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ااحتجاززهھھھما أأثناءيینن بشكلل فعالل في ووفاةة محامعلى االسلططاتت االتحقيیقق  :مصرر  

ووفعالل في ووفاةة  دديیمحاااليیوومم االسلططاتت االمصرريیة بضمانن تحقيیقق سرريیع٬،  للحقووقيیيیننططالبتت االلجنة االددووليیة 
ااحتجاززهھھھما في قسمم شررططة االمططرريیة. االمحاميیيینن إإمامم عفيیفي ووكرريیمم حمدديي أأثناء   

 63لغ منن االعمرر االذذيي كانن يیبإإمامم عفيیفي٬، ي محاماال إإلقاء االقبضض علىااإلعتددااء ووتمم ٬، أأبرريیلل/نيیسانن 10في وو
حيیثث يیززعمم أأنهھ  ٬،تمم ااحتجاززهه في قسمم االمططرريیةوومظظاهھھھررةة ضدد االحكوومة.  في إإططاررفي منططقة االمططرريیة  ٬،سنةً 

شررططة إإلى نيیسانن/أأبرريیلل منن قسمم اال 11في  نقلهھوو ٬،لكك ضرربب حادد على االررأأسسذذ٬، بما في عذذيیببتعررضض للت
تمكنتت االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن منن وونفسس االيیوومم  صددرر فيأأشارر تقرريیرر ططبي وولقدد مستشفى االمططرريیة. 

 تووفيووررأأسهھ.  على مستووىى قوويیةصددمة ل نتيیجة تعررضهھإإلى االمستشفى ددخلل االحصوولل عليیهھ أأنن إإمامم عفيیفي 
نيیسانن/أأبرريیلل. 22في االمستشفى في إإمامم عفيیفي   

تمم تووقيیفف ووااستجوواابب محامم آآخرر كرريیمم حمدديي لالشتباهه في اانتمائهھ إإلى ااإلخوواانن  ٬،فبرراايیرر/شباطط 22في وو
كرريیمم . وووورردد أأنن خططارربددوونن إإ ضدد االحكوومة ٬، وواالمشارركة في مظظاهھھھررةةووررةةحظظم ووهھھھي منظظمةاالمسلميینن٬، 

االصددرر وواالعنقق٬، مستووىى بشددةة على  للضرربب اللل ااحتجاززهه في قسمم شررططة االمططرريیةختعررضض حمدديي 
منن نقلهھ إإلى االمستشفى.تووفي بعدد يیووميینن وو وواالبططنن.  

ارر ووجهھتهھ عضوويینن منن جهھازز ااألمنن االووططني عقبب إإخططيیبب ووقتلل كرريیمم حمدديي إإلى ذذتمم تووجيیهھ تهھمتي تعوولقدد 
نقابة االمحاميینن إإلى مكتبب االمددعي االعامم.   

إإمامم عفيیفي ووكرريیمم حمدديي خاللل ااحتجاززهھھھما كلل منن ووفاةة  إإززااءتشعرر االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن بقلقق شدديیدد وو
٬، بما 2013 ذذضمنن حملة ووااسعة وومتووااصلة تستهھددفف مئاتت االمحاميینن من اننتنددررجااللتانن في قسمم االشررططة 

االمحاميینن وو يیدداافعوونن عنن االمعاررضيینن االسيیاسيیيینن للنظظامم وونشططاء حقووقق ااإلنسانن٬،االذذيینن  االمحاميیننلكك ذذفي 
يیرر. االتجمع وواالتعبحرريیة يینن يیماررسوونن حقهھمم في ذذاال  

عوواائقق٬، بددوونن منن مززااوولة ووااجباتهھمم االمهھنيیة يیجبب أأنن يیتمكنن االمحاموونن بمووجبب االمعايیيیرر االددووليیة٬، وو
لالعتقالل  أأوو بقضايیاهھھھمم أأووتعرريیضهھممال يیجووزز رربطط االمحاميینن بمووكليیهھمم ووتددخلل. أأوو مضايیقة ووأأتررهھھھيیبب٬، ووأأ

االقيیامم بمهھامهھمم.بسببب االتعسفي ووااالضططهھادد   

قتلل إإمامم عفيیفي يیبب ووذذفعالل وومالحقة كلل االمسؤؤووليینن عنن تع"على االسلططاتت االمصرريیة االتحقيیقق بشكلل 
عنن سلووكك غيیرر في مرركزز االشررططة وومساءلة أأيي شخصص مسؤؤوولل  اووكرريیمم حمدديي خاللل فتررةة ااحتجاززهھھھم

