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منظمات حقوقية :ال بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف االعتقال التعسفي في مصر

سيدتي الرئيسة،
بصفتنا منظمات غير حكومية من جميع أنحاء العالم ،نرحب باإلعالن املشترك الصادر عن الدول في إطار البند الرابع من جدول األعمال ،والذي يدين
االنتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان ،التي ترتكبها الحكومة املصرية .ونعتبر هذا اإلعالن بداية لعملية طال انتظارها لضمان اهتمام قوي ومتسق في
هذا املجلس بأزمات حقوق اإلنسان في مصر.
ً
في وقت سابق من هذا العام ،كتبت أكثر من  100منظمة حقوقية من جميع أنحاء العالم إلى الدول األعضاء باألمم املتحدة محذرة من أن الحكومة املصرية
تحاول إبادة منظمات حقوق اإلنسان والحركة الحقوقية املصرية من خالل هجمات مستمرة وممنهجة واسعة النطاق.
تأتي هذه الهجمات في سياق "حملة قمع وحشية متصاعدة بحق املدافعين عن حقوق اإلنسان والحقوق املدنية والسياسية بشكل خاص ،والتي تتم ً
غالبا
تحت مزاعم (مكافحة اإلرهاب).
تفويضا م ً
ً
طلقا بعد اآلن للسجن أو التعذيب أو قتل
إن الرسالة املوجهة للحكومة املصرية اليوم من خالل هذا اإلعالن الدولي واضحة ،أنه لن يتم منحها
املعارضين السلميين.
ً
وللمض ي ً
قدما ،نحث هذا املجلس وأعضائه على مطالبة مصر بالبدء ً
تعسفيا ،بمن في ذلك املدافعين عن حقوق اإلنسان
فورا في اإلفراج عن جميع املعتقلين
والصحفيين واألكاديميين والفنانين واملحامين والسياسيين ،وغيرهم ممن سبق وتطرقت لقضاياهم اإلجراءات الخاصة واملفوضية السامية لحقوق
اإلنسان.2
ّ 1
قدم هذه املداخلة الشفهية مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع :أكسس ناو ،منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين ،منظمة العفو
الدولية ،جمعية الفنون والثقافات بالضفتين ،جمعية الخلق واالبداع للتنمية والتشغيل ،جمعية املواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين ،جمعية التضامن العلماني تونس،
ّ
املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب ،الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ،مركز الحريات املدنية (أوكرانيا) ،التحالف العاملي ملشاركة املواطنين– سيفيكس ،اللـجنة من أجل
ِاحترام ّ
الحريات وحقوق اإلنسان في تونس ،كوميتي فور جستس ،مركز الدراسات القانونية واالجتماعية ،مركز تونس لحرية الصحافة ،التضامن القبطي ،مشروع املدافعين عن حقوق
اإلنسان في الشرق وشمال القرن األفريقي ،املنبر املصري لحقوق اإلنسان ،مؤسسة الحدود اإللكترونية ،الشبكة األورو متوسطية لحقوق اإلنسان ،التحالف النسوي للحقوق ،مؤسسة
حسن السعداوي للديمقراطية واملساواة ،املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية و االجتماعية ،فريدم هاوس ،مبادرة الحرية ،املبادرة الفرنسية املصرية للحقوق والحريات ،الفيدرالية
الدولية لحقوق اإلنسان ،االتحاد اإلنساني واألخالقي الدولي ،الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ،املجلس األيرلندي للحريات املدنية ،مؤسسة كفينا تيل كفينا ،مركز املوارد القانونيةّ ،
منا
لحقوق اإلنسان ،مجموعة حقوق األقليات الدولية ،نادي القلم الدولي ،الناس املحتاجون (جمهورية التشيك) ،مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط ،مؤسسة رافتو لحقوق اإلنسان،
شبكة منظمات املجتمع املدني ملراقبة االنتخابات وتتبعهاا في غينيا ،الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ،املنتدى التونس ي لتمكين الشباب ،االتحاد الدولي للمحامين ،جمعية يقظة من أجل
الديمقراطية و الدولة املدنية ،رابطة النساء الدولية للسالم والحريةDignity, English PEN, Global Focus, humanrights.ch, Lawyers for Lawyers, Pan Africa ILGA. ،
 2عبد املجيد مشالي ،أحمد عبد العاطي ،أحمد دومىة ،أحمد الهديبي ،أحمد الخطيب ،أحمد معتوق ،أحمد عماشة ،عائشة الشاطر ،عالء عبد الفتاح ،عالء عصام ،أسعد الشيخ ،أيمن
علي ،أيمن الصرفي ،أحمد سابعي ،بدر محمد بدر ،بهاء عودة ،باسم كمال محمد عودة ،اسراء عبد الفتاح ،عصام الحدادّ ،
عزت غنيم ،جالل البحيري ،جهاد الحداد ،حسن بربري ،هيثم
عز ّ
الصياد ،ابراهيم عطى ،ابراهيم ّ
محمدين ،هدى عبد املنعم ،حسام الدين خلف ،حسام ّ
الدين ،ابراهيم متولي ،ابراهيم أحمد محمود محمد اليماني ،ابراهيم االسكندراني ،كمال
البلش ي ،خالد الكزاز ،خليل رزق ،محمد أبو حريرة ،محمد عادل ،محمد الباقر ،محمد ابراهيم رضوان ،محمد الهديبي ،محمد رمضان ،محمد صالح ،نور الدين عبد هللا علي عبد هللا،
عال يوسف القرضاوي ،باتريك زكي ،رامي كامل ،رامي شعث ،صالح الدين عبد الحليم سلطان ،سناء سيف ،شريف الروبي ،سالفة مجدي ،طارق السلكاوي ،زياد العليمي .مالحظة :ما ورد
أعاله ليس قائمة شاملة ولكنه يعتمد على املعلومات املتاحة ملنظماتنا.

