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- عاجلل تحرركك ططلبب االمررصدد   
 

  جدديیددةة معلووماتت
EGY 002 / 0614 / OBS 058.4 

/قضائيیة مضايیقاتت/تعسفي ااحتجازز  
االسلمي االتجمع حرريیة تعتررضض معووقاتت  
مصرر  
2014 ااألوولل كانوونن/دديیسمبرر 29  

 
 االعالميیة وواالمنظظمة ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة بيینن مشترركك بررنامج هھھھوو ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن حمايیة مررصدد
. مصرر في ااآلتي االمووقفف في االعاجلل بتحررككمم ووططلباتت جدديیددةة معلووماتت تلقى االتعذذيیبب٬، لمناهھھھضة  

 
:  جدديیددةة معلووماتت  

 
مم يَیارَراا :ضدد االقضائيیة وواالمضايیقاتت االتعسفي ااإلحتجازز في ااالستمررااررقبلل مصاددرر مووثووقة بشأنن  منن االمررصدد إإخططارر تمم  سالَّ

منن بيینهھمم  1،٬آآخرريینن وومتظظاهھھھررااً  متظظاهھھھررةة 23 عنن فضالً  االشخصيیة للحقووقق االمصرريیة مباددررةةاال في ااالنتقاليیة االعدداالة ملفف مسؤؤوولة
2 .االفتاحح عبدد عالء االسجيینن االمددوونن ووأأختت" للمددنيیيینن االعسكرريیة للمحاكماتت ال" بحرركة االعضووةة سيیفف سناء  

 
مصرر االجدديیددةة االحكمم  خففتت محكمة جنح مستأنفف 2014كانوونن ااألوولل /دديیسمبرر 28بحسبب االمعلووماتت االتي حصلنا عليیهھا٬، ففي 
تمم االحكمم عليیهھمم . متظظاهھھھررةة وومتظظاهھھھررااً آآخرريینن إإلى االسجنن عاميینن ووعاميینن منن االمررااقبة 22االصاددرر على يیارراا سالمم ووسناء سيیفف وو

تشرريینن ااألوولل بالسجنن ثالثث سنووااتت باإلضافة للمررااقبة ثالثث سنووااتت أأخررىى٬، ووغرراامة /أأكتووبرر 26في االمحكمة ااالبتدداائيیة بتارريیخ 
فضالً عنن االتعوويیضض عنن ااألضرراارر بالممتلكاتت االتي يُیززعمم ووقووعهھا٬، على صلة بمشارركتهھمم ) يیوورروو 1000(آآالفف جنيیهھ  10

).اانظظرر االخلفيیة( 2014حززيیرراانن /يیوونيیوو 21االمززعوومة في مظظاهھھھررةة بتارريیخ   
 

ليیسس إإال ااآلخرريینن وويیعتبرر أأنن ااستهھدداافهھمم  22بقووةة االُحكمم على يیارراا سالمم ووسناء سيیفف وواالمتظظاهھھھررااتت وواالمتظظاهھھھرريینن االـ  االمررصدد يیدديینن
جررااء مماررستهھمم لحقهھمم في االتعبيیرر وواالتجمع٬، ووأأنن ااحتجاززهھھھمم وواالحكمم عليیهھمم ال يیهھددفف سووىى لمعاقبتهھمم على أأنشططة مشررووعة بمجالل 

 أأوو قيیدد ددوونن فووررااً  عنهھمم ووااإلفررااجج إإليیهھمم االمنسووبة ااالتهھاماتت جميیع إإسقاطط إإلى االمصرريیة االسلططاتتاالمررصدد  يیددعوو. حقووقق ااإلنسانن
.شررطط  

 
 في للحقق االكثيیررةة وواالخررووقاتت االقضائيیة٬، االسلططاتت قبلل منن االقضيیة مع االتعاملل ططرريیقة إإززااء قلقهھ عميیقق عنن االمررصدد يیعرربب كما

.باإلضافة إإلى نقصص ااألددلة ضدد االمددعى عليیهھمم االعاددلة٬، االمحاكمة  
 

 االمثيیرر نوونناالقا هھھھذذاا. ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن لحبسس كأددااةة االسلططاتت ااستخددمتهھ قدد االتقيیيیدديي االتظظاهھھھرر قانوونن بأنن االمررصدد يیذذكرر
.االسلططاتت عنن صاددرر تصرريیح ددوونن أأكثرر أأوو أأشخاصص 10 تجمع يیحظظرر للجددلل  

