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مص : ل إقرار بما حدث ول تحقيق للعدالة عل القتل الجماعي للمتظاهرين
ىىى ىىىىى ىىىى ىىىى ىىىىى ىىىىى ىىىى

  منظمة مصية13) ـ ف اليوم العالي لحقوق النسان وجهت 2013 ديسمب/كانون الول 10(القاهرة، 
 ودولية معنية بحقوق النسان الدعوة إل السلطات الصية بأن تقر بالسؤولية  العامة عن مقتل ما يناهز

 14اللف شخص ف القاهرة عل أيدي قوات المن التي قامت بفض اعتصامي الخوان السلمي يوم 
  هي13 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض ف هذه الحداث الدامية–. والنظمات ال2013أغسطس/آب 

 البادرة الصية للحقوق الشخصية، و حملة "وراكم بالتقرير"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق النسان،
 والشبكة العربية لعلومات حقوق النسان، و مركز قضايا الرأة الصية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبي،

 ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، و الركز
 ، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق النسان، وهيومنالقتصادية والجتماعية الصى للحقوق
رايتس ووتش.

ًا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الن ًل علني  وقالت النظمات الوقعة أن الحكومة لم تقدم سج
 مع أفراد قوات المن ول حاسبهم عل الستخدام الفرط وغي البر للقوة الميتة. وقد استحدثت مص وزارة
 للعدالة النتقالية إل أنها إل الن لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بمزاعم

النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان التي ارتكبتها قوات المن عل مدار السنوات الثلث الاضية. 

 وقال جاس عبد الرازق نائب مدير البادرة الصية للحقوق الشخصية: "لن يوجد أمل ف سيادة القانون
 14والستقرار السياس ف مص، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون الحاسبة عل ما جرى يوم 

 اغسطس/آب فيما قد يعد أكب حوادث القتل الجماعي ف تاريخ مص الحديث. وتتجاهل الحكومات الصية
 التعاقبة النداءات الطالبة بالعدالة ف السنوات الثلث الاضية، بينما تستمر وحشية الشطة وحصيلة القتل

اللزمة لها ف التصاعد مع كل واقعة". 

 وقالت النظمات إنه يتعي عل الحكومة، كخطوة أول ف اتجاه الحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة
 لتقص الحقائق للتحقيق ف السؤولية عن وقائع القتل غي الشوع مع النظر ف التسلسل القيادي . وينبغي

 أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء السؤولي والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلحيات التي
ل يمكن منحها للجنة إل بقرار من مجلس الوزراء. 



 وف سبتمب/أيلول، قال رئيس الوزراء حازم الببلوي لصحيفة "الصي اليوم" اليومية إن حصيلة القتل
  نوفمب/تشين الثاني أعلنت مصلحة الطب الشعي14 أغسطس/آب كانت "تقتب من اللف". وف 14يوم 

  لجمال الجثامي النقولة إل الشحة الرسمية أو الستشفيات، مع استبعاد الجثامي726عن حصيلة بلغت 
  اسماء904 من قائمةالدفونة مباشة بمعرفة ذويهم. وجمع الركز الصي للحقوق القتصادية والجتماعية 

لشخاص ُقتلوا أثناء تفريق اعتصام رابعة.

  من قبل قوات المن ف فض العتصامي، والقتل غيالفرطةوقد وثقت منظماتنا الحقوقية استخدام القوة 
  سيدة أثناء تفريق اعتصام رابعة، وهذا بحسب19الشوع للمتظاهرين العّزل. وقتلت الشطة ما ل يقل عن 

 سبتمب/أيلول.10 أصدره مركز نظرة للدراسات النسوية ف تقرير

 استخدمت قلة من التظاهرين أسلحة نارية ف ذلك اليوم، لكن الشطة أفرطت ف رد فعلها بإطلق النيان
 العشوائي، وبهذا فقد تجاوزت ما يسمح به القانون الدول، الذي يقرر أن اللجوء للقوة الميتة ل يجوز إل ف

 حالت الضروة القصوى لحماية الرواح. وقد أخفقت قوات المن ف تنفيذ العملية عل نحو يقلل من الخطر
 الواقع عل الرواح، بما ف ذلك بضمان مخارج آمنة وإصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة الميتة إل ف

حالت الضورة القصوى لحماية الرواح، واستخدامها عل نحو غي عشوائي.

 وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق النسان: "إن مقتل سبعة من رجال الشطة أثناء
 فض اعتصام رابعة ل يبر هذا الشكل من أشكال العقاب الجماعي لئات التظاهرين والستخدام غي التناسب

للقوة الميتة، عل النحو الذي شهدناه ذلك اليوم".

  أغسطس/آب، سبق لقوات المن استخدام القوة الميتة الفرطة أمام14وقبل عمليتي الفض الجبي ف 
ًا وفردان من قوات المن61 يوليو/تموز، حي لقي 8 ف مدينة نص يوم الحرس الجمهوريمقر    متظاهر

 95 يوليو/تموز، حينما توف 27 بالقرب من مقر اعتصام رابعة العدوية يوم طريق النصحتفهم، وف 
ًا وفرد واحد من قوات المن. وف أعقاب هذا، استخدمت قوات المن النيان العشوائية فأدت إل مقتل  متظاهر

ًا بمحيط ميدان رمسيس يوم 120   أغسطس/آب، وعادت إل استخدام القوة الميتة الفرطة وغي16 شخص
 حالة وفاة. 57 أكتوبر/تشين الول، مما أدى إل ما ل يقل عن 6البرة لتفريق مسيات مؤيدة لرس يوم 

ًا كما كان الحال أثناء ُحكم مبارك، وعل الرغم من أدلة دامغة  وعل مدار العامي ونصف العام الاضيي، تمام
 جمعتها منظمات حقوقية، ظلت وزارة الداخلية تنكر ارتكاب أي خطأ من جانب الشطة ف أية واقعة أدت إل

  وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أؤكد لكم أننا كرجال شطة لمقالوفيات. وبعد وقائع القتل ف طريق النص، 
ًا عل صدر أي متظاهر". كما قال ف مؤتمر صحفي بتاريخ    أغسطس/آب إن وزارته قد14نرفع السلح يوم

 10نجحت ف فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "دون خسائر"، وأشار إل "معدل الوفيات العالي البالغ 
 بالائة عند فض العتصامات غي السلمية"، وهو العدل الذي ليس له وجود ف الواقع. وأخفق أعضاء

 الحكومة الخرون ف التنكر لهذه التصيحات أو القرار بأي خطأ من جانب قوات المن، وهذا بحسب
النظمات. 

 قالت النظمات إن النيابة قد قامت ف كل من تلك الوقائع بالتحقيق بشكل انتقائي مع التظاهرين وحدهم ف
 أعقاب أية اشتباكات مع قوات المن، متجاهلة حصيلة القتل التصاعدة بانتظام ف صفوف التظاهرين. وقد

http://wikithawra.wordpress.com/2013/09/03/%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B5/
http://www.youtube.com/watch?v=GR-Jcn3BxI4
http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/28
http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/15/51-0
http://nazra.org/2013/09/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%8A
http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19-1


  من التظاهرين والارة عل ذمة الحاكمات طوال الشهر الثلث الخية، أو1104احتجزت النيابة أكثر من 
  أغسطس/آب، لكنها16 و14عل ذمة التحقيق بتهم العتداء عل أفراد المن وأعمال عنف أخرى يومي 

 أخفقت ف التحقيق مع أي رجل شطة أو محاسبته بتهمة قتل التظاهرين، بحسب النظمات. كما أحالت
 النيابة للمحاكمة الرئيس السابق محمد مرس وأعضاء آخرين بجماعة الخوان بتهم متعلقة بقتل ثلثة

 ، لكنها لم تحقق2012 ديسمب/كانون الول 5 من التظاهرين قرب قص التحادية الرئاس ف 54وتعذيب 
 مع أو توجه التهام إل أي شخص عل مقتل ما ل يقل عن سبعة متظاهرين من صفوف الخوان ف اليوم

 ول ف مدي مسؤولية ضباط و أفراد الشطة و الحرس الجمهورى الذين تمت الوقائع ف وجودهم.  نفسه

 إن التزام مص بموجب القانون الدول بتوفي سبل الجب والنتصاف لضحايا جرائم وانتهاكات حقوق
 النسان يشتمل عل ثلثة عناص: عملية للتماس الحقيقة تتضمن نش الحقائق بشأن جرائم وانتهاكات

 حقوق النسان، والحاسبة عل جرائم الاض من خلل اللحقة الجنائية، وتقديم التعويض الكامل والفعال
للضحايا وعائلتهم، وهو ما يجب أن يتضمن ضمانات فعالة بأن النتهاكات لن تتكرر.

