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القبض علي المحامية الحقوقية عزة سليمان 

بداية مرحلة جديدة من اغالق المجال العام في مصر 
 

في تظؾر نؾعي ججيج تؼ القبض عمي السشاضمة الحقؾقية والسجافعة عؽ حقؾق اإلندان أستاذة عدة سميسان ، مؽ 
  حيث اصظحبتيا القؾة الذخطية لقدؼ مرخ الججيجة ومشو 2016مشدليا بعج عييخة األربعاء الدابع مؽ ديدسبخ 

 والسعخوفة 2011 لدشة 173لمتجسع الخامذ حيث انتغخت لداعات قبل السثؾل أمام قاضى التحقيق في القزية 
والغخيب أن األستاذة عدة لؼ تتمق أي استجعاء سابق لمسثؾل أمام قاض التحقيق كي يرجر . بقزية التسؾيل األجشبي

 .أمخا بالزبط واالحزار عمي ىحا الشحؾ

.  وذلػ قبل ان يرجر قاض التحقيق قخارا باخالء سبيميا بكفالة قجرىا عذخيؽ ألف جشيو مداء نفذ اليؾم

وتدامشا مع القبض عمي األستاذة عدة تشذخ أحج البؾابات اإللكتخونية السعخوف والءىا لمدمظات خبخ بخفع حالة 
 لدشة 173االستشفار في األمشى في كافة السشافح الجؾية والبحخية والبخية تحدبا ليخوب متيسيؽ عمي ذمة القزية 

 وىي أيزا صيغة ججيجة  لؼ تحجث تحدبا ليخوب قادة نغام مبارك الحيؽ جخفؾا كافة خيخات مرخ وسافخوا 2011
! لمخارج دون أن تتحدب الدمظات ليخبيؼ

وقج شيج العاميؽ األخخييؽ ازدياد الزغؾط عمي السجافعات والسجافعيؽ عؽ حقؾق األندان في مرخ مؽ قخارات بالسشع 
مؽ الدفخ صادرة مؽ الشائب العام أو مؽ قاض التحقيق دون ابالغ مدبق لمسسشؾعيؽ مؽ الدفخ بقخار السشع وال أسبابو 

وال سابق التحقيق معيؼ في أي قزايا كانت، ومؽ السشع مؽ الدفخ الي السشع مؽ الترخف في أمؾال الشذظيات 
وطؾال العامييؽ الساضييؽ لؼ تتؾقف الحسالت االعالمية السديئة لمسجافعات والسجافعيؽ عؽ حقؾق .  والشذظاء

ضجىؼ ولمشذاط الحقؾقي عامة / االندان واستعجاء الذعب ضجىؽ 

ولؼ يكؽ صجور قانؾن الجسعيات األىمية األسؾأ في التاريخ السرخي ببعيج عؽ سيشاريؾ غمق ممف العسل السجنى في 
 .مرخ وعمي الخأس مشو السشغسات الحقؾقية
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 .وإزاء السخاطخ الجديسة التى تحيط بالعسل الحقؾقي وتظال مؽ السترجريؽ لو وتؤثخ عمي السشتفعيؽ مشو

تجيؽ السشغسات والذبكات الشدؾية السؾقعة أدناه االنتياكات التى ال تتؾقف ضج السجافعات والسجافعيؽ عؽ حقؾق 
اإلندان فى مرخ وتظالب بإعسال صحيح الجستؾر والقانؾن واالتفاقيات الجولية التى تجعؾ لحساية وصيانة التعبيخ 
عؽ الخأي وتذكيل الجسعيات والسشغسات والسشابخ الحقؾقية والسجنية وتجعؾ الدمظات السرخية بالتؾقف الفؾري عؽ 

استيجاف السجافعات والسجافعيؽ عؽ حقؾق اإلندان وإسقاط  كافة القخارات التى تشال مؽ حقؾقيؽ وحقؾقيؼ الذخرية 
 .وغمق تمػ القزية التى باتت سيفا مدمظا عمي أي ناشط ال يغشى عمي أوتار الدمظة الحاكسة

 :التوقيعات

 مرخ – نغخة لمجراسات الشدؾية . 1
 مرخ– بشت األرض . 2
 تحالف السجافعات عؽ حقؾق االندان في الذخق األوسط وشسال أفخيقيا. 3
 جسعية األمل العخاقية. 4
 الجسعية التؾندية لمشداء الجيسقخاطيات. 5
 الجسعية السغخبية لمجفاا عؽ حقؾق السخأة . 6
 القجس- جسعية نداء ضج العشف . 7
 مرخ  – سالسة لتسشية الشداء . 8
 شبكة سمسى لسخاكد مشاىزة العشف بالذخق األوسط وشسال أفخيقيا. 9

 القجس – مخكد الجراسات الشدؾية . 10
 مرخ- مخكد الشجيؼ لمعالج والتأىيل الشفدي لزحايا العشف . 11
 مرخ– السؤسدة القانؾنية لسداعجة األسخة وحقؾق اإلندان . 12
 مرخ– مؤسدة القاىخة لمتشسية والقانؾن . 13
 مرخ- مؤسدة السخأة الججيجة . 14
 مرخ– مؤسدة السخأة والحاكخة . 15
 مرخ– السؤسدة السرخية لتشسية األسخة . 16

 
 


