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 4102فبراير  3إلى  4102مايو  3من 
مبادرة  ا علىعقابً واتهامات تصل عقوبتها للمؤبد من الحبس االحتياطي  شهًرا 44

 شبابية لمواجهة مأساة أطفال الشوارع في مصر
تواجه سوى  لن على أن المبادرات الفردية والمجتمعية اتعد شاهدً  الديقضية مؤسسة ب: منظمة حقوقية42

 القمع وتلفيق االتهاماتب

، نيناأيبة حابا و و واهبا محمبد حسب االحتيباي  للبم مبن الستمرار الحبب إدانتها بالغ  عن تعرب المنظمات الموقعة أدناه
تقتبببرب  لمبببدر، محمبببد السبببيد محمبببد، لبببرير مابببدو، إببببراهير عببببد ربببب ، أميبببرر فبببر ، هبببر شبببري  يمعبببت محمبببد آخبببرين وخمسبببة

، التيبببوع العمبببم قمببب  ل ااسبببتمرار  المنظمبببات  هببباوالتببب  تعتبر ، "أيفبببام شبببوارعنا – مؤسسبببة بببب دو" قضبببيةفببب  ، يبببور201مبببن
المحبوسبين اميب  المتهمبين  إي ق سبرا بب المنظمبات وتيالبب .والماتمب  المبدن  وتضييق الخناق عمى المبادرات الشبابية

سقاي ، عمى ذمة القضية احالي    .الموا  لهراالتهامات  لافةوا 

البدفا   لبر يبتملنو ، 6100مبار  01فب  ها ببدأت أولبى امسباتالرابعبة لمقضبية، والتب  فبراير الاارو، تحم الامسبة  03ف  
لممتهمبين  االحتيباي مب  اسبتمرار الحبب   –ألسبباب إاراييبة–ا بالتأايبم تبن انتهيتبيالم ،من المرافعة ف  الامسبتين السبابقتين

يالة فترر حبسهر احتيايي  لوسيمة لمتنليم ، ردون مبر ، شهر 66 لمدر وصمت لب  .اوا 

تببر تحريببره بعببد –عمببى ببب    بنببا   ، 6101 مببايو 0يببور مسببا   "ببب دو"لانببت قببوات مببن الشببرية قببد اقتحمببت مقببر مبببادرر 
رغبر ، فب  شبار  محمبد محمبود "بب دو"بمقبر  –ايوم   00المتغيب أللثر من –احتاا  ابن   من أحد األفراد أدعى –االقتحار

، هولبر ياببدابنب   عبن بحب و ، رمقبمقببم سباعة مبن االقتحببار ل ماموعبة لبيببرر مبن البميايبة ومعب  لبان قبد حضبر "بمبغالم  "أن 
 مبرر ولبر 00البذين يمببوا النابدر أللثبر مبن – عمبى الموابودين فيب ومن مع  تعدى و ، بعثر محتويات المقر فانصر  بعدما

، قبور مبن قسبر عاببدينوبصبحبت   "بمبغالم  " عباد وف  غضون أقم من ساعة .رباالنتقا القايمين عمى المبادرر توعدو  –تحضر
تواابدوا  يفب    01ومعهبر ، بالمبادرر المتيوعينمن  أية و واها واثنين آخرين القبض عمىتر و  –دون إذن النيابة– لمتفتيش

 .غمبق الملبان بالشبم  األحمبرأ  و ، رأاه ر الحاسب اآللب  واألوراق الموابودر ببالمقلما تمت مصادرر . بالمقر لحظة االقتحار
نمبببا اتبعبببت ، ببببذلك قبببوات األمبببن لبببر تلتببب و  ، و واهبببا محمبببد حسبببانين، منببب م أيبببة حابببا وباإلابببرا  نفسببب  بعبببد أيبببار قميمبببة وا 

ضمت تحريات النيابة لمقضية الحق  وف  وقت .المن م" تشمي "وتر ، وأوراق إثبات الشخصية، وصادرت بعض أغراضهما
– ابحقهبر اميع بوصبدر ، لبن لهمبا أيبة صبمة بالمؤسسبةلبر ي، محمد حسبانين واثنين من أصدقا ، متيوعين آخرين بالمبادرر

لقضببية رقببر فبب  ا، 6101سبببتمبر  8فبب   عابببدين لمحلمببةمببن نيابببة وسببي القبباهرر اللميببة أمببر اإلحالببة  –المتهمببين الثمانيببة
 .عابدين انايات 6101لسنة  1606

