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تحرك عاجل
استمرار حبس اثني من التظاهرين والفراج عن آخرين

 أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالفراج عن جميع سجناء الرأي الحتجزين منذ الظاهرة السششلمية أمششام مجلششس الشششورى،
ًا الناشط العروف علء عبششد الفتششاح فيمششا يتصششل بالظششاهرة  وذلك باستثناء واحد من هؤلء السجناء. ول تزال النيابة تحتجز أيض

نفسها.

 ، بالفراج عن التظاهرين بكفالللة2013 ديسمب/كانون الول 4قال محامون لنظمة العفو الدولية إن محكمة جنايات جنوب القاهرة أمرت، يوم 
ُيحتمللل أن يظللل هللؤلء726قدرها خمسة آلف جنيه مصي (حوال    دولر أمريكي)، وذلك بعد أن رفضت طعن النيابللة فلل الفللراج عنهللم. و

 24الشخاص عرضًة لتهم جنائية بسبب مشاركتهم ف مظاهرة بالخالفة لقانون التظاهر القمعي الذي أصدره الرئيس الؤقت عدل منصور يللوم 
.2013نوفمب/تشين الثاني 

 ولم يكن التظاهر أحمد عبد الرحمن ضمن الفرج عنهم، وذلك عل ما يبدو لن قوات المن عثرت عل سّكي كان يحمللله فلل حقيبتلله بعللد سللت
ًا ف سجن طرة. وقال محامون لنظمة العفو الدولية إنه كللان15ساعات من القبض عليه. وأمرت النيابة باستمرار حبسه  ًا، وهو محتجز حالي   يوم

ًا لطبيعة عمله ف مطعم. ولم تقدم النيابة أي دليل عل أنه استخدم العنف أو كان يعتزم استخدام ذلك السّكي ف ارتكللاب أيللة ًا نظر  يحمل سكين
ًا. أعمال عنف خلل الظاهرة. وُيذكر أن الظاهرة أمام مجلس الشورى، والتي فرقتها قوات المن باستخدام العنف، كانت سلميًة تمام

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية: ُيرجى كتابة مناشدات فور
ًا ودون قيد أو شط عللن علء عبللد الفتللاح وأحمللد عبللد الرحمللن، حيللث أن السللبب الوحيللد  مطالبة السلطات الصية بالفراج فور

لحتجازهما هو ممارستهما السلمية للحق ف حرية التجمع وحرية التعبي؛
حث السلطات عل السماح للثني الحبوسي بالتصال بمحاميهما وأهلهما، وبالحصول عل أية رعاية طبية قد يكونان ف حاجة إليها؛
مطالبة السلطات بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بخصوص النباء عن تعرض بعض القبوض عليهللم للضللب والتحللرش الجنسلل 

 لدى القبض عليهم وأثناء احتجازهم، مع التكفل بحماية جميع الحتجزين من التعرض لزيد من التعذيب أو غيه من صنوف العاملللة
السيئة.

ُيرجى إرسال الناشدات قبل يوم   إل كل من:2014 يناير/كانون الثاني 16و
النائب العام

معال الستشار/ هشام محمد زكي بركات
مكتب النائب العام
دار القضاء العال

 يوليو26 شارع 1
القاهرة، جمهورية مص العربية

+202 2 577 4716أرقام الفاكس: 
      7165 575 2 202+

)2(ُيغلق الفاكس لدى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، توقيت غرينتش +

الرئيس الؤقت
فخامة الرئيس/ عدل محمود منصور
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ديوان رئيس الجمهورية

قص التحادية
القاهرة، جمهورية مص العربية

+202 2 391 1441رقم الفاكس: 

نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق النسان
سعادة السفية/ ماهي حسن عبد اللطيف

إدارة حقوق النسان والشؤون النسانية والجتماعية الدولية
وزارة الخارجية

كورنيش النيل
القاهرة، جمهورية مص العربية

+ 202 2 574 9713رقم الفاكس: 

كما ُيرجى إرسال نسخ من الناشدات إل المثلي الدبلوماسيي العتمدين لدى بلدك. وُيرجى إدراج العناوين الدبلوماسية الحلية الواردة أدناه:

ُيرجى مراجعة المانة الدولية، أو فرع النظمة ف بلدك، ف حالة إرسال الناشدات بعد الوعد الحدد.

