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. ، التعذيب، اإلعدامات دون حماكمةجاز التعسفي، االختفاءات القرسيةاالحت :جماالت رئيسية 4تذرك الكرامة أهنا ترزك أنشطهتا عىل 

كما حنرص أاساس عىل إطالع اإلجراءات اخلاصة واألجهزة العرفية لألمم المتحدة عىل حاالت فردية موثقة وكذا االتصال ابلفاعلني 

  .عن حقوق اإلناسن المحليني مبا فهيم الضحااي وأرسهم والمحامني والمدافعني



   مقدمة - 1

) أحزاب المعارضة، نقاابت، صحافة ومنظمات غري حكومية(طرف معارضة متنوعة احتجاجا شديدا من المرصية تواجه السايسة العامة للحكومة 

وقد رفضت . هتيمن علهيا مجاعة اإلخوان المسلمني اليت تظل حلد الاسعة حمظورة كحزب ساييس رغم أن عددا من النواب المستقلني ينتمون إلهيا

  .بذلك مت طلابت رسميةحزب ساييس كانت قد قدّ  12احلكومة الرتخيص لـــ 

متت وفق نظام االقرتاع العام، مما يؤرش عىل انفاتح احلقل الساييس، فقد متت إعادة انتخاب  2005ورغم أن االنتخاابت الرائسية األخرية لسنة 

  .الرئيس حسين مابرك للمرة اخلامسة عىل التوايل يف جو مطبوع، حسب أغلب المالحظني المستقلني، ابلغش والتالعب الشديد

  .المتانفس علهيا 454 الـ مقعد من أصل 88 عىل كأول قوة معارضة إبحرازهم 2005اإلخوان المسلمون أثانء االنتخاابت الترشيعية لسنة كما برز 

األخرية  المحليةفقد شنت عىل اإلخوان المسلمني محلة اعتقاالت واسعة قبل االنتخاابت  .منذ ذلك الوقت والفضاء الساييس يتقلص يوما بعد يوم

من القايديني أو المتعاطفني مع هذه اجلماعة يف اسئر أحناء  831، 2008مارس  15إىل  فرباير 14وطالت، يف الفرتة الممتدة من ) 2008أبريل  8(

كان أغلهبم ) الخ، بين سويّف، الرشقية، دمايط، اجلزية، الفيوم،  الدقهليةالقاهرة، اإلسكندرية، البحرية، القليوبية الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، (البلد 

خاصة اجلماعة اإلسالمية اليت ختلت هناية  ،مرص واجهت يف المايض عدة عملايت قامت هبا جمموعات مسلحة فإنّ  ،للتذكري .موا ملفا للرتشيحقد قدّ 

  .بصفة علنية عن العمل المسلح 1997

وذلك حتت مربر حماربة اإلرهاب . 2008إىل سنتني يف  1981رئيس أنور الاسدات يف أتكوبر الرضت عقب اغتايل وقد تم متديد حالة الطوارئ اليت فُ 

  .مما خيول لقوات األمن وخاصة جهاز أمن الدولة الملحق بوزارة الداخلية سلطات خارقة. المتمثل حسب وجهة النظر الرسمية يف المعارضة المسلحة

ية التعبرين تعريفا فضفاضا لإلرهاب ميكّ  1992ويتضمن قانون حماربة اإلرهاب الصادر سنة  ورغم عدم صدور  .من جتريم الممارسة المرشوعة حلر

بزايدة " لرشعنة حالة الطوارئ" ر، إال أن العديد من المراقبني يتخوفون من أن يسخّ 2007علن عنه سنة قانون مكافحة اإلرهاب اجلديد الذي أُ 

  .تقليص حرية التعبري و العمل اجلمعوي وكذا احلرايت النقابية

حبالة الطوارئ تفتح  من الدستور وأدرجت بنودا خاصة فصال 34ت ت الربلمان يف غايب المعارضة عىل تعديالت مسّ ، صوّ 2007رس ما 19وباترخي 

  .الابب يف وجه خروقات خطرية حلقوق اإلناسن خاصة تلك المتعلقة ابالعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب اليت تشكل مماراست راجئة يف مرص

 التعاون المرصي مع الدول الغربية وخاصة الوالايت المتحدة ابلقوة فقد تم حتويل عرشات المشتبه الدولية لمكافحة اإلرهاب، متزّي ويف إطار احلملة 

