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األمني العام ملنظمة العفو الدولية يزور مصر قريبا
من املقرر أن يزور سليل شييت األمني العام ملنظمة العفو الدولية مصر بني  20و  25يونيو/حزيران.
ويعتزم شييت أن يقابل خالل الزايرة مسؤويل احلكومة ساعيا للحصول منهم على تعهدات مبتابعة اإلصالح وحماسبة
املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات أثناء "ثورة  25يناير" وخالل العشرين سنة املاضية؛ حيث سيؤكد على ضرورة اإلقرار
ابالنتهاكات اليت ارتكبها اجليش وجرب الضرر للضحااي.
وسيزور سليل شييت منشأة انصر ،وهي إحدى املناطق العشوائية يف القاهرة ،حيث يواجه آالف السكان اإلخالء القسري
من األرض وختطط احلكومة الستخدامها إلقامة مساكن فارهة كجزء من خمطط لتطوير القاهرة الكربى حبلول سنة .2050
وحتدث سكان بعض املساكن العشوائية ملنظمة العفو الدولية عن افتقارهم للسلطة ،وعن قيام النظام السابق بتعذيبهم
وإذالهلم على يد الشرطة احمللية وهو ما دفعهم لالنضمام للثورة.
ُُ َسَر من قـُتـِلوا خالل الثورة.
وسيلتقي أيضا بطيف من انشطي اجملتمع املدين املصري وسيتوجه إىل السويس ليلتقي أ ُ
كما مت توجيه طلب للقاء وزراء يف احلكومة املصرية فضال عن ممثلني عن اجمللس األعلى للقوات املسلحة املصرية وجامعة
الدول العربية.
وسيضم وفد منظمة العفو الدولية  :كلوديو كوردوين و ويدين براون ومها من كبار املديرين؛ وحسيبة حاج صحراوي انئبة
مدير برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا؛ وحممد لطفي وسعيد حدادي ومها ابحثان يف الشؤون املصرية.

مالحظات لقسمي التخطيط و احملررين:
سيكون اجلدول الكامل لرحلة الوفد متوفرا يف هناية األسبوع .الفرص اإلعالمية الرئيسية ستشمل ما يلي:
األربعاء  22يونيو/حزيران واخلميس  23يونيو/حزيران :لقاءات رمسية .األمني العام سيكون متاحا للتعليق بعد لقائهمسؤويل احلكومة املصرية.
اجلمعة  24يونيو/حزيران :تقدمي تقرير مبقر نقابة احملامني يف السويس بعنوان ":مصر تنتفض :أعمال القتل واالعتقالِ
عائالت القتلى ،واملتظاهرين الذين جرحوا.
والتعذيب يف ثورة  25يناير" .وسيربز احلدث
السبت  25يونيو/حزيران :تلخيص صحفي ختامي لألمني العام –الساعة  11صباحا( املكان يؤكد الحقا) يليه استقباللوسائل اإلعالم.
سليل شييت سيكون متاحا للتعليق وإلجراء مقابالت بشكل انفرادي خالل الزايرة.للمزيد من املعلومات أو لرتتيب لقاء الرجاء االتصال بـ:
 يف القاهرة :أمنية الدسوقيomnia.ebrahim@gmail.com,+20 (0) 141 806 223
 يف لندن :جيمس لينشjames.lynch@amnesty.org, +44 (0) 7831 640 170
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