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وثيق ة عامة

بتاريخ 26 :مارس /آذار 2003
معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم  ،MDE 12/022/2003( 03/ 84بتاريخ  24مارس /آذار – ) 2003بواعث قلق بشأن
التعذيب أو إساءة المعاملة أو الحالة الصحية.
مصر:

منال أحمد مصطفى خالد 31 ،عاماً ،مخرجة سينمائية مساعدة
زياد عبد الحميد العليمي 23 ،عاماً ،محام

أسماء جديدة:
محمد محمد زكي
محمد إبراهيم النفراوي
نيفين أحمد سمير
أيه بي أيه ،أنثى 16 ،عاما ً
محمود علي محمود
حمادة غازي العرق
جمال عبد العزيز ،محام
ياسر فرج ،محام
عصام فضل
أحمد عبد السالم
عشرات المتظاهرين المناهضين للحرب ،بينهم ما ال يقل عن طفلين.
___________________________________________________________
تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن ما ال يقل عن ثالثة أطفال ممن احتُجزوا إبان المظاهرات المناوئة للحرب ،التي اندلعت في 20
و 21مارس /آذار ،ما زالوا رهن االحتجاز .وقد احتُجز األطفال في البداية مع البالغين في معسكر األمن المركزي في "الدراسة" وفي حجز
الشرطة .ويُعتقد أنهم محتجزون اآلن مع البالغين في سجون عديدة في القاهرة أو بالقرب منها.
في  25مارس /آذارَ ،مثُل كل من منال أحمد مصطفى خالد وزياد عبد الحميد العليمي ،باإلضافة إلى المعتقلين العشرة من المتظاهرين
المناوئين للحرب المذكورة أسماؤهم آنفاً ،أمام قاضي تجديد الحبس في محكمة الجنح في منطقة األزبكية بالقاهرة .وقد أمر القاضي بتمديد مدة
حبسهم سبعة أيام أخرى.
وذكر المعتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في مركز شرطة الخليفة في القاهرة .وذكر جمال عبد العزيز أن رجليه
أُوثقتا وأنه تعرض للضرب بعصى على ظهره وعنقه وذراعه حتى ُكسرت العصى .وهو يخشى أن تكون ذراعه قد أُصيبت بكسر ،بيد أن
طلبه بعرضه على طبيب قد ُرفض.كما ذكر أن المعتقلين اآلخرين تعرضوا للضرب بالعصى والجلد بالحزام.
وذكر زياد عبد الحميد العليمي ،الذي تعرض للضرب على أيدي قوات األمن عندما قُبض عليه في نقابة المحامين المصريين في القاهرة
بتاريخ  21مارس /آذار ،أنه عُرض مؤخرا ً على طبيب السجن ،الذي أكد أن ذراعه مكسورة.
ولم تتلق منال أحمد مصطفى خالد معالجة طبية مناسبة لإلصابة التي لحقت بعينها عند اعتقالها في  21مارس /آذار .وقد ذكرت أنها ،مع
نيفين أحمد سمير وفتاة أخرى في السادسة عشرة من العمر ،قد تعرضن للضرب في مركز شرطة الخليفة على أيدي اثنين من رجال الشرطة
بحضور حارسة ،كما ُوجهت إليهن تهديدات باالغتصاب.
خلفية
ُ
ُ
في  20و 21مارس /آذار  ، 2003اعتقل مئات األشخاص أثناء المظاهرات المناهضة للحرب في مصر .وأصيب العديد من األشخاص
على أيدي أفراد األمن الذين استخدموا خراطيم المياه والعصي ضد المتظاهرين .وفي الوقت الذي تم إطالق سراح معظم المعتقلين ،صدرت
مذكرات اعتقال مددا ً تصل إلى  15يوما ً بحق ما ال يقل عن  68شخصاً ،بينهم عضوان في البرلمان .وورد أن هؤالء اتُهموا بارتكاب
جرائم متعددة ،منها االشتراك في تجمعات غير مشروعة وتهديد األمن العام .واتُهم بعضهم بتخريب ممتلكات تابعة للدولة.

•
•
•
•
•

النشاط الموصى به
يرجى إرسال مناشدات ،باللغة العربية أو باإلنجليزية أو بلغتكم ،بحيث تصل في أقرب وقت ممكن ،وتتضمن مايلي:
اإلعراب عن القلق بشأن األنباء التي ذكرت أن متظاهرين مناوئين للحرب قد تعرضوا للضرب والجلد في حجز الشرطة ،وأن قوات
األمن استخدمت القوة المفرطة عند اعتقال المتظاهرين؛
الدعوة إلى معاملة األطفال المعتقلين وفقا ً للمعايير الدولية لحماية المحتجزين األحداث ،ومنها ضرورة فصلهم عن المعتقلين البالغين؛
الدعوة إلى السماح لكل من منال أحمد مصطفى خالد وزياد عبد الحميد العليمي وجمال عبد العزيز وغيرهم بالحصول فورا ً على
المعالجة الطبية المناسبة من اإلصابات التي لحقت بهم؛
حث السلطات على ضمان السماح للمعتقلين باالتصال بأقربائهم ومحامييهم؛
دعوة السلطات إلى تقديم ضمانات بأن المعتقلين لن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في الحجز؛
الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في
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?u1605زاعم التعذيب أو سوء المعاملة ،وإعالن نتائج التحقيق على المأل ،وتقديم المسؤولين عن هذه االنتهاكات إلى العدالة؛
دعوة السلطات إلى ضمان عدم احتجاز أي شخص أو توجيه تهمة له لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير.
تُرسل المناشدات إلى:
سيادة الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
قصر عابدين ،القاهرة ،مصر
برقيا ً :الرئيس مبارك ،القاهرة ،مصر
البريد اإللكترونيwebmaster@presidency.gov.eg :
1998 390 202+ :
فاكس
WAZRA UN 93794 :
تلكس
 :سيادة الرئيس
المخاطبة
معالي الجنرال حبيب العدلي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
شارع الشيخ ريحان
باب اللوق ،القاهرة ،مصر
برقيا ً :وزير الداخلية ،القاهرة ،مصر
البريد اإللكترونيmoi@idsc.gov.eg :
2031 579 202+ :
فاكس
المخاطبة  :عزيزي السيد الوزير
معالي السيد فاروق سيف النصر
وزير العدل
وزارة العدل
ميدان الظوغلي ،القاهرة ،مصر
برقيا ً :وزير العدل ،القاهرة ،مصر
البريد اإللكترونيmojeb@idsc.gov.eg :
8103 795 202+ :
فاكس
المخاطبة  :عزيزي السيد الوزير
المستشار ماهر عبد الواحد
النائب العام
دار القضاء العالي
شارع رمسيس ،القاهرة ،مصر
فاكس47 16 577 202+ :
المخاطبة :عزيزي السيد النائب العام
وتُرسل نسخ منها إلى :الممثلين الدبلوماسيين لمصر المعتمدين في بلدانكم.
يرجى إرسال المناشدات فورا ً .وإذا كنتم سترسلونها بعد  7مايو /أيار  ، 2003فيرجى التشاور مع األمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم.
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