  يوليو/تموز عند دار8ووعد الرئيس الؤقت عدل منصور بتشكيل لجنة لتقص الحقائق ف أحداث العنف يوم 
 الحرس الجمهوري ـ التي كانت أول الوقائع الكبى الوثقة لستخدام القوة الفرطة وغي الشوعة ف أعقاب

  الصفحة اللكتونية لجلس الوزراء عنأعلنت سبتمب/أيلول 17عزل الرئيس السابق محمد مرس. وف 
 30موافقة الجلس ف آخر اجتماعاته عل تشكيل لجنة لتقص الحقائق للنظر "فيما وقع من أحداث منذ 

يونيو/حزيران". إل أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات أخرى لتشكيل اللجنة. 

  سبتمب/أيلول أعلن الجلس القومي لحقوق النسان، وهو الهيئة الوطنية لحقوق النسان العينة من20وف 
 14قبل الحكومة ف مص، أنه قام بتعيي  اربع فرق لتقص الحقائق والخروج بتقارير عن أحداث 

 أغسطس/آب: وقائع القتل أثناء فض العتصامي، والعتداء عل أقسام الشطة وقتل أفرادها ف القاهرة
 والنيا، والعتداء عل الكنائس ف ثمانية محافظات عل القل ف أنحاء مص. إل أن الجلس القومي لحقوق
 النسان، كأية منظمة حقوقية أخرى، ل يسعه سوى طلب العلومات من وزارة الداخلية، ول يملك سلطة

ًل عن لجنة رسمية لتقص  الوصول إل وثائق أو استدعاء مسؤول المن للستجواب، ولهذا فهو ليس بدي
الحقائق.

 وقالت النظمات إن عل رئيس الوزراء الببلوي إصدار مرسوم بتشكيل لجنة لتقص الحقائق بحيث تكون
 مستقلة عن الحكومة والجيش. وينبغي للجنة أن تمتلك سلطة إجبار الشهود عل الدلء بشهاداتهم، بمن فيهم

 مسؤول الدولة السابقي والحاليي بغض النظر عن صفتهم الرسمية، وسلطات الستدعاء والتفتيش
والصادرة، مع خضوعها للمراجعة القضائية. 

 وعل اللجنة أن تسعى إل جمع العلومات من مصادر متنوعة، تشمل السجلت العامة والسجلت الطبية
 وسجلت الشارح، وتقارير منظمات حقوق النسان ولجان تقص الحقائق السابقة، بما فيها لجنة تقص

 ، والتي لم تنش نتائجها2012الحقائق الشكلة من طرف الرئيس العزول محمد مرس ف يونيو/حزيران 
ًا حتى الن. كما أن عليها أن تجمع شهادات من الضحايا وأقاربهم ومن السؤولي. وعل الرسوم  رسمي
 الحكومي أن يحدد ضورة قيام اللجنة بنش ما تتوصل إليه وإطلع السلطات القضائية عليه، وإطلع

الضحايا وذويهم، وأي شخص تعرض للضر نتيجة انتهاك لحقوق النسان، عل التفاصيل الكاملة.

https://www.facebook.com/Egyptian.Cabinet.Of.Ministers?hc_location=timeline


 وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشق الوسط وشمال أفريقيا ف منظمة العفو الدولية:
 "لضحايا انتهاكات حقوق النسان، وللمجتمع ككل، الحق ف معرفة الحقيقة الكاملة بشأن انتهاكات الحقوق

 ف الاض. وبعد العدلت غي السبوقة من العنف والخسائر التي شوهدت منذ عزل محمد مرس، ينبغي
 للتحقيقات أن تقدم إجابات حقيقية، ول يجوز أن تكون عملية تبييض جديدة لسجل قوات المن ف مص. ول
 يمكن للسلطات الصية التعامل مع الذبحة من خلل حملت العلقات العامة ف عواصم العالم، وإعادة كتابة

الوقائع وحبس مؤيدي مرس".

