي   يي  فترل ذ يياف  ريي تخافوتر يي سحف  ميي   ترفحميي   تا فتر  تييافع يي ف  قييةف)فييي ف يي ض(ف

 فتوسييي تحت ف ييي فقييي ن ف214وذريييدفتمييي ن ً تفرنصييي صفتراييي ت فف، و ف ييي قلفت تا  ييي  فترا سييي فارييييا 

،فوقيي تسفسئييي فترقاا س ييافسقيي ف6تسئ ريي  فح رييافترطيي ف1958رميينافف162،فو يي ت فترقيي ن  فسقيي ف5ترقن ئيييا

 
فف17 فعح ف  قةف نر ست فق ن نيافتورل  ونل،فأخ ف   س فق ن  فتوس تحت فترقن ئيا،ف   ف1950رمنافف150  فترق ن  فسق فف214نصفترا   فف5

 https://manshurat.org/node/14676 ،ف    فعح فتر ت طفتر  رل ف2021أغمط ف
،ف    فعح فتر ت طف2021أغمط فف17ل  ونل،فأخ ف   س فق ن  فح رافترط تسئ،ف    فعح ف  قةف نر ست فق ن نيافتورف1958رمناففف162ترق ن  فسق ففف6

 https://manshurat.org/node/12875 تر  رل ف

https://manshurat.org/node/14676
https://manshurat.org/node/12875
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سيي حفأ يي فف2021رميينافف876 إعال فح رافترط تسئفوع  فق تسفسئي ف ق  فتر  ستحفسق ففف2021رمنافففف174

 ف-اح رافترا ااي  فف

 ترا ا فتألول فأحا فماي فعح فترللفل لح الف ●

  فترا نل فخ ر فم يا  ف لا فترم ت فل  سىلترا اف ●

 ث فحم رفتر   فعح فتر حا فميي فل  سىلفترا رففترا ا  ●

 ترا ا فتر ت ة فع  فحمي ف ا يفحم ف لا فل  سىلف ●

/أوً فوتر  تيياف يي  فتميي يفأحليي رفقيي ن  ف2وط رحمفني  افأ  فتر وراف ي قحافترا ااي فف ا س فترا ت ف

قيييمفف ايي فأوفتريق  يي  فع يي ف يي فتستليي ففييلفخيي سحفترقطيي ففييياًلف قي يي ففيي عاًلفأوفايي  لً ففييلفس  اييافو

اا فو ف ي ق ف  رلح ف   ف فتقافع فم افأ"وتر لفتنصفع  ففف1) (/80 ي ا ففلفترقط فتراص ي،فف

سنيييي فأوف إحييي ىف ييي تي فف500سنيييي فو فتقييي و فف100تز ييي فع ييي فخاييي فمييين ت فو ر ت ييياف فتقيييافعييي ف

ألو يي جفتر تخ يييافتريق   ي ففاف ص يفأذتجفعايي ًتففييلفتر يي سحفأخحيي سًتفأوف ي نيي  فأوفاايي ع  فف ذ ييافحيي لفت

  ايي ف   ييافط  قييافف نييمفر حال فوف  ف  فا  فذردفا ي افتراقافترا رياف  ر ورافأوف يح ا فوتع ح س  فأوف

ل ي قيي ف يي رلح فوتر ييلفتيينصفع يي فف1 ليي ًست/ف102ف،نر طً ف  فا ن فتو يي تسف  راصيي ر فترق  يييافر ييحال .ل

  فأذتجفعا ًتفأخحيي سًتفأوف ي نيي  فأوفاايي ع  ففو ر ت اف فتقافع فخامي فسنياً فو فتق و ف  ئ لفسني ففا

رقيي حفتر عيي ف ييي فترنيي افأوفارليي وفتر يي سف  راصيي لافتليي   فتأل يي فترييي رفأوفاف ذ افاذتففيي  ف يي فايي  فذرييدفف

،فوأسفبف ا ييففتريي ع ىفتر ق  يي فترصيي  سف يي ف1937رمنافف58ف  فق ن  فتريق    فتراص يفسق  "تري  ا.ف

  فحيي لفتر تقيييا،فو ل يي فتل  يي  فقطيي جفتأل يي فتريي طنلف يي  تس فتو تس فتري  ييافر لن ر سييي فتراي   ييف

اريي فسا عييافتوخيي ت فتراميي اي فو  ططيي  فاعال يييً فر  ليي  ضفف ن ايي  فتر تخ يافترقيفذف فأ فترا ااي 

وق فح   ف تئ  فسن فتر قاةفتألولف  خ ص صفأ  ففف7  ف  مم  فتر ورافوترن  رفترمي ملفترل رل.ف

رن  فتريي ع ى،فوتر ييلف يي وس  ففصيي مففييلفترق ييياف ق ميي ي ،فتن اييمففف2021  ني فف1 ورافط تسئفس مافف

،فوترييقيفسيي حف اي قحييافترح حييثفأحايي فميياي ف  رمييق فأس ييةف2021ف  نييي ف22ليي ف ق مييافف لقزفتريي ع ىفر ل

 سني فغ ت ا.ففف500من ت فو

 قف فأ فماي فق فتي خفرالخ ة حفترقم يفرا  فخامافأ  ر،ف تخافأح ف قيي ت فقطيي جفتأل يي فتريي طنل،ف

ا فار فقم فا طافتر قاةفتر    فرالم يالرفعيي فمييح فتق ليي رفقيي ت فتأل يي ف نييزلفوذ ردف ي فت س 

ة يريي فوتميي ق تىف يي ف  تخ يي فأثنيي حفغي  يي ،ف و فااايي سفاذ ف يي فترني  ييافتري  يياف يي خ لفترانييزلفأم ت فوت

فرل يياف خ ريي فاريي فترقميي ،فوقيي فحيي سفأ ييافميياي فت ريي تافارييف  فوتة ير .فحيثفتنقطيمفأخح سفماي ف نق 

ف،فوترا  ييمف يي فارقيي حفترقييحضفع يي 2021فح ت يي فف4وذرييدف  يي س  فف10481702504ترن ئيي فترييي رفقييي ف يي ق ف

وتح ق  هف قاافغييي ف ي   ييافوعيي رفع  يي فع يي فترميي ط  ففف2021فح ت  فففف1ماي فواخة ؤهفقم ً  ف   س  فف

ف6اص ي،فو   س  فترا  صاف  ر لقيبففلفترا تعي فترال   فق ن ًن ف ا س فق ن  فتوس تحت فترقن ئيافتر

فييلفترق يييافسقيي ففاا فماي ف اق فني  افأ  فتر ورييافتري ييي فطيي تسئفر  لقيييبف ييي ففايي ا فف2021فح ت  فف

خيي   ف يا يي  ف اقيي لفأحص فأ  فتر ورافتري ي فط تسئ.فوقيي فوساييمفارييي فترني  ييافوتثنييي فف2021رمناففف65

 
 .فف1937رمناففف58ستسةفنصفترا ت فتراقف س ف ق ن  فتريق    فتراص يفسق فف7
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تئ فترا ساييافارييي ففييلفترصييلةلفأحايي فخ يةييافوترصييلةيافايييا حفميي  ل،فنةيي فترقيي ف-ترصييل فافو يي  ف

ةفاييا س،فتييي خفخالرايي ف سىفتألس ييفترق ياف    جف ييقتفتر ق  يي .فتميي ا  فف يي  فححميي فتح ي طيييً فرايي  فتقييف

ماي ف لم فأق تر فر ي   ف  فت ع  تحت ف اييافا  تعيي ف يي رلح فت نةيي ت ي،فوعيي رفترمييا  فريي ف ريي تحف

 ا تس فترمق فراقتفترر خ.ففترطي رف  فف ف ي   فترمق ،فسغ فا  تجفأم ت ف ح غف  فترا لفر ى

رح حييثفأحايي فميياي فأ يي رفوفييلف يي حفتر قيي ئةفميي رةافترييقف ف   ييصف ييقتفتر ق  يي فأ فاسيي تحت ف ل فاييافت

ف  للاافأ يي فتر ورييافطيي تسئفترقيي    فترق  يي  فسيي ح ف  ي س يياف ييةفعيي  ف يي فترلقيي وفترا ييي سافع ياييف

 ييقتفتر ق  يي ف  ر ةصيييافت ن ا فيي  فف ورًي فو ل ًي فر ا ااي فخيياللف  تحييافتريي ع ىفترقن ئيييا.فوع ييي ف  ثييب

 يي فتريايي فتريي ورلفتر يي صف يي رلق وففال فاييافتري  رييافتريي تس  ف ليياتر ييلفوقيييمف  را  رةييافراييي  ي فتر

،فوترايييي  ي فترا   ةيييافتر  تييياف  يييا ن  فترال فايييافتري  رييياف1966ترا نييييافوترمي مييييافترصييي  سفعييي رف

 ترص  س فع فتران ا  فوترايو  فتر وريا.فف

: محكم  بموجب قانون الطوارئ:  ة استثنائيةأوًلا

تألم ميييافر  تقييةفترقيي ن نلفتراصيي يفخيياللفتي فح رافترط تسئفتر تئاافوترام ا  فوتح  ف  فترما  فف

 تر يي ص تريي ورل تريايي  فييل تألط تا ر  ول  فف  فترار جفتر ورلفق فأس  اتر ام  فع ً  فترا  يا.فو

 قي  ا  وتراي  ،فتأل ا حي   تا   تر ل ت م ان ئيا ترط تسئ ح    فل وترمي ميا ترا نيا   رلق و

 ع يايي  ترا  تحييا  يي     ر زت ت قييي    تيي ت ي ،فتر  يية   ط حايي  تر ييل ترليي و  أ يييب فييل،فت  ييق أ ،فسميياي 

  اق  يي  ع يايي  ترا  تحييا تألخيي ى رالر زت يي   تر يي ت ي   ييقه  ن فيي   عيي ر ايي  طا،فتريايي   قت  اق   

رميي ط  فا فأ فتراا سمييافتراصيي  افترا ي قيياف  ةييييافح رييافترطيي تسئفت فيي فرقيي حفتف،تريي ورل ترقيي ن  

 حفأاييل لفتراي س ييافترمي ميييافتراص  افألحليي رفقيي ن  فترطيي تسئففمييال فتريي  يلففييي لف يي فايي ن فاناييف

ريي جفتر ميي  سيفر ييا  فعيي رفاعييال فح رييافوتقيييي فترل  يي  فتأل م ميييا.فوع يي فتريي غ ف يي ف ليي و  فترا 

فتا  يي    ل نيييافاح ف تئ ف   فأخ ي،فع فط  بفقصيي فتوعييال فرايي  فثالثييافأاييا ف ييةفترط تسئف رلافا

،فا فأ فتراا سمافترل ريافوعال فح رافترطيي تسئف8راالثافأاا فأخ ىف ا تفقافث الفأع  حف ق  فترن تى

نقلييمففييلفت ر ةيي افحيي لفت ييدفتر ييا ن  ف يي فخيياللفتيي ضفف تيياف  نييلفقصييي ف ييي فتن ايي حف يي  فح ريياف

اعييال فح رييافف نيي حفع يي فذرييد،فتيي ف9تراي يي فعنايي فميي  ق فوتوعييال فعيي فح رييافطيي تسئفس  يي  .ففترطيي تسئ

،ف ي فع  ف يي فتر ةقييي ت فتوس   يييافتر ييلفتميي ا فمففنيميي ي ففييلف2017سئفألولف   ففلفأ   اففترط ت

تومييلن س افوطنطيي فرايي  فثالثييافأاييا ،فو نييقفذرييدفترلييي ف يي  فاعييال فو يي فح رييافترطيي تسئف رييلافغييي ف

  10،ف ا فأ ىفار فف خف  فق ف ي اف ل رافترط تسئفتر تئاا.ف نقطة

لفتةصاف ليي ف فع  فأ فف1958رمنافف162(ف  فق ن  فترط تسئفسق ف7)،فتنصفترا   ففلفتر قمفنةم 

أ يي فتر ورييافترقزئييياف)ترح تئيييا(فوتري ييي ففييلفترقيي تئ فتر ييلفتقييةف  را  رةييافألحليي رفتألوت يي فتر ييلف صيي س  ف

 
 .فف2014(ف  ف م  سفف158ستسةفأحل رفترا   ف)ف8
 ن   ففف–تراةل  فترق ن نيافف–و ريالففنا ذس فط تسئفتر ورافأ  فرال ف فتر تئ فت نيق   ف ص ففلفترط تسئفرل رافت سيفانا حف-تسة فع  لفس    فسف9

 .فف2019
 .ف2011أ   افف25ف–  قةف ص تويفف–ف ص ففلفترط تسئفح رافوعال ف  نلفتم مال..ف8ففو  ف  ت ف9فف خلستسة فف10

https://legal-agenda.com/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82/
https://legal-agenda.com/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82/
https://legal-agenda.com/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82/
https://legal-agenda.com/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82/
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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/4/25/2012084/-%D9%81%D8%B1%D8%B6-9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF-8-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/4/25/2012084/-%D9%81%D8%B1%D8%B6-9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF-8-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/4/25/2012084/-%D9%81%D8%B1%D8%B6-9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF-8-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/4/25/2012084/-%D9%81%D8%B1%D8%B6-9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF-8-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/4/25/2012084/-%D9%81%D8%B1%D8%B6-9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF-8-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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.فو يي فت خ صيي صفترايي تحطف ةيي خفح رييافترطيي تسئ.فوط رايي ف قيييمف ق رف ق  يي لسئي فترقاا س افأوف  فف

 فترقن ئيافترا ي قاف يي رق تئ فتر ييلفافترط تسئف   ةفتر ةييا،فت  صف ل ف فأ  فتر وراف ن  فترق   ح ر

تليي    فترميي طافتر نةيق ييافع يي فمييحيافترلصيي .فو يي فتأل يي فترييقيف ينييلفأ فح رييافترطيي تسئفتر تئايياففييلف

 فرلييبفترا ااييي فقيي  فتريي تئ فر  ييدفتراليي ف فت ميي ان ئيا،ف رييلافقيي ف ااييافتن ا فييًف ص ،فتينلفأ  ييً فت ني

 رفتراللاييافتر مييي  س افتري ييي فلأ ف للاييافأ ييي ففييلفتراايي لفأ ييي رفق  يييا فترطحييييل.فووفقيييً فألحلييف

تر ورافترقزئيافلط تسئلف للاافتم ان ئيافغي فت  يافرقاافترق  حفتري  ي،فو ف لفسييزحف يي فنميييق ،فاذف

ترقيين ،فو  سيي فخيي صففيايي ف ص ئصييا فتر ييلف فتنيي  فف ايي ففييلفاطيي سفترن يي رفترقيي ن نلفراليي ف فتميي قاف 

   ايي فوخ يي جفأحل  ايي فر صيي  بفسئييي فترقاا س ييافوت  نيي جف  ي ييبف  رييلي ا فوتوسيي تحت فترا حيييافأ

و يي فتأل يي فترييقيف  ييي سخف ييةفت تييي  فرقنييافحقيي وفتونميي  فتر   يييافر  يي ففف11ترطي فع يا ف  يفوس ل.ف

