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تحركعاجل 
القبضعلىمجموعةمنالشخاصعقبمسيرة      

علىقانون         23ُألقيالقبضعلى    فيأعقابمسيرةللحتجاج فيالقاهرة ًا  شخص
ييوم      وذليكمسياء القمعيي، .    21التظياهر / بينالمقبوضعليهم  ومن حزيران  يونيو

. سلم            والمدافعةعنحقوقالنسانيارا  الناشطةالبارزةفيمجالحقوقالمرأة
. الرأي      سجناء فيعداد ُتعتبر وهي

ولكنههم            الرئاسهي، القصهر إلهى متجهيهن القهاهرة شوارع أحد في يسيرون المتظاهرون  كان
حسهبما            وذلك مدنية، ملبس يرتدون أشخاص من مجموعات من متكررة لعتداءات  تعرضوا

 " وههي      "    ، الشخصهية للحريهات المصهرية المبهادرة ممثلهي مهن الدوليهة العفهو منظمهة  علمت
فيها     تعمل التي سلم المنظمة .يارا

حههوالي             علهى وقبهض للدموع، المسيل الغاز باستخدام المسيرة المن قوات فّرقت  30وقد
        . يرتهدون    بأشهخاص تسهتعين القهوات كهانت الحهالت بعهض وفهي الحهدث موقهع فهي ًا  شخصه

. المن         لقوات وسلموهم الفراد ببعض أمسكوا حيث مدنية، ملبس

بحبس     النيابة أمرت بدون          23وقد التظاهر بينها من تهم، بعدة أيام أربعة لمدة ًا  شخص
تصريح   على .         ،الحصول تقدم   لم المن قوات إن الدفاع محامي بعض وقال ممتلكات  وإتلف

. عنف              أعمال في ضالعين كانوا المتظاهرين بأن القائلة الدعاءات تثبت أدلة أية الن حتى

يكهون               أن ُيحتمهل و المظهاهرة، فهي شهاركوا قهد عليهم المقبوض جميع كان إذا ما يتضح  ولم
      . سهلم        يهارا كهانت المثهال، سبيل فعلى الدفاع محامي بعض ذكر حسبما المارة، من  بعضهم

. عليهها              ُقبهض عنهدما الكشهاك أحهد مهن ميهاه وتشتري خالتها ابن بصحبة المنطقة في  تسير
فهي              عملهها ذلهك فهي بمها النسهان، حقهوق مجهال فهي عملهها بسهبب ُتهدفت اسه أنهها  ويبهدو

. الشخصية"    للحقوق المصرية المبادرة

تتضمنالنقاط             بلدك، بلغة أو النجليزية أو العربية باللغة ًا مناشداتفور  ُيرجىكتابة
التالية:
            باعتبارها سلم، يارا عن شرط أو قيد ودون ًا فور بالفراج المصرية السلطات  مطالبة

التجمهع             حريهة فهي حقهها ممارسة سوى سبب دونما ُسجنت حيث الرأي، سجناء  من
السلمي؛

            عليههم ُقبهض الهذين جميهع عهن شهرط أو قيهد ودون ًا فهور بهالفراج السلطات  مطالبة
السلمي؛         التجمع حرية في حقهم ممارسة سوى سبب دونما

        عليههم المقبهوض الخرين جميع عن الفراج على السلطات إليههم    حث ُتهوجه لهم مها ، 
الدوليههة            المعههايير مههع يتماشى بما للمحاكمة تقديمهم ويتم عليها متعارف جنائية  تهم

. العادلة  للمحاكمة

ُيرجىإرسالالمناشداتقبليوم      / 5و :2014أغسطسآب  من    إلىكل
العام  النائب

    / بركات  زكي محمد هشام المستشار معالي
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العام   النائب مكتب
العالي   القضاء دار

يوليو 26شارع  1
العربية    مصر جمهورية القاهرة،

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

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

الجمهورية  رئيس
   / السيسي  الفتاح عبد الرئيس فخامة

الجمهورية   رئيس ديوان
التحادية  قصر

العربية    مصر جمهورية القاهرة،
 : الفاكس  +202 2 391 1441رقم

: المناشداتإلى     ُترسلنسخمن و
النسان       حقوق لشؤون الخارجية وزير مساعد نائبة

    / اللطيف  عبد حسن ماهي السفيرة سعادة
الدولية       والجتماعية النسانية والشؤون النسان حقوق إدارة

الخارجية  وزارة
النيل  كورنيش

العربية    مصر جمهورية القاهرة،
 : الفاكس  + 202 2 574 9713رقم

 : اللكتروني   contact.us@mfa.gov.egالبريد

. بلهدك            لهدى المعتمهدين الدبلوماسهيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال ُيرجى  كما
: أدناه       الواردة المحلية الدبلوماسية العناوين إدراج ُيرجى و

بعهد              المناشدات إرسال حالة في بلدك، في المنظمة فرع أو الدولية، المانة مراجعة ُيرجى  و
. المحدد  الموعد

mailto:contact.us@mfa.gov.eg
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تحركعاجل 
القبضعلىمجموعةمنالشخاصعقبمسيرة      