  .ضوا لمعاملة جد قاسيةهبم بصفة غري قانونية إىل مرص حيث تعرّ 

 جراءاتابلتعاون الوثيق يف هذا المجال وتدعيم نظام اإل  1اايالزتم يف راسلة الترصحي ابلنو هذا البلد العضو يف جملس حقوق اإلناسن هذا رغم أنّ 

حكومته تنوي دعم حقوق اإلناسن  ح ممثل الوفد المرصي الدائم لدى منظمة األمم المتحدة أبنّ فقد رصّ  .اخلاصة خالل واليته الممتدة ثالث سنوات

الكرامة  منظمةلكن . ت الدولية والتعاون معهاائصادرة عن الهيابلزتامها بتقديم جواب موضوعي وصادق للشكاايت واإلبالغات والملتماست ال

ففي حاالت . ت محاية حقوق اإلناسن الاتبعة لألمم المتحدةائالسلطات المرصية ال تتعاون ميداناي إىل اآلن إال قليال مع هي تالحظ أبسف أنّ 

  .لطات إال اندرا مع األسئلة المطروحة من طرف هذه األخريةاالحتجاز التعسفي اليت أطلعت علهيا منظمتان جمموعة العمل، لم تتجاوب الس

  .عىل التوايل 2002 و 2001مت الدولة المرصية تقاريرها الدورية األخرية إىل جلان مانهضة التعذيب وحقوق اإلناسن سنيت وقد قدّ 
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يتجزأ من الترشيع الداخيل ميكن  دات الدولية المصادق علهيا من طرف مرص هي جزء الالمعاه من الدستور المرصي عىل أنّ  151ينص الفصل 

لكن المابدئ األاسسية لهذه المعاهدات ال يتم احرتامها يف الواقع ما دامت . استحضار بنوده أمام مجيع السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية
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يه ومبا أهنا متدد ابنتظام دون إعادة النظر يف مطابقهتا للقانون الدويل وخاصة مابدئ العهد الدويل القوانني االستثانئية هي المعاير الذي حيتكم إل

  .اخلاص ابحلقوق المدنية والسايسية

ليشمل كل شكل من " اإلرهاب"سيوسع بدرجة أكرب مفهوم  2فقد ذركت الصحافة المرصية أن مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب الذي يتم إعداده

ومن المنتظر أيضا أن يتم تصنيف التحريض، الضمين أو ". ميكن أن يرض ابالقتصاد الوطين وبصورة البلد"وكل سلوك  "م العامخالل ابلنظا اإل "أشكال

  .اإلرهايب ذاته" للفعل"المحددة  – اإلعدام أو السجن مدى احلاية –الرصحي، عىل اإلرهاب كجرمية قامئة بذاهتا تستوجب نفس العقوبة 

مينح سلطات استثانئية لمصالح األمن يف إطار حماربة اإلرهاب متكهنا  169، فقد أصبح الفصل 2007ديل الذي شمل الدستور يف مارس وبفعل التع

لرئيس اجلمهورية احلق يف إحالة " كما ينص نفس الفصل عىل أنّ . الهاتفي دون ترخيص والتصنتمن القايم ابالعتقال واالحتجاز الممدد والتفتيش 

ية واستثانئية ال تقبل  مما يعين أنّ . 3"إرهاب إىل أية سلطة قضائية حيددها الدستور أو القانون كل جرمية األظانء ميكن أن ميثلوا أمام حماكم عسكر

  .قراراهتا أي طعن

ير الداخلية من إصدار األمر ابالحتجاز اإلداري  3ن الفصل وميكّ  يف حق كل  – كمة أو إدانةدون حما  الممدد –من القانون اخلاص حبالة الطوارئ وز

ق بوترية مزتايدة لقمع إصداره كأداة لمكافحة اإلرهاب فهو يطبّ  هذا القانون قد تمّ  ، ومبا أنّ "هتديده للنظام العام أو األمن الوطين"شخص يشتبه يف 

  .4رتفاع الصاروخي لألسعاريف مظاهرات وإرضاابت سلمية ضد اال  اشركواجتاه عمال ونقابيني  2008احلركات االجتماعية كما وقع سنة 

كما ميكن للمعين ابألمر أن حيتج  .أايم 8األمر ابالحتجاز اإلداري ميكن أن يصدر شفواي إال أنه ال بد من أن يؤكد تكاباي يف أجل ال يتعدى  ورغم أنّ 

