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وضمان  جمع،والت احترام وحماية حق المصريين في حرية التعبيرباليوم السلطات المصرية  طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين

د ض األخيرة المظاهراتجميع المعتقلين تعسفياً على مدار األسبوع الماضي في سياق عن  المشروطغير اإلفراج الفوري و

 . الرئيس عبد الفتاح السيسي

شخص بعد "مشاركتهم في  1000احتجاز أكثر من فيه يؤكد  بيانًا العام بئاالن، أصدر مكتب سبتمبر 26 يوم فيو

 "معارضة النظام".الوضع االقتصادي في البالد"، و "عدم رضاهم عن" و "اعترافات" بأن مشاركتهم تتعلق بـالمظاهرات

 ت الى معظمهمهوج هشخص، وأن 2000ب ال قارما يتم اعتقال ية إلى أنه قد المنظمات غير الحكومية المحل توثيق يشيرو

  ".بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة كاذبةأخبار  نشر وإذاعة "و ،"االنتماء إلى جماعة إرهابية"  تهم

ها فكيكتو تميت،المس هاقمعو ،السيسي اتحكوم فسادست سنوات من  لالحتجاجالمصريون الذين خرجوا إلى الشارع يتحدى "

مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في اللجنة  ،علق سعيد بنعربية ".المساءلة تضمانالالقانون و لسيادةالمنهجي 

والقضاء  ةالعامالنيابة قوم ت، في البالد غير راضين عن الوضع يزعم أنهم أشخاصبالسجون تعبئة ب "الدولية للحقوقيين 

الحريات وحقوق اإلنسان ل عسكرنتهاكات الا في مواجهةوليس كدرع  ،كأداة من أدوات القمع مرة أخرىالمصري بالتصرف 

 األساسية".

يوًدا ميق من أن القوانين المصرية تفرض قالعتعبر اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها ، اليوم احتجاجات جديدة ترقبفي ظل و

، بما في ذلك باستخدام لتفريق االحتجاجاتواسعة منح قوات األمن سلطات تو ،مفرطة على ممارسة الحق في حرية التجمع

 .حماية األرواحل ضروريةتكون القوة المميتة عندما ال 

 تفريقفي سياق  القوات المسلحةعلى يد قوات األمن و شخص 1000ما يزيد على  مقتلستة أعوام على ر بعد مروو

عن ؤولين المسمن خص واحد يتم تقديم شأنه لم  اللجنة الدولية للحقوقيين إلى تشير، عة العدوية وميدان النهضةاعتصامات راب

 .إلى العدالة عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين

ك ، بما في ذلمتناسب غير قانوني وغير بشكل العنفاستخدام  فيطويل  ماضياألمن والقوات المسلحة المصرية  قواتل"

االمتثال اللتزامات مصر  على قوات األمن والقوات المسلحةعربية. "يجب بنأضاف  "،المتظاهرينالذخيرة الحية على إطالق 

في و ،السيئة عذيب وغيره من ضروب المعاملةمن الت في الحريةواة، في الحي المتظاهرين حقبموجب القانون الدولي وضمان 

 ".التجمع وتكوين الجمعياتالتعبير و حرية
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