 
:االخلفيیة  

 
 هھھھليیووبووليیسس حي في تنظظيیمهھا تمم سلميیة مسيیررةة تفرريیقق في للددمووعع االمسيیلل بالغازز االشررططة ااستعانتت 2014 حززيیرراانن/يیوونيیوو 21 في

 أأكثرر على االشررططة قبضتت ااإلططارر٬، هھھھذذاا في. بمووجبهھ يینناالمحتجزز عنن ااإلفررااجج ووكذذلكك" االتظظاهھھھرر قانوونن" بإلغاء للمططالبة بالقاهھھھررةة٬،
 جوواارر إإلى عليیهھما االقبضض تمم قدد االمذذكوورريینن أأنن بالذذكرر يیجددرر. إإسماعيیلل فخرريي شهھابب خالتهھا وواابنن سّالمم يَیارَراا بيینهھمم شخصا٬ً، 30 منن

 أأيي في يیشارركا وولمم قرريیبب كشكك منن مشررووباتت يیشترريیانن ووكانا ااألمنن٬، قووااتت قبلل منن مساء وواالثامنة االسابعة بيینن االتظظاهھھھرر منططقة
. تظظاهھھھرر  

 
 مع متعاوونوونن" (االشررفاء االمووااططنيینن" منن االضرربب ذذلكك في بما االسيیئة٬، وواالمعاملة لإلهھھھاناتت بالتعررضض االمحتجززيینن بعضض أأفادد

 أأغلبب في اانفرراادد على كلل محاميیهھمم٬، حضوورر غيیرر في عليیهھمم االمقبووضض ااستجوواابب تمم. ووبعددهه ااالعتقالل أأثناء) مددنيیة ثيیابب في االشررططة
 قدد كانوواا إإنن عليیهھمم االمقبووضض سؤؤاالل تمم. االررسميیة مناصبهھمم يیذذكرروواا أأوو أأنفسهھمم يیقددموواا لمم مددنيیة ثيیابب في ررجالل قبلل منن االحاالتت٬،

                                                             
1  سميیرر يیاسرر حسنن٬، محمدد تووفيیقق إإسالمم محمدد٬، محموودد سميیرر أأحمدد االسعيیدد٬، علي محمدد بسامم دد٬،سع يیووسفف أأحمدد محمدد سيیفف٬، أأحمدد سناء 

 عبدداالحميیدد محمدد إإسالمم سالمم٬، ررفعتت يیارراا يیاسيینن٬، مصططفي كرريیمم محررزز٬، علي عبوودد سلووىى عبدداالررحمنن٬، االسعيیدد أأحمدد إإبررااهھھھيیمم سيیدد٬، فضلل
 منصوورر محموودد معتزز سليیمانن٬، أأحمدد مصططفي حنانن ٬، سعوودد٬،م أأنوورر محمدد محمدد٬، محمدد فكرريیة االسعيیدد٬، عبدداالحميیدد شرريیفف ناهھھھدد محمدد٬،
 محمدد٬، االسيیدد محمدد ررضوواانن٬، محمدد مؤؤمنن االعززيیزز٬، عبدد حسنيینن هھھھشامم محموودد محمدد٬، عبدداالحميیدد محمدد أأحمدد االسيیدد٬، االسعيیدد محمدد ررااغبب٬،
 محموودد محمدد أأحمدد ررووعم ووهھھھوو فقطط ووااحدد شخصص سبيیلل إإخالء االنيیابة قررررتت ووقدد.إإبررااهھھھيیمم محموودد إإبررااهھھھيیمم سمرر إإبررااهھھھيیمم٬، محمدد مصططفي
. صحيیة ألسبابب  

2 ً  االحبسس قيیدد ووهھھھوو قضائيیة٬، مضايیقاتت بددووررهه يیووااجهھ االفتاحح عبدد عالء    .حاليیا  
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ً . االتظظاهھھھرر قانوونن في ووآآرراائهھمم اانتماءااتهھمم بشأنن ااستجوواابهھمم ووتمم ال٬، أأمم االتظظاهھھھرر في شارركوواا  عليیهھمم االمسؤؤوولوونن ضغطط للشهھاددااتت ططبقا
 االيیوومم في. أأبرريیلل 6 شبابب حرركة أأوو/وو االمحظظووررةة االمسلميینن ااإلخوواانن جماعة إإلى نتماءباال باتهھامهھمم ووهھھھددددوواا بمشارركتهھمم لالعترراافف
 االـ مثلل 2014 حززيیرراانن/يیوونيیوو 22 في. سّالمم خالة اابنن وومنهھمم إإليیهھمم٬، ااتهھاماتت نسبب ددوونن االمحتجززيینن منن 8 عنن ااإلفررااجج تمم نفسهھ٬،