ت عموما ال حترتم قرارات المحاكم اليت أتمر السلطا أنّ  كماالطعن تظل معقدة  إجراءاتعىل هذا االحتجاز اإلداري القابل للتمديد ابستمرار لكن 

وهكذا يتم االحتفاظ آبالف األشخاص يف السجن دون إدانة أو حماكمة لعدة سنوات، أكرث من عرش سنوات ابلنسبة . إبطالق رساح المعتقلني

  .لسجن المقررة علهيمقضوا عقوبة ا نللبعض، كما يتم االحتفاظ قيد االحتجاز اإلداري ويف نفس الظروف ببعض األشخاص الذي

ا ضمن من جهة أخرى، يسمح القانون اخلاص حبالة الطوارئ لرئيس اجلمهورية إبحالة كل قضية إجرامية عىل حمكمة استثانئية ميكنه أن يعني أعضاءه

غري مستقلة وحق الدفاع غري وبذلك تكون المحكمة . قضاة عسكريني، كما ميكنه أن حييل الملف إىل حمكمة عسكرية تتمزي حماكماهتا ابلظلم الصارخ

  .ن وحق النقض غري معترب وابلاتيل فإن أحكامها هنائية ال تقبل المراجعة إال من طرف رئيس الدولةمؤمّ 

  .يعترب القانون التعذيب خمالفة جانئية إال إذا تم يف إطار اعتقال غري قانوين من طرف شخص يقدم نفسه ابعتابره أحد أعوان الدولة وال
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الكرامة  منظمةوتصل . شخص رهن االعتقال دون إدانة أو حماكمة أبمر من وزير الداخلية 20000إىل  18000 ما يقارب، يوجد حسب عدة تقديرات

وهي . ظهر خمتلف أشكال هذه الممارسةأمثلة ت 3أو رسية نعرض مهنا / ابنتظام إبالغات عن حاالت لالحتجاز التعسفي ضمهنا احتجازات إدارية و

  .العتقال التعسفياب المعينالعمل  فريقالكرامة إىل  منظمةا هتغحاالت بلّ 

 دون 2007يانير  17و  2006 يسمربد 24و  14محالت ليلية متت أايم  3عضو قايدي يف مجاعة اإلخوان المسلمني أثانء  26فقد ألقي القبض عىل 

إىل المحكمة اجلانئية المدنية ابلقاهرة بهتمة  2007يانير  29وقد تم تقدميهم يوم  .5معنيني أبسابب هذا اإلجراءأي أمر قضايئ ودون إطالع ال

ورغم تربئهتم من طرف المحكمة اجلانئية العادية اليت أمرت . "االنتماء إىل منظمة حمظورة وتقديم أسلحة وتوفري التدريب العسكري لبعض الطلبة"

                                                      
  .منه نسخة عىل حصلت أهنا 2008 فرباير منتصف يف المستقلة اليوم المرصي صحفية ذركت 2

3 http://constitution.sis.gov.eg/fr/html/link0845.htm  
  http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN08068loidueminec0/Index_Dossiers 2008 سبتمرب Jeune Afrique(، 10( أفريك جون 4
  2009 يانير 12 بالغ الكرامة، انظر 5
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فرباير الالحق، أمر الرئيس حسين  4وباترخي . فإن قوات األمن اليت كانت حارضة أثانء اجللسة قامت إبلقاء القبض علهيم فورا إبطالق رساحهم فورا،

الدفاع لم يبلغوا باترخي المحاكمة فقد قرروا  ومبا أن حماميي ،يكستيبهب مابرك شخصاي أبن حتال القضية من جديد إىل المحكمة العسكرية العلاي

مشكلة من ثالثة قضاة عسكريني بنفس األفعال اليت متت تربئهتم بسبهبا من  فتمت إدانة األظانء من طرف هأية. لدورة احتجاجا عىل ذلكمقاطعة ا

 فريق العمل المعينورغم تنبيه . مهنم 14سنوات ابلنسبة لـ  7 و 3ترتاوح بني  سجنبعقوابت  2008أبريل  15قبل، وحكم علهيم أخريا يوم 

فإن احلكومة لم تعر هذا اإلشعار أي  6التعسفية الاتبع لمنظمة األمم المتحدة إىل أن حرمان هؤالء األشخاص من احلرية كان تعسفايت ابالعتقاال 