(ف يي ف14 ييا فنييصفترايي   ف)فليي  ف ريي  ف يي وس فتح يي ترفف فيياف ييا ن  فترال فاييافتري  رييافتريي تس  ترا 

ترمي ميافح  ففييلفحيي   فترطيي تسئ.فحيييثفأفيي  فتر قنييافع يي فأحل رفتريا فتر ورلفر لق وفترا نيافو

أن ف ق فأ ف ل  فت م ان حففييلفأ يييبفترليي و فتر ييلفتة  ييا ف ق  ييي  فتر تقييةفترةي ييل،فف نيي ف ف قيي  ف

 فتر ييلفقيي فتيي  يفاريي فتر ل  ييافع يي فع يي فتوطييالوفأ فت  ييةف ييا ن  فترال فاييافتري  رييافر يي ت ي فتر قييييف

فايي فأو ييلمفتر قنيياففييلفأفايي ف يي ف   ييةفع يي فأ فتح يي ترفحليي فف12ن ق ص.فحا  افترلق وفغي فترق   افرال

اففييلفترقيي ن  فو حيي أفتراريي وعياف ميي  عي  فوسيي ىفتح يي ترفترا ط حيي  فتألم ميييافر ال فاييافتري  رييف

 13سايةفتألوق  ،ف ا ففيا فأوق  فترط تسئ.ف

ف2021رميينافف174 ىف لافتر ق   ،ف ا س فق تسفسئي فترقاا س ييافسقيي فع  فوق ئةفتر عففانزتً فرا فمحب

.فو نيي حفع ييي ،فأتيي سفسئييي ف ق يي ف2021أ   ييافف25تيي فاعييال فح رييافترطيي تسئفرايي  فثالثييافأاييا فتحيي أففييلف

وترييقيفت ييا فتخ صيي صف ليي ف فأ يي فتر ورييافطيي تسئ،ف و فغي  يي ،فف،2021رميينافففف876تر  ستحفترق تسفسقيي فف

صيي صفع يايي ففييلفعيي  ف يي ف فاس تحت فتر ع ىفترقن ئياففيايي ف  ي ييبف اقا عيياف يي فترقيي تئ فتران اح ا 

وح  فق تسفسئي فترقاا س اف  قففتريااف قيي ن  فترطيي تسئففييلفففوفًق فراقتفترق تسفف14ترق تني فترا   ةا.ف

ول،ف ف فأ  فتر ورافط تسئف ن  فترق تئ فترانص صفع يايي ففييلفتأل يي تىفتأل،فت  صف ل2021أف    فففف25

  ،فوتر ييلفت  ييا فلترقن  يي  فترا يي  ف يي   فوترا نل،فوترا نلف) ل س(ف  فترل  ىفترا نلف  فق ن  فتريق  ييف

ترلل  يياف يي فساييافتر يي سحل.فوتحيي  ف يي فت ييدفترقيي تئ ف ييلفس  اييافلنريي فأخحيي سفو ي نيي  فف ذ يياففييلفتر يي سحف

 فميياي ففييلفت ييدفترق يييا،ف،فو  فت تا رفتر ئيملفترا س فر ح حييثفأحاييف15و  جفتر تخ يافر حال لح لفتأل

  ن ًحفع ي .فوترقيفتامفا تن  فف

 
 .فف1992ن فاح فف7   س  فف-تن  جفف-ق  ئيافف12رمنافف8ستسةفحل فتراللاافتر م  س افتري ي ففلفترق يافسق فف11
لف ل فااففترص  سفع فتر قنافتراينياف لق وفتونم  ف ر  فترلبففلفترام وت فأ  رفترال ف فوترايو  فترق  ئيافوفف32ستسةفتر ي يبفتري رففف12

 .ف6فق  فف–ف2007  ري فف–ع  راف
 .ف16 ففق ف–ف2001أغمط فف–ترص  سفع فتر قنافتراينياف لق وفتونم  ف ر  فح رافترط تسئفف29ستسةفتر ي يبفتري رفف13
أ   افف25ف– ورافط تسئف ر  فاح راف يضفترق تئ ف  فترني  افتري  افار ف ل ف فأ  فترف2021رمنافف876ستسةفق تسفسئي ف ق  فتر  ستحفترق تسفسق فف14

 .فف2021
ع  فخا فمن ت ففع  فأ فلف ي ق ف  رلح ف   ف فتقافع فم افأاا فو فتز  فف1937رمنافف58(ف ف  فق ن  فتريق    فسق فف80تنصفترا   ف)ف15

سًتفأوف ي ن  فأوفاا ع  فف ذ افففاف ص يفأذتجفعا ًتففلفتر  سحفأخح سني فأوف إح ىف  تي فتريق   ي فف500سني فو فتق و فف100و ر ت اف فتقافع ف
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 وتعارضـها المصري العقوبات قانون في كاذبة أخبار نشر جريمة :اثانيا 

  :والتعبير الرأي حرية في الحق مع

اي فتقييييً تفخطيييً تف ف ا سحايي فترايي ا فتألولفترح حييثفأحايي فمييفترييلاف يي ت فت تايي رفتر ئيميييافتر ييلف ليي ف

ف80راا سمافحبف  فترلق وفتألم ميا،فو  فترلبففييلفح  ييافتريي أيفوتر يحييي .ففوتقيي فترايي ت فففتوغي ف ح س

(ف يي فقيي ن  فتريق  يي  فعق  يي  فميي رحافر ل  ييافع يي ففيياف يي فأذتجفعاييً تفأخحيي س،فأوف1 ليي ًستف)ف102) (فو

تليي   ف افح لفتألو يي جفتر تخ ييياففييلفترييحال ،ف يي فايي نا فا ييي اف يحييافتر ورييافأوف ي ن  ،فأوفاا ع  فف ذ

تأل ييي فتريييي ر،فأوفارقييي حفتر عييي ف يييي فترنييي ا،فوارلييي وفتر ييي سف  راصييي لافتري  يييا.ففاييي فتر ت ييي فأ فت يييدف

تراصط ل  فترة ة  ييافتر ييلفت ميي ف ايي فت ييدفترايي ت فترييلاف نةييًقتفخطيييً تفر  سييي فت تا  يي  فترقن ئييياف

 م  سفتراصيي يففييلف فع فسأ  ف رلافع نلفح لفتألو  جفتر تخ ياففلفترحال .ففحينا ف نصفتررلاف  فعح

لرلافانم  فترلبففلفتر يحي فعيي فسأ يي ف يي رق ل،فأوف  رل   ييا،فأوف  ر صيي   ،فأوفغييي فذرييدفع  فأ فففف65ترا   فف

راايي ن  فع  ييً ف،فت ييافت ييدفترنصيي صفترق ن نيييافتر ييلفتيي فاق تس يي ف نييقفق ت ييافت يي فوميي ئافتر يحييي فوترنريي ل

سمييافترميي ياافرل  ييافتريي أيفوتر يحييي ففييلف تساييافتراا ميي س افتراةييي لفر رييلافمييالًح فتريي  يًي ففييلف 

  فتريا فتر ورلفر لق وفترا نيافوترمي ميييا،ف قيييزفاخ يي جفف19 ص .ففوع  فتر غ ف  فأ فنصفترا   فف

ل،فأوفترن يي رفترييي ر،فأوف يييضفترقييي  فع يي ف ا سمييافح  ييافتريي أيفوتر يحييي ف يي فأسييافحا  ييافتأل يي فترقيي  

  طفأ فتل  فت دفترقي  فل ل   ف نصفترقيي ن  لفوأ فتليي  فترصلافتري  ا،فأوفتآل تىفتري  ا،فا فأن فأا

و ايي فترريي ط  فتر ييقت فتة قيي  ا ف يي ت فت تايي رفتريي تس  ففييلفقيي ن  فتريق  يي  .فف رصييي غاففف16ل  وس ال.ف

 ميييا فتنيي قضف حيي أفتريقييي فترقيي ن نلفترل ريييافر  ييدفترنصيي صفتر ييلفت ميي ف يا  ييياف صييط ل تا فوت

legal certaintyيي فترليي و فترة تيي اف ييي فترةيييافترقيي ئزفوترةيييافترايي ث ف ييح  ياف رييلافتيي سعف قيييافف 

ر ر  ا،ف ا ف  ةف ا سمافترلبففلفح  افتر أيفوتر يحي ففلفخط ف تئيي .فو يي فتأل يي فترييقيف  ييي سخفأ  ييً ف

قيي فترزتو ييافراريي وعيافأيفقيي ن  فسنيي ئل.فحيييثف ي حيي ف ةف ح أفايي عيافترقيي تئ فوتريق  يي  فترييقيف ي حيي فح

افترلليي فترقيي ن نلفذيفترصيي اف يي ف قيي  ف نط قيي ،فوأيفتألفييي لفأوفت   نيي جفعيي فتال فترة  ف  ف ي فييف

جفتريينصفترقنيي ئلف ا ايي فترريي عيا.فُُُُُُُُُتألفييي لف اليي فأ ف ي  يي هفر اق  يي  فترقن ئيييافايي ًط فأم مييًي فر اييم

ر لصيي لفع يي ف ريي س فق ن نييياف يي فأسيياففايي فأحليي رف يي ت فترقيي ن  ففوع ييي ،ففييالف قيي فأ ف ل يي حفترةيي  

أ ً  ،فتة ق فترنص صفتر تس  ففييلفقيي ن  فتريق  يي  فاريي فايي طلفتر يي وس فف17تراق  اف ا سح .ففففي لوتأل

وتر ن ميي فتر تسيي فت تف  ايي ف يي فأسيياف ريي وعيافتقيييي فح  ييافتريي أيفوتر يحييي .فو ييلفترريي وطفتر ييلفتييي ف

 ت  فترنصيي صفتريق  يييا،فف نايي فتن ميي فايي  فتريق  يياف ييةفخطيي س فترق  ايياف ا فتراي  ي فتألم ميافر ييف

 

قافف نمفنر طً ف  فا ن فوف  ف  فا  فذردفا ي افتراقافترا رياف  ر ورافأوف يح ا فوتع ح س  فأوف  ا ف   افط  فح لفتألو  جفتر تخ يافر حال 

 تو  تسف  راص ر فترق  يافر حال ل.ف
رلافانم  فحبففلففف-2رلافانم  فحبففلفتع ن وفآستحف و ف    قا.فف-1 فلفف  فتريا فتر ورلفرلق وفترا نيافوترمي ميافع  فأف19تنصفترا   فف16

 سفوت قيا فونق ا فار فآخ   ف ونا فتع ح سفر ل و ،فم تحفع  ففح  افتر يحي .فو رااف قتفترلبفح    ففلفتر ا اف    فف  وىفتراي     فوتألفل

  ف قهفف2تم  حةف ا سمافترلق وفترانص صفع يا ففلفترةق  فف-3.فالاف ل  ىفأوف طح جفأوففلفق ر ففنلفأوف   افومي افأخ ىف    س  

تل  ف ل   ف نصفترق ن  فوأ فتل  ف  وس ا ف)أ(فوع  فذردف ق  فاخ  عا فرحيضفترقي  ،فورل فا  طافأ فف .ترا   فوتسح  فو مو ري  فخ تا

 أوفترصلافتري  ا،فأوفتآل تىفتري  ا.ف ح  ترفحق وفتآلخ   فأوفماي ا ،ف)ى(فرلا  افتأل  فترق  ل،فأوفترن  رفتري ر،ف
 .ف139صف-2014ف–ترطحيافترا نيافف– ن اافترية فتر وريافف–ستسةف ريافترال فاافتري  راففف17
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و نييي حفع ييي فذريييد،ف قييي فع ييي فتراللاييياف18فاييييي سفعقالنيييلفو نطقيييلفرارييي وعيافأيفنيييصفعقييي  ل.ف

،فوترلليي ف ييي رفتررييي فترميي ي تر م  س افتري ي فتر  خاف  فأسييافانايي حفوسيي  ف ايياف ييقتفتر  ييةفترقيي ن نلف

،فوت غ ايي فع يي ف2014لفقيي ن  فتريق  يي  فرا  رة ايي فأحليي رف ميي  سف ميي  س افت ييدفترنصيي صفتريي تس  ففييف

 فلفح  افتر أيفوتر يحي ف رلافت سع.فترلبفف

ا: مرحلة ما قبل المحاكمة  ثالثا

 يي ر غ ف يي فأ ف  ح ييافتوسيي تحت فترميي  قافر ال فاييافف نييمفقصييي  فر ر  ييا،فا فأنايي فاييا  فتري  يي ف يي ف

ال فايياف  فا ايي ،فحيييثفتييي خفترايي ا فخيياللفت ييدفترة يي  فت ن ا فيي  فتر ييلفأثيي  فع يي فع ترييافاسيي تحت فتر

افوتمييياف يي فت ن ا فيي  فرلق قيي فترالة رييافريي ف ا سيي فأحليي رفترقيي ن  فتريي ورلفترقصييي  فراقا عييف

 يي فتريايي فف14ر ي خفر  ط فترق  رفتراز وحفترالة لف ا س فترايي   فتفار ح ف  ف اافحق ففلفع رفف

 يي فف9تحفع يي فح   يي فترر صييياف  را  رةييافريينصفترايي   فتريي ورلفر لقيي وفترا نيييافوترمي ميييا،فوت ع يي 

 يي فخيياللف طييال فاسيي تحت فارقيي حفترقييحضفع ييي فوتي  يي فرالح قيي  فتر يمييةلفوتررييي فذت فتريايي فوذرييدف

ق ن نلفرة   ف  فترز  .ف قتف  و  فافار فح   ن ف  فحق ففا ا ف يي فتر  تتييافتراح ايي فوترميي يف ييةف

،فحيثفر ف  ال فترح حييثف يي فتر  تتيياف ييةفتراليي  ي فترل  يي   ف اا  فترق ن نلفخاللف  ح افتر لقيق  

لقيقيي  فا ففييلفح يي سفوفيييافترن ئيي فترييي ر،فوفييقتفت ع يي تحفع ييي فوميي حف ي    يي ف تخيياف ليي  ف ي ف  ر 

تفح   نيي ف يي فتر  تتيياف ييةفترييي ر فتر يي سسل،فوو ييي فقييي فت ح قيي  ف ايييزلفعيي فترييي ر فًت ح قيي  فوتخييي 

ترق ن  فتريي ورلفزحف  فتر ق   فأ   فت ن ا ف  فتر لفوقيمف  را  رةافألحل رفتر  سسل.ف م ي خف قتفترق

 رلق وفتونم  ،فأحل رفترةق فترق ن نلفتراص ي.ف

)أ( سياســية إعــادة التــدوير وانتهــاك مبــدأ خطــر التعــرض للمعاقبــة عــن نفــس 

 الجريمة مرتين  

أ ييي فتوسييي تحت فتر يميييةيافتي حييي فمي ميييافلاعييي   فتييي و  لفترا اايييي فع ييي فذ ييي فق ييي   فس  ييي  ف ييي ف

صيي  اف صيي س ف ناقييياف يي فتراويي  ف يي فترالح مييي فع يي فذ يي فترام ل ثافتر لفتا سما فترم ط  فترا

