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 مقدمة. 1

َّلماذا فعلوا ذلك بي؟ أنا لم ألحق أي أذى ‘ ُ
 ’ببالدي

ى ًطارق محمد أمني موىس، متحدثا ملنظمة العفو الدولية عما حدث عندما هاجمت الرشطة وقوات األمن املحتجني ومستشف

 .2011ترشين الثاني / نوفمرب20ًميدانيا يف القاهرة يف 

 – باألمر املفاجئ 2011لم تكن الهجمات التي استهدفت مراكز الرشطة يف شتى أنحاء مرص خالل انتفاضة عام 

ًفقد مثلت تلك املراكز لزمن طويل رمزا للقمع يف ظل حكم حسني مبارك ًولم يكن مفاجئا كذلك أن االنتفاضات . َّ

وعىل الرغم من سجل . كانون الثاني/ يناير25عبية التي أطاحت بالرئيس مبارك انطلقت يف عيد الرشطة يف الش

ًالرشطة املرصية الفظيع يف مجال حقوق اإلنسان، فقد حول حسني مبارك ذلك اليوم، الذي جاء يف األصل إحياء  َّ

 الحكم االستعماري الربيطاني، إىل عطلة لذكرى الدور املهم الذي اضطلعت به الرشطة املرصية يف الكفاح ضد

ًرسمية لالعرتاف بجهود رشطته يف حفظ األمن والنظام العام، محوال بذلك تمجيد البطولة إىل تكريس القمع ِّ. 

َّوعىل مدى عقود، ما فتئت الرشطة وغريها من قوات األمن املرصية التي استمدت سلطتها من قانون الطوارئ، 

وكانت الرشطة مسؤولة .  لحقوق اإلنسان بشكل مستمر، وظلت تتمتع بحصانة شبه تامةتقرتف انتهاكات جسيمة

عن عمليات التوقيف واالحتجاز بصورة تعسفية، وعن أفعال التعذيب املنظم وغريه من رضوب املعاملة السيئة، 

مع واالشرتاك يف كما منعت حرية التعبري والتج. وحاالت االختفاء القرسي والوفيات يف الحجز يف ظروف مريبة

الجمعيات عن طريق فرض قيود صارمة عىل النشطاء السياسيني والحقوقيني وإخضاعهم للمراقبة، واالعتداء عىل 

 .املحتجني السلميني واحتجازهم

َّلقد أدى الرضب الوحيش حتى املوت الذي تعرض له الشاب خالد سعيد عىل أيدي الرشطة يف أحد شوارع 
ُ، إىل إطالق حملة غري مسبوقة ضد وحشية الرشطة، اعتربت عىل نطاق واسع 2010يران حز/اإلسكندرية يف يونيو

، أي بعد ثالثة أيام من "جمعة الغضب"ويف ".  يناير25ثورة "بأنها شكلت إحدى الرشارات الرئيسية التي أشعلت 

ُاندالع االنتفاضة، فقد الجهاز الذي كان يمثل يف يوم ما قوة ال تقهر يف آلة ال ً ِّ دولة القمعية للرئيس مبارك، قبضته َ

ُوحتى اليوم ينظر إىل . َّعىل البالد، عندما فر أفراد الرشطة من مواقعهم بصورة جماعية وهجروا مراكز الرشطة

قوات الرشطة عىل نطاق واسع بأنها تمثل البقايا البغيضة للنظام الذي نهض املرصيون ضده مطالبني بوضع حد 

 :ُوكان هناك ثالثة أجهزة رشطة رئيسية اعتربت من أبرز أدوات القمع. الجتماعية والكرامةللقمع ومن أجل العدالة ا

ُ، التي تعرف عىل نطاق واسع باسم رشطة الشغب، وهي تخضع لسيطرة وزير الداخلية، قوات األمن املركزي

 وهي قوات 2010،1  فرد يف عام325,000وكانت هذه القوات تتألف من نحو . ومكلفة بمهمات حفظ النظام العام

شبه عسكرية تضم أفراد الرشطة واملجندين، الذين يجوز لهم تأدية جزء من خدمتهم العسكرية يف صفوف قوات 

ًويقوم هؤالء بحراسة املباني العامة واملؤسسات، فضال عن املنشآت الحيوية واالسرتاتيجية األخرى، . األمن املركزي
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. ن أكثر بتنفيذ عمليات حفظ األمن وتفريق املظاهرات باستخدام العنف بيد أنهم معروفو2.وتنفيذ عمليات خاصة

ُكما أنهم استخدموا يف بعض األوقات إلخالء سكان العشوائيات بالقوة ويف حفظ األمن يف مباريات كرة القدم 

ًويف ظل حسني مبارك كانوا يشكلون سالحا مخيفا للقمع، حيث يقومون بمهاجمة مظاهرات ا. واالنتخابات لطلبة ً

 .وإرضابات العمال واالحتجاجات السياسية

، واملناهضة للحرب عىل العراق التي 2000ومنذ أيام املظاهرات املؤيدة لالنتفاضة الفلسطينية الثانية يف عام 

ُ، أصبحت قوات األمن املركزي قوة ظاهرة عىل نحو متزايد تستخدم لتفريق 2003قادتها الواليات املتحدة يف عام 

، ثم 2005يف عام " حركة كفاية"ًومع ازدياد االحتجاجات الحقا بمشاركة .  بوسائل عنيفة واعتقالهماملحتجني

 .، أصبحت قوات األمن املركزي مشهورة بانتهاك الحقوق اإلنسانية للمحتجني2008يف عام "  أبريل6حركة "

َّونادرا ما تمخضت األدلة الكافية عىل استخدام القوة بشكل غري قانوني عىل  أيدي أفراد قوات األمن املركزي، بما ً

فيها الصور الفوتوغرافية وأفالم الفيديو املنشورة عىل االنرتنت، عن إجراء تحقيقات رسمية يف االنتهاكات التي 

 وقد وصلت االنتهاكات عىل 3.ُارتكبتها رشطة الشغب، حتى يف الحاالت التي زعم أن أفعالها أدت إىل وقوع وفيات

، عندما تم نرش آالف من أفراد رشطة الشغب ملنع " يناير25ثورة "من املركزي إىل الذروة إبان أيدي قوات األ

املحتجني من التجمهر يف أماكن رئيسية، أو لتفريق املحتجني باستخدام خراطيم املياه والغاز املسيل للدموع 

ات  حوادث مختلفة بعد االنتفاضكما شوهدت أنماط استخدام القوة نفسها يف. والرصاص املطاطي والذخرية الحية

 .2012 و 2011الشعبية يف عامي 

، وهو قوة الرشطة الوطنية املرصية املسؤولة عن التحري عن الجرائم ومنعها والتحقيق جهاز املباحث العامة

تزاع  وهو الجهاز األبرز يف مراكز الرشطة، ودأب منذ عقود عىل تعذيب املعتقلني وإساءة معاملتهم بغية ان4.فيها

ًكما أنه كان مسؤوال عن العديد من . اعرتافات منهم أو ترهيب أقربائهم، مما أدى يف بعض الحاالت إىل وقوع وفيات

أي األشخاص املحتجزين قيد االعتقال اإلداري لالشتباه يف ضلوعهم (ًاملمارسات املسيئة للمعتقلني الجنائيني إداريا 

 كما دأب هذا الجهاز عىل ارتكاب انتهاكات 5).عتقلني السياسيني أو األمنيني وهؤالء غري امل–يف جرائم جنائية عادية 

 .لحقوق اإلنسان مع التمتع بالحصانة التامة من العقاب

 يف أعقاب 2011آذار /، الذي اشتهر بازدرائه لحقوق اإلنسان قبل إلغائه يف مارسجهاز مباحث أمن الدولة

ًوكان مسؤوال عن . ُالداخلية، ولم يكن يخضع إلرشاف قضائي يذكروكان يخضع مبارشة إلمرة وزير . االنتفاضة

أما الجهازان اآلخران فهما (األمن الداخيل، وأحد األجهزة الثالثة املسؤولة عن التحقيق يف قضايا األمن القومي 

 100,000وقد استفاد جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يبلغ قوامه نحو ). املخابرات العامة واملخابرات الحربية

 من السلطات املطلقة يف التوقيف واالحتجاز التي منحها له قانون الطوارئ والتعديالت الدستورية التي 6فرد،

وقد أجازت تلك التعديالت إجراءات التوقيف واالحتجاز بإرشاف قضائي محدود، . 2007آذار /ُأجريت يف مارس

حت بمراقبة املكاملات الهاتفية وغريها من وعمليات التفتيش من قبل الرشطة بدون مذكرات تفتيش، وسم

ً وأصبح جهاز أمن الدولة مرادفا ألبشع االنتهاكات املرتبطة بقمع املعارضة بال هوادة، بما يف 7.االتصاالت الخاصة

وكان موقعه القوي يعني أنه كان فوق . ذلك عمليات التوقيف واالحتجاز بشكل تعسفي والرتهيب والتعذيب

  8.ية الفعليةالقانون من الناح

ُإن االدعاء بأن قوات األمن لم تنرش إال من أجل حفظ األمن واملحافظة عىل النظام العام قد دحض أثناء القمع  ُ

ُ شخصا وجرح أكثر من 840ُإذ قتل نحو .  يناير25الوحيش لثورة   شخص عىل أيدي رشطة األمن املركزي 6,000ً
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 9ً.امت ثمانية عرش يوماوغريها من قوات األمن خالل االنتفاضة التي د

شباط /وخالل االنتفاضة واالحتجاجات التي أعقبت وصول املجلس األعىل للقوات املسلحة إىل السلطة يف فرباير

، أصبحت مقرات جهاز أمن الدولة مواقع للتظاهر، ومن ثم اقتحامها، عقب ورود أنباء تفيد بأن ضباط أمن 2011

آذار، ويف أعقاب تلك االحتجاجات، أعلنت / مارس15ويف . وق اإلنسان السابقةالدولة دمروا األدلة عىل انتهاكات حق

 ويف 10. بديل يحل محلهجهاز أمن قوميوزارة الداخلية عن حل جهاز أمن الدولة، وعن اعتزامها تشكيل 

ً، دعا قطاع األمن الوطني املشكل حديثا،2011حزيران /يونيو  عقد  نشطاء املجتمع املدني وشخصيات عامة إىل11َّ

الحفاظ عىل األمن الوطني، والتعاون مع أجهزة الدولة املعنية بحماية "اجتماع، تحدث فيه عن أهدافه املتمثلة يف 

ًوسالمة الجبهة الداخلية، وجمع املعلومات ومكافحة اإلرهاب وفقا ألحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق 

 12."اإلنسان وحرياته

ًبطة بالرشطة، أكدت السلطات يف فرتة ما بعد مبارك، مرارا وتكرارا، عىل التزام ًووعيا منها بوصمة العار املرت ً

ُبيد أنه ال توجد عالمات تذكر عىل أن أجهزة . الرشطة بالقطع مع حقبة املمارسات السابقة وباحرتام حقوق اإلنسان

ًتماشيا مع مطالب وطموحات َّالرشطة املرصية الرئيسية الثالثة قد تغريت بشكل جوهري يف املمارسة العملية، 

 ". يناير25ثورة "

ًوباستثناء حل جهاز مباحث أمن الدولة ظاهريا، فإن السلطات لم تتخذ أية خطوات رئيسية لضبط سلوك الرشطة 

ٍّأو إجراء اإلصالحات الرضورية بشكل ملح لضمان مساءلة الرشطة واحرتام وحماية حقوق اإلنسان عند ممارسة 

ويبدو أنه لم يوضع . َّوقد اتسم حل جهاز أمن الدولة بانعدام الشفافية. ها بموجب القانونالسلطات املمنوحة ل

ُنظام تمحيص يكفل عدم بقاء أفراد الرشطة الذين يشتبه يف أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يف 

ثما يتم إجراء تحقيقات يف تلك وظائفهم، أو عدم تعيينهم يف مواقع يمكنهم فيها تكرار مثل تلك االنتهاكات، ري

وبالفعل فإن ثمة مخاوف واسعة النطاق من أن يكون قطاع األمن الوطني هو نفسه جهاز مباحث أمن . االنتهاكات

 .الدولة تحت مسمى آخر، ليس إال

عيسوي، عن إجراء التموز، وعقب ممارسة ضغوط شعبية، أعلن وزير الداخلية يف ذلك الوقت منصور /يف يوليو

ً  ضابطا برتبة 92ً ضابطا برتبة لواء و 505وشملت تلك التغيريات إنهاء خدمة . ريات داخل قوات الرشطةتغي

 من 4,000ُوباإلضافة إىل ذلك، فقد نقل ".  يناير25ثورة "ً متهما يف قضية قتل املحتجني إبان 27عميد، بينهم 

 وقبل ذلك بشهر، كان الوزير قد قال 13. بالجمهورأفراد الرشطة إىل أقسام أخرى يف الوزارة ليس لها عالقة مبارشة

ويف . ُلألمني العام ملنظمة العفو الدولية، خالل اجتماع عقد يف مرص، إن القانون ال يسمح له بطرد أفراد األمن

ً لواء، وتعيني ستة مساعدين 454، أعلن وزير الداخلية يف حينه محمد إبراهيم عن إنهاء خدمة 2012تموز /يوليو

كما .  وستة رؤساء ملديريات األمن يف محافظات الوادي الجديد والفيوم وأسوان ومطروح والرشقية ودمياطللوزير

 14.أعلن عن تعيني رئيس جديد إلدارة االنتخابات

ًويف الوقت الذي أجريت فيه تلك التغيريات كطريقة لتطهري جهاز الرشطة، فإن أيا من الوزيرين لم يقدم معلومات  ُ

ٍّت تربئة ساحة أي من املسؤولني األمنيني، الذين تم إنهاء خدمتهم أو الذين تمت ترقيتهم أو نقلهم إىل حول ما إذا تم

األلوية نوع من " تقاعد"وبالفعل، فقد اعترب كثريون أن . مواقع أخرى، من تهمة ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان

ق اإلنسان التي ربما ارتكبوها أو أمروا بارتكابها ، األمر الذي يجعل املساءلة عىل انتهاكات حقو"الخروج اآلمن"

ُوقد نظر إىل التغيريات عىل أنها تتم بالقطعة، ويف بعض الحاالت قيل إنه تمت ترقية بعض . ًأمرا بعيد املنال

وقد . َّالضباط، مما عزز الشعور بأن الرشطة ال تزال تتمتع بالحصانة من املساءلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان
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، " يناير25ثورة " هذا الشعور بالحصانة بسبب تربئة ساحة أفراد قوات األمن الضالعني يف االنتهاكات إبان تعزز

 .أمام املحاكم حتى يف ظل املناقشات املتعلقة باإلصالح، األمر الذي يرتك عائالت ضحايا االنتفاضة يف حالة كرب

 مع السياسات الجديدة التي بدا أنها تجيز ًلقد تعارضت إعالنات السلطات بشأن إصالح قطاع األمن فورا

االنتهاكات، باإلضافة إىل تكرر حوادث االستخدام املفرط للقوة عىل أيدي قوات األمن عندما تقوم بحفظ األمن يف 

 ومنذ اندالع االنتفاضة استمرت الرشطة يف تعذيب األشخاص وإساءة معاملتهم يف الحجز، كما 15.املظاهرات

ن املركزي والجيش والرشطة العسكرية يف استخدام القوة املفرطة وغري الرضورية ضد استمرت قوات األم

وقد . املحتجني، بمن فيهم املحتجون عىل بطء وترية اإلصالحات السياسية واإلصالحات يف مجال حقوق اإلنسان

اطي والذخرية الحية استخدمت الرشطة الغاز املسيل للدموع بشكل مستهرت، باإلضافة إىل الهراوات والرصاص املط

َّلتفريق املحتجني بالقوة، وشقت العربات املدرعة طريقها برسعة كبرية بني الحشود، مما تسبب يف وقوع العديد من 

كما وردت أنباء متواترة عن أن قوات األمن املركزي وغريها من قوات األمن استخدمت . الوفيات واإلصابات بينهم

ُ، ممن يعتقد أن لهم صالت بالرشطة أو "بلطجية("ين يرتدون مالبس مدنية مجموعات من الرجال املسلحني الذ

لالعتداء عىل املتظاهرين وتفريقهم، وهي ممارسة كانت شائعة يف عهد حسني ) من أنصار الحزب الحاكم السابق

 .مبارك

ضات الشعبية، َّوقد تعمق انعدام الثقة بالرشطة بسبب ردودها عىل حوادث رئيسية وقعت منذ اندالع االنتفا

ترشين /وبالذات املصادمات التي وقعت يف شارع محمد محمود بالقرب من وزارة الداخلية بالقاهرة يف نوفمرب

، حيث استخدمت الرشطة الذخرية الحية والخرطوش وغريها من أشكال القوة املفرطة خالل أعمال 2011الثاني 

 74ب حادثة بورسعيد املأساوية، التي سقط فيها نحو ً شخصا؛ وعق50العنف التي أسفرت عن مقتل ما يربو عىل 

ُ، حيث انتقدت الرشطة عىل 2012شباط /ً جريحا يف فرباير254ًقتيال من مشجعي كرة القدم من النادي األهيل و 

نطاق واسع بسبب فشلها املتعمد يف منع نشوب املشاجرة أو حماية الذين تعرضوا لالعتداء، مما أثار احتجاجات 

 .ويتحدث الفصل الثاني أدناه عن تفاصيل تلك األحداث وعن ردود قوات األمن عليها.  الرشطةعىل سلوك

ًويف مواجهة مثل تلك الحوادث، بدا خطاب السلطات بشأن اإلصالح كالما أجوف يف بعض األوقات، بينما كان يف 

يث ال تترصف وكأنها فوق أوقات أخرى مجرد إشارة اسرتضاء أو تهدئة، ولم يؤد إىل مساءلة قوات األمن، بح

 .القانون

وقد تجاهلت السلطات حتى اآلن املطالب الثابتة التي تنادي بإصالح الرشطة بشكل جدي والتي اقرتحها نشطاء 

حزيران وأعفى /ُ، الذي اعتمد يف يونيو2012 لعام 25واستند القانون رقم . املجتمع املدني وأكاديميون وخرباء

ًة، إىل مسودة التعديالت املقرتحة من قبل وزارة الداخلية، وتضمن أحكاما تهدف إىل الرئيس من منصب قائد الرشط َّ

 .تحسني األجور وظروف العمل ألفراد الرشطة من ذوي الرتب الدنيا

فقد أنشأ أفراد يف الرشطة نقابات للدفاع عن . وجاءت مبادرات إصالحية أخرى من داخل جهاز الرشطة نفسه

م بخدمة مرص، والنأي بأنفسهم عن الضباط ذوي الرتب العليا، الذين يزعمون أنهم حقوقهم وتأكيد التزامه

ً أعلن أفراد الرشطة عدة إرضابات احتجاجا عىل ظروف عملهم 2011 ويف عام 16.مرتبطون بنظام الحكم السابق

 .وحققوا فيها بعض النجاحات

فقد ناقش . ات إيجابية يف مجال حقوق اإلنسان قد اتخذ خطو2012شباط /ُوبدا أن الربملان الذي انتخب يف فرباير

ًالقوانني التي تنظم حرية االشرتاك يف الجمعيات والحق يف الحصول عىل املعلومات، وأقر قانونا ملكافحة التعذيب َّ .



 القمع وكالء 

 اإلصالح وقضية املرصية الرشطة

 2012 األول ترشين/أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 12/029/2012: الوثيقة رقم

9 

 1971 لعام 109القانون رقم (واقرتحت منظمات غري حكومية محلية مسودة قانون لتعديل قانون الرشطة 

. ء إطار للعدالة االنتقالية عن طريق إنشاء محاكم ثورية تلتزم باملعايري الدولية للمحاكمات العادلةوإنشا) َّاملعدل

ً شهرا حتى انتخاب 16بيد أن تلك املبادرات توقفت عندما قام املجلس األعىل للقوات املسلحة، الذي أدار البالد ملدة 

قبل فرتة وجيزة من الجولة النهائية لالنتخابات ، بحل الربملان 2012حزيران /الرئيس محمد مريس يف يونيو

 وألغى 17.ًالرئاسية، تنفيذا لقرار املحكمة الدستورية العليا الذي قىض بعدم دستورية قانون االنتخابات الربملانية

ذا الرئيس مريس قرار املجلس األعىل للقوات املسلحة بحل الربملان، بيد أن األخري لم يكن قد التأم يف وقت كتابة ه

 .التقرير، بانتظار صدور قرار من املحكمة اإلدارية

صونها سالمة "َّومنذ تسلمه منصب الرئاسة، شدد الرئيس مريس عىل أهمية األمن وقدم الشكر لقوات األمن عىل 

وباإلضافة إىل الوعد بفرض النظام العام واألمان وتحسني ظروف العمل للرشطة، أطلق مريس .18"الوطن وأمنه

 كما وعد بتحسني أوضاع غرف االحتجاز يف مراكز الرشطة 19.ية الستعادة الثقة بني الشعب والرشطةحملة إعالم

غري أن الرئيس لم يتخذ حتى اآلن أية . ونحن نرحب بهذه التعهدات، إذا تحققت. واملحاكم ومكاتب النيابة العامة

 يحمل الرشطة عىل العمل بموجب خطوات إلجراء اإلصالحات الكربى الرضورية لضمان  وضع إطار من شأنه أن

إذ أن اإلصالح ال يمكن أن يبدأ إال بتوفر اإلرادة السياسية لوقف االنتهاكات . القانون، وعدم تكرار انتهاكات املايض

وبدون مثل هذه اإلرادة السياسية، . ٌّوالقضاء عىل التعذيب وضمان أال يكون أي من أفراد قوات األمن فوق القانون

 .لن يتجاوز القشورفإن اإلصالح 

آب، ويف تطور مقلق، أعلن وزير العدل أحمد مكي أن الوزارة تعكف عىل إعداد قانون جديد للطوارئ /يف أغسطس

ُويبدو أن مرشوع القانون قد سحب يف . وضمان بسط األمن" البلطجة"ِّيمكن الرئيس من التصدي الستمرار خطر 

ًأن السلطات لن تسن قانون طوارئ جديداوقت الحق، إذ رصح رئيس الوزراء هشام قنديل ب بيد أن املحاولة . َّ

وبعد . عندما تتعامل مع األوضاع األمنية والنظام العام" بأسلوب الطوارئ"أظهرت أن السلطات ال تزال تعمل 

، يف "قانون حماية املجتمع من الخطرين"مرور بضعة أسابيع قدمت وزارة الداخلية مرشوع قانون جديد باسم 

وبالفعل، فإن الرشطة ال تزال 20".السوابق"ة الستخدام سلطات شبيهة بسلطات الطوارئ للتعامل مع ذوي محاول

ففي واحدة من الحوادث . تتعامل مع حياة اإلنسان وكرامته باالزدراء نفسه الذي تعودوا عليه عىل مدى عقود

سكان عشوائية رملة بوالق بالقاهرة، ، فتحت الرشطة النار عىل 2012آب /العديدة األخرية التي وقعت يف أغسطس

 ).2أنظر الفصل (الذين كانوا يحتجون عىل مقتل أحد السكان عىل يدي أحد أفراد رشطة السياحة 

 شخص 100، قتلت الرشطة املرصية وغريها من قوات األمن والجيش أكثر من " يناير25ثورة "ويف الحقيقة، ومنذ 

واستمر ورود أنباء عن تعذيب . مت القوة غري الرضورية أو املفرطةًوأصابت آالفا آخرين بجروح عندما استخد

وما لم يتم اتخاذ ). 3أنظر الفصل (املعتقلني وإساءة معاملتهم يف مراكز الرشطة والسجون ومراكز االعتقال 

فإن خطوات مهمة وشفافة إلصالح أجهزة الرشطة واألمن، بحيث تحرتم الحق األسايس يف الحياة والحرية واألمن، 

 .أنماط االنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان ستستمر

ويف الوقت الذي توقفت فيه اآلمال يف اإلصالح الحقيقي بسبب حل الربملان، فإن من املهم للغاية اآلن أن تقوم 

وتدعو منظمة العفو الدولية الرئيس مريس والسلطات . السلطات املرصية بالتغيريات الحقيقية الرضورية وامللحة

 :رصية إىل القيام بما ييل من بني أمور أخرىامل

التصدي إلرث االنتهاكات التي ارتكبتها الرشطة يف املايض، والبدء بإصالحات جوهرية شاملة لجميع الهيئات  

 املكلفة بتنفيذ القوانني، بهدف ضمان أال يكون أي من أفراد قوات األمن فوق القانون؛
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  مرص بموجب القوانني واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛مواءمة القوانني املرصية مع التزامات 

 – بما يف ذلك استخدام األسلحة النارية –إصدار تعليمات واضحة للرشطة وقوات األمن بشأن استخدام القوة  

 والتي تلتـزم بشكل صارم بالقوانني واملعايري الدولية؛

  وغريه من رضوب إساءة املعاملة؛ُإبالغ جميع قوات األمن بوضوح تام بأنه لن يسمح بالتعذيب 

إنشاء هيئة إرشاف لديها آلية شكاوى مستقلة وفعالة ومحايدة يمكن أن تتعامل مع مزاعم إساءة السلوك  

 كما ينبغي أن يكون لدى آلية الشكاوى املستقلة فرق –وانتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي الرشطة أو قوات األمن 

 ى املوجهة ضد الرشطة أو قوات األمن أو التي لها عالقة بها؛تحقيق مستقلة تتعامل مع الشكاو

تسهيل زيارة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية  

دام والالإنسانية واملهينة، وزيارة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلع

 عىل التوايل، وذلك كإجراء 2008 و 1969ُالتعسفي واالعدام بإجراءات موجزة، اللتني لم يسمح بهما منذ عامي 

فوري وكمؤرش عىل توفر اإلرادة السياسية لدى السلطات املرصية الجديدة للتصدي لالنتهاكات التي ترتكبها 

 الرشطة

 حول هذا التقرير
قب أوضاع حقوق اإلنسان يف مرص منذ عقود، سواء يف عهد الرئيس السابق ما انفكت منظمة العفو الدولية ترا

ًحسني مبارك، أو خالل فرتة الحكم االنتقايل للمجلس األعىل للقوات املسلحة التي دامت ستة عرش شهرا، عقب 

األمن، ، عىل سلوك قوات 2012أيلول /ُ ويركز هذا التقرير، الذي استكمل يف مطلع سبتمرب2011.21انتفاضة عام 

 .قطاع األمن الوطني/ وال سيما قوات األمن املركزي وجهاز املباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة 

ُوبرتكيزه عىل عدة حوادث وحاالت فردية، فإن التقرير يربز أنماط االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي 

إن الحوادث املتعلقة . الح الرشطة يف مرصُارتكبت عىل أيدي الرشطة املرصية، بهدف التأكيد عىل قضية إص

االحتجاجات يف شارع محمد محمود بالقاهرة، واملصادمات التي وقعت يف أعقاب مباراة كرة القدم يف بورسعيد، 

ُواملشاجرة التي وقعت يف أبراج نايل سيتي التي اشرتك فيها سكان العشوائيات يف القاهرة، تظهر استمرار 

كما أن حاالت . وات األمن املركزي عندما تتعامل مع املتظاهرين أو االضطرابات العامةاالنتهاكات عىل أيدي ق

وال . ُالتعذيب وإساءة املعاملة تربز االنتهاكات التي ارتكبها اثنان من أفراد الرشطة املسؤولني عن األمن الداخيل

َّلجيش، فهي موثقة يف تقرير منظمة يغطي هذا التقرير انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي الرشطة العسكرية أو ا

" وحشية بال عقاب وال رادع الجيش املرصي يقتل املحتجني ويعذبهم دون محاسبة: "العفو الدولية بعنوان

 2012.22ترشين األول /الصادر يف أكتوبر

ًإن قسما كبريا من هذا التقرير يستند إىل مقابالت أجراها مندوبو منظمة العفو الدولية مع ضحايا ا النتهاكات ً

وأقربائهم ومع محامني وأطباء ونشطاء ومنظمات حقوق اإلنسان وصحفيني، باإلضافة إىل األشخاص الذين شهدوا 

إن منظمة العفو الدولية تعرب عن امتنانها إىل جميع هؤالء األشخاص عىل الوقت الذي بذلوه . عنف الرشطة

 .واملعلومات التي قدموها إىل املنظمة
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 ثناء االحتجاجاتاالنتهاكات أ. 2

ِقبل جيلي وأنا أن نعيش في الفقر، وتحت "
القمع، وفي أوضاع صعبة حتى نتمكن من تربية 

 "أطفالنا، فلماذا تقتلهم السلطات اآلن؟
 ترشين الثاني/والدة الصحفي أحمد محمد محمد عبد العزيز، الذي أطلقت رشطة الشغب عليه النار وجرحته يف نوفمرب

 ول تصوير االحتجاجات عندما كان يحا2011

قوات "، حلت 2011كانون الثاني / يناير28مع العودة التدريجية للرشطة إىل القيام بمهامها عقب انسحابها يف 

فمنذ اندالع االنتفاضة الشعبية، . محل الجيش والرشطة العسكرية يف التعامل مع االحتجاجات" األمن املركزي

رية البطيئة لإلصالح، وما ارتؤي أنه تباطؤ يف محاكمة حسني مبارك استمرت االحتجاجات، بما يف ذلك ضد الوت

 25ثورة "ووزير الداخلية األسبق، حبيب العاديل، وضد تربئة ضباط الرشطة املتهمني بقتل املتظاهرين أثناء 

". املجلس األعىل للقوات املسلحة"ودعت بعض املظاهرات إىل وضع حد للحكم العسكري واستقالة رئيس ". يناير

، عندما توجهت الحشود إىل وزارة الداخلية للتعبري عن 2011ترشين الثاني /وبلغت االحتجاجات ذروتها يف نوفمرب

"  يناير25ثورة "غضبها حيال التفريق بالعنف العتصام يف ميدان التحرير شارك فيه ضحايا انتهاكات 

 . وعائالتهم

وتضمنت املواجهات . يان بمساعدة من القوات املسلحةوتصدت الرشطة لهذه االحتجاجات، ويف الكثري من األح

 2011ترشين الثاني /، وال سيما يف القاهرة، يف نوفمرب"قوات األمن املركزي"اشتباكات بني املحتجني و

ويف مناسبات عدة، كان من الواضح أن السلطات لم تعمل عىل كبح جماح الرشطة وقوات . 2012شباط /وفرباير

 القوة غري املربرة لتفريق املتظاهرين، بما يف ذلك االستخدام غري املتناسب للغاز املسيل األمن، التي استخدمت

ًوطبقا ملحتجني، لم توجه هذه القوات أي تحذير . للدموع وطلقات الخرطوش، ويف عدة حاالت، الذخرية الحية

رت هذه االنتهاكات يف سياق وج. ًوقبضت الرشطة وقوات األمن أيضا عىل املحتجني ورضبتهم. مسبق إىل املحتجني

 . من استمرار القيود املشددة، يف القانون املرصي، عىل الحق يف حرية التجمع

 مواجهات شارع محمد محمود 
وقوات األمن األخرى القوة املفرطة خالل األيام الستة من االشتباكات مع " قوات األمن املركزي"استخدمت 

ترشين الثاني، وعىل نطاق لم /من وزارة الداخلية، بالقاهرة، يف نوفمرباملحتجني يف شارع محمد محمود، بالقرب 

وشمل هذا االستخدام للقوة استعمال الذخرية الحية والخرطوش والغاز ".  يناير25ثورة "تشهده مرص منذ 

وا ً شخصا توف51كانون األول عىل قائمة تضم /وحصلت منظمة العفو الدولية يف ديسمرب. املسيل للدموع والرضب

 . بينما أصيب عدد كبري غريهم، بمن فيهم أفراد تابعون لقوات األمن. ترشين الثاني/نتيجة املصادمات يف نوفمرب

