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تحرك عاجل
نشطاء مصيون يواجهون الحاكمة بسبب اشتاكهم ف مظاهرات

 . وقد يكون السبب الوحيد ففف2013 نوفمب/تشين الثاني 30يواجه ثلثة من نشطاء مصيي الحاكمة لشتاكهم ف مظاهرة يوم 
 التهامات النسوبة اليهم هو أنشطتهم العارضة. وُيحتجز اثنان من هؤلء النشطاء، وهما أحمد مففاهر وأحمففد دومففة، علفف ذمففة

الحاكمة.

 ، والللدّونمحمففد عففادل وأحمد ماهر إبريل"، وهما 6، أحالت النيابة العامة اثني من نشطاء "حركة شباب 2013 ديسمب/كانون الول 4ف 
 . ووجهت النيابة إل الثلثة تهمللة الشللاركة فلل2013 ديسمب/كانون الول 8، إل الحاكمة أمام محكمة جنح عابدين يوم أحمد دومةالعروف 

ًا، بالضافة إل تهم "تكدير المن العام" و"تعطيل الرور" و"إتلف ممتلكللات" و"التعللدي عللل  مظاهرة بدون إخطار السلطات الختصة مسبق
قوات المن".

َيم2013 نوفمب/تشين الثاني 30وتتعلق هذه التهم بمظاهرة لؤيدي الناشط أحمد ماهر خارج مبنى محكمة عابدين، يوم   ، عنللدما قللام بتسللّل
 نفسه إل النيابة العامة للتحقيق معه بخصوص الشتاك ف مظاهرة غي قانونية قبل ثلثة أيام أمام مجلس الشورى. وقد اشتبكت قللوات المللن

 ابة العامة داخللل الحكمللةيمع التظاهرين خلل الظاهرة، ولكن الحامي قالوا لنظمة العفو الدولية إن أحمد ماهر كان يمثل للتحقيق ف مقر الن
ًا. وقت وقوع الشتباكات مع قوات المن، كما كان أحمد دومة داخل الحكمة أيض

ُتعقد الحاكمة يوم   ، ولكن محللامي قللالوا2013 ديسمب/كانون الول 8وُيحتجز أحمد ماهر وأحمد دومة ف سجن طرة جنوب القاهرة. وسوف 
ُيبلغوا بمكان إجراء الحاكمة. لنظمة العفو الدولية إنهم لم 

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية: ُيرجى كتابة مناشدات فور
مطالبة السلطات بإسقاط جميع التهم الوجهة إل أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، والناجمة عن ممارسللتهم لحقهللم فلل حريللة 

التجمع السلمي وحرية التعبي؛
حث السلطات عل ضمان الفراج عن أحمد ماهر وأحمد دومة ما لم ُتوجه إليهما تهم جنائية متعارف عليهللا وتتللم محاكمتهمللا وفللق 

إجراءات تتماش مع العايي الدولية للمحاكمة العادلة؛
حث السلطات عل السماح للناشطي الحبوسي بالتصال بمحاميهما وأهلهما والحصول عل أية رعاية طبيللة قللد يكونللان فلل حاجللة 

إليها؛
.مطالبة السلطات بضمان عدم تعرض الناشطي الحبوسي للتعذيب أو غيه من ضوب العاملة السيئة

ُيرجى إرسال الناشدات قبل يوم   إل كل من:2014 يناير/كانون الثاني 17و

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

الرئيس الؤقت
فخامة الرئيس/ عدل محمود منصور

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
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تحرك عاجل
نشطاء مصيون يواجهون الحاكمة بسبب اشتاكهم ف مظاهرات

معلومات إضافية
ًا2013 نوفمب/تشين الثاني 30توجه أحمد ماهر إل محكمة جنح عابدين، يوم   ، لتلسيم نفسه إل النيابة العامة، التي كانت قللد أصللدرت أمللر

 . وكان بصحبة أحمد ماهر عدد من مؤيديه، من2013 نوفمب/تشين الثاني 27بالقبض عليه لتهامه بالشاركة ف مظاهرة غي مصح لها يوم 
 إبريل"، التي كان أحمد ماهر من مؤسسيها.6بينهم أحمد دومة ومحمد عادل، بالضافة إل آخرين ينتمون إل "حركة شباب 

 وقد انتظر أحمد دومة داخل الحكمة بينما كانت النيابة تحقق مع أحمد ماهر. ونظم مؤيدو أحمد ماهر مظاهرًة خارج الحكمة، واشتبكت قللوات
المن التي تحرس الحكمة مع بعض التظاهرين وأطلقت الغاز السيل للدموع لتفريقهم.

 ،2013 نوفمب/تشللين الثللاني 27وقد قامت النيابة العامة بإخلء سبيل أحمد ماهر فيما يتعلق بتهمة الشاركة ف مظاهرة غي مصح لها يوم 
 ولكن لم ُيطلق ساحه، وف اليوم التال ظلت قوات المن تحتجزه عل ذمة تهم تتعلق بالظاهرة التي وقعت خارج محكمة جنح عابللدين. وألقللت

 . وكان قد سبق القبض عليه عدة مرات بسبب أنشطته العارضة،2013 ديسمب/كانون الول 2قوات المن القبض عل أحمد دومة ف منزله، يوم 
ُأحيللل ُيقبض عليه ولكنلله   كما تعرض للمحاكمة والسجن ف ظل حكم الرئيس السابق محمد مرس، بتهمة "إهانة الرئيس". أما محمد عادل فلم 

).9593/2013للمحاكمة مع أحمد ماهر وأحمد دومة ف القضية نفسها (القضية رقم 

  إبريل" هي حركة معارضة تضم آلف العضاء، وقد اشتهرت بمشاركتها فلل التحضللي للمظللاهرات الواسللعة6وجدير بالذكر أن "حركة شباب 
.2011 يناير" ف عام 25التي أدت إل إسقاط الرئيس السبق حسني مبارك خلل "ثورة 

 ، عل قانون جديللد للتظللاهر يمنللح وزارة الداخليللة سلللطات2013 نوفمب/تشين الثاني 24وكان الرئيس الؤقت عدل منصور قد صّدق، يوم 
 تقديرية واسعة فيما يتعلق بالظاهرات. ويلزم القانون منظمي أية مظاهرة بأن يقدموا إل وزارة الداخلية بيانات كاملة عن أي تجمع يزيللد عللدد

  أشخاص، وذلك قبل ثلثة أيام عل القل من موعد التجمع. كما يجيز القانون لوزارة الداخليللة سلللطة إلغللاء الظللاهرة أو10الشاركي فيه عن 
 تغيي مسارها، وهو ما يعني من الناحية الفعلية عدم قيام أية مظاهرة إل بتصيح مسبق مللن وزارة الداخليللة. ويللوفر القللانون لقللوات المللن
ُيعللاقب التظللاهرون الللذين  الطار القانوني لستخدام القوة الفرطة ضد أية مظاهرة ترى أنها ارتكبللت "جريمللة يعللاقب عليهللا القللانون". و

 دولر أمريكي).14.513 ألف جنيه مصي (حوال 100يخالفون أحكام القانون بالسجن لدة أقصاها خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إل 

السماء: أحمد ماهر؛ أحمد دومة؛ محمد عادل
النوع: ذكور
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