 ويتعي عل اللجنة، البحث ف مسؤولية كبار السؤولي ف سلسلة القيادة عن التعليمات التي أصدروها، ومدى
 علمهم باستخدام القوة ضد التظاهرين ودورهم ف التفويض به والسيطرة عليه، أو إخفاقهم ف منع السلوك

 غي الشوع من قبل مرؤوسيهم.  كما أن عل اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أية أدلة عل سياسة تقض
ًا أن تنظر ف إخفاق كبار السؤولي ف  بقتل التظاهرين أو ارتكاب أي جرائم خطية أخرى. وعليها أيض

 ضمان الخروج المن للمتظاهرين العزل، والصابي والطفال، علوة عل ضمان مشوعية استخدام القوة
من قبل قوات المن. وعل السلطات أن تعلن عن نتائج التحقيق وتوصياته. 

 وعل النائب العام فتح تحقيق محايد وذي مصداقية ف مزاعم القتل غي الشوع عل أيدي قوات المن، مع
 ضمان عدم التلعب بالعلومات الحساسة، وإيقاف السؤولي الشتبه بارتكابهم مخالفات، عن عملهم، طوال

مدة التحقيق. 

  سلسلة من الجرائم الجنسية،2012وقد شهد ميدان التحرير والنطقة الحيطة به منذ نوفمب/تشين الثاني 
 حيث تعرضت العديد من السيدات للعتداء الجنس، وقد تعرضت بعضهن للغتصاب، بالصابع وأدوات

ًا – واغتصبت ف2013 يوليو/تموز 7 يونيو/حزيران إل 28حادة. ومن    اعتدت تجمعات من الرجال جنسي
  إل الرئاسة والحكومة حول الحاجة إلتوصيات سيدة. وقدم مركز نظرة 186بعض الحالت – ما ل يقل عن 

 دمج قضايا النوع الجتماعي ف آليات العدالة النتقالية من خلل التكيز عل السباب الهيكلية لنعدام
 الساواة بي الرجل والرأة والتصدي للممارسات التمييزية التي تسهم ف إضعاف واستهداف الرأة أثناء

فتات الضطهاد والنزاع.

 وقالت ُمزن حسن الديرة التنفيذية لركز نظرة للدراسات النسوية: "لبد أن تشتمل أية عملية لتقص الحقائق
ُلرتكبة منذ يناير/كانون  عل الحاسبة عل انتهاكات حقوق النسان بناء عل النوع الجتماعي (الجندر) ا

 ، والتي تتجاهلها الحكومات التعاقبة حتى الن". وتابعت: "كبداية، عل الحكومة أن تتصدى2011الثاني 
للعنف الجنس الجماعي بمعدلت غي مسبوقة كالذي شهده ميدان التحرير".

 ف السنوات الخية قامت مص ببعض الجهود التي منيت بالفشل للتحقيق ف مقتل متظاهرين عل أيدي
 ، شكل أحمد شفيق، الذي كان رئيس وزراء الرئيس حسني مبارك ف ذلك2011قوات المن. ف فباير/شباط 

 الوقت، لجنة لتقص الحقائق وعي لها مفوضي مستقلي للتحقيق ف مقتل التظاهرين ف يناير/كانون الثاني
ًا لنتائجها وتوصياتها ف أبريل/نيسان 2011  ، فكشفت أن قوات الشطة هي2011. ونشت اللجنة ملخص

التي قتلت التظاهرين، ودعت إل إصلحات ف القطاع المني، لكنها لم تنش التقرير الكامل. 

http://nazra.org/en/2013/07/recommendations-integrate-gender-issues-and-perspective-within-transitional-justice


 ، شكل مرس لجنة لتقص الحقائق للتحقيق ف العنف ضد التظاهرين من2012وف يوليو/تموز 
 . كان مرسوم مرس يأمر هيئات الدولة جميعها2012 وحتى يونيو/حزيران 2011يناير/كانون الثاني 

