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 وزراء الخارجية   إلى

 املندوبين الدائمين في جنيف، وسفراء حقوق اإلنسان 

                                                                                                           

 قيادة العمل املشترك ملعالجة أزمات حقوق اإلنسان في مصر من أجل 

 ألمم املتحدة اباإلنسان    ملجلس حقوق   46خالل الجلسة الـ  

 

 السادة الوزراء،

ــــــــــــــــ   املرتقبة  املشـــــترك خالل الجلســـــة  تكم على قيادة العمل الجماعياحكومنكتب إليكم لحث  ــــان   46الــ ملجلس حقوق اإلنسـ

 . 1للرصد واإلبالغ عن حالة حقوق اإلنسان في مصرأممية  آلية   ، وتشكيلاألمم املتحدةب

دمة األخيرة  الصــــفاألوســــ  من أجل حقوق اإلنســــان.    هانضــــالو   املصــــر ة  نحن في منعطف حاســــم ملن مات حقوق اإلنســــان

ـــــبا  ف  االتي  ـــــتدعاءات  االعتقاالت و   تسـ ـــــيةكبار موظفي  ل  التحقيقاسـ ـــــخصـ ـــــر ة لاحقوق ال ـ ، وما ترتب عليه  املبادرة املصـ

ـــــولهم  و   أموالهم تجميدمن  قرار ب ـــــفيةقرار من " بأصـ ـــــافية    ،محكمة اإلرهاب" التعسـ ـــــة  مقيتةتمثل هجمة إضـ على   ومرفوضـ

 إحدى املن مات الحقوقية الرائدة في البالد.  

املدافعين عن   بحقة على تصـــعيد هجما  ا املســـتمرة واســـعة النطاق واملمنهجة الحكومة املصـــر   إصـــرارُي هر هذا الهجوم 

ــــــــــــــــان و  ــــــــــــر.    املــــدني  جتم املحقوق اإلنسـ لم يكن من املفترض   ،املبــــادرة  اإلفراج األخير عن ثالثــــة من موظفيورغم  في مصـ

ا راحة ألســـــرهم وأ  ه منيجلبما و ،  من البدايةاعتقالهم   ا را عب ــــر ة  منصـــــدقاإ م، إال أن موظفب ا  املبادرة املصـ   ، ال يزال محتجزب

ات حقوق اإلنسان ن مململوجهة  الت ديدات اهذا باإلضافة إلى استمرار    .بأشكال أخرى   تتعرض للهجوم بادرةكما ال تزال امل

ـــــــــــتقلة األخرى،   ـــــــــــر ون خطر   يواجه  إذاملسـ ـــــــــــر    االعتقالالحقوقيون املصـ ـــــــــــفي والتعذيب واالختفاء القسـ واالحتجاز التعسـ

 واملالحقة القضائية وح ر السفر ملجرد الدفاع عن حقوق اإلنسان. 

ــــبوعين ُي هر األ ــــر ة  عد أسـ ــــراة ثالثة من موظفي املبادرة املصـ ثر الذ  يمكن أن يحدثه الضـــــ   وم  ذلك، فإن إطالق سـ

 الدولي العلني واملنّسق، وبالتالي يخلق فرصة لحماية األفراد واملن مات ومجتم  حقوق اإلنسان املصر  األوس .

ـــــر ة تحاول  ـــــنوات، حذر املجتم  املدني من أن الحكومة املصـ ـــــاء علىو   يةحقوقالن مات  امل إبادةمنذ سـ حركة حقوق  القضـ

ــــــــــــان ف ــــــــــــري اإلنسـ ــــــــــــر ة الهجوم األخير على املبادرة املولم يكن  . مصـ  صـ
ب
ــــــــــــلطات  لذلك، و  اجديدب   إال مثاال تذكير واقعي بأن السـ

 خطر االعتقال التعسفي.  ا رهن  دائمب الحقوقيين  وأن    الباقية،  املصر ة يمكن ا إغالق املن مات الحقوقية القليلة

 تصعيد آخر.  وإال فإننا نجازف ب  بشكل وحش ي آن له أن يتوقف،  لعقد من الزمانواملمتد  املستمر    القمعي هذا النمط

 
ذلك، نظرا للمخاوف األمنيّة لبعض المنظمات التي منظمة حقوقية رائدة من جميع أنحاء العالم. ومع  100تم دعم هذه الرسالة من قبل أكثر من  1

