
)COP27( 27 مؤتمر األطراف

الصعوبات والمعوقات التي 
تواجه المناصرة في مصر:

بيان الحيز المدني للمشاركين في مؤتمر تغير المناخ )مؤتمر األطراف 27(
تبنــت الحكومــة املصريــة مجموعــة مــن القوانيــن الســتهداف املعارضيــن، ولــم تتــردد الســلطات فــي اســتخدامها. فــي الســنوات 
األخيرة، ســجنت الحكومة ناشــطين وصحافيين ومحامين وباحثين وأعضاء في املجتمع املدني، إلى جانب عشــرات اآلالف 
مــن املصرييــن اآلخريــن. نتيجــة لذلــك، فإنــه يــكاد يكــون مــن املســتحيل املشــاركة فــي أنشــطة املناصــرة التــي ُينظــر إليهــا علــى 

أنهــا تتعــارض مــع مصالــح الحكومــة دون املخاطــرة بالتعــرض لعواقــب جنائيــة وخيمــة.
أثنــاء التحضيــر لألنشــطة حــول مؤتمــر األمــم املتحــدة لتغيــر املنــاخ COP27( 2022( فــي شــرم الشــيخ أو فــي أي مــكان 

آخــر فــي مصــر، فإنــه ينبغــي أن يكــون األفــراد واملنظمــات علــى بينــة بشــأن مــا يلــي:

القيود على التعبير والتظاهر 
فــي كثيــر مــن األحيــان قوانيــن  تســتخدم الســلطات املصريــة 
تتضمــن تعريفــات فضفاضــة للجرائــم وعقوبــات جنائيــة 
اإلنترنــت  املناصــرة عبــر شــبكة  لكبــح ومعاقبــة  مشــددة 
الحكوميــة  واملمارســات  التقييديــة  القوانيــن  وخارجهــا. 
التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  مــن  بشــدة  تحــد  القمعيــة 

مصــر. فــي  الســلمي  والتجمــع  والتظاهــر 

حظر »األخبار الكاذبة« 
102 مــن قانــون العقوبــات املصــري »نشــر األخبــار كاذبــة« إذا  املــادة  تحظــر 
الصحافــة  تنظيــم  قانــون  يجــّرم  وكذلــك  العامــة«،  باملصلحــة  »تضــر  كانــت 
 )2018 لســنة   180 رقــم  )قانــون  اإلعــام  لتنظيــم  األعلــى  واملجلــس  واإلعــام 
نشــرها مــن قبــل الصحفييــن أو أي شــخص لديــه أكثــر مــن 5,000 متابــع علــى 
 مــن القانونيــن علــى تعريــف »األخبــار 

ً
وســائل التواصــل االجتماعــي. ال ينــص أيــا

.
ً
الكاذبــة«، وقــد ُيعاقــب علــى الجرائــم بالســجن ملــدة تصــل إلــى 15 عامــا

تشريعات مكافحة اإلرهاب
تشــمل هــذه التشــريعات أحــكام قانــون العقوبــات، وقانــون مكافحــة اإلرهــاب 
اإلرهابيــة  الكيانــات  قوائــم  تنظيــم  وقانــون   ،)2015 لســنة   94 رقــم  )قانــون 
ســتخدم قوانيــن 

ُ
 مــا ت

ً
واإلرهابييــن )مرســوم بقانــون رقــم 8 لســنة 2015(. غالبــا

النشــاط  ف  عــِرّ
ُ
ت وهــي  الكاذبــة«،  »األخبــار  حظــر  بمــوازاة  اإلرهــاب  مكافحــة 

أمثلة: األخبار الكاذبة
ُحكــم علــى المدافعــة عن حقوق اإلنســان 	 

أمــل فتحــي بالســجن لمــدة عاميــن بتهمــة 
نشــرت  أن  بعــد  كاذبــة«  أخبــار  »نشــر 
مقطــع فيديــو علــى فيســبوك تنتقــد فيــه 
عــدم اتخــاذ الحكومــة إجــراءات للتصــدي 

ــر. ــي مص ــي ف ــرش الجنس للتح
الناشــطين 	  مــن  العشــرات  اعتقــال  تــم 

والمدونيــن  والصحفييــن  الحقوقييــن 
ــي  ــة«. ف ــار الكاذب ــم »األخب ــم بته وغيره
الســلطات  تتحايــل  الحــاالت،  مــن  كثيــر 
ــاز  ــى االحتج ــة عل ــود المفروض ــى القي عل
علــى ذمــة المحاكمــة إلبقــاء المحتجزيــن 

فــي الســجن لســنوات.