11 
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ًترشين الثاني، عندما فرقت قوات األمن بالعنف اعتصاما يف ميدان التحرير، / نوفمرب19وبدأت املواجهات يف  ّ
شخاص الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء االنتفاضة، وبعض  من أقارب األ200بالقاهرة، شاركت فيه مجموعة من نحو 

وكانت املجموعة قد تجمعت لتسليط الضوء عىل محنتها، ولالحتجاج ضد عدم اكرتاث السلطات، . مؤيديهم

 وقالت 23". شهداء الثورة"وللمطالبة بأن تتوىل لجنة منتخبة إدارة صندوق الرعاية الصحية الخاص بعائالت 

ملتظاهرين يعرقلون حركة املرور يف ميدان التحرير، وكذلك قيام مجمع  التحرير، الذي يضم وزارة الداخلية إن ا

ًوقالت الوزارة أيضا إنها قد حذرت من أنه سوف يتم تفريق االعتصام . ًعددا من املكاتب اإلدارية الحكومية، بمهامه

 . وتفكيك الخيام

وأحرقت يف شارع محمد محمود أثناء توجهها " ركزيقوات األمن امل"ويف سياق العملية، هوجمت إحدى شاحنات 

ُ واندلعت االشتباكات، وبثت صور محتجني قتىل تركت جثثهم فوق كومة من النفايات 24.نحو مبنى وزارة الداخلية

ِّعىل شاشات التلفزيون، ما دفع املزيد من الناس إىل الذهاب إىل ميدان التحرير لالحتجاج عىل الطريقة التي فرق 
 . العتصام، والطريقة التي عومل بها املحتجونبها ا

قوات األمن "وأبلغ أشخاص هناك منظمة العفو الدولية أن . ورسعان ما ازدحم ميدان التحرير باملتظاهرين

حاولت تفريق الحشود بالغاز املسيل للدموع وبإطالق الخرطوش من شارع محمد محمود نحو امليدان، " املركزي

ووردت .  يلقي الحجارة ويعيد عبوات الغاز املسيل للدموع من حيث أتت نحو قوات األمنبينما راح بعض املحتجني

وقالت . ًتقارير أيضا عن إلقاء زجاجات حارقة ومفرعات عىل قوات األمن من قبل بعض املحتجني يف األيام التالية

رح اللواء ماجد مصطفي، وفق وزارة الداخلية إن محتجني أطلقوا عيارات خرطوش عىل قوات األمن، ما أدى إىل ج

 .    2011ترشين الثاني / نوفمرب21بيان أصدرته يف 

وخرجت مظاهرات أمام مديريات األمن يف املحافظات األخرى، بما يف ذلك اإلسكندرية وأسوان وبني سويف 

ملسيل للدموع واستخدم الغاز ا. والدقهلية والغربية والجيزة واإلسماعيلية واألقرص ومرىس مطروح والسويس وقنا

 25. والرصاص املطاطي يف اإلسكندرية لتفريق املتظاهرين، ما أدى إىل مقتل شخص واحد وجرح عديدين

 االستخدام غير المشروع لألسلحة النارية
ُلدى محاولتها تفريق املتظاهرين، لم تعر قوات الرشطة أي اهتمام، وبصورة صارخة، لألحكام املتعلقة باستخدام 

ويف ). 4أنظر الفصل (ة يف القانون املرصي، وكذلك يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان امللزم ملرص األسلحة الناري

َّجميع الحاالت التي وثقتها منظمة العفو الدولية استخدمت الذخرية الحية وطلقات الخرطوش يف ظروف لم يكن 

وأبلغ أشخاص عديدون . ن أو اآلخرينمن قتلوا أو جرحوا فيها يشكلون أي خطر وشيك عىل حياة أفراد قوات األم

وتسبب . منظمة العفو الدولية أن طلقات الخرطوش كانت تطلق عىل املحتجني من مسافة ال تزيد عىل بضعة أمتار

وأدان عدد من . هذا بإصابات عديدة يف العيون، ما أدى إىل فقدان العديد من األشخاص القدرة عىل اإلبصار

ًاف املتعمد لعيون املحتجني ودعت إىل محاكمة مسؤولني كبارا يف الجيش منظمات حقوق اإلنسان االستهد

قوات األمن "ولم يعرف عن توجيه أي اتهام ألي من أفراد الجيش واألمن يف هذا الصدد، إال إىل ضابط 26. والرشطة

قة مع قتل ، وذلك بالعال)الستهدافه أعني املحتجني" بصياد العيون"املعروف (محمود صبحي الشناوي " املركزي

 . وما زال قيد املحاكمة. 2011ترشين الثاني /وإصابة املتظاهرين أثناء مواجهات شارع محمد محمود يف نوفمرب

جمعة " سنة، القدرة عىل اإلبصار يف إحدى عينيه يوم 31، وهو طبيب أسنان يبلغ من العمر  أحمد حرارةإذ فقد

". قوات األمن املركزي"عيار خرطوش أطلقه أحد منتسبي كانون الثاني، عقب إصابته ب/ يناير28، يف "الغضب

ترشين الثاني، فقد إبصاره بالعني األخرى بعدما أصيب بعيار / نوفمرب20 من فجر 3وعقب أشهر، ويف الساعة 
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 : وعندما تحدثت منظمة العفو الدولية إليه، قال. خرطوش آخر يف شارع محمد محمود

وكنت عىل كوبري قرص النيل، كانت أيدينا مرفوعة وكنا نهتف . ون الثانيكان/ يناير28أصيبت عيني اليمنى يف "
داهمتنا قوات األمن، وكانت هناك حاملتا جنود مدرعتني وعىل ظهرهما كان هناك جنديان . 'سلمية... سلمية'

 . يحمالن بندقيتي خرطوش

ندي يخرج منها، فاستدار الجندي عىل قفز أحد الشبان من جانبنا عىل إحدى املركبتني وأغلق الفتحة التي كان الج"
 . فركضت نحوه وأصبت. املركبة األخرى إلطالق النار عىل الشاب

احرتقت شبكية عيني اليمنى، وكانت .  بلية خرطوش يف رأيس، وست يف عنقي، وأربع يف صدري64استقرت "
 . ًوبقيت فاقدا الوعي ثالثة أيام. رئتاي تنزفان عندما نقلت إىل املستشفى

قامت وزارة الداخلية بمداهمة االعتصام بطريقة . ترشين الثاني/ نوفمرب19رضت لإلصابة يف عيني اليرسى يف تع"
ً فجرا 3 من بعض الظهر، وبقينا نتشابك مع وزارة الداخلية حتى الساعة 3ووصلت إىل امليدان يف الساعة . عدوانية

 . يف شارع محمد محمود

البلية كانت أكرب بكثري هذه املرة، كان حجمها خمسة أضعاف حجم أصبت بعيار خرطوش مرة أخرى، ولكن "
 ." البلية العادية، ما أتلف عيني بالكامل، حيث أصبت يف العصب البرصي

، يف عينه " يناير25ثورة "ِّ، وهو مدون وعضو قيادي يف شباب مالك مصطفى محمد عبد الرحيموأصيب 

ًبقا للتقرير الطبي عن حالته، الذي اطلعت عليه منظمة العفو وط. ترشين الثاني/ نوفمرب19بطلقات خرطوش يف 

وعقب إصابته، تقدم بشكوى إىل . الدولية، مزقت طلقات الخرطوش عينه وتسببت بفقده القدرة عىل اإلبصار فيها

قوات "وباستثناء مقاضاة ضابط ). 9793سجلت تحت رقم (كانون األول / ديسمرب2مكتب نيابة قرص النيل يف 

، لم يحاسب أي شخص عىل ما لحق بمالك مصطفى من )أنظر ما سبق(محمود صبحي الشناوي " املركزياألمن 

ورفع مالك مصطفى وآخرون ممن أصيبوا دعوى قانونية أمام املحكمة اإلدارية، بمساعدة من . إصابات يف عينه

 . ق املحتجنيمنظمات غري حكومية، بهدف وقف استخداام قوات األمن األسلحة النارية أثناء تفري

 سنة، يف ظهره بالذخرية 26، وهو موظف يف رشكة سياحية يبلغ من العمر سيد جابر محمد سليموأصيب 

ًوطبقا لتقرير طبي . ترشين الثاني وهو يف طريق عودته من العمل إىل بيته/ نوفمرب20 من مساء 9الحية، الساعة 

، قطعت الرصاصة رشايني يف ظهره وتسببت صادر عن مرشحة زينهم، واطلعت منظمة العفو الدولية عليه

ويف اليوم نفسه، تلقى شقيقه مكاملة هاتفية قال فيها املتصل إن أخاه سيد قد نقل إىل . بإصابات يف معدته

ترشين الثاني، / نوفمرب24مستشفى القرص العيني، حيث أخضع لعملية جراحية لوقف النزيف، ولكنه تويف يف 

 . ربعة أيامعقب دخوله يف غيبوبة ملدة أ

 وهو يصارع األلم يف فراشه بمستشفى القرص خالد عبد النارص عبد الرحيموشاهد مندوب ملنظمة العفو الدولية 

ترشين / نوفمرب20ًوقال والده، الذي كان يمسك بيده مستسلما، إن خالد أصيب يف ظهره بعيار ناري يف . العيني

شلل يف جانبه األيرس، ولم يكن األطباء واثقني من تحسن حالته يف وقد أدت اإلصابة إىل . الثاني يف ميدان التحرير

 .املستقبل

ورأى . ترشين الثاني/ نوفمرب20 سنة، يف ميدان التحرير يوم 17، البالغ من العمر ماجد هشام عبد الجوادوكان 
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 مساء، بينما كان 8.30قوات األمن وهي تطلق النار عىل أصدقائه، وأصيب هو نفسه بعيار ناري يف بطنه، الساعة 

وفقد وعيه ولم يستعده إال عقب جراحة أجريت . عىل وشك أن يلقي بحجر من الجانب اآلخر لشارع محمد محمود

واستخرج األطباء رصاصة من معدته أثناء العملية الجراحية، ولكن كانت رصاصة . له يف مستشفى القرص العيني

وقالت والدة . ترشين الثاني/ نوفمرب27مة العفو الدولية يف أخرى ال تزال مستقرة يف معدته عندما قابلته منظ

ًماجد، التي كانت معه يف املستشفى، إن ماجد ذهب إىل ميدان التحرير ملساعدة أصدقائه وألنه كان غاضبا من صور 

 . الجثث التي تركت فوق كومة النفايات

، بعيار خرطوش يف بطنه عندما كان  سنة17، وهو طالب يف الثانوية يبلغ من العمر محمد أبو بكروأصيب 

ترشين الثاني، واحتاج إىل عملية جراحية الستخراج / نوفمرب20بالقرب من مدرسته يف شارع محمد محمود يف 

وقال ". سلمية... سلمية"وقال إن جمهور املحتشدين تعرضوا إلطالق النار وهم يهتفون . بعض بليات الخرطوش

 . مستوى الصدر من مسافة قريبةإن النار فتحت عىل املحتجني عىل 

 سنة، منظمة العفو الدولية أنه 33، وهو فني ديكور من حلوان يبلغ من العمر طارق محمد أمني موىسوأبلغ 

ترشين الثاني، / نوفمرب20انضم إىل االحتجاج يف ميدان التحرير وأنه تعرض للرضب عىل أيدي قوات األمن يف 

وقال إن من سقطوا أثناء املطاردة كانوا يتعرضون . ملستشفى امليدانيعندما قامت بمهاجمة املوجودين يف ا

وقال إن مجموعة من ". البلطجية"وادعت قوات األمن، آنذاك، أنهم من . لالعتقال والرضب وملصادرة أمتعتهم

النار، ويف البداية، أوقفت قوات األمن إطالق ". سلمية... سلمية"األشخاص دخلوا شارع محمد محمود وهم يهتفون 

واخرتقت الرصاصات بطنه . فأصيب برصاصات حية يف شارع محمد محمود. ًولكنها عادت إىل إطالق النار مجددا

ًوكانت إحدى الرصاصات قد أصابت شخصا آخر قبل أن . وتسببت بتهتكات يف معدته وكبده وحجابه الحاجز

يت رصاصة أخرى يف أحشائه؛ وأبلغه األطباء وبق. ًتصيبه نظرا ألن قوات األمن كانت تطلق النار من مسافة قريبة

وخضع لعمليتني جراحيتني، وال يزال . أن إجراء عملية الستخراجها قد يتسبب بتلف أحد الرشايني املتصلة بالدماغ

 : وأبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل. ًفاقدا اإلحساس يف ساقه اليرسى

أصيب . ًعود أم ال؛ فما كان يهمني هو ابني وما سيحدث الحقاعندما عدت إىل التحرير، لم أكن أهتم بأنني سوف أ"
ًرأيت شخصا يصاب أمامي وتتناثر أجزاء من دماغه مع الرصاصات، وبسبب هذا لم . كثريون يف رؤوسهم أمامي

َّألحق أي بي؟ أنا لم ذلك ] قوات األمن[ملاذا فعلوا . تناثر دم الضحية عيل. أرى كوابيس يف نومي. أستطع النوم أذى ُ
ال يمكننا أن نتوقف . ًالتحرير للحصول عىل حقوقي، ولكن حقوق اآلخرين أيضا] ميدان[ًسأعود مجددا إىل . ببالدي

 ." يجب أن تصل إىل نهاياتها] الثورة[اآلن؛ هذه 

 سنة ولديه ثالثة أبناء، يف 51، وهو عامل مياومة من العمرانية يبلغ من العمر جمال سيد خميس محمودكان 

 20ويف . حمد محمود أثناء االحتجاجات يساعد الجرحى أو من يعانون من آثار الغاز املسيل للدموعشارع م

فذهب إىل املستشفى لقطب جرح يف رأسه ثم عاد إىل ميدان . ترشين الثاني، تلقى رضبة بعصا عىل رأسه/نوفمرب

ارع محمد محمود، حيث كانت يف ش" مشاهد وحشية"ترشين الثاني، كما يقول، رأى / نوفمرب22ويف . التحرير

وهو يشحط امرأة من " قوات األمن املركزي"ورأى أحد أفراد . الرشطة ترضب املحتجني وكأن لها ثأر عندهم

وقال إن رجال األمن املركزي أطلقوا عيارات خرطوش عليه وهو . شعرها فذهب للدفاع عنها وقام بلكم رجل األمن

ًفسقط عىل األرض، وكان الجو من حوله مشبعا بشدة . عتها عيارات نارية حيةيساعد املرأة لالبتعاد عن املكان، وتب

ثم نقل إىل املستشفى وهو يعاني من صعوبات . بالغاز املسيل للدموع، وبقي هناك عىل األرض لنحو ساعتني

 : ًوقال ملنظمة العفو وهو يعرض صورا طبقية لرئتيه. شديدة يف التنفس بسبب الغاز
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بقينا عىل األرض ألكثر من ساعتني، ولم تتمكن سيارة اإلسعاف من دخول شارع محمد .  مناًرضبونا انتقاما"
 ." محمود، ولذلك استنشقت الكثري من الغاز املسيل للدموع

 سنة، منظمة العفو الدولية أنه 23، وهو ميكانيكي من إمبابة يبلغ من العمر إبراهيم فوزي محمد قطبوأبلغ 

وقال إنه لم يشارك يف . كانون الثاني/ نوفمرب23يف شارع محمد محمود يف كان مع خمسة من أصدقائه 

واحتاج إىل . املصادمات وأصيب بالخرطوش يف ظهره أثناء سريه بالقرب من املكاتب األمامية لوزارة الداخلية

 . جراحة يف الطحال إلزالة الجزء التالف منه نتيجة اإلصابة

 ب للغاز المسيل للدموعاالستخدام غير الضروري وغير المتناس
كميات كبرية من الغاز املسيل للدموع وسط الحشود دون سابق إنذار، ويف أوقات لم " قوات األمن املركزي"أطلقت 

وأبلغ . ويف العديد من الحاالت، أطلقت عبوات الغاز دون توقف ومن مسافة قريبة. تنطو عىل ما يربر القيام بذلك

كانت تطلق الغاز املسيل للدموع وكأنها تنتقم من " قوات األمن املركزي" أن شهود عيان منظمة العفو الدولية

يف إحدى املرات، ألقيت . املتظاهرين عندما كان بعض املحتجني يعيد إلقاء العبوات، ويلقي الحجارة، نحوها

ت فارغة ويف مرات أخرى، ألقيت عليها مفرقعات وزجاجا. زجاجات حارقة، حسبما ذكر، يف اتجاه قوات األمن

وقال أحد شهود العيان إن قوات األمن كانت تطلق عيارات الخرطوش لدفع املحتجني للرتاجع حتى تتمكن . ًأيضا

كما كانت تطلق عبوات الغاز عىل املستشفيات امليدانية، بما يف ذلك عبوة . من إطالق الغاز املسيل للدموع عليهم

اض التي بدت عىل من وصلوا إىل املستشفى امليداني، أبلغ ويف وصفه لألعر. أطلقت بالقرب من جامع عمر مكرم

 : أحد األطباء منظمة العفو الدولية ما ييل

كان من وصلوا إىل املستشفى يف شبه غيبوبة أو يف غيبوبة تامة ويعانون من مشكالت يف التنفس ويف حالة كرب "
كما كانوا . ف الشعور بالحرقة يف العينني والجلدوكنا نرشهم باملاء املشبع برغوة الخمرية أو الحليب لوق. وشلل تام

 ويساعدون عىل التنفس باألكسجني 27يحقنون بالسوائل عن طريق الوريد وبالعالجات املضادة لاللتهاب القصبي،

كانوا ...  دقيقة20وعقب . وكان بعض املصابني يتحسنون. ويعالجون بالكورتزون املسال وبعالجات الكورتزون
وكنا نحقنهم باملسكنات والعالجات املضادة للرصع، ويف بعض الحاالت باألتروفني، . شديدةيصابون بتشنجات 

وكان بؤبؤ العني .  فسفورية-عقب االشتباه بأن الغاز املسيل للدموع كان يحتوى عىل عامل سام بمكونات عضوية
 -لغازات العضوية وهذا عالمة عىل التسمم با-عند املرىض يتقلص بحيث يكاد يختفي عند تعرضه للضوء

.  دقيقة30 و20ّبعض املرىض تحسن، ولكن آخرين ظلوا يصابون بتشنجات عىل فرتات ترتاوح بني . الفسفورية
 ." ونقل البعض إىل املستشفيات الرئيسية ألنهم كانوا بحاجة إىل العناية املركزة

لذي استخدم يف شارع محمد محمود ووصف العديد ممن تحدثت منظمة العفو الدولية إليهم الغاز املسيل للدموع ا

وظهرت عىل من تعرضوا له أعراض مختلفة ".  يناير25ثورة "بأنه أقوى ومختلف عن ذاك الذي استخدم يف أيام 

وقالوا إن األساليب التي . 2011كانون الثاني /عن تلك التي ظهرت عىل من تعرضوا للغاز املسيل للدموع يف يناير

لم ) مثل مرشوبات الكوال والخل (2011كانون الثاني /از املسيل للدموع يف ينايراستخدمت يف مكافحة آثار الغ

ًترشين الثاني، وأخذوا يستعملون بدال منها الحليب والخمرية املخلوطة باملاء ومواد أخرى /تكن فعالة يف نوفمرب

 . مشابهة

خدام الخراطيش والغاز املسيل وأبلغ طبيب آخر منظمة العفو الدولية أن اإلصابات الرئيسية كانت بسبب است

وقال إن معظم من أصيبوا وصلوا إىل املستشفى وهم يعانون من . للدموع والرصاص املطاطي والذخرية الحية

أعراض كالتشنجات العضلية والحرقة يف العينني والوجه واألجزاء األخرى من الجسم التي تعرضت للغاز املسيل 
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وفقد العديدون وعيهم أثناء العالج يف . التنفس الشديدة والسعال والصداعللدموع، وكذلك سيالن اللعاب وصعوبة 

 . املستشفى امليداني، ونقل من يحتاجون إىل عناية طبية مركزة إىل املستشفيات

أطلقت عبوات الغاز املسيل " قوات األمن املركزي"وأبلغ طبيب يف مستشفى ميداني آخر منظمة العفو الدولية أن 

 . طباء أثناء معالجتهم املصابني، ما تسبب بغياب األطباء، بمن فيهم هو نفسه، عن الوعيللدموع عىل األ

أما تاريخ انتهاء . وكانت معظم عبوات الغاز املسيل للدموع الفارغة التي جمعت من صنع الواليات املتحدة

وتلقت . هاء الصالحية؛ بينما لم تحمل أخرى أي تواريخ النت1995 أو 2008الصالحية عىل بعض العبوات فكان 

ًمنظمة العفو الدولية معلومات أيضا بشأن شحنات ملعدات جديدة، بما يف ذلك كميات من الغاز املسيل للدموع، 

، دعت منظمة العفو الدولية 2011كانون األول /ويف ديسمرب. مرسلة إىل السلطات املرصية خالل هذه الفرتة

لغاز املسيل للدموع واألسلحة الصغرية والذخائر وغريها من معدات املزودين العامليني بالسالح إىل وقف شحن ا

 .القمع، إىل قوات الجيش واألمن املرصية

 سلسلة التزويد باألسلحة
َّوثقت منظمة العفو الدولية كيف أن دفعات األسلحة واملعدات القادمة من خارج مرص قد استمرت رغم حمالت 

ففي إحدى الحاالت، انطلقت شحنة من 28. من قبل قوات األمن والجيشالقمع العنيفة التي شنت ضد املتظاهرين 

ترشين األول / أكتوبر13األسلحة من الواليات املتحدة يعتقد أنها احتوت عىل كميات من الغاز املسيل للدموع يف 

لثاني ترشين ا/ نوفمرب26 لتصل يف 29ً متظاهرا يف القاهرة، 27، مبارشة بعد أربعة أيام من قتل الجنود 2011

 .، عقب فرتة وجيزة من الحملة القمعية يف شارع محمد محمود2011

 ّدفعات السالح املسلمة

زودت كل من قربص وأملانيا والهند وإيطاليا وبولندا وجمهورية كوريا وسلوفاكيا وسويرسا وتركيا والواليات 

ودبابات وسواها من املركبات املتحدة األمريكية مرص بأسلحة عسكرية وغري عسكرية وعبوات لبنادق الخرطوش 

 30". كومرتيد"ًالقتالية املصفحة، عىل مدار سبع سنوات، وفقا للبيانات اإلحصائية ملنظمة 

 )بالدوالر األمريكي (2011 و2005ّالقيمة اإلجمالية لدفعات السالح املسلمة ما بني 

 )89112(     "أسلحة عسكرية"

 111,141,850$    الواليات املتحدة األمريكية

 1,175,643$       سويرسا

 786,162$       بولندا

 

 )89131(   31"أسلحة غري عسكرية"

 5,713,703$       إيطاليا

 3.059,392$    الواليات املتحدة األمريكية

 2,891,460$        تركيا
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 32 1,738,493$       قربص

 1.237,419$        أملانيا

 

 )$89122(     "مخازن خرطوش"

 2,667,486$      رياجمورية كو

 2,622,979$       إيطاليا

 757,662$       قربص

 456,629$        تركيا

 384,400$   الواليات املتحدة األمريكية

 

 )89111(  "دبابات وسواها من العربات املصفحة"

 1,127,114,242$     الواليات املتحدة األمريكية 

 20,777,839$        سلوفاكيا

 7,007,839$         الهند

 4,909,899$        بولندا

 الغاز املسيل للدموع صنع الواليات املتحدة

ً دوالرا أمريكيا، تحت بند 2,446,683، أصدرت الواليات املتحدة األمريكية تراخيص بقيمة 2010 و2006ما بني  ً

وتبني أن مصدر العديد من . عوامل سامة، كميات من الغاز املسيل للدموع وسواه من عوامل السيطرة عىل الشغب

عبوات الغاز املسيل للدموع التي وجدت يف مرسح األحداث، حيث قامت قوات الجيش والرشطة بتفريق املحتجني 

، ضد 2012شباط /، يف فرباير"قوات األمن املركزي"واستخدمت . بصورة غري مرشوعة، كان الواليات املتحدة

املسيل للدموع مصنوعة يف الواليات املتحدة يف  " يس أس"من غاز املحتجني يف السويس، مقذوفات حديثة الصنع 

 .  2011آب/أغسطس

وأعلنت منظمة العفو الدولية عن شحنة أسلحة من الواليات املتحدة األمريكية إىل وزراة الداخلية املرصية وصلت يف 

، وتتضمن "خان الذخائرد"، وكانت تحتوي عىل ما ال يقل عن سبعة أطنان من 2011ترشين الثاني / نوفمرب26

وكانت واحدة من شحنتني، . ِّمحرشات كيماوية وعوامل للسيطرة عىل أعمال الشغب من قبيل الغاز املسيل للدموع

، منذ الحملة القمعية الوحشية 2011بتسليمها إىل مرص يف " كومبايند سيستمز"عىل األقل، قامت الرشكة األمريكية 

 ". يناير25ثورة "عىل املحتجني خالل أيام 

ِّوحملت الذخائر من رصيف ميناء املحيط ". نيكو شيببينج"وقامت بتنظيم الشحنة رشكة اللوجستيات الدفاعية 

، بكارولينا )US Military Ocean Terminal Sunny Point(َسني بوينت العسكري التابع للواليات املتحدة 

ً، طبقا ملعلومات الشحن التي تعقبت أثرها 2011ترشين األول / أكتوبر13الشمالية، وغادرت امليناء يف 

، التي تتخذ من جيمس تاون يف " كومبايند سيستمز"ِّوتصنع رشكة . بطلب من منظمة العفو الدولية" ترانسآرمز"

ًالواليات املتحدة األمريكية مقرا لها، طيفا واسعا من الذخائر للقوات املسلحة وألجهزة تنفيذ القانون، بما يف ذلك  ً ً

" يس أس" السيطرة عىل األشخاص، من قبيل الهراوات املطاطية والذخائر املسببة للهيجان، ومنها غاز وسائل
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، أكد متحدث باسم وزارة خارجية الواليات املتحدة أن 2011كانون األول / ديسمرب1ويف . املسيل للدموع

غاز املسيل للدموع وعوامل أخرى ترخيصني للتصدير قد صدرا إىل رشكتني تابعتني للواليات املتحدة لتصدير ال"

وآخر تصاريح التصدير التي صدرت كان يف . غري مميتة للسيطرة عىل أعمال الشغب إىل الحكومة املرصية

 . 2011نيسان /وكانت شحنة أخرى قد سبقت ذلك يف أبريل]". 2011[تموز /يوليو

، عىل مقذوفات أخرى للغاز املسيل 2012شباط / فرباير6 و2وعثر يف القاهرة كذلك، عقب االحتجاجات، ما بني 

 . 2011آذار /للدموع مصنوعة يف الواليات املتحدة يف مارس

 التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
بصورة روتينية عىل ركل األشخاص الذين كانوا يقبضون عليهم أثناء " قوات األمن املركزي"دأب رجال 

وقال من قابلتهم منظمة العفو الدولية إنه تعرضوا . بالعيصاالحتجاجات، وعىل الدوس عىل أجسامهم ورضبهم 

أثناء سحلهم إىل كشك استخدمته قوات األمن كمرفق مؤقت " قوات األمن املركزي"للرضب املتواصل عىل أيدي أفراد 

ًوقال بعضهم إن أفرادا يف األمن . وقالوا إنهم أهينوا وبصق عليهم. لالحتجاز، بالقرب من شارع محمد محمود

 . املركزي كانوا يتحسسون أجسامهم عىل نحو جنيس ووضعوا عبوات خرطوش فارغة يف جيوبهم

 سنة، االنضمام إىل املحتجني يف 23، البالغ من العمر كريم الدمنهوريترشين الثاني، حاول / نوفمرب20ففي 

 امليدان باستخدام الغاز ميدان التحرير، غري أن مجموعة من أفراد األمن املركزي كانوا يمنعون الناس من دخول

فأصيبت ساقه بعيار مطاطي واحتاج إىل العالج يف . املسيل للدموع وإطالق الخرطوش والرصاص املطاطي عليهم

وسحله رجال . كانون الثاني/ نوفمرب22 من بعد ظهر 4ُوعاد إىل امليدان وقبض عليه حوايل الساعة . املستشفى

ًوقال إن جنودا استعملوا أصابعهم وعصيا لالعتداء عليه . يص واألحزمة مرت وهم يرضبونه بالع500األمن مسافة  ً

وظل . واقتيد إىل كشك وترك هناك يف منطقة مبللة بالبول. كما وضع جنود عبوات خرطوش فارغة يف جيبه. ًجنسيا

حتجزين ً شخصا كانوا م48وقال إن ما مجموعه .  من فجر اليوم التايل3 مساء حتى الساعة 6هناك من الساعة 

ًوقال إن واحدا من املحتجزين ترك ينزف دون .  يف الخارج، بمن فيهم هو نفسه10 منهم يف الداخل و38هناك، 

ًوقال إنهم نقلوا جميعا إىل مركز اعتقال يف أحد معسكرات األمن املركزي يف طرة . مساعدة طبية ملدة تسع ساعات

وعرض كريم ما لحق به من .  مكتب النيابة العامة يف زينهمالبلد وتركوا هناك ألربع ساعات قبل أن يحرضوا أمام

ً صباحا وأعيدوا إىل طرة البلد، 7وغادروا النيابة العامة الساعة . كدمات عىل النائب العام، الذي كتب ما شاهده

وعقب احتجاجهم عىل .  من بعد الظهر دون طعام داخل شاحنة عسكرية تحت الشمس1حيث بقوا حتى الساعة 

ًوطلبوا عرضهم عىل طبيب كتب تقريرا بشأن حالتهم ولكنه . دم لهم الطعام واملاء ونقلوا إىل جناح يف السجنذلك، ق

 من بعد ظهر 4وأفرج عنهم من السجن حوايل الساعة . ونقل سبعة منهم إىل املستشفى. تركه عىل أرضية الغرفة

 .ترشين الثاني/ نوفمرب24

 سنة، عىل يد رجال من الرشطة 20 من الجيزة ويبلغ من العمر ، وهوعيل أحمد سوكارنو لطفيوقبض عىل 

ً مساء، وهو يف شارع يوسف الجندي، وسلم الحقا إىل رجال 10ترشين الثاني، الساعة / نوفمرب22العسكرية يف 

 مرت إىل ميدان سعد زغلول، حيث 400فقام األمن املركزي بسحله عىل األرض ملسافة تزيد عىل . األمن املركزي

وأثناء سحله، كان رجال األمن املركزي يرضبونه بالعيص ويركلونه ويلكمونه عىل . جزوه يف كشك ألربع ساعاتاحت

. وقال إن خمسة من رجال األمن املركزي كانوا يرضبونه يف وقت واحد، إىل أن غاب عن الوعي. وجهه وجسمه

ًاط أساء إليه جنسيا مستخدما أصبعه وقال إن أحد الضب. وأخذوا أمتعته ووضعوا عبوة خرطوش فارغة يف جيبه ً

 20وأثناء وجوده يف الكشك، الذي قال إنه كان يضم نحو . وأبلغه أنه يفعل ذلك حتى ال ينساه يف يوم من األيام

 سنة، هددهم رجال األمن املركزي باالختفاء وهزئوا منهم، قبل أن يأخذوا 35 و19ًشخصا ترتاوح أعمارهم بني 
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ًوقال إنه سمع أشخاصا يف الخارج يرصخون وهم يشحطون ويرضبون، بالعيص . ةمنهم بطاقاتهم الشخصي

 . املكهربة، بحسب اعتقاده

ترشين الثاني يف / نوفمرب22 من مساء 9 سنة، الساعة 23، البالغ من العمر صالح فكري محمدوقبض عىل 

وقاموا . أسه وساقيه وجسمهقاموا برضبه عىل ر" قوات األمن املركزي"شارع محمد محمود عىل أيدي رجال من 

