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  ا�تحدة �م�ن�العام�ل�مم،�بان�كي�مون سعادة�السيد�

 ٢٠١٤يناير��٢٢

،�والحاجة�إ,ى�منو� �السلمحقوق�%نسان،�و 

  العالم�العربيحماية�حقوق�%نسان�3ي�
ا�تنادً ن�إ,ى��م�ن�العام�ل�مم�ا�تحدة،�اسمن�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�%نسامذكرة�مقدمة�

 أثناء�،مدير�مركز�القاهرة�،مع��م�ن�العام�السيد�بF@�الدين�حسنفCDا��إ,ى�النقاط�الA@�تحدث

  ٢٠١٤كانون�الثاني�/يناير�٧اجتماعهما�3ي�نيويورك�3ي�
  

�ي �العربيشهد �وهو�وضعً �العالم �ا�تحدة �ل�مم � هداف�الرئيسية �مباشر�أحد �بشكل �تداعياته �-,دد �غ0/�مسبوق ا

 ". الحفاظ�ع7ى�السلم�و من�الدولي0ن"
ُ
 .لهذه�ا�همة�أساسًياا�ركنً َعد�حماية�حقوق�Bنسان�وتعزيزها�وت

 :Tي�كما�ي7ي�العالم�العربيSي��دول إن�السمات�الرئيسية�ا�شN/كة�ب0ن�عدة�

 �دول تشهد�عدة� •
ً
Vأشكا 

ً
سوريا�والسودان�وجنوب�السودان�: ا�Y,ا�أو�غ0/�معN/ف�Y,ا�من�الحرب� هلية�معN/ف

 .والعراق�واليمن�وليبيا

�Sي� نشطة�Bرهابية�ع7ى�يد�منظمات�تصاعًد �دول ة�تشهد�عد • مصر�والعراق�وسوريا�: أو�عا�ية/و�محليةا

 .واليمن�وتونس�ولبنان�وفلسط0ن�وليبيا

�تشهد�بعض�البلدان�تصعيًد  • bcdالعنف�السيا� �Sي �Sي�ذلك�gغتياVت�السياسية�و(ا أو�عمليات�القتل�/بما

�سياق�gحتجاجات�وgض �Sي �القضاء �الدموي ) طراباتخارج�نطاق �والعراق�ومصر�واليمن�: والقمع سوريا

� �وفلسط0ن �والبحرين �وليبيا �ولبنان �وتونس �السودان �وجنوب �Bسرائي7ي�(والسودان �gحتsل �يد ع7ى

 ).والسلطات�الفلسطينية�Sي�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة

�١٤ا�تصور�أنه�بعد�مرور��من�غ0/ �،صارخة�لحقوق�Bنسانو تعاني�معظم�دول�ا�نطقة�من�ان|,اكات�منهجية� •

ا�ع7ى�بداية�القرن�الحادي�والعشرين�ترفض�قطر�وBمارات�العربية�ا�تحدة�وا�ملكة�العربية�السعودية�عاًم 
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والبحرين�من�ب0ن�دول�أخرى�التوقيع�ع7ى�العهد�الدو�ي�الخاص�بالحقوق�ا�دنية�والسياسية،�والعهد�الدو�ي�

 .ة�والثقافيةالخاص�بالحقوق�gقتصادية�وgجتماعي

0ن�من�تتفتقر�إ�ى�الكفاءة�والفعالية�الsزم�–وTي�ا�نظمة�الحكومية�Bقليمية– مازالت�جامعة�الدول�العربية •

� �ا�نطقة،  أجل�التصدي�للتحديات� منية�ا��Nايدة�Sي
ً
sإ�ى�أي�فض� آلية�عمل�لحماية�وتعزيز��ةعن�افتقارها

� �ا�نطقة، �Sي �و حقوق�Bنسان �الفرصة �إتاحة �ا�ستقلنظمات�ا�عدم �ا�دني �نحو��ة�جتمع �ع7ى للمشاركة

