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 شكًرا للرئيسة،

 دولة1 ٣١اتشرف بتقديم هذا البيان نيابة عن 

 المفوضة السامية لحقوق اإلنسانسار حقوق اإلنسان في مصر، ونشارك  ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء م

 مخاوفهم في هذا الصدد. اإلجراءات الخاصةوأصحاب الواليات من 

،  التجمع السلمي   بير والحق فيعلى حرية التع في مصر  نلفت االنتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضةو

 المعارضــينقانون اإلرهاب ضــد توظيف  ، ومجتمع المدني والمعارضــة الســياســيةلوالتضــييق على ا

 السلميين.

من إطاًرا قانونيًا جديًدا أكثر مالئمةً لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن الجديد    الجمعياتقانون  يضـــع 

الجـهات الـفاعـلة في المجتمع الـمدني الـعامـلة في  تمكينبمـكان أن يتم تطبيق الـقانون بـما يضـــــمن   األهمـية

 جميع المجاالت.

لعمل  ل -إلنـسان  ن عن حقوق ابما في ذلك المدافعي  -تمع المدني  نحث مصـر على ضـمان مـساحة للمجلذا،  

  .تجاز أو أي ـشكل من أـشكال االعمال االنتقامية دون خوف من الترهيب أو المـضايقة أو االعتقال أو االح

فر و رفع  ؛ويـشمل ذلك ان    تجميد األصـول بحققرارات  قرارات حظر الـس بما  -المدافعين عن حقوق اإلنـس

 في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ــر إلى رفع القيود المندعو مكما  ــائل اإلعالم والحرياتص ــة على وس ــات    ،الرقمية  فروض ــياس ووقف س

عليهم أثـناء  المقبوض   المحتجزين  واإلفراج عن جميع الصـــــحفيين  ،المســـــتقـلة  ـيةمواقع اإلعالمالحـجب  

 .مزاولة عملهم

ا  درك دور مصـــــر في دعم االســـــتقراأنـن ةـن اب  ر اإلقليمي وإدارة الهجرة ومواجـه ا ، واإلرـه ذ  لكنـن كر ـن

نشــعر بقلق بالإ إزاء  إذ    لحقوق اإلنســان.  للقانون الدولي  االحترام الكاملبضــرورة مكافحة اإلرهاب مع 

اب ة اإلرـه افـح ات مـك ل  وعلى الحقوقيين،   تطبيق تشـــــريـع ات والمثليين ومزدوجي المـي الجنســــي  المثلـي

وـضع حد الـستخدام    مـصر علىنحث  ووالمحامين.    ،والـسياـسيين  ،والـصحفيينومغايري الهوية الجنـسانية،  

ــطاء المجتمع المدنيتهم اإلرهاب كذريعة ال  ــان ونشــ وتمديد فترات    ،حتجاز المدافعين عن حقوق اإلنســ

 
أستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنه والهرسك وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا    1

وسلوفينيا وإسبانيا  وآيسالندا وإيرلندا وإيطاليا والتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج 

 .والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية الجبل األسود )مونتينيجرو( وكوستاريكا

 



م بعد  الته  محتجزين إلى قضـايا جديدة مماثلةال  إعادة ضـم تتدويرتو  ،السـابق للمحاكمة  الحبس االحتياطي

قوائم الكيانات  األدراج على اســتخدام   وقفبب مصــر لاكما نط  انتهاء المدة القانونية لحبســهم االحتياطي.

 التعبير. معاقبة األفراد على ممارسة حقهم في الحريةاإلرهابية كأداة ل

ا نعرب القيود  ددة لإلجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، وعن قلقنا إزاء االنتهاكات المتع  أيضــــً

موكليهم.   أو التواصـل مع تاألحرازت  األدلة  مطالعة حرمانهم من  ، بما يتضـمنالمفروضـة على المحامين

 المساءلة واإلنهاء الفوري لإلفالت من العقاب. ضماننطالب بو

  .باألمم المتحدة اإلجراءات الخاصةومع ، ةالسامي ةمع مكتب المفوض ندعو مصر للتعاون البناءكما 

 نحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية.و

 

 سيدتي الرئيسةشكراً 

 

 


