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ما تزال المحاكم المصرية ُمستمرة في استخدام عقوبة اإلعدام فى أحكامها على جرائم 
قانون  المصرية مثل  التشريعات  ذكرها فى عدد من  ورد  جريمة  إلى 105  كثيرة، وصلت 
العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديالته، وقانون األحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 
وقانون األسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 

لسنة 1960. 
على مساحة  تطبيقها  منها  اإلشكاليات؛  العديد من  اإلعدام فى مصر  عقوبة  وتواجه 
واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين فى القضايا السياسية 
أو اإلرهاب غالًبا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات 
التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن 

الحكم فيها باإلعدام.
وفى إطار الرصد الشهرى الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة اإلعدام فى مصر، 
سواء للقضايا السياسية والجنائية، استطاعت المنظمة من خالل تتبع األخبار فى وسائل 

اإلعالم والتواصل مع المحامين خالل الشهور الثالثة االولى من عام 2019 رصد اآلتى :
أواًل: تنفيذ أحكام اإلعدام

رصدت الجبهة المصرية تنفيذ السلطات المصرية ألحكام اإلعدام بحق 15 شخًصا في 3 
قضايا سياسية وهي المعروفة إعالمًيا: »نجل المستشار/ نبيل فراج / النائب العام«.

ثانًيا: أحكام اإلعدام
 تم رصد ما ال يقل عن إصدار أحكام بإعدام 142 شخص فى 94 قضية، منهم شخص 
واحد فى قضية واحدة سياسية والمعروفة إعالمًيا بخلية أكتوبر، باإلضافة إلي 141 شخُضا 

صدر بحقهم حكًما باإلعدام فى 93 قضية جنائية.
كان قد شهد شهر يناير إصدار المحاكم لـ 39 حكًما باإلعدام فى 27 قضية جنائية، في 
مقابل 52 حكًما باإلعدام فى 32 قضية جنائية  في شهر فبراير ، أما فى شهر مارس فقد 
صدر 51 حكًما باإلعدام فى 35 قضية منهم شخص واحد فى قضية واحدة سياسية و50 

شخص فى 34 قضية جنائية. 

ثالًثا: إحالة األوراق للمفتي
   أحالت المحاكم المصرية  أوراق ما ال يقل عن 186 شخًصا فى 81 قضية لمفتي الجمهورية 
الستطالع الرأي الشرعي في إعدامهم منهم 18شخًصا فى 4 قضايا سياسية و168 شخًصا 

فى 77 قضية جنائية .
ففى شهر يناير تمت إحالة أوراق 56 شخص فى 20 قضية كانت جميعها جنائية، وفى 
9 أشخاص فى قضيتين  أوراق 75 شخص فى 33 قضية منهم  إحالة  فبراير تمت  شهر 
سياسيتين و66 شخص فى 31 قضية جنائية، أما شهر مارس، فقد أحالت المحاكم المصرية 
أوراق 55 شخص فى 28 قضية منهم 9 أشخاص فى قضيتين سياسيتين إحداهما بقضاء 

عسكرى. باإلضافة إلي 46 شخًصا فى 26 قضية جنائية 
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