ونقل إىل كشك وأعطي ماء ليرشب . بشد وشاح حول وجهه وواصلوا رضبه عىل رأسه إىل أن غاب عن الوعي

وقال إن سبعة أشخاص كانوا محتجزين يف الكشك عندما وصل، بينما ظل أفراد األمن املركزي يهينونهم . ويغتسل

 هوياتهم وعن سبب ذهابهم إىل ميدان التحرير، وهددوا بأن واستجوبوا حول. ويذلونهم ويرضبونهم باستمرار

 ممن بقوا يف 17وقال إن . َوأصيب صالح بجروح يف رأسه تطلبت قطبها. توجه إليهم تهمة إلقاء قنابل املولوتوف

عة وحوايل السا. الكشك نقلوا فيما بعد إىل معسكرات لألمن املركزي يف منطقة املعادي وحرموا من الطعام والعالج

وأفرج عن . ً صباحا، وضعوا يف شاحنة ونقلوا إىل مركز اعتقال يف املعادي، حيث احتجزوا يف زنزانة كبرية3.30

 . ترشين الثاني/ نوفمرب23 من صباح 7بعضهم بعض فرتة وجيزة، بينما بقي آخرون حتى الساعة 

قامت النيابة بانتداب عدد من ويف أعقاب العنف الذي تعرض له املحتجون يف شارع محمد محمود، بالقاهرة، 

قضاة التحقيق ملواصلة التحقيقات التي بدأتها مكاتب النيابة العامة يف القاهرة واإلسكندرية واملنصورة 

ًكما أمرت باحتجاز ضابط األمن املركزي محمود صبحي الشناوي، احتياطيا، إىل حني انتهاء . واإلسماعيلية وقنا

 أي رجل رشطة آخر إىل املحاكمة بالعالقة مع أعمال العنف يف شارع محمد ولم يعرف عن تقديم. التحقيق معه

ً متظاهرا يخضعون للمحاكمة بالعالقة مع أحداث شارع محمد 379ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان . محمود

تلكات  واالعتداء عىل موظفني عموميني، واإلرضار بمم33محمود، بتهم تتضمن حيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، 

 . عامة وخاصة

 االحتجاجات التي تلت مقتل مشجعي النادي األهلي
 من مشجعي النادي 70، عقب يوم واحد من وفاة ما يربو عىل 2012شباط / فرباير2اندلعت االحتجاجات يف 

عن واتهم املحتجون وزارة الداخلية بالتقاعس . األهيل أثناء مباراة لكرة القدم ضد النادي املرصي يف بورسعيد

ورسعان ما انترشت االحتجاجات يف . واتهم آخرون وزارة الداخلية بتنسيق أعمال العنف. حماية مؤيدي األهيل

قوات "واستخدمت . شباط/ فرباير6القاهرة لتقرتب من مبنى وزارة الداخلية، وكذلك يف السويس، واستمرت حتى 

النارية، لتفريق املتظاهرين الغاضبني، ما أدى إىل مقتل أثناءها القوة املفرطة، بما يف ذلك األسلحة " األمن املركزي

 . ً شخصا وجرح مئات غريهم16ما ال يقل عن 

ً شخصا، بمن فيهم مدير إدارة أمن بورسعيد آنذاك، عصام سمك، 75، أحال النائب العام 2012آذار /ويف مارس

ادي املرصي، إىل املحاكمة بالعالقة مع وثمانية من ضباط الرشطة، وكذلك ثالثة من املسؤولني التنفيذيني يف الن

آب، طالب االدعاء العام بإنزال / أغسطس25وأثناء جلسة املحاكمة التي عقدت يف . مقتل أنصار النادي األهيل

ّأيلول، علقت املحكمة الجلسة إىل حني اتخاذ قرار بشأن طلب فريق الدفاع /  سبتمرب5ويف . عقوبة اإلعدام باملتهمني

إىل محكمة أخرى، بناء عىل ادعائهم بأنه قد جرى تجاهل مطالبهم بصورة متكررة من جانب إحالة القضية 

   34.املحكمة الحالية

 االستخدام غير المشروع لألسلحة النارية
استخدمت قوات الرشطة القوة املميتة يف القاهرة والسويس، دون سابق إنذار، لتفريق املحتجني، الذين كانوا معظم 

إذ ألقى بعض املحتجني الحجارة عىل قوات األمن، وسمعت منظمة .  ويهتفون بصورة سلميةالوقت يتظاهرون
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ويف حاالت . العفو الدولية بعض األنباء عن محتجني قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة عىل رشطة مكافحة الشغب

ستخدام الرشطة وبينما يظل ا. نادرة، أطلقت بعض عيارات الخرطوش واملفرقعات عىل رشطة مكافحة الشغب

ًللقوة املميتة مربرا ملواجهة التهديد للحياة الذي يمكن أن يشكله إطالق عيارات الخرطوش، يتعني أن يكون مثل 

ًهذا االستخدام موجها نحو الفرد مصدر التهديد، وضمن الحدود الدنيا لخطورة اإلصابة، عوضا عن فتح النار عىل  ً

 . نحو عشوائي عىل الحشود

 11 إصابة من بني املحتجني، وكذلك سبعة من 269ستشفيات جامعة القاهرة، وحدها، بتلقي فقد اعرتفت م

وكان معظم من أصيبوا يعانون من استنشاق الغاز املسيل للدموع أو من إصابات . ًشخصا توفوا يف العاصمة

حتجني عندما دخلت وتويف أحد امل. بعيارات الخرطوش، التي أدت، يف بعض األحيان، إىل إتالف عيون املحتجني

وتويف شخصان آخران جراء إصابتهما بعيارات نارية يف الرأس، بينما تويف شخص ثالث . شظايا الخرطوش دماغه

 . نتيجة إصابته بعيار ناري يف بطنه

ً شخصا عولجوا يف مستشفى السويس العام، 85ويف السويس، حصلت منظمة العفو الدولية عىل قائمة من 

وتويف خمسة أشخاص إثر إصابتهم بعيارات نارية . ني بعيارات الخرطوش والذخرية الحيةومعظمهم كانوا مصاب

وبني من جرحوا كان هناك أربعة من أفراد قوات األمن، الذين ورد أنهم أصيبوا . يف الصدر أو الرأس أو البطن

 . بعيارات الخرطوش

شباط أثناء إلقائه الحجارة عىل رشطة /اير فرب2 إثر إطالق النار عليه يف السويس مساء محمد أحمد عطافتويف 

 سنة، منظمة العفو 25ويبلغ من العمر " جبهة شباب السويس"وأبلغ رامي محمد، وهو عضو يف . مكافحة الشغب

وأصيب رامي محمد نفسه بعيار ناري يف . الدولية أنه رأى قوات األمن تطلق النار عىل محمد عطا دون سابق إنذار

 . تايل، أثناء إلقائه الحجارة عىل رشطة مكافحة الشغب بالقرب من مديرية األمنالحوض، يف اليوم ال

، وهو عامل مياومة يبلغ  محمد السيد أحمد فراجشباط، قتل يف السويس/ فرباير3ويف الساعات األوىل من صباح 

وأبلغ أصدقاء له .  سنة، وعىل ما يبدو عىل يد قناص، عقب إلقائه الحجارة عىل رشطة مكافحة الشغب28من العمر 

منظمة العفو الدولية أنهم رأوا رشطة الشغب تستعمل الغاز املسيل للدموع بكثافة بالقرب من مديرية األمن 

ً طابقا، الذي ما زال تحت اإلنشاء، هربا من 12وقرروا الصعود إىل الطابق العلوي يف املبنى السكني املكون من  ً

ات األمن من السطح وهي تطلق الذخرية الحية عىل املتظاهرين ورأوا قناصني وقالت املجموعة إنهم راقبوا قو. الغاز

وكانت املجموعة تلقي الحجارة عىل رشطة الشغب كل مرة . عىل سطح مبنى مديرية األمن، واملباني املحاذية له

، الذي كان ً فجرا، أصيب محمد السيد أحمد فراج2وحوايل الساعة . كانت الرشطة تدفع املحتجني خارج امليدان

 . يقف مع املجموعة بالقرب من إحدى النوافذ، يف رأسه وفارق الحياة عىل الفور

ال "، وهي ناشطة يف حملة سلمى سعيد عبد الفتاح مساء، أصيبت 11شباط، حوايل الساعة / فرباير5ويف 

ّمرصين"و" للمحاكمات العسكرية للمدنيني  تصويرها العربات  بعيار خرطوش أثناء35 سنة، 26تبلغ من العمر " ُ

وأبلغت منظمة العفو . املصفحة التابعة لألمن املركزي وهي تهاجم املحتجني يف اتجاه ميدان الفلكي يف القاهرة

ًالدولية أن ضابطا مقنعا تابعا لرشطة مكافحة الشغب أطلق النار عليها ثالث مرات، يف وجهها وصدرها وساقيها،  ً ً

 . لها املتظاهرون اآلخرون إلبعادها عن املكانمن عربة مصفحة، ومرة أخرى عندما حم

 سنة ومن معتصمي ميدان التحرير، يف عينه اليمنى بعيار 24، وهو رسام يبلغ من العمر  أحمد حسن عيلوجرح

وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه أصيب بعيار . ، ما أضعف نظره بصورة كبرية" يناير25ثورة "خرطوش إبان 
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وجاءت إصابته وهو يف طريقه إلخبار املحتجني . شباط/ فرباير4 من صباح 6الساعة مطاطي يف شارع منصور، 

وقال إن املتظاهرين كانوا يهتفون بصورة سلمية . بالعودة إىل امليدان لتجنب املواجهات مع رشطة مكافحة الشغب

 .ضد املجلس العسكري عندما فتحت الرشطة النار عليهم دون سابق إنذار

املطالبة "  أبريل6لحركة "، املنسق العام  أحمد ماهرً فجرا، أصيب1.30ط، حوايل الساعة شبا/ فرباير5ويف 

وكان يف طريقه لتحذير . بالديمقراطية، بجرح خطري يف رأسه عند تقاطع شارع منصور وشارع محمد محمود

وأبلغ صديقه وعضو . املعتصمني بأنه سيتم وضع حواجز للحيلولة دو وقوع اشتباكات بني قوات األمن واملحتجني

بينما كان يحذرني من خطر ] ماهر[أصيب أحمد : "، أحمد عبد الله، منظمة العفو الدولية ما ييل" أبريل6حركة "
ثم سمعت صوت طقطقة وعندما استدرت شاهدت بؤبؤي عيني أحمد تدوران يف محجريهما وينزف، ثم . كان يراه

.  املستشفى امليداني ورحت أرصخ لطلب سيارة إسعافوضعته عىل دراجة نارية لنقله إىل. سقط عىل ظهره
 . ونتيجة لذلك، عانى أحمد ماهر من كرس يف جمجمته ومن نزيف داخيل". اعتقدت أنه أصيب برصاصة

 االستخدام غير المبرر وغير المتناسب للغاز المسيل للدموع
املسيل للدموع بال توقف ضد شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية رشطة مكافحة الشغب وهي تستخدم الغاز 

مجموعات من املناهضني للمجلس العسكري كانت تقف يف شارع منصور وشارع محمد محمود، بالقاهرة، أثناء 

واستخدمت قوات األمن الغاز املسيل للدموع دون سابق إنذار وبصورة غري متناسبة عندما لم يكن . االشتباكات

وذكر أطباء متطوعون وشهود عيان يف كل من القاهرة . أفرادهااملحتجون يشكلون أي خطر وشيك عىل سالمة 

والسويس أن رشطة الشغب كانت تقذف بعبوات الغاز بصورة مبارشة عىل املستشفيات امليدانية التي كانت تقدم 

ويف . اإلسعافات األولية للمحتجني ممن كانوا يعانون من استنشاق الغاز املسيل للدموع ومن إصابات أخرى

بصورة مبارشة بالغاز املسيل للدموع، ما تسبب " 25تلفزيون "، استهدف بعض العاملني اإلعالميني يف السويس

 . لهم بصعوبات يف التنفس

ووقعت معظم املصادمات يف السويس بالقرب من املقر الرئييس ملديرية أمن املحافظة، بالقرب من شارع براديس 

ترشف مديرية األمن عىل ميدان كبري يضم حديقة حاول املحتجون و. شباط/ فرباير4 و2وشارع الشهداء، ما بني 

 . حيث سدت الطرق املوصلة إىل املبنى نفسه باألسالك الشائكة. االقرتاب نحو املبنى منها

آب /وحملت بعض عبوات الغاز املسيل للدموع األمريكية الصنع التي أطلقت يف السويس تاريخ إنتاج يف أغسطس

ًنها كانت جزءا من شحنة غاز مسيل للدموع وصلت حديثا إىل مرص يف نوفمرب، ما يشري إىل أ2011  . ترشين الثاني/ً

 االحتجاج بالقرب من برجي نايل سيتي
. ، ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان2012حزيران /ًواصلت قوات األمن، منذ انتخاب محمد مريس رئيسا يف يونيو

ملة بوالق، بالقرب من برجي نايل سيتي، عىل الكورنيش يف إذ اندلعت اشتباكات بني سكان حي عشوائية ر

 عقب إطالق ضابط رشطة السياحة النار، حسبما ورد، عىل بائع 2012آب / أغسطس2القاهرة، وبني الرشطة، يف 

ًمتجول من سكان الحي يدعى عمرو البني، وإردائه قتيال، عقب مشادة حول رغبة البائع بدخول برجي نايل 

وأصيب عمرو البني يف ساقه وظهره، وقال أهايل الحي إن رجال الرشطة 36. ة بأجور مستحقة لهسيتي، للمطالب

 .يزعمون أن عمرو البني كان يحاول رسقة مسدس الضابط

نحو ( جنيه مرصي 800ًوأبلغ األهايل منظمة العفو الدولية أن مالكي برجي نايل سيتيكانوا يدفعون أجرا يبلغ 

ً دوالرا أمريكيا130  25ثورة "عديد منهم لضمان حماية أعمالهم وزبائن الربجني من الرسقة والنهب يف أعقاب لل) ً
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وعقب عودة قوات األمن بصورة مطردة إىل املنطقة، قرر رئيس جديد ألمن الربجني إلغاء هذه الدفعات ". يناير

 . ومنع السكان الراغبني يف املطالبة بأجورهم من دخول الربجني

تها منظمة العفو الدولية، أصيب أنور رمضان عبد اللطيف، وهو سائق يقيم يف رملة بوالق، ًوطبقا لشهادات جمع

فقام بسحب عمرو البني . بعيار ناري يف فخذه األيمن عندما ذهب إىل الربجني عقب سماعه بأن عمرو البني قد قتل

وأبلغه .  نقله إىل املستشفىمن مدخل الربجني إىل الجانب اآلخر من الطريق وطلب من سيارة إسعاف كانت مارة

وعند إعادته . الطاقم الطبي عندها بأن عليه إعادة الجثة إىل املكان الذي وجدها فيه ألن الرجل قد فارق الحياة

فذهب لتخليصه من . ًالجثة، رأى رجل أمن يرضب أحد أقاربه، وهو أحمد صابر سليمان، ويقتاده بعيدا عن املكان

 سنة، بسيارة 18وعندما جاء مؤمن، ابن أنور، البالغ من العمر . ار ناري وهو يغادررجل األمن، ولكنه أصيب بعي

نفسه بعيار ناري فوق ركبته  لنقل والده الجريح، أصيبت السيارة بعيارات نارية من سالح آيل، كما أصيب مؤمن

وقام . لنار العشوائيوقال أنور رمضان عبد اللطيف إن سيارتهم امتألت بالثقوب الناجمة عن إطالق ا. اليمنى

 . سكان رملة بوالق بنقل الوالد والولد سوية إىل املستشفى

وقالوا . ًودفعت هذه الحوادث أشخاصا آخرين من سكان رملة بوالق إىل التجمع أمام الربجني، وإىل تحطيم النوافذ

لسيارات التي أحرقت إن النار أرضمت يف سيارات عقب إطالق الرشطة الغاز املسيل للدموع عليهم، وأن بعض ا

واشتبكوا مع قوة الرشطة التابعة لرملة بوالق ومع أفراد األمن املركزي، الذين كانوا . كانت لضباط يف قوات األمن

وورد أن قوات الرشطة استخدمت . يطلقون الغاز املسيل للدموع، بما يف ذلك عىل املناطق السكنية داخل العشوائية

 . مفرط يف املناطق املأهولة من رملة بوالقالغاز املسيل للدموع عىل نحو 

وإلحاق " البلطجة"آب، تهمة حيازة سالح أبيض و/ أغسطس3ً شخصا ووجهت إليهم، يف 16عىل األثر، قبض عىل 

وأفرج عن ضابط الرشطة الذي قتل عمرو البني عقب استجوابه من . أرضار بمنشأة سياحية ومقاومة السلطات

واحتجز لثالثة .  سنة14 من قبض عليهم عمر رمضان عبد اللطيف، البالغ من العمر وكان بني. قبل النائب العام

وتقدم بشكوى إىل . ثم أفرج عنه بال تهمة. أيام تعرض أثناءها للرضب، ما تسبب بفقدانه أربعة من أسنانه األمامية

 .  التقريرمكتب النائب العام، ولكن لم يكن أحد قد خضع للمساءلة عن تعذيبه يف وقت كتابة هذا

باإلغارة عىل رملة بوالق " العمليات الخاصة لقوى األمن املركزي"آب، قامت قوات رشطة تتبع / أغسطس8ويف 

وأفرج عن كثريين منهم يف اليوم التايل، باستثناء من صدرت ضدهم . ً شخصا75ًفجرا، فاقتحمت البيوت واعتقلت 

 . للرضب واإلهانة أثناء القبض عليهموقال العديد من السكان إنهم تعرضوا . مذكرات إيقاف

وقال إن رجل رشطة أطلق النار يف .  سنة، من بيته63فاقتيد سائق التاكيس جابر يونس السيد، البالغ من العمر 

ورضبه رجال الرشطة أمام زوجته وأطفاله، الذين لم يسلموا من . الهواء، بينما قام آخرون بتحطيم باب بيته

ًسم رشطة بوالق وأفرج عنه بعد فرتة قصرية بعدما أبلغه رجال الرشطة أنهم حسبوه شخصا واقتيد إىل ق. اإلهانات

 . آخر

ويشعر سكان رملة بوالق بالقلق من أنه يجري استخدام الهجمات عىل حيهم وترويعهم إلجبارهم عىل مغادرة 

لذي يقيض باالستيالء املؤقت ، ا2011 لسنة 8993ِّحيهم العشوائي، وال سيما عقب إصدار محافظ القاهرة املرسوم 

قانون نزع  "إىل " باالستيالء"ويستند قرار محافظ القاهرة 37. عىل األرض التي أقيمت عليها عشوائية رملة بوالق

ورملة بوالق هي إحدى عشوائيات . ، الذي ينص عىل إجراءات للتعويض عىل املالكني" امللكية للمنفعة العامة

ولم يسترش السكان بشأن ذلك، كما لم توجه . 2015خالء من جانب الحكومة يف القاهرة الكربى املستهدفة باإل
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 .ِّإليهم أية مذكرات لإلخالء، ما يعرضهم لإلخالء القرسي يف أي وقت

 االعتداء على المهنيين الطبيين
شتباكات ، ملساعدة من سقطوا جرحى يف اال2011َتطوع العديد من املهنيني الطبيني وطالب الطب، إبان انتفاضات 

وواصلوا تقديم مثل هذا العون الطبي . مع قوات األمن، وأقاموا مستشفيات ميدانية يف ميدان التحرير لهذا الغرض

وأثناء هذه الحوادث، قامت قوات األمن . 2012 و2011أثناء الحوادث التي تلت يف محيط ميدان التحرير خالل 

 .  من الذهاب إليها، وعىل ما يبدو ملعاقبة املتطوعني الطبينيبمهاجمة املستشفيات امليدانية بغرض منع املحتجني

" كنتاكي فرايد تشيكن"، وهو طبيب متطوع يف املستشفى امليداني الذي أقيم بالقرب من مطاعم  أحمد فايزأبلغ

 ، منظمة العفو الدولية أن أحد أفراد األمن املركزي صوب2011ترشين الثاني /عىل ميدان التحرير، يف نوفمرب

ترشين الثاني بإلقاء عبوات الغاز املسيل / نوفمرب20وقال إن قوات األمن قامت يف . بندقيته نحوه وقام بإهانته

. للدموع عىل املستشفى امليداني بينما كانت االشتباكات قد توقفت، ما تسبب بغيابه واألطباء اآلخرين عن الوعي
قاء الغاز املسيل للدموع عىل املستشفى امليداني يف ذلك ً إنه أصيب أيضا نتيجة إلمحمد إيمانوقال طالب الطب 

، وإن قوات األمن أطلقت عبوات الغاز "بلطجية"وقال إن األطباء تعرضوا لإلهانة ولإلذالل واتهموا بأنهم . اليوم

ريب، من امليداني القسجد عباد الرحوأضاف أن الزمالء يف مستشفى م. املسيل للدموع أمام املستشفى وأمام األطباء

والواقع يف شارع جانبي يتفرع عن شارع محمد محمود، استهدفوا عىل نحو خاص بهجمات الغاز املسيل للدموع 

 . من جانب قوات األمن

ًوألقيت عبوات الغاز املسيل للدموع أيضا عىل املستشفى  امليداني يف مسجد عمر مكرم، عىل الجانب اآلخر من 

واضطر الهجوم . 2011ترشين الثاني /د، أثناء احتجاجات نوفمربميدان التحرير مقابل شارع محمد محمو

، وهو  الدكتور محمد املنييسوأبلغ. األطباء إىل نقل املصابني إىل الكنيسة اإلنجيلية يف شارع الشيخ ريحان القريب

 الوعي جراح تطوع للعمل يف مستشفى الكنيسة اإلنجيلية املؤقت، منظمة العفو الدولية أن أحد زمالئه غاب عن

 . بسبب كميات الغاز التي ألقيت عىل مسجد عمر مكرم

يف حادثتي شارع " املجلس القومي لحقوق اإلنسان"وأورد التقرير الذي صدر بنتائج التحقيقات التي قام به 

، عىل التوايل، أن جنود 2011كانون األول /ترشين الثاني وديسمرب/يف نوفمرب38محمد محمود ومجلس الوزراء 

ً، أحد موظفي سيارات اإلسعاف، رضبا مربحا يف عمرو عادلقاموا برضب " من املركزيقوات األ" ً23 

 . ترشين الثاني/نوفمرب

 استهداف الصحفيين
، 2011اعتدت الرشطة عىل العديد من الصحفيني وقبضت عليهم وصادرت معداتهم أو أتلفتها، أثناء انتفاضات 

عدة صحفيني منظمة العفو الدولية أنهم استهدفوا بسبب النظر وأبلغ . كما واصلت استهدافهم منذ ذلك الوقت

ًوقد شاهدت منظمة العفو الدولية عددا من أرشطة . إليهم عىل أنهم أشخاص يقومون بتوثيق انتهاكات الرشطة

الفيديو التي يمكن رؤية قوات الرشطة فيها وهي تطلق مختلف أنواع األسلحة عىل أناس يحملون آالت تصوير أو 

 .  تسجيل فيديوآالت

وأصيب عدة صحفيني بعيارات مطاطية وتلقوا اإلسعافات األولية يف املستشفيات امليدانية بالقرب من ميدان 

وال يملك معظم الصحفيني املرصيني . 2011ترشين الثاني /التحرير أثناء أحداث شارع محمد محمود، يف نوفمرب

ًالذين يغطون االحتجاجات تأمينا صحيا ً أو تأمينا -نهم تحت التمرين وال تنطبق عليهم رشوط التأمني العديد م-ً
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ترشين الثاني، خرج الصحفيون يف مسرية اتجهت إىل النيابة العامة للتقدم بشكوى بشأن /ويف نوفمرب. ملعداتهم

 وتقدمت نقابة الصحفيني بدعوى قانونية. اإلصابات التي لحقت بمن يغطون االحتجاجات يف القاهرة واإلسكندرية

وسجلت . ترشين الثاني شملت جميع الصحفيني الذين جرحوا أو تعرضوا لالعتداء/أمام النيابة العامة يف نوفمرب

 . النيابة أقوال الصحفيني، ولكن ال يبدو أن أية إجراءات قد اتخذت ضد أي من رجال األمن

، النبأن يعمل لصحيفة  سنة والذي كا24، البالغ من العمر  أحمد محمد محمد عبد العزيزاملصور الصحفي

 يف شارع خلف الجامعة األمريكية يف 2011ترشين الثاني / نوفمرب20ذهب اللتقاط صور ألعمال العنف يف 

ترشين الثاني، من رسيره يف املستشفى، أنه شاهد الرشطة وهم / نوفمرب27وأبلغ منظمة العفو الدولية يف . القاهرة

واقرتب من . ليشء إال ألنه كان يصور ما يحدث عىل رشيط فيديويطلقون عيارات الخرطوش عىل شاب يافع ال 

الرشطة ليقول لهم إنه صحفي وإنه يريد مساعدة الشاب الجريح، ولكن عندما حاول التحرك نحوه قاموا بإطالق 

وعندما حاول مرة أخرى إنقاذ الشاب، أطلق أحد أفراد األمن . النار يف اتجاهه، ولكنه لم يصب، لحسن حظه

زي النار عليه بخطروش، ثم تبعه ضابط يف األمن املركزي بإطالق النار عليه يف عنقه برصاصة حية من املرك

ًوأطلقت عليه النار مجددا عندما كرر القول بأنه . ً أمتار، بينما كان أحمد جاثما عىل ركبتيه10مسافة تقل عن 

 : وقال. صحفي

أخذت إىل املستشفى وأنا .  أي يشء، كأنني أصبت بالشللكنت أعي كل ما كان يدور حويل ولكنني لم أستطع فعل"
 ." قاموا بربط الجرح لوقف النزيف، ولكن األطباء لم يتمكنوا من استخراج الرصاصة. أنزف بشدة من رقبتي

ً صحفيا آخر كانوا قد تعرضوا لالعتداء أو إلطالق النار عليهم إبان 20وأبلغ منظمة العفو الدولية أن قرابة 

أن " اللجنة املعنية بحماية الصحفيني"وأوردت .  يف شارع محمد محمود2011ترشين الثاني / نوفمربمصادمات 

ً صحفيا مرصيا وأجنبيا تعرضوا للهجوم يف القاهرة واإلسكندرية، ما بني 35نحو  ً ترشين الثاني / نوفمرب24 و19ً

2011 .39 

، يف عينه اليمنى بعيار للمرصي اليوموني ، وهو مصور صحفي يعمل يف املوقع اإللكرتأحمد عبد الفتاحأصيب 

ترشين الثاني، يف شارع محمد محمود أثناء وقوفه إىل جانب / نوفمرب19 من مساء 5.15خرطوش، الساعة 

 14 واملرصي اليوموقال إن خمسة آخرين من صحفيي . ًمحتجني والتقاطه صورا ملا يحدث من أعمال عنف

وأبلغ منظمة العفو الدولية أن قوات األمن استخدمت يف . عرضوا لإلصابةًمصورا يعملون يف وسائل إعالم أخرى ت

البداية الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي، ثم ضاعفت بصورة كبرية من استخدامها للغاز املسيل للدموع 

بلغ بأنه سوف ، كان قد أ2011كانون األول /وعندما التقته منظمة العفو الدولية يف ديسمرب.  مساء3حوايل الساعة 

 : وأبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل. ًيستعيد الرؤية بعينه اليمنى تدريجيا

. كنت أشعر بأمان أكرب أثناء قيامي بمهام تصوير لجهات أجنبية خارج البالد ألنني كنت أحمل شارة صحفي"
يرون أن . ًا لقوات األمنوعىل العكس من ذلك، فإن وضعي للشارة أثناء االحتجاجات يف مرص كان يجعل مني هدف

الصحفيني يعملون ضدهم ألنهم يحملون آلة تصوير ويمكن أن يستخدم ما بني يديهم من مادة كدليل ضدهم عىل 
 ."ارتكاب انتهاكات

، يف عينه اليرسى بشظية "حقوق"، وهو مراسل إذاعي للمنظمة اإلعالمية املستقلة  أحمد محمد الفقيوأصيب

ولدى . ن الثاني يف شارع محمد محمود، حيث كان يجمع مادة لربنامجه اإلذاعيترشي/ نوفمرب21خرطوش يف 

وتلقى اإلسعاف األويل يف . دخوله شارع محمد محمود، أصيبت عينه اليرسى ببلية معدنية من عيار خرطوش
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عفو ويظهر تقريره الطبي، الذي اطلعت منظمة ال. مستشفى ميداني قبل أن ينقل إىل املستشفى الدويل للعيون

الدولية عليه، أن كرة الخردق قد خرقت بؤبؤ العني واستقرت يف التجويف العظمي، بينما انزاحت شبكية العني من 

 . مكانها

وتؤكد هذه الحوادث وحوادث أخرى عديدة غريها الحاجة امللحة ألن تحرتم السلطات املرصية الحق يف التجمع 

 .  ترصفاتها باملعايري الدولية للمواكبة الرشطية لالحتجاجاتالسلمي، وألن تضمن تقيد قوات الرشطة واألمن يف
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االنتهاكات المرافقة للقبض . 3
 وفي الحجز

، "باشا"أهانني الضابط وقال إنه ينبغي أن أدعوه '
وبعدها، . ًنظرا ألنه يمكن أن يجعلني أختفي

ثم أطلق .. انهال الضابط وشقيقه علي بالضرب
 '. الرصاص على ساقي

 2012أيار / مايو4ًعبد الحميد، متحدثا إىل محاميه عن حادثة تعرض لها عىل يد الرشطة يف أحمد محمد 

 ورغم وجود أدلة 40.التعذيب يف حجز الرشطة يمارس بصورة منتظمة، وعىل نطاق واسع، يف مرص منذ عقودظل 

ًوافرة وموثقة توثيقا جيدا، رفضت السلطات االعرتاف بأن التعذيب وغريه من صنوف امل عاملة السيئة متوطن يف ً

ًالبالد، ال سيما يف مراكز الرشطة واإلدارات التابعة ملباحث أمن الدولة السابقة، وظلت ترص بدال من ذلك عىل أن 

ويف السنوات األخرية، اعتدى أفراد من . هناك حاالت فردية، فقط بني الحني واآلخر، من انتهاكات حقوق اإلنسان

ًاملشتبه بهم علنا ويف أماكن عامة، أو قاموا بتصوير االنتهاكات وتعميمها، كما لو الرشطة يف بعض األحيان عىل 

ويف كثري من األحيان، هددت الرشطة الضحايا لكي ال . كانوا غري مبالني بأي حال من األحوال بالعواقب املحتملة

ة التصدي له عىل نحو وبإنكارها تفيش التعذيب يف مرص، أعفت السلطات نفسها من مهم41. يتقدموا بالشكاوى

ولذلك، فمن الرضوري للسلطات الجديدة . كاف، أو تقديم ترشيع لحماية الناس من سوء املعاملة يف حجز الرشطة

ًليس فحسب اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذا النمط من اإلساءة الفظيعة، ولكن أيضا ضمان التحقيق يف 

 .ح الضحايا وعائالتهم الجرب الكايفحاالت التعذيب السابقة، ومحاسبة الجناة، ومن

. لقد دأبت منظمة العفو الدولية،  منذ فرتة طويلة، عىل توثيق التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة يف مرص

 وهي حالة أثرت عىل الرأي العام ألنه تم تصويرها عىل رشيط –وكانت واحدة من الحاالت النموذجية العديدة 

، وهو سائق سيارة )املعروف بعماد الكبري (عماد محمد عيل محمد حالة –اق واسع فيديو وتعميمها عىل نط