، القباهرر اللميبة وسبي نياببةب، 6101مايو  3ف   قيقات لي   بدأت التحلحين ، ن محتا ين ف  ملان غير معمورو ظم المتهم
تأسي   –من النيابةالصادر  ا لنص قرار اإلحالةوفق  – ه ، سبعة اتهامات رييسية ماتمعين ممتهمين الثمانيةل والت  واهت

دارر اماعة إارامية بغرض و  استعمام القور والعن  والتهديد واالختيبا  واالحتيبام و ، أيفام هتك عرضو ، االتاار بالبشرا 
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 فضب   ، ت وامب  التبرعباتار والمشبارلة فب  التظباه، باحيبةواد إتصوير مبف   يفامواالستغ م الانس  لأل، ضدهر والخدا 
عمى ممارسة  إلابارهروالتعدو عميهر بالضرب ، ابدني   وتعذيب بعضهر" عن األعينقص  " عن احتاا  األيفام ف  ملان

تعببذيب أو  راثببأعببدر واببود  بهببابببت اثالو ، تقببارير اليببب الشببرع وهبب  االتهامببات التبب  دحببض معظمهببا . الفاببور والاببن 
والموثقبة بالشبهر – شهادات شهود النف   عنفض   ، الفترر محم الواقعة من األيفام ف  وأو هتك عرض ألانتهاك انس  

 .موا معاممة إنسانية لريمةيفام لانوا يعام  بأن األ ممن أقروا، من المتيوعين والمترددين عمى المقر –العقارو

 أيفبام – لتسبايم مببادرر بب دو 6103منبذ ديسبمبر  اإلضافة لمبا هبو مثببت مبن أن خيبوات إاراييبة لانبت قبد ببدأتهذا ب
تبر اإلابرا ات و  قبد تابعبتالمؤسسبة ا بأن عمم  ، نفس  االسرتحمم ، تتب  و ارر التضامن االاتماع لمؤسسة أهمية ، شوارعنا

حالبت دون حصبوم المؤسسبة ، شبهور 0عمبى مبدى عقيبدات البيروقراييبة واألمنيبة تإال ال، باسبر المؤسسبة فتح حسباب بنلب 
 03فبب   فبب  خيبباب رسببم  لممؤسسببة–ا الحق بب و ارر التضببامن فيمببا أقببرت، 6101فبب  مببايو  عمببى رقببر اإلشببهار قبببم الواقعببة

ا والتحقببق ممببا ورد عببن أهببدا  المؤسسببة فبب  اإلعبب ر وفق بب، ميببة التسببايم لحببين البببت فبب  القضببيةتاميببد عم –6101مببايو 
ة لعمميببة بببو الميم اإلاببرا اتمعظببر  اتباعهبباتسببمير المحببامين ممبب  المؤسسببة ومببا يثبببت  الببو ارر رفضببتلمببا . لببنص الخيبباب

لممحلمببة  األمببر الببذو دفبب  المحببامين لتقببدير يمببب رسببم ، اإلشببهارلانببت عمببى وشببك الحصببوم عمببى رقببر أنهببا و ، التسببايم
 .ليمب المم  من الو ارر

 قبانونمابا  بالمخالفبة لقبد  ،رقبر اإلشبهارمؤسسبة بب دو  مبنحلتضبامن والاهبات األمنيبة فب  ادير بالذلر، أن تعنبت و ارر ا
عممهبا يعي  الحق لمامعية أو المؤسسبة فب  مباشبرر الامعيات والمؤسسات األهمية، والذو  المنظر لعمم 6116لسنة  81

عمببى أن  يببور مببن بببد  عمميببة القيببد، 21خبب م  لعمميببة التسببايم –و ارر التضببامن– رمببا يفيببد رفببض اهببة اإلدار  مببا لببر تتمببق
وقبببد أدى هبببذا التعنبببت إلبببى توايببب  اتهبببار للافبببة .  م المؤسسبببة أو الامعيبببة عمبببى رقبببر اإلشبببهار بعبببد مبببرور هبببذه المبببدرصبببتح
 .من خ م ليان غير مشهرو حلار القانون، بممارسة عمم من أعمام الامعيات دون اتبا  أ ف  القضية همينالمت