  .Bنسان�و منذات�الصلة�بحقوق��داوVتمsئم�Sي�ا�

هذا�الوضع�الفريد�من�نوعه�وا�تداخل�الذي�يضرب�Sي�مقتل�التفاعل�مع�ويتع0ن�ع7ى� مم�ا�تحدة�Sي�هذا�السياق�

Sي�حاجة�ماسة�للمساعدة،�و مم��العالم�العربيإن�ومن�ناحية�أخرى�ف.  مم�ا�تحدةالغرض� سا�bcdمن�وجود�

�Vيتمتع�أي�حيث�. Sي�وضع�استثنائي�فريد�يمك�,ا�من�تقديم�تلك�ا�ساعدة�–ن�العاموخاصة�مكتب� م0– ا�تحدة

 . وأمي�,ا�العام�طرف�آخر�Sي�واقع� مر�بالصورة�الحيادية�غ0/�ا�تح�0ة�ال��bتحظى�Y,ا� مم�ا�تحدة
ً
لك�ع7ى�ذ�وعsوة

ع7ى��،خsل�السنوات�الثsث�ا�اضية�،دللت�بيانات� م0ن�العام�ل�مم�ا�تحدة�بشأن�التطورات�ا�تعاقبة�Sي�ا�نطقة

 .ا�عنيةالك�/ى�عن�الدول�توجهات�دقة�وموضوعية�ومراعاة�للمبادئ�واستقsلية�

ق�استجابة� مم�ا�تحدةإن� من�خsل�يمكن�أن�يجري� العالم�العربيالوضع�الحا�ي�Sي�تحديات�و م0ن�العام�إ�ى��تحقُّ

 :التالية�ا�قN/حات

ينب�ي��كتب� م0ن�العام�ل�مم�ا�تحدة�وا�فوضية�السامية�لحقوق�Bنسان�إيsء�أولوية�فائقة�ومنح�ا�زيد� •

�الوضع��  �السلم�و من�الدولي0ن�وع7ى��دهور Sي�الت�خذمن�gهتمام�لهذا وتداعياته�الكارثية�ا�حتملة�ع7ى

 .قوق�Bنسان�والشعوبح

ع7ى�مكتب� م0ن�العام�ل�مم�ا�تحدة�وا�فوضية�السامية�لحقوق�Bنسان�حشد�ا�وارد�الفكرية�والبشرية� •

 .وليات�ا�ناطة�Y,مائا�سgضطsع�بوا�الية�الsزمة�

• � �خاص �مبعوث �تعي0ن �ا�تحدة �ل�مم �العام � م0ن ��كتب �ينب�ي �له �Sي �الديمقراطي �بالتحول b¢لعالم�امع

Sي��ة�خذ�زمة  �هفعالة�وخsقة�للتعامل�مع�هذ�طرق�عملوفريق�عمل�استشاري�من�أجل�وضع��،العربي

 .،�والتنسيق�مع�ا�كاتب�ا�عنية� خرى�Sي� مم�ا�تحدةدهور الت

ضوء�،�وتقييمها�Sي�أدا¤,اوSي��العالم�العربيينب�ي�إعادة�النظر�Sي�مهمة�وطبيعة�عمل�مكاتب� مم�ا�تحدة�Sي� •

�� .ور دهالوضع�Bقليم��bخذ�Sي�الت . مكاتب� مم�ا�تحدةعمل�حقوق�Bنسان�Sي�لإعطاء� ولوية�وينب�ي

�السبب�الرئي¨�bcالسائد�بأن�الفقر�وعدم�التنميةالخاطئ�لقد�حان�الوقت�للتخ7ي�عن�gفN/اض� وراء��هما

�Bنسان �لحقوق �ا�زري �العربية�السجل �الدول �و �،Sي �gستقكذلك �وأعمال�عدم رار�وانتشار�الصراعات

