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 MDE 12/5012/2021 الوثيقة: رقم

 شتاينر أخيم :اإلنمائي املتحدة األمم برنامج مدير

 فيوتي ريبيرو لويزا ماريا :املتحدة لألمم العام األمين مكتب رئيسة

 كيهريس براندز يلزي إ :اإلنسان حقوق ل املتحدة لألمم العام األمين مساعدة

 مصر في البشرية التنمية بشأن اإلنمائي املتحدة األمم برنامج تقرير حول 

 عن الصادر صر،م في البشرية التنمية تقرير من استيائنا عن تعبيًرا أدناه، املوقعة الثالث الحقوقية املنظمات نحن إليكم، نكتب

 هجن ويتجاهل مصر، في البشرية للتنمية الهيكلية العوائق التقرير يغفل إذ ؛2021 /أيلول سبتمبر في اإلنمائي املتحدة األمم برنامج

 وردت مضللةو  كاذبة الدعاءات أمثلة الرسالة بهذه ملحق ويتضمن .البشرية التنمية لعملية اإلنسان حقوق  على القائم املتحدة األمم

 .التقرير ذلك في

 وخبراء ألخرى ا املتحدة األمم هيئات عن الصادرة والبيانات التقارير مع تتعارض سردية اإلنمائي املتحدة األمم برنامج تقرير يعرض

  املستقلين، اإلنسان حقوق  مجلس
ً

 الدوليةو  الوطنية الحقوقية املنظمات أعدتها التي والتقييمات التقارير عشرات عن فضال

 األمم لبرنامج عامةال البياناتو  مصر في البشرية التنمية تقرير بين واضًحا التباين يبدو إذ .مضت سنوات ثماني ىمد على املستقلة

 علوماتم من التقرير يقدمه ما إلى إضافة .ى أخر  جهة من مصر في الواقع أرض على الحالة وبين جهة، من مصر في اإلنمائي املتحدة

 وسيادة امللحة اإلنسان حقوق  قضايا تناول  في وليةؤ مس لديها التي الدولية، املالية املؤسسات ذلك في بما القرار، لصناع مضللة

  .مصر مع القانون 

 :بهدف الالزمة اإلجراءات اتخاذ على نحثكم فإننا ذلك، على وبناءً 

 تحدةامل األمم خبراء تقييمات مع محتوياته توافق من للتأكد مصر في البشرية يةالتنم تقرير مراجعة ·

 املراجعة، هذه انتظار وفي البشرية. التنمية لعملية اإلنسان حقوق  على القائم املتحدة األمم ونهج اآلخرين،

 اإلنترنت. على املتحدة األمم بوابات جميع من التقرير سحب على نحثكم

 املتحدة، ماألم في الصلة ذات الهيئات مع هادف، بشكل مصر، في اإلنمائي املتحدة األمم جبرنام تشاور  ضمان ·

 التقارير. ذهه مثل إصدار قبل املدني املجتمع في املستقلة الفاعلة والجهات اإلنسان حقوق  آليات ذلك في بما

 .للعموم نتائجه وتقديم التقرير هذا ونشر بصياغة املحيطة الظروف في تحقيق فتح ·

https://unsdg.un.org/ar/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach
https://unsdg.un.org/ar/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach
https://www.facebook.com/UNDPEgypt/posts/4983067758387983


 

 

 حقوق  كاتانتها حجم رغم مصر، في اإلنسان لحقوق  الحالية األزمة وإنكار الحقائق تشويه منهجي بشكل املصرية الحكومة تواصل

 من ادرةالص الكاذبة، االدعاءات هذه مثل على املصداقية أممية وكالة إضفاء أن أدناه املوقعة املنظمات وتؤكد .وخطورتها اإلنسان

 بيعةللط إنكار بمثابة عد  ي   الدولي، القانون  بموجب اإلنسان لحقوق  جسيمة وانتهاكات جرائم ارتكاب عن لةؤو مس حكومة جانب

  .العقاب من اإلفالت ويشجع تكرارها يسهل نحو على الجسيمة، االنتهاكات لهذه املنهجية

 .يستحقه الذي االهتمام األمر هذا ستولون  أنكم ثقة على ونحن

 .وقت أقرب في الرسالة هذه ملناقشة يقكمبفر  أو بكم االجتماع يسعدنا

 .االحترام فائق بقبول  وتفضلوا

 ووتش رايتس هيومن -اإلنسان حقوق  لدراسات القاهرة مركز -الدولية العفو منظمة :املوقعة املنظمات

