
 

 

 مصر في اإلنسان حقوق عن ضد المدافعين السفر منع استعمال بشدة يدين المدني المجتمع: مصر - مشترك بيان 

 المحامي عدلي، مالك على المفروض السفر منع ألمر الشديد استنكارها عن أدناه الموقعة المنظمات تعرب

 االقتصادية للحقوق المصري المركز في المحامين شبكة ومدير اإلنسان حقوق عن الدفاع في البارز المصري

 .(ECESR) واالجتماعية

 مالك بلغأ   الدولي، القاهرة طارم مغادرته أثناء سفره جواز ختم تم   أن بعدو ،2016 الثاني تشرين/نوفمبر 2 بتاريخ

 ركوب من ممنوع وأنه بحقه سفر منع أمر إصدار تم قد هأن القاهرة مطار في المصري األمن جهاز قبل من عدلي

 فتيشت تم   كما األمن، جهاز قبل من استجوابه تم   وقد ؛السفر منع أسباب عن تفسير أيب عدلي يتبل غ لم. ةطائرال

 .حقيبته

 صرم في المدني والمجتمع اإلنسان حقوق عن المدافعين ضد السفرمر منع ألمنهج الم االستخدامهذا  منظماتناتدين 

 .المستقل المدني المجتمع لقمع كأداة المصرية الحكومة قبلمن 

 لىإ السفر من نيممنوعال اإلنسان حقوق عن المدافعين قائمةف ،استثنائية معزولة حالة ليست عدلي مالك حالة إن

 المستقل المدني المجتمع من وأفرادا   اإلنسان حقوق عن نيمدافع تشمل فهي ،طولها بحكم للقلق مدعاة الخارج

 .فييناوصح العمالية النقابية الحركةو

. صرم في اإلنسان حقوق مجتمع على التام القضاءإلى  المصرية الحكومةمنهجة التي تقودها الم الحملة هذهقد تؤدي 

ل  المستقلة والنقابات اإلنسان حقوق عن المدافعينمجموعات و ةالمدني اتالمجتمعففي حين أن  في  اويةالز حجرتشك 

 المصرية الحكومةنرى كيف تسعى  الوطنية، اإلصالح عمليات قلتحق  وضرورة  وديمقراطي تعددي مجتمعأي 

 .اإلرهاب ومكافحة األمنخلفية حفظ  على القانون سيادةمنتهكة  بشكل ممنهج  المدنيالعمل  فضاءجاهدة إلى خنق 

 عنبارزين  ومدافعين منظمات أصولأموال و تجميدلصالح  القاهرة جنايات محكمةالذي صدر مؤخرا  عن  الحكمف

 تي تثير قلقنا.ال التطورات أهم من هو اإلنسان حقوق

 :على المصرية الحكومة منظماتنا تحث   السياق، هذا في

 اآلخرين اإلنسان حقوق عن المدافعينسائر و عدلي مالك على المفروض السفرمر منع أل الفوريلاا  اإل 

 ؛سلمية أنشطة يمشاركتهم ف لمجرد مصر يف

 نالناشطي سائر عن فراجواإل المدني والمجتمع اإلنسان حقوق عن المدافعين تطال التي اتمضايقال قفو 

 تجميد لقرار ،شرط أو قيد دون من ي،الفور اإللاا و مصر في حتجزينالم والسياسيين الحقوقيين

 ".األجنبي التمويل قضية" باسم أيضا   ةالمعروف، 173/2011 رقم القضية في األصول

 ألوروبيا االتحاد مؤسسات ندعو فإننا ومصر، األوروبي االتحاد بين الثنائي التعاون إطار فيو ذلك، إلى باإلضافة

 :إلى األعضاء والدول
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 المرتبطة إلداريةوا القضائية ضايقاتالم سائر ووقف السفر منع أمر إلاا  على المصرية الحكومة حث 

 ؛األجنبي التمويل بقضية

 اكةالشر أولويات تحديدب المتعلقة والمقررات ساعيملل شرطك األجنبي التمويل قضية ملف غالقإ فرض 

 شراكةلا مجلس انعقادو ومصر األوروبي االتحاد بين

راج • ل عن اإلف ين ك ي ف صح عي و ال قوق مداف سان ح ن اإلن تجزي مح ي ال صر ف  م
 

  