سائد�منذ�القمع�ال�وقفالحقوق�ا�دنية�والسياسية�و �رسيخأن�ت�ع7ى�الدوام�تب0ن�فقدSي�ا�نطقة،��Bرهاب

ع7ى�سبيل��تحقيق�السsم�و من�ا�ستدام0ن(فN/ة�طويلة،�هما�بنفس�أهمية�قضايا�التنمية،�أو�أهم�م�,ا،�

 .)Sي�ليبيا�وسوريا�والبحرين�ا�ثال

•  Vبحت،�بل�يجب�أن�تأخذ���b¢ي�ا�نطقة�ذات�طابع�فSنتخابات�gينب�ي�أن�تكون�بعثات� مم�ا�تحدة��راقبة�

�،وحرية�التعب0/�،البيئة�Bعsمية(حقوق�Bنسان� عم�و شمل��وضعيةبع0ن�gعتبار�السياق�السيا�bcdو 
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bcdجانب�،والعنف�السيا � ��،وخطاب�البغض�وكراهية b¢والتمي��0الدي� �الخ �ال��b...) والعنصري، �البsد Sي

 
ُ
 .جري�ف¬,ا�gنتخاباتت

  

  القضايا�ا�واضيعية�ذات��همية

ماَرس�داخل�ا�نطقة�كلها�ضد�g  تواصلللمستوى�غ0/�ا�سبوق�و �انظرً 
ُ
،�يجب�ع7ى�ا�حتج�ن�السلمي�نن|,اكات�ال��bت

طوط�التوج¬,ية�وا�بادئ�الخاصة�بتعزيز�وحماية�إعsن�بشأن�الخ" م0ن�العام�أن�يدعو�الجمعية�العامة�إ�ى�اعتماد�

 ."حقوق�Bنسان�Sي�سياق�gحتجاجات�السلمية

�عمال�Yنتقامية�والهجمات�ا�وجهة�ضد�ا�دافع�ن�عن�مسألة�ب اهتمامهأود�أن�أتقدم�بالشكر�ل�م0ن�العام�ع7ى�

�وأحثه�,ا�وآل¬وممثل�يتعاونون�مع��مم�ا�تحدةحقوق�%نسان�و�شخاص�الذين� �Sي�مجال�حقوق�Bنسان، يا-,ا

تنسيق�ل�مم�/اتصال�مركز للمبادرة�الخاصة�بإنشاء�ع7ى�استخدام�مساعيه�الحميدة�من�أجل�ضمان�دعم�أقوى�

 .مؤخًراالجمعية�العامة�إنشائه�ي�أرجأت�ذ،�والباfعمال�Yنتقامية�اكون�معنيً يا�تحدة�

الخليج�حيث�تجري�عمليات�بعض�دول�سيما�Sي�V ،�العالم�العربي تطرح�مسألة� عمال�gنتقامية�إشكالية�خاصة�Sي

نظر�أ(مع� مم�ا�تحدة��التعاون انتقامية�منهجية�تكاد�أن�تطال�جميع�ا�دافع0ن�عن�حقوق�Bنسان�الذين�يحاولون�

ضد�منظومة� مم�ا�تحدة�لحقوق��وًماذه�الهجمات�بوصفها�هجينب�ي�النظر�إ�ى�ه). تقرير�مركز�القاهرة�Sي�هذا�الصدد

 .Bنسان،�وليس�فقط�ضد�ا�دافع0ن�عن�حقوق�Bنسان

دعا��مثلما– م0ن�العام��حثSي�السياق�نفسه�من�تفاعل�ا�جتمع�ا�دني�مع�آليات�حقوق�Bنسان�Sي� مم�ا�تحدة،�أ

�مجلس� �إ�ى �مقدمة �تقارير�سابقة �Sي �ذلك�من�قبل �لحقوق�Bنسانإ�ى �ا�تحدة ��– مم اقjkاح�سبل�ووسائل�ع7ى

