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 حمادة الصاوي ،/  معالى السٌد المستشار المحترم

 

 ,,      تحٌة طٌبة وبعد

 

، نكتب ( ACAT-France) و منظمة أكات فرنسا  ( Association ANKH)فً أعقاب المعلومات التً وصلتنا من  منظمة عنخ 

  شخصا 70 إلى جانب 2019 فبراٌر 28 فً اعتمالهواإلٌكم للتعبٌر عن قلقنا الشدٌد بشأن قضٌة إٌمان الحلو وحسام أحمد اللذٌن تم 

وتم احتجازهما أول مرة لمدة أربعة أٌام فً . حصر أهي دولة 2018 لعام 1739 رلن  وقد تم التحقٌق معهما بموجب القضٌة . آخرٌن

 الوشاركة في هساعذة جواعة إرهاتية على تحميك  بتهمة2019 مارس 4 فً أهام ًياتة أهي الذولةمكان غٌر معلوم قبل مثولهما 

 .الرتكاب جريوة يعالة عليها الماًىى (فيس تىن)أهذافها واستخذام حساتهن  الشخصي على هىلع التىاصل االجتواعي 

 
 ، قامت النٌابة 2019 دٌسمبر 4ومع ذلك، فً .  منحتهما محكمة جناٌات القاهرة إخالء سبٌل مع تدابٌر احترازٌة2019 دٌسمبر 3 فً 

ٌتم احتجاز إٌمان الحلو وحسام .  ٌوًما إضافٌة45العامة بالطعن فً القرار وتم قبول الدعوى، ومن ثم تم تجدٌد الحبس االحتٌاطً لمدة 

 .وٌتم  استهدافهما بتهم واهٌة مع أشكال مختلفة من المضاٌقات. فقط بسبب نشاطهما السلمً تٌاء على اتهاهات هلفمة أحمد 

 
 

 : لذلك ، نطلب من سٌادتكم بكل احترام

 

 وإسقاط 1739/2018إٌمان الحلو وحسام أحمد بشكل فوري وغٌر مشروط مع اآلخرٌن المعتقلٌن بموجب القضٌة طالق سراح  إ. 1

 جمٌع التهم عنهم؛

مجموعة المبادئ المتعلقة "التأكد من أن معاملة إٌمان الحلو وحسام أحمد ، أثناء احتجازهما ، تتفق مع المبادئ المنصوص علٌها فً .2

، المعتمدة بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة " بحماٌة جمٌع األشخاص الذٌن ٌتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

  ؛1988 دٌسمبر 9 المؤرخ فً 43/173

 

 

 

 أرجو أن تتفضلوا بقبول عظٌم الشكر واالحترام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٌرجى مالحظة أنه تم إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى

 إٌهاب أحمد بدوي/عالء ٌوسف      سعادة السٌد / معالً السٌد

 سفٌر جمهورٌة مصر العربٌة وممثل دائم باألمم المتحدة فً جنٌف  سفٌر جمهورٌة مصر العربٌة فً دولة فرنسا

 سوٌسرا       فرنسا

 1.53.67.88.30( 0 )33: +؛    تلٌفون 22.731.65.30( 0 )41: +تلٌفون 
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