
 

 

 بحق زياد العليمي وآخرين واإلفراج عنهم فورا   الصادرة  مصر: يجب إسقاط أحكام اإلدانة

 2021نوفمبر  19

، وضمان  957/2021خرين في القضية رقم  اآلإدانة زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد و  إسقاط على السلطات المصرية  

 .  لحقوقيين اليومل الدوليةجنة  اللقالت   اإلفراج الفوري وغير المشروط عنهم، 

 ،زياد العليمي  ،، أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ المصرية النائب السابق بالبرلمان والمحامي الحقوقي2021نوفمبر    17في  

والسياسيين وا  ،والصحفيين  فؤاد  وهشام  مؤنس  آخرين  حسام  الدولة "بسبب  ثنين  هيبة  إضعاف  شأنها  من  كاذبة  أخبار  نشر 

بالسجن لمدة خمس سنوات وأربع سنوات وثالث سنوات على التوالي، وغرامة حكمت عليهم  كما  "  .بأمنها القومي  واإلضرار 

 . أمريكي( لكل منهم دوالر 32)جنيه مصري  500قدرها 

وفؤاد  لقد   ومؤنس  العليمي  االحتياطي  ال  تحتكان  يوليو  حبس  عالقة  ف  2019منذ  مختلفة  ي  جنائية  رقم -بقضية  القضية 

"قضية    -2019/ 930 باسم  أيًضا  تضمنت    " ،األملتحالف  المعروفة  وتحريض  والتي  "مساعدة  إرهابيةتهم  لتحقيق   منظمة 

وال تزال هذه التهم قائمة   الفتنة واإلطاحة بالحكومة "ثارة  و" نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل االجتماعي إل  "،اأهدافه

 ضدهم.

  والنشطاء وكل من يشتبه بمعارضته المحامين والصحفيين  إسكات  إن محاكم الرئيس السيسي تواصل سحق المعارضة و"

مصر    تم تحويل  وبذلكاللجنة الدولية للحقوقيين. "قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا ب  للحكومة،"
   "أصوات معارضة.ي  ألال مجال فيها وليسية إلى دولة ب

التي تُحال   -، إال أن محاكم أمن الدولة طوارئ 2021أكتوبر  25رفع "حالة الطوارئ" في  أعلنت على الرغم من أن مصر قد 

 .المحالة إليهاالنظر في القضايا  كانهاال زال بإم –قوانين الطوارئ  تطبيق الناتجة عنإليها القضايا 

للحق في محاكمة عادلة بموجب القانون صريح  أحكام هذه المحاكم نهائية وغير قابلة لالستئناف، في انتهاك  يجدر الذكر بأن  

 والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. الدولي 

االعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري والمحاكمات الصورية أمام  من خالل   ألنهعلى الورق فقط،   ’حالة الطوارئ‘ ع"تم رف

حالة    يقوم بفرض  الرئيس السيسي  فإن،  ’رهابمكافحة اإل‘االستخدام التعسفي إلجراءات  كذلك  محاكم أمن الدولة طوارئ و

 . أضاف بنعربية  طوارئ غير معلنة،"

ووقف إساءة    "العليمي من "قائمة اإلرهاب،  اسم  األمم المتحدة السلطات المصرية إلى إزالة  خبراء، دعا  2021فبراير    11في  

 والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. الدولي ، في انتهاك للقانون بشكل ممنهج سلطات "مكافحة اإلرهاب"استخدام  

  " "قائمة اإلرهابيين،  فيزياد العليمي    بإدراجالمصرية قراًرا    النقضأيدت محكمة  فقد  خبراء األمم المتحدة،    طلبعلى الرغم من  

 لة طوارئ.، في اليوم السابق لبدء محاكمته أمام محكمة أمن الدو2021يوليو  14في 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلنشاء      -أخرىت حقوقية إلى جانب منظما-  دعوتها  لحقوقيين،الدولية للجنة  التكرر  

تقارير   في مصر   حقوق اإلنسان  حالة  آلية لرصد الجسيمة لحقوق اإلنسان في    وإعداد  المساءلة عن االنتهاكات  بهدف إرساء 

 " .ة اإلرهابكافح"م تحت مسمى البالد، بما في ذلك 

https://www.icj.org/egypt-further-measures-needed-to-bring-a-real-end-to-the-state-of-emergency/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26739
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4552/2021/en/
https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/?lang=en