� �والnoاهة"لضمان �التابعة��"الشفافية �غ0/�الحكومية �ا�نظمات �لجنة �القرار�داخل �صنع �عملية �Sي �أفضل بشكل

�للمجلس�gقتصادي�وgجتما´ي� وا�كلفة�باستعراض�الطلبات�ا�قّدمة�من�ا�نظمات�غ0/�الحكومية�ل�مم�ا�تحدة،

إما�من�خsل�الدراسة�أو�Sي�تقريره�السنوي�عن� عمال��،�وذلكاط�مع�آليات� مم�ا�تحدة�لحقوق�Bنسانلsنخر 

 .gنتقامية

�" اعدة�دول�حاليً �تتبع �العالم،�" ايً نموذجإطاًرا �قوان0ن�قمعية�للمنظمات�غ0/�الحكومية�Sي�جميع�أنحاء عند�اعتماد

دو�ي�يوضح�الكيفية�" نموذجإطار�"ولكن��Vيوجد�. Sي�معظم� حيان�حيث�تكون�هذه�القوان0ن�متماثلة�إ�ى�حد�كب0/ 

�غ0/�الحكومية �والجمعيات �با�نظمات �ا�عنية �القوان0ن �تبدو�Y,ا �أن �ينب�ي bال�،�� �تحN/م �Sيكي تكوين��حرية الحق

 آن� وان��لقد. الجمعيات
ً
وق�Bنسان�ل�م0ن�العام�أن�يشكل�فريق�عمل�باVشN/اك�مع�ا�فوضية�السامية�لحق�اإذ

� �هذا �مثل �لوضع �Bنسان �حقوق ��جلس �الخاصة �تكوين�" يالنموذB¹طار�"وBجراءات �بحرية �ا�عنية للقوان0ن

وإيجاد�سبل�لتعزيز�اعتمادها�من�قبل�الدول�ع7ى�ا�ستوى�الوط¢b،�بما�Sي�ذلك��،الجمعيات�وا�نظمات�غ0/�الحكومية

 .من�خsل�ا�نظمات�Bقليمية
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  دول�معينةب خاصةتوصيات�

أعمال�Bرهاب�ال��bترتك½,ا�بعض� وأالنظام�القم¼ي�عنف� ٢مؤتمر�جنيف��خsصاتيجب�أ�VتكاSئ��:سوريا •

ا�من�ربما�ينظر� م0ن�العام�Sي�دعوة�روسيا�وقطر�وا�ملكة�العربية�السعودية�للعمل�معً . ا�نظمات�ا�عارضة

�قد�تساعد�ع7ى�ضمان�Bفراج�غ0/�ا� غ0/�شروط�عن�جميع�ا�حتجزين�و شخاص�أجل�الخروج�بمبادرة

 .ن�عن�حقوق�Bنسان0بمن�ف¬,م�ا�دافع–تحاربة�ا�طراف�  الذين�اختطف|,م�ا�قاتل0ن�

�ي�:البحرين • ��دعو ربما �من �الدول �العام �" أصدقاء" م0ن �والوVيات�(البحرين �السعودية �العربية ا�ملكة

من�أجل�إطsق�مبادرة�قد�تساعد�Sي�سد�الفجوة�السياسية��اللعمل�معً ) ا�تحدة� مريكية�وا�ملكة�ا�تحدة

�خذة�Sي�gتساع�ب0ن�الحكومة�ا�دعومة�من�السنة�و غلبية�الشيعية،�وضمان�gستقرار�ووضع�حد�فوري�

 
ً
sفض� �بالديمقراطية، �ا�طالب0ن �والناشط0ن �ا�حتج0ن �ضد �Bنسان �حقوق �العقاب�Vن|,اكات �إ¿,اء �عن

�للمواطن0ن �البحرين�الجما´ي �مناطق �بعض �لو . Sي �عم7ي �تصور �البحرينية�وضع �اللجنة �توصيات تنفيذ