 بعد محاولته وقف 2006كانون الثاني /حيث تم القبض عىل عماد الكبري يف يناير.  سنة21أجرة يبلغ من العمر 

ي أمرت باإلفراج وعرض عىل النيابة العامة، الت" بمقاومة السلطات"واتهم . مشادة بني رجال الرشطة وابن عمه

ومع ذلك، أعادته الرشطة مرة أخرى إىل قسم رشطة بوالق الدكرور، بمحافظة الجيزة، ويف اليوم التايل، . عنه بكفالة

وقال عماد الكبري إن رجال الرشطة ربطوا يديه وقدميه، وأجربوه عىل . كانون الثاني، قاموا بتعذيبه/ يناير20

ثم خلعوا رسواله واغتصبوه بعصا، . ًأمروه بأن يطلق نعوتا مهينه بحق نفسهوقاموا بجلده، و. الجلوس عىل األرض

وهو (وقال له  أحد الضباط  إن الفيديو سوف يعمم يف حي عماد الكبري . وتم تسجيل التعذيب عىل هاتف محمول
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ويف . شهرُوبعد ذلك، حكم عىل عماد الكبري بالسجن ثالثة أ. من أجل إذالله وترويع اآلخرين) ًما حدث فعال

، قام مدون مرصي بعرض الفيديو الصادم عىل شبكة اإلنرتنت، وظهرت فيه الرشطة 2006ترشين الثاني /نوفمرب

ُّويف استثناء نادر لنمط اإلفالت من العقاب، اتهم اثنان من ضباط قسم . املرصية وهي تقوم باغتصاب عماد الكبري

ترشين الثاني /ويف نوفمرب. ذيب واالغتصاب لعماد الكبريرشطة بوالق الدكرور باالحتجاز غري القانوني والتع

 بعد قضاء ثالثة أرباع مدة 2009آذار /وأفرج عنهما يف مارس. ، حكم عليهما بالسجن ملدة ثالث سنوات2007

كانون الثاني /ورفضت محكمة إدارية يف يناير. وبعد اإلفراج عنهما، أعيد الرجالن للعمل يف هيئة الرشطة. الحكم

 .الدعوى املرفوعة من عدد من املحامني ضد إعادة تعيينهما يف الرشطة 2010

وقد ظل مثل هذا السلوك من جانب الرشطة هو القاعدة ملا شعر به أفرادها من ثقة بأنه يمكنهم اإلساءة إىل الناس 

ا وظائفهم، يف واإلفالت من العقاب يف الغالبية العظمى من الحاالت، أو سوف يتلقون أحكام مخففة دون أن يفقدو

 .أسوأ األحوال

ِّوال يبلغ معظم ضحايا التعذيب أو ذووهم عما يتعرض هؤالء له من تعذيب بسبب الخوف من أن القيام بذلك 

ًفكثريا ما قام ضباط الرشطة بمضايقة وترهيب . سيؤدي إىل مزيد من التعذيب، أو إىل أشكال أخرى من العقاب

 .األشخاص الذين تقدموا بشكاوى

ًان إحساس رجال األمن بأنهم فوق القانون قويا بشكل خاص بني ضباط مباحث أمن الدولة، الذين قاموا وقد ك

باعتقال األشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لفرتات مطولة، وأنكروا احتجازهم بشدة، ما جعلهم ضحايا 

 أو األشخاص املشتبه يف كما شارك هؤالء بصورة منهجية يف تعذيب املعارضني السياسيني. لالختفاء القرسي

وعىل وجه التقريب، لم ييوجه االتهام إىل أي عضو من مباحث أمن الدولة تحت حكم . ارتكابهم جرائم تتعلق باألمن

 .حسني مبارك يف أي وقت مىض، حتى عندما كان املحتجزون يفارقون الحياة يف عهدتهم

 25ثورة "الدولة بسبب التعذيب ، االنتظار إىل ما بعد وكان عىل املرصيني، حتى يروا إدانة أحد ضباط مباحث أمن 

، 2012حزيران عام /، يف يونيوسيد بالل، عندما حكم عىل واحد من خمسة ضباط متهمني بتعذيب "يناير

ً عاما؛ بينما حوكم األربعة اآلخرون غيابيا وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة15بالسجن  إذ تويف سيد بالل أثناء . ً

 من قبل رجال مباحث أمن الدولة 2011كانون الثاني / يناير5 اليوم الذي تىل إلقاء القبض عليه، يف احتجازه يف

وكانت أرسته، التي . بالعالقة مع تفجري كنيسة القديسني، يف منطقة سيدي برش بمدينة اإلسكندرية، قبل أربعة أيام

ض للتعذيب حتى املوت، قد تلقت تهديدات تقدمت بشكوى إىل النيابة العامة يف اإلسكندرية، مدعية أنه تعر

 .باالعتقال والقتل من قبل ضباط مباحث أمن الدولة

 بصورة خالد سعيدواتهم اثنان من ضباط الرشطة يف قسم رشطة سيدي جابر، يف اإلسكندرية، باعتقال وتعذيب 

، عىل الرغم من )1لفصل انظر ا(، بعد ضجة كبرية وحملة أعقبت مقتله 2010حزيران / يونيو6غري قانونية، يف 

، حكم عليهما بالسجن 2011ترشين األول / أكتوبر26ويف . أنهم لم يتهموا باملسؤولية املبارشة عن وفاة الشاب

وتجاهلت املحكمة نتائج الترشيح الثاني للجثة، التي ذكرت أن خالد سعيد تويف بعد . سبع سنوات للقتل الخطأ

، طعنت النيابة العامة يف األحكام 2011كانون األول /ويف ديسمرب. قهوضع لفة بالستيك من املخدرات أسفل حل

 .ولم يحدد أي موعد بعد إلعادة املحاكمة. وطالب بإعادة املحاكمة

ومنها عىل سبيل . وجرى التبليغ كذلك عن العديد من قضايا التعذيب أو سوء املعاملة األخرى عىل أيدي الرشطة
 سنة، والذي كان يتلقى العالج لحالة 32، البالغ من العمر د الرحمن حسنمجدي أحمد عباملثال، حالة الشاب 

، 2011أيار / مايو12حيث ألقت الرشطة القبض عليه يف حي الرشابية، يف . طبية تسبب له نوبات عصبية متقطعة
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بة من وخالل املشادة، أصيب بنو. عقب مشادة مع أناس كانوا يثريون الكثري من الضجيج قرب منزله يف الليل

واقتيد مجدي أحمد عبد . ًنوباته؛ واتصل أصحاب السيارات يف الشارع بالرشطة، مدعني أنه قد ألحق أرضارا بها

الرحمن حسن إىل قسم الرشطة يف حي الرشابية واتهم يف وقت الحق بتهمة السكر وإلحاق الرضر بممتلكات 

حاكمة، أصيب مجدي أحمد عبد الرحمن حسان ًوأثناء احتجازه يف قسم رشطة حي الرشابية انتظارا للم. خاصة

ًوردت الرشطة برضبه بعصا وبرضب رأسه بالحائط، وفقا . بنوبة أخرى، وأهان رجال الرشطة، والجميع من حوله

وطلب رئيس قسم الرشطة استدعاء . للنزالء اآلخرين الذين تحدثوا إىل محامي مجدي أحمد عبد الرحمن حسن

وعندما وصلت عائلته إىل . رفضوا نقله إىل املستشفى دون تقرير رسمي عن الحادثةمساعدة طبية، لكن املعالجني 

ويف وقت الحق، أبلغ شخص مجهول األرسة . ًقسم الرشطة، قيل لهم أن شخصا ما قد دفع له كفالة وأنه غادر معه

سم الرشطة، ًأن مجدي أحمد عبد الرحمن حسن قد وجد فاقدا الوعي تحت جرس منطقة الساحل، بعد نقله من ق

وذهب إخوته إىل قسم الرشطة، وأخربهم أقارب املحتجزين اآلخرين أن مجدي أحمد . وأخذ إىل مستشفى دمرداش

. عبد الرحمن حسن تعرض للرضب عىل أيدي رجال الرشطة، ثم اقتاده رجل بمالبس مدنية إىل خارج القسم

وال تزال القضية . هل بشكوى إىل النائب العامًوأصدرت نقطة رشطة مستشفى دمرداش تقريرا بالحادثة، وتقدم األ

 يف 2012آذار / مارس16وبقي مجدي أحمد عبد الرحمن حسن يف غيبوبة حتى فارق الحياة يف . قيد التحقيق

 .مستشفى دمرداش

، بأن تحرتم الرشطة حقوق 2011كانون الثاني /وعىل الرغم من التعهدات الرسمية العديدة، عقب انتفاضات يناير

ففي . ان، يتواصل سيل أرشطة الفيديو التي تشهد عىل التعذيب وعىل غريه من صنوف املعاملة السيئةاإلنس

، تم تحميل فيديو أدعي أنه تم تصويره يف مركز للرشطة يف محافظة الدقهلية، شمال 2011أيلول / سبتمرب

ضباط من الجيش والرشطة القاهرة، عىل موقع يوتيوب، وأظهر ثالثة رجال مكبيل اليدين يف غرفة محاطني ب

وكان الضباط يضحكون من اثنني من املعتقلني ويستهزئون بهما أثناء رضبهما املتكرر . يرتدون الزي العسكري

وأكد بيان نرش يف موقع الرشطة املرصية هويتي اثنني . وصعقهما بالصدمات الكهربائية بواسطة منخس مكهرب

تموز /ًووفقا للبيان، ألقي القبض عىل الرجلني يف يوليو.  غري املرشوعةمن املعتقلني، وقال إنهما من تجار األسلحة

ًوأمر رئيس املجلس العسكري، محمد طنطاوي، بإجراء تحقيق يف األمر، وفقا .  أثناء مداهمة لقوات األمن2011

 .لوكالة أنباء الرشق األوسط الرسمية، ولكن لم يتم إخضاع أي فرد من قوات األمن للمساءلة

ً سنة، والذي كان يميض حكما 23، البالغ من العمر  عصام عيل عطا ،عىل شبكة اإلنرتنت، صور لجثةُوعممت

ترشين /، جنوب القاهرة، أصدرته محكمة عسكرية يف أكتوبر" حراسةالطرة شديد "بالسجن سنتني يف سجن 

نه كانت لديه رشيحة  أ42وزعمت أرسته أنه تعرض للرضب قبل يومني، بعد أن اكتشف حراس السجن. 2011األول 

وبعد تقدمه بشكوى من معاملته، ورد أن الحراس قاموا بتعذيبه بحرش خراطيم . خط هاتفي يف هاتفه محمول

ًووفقا لتقرير أويل صادر عن . ونقل إىل مستشفى القرص العيني، حيث أعلن أنه قد تويف. املياه يف فمه ورشجه عنوة

 28وذكرت وزارة الداخلية، يف .  من نزيف داخيل حاد ومن التسمممستشفى القرص العيني، تويف عصام عيل عطا

، أن عصام عيل عطا قد أحيل إىل املستشفى لالشتباه بأنه قد أصيب بتسمم حاد بسبب 2011ترشين األول /أكتوبر

بات وخلص الترشيح األويل للجثة، الذي أمر به النائب العام، إىل أن إصابات عصام عيل عطا ليست إصا. املخدرات

وبعد التقرير الطبي . تتفق مع التعذيب وأنه مات من التسمم بعد ابتالع لفافة من البالستيك تحتوي عىل املخدرات

وشهادة من السجناء الذين قالوا إنهم شاهدوا عصام عطا عيل يقوم بابتالع لفافة البالستيك، قرر النائب العام 

أنه سيدعو للمالحقة القضائية " يل ضحايا العنف والتعذيبمركز النديم إلعادة تأه"وقال . إغالق ملف القضية

ويف ضوء تقارير . وإعادة فتح القضية لتفحص يف شهادة معتقل آخر قال إنه شهد تعذيب عصام عيل عطا

ًمتناقضة حول ظروف وفاة عصام عيل عطا، تأسف منظمة العفو الدولية لعدم إجراء أي تحقيق، تمشيا مع 

الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات مبادئ املنع والتقيص "
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مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال "ً، فضال عن "موجزة

رار، أمر النائب وبعد قيام أرسة عصام عيل عطا ومحامني من  مركز النديم بالطعن يف الق". االحتجاز أو السجن

 بإعادة فتح القضية بعد أن خلص تقرير رئيس سابق بمصلحة الطب الرشعي إىل 2012أيلول /العام يف سبتمرب

 .ًأن كمية املخدرات التي قيل إن عصام عيل عطا قد يكون قد ابتلعها ال يمكن أن تسبب تسمما يفيض إىل املوت

 سنة من مغاغة، يف محافظة املنيا، من 42ارة أجرة عمره ، وهو سائق سي أرشف فتحي محمد عبد الجوادواعتقل

، بتهمة االتجار باملخدرات 2011ترشين األول / أكتوبر9منزله عىل يد رشطة املباحث العامة يف مغاغة، يف 

ثم .  ساعة، قدمت عائلته شكوى أمام النيابة العامة24وعندما لم يمثل أمام النيابة العامة خالل ". البلطجة"و

وزعمت أرسته أنه تعرض للتعذيب بسبب مشاكل . ترشين األول، أمر اعتقال إداري/ أكتوبر13حقه، يف صدر ب

 10ثم اقتيد إىل سجن الوادي الجديد، حيث احتجز حتى اإلفراج عنه يف . شخصية مع رئيس قسم الرشطة

 .حزيران/يونيو

باحث العامة يف قسم رشطة  سنة، من قبل ضباط رشطة امل47، عبد العاطي محمود عبد العاطيواعتقل 

، من منزله يف قرية الزاوية يف أسيوط، لالشتباه بتورطه يف تجارة 2011ترشين الثاني / نوفمرب4الساحل، يف 

واقتاده الضباط املكلفون بالقبض عليه، والذين لم يقدموا مذكرة  قبض أو أمر تفتيش، إىل . األسلحة غري املرشوعة

 أمر اعتقال بحق عبد العاطي محمود عبد العاطي بعد أن زعمت لجنة شؤون وهناك، صدر. قسم رشطة الساحل

ونقل إىل سجن الوادي . الخطريين يف مديرية أمن أسيوط أنه قد زاد من أنشطته اإلجرامية منذ االنتفاضة الشعبية

 أن يتم نقله إىل ، عندما نقل إىل سجن اإلستئناف ملدة ثالثة أيام قبل2012نيسان / أبريل4الجديد، حيث بقي حتى 

آذار، وأثناء وجوده يف سجن الوادي الجديد، ورد أنه رضب بخراطيم املياه / مارس3ويف . سجن وادي النطرون

وباملثل، تعرض زمالؤه من السجناء . والعيص عىل يد حراس السجن ملطالبته باإلفراج عنه من االعتقال اإلداري

ّوبني . آذار يف أسيوط/ مارس7ُبة العامة، قدم للفحص الطبي يف وبعد شكوى تقدم بها محاميه إىل النيا. للرضب

تقرير الطب الرشعي أن عبد العاطي محمود عبد العاطي وثالثة سجناء آخرين يعانون من إصابات تتفق مع 

وأورد التقرير أنه لم يعثر عىل أي دليل لدعم االدعاء بأن أحد املحتجزين، وهو رشيف عمر عباس، قد . ادعاءاتهم

 . عرض لالغتصاب بواسطة أداة، وفق ما زعمه أمام النيابة العامةت

ًوزعم أشخاص محتجزون بموجب أوامر االعتقال اإلداري الجنائي منذ االنتفاضة أيضا أنهم تعرضوا للتعذيب أو 

ة  سن34، وهو مزارع متزوج وله طفالن ويبلغ من العمر حوايل السيد محمد عيل السيدإذ اعتقل . سوء املعاملة

حيث أوقفته الرشطة  يف . 2011كانون األول / ديسمرب20 كم جنوب األقرص، يف 40من مركز إسنا، عىل بعد حوايل 

. ومع ذلك، اعتقل واقتيد إىل قسم الرشطة. الشعرية لالشتباه باتجاره باملخدرات، ولكن لم يعثر معه عىل أي يشء

لغ السلطات أرسته بإلقاء القبض عليه، كما لم يسمح له ولم تب. وقال إنه تعرض للرضب والركل أثناء القبض عليه

وبعد عرشة أيام من . ولم يعرض أبدا أمام النيابة العامة. باالتصال مع زوجته ليبلغها باعتقاله وبمكان احتجازه

. ًإلقاء القبض عليه صدر بحقه أمر اعتقال واحتجز يف سجن الوادي الجديد، حيث اتصل هاتفيا بزوجته من هناك

ً، حصل عىل أمر إفراج، ولكن بدال من اإلفراج عنه نقل إىل قسم الرشطة يف مركز إسنا، 2012آذار / مارس27 ويف

حزيران من مديرية / يونيو7ًوأخريا أطلق رساحه، يف .  أيام قبل إعادته إىل سجن الوادي الجديد10حيث بقي ملدة 

 .أمن األقرص، بعد سبعة أيام من رفع حالة الطوارئ

، 2012كانون الثاني / يناير3ففي .  بداية السنة الجديدة نهاية لالدعاءات املتعلقة بانتهاكات الرشطةلم تشهد

، تعرض أربعة من أعضاء الحركة قبض عليهم ضباط قسم رشطة " أبريل6حركة شباب "ًووفقا لبيان أصدرته 

محمود زكريا وحسام ، رشيف محمدوكان كل من 43. القاهرة القديمة للرضب واإلهانة يف حجز الرشطة
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. املرصية عند القبض عليهم" املجلس األعىل للقوات املسلحة" يعلقون ملصقات ضد حسن حافظ ومحمود

"  قوات األمن املركزي"شباط، قامت أفراد من / فرباير6ويف . كانون الثاني/  يناير5ًوأطلق رساحهم جميعا يف 

 سنة، أثناء إلقاء القبض 22ري يبلغ من العمر ، وهو صاحب محل تجاجورج رمزي نخلةبرضب عضو الحركة 

وأبلغ منظمة العفو الدولية أن رشطة مكافحة الشغب ربطوا ذراعيه . عليه يف شارع محمد محمود يف القاهرة

وساقيه يف الجزء الخلفي من مركبة مصفحة وسحلوه ببطء عىل طول الطريق، يف حني انهال عليه البعض اآلخر 

. ًوزارة الداخلية، وقال إن ضابطا رضبه عىل ظهره ورأسه ببندقية، وركله وصفعه عىل وجههثم اقتيد إىل . بالعيص

وعندما طلب اإلفراج عنه أو التحقيق معه، . ً رجال آخر عىل الجلوس يف وضع القرفصاء لساعات عدة13وأجرب مع 

ًمن وجهت له أيضا وأضاف أن قوات األ. تعرض مرة أخرى للرضب والصعق بالصدمات الكهربائية عىل ساقه

ثم نقل . واقتيد إىل قسم رشطة عابدين القريب، حيث تم رفض طلبه تلقي العالج الطبي. إهانات وإيحاءات جنسية

واحتجز يف زنزانة صغرية ومكتظة، . إىل سجن طرة، جنوب القاهرة، حيث رضب، لدى وصوله، وشحط عىل األرض

آذار، بعد / مارس25وأفرج عنه، يف نهاية املطاف، يف .  الباردةواضطر إىل النوم عىل األرض الرطبة خالل الليايل

 .ثالثة أيام من اإلرضاب عن الطعام

. ، يف سجن القناطر، نتيجة للتعذيب، حسبما وردحسن شحاتة عبد العزيز، تويف 2012نيسان / أبريل29ويف 

ًوقالت أرسته إنه تم وضعه يف الجناح التأديبي المتالكه هاتفا محموال، ورش وتعرض للرضب من . يحة خط هاتفيً

وقالت عائلته إن جثته كانت مغطاة . قبل حراس السجن وترك ليموت قبل أن يتم نقله إىل مستشفى القناطر

وقال مسؤول من إدارة قطاع . بكدمات وإصابات أخرى، نتيجة الرضب، عىل ما يبدو، عندما رأوه يف املستشفى

تة عبد العزيز عانى من إعياء شديد يف الجناح التأديبي، وفقد الوعي، نيسان، إن حسن شحا/ أبريل30السجون يف 

. وقال املسؤول إنه تويف وهو يف طريقة إىل املستشفى. عىل ما يبدو، نتيجة التسمم بعد ابتالع مادة غري معروفة
يبني ِّوأضاف املسؤول أن كشف الطب الرشعي لم يبني وجود آثار للتعذيب، ولكن تم الكشف عن جسمني غر44

ولم يعرف عن القيام بمزيد من . وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة. صغريين يف معدة حسن شحاتة عبد العزيز

وغني عن القول أنه يتوجب عىل السلطات املرصية، يف مثل هذه الظروف، فتح . التحقيقات بهذا الخصوص

لني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام املبادئ املتعلقة باملنع والتقيص الفعا"تحقيقات، بما يف ذلك وفق 

مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي "، أو "التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة

 ".شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

ن بأنه لن يسمح بعد اآلن إن عىل الرئيس مريس والحكومة أن يبعثا برسالة واضحة إىل الرشطة وجميع قوات األم

للتعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة بتجريف نظام العدالة الجنائية يف مرص، وبأن أي شخص يأمر، أو 

فمن دون وجود إرادة سياسية واضحة . يتغاىض عن مثل هذه التجاوزات أو يرتكبها سوف يحاسب عىل جرائمه

 . األمن ستفيض بالفشلملواجهة التعذيب، فإن أية محاولة إلصالح قطاع
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 قضية إصالح الشرطة. 4

إن رجال الشرطة قيادة وضباطا وأفرادا وجنودا إذ 
يعاهدون …يتقدمون إلى األمة بعقيدة جديدة

كل الغالي والنفيس لحماية أمن الوطن  ببذل
 والمواطن ملتزمين بالشرعية وسيادة القانون،

وحماية الحقوق والحريات، واحترام القيم 
اإلنسان  اطية، والكرامة اإلنسانية، وحقوقالديمقر

 "وفقا للدستور والقانون
 بمناسبة الذكرى 2012كانون الثاني / يناير23رسالة من وزير الداخلية يف حينه، محمد إبراهيم، إىل الشعب املرصي، يف 

 " يناير25لثورة "األوىل 

هضوا ضد وحشية الرشطة وغريها من أشكال يعكس هذا اإلعالن، الذي يستحق التحية، تطلعات املرصيني الذين ن

كما يلتقط صورة التحديات الضخمة التي تواجه السلطات، بالنظر إىل . 2011كانون الثاني /الظلم يف يناير

ولتحقيق التعهدات التي قطعت هذه، ثمة حاجة ماسة إىل إجراء . األنماط املتجذرة من السلوك العدواني للرشطة

فإطالق الترصيحات دون توافر اإلرادة السياسية، وإجراء بعض التغيريات . از الرشطةإصالحات بعيدة األثر لجه

الهامشية يف مجال الترشيع، وإجراء بعض الرتقيات والتغيريات يف املناصب يف جهاز الرشطة دون إخضاع الجهاز 

 حقيقي من رشط تقيد بأكمله إلعادة نظر شاملة، لن تضمن ألجهزة تنفيذ القانون يف مرص، ببساطة، أي اقرتاب

هذه األجهزة بصورة دائمة ومنهجية، يف ترصفاتها، باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان، أو تضمن للشعب املرصي 

 . االحرتام التام لكرامته

ِّوكما يبني هذا التقرير، فقد دأبت الرشطة املرصية، وبصورة متكررة، عىل انتهاك حقوق اإلنسان أثناء مواكبتها 

وقد تفشت هذه االنتهاكات وغدت مالزمة لسلوك الرشطة إىل حد . ت أو قبضها عىل األشخاص واعتقالهمللمظاهرا

فهي، يف املقام األول، . أنه ال يمكن تفسريها بأنها نتيجة حرصية لسوء سلوك فردي لدى ضباط وأفراد الرشطة

ِّوتسهل . تادت عىل العمل فوق القانونُّانعكاس لتمنع السلطات عن مواجهة ثقافة عميقة الجذور لدى قوات أمن اع

االختالالت املزمنة يف القانون املرصي كذلك، الذي ال يلبي رشوط القانون واملعايري الدوليني لحقوق اإلنسان يف 

 كما إن االنتهاكات نتيجة للتقاعس املستمر عن إنفاذ. ِّمجاالت مهمة، ارتكاب هذه االنتهاكات، كما نفصل فيما ييل

نني املنقوصة املتعلقة بحرية التجمع؛ وباستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني حتى القوا

 بينما يزيد من تفاقمها –بإنفاذ القوانني؛ وبمعاملة املحتجزين؛ وبمنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة 
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 . ت الخطرية إىل ساحة العدالةُّتعمد السلطات عدم تقديم رجال األمن الذين يرتكبون االنتهاكا

لقد دأبت وزارة الداخلية، عىل مر السنني، عىل اإلنكار، يف ردودها الرسمية عىل هيئات األمم املتحدة املعنية بحقوق 

 ويف ترصيحاتها لوسائل اإلعالم، بأن انتهاكات قوات الرشطة 45اإلنسان، ويف االجتماعات مع منظمة العفو الدولية، 

 ويف لقاءاتهم مع املنظمات غري الحكومية العاملة يف مضمار حقوق اإلنسان، بما يف ذلك منظمة .واسعة النطاق

العفو الدولية، رفض املسؤولون الحكوميون، عىل نحو متكرر، املزاعم القائلة بأن الرشطة مسؤولة عن التعذيب 

 يرتكبون االنتهاكات وحاالت معزولة ال ًاملنهجي وعن غريه من االنتهاكات، مكتفني باالعرتاف بأن ثمة أفرادا فحسب

ويشريون كذلك إىل محاكمات جارية ألفراد من الرشطة الرتكابهم . تشري إىل وجود سياسة حكومية يف هذا الصدد

االنتهاكات، بيد أنهم ظلوا يتملصون عىل الدوام من تقديم أية بيانات إحصائية حول عدد رجال الرشطة الذين 

 . اكات لحقوق اإلنسان، أو حول فئات الجرائم األخرى التي قدموا بسببها إىل املحاكمةحوكموا لعالقتهم بانته

ًوكثريا ما سعى املسؤولون يف وزارة الداخلية، وكذلك يف وزارة الشؤون الخارجية والنيابة العامة، الذين التقتهم 

الحكومة ووزارة الداخلية لحقوق منظمة العفو الدولية فيما مىض، إىل تسليط الضوء عىل األهمية التي توليها 

 مرشوع دعم القدرات يف "اإلنسان، فيوردون أمثلة عىل التدريب الذي يتلقاه ضباط الرشطة والقضاة بموجب 

، 2001 وكان املرشوع التجريبي قد أطلق يف 46". التابع لربنامج األمم املتحدة لإلنماء) بناء(مجال حقوق اإلنسان 

، 2011وجرى تأخري املرحلة الثانية من املرشوع، التي كان من املقرر البدء بها يف . 2005لتنتهي مرحلته األوىل يف 

واقترص برنامج املرشوع عىل ورشات عمل وحلقات دراسية حول املعايري الدولية لحقوق . بسبب االنتفاضة

ملسألة التقيد بحقوق اإلنسان اإلنسان، ولذا لم يتطرق للمشكلة القائمة، أي غياب أية تدابري وآليات للتطبيق الفعال 

من قبيل إصدار األوامر واإلجراءات العملياتية واإلرشاف والرقابة، وكذلك اإلرشاف (يف جميع العمليات الرشطية 

كما وجهت إليه االنتقادات الستثنائه خرباء حقوق اإلنسان واملجتمع املدني، ومن ارتؤي أنهم يعارضون ). املستقل

    47.الحاكم آنذاك، من الربنامج" اطيالحزب الوطني الديمقر"

وقد عزز تقاعس السلطات عن معاقبة أفراد الرشطة عىل ما يرتكبون من انتهاكات لحقوق اإلنسان، ومحاولة 

ًالتسرت عىل انتهاكاتهم، عوضا عن ذلك، الشعور بأن الرشطة فوق القانون حقا، وأنه يستطيعون القبض عىل الناس  ً

وكانت . ًيبهم وإساءة معاملتهم وقتلهم، وأن يفلتوا بعد ذلك تماما من العقاب، إال ما ندرًواعتقالهم تعسفا، وتعذ

، يف واقع "شهيد حالة الطوارئ"الصيحة التي أطلقها العديد من املرصيني عقب وفاة خالد سعيد، املعروف باسم 

 قانون الطوارئ، الذي كان ًاألمر، احتجاجا عىل سلطات القبض واالعتقال الكاسحة التي منحت للرشطة بموجب

 . ؛ وكذلك ضد عقود من االنتهاكات التي ظلت ترتكب دونما عقاب1981آنذاك ال يزال ساري املفعول منذ 

ًإن الدول مسؤولة عن حفظ النظام واألمن، نظرا ملا يشكالنه من رشط أسايس لتمتع الناس بحقوقهم االقتصادية 

ويتعني عىل الدول كذلك ضمان احرتام موظفيها معايري حقوق اإلنسان . يةواالجتماعية والثقافية واملدنية والسياس

وقد ال تتفق الحكومات مع املواطنني حول ماهية . وحماية حقوق اإلنسان) أي عدم إساءة استعمال سلطاتهم(

متثال ويعني اال. النظام أو الفوىض، ولكن مهما كان تأويل كل منهما، يتعني أن يقوم النظام عىل حكم القانون

ًلحكم القانون أن الحكومة وأجهزتها ملزمة بالقانون، وأن ثمة مساواة أمام القانون، وأن ثمة أحكاما قضائية 

فالقانون يرسم اإلطار الذي . فعالة يمكن للناس معرفتها بصورة مسبقة، وأن حقوق اإلنسان وحدة واحدة ال تتجزأ

ويتعني أن تخدم الرشطة املنفعة العامة، . وياتها يف العملتقوم الرشطة ضمن حدوده بأداء مهامها وبتحديد أول

ًوكي تقوم بذلك، تحتاج إىل االستقالل العملياتي، ولكن يتعني أيضا أن تكسب حقها . ًوليس فقط جزءا من املجتمع

 .ُيف هذا عن طريق أن يرى بأنها تترصف يف خدمة املنفعة العامة وتحرتم حقوق اإلنسان وتحميها
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ون لتمتع قوات الرشطة بسلطات واسعة آثار بعيدة املدى عىل حياة الناس، وإذا ما أساءت استعمال ويمكن أن يك

ولهذا السبب، وكما أوضحنا فيما سبق، . هذه السلطات، يمكن أن تنجم عن ذلك انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان

ن إىل تجنب استخدام القوة، فإن العمل الرشطي الذي يحرتم حقوق اإلنسان ينبغي أن يتضمن سعي رجال األم

ُّوإنما استخدامها عىل نحو قانوني وبصورة متناسبة عندما تكون رضورية عىل نحو ال مناص منه، وتحمل 

ًوينبغي ألي استخدام للقوة أن يكون قانونيا وعىل أيدي رجال رشطة مدربني بشكل . ًمسؤولياتها عن ذلك الحقا

فحقوق التجمع السلمي ويف تكوين الجمعيات . أعداد كبرية من األشخاصمناسب، وال سيما يف الحاالت املتعلقة ب

والعامل الحاسم يف املواكبة الرشطية للمظاهرات، . واالنضمام إليها حقوق أساسية يتوجب عىل الرشطة تسهيلها

أن وكذلك للفعاليات الجماهريية األخرى، يتمثل يف التحضري من أجل تحديد املخاطر وأسباب التوترات قبل 

 . تتصاعد

وأحد األمثلة األخرى عىل املمارسة الجيدة للعمل الرشطي يكمن يف عدم القبض عىل األشخاص أو اعتقالهم إال عندما 

ًيكون ذلك رضوريا وطبقا ملبادئ حقوق اإلنسان، التي يشكل عدم التعسف وافرتاض الرباءة والحق يف محاكمة  ً

اء باستئنافه الحكم من أهمها، إضافة إىل احرتام الحظر املطلق ًعادلة بدءا من لحظة القبض عىل الشخص وانته