ق    فمي ميافوق    فح  افتر أيفوتر يحي ،فوذرييدف يي تفةف ييا  فتميي ا تسفتح قيي    فغييي فترقيي ن نلفع يي ف

ئيافأوفتنق يي حفترايي  فترق ن نيييافذ يي فق يي   فأخيي ىففييلفح رييافاخييالحفمييحي ا ف قيي تست ف يي فترميي طافترق يي 

 فقيي ن  فتوسيي تحت فترقن ئيييافتراصيي ي.ففي يي ف يي تسفتراايي نلفميين ت فرة يي ت فترلييح فت ح ييي طلف ا سييف

ترا   ةييافر ييي  ضفففوتألاييل لترا  يا،فمق مف ن ا  فحق وفتونم  فتراص  افتري  يي ف يي فترليي   فف

ل.ف اافح رافق يييافترايي و فامييالرفتر فيي علفترال قز  فع  فذ  فق    فمي ميافلر ط فترق  رفتراز وحف

حصيي فأ يي فتر ورييا،فف2017رمييناففف977لفوترقيفت فححم فع يي فذ ييافترق يييافسقيي ففوتراي واف  م فلخ  ر

 ييي فتيي وسفقيي تسف ييإخالحفمييحي  ففييلفترق يييافف2018رميينافف441ثيي فتيي فتيي و  هفع يي فذ ييافترق يييافسقيي ف

 
 فتراح  ئفتر لفرق  فاريا فتراللاافتر م  س افتري ي ففلف ص ففلفع  ففحي ف  فأحل  ا ،فحيثفت فتم   ت  فر ا  ف ي ف ح أفتر ن م ف ف18

 .ف1995أغمط فف5س ماففف– م  س افف16رمناففف8تر ئي فتألمحبفر اللاافترام ر سفع خفترا  ففلفتر ع ىفسق فتألورلف  تمطاف
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مييً فتح ي طيييً فرايي  فتقيي سىفترميين ي ف.فوفييقردفق يييافترن اييطف لايي فترقصيي صفترييقيفايياف لح 19تألورل

وتق سفاخالحفمحي  ف ق تسف  فترن ئ فتري ر،فثيي فأعييي فححميي فتح ي طييي ففف2017ففرمنافف977 ياففع  فذ افترق

  تا    فاحيا ،فوغي   ف  فترال قز  فتيمةًي فف2019رمناففف1781  فس   فع  فذ افترق يافسق فف

.ف20 ملفأوف ا سمافحقا ففلفتر يحي فع فتر أي تخافترمق  فتراص  افألمح ىفت ي بف نر طا فترمي

ترليي   فت قيي فترميي ط  فاريي ف ييقتفتوسيي تحفتر يمييةلفخيياللف  ح ييافترلييح فت ح ييي طل،فوفييلفترلاييي ف يي ف

،فحيييثفتقيي رفترني  يياف إعيي   فتيي و  ف النيياتألساييز فتأل نيييافألطيي لفف يي  ففف  ر ا  ف قيي حفترال قييز  ف ليي 

 فأ  ف تخاف لحم فع  فذ افق يافأخ ىف اافح رافتر ف  سفعح فترانيترا ا فترالح افتح ي طًي ،ف  فف

ف2018رميينافف440ترة   ف)ترا ا فتر ئ ملفترم  ب(،فوترقيفت فححم فتح ي طًي فع  فذ افترق يافسقيي ف

أثنيي حفححميي فتح ي طيييً فف2019رمييناففف1781حص فأ  فتر ورا،فث فأعي فتتا   ففلفق يافأخ ىفتلاافسق فف

افاعيي   فتر يي و  ،ف.ف ييقتفف يياًلفعيي فتميي   ترفاسيي تحفنميي فترق يي   فف حيي فتيي سفمي مييف21فلفترق يافتألوريي 

ا فتراي ق ف وترقيف ل قفع   فع فط  بفنم فت تا    فترانم  افر ا ا ف  رق يافتألور ف و فتر  

ع يايي ف ا سيي فقيي ن  ف ل فلييافتوس يي ى،فواح ر ايي فر ال فاييافأ يي رف ليي ف فسيين فأ يي فتر ورييا.فو يي فأ يي  ف

 طي فع يي فذ ييافترق يييافسقيي ف فق يافترن اطافترلق قيافمن حفميف،فوتر لفت فححما فتح يت دفترل  

ا ف ريي سفافسا عييافاس   يييا،فونريي فواذتعييافأخحيي سفف ذ ييا،فوميي فف2020فرمييناف659 حصيي فأ يي فتر وريياف يي  

  اييففعايي  لفعحيي فتييةل ا فع يي ف  قييةفتر  تتييافت س ايي علفلفييي ف يي ضل.فحيييثفق  ييمفني  ييافأ يي ف

افاس   يالفواح ر ا فراللايياف فافت تا    فترا س فاريا ف  م ان حفس  اافل ر سفافسا عتر وراف نم فف

سيين فتر قاييةفتألول،فوتر ييلف يي وس  فق ييمف اي قحييافترن اييطاف يي رلح ففف2020رمنافففف12499ترقن ف  ق فف

  ميي فل ي ق ييلففاعال ييي .فوفييقردفق يييافترح رايي نلفترميي  بف  يي  فتري ياييلفوتراي وفيياف22ميينافونصييف

م فت تا  يي  فترا سيي فارييلففيياًلف،فحيثفق  مفني  افأ  فتر وراف ن2020رمنافففف930وتلاافسق ففتأل الفف

 ييي ف  ييي  فتري يايييل،فو رييي رففييي ت ،فوحمييي رف ييي ن ،فوثالثيييافأخييي   ف و ف ييي قلفترا اايييي فواحييي ر ا ف

 يي ا فنريي فف2021رميينافف957 صيي فترق  اييافسقيي فف–ر ال فاييافأ يي رف للاييافسيين فأ يي فتر ورييافطيي تسئف

.فوتي ح فترق ياف لاف ييقتفتر ق  يي فح قييافس  يي  ف ييا فم ميي اف يي فترق يي   فترا ةقييافتر ييلف23أخح سفف ذ ا

فآستئاييي تمييي    ا فني  يييافأ ييي فتر وريييافراي قحيييافتراي س يييي فترمي مييييي فوترحييي حاي فتألفييي   ايي فع ييي ف

فترمي ميييافوتن قيي  تتا فر ن يي رفترييي رف يي فن حيييا،فو ييا  ف قيي ح  ف تخييافأ يي ف فت ح قيي  فألطيي لفف يي  

.فو يي ف يي ف ي حيي فتن ا فييً ف ييانًي فر لييبففييلفترل  ييافترر صيييا،فوترلييبففييلفترلا  يياف يي فت ح قيي  ف النييا

 
فف19الرفتر ف علفلمقي فتر أيلف ين ت فامالرفتر ف عل،فترم خ فت ح فن   افتر  رل،فأخ ف   س فتررحلافتري  يافراي     فحق وفتونم  فع فامف19

 https://www.anhri.info/?p=7117 رل ف،ف    فعح فتر ت طفتر  2021أغمط ف
قن حففتراة  يافتراص  افر لق وفوترل    ،فتق   فلوح  فااي سفأخ ..فتر  و  فأوفأم ري فتل  افترم ط  فع  فق تست فترق  حفوع   فتح ق  فترمف20

 https://bit.ly/3AA46oe .ف2020  ني 22ترمي ميي ،ف
ل  ونلفلقحافأمح عي ف  فتفا ر فع  ي ف  فترلح فت ح ي طل،فو ةفتر ف  سفعح فتراني فأ  فترة   فع  ففترقحاافتراص  افرلق وفتونم  فت رف21

 /https://egyptianfront.org/ar ،فعح فتر ت طفتر  رل ف2021أغمط فف19أ  ف ورالفف2019رمنافف1781ذ افق يافس    ف
،ف    فعح فتر ت طفف2021أغمط فف17ترص  سف  ف ن اافترية فتر ورياف ين ت فلا تنافمن حفميفف  اااف تئةاف ازرافر ي ترال،فأخ ف   س ففترحي  ف22

 https://bit.ly/3AQ3WJz تر  رل ف
،ف    فعح فتر ت طفتر  رل ف2021أغمط فف17  فتورل  ونل،فأخ ف   س فتر ح فترانر سفع  ف  قةفتررحلافتري  يافراي     فحق وفتونمف23

 https://www.anhri.info/?p=25811 

https://www.anhri.info/?p=7117
https://bit.ly/3AA46oe
https://egyptianfront.org/ar/
https://bit.ly/3AQ3WJz
https://www.anhri.info/?p=25811
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ييي خفترلاييي ف يي فترال قييز  فر طيي فتر ييي خفر قيي  رفتراييز وحف و ف حيي سفقيي ن نلف ن ميي ف تر يمييةل،فو  

 و يق ل.فف

س تحفتر يمةل،فوأفيي  فأنيي فوترصيي فتر ورل،فتن ق  فتأل  فترا ل  ففلفأفا ف  ف ن محاف قتفتففع  و

 ايي اف رييلاف ح ايي فاريي فقاييةفح  ييافترايي تطني ،فو ليي لف و فقييي رفترميي طافترق يي ئيافتراصيي  اففييلف

 ح ايي  فتخ ص تيي تا ،فو  يياف  ر زت يي  ف صيي فتر وريييافتقيي هفترا تثيييبفوتراي  يي ت فتر وريييافتراصيي قاف

 يي فف14 يي فترايي   فف7رنصفترةقيي  فففف ت  لفف  ف ف قتفتوس تحف ااافتن افافف.24تونم  تر  تاف لق وففففع يا 

ل يييي فع يييي فترلل  يييي  ف تريايييي فتريييي ورلفر لقيييي وفترا نيييييافوترمي ميييييا.فو ييييلفترةقيييي  فتر ييييلفسيييي ح فت 

 Theوترم ط  فترال يافتي  ضفترا تطني فر ط فترال فاافع فنة فترق  ايياف يي تي ففيايي ف ييي اف يييييييف

Prohibition Against Double Jeopardyوتي حيي فأحيي فف25 يي فتر طيي فتراييز وح.ففو ينييلفترلا  يياف

تر ييا ن  فترق ن نيييافترا ييي سافع يايي ف  حليي رفترقيي ن  فتراقيي س فوتر   يي  فترق يي ئيافترا   ةييافر لقيييبف

 ح أفترام وت فوتونص اف  رق    فذت فترط  ةفترقن ئل،فوتر ص يفرال و  فام ح فتم   ترفترميي طاف

 تسفاخ يي جفترريي صفر اق  يي  فأفايي ف يي ف يي  فع يي فلييف  يي فس نيي فأساييز فتر ورييافترا   ةيياف يي فتألفيي ت ف 

ف32.ففقيي فأايي سفتر ي يييبفترييي رفسقيي ف26ترقيي تئ فترن اييوافعيي فنةيي فترليي قفح يي فتلقييبفترن يي ئففترا سيي  

تر  تاف  رلبففلفترال فاييافتري  رييافوتراميي وت فأ يي رفترقيي ن  فترصيي  سفعيي فتأل يي فف14ترا ي بف  را   ف

ر ال فاييافأوفتريق  يياف يي  فأخيي يف  ضفأيفايي ص  فتييي ترلل  ييف،فأنيي ف ل يي فع يي ف2007ترا ليي  فعيي رف

ع يي فس  اييافمييحبفأ فأ  نيي تف ايي فأوف   ئيي تف نايي ف صيي س فنا ئيييافوفقييً فرقيي ن  فتوسيي تحت فترقن ئييياف ليياف  يي ف

  27م تحفف  فذردفأ  رفنة فتراللااف   فأخ يفأوفأ  رف للاافأخ يف   فأخ يفع فنة فترق  اا.ف

ع يي فأيف نيي  فرلا  ييافترريي صفف2014تراصيي يفترصيي  سفعيي رففر ميي  سفف ف نصفتأ  ففلفترمي وفترال ل،فر

  فترال فاافع فنة فترق  رف  تي ،فورل فس حفق ن  فتوس تحت فترقن ئياف انةفترميي ط  ف ا سيي فنييصف

 يي فاعيي   فترن يي ففييلفتريي ع يفترقن ئييياف ييي فترلليي ففيايي فنا ئيييً فميي تحف يي رح تح فأوفف455،فو454ترايي  تي ف

 ن  فر ف ل  ف رلافق طةفتييي  ضفترريي صفترال قييزفر  طيي فتراييز وح،فا ف فأ فترق  ر غ ف وفف28تو تنا.ف

أ ففقيي فتراللاييافتر ميي  س افتري ييي فتيي تت فع يي فتح يي ترف ييقتفتراحيي أففييلفأفايي ف يي فميي  قافق يي ئيا.فحيييثف

تع حيي  فتراللاييافأ ف حيي أفعيي رف ي قحييافترريي صفعيي فترق  ايياف يي تي ،ف يي فأحيي فتراحيي  ئفوثيقييافترصيي اف

تحطف ةا  ييً ف  راحيي أفتر ميي  سيفتراييي واف إخ يي جفتر ورييافرمييي   فترقيي ن  ففييلفصيا،فو يي   افترر   رل

تراق اييييةفتريييي  اق تطلفترييييقيف ايييي افاريييي فعيييي رفاخيييياللفتر ريييي  ي  فتر طنييييياف يييي رلق وفتألم مييييياف

 
24-11-ypt must free human rights lawyer detained in “double Jeopardy” case, says UN experts, 20UN Human Rights, Eg 

 ?NewsID=25323&LangID=Eages/DisplayNews.aspxhttps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P2019.  
تر لفتنصفع  فلف ف ق  فتي  ضفأح ف ق ً تفر ال فاافففف1966  فتريا فتر ورلفر لق وفترا نيافوترمي ميافترص  سفع رفف14/7ستسةفنصفترا   فف25

 ففترقن ئياففلففاف   لفأوفر يق ىفع  فس  اافمحبفأ فأ   ف ا فأوف  ئف نا ف لل فنا ئلفوفًق فر ق ن  فورإلس تحت 
26Michele N. Morosin, Double Jeopardy and International Law: Obstacles to Formulating a General Principle, Nordic  

Journal of International Law 64: 261-274, 1995. Pa.10 
27fore courts and tribunals and to Right to equality beUN, Human Rights Committee, General Comment No. 32 Article, 14:  

fair trial, 23/08/2007. 