� �الحقائق، bcÁق�سراح�جميع�ا�سجون0ن�السياسي0ن�وا�دافع0ن�و ا�ستقلة�لتقsللتنفيذ،�وإط� b¢جدول�زم

 .عن�حقوق�Bنسان

�gضطsع إ�ى�ا�تحدة� مم�Sيأخرى��أقسامإدارة�عمليات�حفظ�السsم�و �دعو ينب�ي�ل�م0ن�العام�أن�ي�:ليبيا •

�حمايةئمسب �عن �. السكان�ولي|,ا �أقوى �بدور �تضطلع �أن �ليبيا �Sي �ا�تحدة � مم �بعثة �ع7ى �ويجب نزع�Sي

� �السsح، �السsح�كما �نزع �ينب�ي�gستعانة�بخ�/اء �برامج�الذين�شاركوا �Sي �ليب0/يا� مم�ا�تحدة �Sي السابقة

 .وبلدان�أخرى�لتقديم�الدعم�الsزم

ممثل�خاص�ل�م0ن�العام�Sي�البsد،�شهد��إيفادومن�الكب0/ة،�ل�مم�ا�تحدة��جهودى�الرغم�من�ع�7:اليمن •

�تحققت�مؤخرً  bنجازات�ال�Bبتقويض�جميع�� �-,دد �انتكاسة �ا�اضية يجب�ع7ى�. االيمن�Sي� شهر�القليلة

اليمن�ا�دعومة�من�مجلس� م0ن�العام�أن�يدعو�إ�ى�إجراء�تقييم�شامل�لعملية�تنفيذ�ا�بادرة�الخليجية�Sي�

 . من

التوصل�إ�ى� عام�٢٠١٤ينب�ي�ل�م0ن�العام�إصدار�نداء�يدعو�فيه�جميع� طراف�ا�عنية�إ�ى�جعل�: فلسط�ن •

 .حل�دائم�وعادل�للقضية�الفلسطينية�ع7ى�أساس�مبادئ�القانون�الدو�ي�وقرارات� مم�ا�تحدة�ذات�الصلة

 

 مصر

Sي��إذا�فشلت�مصر . رة�إقليمية�ترمي�إ�ى�الحفاظ�ع7ى�السلم�و من�الدولي0نمباد�ةمصر�Tي�حجر�الزاوية�Sي�أي

 . مم�ا�تحدة�Sي�ا�نطقة�بأسرها مهمةسيكون�لفشلها�تأث0/�سل�bÅكب0/�ع7ى��تحقيق�الديمقراطية�وgستقرار،

��انظرً  �به �ُمنيت �ا�ستمر�الذي �� نظمةلÆخفاق �ثورة �منذ �الحكم �تولت bال�� �الثاني�/يرينا�٢٥ا�تعاقبة كانون

�أقل�استقر ٢٠١١ �أصبحت�مصر�دولة �ي7ياارً ، �بما �رئيسية �تتسم�بصفة ، :� �والفشل��توافر عدم ،bcdتوافق�سيا

البغض�وكراهية� جانب�خطاب�،�وانتشار�بداية�الثورةSي�التوصل�إ�ى�حقيقة� حداث�الرئيسية�منذ��ا�تواصل

Bرهابية،�وإعادة�تمك0ن� جهزة� منية�الوحشية�ال��bوالكراهية�الدينية،�وتصعيد�العنف�السيا�bcdوالهجمات�

�إصsح �أي �عل¬,ا �يطرأ �لم ،� �Sي �متواصل �بشكل �القضائي �النظام �ا�جازر��تحقيقوإخفاق bÅمرتك� �ضد العدالة

الفشل�ا�ستمر�لنظام�القضاء�ا�صري�هذا�قد�يف�bcÈ. وgن|,اكات�الجسيمة�لحقوق�Bنسان�قبل�الثورة�وبعدها

