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 دول تكسر حاجز الصمت وتدين انتهاكات مصر لحقوق اإلنسان أمام األمم املتحدة** 

 بيان مشترك 

ررررررر    ررررررترك   لإلعالنتعرب املنظمات الحقوقية، اإلقليمية والدولية، املوقعة أدناه عن دعمها الكامل والصر ررررررادر عن  املشر الصر

ررررررررررران باومل املأعدب، وال ا أعر    ي  الدو    2021مارس   12دولة، واملقدم اليوم    31حكومات   أمام مجلس حقوق اإلنسر

ررررر ة     ل   « القلق العميق» عن   ررررلرات املصر ررررعة النراق ال ا سرساتها السر رررران والر  إ الت مسرررررأمرإزاء انتهاكات حقوق اإلنسر

   من العقاب.

رررررررررررر  باإلنابة، عالن املشترك ال ا ألقأ   نلندا إل ا القيود » للمجلس، للط الضوء على    46ضمن  عاليات الجلسة الحالية الرر

كما أدان  «  ، والأضررر يق على امجأمل املدنا واملعارضرررة السررريالرررية.املفروضرررة على حر ة الأع ور والحق    الأجمل السرررل ا

 الأخدام قوانون مكا عة اإلرهاب ملعاق ة املعارضون السلميون.

رررنوات من  ياب العمل   12عالن  ينها إ» اإلنسرررران    بها الدين حسررررن، مدير مركق القاهرب لدرالررررات حقوق  يقو   مارس لر

رررررررر، ر ل الأ ررررررررن مصر ررررررران   ها.الجماع  داخل امجلس بشر ررررررراإل حقوق اإلنسر على الدو  أن سع ر » و أابل     « دهور الحاد ووضر

ررررررررررررترك أو من خال  امجلس، من أ هرا لن سعظ  بأفو   مرلق لح  ررررررررررررر رة، على نعو أنرانا أو مشر س وتعر ير  الحكومرة املصر

 « .وانتهاك الحق    الحياب

ررررررررررررتركحو  العرالل قد   منظمرة حقوقيرة  100كان  أكثر من   رررررررررررراء باومل املأعردب مرلل عام ا خاط ر     بيرانم مشر لدو  اوعضر

على الحركة الحقوقية املصررر ة    والقضرراء( منظمات حقوق اإلنسرران  إبادب، مع رب من أن الحكومة املصررر ة سعاو   2021

ررراءوقد    خال  هجمات مسررررأمرب من جية والررررعة النراق.من   بت نا قرار أم ا بتشررررايل  لية   طال   املنظمات الدو  االعضر

 للمراق ة الدولية بشرن مصر. 

ررررررررررررررن االنتهرراكررات    مررارس، والرر ا  رراء  12عالن إ    إطررار ال نررد الرابل من  رردو  أعمررا  امجلس والرررامل برر أررارب امررراو  بشر

رررران، هعد خروب مهمة ي   رررريمة واملن جية لحقوق اإلنسر فترض أن يت عها سعرك ملموس يضرررررمن سعقيق هد ها. ال لررررريما الجسر

رررررر كان    مارس   عالنإأن أخر   ررررررن مصر ررررراء باومل املأعدب بشر ررررردر عن الدو  اوعضر رررررترك  ر رررررلندا 2014مشر ، بم ادرب من أهسر

 خرى، ومن  ذلك الحون سدهورت حالة حقوق اإلنسان    مصر بشكل ك ور.  أدولة    26وسوقيل 

ا على   والحق   والأجمل السرل ا مسراحات الأع ور    ل حال الرئ س ع د الفأاح السر  ر،ا، قضر  السرلرات املصرر ة  عليى

ررررررررررررفا،  . وارسا  سكو ن الجمعيات    رررررررررررراب  رائلح االعأقا  واالحأجاز الأعسر قوات اومن بأواطؤ مل املدعون العموم والقضر

ومعاكمة اآلال ، بمن    ذلك مئات املدا عون عن حقوق اإلنسان وحقوق اوق اط، واملأظاهر ن السلميون، والصحفيون 

 ر ق اومل املأعدب العامل املعنا باالحأجاز الأعسررررفا   وأقرواوكاديميون، والفنانون، والسرررريالرررريون، وامحامون. وقد لرررر ق  

ولرروء املعاملة    والأع ي كما تعرض الاثورون لإلخفاء القسرررا  أن االحأجاز الأعسررفا أضررمى ممارلررة ممن جة    مصررر.

