
بيــــان رسمـــي   الثالثاء 26 أكتوبر/ترشين أول 2022

تستضيف مرص، مؤ�ر األمم املتحدة املعني بتغّ� املناخ (COP27)، واملُقرر انعقاده  دينة رشم الشيخ املرصية، يف الفرتة من 06 إىل 
18 نوفمرب/ترشين الثا¡ املقبل، بحضور نحو 197 دولة، من أجل مناقشة تغ� املناخ وتأث�ه عىل العا�. 

وبهذه املناسبة العاملية التي تجمع رؤساء وممثيل عدد كب� من دول العا�، وقاطعها عدٌد من الرؤساء وممثيل الهيئات واملنظ¦ت الدولية، 
ترغـــب املنظ¦ت املوقعة عىل هذا البيان، أن تضع عىل طاولة اجت¦ع الرؤســـاء وُممثيل تلك الدول الحارضة، نوًعا آخرًا من املناخ اليسء 

الذي يحيا فيه املواطن املرصي مع هذه السلطة املنظمة لتلك القمة.

حيث تُنتهك حقوق اإلنســـان - يف مناٍخ يسء- وبشكل ُممنهج ومستمر وواسع االنتشار داخل السجون ومراكز االحتجاز املرصية، بجانب 
افتقاد املواطن املرصي للمناخ الجيد عىل مستوى "الصحة والغذاء والبيئة".

وقد تم رصد وتوثيق عرشات اآلالف من االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة املرصية منها: 

- أوًال: تم تنفيذ 105 حكً¦ باإلعدام يف قضايا ذات طابع سيايس، وهناك 95 معارًضا سياسيًا ينتظرون التنفيذ يف أي وقت.

- ثانيًا: تم رصد وتوثيق 15000 حالة اختفاء قرسي، خالل الفرتة من يوليو/�وز 2013 حتى نهاية أغســـطس/آب 2022، وتم توثيق 
نحو 62 قتيًال منهم أثناء االختفاء.

- ثالثًا: وفاة 1134 معتقًال باإله¦ل الطبي املتعمد داخل السجون ومقار االحتجاز.

- رابًعا: 2000 امرأة تعرضن النتهاكاٍت ُمتعددٍة منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات.

- خامًســـا: تم القبض عىل أكÝ من 60 ألف مواطن تعسًفا، وإحالتهم ملحاكم اســـتثنائية تفتقد للحد األدÛ ملعاي� املحاكمة العادلة 
واملنصفة. وأصدرت تلك املحاكم أحكاًما مخالفة للقانون والدستور املرصي واالتفاقيات الدولية.

- سادًســـا: يتعرض املعتقلون داخل الزنازيـــن ومقرات االحتجاز النتهاكات منها – التكدس، ومنـــع الزيارات، والحرمان من الرتيض 
والتعرض للشمس.

- سابًعا: إصدار مجموعة من القوانâ سيئة السمعة منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل األهيل وعزل رؤساء الهيئات الرقابية.

- ثامًنا: التعذيب املمنهج واملستمر، وامتهان الكرامة للمواطنâ داخل السجون ومقار االحتجاز.

- تاســـًعا: االعتقال التعسفي دون سند قانو¡ طال رموزاً وطنية سياسية، تم حبسهم بسجن العقرب وُمنعت عنهم الزيارة لسنوات، 
وتُويفَّ عدٌد كبٌ� منهم يف السجون. 

- عاًرشا: التهج� القرسي وإخالء املنازل بالقوة يف سيناء، وغ�ها من املناطق األخرى داخل جمهورية مرص العربية.

- حادي عرش: اعتقال النظام املرصي لألطفال تعسًفا ألسباب سياسية طالت أكÝ من 3000 طفل خالل السنوات املاضية.

إن املنظ¦ت املوقعة عىل هذا البيان، تُعلن عن دعمها للقمة الســـنوية ملؤ�ر األمم املتحدة املعني بتغّ� املناخ (COP27)، وتُثمن 
كل الجهود املبذولة لذلك، ولكنها؛ تُؤكد أن الحكومة املرصية تسعى من خالل تواجدها للتغطية عىل "مناخه السيئ" لسجله األسود 

وانتهاكاته املتعددة وتجاوزاته املُتكررة.

لذلك؛ تطلب املُنظ�ت املوقعة عىل هذا البيان، بالتايل:

أوالً: اإلفراج الفوري عن املعتقلâ السياســـâ يف مرص، ووقف عمليات القبض التعســـفي والعشواç التي �ارسها الحكومة املرصية تجاه 
معارضيها.

ثانيًا: وقف املحاك¦ت االستثنائية والعسكرية وما يرتتب عىل ذلك من إلغاء األحكام الصادرة منها، خاصة أحكام اإلعدام.

ثالثًا: الكشف عن مص� املختفيâ قًرسا واإلفراج عنهم.

رابًعا: تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق يف كل الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو 2013.  

١. منظمة إفدي الدولية AFD - بروكسل.

٢. مركز الشهاب لحقوق اإلنسان SHR - لندن.

٣. مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان JHR- تركيا.

٤. منظمة تواصل لحقوق اإلنسان THR - الهاي هولندا.

٥. مؤسسة نجدة لحقوق اإلنسان- لندن.

٦.  منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق اإلنسان - باريس.

٧. مؤسسة هيومن رايتس مونيتور HRM لندن.

٨. التنسيقية املرصية للحقوق والحريات - القاهرة.

٩. املرصد العرñ لحرية اإلعالم - لندن.

١٠. جمعية ضحايا التعذيب - جنيف.

١١. مركز ضحايا لحقوق االنسان - القاهرة.

املوقعون عىل هذا البيان:

يف مصــر.. مناٌخ إنسا� يسء لن يتم ُمناقشته يف قمـة املنــاخ الســيء


