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من خالل رصد وتتبع حالة عقوبة اإلعدام خالل األشهر الثالثة األوىل من عام 2021 ميكن 
القول بأن السلطات املرصية ُمرصة عىل االستمرار يف االعتامد عىل عقوبة اإلعدام، وهو 
ما يظهر يف أحكامها يف بعض الجرائم الجنائية، كام يظهر يف التوسع يف استخدامها 
للعقوبة يف قضايا العنف السيايس، والتي يتعرض فيها املتهمني النتهاكات واسعة تخل 
محاكم  إصدار  املرصية،  الجبهة  رصدت  وقد  محاكمتهم.  فرتة  خالل  املكفولة  بحقوقهم 
قضايا  يف  أغلبها  الحايل،  العام  من  األول  الربع  خالل  باإلعدام  حكاًم   92 املدنية  الجنايات 
جنائية. كام أيدت محكمة النقض والطعون العسكرية أحكام اإلعدام الصادرة عىل 4 أشخاص 
 37 عىل  اإلعدام  أحكام  بتنفيذ  الفرتة  نفس  خالل  السلطات  قامت  وقد  جنائية،  قضايا  يف 

شخًصا يف 19 قضية جنائية عىل األقل. 

ما تزال املحاكم املرصية ُمستمرة يف استخدام عقوبة اإلعدام ىف أحكامها عىل جرائم 
كثرية، تصل إىل 105 جرمية نص عليها عدد من الترشيعات املرصية مثل قانون العقوبات رقم 
58 لسنة 1937 وتعديالته، وقانون األحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون األسلحة 
والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة املخدرات رقم 182 لسنة 1960.  وتواجه 
من  واسعة  مساحة  عىل  تطبيقها  منها  اإلشكاليات؛  من  العديد  مرص  ىف  اإلعدام  عقوبة 
انتهاك حقهم ىف  يتم  أن املتهمني غالبًا ما  الخطرية، كام  الجرائم  الجرائم وليست فقط 
الحصول عىل محاكمة عادلة، وهى إحدى الضامنات التي نصت عليها املواثيق واملعاهدات 

الدولية، خاصة ىف القضايا التي بها جرائم ميكن الحكم فيها باإلعدام.

ويف إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة املرصية لحالة عقوبة اإلعدام ىف مرص، 
سواء للقضايا السياسية أو الجنائية، استطاعت املنظمة من خالل تتبع األخبار الصحفية ىف 
وسائل اإلعالم، والتواصل املبارش مع بعض املحامني خالل الربع األول من عام 2021 )يناير - 
فرباير - مارس(، استطاعت رصد تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق 37 شخص وتأييد أحكام اإلعدام 
عىل 4 أشخاص، وتوقيع أحكام اإلعدام عيل 92 شخص، 2 منهم يف قضية واحدة تحتوي 

عىل وقائع عنف سيايس هي قضية مقتل أمني رشطة مبحافظة بني سويف.
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أوالً: تنفيذ أحكام اإلعدام

 37 بحق  األقل  عىل  اإلعدام  ألحكام  املرصية  السلطات  تنفيذ  املرصية  الجبهة  رصدت 
شخص يف أكرث من 19 قضية جنائية، كانت معظمها ىف شهر مارس حيث  تم تنفيذ اإلعدام 
بحق 30 شخص متهمني ىف 14 قضية جنائية عىل األقل، كام تم تنفيذ حكم اإلعدام بحق 
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ثانيًا: أحكام اإلعدام

تم رصد إصدار أحكام بإعدام ما ال يقل عن 92 شخًصا يف 55 قضية، منهم شخصان يف 
قضية واحدة وهي قضية مقتل أمني رشطة مبحافظة بني سويف، باإلضافة إيل 90 شخًصا 

صدر بحقهم حكاًم باإلعدام يف 54 قضية جنائية.

وكان قد شهد شهر يناير إصدار املحاكم أحكام بإعدام 45 شخصا يف 22 قضية منهم 43 
شخص يف 21 قضية جنائية وشخصني يف قضية عنف سيايس، يف مقابل 27 شخص يف 16 
قضية جنائية يف شهر فرباير ، أما يف شهر مارس فقد صدرت أحكام بإعدام 20 شخًصا يف 

17 قضية جنائية.

شخص واحد متهم يف قضية جنائية يف شهر يناير، ويف فرباير تم تنفيذ حكم اإلعدام 
بحق 6 أشخاص متهمني يف 4 قضايا جنائية. 
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ثانيًا: تأييد أحكام اإلعدام

النقض حكم اإلعدام عىل شخصني متهمني ىف قضايا جنائية خالل شهر  أيدت محكمة 
يناير، كام أيدت أيًضا حكم اإلعدام عىل شخصني آخرين متهمني ىف قضيتني جنائيتني ىف 

شهر فرباير.




