
 رسالة مفتوحة إلى رئیسة اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب

 على اللجنة األفریقیة أال تقدم غطاء سیاسي للممارسات القمعیة الوحشیة للحكومة المصریة

 :السیدة سویاتا ناوغا رئیسة اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب

 

والشعوب في  ، للجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان64نكتب إلیكم لنحثكم على رفض العرض المقترح بعقد الجلسة العادیة القادمة، رقم 
یمكن أن یمثل عقبة خطیرة في سبیل مواجھة االنتھاكات الخطیرة الحالیة التي تحدث في  -حال اتخاذه -مصر. إذ أن ھذا القرار

 .مصر، في ظل حكم الرئیس الحالي عبد الفتاح السیسي

 

نسان في تاریخ مصر الحدیث. وفي تعاني مصر حالیًا من حملة قمعیة غیر مسبوقة، ھي األكثر انتشاًرا ووحشیة على حقوق اإل
مواجھة ھذا الواقع، أصبح نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان واإلجراءات 

وبشدة بإصدار  الخاصة، أكثر انتقادا وأعلى صوتًا تندیًدا بحالة حقوق اإلنسان في البالد. یشمل ھذا التصریحات األخیرة التي تندد
أحكام اإلعدام الجماعیة مؤخراً لألفراد الذین شاركوا في احتجاجات داخل البالد، والدعوة النادرة التي أطلقھا أصدرھا ستة من 
المقررین الخواص باألمم المتحدة "بالرد على وجھ السرعة" على سلوك الحكومة الذي وصفوه بـ "المرّوع". ھذا باإلضافة إلى 

اثلة وجھت من خدمة العمل األوروبي الخارجي، التابعة لالتحاد األوروبيانتقادات مم . 

 

إن تجاھل الحكومة المصریة المستمر للقانون الدستوري وااللتزامات الدولیة لحقوق اإلنسان یؤدي لسلسلة من االنتھاكات المروعة 
قضائیة إلى حد كبیر عن محاسبة المسئولین عن تلك لحقوق اإلنسان (انظر الملحق المرفق بھذه الرسالة). وقد تقاعست السلطة ال

 .االنتھاكات، بل ولعبت المحاكم في حاالت عدیدة الدور األكبر كأداة للقمع لصالح السلطات

 

حالة اختفاء قسري  1,520وثقت المنظمات غیر الحكومیة المستقلة المصریة    2018وحتى أغسطس  2013فبین الفترة من یولیو 
سجین سیاسي یقبعون حالیًا في السجون في ظروف احتجاز مروعة، حیث وثقت لجنة   60,000افة إلى أكثر من في مصر،  باإلض

. كما خلص 2017حالة وفاة في أماكن االحتجاز خالل عام  129المنظمات غیر الحكومیة المصریة من أجل العدالة ما ال یقل عن 
إلى "أن التعذیب ممارسة منھجیة في مصر"، وأنھ یتغذى على  2017یب لعام التقریر السنوي للجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذ

 .إفالت قوات األمن من العقاب وعلى تورط الدولة على مستویات علیا، وقد ترقى الممارسة إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانیة

 

الحریات األساسیة في مصر حملة قمع شرسة  في ھذا السیاق المخزي الذي تنتشر فیھ ممارسات التعذیب واالختفاء القسري، تواجھ 
ھي األكثر شمولیة وقمعیة، على نحو یھدد استمراره بمصادره أي شكل من أشكال الصحافة المستقلة والمجتمع المدني، وغیاب 

بعة عشر المعارضة والراي األخر. األمر الذي تجلى بوضوح خالل االنتخابات الرئاسیة األخیرة مارس الماضي، والتي قیمتھا أر
منظمة إقلیمیة ودولیة أنھا فاقدة للحریة والنزاھة، بینما حذرت منظمات حقوقیة مصریة من أن االنتخابات أصبحت "تمثیلیة" خطرة 

 .من المحتمل أن "تزید من العنف واإلرھاب وعدم االستقرار" في البالد

 

تعدیل الدستور المصري إللغاء حدود فترة الرئاسة  ھذا ومن المتوقع أن تبدأ تحركات مشابھة وعلى نطاق أوسع، من أجل  أن
2022والسماح للرئیس السیسي بالترشح لوالیة ثالثة في عام  . 

