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دني تطالب األمانة العامة لجامعة الدول العربیة منظمة مجتمع م 35
مجلس الجامعة على االجتماع القادم لبمناقشة الوضع في مصر أثناء 

  المستوى الوزارى 
  نبیل العربي :سعادة الدكتور

  األمین العام لجامعة الدول العربیة 
  تحیة طیبة وبعد،،

، نحث نحن، 2013أیلول /سبتمبر 3والمزمع عقدها في  الوزارياستباقًا للجلسة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى 
ا 13شبكة منظمات غیر حكومیة من و منظمة  35الموقعین أدناه، الممثلون عن  ، األمانة العامة لجامعة الدول العربیة بلدً

  .كأولویة للمناقشة على جدول أعمال المجلسعلى طرح الوضع الحالي والمتصاعد في مصر 
  

في ضوء األحداث التي شهدتها األسابیع األخیرة واستمرار العنف من قبل الدولة وأنصار جماعة اإلخوان المسلمین وتزاید ف
شخص، من مختلف األطراف، باإلضافة إلى سقوط آالف  1000انتهاكات حقوق اإلنسان؛ مما أدى إلى وفاة أكثر من 

الممتلكات الخاصة ومؤسسات الدولة؛ فإننا ندعو جامعة الدول  األضرار التي لحقت بعدد كبیر من ى، فضالً عنالجرح
 . العربیة إلى القیام بدور فعال في متابعة الوضع في مصر بأقصى سرعة

  

قلیمیة أخرى، السیما األمم  ٕ دة واالتحاد األفریقي، المتحفي هذا اإلطار؛ نشیر إلى الخطوات التي اتخذتها منظمات دولیة وا
تحدة قد تحركت على األمم الم. الوضع في مصر، في حین التزمت الهیئات السیاسیة لجامعة الدول العربیة الصمت بشأن

طلب و  عد األمین العام للشئون السیاسیةبعثة خاصة برئاسة مسا بیانات متواترة من األمین العام،( أكثر من مستوى
لجنة ”أنشئكذلك االتحاد األفریقي الذي  ،)بعثة لتقییم مشكلة حقوق اإلنساناإلنسان السماح بالمفوضیة السامیة لحقوق 
 .مرتین لهذا الغرضزارت البالد “ عالیة المستوى بشأن مصر

  

جامعة الدول العربیة لتشكیل  إلى) 2013آب /أغسطس 29(غیر حكومیة عربیة في منظمة 22 التي وجهتها الدعوةنجدد 
على أن یكون ذلك تحت رعایة جامعة  ،لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في األحداث التي شهدت انتهاكات حقوق اإلنسان

  .الدول العربیة بصفتها هیئة محایدة
یج لخطاب العنف، في ظل تعارض االدعاءات التي تدفع بها مختلف األطراف وتفاقم حدة االستقطاب في المجتمع والترو ف

بهدف الوصول إلى الحقیقة  وذلك - المنظمات الموقعةإلیه تدعو  وهو ما -لجنة تقصى حقائق مستقلةوجود تتزاید الحاجة ل
المرتكبة ووقف أي تصعید محتمل، على  اإلنسانانتهاكات حقوق لضمان المحاسبة عن الجرائم و واتخاذ التدابیر الالزمة 

  .نحو قد یعرض المواطنین المصریین للمزید من المخاطر على حیاتهم وممتلكاتهم وسبل كسب عیشهم وأمنهم
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