 أيدت هذه الرسالة، لن يتم مشاركة القائمة الكاملة للموقعين علنًا.   

https://www.ishr.ch/news/egypt-solidarity-action-egyptian-initiative-personal-rights-eipr
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26549&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26549&LangID=E
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
https://www.hrw.org/news/2016/09/20/egypt-ruling-risks-eradicating-human-rights-work


ــــــــــان  يبدو أن   ــــــــــج ابتقاعس مجلس حقوق اإلنسـ ــــــــــر قد  ـ ــــــــــان في مصـ   الحكومة   جهود ألمم املتحدة عن أزمات حقوق اإلنسـ

ــر ة ــة  املصـ ــكات املعارضـ ــتقل  إلسـ ــترك  ، وذلك رغم قدرةوســـحق املجتم  املدني املسـ في  املجتم  الدولي من خالل العمل املشـ

 املجلس على إرسال رسالة واضحة مفادها أن مثل هذا الهجوم غير مقبول وسيأتي بتكاليف. 

 العمل الدولي املستمر وامللتزم يمكننا ضمان بقاء حركة حقوق اإلنسان املصرية في الفترة املقبلة.هذا  بفقط 

ق املدافعين املصـر ين عن حقو   املز د من  اإلفراج عنالجهود املبذولة لحماية وضـمان هذا العمل املـشترك من شـأنه تعز ز  

ــــــــــــجناء الرأ  ــــــــــــان وغيرهم من سـ ــــــــــــ   عمليب   حاس االحتياطيالرهن    اإلنسـ يواجهون مخاطر ا، بت م ملفقة، وإلى أجل غير مسـ

-جائحة كوفيدخاصة أثناء   املناسبة  الرعاية الطبية  الحرمان منو   ،الصحية غير  كدسةفي سجون مصر امل يدةصحية متزا

 عما تواجهه املدافع  19
ب
  ساب عملهن. واست داف متزايد ات والحقوقيات من   ديدات مستمرة، فضال

ا    املحتجز نالحقوقيين  بين  من   ــب ــاليـ ــامي الحقو يلحـ ــةا املحـ ــاكمـ ــة دون محـ ــاقر    فترات طو لـ ــد البـ ــة  محمـ ــدالـ مـــدير مركز عـ

 في املفوضــــية املصــــر ة لاحقوق والحر ات الفة مجد ، الباحثو يتان إســــراء عبد الفتاة وســــلاحقوق والحر ات، والصــــحف

 . باتر ك زكي باحث في املبادرة املصر ة لاحقوق ال خصية  الإبراهيم عز الدين،  

ـــــ   و  ـــــكل عاجل على املجلس، تح  قيادتكم، أن يضـ ـــــرو  عنل شـ وغيرهم من   املعتقلينهؤالء   إلفراج الفور  وغير املشـ

ـــــــــت م حقوقهماملحتجز ن  ـــــــــاب ممارسـ ـــــــــروعة   سـ ـــــــــاهمة في  املشـ ـــــــــل ي، واملسـ في حر ة التعبير وتكو ن الجمعيات والتجم  السـ

 التأثير على اإلرادة السياسية للسلطات املصر ة لتحسين حالة حقوق اإلنسان.

ــــــــــــل ترد   تو حال تولي زمام املبادرة في املجلس من أجل تحرك عاجل تكم بالقد التزم  حكوم ــــــــــــاناصـ في   حالة حقوق اإلنسـ

 ونحن نحثكم على التحرك اآلن.  وتجاوز  ا،    والحدود  ه املعاييرذهمصر  . لقد تخط   معينة وحدود  عاييرمل  مصر وتخط  ا

ـــــــــــر أن   ـــــــــــات    الحكومات  توظيفلكيفية   عملي  المثتعد  مصـ ـــــــــــحق املجتم  املدنيلقوانين وممارسـ   وقد .  مكافحة اإلرهاب لسـ

 شــأن اآلثار الجماعية واملدمرة لقوانين وممارســات مكافحة اإلرهاب في مصــر  همخبراء األمم املتحدة عن قلق  أعربو  ســبق

ــــــــــــل ي   ــــــــــــان وحمـوتـأثيرهـا السـ ــــــــــــر "د حـذرواايت ـا. كمـا  على تعز ز حقوق اإلنسـ ــــــــــــتخـدم مصـ ملحـاكم  في ااإلرهـاب"    وائرمن أن تسـ

