
 

 

 

 ١٤ دیسمبر ٢٠١٨

 مصر: على السلطات إنهاء االحتجاز التعسفي للمحامي الحقوقي محمد رمضان

وبدون فورًا رمضان محمد الحقوقي المحامي سراح إطالق المصریة السلطات على أن الیوم للحقوقیین الدولیة اللجنة                  قالت
 أي شروط وإسقاط جمیع التهم الموجهة ضده، وإال فعلیها اتهامه باتهامات معترف بها ومتوافقة مع القانون الدولي.

جلسة حضوره بعد وذلك مدني، بزي أمن قوات قبل من رمضان محمد على القبض إلقاء تم ،٢٠١٨ دیسمبر ١٠ یوم                      وفي
محظورة" "جماعة إلى باالنضمام اتهامه وتم سیاسیة ألسباب علیه قبض الذي محمود، أیمن موكلیه، أحد حبس أمر                   تجدید

 والترویج ألفكارها و"نشر أخبار كاذبة على فیسبوك وتویتر من شأنها اإلضرار بمصالح الدولة العلیا".

عند إال مكانه معرفة من والمحامون عائلته تتمكن ولم الوطني، األمن مقار أحد في علیه القبض لیلة رمضان محمد احتجاز                      وتم
 ظهوره أمام النیابة العامة في اإلسكندریة یوم ١١ دیسمبر ٢٠١٨.

له والترویج إرهابي تنظیم إلى باالنضمام رمضان باتهام النیابة قامت للحقوقیین، الدولیة للجنة المتاحة للمعلومات                 ووفقًا
أول)، منتزه إداري ٢٠١٨ لسنة ١٦٥٧٦ رقم (القضیة ذلك بقصد مطبوعات وإحراز االجتماعي التواصل مواقع                 واستغالل

 وأمرت باحتجازه لمدة ١٥ یوم.

حیث كمحام، لعمله وممارسته التعبیر حریة في لحقه ممارسته من منعه هو لرمضان الموجهة االتهامات من الهدف أن                    ویظهر
أبلغ النیابة وكیل أن للحقوقیین الدولیة اللجنة ٢٠١٨ دیسمبر ١١ یوم رمضان مع التحقیق الحاضرین المحامین أحد                   أخبر

  رمضان بالتوقف عن تمثیل المحتجزین السیاسیین.

في المصریة السلطات "انخراط أن للحقوقیین الدولیة للجنة أفریقیا وشمال األوسط الشرق برنامج مدیر بنعربیة، سعید                  وصرح
ممن وآخرون اإلنسان، حقوق عن ومدافعین ومدافعات محامین، واحتجاز إیقاف من نمط في اإلرهاب" على "حربها                  إطار
األشخاص." هؤالء لحقوق انتهاك هو الصحة من لها أساس وال مشروعة غیر باتهامات واتهامهم له، معارضین النظام                   یراهم
من األشخاص لمنع اإلرهاب لمكافحة شرعت التي القوانین استخدام عن التوقف المصریة السلطات "على أن بنعربیة                  وأضاف

  ممارسة حقوقهم والمحامین من ممارسة مهنتهم بشكل صحیح."

لمنشورات رمضان حیازة أدعت قد النیابة فإن دیسمبر، ١١ في رمضان محمد مع التحقیق حضروا الذین للمحامین                   ووفقًا
رمضان قام فیه، موثوق إعالمي ل  مصدر ووفقًا الصفراء. السترات من وعدد - السیسي الفتاح عبد - المصري الرئیس                    تعارض
الحكومة قرار من للسخریة صفراء سترة فیها یرتدي علیه، القبض إلقاء من أیام عدة قبل فیسبوك، موقع على له صورة                      بنشر

 بالحد من بیعها.

شهر نهایة حتى الصفراء السترات بیع من بالحد الشهر هذا بدایة في المصریة السلطات قیام إلى إعالمیة تقاریر أشارت                     وقد
فرنسا في الصفراء" "السترات مظاهرات لمحاكاة القادم الشهر المعارضة قبل من استخدامها من خوفًا وذلك ،٢٠١٩                  ینایر

 خالل الذكرى السنویة لثورة ٢٥ ینایر التي قامت ضد حسني مبارك.

https://madamirrorreloaded.appspot.com/madamasr.com/ar/2018/12/11/news/u/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/11/egypt-bans-sale-of-gilets-jaunes-yellow-vests-in-fear-copycat-protests?fbclid=IwAR0SOWF-9XfVLsx4zLl-xBTTpKRmqybxSc5XTDbs8WhOSuexE3YSzAzY4w8


لهم المصري النظام تصنیف بسبب أو كمحامین لعملهم ممارستهم بسبب استهدافهم تم الذین المحامین أحد هو رمضان                   محمد
 كمعارضین له.