 
 .ف1950رمنافف150  فق ن  فتوس تحت فترقن ئيافتراص يفترص  سف  ق فف455وف454ستسةفنصفترا  تي ففف28

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25323&LangID=E
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ر ايي تطني .فو يي فثيي فوع يي فحيي فتيحييي فتراللاييافل ف قيي  فأ ف  ييي خفترريي صفر طيي ف الحق يي ف  تايي رف

 اافعينا ،فو فأ فتيي فتر وراف لافم ط تا فو  تس   ف ل ور ا فا تن  فعيي فع فترق ف ف  ف   سن ئلفأفا

  29س  اافت علفتستل   فرا ،فور ف  فخاللفخط س فاس ت يافتي ح   فس  ااففلفذتتا ،فوت لقا ف ا ل.ف

أ يي ففييلف يي حفأحليي رفترقيي ن  فتراقيي س ففقيي فت ميييمف يييضفتراليي ف فتري ييي ففييلفتةمييي ف ييقتفتراحيي أ،ف

أ فترح عييثفترلقيقييلفوستحفترلا  ييافترق ن نييياف يي ف حيي أفعيي رفتر ييي خفر طيي فترقيي رفتراييز وحف يي فف  فيي  

 يي فترا تطني ف  فتر ييي خفلر  طيي لف يي تي ،فورييي فترلا  يياف يي فتر ييي خفلر يق  ييالف يي تي .فو يي فففحا  ا

ف ينلفأ ف قتفتراح أف  خافحيزفتر نةيقف اقيي  فو ييةفتألايي  صفتلييمف ييقتفتر طيي فوفيي فأيف  ح ييافتليي  

.فو يي ف يي ف30ترقن ئيييافميي تحفف نييمفخيياللفتوسيي تحت فترحميييطافأوفخيياللفس ميي  فترال فاييافتريي ع ىع يايي ف

  فتيي و    ف يي ف نطحبفار فح ففحي فع  فترلاييي ف يي فترق يي   فترا ةقييافر اي س ييي فوأتييل ىفتريي أيفترايييف

تر ق  يي فخييي ف تخافترمق  فتراص  افع  فذ افق    فأخ يففلفنة فتر قييم.فوتي حيي فترق ييياف ليياف ييقتف

 ييقتفتوسيي تحفتراناقييل،فحيييثف  ييي خفترح حييثفأحايي فميياي فح ريييً فر طيي فترقيي رفتراييز وح،فحيييثففع يي  ايي لف

قيي رفف ن   هف اق  فت ن ا حف  فق  حف   فعق  افترمق ف يي س ةفميين ت فأوففييل ح رييافقحيي لفتريي    فترا 

 يي ا ففيايي ف   ن ييا رففأخيي ى ف،فق   محي  فواخالح  ف اا  فترق ن نلفر ئي فترقاا س اف إرر حفترلل ف

حصيي فف2021رميينافف65حص فأ  فتر ورا،فوترق يييافسقيي فف21021رمنافف877رقا عافاس   يافوتلاافسق ف

 افح رًي ف صي ف قهفترق    ففلفترام قحا.ففأ  فتر وراف نة فذت فت تا    ،فو  فغي فتراي و

 الشخصية  )ب( سياسة إعادة التدوير واإلخالل بالحق في الحرية 

ق يي   فس  يي  ف يي ف تخييافترمييق  ف قا عييافوتمييياف يي فففا ن ادفاس تحفاع   فت و  فترا ااي فع  فذ ييف

 قمفع يايي فترلقيي وفوترل  يي  فتألم ميييافترالة ريياف ا سيي فترا تثيييبفوتراي  يي ت فتر وريييافتر ييلفتييف

ن نييياف يي ف ص .فو ي ح ف  فأ يي  فت ييدفترلقيي وف يي فترلييبففييلفترل  ييافترر صيييا،فوترلييبففييلفترلا  ييافترق 

تونميي  ف يي فتوعييال فترييي رالفرلقيي وففف3ت ح ق  فتر يمةلف و فمن ف  فترق ن  .ففق فسيي ح فترايي   فف

ف9ياًلف ي فذردفترايي   ف.فو  ف  فأف ت فتةص31تل افحبفتألف ت ففلفترلي  فوترل  افوترمال افترقم  ا

لفتر يمييةل،فو يي وس ف  فتريا فتر ورلفر لق وفترا نيافوترمي مياف ل يي فتييي خفترايي تطني فرالع قيي 

أ يي رفق  ييلفف يق ريياففا الغفترال قزف  مح ىفترقحضفع يا فف سفتقي فح    ،فو ل فا  فخاللف   ف  نيا

مييي   فترقييي ن  فأو ييلمفرقنييافحقييي وف.فوتنطالقييي ف يي ف يي وس فتح ييي ترف حيي أف32طحييييلفأوفتألفيي تحفعنيي 

طني ف  فحقا ففلفترل  يياف نحرييلفأ فح    فترا تفف35تونم  ف  أل  فترا ل  ففلفتي يقا فتري رفسق فف

توس تحت فترق ن نيافتر تسحافتر طحيييب،فو رييلافغييي فتيمييةل.فحيييثفأفيي  فتر قنيياففييلفففاط سأ ف ل  ففلفف

 يي فترل  يياف رييلافقيي ن نلف يي  فتميي   ت ا ف رييلاففتةمييي تتا فأ ف نيي ضفأاييل ً ف    ةيياف يي فترل  يي  

تو تس ييا،ف ييقتف  و يي فافاريي فأاييل لفترل  يي  فتيمةلف اافف  ت فترلييح فت ح ييي طل،فوأوت يي فت ع قيي لفف

 
 فف1996-06-15ترص  سف   س  ففف17رمنافف49ستسةفحل فتراللاافتر م  س افتري ي فسق فف29
30 court/163/662.html-supreme-https://caselaw.findlaw.com/us896). U.S. 163 U.S. 622 (1BALL v.   
us/universal-https://www.un.org/en/about-ففف1948  فتوعال فتري رالفرلق وفتونم  ،فترص  سفع رفف3ستسةفنصفترا   فف31

 rights-human-of-declaration 
 .ف1966  فتريا فتر ورلفر لق وفترا نيافوترمي ميافترص  سفع رفف9ستسةفنصفترا   فف32

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/163/662.html
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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م ا تسفحح فتراي ق ي فتل ً  فأل  فق يي ئلفغي فترق ن نلفوتراافحح فترمقن حف ي ف   فعق   ا ،فوت

غيي فأ فوقيي ئةفترق ييياف ليياف ييقتفتر  ثيييبفقيي فحيي ثمف يي ف تخيياف.فوس33  وف تحفعنا ف رلافغييي فقيي ن نل

لحم ،فا فأ فت  ع حف  رلبففلفترل  افترر صيييافواقيي تسفترمق فن يقافوع   فت و  فترح حثف  ف تخاف 

ترقن ئيييا.ففقيي فسيي ح ففتريي ع ىافق ئاييً فخيياللفف فيياف  تحييافترلا  افترق ن نياف  فت ح قيي  فتر يمييةلف  ييف

)ترق يييافتألوريي (ف  را  رةييافف2021رميينافف65رح حثفأحا فميياي ففييلفترق يييافسقيي فوق ئةفترقحضفع  فت

ريي ورلفر لقيي وفترا نيييافوترمي ميييا.فاذفاييافترح حييثف ل قييًزتف رييلافغييي ف يي فتريايي فتف9ريينصفترايي   ف

 ت فسايي  فتأل يي فتريي طنلفتر يي  ةفريي  تس فتر تخ يييا،ف يي ف فييةفذو يي فاريي فأ يي رف تخييافأحيي ف قييففف5ق ن نلفرا  فف

،ف10481702504قييي ف يي ق  ففف2021فح ت  فففف4 تافسمالفرال  فترن ئ فتري رفتراص يف  رففتق   فت ير

وتح قيي  هفترقميي يف،فوتخ ة ئيي ف2021فح ت يي فف1حضفع ي ف  ف تخييافقميي فترريي طاف يي رففوثح  فوتقيافترق

 قاافغي ف ي   ا،ف و فتوفص  فع فأمح ىفت ح ق  فأوفع   فع  فترم ط  فترا  صاف يي ر لقيبففييلف

  .34ي فترال   فق ن ًن ف ا س فق ن  فتوس تحت فترقن ئيافتراص يترا تع

ياف ليياف ييقتفتر ق  يي ،فتري  يي ف  فترح حييثفأحايي فميياي فع يي فذ ييافترق ييفع  فترق ن فتألخ ،فتاي فوتقيييافتيي و

  فتر م ؤ  ف ر  فترق يافتألورلفوتر لفق  مفترني  افاسس حفس م  فتق   فترلييح فت ح ييي طلففيايي ف

 فترل ف فتريمييل يفرلي فت ن ا حف  فق  حفف   فتريق  افتراق س ف  رمق فأس ةفمن ت فأوفت وسفق تسف 

 و  فتميي   ف رييلاففحييي ففييلفتل  ييافترلييح ف   يي ف ايي فتقيي رفأ فمي مييافاعيي   فتر ييف إرريي حفترلليي .فو

ت ح يييي طلف ييي فتييي  ي فوقييي ئلفارييي فعق  يييافغيييي ف لييي   فتراييي  ،فتمييي طيةف ا سحاييي فترمييي ط  فتييي و  ف

.فوع ييي فتليي  فترا ااي فع  فأفا ف  فق يافوتح  ف ا تعي فو   فحح فتح ي طلف نة   فرلاًلف ناا 

 فسايًي ف  را  رةافألحل رفترق ن  فتريي ورلف ق  فتر لفوقيمف لبفترح حثفق فس حاس تحت فترقحضفوت ح

 رلق وفتونم  فوأحل رفترق ن  فتراص ي.ف

 )جـ( انتهاك الحق في تلقي الزيارات واًلتصال بأسرته:
ترال قييز  ف قا عيياف يي ففتلةييافترا تثيييبفتر وريييافوتراي  يي ت فتر  تيياف لقيي وفتونميي  فر ايي  ص

ت اييي ف تخيييافأ ييي ف فت ح قييي  .فو ي حييي فترليييبففيييلف نحريييلفع ييي فترمييي ط  فت في  ييي فوتح  فترلقييي وفتر يييل

ترلصييي لفع ييي فترز ييي ست فوترميييا  فر ال قيييزف   تصييي لف  مييي ت فأحييي فتر يييا ن  فتألم مييييافتر يييلفتلايييلف

 عافتراح  ئفترا ي قييافترال قزف  فم حفتراي   افأوفتي   فر  يق  ف ل فافأال ر .فحيثفس ح ف قا

 لفت ح قيي  فأوفترمييق فتيينصف  راحيي أفتر  مييةفعريي ف  صفترق  ف  ي    فأليفالاف  فأال لا  افتألا

ع  فحبفترال قزفخاللفف فاف  تحافتر ع ىفترقن ئيا،فو ص س فخ تاففلف  ح اف  فقحافترال فااففييلف

و يي ف يي فأف تيي ففييقردفنييصفف35ل.فت قييلفترز يي ست فو  تميي اف يي ف   يي سهف يي فذو يي فوفييقردف ااا يي فترقيي ن ن

 
332014. -12-rty and security of person), 10e, General Comment No.35 Article (9) (LibeHuman Rights Committe 

 ts_library/treaty/data/HRC_GC_35e.pdfhttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrigh 
 1950رمنافف150تسةفنص صفق ن  فتوس تحت فترقن ئيافتراص يفسق فسف34
35Principle 19 of The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment,  

Adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988. 

 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/HRC_GC_35e.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx
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ترقميي يفتر ييلفنصييمفع يي ف يي وس فعيي رفاخ يي جف ييقهفترلييبفا فف يي فتتة قيييافت خ ةيي حف2فقيي  ففف17ترا   فف

رريي وطفوقييي  ف يق رييافو  ن مييحا.ف ييقف فأ فميياي فريي ف يي ال ف يي فترلصيي لفع يي فحقيي فترقيي ن نلففييلف

مييق فريايي  فطيي هفترال قييزف يي فتر  تتاف ةفأم ت ف اق  فترقحضفع ي ،ففا فأنيي فعنيي   فمييالمفريي فا تس ف

ترمق ف نق  فار فمق فتريق ىفا   فترل تمافو  يي س فأ  يي ف  فوذو  ،ففلففاف   س فتق رفا تس ف   س فأ 

ف56تنة ت يفوع فط  بفح سزفميي دفومييطفح تميياف ريي   ،فو يي فتأل يي فترا يي رففرايي فوس ف يينصفترايي   ف

ح قيي  فرإلايي تافترق يي ئل،فو ل يي فت  ييةفترمييق  فوأ يي ف فت ل  فتر م  سفتراص يفوتر لفنصييمفع يي ف

 فاف  ف ن فلفف ت افتونم  …..ففففيا 

تالن ف  فتر  تمييافأوفت تصيي لف قو يي ف صيي س ف ميي ا  ،فوذرييدفففا فأ فا تس فترمق فترا  جف  فماي ف 

  فترق تع فترنا ذسيافتر ني فراي   افترمقن حفلق تع فف58   رةافرا فوس ف  رةق  فأف  ففترق ع  فسق ف

تمييي افف   يييافوت تصييي لف يييقو ا ف  مييي   ترفت تصييي لفني مييي  ف  نييي  الل،فوتر يييلفتميييا فر ميييقن حف  را 

،ف  و  فافار ف   رة  فرايي فوس ففييلف ئلييافتن ييي فترمييق  فترصيي  س ف قيي تسفو  يي ف36رل  ونياووتر م ئافت

ص  ف67وتن الف  را   فف60فلفترا ت ف  ففف1961رمناففف79سق فففف-تر تخ يافف ،ففوتر لفوس ف ا فع  فلأ ف  

وترالح مييي فتح ي طييي فترلييبففييلفتر  تميياففييلفأيفوقييم،فوأنيي ف قيي ففر الليي رفع ييي ف يي رلح فترحميييط

وذرييدفف،سفترمق فأ ف ط ةفع  ففافوسقافت  فار فترامق  فأوف  غيي فترامييق  ففييلفاسميي را ع  ف    

عيي تف يي ف  حيي  لف ييي فترامييق  فو ل  ييي ف يي ف ل تحيي  ففييلفايي  فق ييي  ،فو ف مييقطفذرييدفحقيي ففييلف

 .فترز  س ….ل

 فا تس فترمق فت ينمففييقردففييلفا خيي لفترطييي رف الحميي فافف، فتر لقيق  وس فع  فرم  فماي ف ال و

 يي فقيي تسفف8ترما  فر ف ريي تحفتألطيايياف يي فف في   يي فترمييق .فوذرييدف  را  رةييافرايي فوس ف يينصفترايي   فأوفف

ع يي فلو مييا فر امييق  فآ ييً فف نييمفف07-03-1998ترصيي  سف  يي س  فف1998رميينافف691و  يي فتر تخ يييافسقيي ف

صييلف لف  ف ق   فر ف تئ وهف  فأطياافوح  ىفوف فااففييلفحيي و فتميي االف فترر  سس  فتو تس اف قح

 ق فت فتن ا ضفحبفترا ا ففلفت قلفترز  ست فوت تص لف قو  .فف.فو ن ًحفع  ف  فتق ر،فلري رفوتح 

 اإلنسانية والمعاملة للتعذيب التعرض عدم في بالحق اإلخالل)د(

رق ن  فتر ورلفرلق وفتونم  فرقايةفتألا  صفترال قييز  ف تخيياف  تفييبفت ح قيي  فأوفترمييق  فافت لة

ترلبففلفع رفتر ي خفر  يق  فأوفم حفتراي   اف  فقحييافترقيي ئاي فع يي فانةيي ذفترقيي ن  فأوفترال ةييي ف

خ يي جف فاح ييففع يي فوترمي ميييا  فتريا فتريي ورلفر لقيي وفترا نيييافففف7  قي فح   ا .ففق فنصمفترا   فف

و  ف  ففم ت فرقنافحق وفتونم  فع يي فأنيي ففف37تألا  صفر  يق  فأوفتراي   افترق ميافوترالانم نيا.ف