. االنيیابة أأمامم 24  
 

مم سؤؤاالل تمم ااستجوواابهھا٬، ووأأثناء . االشخصيیة للحقووقق االمصرريیة االمباددررةة إإددااررةة عننوو عملهھا ططبيیعة عنن سالَّ  
 

مم يَیارَراا منن لكلل االحبسس بتجدديیدد االجدديیددةة مصرر نيیابة أأمررتت 2014 حززيیرراانن/يیوونيیوو 23 ففي ً  21وو سيیفف ووسناء سالَّ  آآخرريینن٬، شخصا
" علةمشت موواادد حيیاززةة"وو" عامة ممتلكاتت تخرريیبب"وو االتظظاهھھھرر قانوونن بمخالفة ااتهھاماتت على بناء 2014،٬ حززيیرراانن/يیوونيیوو 25 حتى
 شخصص سبيیلل إإخالء تمم.سلميیة مسيیررةة في االمززعوومة مشارركتهھمم جررااء" االمووااططنيینن ترروويیع بهھددفف للقووةة ااستعررااضض في االمشارركة"وو

  3.صحيیة ألسبابب
 

 15 نقلل ووتمم االقناططرر٬، سجنن إإلى متظظاهھھھررااتت ووخمسس ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعتانن نقلل تمم 2014 حززيیرراانن/يیوونيیوو 24 ووفي
 23 بتارريیخ 23 االـ الحتجازز االنيیابة تمدديیدد أأعقابب في هھھھذذاا تمم. لألحددااثث االمررجج سجنن لىإإ ووقاصرر ططررهه٬، سجنن إإلى محتجززااً 
.نفسهھ االيیوومم في ووااحدد شخصص عنن بكفالة ااإلفررااجج تمم ووكذذلكك االتحقيیقق٬، ذذمة على أأيیامم ألرربعة 2014 حززيیرراانن/يیوونيیوو  

 
ً  24 االل قضيیة االجدديیددةة مصرر نيیابة أأحالتت 2014،٬ يیوونيیوو 25 ووبتارريیخ  إإحالة أأمرر تضمنن. االجدديیددةة صررم جنح محكمة إإلى ناشططا
ً  24 االل لقضيیة االعامة االنيیابة  االعقووباتت قانوونن منن أأ مكرررر 375وو مكرررر 375وو 361وو 162 االموواادد ووهھھھمم: ماددةة 12 ناشططا
 لسنة 107 ررقمم( االتظظاهھھھرر قانوونن منن 21 وو19وو 8وو 7 وواالموواادد 1914 لسنة 10 ررقمم االتجمهھرر قانوونن منن 4 إإلى 1 وواالموواادد
" أأعمالهھا في االسلططاتت على االتأثيیرر وو االلوواائح٬، أأوو االقوواانيینن تنفيیذذ تعططيیلل بهھددفف تجمهھرر في مشارركةاال: “االموواادد ووتضمنتت) 2013

 االعامم االنظظامم أأوو ااألمنن هھھھددددتت أأوو أأخلتت مظظاهھھھررةة في وواالمشارركة االقانوونن في عليیهھ االمنصووصص ااإلخططارر ددوونن مظظاهھھھررةة تنظظيیمم"وو
 االعنفف أأوو االقووةة ااستعررااضض"وو" االخاصة أأوو االعامة لكاتتاالممت على ااالعتددااء وو االمرروورر حرركة ووتعططيیلل االمووااططنيینن مصالح ووتعططيیلل
ً  شيیًئا عمدًداا أأتالفف أأوو هھھھددمم" وو" االمووااططنيینن لترروويیع ". االتحقيیقاتت أأثبتتت كما عليیهھ االمجني منن مملووكا  

 
. حبسس أأيیامم ااألرربعة مددةة نفادد بعدد حززيیرراانن/يیوونيیوو 25 في االمحكمة أأمامم يیمثلوواا أأنن االمفتررضض كانن عليیهھمم االمددعى 23 االـ ااألشخاصص