وتشكل الفرتة . املفروض عىل التعذيب وعىل غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

كات التي تعقب القبض واالعتقال مبارشة أشد الفرتات خطورة، من حيث احتمال تعرض الشخص املعتقل النتها

ولهذا السبب، يعترب خضوع الرشطة لإلرشاف من جانب لجان مستقلة تقوم بزيارة أماكن االعتقال . الرشطة

ًوينبغي أن يكون واضحا أن القبض واالعتقال ال يكونان قانونيني إال . بصورة منتظمة من التدابري الوقائية املهمة

من قبيل استخدام ( بأية أفعال تتسبب بأذى إضايف عندما يتمان يف إطار القانون؛ ويحظر عىل الرشطة القيام

 48. ً، أو تفيض إىل عقوبة إضافية، نظرا لوجوب افرتاض براءة الشخص حتى تثبت إدانته)القيود والتكبيل

 المعايير الدولية والقانون المصري
 حرية التجمع والتزامات الدولة أثناء المواكبة الشرطية لالحتجاجات

، ومرص "للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"ًوطبقا . ام الحق يف حرية التجمعيتعني عىل الدول احرت

وتشكل "ًدولة طرف فيه، ال يجوز فرض قيود عىل الحق يف التجمع السلمي إال تلك التي توضع طبقا للقانون 

لنظام العام أو حماية الصحة تدابري رضورية، يف مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو ا

 ويتعني أن تكون مثل هذه القيود رضورية 49". العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

 كما يتعني أن تفرض دون تمييز، بما 50ومتناسبة مع الحاجة املحددة املتعلقة بأحد هذه األسس، بصورة ظاهرة، 

 51. يف ذلك عىل أساس الرأي السيايس

فقط، فإن التجمع السلمي ال يعني أن يفقد التجمع " التجمعات السلمية"وبينما تشري املعاهدات ذات الصلة إىل 

طبيعته السلمية بصورة آلية إذا ما تخللته أعمال عنف متفرقة أو معزولة، أو ترصفات غري قانونية أخرى من 

األمم املتحدة الخاص املعني بالحق يف حرية ويف هذا السياق، أكد مقرر 52. جانب البعض يف الجمهور املحتشد

يعترب من " افرتاض االنحياز لعقد التجمعات السلمية" إليها أن التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام

ينبغي أن ال تخضع ممارسة الحريات األساسية لرتخيص مسبق من جانب "كما أكد أنه . املمارسات الفضىل

 الحاالت، لإلخطار املسبق، وبما يتيح لسلطات الدولة تيسري ممارسة هذا الحق يف وإنما، ويف أقىص... السلطات

 53. "ْحرية التجمع السلمي، واتخاذ التدابري لحماية السالمة والنظام العامني، وحقوق وحريات اآلخرين

لحكومة غري قانونية أو بما فيها تلك التي تعتربها ا(ويتعني ألي استخدام للقوة أثناء املواكبة الرشطية للمظاهرات 
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فقد تبنى املجتمع الدويل معايري الستخدام القوة واألسلحة . ًأن يتم طبقا للقانون الدويل) التي تحولت إىل العنف

النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني تهدف إىل ضمان احرتام الحقوق يف الحياة ويف الحرية ويف أمن 

ُجب هذه املعايري، يحظر استخدام القوة إال عندما تكون رضورية رضورة صارمة، وإىل وبمو54. الشخص عىل نفسه

 وعندما -وال يجوز استخدام األسلحة النارية إال كخيار أخري. الحد الذي يتطلبه أداء من يستخدمونها لواجباتهم

بالقتل أو باإلصابة ًيكون رضوريا رضورة ال مناص منها للدفاع عن النفس أو عن اآلخرين ضد تهديد وشيك 

ًوفضال . تخدام املتعمد للقوة املميتة إال عندما ال يكون هناك بديل من ذلك لحماية الحياةوال يسمح باالس. الخطرية

عن ذلك، يتعني عىل السلطات، عند استخدام القوة املميتة أو غريها من أشكال القوة املفرطة املحتملة، أن تدرك أن 

خر مسؤول عن إساءة استخدامها سيخضع لتحقيق واف ومستقل، وأن أي رجل رشطة أو موظف رسمي آ

 . استخدام القوة سوف يخضع للمحاسبة

عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، : "وتعالج معايري األمم املتحدة كذلك املواكبة الرشطية للتجمعات، حيث تقول

ذلك غري ممكن عند تفريق التجمعات غري املرشوعة، إنما الخالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة، أو، إذا كان 

ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن : "وتضيف أنه". ًعمليا، أن يقرصوه عىل الحد األدنى الرضوري

ًيستخدموا األسلحة النارية لتفريق التجمعات التي ال تتسم بالعنف إال إذا تعذر عليهم استخدام وسائل أقل خطرا، 

، وال يجوز لهم أن يستخدموا األسلحة النارية يف هذه "ألدنى الرضوريوعليهم أن يقرصوا استخدامها عىل الحد ا

 55. الحاالت إالحسب الرشوط املشار إليها فيما سبق

ًوتحديدا، أكد مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام دون محاكمة أو 

وأنه من غري الجائز استخدام " ًإطالق النار عشوائيا عىل جمهور محتشدمن غري املسموح به : "نهاإلعدام التعسفي أ

إال بتوجيهها نحو الشخص أو ) "ًوافرتاضا أي شكل من أشكال القوة التي يحتمل أن تكون مميتة(األسلحة النارية 

 56. مربر الستخدام القوةك" ًاألشخاص الذين يشكلون تهديدا باملوت أو باإلصابة الخطرية

. مة العفو الدولية أن مواكبة الرشطة للتجمعات ينبغي أن تسرتشد عىل الدوام باعتبارات حقوق اإلنسانوترى منظ

وال ينبغي أن تفيض حقيقة أن التجمع غري مرشوع، أو أن مخالفات ثانوية للقانون قد وقعت أثناء التجمع السلمي، 

، عندما تحاول أقلية صغرية تحويل التجمع السلمي وباملثل، ينبغي عىل الرشطة. بالرضورة، إىل اتخاذ قرار بتفريقه

إىل تجمع عنيف، ضمان تمكني من يحتجون بصورة سلمية من مواصلة احتجاجهم، وعدم استخدام أعمال العنف 

. التي تقوم بها قلة من األشخاص كذريعة لتقييد قدرة األغلبية عىل ممارسة حقوقها، أو عرقلة هذه املمارسة

ً أي قرار بتفريق التجمع إال كمالذ أخري، وبحرص، وفقا ملبدأي الرضورة والتناسب، أي فقط ُوينبغي أن ال يتخذ

عندما ال تكون هناك أية وسائل متاحة أخرى لحماية الغرض املرشوع، وعندما يصبح مستوى التهديد بالعنف أوىل 

تسوية السلمية للصدامات، وينبغي أن تعطي الرشطة األولوية لل. باملراعاة من صون حق األشخاص يف التجمع

وألساليب اإلقناع والتفاوض والوساطة، قبل انعقاد التجمعات وأثناءها، كوسيلة لتجنب التصعيد، وفرض القيود أو 

 . استخدام القوة

 القانون المصري
 ينص 1971فدستور . ينص القانون املرصي، عىل الورق، عىل مجموعة من األنظمة التي تحكم ترصفات الرشطة

تؤدي الرشطة واجبها يف خدمة الشعب، وتكفل للمواطنني الطمأنينة واألمن، وتسهر عىل حفظ النظام "أن  عىل 

واآلمن العام واآلداب وتتوىل تنفيذ ما تفرضه عليها القوانني واللوائح من واجبات، وذلك كله عىل الوجه املبني 

الدستور املؤقت الذي أعلنه املجلس  (2011آذار /لشهر مارس" اإلعالن الدستوري" وينص 57". بالقانون

الرشطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها يف خدمة الشعب وتكفل ": عىل أن) العسكري عقب االنتفاضة
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 58". ًللمواطنني الطمأنينة واألمن وتسهر عىل حفظ النظام واألمن العام واآلداب وفقا للقانون

 60وهي مؤسسة مدنية تعمل تحت إرشاف وزارة الداخلية،  من هيئة الرشطة، 59" قانون هيئة الرشطة"ويتطلب 

كما يتطلب من جميع 61. حفظ النظام واألمن العام، ومنع الجريمة والسيطرة عليها، وضمان راحة وأمن املواطنني

منتسبي الرشطة التعهد أمام وزير الداخلية باحرتام النظام الجمهوري، واحرتام الدستور والقانون، وحماية سالمة 

ّ، عدل قانون جديد قانون هيئة الرشطة 2012حزيران / يونيو20ويف 62. مة والقيام بواجباتهم بأمانة وإخالصاأل

ًوتخضع رئاسة إدارة الرشطة حاليا لوزير الداخلية 63. إللغاء النص عىل الرئيس بصفته القائد األعىل للرشطة

 . وتعمل تحت قيادة الوزير

ًقيد الحق يف حرية التجمع السلمي، وبما شكل انتهاكا اللتزامات مرص إن القانون املرصي قد ظل لزمن طويل ي َّ

وضع قيود عىل حرية "فأعطى قانون الطوارئ السلطات صالحية . بمقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان

خطرين األشخاص يف االجتماع واالنتقال واإلقامة واملرور يف أماكن أو أوقات معينة والقبض عىل املشتبه بهم أو ال

عىل األمن والنظام العام واعتقالهم والرتخيص يف تفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات 

وتشمل الترشيعات األخرى التي تقيد بشدة حرية ". الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من األعمال

ذي يفرض عقوبة السجن ودفع غرامات عىل األفراد الذين ، الالتجمهر بشأن 1914 لسنة 10التجمع، القانون رقم 

يرفضون األوامر بالتفرق من التجمعات العامة املؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص والتي ترمي إىل تعريض 

العمومية،  الطرق  املتعلق باالجتماعات العامة واملظاهرات يف1923 لسنة 14للخطر؛ والقانون رقم " السالم العام"

  قرارللخطر؛ و" النظام العام"َّطي قوات األمن سلطات غري مقيدة بتفريق أي مظاهرة يرى أنها تعرض والذي يع

 العموميةالطرق  يف وباملظاهرات العامة باالجتماعات الخاصة األحكام بتقرير 1955 لسنة 139وزير الداخلية رقم 

 . حة الناريةاستعمال األسل يف شأن 1964 لسنة 156 وزير الداخلية رقم  قرار؛ و

، الذي تضمن مبادئ توجيهية الستخدام القوة املسلحة، أصدر وزير "قانون هيئة الرشطة"وعقب رسيان مفعول 

 .  سارية املفعول1964 لسنة 156 قرارّ، وشدد فيه عىل أن أحكام ال1972 لسنة 286 قرارالداخلية ال

التجمع وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها من ُوفرض املزيد من القيود عىل الحقوق يف حرية التعبري وحرية 

 65، 2011 لسنة 34 و مرسوم قانون رقم 64، املعروف بقانون مكافحة اإلرهاب، 1992 لسنة 97خالل القانون 

َّ حيث جرم اإلرضابات واالعتصامات 2011نيسان / أبريل12يف " املجلس األعىل للقوات املسلحة"الصادر عن 
. ُاألعمال التي يرى أنها تعرقل حرية العمل، أو عمل املؤسسات العامة أو الخاصةالسلمية، وغريها من   

إن الرشطة املرصية قد دأبت، يف مواكبتها للمظاهرات، وأشكال ترصفها مع التجمعات واالحتجاجات، عىل انتهاك 

م قوات األمن، يف تفريقها وعىل سبيل املثال، لم تحرت. حتى هذه القوانني التقييدية والقمعية، وما انفكت تنتهكها

 :وبني األحكام التي جرى انتهاكها ما ييل. 139 من القرار 2للمظاهرات، الضمانات املحدودة للمادة 

 مع ًاإلنذار مسموعا، يكون أن ويجب .القوة استخدام سيتم بأنه للمتجمهرين إنذار توجيه رضورة )ج(

 للمتظاهرين املدة املعطاة إىل واضحة بصورة إلشارةا تجب كما .الرضورة حالة يف الصوت مكربات استخدام

 .تجمعهم لفض املتجمهرين من وغريهم

 باستخدام إصدار األمر األمنية العملية لقائد عندئذ يجوز واضحني إلنذارين املتجمهرون يستجب لم إذا )د(

 .بالعيص املتظاهرين وتفريق الغاز، أسلحة
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 وبعد بعد إنذارين، املتجمهرون أولئك يتفرق لم إذا النار بإطالق مراأل إصدار األمنية القوة لقائد يجوز )ه(

 إذا أو األمن؛ أفراد قوات عىل اعتداء حدث إذا أو ؛)4 (2 للمادة طبقا باستخدامها املسموح األسلحة استخدام

 .املنشآت أو األموال أو األرواح عىل اعتداء حدث

جميع  يف الساقني فقط نحو النار إطالق يقترص أن يجبو ًمسموعا، النار بإطالق األمر يكون أن يجب )و(

 .األحوال

 . أبرياء» ُيعتربون من إلصابةً تفاديا الرؤوس فوق أو الهواء يف النار إطالقً قطعياً حظرا ُيحظر )ز(

 ، التي تشرتط اتباع ما ييل يف تفريق التجمعات العامة أو املظاهرات التي تضم156من القرار ) 3(1وتنص املادة 

 :، عىل ضمانات مماثلة كما ييل"األمن العام"ًأكثر من خمسة أشخاص وتشكل خطرا عىل 

يوجه رئيس القوة إنذارا شفويا للمتجمهرين أو املتظاهرين يأمرهم فيه بالتفرق يف خالل مدة مناسبة  )أ(

نار عليهم إذا لم مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها يف تفرقهم و يحذرهم بأنه سيضطر إىل إطالق ال

و يرعى أن يكون اإلنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إىل أسماعهم و أن ييرس  .يذعنوا  لهذا األمر

 .للمتجمهرين أو املتظاهرين وسائل تفرقهم خالل املدة املوحدة لذلك

نذار تطلق القوة النار إذا إمتنع املتجمهرون عن التفرق رغم إنذارهم و انقضاء املدة املحددة لهم يف اإل )ب(

 عليهم و ينبغي أن يكون إطالق النار متقطعا إلتاحة الفرصة للمتجمهرين للتفرق  

يرعى عند إطالق النار أن تستخدم أوال البنادق ذات الرش صغري الحجم، فإذا لم تجد يف فض التجمهر  )ج( 

 .ند االقتضاءاستخدمت األسلحة النارية ذات الرصاص، فاألسلحة الرسيعة الطلقات ع

يجب أن يصدر األمر بإطالق النار الضابط املسئول فإذا لم يعني من قبل فيصدر هذا األمر أقدم املكلفني  )د(

 . بالخدمة

 :  من القرار عىل أنه يتعني عىل الضباط، يف جميع الظروف، التقيد بما ييل2وتنص املادة 

ملنع املقاومة أو الهرب أو لتفريق املتجمهرين أو أن يكون استخدام األسلحة النارية بالقدر الالزم  )أ(

 .املتظاهرين، برشط أن يكون إطالق النار الوسيلة الوحيدة لذلك

يجب أال يلجأ إىل إستعمال األسلحة النارية إال بعد استنفاد جميع الوسائل األخرى كالنصح و استخدم  )ب(

 ن ذلك ممكناالعيص أو الغازات املسيلة للدموع بحسب األحول و كلما كا

 و يجب أن يكون –ينبغي عند إطالق النار يف الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتى ال يصاب أحد األبرياء  )ج(

 . التصويب عند إطالق النار عىل الساقني كلما كان ذلك مستطاعا

ا يكون ذلك مبدأ عدم إمكان استخدام األسلحة النارية إال عندم" قانون هيئة الرشطة" من 102وتكرر املادة 

ًرضوريا رضورة تامة لتحقيق غرض مرشوع، وعىل أن يكون هذا االستخدام متناسبا مع الغرض وتسمح لرجال . ً

الرشطة باستخدام األسلحة النارية للقبض عىل فرد مدان أو متهم أو مطلوب إذا قاوم االعتقال، وإذا ما كان من 
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. جاوز ثالثة أشهر، أو عندما يقومون بواجب حراسة سجناءاملمكن أن تؤدي إدانته أو تهمته إىل حكم بالسجن يت

كما تسمح لرجال الرشطة باستخدام األسلحة النارية لتفريق التجمعات أو املظاهرات التي ال يقل عدد أفرادها عن 

 . خمسة أشخاص عندما يكون هناك تهديد للنظام العام وعقب تحذير املحتجني بأن عليهم أن يتفرقوا

فيما سبق، فإن الترشيع املرصي املتعلق باستخدام القوة واألسلحة النارية يسمح لقوات الرشطة وكما أوردنا 

ويعود ارتفاع عدد األشخاص الذين قتلوا أو جرحوا أثناء . املرصية بانتهاك حقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب

لحة النارية يف األنظمة املرصية، االحتجاجات يف مرص، بصورة جزئية، إىل النطاق الواسع لرخصة استخدام األس

ًوالعتبار استخدام األسلحة النارية وسيلة عادية إلدارة النظام العام، عوضا عن النظر إليه بأنه وسيلة استثنائية ال 

وعىل سبيل املثال، فإن إمكان استخدام قوات األمن الذخرية . ينبغي اللجوء إليها إال يف حاالت وجود تهديد للحياة

رض تفريق جمهور محتشد، أو حماية األموال واملؤسسات املالية، وكذلك البنية التحتية، يتناقض مع الحية لغ

كما إن استخدام كرات الخرطوش الصغرية يفيض إىل املخاطرة بالتسبب . االلتزام باحرتام الحياة والحفاظ عليها

و غري متناسب كوسيلة لتفريق وقد جرى استخدامها عىل نح). وال سيما للعيون(العشوائي بإصابة خطرية 

ًالحشود، وبما شكل انتهاكا لاللتزام بتقليص األذى إىل الحد األدنى وحماية املتفرجني َّ . 

بيد أنه من . إن السلطات املرصية، مثل جميع الحكومات، مسؤولة عن ضمان السالمة العامة وحفظ النظام العام

حيان، إىل تجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون واملعايري الواضح أن الرشطة املرصية قد دأبت، يف معظم األ

وقد لجأت بصورة روتينية إىل الكالم الطنان عن األمن لتربير . الدوليني، وحتى ملا يسمح به الترشيع املرصي نفسه

 للحق يف وقد أدى هذا إىل انتهاكات. انتهاكات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك عمليات القمع الوحيش واملميت للمحتجني

 . الحياة وللحق يف حرية األشخاص وأمنهم عىل شخصهم، عىل نطاق مثري للقلق

 حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة   
الحق يف الحرية من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة حق 

 من 5، واملادة )العهد الدويل" (هد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةالع" من 7مطلق، نصت عليه املادة 

 من العهد الدويل 10ًوفضال عن ذلك، تنص املادة ). امليثاق األفريقي" (امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب"

".  الشخص اإلنسانييعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية، تحرتم الكرامة األصيلة يف"عىل أن 

". لكل فرد الحق ىف احرتام كرامته واالعرتاف بشخصيته القانونية" من امليثاق األفريقي بأنه 5وتعرتف املادة 

ما يعني ألغراض (عىل هذه الحقوق وتنص عىل تدابري وقائية إضافية لألطفال " اتفاقية حقوق الطفل"وتؤكد 

 66. الذين يحرمون من حريتهم) د سنة بع18االتفاقية أي شخص لم يبلغ عمره 

االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة "ًلقد كانت مرص أول دولة عربية تصبح طرفا يف 

وتعرف االتفاقية . 1986حزيران /، يف يونيو)اتفاقية مناهضة التعذيب" (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ًنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول  أي عمل ينتج ع"التعذيب بأنه  ً ً

من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه 

 األلم أو العذاب  أو عندما يلحق مثل هذا-ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث

ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا ًكان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي 

 وتقتيض االتفاقية جلب جميع األشخاص املسؤولني عن أعمال 67 ".أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية

 ويقتيض العهد الدويل 68 شاركوا فيه أمام القضاء الجنائي؛ تعذيب أو محاولة تعذيب، ومن تواطؤوا يف التعذيب أو

 من االتفاقية من 4وتطلب املادة 69. اليشء نفسه بالعالقة مع املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املماثلة

لدول ًوفضال عن ذلك، ينبغي عىل ا. الدول ضمان اعتبار جميع أعمال التعذيب جرائم بمقتىض قانونها الجنائي
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وتقتيض كلتا . مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها الخطريةاعتبار هذه األعمال جرائم 

رسيع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة  إجراء تحقيق - أي اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل-املعاهدتني

ه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ًتدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب أو غري

ال يجوز التذرع بأية ظروف "ًوفضال عن ذلك، 70. املهينة قد ارتكب يف أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية

ًاستثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سيايس داخيل  أو أية ً

ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني "؛ كما إنه "حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

 71". أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب

 وتتطلب االتفاقية من الدول كذلك اتخاذ طيف من التدابري ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة عىل نحو

 72. أفضل

 من اتفاقية مناهضة التعذيب رصاحة بمتطلب استبعاد أي معلومات يتم الحصول عليها 15وتعرتف املادة 

ويرى تأويل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة . بواسطة التعذيب كأدلة يف أي نوع من اإلجراءات القانونية

املعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل التعذيب أو للعهد الدويل أنه يقتيض، ويف جميع الظروف، استبعاد 

تضمن كل دولة طرف، "وتقيض االتفاقية كذلك بأن 73. غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

يف نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل 

ويف حالة وفاة الضحية نتيجة لعمل من أعمال ". ما يف ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكنومناسب ب

وينبغي احرتام هذه االلتزامات كذلك بالعالقة مع . التعذيب، تنص االتفاقية عىل حق من يعيلهم يف التعويض

 74. ينةاألشكال األخرى من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله

 القانون املرصي

 من قانون 40فاملادة 75. ًيتضمن القانون املرصي، أيضا، ضمانات ضد التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة

 ضمانات 1971 من دستور 42وتضمنت املادة . للمعتقلني" اإليذاء البدني أو املعنوي"اإلجراءات الجنائية يحظر 

كل مواطن يقبض عليه أو : " عىل ما ييل2011آذار /لشهر مارس" ستورياإلعالن الد" من 9وتنص املادة . مماثلة

ًيحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما  ً

 ".ال يجوز حجزه أو حبسه يف غري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون

ت الرشطة يف مرص قد دأبت بصورة منتظمة عىل انتهاك الحظر املفروض عىل التعذيب وغريه من رضوب بيد أن قوا

ويف واقع الحال، أعربت هيئات حقوق . سوء املعاملة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون املرصي، عىل السواء

ًاإلنسان التابعة لألمم املتحدة مرارا وتكرارا عن بواعث قلقها   . ّبشأن توطن التعذيب يف مرصً

، عىل أنها 2010شباط /وقد أكدت السلطات املرصية يف إطار املراجعة الدورية العاملية لألمم املتحدة، يف فرباير

بصدد إعداد إصالحات قانونية ملواءمة تعريف التعذيب يف الترشيع املرصي مع تعريفه يف اتفاقية مناهضة 

 . الح من هذا القبيل حتى اليومولم يتم اقرتاح أي إص. التعذيب

ً من عقوبة املوظف العمومي الذي يعذب شخصا 2012أيار /بينما زاد تعديل عىل قانون العقوبات أجري يف مايو

وينص التعديل كذلك عىل . أو يشارك يف التعذيب أو يحرض عليه النتزاع اعرتاف ما منه إىل السجن خمس سنوات

 76.  يعلم بوقوع جريمة تعذيب وال يبلغ السلطات املعنية عنهاعقوبة السجن لسنة واحدة ألي شخص
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بغض النظر عن هذا التعديل، ما برح القانون املرصي بحاجة إىل اإلصالح ملكافحة التعذيب عىل نحو يتساوق مع 

فهو ال يزال حتى اآلن يعرف التعذيب عىل نحو ضيق يف سياق إجبار الشخص .  من االتفاقية4مقتضيات املادة 

ِّوال يجرم القانون التهديدات بالقتل والتعذيب البدني إال عندما يعقبان عملية قبض غري ". االعرتاف"تهم عىل امل
ويندرج تعريف التعذيب يف قانون العقوبات تحت الباب املعنون . قانونية عىل يد شخص يدعي أنه موظف حكومي

قىص العقوبات التي يمكن أن يحكم بها عىل من  وأ77". اإلكراه وسوء املعاملة من املوظفني ألفراد الناس" 

أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحملة عىل " سنوات ألي شخص 10يمارسون التعذيب هي السجن 

جريمة تصل عقوبتها " (ًبالعقوبة املقررة للقتل عمدا"، أما عندما يتوىف املجني عليه، فيحكم عليه "االعرتاف

 ).القصوى إىل اإلعدام

أن يعاقب مرتكب التعذيب، بما يف ذلك التهديدات بالقتل، بالسجن بموجب أحكام أخرى، بما يف ذلك املادة ويمكن 

بيد أن هذا ال ينطبق إال عىل ضحايا التعذيب ممن يقبض عليهم بصورة غري قانونية، .  من قانون العقوبات282

. أنه رجل رشطة أو يرتدي زي الرشطة من قانون العقوبات، وعىل يد شخص يدعي ب282وفق ما تحدده املادة 

كل من قبض عىل أى شخص أو حبسه أو احتجزه بدون أمر أحد الحكام املختصني : " عىل ما ييل280وتنص املادة 

بذلك وىف غري األحوال التى ترصح فيها القوانني واللوائح بالقبض عىل ذوي الشبه يعاقب بالحبس او بغرامة ال 

فإن القانون ال يعالج حاالت تعذيب األشخاص النتزاع املعلومات منهم أو لرتهيبهم أو  ولذا ".تتجاوز مائتى جنيه

ويفرس هذا النقص سبب الحكم بعدم . معاقبتهم أو تحقريهم، أو عندما يكون الضحية غري متهم بارتكاب جرم

دى جسامة الجرم، ًذنب املتهمني بجرم التعذيب عموما أو الحكم عليهم بأحكام ال تعكس بأي صورة من الصور م

 . حتى يف الحاالت النادرة التي يحاكم فيها رجال الرشطة نتيجة مزاعم بممارستهم التعذيب

ومثل جميع قوات الرشطة يف البلدان األخرى، . ويحدد القانون اإلطار الذي تقوم الرشطة ضمنه بواجباتها ومهامها

ًأن عددا من القوانني املرصية نفسها ال يتقيد فإن الرشطة املرصية ملزمة بالعمل ضمن حدود القانون؛ بيد 

والعديد من األفعال التي تقوم بها الرشطة غري قانونية . بالتزامات مرص بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان

ًبمقتىض القانون املرصي، أما األفعال القانونية القليلة بموجب القانون املرصي فتشكل انتهاكا للمعايري الدولية 

ًوقد دعت املنظمات املرصية والدولية لحقوق اإلنسان السلطات املرصية، مرارا . ل انتهاكات حقوق اإلنسانِّوتسه

ًوتكرارا، إىل مواءمة ترشيعاتها مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، يف جميع الحاالت التي يمكن أن تكون للرشطة 

تهاء باملحاكمة والسجن؛ ومن مواكبة الرشطة للمظاهرات ًصلة بها، بدءا من القبض عىل األشخاص واعتقالهم، وان

ومنذ سقوط الرئيس مبارك، فإن اإلصالح الوحيد الذي أجري يف هذا الصدد هو زيادة . إىل السيطرة عىل الجمهور

أما تعريف التعذيب نفسه، الذي . عقوبة املوظفني العموميني املسؤولني عن التعذيب إىل السجن خمس سنوات

 . ًا عن التزامات مرص الدولية، فما زال عىل حالهيقرص كثري

ِّثمة عدد من القوانني واملراسيم الترشيعية املرصية ينبغي أن يخضع للتعديل حتى يلبي التزامات مرص ويمكن 

فالترشيعات التي تحكم استخدام . الرشطة من القيام بواجباتها ضمن إطار يحرتم حقوق اإلنسان وسيادة القانون

اء القبض عىل املشتبه بهم أو التعامل مع املحتجني، أو ذاك الذي ينظم صالحيات القبض واالعتقال لدى القوة أثن

كما . الرشطة، ومعاملة املشتبه بهم واستجوابهم، وشؤون إدارة السجون، عىل سبيل املثال، يجب أن تخضع للتعديل

كبها رجال الرشطة عند مخالفتهم يتعني فرض عقوبات واضحة متناسبة مع مدى جسامة الجرائم التي يرت

 . القانون

إن سلوك الرشطة يف مرص ال يفي بمتطلبات املبادئ التوجيهية للعمل الرشطي الجيد، حسبما تحددها املعايري 

 . الدولية املعرتف بها
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 المبادرات اإلصالحية
يميون وخرباء العمل َّ، نظم نشطاء املجتمع املدني وأكاد2011شباط /منذ سقوط الرئيس مبارك، يف فرباير

ًالرشطي يف مرص عددا من املؤتمرات والحلقات الدراسية ملناقشة أهمية إصالح أجهزة الرشطة والرضورة امللحة 

وقد أبقى املجتمع املدني وناشطو حقوق اإلنسان ".  يناير25ثورة "لذلك من أجل ضمان تحقيق مطالب 

 عىل السلطات، وتقدموا بمقرتحات إلصالح الرشطة، بما يف واألكاديميون والخرباء عىل الضغوط التي يمارسونها

 . ذلك عرب التصدي النتهاكات املايض

 المبادرة الوطنية إلعادة بناء الشرطة
من قبل عدد من األشخاص ") رشطة لشعب مرص"املعروفة باسم " (املبادرة الوطنية إلعادة بناء الرشطة"أطلقت 

 إلعداد مبادئ متكاملة لإلصالح، وكذلك القرتاح ترشيعات 2011ين األول ترش/ومنظمات املجتمع املدني يف أكتوبر

والهدف هو استعادة الثقة املفقودة بني الشعب 78. وتعديالت هيكلية، وضمان إعادة بناء الرشطة عىل أسس وطيدة

لتام بسيادة والرشطة وإرساء عقيدة جديدة داخل وزارة الداخلية تقوم عىل ضمان األمن واألمان، مع االلتزام ا

 . القانون

مبدأ التطهري واملحاسبة واملراقبة؛ ومبدأ تأكيد الطبيعة : وهي. وتقوم املبادرة عىل ستة مبادئ تعتربها أساسية

املدنية لجهاز الرشطة؛ ومبدأ التحول من اإلدارة املركزية الشديدة إىل اإلدارة املحلية؛ ومبدأ اإلدارة السياسية لوزارة 

 . املسؤولية األخالقية؛ ومبدأ التغيري وليس اإلصالحالداخلية؛ ومبدأ 

: أما التدابري الفورية إلصالح الرشطة فتشمل. وتقرتح املبادرة خطوات لإلصالحات العاجلة وإجراءات طويلة املدى

. اخليةعن وزارة الد) قطاع األمن الوطنى(إلغاء اإلدارة العامة لالنتخابات بوزارة الداخلية؛ وفصل جهاز أمن الدولة 

ًكما دعت وزير الداخلية إىل إيقاف جميع الضباط واألفراد الخاضعني للتحقيق أو املحاكمة عن العمل، احرتازيا؛ 

 عن العمل 2011آذار / مارس6كانون الثاني حتى / يناير25ووقف أعضاء املجلس األعىل للرشطة يف الفرتة من 

راد الرشطة املسؤولني عن انتهاكات لحقوق اإلنسان إىل وإحالتهم إىل مجلس التأديب األعىل؛ وإحالة ضباط وأف

ًكما دعت وزير الداخلية إىل إحالة الضباط الذين أدينوا يف جرائم وقضوا أحكاما ثم أعيدوا إىل وزارة . القضاء

ًوفضال عن ذلك، اقرتحت املبادرة إجراء حركة تنقالت عامة واسعة عىل . الداخلية إىل االحتياط للصالح العام