 ايي افاريي فحا  ييافترل ت ييافوترمييال افترقميي  افوتريق يييافر فيي ت ،ف ليييثف اليي فتيز ييزف ييقتفترلييبف يي ف

.فأفيي  ف38س ف  رايي   ال يي لفترخاللفت في فتر يي ت ي فترق ن نيييافوغييي فترق ن نيييافتر يي وس افران   ييافتألفييي 

 
 ف،ف    فعح فتر ت طفتر  رل2021أغمط فف9   س ف  ففق تع فني م  ف  ن  ال،فأخ فف58ترق ع  فف36

https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml 
   فتريا فتر ورلفر لق وفترا نيافوترمي مياففف7ستسةفنصفترا   فف37
38No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel,  UN Human Rights Committee (HRC) CCPR General Comment 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 10-03-1992.  

https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
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تر قناففقردففلفتةمي تتا فأ فطحييافتألحل رفتراقف س ف نصفترا   فترم  ياف فت  ييةفاريي فأيفقييي  ف

  فا نا فت ن ق صف  فف صفحا  افتألفيي ت ف يي فتر يييق  فوميي حفتراي   ييافأوفترلييبففييلفت ح قيي  ففييلف

 حيي  فتر قنييافأ فتر يييق  ف فثفتع.فحيييف39ترطيي تسئا وافأ  يافوانم نيا،فو رلافخ صففلفح رافاعييال فف

  ي ييبف  ألفييي لفتر ييلفتمييح فتألريي فترقميي يففقييط،ف يياف ا يي فريريياافتألفييي لفتر ييلفتمييح فتراي نيي  ف

 ترنةميافوتراين  افر  ل   .ف

تن ورييمفأحليي رفتتة قييياف ن   ييافتر يييق  فوغييي هف يي ف يي وىفتراي   يياف قا عيياف يي فففىو  فن حيافأخ 

تافاتح عايي فر ق يي حفع يي فايي    فتر يييق  فوتراي   يياف فتر ولفتألطيي تر لف نحرلفع تر ط ت فتوس تئيافف

 يي فف4غييي فتونميي نياف تخييافأ يي ف فت ح قيي  .ف يي تلففييلف ق  ييافت ييدفتر طيي ت ف يي فنصييمفع ييي فترايي   ف

.ف40  وس فأ فت  ا فترق تني فترقن ئيافعق  يي  فست عييافر ايي  صفتراريي ح ففييلفتستليي  ا فسيي تئ فتيييق  

  فذت فت تة قيافع  ف  وس ف ريي سفاف  مميي  فتر ورييافف10ع ي فترا   ففافار ف  فنصمفف قتف  و  

تر ي ياييييافوتوعال يييياففيييلفتييي و ففخطييي ىف ن   يييافتر ييييق  ،فوتقييي   فترحييي ت ففتر  س حييييافر اييي اةي ف

 .41ترال ةي ف إنة ذفترق ن  فم تحفف ن تف  نيي فأوفعمل  ي 

ميي تي فتراصيي  افو رييلافخيياللفتيي تت فتر فت يي  فتر ورييياف يي وفيي فتر تقيية،فت  ا ييمف صيي فرييحيضفت ييدفت ر ز

،فوفييقردف يي ف42ع يي فتع حيي سفتر يييق  ف ل فييافأاييل ر فس  ايياف فتمييقطف  ر قيي  رفف2014خ صف ميي  سفعيي رفف

  فذت فتر م  سفع  فحييبففيياف يي فتقييي فح   يي ففييلفت قييلففييلف ي   ييافانميي نياففف55نصمفع ي فترا   فف

.فورل ففلفاافتوعال فتر تئ فرل ريياف43وف ين ً  ت  ي ،فأوفا قتحهف  نًي ،فأتلةظفف ت   ف و فتيق  ،فأوفف

ترط تسئ،فواعة حفق ن  ف ل فلافتوس  ىفتألايي  صفترال ةييي ف إنةيي ذفترقيي ن  ف يي فترامييو ريافترقن ئييياف

حيي لفتميي   ترفترقيي  فأثنيي حفترقييي رف  تسحيي تا ،فف يياًلفعيي فغييي ىفتر ق  ييافترا فز يياف تخييافأ يي ف فت ح قيي  ف

تلقيقيي  فففييلوس فو.ف44 اوس  ييياف تخييافترمييق  فتراصيي ففيافواييح اافأم مييفمييفترمق  ف   فتر يق  ففو

ترني  افواا  ت فترال  ي فع  فرم  فأحا فماي ففلفأفا ف يي ف ن مييحافخيياللفس ميي  فتر لقيقيي  فأنيي ف

تي خفرالع  تحفع ي ف  ر  ىفترر   فع  فتر س ف  فقحافترال ةييي ف ييإ تس فمييق فطيي  ،فورليي فريي فت  ييقف

 يي ر لقيبففييلفتر تقيييافرحييي  فتييل ا فأوفن نيييافحييي لف ييقتفت تايي رفميي تحفترني  ييافتري  ييافأيفاسيي تحت فق 

سغ فأ فف  بفتريي ف جفا يي يف ييقتفترط يي فأفايي ف يي ف يي  فخيياللفترق ميي  فف،  م ق تىفترح حثففاقنلفع ي 

 تر ل ي  ا.فف

رمييق ف اقيي  فاعالنيي فعيي ف قف فأ فترح حثفأحا فميياي فتييي خفرميي حفتراي   ييافوتر ينييمف يي فقحييافا تس فت

ع  فترلل فترص  سف لحم فأس ييةفميين ت ف  تا  يي  ف  ط ييا.فحيييثففلفا  تىفع فترطي رفتع  تً  ففتر خ لفف

عيي فا خيي لفأ وت فترل   يياف)تريي سوفوترق يي (ف تخيياف نزتنييا،فوح   نيي ف يي فتحيي  لفترا تمييال ففتو تس ت  نيييمف

 
 ستسةفترا سةفترم  بفف39
   فتتة قياف ن   افتر يق  فوغي هف  ف  وىفتراي   اف4ستسةفنصفترا   فف40
 ي هف  ف  وىفتراي   ا  فتتة قياف ن   افتر يق  فوغف10ستسةفنصفترا   ف41
 .فف2014  ف م  سفساا س اف ص فتري  يافري رفف52ستسةفنصفترا   ففف42
 فف.ف2014  ف م  سفساا س اف ص فتري  يافري رفف55ستسةفنصفترا   فف43
 .ف2015رمنافف94  فق ن  ف ل فلافتوس  ىفترص  سف  ق فف8ستسةفنصفترا   فف44
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 فحصيي لف اا ييي فترح حييثف يي فتميي لا لف ستميي  ،فسغييفترل  فتر ستميييافرييي ال ففا خ ل م ةفذو  ،فوسف 

   ف فافترا تفق  فتأل نيافترال  افو خ لفترل  .فترق ن ني فع  ف

 )هـ( اإلخالل بالحق في تلقي العالج خالل مرحلة التحقيقات
 ي ح فترلبففلفت قييلفتريييالحف تخييافأ يي ف فت ح قيي  فوفييلفأيف  ح ييافتليي  فع يايي فتريي ع ىفترقن ئييياف يي ف

ف24فقيي فنييصفتراحيي أفف 45 فتر طنيا.ففافترا تثيبفتر وريافوتر م تيق وفتونم نيافتر لففة  ا فف أ  فترل

  ف قا عافتراح  ئفترا ي قيياف لا  ييافتألايي  صفترييق  ف  ي  يي  فأليفاييلاف يي فأاييل لفت ح قيي  فأوف

ترمق ،فحبفترال قزفس  فترال فااففييلفترييي خفع يي فترطحييي فترمييق فترايي  جفر  يي ففييلفأقيي ىفف تيياف

زفسغح  ففلفتري خفع  فترطحييي فليافذردفأوففلفح لفا  يفترال قلن ،فأوفف ا فتم  عمفح ر  فترص ا

 يي فترايايي وفتري  ييلفرلقيي وفتونميي  فوتر ييلفنصييمفف14 يي فترايي   فف4وفييقردفترةقيي  فف46وت قييلفتريييالح.ف

.فو ييإنزتلف يي فتقيي رفع يي ف47ع  فحبف  فتقي فح    ففييلفترييي خفع يي فترةلييصفترطحييلف ييي فا الغيي ف ييقرد

  ت اف  فسفضفترني  افف،ترق ن نلففلفت قلفتر ع  افترصليا ف  ا ةف لق ففنق فأ فماي فرففتر ع ىوق ئةفف

تري  ييافع  يي فع يي فترطحييي فترريي علفرحييي  ف يي ف يي ف يي فاتيي    فن تقييافعيي فت ع يي تحفع ييي ف  ر يي ىف تخيياف

ترام رة ف ي فأ فت   س فح ر يي فترصييليافف وت ً فار فسفضفا تس فمق فط  فنقافترح حثفارفف،ترمق 

لفت قييلفتريييالحفع يي فا  تىفع فترطي ر.فو اقتف ليي  فترايي ا فقيي فحيي رف يي فترلييبففييفففن يقافر خ ر ففل

نليي ف اايياف   رةييافر اييي  ي فتر وريييافتر  تيياف  رال فاييافتري  رييا.ف يي فن حيييافأخيي يف يي تلف ييقتفتر ينييمف

  فتر م  سفتراصيي يفترصيي  سفعيي رففف18ةافرنصفترا   ففوتوت تسفع  فسفضفتق   فتر ع  افترطحياف  را  ر

ي لفرمناففوفف2014 يففلفتر ع  افترصليا،فوح يي  ف،فوتر لففة مفرلاف  تط فترلبفتر م  س2019ترا 

.ف ييقتف  و يي فافاريي ف   رةييافترةصييافترميي  ةف يي ف48ت   ن جفع فتق   فتريالحف ل فافأال ر فرلافانم  

وتر يييي صف يييييالحفترامييييق ني ،فوترييييقيفسيييي حفف195رميييينافف396قييي ن  فتن ييييي فترمييييق  فتراصيييي  افسقيييي ف

رف يييالحفتراميي سي فتراليي ري ف(ف ةيي خفع يي فا تس فترمييق ف يي وس فت ر ييزت37وح يي فففف33 ف ييي ف)  رنص صف 

اريييا ،فوتقيي   فتقيي س  فطحييياف وس ييافعيي فحيي  تا ف يي فطحييي فترمييق فارييلف يي   فا تس فتر يي    فترطحييياف

 .ف49  رمق  .ف

 
45ners in International Human Rights Law, 2008.Rick Lines, The Right to Health of Priso  
46ention or Imprisonment, Principle 24 of The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Det 

Adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988. 

risonment.aspxhttps://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/detentionorimp 
 .ف2004ري رفف16(ف  فترايا وفتري  لفرلق وفتونم  فتراي ا ف  فترقاافتري  يافف4)14ستسةفنصفترا   فف47
ي لفرمنافف2014  فتر م  سفتراص يفترص  سفع رفف18ةفنصفترا   فستسف48  .فف2019وترا 
ي لف ا ف1956رمنافف396ستسةفترةصافترم  ةف  فق ن  فتن ي فترمق  فسق ففف49 وح  فففف33،فترا ت ف  ف ي ف2015رمناففف106س فترق ن  فسق ففوترا 

 https://manshurat.org/node/63717 .ف ال فت طالجفع  فنم افترق ن  ف ا قةف نر ست فق ن نياف37

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx
https://manshurat.org/node/63717
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ا: تقاعس النيابة ال عامة عن القيــام بواجباتهــا خــالل مرحلــة رابعا

 التحقيق
فلفتر ي  اف ةفترق ياف    جف قتفتر ق   فتتميي ف  ر قيي ع فوعيي رفترلي   يياف  ت يياف افتري  اففأ تحفترني 

 يي ف  ح ييافتر لقيقيي  فوح يي فاح رييافتريي ع ىف    ايي ف للاييافسيين فأ يي فتر ورييافتري ييي فطيي تسئ.فوسغيي فأ ف

 يي فتر مييي  سفتراصييي يفف189 ق افت ا يييةف ا سيي فنيييصفتراييي   فترني  ييافتري  ييياف ييلف يويييافق ييي ئياف مييف

ريي ع ىفترقن ئيييا،فوت سييي فت تايي رف فتوس تحت فترقن ئياف اقا عافوتمياف  فترميي ط  فر ل  ييدفتوق ن 

،فا فأنيي ففييلف يي حفح رييافترقاييةفتراميي ا  فر لقيي وفوترل  يي  فتألم مييياف50وساييةفتأل ريياف لي   ييافت  ييا

ر  تتييافافترا  يا،فو رلافخ صف  فح  افتر أيفوتر يحي فعح ف نص  فتر ا تطني فخاللفترمن ت فترق ي 

فق فأتحلمفترني  افتري  افأحيي فأذسجفترميي طافتر نةيق يياففييلف الحقييافتراي س ييي فوأتييل ىففف،ت ف  ت ل

أتيي سفترن ئيي فترييي رف ي نييً ف يي   ف ل ورييافلقيي ىفترريي لفترنييياف يي فف،2018تآلستحفترا   ةا.ففةلف ط ةفع رف

تييافت س ايي عل،فوف ييفف حييثفونريي فتألف ذ يي فوتألخحيي سفغييي فترلقيقيييافعحيي ف نصيي  فتر  تمييال افتريي ط ف

 حطف  ف ق رف نر فتألخح سفترل ذ افعاييً تف ايي افتليي   فتأل يي فأع  حفترني  افتري  افو ي ونيا ف ااافف

أ تحفترني  افتري  اففلف اافت دفترق    ،ف  فأت ىفأعا رايي ف  ر يمييففففع  .فو  فتأل  فترقيفأث فف51تري ر

وأسازتاييي فتأل نييييافترا ن عيييافع ييي ففيييلفتمييي   ترفترمييي طاف اييي اففييي خفمييييط  فترمييي طافتر نةيق ييياف

 مفأ تحفتراق لفتري رف  را  رةافرنص صفترق ن  فوأحليي رفترقيي ن  فتريي ورل.فوريييافأ يي  فترقصيي سفتر ييلفأتيي 

 -ق يافترح حثفأحا فماي فت اااففلفتآلتل فترني  افتري  اففلف

)أ(عدم التحقيق في واقعة إخفاء وتعذيب المتهم والتحقيق معـه بالمخالفـة 

 للقانون

  خقفع  فترني  افتري  افخاللف  ح افتر لقيق  فع رفتنص تا فوفيي  فتر لقيييبففيايي فنميي فر ايي ا ف يي ف

تأل يي فتريي طنلفرايي  فخايي فأ يي رفقحييافع  يي فع يي فأقيي تلفتةييي فأنيي فقيي فتيي فتخةيي ؤهف  حيي ف قيي ت فسايي  ف

حييييثفتييي فتمييي ق ت  فوتر لقييييبف يييي ف تخييياف قييي فتأل ييي فترييي طنلف ييي و فح ييي سف اا ييي فف،ترني  يييافتري  يييا

ف65 نيي حفع يي ف يي فسيي حفع يي فرميي  فميياي ف  لقيقيي  فترني  يياففييلفترق يييافسقيي فف،فوحيييثفتيي ف يي   ،ترق ن نل