 ذذمة على االحبسس قرراارر على بالططعنن للمتهھميینن فررصة إإتاحة قبلل ااتهھامم٬، أأمرر بإصدداارر االنيیابة ووقامتت االمحكمة أأمامم يیمثلوواا لمم ننلك
.مستقلة قضائيیة جهھة أأمامم االمحاكمة  

 
ً  تظظاهھھھرروواا آآخرريینن 21 إإلى باإلضافة سيیفف ووسناء سالمم يیارراا محاكمة بددأأتت 2014 حززيیرراانن/يیوونيیوو 29 ووفي  إإلغاء لططلبب سلميیا
.االعامة وواالمووااكبب االتظظاهھھھررااتت بشأنن 2013 لسنة 107 ررقمم قانوونن  

 
 االمحاميینن إإخططارر تمم االجلسة لبددء االمقرررر االووقتت ففي االجدديیددةة٬، مصرر محكمة في تنعقدد أأنن االمقرررر منن كانن االجلسة أأنن ووررغمم

ً  نتقالللال ااضططرروواا. االحررااسة مشدددد ططررهه سجنن ددااخلل االشررططة أأكادديیميیة إإلى ُنقلتت االجلسة بأنن ررسميیة غيیرر بصفة ووااألهھھھالي  سرريیعا
 ووووااجهھ االددخوولل منن عليیهھمم االمددعى أأسرر فُحررمتت بعيیدد٬، حدد إإلى االقاعة ددخوولل تقيیيیدد ووتمم. االجلسة لحضوورر ااآلخرر االمدديینة ططررفف إإلى

 قاعة عنن ووأأُبعدد معددااتهھ مصاددررةة تمتت صووررةة االتقاطط حاوولل صحفي هھھھناكك. االقاعة ددخوولل في مصاعبب وواالصحفيیوونن االمحاموونن
. االمحكمة  

 
 موواادد ااألددلة وومنن االنيیابة٬، قبلل منن عليیهھمم االمددعى ضدد االمعررووضة ااألددلة صحة منن وواالتثبتت فحصص محاموونناال ططلبب االجلسة ووأأثناء
 منن بالررفضض قووبلل بكفالة عليیهھمم االمددعى عنن االمؤؤقتت ااإلفررااجج ططلبب لكنن االططلبب االمحكمة قبلتت. االمظظاهھھھررةة تخصص بصرريیة سمعيیة
.االمحكمة  

 
 االتاليیة االجلسة بأنن االمحكمة حررااسس أأخبررهھھھمم ثمم. االتاليیة االجلسة بمووعدد نناالمحاميی إإخبارر ددوونن االمحكمة ووغاددرر االجلسة االقاضي أأنهھى
.2014 أأيیلوولل/سبتمبرر 13 في ستنعقدد  

 
ً  21 إإلى باإلضافة سيیفف ووسناء سالمم يیارراا محاكمة إإررجاء تقرررر 2014 أأيیلوولل/سبتمبرر 13 في  أأنهھمم يُیززعمم آآخرريینن شخصا

ً  تظظاهھھھرروواا ً  سلميیا  تشرريینن/أأكتووبرر 11 جلسة إإلى االعامة٬، وواالمووااكبب االتظظاهھھھررااتت بشأنن 2013 لسنة 107 ررقمم قانوونن على ااحتجاجا
 محاموو ططلبب على بناء فيیدديیوو مقططعي عررضض تمم. االمددااووالتت حجررةة في االجلسة اانعقددتت 4 .االجدديیددةة مصرر جنح محكمة أأمامم ااألوولل٬،
 في عليیهھمم االمددعى منن أأيي يیظظهھرر لمم لكنن االمعررووضض٬، االفيیدديیوو في عليیهھمم االمددعى على االتعررفف االقاضي حاوولل. عليیهھمم االمددعى
 ططلبب. االجلسة أأثناء ُعررضض فيیدديیوو مقططع حوولل بتقرريیرر االنيیابة تقددمتت كذذلكك. االفيیدديیوو في أأسلحة تظظهھرر لمم كما. االمذذكووررةة االمقاططع
ً  االفيیدديیوو عررضض االددفاعع محاموو ً . خبيیرر منن تقرريیرر بهھ مررفقا  للشررططة محضرر فهھناكك االشخصيیة٬، للحقووقق االمصرريیة للمباددررةة ووططبقا
 أأغلبب على االقبضض تمم حيینن في 2014،٬ حززيیرراانن/يیوونيیوو 21 مساء وواالنصفف االتاسعة في تضررررتت قدد شررططة سيیاررةة أأنن يیززعمم