 

 مصر في اإلنمائي املتحدة األمم لبرنامج البشرية التنمية تقرير  في للقلق واملثيرة الكاذبة املعلومات تفاصيل :امللحق

 

 اإلرهاب كافحةم قانون  وتحديًدا مصر، في اإلرهاب ملكافحة القسوة شديد التشريعي باإلطار مصر في البشرية التنمية تقرير يشيد

 لسنة 175 رقم) اإللكترونية الجرائم مكافحة قانون  وكذلك ،(2015 لعام 8 رقم) اإلرهابية الكيانات وقانون  (2015 لعام 94 رقم)

 ملن العادلة مةاملحاك ضمانات وتقويض املعارضة أشكال كل لتجريم روتيني، بشكل املصرية السلطات توظفها قوانين وهي ،(2018

  .القومي األمن وجرائم باإلرهاب اتهامهم يتم

 أن ة،السلط من مرس ي محمد األسبق بالرئيس الجيش إطاحة أعقاب وفي ،2013 منذ وغيرها أدناه املوقعة املنظمات وثقت وقد

 لجماعيا التعسفي واالحتجاز القسري  اإلخفاء تتضمن اإلرهاب، مكافحة باسم جسيمة انتهاكات ارتكبت املصرية األمن قوات

رتكب .القاسية املعاملة ضروب من وغيره والتعذيب
 
 إلى املوثوقة ةاألدل تشير كما .واسع نطاق وعلى منهجي بشكل االنتهاكات هذه وت

  .املعارضة لقمع دولةال سياسة من جزء كونها

 هاب،اإلر  مكافحة سياق في اإلنسان حقوق  وحماية بتعزيز املعنية املتحدة لألمم الخاصة املقررة أصدرت ،2021 /شباطفبراير في

ط بياًنا التعسفي باالحتجاز املعني املتحدة األمم عمل وفريق ،نأولي ني فيونويال
 
 املصرية لسلطاتا استخدام إساءة على الضوء يسل

 لةمشك» من قلقهم عن املتحدة األمم خبراء أعرب كما ،.«اإلنسان حقوق  مجال في املنخرطين ملهاجمة» اإلرهاب مكافحة لقانون 

 «.اإلرهاب مكافحة وممارسات قوانين استخدام وإساءة مصر في اإلنسان حقوق  حماية في منهجية

 حةمكاف ياقس في اإلنسان حقوق  وحماية بتعزيز املعنية الخاصة املتحدة األمم مقررة حذرت ،2020 /نيسانأبريل في صادر بيان وفي

 الشامل القانون  يفرضها التي الصارمة الجديدة األنظمة أن  » من أخرى، أممية عمل ومجموعات خبراء ستة من بدعم اإلرهاب،

ي اإلرهاب ملكافحة ة، اإلنسان لحقوق  إضافي   تآكل إلى تؤد   قمع وإلى عذيب،الت وادعاءات التعسفية االعتقاالت من املزيد وإلى األساسي 

 «.السلمي والتجمع الجمعيات وتكوين والفكر التعبير ةلحري أوسع

ط ،2021 /تموز يوليو وفي
 
 لتجمعا حرية في حقبال املعني املتحدة لألمم الخاص املقرر  بينهم من املتحدة، األمم من خبراء ثالثة سل

 .املدني املجتمع لعمل التشريع هذا تقييد كيفية على الضوء الجمعيات، وتكوين السلمي

 اإلنسان ق حقو  عن املدافعين محاكمة من قلقها عن باشليت، لاميش املتحدة، باألمم اإلنسان لحقوق  السامية املفوضة أعربت كما

 .باإلرهاب خاصة محاكم  أمام إرهاب بتهم واملتظاهرين

https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070752
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25787&LangID=A
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26522
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042051
https://twitter.com/mbachelet/status/1301823097260179456


 

 

 
ً

 يشرعن الذي ،2019 لسنة 149 رقم ن بالقانو  اإلنمائي املتحدة األمم برنامج تقرير احتفى الخطيرة، املخاوف هذه تضمين من وبدال

 البيان مع أيًضا يتعارض نحو على وذلك .مصر في «الحكومية غير املنظمات دور  تعزيز» على يعمل أنه مدعًيا املدني، العمل ملالحقة