سيي حفتقيي ع فترني  ييافتري  ييافعيي فترقييي رف يي ر لقيبف.فو2021فح ت يي فففف6حص فأ  ف وراف ق مييافففف2021رمنافف

 يييياف ييي فتريييقيف ييي  فاسييي تحفسوتينييي ف ن اقييي فقطييي جفتأل ييي فتريي طنلف ييي  تس فتر تختر يي ىففييلف يييقتفتتاييي رف

وق يي   فتريي أي،ف ايي ف  يي رففنصيي صفتتة قيييافل ن   يياففترمي مييياترال قييز  فع يي فذ ييافف فييافترق يي   ف

ق  ييييافترق ميييييالفوترييييقيفتيييي قمفع يايييي ف صيييي ف  يييي س  فتر يييييق  فوغييييي هف يييي ف يييي وىفتراي   ييييافأوفتري

بف(ف يي فأحليي رفت تة قييياف ريي  فتر لقيييف12،13،فو رييلافخ تيياففيايي فتيينصفع ييي فترايي ت ف)25/6/1986

ترميي  ةففييلفح رييافوسيي  فأمييح ىف يق رييافتيي ع فرالع قيي  ف يي  فعايياًلف يي فأعايي لفتر يييق  فقيي فتستليي ،ف

 
  فتر م  سفتراص يفع  فأ فلفترني  اف لفسزحف ف  قزأف  فترق  حفت  رلفتر لقيبفوتل  دفتر ع يفترقن ئيافع تف  ف م اني ففف189تنصفترا   ففف50

 ترقن ئياففيا ف  صفأعا لفترني  افتري  ا.فترق ن  ...ل،فوأ   فستسةفنص صفق ن  فتوس تحت ف
51” Egypt Monitors and Silences, TIMEP, 03/16/2018.Sadany, In the Era of “Fake News-Mai El  
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 يفسيي حفأ تحفترني  ييافترا قيي ع ف  يي رففأحليي رف.ف  فن حيييافأخييف52و  وس فحا  اف ق رفتررل ىفوتررا  

فوترييقيفنييصفع يي فأ فلفيياف يي ف قييحضفع ييي ،فأوف لييح ،فأوف2014  فتر ميي  سفتراصيي يفرييي رفففف55ترا   فف

تقي فح    فتق ف ي     ف ا ف لةظفع ي فف ت   ،فو ف ق  فتيق ح ،فو فت  يحيي ،فو فاف ت يي ،فو فا ييقتؤهف

وفححميي فا ففييلفأ يي ف ف  صصييافرييقردف ئقييافانميي نًي فوتييلًي ،فوت  ييزرف فحقزهفأ  نًي فأوف ين ً  ،فو ف ل 

ذردفس  ااف ي ق ف  تلحايي ففتر وراف   في فوم ئافتوت حافر ا  صفذويفتوع قا.فو   رةافالحف  

وفًق فر ق ن  .فور ا ا فحبفترصام،فوفافق لف احمفأن فت سف  ف ل قزفتلمفوط  فالحف ا فتقيي ر،ف

ا سفو ف ي لفع ي فل.فحيثفف  فع  فأع  حفترني  افتري  افتر لقيبفترة سيففييلفلحف ن ف أوفتر ا   ف ر

  هف و فمن ف  فترق ن  .فت تا    فترا س ف  ف ح طفتأل  فتر طنلففلفوتقيافتح ق 

 )ب(اًلمتناع عن التجاوب مع طلبات الدفاع خالل مرحلة التحقيقات

قيقيي  فف فييافترط حيي  فتر ييلفقيي  ا فف  ييبفتريي ف جفتق   مفترني  افتري  افأفا ف  ف   فخيياللف  ح ييافتر ل

 ف  ييفف يي فت طييالجفع يي فأوستوفترق يييافوتصيي  ففتريي ف جترل   ف ةفترا ا .فحيييثفح  ييمفترني  ييافتري  ييافف

راحيي أفترلييبففييلفتريي ف جفترييقيففة  يي ففتو  ف  ف ي حيي فا يي تسفال فااترفتر ع ىف  رل  افخاللففاف  تحا

من   ف حًق .ف قتف  و  فافاريي فتق  ييافترني  ييافتري  ييافأثنيي حففف فافترا تثيبفوتراي   ت فتر ورياففا 

 علفرحييي  ف يي ف يي ف يي ف  ح ييافتر لقيقيي  فط حيي  فتريي ف جف ييي خفترح حييثفأحايي فميياي فع يي فترطحييي فتررييف

اتيي    فواثحيي  فتيي س  فحيي وثا .ففايي فايي عمفترني  ييافتري  يياففييلفتميي لا لفتر لقيقيي  ف  رق ييياف   يي جف

ت عيي حفترايي ا ف ميي  قافتتا  يي ف يينة فترقيي تئ فع يي فذ ييافق يييافأخيي ى.ففر لقييبف يي  ييقتفتر ق  يي ،ف و فت

اففيييلف يييقهفترق ييييافقييي فسييي حفتريييي فت ن ا فييي  فترا ثقييياف ايييقتفتر ق  ييي فارييي فأ فتي  يييافترني  يييافتري  يييفو

أع  حفترني  افتري  اففلفترق يي   فذت فترطيي  ةفترقنيي ئلفتر ييلف  را  رةافر اح  ئفتر  سيايافتر  تاف  وسف

يافترميي  يافرلقيي وفتونميي  ف ا تا  يي فترايي   فرانييةفترق  اييافو ي   ييافتراقيي  ي فعيي رفأق تايي فتراة  ييف
ونميي  فوف ت ييافترايي تطني ،فوتر لقيييبف.فو يي فأ يي فت ييدفتراحيي  ئف يي ف يي وس فتح يي ترفحقيي وفت531990

أم ري فتن زتجفتأل رافوتألق تلف  فترار ح ف ا ف  رط وفغي فترق ن نييياف  ع ح س يي ف يي فسيي تئ فترة سيففلفف

.فف ييقف ففييقرد،فأ فترايي ا فريي ف ييي خفخيياللفس ميي  فتق  يي فححميي فتح ي طيييً ف54 وفتونميي  فترقميييااحق

 يي فف يي ت فترلييح فت ح ييي طلفع يي فتريي سوفو و فح يي سفع يي فترني  ييافتري  ييا.فحيييثفتف ةييمفترني  يياف  ق 

طيييً ف يي فع  يي ،فوذرييدف ييا فترا ا ف  ف لحم فو ن ا ت ،فوتر لقييبف يي ف يي وس فتميي ا تسفححميي فتح ي 

وس تحت فوتر  ت ي فتر لفتت قتا فني  افأ  فتر ورافر ل ف  فتن ر سففي وافف سون ،فو  ف  فنيي ىف ييي فأ فت

  ريايي فتريي ورلففف14ترايي   ففترةقيي  فترا رايياف يي فرايي فوس ف يينصفففتق   فحح فميياي ف و فح يي سهف  يي رف

ل) (فأ ف لييي ف فح ييي س  فوأ ف ييي تفةفعييي فنةمييي فتر ييي صف ييي رلق وفترا نييييافوترمي مييييافوتر يييلفوس ف اييي ف

 
فستسةفنص صفتتة قياف ن   افتر يق  فوغي هف  ف  وىفتراي   افأوفتريق  افترق ميا،فتع ا تا فترقاييافتري  افوف لمف  ىفتر ص  بفع يا ف52

 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx .ف10/12/1984   س  فف46/39وت ن ا رففلفترق تسف
53h United Nations Congress on the Prevention of OHCHR, Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted by the Eight 

Crime, and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 07 September 1990. 
54Ibid   

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
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 ر ص فأوف  تمطاف ل رف  فتخ ي سه،فوأ ف  طيي ف لقيي ففييلفوسيي  ف يي ف يي تفةفعنيي فاذتفريي ف ليي فريي ف يي ف

 55  تفةفعن …ل

  فقيي ن  فتوسيي تحت فترقن ئيييافوتر ييلفنصييمفع يي ففف361رفف  فوس ف نصفترا   ففار فأن ف   فف قتف  و  فا

ل ق فع  فق  لفتر لقيبفقحافأ ف ص سفأ  ًتف يي رلح فأ ف ميياةفأقيي تلفترني  ييافتري  ييافو فيي جفترايي ا .ف

و قييي فأ ف رييي اافأ ييي فترليييح ،فع ييي ف يييي  فترق  ايييافترامييين  فارييي فتراييي ا فوتريق  يييافتراقييي س فراييي ،ف

ليي ف ييقهفترايي   فع يي فتألوت يي فتر ييلفتصيي سف ايي فترلييح فمييح ىفتر ييلف نييلفع يايي فتأل يي .فو ميي يفحوتأل

 .ت ح ي طل،فوفقً فألحل رف قتفترق ن  ل

ل ن اييلفترلييح ف يي فقيي ن  فتوسيي تحت فترقن ئيييافوتر ييلفنصييمفع يي فف142و  يي رفففييقردفريينصفترايي   ف

  فرق  لفتر لقيب،فقحييافتنق يي حفت ح ي طلف ا لفخامافعر ف   ً فع  فحح فترا ا ،فو ةفذردف ق

أ ف صيي سفأ يي ًتف ايي فترلييح ف يي  ًتف ا ث يياف ليييثف،فو ي فما جفأق تلفترني  افتري  افوترايي ا ،فرا  ت دفت

 .ف فتز  ف   فترلح ففلف قا ع فع  فخامافوأس يي ف   ً …ل

 

ترلييح ففلاذتفريي ف ن يي فتر لقيييبفوسأىفترق  ييلف يي   فذت فترقيي ن  فوتر ييلفنصييمفع يي ففف143ونصفترا   فف

ق سففلفترايي   فترميي  قا،فوسيي فقحييافتنق يي حفترايي  فترميي رةافترييقف فاح رييافت ح ي طلف     فع  ف  ف  ف 

 ييي فمييا جفأقيي تلفتألوستوفاريي ف للاييافترقيين فتراميي  نةاف نيقيي  ففييلفغ فييافتراريي س فر صيي سفأ   يي ف

س يييي ف   ييً فاذتف يي  ًتف  ي قحيياف فتز يي ففيياف نايي فع يي فخامييافوأفترني  ييافتري  ييافوترايي ا ف ايي فترلييح 

 ".…بفذردفأوفتوف تحفع فترا ا ف لة رافأوف ري ففة راتق  مف ص لافتر لقي

لاذتفسأ فترني  ييافتري  يياف يي فترلييح فت ح ييي طل،ف يي فذت فترقيي ن  فوتر ييلفنصييمفع يي فف202وفييقتفترايي   ف

 ييي فوس فقحافتنق  حف   فتألس يافتأل  رفأ فتييي خفتألوستوفع يي فترق  ييلفترقزئييلفريصيي سفأ يي ًتف ايي ف يي تهف

.فور ق  لف  فترلح فت ح ي طلفرا  فأوفرا  ف  ي قحيياف فتقيي و ف افوترا ا ما جفأق تلفترني  افتري 

يثف فتز  ف   فترلح فت ح ي طلففلف قا عا فع  فخامافوأس يي ففاف نا فخامافعر ف   ً ،فو ل

 56   ً .ل

 

،ف يييي ف19-تر ييي ت ي فتر ق ئييييافترا  يييق فر لييي ف ييي ففييي صفتن رييي سففيييي واففييي فلأ اييييافو ييي ر غ ف ييي ف

،فا فأن فق فت فتم   ترف قهفتوس تحت فتر ق ئيافرة خفتراز يي ف يي فتراص  اترالح مي ف تخافترمق  فف

حق وفترال قز  فترالة راف ا س فترق ن  فتر ورلفوترق تني فتراص  ا،فوفييقردف صيي  س فترقي  فع  فف

 ترال فاافتري  را.ففترلبففلففف م اف  فأم تر ف جففف فافحق و

 
 ترا سةفترم  بففف55
 ترا سةفترم  بففف56
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ا: جلسات المحاكمة:   خامسا
،فأح رييمفني  ييافأ يي فتر ورييافتري ييي فترح حييثفأحايي ف57 ييي فأمييح جفوتحيي ف يي ف ح ايي  فتر لقيييبففييلفترق يييا

ترال فاافتري س ا،فأ  رف للاافسن فأ  فتر ورافط تسئفتر قاةفتألول،ف  ااافاذتعييافتألخحيي سفماي فار فف

تراي   ييي  فترل ذ ييياف  ر ييي سحف  مييي   ترفحمييي   فتر ييي صفع ييي ف  قيييةف)فيييي ف ييي ض(ف ا سييي فتراييي ت فو

.ف1937رميينافف58 يي فقيي ن  فتريق  يي  فتراصيي يفسقيي ف1 ليي ًست/ف102،ف1) (/80/أوً ،ف2 ا سيي فترايي ت ف

 ا ففتر ع ىفتر ق   فترص  سف  فتو تس فتري  افر لن ر سييي فتراي   يي  فحيي لفتر تقيييا،فو ل يي فوأسفبفف

تل  ييي  فقطييي جفتأل ييي فترييي طنلف ييي  تس فتر تخ ييييافتريييقيفذفييي فأ فتراييي ا ف ن ايييلفارييي فسا عيييافتوخييي ت ف

ترامييي اي فو  طيييطفاعال ييييً فر  لييي  ضف ييي ف  ممييي  فتر وريييافوترن ييي رفترمي ميييلفترلييي رل.فوحا يييمف

،فسييين فأ ييي فتر وريييافطييي تسئفتر قايييةفتألول،ففاييي فتلييي  ف نيقييي  فأورييي ف2021رمييينافف774قييي فترق ييييافس

،ف اق ف للاافترق    فترق    ففييلفتر قاييةفتر يي   .فوخيياللف2021  ني فف1 فاافتراالث حففس م  فترال

س ميي لفترال فاييا،ف اييافترايي ا فتألولفأحايي فميياي فأ يي رفتراللاييافسفقييافح تمييافأ نييياف ريي   .ففايي ف

 مافتألور فع رفتستيي تحفترايي ا فتألولفقنيي جفطحييلف)فا  ييا(،فع يي فتريي غ ف يي فح رييافترطيي تسئفاا  فترق

ترق ئاييافن ييً تفر ةرييلففييي وافف سونيي .فو يي فتأل يي فترييقيف قيي سفتوايي س فارييي ،فحيييثففيي  ف يي ففترصييليا

ففييلوتراة  خف ا  فت ر زترف ل فافتوس تحت فت ح  ت  اف ر  فترا ا ،فوتر لفت ا فمال   فترصليا.ف

ا فتر قييمفنةميي ،فريي ف يي  فأيفنيي جف يي فأنيي تجفتر  تتيياف ييي فترايي ا فو ل  ييي ،فو يي ف يي ف ييي فاخييال فسمييي

ع  فتر غ ف  فتق   فتر ف جفتررييةالفوترال يي ى،فا فأ فتر  تتييافتراح ايي ف ييي فترايي ا فو لبفتر ف ج.فف

يييثففيي  ف يي فلتيي ح فترلييبلفو اا يي فترقيي ن نلف ييي فسفيييز فسئيميييافرق تعيي فتر اايييافترقيي ن نلفترةييي ل.فح