                                                             
3 .محموودد محمدد أأحمدد عمرروو   
4 منفصلة قضيیة في محاكمتهھ ووسيیتمم قاصرر االمتظظاهھھھرريینن أأحدد   
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 ظظلل. كأددلة ُعررضتت هھھھي أأوو عليیهھمم االمددعى منن أأخررىى موواادد أأوو أأسلحة مصاددررةة تتمم لمم أأنهھ كما. االساعة تلكك قبلل عليیهھمم االمددعى
 غيیرر بصفة مجددددااً  االجلسة اانعقددتت. عنهھمم ااإلفررااجج االددفاعع ططلبب ررغمم االمحاكمة ذذمة على ااالحتجازز ررهھھھنن عليیهھمم االمددعى جميیع
. عليیهھمم االمددعى منن االمووكليینن االمحاميینن سووىى بالحضوورر ألحدد يُیسمح لمم إإذذ علنيیة٬،  

 
: االمططلووبة االتحرركاتت  
: يیلي بما لمططالبتهھا االمصرريیة االسلططاتت إإلى االكتابة بررجاء  

 
مم يَیارَراا لـ وواالنفسيیة االبددنيیة االسالمة االحاالتت جميیع في تضمنن أأنن. 1  ااآلخرريینن 22 االـ وواالمحتجززيینن سيیفف ووسناء سالَّ

ً  وواالنفسيیة االبددنيیة االسالمة تضمنن ووأأنن االمذذكووررةة٬، االمسيیررةة في االمززعوومة مشارركتهھمم جررااء ااحتجززوواا االذذيینن  لجميیع أأيیضا
. مصرر في ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن  

 
 االمسيیررةة في االمززعوومة مشارركتهھمم جررااء ااآلخرريینن٬، 21 االـ وواالمحتجززيینن سيیفف ووسناء سّالمم يَیارَراا عنن ااإلفررااجج. 2

 أأنن ابم حاليیا٬ً، االمحتجززيینن ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن جميیع ووكذذلكك شررووطط٬، ووددوونن االفوورر على االمذذكووررةة٬،
.ااإلنسانن حقووقق بمجالل أأنشططتهھمم لتقيیيیدد إإال يیهھددفف ال أأنهھ وويیبددوو تعسفي ااحتجاززهھھھمم  

 
مم يَیارَراا بحقق االقضائي٬، االمستووىى على وومنهھا االمضايیقة٬، أأعمالل جميیع إإنهھاء. 3  22 االـ وواالمحتجززيینن سيیفف ووسناء سالَّ

. مصرر في ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن جميیع ووكذذلكك االمذذكووررةة٬، االمسيیررةة في االمززعوومة مشارركتهھمم على ااآلخرريینن  
 

: سيیما ال ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن بشأنن االمتحددةة ااألممم إإعالنن أأحكامم بجميیع اااللتززاامم. 4  
 

i. وويیسعى يیددعوو اانن ٬، غيیررهه مع الشتررااككووبا بمفررددهه ٬، شخصص كلل حقق منن: "على نصتت االتي 1،٬ االماددةة 
".وواالددوولي االووططني االصعيیدديینن على ااالساسيیة وواالحرريیاتت ااالنسانن حقووقق ووااعمالل حمايیة االى  
ii.  االحقق شخصص لكلل يیكوونن ٬، ااالساسيیة وواالحرريیاتت ااالنسانن حقووقق ووحمايیة تعززيیزز لغررضض): "أأ( 5 االماددةة 
: في ٬، وواالددوولي االووططني االصعيیدديینن على ٬، غيیررهه مع ووباالشتررااكك بمفررددهه ٬، -أأ  ً  االتجمع ااوو اااللتقاء  ". سلميیا  

iii.  االمشارركة في غيیررهه مع ووباالشتررااكك بمفررددهه ٬، االحقق شخصص لكلل: "على تنصص االتي) أأ( 6 االماددةة 
".ااألساسيیة وواالحرريیاتت ااإلنسانن حقووقق اانتهھاكاتت ضدد ااألنشططة في االسلميیة  

iv. على تنصص االتي 12.2،٬ االماددةة" :  حمايیة شخصص لكلل تكفلل االتي االالززمة االتدداابيیرر جميیع االددوولة تتخذذ 
 قانوونا ااوو فعال ضارر تميیيیزز ااوو اانتقامم ااوو تهھدديیدد ااوو عنفف أأيي منن ٬، غيیررهه مع ووباالشتررااكك بمفررددهه لهھ االمختصة االسلططاتت