 على املصرية الحكومة حث والذي ،2021 /تموز يوليو في املتحدة باألمم الخاصة الواليات أصحاب من ثالثة عن الصادر العام

 لتنفيذيةا والئحته القانون  أن باعتبار اإلنسان، حقوق  مجال في الدولية مصر التزامات مع توافقه من والتأكد القانون، هذا مراجعة

ان» نانو  التمويل إلى املدني املجتمع وصول  من يحد 
 
  «.اوحله املدني املجتمع منظمات تنظيم من التنفيذية السلطة يمك

 قييمت مع أيًضا يتعارض ما وهو ،«تحسًنا شهدت املصرية السجون » فإن ،تقريره في اإلنمائي املتحدة األمم برنامج وبحسب

 » هبأن اإلنسان لحقوق  السامية املفوضة باسم للمتحدثة 2020 /نيسانأبريل
ً
 صرم في االعتقال ومراكز السجون  تكون  ما غالبا

منع .املوارد نقص من وتعاني صحية وغير مكتظة  ذكر كما «.نمي  مالئ وعالج طبية رعاية على الحصول  من روتيني بشكل املعتقلون  وي 

 قليناملعت آالف حياة تعر ض مصر في السجون  أوضاع أن آخرون، وخبراء القانون، نطاق خارج اإلعدام بحاالت املعني الخاص املقرر 

 حد تصل مارب االحتجاز، أثناء وفاته أن لىع الضوء مسلطين السجن، في مرس ي محمد األسبق الرئيس وفاة إلى خبراء وأشار .للخطر

 » اعتبارها
ً
 .2012 منذ االحتجاز رهن سجناء وفاة في نزيه تحقيق لفتح الخبراء ودعا «.الدولة من بإقرار تعسفًيا قتال

 توطين ادةبإع يتعلق فيما محددة وإجراءات قواعد تتبع مصر» أن البشرية التنمية تقرير يدعي السكن، في بالحق الخاص القسم وفي

 السكن يف الحق بشأن] الخاص للمقرر  التوجيهية املبادئ مع تماشًيا املخططة، غير أو اآلمنة غير املناطق في املواطنين إجالء أو

 تقرير مع يتعارض الذي األمر ««.ذلك أمكن كلما اإلخالء عمليات ومنع القسري  اإلخالء حظر» التوجيهي املبدأ تتضمن والتي [الالئق

 املصرية التشريعات أن إلى أشارت إذ ،2018 في ملصر زيارتها بشأن ،فرحة ليالني املالئم، السكن في بالحق املعنية الخاصة املقررة

  السكن، في الحق ضتقو  
ً
 حاالت نم العديد على الضوء سلطت كما .الكافية التعويض وإجراءات االستئناف آليات غياب عن فضال

 من ضرريناملت أو القسري  باإلخالء املهددين األفراد أن» العميق قلقها عن تقريرها في فرحة وأعربت .املنازل  وهدم القسري  اإلخالء

 حال في قاميةانت لألعما التعرض يخشون  السكن، في بالحق املعنيين اإلنسان حقوق  عن اآلخرين واملدافعين املحامين وكذلك ذلك،

  «.اإلنسان لحقوق  الدولية اآلليات خالل من الجبر التماس بغرض بمعلومات الخاصة اإلجراءات هممد

 في كرتذ أنها لدرجة الشدة، بالغة ملصر زيارتها أثناء الخاصة املقررة مع املتعاونين بحق االنتقامية األعمال كانت الواقع، وفي

 لالتواص على قادرون الحقوق، انتهاكات وضحايا اإلنسان حقوق  عن املدافعين أن مصر تضمن لم ما» ،2018 األول  /كانون ديسمبر

 وق حق خبراء) زيارات من مزيد الستضافة مستعدة ليست رأينا في فإنها االنتقام، من خوف بدون  اإلنسان حقوق  مبعوثي مع

 في راجهاإد يتم لم ن،و اآلخر  الخاصون  املقررون  قدمه مما وغيرها الخاصة، املقررة قدمتها التي واملواقف املعلومات هذه («.نساناإل

 .اإلنمائي املتحدة األمم لبرنامج البشرية التنمية تقرير

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26522
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052662
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043441
https://digitallibrary.un.org/record/3850473?ln=ar
https://news.un.org/ar/story/2018/12/1022761