توى الجمهورية؛ وحركة تنقالت داخلية عىل مستوى كل محافظة، لتغيري الوجوه، مما يساهم يف كسب ثقة مس

 . املواطنني

وبني التدابري املبارشة التي اقرتحتها، دعت املبادرة وزير الداخلية إىل إرساء آليات ملساءلة ومحاسبة كل مسؤول 

 . أمني مسؤول عن أية انتهاكات

اءات طويلة املدى، تدعو املبادرة إىل تعيني وزير سيايس من خارج هيئة الرشطة إلشغال منصب وفيما يتصل باإلجر

وزير الداخلية، وإىل تحويل جهاز األمن من املركزية الشديدة إىل اإلدارة املحلية، بحيث يكون لكل محافظة جهاز 

درة وزير الداخلية إىل وضع حد وتدعو املبا. رشطتها الخاص، مع تفعيل ذلك بتبني نظام انتخاب املحافظني

للطبيعة العسكرية للرشطة، بما يف ذلك وضع حد للتدريب عىل الطريقة العسكرية يف أكاديمية الرشطة ومعاهدها، 

التي يخضع بموجبها الطلبة لقانون األحكام العسكرية ويتوىل تأديبهم ومحاكمتهم محاكم عسكرية؛ وإىل إلغاء 

لخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، وإلغاء قطاع األمن املركزي وقطاع قوات األمن نظام إلحاق املجندين ألداء ا

كما تدعو إىل تعزيز التدريب العلمي للرشطة يف مكافحة .  واستبدالهما بتشكيالت للتدخل الرسيع وفض الشغب

 . الجريمة وتحسني ظروف عملها وأوضاعها املالية
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ملتقى منظمات حقوق اإلنسان "َّ، قدم 2012آب /ي، يف أغسطسويف اجتماع عقده مع وزير العدل، أحمد مك

حفظ األمن دون التعدي عىل " منظمة غري حكومية، مذكرة إىل وزارة العدل حول 22، وهو تجمع من "املستقلة

سلط فيها الضوء عىل الحاجة العاجلة إىل إصالح قطاع الرشطة لضمان األمن واالحرتام لحقوق " حقوق اإلنسان

وقدمت إىل 79.  وحذر فيها من اللجوء إىل إجراءات استثنائية ملكافحة الجريمة وحالة انعدام األمن يف البالداإلنسان،

 ". املبادرة الوطنية إلعادة بناء الرشطة"ًالوزير أيضا نسخة من 

 مبادرات أخرى
للتصدي ملهمة ، ودعت إىل إنشاء رشطة مدنية 2012شباط /جاءت مبادرة أخرى من نقابة املحامني يف فرباير

الوزارة من جميع األشخاص الذين ترتبط أسماؤهم بالنظام " تطهري"واقرتحت املبادرة . غياب األمن يف مرص

السابق، وحقنها بدماء جديدة عن طريق توظيف خريجني جدد يف مجال القانون وخرباء قانونيني راغبني يف 

 مدنية دورها حفظ األمن واحرتام حقوق اإلنسان الخدمة يف سلك الرشطة، مشددة عىل أن دائرة الرشطة مؤسسة

 80. والحريات األساسية

َّإذ شكل ضباط يف الرشطة اتحادات للدفاع عن حقوقهم . وصدرت مبادرات أخرى من داخل سلك الرشطة نفسه

ة تؤكد عىل التزامهم بخدمة مرص، وتنأى بهم عن الضباط ذوي الرتب العالية، الذين يزعمون أنهم كانوا عىل صل

َّ، نظمت الرشطة إرضابات عديدة لالحتجاج ضد ظروف عملهم، وحققت 2011ويف 81. وثيقة بالحكومة السابقة

، بينما جرى إدماج بعضها يف القانون 2011حيث استجيب ملطالبهم بصدور قرارات وزارية يف . بعض النجاحات

 يف األجور ويف ظروف العمل لذوي ًحزيران وتضمن أحكاما كفلت تحسينات/، الذي صدر يف يونيو2012 لسنة 25

 . كما ألغت رئاسة رئيس الجمهورية لسلك الرشطة. الرتب املتدنية من الرشطة

وتضمنت إنهاء خدمات عدد من كبار املسؤولني وكذلك تحركات . ًوقد تحققت بعض مطالب هذه املبادرات جزئيا

ظروف عمل موظفي الرشطة وأوضاعهم املالية، بني أفراد جهاز الرشطة عىل مستوى املحافظات املختلفة، وتحسني 

 ". ضابط رشف"بما يف ذلك عن طريق إحداث تغيريات يف نظام األجور، وإنشاء رتبة جديدة باسم 

وبينما تشكل هذه اإلصالحات تطورات إيجابية، إال أنها ال تستجيب ملطالب أخرى ذات مغزى تتعلق بالتصدي 

دي قوات األمن، كتلك املقرتحة يف مرشوع القانون املتعلق بإعادة هيكلة إدارة لرتكة االنتهاكات التي ارتكبت عىل أي

 . الرشطة وتطهريها

 مرشوع القانون املتعلق بإعادة هيكلة الرشطة وتطهريها
، صاغت املنظمات غري الحكومية املرصية لحقوق اإلنسان مع ناشطني 2012حزيران / يونيو-أيار/يف مايو

الدفاع "و" حقوق اإلنسان"وعرض النص، مع مسودات أخرى، عىل أعضاء لجنتي . رشطةمسودة  قانون إلصالح ال

مرشوع قانون "وأطلق عىل الترشيع املقرتح عنوان . يف مجلس الشعب، مجلس النواب املرصي" واألمن القومي

لقانون أنه يتعني وأضاف إىل هذا ا. واقرتح كتعديل عىل قانون هيئة الرشطة". إعادة هيكلة إدارة الرشطة وتطهريها

ويتضمن . للرشطة أن تؤدي واجباتها مع االلتزام التام باحرتام كرامة املواطنني، وبخاصة لدى أدائها يمني الخدمة

ًأحكاما تقرتح إنشاء قوة رشطة مركزية تكون مسؤولة عن تأمني املنشآت الحيوية واملباني الحكومية، وقوة رشطة 

 . لطة املحافظ، ترشف عليها اإلدارة املركزيةمحلية عىل مستوى كل محافظة وتحت س

بإضافة خرباء " املجلس األعىل للرشطة"ًوفضال عن ذلك، يقرتح مرشوع القانون إجراء تعديالت عىل تشكيلة 

باإلرشاف " املجلس األعىل للرشطة"كما يكلف . مستقلني إليه يسميهم الرئيس ويخضعون ملوافقة مجلس الشعب
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 . ا من معاهد الرشطة، وبصياغة الخطط التدريبية واالسرتاتيجية املهنية لهيئة الرشطةعىل كلية الرشطة وسواه

ويسعى مرشوع القانون إىل تنظيم أفضل الستخدام القوة من جانب الرشطة، وإىل الحد منها، فيلغي األحكام التي 

وق اإلنسان املتعلقة باستخدام تسمح باستخدام األسلحة النارية ضد املحتجني، ويوائمها مع املعايري الدولية لحق

 . األسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

املجلس األعىل إلعادة هيكلة وزارة الداخلية "حيث يتم تشكيل . وشملت املقرتحات اإلضافية إنشاء هيئتني جديدتني

تهم تنفيذ املقرتحات يف مرشوع القانون ، ويضم خرباء يف اإلصالح القانوني واملؤسساتي، وتكون مهم"وتطهريها
الهيئة القومية للوقاية من "أما الهيئة األخرى فهي . واإلرشاف عىل الفرتة االنتقالية داخل وزارة الداخلية

، التي ستتوىل مهمة التفتيش عىل مراكز االحتجاز والسجون، وتقديم توصياتها إىل السلطات التنفيذية "التعذيب

َّوتفوض . وتتشكل الهيئة من خرباء يف القانون وحقوق اإلنسان وأطباء نفسيني ورشعيني. يببهدف مكافحة التعذ

كذلك صالحية االطالع عىل جميع الوثائق التي تراها رضورية فيما يتعلق بسجالت السجناء وغريها من الوثائق 

 . املتصلة باالحتجاز

 . وما برحت املبادرة تراوح يف مكانها منذ حل الربملان

ّىل الرغم من كالم الحكومة املنمق عن التزامها بإصالح هيئة الرشطة، لم تتخذ أية خطوات ذات مغزى لإلصالح وع

ّويف واقع الحال، فقد عزز استمرار االنتهاكات عىل أيدي الرشطة، وأحكام الرباءة التي صدرت بحق رجال . حتى اآلن

ما انفكت تتمتع باإلفالت من العقاب عما ترتكبه من ، الشعور بأن الرشطة " يناير25ثورة "الرشطة يف قضايا 

 . انتهاكات لحقوق اإلنسان

إن االختبار الحقيقي لرئيس مرص املدني املنتخب يكمن فيما إذا كان سيملك القدرة عىل اتخاذ التدابري لضمان عدم 

ثقة بالرشطة، فإن عليها أن وإذا ما كانت لدى السلطات رغبة يف اسرتداد ال. استمرار هذه االنتهاكات يف ظل حكمه

 . تظهر للعيان تمتعها باإلرداة السياسية لتحدي وباء اإلفالت من العقاب املتوطن

 عدم التصدي إلرث انتهاكات الشرطة  
بغية استعادة وبناء الثقة بني الرشطة والشعب، يتعني عىل السلطات معالجة تركة تجاوزات الرشطة بوضع حد 

وقد رشعت وزارة الداخلية بتنقالت مختلفة لقوات الرشطة عىل . اد داخل قوات الرشطةلإلفالت من العقاب والفس

ويف حني أن . ًالصعيد الجغرايف والوظيفي، فضال عن إنهاء خدمات البعض وإحالة بعض كبار املسؤولني إىل التقاعد

ختلف املحافظات، إال أنها هذه اإلجراءات موضع ترحيب عىل طريق إعادة بناء العالقات بني الرشطة والشعب يف م

وقد شوهدت هذه التدابري كوسيلة . أثارت انتقادات من املراقبني والناشطني يف مجال املطالبة بإصالح الرشطة

لتوفري مخرج آمن للرشطة، أو مكافأة آلخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق اإلنسان يف املايض برتقيتهم إىل مناصب 

عىل هذا النحو ألن السلطات فشلت حتى اآلن يف إنشاء أي نظام شفاف للتفحص وينظر إىل هذه التغيريات . أعىل

، يعتقد الكثريون أن مسؤويل الرشطة املشتبه يف ارتكابهم " يناير25ثورة "وبعد قرابة عامني من . والغربلة

 . بعض الحاالتِّانتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان ما برحوا يف مواقع تمكنهم من تكرارها، أو حتى جرت ترقيتهم يف

وكلفت إحداهما . ، أمر الرئيس مريس بإنشاء لجنتني لتقيص الحقائق2012حزيران /فبعد توليه السلطة يف يونيو

بإعادة النظر يف قضايا املدنيني الذين يحاكمون أمام املحاكم العسكرية، واألفراد املحتجزين بوزارة الداخلية، 

لق رساح مئات من املدنيني الذين سجنوا من قبل املحاكم العسكرية وقد أط82. رهن االحتجاز" لثوريني"وحاالت 
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 25وكلفت لجنة أخرى بدراسة حاالت القتل واإلصابات بني املتظاهرين فيما بني . ًتبعا لتوصيات اللجنة

، وبجمع األدلة واملعلومات وتحديد املرتكبني واملتواطئني 2012حزيران / يونيو30 و2011كانون الثاني /يناير

ً  وكلفت اللجنة أيضا بدراسة جميع حاالت االنتهاكات ضد املتظاهرين التي لم يتم التحقيق فيها وتفحص 83.عهمم

وبينما يمكن أن تساعد مثل هذه املبادرات عىل إثبات الحقيقة بشأن االنتهاكات ضد . األدلة يف هذا الصدد

ا التقرير، لم تكن قد ظهرت للعلن أي أنباء حول ويف وقت كتابة هذ. املتظاهرين، إال أنها تظل محدودة يف نطاقها

 .تقرير هذه اللجنة

 إرث مبارك
ورغم مرور تسعة عرش . لم تكشف السلطات املرصية الغطاء عن إرث االنتهاكات املرتكبة يف ظل الرئيس مبارك

ختلفة تحت حكمه، ًشهرا عىل سقوط مبارك، لم تنجز أية تحقيقات يف االنتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الرشطة امل

 .مما يضاعف الشعور بإفالت الرشطة من العقاب

 ' يناير25ثورة '

حزيران بتهمة التواطؤ يف قتل /حكم عىل مبارك ووزير داخليته، حبيب العاديل، بالسجن مدى الحياة يف يونيو

من، بمن فيهم الرئيس ُوبرئت، يف املحاكمة نفسها، ساحة ستة من كبار مسؤويل األ".  يناير25ثورة "املتظاهرين يف 

ًوالحظ االدعاء بأنه لم يلق تعاونا يذكر من جانب وحدة األمن . السابق جهاز مباحث أمن الدولة، الذي تم حله َ

ًالقومي يف املخابرات العامة، ومن وزارة الداخلية، ما عقد كثريا إجراءات جمع األدلة َّ . 

اط الرشطة، بمن فيهم مسؤولون كبار، من تهمة قتل وتعزز هذا الشعور بعد قرارات الرباءة املختلفة لضب

، عندما برأت محكمة شربا الخيمة الرئيس السابق 2012أيلول /املتظاهرين خالل االنتفاضة، وآخرها يف سبتمرب

 .ملديرية األمن يف القليوبية، فاروق الشني، وثالثة من مساعديه، من قتل املتظاهرين خالل االنتفاضة

عديد من ضباط الرشطة املتهمني بقتل املتظاهرين أمام أقسام الرشطة، بمن فيهم ضباط كبار، ُكما برئت ساحة ال

. ُوبرئت ساحة آخرين ألن املحكمة وجدت أنهم كانوا يمارسون حقهم يف الدفاع عن النفس. لعدم كفاية األدلة

ًوتلقى آخرون حكما بالسجن عاما واحدا لتجاوزهم حق الدفاع عن النفس والتسبب  ً يف وفاة متظاهرين خارج ً

حسب (ًوترك القرار بشأن ما إذا كان ترصف الشخص دفاعا عن النفس أو ال . املنطقة املتاخمة لقسم الرشطة

 .ًرهنا بالسلطة التقديرية للقايض84)  من قانون العقوبات املرصي61التعريف الوارد يف املادة 

ُوبرئت ساحة آخرين قدموا إىل املحاكمة بتهمة قتل امل تظاهرين، والتعذيب والتجاوزات األخرى؛ وعزيت تربئتهم يف ُ

وقد سلط كثري من القضايا الضوء عىل . جزء منها إىل أوجه القصور يف الترشيع املرصي أو عدم كفاية التحقيقات

 .فشل النيابة العامة يف التحقيق عىل نحو كاف

 مباحث أمن الدولة 

، 2011آذار /ويف أوائل مارس. سيد لقوة رشطة تعمل فوق القانونكان جهاز مباحث أمن الدولة السابق أفضل تج

وبعد انتشار نبأ أن ضباط مباحث أمن الدولة يقومون بتدمري أدلة عىل انتهاكات لحقوق اإلنسان، شق محتجون 

 أكتوبر وحاولوا دون جدوى دخول مقر 6طريقهم إىل مقار مباحث أمن الدولة يف اإلسكندرية ومدينة نرص ومدينة 

وقال املحتجون الذين دخلوا املبنى إنهم كشفوا سجالت 85. مباحث أمن الدولة يف ميدان الظوغيل، وسط القاهرة

ًألنشطة استخبارية قامت بها مباحث أمن الدولة، بما يف ذلك شبكات للمراقبة، فضال عن أدلة عىل التعذيب وغريه 

 البرصية التي يقال إن -ائق واملواد السمعيةوتم عىل وجه الرسعة تحميل الوث. من صنوف املعاملة السيئة
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". الفيسبوك"املتظاهرين قاموا باالستيالء عليها عىل شبكة اإلنرتنت، بما يف ذلك عىل مواقع للتواصل االجتماعي مثل 
 وهي مواد عززت دعوة املحتجني إىل املساءلة، خاصة بالنسبة ملباحث أمن الدولة، إذ شكلت اعرتافات باالعتقال 86

االت من التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة ارتكبها ضباط مباحث أمن الدولة، مادة للمطالبة بتقديم وبح

 .مرتكبيها إىل العدالة

" املجلس األعىل للقوات املسلحة"ويف أعقاب عمليات االقتحام، قام الجيش بتأمني مباني مباحث أمن الدولة وطالب 

ويقال إن املتظاهرين حاولوا 87. التي استوىل عليها املتظاهرون إىل السلطاتبأن تعاد وثائق مباحث أمن الدولة 

ًوقيل إن عددا من أفراد مباحث أمن الدولة اعتقلوا يف أعقاب االحتجاجات، بشبهة 88. تسليم املواد إىل النيابة العامة

، 2012حزيران /ويف يونيو. وقام وزير العدل يف وقت الحق بتعيني قاض للتحقيق يف هذه االدعاءات. إتالف األدلة

وبعد تربئته يف محاكمة حسني مبارك فيما يتعلق بقتل املتظاهرين، ظل حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق 

ً ضابطا يف انتظار املحاكمة بتهمة تدمري سجالت 40ًملباحث أمن الدولة، رهن االعتقال، جنبا إىل جنب مع نحو 

، اعرتف بأنه أمر جميع فروع مباحث أمن الدولة بحرق ملفات رسية 2012آذار /ويف مارس. مباحث أمن الدولة

 89. ًللغاية من أجل الحفاظ عىل األمن القومي، وقال إن الوثائق األصلية تم حفظها إلكرتونيا

جهاز األمن "إن غياب الشفافية يف الطريقة التي تم فيها حل جهاز مباحث أمن الدولة، إلفساح املجال أمام تشكيل 

، قد عزز الشكوك الشعبية يف أن ضباط مباحث أمن الدولة ما برحوا 2011آذار /، يف مارس" املرصيالقومي

وقد تركت حقيقة تربئة رئيس مباحث أمن الدولة السابق وغريه من كبار املسؤولني من . يفلتون من قبضة العدالة

، الكثري من املرصيني يتساءلون عن 2011جميع التهم املنسوبة إليهم، فيما يتعلق بقتل املتظاهرين خالل انتفاضة 

واألهم من ذلك، عزز كل هذا الشعور بأنه ومن دون وجود اإلرادة السياسية القوية، . إمكان تحقيق العدالة الكاملة

 .فإن وضع حد لرتكة اإلفالت من العقاب عىل انتهاكات حقوق اإلنسان سوف يظل بعيد املنال

 نتهاكاتدور المؤسسات العامة في مواجهة اال
 هيئات االشراف

ًينبغي أن ال تميض املخالفات السلوكية للرشطة دون عقاب أبدا، ابتداء من الترصفات املسيئة البسيطة وانتهاء 

فنتيجة النعدام اإلرشاف . باالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان؛ كما ينبغي اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب تكرارها

 هذا اإلرشاف يف معظم األحيان، ظلت الرشطة تترصف بثقة يف أن انتهاكاتها لحقوق القضائي الفعال، وغياب مثل

 . اإلنسان لن تواجه بالعقاب

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات املرصية الجديدة، عىل نحو متكرر، إىل متابعة املساءالت عما ارتكبه جميع 

ورشطة املباحث العامة، من انتهاكات " ت األمن املركزيقوا"منتسبي الرشطة وقوات األمن يف مرص، بما يف ذلك 

كما دعت املنظمة السلطات إىل إنشاء هيئة لإلرشاف تتمتع بصالحية محاسبة قوات . لحقوق اإلنسان فيما مىض

ولم تلق . الرشطة عما يمكن أن ترتكبه من انتهاكات، أو عىل تقاعسها عن الترصف لحماية اآلخرين من االنتهاكات

 . دعوات حتى اآلن صدى يذكرهذه ال

إن التصدي لرتكة املايض من انتهاكات الرشطة، وتقديم ضباط وأفراد الرشطة إىل ساحة العدالة عما ارتكبوه من 

ًانتهاكات، حسب إجراءات نزيهة وشفافة، يشكل، بال شك، عنرصا أساسيا من عنارص إصالح الرشطة وينبغي أن . ً

 . ملساءلة ويؤدي إىل إقرار آلية فعالة لتجنب تكرار انتهاكات حقوق اإلنسانِّيرسخ هذا األساس لشعور أوسع با

ًليس ثمة شك بأن لدى الرشطة يف مرص شكال ما من آليات املساءلة حتى تتمكن من إدارة عملياتها الرشطية، ولكن 
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ًليا فقط أمام وعىل ما يبدو، فإن ضباط وأفراد الرشطة مسؤولون داخ. هذه اآلليات تظل حبيسة جهاز الرشطة

وقد اتسمت هذه اآلليات الداخلية بعدم الشفافية، وهي غري . رؤسائهم، وهؤالء يتبعون، بدورهم، وزير الداخلية

ْوتتبع الوزارة لجنة تتلقى شكاوى . معروفة للجمهور، وفشلت يف توفري اإلنصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

ًواضح كم من هذه الشكاوى جرى التحقيق فيه فعال أو أحيل إىل الجمهور املتعلقة بالرشطة، ولكن من غري ال

فلم تنرش وزارة الداخلية، يف أي يوم من األيام، أية إحصائيات حول الجرائم التي اتخذت بشأنها . القضاء الجنائي

نسان تدابري تأديبية ضد أفراد الرشطة، أو عدد من أحيل من هؤالء إىل محاكمات جنائية، ولكن ناشطي حقوق اإل

 . ًواملراقبني يعتقدون أنه نادرا ما كان لهذه التدابري العقابية صلة بانتهاكات حقوق اإلنسان

وإضافة إىل جعل لجنة الشكاوى الحالية يف وزارة الداخلية أكثر شفافية وتيسري وصول الجمهور إليها، ينبغي عىل 

ْلية والفعالية والحيدة للتعامل مع الشكاوى السلطات إنشاء هيئة إرشاف تملك آلية للشكاوى وتتمتع باالستقال

وينبغي آللية الشكاوى املستقلة . املوجهة ضد سوء سلوك الرشطة أو قوات األمن، وضد انتهاكاتها لحقوق اإلنسان

ًأن تمتلك فرقا للتحقيق خاصة بها، حتى تكون قادرة عىل التعامل العيني؟؟ مع الشكاوى ضد الرشطة أو قوات 

 . ً التي يكونون طرفا فيهااألمن، أو تلك

 النيابة العامة
فلدى النيابة العامة مهام قضائية تمنحها . يمكن للنائب العام أن يقوم بدور مهم يف مكافحة اإلفالت من العقاب

. ، والسري بها، عن طريق إجراء التحقيقات فيما يقع من جرائم)ًوأحيانا املدنية(سلطة مبارشة الدعاوى الجنائية 
لة بسلطات القبض واالعتقال، والتحقيق، وإصدار األوامر باإلفراج، وبتفتيش املنازل، وكذلك بتوجيه وهي موك90

ًوالنيابة العامة موكلة أيضا بمهام إدارية، 91. االتهام ومتابعته يف نظام املحاكم حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه

ب مراجعة أي شأن يتعلق بأي ضابط يف الرشطة  وباستطاعتها طل92بما يف ذلك اإلرشاف عىل الرشطة القضائية، 

ًوفضال عن ذلك، فالنيابة العامة تملك الحق يف . القضائية، إذا ما انتهك هذا الواجبات املوكلة إليه، أو أهمل يف عمله

وتملك سلطة التفتيش عىل السجون وغريها من األماكن التي يقيض فيها 93. مبارشة إجراءات تأديبية ضد هؤالء

ن أحكامهم أو يحتجز فيها املعتقلون، عن طريق زيارة هذه األماكن وتفحص سجالت املعتقلني، والتواصل املدانو

وتقيض 94. معهم، وكذلك ضمان عدم اعتقال أحد بصورة غري مرشوعة، بما يف ذلك إصدار األوامر باإلفراج عن هؤالء

جميع املزاعم املوجهة ضد رجال الرشطة، حيثما التعليمات بأن يقوم أعضاء النيابة العامة، بأنفسهم، بالتحقيق يف 

تعلقت مثل هذه االتهامات بارتكاب جرم جنائي أو مخالفة سلوكية، سواء أكان ذلك أثناء أدائهم لواجباتهم، أو 

 95. بسبب من ذلك، أو قيامهم بأي أعمال أخرى ال صلة لها بأدائهم واجباتهم أو مهامهم

 مصلحة الطب الشرعي
األخرى التي يمكن أن تقوم بدور مهم يف املساعدة عىل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان هي املؤسسة العامة 

وقد ساد االعتقاد لسنني عديدة بأن هذه الدائرة تعمل بأوامر من . التابعة لوزارة العدل" مصلحة الطب الرشعي"

طة من انتهاكات حقوق اإلنسان ، وأنها دأبت عىل إصدار تقارير برأت فيها ساحة رجال الرش"مباحث أمن الدولة"

ّوكما هو ظاهر مما سلطنا عليه . يف العديد من القضايا، وال سيما عندما كان األمر يتلق بوفيات يف حجز الرشطة

الضوء يف قضية خالد سعيد، فقد صادقت تقارير الطب الرشعي األولية عىل رواية الرشطة لألحداث، ما دفع نشطاء 

، أقرت 2012حزيران /وقبل حل الربملان، يف يونيو96. إىل طلب شهادة خرباء مستقلنيحقوق اإلنسان واملحامني 

وتقدم أعضاء الربملان بثالثة مقرتحات ". مصلحة الطب الرشعي"اللجنة الترشيعية، من حيث املبدأ، إعادة هيكلة 

يها من القيام إلصالح دائرة الطب الرشعي بهدف ضمان استقالليتها عن وزارة العدل وتمكني العاملني ف

وال تزال هذه املبادرة تراوح يف مكانها بسبب حل 97. بواجباتهم دون ضغوط أو تأثري من جانب السلطة التنفيذية
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 . مجلس الشعب

ومن شأن استعداد الرشطة ألن تخضع . ثمة تالزم ال فكاك فيه بني الشفافية والرشعية، وهذه ال تتحقق دون تلك

حاسب عىل عملياتها، أن يضفي الرشعية عىل قوات األمن ويبني الثقة بها يف للتدقيق والتفحص العام، وأن ت

وما لم تتخذ السلطات املرصية تدابري حقيقية إلرساء آليات شاملة ملساءلة قوات الرشطة، فإن رشعية . املجتمع

 . الرشطة والثقة بأنشطتها وعملياتها لن تتحققا يف املستقبل القريب

تعادة رشعية الرشطة، يتعني عليها القيام بإعادة هيكلة جذرية لجميع الهيئات األمنية وحتى تستطيع السلطات اس

وأجهزة تنفيذ القانون، وكذلك إعالن هيكلية واضحة ملختلف فروع األمن عىل املأل، وتوضيح تسلسل إصدار األوامر 

لك ضمان أن تكون للرشطة ويتعني عىل السلطات كذ. وتنفيذها للناس، واملساءلة الكاملة عىل أساس القانون

إجراءات عملياتية نموذجية ال غموض فيها تقود خطاها أثناء أدائها لعملها الرشطي اليومي، وأن تتلقى التدريب 

 . الكايف بشأن جميع أشكال استخدام القوات يف العمليات الرشطية

 التوظيف والتدريب 
ويتعني عىل . ني ورتبهم املتوقعة عند التخرجًيجري توظيف الرشطة النظامية يف مرص طبقا لتعليم املرشح

ًاملتقدمني بالطلبات أن يكونوا من أبوين مرصيني وال قيد جنائيا لهم، كما يتعني أن ال يكونوا قد طردوا من وظيفة 

ًويف وقت التسجيل، يتعني أيضا أن يتمتعوا بمستويات محددة من الصحة البدنية وأن . عمومية نتيجة إجراء تأديبي

ًويخضع جميع املرشحني لفرتة تجريب من أربعة أشهر قبل إن يقبلوا نهائيا يف كلية الرشطة 98. كونوا متزوجنيال ي

 . أو يف أي من معاهد الرشطة

، وعليهم 99ًويذهب األشخاص الراغبني يف أن يصبحوا ضباطا يف الرشطة إىل كلية الرشطة التابعة ألكاديمية الرشطة 

. ويتخرج هؤالء كضباط عقب أربع سنوات من الدراسة والتدريب. دراسة الثانويةأن يكونوا من حملة شهادة ال

ًوتدرب كلية الرشطة ضباطا كذلك للعمل يف مجاالت متخصصة، كاملهن الطبية والهندسة واللغات األجنبية، وفق 

 عقب سنة ويتخرجون. ويتعني أن يكون هؤالء من خريجي الجامعة أو يحملون درجات موازية100. حاجات الوزارة

ويمكن للخريجات الجامعيات أن يتقدمن بطلبات . من دراسة العلوم الرشطية والقانون، ومن التدريب العسكري

. ليتخصصن فقط يف مجاالت مثل الجوازات والخدمات الطبية والعالقات العامة والسجون ورعاية األحداث

ع التزامات مرص بموجب القانون الدويل ويتناقض االستثناء الشامل للنساء من بعض الوظائف يف الرشطة م

كما يضيف عقبات إضافية إىل ما تعانيه النساء من . لحقوق اإلنسان، الذي يحظر التمييز ويعزز حقوق املرأة

 . ضحايا العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوعهن االجتماعي، من عناء يف الحصول عىل الجرب الوايف

يف املعاهد الرشطية األخرى أن يكونوا من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ويتعني عىل املرشحني لكي يقبلوا 

. حتى يتخرجوا كأمناء رشطة، أو من حملة شهادة التعليم األسايس، أو ما يعادلها، كي يتخرجوا كمندوبي رشطة

ًأحكاما تسمح باعتبار مدة الدراسة يف هذه املعاهد جزءا م" قانون هيئة الرشطة"ويتضمن  ن الخدمة العسكرية ً

ًاإللزامية، رشيطة أن يكمل الطلبة عددا محددا من السنوات الدراسية والخدمة الرشطية ً .101 

، عىل تأديب طالب "قانون هيئة الرشطة" من 77 من القانون التأسييس ألكاديمية الرشطة، واملادة 14وتنص املادة 

وظل .  عسكري، وعىل أن يحاكموا أمام محكمة عسكريةأكاديمية الرشطة وغريها من املعاهد األمنية أمام مجلس

بيد أن . أمناء الرشطة وغريهم من منتسبي الرشطة يخضعون لقانون القضاء العسكري واملحاكم العسكرية

 عقب إرضابات واعتصامات من 2012حزيران /ِّالقانون الجديد املعدل لقانون هيئة الرشطة، الذي أقر يف يونيو
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ً، منهيا بذلك محاكمة "املجلس التأديبي"املحاكم العسكرية و استبدلها ب"جميع اإلشارت إىل جانب الرشطة، ألغى 

ومن املثري للقلق أن يضطر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي . منتسبي الرشطة أمام املحاكم العسكرية

 . الرشطة إىل االعتماد عىل املجالس التأديبية أو املحاكم العسكرية يف إنصافهم

ًوطبقا للموقع اإللكرتوني لوزارة الداخلية، فإن ما يتلقاه طالب املعاهد الرشطية من تدريب يشمل التدريب عىل 

التدابري التأديبية العسكرية، وعىل اللياقة البدنية العامة، وعىل عمليات رشطية من قبيل تفريق املشاركني يف الشغب؛ 

كما يتلقون . ية؛ والتعامل مع األسلحة الصغرية واستعمالها؛ وإطالق الناروحماية املنشآت الحيوية؛ واملهارات القتال

ًتدريبا يف مجال حماية الشخصيات البارزة، وجمع وحفظ األدلة الجنائية والصناديق العامة ومكافحة املخدرات 

 . واالتصاالت، بني أمور أخرى

ً بالغا برتسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان ىف ً تواىل أكاديمية الرشطة إهتماما"ويقول املوقع اإللكرتوني إن 