 .19-فيدجائحة كو  ، ال سيما أثناءكات املعارضة، وحاس النشطاءالجنائية الست داف املدافعين عن حقوق اإلنسان، وإس

لتقو ض   مصــر  تســعى املســتوى الوطني، بل  حدمكافحة اإلرهاب ال تتوقف قوانين وممارســات  إن إســاءة اســتخدام مصــر ل

ــــــــــــان الدوليـة واألفر قيـة ــــــــــــأن اآلثار املدمرة على  و . أن مـة حقوق اإلنسـ اما زلنـا قلقين لل ـاية  شـ ــــــــــــاء املدني عامليـب إذا تم   الفضـ

ألمم املتحدة "الحاجة بااإلجراءات الخاصة    أبرزتوقد ن ومة األمم املتحدة والدول األخرى. مل  ةصر املسياسات التصدير 

 تنت ك قوانين مكافحة اإلرهاب واألمن"، واستخدم  مصر كمثال على ذلك. املاسة للدول إلى محاسبة الدول األخرى التي

 
ب
ـــــــــجال ـــــــــر ة سـ ـــــــــلطات املصـ    لدى السـ

ب
ـــــــــان بحق  األعمال االنتقامية   منحافال واملتعاونين م  األمم   املدافعين عن حقوق اإلنسـ

ـــــروع املتحدة ـــــاب عملهم املشـ ـــــمل  هذه األعمال االنتقامية.  سـ ـــــر    اوقد شـ ـــــفي واالختفاء القسـ االعتقال واالحتجاز التعسـ

   األجهزة األمنية.  لتحقيق أماموالت ديدات واالستدعاء ل  واملراقبة غير القانونية والتعذيب

ــــــ  الحكومة ،على املجلس  خالل ردهاو  ــــــر ة     رفضـ ــــــية التي أثار  ا الدول املصـ ــــــباب القلق الرئتسـ ــــــاء خالل  معالجة أسـ األعضـ

ــــــــر  أمام املجلس في مار    ــــــــتعراض امللف الحقو ي املصـ ــــــــة اسـ ــــــــيةلما أظهر افتقارها    ،  2020جلسـ ــــــــياسـ   الالزمة  إلرادة السـ

 واملشاركة البناءة م  املجلس.  ،ملواجهة التحديات العميقة

ــــــــــــر في رفضكمـــا     ــــــــــــتمر مصـ ــــــــــــتقبـــال ز ـــارات املقرر ن األ   تسـ دافعين عن حقوق املعنيين بـــالتعـــذيـــب واملـــ  مميين الخواصاسـ

ــــــــــــان.  ــــــــــــحيـة الكـافيـةو خبراء األمم املتحـدة من أن ظروف االحتجـاز الكـارثيـة   ريحـذورغم تاإلنسـ في   الحرمـان من الرعـايـة الصـ

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26182&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26182&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26182&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26182&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25457
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/egypt_objective_criteria-30112020-2.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26364&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25072
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25072
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25072
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25072
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26364&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Session24/A_HRC_AC-24_NGO_1.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25787&LangID=E
https://www.justsecurity.org/73606/defending-human-rights-is-not-terrorism-the-egypt-arrests-as-a-case-in-point/
https://undocs.org/en/A/HRC/45/36
https://www.ishr.ch/news/egypt-acknowledge-violations-against-defenders-and-let-them-work-better-future
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25270


 تفقد أوضاعالسماة ملراقبين مستقلين ب  رفض  السلطات املصر ة،  لاخطر الكثير من املحتجز ن حياة ّرضيعالسجون،  

 مرافق االحتجاز.و السجون 

ــــــــــــــ خالل جلســته  إجراءات  شــأن الوضــ  في مصــر  إن تقاعس املجلس عن اتخاذ   خطيرة ســيكون بمثابة رســالة  املقبلة    46الــ

املدافعين عن حقوق  بحقطي  االسـتمرار في تصـعيد حملت ا  احكومة املصـر ة مفادها أه ا تـستلمن مجلس حقوق اإلنـسان  

 الحر ات األساسية وحقوق اإلنسان ملواطن  ا، دون عقاب.   املز د من  ، وانت اكالحقوقية اإلنسان واملن مات

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 