  .اهتمام

فريق واحتجزوا منذ ذلك الاترخي استاندا فقط إىل أمر إداري وخلص  1996شخص اعتقلوا سنة  19إىل حالة  2006أتكوبر  18كما تطرقت خمابرة 

كما لم يتم إخطارهم شفواي أبهنم سيسجنون بقرار . قامت بتعذيهبم مابحث أمن الدولةوأن مصالح  7إىل أن احتجازهم حمض تعسف العمل األممي

  .دون أن ميثلوا أمام أية هيئة قضائية أهشر 3و  هشر واحدبني من وزير الداخلية إال بعد انهتاء احتجازهم الرسي الذي تفاوت 

ية يف واجلدير ابلذرك أهنم قدموا مجيعا طلابت إلطالق رساحهم إىل الهآيت القضائية المؤهلة اليت أمرت بذلك نظرا لعدم وجود أي ماتبعة قانون

حبالة  حق االستئانف الممنوح يف القانون اخلاص حقهم، لكن وزارة الداخلية استعملت حقها يف النقض وسلمت قرارات إدارية بأتييد االحتجاز جتعل

  .الطوارئ وهماي وغري ذي فاعلية

لكن رغم أن هذا  ،2007يوليو  23باترخي  19 الـ إبطالق رساح األشخاصالتعسفية ابالعتقاالت  فريق العمل المعينوقد أخربت احلكومية المرصية 

. رهن االحتجاز نزالويال عيل السيد سليم ال يب وايرس السيد وأمين سعيد جاب اهلل عطية وحممد الصادق ومجذمهنم فإن شعابن ال 15 شملاإلجراء 

وتؤكد احلكومة يف جواهبا أن هؤالء . سنة 11قضائية طيلة  إجراءاتالمرسحون قد احتجزوا دون حماكمة وال خضوع ألية  15الـ  وبذلك يكون األشخاص

أي أن احلكومة تعرتف بوضوح ". مية لدهيمأتكدت السلطات من اعتدال أفكارهم وغايب أي خطورة إجرا"األشخاص تم إطالق رساحهم بعد أن 

  .بتجرميها حلرية التعبري واالعتقاد

بهتمة الآتمر يف قضية اغتايل الرئيس أنور الاسدات،  1981سنة، يف أتكوبر  49تم اعتقال السيد طارق عبد الموجود الزمر، الابلغ من العمر حالاي  

لكن لم يطلق رساحه . سنوات أخرى لنفس الهتمة 7ـ ـسنة سجان و ب 15 ــألمن الدولة ب من طرف المحكمة العلاي 1982ثم حكم عليه غايباي سنة 

قرار إداري من وزير الداخلية يقيض بأتييد احتجازه ورغم أن المحكمة اإلدارية العلاي أمرت إبطالق  نظرا لصدور 2003كما كان مقررا يف أتكوبر 

  .ق النقض لالعرتاض عىل القرارفإن وزير الداخلية استخدم ح 2004رساحه يف مايو 

لقد اختفى العديد من األشخاص عموما بعد أن اعتقلهتم عانرص مابحث أمن الدولة، وقد قدمت الكرامة إىل جمموعة العمل حول االختفاءات 

يظهر لهم أثر بعد نقلهم  ولم. مع أشخاص آخرين أطلق رساحهم فيما بعد بعضهم 1997و  1992شخص اعتقلوا فيما بني سنة  17القرسية الحئة بــ 

إذ لم تنجح أرسهم يف احلصول عىل أي خرب عهنم رغم كل اخلطوات اليت  ،القاهرة -  ظوغيليدان ال الدولة مبإىل مكتب التحقيق الاتبع لمابحث أمن 

  .8قامت هبا
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. فالدستور المرصي والقانون اجلانيئ مينعان رسماي هذه الممارسة. تتوفر مرص عىل تراسنة قانونية من المفرتض أن متكهنا من حماربة التعذيب بفعالية

عتقلني لكن المالحظ أن هذه الظاهرة، بدل أن ختتفي، تزداد حدة بل إهنا تتحول إىل فعل ممهنج يسهتدف أاساس األشخاص المهتمني ابإلرهاب أو الم