أمثلة: األخبار الكاذبة
والنائبــة 	  الحقوقيــة  المحاميــة  أمضــت 

الســابقة هــدى عبــد المنعــم أكثــر مــن 
أربــع ســنوات فــي الحبــس االحتياطــي 
ــى منظمــة  بتهــم مــن بينهــا االنضمــام إل

إرهابيــة.
وفقــًا للجماعــات الحقوقيــة، فإنــه بيــن 	 

عامــي 2013 و2020 تــم اتهــام حوالــي 
بارتــكاب  مصــر  فــي  شــخص   11,700
ــة – معظمهــا ال عالقــة لهــا  ــم إرهابي جرائ

بالتطــرف العنيــف.
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اإلرهابــي بشــكل فضفــاض ويمكــن أن تشــمل املناصــرة التــي ُينظــر إليهــا علــى أنهــا 
 
ً
»تخــل بالنظــام العــام« أو »تضــر بالوحــدة الوطنيــة«. تشــمل العقوبــات أحكامــا

بالســجن آلمــاد طويلــة.

القوانيــن المتعلقــة بالتظاهــرات والتجمعــات 
ــة العام

تشــمل هــذه القوانيــن قانــون تنظيــم الحــق فــي االجتماعــات العامــة واملواكــب 
التجمعــات  وقانــون   )2013 لســنة   107 رقــم  )قانــون  الســلمية  والتظاهــرات 
العامــة )قانــون رقــم 10 لســنة 1914(. كمــا ان التظاهــرات العفويــة محظــورة، 
بالســجن.  األصــول  حســب  الســلطات  إخطــار  دون  التظاهــر  علــى  وُيعاقــب 
، تجيــز القوانيــن لقــوات األمــن باســتخدام القــوة املفرطــة واملميتــة لتفريق 

ً
أيضــا

الســجن  لعقوبــة  عرضــة  املتظاهريــن  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  املتظاهريــن. 
والغرامــات الباهظــة الرتــكاب جرائــم غامضــة التعريــف مثــل »اإلخــال بالنظــام 

العــام« أو »تعطيــل املصالــح العامــة«.

القيود على منظمات المناصرة
 علــى تكويــن وتمويــل وعمليــات 

ً
يفــرض القانــون املصــري قيــودا

املنظمــات.

قانون منظمات المجتمع المدني
يشترط قانون ممارسة العمل املدني )قانون رقم 149 لسنة 
2019( علــى جميــع املنظمــات الخضــوع لعمليــة تســجيل شــاقة 
ومربكــة. املنظمــات غيــر املســجلة محظــورة. املنظمــات التــي تســمح الحكومــة 
بتســجيلها تخضــع لرقابــة مشــددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يحظــر القانــون علــى 
املنظمــات االنخــراط فــي املناصــرة التــي تعتبرهــا الســلطات »سياســية« أو مضــرة 

»بالنظــام العــام« أو »اآلداب العامــة«.

القيود على التمويل
أدت القوانيــن التــي تســتهدف تمويــل املنظمــات إلــى كبــح املناصــرة مــن خــال 
يجيــز  فيهــا.  املرغــوب  غيــر  املجموعــات  عــن  املــوارد  بقطــع  للحكومــة  الســماح 
القانــون رقــم 149 للحكومــة حظــر أي تمويــل مــن خــارج مصــر، فــي حيــن تحظــر 
املادتــان 78 و 98 مــن قانــون العقوبــات تلقــي التمويــل األجنبــي بقصــد اإلضــرار 
العــام«. يمكــن أن  »باملصلحــة الوطنيــة« أو »الســيادة الوطنيــة« أو »الســلم 

يواجــه املخالفــون عقوبــة اإلعــدام.