 هھھھذذاا في االيیهھا االمشارر للحقووقق االمشررووعة مماررستهھا ااوو لمماررستهھ نتيیجة آآخرر تعسفي ااجررااء أأيي ااوو ضغطط ااوو
".ااالعالنن  

 
 االددووليیة٬، ااإلنسانن حقووقق معايیيیرر بمووجبب ااألساسيیة وواالحرريیاتت نساننااإل حقووقق ااحترراامم االظظررووفف٬، كلل في ضمانن٬،. 5

. إإليیهھا وواانضمتت مصرر عليیهھا صددقتت االتي االددووليیة وواالمووااثيیقق  
 

: االعناوويینن  

  23901998 202: +جمهھوورريیة مصرر االعرربيیة٬، االسيیدد االررئيیسس عبدد االفتاحح االسيیسي٬، قصرر عابدديینن٬، االقاهھھھررةة٬، مصرر٬، فاكسس

 202:  + فاكسس مصرر٬، االقاهھھھررةة٬، االعيیني٬، قصرر شاررعع منن متفررعع االشعبب٬، مجلسس شاررعع محلبب٬، إإبررااهھھھيیمم االووززررااء ررئيیسس االسيیدد

primemin@idsc.gov.eg: إإلكتررووني برريیدد 27958016/  6449 2735  

: االسيیدد ووززيیرر االددااخليیة٬، االلووااء محمدد إإبررااهھھھيیمم٬، ووززااررةة االددااخليیة٬، شاررعع االشيیخ رريیحانن٬، بابب االلووقق٬، االقاهھھھررةة٬، مصرر٬، برريیدد إإلكتررووني

moi1@idsc.gov.eg 5529 2794/  2031 2579 202: +فاكسس  

:  إإلكتررووني برريیدد مصرر٬، االقاهھھھررةة٬، االعددلل٬، ووززااررةة االشعبب٬، مجلسس شاررعع االعددلل٬، ووززااررةة عثمانن٬، نيیرر االمستشارر االعددلل٬، ووززيیرر االسيیدد

mojeb@idsc.gov.eg 8103 2795 202: +فاكسس  

4716 2577 202: +فاكسس مصرر٬، االقاهھھھررةة٬، ررمسيیسس٬، شاررعع االعالي٬، االقضاء دداارر برركاتت٬، هھھھشامم االمستشارر االعامم٬، االنائبب  

: إإلكتررووني برريیدد 25747670/  25747497 202: + فاكسس. ااإلنسانن لحقووقق االقوومي االمجلسس ررئيیسس فايیقق٬، محمدد االسيیدد

nchr@nchr.org.eg  

 avenue Blanc, 1202 49: عنوواانن جنيیفف٬، في االمتحددةة ااألممم في لمصرر االدداائمة االبعثة باسمم٬، ووفاء االسفيیررةة سيیاددةة

Genève, Switzerland إإلكتررووني برريیدد :mission.egypt@ties.itu.int  15 44 738 22 41: +فاكسس  
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 2 32: +فاكسس avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium 19: عنوواانن بررووكسلل٬، في صررم سفاررةة

embassy.egypt@skynet.be: إإلكتررووني برريیدد 675.58.88    

***  

– بارريیسس 2014 ااألوولل كانوونن/دديیسمبرر 29 جنيیفف٬،   

. ررددووددكمم في هھھھذذهه االعاجلل االتحرركك ووثيیقة منن باقتباسس ااتخذذتمووهھھھا تحرركاتت بأيیة إإخططاررنا بررجاء  

– االمررصدد – االتعذذيیبب لمناهھھھضة االعالميیة وواالمنظظمة ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة بيینن مشترركك مشررووعع ووهھھھوو   

.االحاجة ووقتت في بالددعمم إإمددااددهھھھمم إإلى وويیهھددفف ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن لحمايیة جهھددهه يیكررسس  

 

  :لططووااررئئ بخطط ااتصلل االمررصدد٬، مع للتووااصلل

Appeals@fidh-omct.org: إإلكتررووني برريیدد  

80 18 55 43 1 33/ + 25 18 55 43 1) 0( 33+ : ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة ووفاكسس هھھھاتفف  
29 49 809 22 41/ +  49 39 809 22) 0( 41+ : االتعذذيیبب لمناهھھھضة االعالميیة االمنظظمة ووفاكسس هھھھاتفف  

 