تريي ف ج،ف ايي فتراة  خفت في ف م حافتتص لفر ا ا ف ييةف ل  ييي ففييلفسيي ف يي فترميي  افر  ريي وسفور ل ييي ف

 يي الحرف ييةفتريالقييافتراانييياف ييي فتراليي  ي فو يي ف ا .فو يي فترلييبفترييقيف رييلافس نحييً ف ااييً ف يي ف حيي أف

حصيي لفترطيي في فع يي ففتل ف فترة صفترق ن نيا،فحيثف  يي فر  ف جفوت  ع حفأ ف ي  الفع  فنليي ف  ييا 

فايي ف ي حيي فتيي في ف ميي حاف  نييياف58فيي صف  ميي و افرإلعيي ت فرق ييي اا فوط حايي فع يي ف يوييافتراللاييا.ف

ف فيافوع ت فتر ف جف) ا ففلفذردفتر ل قف ةفترا ا فوعيي خفتر ثيي ئب(فأحيي ف ييا ن  فتريي ف جفتألتييي اف

 تر لف ف ق  فت ر ة  فعنا .فف

 فأيفتييلةيي فأوف اا ييي فرا مميي  فاعال ييياف يي فأسيياف  و يي فافاريي فذرييد،فريي ف يي  فترمييا  ف   تسييفف

 يييا نافأم مييياف يي ف يييا ن  فتريي ف جفو يييلف حيي أفعالنييييافف ن اييدفترطيييافوقيي ئةفترق مييي  ،فو يي ف ييي 

(ف ييي فتوعيييال ف10ف فقيييً فر اييي   ف)ف59ترق مييي  فتريييقيفتلة ييي فأحلييي رفتر مييي  سفتراصييي يف ريييلافتييي   .ف

 ورلفر لق وفترا نيييافوترمي ميييا،ف ييي فايي طف(ف  فتريا فتر1-14تري رالفرلق وفتونم  ،فوترا   ف)

 ا س فت دفترنصيي صف قيي فأ فتيقيي فتراليي ف فوال فاافترانصةا.ففتريالنيافاح ىفترر وطفتر ئيميافر 

سايةفس ميي تا فوتصيي سفأحل  ايي ففييلفاطيي سف يي فتريالنيييا.ففييلفتر قييمفنةميي ،ف ف ينييلفترلييبففييلفعالنييياف

 
 .ف2120    فف22 افأ  فتر ورافتري ي فتر لقيبففلفترق ياف  رفترمحمفترا تفبفحيثف  ا  فني ف57
ترص  سفع فتر قنافتراينياف لق وفتونم  ف ر  فترلبففلفترام وت فأ  رفترال ف فوترايو  فترق  ئيافوفلف ل فااففف32ستسةفتر ي يبفتري رفف58

 .ف32فق  فف–ف2007  ري فف–ع  راف
 .ف2014ف(ف  ف م  س187ستسةفترا   ف)ف59
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ترال فاييياففلمييي ،ف يييافأ فتلييي  فترق مييي  فترال فايييافأ ف ل ييي فأطييي تافترييي ع ىفترق ييي ئيافس مييي  ف

فافار فأ ايافذردفتوس تحفرص  فحقيي وف  و  و ة  حافأ  رفترقاا سفتري رفووم ئافتوعالرففقرد.فف

ترايي ا ،فا فأ فعالنيييافترق ميي  ف يي فايي نا فت مييي فترلقيي وفتري  يياففيايي ف  ييصف ي فييافو  تقحيياففيييفف

 60 ن الفاريا فترن  رفترق  ئل.فت تسفتري ترافوتق يفحا   ا ،فوفقردفتألحل رفتر لف

 :2021يونيو   1( الجلسة األولى بتاريخ  1)

ايي فميياي فعحيي فترلييلف يي ف لحميي فو اييافأ يي رف للاييافسيين فأ يي فتر ورييافتر قاييةفح  فترايي ا فتألولفأح

قيي رفترييحالغ،ف تألولفترانيقيي  ف اللاييافترقيي    فترق  يي  ف يي ر قاةفتر يي   .فوريي ف ل يي فت ييدفترق ميياف  

ت طييالجفوتر صيي   ف  ميي   تحفتيي س فسميياياف يي فسايييةفأوستوفترق يييا،فو يي فتأل يي فففوط ر فف  بفتر ف ج

تراللاييا،فوتيي حمفر اليي  ي ف  رلصيي لفع يي فت ييدفتراميي ن ت .فوع ييي ،فقييي س ففترييقيفتميي ق  مفارييي 

 ،ففا فأ   ف  م ا تسفحح فترا ا .ف2021  ني فف8تراللاافت سيافن  فترق يافرق مافف

 2021نيو يو  8( الجلسة الثانية بتاريخ  2)

تراليي  لفف يوافتراللااف قص فترل  سفع  فأع  حفف  بفتر ف جففلفت دفترق ما،ففا فريي ف ل يي فف ق س

ق رفترحالغفأ ً  فوق ئةفت دفترق ما.ف  فن حيافأخ ى،فط  فف  ييبفتريي ف جف يي ف  ييففتر لقيييبفتر يي صف   

 لقيييبف ييي ف ريي نا فحص فأ  فتر ورافتري ي فتر لفس ىففلفترفف2021رمنافففف65  را ا ففلفترق يافسق فف

للاييا،فوذرييدف ستحيي طف،فقحافأ ف   فتر لقيبف ةفع  فذ افترق يافتران يي س فأ يي رفترا2021فلففح ت  فف

تر ق ئةف لافترال فاافترل رياف  ر ق ئةف لافتر لقيبففلفتريي ع ىفميي رةافترييقف .ففييلفتر قييمفنةميي ،ف

ف  ييبفتريي ف جفتر  تفييةفور فتم ق فتراللاافر يي ف جفتراق  يياف يي ف ليي  لفأحايي فميياي ،فوط حييمف يي ف

 فلف    جفتر ع ى،فو فةفف  بفتر ف جف ا ف  ل 

 ا ف يي فتر ق  يي فترصيي  سفعيي فتو تس فتري  ييافر  رييافترقن ئيييافوعيي رف ريي وعي  ،ف ف طال فتر ريافترامأوً ف

 لمح  فأ ف  فوس ففي ف  ص صفترايي ا فتألولف ف اليي ف ليي لفتع حيي سهف يي فقحيييافترةلييصفترةنييل،فوذرييدف

طالجف ل سفتر ق   فع  فترلميي ىفترانميي ىفر ايي ا ،فوعيي رفاخ يي ع فر ةلييص،فو ق صيي سهفراح  فع رفت

حِ غ.فع  فا  تحفسأ  ق  اف  فترا    ففلفترص سفتر  ئيافترا م اف  فترني  افتري  افوترا 

 ف طييال فتريي ريافتراميي ا ف يي فتل  يي  فتأل يي فتريي طنلفرا  رة ايي فترلقيقييافوتر تقيية،فوعيي رفاتحيي جفث نيييً 

  ففترحلثفوتر ل يفترق ن نلفترصلي فترقيف ال فتر ي  افع ي ففلفترال فاافترقن ئيا.ف ل س  فران 

ِح غفو ق يفتر ل    فوتق   فتو تس فتري  افر  رافترقن ئيا.ف فتث رًا   ر ن قضف  ف ي فأق تلفترا 

ريق  يي  ف ليي سف يي فقيي ن  فتف102 فوفف80 فتر فةف  ن ة حفأسف  فترقيي  ا ي فترايي ثا ي ف يينصفترايي  تي ففست ًي 

 تراص ي.ف

 
 .ف121صف–ف2014ف–ترا نيافترطحيافف– ن اافترية فتر وريافف–ستسةف ريافترال فاافتري  رافف60
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تتا  يي  .فوع ييي ،فقيي س ف للاييافسيين فأخيً ت،فط  فف  بفتر ف جف يي تح فترايي ا ف ايي ف يي ف نميي ىفريي ف يي ف

أ  فتر ورافط تسئف)تر قاةفتألول(فترانيق  ف اللاييافترقيي    فترق  يي  ،فحقييزفتريي ع ىفر لليي ف ق ميياف

ي قاف نر فأخح سفف ذ اف يي فر ةصاففلفت تا    فترانم  افر ح حثفأحا فماي ،فوترا فف2021  ني فففف22

فتسف  أل  فوترن  رفتري ر.فخ سحفترحال فح لفتألو  جفتر تخ ياف  فا نا فتو  

ــين  ( أ) ــري بـ ــر والسـ ــال المبا ـ ــاب اًلتصـ ــدفاع: غيـ ــق الـ اًلخـــالل بحـ

 المتهم والمحامين:

ف ي ح فترلبففلفترلص لفع  فترام ع  فترق ن نيييافو ييا  فتر اايييافترقيي ن نلفر ا ااييي ،فأ يي رفترايويي  

ر ال فايييافتري  ريييافترق ييي ئيافترا   ةيييا،ففيييلفف فييياف  تحيييافترييي ع ىفترقن ئييييا،فأحييي فتر فييي ئزفتألم ميييياف

وترانصييةا.فو ييلفتر ييا نافتر ييلفأسايييمفف فييافترا تثيييبفوت تة قييي  فتراينييياف لقيي وفتونميي  فع يي ف

ف61راصيي ي.ف  وس فت تف   ،فوفقردفغ رحيافتر م تي فتر طنيافع  ف م  ىفتري ر ،فو يي ف ينايي فتر ميي  سفت

فلفتر قمفنةم ،فتي ح فم  افترال  ث  فو ا  فت تص لفتراح ا ف ي فترا ا فو ل  ي فاحيي ىفترنقيي طف

رييقرد،ف ييي فح  يي  فترايي ا فترح حييثفف62ترق    افتر لف فغن فعنا فتطحيًق فراح أفتل ف فترة صفترق ن نيا.ف

  لبففلفتر ف ج.ف ا تفرأحا فماي ف  فت نة ت ف ال  ي فقحافوخاللفس م لفترال فاافتن ا ف ف ح

 مبدأ عالنية الجلسات: عدم السماح بحضور غير المحامين:  )ب(
 رييلاف حيي أفعالنيييافترق ميي  فاحيي ىفتر ييا ن  فتر ئيميييافتر ييلف قيي فت تف  يي ففييلفأيف ل فاييافسن ئيييا،ف

ف ن ف ي حيي ف ل نيي فأم مييي فرنزت ييافومييال افاسيي تحت فترال فاييا.فرييقرد،فتلةييافف فييافترا تثيييبفوتريايي  ف

و يي فتأل يي فترييقيففميي ت فف63راينياف لقيي وفتونميي  فحييبفترايي ا ففييلف ل فاييافع نيييافونز اييا.فوريافتتر 

تر قنييافتراينييياف لقيي وفتونميي  فتر   يييافر  يي فترا ليي  ف يي  فلعقيي فس ميي  فترال فايياف صيي س فع نييياف

ثف لةافنزت افتوس تحت فو يي ف ف  ر يي رلف ييا ناف ااييافرصيي ر فترةيي  فوتراق اييةفع يي فوسيي فتريايي رل،فحيييف

حمفع  فترال ف فلاطالجفترقاا سفع  ف    فو ل  فترق م  ،فوت في ف  تفييبف الئاييا،ففييلفحيي و فأوس

ع يي فتريي غ ف يي فذرييد،فوفقييً فألحليي رفترقيي ن  فتريي ورلفف64 يق رييا،فرايي ف  غيي فترل يي سف يي فترقاايي سل.ف

 يييضفترال فايي  فألمييح ىفقيي ففتقيييي فعالنيييافرلقيي وفتونميي  فوتألعيي تافترق يي ئيافتراميي ق  ،ف قيي  

ت ي بف  آل تىفتري  افأوفترن  رفتري رفأوفتأل يي فترقيي  ل،فأوفراق  ييي  فح  ييافترلييي  فتر  تييافألطيي تاف

تر ع ى،فأوففييلف يييضفتر يي وافت ميي ان ئيافتألخيي ىفتر ييلفقيي فتقيي س  فتراللاييافوت ت يي ف يي وس ا،فوتر ييلف

 
أ ف يط ف  فتر قمفو  فتر مايال ف  ف لةي فف(ف  فتريا فتر ورلفر لق وفترا نيافوترمي ميافع  فرلاف  ا فترلبففلفلف3)ف14تنصفترا   فف61

ع ا   ف  تا فتأل  ففل،فستسةفأ ً  فتراح أفتألولف  فتراح  ئفأم مياف ر  ف وسفترال  ي فتر لفتوع ت ف ف ع فورالتص لف ال رف    سهف نةم 

رلافا صفترلبففلفط  فترام ع  ف  ف ل رففوتر لفتنصفع  فلففف1990  فترا   فرانةفترق  اافو ي   افتراق  ي فترايق  ففلفمح اح فترا ل

 ."    سهف نةم فرلا  افحق ق فواثح تا ،فور  ف جفعن ففلفسايةف  تحافتوس تحت فترقن ئيا
 .تونم  فرلق وفتري  لفترايا وف  (ف3)ف16ع  فمحيافتراا لفستسةفترا   فف62
 .ف1966  ماح فف16ت فتر ص  بفع ي ففلف،فوترمي ميافترا نيافر لق وفتر ورلففتريا (ف  ف1)ف14ستسةفترا   فف63
تر  صف  رلبففلفترام وت فأ  رفترال ف فوترايو  فترق  ئيافوفلف ل فاافع  را،فوترص  سفع فتر قنافتراينياففف(32)فسق فتري رفففتر ي يبستسةفف64

 (.ف28،فترةق  ف)2007 لق وفتونم  ففلفتأل  فترا  ق ،ف  ري ف
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فيييلففتر يميييفايييل ريافحقيقيييياففيييلفاييياف ااييياف يييقتفتأل ييي فاف65 ييي فاييي نا فتوخييياللف اصييي لافتري تريييا.ف

تن ميي فقيي تسفترانييةفف يي ىت تف فح رافتر  وس ،فوتر  فيي ف يي فففف  ىفلصففوغي ىففففتم   ترف قهفتر  وا

ت ييدفتر يي وافت ميي ان ئيا.فو يي رن  فاريي فس ميي لف ل فاييافترح حييثفأحايي فميياي فنقيي فأ فتراللاييافف يية

 .فا  فترق ن نلترل  سف  م ان حفترا ا فو اأ   فقحاف  حفترق ماف إخالحفق عافترال فااف  فف فافف

 )جـ( انعدام األدلة واًلعتماد على التحريات:
عيي   ف يي فتي ايي فترق يي   فتر  تيياف قيي تئ فترنريي فعحيي فوميي ئافتر  تتييافت س ايي علفع يي فتر قيي س  فترةنييياف

ر  ييدفتراينياف ةلصفترلم    فتورل  ونيافتر  تاف يي را ااي ،فوذرييدفوثحيي  فتييلافتميي   ترفترايي ا ف

 وري  فعا فنر ف  فخالرا ،ف  فع   .فو  ف  ف ينلف  وس فاسيي تحففلييصففنييلفترلم    ،فو  ر  رلف م

 قيبف  فقحافتو تست فترةنيافترا  صا.ف  رن  فع  فأ  فتر ق   فترص  سفعيي فترني  ييافتري  ييافنقيي فاايي س ف

