
 ا سراحھم جمیعً إطلقوا .. أوقفوا االعتقال التعسفي: مصر

 

، بدأ اثنا عشر ناشًطا باإلضراب عن الطعام احتجاًجا على احتجازھم المطول السابق للمحاكمة في مجمع سجن  ۲۰۲۲شباط  / منذ أوائل فبرایر
الذین أضربوا عن الطعام احتجاًجا على    ولید شوقيو  جالل البحیريو   )ریجو( أحمد ماھر  و   )موكا (عبد الرحمن طارق  طرة، ومن بینھم  

.  كما أن صحتھم باتت بخطر نظراً لتدھور حالتھم الجسدیة .  آذار، أنھى ولید شوقي إضرابھ عن الطعام/مارس  8في  .  سجنھم غیر القانوني
عاله، وكذلك جمیع األفراد تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصریة إلى اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن األفراد المذكورین أ

 .الكثر اآلخرین المحتجزین حالیًا بسبب ممارستھم السلمیة لحقھم في حریة التعبیر

بتھمة االنضمام إلى جماعة إرھابیة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام    ،2020رھن الحبس االحتیاطي منذ مایو    )و جری( أحمد ماھر  یقبع  
إال أن نیابة   ،2020تشرین األول    /في أكتوبر  ،586/2020أمرت المحكمة باإلفراج عنھ بموجب القضیة رقم  و.  وسائل التواصل االجتماعي

 . 885/2020القضیة رقم وھي أمن الدولة أمرت باحتجازه بنفس التھم في قضیة أخرى، 

بعد مشاركتھ في احتجاج ضد المحاكمات    ، تلتھ فترة بقي خاللھا تحت المراقبة    ، ا بالسجن ثالث سنواتحكمً   ) موكا(عبد الرحمن طارق  قضى  
بتھمة االنضمام إلى جماعة إرھابیة، ومنذ ذلك الحین ال یزال    ،2019مرة أخرى في سبتمبر    اعتقل و.  2013العسكریة للمدنیین في أغسطس  

ومع ذلك، تم تدویره  .  واستبدال الحبس االحتیاطي بإجراءات المراقبة  ،2020أمرت المحكمة باإلفراج عنھ في مارس  .  قید الحبس االحتیاطي
.  باإلفراج عنھ، لكن ھذا القرار لم ینفذ قط  2020ت محكمة الجنایات في سبتمبر  أمر.  2020بنفس التھم في أبریل    مختلفةعلى رقم قضیة  

قسرًی و ذلك  بعد  من  اختفى  ألكثر  بعدیومً   60ا  فیما  أخرى  مرة  ظھر  ثم  التھم،  .  ا  بنفس  ثالثة  قضیة  في  علیھ  ُحكم  رقم وھي  ثم  القضیة 
لمدة  بدأ  و.  1056/2020 الطعام  أواخر عام    یوًما  53إضرابًا عن  المطول دون محاكمة  ؛2020في  اعتقالھ  أیًضا على  أنھى  و.  احتجاًجا 

 .  بسبب تدھور صحتھ والضغط الذي تمارسھ سلطات السجن ؛2021فبرایر   4ضراب في اإل

ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام  اإلنتماء لإلرھاب  لمدة أسبوع قبل أن یعود للظھور بتھم    واختفى  ،2018مارس    3في    جالل البحیرياعتقل  
 ، 31/7/2018تم الحكم علیھ بتاریخ  .  لضرب أثناء اختفائھتعرض للتعذیب واو.  شبكات التواصل االجتماعي وازدراء األدیان وإھانة الجیش

 .بسبب أشعاره وبتھمة إھانة العسكر ونشر أخبار كاذبة  ي؛جنیھ مصر  10.000بالسجن ثالث سنوات وغرامة 

اعتقلت قوات األمن الدكتور ولید شوقي من عیادتھ في القاھرة  في 14 أكتوبر/تشرین األول 2018 وبعد ذلك اختفى قسریاً لمدة ستة أیام. 
في  .  2018/ 621ظھر شوقي الحقاً في نیابة أمن الدولة واتھم باالنضمام إلى جماعة إرھابیة ونشر أخبار كاذبة بموجب القضیة رقم  

ومع ذلك، أمرت نیابة أمن الدولة الحقًا باحتجاز شوقي بنفس التھم في  . ، أفرجت محكمة الجنایات عنھ في ھذه القضیة2020آب /أغسطس
.880/2020قم قضیة أخرى، القضیة ر   

، مضیفًا أنھ "مشكلة منھجیة تتعلق باالحتجاز التعسفي في مصر"الضوء على    األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفيسلط فریق  
انتھاكً   في ظل ظروف معینة، یمكن" المنھجي أو غیره من أشكال الحرمان الشدید من الحریة  النطاق أو  لقواعد   اأن یشكل السجن واسع 