 .الفجوة�عن�طريق�اللجوء�إ�ى�النظام�القضائي�الدو�يإ�ى�سد�هذه�
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 عرفت�
ً
وأظهرت� شهر�. ع7ى�أداء�النيابة�العامة�اقويً �امصر�قبل�ثور-,ا�وSي�أعقاY,ا�ممارسة�الجهات� منية�نفوذ

�الستة�ا�اضية�أن� ��صارت�لها من�أجهزة �العليا �للنيابة�Sي�توجيهبوضوح�اليد أجهزة�عد�تولم�. العمل�اليومي

أي�مواطن،�حيث�يصدر�إذن�القبض�Sي�وقت��لقاء�القبض�ع7ىس¼ى�للحصول�ع7ى�تصريح�من�النيابة�Êت من�

وعندما�يطلب�الشخص�ا�وقوف�رؤية�أمر�التوقيف،�قد�يتعرض�للضرب�ع7ى�الرأس�. Vحق�Sي�أي�يوم�أو�ساعة

من�ذلك�عندما��أوضع�أسو بل�كان�ال. ،�كما�حدث�مع�الناشط�ا�عروف�عsء�عبد�الفتاح�وزوجتهبقبضة�مسدس

فعندما�. كانون� ول�ا�اbcÏ/ ديسم�/�١٨داهمت�قوات� من�ا�ركز�ا�صري�للحقوق�gقتصادية�وgجتماعية�Sي�

�م �Sي �أمر�التوقيف�الصادر��ا�طلوب�القبض�عل¬,محقوق�Bنسان�ركز�طلب�العاملون �ع7ى �النائبن�عgطsع

�داخل�ا�ركز�و  bcÐلضرب�وح� �تعرضوا �طوابقالعام، �ثsثة �من �ا�كون Ñ¢ا�ب� �درج �اعN/ض�ضابط�. ع7ى وعندما

�ال��bداهمت�ا�ركز�ع7ى�ضرب�محاٍم�معروف للضرب�ع7ى�أيدي��اهو�أيضً ،�تعرض�با�ركز�شرطة�كان�مع�القوة

ت�ثيابه
َ
�وُمّزق b¢ئه�من� من�الوطsالقوة�وا�قبوض�عل¬,م زم� �أفراد �. أمام�باÓي مص0/�أي�شرطي��قد�يكون وهذا

عندما�. ع7ى� جهزة� منية�Sي�gنتقام�من�رموز�شباب�الثورة�ا�سيطرة ةا�حموم�للهست0/ياا�ى�بالتعقل،�نظرً يتح7

�Sي�سيارة��٣٧قتل�ضباط�شرطة� �احُتجزوا
ً
Sي�ح0ن�أحالت�! ،�أحال|,م�النيابة�إ�ى�محكمة�الجنحترحيsتشخصا

 !تظاهر�إ�ى�محكمة�الجناياتقانون�ال" مخالفة"النيابة�الشباب�الذين�ُوجَهت�إل¬,م�-,مة�

لÆطاحة�بالرئيس�محمد�مرS�bcdي�رد�فعل�إيجابي��طلب�شع�bÅضخم�عّ�/ت��٢٠١٣ يوليو�٣لقد�تدخل�الجيش�Sي�

برر�الجيش�Bجراءات�ال��bاتخذها�ع7ى�. يونيو�٣٠عنه�حشود�من�مsي0ن�ا�صري0ن�ال��bخرجت�إ�ى�الشوارع�Sي�

�لتفادي�حرب�أهلية�محتملة �خطوة �واقع� مر�احتماVت�gنزVق�نحو��،لكن�منذ�ذلك�الح0نو . أ¿,ا تزايدت�Sي

نت�ا�
ّ
Sي�القاهرة�ومدن��افحسب�بل�وأيضً ات�Bرهابية�من�توسيع�عمليا-,ا�ليس�Sي�سيناء�نظمحرب�أهلية،�وتمك

�مصر �شمال �محافظات�Sي �السويس�وعدة �ضربات�لعدة�. قناة �لتوجيه �يكفي �بما �تجرأت�تلك�الجماعات وقد