معلوماتإضافية 
يههوم            مسههاء فههي الرئاسههي التحاديههة قصههر إلههى الوصههول يحههاولون المتظههاهرون  21كههان

حزيهران/  أشهخاص        2014يونيهو مهن مجموعهات مهن متكهررة لعتهداءات تعرضهوا ولكنههم ، 
      . الزجهاج      قطهع بإلقهاء المجموعات هذه وبدأت لمحاميهم قالوا حسبما مدنية، ملبس  يرتدون

. والسيوف        بالُمدي عليهم اعتدت ثم المتظاهرين، على المهشم

الغهاز            قنابهل عليههم المهن قهوات ألقهت السهماعيلية، ميدان إلى المتظاهرون وصل  وعندما
       . نحهو      علهى المهن قهوات قبضهت وعندئذ الجانبية الشوارع في فتفرقوا للدموع،  30المسيل

 " ُيقصهد         "  و ، الشرفاء المواطنون اسم عليهم ُيطلق من ببعضهم المساك في وساعد ًا،  شخص
. المواطنين      من السلطات يؤيدون من بهم

بحبس            أمرت النيابة ولكن عليهم، المقبوض بعض عن ُأفرج بعد، ذمة   23وفيما على ًا  شخص
وإتلف.             تصهريح، علهى الحصهول بهدون التظهاهر بينهها مهن تههم، عهدة هؤلء ويواجه  التحقيق

ذكهر              حسهبما وذلهك المهوت، أو الصهابة في تتسبب قد مواد وحيازة وعامة، خاصة  ممتلكات
. الدولية      العفو لمنظمة الدفاع محامي بعض

المصههرية            "  المبادرة في ًا حالي تعمل وهي النسان، حقوق عن المدافعات من سلم يارا ُتعد  و
           " فهي  بمها المهرأة، حقهوق عهن الهدفاع مجهال في بنشاطها اشتهرت كما ، الشخصية  للحقوق

." النسوية     "    للدراسات نظرة مركز في كباحثة السابق عملها ذلك

الكشهاك              أحهد مهن ميهاه وتشهترى خالتهها ابهن بصهحبة المنطقهة فهي تسير سلم يارا  وكانت
    . علهى         الشهخاص ههؤلء ونهادى مدنيهة ملبهس يرتدون الشخاص من عدد منها اقترب  عندما
        . سهلم،       يهارا خالهة ابهن سهراح ُأطلهق بعد، وفيما الثنين على القبض ألقت التي المن  قوات

"         . المبهادرة     فهي عملهها طبيعهة علهى معهها التحقيهق تركهز وقهد الحتجهاز قيهد هي ظلت  بينما
   " "     " علمهت   حسهبما وذلهك ، المبهادرة فهي الدارة طبيعهة وعهن ، الشخصهية للحقهوق  المصهرية

." المبادرة    " من الدولية العفو منظمة

عبهد             علء المعهروف الناشهط شهقيقة سهيف، أحمهد سهناء ًا أيضه عليههم المقبهوض بيهن  ومهن
لمدة       بالسجن ًا حكم يقضي الذي .15الفتاح، تصريح      بدون التظاهر بتهمة ًا عام

مصهر             ضهاحية فهي الشهرطة أقسام بعض في محتجزون عليهم المقبوض بأن محامون  وقال
. بالقاهرة  الجديدة

أن  و "ُيذكر السلمية"         والتظاهرات والمواكب العامة الجتماعات في الحق تنظيم  قانون
رقم(   بإلزام       ،) 2013لسنة  107القانون يقضي بالتظاهر، الخاص الجديد  منظميالمصري

قبهل             عهام تجمهع أي عهن كاملهة تفاصهيل يتضهمن ًا إخطهار للسهلطات يقهدموا بهأن  المظاهرة
تغييهر             أو المقترحهة المظهاهرة إلغهاء لهها تجيهز واسهعة صهلحيات السلطات يمنح كما  عقده،
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فهي         مسارها.  القهانون علهى منصهور عهدلي المؤقت الرئيس ّدق ص /24وقد تشرين   نوفمبر
 . 2013الثاني 

أحمهد:             السهعيد؛ علهي محمهد بسهام سهعد؛ يوسهف أحمهد محمهد سهيف؛ أحمد سناء  السماء
أحمهد             إبراهيهم سهيد؛ فاضهل سهمير ياسهر حسهن؛ محمهد توفيق إسلم محمد؛ محمود  سمير
إسهلم             سهلم؛ يهارا ياسهين؛ مصهطفى كريهم محهرز؛ علهي عبود سلوى الرحمن؛ عبد  السعيد
محمههد             راغههب؛ منصور محمود معتز سليمان؛ أحمد مصطفى حنان محمد؛ الحميد عبد  محمد
محمد              مؤمن العزيز؛ عبد حسنين هشام محمود محمد؛ الحميد عبد محمد أحمد اليد؛  السعيد

. إبراهيم           محمود إبراهيم سمر إبراهيم؛ محمد مصطفى محمد؛ السيد محمد رضوان؛
وإناث:   ذكور النوع
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