 ".  جرائم ضد اإلنسانیة والقانون الدولي 

النشطاء والشخصیات السیاسیة والصحفیین والطالب    ؛ھناك عشرات اآلالف من األفراد المحتجزین بشكل تعسفي في مصر بما في ذلك 
ن وموظفي منظمات المجتمع المدني والمدافعین والمدافعات عن حقوق اإلنسان وأفراد من أسر المعارضین السیاسیین والمدافعون والمحامی 

جتماعي وكذلك األفراد الذین ینتقدون الظروف السیاسیة  عن حقوق اإلنسان الذین یقیمون في الخارج ونساء مؤثرات في مواقع التواصل اال
 .جتماعیةأو االقتصادیة أو اال 

 : بینما یقبع غالبیتھم في الحبس االحتیاطي  ؛ا؛ تم الحكم علي بعضھماألسماء التالیة ھي ألفراد من بین المحتجزین تعسفً 

 . )سیاسي( عبد المنعم أبو الفتوح •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان) اعبد الرحمن طارق موك •
 . (صحفي) أحمد عالم •
 . (طبیب بیطري، ناشط بیئي، مدافع عن حقوق اإلنسان ونقابي)  أحمد عماشة •
 . أحمد بدوي •
 . محكوم علیھ من قبل محكمة الجنایات ،(ناشط وكاتب) ھ أحمد دوم •
 . ماھر (ریجو)أحمد  •
 . )صحفي ( سبیعأحمد  •
 . محیيأحمد  •
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https://www.madamasr.com/en/2021/02/04/news/u/abdel-rahman-mocha-tarek-ends-almost-2-month-hunger-strike-in-protest-of-arbitrary-detention-due-to-health-issues-pressure-from-prison/
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https://daaarb.com/%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8/?fbclid=IwAR2gnQE6QDTEE_317Zb8fZkQhxDIZO5DofBY47bsJreACinnxJ4A5ABDLDY
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 . والمحكوم علیھ من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ ،أحمد سمیر السنطاوي •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان) أحمد تمام •
 .عن حقوق اإلنسان) مدافعة( عائشة الشاطر •
ن ومدافع عن حقوق اإلنسان) عالء عبد الفتاح •  . محكوم علیھ من قبل محكمة طوارئ أمن الدولة ،(مدِوّ
 .(مدافع عن حقوق اإلنسان) عالء عصام •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان ومحام) عمرو إمام •
 .أنس البلتاجي •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان ومحام) عمرو نوھان •
 . (باحث) أیمن عبد المعطي •
 . (محام)  عزوز محجوب •
 .)صحفي( بھاء الدین إبراھیم •
 . )صحفي( بدر محمد  •
   .دولت یحیى •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان ومحام) عزت غنیم •
 .محكوم علیھ من قبل محكمة الجنایات ،زعفرانيجعفر ال •
 . من قبل محكمة عسكریةعلیھ محكوم  ،(شاعر) جالل البحیري  •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان ومحام) ھیثم محمدین •
 . ) صحفي(  حمدي الزعیم •
 . محتوى على اإلنترنت)، محكوم علیھا من قبل محكمة الجنایاتصانعة ( حنین حسام •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان) بربريحسن  •
 . حسن مصطفى •
 . ) صحفي( ھشام عبد العزیز •
 . محكوم علیھ من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ ،)صحفي (  ھشام فؤاد •
 .محكوم علیھ من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ  ،)صحفي( حسام مؤنس  •
 . (مدافعة عن حقوق اإلنسان ومحامیة) ھدى عبد المنعم •
 . حسام خلف •
 . حسین خمیس محمد شبل •
 .(مدافع عن حقوق اإلنسان) عز الدینإبراھیم  •
 . ومدافع عن حقوق اإلنسان) محاٍم ( إبراھیم متولي •
 . محكوم علیھ من قبل محكمة عسكریة ،)صحفي( إسماعیل اإلسكندراني •
   .خلود عامر •
 . مروة عرفة •
 .(منتج) معتز عبد الوھاب •
 .(مدافع عن حقوق اإلنسان) محمد عادل •
 . محكوم علیھ من قبل محكمة طوارئ أمن الدولة ،(مدافع عن حقوق اإلنسان ومحام) محمد الباقر •
 . (ناشط وسیاسي)   محمد القصاص •
 . محكوم علیھ من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ ،في/ مدون)ا(مدافع وصح  اھیم رضوان "أوكسجین"محمد إبر •
 .محمد محیي الدین •
   .) صحفي(  محمد سعید فھمي •
 . (مدافع عن حقوق اإلنسان ومحام) محمد رمضان •
   .)صحفي(  محمد صالح •
 . مصطفى جمال •
 . (صانعة محتوى على اإلنترنت)، محكوم علیھا من قبل محكمة الجنایات مودة األدھم •
 . (مدونة) نرمین حسین •