 بالمتثال لطلب اللجنة للمعلومات، ويمنح اللجنة سلطة مراجعة "ما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات،
 ومدى تعاونها مع السلطات القضائية، وأوجه القصور إن وجدت"، وسلطة طلب التعاون من الجهزة المنية

ًا قد منعت الوصول إل معلومات حاسمة. أنهت اللجنة تقريرها وقدمته إل مرس ف نهاية  التي كانت سابق
  الصية"الشوق" نشت صحيفتا 2012، لكنه رفض نشه. وف أبريل/نيسان 2012ديسمب/كانون الول 

  البيطانية مسودات لفصول مسبة من التقرير تتعلق بالستخدام غي الشوع للذخية الحية"الغارديان"و
من قبل الشطة، وتعذيب متظاهرين محتجزين عل أيدي أفراد من الجيش.

ًا جهود ملحقة قوات المن وكبار السؤولي الحكوميي عل وقائع القتل غي الشوع  وقد باءت بالفشل أيض
للمتظاهرين، بما ف ذلك محاسبة شاغل الناصب العليا التمتعي بسلطة اتخاذ القرار ف سلسلة القيادة. 

 وبعد أن حققت النيابة العامة مع الرئيس السبق حسني مبارك وغيه من كبار السؤولي لدورهم ف إصدار
 الوامر بقتل التظاهرين، محكمة جنايات شمال القاهرة حسني مبارك ووزير داخليته السابق لخفاقهما ف

  بينما برأت مساعدي الوزير الربعة من تهمة المر برد2011حماية التظاهرين ف يناير/كانون الثاني 
 الشطة عل مظاهرات يناير/كانون الثاني لنقص الدلة. قالت النيابة إنها لم تحصل عل تعاون يذكر من

 وحدة المن القومي بالخابرات العامة ومن وزارة الداخلية، مما عقد عملية جمع الدلة. وقالت الحكمة إنها
 لم تجد دليل "يثبت أن الجناة ف قتل التظاهرين كانوا من أفراد وضباط الشطة". وف يناير/كانون الثاني،

 أسقطت محكمة النقض، وهي أعل محاكم الستئناف الصية، الحكم بإدانة مبارك عل أسس قانونية. وبدأت
 أبريل/نيسان. 13إعادة محاكمته ف 

 ، لم تدن الحاكم أو تحكم بالسجن إل عل ثلثة من أفراد الشطة منخفض الرتبة. وبعد ما يقرب2011ومنذ 
ًا بالسجن عل قتل ما ل3من    سنوات من خلع مبارك، ل يوجد سوى اثني من ضباط الشطة يقضيان أحكام

ًا ف يناير/كانون الثاني 846يقل عن  ًا بالسجن لدة 2011 متظاهر  3. وثمة رجل شطة واحد يقض حكم
 ، حي قتلت2011سنوات لطلق النار عل متظاهرين أثناء احتجاجات محمد محمود ف نوفمب/تشين الثاني 

ًا عل مدار خمسة أيام. ولم يلحق النائب العام أي مسؤول شطي آخر عل مقتل51الشطة    متظاهر
.51التظاهرين الـ

ًا بالسجن لدد تتاوح بي سنتي وثلث عل قتل  ًا أثناء مظاهرة بماسبيو13ويقض ثلثة جنود أحكام   قبطي
 14. ولم يجر التحقيق ف قيام قوات الجيش بإطلق النار عل 2011ف القاهرة ف أكتوبر/تشين الول 

ًا آخر ف تلك الليلة، كما لم يجر التحقيق ف أحداث العنف ف ديسمب/كانون الول   ، حي قامت2011متظاهر
  ف لظوغل  2011  مارس/آذار  سيدات، ول ف قيامها بتعذيب متظاهرين ف بضب وسحلالشطة العسكرية 

. العباسية ف 2012بوسط القاهرة، أو ف مايو/أيار 

  قدمت النيابة2013وقد ساهمت تقارير لجان تقص الحقائق السابقة ف التحقيقات الجنائية، ففي مايو/أيار 
ًا إل  العامة مذكرة بأدلة إضافية ف إعادة محاكمة مبارك وحبيب العادل، وزير الداخلية السبق، استناد
 التحقيقات التكميلية التي أجرتها بعد تسلم تقرير لجنة تقص الحقائق التي عينها مرس. وقد حصلت