نفوس ضباط الرشطة ، بما يمكنهم من حماية حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسية ىف كافة مراحل وإجراءات 

ًالعمل األمنى ، خاصة عند تعامل املواطن مع األجهزة الرشطية لتوثيق العالقة بني الرشطة والجمهور ، ودعما 

 بيد أن املوقع اإللكرتوني ال يتضمن أية معلومات 102. " الشعبية ىف مكافحة الجريمة والوقاية منهالجهود املشاركة

حول ما إذا كان بإمكان الرشطة تلقي التدريب عىل مهارات ناعمة مثل التفاوض واإلقناع والتوسط وبناء الثقة، 

 .  ة بناءة مع جمهور املواطننيبغرض تمكينها من تخفيف حدة التوتر يف الحاالت الساخنة، وإقامة عالق

قوات األمن "ومع هذا، وكما أكدنا فيما سبق، فمن املمكن أن يلتحق املجندون يف الجيش بقوات األمن، وال سيما يف 

ً، ما يعني بالنتيجة تجاوز الجهود الرامية إىل إخضاع قوات الرشطة للتدريب الكايف، أو القفز تماما فوق "املركزي

 . ذلك

 اء أسس للتدريب والتوظيف تقوم على حقوق اإلنسانضرورة إرس
إن تشكيل قوة رشطة تحرتم حقوق اإلنسان يبدأ بانتقاء األشخاص املناسبني ألن يصبحوا رجال رشطة، واستثناء 

وينبغي أن تشمل العملية التعليمية والتدريب اكتساب املهارات . من ال يجتازون اختبار احرتام قيم حقوق اإلنسان

وينبغي لسياسات التوظيف أن تكفل . ة، كاملعرفة بالقانون والعمل الرشطي وفق معايري حقوق اإلنسانالرضوري

تمثيل جميع فئات املجتمع، كما ينبغي وضع غايات يجب تحقيقها من حيث توظيف أشخاص ينتسبون إىل 

 . األقليات الدينية واإلثنية، إضافة إىل النساء

الكايف، وأن تكون لديها مبادئ توجيهية ومعدات تكفل لها القيام بواجباتها وينبغي أن تتلقى الرشطة التدريب 

وينبغي أن يتقيد تدريب الرشطة بمبادئ حقوق اإلنسان من حيث . ًبصورة مهنية، طبقا ملعايري حقوق اإلنسان

 : وينبغي أن يشمل ما ييل. املعارف النظرية واملمارسة العملية

 .األسايس ُالرشطي دريبالت تلقى الرشطة أفراد جميع عىل 

 .واملواقف واملهارات املعرفة استيعاب للملتحقني تكفل التي املدة األسايس التدريب يستغرق أن ينبغي 

 العمل وبني بينها ما الربط عىل الرشطة أفراد قدرة يكفل أن واإلجراءات القانون مجال يف للتدريب البد 

 .تدريبهم استكمال بعد اليومي ُالرشطي

 النوع قضايا مثل معينة قضايا هذه تتضمن أن ويجب الرشطة، تدريب يف منوعة موضوعات جإدرا يجب 
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 .املجتمع يف ودور الرشطة التمييز، وعدم الثقايف، والوعي االجتماعي،

 من بانتظام الرشطة أفراد تقييم إعادة وينبغي .األسايس التدريب مرحلة بعد الرشطة تدريب مواصلة من البد 

 .استعمال القوةً وخصوصا ُلرشطية،املهارات ا حيث

ومن األهمية بمكان كذلك أن يتمتع منتسبو الرشطة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها اآلخرون، بما يف ذلك األجر 

فعىل سبيل املثال، يقال إن الظروف التي تسود فرتة التجنيد . املجزي وساعات العمل املناسبة وظروف العمل اآلمنة

. ًقاسية للغاية، وكثريا ما يتعرض املجندون لسوء املعاملة عىل أيدي الضباط" ت األمن املركزيقوا"بالنسبة لجنود 

 جندي يف االحتجاج عىل نطاق البالد 20,000، عندما شارك نحو 1986وقد أدى هذا إىل حاالت تمرد، بما يف ذلك يف 

وقد 104. جندي اإلرضاب عن الطعام 2,000، عندما أعلن نحو 2007كانون الثاني / وكذلك يف يناير103بأرسها؛ 

ًأظهر رشيط فيديو انترش عىل نطاق واسع عىل اإلنرتنت ضباطا يهزأون بأحد أفراد األمن املركزي ويذلونه، بينما 

 105. تواردت أنباء عن استخدام كبار الضباط مجندي األمن املركزي كخدم شخصيني لهم
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  خاتمة وتوصيات5
وقد . 2011ني من قبل الرشطة الرشارة األساسية التي أشعلت فتيل انتفاضة عام َّلقد شكلت إساءة معاملة املواطن

أدت إساءة املعاملة تلك إىل تجريد املواطنني من كرامتهم وسالمتهم العقلية والجسدية، ودفعت العديد من الناس 

هذا االعتقاد بسبب األحكام َّوقد تعزز . إىل االعتقاد بأن الرشطة املرصية فوق القانون وبعيدة عن متناول العدالة

ُالخفيفة التي صدرت بحق العدد القليل جدا من أفراد الرشطة الذين أدينوا بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ً .

ًولسوء الحظ فإن الشعور بالحصانة الذي تفىش يف صفوف الرشطة لم ينته أبدا، ونتج عنه استمرار انتهاكات 

 .، والسيما فيما يتعلق باالحتجاجات" يناير25ثورة  "حقوق اإلنسان عىل أيدي الرشطة منذ

وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن جميع أفراد الرشطة الذين حوكموا عىل خلفية قتل املحتجني إبان 

ُاالنتفاضة، قد برئت ساحتهم أو حكم عليهم بالسجن ملدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، أو صدرت بحقهم أحكام  ُ

أما كبار مسؤويل الرشطة من ذوي الرتب . ً مقارنة بالجرائم املزعومة التي ارتكبوها عند االستئنافخفيفة للغاية

ُالعليا الذين حوكموا مع حسني مبارك فقد برئت ساحتهم، ومن بينهم أحمد رمزي، قائد قوات األمن املركزي 

 6ويف .  السابق ملباحث أمن الدولةاألسبق، وعديل فايد، مدير األمن العام األسبق، وحسن عبدالرحمن، املدير

َّ، برأت املحكمة أربعة من كبار املسؤولني السابقني يف الرشطة من تهمة الضلوع يف قتل 2012أيلول /سبتمرب

 106ً. شخصا27ُ إبان االنتفاضة، وهو اليوم الذي قتل فيه نحو 2011كانون الثاني / يناير28املحتجني يف 

تي تمت بموجبها تربئة أولئك املسؤولني أسهمت يف ترسيخ الثقة يف نفوس أفراد ال شك يف أن مثل تلك األحكام ال

وباإلضافة . الرشطة بأنهم يستطيعون االستمرار يف انتهاك حقوق اإلنسان بدون خوف من املساءلة عىل جرائمهم

 أيدي الرشطة يف إىل ذلك، فإن أقرباء القتىل والجرحى واألشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو إساءة املعاملة عىل

 .ًعهد حسني مبارك لم يحصلوا عىل إنصاف، بل إنهم كانوا هدفا للقمع عندما طالبوا باملساءلة

ُّلقد نظر املرصيون، عىل مدى سنوات عديدة، إىل الرشطة عىل أنها جهاز ينبغي تجنبه بسبب سجله املخيف يف 

وأمام السلطات املرصية اليوم فرصة . ًا للحمايةمجال انتهاكات حقوق اإلنسان، وليس مؤسسة يلجأون إليها طلب

وقد خلق انتخاب أول . فريدة إلعادة بناء ثقة الشعب بالرشطة، عن طريق ضمان إجراء إصالحات كبرية وشفافة

ويتطلع العديد . ًرئيس مدني للجمهورية آماال يف إمكانية حدوث إصالح حقيقي يف صفوف الرشطة وقوات األمن

ُها إىل الرئيس مريس من أجل طي صفحة حقبة مبارك وإصالح املؤسسات التي استخدمت من داخل مرص وخارج

ًلقمع الناس وحرمانهم من حقوقهم، وخصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار قلة اإلصالحات املهمة التي أجرتها وزارة 

ويبدو أن . دولية لحقوق اإلنسانالداخلية منذ اندالع االنتفاضة لتحسني مستوى التزام الرشطة بالقوانني واملعايري ال

َّالخطوات القليلة التي اتخذت ما هي إال تدابري مصممة لتهدئة الناس وإعطاء مظهر خارجي لإلصالح، وليس  ُ

ًإصالحا شامال سليما لقوات األمن ًً. 

جميع ويتعني عىل الرئيس مريس ضمان أن يكفل الدستور املرصي الجديد حقوق اإلنسان، ومنها يف الحد األدنى 

كما يجب . ًالحقوق التي تعرتف بها وتحميها املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي أصبحت مرص دولة طرفا فيها

ًأن يكفل الدستور الجديد إعادة تأهيل وإصالح أفراد قوات األمن األكثر ضلوعا يف االنتهاكات يف مؤسسات مسؤولة 

ليات لتحقيق اإلنصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، كما أن إنشاء آ. تخدم كل شخص يف مرص بدون تمييز
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ًومنها القضاء املستقل، يعترب عنرصا أساسيا يف احرتام الحقوق اإلنسانية لجميع املرصيني ً. 

َّ أرسلت منظمة العفو الدولية مذكرة مفصلة إىل الرئيس مريس حثته فيها، من جملة أمور 2012تموز /يف يوليو

الح الرشطة ومؤسسات األمن يف صدارة جدول أعماله اإلصالحي، بما يف ذلك إنشاء أخرى، عىل وضع قضية إص

شفافية واإلرشاف عىل قوات األمن، وتعزيز الحماية أثناء فرتة االعتقال، وضمان أن يفي استخدام القوة باملعايري 

ت، سيبقى إصالح الرشطة  وبدون مثل هذه التغيريا107.الدولية، ومكافحة التعذيب وغريه نم رضوب إساءة املعاملة

 . محض تشدق

 :وتقدم منظمة العفو الدولية التوصيات التالية إىل الرئيس مريس وأعضاء حكومته

 إصالح الرشطة

إعالن االلتزام الصارم بإصالح الرشطة وأجهزة األمن، ومواءمة القوانني الناظمة لها وأنشطتها مع املعايري  

 .الدولية لحقوق اإلنسان

 .ضح لفروع األمن املختلفة، مع تسلسل قيادي واضحإعالن هيكل وا 

وضع نظام تدقيق لضمان عدم بقاء أفراد الرشطة وغريهم ممن تتوفر ضدهم أدلة عىل ارتكاب انتهاكات  

 .خطرية لحقوق اإلنسان يف مواقعهم، أو عدم تعيينهم يف مواقع يمكنهم فيها أن يكرروا مثل تلك االنتهاكات

التشغيلية النموذجية لجعلها واضحة وغري ملتبسة بقدر اإلمكان، وتوفري التدريب مراجعة جميع اإلجراءات  

 ً.عليها وعىل املعايري األخرى لقوات الرشطة، وإعالن تلك اإلجراءات عىل املأل عندما يكون ذلك ممكنا

ًضمان تلقي الرشطة تدريبا كافيا يف املهارات الناعمة، من قبيل التفاوض واإلقناع والوساط  ً ة وبناء الثقة، ِّ

 .لتمكينها من تهدئة األوضاع وإقامة عالقات بناءة مع السكان

وينبغي أن . إنشاء هيئة مساءلة وإرشاف مستقلة، تتمتع بصالحيات تشمل جميع جوانب عمليات الرشطة 

رشطة يكون ملثل هذه الهيئة آلية شكاوى فعالة ومحايدة تستطيع أن تتعامل مع الشكاوى املتعلقة بسوء سلوك ال

كما ينبغي أن يكون آللية الشكاوى املستقلة فرق تحقيق . وقوات األمن وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها

 .مستقلة كي تتعامل بشكل خاص مع الشكاوى ضد الرشطة أو قوات األمن أو التي لها عالقة بها

ًضمان أال يتمتع قطاع األمن الوطني الذي أنشأ حديثا بصالحية التوقيف   واالعتقال بمعزل عن العالم ُ

 .الخارجي، وأن يوضع تحت إرشاف قضائي

 مكافحة انتهاكات الرشطة

إصدار تعليمات واضحة إىل جميع مكاتب النيابة العامة تقيض بوجوب إجراء تحقيق شامل يف جميع مزاعم  

 .االنتهاكات عىل أيدي الرشطة بال تأخري غري واجب

ً الذين يشتبه يف أنهم قتلوا أو جرحوا أشخاصا بشكل غري قانوني يف ضمان تقديم جميع أفراد قوات الرشطة  ُ

عمليات حفظ األمن خالل املظاهرات أو يف السجون وغريها من مراكز االعتقال، أو يف ارتكاب التعذيب أو إساءة 
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جراءات تفي باملعايري ًاملعاملة، بمن فيهم األشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات، أو أمروا بارتكابها، إىل املحاكمة وفقا إل

 .الدولية للمحاكمات العادلة وبدون إمكانية فرض عقوبة اإلعدام

إجراء تحقيق يف عمليات القتل، بحيث يتماىش مع األساليب املنصوص عليها يف مبادئ املنع والتقيص الفعالني  

ن نرش نتائج تلك التحقيقات وضما. لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة

عىل املأل، وتقديم األشخاص الذين تتبني مسؤوليتهم عن تلك االنتهاكات إىل ساحة العدالة يف محاكمات عادلة 

 .وبدون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام

إجراء تحقيق يف جميع مزاعم التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة بما يتماىش مع املبادئ املتعلقة  

قيص والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بالت

ُحتى عندما ال تكون قد قدمت شكوى رسمية؛ وتقديم جميع املسؤولني عن تلك األفعال إىل ساحة العدالة؛ وتوفري 

 .جرب الرضر الكامل للضحايا

ئية أو اإلدارية ضد املسؤولني الذين ال يتقيدون بضمانات منع انتهاكات حقوق اتخاذ كافة التدابري الجنا 

 .اإلنسان

 ضبط استخدام القوة من قبل الرشطة

احرتام الحق يف حرية التجمع السلمي، وإلغاء أو مراجعة جميع القوانني التي يمكن استخدامها لفرض قيود  

 لعام 10، والقانون رقم )1992 لعام 97القانون رقم (اب عىل التجمعات العامة، من قبيل قانون مكافحة اإلره

 . املتعلق باالجتماعات العامة واملظاهرات1923 لعام 14 املتعلق بالتجمهر، والقانون رقم 1914

 مكرر من قانون 124 و 124 املتعلق باإلرضاب، واملادة 2011 لعام 34إلغاء أو تعديل القانون رقم  

انون العمل، بحيث تتسق مع القوانني واملعايري الدولية، ومنها مبادئ منظمة العمل  من ق192العقوبات، واملادة 

 .الدولية املتعلقة بالحق يف اإلرضاب

نرش وتوزيع القواعد واألنظمة املتعلقة باستخدام القوة من قبل جميع أجهزة الرشطة بحيث تكون يف متناول  

 .الجمهور

ولة التي تمارس وظائف تنفيذ القوانني بمدونة قواعد السلوك ُّضمان تقيد الرشطة وغريها من أجهزة الد 

للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل 

القوة إال يف املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، وذلك بإصدار تعليمات واضحة تقيض بأنه ال يجوز لهم استخدام 

حالة الرضورة القصوى وإىل املدى الرضوري للقيام بواجبهم، وأنه ال يجوز استخدام القوة املميتة إال إذا كان ال 

 .مناص من استخدامها لحماية أرواحهم أو أرواح اآلخرين

 تنفيذ ضمان أن يشتمل أي قانون يتعلق باستخدام القوة، سواء عند القيام بحفظ األمن يف املظاهرات أو 

عمليات االعتقال، عىل أحكام واضحة تقتيض أن يسعى أفراد الرشطة إىل تهدئة األوضاع وتقليص األرضار أو 

 .اإلصابات الخطرية إىل أدنى حد ممكن يف عمليات استعادة النظام العام

 األرواح حظر استخدام األسلحة النارية كوسيلة لتفريق الحشود، وحرص استخدام األسلحة النارية يف حماية 
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 .ومنع اإلصابات الخطرية

 وضع حد للتوقيف واالحتجاز التعسفيني والتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة

اإلدانة العلنية للتعذيب وإساءة املعاملة؛ وضمان وقف هذه املمارسات؛ وإفهام جميع املوظفني املشاركني يف  

 يب وإساءة املعاملة محظورة يف كل الظروف؛عمليات التوقيف واالحتجاز واالستجواب بأن أفعال التعذ

ًإنشاء آلية تنص عىل إلزامية تنظيم زيارات مستقلة وغري مقيدة وغري معلنة مسبقا إىل أية أماكن يمكن أن   َّ

بما يف ذلك الحق يف إجراء مقابالت رسية مع أي معتقلني من اختيار (يكون فيها أشخاص محرومون من حريتهم 

، ومنها جميع مراكز ) حضور املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني أو استماعهم ملا يدور يف املقابلةالهيئة الزائرة بدون

 االعتقال التابعة لألمن الوطني والجيش؛

 من اتفاقية األمم املتحدة 1(1)مواءمة جريمة التعذيب يف القانون املرصي مع التعريف الوارد يف املادة  

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والحظر الرصيح لجميع ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب

وينبغي توضيح أن حظر التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو . هذه األشكال

 ت الطوارئ؛املهينة هو حظر مطلق وينطبق يف كافة الظروف، بما فيها حالة الحرب أو غريها من حاال

ضمان عدم احتجاز األفراد إال يف أماكن اعتقال معروفة للجمهور وخاضعة إلرشاف السلطات القضائية، بما  

 396 مكرر من القانون رقم 1ويف هذا الصدد ينبغي تعديل املادة . فيها املرافق العسكرية وقطاع األمن الوطني

 احتجاز األشخاص يف أحد السجون املبينة ىف القانون ، الذي ينص عىل جواز)قانون تنظيم السجون (1956لعام 

وقد أدى ذلك يف املمارسة العملية إىل احتجاز . أو أحد األماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية

املعتقلني يف مراكز اعتقال تابعة ألمن الدولة ويف معسكرات الجيش ويف أماكن غري مفتوحة للتفتيش من قبل النائب 

 من قانون 85 من قانون اإلجراءات الجنائية واملادة 42عام أو أية سلطة قضائية أخرى، كما تنص عليه املادة ال

 تنظيم السجون؛ 

 وضع حد فوري لالعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ 

ضمان قيام الضباط الذين ينفذون عمليات االعتقال بتقديم أنفسهم إىل األشخاص الذين يتم اعتقالهم،  

 ًعارهم خطيا بأسباب اعتقالهم وبالجهة التي أمرت باعتقالهم وباملكان الذي سيتم احتجازهم فيه؛وإش

ضمان إبالغ عائالت املعتقلني بمكان احتجاز أقربائهم وبنقلهم إىل أماكن احتجاز أخرى، إن حدث ذلك،  

 بشكل عاجل وبال تأخري؛

فحوص طبية من قبل طبيب مستقل فور ضمان تمكني جميع املعتقلني من ممارسة حقهم يف الخضوع ل 

 القبض عليهم، وبعد كل فرتة تحقيق معهم؛ ومراقبة نوعية التقارير الطبية؛

  ساعة من القبض عليهم؛24ضمان مثول جميع املعتقلني أمام قاض يف غضون  

امني ضمان ممارسة جميع املعتقلني لحقهم يف التشاور مع محامني من اختيارهم عىل انفراد، ويف حضور مح 

 أثناء التحقيق واإلدالء باإلفادات، منذ بداية االعتقال وخالل فرتة االحتجاز؛
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 غريه من رضوب سوء أو تحت وطأة التعذيب التي تم الحصول عليها البيانات، استخدام عدم  وحظر ضمان 

غريه  أو يق التعذيبعن طر تم الحصول عليها استعمال أو قبول أي أقوال أو اعرتافات، وحظر يف املحكمة؛ املعاملة،

 .يف اإلجراءات القضائية املعاملة، من رضوب سوء

التصديق عىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة  

ختفاء القرسي، أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اال

 .ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية

 تحسني أوضاع السجون

مواءمة أوضاع السجون مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ومجموعة املبادئ املتعلقة بحماية  

 جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛

 .جون تحت إرشاف وزارة العدل، وليس وزارة الداخليةضمان وضع إدارة الس 

 :ِّكما تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات التي تصدر أسلحة إىل مرص إىل

تعليق ووقف جميع عمليات نقل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة والذخائر الخاصة بها واملعدات التي  

من يف املظاهرات عىل أيدي قوات األمن املرصية؛ وينبغي أن ُأيسء استخدامها بشكل روتيني يف عمليات حفظ األ

يشمل التعليق الخراطيش والغازات املسيلة للدموع والعربات املدرعة، وأن يستمر حتى وضع ضمانات كافية من 

قبل السلطات املرصية ملنع انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل أيدي قوات األمن يف عمليات حفظ األمن 

 .أثناء االحتجاجات

 :والتي تشمل لتجارة األسلحة فعالةمعاهدة  التفاوض بشأن دعم 

 من الواضح أن تتطلب من الحكومات منع نقل األسلحة التقليدية، إذا كان معايري قوية لحقوق اإلنسان 

اني يف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنس يحتمل أن تستخدم األسلحة تلك

 وقانون حقوق اإلنسان ؛

وقطع غيار  والذخائر وغريها من معدات التجارة والنقل الدويل لألسلحة أنواع يشمل جميع نطاق شامل 

 السمرسة، والنقل وتنفيذ القانون، فضال عن أعمال عسكرية وتكنولوجيات، يتم استخدامها يف عمليات

 والخدمات املالية الخاصة بعمليات النقل هذه؛

الوطني، وآليات التحقق بعد  ونظم الرتخيص املعاهدة، بما يف ذلك منح إذن وتنفيذ لتطبيق قوية آليات 

 عمليات التسليم ،

تتسم بالشفافية من قبل الدول  سنوية وتقديم تقارير غري املرشوع،  الخاصة باالتجار واإلجراءات الجنائية

 .الخاضعة لسلطتها عمليات نقل األسلحة بشأن

 وكمؤرش عىل توفر اإلرادة السياسية لدى السلطات املرصية الجديدة للتصدي النتهاكات وكإجراء عاجل، 

الرشطة، ينبغي تسهيل تنفيذ الزيارات التي كان قد طلبها كل من املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب 

 الخاص لألمم املتحدة املعني وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملقرر
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 و 1996بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة، إىل مرص منذ عامي 

كما ينبغي تسهيل زيارة املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية .  عىل التوايل، ولكن السلطات لم تسمح بها2008

، وغريه من خرباء األمم املتحدة الذين كانوا قد طلبوا زيارة مرص، ولكن التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

 .السلطات لم تسمح لهم بذلك
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 الهوامش
                                                      

1
  .250، ص 2010، "2010املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية، التوازن العسكري لعام   

2
ي كذلك عمليات حربية عىل شكل حرب عصابات وغريها من املهمات القتالية التي تستدعي تدخل تنفذ قوات األمن املركز  

  .قوات الرشطة
3
، أطلقت رشطة الشغب الذخرية الحية 2005كانون األول /عىل سبيل املثال، خالل االنتخابات الربملانية يف ديسمرب  

ني الذين كانوا يحاولون التصويت يف مراكز االقرتاع التي أغلقها والرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع عىل جمهور املواطن

ًالرشطة أو رضبت طوقا حولها يف محافظتي الدقهلية والرشقية مثال ُ شخصا قتلوا، ولم يعرف ما 11ُوذكر أن ما ال يقل عن . ً ُ ً

 قامت 2005كانون األول / ديسمربويف. ُإذا كان قد أجري أي تحقيق يف تلك الحوادث، أو ما إذا حوكم أحد من أفراد الرشطة

الرشطة بفض مظاهرة سلمية أمام مكاتب املفوضية العليا لشؤون الالجئني بالقاهرة باستخدام العنف، مما أسفر عن مقتل ما 

ً مواطنا سودانيا وجرح عرشات آخرين27ال يقل عن    .ولم يخضع أحد للمحاسبة عىل تلك االنتهاكات. ً
4
امة تحت إمرة املديرية العامة للتحقيقات الجنائية التابعة لقطاع األمن العام، الذي يرأسه مساعد يعمل جهاز املباحث الع  

وله فروع يف جميع املحافظات، حيث يقع مقر كل . وزير، ويقع مقره الرئييس يف أكاديمية الرشطة يف العباسية بشمال القاهرة

أمن عىل عدد من أقسام الرشطة، باإلضافة إىل نقاط رشطة أصغر، وتسيطر كل مديرية . فرع يف مديرية األمن يف كل محافظة

  .ولديها وحدات من األقسام املتخصصة يف وزارة الداخلية، من قبيل وحدة مكافحة املخدرات
5
  )MDE 12/029/2011: رقم الوثيقة (يف مرص البغيض االعتقال نظام: العدالة وقت حانأنظر منظمة العفو الدولية،   

6
 تشري إىل أنه يتألف من نحو 2011 أية أرقام رسمية بشأن حجم جهاز مباحث أمن الدولة، مع أن تقديرات عام ُلم تنرش  

آذار / مارس5، "املحتجون يقتحمون املقر الرئييس ملباحث أمن الدولة يف القاهرة: مرص"أنظر بي بي يس، .  فرد100,000

َّ، املرصيون يطلعون ونيويورك تايمز؛ www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12657464: أنظر الرابط. 2011

 :أنظر الرابط. 2011آذار / مارس9، "عىل مدى التجسس

www.nytimes.com/2011/03/10/world/middleeast/10cairo.html،؛ ووكالة الصحافة الفرنسية 

Egypte: suppression de l'impopulaire Sécurité de l'Etat ،152011آذار / مارس.  
7
 َّكرست قد كانت التي ،179 املادة إلغاء لصالح املرصيون َّصوت ،2011 آذار/مارس يف جرى الذي الدستوري االستفتاء يف  

 ،اإلصالح نحو مرتددة أوىل خطوة الدستورية املقرتحات: مرص الدولية، العفو منظمة أنظر. الدستور يف االنتهاكات تلك مثل

 التعديالت: مرص  "الدولية، العفو منظمةً أيضا أنظر. 2011 شباط/فرباير MDE 12/023/2011 (28 :الوثيقة رقم(
 MDE 12/008/2007( ،18:الوثيقة رقم" (ً◌ً◌عاما 26 مدى عىل اإلنسان لحقوق إهدار أكرب تمثل املقرتحة الدستورية

 : عىل الرابط: 2007آذار /مارس

www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/008/2007  
8
جهاز مباحث أمن الدولة مع جهاز املخابرات العامة يف استجواب وتعذيب أشخاص ممن نقلتهم السلطات األمريكية تورط   

  .إىل مرص بصورة غري قانونية بموجب برنامج نقل وتسليم املعتقلني
9
 MDE: م الوثيقةرق" ( يناير25ثورة "أعمال القتل واالعتقال والتعذيب خالل : أنظر منظمة العفو الدولية، مرص تنتفض  

 840مقتل : مسؤول يف وزارة الصحة يقول"، "املرصي اليوم"ًأنظر أيضا جريدة . 2011أيار /، مايو)12/027/2011

 ،node/ne/com.almasryalyoum.www/385973 : أنظر الرابط2011نيسان / أبريل4، "ًشخصا يف الثورة املرصية

، 2011شباط / فرباير22 يناير، 25تقرير أويل حول أعداد القتىل والجرحى يف أحداث ثورة : الصحة"وزارة الصحة والسكان، 
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 :عىل الرابط

535=id?aspx.Detail/amyl3bayena/mediacenter/eg.gov.mohp.www . ًوذكر أن مسؤوال يف وزارة الصحة ُ

والسكان قال إنه بناء عىل سجالت جميع املستشفيات، بما فيها املستشفيات الخاصة ومستشفيات الجيش والرشطة، فإن 

 الذين قتلوا داخل بيد أنه من غري الواضح ما إذا كان هذا العدد يشمل السجناء. ً شخصا840مجموع الخسائر يف األرواح بلغ 

  .السجون
10

 :، عىل الرابط2011آذار / مارس16، إلغاء جهاز مباحث أمن الدولةالهيئة العامة لالستعالمات يف مرص، : أنظر  

www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=54223  
11

ون تاريخ، وأفادت بأن القطاع اإلشارة الوحيدة إىل إنشاء قطاع األمن الوطني جاءت يف مدونة قواعد السلوك لهذه الهيئة بد  

  .2011 لعام 445ُأنشأ بموجب األمر الوزاري رقم 
12

ُقطاع يف وزارة الداخلية أنشأ بهدف الحفاظ عىل األمن الوطني، "ُخالل هذا االجتماع قدم قطاع األمن الوطني عىل أنه   

ًعلومات ومكافحة اإلرهاب وفقا ألحكام الدستور والتعاون مع أجهزة الدولة املعنية لحماية وسالمة الجبهة الداخلية، وجمع امل

وال تتوفر ".  و ينهض بالعمل به ضباط يتم إختيارهم بناء عىل ترشيح القطاع ،. والقانون ومبادئ حقوق اإلنسان والحريات

 : ... التايلويمكن االطالع عىل نسخة من الرشح الذي قدمه قطاع األمن الوطني عرب الرابط. أية معلومات أخرى بهذا الخصوص

eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/nationalsecurity_presentation_15june2011.pdf  
13

، أنظر الرابط 2011تموز / يوليو13، "تنرش حركة تنقالت وترقيات ضباط الرشطة" بوابة األهرام .. "باألسماء "األهرام،   

  http//gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/93909 :التايل
14

 :، عىل الرابط2012تموز / يوليو30، "والوزير.. ً لواء454حركة الرشطة تطيح بـ"املرصي اليوم،   

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=348262  
15

داخلية وقتئذ، دفع مكافآت إىل ُ عندما ذكر أن محمد إبراهيم، وزير ال2012كانون الثاني /َّتعززت هذه املخاوف يف يناير  

من الرجال املسلحني الذين أطلقوا النار، األمر الذي يعني إعالن سياسة إطالق النار " البلطجية"أفراد الرشطة الذين قتلوا 

افآت مك"ًعىل وزير الداخلية أن يسحب فورا قرار ": املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، : ًأنظر مثال. بهدف القتل عىل ما يبدو

     http://eipr.org/en/pressrelease/2012/01/04/1338: ، عرب الرابط2012كانون الثاني / يناير4، ""القتل
16

ْ، اللذين يهدفان إىل تحسني ظروف "وائتالف أمناء وأفراد الرشطة"، "ائتالف ضباط لكن رشفاء: "تشمل هذه النقابات  

  .عمل أفراد الرشطة واستعادة ثقة الجمهور بهم
17

وقد بنت حكمها عىل أن القانون ال يكفل . قضت املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون االنتخابات الربملانية  

إذ أنه سمح لألحزاب السياسية بالرتشح لجميع املقاعد املتنافس عليها، . ًفرصا متساوية بني املرشحني املستقلني والحزبيني

  .لث املقاعد فقطُبينما قيد املرشحون املستقلون بث
18

 عىل 2012حزيران / يونيو24، "بيان الرئيس محمد مريس إثر فوزه بمنصب الرئاسة"أنظر الهيئة العامة لالستعالمات،   

  http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=62577: الرابط
19

عرض إنجازات الرشطة يف مكافحة أنشأت وزارة الداخلية صفحة عىل موقع فيس بوك لتوصيل هذا األمر إىل الجمهور، ول  

ًونرشت عىل الصفحة أخبارا عن القبض عىل مجرمني، وعن عمليات مكافحة املخدرات واالتجار باألسلحة، وأنشأت . الجريمة