ألولفأحاييي فمييياي ف  حييي فارييي فتق  ييي فتو تس فتري  يييافر لن ر سيييي فتراي   ييي  فتريييقيفأثحيييمفتييي افتراييي ا فت

  فع  فترةيمح ضفتر لفت فنر فترانر ست ف لافت تا رف  فخالريي .فو يي فترقيي   ف  رييقف ،فوفقييً فترلم  

ع ا ففقطفع  فعيي  ف يي فترصيي سفتر يي ئيافرييحيضفترانريي ست فتراالح   فترني  افتري  ا،فأ فتر ق   فق فف

قيي رفترييحالترا س   فع  فترلم ى،فو لفترص سفتر  ئيافترا  م اف  فقحييافت غ،ف ايي ف فرني  ييافتري  ييافو  

 ي حيي ف يي فقحيييافترةلييصفترةنييلفتريي قيب.فو يي فتأل يي فترييقيف طييي ففييلف ريي وعياف ييقتفتر ق  يي فو يي ىف

حقي  .فف اًلفع فذرييد،فخ ييمفأوستوفترق ييياف يي فأيفأ رييافأخيي ىف  ميي ان حفتر ل  يي  فترريي طيافتر ييلفترييي ف

ليي فأ ف ييي ف رييياًلفألول،فو يي فتأل يي فترييقيف ف ااريي فتييلافتر قيي ئةفوت تا  يي  فترانميي  افاريي فترايي ا فت

راللاافترنقضفتر لفط رايي فأفيي  فع يي فأ فأليفالاف  فتألال لفوفًق فر اح  ئفترق  ئيافترام ق  ف

تر ل    فترر طياف فتيح فم ىفع فسأيف ل س  ،فو  فتراال فأ فتي فق  نا،فورلنا ف ف ال فأ فت قيي ف

 .66أ رافأخ ىفت عاا ار ف  تحافتر رياف  و فوس  فأيف

ا : نهائية األحكام الصادرة عن محاكم أمــن الدولــة العليــا سادسا

 طوارئ:
مييحبفوأ فأايي ن ففييلفتيي سف ييقتفتر ق  يي فاريي فترطحييييافت ميي ان ئيافراليي ف فأ يي فتر ورييافتري ييي فطيي تسئف

ترارييل افوفقييً فألحليي رفقيي ن  فترطيي تسئ.فوريييافأ يي  فتآلثيي سفت ميي ان ئيافترا  تحييافع يي فاسيي تحفترال فايي  ف

ع يايي ف طيي وفترطييي ف  فترال ف ف  فنا ئيافتألحل رفترص  س فعنا ،فوع رفس ت فترطي فففأ  رف قتفترن ج

ل ف ق  فترطي ف يي يفوسيي فف1958رمنافف162(ف  فق ن  فترط تسئفسق ف12تري   ا.فف فًق فرنصفترا   ف)

 يي فتر سيي هففييلفتألحليي رفترصيي  س ف يي ف ليي ف فأ يي فتر ورييافو فتليي  ف ييقهفتألحليي رفنا ئيييافا ف ييي ف

ترصيي  س ف يي فت ييدفتراليي ف فعيي رفسيي ت فترطييي فع يي فتألحليي رفت ف.ف  بفع يا ف  فسئييي فترقاا س ييالتر ص

أل مييطف حيي  ئفتري ترييافترقن ئيييافوحييبفترايي ا ففييلفت ميي ون افواعيي   فن يي ف عيي تهففف تيي سخفف  ااافتن ا ف

 
 .ف1966  ماح فف16 ص  بفع ي ففلفت فترف،وترمي ميافترا نيافر لق وفتر ورلفف تريا(ف  ف1)ف14را   فستسةفتف65
 فف1983-3-17س مافف–تر وتئ فترقن ئيافف–ق  ئياففف52رمنافف5590ستسةفترطي فسق ففف66
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 ييي فف(ف  فتريا فتر ورلفر لق وفترا نيييافوترمي ميييا،فوترييقي5-14أ  رفق  لفأع  .فف فًق فر ا   ف)

بفتر قيي ح،فوفقيي فر قيي ن  ،فاريي فلفرلييافايي صفأ  يي ف ق  اييافحييف، 67سييزحف يي فتر ريي  ةفتراصيي يفتريي طنل

فييي رلبففيييلف للايييافأع ييي ففياييي فتييييي فترن ييي ففيييلفقييي تسفا تن ييي فوفييي فتريقييي ىفتريييقيفحلييي ف ييي فع يييي ل.ف

ت مييي ون اف لييي  فأم ميييلف ييي ف ل نييي  فترال فايييافتري  ريييا،فو اييي افارييي ف يييا  فأ فتصيييح فتو تنييياف

  68رلق وفترا ا ،فنا ئيا.ففافع  فأخط حف قلةا،فم تحفأف نمفق ن نيافأرفاس تئيا،فأوفخ وق  ترا  تح

ف500وع ييي ،ف صييح فترلليي فترصيي  سففييلفحييبفترايي ا فتألولفأحايي فميياي ف يي رلح فأس يييافميين ت فوغ ت يياف

حيي ىفأرفسني ،فنا ئًي ف اق  فتص  بفسئي فترقاا س افع ي .فون ً تفراقتفتر  ةفت ميي ان ئلفترييقيف ر ييبفتر

تفترلليي فأ يي رفسئييي فترقاا س يياف يي فف فييافمييحافترطييي فتري   ييافع يي فترلليي ،ف حقيي فتريي    ف يي ف ييق

ترمحيافتر حي فر اليي  ي فأ يياًلففييلفت ةيييففتريق  ييافأوفارر ئايي ،فن ييً تفرايي ف ا ليي ف يي فميي ط  فت ييي فريي ف

ا س ييافعنيي فعيي خف(ف يي فقيي ن  فترطيي تسئ،فل قيي  فريي ئي فترقا14تت  ذف اافذردفتوسيي تح.فف فقييً فر ايي   ف)

 ح لف ا فعق  افأقاف نا فأوفأ ف  رلففافتريق    فففأ ف  ةففتريق  افترالل رف ا فأوفأ ترلل فع ي فف

،ففايي فأوف ي ا فأ  فف  فن عا فأت يافأوفتلاي يافأوفتحييييافأوفأ فت قييففتنةيييقفتريق  يي  فف ايي فأوف ي ييا 

ل فاييافأ يي رف تئيي  فأخيي ىل.ففايي فت ييي ف قيي  فريي فارريي حفترلليي ف ييةفحةييظفتريي ع ىفأوف ييةفتأل يي ف إعيي   فترا

ر ئي فترقاا س اف ييي فتر صيي  بفع يي فترلليي ف  و تنييافأ ف  رييلفترلليي فم فل(ف  فترق ن  فنة15ترا   ف)

ل.فو  ف  ف ينلفأن ففلفح رييافتر صيي  بفأوف ةفحةظفتر ع ىفأوفأ ف  ةففتريق  افأوفأ ف  قففتنةيق  

 فر  ةيييففتريق  ييافأوفارر ئايي .ف ييةفتألخييقففييلفع  يي فت ييافميي طافسئييي فترقاا س يياف ييلفتراييالذفتر حيييف

 تر    ففلفح فذتت ف ف   ت فع ي فأيفآث سفق ن نياففيا ف  ي بف  نةيقفترلل .ففت ع ح سفأ فتق   

ر ف   فتر ص  بفع  فترلل فترص  سففلفحبفترح حثفأحايي فميياي فح يي فوقييمفف   يياف ييقتفتر ق  يي ،فو يي فو

مييً فتح ي طييي فوريي ف حيي أفتنةيييقفتريق  يياف ييي .فو يي فتأل يي فترييقيف يي ف ينييلفأنيي ف يي  تلفوفقييً فر قيي ن  ،ف لح 

ترص  سفع فترن ئ فتري رف ر  فت ستح طف ق تئ فأ يي فتر وريياففف2017(فرمنافف10 ور فترل  ىفتر وسيفسق ف)تن

ط تسئفوتنةيييقفتألحليي رفترصيي  س ف يي ف ليي ف فأ يي فتر ورييافطيي تسئ.فحيييثفنصييمفترةقيي  فتر ت ييياف يي ف ييقتف

  فر ل  ييافل رفترص  س ف  ف للاافأ يي فتر ورييافطيي تسئفوترا  ييانافعق  يي  ف قيييفترل  ىفع  فأ فلتألح

،فورليي فاذتففيي  فترايي ا فقيي رفر ال فايياف لح مييً ف فتنةييقفا ف ييي فتر صيي  بفع يايي ف يي فساييافتر صيي  ب

وانايي ف  يياف لح مييً فححمييً فتح ي طيييً فح يي فتح ي طً فوحل فع ي ف  ريق  افترار سفاريا ففالف   يي فمييحي  ،فف

توفيي تحفعنيي فطحقييً فألحليي رفط رايي فأ فتراللاييافريي فتقيي سفتيي تحافف تسفساييافتر صيي  بفع يي فترلليي ،تيي وسفقييف

  فق ن  فتوس تحت فترقن ئيييافتر ييلفنصييمفع يي فأنيي  فلاذتفأحيييافترايي ا فاريي فتراللايياف ليي  ففف151ترا   فف

و يي فتوفيي تحفعنيي فا ففيي  ف لح ميي فأوفححميي فا ففيي  ف ة سيي فعنيي ف يي فتخ صيي صفترقاييافتراليي لفاريايي ل.ف

سنييي فف500ميياي فأس يييافميين ت فوغ ت ييافترق   ف  رقف ،ف نقفت وسفترلليي فترق  ييلف لييح فترح حييثفأحايي ف

سيين فأ يي فتر ورييافتري ييي فطيي تسئف لييافتر ق  يي ،فريي ف يي  فن يي فتق  يي فف2021رميينافف774فييلفترق يييافسقيي ف

ف65ق يييافححم ففلفترق يافتألخ ىفتر لفف  فق فت فترقحضفع ي ف ا سحا ففييلفتراقيي رفتألول،فو ييلفتر

 
 .فف1981أف    ف1ترص  سففلفف1981رمنافف536 ا س فق تسفسئي فترقاا س افسق ففف67
 .فف182.فص4201ف–ترطحيافترا نيافف–تسة ف ريافترال فاافتري  رافترص  سفع ف ن اافترية فتر وريافسف68
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ف2021رميينافف774تح ي طي فع  فذ افترق ييياف،فع  فتر غ فأ فو ي فترل رلف   تلف لح ًم ف2021رمنافف

 سغ فت وسفترلل ،ففا فمحبفوأ فأو لن .ف

ا إعــالن أحمــد ســمير مــن داخــل محبســه عــن دخولــه فــي  ســابعا

 إضراب عن الطعام:
رميينافف80603ئيي فترييي رفقييي ف يي ق ف،فتقيي رفف  ييبف فيي جفأحايي فميياي ف ييحالغفارييلفترن 27/6/2021  يي س  ف

 الغ  فن ئيي فعيي ر،فوذرييدفوثحيي  فوتقييياف خيي لفترح حييثففييلفا يي تىفف ييلفعيي فترطييي رفوترريي تىففف2021

فعيي تفترايي حفف حيي فوميي ئافتراق و يييافترميي ايافتع  ت ييً فع يي فترلليي فترقييي ئ فترصيي  سف لقيي ف  رمييق فأس ييية

 تعيي ف ام ريية فترمييق فرا   يييافمن ت .فوق فط  فف  ييبفتريي ف جففييقردف يي فترن ئيي فترييي رف يي وس فا 

ح ر يي فترصييلياف رييلاف ميي ا .فو يي فتأل يي فترييقيفتق    يي فا تس فترمييق فح يي فتيي   س فح ر يي فترصييلياف

ف   ييً ،ف40  خً تفوت ط  فرنق  فار فترام رة فونق ذفح ر  .فواييافميياي ف  يي ً  فعيي فترطييي رفحيي ترلف

قييالرفرميياي فخيياللففنيي جف يي فأنيي تجفوستوفوتألوخيياللفت ييدفترة يي  فق  ييمفا تس فترمييق ف انييةف خيي لفتأل

 تريق ىفع  فا  ت  فع فترطي ر.ف
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 خاتمة وتوصيات
سيين فأ ييي ف وريييافطييي تسئفف-2021رمييينافف774أ فاسيي تحت ف ل فايييافترح حيييثفأحاييي فميياي ف  رق ييييافسقييي ف

 ةفمن ت فق فس ح ف  را  رةافر  ييا ن  فترق ن نيييافتر قاةفتر لفتن امف  رلل فع  فترا ا ف  رمق فأس

حيييثفأاايي  فاسيي تحت فترال فاييافو يي فسيي حفف،بففلف ل فاافع  راففا ف  ف ي  اف  ف ورييي تر  تاف  رل

 ايي ف يي فتن ا فيي  فأ ف نيي ضفأميي  ىف ناقييلف  حييي فترق يي حف  ر ييي و ف ييةفأساييز فتر ورييافتر نةيق يياففييلف

تراا سمافرلق قايي فوترييزحف ايي ف تخييافترمييق  ف و فميين ف حيي سفمحيافترق  حفع  فتألت ت فتراي س افتوفف

و ن ًحفع ي فورا فف نمفاس تحت فترال فاييافقيي فوقيييمف  را  رةييافألحليي رفترقيي ن  فتريي ورلفرلقيي وفذرد.فف

 تونم  ،ففإ فتراة  يافتراص  افت تلف  آلتل ف

سيين فأ يي فف2021رميينافف774ارر حفترلل فترص  سف اي قحافترا ا فأس ةفمن ت ففلفترق يافسقيي ف -1

  وطفع فأحا فماي .ففتر ورافتري ي فط تسئ،فوتوف تحفترة سيفوغي فترار

 ماي ففلفترق    فترا ا فع  فذ  ا فففأحا خ ىف  ف.فتمق طفتر ا فتأل -2

ميياي ف يي فقحييافترال ةييي ف إنةيي ذفترقيي ن  ،ففأحايي ع يي ف  ر يي ىفتر لقيييبففييلفوتقيييافت ع يي تحف -3

 ف ط  فأم ميافر ص يفر     فتر يق  ف تخافأ  ف فت ح ق  فتراص  ا،فوتلقيبفسح فتر  س

ف فييافترق يي   فتألخيي ىفتران يي س فأ يي رفني  ييافأ يي فتر ورييافتري ييي فوترا ي قيياف  تا  يي  ف  تسييياف -4

 فتراليي و ي ف يي فحيي   ا ففقييطفت صفس تئ فنر فأخح سفواايي ع  فف ذ ييا،فوتوفيي تحفعيي فترا ااييي

 راا سم ا فرلق قا فوح   تا ف

  تفبف ةف،فو الح   ف ا ف 1937رمنافففف58  تسيافوتنقي فف فافنص صفق ن  فتريق    فسق فف -5

 .ف2014تر زت   ف ص ف ا س فترق ن  فتر ورلفوأحل رف م  سفف

وتألايي  صففتنقييي فأحليي رفقيي ن  ف ل فلييافتوس يي ىف يي فترنصيي صفتر ييلفتيةييلفتألساييز فتأل نيييا -6

 ترال ةي ف إنة ذفترق ن  ف  فترام ئ افترقن ئياففلفح لفتم   ت ا فر ق  .ف

 


