
 
 للنشر الفوري 

 
 نزیھة وال حرة  القادمة لیست مصر: االنتخابات الرئاسیة

 اتخاذ موقف على االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة 
 

 المصریةدولیة وإقلیمیة الیوم إن الحكومة  حقوقیة منظمة 41قالت  –) 2018فبرایر/شباط  13(بیروت، 
 28إلى  26أبسط متطلبات االنتخابات الحرة والنزیھة، في االنتخابات الرئاسیة المزمع عقدھا من  داست على

الرئیس عبد الفتاح السیسي على خنق الحریات األساسیة واعتقلت مرشحین  دأبت حكومة. 2018مارس/آذار 
 محتملین وأوقفت مناصرین لھم.

 
بدل االستمرار في "على حلفاء مصر إعالن موقفھم اآلن والتندید بھذه االنتخابات الھزلیة  قالت المنظمات:

 ود".أسوأ أزمة حقوقیة في البالد منذ عقتقود  الدعم غیر المشروط لحكومة
 

األطراف التي تقدم دعما كبیرا للحكومة  –على الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي والدول األوروبیة 
في عالقاتھا بمصر. على ھذه الدول وقف كافة المساعدات  جزءا أساسیا حقوق اإلنسانتجعل  أن –المصریة 

دات على ضمان التحسن الملموس في تدابیر األمنیة التي یمكن استخدامھا في القمع الداخلي، وأن تركز المساع
 حمایة حقوق اإلنسان األساسیة.

 
تصعید كبیر في المناخ السیاسي الذي یحرم الناس من حقوقھم في  ھو القمع قبیل االنتخابات الرئاسیة المصریة

السلطات على المشاركة السیاسیة وفي حریة التعبیر وتكوین الجمعیات والتجمع السلمي. قالت المنظمات إن 
أو لذكرھم نیة الترشح في  سیاسیةحمالت إلى  قلین جراء االنضمامفورا عن جمیع المعت المصریة اإلفراج

 االنتخابات.
 

ین بمنافسین رئیسیین أعلنوا نیتھم الترشح لالنتخابات الرئاسیة؛ إذ اعتقلت المرشحَ  تباعاالسلطات  أطاحت
حمد ، أمرشح رئاسي محتمل ثالثھناك  .ةقنصولعقید أحمد متقاعد سامي عنان واالین الفریق أول المحتملَ 

في فندق إلى غیر المعلنة  ضع قید اإلقامة الجبریةوُ  ئدا للقوات الجویة، ویبدو أنھشفیق، كان رئیسا للوزراء وقا
خران ھما المحامي الحقوقي خالد علي اآلساسیان األمحتمالن المرشحان الأن انسحب من السباق الرئاسي. 

بدعوى وجود مناخ قمعي تراجعا عن الترشح الرسمي، البرلمان السابق محمد أنور السادات، وقد ونائب 
 وتحسبا لتدخالت الحكومة في االنتخابات.ھما، وخوفا على مناصری

 
، الداعم "حزب الغد"الرئیس السیسي ھو موسى مصطفى موسى، رئیس  بمواجھةالمرشح الوحید حالیا 

جھود من نواب لتقدیم األوراق، بعد  الیوم األخیرینایر/كانون الثاني، وھو  29ح في للحكومة. قدم أوراقھ للترش
في حملة  عضواموسى كان ، ترشحھ تسجیللى الیوم السابق إلقناعھ بالترشح. حت برلمانیین موالین للحكومة

مواطن في الترشح في ھذا السیاق، ال یبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل داعمة لترشح السیسي لفترة ثانیة. 
  والتصویت في انتخابات تمثل تعبیرا حرا إلرادة الناخبین.

 
الدستور المصري والتزاماتھا الدولیة، ومنھا التزاماتھا بموجب "العھد الدولي تخرق ھذه التدابیر الحكومیة 

 وإعالن االتحاد األفریقيالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" و"المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب"، 
من  3من العھد الدولي والمادة  25بشأن المبادئ الحاكمة لالنتخابات الدیمقراطیة في أفریقیا. المادة  2002لعام 

بحریة التجمع والتعبیر وتكوین  –كناخب ومرشح  – للمرء سیاسیةإعالن االتحاد األفریقي تربطان المشاركة ال



معاییر تفصیلیة لالنتخابات  "اإلرشادي لمراقبة االنتخاباتدلیل االتحاد األوروبي "یستعرض الجمعیات. 
 ھذه الحقوق "دونھا ال یمكن ممارسة [االنتخابات] بشكل حقیقي". النزیھة، ومنھا أن

 
المنظمات الحقوقیة المستقلة والحقوقیین  مناخ االنتقام والتنكیل القائم بحق المعارضین وتصاعد القمع ضدأدى 

إن  تقاریر إعالمیةالمراقبة الحقیقیة لالنتخابات صعبة للغایة على المنظمات المحلیة واألجنبیة. تقول إلى جعل 
بالمئة عن االنتخابات الرئاسیة في  44ـ عدد المنظمات التي ُمنحت التصریح بمراقبة االنتخابات كان أقل ب

 د تناقص.، وإن عدد الطلبات بشكل عام ق2014
 

بما یشمل  ھدد السیسي باستخدام القوة، ،بیوم ذلكطالبت عدة أحزاب معارضة بمقاطعة االنتخابات. بعد 
 أمر مكتب النائب العام بفتح تحقیق ،فبرایر/شباط 6أمنھا". في جیش، ضد من یقوضون "استقرار مصر أو ال

 لمقاطعة، واتھمھم بالدعوة إلى "قلب نظام الحكم".إلى امن قیادات المعارضة دعوا  13ضد 
 

سنوات على  7بعد المحتجون قالت المنظمات: "تستھزئ الحكومة بالحریات األساسیة التي كافح من أجلھا 
لكنھا آخذة في  ،. تزعم الحكومة المصریة أنھا "في مرحلة انتقال دیمقراطي"2011صریة في االنتفاضة الم
 ".جدیدةمع كل انتخابات  الدیمقراطیة االبتعاد عن

 
 المنظمات الموقعة: 

 
 الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان 

 روبرت ف. كینیدي لحقوق اإلنسان
 سولیدار

 الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان
  لحقوقیین الدولیةلجنة ا

 مراسلون بال حدود
 مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان 
 مشروع الدیمقراطیة في الشرق األوسط

 المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب
  CNCD-11.11.11منظمة 
 ”CIVICUS “World Alliance for Citizen Participationمنظمة 

 ھیومن رایتس فیرست
 ھیومن رایتس ووتش 

 ید رایتس یوروم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


