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رسالة مفتوحة إىل وزارات خارجية بلجيكا وكندا والدمنارك وفنلندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا 
 والدائرة األوروبية للشؤون اخلارجيةوالسويد وسويسرا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية 
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 ملوظفي املبادرة املصرية للحقوق الشخصيةاملوضوع: قمع مستمر 

حنن، املنظمات املصرية والدولية غري احلكومية املوقعة أدانه، حنثكم على التحرك من أجل وضع حد للتدابري التقييدية والتعسفية 
تدابري، اليت تشمل ه ال"املبادرة"(. تشّكل هذ املفروضة على أعضاء املبادرة املصرية للحقوق الشخصية )املشار إليها فيما يلي بـ

يف حرية تكوين  ، انتهاكات خطرية للحقاليت جتاوزت احلدود املعقولةحظر السفر وجتميد األصول والتحقيقات القضائية املطّولة 
 اجملتمع املدين املستقل. سكاتاجلمعيات أو االنضمام إليها، وتعكس مساعي مصر األوسع نطاقًا إل

مستهدفة هي من أبرز املنظمات احلقوقية يف مصر، وقد أصبحت  2002املبادرة املصرية للحقوق الشخصية اليت أتسست عام 
 .اكاتواملناصرة ضّد هذه االنته لسلطات املصرية القمعية بسبب عملها يف توثيق انتهاكات حقوق اإلنسانا من سياسات

مد بشري، املدير اإلدار  حمل االعتقال التعسفي املبادرة مع ضدّ صاعد القمع ، ت2020، يف نوفمرب/تشرين الثاين ْي قبل عام  
ق بللمنظمة، تبعه اعتقال كرمي عنارة، مدير وحدة العدالة اجلنائية يف املبادرة، وأخريًا اعتقال جاسر عبد الرازق، املدير التنفيذ  السا

بادرة قبل أايم مع للمبادرة. وقد ألقت قوات األمن املصرية القبض تعسفًيا على الرجال الثالثة واستجوبتهم بشأن اجتماع عقدته امل

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/3382/2020/ar/


فراج إوكندا. وقد أدى التنديد الدويل ابحتجازهم إىل  ،وأملانيا ،وفرنسا ،مبا فيها اململكة املتحدة ،دولة غربية 13دبلوماسيي من 
 يوًما. 15بعد  السلطات عنهم

يف هتم  التحقيقات علموا أنّ كما   وجتميد أصوهلم، تعسفية صادرة حبقهم إال أنه سرعان ما اكتشف الثالثة أوامر حظر سفر
ن ألوامر حظر السفر وجتميد األصول اليت و موظفو املبادرة اخلاضع أفاد وقد "اإلرهاب" اليت ال أساس هلا املوجهة ضدهم مل تُغلق.

ىل جمموعة من على حياهتم الشخصية واملهنية، وأهنا أدت إ مدّمر كان هلا أثرالتدابري التقييدية والتعسفية   أبّن هذهال تزال قائمة، 
مر حظر ء فرض أواحقهم يف احلياة األسرية والعمل. ويؤكد غياب أساس قانوين واضح ورا هامبا في ،انتهاكات حقوق اإلنسان

 وأ  وسائل للطعن فيها طبيعتها التعسفية. ،السفر وجتميد األصول

نارة ال يستطيع مغادرة بريطانية. وألن ع منتجة أفالموهي  ،وكان كرمي عنارة قبل اعتقاله يستعد لالنتقال إىل لندن لينضم إىل زوجته
 يف انتهاك حلقهما ْي عملها، فقد أرغمهما حظر السفر على العيش منفصل   كممصر ويف املقابل ال تستطيع زوجته مغادرة لندن حبُ 

ن تدفع ألهنا ل ،كانت قد قدمتها لعنارة  ،يف احلياة األسرية. كما سحبت جامعة مقرها يف مصر وعدد من املنظمات عروض عمل
ولية كربى قيل من منصب رفيع يف منظمة د. أما جاسر عبد الرازق، فقد أُ تستطيع ذلك أصاًل له خارج النظام املصريف املصر  وال 

نعه إرهاب" يف قضية جنائية مفتوحة غري حمددة املدة يف انتهاك حلقه يف العمل. كما ميف قضااي  فيه بعد أن علمت أبنه "مشتبه
لى بينما يعين جتميد األصول ابلنسبة حملمد بشري عدم قدرته على احلصول ع ،جتميد األصول حىت من جتديد الرخصة لسيارته