عن الدفاع عن ولردعهم إلكترونیة مواقع على تعلیقات لنشرهم الحقوقیین المحامین على القبض "إلقاء أن بنعربیة سعید                   قال
"على أن وأضاف السلطة." انتهاكات مواجهة في أخیر دفاع كخط المحامي به یقوم أن یجب الذي المستقل الدور یعیق                     موكلیهم

 مصر حمایة هؤالء المحامین وضمان أمنهم، ولیس تكمیم أصواتهم من خالل إجراءات جنائیة متعسفة."

 خلفیة

على بالتحریض تتعلق بتهم اتهامه في رمضان على ،٢٠١٧ إبریل في غیابیًا، حكمت قد اإلسكندریة جنایات محكمة                   كانت
خمس لمدة اإلنترنت استخدام وعدم سنوات خمس لمدة المنزل مغادرة بعدم وإلزامه سنوات عشر لمدة بالسجن                  اإلرهاب
المحكمة قررت وقد المصري. الرئیس ضد فیسبوك موقع على وهمیة صفحات على إلیه ُنسبت تعلیقات لنشره وذلك                   سنوات،

 وقف إعادة محاكمة رمضان لحین الفصل في  الطعن  المقدم للمحكمة الدستوریة على قانون اإلرهاب.

على ویجب احتجازه، وبمكان علیه القبض تم بأنه شخص بإبالغ، السلطات یكلف أن أو یبلغ، أن في الحق إیقافه تم شخص                       لكل
حجز داخل ذلك في بما احتجازهم، وقت من وطبیب ومحامي لعائلتهم الوصول في الحق المحتجزین كافة إعطاء                   السلطات
العادلة، المحاكمة في وحقه الحریة في حقه من یحد شخص احتجاز أثناء محامي مع التواصل على قیود وضع إن                     الشرطة.

 الذین تحمیهما المادتین ٩ و١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وهو ملزم لمصر.

تكوین وحریة التعبیر حریة في الحق والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من و٢٥ و٢٢ ١٩ المواد                   وتحمي
هذه اإلنسان حقوق عن بالمدافعین الخاص المتحدة األمم إعالن یحمي وبالمثل، العامة. الشؤون في والمشاركة                 الجمعیات
من اإلنسان حقوق عن والمدافعین المدافعات بحمایة الدول وتلزم اإلنسان، حقوق عن والمدافعون المدافعات تخص حین                  الحقوق
أي أو الضغط أو - القانون بحكم أو الواقع بحكم فعلي كان سواء – السلبي التمییز أو االنتقام أو التهدید أو العنف من إجراء                          أي

 إجراء تعسفي آخر بسبب الممارسة المشروعة لهذه الحقوق.

جمیع أداء على القدرة للمحامین یكفلوا بأن الدول تلزم المحامین دور بشأن األساسیة المتحدة األمم مبادئ من و١٨ ١٦ الفقرة                      إن
للمالحقة بتعریضهم، التهدید وال تعریضهم وعدم الئق، غیر تدخل أو مضایقة أو إعاقة أو تخویف بدون المهنیة                   وظائفهم
عن التعبیر في حقهم ممارسة بإمكانهم وأن بها، المعترف المهنة وآداب ومعاییر واجبات مع یتفق بعمل قیامهم نتیجة                    القانونیة

 الرأي.

للمدافعات القسري واالختفاء التعسفي القبض عملیات بخصوص قلقها عن مسبقا للحقوقیین الدولیة اللجنة أعربت                وقد
 والمدافعین عن حقوق اإلنسان والمحامین والنشطاء السیاسیین واألشخاص الذین یقدموا الدعم للمحتجزین السیاسیین.

أبریل منذ الطوارئ حالة إلعالن المتكرر مصر تجدید إزاء قلقها عن للحقوقیین الدولیة اللجنة أعربت ،٢٠١٨ یونیو                   وفي
السیاسیین والنشطاء اإلنسان حقوق عن والمدافعین والمدافعات الطالب أنشطة قمع أجل من الطوارئ حالة واستخدام ،٢٠١٧                

 وأعضاء النقابات والذین یشتبه في معارضتهم للحكومة.

 للتواصل:
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