  .جنبية إىل مرص يف إطار حماربة اإلرهابمني من دول أألسابب سايسية كما أهنا هتم المواطنني المرصيني المسلّ 
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ابلقاهرة حيث أكدوا أهنم تعرضوا لتعذيب بشع أثانء  ظوغيلال  ميدانفقد مر العديد من سجانء الرأي من مرزك استعالمات أمن الدولة الواقع يف 

ورغم كل . ويف السجون أيضا) مابحث أمن الدولةرشطة، (وميارس التعذيب يف مجيع البانايت الاتبعة لألمن . وجودهم قيد احلراسة النظرية

  .تظل بطيئة للغاية ولذا ال يفتح أي حتقيق حقيقي وال تتم ماتبعة اجلالدين اإلجراءاتالشكاايت الرسمية المقدمة من طرف الضحااي، فإن 

يئ لمختلف أحناء اجلسد أما أاسليب التعذيب المستخدمة فمتنوعة جدا من رضب وتعليق مطول من المعصمني والعرقوبني، وصعق كهراب

  .مما جعل العديد من المعتقلني يلقون حتفهم. واغتصاب واعتداءات جنسية أخرى وهتديد ابلقتل

وبقي حمتجزا عدة أهشر يف مقرها الرئييس ببور سعيد حيث  1993سنة  سنة، موظف، اعتقلته مصالح األمن 48السيد عيل عيد الاتبعي رساج، 

ببت له أرضار جسيمة بعد سجنه أبمر إداري من وزير الداخلية، وتزداد حالته الصحية النفسية سوءا بعد أن فقد ض ألصانف من التعذيب ستعرّ 

ت ائورغم صدور عدة قرارات إبطالق رساحه عن عدة هي. استقالليته ولم يعد قادرا عىل تلبية احتايجاته األاسسية إال مباسعدة رفقائه يف السجن

  .9االحتجاز زال رهني قضائية مدنية فال

لكن قوات األمن تربر عموما هذه الوفايت ابالنتحار وال تنجح التحقيقات اليت تتعرث فور صدور األمر  آاثرهتتكرر حاالت الوفاة الانجتة عن التعذيب و

  .هبا يف الكشف عن احلقيقة

ت من المس ابحلق يف احلاية مهنا حالة السيد عبد عدة حاال  10حول التعذيب اخلاصعىل المقرر  2009فرباير  22فقد عرضت منظمة الكرامة يوم  

فقد قامت . 2009فرباير  5سنة والاسكن بطنطا الذي اعتقل أمام مسكنه أثانء حفل زفاف ابنته يوم  54الصادق زهران اشهني، الابلغ من العمر 

ستشفى حيث سجل األطابء وفاته، وحسب السلطات وبعد فقدانه للوعي، تم نقله إىل الم. قوات األمن المتدخلة برضبه بوحشية أمام عدة هشود

  .مستجد يف القضية يّ أل اليت رفعت إلهيا أرسته القضية فقد تم إجراء ترشحي للجثة، لكن أقرابءه لم يتوصلوا حلد الاسعة 

دته إىل المخفر حيث احتجز سنة والاسكن ابإلسكندرية، لالعتقال من طرف رشطة ميان الباسل اليت اقات 35ض السيد أمحد حاسن فؤاد، اتجر، تعرّ 

فقد كان وجهه حيمل آاثر االعتداء وأكد لها أنه كان يتعرض للتعذيب يوماي، وبعد أايم قالئل، علمت  وحسب أخته اليت متكنت من زايرته،. رساي

جواب  يّ أل فإهنا لم تتوصل  لتحقيق،ورغم أهنا شككت يف صدق هذه المعلومة وطلبت النايبة العامة إجراء الترشحي وفتح ا .شنقا" انتحر"أرسته أنه 

  .حلد الاسعة

أمام مزنله ابجلزية من طرف رجال الرشطة الذين نقلوه إىل خمفر وسيم حيث  2007يوليوز  10سنة، اعتقل يوم  24السيد حممد عبد احلفيظ نبوة، 

ه أبنه انتحر إبلقاء نفسه من الطابق الرابع من وبعد بضعة أايم، أخرب رجال الرشطة أرست. ض للتعذيب الوحيش، كما ذرك ذلك هشود عاينتعرّ 

  .برفع القضية إىل الانئب العام الذي لم أيمر إبجراء الترشحي أو فتح التحقيق األرسة فقامت المخفر،