:  عىل الحساب رقم2011شباط / فرباير28وقد انضمت الوزارة إىل موقع فيس بوك يف . صفحة للشكاوى

https://www.facebook.com/MoiEgy  
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20
 : عىل الرابط2012أيلول / سبتمرب18، "قانون طوارئ مسترت"أنظر املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان،   

law-emergency-hidden/18/09/2012/org.eohr.en وبيان مشرتك آخر لعدد من املنظمات غري الحكومية عىل ،

  p?/org.cihrs.www=3956: الرابط
21

 " يناير25ثورة "أعمال القتل واالعتقال والتعذيب خالل : مرص تنتفض: ًأنظر مثال التقارير التالية ملنظمة العفو الدولية  

 :رقم الوثيقة(، حقوق اإلنسان حكام مرص العسكريون يقوضون: نكث الوعود؛ )MDE 12/027/2011: رقم الوثيقة(

MDE 12/053/2011( نظام االعتقال البغيض يف مرص: العدالة وقت حان؛) رقم الوثيقة: MDE 12/029/2011 مرص؛ :
  )MDE 12/001/2007 : رقم الوثيقة (انتهاكات منهجية باسم األمن

22
: رقم الوثيقة. ( الجيش املرصي يقتل املحتجني ويعذبهم دون محاسبة-وحشية بال عقاب وال رادع منظمة العفو الدولية،   

MDE 12/017/2012( 2012ترشين األول /كتوبر، أ.  
23

، عىل 2012أيلول / سبتمرب6، "تربئة ساحة كبار ضباط الرشطة من تهمة القتل العمد: انتفاضة مرص"بي بي يس،   

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19512041#: الرابط 

 
  MoiEgy/com.facebook.www: 0112ترشين الثاني / نوفمرب19لوزارة الداخلية يف " الفيسبوك"أنظر صفحة  24

 
ترشين الثاني / نوفمرب20، "بهاء خرج من عمله العارشة مساء لتصوير املظاهرات: عم قتيل اإلسكندرية"، املرصي اليوم 25

2011 :516676/node/com.masryalyoumal.www  
26

املبادرة املرصية "، و"معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان"، و"الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان"املنظمات هي   

بعد "أنظر، ". مركز النديم إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، و"مركز هشام مبارك للقانون"، و"للحقوق الشخصية

منظمات حقوقية مرصية تطالب بتقديم قيادات الداخلية والرشطة العسكرية : م من العنف الوحيش ضد املتظاهرينثالثة أيا

  eipr.org/en/pressrelease/2011/11/22/1288: 2011ترشين الثاني / نوفمرب22، "إىل املحاكمة الجنائية
27

  .أدوية تساعد عىل اسرتخاء مجاري التنفس  
28

دروس مستخصلة : عمليات نقل األسلحة إىل الرشق األوسط وشمال أفريقيا"ظر منظمة العفو الدولية، عىل سبيل املثال، أن  

: 2011ترشين األول /، أكتوبر) 2011/117/30ACT: رقم الوثيقة" (من أجل معاهدة فعالة بخصصوص تجارة األسلحة

2011/117/30ACT/info/library/en/org.amnesty.www  
29

  .وحشية بال عقاب وال رادعمنظمة العفو الدولية،   
30

عىل أن دفعات من األسلحة تزيد قيمتها ) كومرتيد(تتضمن البيانات الصادرة عن قاعدة البيانات الجمركية لألمم املتحدة   

وال تشري بيانات .  قد تم تسليمهاSITC Rev.4لواسعة املصنفة تحت  دوالر أمريكي لكل سنة من الفئات ا100,000عىل 

إال إىل املبيعات التجارية، ولذا فهي ال تشمل عمليات النقل من حكومة إىل حكومة، والهبات، والقروض، وما " كومرتيد"

ت املتحدة، بينما ال تتوافر البيانات  إال فيما يتعلق بالواليا2011وال تتوافر البيانات املتعلقة بالصادرات إىل مرص يف . شابهها

  . إال بالعالقة مع الواليات املتحدة وجمورية كوريا2010لعام 
31

ومسدسات التنوير َّتشمل هذه الفئة بنادق الخرطوش الرياضية والبنادق العادية، واألسلحة النارية التي تلقم من فوهتها،   

ومن دون املزيد من التحسني، وهو أمر غري متوافر لقاعدة البيانات، . اشيةالضوئي، وبنادق القتل الرحيم، املستعملة لقتل امل

وال تقدم . ًيظل من غري املعروف عىل وجه الدقة أي أنواع األسلحة النارية تم تسليمه فعليا من بني أنواع هذه الفئة العريضة

خدام األخري لهذه الفئة سوف يكون ألغراض مدنية أي إشارة إىل ما إذا كان املستخدم األخري أو االست" كومرتيد"قاعدة بيانات 

  .أو لعمليات إنفاذ القوانني
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32
ً دوالرا أمريكيا، 1,738,493ّ، صدرت قربص وأعادت تصدير أسلحة نارية من الفئات غري العسكرية بقيمة 2011يف    ً

  ".كومرتيد"بحسب بيانات 
33

  .أسلحة خالف األسلحة النارية، كالسكاكني  
34

   :2012أيلول / سبتمرب5، " لحني الفصل يف طلب رد هيئة املحكمة'مجزرة بورسعيد'وقف نظر "، ماملرصي اليو  

www.egyptindependent.com/node/1093031  
35

مجموعة من الناشطني املرصيني الذين يناضلون ضد االستخدام الواسع النطاق " ال للمحاكمات العسكرية للمدنيني"  

أنظر (ملدنيني يف مرص، حيث أدت هذه املمارسة إىل محاكمات بالغة الجور آلالف األشخاص للمحاكم العسكرية ملحاكمة ا

com.nomitrials.www (صحافة املواطن واألنشطة الثقافية"مجموعة إعالمية أنشئت لتعزيز دور " ّمرصين"و) " أنظر

mosireen.org/?page_id=6.(  
36

الضابط املتهم بالقتل مطلق الرساح وأهايل املنطقة ضحايا : يف أحداث رملة بوالق "،"ملبادرة املرصية للحقوق الشخصيةا  

  eipr.org/pressrelease/2012/08/14/1466: 2012آب / أغسطس14، "لالعتقاالت العشوائية والرتويع
37

  ".املبادرة املرصية للحقوق الشخصية"وفق ما أوردته   
38

 16ًاالعتصام خارج مباني مجلس الوزراء يف القاهرة إىل خمسة أيام من العنف بني قوات الجيش واملحتجني، بدءا من أدى   

.  من املعتصمني عىل أيدي قوات املظالت، التي استخدمت الذخرية الحية17كانون األول، وقتل أثناء االحتجاجات /ديسمرب

  .دعوحشية بال عقاب وال رامنظمة العفو الدولية، 
39

 9، "يجب إجراء تحقيقات بشأن اإلساءات لحرية الصحافة في مصر"، "لجنة حماية الصحفيني"ًأنظر أيضا،   

وكذلك،  ؛cpj.org/2011/12/egypt-must-investigate-attacks-on-the-press.php: كانون األول/ديسمرب

-en.rsf.org/egypt: 2011ترشين الثاني / نوفمرب24، "اعتداءات جديدة عىل اإلعالميني" حدود، مراسلون بال

journalists-arrested-physically-23-11-2011,41439.html  
40

َّوثقت منظمة العفو الدولية هذا بصورة جيدة، بدعم من منظمات مرصية ودولية لحقوق اإلنسان، عن طريق إجراء   

أيار /ويف مايو. حايا وأقربائهم، والكشوفات الطبية، والقرارات الصادرة عن املحاكم الجنائية واملدنية املرصيةمقابالت مع ض

وبني تقارير منظمة العفو . إىل أن التعذيب يف مرص ذو طابع منهجي" لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب"، خلصت 1996

املدافعون : مرص؛ و)MDE 12/18/91رقم الوثيقة  ( سنوات من التعذيبعرش: مرص: ِّالدولية التي توثق التعذيب يف مرص
 MDEرقم الوثيقة (الوفيات يف الحجز : مرص؛ و)12/18/91رقم الوثيقة  (عن حقوق اإلنسان يتعرضون للتعذيب

؛ )MDE 12/13/96: رقم الوثيقة(الضحايا املنسيون : اعتقال إىل أجل غري مسمى وتعذيب منهجي: مرص؛ و)12/18/95

  ).MDE 12/11/97: رقم الوثيقة(استهداف النساء بالرشاكة : مرصو
41

رقم  (حماية ضحية التعذيب هي مفتاح إحقاق العدل: مرص: أنظر، عىل سبيل املثال، البيانات التالية ملنظمة العفو الدولية  

رقم  ( شاملة ضد التعذيبهناك حاجة إلجراءات: مرص؛ 2007كانون الثاني / يناير10، )MDE 12/003/2007: الوثيقة

ينبغي التحقيق يف مقتل شاب بصورة وحشية : مصـر؛ 2007ترشين الثاني / نوفمربMDE 12/034/2007( ،5: الوثيقة
يتعني عىل السلطات املرصية ضمان إجراء تحقيق واف يف الوفاة الجديدة يف ؛ 2010حزيران / يونيو11، عىل أيدي الرشطة

  .2010ترشين الثاني / نوفمربPRE01/376/2010( ،6رقم الوثيقة  (الحجز
42

ويعترب حرس السجون أعضاء عاملني يف الرشطة املسؤولة عن . يخضع قطاع السجون يف مرص إلرشاف وزارة الداخلية  

  .السجون
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43
 : 2012كانون الثاني / يناير4، " أبريل تتهم الرشطة بتعذيب املعتقلني6حركة شباب "، املرصي اليوم  

http://www.egyptindependent.com/news/april-6-movement-accuses-police-torturing-detainees  
44

نيسان / أبريل30، "وال آثار للتعذيب.. عثرنا عىل جسم غريب بأمعاء قتيل سجن القناطر: الطب الرشعي"، الرشوق  

2012، 

shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042012&id=f58d814e-4ea6-4e43-9c3f-

f5c662b7180e  
45

؛ 2006أيلول /عىل سبيل املثال، اجتماع لألمني العام ملنظمة العفو الدولية مع وزير الداخلية، حبيب العاديل، يف سبتمرب  

  .2011حزيران /واجتماع لألمني العام للمنظمة مع وزير الداخلية آنذاك، منصور العيسوي، يف يونيو
46

.  رائد لبناء قدرات حقوق اإلنسان يف مرص يستهدف مجتمع مماريس حقوق اإلنسانمرشوع"نفسها بأنها " بناء"ف ِّتعر  

". فللمرة األوىل، خضع قطاع الرشطة وقطاع هيئات تنفيذ القانون وقطاع القضاء يف البالد للتدريب املنهجي يف حقوق اإلنسان 

 فإن املشاركني من قطاع الرشطة يف التدريب يضمون ضباط ،)org.undp-benaa.www" (لبناء"ًوطبقا للموقع اإللكرتوني 

رشطة، ووحدات تحقيق، وضباط سجون، وضباط مراكز وأقسام للرشطة، ومنتسبني ألمن الدولة، وضباط تابعني لألمن 

  ً.اشاًاملركزي، وضباط رشطة من العاملني يف اإلعالم، وطالبا من أكاديمية الرشطة، وشو
47

جمعية "مبادرة جديدة كمنظمة غري حكومية تحت اسم ، أسس مسؤول كبري سابق يف وزارة الداخلية "بناء"إضافة إىل   

وبني أهدافها الرئيسية تحسني .  بغرض بناء الثقة بني الرشطة والشعب2007أيلول /يف سبتمرب" الشعب والرشطة ملرص

هناك تجاوزات غري مقبولة تقع من بعض أفراد أو ضباط وزارة الداخلية "بأن العالقة بني الرشطة واملواطنني، حيث تعرتف 

، من خالل ورشات "يجب التعامل معها، كما يجب توعية الجمهور بواجباته ومسئولياته وحقوقه ىف حدود احرتام القانون

فسها التي يتبناها املسؤولون الحكوميون بيد أن هذه املبادرة تتبنى، من الناحية الفعلية، املواقف ن. العمل والحلقات الدراسية

ولذا، . ًمن االنتهاكات، كما تضم بني أعضائها أشخاصا عىل صلة وثيقة بالنظام السابق، وكذلك مسؤولني حكوميني سابقني

ة يف يبدو أن املنظمة غري الحكومية هذه لم تتمكن من اجتذاب الكثريين إليها أو التعاون مع املنظمات غري الحكومية الراسخ

واسمها . مضمار العمل بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان أو مع خرباء قانونيني من الخصوم السياسيني ذوي الخربة القانونية

  org.egypt4police-people://http": الشعب والرشطة ملرص للخدمات الثقافية والعلمية"الكامل هو 
48

  .2006، منظمة العفو الدولية، دليل لنشطاء حقوق اإلنسان: فهم العمل الرشطييكي أويس، ّأن  
49

 23، الساري املفعول منذ UNTS 171 999، )العهد الدويل" (العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"  

امليثاق األفريقي " من 11ًأيضا املادة أنظر . 1981كانون الثاني / يناير14، والذي صدقت عليه مرص يف 1976آذار /مارس

 21، الساري املفعول منذ OAU Doc CAB/LEG/67/3 Rev.5، )امليثاق األفريقي" (لحقوق اإلنسان والشعوب

  .1984آذار / مارس20، والذي صدقت عليه مرص يف 1986ترشين األول /أكتوبر
50

 UN Doc CCPR/C/GC/34) 12لرأي والتعبري،  بشأن حرية ا34أنظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   

 من 4ًأنظر أيضا املادة . من العهد الدويل) 3(19 يف تفسري اللغة املقابلة يف املادة 36 -21، يف الفقرات )2011أيلول /سبتمرب

 UN Doc CCPR/C/21?Rev.1/Add.11، حاالت الطوارئ، 29العهد الدويل؛ ولجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 

  ).2001آب / أغسطس31(
51

، 34 من امليثاق األفريقي؛ تعليق لجنة حقوق اإلنسان العام رقم 3 و2 من العهد الدويل واملادتني 26 و3و) 1(2أنظر املواد   

ت ، حاال29رقم من العهد الدويل، ولجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام ) 3(19، يف تفسري اللغة املقابلة يف املادة 26يف الفقرة 

   ). UN Doc CCPR/C/21?Rev.1/Add.11) 2001الطوارئ، 
52

تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي،   
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UN Doc A/HRC/17/28) 2342، الفقرة)2011أيار / مايو.  
53

 UN Docالحق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين الجمعيات، تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني ب  

A/HRC.20/27) 2128 و6، الفقرتان)2012أيار / مايو.  
54

مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني "املعياران الرئيسيان هما   

 27، مر الثامن لألمم املتحدة حول منع الجريمة ومعاملة املذنبني، هافانا، كوبا، التي تبناها املؤت"املكلفني بإنفاذ القوانني

مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك "، و")املبادئ األساسية الستخدام القوة ("1990أيلول / سبتمرب7آب حتى /أغسطس

كانون األول / ديسمرب17، املؤرخ يف 34/169، التي تبنتها الجمعية العامة يف قرارها رقم "املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 من امليثاق األفريقي الحماية القانونية للحق يف الحياة، بينما تكفل 4 من العهد الدويل واملادة 7وتكفل املادة . 3، املادة 1979

  . من امليثاق األفريقي الحق يف الحرية ويف أمن الشخص عىل نفسه6 من العهد الدويل واملادة 9املادة 
55

  .14 إىل 12املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، املواد   
56

مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي، تقرير   

UN Doc A/HRC/17/28) 2361، الفقرة)2011أيار / مايو.  
57

  .1971ستور  من د184املادة   
58

  . من اإلعالن الدستوري55املادة   
59

  . وتعديالته1971 لسنة 109القانون   
60

  ".قانون هيئة الرشطة" من 1املادة   
61

  "قانون هيئة الرشطة" من 3املادة   
62

  ".قانون هيئة الرشطة" من 7املادة   
63

  .2012 لسنة 25القانون   
64

نيسان / أبريلMDE 12/001/2007( ،11رقم الوثيقة  (ة باسم األمنانتهاكات منهجي: مرصمنظمة العفو الدولية،   

2007 :    www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/001/2007/en  
65

االحتجاجات  ِّمنظمة العفو الدولية تحث السلطات املرصية عىل نبذ مرشوع القانون الذي يجرم"منظمة العفو الدولية،   

 : 2011آذار / مارسPRE01/171/2011( ،31رقم الوثيقة " (واإلرضابات

amnesty.org/en/for-media/press-releases/egypt-urged-scrap-draft-law-outlawing-protests-and-

strikes-2011-03-31  
66

/  يوليو6أيلول، والتي صدقت عليها مرص يف / سبتمرب2، السارية املفعول منذ UNTS 3 1577اتفاقية حقوق الطفل،   

  .40 و37و) 1(19و) 1(3 و1، املواد 1990تموز 
67

اتفاقية مناهضة " (اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"  

 25، والتي انضمت إليها مرص يف 1987حزيران / يونيو26، السارية املفعول منذ UNTS 85 1465، )التعذيب

األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه "وبينما تستثني املادة ). 1(1، املادة 1986حزيران /يونيو

، فمن املفهوم عىل وجه العموم أن هذا يشمل فقط أي ألم أو عذاب يرتافق بطبيعة "العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها
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قواعد األمم املتحدة النموذجية "ًتماما مع املعايري الدولية، بما يف ذلك الحال مع واقع اعتقال أي شخص يف ظروف تتماىش 

ًأنظر مثال، اللغة السابقة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب  [ "الدنيا ملعاملة السجناء

 3452 الذي تبنته الجمعية العامة بموجب قرارها ولغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

(XXX) ال تنطبق عىل أي من " العقوبات القانونية"ولذا فإن عبارة ). 1(1، املادة 1975كانون األول / ديسمرب9، املؤرخ يف

  .]الحوادث التي غطاها هذا التقرير
68

  .اتفاقية مناهضة التعذيب  
69

 بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، 31 لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  

UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 2618، الفقرة)2004أيار / مايو.  
70

االلتزام  بشأن طبيعة 31 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 16 و13 و12املواد   

، )2004أيار / مايوUN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 26ام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، القانوني الع

  .15الفقرة
71

 بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام 31؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 2اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة   

؛ 18، الفقرة)2004أيار / مايوUN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 26املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، 

، 1992ترشين األول / أكتوبر3 بشأن منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية، 20لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 

  .3الفقرة
72

 بشأن تنفيذ 2 التعليق العام رقم واللجنة املعنية بمناهضة التعذيب،، 16 و2اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتني أنظر   

  ).2008كانون الثاني / ينايرUN Doc CAT.C/GC/2) 24 من جانب الدول األطراف، 2املادة 
73

 بشأن الحق يف املساواة أمام املحاكم 32 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 15املادة   

آب / أغسطس23 (UN Doc CCPR/C/GC/32، ) من العهد الدويل14املادة (عادلة والهيئات القضائية ويف محاكمة 

من العهد ) املحاكمة العادلة (14و) حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة (7، تأويل املادتني 6، الفقرة)2007

  .الدويل
74

 من جانب الدول 2 بشأن تنفيذ املادة 2ام رقم ؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق الع14اتفاقية مناهضة التعذيب، ااملادة   

ولجنة ) 3(2ًأنظر أيضا العهد الدويل، املادة . 3، الفقرة)2008كانون الثاني / ينايرUN Doc CAT.C/GC/2) 24األطراف، 

 UN Doc،  بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد31حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 2616، الفقرة)2004أيار / مايو.  
75

 24عىل أنه يتعني إحضار املعتقل أمام مكتب النائب العام لالستجواب خالل  من قانون اإلجراءات الجنائية 36تنص املادة   

 من قانون 139وتنص املادة .  عنهساعة من القبض عليه، ويمكن تمديد فرتة توقيف املعتقل بعد ذلك، وإال فينبغي اإلفراج

اإلجراءات الجنائية عىل الحماية من االعتقال التعسفي، ومن الحرمان من االتصال باملحامني وغري ذلك من االنتهاكات بالنص 

م عىل أنه يتعني إبالغ أي شخص يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وعىل أن له الحق يف االتصال بمن يراه

وتنص املادة نفسها عىل الحماية من االعتقال املطول دون . مؤهلني ألن يبلغوا وأن يسعوا إىل طلب املشورة القانونية لصالحه

اتهام ومن الحرمان من الحق يف الطعن يف االعتقال، بنصها عىل أنه يتعني توجيه تهمة إىل ملعتقلني عىل وجه الرسعة، ولهم 

  .حاكم ضد أي تدبري يتخذ ضدهم لحرمانهم من حريتهمالحق يف التقدم بطعن إىل امل
76

: 2012أيار / مايو7، "تعديل العقوبات املتعلقة بالتعذيب"، املرصي اليومأنظر   

egyptindependent.com/news/parliament-committee-approves-harsher-penalties-torture-n1-hold  
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77
  .132-126املواد   

78
وقد . 2011أيار /قدمها يف مايوقة عمل أعدها الدكتور محمد محفوظ، وهو ضابط رشطة سابق، وتقوم املبادرة عىل ور  

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية؛ واملنظمة املرصية : انضم عدد من املنظمات غري الحكومية إىل املبادرة بصفتها هذه؛ وهي

. ًعم أيضا من عدد من األحزاب السياسية والتجمعات واألفرادوتلقى املبادرة الد. لحقوق اإلنسان؛ ومركز هشام مبارك للقانون

  www.policeforegypt.org: وملزيد من املعلومات حول املبادرة، أنظر
79

آب / أغسطس29، "حفظ األمن مع عدم اإلخالل بضمانات حقوق اإلنسان"مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،   

2012 : 

 www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/08/.pdf  
80

 :2012شباط / فرباير5، " ملواجهة االنفالت'الرشطة املدنية'عاشور يطرح مبادرة "املرصي اليوم،   

today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=327235&IssueID=2402  
81

ال االتحادين يهدفان إىل تحسني ، وك"ائتالف أمناء وأفراد الرشطة"و" ائتالف ضباط ولكن رشفاء"تشمل هذه االتحادات   

  .ظروف عمل الرشطة واستعادة ثقة الجمهور بالرشطة
82

  .2012تموز / يوليو5، مؤرخ يف 2012 لسنة 5قرار رئايس رقم   
83

ويرأس اللجنة املستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، . 2012تموز / يوليو5، مؤرخ يف 2012 لسنة 10قرار رئايس رقم   

 بمن فيهم النائب العام ورئيس وحدة األمن القومي يف املخابرات العامة ومساعد وزير الداخلية ملصلحة وتضم تسعة أعضاء،

  .، كمراقبني"شباب الثورة"و" عائالت شهداء وجرحى الثورة"األمن العام، وكذلك ستة أعضاء وممثلني عن جمعية 
84

ب عىل من ارتكب جريمة ألجأته إىل ارتكابها رضورة وقاية ال عقا" من قانون العقوبات، التي تنص عىل أنه 61أنظر املادة   

نفسه أو غريه من خطر جسيم عىل النفس عىل وشك الوقوع به أو بغريه ولم يكن إلرادته دخل يف حلوله وال يف قدرته منعه 

  ."بطريقة أخرى
85

: 2011آذار / مارس8، "الكشف عن جواسيس الظل يف مرص"أنظر رويرتز،   

reuters.com/article/2011/03/09/us-egypt-security-idUSTRE7280HJ20110309  
86

": ترسيبات أمن الدولة"املدعوة " الفيسبوك"ًأنظر، مثال، مجموعة   

www.facebook.com/AmnDawlaLeaks?sk=wall  
87

  www.sis.gov.eg/vr/arm/27.pdf: 27أنظر بيان املجلس العسكري رقم   
88

 :2011آذار / مارس6، "وىل نحو املحاكمات؟خطوة أ"ًأنظر، مثال، الجزيرة،   

english.aljazeera.net/indepth/spotlight/anger-in-egypt/2011/03/2011368410372200.html  ؛

: 2011آذار / مارس16-10، 1038، العدد رقم "ليلة سقوط أمن الدولة"واملقابلة يف األهرام األسبوعي، 

weekly.ahram.org.eg/2011/1038/eg31.htm  
89

  .2012آذار / مارس5، "مدير أمن الدولة السابق يعرتف باألمر بحرق ملفات يف غاية الرسية"، املرصي اليوم  
90

 من قانون اإلجراءات الجنائية 2 و1واملادتان ) 1972 لسنة 46القانون ( من قانون السلطة القضائية املرصي 21املادة   

  ).1952 لسنة 150القانون (
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91
 64 -63؛ )االعتقال االحرتازي (137و) القبض واالعتقال (40املادة : ة يف قانون اإلجراءات الجنائية هياملواد ذات الصل  

 -271 و269؛ )عمليات تفتيش املنازل (206؛ )اإلفراج (209 و204؛ )توجيه االتهام ( 214 و157؛ )التحقيقات (81 770و

  ).تنفيذ الحكم (374 و362؛ )املحاكمات (302 و295 و272
92

  . من قانون السلطة القضائية املرصي22املادة   
93

  .من التعليمات العامة يف املسائل الجنائية) 7(10 من قانون اإلجراءات الجنائية، وكذلك املادة 22املادة   
94

  . من قانون السلطة القضائية27 من قانون اإلجراءات الجنائية واملادة 43 و42املادتان   
95

  .العامة يف املسائل الجنائية من التعليمات 125املادة   
96

  .ًأنظر، مثال، قضيتي خالد سعيد وعصام عيل عطا  
97

 : 2012أيار / مايو6، "ًترشيعية الشعب توافق مبدئيا عىل إعادة هيكلة مصلحة الطب الرشعي"، مرصاوي  

masrawy.com/news/egypt/politics/2012/june/5/5075242.aspx ،تبعية إلغاء "؛ واألهرام اإللكرتوني

 : 2012أيار / مايو3، "مصلحة الطب الرشعي لوزارة العدل

digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887738&eid=603  
98

 1969 لسنة 1892 من قرار وزير الداخلية رقم 3املادة  املتعلق بأكاديمية الرشطة، 1975 لسنة 91 من القانون 10املادة   

  .بإنشاء معهد أمناء الرشطة
99

كلية الدراسات العليا، : وباإلضافة إىل كلية الرشطة، تضم ما ييل. يرأس أكاديمية الرشطة وزير مساعد لوزير الداخلية  

  .   وكلية التدريب والتنمية، ومركز بحوث الرشطة، واإلدارة العامة لتدريب كالب األمن والحراسة
100

وعىل سبيل املثال، تقبل الوزارة، للعام . أساس سنويوتحدد الحاجات عىل . 1975 لسنة 91 من القانون 22املادة   

  .الطب، والهندسة، اتصاالت والكرتونيات، والكيمياء، والفيزياء: ، مقدمي الطلبات للتخصصات التالية2012/2013
101

دوبي ، بينما املدة املقررة ملن)78املادة ( سنوات 10فيما يتعلق بأمناء الرشطة، مدة الدراسة والخدمة الرشطية هي   

  ).مكرر87املادة( سنة 13الرشطة هي 
102

: أنظر وزير الداخلية  

www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Social+Studies/Human+Rights/hrwithacademy.htm  
103

انتفاضة جنود "أنظر، إبراهيم الصحاري، . 700 شخص وجرح 100تدخل الجيش لوقف االنتفاضة، ما أدى إىل مقتل   

، املوقع اإللكرتوني 2007آذار / مارس3، مركز الدراسات االجتماعية، "، كيف يحارص املتظاهرون1986األمن املركزي فرباير 

  .www.e-socialists.net/node/3391: لالشرتاكية الثورية
104

  .، كما يف الهامش السابق"1986انتفاضة جنود األمن املركزي فرباير "أنظر، إبراهيم الصحاري،   
105

 أحال النائب العام وزير الداخلية األسبق، حبيب العاديل، ومعاونه السابق لقطاع التدريب، اللواء ،2012نيسان /يف أبريل  

تسخري "حسن عبد الحميد، ورئيس أمن الحراسة لحبيب العاديل، العقيد أحمد باسل، إىل محكمة جنايات القاهرة بتهم 

 من املجندين أن يعملوا يف مزرعتني 150ندما فرض عىل نحو ع"  واإلرضار العمد باملال العام وإهداره وزارة الداخليةمجندي 

 مليون جنيه 2.5ُوأمر حبيب العاديل بدفع ما قيمته حوايل . يملكهما ومزرعة يملكها أحمد باسل لفرتة تزيد عىل ثالث سنوات

أنظر . املقاولني العربًمرصي كأجور، عقب تقدير خرباء من وزارة العدل أجور املجندين وفقا ملا يتلقاه العمال يف رشكة 
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 : 2012نيسان / أبريل23، "مجندي وزارة الداخليةتسخري إحالة العاديل إىل املحكمة الجنائية بتهمة "، املرصي اليوم

www.egyptindependent.com/news/adli-hameed-referred-criminal-court-forced-labor-moi-

recruits  
106

 :  ، زيارة للموقع2012أيلول / سبتمرب6، "ار مسؤويل الرشطة من جرم القتلتربئة كب: انتفاضة مرص"بي بي يس،   

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19512041#  
107

 MDE: رقم الوثيقة" (مذكرة مقدمة إىل رئيس جمهورية مرص العربية: مرص"منظمة العفو الدولية،   

 :2012حزيران / يونيو29، )12/022/2012

en/2012/022/12MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http  



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

w
w

w
.am

nesty.org



amnesty.org

 Index: MDE 12/029/2012 Arabic :رقم الوثيقة
October 2012 أكتوبر/تشرين األول

وكالء القمع
الشرطة المصرية وقضية اإلصالح

ــاب  ــي حتى الموت على الش ــرطة بالضرب الوحش ــال الش ــد أدى انهي لق
خالد سعيد في أحد شوارع اإلسكندرية في يونيو/حزيران 2010 إلى إطالق 
ــية الشرطة، وكانت تلك الحادثة بمثابة الشرارة  حملة جماهيرية ضد وحش
ــعلت »ثورة 25 يناير«، التي وضعت نهاية لحكم حسني  الرئيسية التي أش
ل ذات يوم الجناح القاهر في  ــكَّ ــرطة، الذي ش مبارك. وُينظر إلى جهاز الش
ــة الدولة القمعية للرئيس مبارك، على أنه من البقايا القذرة للنظام الذي  آل

انتفض المصريون ضده من أجل المطالبة بالعدالة االجتماعية والكرامة. 

ــعة، ما فتئت  ــلطات واس ــون المصري بس ــرطة بموجب القان ــع الش وتتمت
ــر قانونية  ــراءات غي ــد اتخذت إج ــود طويلة. فق ــتخدامها لعق ــيء اس تس
ــتبه  ــد تفريق المحتجين أو اعتقال المش ــواء عن ــان، س وازدرت حقوق اإلنس

بهم، وظلت تتمتع بالحصانة من العقاب على أفعالها اإلجرامية.

ــرطة  ــان التي ارتكبتها الش ويتضمن التقرير تفاصيل انتهاكات حقوق اإلنس
ــر قانونية وتعذيب  ــل المحتجين بصورة غي ــي تراوحت بين عمليات قت والت
ــية إلصالح  ــاذ خطوات أساس ــلطات إلى اتخ ــر الس ــو التقري ــجناء. ويدع الس
ــي الماضي،  ــرطة ف ــدي إلرث انتهاكات الش ــرطة، بدءاً بالتص ــاز الش جه
ــد وتدريب القوات  ــة مع المعايير الدولية، وتجني ــة القوانين المصري ومواءم
ــاء آليات  ــان، وإنش ــرام حقوق اإلنس ــن مع احت ــات حفظ األم ــام بعملي للقي
ــفافة. وبدون مثل هذه اإلصالحات ستستمر النظرة إلى  ــاءلة فعالة وش مس
ــرطة على أنهم وكالء القمع وليسوا ضامنين للنظام العام وُحماة  أفراد الش

للحقوق األساسية. 