https://mo3takaleen.net/en/equestrian/ahmed-samir-santawi/
https://mo3takaleen.net/en/equestrian/ahmed-tammam/
https://mo3takaleen.net/en/equestrian/aisha-khairat-el-shater/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26743
https://www.accessnow.org/free-alaa/
https://mo3takaleen.net/en/equestrian/alaa-essam/
https://mo3takaleen.net/en/equestrian/amr-imam/
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، بما في ذلك الحرمان من الزیارات العائلیة،  ظروف السجن الالإنسانیةمخاوف جدیة بشأن    اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدةأثار خبراء  
أثناء االحتجاز.  الوفیات  في  تساھم  أو  تؤدي  التي  الرعایة الطبیة  التواصل مع محامین، وعدم كفایة  القدرة على  على    وحثوا مصر  وعدم 

"معالجة أوضاع السجون على وجھ السرعة وتغییر ما یبدو أنھ ممارسات راسخة تنتھك بشدة حق الناس في الحیاة، والحق في عدم التعرض  
 بیة مناسبة ". ورعایة ط ،لالحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض للتعذیب أو سوء المعاملة والحق في محاكمة عادلة

تتعرض النساء المحتجزات للتعذیب والعنف القائم على النوع االجتماعي في الحجز من قبل السلطات في ظل اإلفالت التام من العقاب. وقد  
مخاوف بشأن نقص التدابیر الخاصة بالنوع    القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةولجنة    جراءات الخاصة لألمم المتحدةخبراء اإلأثار  

التي تلبي احتیاجات المحتجزات، والحرمان من الوصول إلى المرافق والمواد الالزمة لتلبیة احتیاجات النظافة الشخصیة للمرأة،   االجتماعي
واالفتقار إلى آلیات اإلنصاف والمساءلة عن ضحایا العنف الجنسي، ونقص الرعایة الطبیة والظروف غیر الصحیة في السجون، واستخدام  

 حبس االنفرادي المطول كعقوبة.  التفتیش الذاتي وال

اإلنسان  31، حثت  2021مارس    12في   في مجلس حقوق  للنشطاء والصحفیین   دولة  إنھاء اضطھادھا  المتحدة مصر على  لألمم  التابع 
على إنھاء "ممارسة إضافة محتجزین  كذلك  مصر    وحثت الدولباإلفراج عنھم دون قید أو شرط.    مصروطالبوا  والمعارضین السیاسیین.  

جابة  إلى قضایا جدیدة بتھم مماثلة بعد انتھاء الحد القانوني لالحتجاز السابق للمحاكمة" (التدویر). ولكن بعد مضي عام، فشلت مصر في االست 
 لھذه الدعوات. 

 نحث مصر على: 

الجمعیات    اإلفراج .1 وتكوین  التعبیر  في حریة  لحقوقھ  السلمیة  ممارستھ  بسبب  أي شخص محتجز  المشروط عن  الفوري وغیر 
والتجمع، وكذلك حقھ في الدفاع عن حقوق اإلنسان؛ اإلفراج عن اآلخرین المحتجزین بشكل تعسفي، بمن فیھم المحتجزون لفترة  

احتجازھم؛ الكف عن ممارسة توجیھ االتھام إلى المتھمین في قضایا جدیدة    طویلة قبل المحاكمة دون إمكانیة الطعن في قانونیة
مماثلة "التدویر"؛  بتھم  باسم  تُعرف  من  ،  والتي  وغیره  التعذیب  من  المحتجزین  المعاملة وضمان  أشكال  وحمایة  إمكانیة   سوء 

-بما في ذلك في سیاق جائحة كوفید  ؛المناسبة تواصلھم المنتظم مع عائالتھم والمحامین الذین یختارونھم، وتوفیر الرعایة الطبیة
 ؛19

الفوري للمحاكمات الجاریة ضد األفراد المحتجزین تعسفًی إلغاء األحكام الجائرة الصادرة فورً  .2 التھم، والوقف  ا ا، وإسقاط جمیع 
 الذین أحیلت قضایاھم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.  

على اإلفراج الفوري  الحكومة المصریة  حث  فراد المحتجزین تعسفیا في مصر؛ و لتضامن مع جمیع األنحث الدول والمجتمع المدني على ا
 وغیر المشروط عنھم ، وتقدیم تعویضات شاملة وكافیة عن الحرمان التعسفي من حریتھم واألضرار األخرى التي لحقت بھم. 
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