 مجموعة "وراكم بالتقرير" وهي إحدى حملت الجماعة الوطنية لحقوق النسان، والتي تضغط من أجل

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/19
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/29
http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/22
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/10/egypt-army-torture-killings-revolution
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032013&id=df66473d-5df5-4967-a901-9d89f152c507


 نش تقرير لجنة تقص الحقائق الثانية وتنفيذ توصياته، عل هذه الذكرة الضافية ونشتها، وهي الذكرة
  ضد متظاهرين سلميي،2011التي تعّي أدلة تفيد باستخدام الشطة للقوة الميتة ف يناير/كانون الثاني 

وبأن وزارة الداخلية تلعبت بمحاض الذخية لخفاء هذا. 

 وقالت النظمات إن من الواجب عل وزير العدالة النتقالية إعلن التقارير الكاملة للجان تقص الحقائق، التي
. 2012 ويوليو/تموز 2011خرجت بها تلك اللجان ف فباير/شباط 

 وقال أحمد راغب من حملة "وراكم بالتقرير: "إن النضال من أجل الحاسبة هو نضال شامل: ومن حق
 عائلت التظاهرين السلميي القتولي عل مدار السنوات الثلث السابقة، سواء ف التحرير أو التحادية أو

بورسعيد أو رابعة، أن يعرفوا كيف فارق ذووهم الحياة، وأن يشهدوا خضوع قتلتهم للمحاسبة". 

ًا بصياغة توصيات بإصلحات قانونية ومؤسساتية  ودعت النظمات لن تقوم لجنة تقص الحقائق أيض
 تهدف إل ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق النسان التي وقعت ف الاض. وينبغي لهذا أن يشمل إصلح
 الؤسسات المنية وتعديل التشيعات الوطنية بحيث تتفق مع القانون والعايي الدولية. عل سبيل الثال،

 ينبغي إدراج كافة الجرائم الواردة ف القانون الدول كجرائم منفصلة ف القانون الوطني، بما فيها الجرائم
ضد النسانية وجرائم الحرب والتعذيب والخفاء القسي والعدام خارج نطاق القضاء. 

ًا من الحكومة، يفوض قوات المن صاحة استخدام  ويفوض التشيع النظم للتجمعات العامة، القدم حالي
ًا للقانون والعايي الدولية التي تشتط استخدام السلحة  السلحة النارية للدفاع عن "المتلكات"، خلف

 النارية لحماية الرواح فحسب. ينبغي تعديل التشيعات النظمة لستخدام القوة والسلحة النارية من قبل
 الشطة بحيث تتوافق مع العايي والمارسات الفضل الدولية، بحسب النظمات الحقوقية. ويجب إدراج

 مفهومي الضورة والتناسب ف قانون الشطة والراسيم الكملة له، وقص استخدام القوة الميتة صاحة عل
الواقف التي ينشأ فيها تهديد جسيم للرواح أو تهديد بالصابة الخطية. 

 كما يجب عل لجنة تقص الحقائق أن توص بإنشاء آلية للفرز، تضمن إعفاء جميع من تثبت عليهم السؤولية
عن انتهاكات خطية لحقوق النسان وعن جرائم بموجب القانون الدول، من مناصبهم. 

ًا يتعي عل الحكومة الصية أن تتعاون مع مكتب الفوض السامي لحقوق النسان بالمم التحدة،  وأخي
ًا بتعهدها بذلك ف جلسة سبتمب/أيلول أمام مجلس حقوق النسان. ولم توفر الحكومة الصية  التزام

تأشيات للمراقبي من مفوضية حقوق النسان كان قد تم طلبها ف أغسطس/آب.

