
 

 

 
ً
ن تعسفيا ن عن الطعام و مرص: يجب اإلفراج عن المعتقلي  بي   المرصن

 2022نيسان/أبريل  6

ن عن  بي  المرصن ن  الناشطي  هم من  الرحمن طارق، وغي  الفتاح، وهشام فؤاد، وعبد  عبد  المرصية إطالق رساح عالء  السلطات  عىل 

،  و الطعام  
ً
ن تعسفيا  لالنتهاكبشكل فوري المعتقلي 

ً
ي ذلك  لحقوقهم    الممنهجة  ات، وأن تضع حدا

ن
، قالت اللجنة  ةمعاملالسوء  بما ف

ن اليوم.   الدولية للحقوقيي 

ي  
اير    11ف   بـ "موكا"، و  ع  أعلن،  2022شباط/فبر

ً
 عن الطعام    11بد الرحمن طارق، المعروف أيضا

ً
ابا معتقلي   آخرين أنهم سيبدؤون إض 

 عىل سوء ظروف اعتقالهم واستمراره بدون محاكمة عادلة. 
ً
 احتجاجا

ي  
ب عن الطعام بعد االعتداء عليه من قبل عناض أمن السجن. هذا وبدأ أحمد سمب    أعلنآذار/مارس،    26ف   أنه سيض 

ً
أحمد دوما أيضا

ي  
ف  ابهما  إض  وسنطاوي  دوما  أوقف  بقليل.  ذلك  بعد  الطعام  عن  ابهم  إض  فؤاد  وهشام  الفتاح،  عبد  وعالء  ريل  نيسان/أب  5سنطاوي، 

ب عن الطعام من زياد العليمي أما النائب السابق والمحامي . 2022 ، عندما تم نقله  2022نيسان/أبريل  3آذار/مارس حتى   28، فقد أض 

 . ي سجٍن آخر نتيجة تدهور وضعه الصحي
 إىل المستشف  ف 

وإل  له  يخضعون  الذي  ي 
التعسفن االعتقال  ي 

ّ
لتحد بحياتهم  المعتقلون  يلعبه   دور ال  دانة"يخاطر  انتهاك    العدلي نظام  ال  الذي  ي 

فن

اإلنسان  سعيد   حقوق   ، ن للحقوقيي  الدولية  اللجنة  ي 
فن افريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر برنامج  مدير  قال  يحميها،"  أن  من   

ً
بدال

 بنعربية.  

ام لحقهم  ي "عىل السلطات المرصية ضمان أن تتم معاملتهم باحير
 معاملة إنسانية طالما استمّر اعتقالهم."فن

ي السجون المضية، تم تعريض هؤالء المسجوني   إىل اعتقال طويل األمد قبل محاكمتهم بناء  إىل جانب اآلالف من ا
لمعتقلي   اآلخرين ف 

باإلرهاب" وإجراءات جنائية مسّيسة وغب  "اتهامات تتعلق  بناء عىل  لتدوير إىل قضايا أخرى  لعىل اتهامات ال أساس لها من الصحة، و 

 عادلة أمام محاكم الطوارئ. 

 عىل
ً
ي مراحل مختلفة من اعتقالهم، تم تعريضهم إىل سوء المعاملة و عالوة

 . سيئةظروف اعتقال  مواجهةاضطروا إىل  ذلك، ف 

وط." كما يجب "يجب وضع حد للعدالة االنتقامية والمسيسة،    عىل وجه الفور وبشكل غي  مشر
ً
ن تعسفيا  إطالق رساح المعتقلي 

للحقوقيي     الدولية  اللجنة  ها تعيد  لألمم    وغب  التابع  اإلنسان  حقوق  لمجلس  مطالبتها  الحكومية  غب   اإلنسان  حقوق  منظمات  من 

ي البالد. مض بهدف التأسيس لمحاسبة انتبمستقلة   وتقرير المتحدة بأن يؤسس آللية رصد 
 هاكات حقوق اإلنسان الجسيمة ف 

 للتواصل: 

 : ي
ون  الكبى بريد   ، للحقوقيي   الدولية  اللجنة  ي 

ف  افريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر برنامج  مدير  بنعربية،  سعيد 

said.benarbia(at)icj(dot)org :3817-979-22-41+، هاتف 

وشمال   األوسط  ق  الشر برنامج  ي 
ف  والتواصل  البحث  مسؤول  خطاب،  : آرس  ي

ون  الكبى بريد   ، للحقوقيي   الدولية  اللجنة  افريقيا 

asser.khattab(at)icj(dot)org 

https://daaarb.com/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-50-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.madamasr.com/en/2022/03/30/news/u/ahmed-douma-begins-hunger-strike-to-protest-poor-treatment-in-prison/
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/?lang=en

