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 بيان صادر عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية

 لمتضامن مع المركز المصمري لمحقوق االقتصادية واالجتماعية

فجر المصرية داىمت الشرطة ؛ 3192كانون اول/ديسمبر  91بيروت في  ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية
المركز  عبثت بمحتوياتو  حيث اختطفت مصورا ومتطوعين اثنين "المركز المصري لمحقوق االقتصادية واالجتماعية"مقر اليوم 

الى مكام مجيول. وحتى ساعات الصباح متطوعين الو  صحفيال مصورال وقد سيق. وصادرت بعض الحواسيب والمستندات
 . يمسراح الطالق طوفين لمقيام باالجراءات القانونية الضروريةيبحثون عن المخال زالوا االولى كان محامو المركز 

"عمال شركة الحديد والصمب بحموان، لمدفاع عن حقوق الذي دعا اليو المركز ؤتمر الصحفي ممللقد كان المتطوعون يحضرون 
ه حالشركة المصرية العامة لمسياو سانتامورا لمبطاطين بالعاشر من رمضان،  شركةو شركة السويدي لمكابالت بالجيزة، و 

 ."والفنادق "إيجوث" شبرد
حيث انعقاد المؤتمر الصحفي عمى فيو كد أ نبيامة واالختطاف، مداىأي بعد حادثة ال ،المركز فجر اليومعن صدر وقد 

حول آخر التطورات في مسالة التفاوض بين الحكومة وعمال الحديد والصمب مع استمرار اعتصاميم، العمال  يتحدث ممثموس
، ىذا باإلضافة إلى مشكمة محاولة تصفية شركة 3115أيضا مشكمة األرباح التي لم يتقاضاه عمال شركة سانتامورا منذ عام 

العمال إلى أماكن بعيد عن محل سكنيم بدون تعويضيم عن ذلك، وغمق إدارة فندق شبرد مقره المتواجد  السويدي لمكبالت ونقل
 .لعام 331بكورنيش النيل، وفصل حوالي 

 ازاءتبدي قمقيا  ،مات العربية غير الحكومية لمتنمية اذ تستنكر الممارسات البوليسية التي قامت بيا وحدة الشرطةظان شبكة المن
من الدولة في الحياة دى قمع الحريات وتدخل أأحيث  ،يناير 51قبل ثورة ما  حالةالعودة الى التطورات في مصر وتحذر من 

قيام الشعب المصري الى  ،وصغار المنتجينن حيالعمال والفال السيما ،واستمرار انتياك حقوق المواطنين العامة والخاصة
الفئات الشعبية انما مختمف عن حقوق العمال و  قانونيدفاع ان ما يقوم بو المركز من . وكرامتو وحرياتو با بحقوقوطالبثورتو م

 وق االنسان. الشرع الدولية وحقكافة وىو عمل مشروع تكفمو ودوره يدخل في صمب ميامو الحقوقية 

ة المركز المصري لمحقوق االقتصادي"في مصر ا ئيانشط اعضأبرز و أحد أمع لكامل اتعرب الشبكة عن تضامنيا لذلك 
الى قمع التي تؤدي مارسات البوليسية مووضع حد لمفورا ق سراح المخطوفين الوتطالب السمطات المصرية باط "واالجتماعية

المنظمات كافة يناير، وىي تدعو  51قوق االنسان وىي مسائل خطيرة تتناقض مع مبادئ ثورة الحريات العامة وانتياك ح
ككل من اجل اطالق المجتمع المصري مع اطالق اوسع حممة تضامن مع المركز و جتمع الدولي الى العربية والمالمصرية و 

 جمعيات المدنية.السيما الحق بالتجمع وحرية الالسياسية والمدنية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ت ياالحر 


