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 تحرك عاجل
 عن حقوق اإلنسان مصري  االعتقال التعسفي لمدافع

 ،طارق حسين حقوق اإلنسان والمحامي عن مدافعال ، بصورة تعسفية،قوات األمن المصريةتحتجز 
. 2017يونيو/حزيران  18كفالة في ب النيابة باإلفراج عنهمن شهر، على الرغم من قرار  منذ أكثر

 وتعتبره منظمة العفو الدولية؛ هاحتجاز يوًما، خالل فترة  12احُتجز بمعزٍل عن العالم الخارجي لمدة و 
 سجين رأي.

ليه القبض عمنذ  ، والمعروف أيًضا بـ"طارق تيتو"،حسين طارق محمد أحمد السلطات المصرية تحتجز
م في اليو  صدرالذي و كفالة، بالنيابة باإلفراج عنه  قرار، على الرغم من 2017يونيو/حزيران  17 في

بمداهمة منزل ، يرتدون أزياًء مدنية ورسمية، األمن المركزي" فرًدا من "قوات 15وقام حوالي  .التالي
ول حاسوبه المحم؛ ثم اعتقلوه وصادروا بذلك مذكرة بالقاهرة دون إبراز المحامي ومدافع حقوق اإلنسان

ومحاموه  هذهبت أسرت حينبالقاهرة. بيد أنه  شرطة الخانكةوهاتفه. وبعد ذلك، اقتادته الشرطة إلى قسم 
 الشرطة ألسرة طارق  ولم تسمح ه رهن االحتجاز بالقسم.عنه؛ أنكرت الشرطة وجودللسؤال إلى هناك، 

 3". واحتجزته الشرطة، منذ طنيو األمن ال قطاعجوابه بـ"ستا، إال بعد ساعات من حسين برؤيته
 12لمدة  بمنع أسرته ومحاميه من التواصل معهوذلك ، بمعزٍل عن العالم الخارجي، 2017يوليو/تموز 

رقي شمال ش منساعتين  بعدل بمحافظة البحيرة، التي تسجن العم يوًما، إلى أن نقلته الشرطة إلى
 حيث يجري احتجازه اآلن. القاهرة،

ة قدرها كفالة ماليبطارق حسين  باإلفراج عن أمًرا تأصدر  قد في قسم الخانكة النيابةأن وعلى الرغم من 
 يتويجري التحقيق معه بتهم .، ترفض الشرطة اإلفراج عنهدوالًرا أمريكًيا( 111مصري ) جنيه 2000

 ، قامتأسرته أحد أفرادووفًقا لما ذكره  ".التظاهرالدعوة إلى قانونية" و" االنضمام إلى جمعية غير"
: جوبه ضابط بـ"قطاع األمن الوطني"، ثم أخبرهاستأربع ساعات، و  ينيه لما يقرب منع الشرطة بتعصيب

 اعتدى عليه ضابط شرطة. كما سنواصل احتجازك" ،مع هذا ،أمر باإلفراج عنك، ولكننات"سأدع النيابة 



عة، دون سا 19ومحاكم، لمدة  شرطة بين ثمانية أقسام طارق حسينبتنقل توظلت الشرطة  ا.لفظيً و  بدنياً 
 تسمح له بالنوم.أن تقدم له الطعام أو 

 أن الشرطة تدعي أنه لمإال أن الشرطة رفضت اإلفراج عنه، إذ دفعت أسرة طارق حسين كفالته، وقد 
ادعاءات ، إال أنه ُيعتقد أن الشرطة تستخدم قضية ُأخرى  13أحكاًما صدرت بحقه فيما سبق، في  يقض

إلبقاء ل كذريعةأحكاًما سابقة صدرت بحقه، في قضايا ُأخرى،  بأنه لم يقض ال أساس لها من الصحة
عليه داخل السجن؛ إذ قدم محامو طارق حسين وأسرته لمنظمة العفو الدولية وثيقة ُتدحض هذه 

بسبب سرقته للكهرباء في عام ؛ ففي إحدى القضايا، تدعي الشرطة أنه صدر حكم بحقه االدعاءات
  الذي ُولد فيه.وهو العام ، 1993

 بلغة بلدكم، على أن تتضمن ما يلي: أو ليزيةاإلنج أو العربيةبُيرجى كتابة مناشداتكم فوًرا 

 حفظت، وأن وقيد أن ُتفرج عن طارق حسين على الفور وبدون شرط لىع يةمصر ال السلطات حث 
 اإلنسان؛ كمدافع عن حقوق عمله  بسببسجين رأي، لم ُيعتقل إال  يعتبر؛ حيث أنه هالتحقيق ضد

