
ممثلي الدول التي تعادي الحقوق الثقافية وحرية التعبير ال يجب 

 أن يديروا اليونيسكو

 منظمات حقوقية: تأسف لترشيح السفيرة مشيرة خطاب التي صمتت عن غلق املكتبات العامة 

للعلوم انتخابات مدير عام املنظمة الدولية باهتمام بالغ الحقوقية املوقعة على هذا البيان  نظماتامل تتابع

، الختيار باريسبفي مقر املنظمة  2017أكتوبر 9 يوم االثنين القادم املقرر انعقادها ،«يونسكو»والثقافة 

ً.ا ملديرة املنظمة الحالية إيرينا بوكوفاخلف ًمدير للمنظمة 

املنطقة العربية ورغم أن  ، ثقافة وحرية التعبير في العالمدعم ال في دولية دور رائدظمة الهذه املنل وملا كان

 املصرية املوقعة على هذا البيان نظماتامل أن، إال بينهم مرشحة مصرية مرشحين ممثلة بأربعة بين تسعة

ا عن شغل هذا األبعد عمليً  قد تكوًن ،السفيرة مشيرة خطاب ،أن املرشحة املصريةتأسف أن تعلن 

فرض الرقابة على الصحف تنترنت، التعبير وحرية استخدام ااًل دولة معادية لحريةممثلة لك املنصب،

حجب مئات املواقع بقرارات بوليسية ودونما حتى ت، ًواإلعالميين باملجال العاملحبس عشرات الصحفيين ًوتًو

ًلهذا التعدي على حرية اإلعالم والتعبير.  يضفي غطاء قانونيقرار قضائي 

 إغالق، ًوحرية التعبيرعلى  ناهيك عن الصمت املتواطئ للمرشحة عن  تعدي الحكومة املصرية السافًر

املدافع الحقوقي  أنشأهاالتي ًو املصرية، الشعبية باألحياء  -مكتبات 6- سلسلة مكتبات الكرامة العامة

وزارتها السفيرة املرشحة مشيرة  -حصل عليهاكان قد بقيمة جائزة دولية حقوقية  ،املصري جمال عيد

 عن الهجوم على مكتبات ومؤسسات ثقافية أخرًى فضاًل -خطاب وأبدت إعجابها الشديد بالفكرة والدوًر

، د وجاليري تاون هاوس ومسرح ورابطمكتبة البلًو -مكتبة تم التحفظ عليها  37 -سلسلة مكتبات ألف مثل

وك حول صالحية مرشحة "مصرية"  ألن تكون مديرة ألحد أهم املنظمات الدولية الذي يثير الشك األمًر

ً حرية الفكر والتعبير. املعنية باألساس بالدفاع عن 

ا ملرشحة مصرية جديرة باملنصب،كممثلة عن  إن املنظمات املوقعة كانت تتمنى أن يأتي بيانها اليوم دعم 

وتنفيذ خطط لالرتقاء دولة داعمة لحرية الفكر والتعبير،  تفتح قنوات التعاون مع املجتمع املدني لوضع 

 أنكهذا يجب  صبننرى أن م وبكل األسف إال أنناعنف. كسبيل ملواجهة التطرف والوالثقافة  بالتعليم

ًالثقافة وحرية التعبير،  عن، من يؤمن ويدافع يذهب ملن يستحقه

ًتتطلب قيم ً ،مدير منظمة اليونسكو مسئولية ضخمة منصب
 
ا يجب أن يتحلى به املرشح، وليس ا وتاريخ

ًبه املستبدون ومن يدعمونهم. ئمنصب يكاف

ا()أبج املوقعة نظماتامل ً:دي 
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