رررررررررررراس  واالحأجا ررررررررررررانية دون معاكمة، على خلفية ا هامات ال ألر ررررررررررررنوات     رو  احأجاز  ور إنسر ررررررررررررهر أو لسر لها سأعلق ز وشر

دين. وقررد  برراإلرهرراب
 
ررررررررررررار ررةمررات  ررائرب، مفهررا معرراكمررات  العررديررد مفهل    معرراك  أ ررررررررررررهل   عسر ال على بعضر وأخرى  مرراعيررة، وح 

ررررررررر ة ق ررررررررلرات املصر ررررررررأخدم  السر ا إاى اعترا ات سع  الأع ي . كما الر ررررررررتنادى بدعوى  حماية قيل وانون معي ة  باإلعدام، الر

 مجأمل امليل.، والنا يات من العنف الجن ،ا، والشهود، وأعضاء  الناشراتالعأقا  واحأجاز امجأمل(  

https://cihrs.org/egypt-human-rights-council-countries-should-take-bold-action/
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/egypt
https://cihrs.org/ngos-call-on-authorities-to-release-leaders-of-the-egyptian-initiative-for-personal-rights/
https://cihrs.org/cihrs-at-the-45th-session-of-the-united-nations-human-rights-council/
https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=EB280696-2F4F-427A-A721-5963916F2CB2
https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=EB280696-2F4F-427A-A721-5963916F2CB2
https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=EB280696-2F4F-427A-A721-5963916F2CB2
https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-488-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5/
https://cihrs.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://cihrs.org/egypt-implementing-regulations-of-ngo-law-intended-to-cripple-civil-society/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f72%2f44&Lang=en
https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84/#8
https://cihrs.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b9%d8%ab-%d9%88%d8%b2%d9%8a/
https://cihrs.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b9%d8%ab-%d9%88%d8%b2%d9%8a/
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https://cihrs.org/egypt-state-authorities-must-be-held-to-account-for-violence-perpetrated-against-detained-journalist-solafa-magdy/


عالن اليوم يو   رلالة واضحة للسلرات  إ»    كيفون و الن، ممثل منظمة العفو الدولية لدى اومل املأعدب بجنيف يقو  

رررررررر ة  رررررررلرات املصر رررررررلمية. وعلى السر رررررررة السر رررررررحق املعارضر رررررررر ة مفادها أن العالل لن ه   الرر  بعد اآلن عن حملتها لرر املصر

 
ى
رررررررررررراء امحأجق ن و ا ها بمو   القانون الدوا ، اللتزام  اسخاذ إ راءات عا لة امأثاال ررررررررررررراح اآلال  من الر ا  والنسر إطالق لر

 « بشكل تعسفا، وحماية امحأجق ن من الأع ي  و وره من ضروب لوء املعاملة، وإ هاء قمل النشاط السل ا.

رررررررررررمة لإل   دو  من  انتها دع  ال رررررررررررترك إاى   عالناملنضر ررررررررررراءلة واإل هاء الفورا لإل الت من ال» املشر رررررررررررر    « عقاباملسر وطال   مصر

ررررررررررررأخردام املفرط  « انتهراكرات اإل راءات القرانونيرة الوا  رة للمعراكمرات العرادلرة» بوقف  لالحأجراز املرو  » بمرا    ذلرك االلر

 « وضل امحأجق ن لقضايا  ديدب بتهل مماألة بعد انتهاء املدب القانونية لح سهل االحأياطا. ،لمعاكمةل  السابق

ررررررررر، مدير ماأ  هيومن رايتس ووت  بجنيف    ررررررررر ومعالجة امسن ي   » يقو   ون   شر رررررررران    مصر جلس لحالة حقوق اإلنسر

 « كرامة شعتها. ون  االنتهاكات بشكل صحي  هعد أمر بالغ اوهمية لضمان الأقرار مصر على املدى الرو ل و 

رررا و  جيكا  12عالن  إ رررتراليا والنمسر رررترك ضررررل حكومات كل منح ألر وكندا والتشرررريك   و ل ار اوال ولررررن  والهرلررررك   مارس املشر

رررررررا و نلندا وأملانيا  رررررررأونيا و رنسر رررررررالنداوالدنمارك وإلر رررررررأاين وليأوانيا    و هسر رررررررم ور  وإيرلندا وإيراليا والسفيا وليخأنشر   ولوكسر

ررررررررررررا واململاة املأعدب والواليات املأعدب اومر  رررررررررررو سر رررررررررررو د ولر ررررررررررر انيا والسر رررررررررررلو ينيا وإلر    ايةوهولندا ونيوز لندا والنرو ج ولر

ررررررررررررود   ررررررررررررأررار كررامونتينيجروو مهور ررة الج ررل اولر ررررررررررررمررام و .  ( وكولر ا   مان لحكومررات أخرى االنضر لهرر ا اإلعالن  خال    الحقررى

 أل وعون من سار خ انتهاء الجلسة الحالية للمجلس    مارس الجارا(  

 

 املنظمات املوقعة

  منظمة العفو الدولية  •

 مركق القاهرب لدرالات حقوق اإلنسان  •

 ديجني ا   -الدنماركا ملناهضة الأع ي املعهد   •

 مأولرية لحقوق اإلنسان  الش اة اوورو  •

 م ادرب الحر ة •

 هيومن رايتس ووت  •

 الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان •

 اوولط  الشرق     الديمقراطّية  مشروإل •

 الردمة الدولية لحقوق اإلنسان •

 لجنة الحقوقيون الدولية •

 سان الش اة العر ية ملعلومات حقوق اإلن •

  معية لجنة اليقظة من أ ل الديمقراطية    سونس •

 كومي ا  ور  التس  •

 الديمقراطية    العالل العربا اآلن •

 الجتهة املصؤ ة لحقوق اإلنسان  •



 مّنا لحقوق اإلنسان  •

 مجموعة حقوق اوقليات الدولية •

• humanrights.ch 
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