عرربيیة مدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيیا في االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن. مشررووعع٬،" قالل سعيیدد بن
بووااجباتهھمم  هھممقيیاملمجرردد  دد االمحاميیننضة ووااالضططهھادد االمتووااصلة ووضع حدد لحملة االمضايیق على االسلططاتت"

."االتعسفيیة ااالعتقاالتت وواالمالحقاتتحاالتت لكك ذذ٬، بما في االمهھنيیة أأوو فضح اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن  



خلفيیة   

 2013سنة  ذذااالعتددااءااتت ضدد االمحاميینن منتشملل متووفررةة للجنة االددووليیة للحقووقيیيینن٬، االمعلووماتت االحسبب 
:ةاالتاليیاالحاالتت   

 9ااستددعي ستة محاميینن لالستجوواابب على خلفيیة مشارركتهھمم في مظظاهھھھررةة في  ٬،نيیسانن/أأبرريیلل 23في 
قرراارر االنائبب االعامم في  ططعنناال هھؤؤالء االمحاميیننوولقدد سبقق لكرريیمم حمدديي.  محاميللتندديیدد بووفاةة اال آآذذااررماررسس/

حمدديي أأمامم االقضاء.كرريیمم بحظظرر االنشرر في قضيیة   

االنظظامم بخررقق  ٬،سليیمانن ززةةمحاميیة حقووقق ااإلنسانن٬، ع ضددتمم تووجيیهھ تهھمم  2015،٬آآذذااررماررسس/ 23في وو
شهھاددةة ضدد االشررططة في  تططووعهھا بتقدديیممبعدد  ٬، ووذذلكك 2013انوونن االتظظاهھھھرر لعامم قبمووجبب لمم االعاميینن سوواال

الحقا٬ً، وو. 2015يینايیرر/كانوونن االثاني  24قتلل ناشططة حززبب االتحالفف االشعبي ااإلشتررااكي شيیماء االصباغغ في 
في االقاهھھھررةة صفتهھا منن شاهھھھددةة إإلى متهھمة. عددلل مكتبب مددعي عامم قصرر االنيیلل  

بعدد  اهھھھيینوورر االمصرريي بسنتيینن سجناتمم االحكمم على محاميیة حقووقق ااإلنسانن م 2015،٬فبرراايیرر/شباطط  9في وو
ووتمم  ألجلل االددفاعع عنن االمتظظاهھھھرريینن. 2013 آآذذااررأأنن حضررتت قسمم شررططة االررملل في ااإلسكنددرريیة في ماررسس/

 ٬،مووظظفيینن حكووميیيینن ووممثلي االسلططاتت خاللل قيیامهھمم بعملهھممبشتمم  تتعلقق االحكمم على ماهھھھيینوورر بمووجبب تهھمم
   وومحاوولة ااقتحامم قسمم االشررططة. 

سبتمبرر/أأيیلوولل  3االمهھدديي٬، إإلى االتحقيیقق في  ووأأسامة باللل ززهھھھرراانن٬، محموودد بسمة محاميینن٬، ةأأحيیلل ثالثكما 
على سماعع  هھھھمصراارر" بسبب إإاالمحكمة في االشغب ووإإثاررةة االجلسة بإجرااءااتت ااإلخالللبسببب " 2014
ووضع قد  ٬،حقوقق ااإلنساننووهھھھو مداافع عن أأحمد ددوومة٬،  . ووكاننمحاكمةاال خاللل جلسةأأحمد ددوومة٬، ٬، موكلهھم

.أأثناء االمحاكمة ددااخل قفص ززجاجي كاتم للصوتت  

٬، تم إإلقاء االقبض على عبد االمنعم عبد االمقصودد بيینما كانن يیحاوولل حضورر جلسة 2013يیوليیو/تموزز 5في وو
تم وولقد مد سعد االكتانى. االمرشد االعامم لإلخواانن االمسلميین٬، ررشادد بيیومي٬، وومحااستجواابب موكليیهھ٬، نائب 

.   2014سبتمبر/أأيیلولل  2 يف بكفالة ق سرااحهھإإلى اانن أأططلااحتجاززهه   
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