جنود�والضباط�ع7ى�نحو�أنحاء�البsد،�وقتل�العديد�من�الSي� مناطق�متفرقةأمنية�وعسكرية�Sي�سيادية�مقرات�

�يومي �الصادر�مؤخرً . شبه �غ0/�ا��/ر �قرار�الحكومة �إرهابية��اُيَعد �ا�سلم0ن�كمنظمة �Bخوان بتصنيف�جماعة

�الخاطئ �gتجاه �Sي �حمقاء �ُيد�. خطوة bال�� �Bرهاب�والتصريحات �تصنيف�ا�نظمفأعمال ��Vت�/ر �أفراد �Y,ا ة�ي

التجنيد�Sي�الجماعات�فرص�هذا�القرار�من�ا�حتمل�أن�يدعم�بشكل�غ0/�مباشر�. بأسرها�بوصفها�منظمة�إرهابية

 .Bرهابية�وأن�يدفع�بالبsد�نحو�ا�زيد�من�عدم�gستقرار�والفو�ÑcÏوتفكيك�الدولة

 

 :توصيات�خاصة�بمصر

وراء�تأسيس�مكتب�إقليم�bللمفوضية�السامية�كامل�ثقله�السيا�bcd يجب�ع7ى� م0ن�العام�أن�يضع •

ينب�ي�،�Sي�مصر�والعالم�العربي،�لحقوق�Bنسان�Sي�مصر�تشمل�وVيته�مراقبة�حقوق�Bنسان�وحماي|,ا

 .ل�م0ن�العام�متابعة�ا�فاوضات�عن�كثب�للتأكد�من�gن|,اء�م�,ا�Sي�الوقت�ا�ناسب

إزاء��ديناميكية�فوضية�السامية�لحقوق�Bنسان�ع7ى�اعتماد�نهج�أكÙ/�ع7ى� م0ن�العام�أن�يشجع�ا •

فاوضات�استخدام�ا�مصر،�فا�فوضية�Sي�حاجة�إ�ى�رفض�السماح�بتفاقم�مشكلة�حقوق�Bنسان�Sي�

 .Êسكا-,ا�عن�gن|,اكات�ال��bتحدث�Sي�مصر

�ي • �أن �العام � م0ن �تقديم�عرض�يجب�ع7ى b¢الف� �الدعم �ا�تحدة �الحقائق�إمن� مم bcÁتق� �لجنة �ى

 .٢٠١٣يونيو��٣٠ا�عنية�بالفN/ة�ما�بعد�
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ينب�ي�ل�م0ن�العام�دعوة�الحكومة�ا�صرية�إ�ى�ضمان�الحق�Sي�gحتجاج�السلم�bمع�ضمان�العدالة� •

�القمع�والعنف�السياbcd،�وBفراج�الفوري�عن�جميع�السجناء�السياسي0ن�السلمي0ن�ووضع� لضحايا

� �الحبس�gحتحد �كسsحVستخدام �السياسي0ن�ياطي �ا�عارض0ن �أيضً . �عاقبة �قانون�ينب�ي �تعديل ا

 .الجديد�بحيث�يتوافق�مع�ا�عاي0/�الدولية�ومع�ال�Nامات�مصر�الدولية�التظاهر 

تأزم�يجب�ع7ى� م0ن�العام�أن�يدعو�أعضاء�Bخوان�ا�سلم0ن�إ�ى�إعادة�تقييم� عمال�ال��bساهمت�Sي� •

�الحكم،�أو أثناء��،�سواءمن�التصعيد�Sي�العنفوإ�ى�مزيد��،الوضع�الحا�ي ع7ى�حد�Sي�ا�عارضة��تول¬,ا

�. سواء �استخدام�كما �عدم �ع7ى �وحÜ,م �وأنصارها �أعضا¤,ا �جماح �كبح �ا�سلم0ن �Bخوان يجب�ع7ى

 .العنف