 

وفي كل ذلك، تظل مشاركة منظمات المجتمع المدني المصریة وغیر المصریة خالل فعالیات جلسة اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان 
اؤل وشك. إذ لدى منظماتنا شكوك جدیة في أن تتحقق جمیع الشروط والضمانات موضع تس -حال انعقادھا في مصر -والشعوب

للسماح للمنظمات غیر الحكومیة بحضور الجلسة، وفقًا لوالیتھا وممارساتھا، كما أنھ ال یمكن ضمان أمن وسالمة المدافعین عن 
ر قطعا على الدور الرئیسي المنوط باللجنة األفریقیة حقوق اإلنسان المشاركین في ھذه الدورة، وعدم االنتقام منھم، األمر الذي یؤث



لحقوق اإلنسان والشعوب أن تلعبھ في تعزیز التواصل بین تلك المنظمات والسلطات الوطنیة المصریة ، من أجل المساھمة في 
 .احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة في البالد

 

ة في مصر أمًرا مستحیالً، ونحن إذ نثني وندعم المفوضة السامیة لألمم المتحدة إن غض الطرف عن ھذه التھدیدات والفظائع المرتكب
لحقوق اإلنسان میشیل باشیلیت في إدانتھا في اآلونة األخیرة لظلم المحاكم المصریة، فإننا نحث اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان 

افأة السلطات المصریة بالسماح لھا باستضافة الدورة العادیة والشعوب على االقتداء بھا  واستنكار ھذه االنتھاكات، بدالً من مك
 .الرابعة والستون للجنة األفریقیة في مصر

 

 .فنحن ننأى باللجنة األفریقیة أن تكون شاھد قبر حقوق اإلنسان في مصر

 

 .شكراً. لعنایتكم بطلبنا، ویسعدنا إمدادكم بما تحتاجوه من معلومات

 

 .والتقدیر لكم منا أسمى معان االحترام
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18. Action for Community Transformation (ACT-NOW);  

19. African Centre for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS); 

20. Afrique arc-en-ciel; 

21. Afrique Arc-en-Ciel Togo ; 

22. Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD) Angola; 

23. Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE); 

24. Associazione Ricreativa Culturale Italiana – (ARCI); 

25. Center for Civil Liberties-Ukraine; 

26. CIVICUS; 

27. CNCD-11.11.11;  

28. Coalition of African Lesbians;  

29. Independent Commission for Human Rights in Western Sahara; 

30. Conectas Direitos Humanos;  

31. Consortium for Refugees and Migrants in South Africa (CoRMSA); 

32. Defend Defenders (the East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project); 

33. Dignity; 

34. Great Lakes Initiative for Human Rights and Development (GLIHD); 

35. Human Rights and Development in Africa (IHRDA); 

36. Human Rights Awareness and Promotion Forum- Uganda; 

37. Human Rights Concern - Eritrea (HRCE); 

38. Human Rights Defenders Network- Sierra Leone; 

39. HuMENA for Human Rights and Sustainable Development; 

40. Initiative For Equal Right- Nigeria; 

41. Initiative for Equality and Non-Discrimination- Kenya; 

42. Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA); 

43. International Bar Association’s Human Rights Institute; 

44. International Institute for Child Protection; 

45. International Lawyers (Geneva); 

46. Iranti-South Africa; 

47. Kenya Human Rights Commission; 

48. Kvinna till Kvinna Foundation; 



49. National Coalition for Human Rights Defenders-Uganda; 

50. National Coalition of Human Rights Defenders - Kenya (NCHRD-K); 

51. National Human Rights Defenders Network Sierra Leone; 

52. National Human Rights Defenders Somalia/Somaliland; 

53. Network for Solidarity, Empowerment and Transformation for All – NewSETA; 

54. Odhikar-Bangladesh; 

55. Organization for Women and Children (ORWOCH); 

56. Queer Youth Uganda; 

57. Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) ; 

58. Réseau Doustourna (Tunis) ; 

59. Southern Africa Human Rights Defenders Network; 

60. Synergia Initiatives for Human Rights; 

61. The Regional Center for Rights And liberties; 

62. Uganda National NGO Forum; 

63. West African Human Rights Defenders ‘Network (ROADDH/WAHRDN); 

64. World Organisation Against Torture (OMCT); 

65. Zimbabwe Lawyers for Human Rights. 