 2009يوليوز  11الذي اعتقله الرشطة يوم ) البحرية(سنة، القاطن ابلرميون، المحمودية  43وتفكر الكرامة يف عرض حالة السيد جمدي أنور مرعي، 

لقى به جثة ض داخلها للتعذيب قبل أن يُ ليتم نقله بعد ذلك بواسطة حافلة صغرية تعرّ  ،مبزنله ألنه احتج عىل هدم الرشطة إلسطبله دون أمر قضايئ

  .هامدة عىل قارعة الطريق، حسب هشود عاين

مسلمني المحتجزين يف سجن طرة أوضاعا غري إناسنية ميكن اعتابرها أما وضعية السجون المرصية فمزرية للغاية، إذ يعيش أعضاء مجاعة اإلخوان ال

نداء إىل الصليب  2007و كانت الكرامة قد بعثت سنة . ويعاين األشخاص المرىض من االنعدام شبه الاتم للعالج. إدراجها يف خانة التعذيب

  .بزايرة األشخاص المحرومني من احلرية يف مرص له ذنالذي لم يؤ 11األمحر
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عن  النظر بغّض  ،وتم احتجازهم مجيعا. إطار التعاون الدويل لمحاربة اإلرهاب، تم حتويل عرشات المشتبه هبم إىل مرص بصفة غري قانونية ويف

يف مرازك االعتقال الاتبعة لمصلحيت االستعالمات العامة ومابحث أمن الدولة حيث تعرضوا للتعذيب الممهنج خالل مدد احتجاز  ،جنسايهتم

وتظل إحدى أكرث احلاالت إاثرة لالستغراب حالة أبو عمر أاسمة مصطفى حسن نرص الذي اختطفته المخابرات المرزكية األمريكية يف . رسيةطويلة و

يوم ألنه حكى بواسطة  23هشر، تم إطالق رساحه ثم اعتقل من جديد بعد  14وبعد اختفائه . مبيالنو قبل حتويله ابلطائرة إىل القاهرة 2003فرباير 

  .دون أن تسجل ضده أي هتمة 2007فرباير  11وقد أطلق رساحه أخريا يوم ، 12مابحث أمن الدولةالهاتف أنه خضع للتعذيب داخل مرزك 

فال . م إعادة األشخاص إىل دولة ميكن أن خيضعوا فهيا للتعذيب يتم خرقه ابنتظاممن معاهدة مانهضة التعذيب الذي حيرّ  3والمالحظ أن الفصل 

ن يف المخيمات بينما يتعرض آخرون أدينوا بهتمة الدخول إىل مرص بصفة غري رشعية لالحتجاز اإلداري أبمر من وزير يتجز حماإلريرتيني  زال مائت

  .الداخلية طبقا لقانون حالة الطوارئ

  

  توصايت - 5

تم إدماجها يف القانون  ن خرق حقوق اإلناسن واليتوإلغاء كل مقتضايت القوانني االستثانئية اليت متكن م 1981رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ  - 

  ؛الداخيل

  ؛فوري وضع حد لالحتجاز اإلداري وإطالق رساح مجيع األشخاص المحتجزين دون حماكمة بشكل - 

أماكن االحتجاز  منع االحتجاز الرسي داخل مابين مصلحة استعالمات أمن الدولة ومجيع مرازك االحتجاز األخرى وإناشء نظام مراقبة مستقل جلميع - 

  ؛األخرى ابلبلد

  ؛أو أرسهم/فتح حتقيقات مستقلة حول ادعاءات التعذيب والماتبعة اجلانئية للمسؤولني عن هذه األفعال وإدانهتم وتعويض الضحااي و  - 

  ؛وحتديد العقوابت المانسبة لزجرهامن الدستور  1فها الفصل تضمني الترشيع الداخيل جرمية التعذيب كما يعرّ  - 

عدم قابلية القضاة للعزل  مبدأكون تشكيلة اجلهاز القضايئ موافقة للمابدئ األاسسية المتعلقة ابستقاللية القضاء عرب ترسيخ تالهسر عىل أن  - 

  ؛ل السلطة التنفيذية يف القضاءوالهسر عىل اإللغاء الاتم لتدخّ 

  .عرب إلغاء أهلية المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنينياالحرتام الفعيل للحق يف المحاكمة العادلة وكذا حقوق الدفاع خاصة  - 
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