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 اسطنبول، تركيا

 حكام اإلعدام الصادرة بحق المعتقلين بمصر أبشأن بيان صحفي 

بعة  ار  ميدانفي  المعتصمينمجزرة بحق المدنيين  االنقالب العسكري في مصر، عقب المصرية نفذت القوات األمنية

وتعبتر تلك المذبحة التي ارتكبت ضد المواطنين  بينهم نساء وأطفال وشيوخ.  من ألف شخص ما يزيد عنوقتلت  العدوية،

القانون الدولي يكفل حقهم بالتظاهر السلمي. وعقب االنقالب،، ارتكبت السلطات  أنالعزل هي جريمة ضد اإلنسانية، حيث 

 المصرية العديد من االنتهاكات لحقوق اإلنسان. 

 معتقال بالسجون المصريةمواطنًا مصريًا  ١٢ي بإعدام النهائ حكمهاالمصرية النقض أصدرت محكمة  ،وفي األيام االخيرة

حقوق   تلك األحكام وانتهكت محاكمة خلت من كافة معايير إجراءات المحاكمات العادلة.، في ٢٠٢١يونيو  ١٤يوم االثنين 

بشدة هذا الظلم الكبير. ال يمكن  االتحاد الدولي للحقوقييندين ي  وهو الحق في الحياة. بأثمن ما يملكه اإلنسان  المعتقلينهؤالء 

. كما أنه  الدوليبموجب القانون  االنقالب العسكري يمعارضل هو حقفي االحتجاج جريمة، والذي  أن يكون استخدام الحق

 وألني السجن نتيجة اإلهمال الطبي. من غير المقبول أن ترفض المحكمة الدعوى المرفوعة ضد من فقدوا حياتهم ف

 وتوفير العالج لهم.  لطبي، فإن الدولة ملزمة بحمايتهمعالج اتلقيهم للمن حريتهم ومن إمكانية  ينمحروم نوالسجبالمعتقلين 

  المنظمات الحقوقية واإلعالمية وكافةاألوروبي ة االتحاد الدولي للحقوقيين األمين العام لألمم المتحدة ومفوض االتحاد يناشد

طالب المجتمع  يالمواطنين. كما  واهدار المزيد من ارواحالجائرة  االحكامه تنفيذ هذ  إليقافلضغط على السلطات المصرية ل

وأصحاب عشرات اآلالف من معتقلي الرأي التي تضم معتقالتها وسجونها الدولي بالدفاع عن حقوق اإلنسان في مصر 

 سياسية. الدوافع ذات الاإلعدام  حكامأنعارض  ؛للحقوقيين الدولي كاالتحادنحن  لذلك،السياسي.  الفكر 

مظلمة من التاريخ. مثل هذه القرارات السياسية، التي ألسباب سياسية في فترات  صدرت ونفذتاإلعدام  أحكامتم تنفيذ 

شيئًا من الماضي. من الضروري وقف تنفيذ أحكام اإلعدام  وتصبح  تتوقف يجب أن المفكر،تعاقب في جوهرها الشخص 

 ذات الدوافع السياسية من قبل المحاكم المصرية.

 نجاتي جيالن

 المحامي 

 األمين العام لالتحاد الدولي للحقوقيين 


