
 

 

 

 املدني املجتمع قمعمصر: يجب على السلطات اإلفراج عن العاملين في املبادرة املصرية للحقوق الشخصية والكف عن 

  2020نوفمبر  20

إلى اإلفراج الفوري وغير املشروط عن املدافعين عن حقوق  دعت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم السلطات املصرية

 وكريم عنارة. اإلنسان جاسر عبد الرازق ومحمد بشير 

على خلفية ، املبادرة املصرية للحقوق الشخصية رائدةال حقوقيةالنممة في امل كبار  ون موظفوهم ن، ياملعتقلتم استهداف 

 عملهم في مجال حقوق اإلنسان.

هذه االعتقاالت هي جزء من حملة واسعة ومستمرة من قبل الجيش والحكومة لترهيب وإسكات منممات املجتمع املدني، 

 اإلجراءات القضائية الصورية. غير ذلك منو تتعلق "باإلرهاب"  تلفيق تهمبما في ذلك عن طريق 

ادة الحكومة املصرية بقيتكتب ، وجاسر عبد الرازق، واتهامهم بجرائم تتعلق باإلرهاب "باعتقال محمد بشير وكريم عنارة

 جديًدا مرعًبا في كتابالرئيس السيس ي 
ً
" علق سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا ،يالقمع هافصال

 "رافو  على املجتمع املدني املستقل باللجنة الدولية للحقوقيين. "يجب أن تنتهي حملتهم

املعادي ، من منزله بللمبادرة املصرية للحقوق الشخصية، املدير التنفيذي جاسر عبد الرازق  تم اعتقال ،2020 نوفمبر 19في و

إلى جماعة االنضمام ب" 855/2020في القضية رقم  وتم اتهامهمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا   قوات األمن.من قبل  بالقاهرة

 .من بين تهم أخرى  إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة"

اعتقل  كما  .حمد بشير في منزله بالقاهرةاملدير اإلداري للمبادرة املصرية للحقوق الشخصية م اعتقالتم ، 2020نوفمبر  15في و

 . 2020نوفمبر  17في  ،املبادرة املصرية للحقوق الشخصيةنارة، مدير برنامج العدالة الجنائية بعكريم 

، بمن فيهم اإلنسانامين واملدافعين عن حقوق لعديد من املحبرفقة ا ،855/2020القضية رقم نفس في  تهمكالهما يواجه 

 .مد الباقر وماهينور املصري مح

قبل الجيش  من معوالقتعرضت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية خالل السنوات السبع املاضية لنمط من املضايقات لقد 

 والحكومة.

وتم  ،حسام بهجتواملدير التنفيذي السابق  للحقوق الشخصية  مؤسس املبادرة املصرية أصول ، تم تجميد 2016في عام ف

 منذ ذلك الحين.عليه حظر سفر  فرض

https://eipr.org/press/2020/11/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Egypt-Attacks-on-Lawyers-News-web-stories-2019-ARA.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/20/294293
https://www.icj.org/egypt-joint-ngo-statement-to-un-human-rights-council/


ل ضباط ة من قب، في مطار القاهر املبادرة املصرية للحقوق الشخصية، باحث في باتريك جورج زكي اعتقالتم ، 2020في فبراير 

"نشر أخبار  همةت وجه إليه املدعي العام. كما بما في ذلك الصعق بالكهرباءللتعذيب تعريضه  نسب إليهمالذين  ،األمن الوطني

 لليومال يزال و  ،من بين تهم أخرى  "،"التحريض على االحتجاج دون إذن كاذبة" و
ً
 .محتجزا

دد من السفراء قام بها ع زيارةالثالثة في املبادرة املصرية للحقوق الشخصية عقب  املوظفينوتأتي االعتقاالت األخيرة لكبار 

، والتي تم خاللها مناقشة 2020نوفمبر  3للحقوق الشخصية في تب املبادرة املصرية إلى مكروبيين ودبلوماسيين آخرين األو 

 أوضاع حقوق اإلنسان في مصر.

هاكات عدم التغاض ي عن االنت مع نظام السيس ي "يجب على املجتمع الدولي وال سيما الدول املنخرطة في تعاون سياس ي وأمني

تهاكات وضمان نعليهم املطالبة بوضع حد لهذه اال بل و ". عربيةأضاف بن "،في البالد فعين عن حقوق اإلنسانالجسيمة ضد املدا

 سان بحرية ودون مجال حقوق اإلن فياملشروع لى القيام بعملهم ع ينحقوق اإلنسان املستقلة قادر  مجموعاتأن األفراد و 

 ".تخويف أو مضايقة

 :لالتصال

، 3817-979-22-41فريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، هاتف: +امدير برنامج الشرق األوسط وشمال سعيد بنعربية، 

 said.benarbia(a)icj.orgبريد إلكتروني: 

 

 

 

 

https://eipr.org/en/campaigns/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-free-patrick
https://eipr.org/press/2020/11/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9