أقببدمت عميهببا أيببة ، هبب  مبببادرر شبببابية خالصببةو ، "ا يببرر اإلنسببانية – ببب دو"هبب  أحببد مشببروعات مبببادرر ، أيفببام شببوارعنا
باهببود ، تسببتهد  بشببلم أساسبب  خدمببة الماتمبب  وتنميتبب ، 6100ينبباير  60بعببد ، محمببد حسببانين وآخببرين و واهببا حاببا و

بمبببادرر امبب  القمامببة مببن  6103ولانببت البدايببة فبب  ينبباير . تواهببات أو انتمببا ات سياسببية وأورؤى شبببابية بمعبب م عببن 
، فرسبان ضبد التحبرشمببادرر ثبر ، "ب دو لمتاميم والنظافبة"والت  عمى إثرها أس  محمد حسانين شرلة ، الشوار  وتنظيفها

ثبببر تنظبببير فعاليبببات رياضبببية تضبببر لبببم التيبببارات والتواهبببات ، اومبببة التحبببرش فببب  الميبببادين العامبببةوالتببب  لانبببت تسبببتهد  مق
، 6103 ديسببمبر 30فبب  " ببب دو"الببذو نظمتبب  " ااببرو مببن السياسببية"واألعمبار لتحقيببق التقببارب ونبببذ الخبب   فبب  مببارثون 

 القوميبببة واحتفبببت بيببب  العديبببد مبببن وسبببايم اإلعببب ر الشخصبببيات العامبببةواشبببترك فيببب  عبببدد مبببن ، بموافقبببة مبببن و ارر الداخميبببة
والتبب  تسببتهد  إعببادر تأهيببم أيفببام الشببوار  ، 6101فبب  ميمبب  " أيفببام شببوارعنا – ببب دو"ا اببا ت فلببرر وأخيببر . الخاصببةو 

ع مي بو  اماتمعي ب وهب  المببادرر التب  القبت احتفبا   ، بالتعمير والفن والرياضة وتنمية اإلبدا  والمواهب واإلملانيبات لنمبوذ   اا 
 .والمبادرات الشبابيةحتذى ب  لمعمم التيوع  ي  

صورت و ارر ، لنو  من التشهير، اة ألية و م يها بالمؤسسة ه  اتهامات انايية باألسا معظر االتهامات المو  أنورغر 
ات ضبد الابيش ر لتانيد األيفام لمخرو  ف  المظاهعصابة عمى أنها  "شوارعنا أيفام – دوب "مؤسسة  واإلع رالداخمية 
األيفببام القصببر واسببتاوابهر حببوم وفبب  انتهبباك قببانون  ومهنبب  سببمحت الداخميببة لوسببايم اإلعبب ر بالتسببايم مبب  ، والشببرية

 .المؤسسة بتحريض من القايمين عمى، ضد الايش والشريةوالهتا  مشارلتهر ف  مظاهرات 

https://www.youtube.com/watch?v=kPu0ZE4_Ws8
https://www.youtube.com/watch?v=9rqKQBXDNWw
https://www.youtube.com/watch?v=I9XayKS-AcQ
https://www.youtube.com/watch?v=gpWppRrn5sE
https://www.youtube.com/watch?v=LxkX30iiSU8&index=4&list=PL21EQ3ARorartFs_g9JcawanijahYuJu1
https://www.youtube.com/watch?v=LzJJ_xM4VTc


ب، لهبر االتهاماتتمفيق و تعل  استمرار تعقب الشباب  قضية مؤسسة ب دو لحريبة  القمب التضبييق و لسياسبات  اوتعبد نموذا 
 يمبهباالمنظمبات تابدد ومبن ثبر . ، واستمرار ا الستخدار الحب  االحتياي  لعقوببةاألهم  والتيوع التنظير وممارسة العمم 
سبببقاي البببتهر المواببب  لهببر، فببب  القضببية بببإخ   سببببيم المتهمبببين بتملبببين شبببباب  –واهاتهببا المعنيبببة–تيالبببب الدولبببة ببببم و ، وا 

متابعببة هبببدفهر فببب  القضبببا  عمببى ظببباهرر خييبببرر ليالمببا اشبببتلت الدولبببة مبببن عببدر قبببدرتها منفبببردر عمبببى  مبببن مؤسسببة بببب دو
–إن مثببم هببذه السياسببات القمعيببة  مببن وتحببذر المنظمببات، قببات شبببابية متخصصببة لمقضببا  عميهبباوحااتهببا ليا، مقاومتهببا
 .تمثم تهديد صريح لمستقبم هذا البمد –ضد الشباب خاصة  
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