. لزيد من العلومات، انظر:UA 322/13هذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل رقم 
www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/072/2013/en
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تحرك عاجل
استمرار حبس اثني من التظاهرين والفراج عن آخرين

معلومات إضافية
 ، وهو اليوم التال لصدور أمللر مللن النيابللة2013 نوفمب/تشين الثاني 28ألقت قوات المن القبض عل الناشط علء عبد الفتاح ف منزله، يوم 

 العامة بالقبض عليه. وقالت زوجة علء عبد الفتاح إن أفراد قوات المن اعتدوا عليه بالضب خلل القبللض عليلله كمللا صللفعوها. وبعللد ذلللك،
 اقتادته قوات المن إل أحد معسكرات المن الركزي، وهو ليس من أماكن الحتجاز العتف بها. وف اليوم التال، أمرت الينابة بحبللس علء عبللد

ُنقل إل سجن طرة. الفتاح أربعة أيام عل ذمة التحقيق، ومن ثم 

ُأفرج عنهم يوم  ًا، ضمن عشات ُقبض عليهم يوم 23، وعددهم 2013 ديسمب/كانون الول 4وكان الشخاص الذين    نوفمب/تشللين26 شخص
 ، بعد أن فّرقت قوات المن بالقوة مظاهرة أمام مجلس الشورى بالقاهرة. وقد أطلقت قوات المن ساح النسللاء والفتيللات وبعللض2013الثاني 

ًا عل ذمة التحقيق.24الصحفيي والحامي بدون توجيه تهم إليهم، ولكنها احتجزت   شخص

 تهم الشاركة ف تجمع عام بدون الحصول عل إذن مسبق، ومقاومة السلطات والتعدي عللل مللوظفيويواجه التهمون، بما ف ذلك الفرج عنهم، 
 أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وإتلف ممتلكات وتعطيل حركة الرور. كما يواجه اثنان من القبوض عليهم، فيما يبدو، تهمة حيازة مديللة بللدون

 ترخيص وسقة جهاز اتصال خاص بالشطة.

 وقال بعض التظاهرين إنهم تعرضوا للضب عل أيدي قوات المن، حسبما ذكر محاموهم لنظمللة العفللو الدوليللة وقللالت بعللض التظللاهرات
ًا من قوات المن ف ملبس مدنية، من قسم شطة القاهرة الجديدة  ًا عللل الرض وأدخلللوهن فلل1لنظمة العفو الدولية إن أفراد  ، جّروهللن قسلل

سيارات الشطة، واعتدوا عليهن بالضب واللكم كما شّدوهن من شعورهن. وأفادت بعض السيدات بتعرضهن لتحرش جنس.

 كما ُقبض عل الناشط العروف أحمد ماهر للتحقيق معه أمام النيابة بخصوص الظاهرة. وقد أخلت النيابة سبيله من هذه التهمة، ولكللن قللوات
المن قبضت عليه عندئذ فيما يتصل بمظاهرة أخرى غي مصح لها.

 ، عل قانون جديد لتنظيم التظللاهر يمنللح وزارة الداخليللة سلللطات2013 نوفمب/تشين الثاني 24وكان الرئيس عدل منصور قد صّدق، يوم 
ًا يتضللمن تفاصلليل كاملللة عللن أي  تقديرية واسعة فيما يتعلق بالظاهرات. وُيلزم القانون منظمي الظاهرة بأن يقدموا لوزارة الداخلية إخطللار

  أشخاص، وذلك قبل ثلثة أيام عل القل من عقللده. ويمنللح القللانون وزارة الداخليللة سلللطة إلغللاء10تجمع عام يزيد عدد الشاركي فيه عن 
ًا عدم القيام بأية مظاهرة إل بإذن مسبق من الللوزارة. كملا يللوفر القلانون لقلوات الملن الطللار  الظاهرة أو تغيي مسارها، وهو ما يعني فعلي
ُيللدانون  القانوني لستخدام القوة الفرطة ضد أي متظاهرين ترى أنهم ارتكبوا "جريمة يعاقب عليهللا القللانون". ويللواجه التظللاهرون الللذين 

 دولر أمريكي).14.513 ألف جنيه مصي (حوال 100بمخالفة القانون عقوبة السجن لدة أقصاها خمس سنوات وغرامة مالية تصل إل 

السماء: أحمد عبد الرحمن محمد؛ علء عبد الفتاح
النوع: ذكور
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