 وقال جو ستورك نائب الدير التنفيذي لقسم الشق الوسط ف هيومن رايتس ووتش: "من الستحيل عل
 الشعب الصي بأسه أن يكتسب الثقة ف حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها ما لم يشهد خضوع

 السؤولي، بمن فيهم الوجودين ف أعل مستويات القيادة، للمحاسبة عل قتل التظاهرين. ول يوحي إخفاق
 السلطات الصية ف الوفاء بوعدها بفحص الحقائق التعلقة بوقائع القتل هذه، ناهيك عن معاقبة السؤولي،

ل يوحي بالثقة ف التزامها بالعدالة والحقيقة".
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: 2011قائمة بالحداث التي قتلت قوات المن فيها متظاهرين منذ يناير/كانون الثاني 

ًا عند تفريق مسيات متجهة من57، مقتل ما ل يقل عن 2013 أكتوبر/تشين الول 1.6   متظاهر
 الدقي ورمسيس إل ميدان التحرير، مع انتشار قوات للشطة والجيش، وعدم البلغ عن أية

وفيات ف صفوف الشطة، وغياب التحقيق ف ارتكاب الشطة لية أخطاء. 

ًا و اثني من رجال الشطة ف120، مقتل ما ل يقل عن 2013 أغسطس/آب 2.16   شخص
 اشتباكات عند مركز الظاهرات بميدان رمسيس وف مسيات عل الطريق إليه، ل تحقيق ف

ارتكاب الشطة لية أخطاء. 

 والنهضة، مع انتشار الشطة، ، اعتصام الخوان السلمي ف رابعة2013 أغسطس/آب 3.14
  من رجال الشطة، وغياب9ومقتل ما يصل إل ألف شخص بحسب تقدير رئيس الوزراء، و

التحقيق ف أية أخطاء. 

 95، أمام النصة بطريق النص ف القاهرة، مع انتشار الشطة، ومقتل 2013 يوليو/تموز 4.27
ًا وشطي واحد، وغياب التحقيق ف ارتكاب الشطة لية أخطاء.  متظاهر

 ، أمام مقر نادي الحرس الجمهوري ف القاهرة، مع انتشار لقوات الجيش،2013 يوليو/تموز 5.8
ًا وجندي واحد وفرد واحد من الشطة، وغياب التحقيق ف ارتكاب الجيش61ومقتل    متظاهر

لية أخطاء. 

 ، أمام مقر نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة، إطلق أفراد عسكريي2013 يوليو/تموز 6.5
 متظاهرين وإردائهم، وغياب التحقيق مع أي فرد عسكري. 5للنيان عل 



ًا عل مدار ثلثة أيام،46، أمام سجن بورسعيد، قتلت الشطة 2013يناير/كانون الثاني .7   شخص
 وقتل اثنان من رجال الشطة، وبدأ التحقيق دون إحالة أحد للمحاكمة. قتلت الشطة تسعة

أشخاص ف السويس. لم يتم فتح ملحقات قضائية ضد أي من رجال المن.

 ، الشطة تقتل اثني من التظاهرين أثناء مظاهرة أمام قص رئاس،2013يناير/كانون الثاني .8
ومتظاهر ف وسط البلد. لم يتم فتح ملحقات قضائية ضد أي من رجال المن.

 ، منطقة ميدان التحرير، مقتل شخصي ف ذكرى محمد محمود2012نوفمب/تشين الثاني .9
السنوية الول. 

 17، أمام مجلس الوزراء بالقاهرة، مع انتشار قوات للجيش، مقتل 2011ديسمب/كانون الول .10
ًا وغياب التحقيق.  شخص

ًا ورجل51، شارع محمد محمود، وانتشار الشطة، مقتل 2011نوفمب/تشين الثاني .11   متظاهر
ًا بالسجن لدة    سنوات بعد تصويره بالفيديو وهو يطلق الخرطوش3شطة واحد يقض حكم

عل أعي التظاهرين، وغياب أي تحقيق آخر مع قوات المن. 

ًا والحكم عل 27، ماسبيو، مقتل 2011أكتوبر/تشين الول .12 ًا قبطي   جنود ف3 متظاهر
  سنوات لقيادة الدرعات التي قتلت التظاهرين، وغياب3-2محاكمات عسكرية بالسجن لدة 

 من التظاهرين. 13التحقيق ف إطلق النيان الذي قتل 

ًا ف846، القاهرة والسكندرية والسويس ومدن أخرى، مقتل 2011يناير/كانون الثاني .13   متظاهر
ًا، ويقض اثنان من رجال الشطة  اليادين وقرب أقسام الشطة، وفق أكثر التقديرات تحفظ

ًا بالسجن.  أحكام


