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اعالن مشترك بخصوص جمهورية مصر العربية
مقدم باسم دولة فنلندا نيابةً عن عدد من الدول
مقدم عن طرف السفيرة كيريستي كوبي

شكرا للرئيسة،
ً
اتشرف بتقديم هذا البيان نيابة عن 1 ٣١دولة
ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق اإلنسان في مصر ،ونشارك المفوضة السامية لحقوق اإلنسان
وأصحاب الواليات من اإلجراءات الخاصة مخاوفهم في هذا الصدد.
و نلفت االنتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي،
والتضــييق على المجتمع المدني والمعارضــة الســياســية ،وتوظيف قانون اإلرهاب ضــد المعارضــين
السلميين.
إطارا قانونيًا جديدًا أكثر مالئمةً لعمل منظمات المجتمع المدني ،ولكن من
يضـــع قانون الجمعيات الجديد
ً
األهميـة بمكـان أن يتم تطبيق القـانون بمـا يضـــــمن تمكين الجهـات الفـاعلـة في المجتمع المـدني العـاملـة في
جميع المجاالت.
لذا ،نحث مصـر على ضـمان مسـاحة للمجتمع المدني  -بما في ذلك المدافعين عن حقوق اإلنسـان  -للعمل
دون خوف من الترهيب أو المضـايقة أو االعتقال أو االح تجاز أو أي شـكل من أشـكال االعمال االنتقامية.
ويشـمل ذلك؛ رفع قرارات حظر السـفر وقرارات تجميد األصـول بحق المدافعين عن حقوق اإلنسـان -بما
في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما ندعو مصــر إلى رفع القيود المفروضــة على وســائل اإلعالم والحريات الرقمية ،ووقف ســياســات
حجـب المواقع اإلعالميـة المســـــتقلـة ،واإلفراج عن جميع الصـــــحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثنـاء
مزاولة عملهم.
أننـا نـدرك دور مصـــــر في دعم االســـــتقرار اإلقليمي وإدارة الهجرة ومواجهـة اإلرهـاب ،ولكننـا نـذكر
بضــرورة مكافحة اإلرهاب مع االحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق اإلنســان .إذ نشــعر بقلق بالإ إزاء
تطبيق تشـــــريعـات مكـافحـة اإلرهـاب على الحقوقيين ،و المثليـات والمثليين ومزدوجي الميـل الجنســــي
ومغايري الهوية الجنسـانية ،والصـحفيين ،والسـياسـيين ،والمحامين .ونحث مصـر على وضـع حد السـتخدام
تهم اإلرهاب كذريعة الحتجاز المدافعين عن حقوق اإلنســــان ونشــــطاء المجتمع المدني ،وتمديد فترات
 1أستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنه والهرسك وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا
وآيسالندا وإيرلندا وإيطاليا والتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا
والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية الجبل األسود (مونتينيجرو) وكوستاريكا.

الحبس االحتياطي السـابق للمحاكمة ،وإعادة ضـم تتدويرت المحتجزين إلى قضـايا جديدة مماثلة التهم بعد
انتهاء المدة القانونية لحبســهم االحتياطي .كما نطالب مصــر بوقف اســتخدام األدراج على قوائم الكيانات
اإلرهابية كأداة لمعاقبة األفراد على ممارسة حقهم في الحرية التعبير.
أيضـــا عن قلقنا إزاء االنتهاكات المتع ددة لإلجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة ،والقيود
نعرب
ً
المفروضـة على المحامين ،بما يتضـمن حرمانهم من مطالعة األدلة تاألحرازت أو التواصـل مع موكليهم.
ونطالب بضمان المساءلة واإلنهاء الفوري لإلفالت من العقاب.
كما ندعو مصر للتعاون البناء مع مكتب المفوضة السامية ،ومع اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة.
و نحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية.
شكرا ً سيدتي الرئيسة