أمثلة: المظاهرات 
والتجمعات العامة

عمليــًا، فرقــت الحكومــة بقــوة التظاهرات 	 
وقامــت باعتقــاالت جماعيــة للمتظاهريــن 
والمــارة. علــى ســبيل المثــال، فــي خريــف 
ــة  ــرات مناهض ــط مظاه ــام 2019، وس ع
البــالد،  أنحــاء  جميــع  فــي  للحكومــة 
اعتقلــت الســلطات مــا يقــرب مــن 1,000 

ــال. ــرات األطف ــم عش ــن بينه ــر، م متظاه
اتهامــات 	  بانتظــام  الســلطات  توجــه 

التــي  للقوانيــن  وفقــًا  للمتظاهريــن 
تنطــوي علــى عقوبــات أشــد، مثــل قوانين 
مكافحــة اإلرهــاب و«األخبــار الكاذبــة« 

أعــاله. مناقشــتها  تمــت  التــي 

مثال: قانون منظمات 
المجتمع المدني

تــم إغــالق الشــبكة العربيــة لمعلومــات 	 
حقــوق اإلنســان، وهــي منظمــة حقوقيــة 
رائــدة، فــي ينايــر 2022 بعــد 18 عامــًا 
ــى  ــا عل ــدم قدرته ــة ع ــل، بذريع ــن العم م
بموجــب  الحقوقــي  العمــل  ممارســة 

القانــون رقــم 149.

مثال: القيود على التمويل
العشــرات 	  بمالحقــة  الســلطات  قامــت 

ــًا  مــن منظمــات المجتمــع المدنــي قضائي
بتهمــة تلقــي منــح وتبرعــات أجنبيــة. نتيجــة 
لذلــك، ُمنــع أعضــاء المنظمــات مــن الســفر 

ــد ممتلكاتهــم. ــم تجمي وت
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المعوقات األخرى أمام المناصرة
المناصــرة  إزاء  االنتقاميــة  اإلجــراءات 

الدوليــة
الذيــن  املدنــي  املجتمــع  أعضــاء   

ً
مــرارا الحكومــة  اســتهدفت 

دوليــة. جهــات  مــع  ينخرطــون 

القيود على البحوث الميدانية
 علــى قــدرة املنظمــات علــى إجــراء البحــوث، 

ً
يفــرض القانــون رقــم 149 قيــودا

عــد أداة مهمــة للمناصــرة الفعالــة. بموجــب القانــون، فإنــه يجــب علــى 
ُ
والتــي ت

املنظمــات الحصــول علــى موافقــة الحكومــة قبــل إجــراء أو نشــر املســوحات أو 
اســتطاعات الــرأي. مــن الناحيــة العمليــة، تتحــدث املجموعــات عــن أنــه يــكاد 

يكــون مــن املســتحيل الحصــول علــى التصاريــح الازمــة.

القيود على الوصول إلى المعلومات
بموجــب قانــون مكافحــة جرائــم اإلنترنــت وتقنيــة املعلومــات )قانــون رقــم 175 
لســنة 2018(، فإنــه يجــوز للحكومــة أن تفــرض الرقابــة والحظــر علــى وســائل 
تجريــم  إلــى  باإلضافــة  واملدونــات،  االجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  اإلعــام 

املحتــوى.

البريــد اإللكترونــي  التواصــل معنــا علــى  ُيرجــى  للمزيــد مــن المعلومــات، 
.mena@icnlalliance.org

أمثلة: اإلجراءات االنتقامية
المصريــة 	  المبــادرة  طاقــم  اعتقــال  تــم 

مــن  أيــام  بعــد  الشــخصية  للحقــوق 
تقديمهــم إحاطــة عــن حقــوق اإلنســان 
الدبلوماســيين  مــن  مجموعــة  أمــام 

نــب. جا األ
تــم اعتقــال المدافــع عــن حقــوق اإلنســان 	 

ــم متولــي وهــو فــي طريقــه إلــى  إبراهي
فريــق  مــع  اجتمــاع  لحضــور  سويســرا 
األمــم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت 

االختفــاء القســري.

مثال: الوصول إلى المعلومات
مــا 	  مصــر  حظــرت   ،2017 عــام  منــذ   •

يقــرب مــن 700 موقــع إلكترونــي، بمــا 
فــي ذلــك العديــد مــن وســائل اإلعــالم 
الحكومــة  ســجنت  كمــا  المســتقلة. 
مصــر  جعــل  ممــا  الصحفييــن،  عشــرات 
ثالــث أســوأ دولــة تســجن الصحفييــن فــي 

العالــم.
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