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 التحرك العاجل بشأن مصرمنظمات حقوقية: على مجلس حقوق اإلنسان 

 

 سيدتي الرئيسة،

يرّحب مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بتقرير املقّررة الخاصة املعنية بحالة املدافعين عن حقوق اإلنسان، والذي جاء تحت عنوان؛ 

 "تحذير نهائي: تهديدات بالقتل وتصفيات للمدافعين عن حقوق اإلنسان". 

منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم إلى الدول األعضاء في األمم املتحدة مقدًمة تحذير مماثل  100ثر من في مطلع هذا العام، كتبت أك

ة حول الوضع في مصر. ومن الجدير باملالحظة أن مصر جاءت في املركز الثاني وفق بيانات العام املاض ي تحت واليتك بشأن االعمال االنتقامي

ر قو 
ّ
 ي على أن وضع املدافعين املصريين عن حقوق اإلنسان يمّر بمنعطف حرج.بحق املدافعين، وهو مؤش

رت املنظمات غير الحكومية من أن الحكومة املصرّية تحاول 
ّ
حركة حقوق  استئصالعلى منظمات حقوق اإلنسان و  القضاءملّدة سنوات، حذ

 اإلنسان في مصر من خالل الهجمات املستمّرة واملنهجّية واسعة النطاق.

وحاالت اإلخفاء السري، واملنع من السفر، واللوائح القمعية وتشمل هذه الهجمات االعتقال التعسفي املطّول، والتعذيب، والتهديد بالقتل، 

املتزايدة. وتتذّرع الحكومة عادة بـ "مكافحة اإلرهاب" لتبرير  الوحشية التكتيكاتللمنظمات غير الحكومية، وتلفيق التهم الجنائية وغيرها من 

 االنتهاكات.هذه 

جبرت العديد من منظمات حقوق اإلنسان على القمع يدةشد البيئةفي هذه 
ُ
من خارج البالد أو أو تقليل أنشطتها أو العمل  أبوابها إغالق، أ

 العمل تحت تهديد مستمر.

املدافعين عن حقوق اإلنسان املحتجزين لفترات طويلة قبل املحاكمة، محمد الباقر، إسراء عبد الفتاح، سوالفة مجدي، إبراهيم  بين منو 

 ين غيرهم.عز الدين، باتريك زكي، وكثير 

سيدتي املقّررة الخاصة، إن نجاة حركة حقوق اإلنسان املصرية على املحّك. فهل في مواجهة هذه التحذيرات املتكّررة، تعتقدين أن مجلس 

 حقوق اإلنسان يتحّمل مسئولية التحّرك إزاء الوضع في مصر؟

 شكًرا لِك، 
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