 صورة تعسفيةببشأن اعتقاله  ادتأمر بإجراء تحقيق يتسم باالستقاللية والحي السلطات على أن حث 
  .سوء معاملتهو 

 إلى الجهات التالية: 2017 آب/أغسطس 30ُيرجى إرسال المناشدات قبل 

 وزير الداخلية
 مجدي عبد الغفارالوزير  معالي

 وزارة الداخلية 
 العربية مصر، جمهورية الجديدة القاهرةالتجمع الخامس، 

 5529 2794 202+فاكس: رقم ال
 E.HumanRightsSector@moi.gov.egأو  center@iscmi.gov.egالبريد االلكتروني: 

 moiegy@تويتر: 
 رئيس الجمهورية

 فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
 ديوان رئيس الجمهورية

 قصر االتحادية



 القاهرة، جمهورية مصر العربية
 1441 2391 202+رقم الفاكس: 

  p.spokesman@op.gov.egالبريد اإللكتروني: 
 AlsisiOfficial@ تويتر:

 وُترسل نسخ إلى:
 ون حقوق اإلنسانؤ نائبة مساعد وزير الخارجية لش

 ليلى بهاء الدين
 وزارة الخارجية

 كورنيش النيل، القاهرة، 
 جمهورية مصر العربية

 9713 2574 202+فاكس: رقم ال
 contact.us@mfa.gov.egالبريد اإللكتروني: 

 MfaEgypt@تويتر: 
 . بلدك لدى المعتمدين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال ُيرجى كما

 .وُيرجى مراجعة األمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد

  



 تحرك عاجل
 التعسفي لمدافع مصري عن حقوق اإلنسان االعتقال

 معلومات إضافية

المركز المصري للحقوق االقتصادية  يعمل لدى " طارق حسين مدافع عن حقوق اإلنسان ومحام
المجتمع المدني التي تعمل  اتمنظمهي إحدى ، و . كما أنه عضو بحملة "الحرية للجدعان""واالجتماعية

طارق حسين وسط حملة قمع جديدة ضد المدافعين عن حقوق تعزيز حقوق المعتقلين. وجاء اعتقال على 
كة المملة سيادجزيرتي تيران وصنافير في البحر األحمر إلى نقل صوت البرلمان على اإلنسان، بعدما 

ي المحامن ن الجماهير. وكان طارق حسيبي واسعة النطاقالعربية السعودية، األمر الذي أثار معارضة 
في حملة القمع. وترى منظمة العفو الدولية أن طارق حسين اعُتقل الموكل عن العديد من المعتقلين 

 أنشطته كمدافع عن حقوق اإلنسان، ولممارسة حقه في حرية التعبير.لمجرد 

ه أو حجز إنسان أو  أي اعتقالال يجوز  من "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" على أنه " 9وتنص المادة 
كون تعسفًيا، أن االعتقال يالعامل المعني باالحتجاز التعسفي"  األمم المتحدة "فريقويعتبر  ."ًفاتعسنفُيه 

من  دالفر  حرمان ريبر اٍس قانوني من شأنه تاالستناد إلى أي أس من المستحيل بدو جلًيا أنهيعندما 
التي يكفلها "اإلعالن الحريات  وأعن ممارسة الحقوق  الحرمان من الحرية يؤدي إلى، وحين الحرية

 العالمي لحقوق اإلنسان" أو "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ]...[".

، عاًما 18 آنذاكواعتقلت الشرطة المصرية، فيما سبق، شقيقه محمود حسين، الذي كان يبلغ من العمر 
 25 تعذيب"، ووشاًحا يحمل شعار "ثورة قميًصا عليه عبارة "وطن بال بسبب احتجاجه، بينما كان يرتدي

إبريل/نيسان  11في . واحتجزته لما يربو على عامين دون محاكمته، حتى ُأفرج عنه يناير/كانون الثاني"
خالل احتجازه، إلجباره على تسجيل  أفاد بأن ضباط من "األمن الوطني"، قاموا بتعذيبه،. و 2016

 ين"االنتماء إلى جماعة "اإلخوان المسلم، التي تضمنت الملفقة م الجنائيةتهسلسلة من الب "اعتراف" مصور
 ا.غير مصرح به ةتظاهر  والمشاركة في ،ات، وحيازة متفجر محظورةال



 حسينطارق محمد أحمد االسم: 

 

 رالجنس: ذك
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