 .والدهمدخراته لدفع تكاليف التعليم اجلامعي أل

 أوامر احلظر هو طبيعتها املفتوحة وعدم قدرهتم على الطعن فيها أمام لألشخاص الذين تطاهلمأصعب اجلوانب ابلنسبة  أحد إنّ 
اف زيهة. وعلى الرغم من الطلبات املتعددة، مل يتم ختصيص جلسة استماع للرجال الثالثة الستئنهيئة قضائية خمتصة ومستقلة ون

جتميد األصول، كما رفضت احملاكم منحهم استئنافًا ضد أوامر حظر السفر. وهم يعيشون يف ظل خطر دائم ابعتقاهلم من جديد 
   املدين واحلقوقي. ْي اجملال   الذ  بدوره يهدد قدرهتم على االضطالع بعمل مستقل يف

يد حلظر السفر ملدة سبع سنوات وجتم ،مؤسس املبادرة ومديرها التنفيذ  احلايل ،ابإلضافة إىل ذلك، خضع حسام هبجت
املنظمة، ابتريك زكي، من السفر منذ إطالق سراحه من السجن يف   يفباحثيال، يف حي ُمنع أحد 2016األصول منذ 

شهًرا من االحتجاز التعسفي. وابتريك زكي هو طالب دراسات عليا يف جامعة بولونيا  22د بع 2021ديسمرب/كانون األول 
ة هي . وُُياكم حالًيا أمام حمكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة زائفشّدةوقد عّطل احلظر سري دراساته والتزاماته املهنية يف إيطاليا ب

 "نشر أخبار كاذبة".

منظمات اجملتمع املدين  غريها من مديًرا أو موظًفا يف 14من املبادرة وما ال يقل عن  عضاءً أوامر حظر السفر فعلًيا أ مّهشت لقد
الذين كانوا يتمكنون قباًل من التواصل ابنتظام مع صناع سياسات خارج مصر، مبا يف ذلك مسؤولون يف األمم املتحدة. و املصرية 
لمدافعي املصريي عن حقوق اإلنسان، من ضمنهم حسام ل( يف شرم الشيخ فرصة اندرة 27 م عقد مؤمتر املناخ )كوبوقد قدّ 

 ما يربز أمهية مثل هذه التفاعالت.، هبجت، لتبادل وجهات نظرهم مع جمموعة واسعة من اجلهات الدولية

، كانت حكوماتكم جزًءا من اجلهود املبذولة لضمان اإلفراج عن موظفي املبادرة بعد االجتماع الذ  عقدوه مع ْي قبل عام  
لدعم آاثر هذه االعتقاالت حمسوسة. نطالب حكوماتكم إبظهار ا عملية اعتقاهلم. وال تزالل حافًزادبلوماسيي غربيي والذ  بدا 

https://www.hrw.org/ar/news/2022/07/06/egypt-arbitrary-travel-bans-throttle-civil-society


حدة مصر، وندعوكم إىل استخدام نفوذكم مبا يف ذلك يف جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتعلًنا للمجتمع املدين وحرية التعبري يف 
 حلث السلطات املصرية على:

 ،رفع مجيع القيود التقييدية والتعسفية املفروضة على موظفي املبادرة من دون قيد أو شرط 
 طار القضية املدافعي عن حقوق اإلنسان يف إ رفع مجيع أوامر حظر السفر وجتميد األصول والتهم اجلنائية املفروضة على

 وغريها من القضااي املصممة بشكل واضح لعرقلة عمل أعضاء اجملتمع املدين، من دون قيد أو شرط، 173
 .إهناء ممارسة فرض أوامر حظر السفر وجتميد األصول التعسفية 

 املنظمات املوقعة:

 أكسس انو

 EgyptWide for Human Rightsإجيبت وايد 
 اجلبهة املصرية حلقوق اإلنسان

 (ريدرسISHRاخلدمة الدولية من أجل حقوق اإلنسان )

 Freedom Initiativeفريدوم إنشياتف 

 الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، يف إطار مرصد محاية املدافعي عن حقوق اإلنسان

 FairSquareفري سكوير 

 كومييت فور جستس

 اللجنة الدولية للحقوقيي

 سيناء حلقوق اإلنسان مؤسسة

 مؤسسة حرية الفكر والتعبري
 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 مركز الندمي ملناهضة العنف والتعذيب

 مشروع الدميقراطية يف الشرق األوسط )بوميد(
 معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط

 من ا حلقوق اإلنسان
 املنرب املصر  حلقوق اإلنسان

 ملناهضة التعذيب، يف إطار مرصد محاية املدافعي عن حقوق اإلنساناملنظمة العاملية 

 منظمة العفو الدولية
 هيومينا حلقوق اإلنسان واملشاركة املدنية



 

 


