
  أجل من  السلمیة واالحتجاجات المدني المجتمع  منظمات   ضد  القمع لحملة حد  وضع على المصریة السلطات تحث  منظمة 63
  )27 (كوب 27  األطراف مؤتمر   نجاح

 على قیود فرض إلى تشیر 27 األطراف مؤتمر  حول تصریحات مصر:
 النشطاء 

   المناخ  قمة في التعبیر حریة في  الحق احترام ینبغي

  التعبیر، حریة في الحق   واحترام المدني،  حیّزال على  قبضتھا تخفیف المصریة السلطات على  یجب  إنّھ الیوم منظمة 36  قالت
  في )، 27 (كوب 27 األطراف  بمؤتمر المعروفة المناخ،   قمة إلنجاح السلمي،   والتجمع إلیھا،  االنضمام  أو الجمعیات وتكوین
    مصر.

  الخبراء   فآال   إلى  باإلضافة  المناخ،   تغیر  بشأن  اإلطاریة   المتحدة  األمم  اتفاقیة  في  األطراف  الدول  27  كوب  مؤتمر  یجمع 
  الثاني  نوفمبر/تشرین  في  عقدسیُ   الذي   ، 27  كوب  مؤتمر  یشّكل  الحكومیة.  غیر  والمجموعات  الشركات،   وممثلي  والصحفیین، 

   الحقوق. على  القائم الطموح  المناخي العمل  ومناقشة لاللتقاء  الدولي  للمجتمع مھمة فرصة ، 2022

shoukry-sameh-africa-politics-https://apnews.com/article/climate-شكري  سامح  المصري  الخارجیة  وزیر  قال
ef68f280f3fadcbb337f673ee55a2762  تسعى  حكومتھ  إن  مایو/أیار،   24  في  ، " برس  أسوشیتد "   وكالة  مع  مقابلة  في  

  النشطاء  یتمّكن  كي  االجتماع،   عقدسیُ   حیث  سیناء،  جزیرة   شبھ  في  الشیخ،   شرم  في  المؤتمرات"   لمركز  مجاور  "مرفق   لتخصیص 
  یوم  في  معتاد  ھو  كما  الوصول،  إمكانیة"   للمشاركین  ستوفر  الحكومة  أن  اأیضً   وذكر  آرائھم.  عن  والتعبیر  االحتجاجات  تنظیم  من

 . نفسھا"   المفاوضات قاعة  إلى المفاوضات،  من واحد

  القیود   إلى  بالنظر  .27  كوب  مؤتمر  في   السلمي  النشاط   على   المحتملة  تداعیاتھا   حیال  المنظمات  قلق  شكري  تعلیقات   أثارت
  أن   إلى  اضمنً   الخارجیة  وزیر  تعلیقات  توحي  ، الفعلي  امتجریمھ  إلى  ترقى  والتي  مصر،   في  والتجمع   االحتجاج  على  الحالیة

   الحكومة". من المحّدد" المكان  ھذا خارج االحتجاج مع حتتسام لن المصریة  السلطات

  ومسمع  "مرأى  على  عامة  كقاعدة  المظاھرات  تنظیم  تسھیل  یجب  ، الحقوقیة   المعاییرو  اإلنسان   لحقوق  الدولي  القانون  بموجب
  السلمیة   والتجمعات  االحتجاجات  بتنظیم  شرط،   أو  قید  دون  من  تسمح،   أن  المصریة  السلطات  على  ینبغي  المستھدف".  اجمھورھ

 أخرى. ومدن المصریة،   العاصمة القاھرة،   في ذلك في بما  ، 27 كوب مؤتمر قبَْیل

  المجتمع  ومنظمات  اإلنسان،   حقوق  عن  المدافعین  على  لقاسيا   لالعتداء  ا حدً   تضع  أن  ا أیضً   المصریة  السلطات  على  ینبغي
  واالستدعاء  التعسفي،   واالحتجاز  ، لھا  أساس  ال  التي   الجنائیة  التحقیقات  أسالیبھا  وتشمل  المستقلة.  اإلعالم  ووسائل  المدني، 

  بتقویض   تھدد  التي  التقییدیة  اإلجراءات  من  ذلك  وغیر  ، السفر  حظرو  ة، المستقل   المنظمات  بإغالق  والتھدید  القسري،   لالستجواب
 . 27 كوب مؤتمر في إیجابیة نتیجة  لتحقیق المدني للمجتمع الالزمة مشاركةال استمرار

  الدول،  ذلك  في   بما  المعنیة،   األطراف   جمیع   من  وھادفة  كاملة  مشاركةَ   للحقوق   والمراعي  راسخال  المناخي   العمل  یتطلب
 ا مھمً   ادورً   النشطاء  یؤدي  المناخ.  تغیر  ألضرار  عرضة   األشد  والفئات  األصلیة،   الشعوب  وممثلي  المدني،   والمجتمع  والنشطاء، 

  للمجموعات  ویمكن  اإلعالم.  ووسائل  السیاسات،   لصانعي  الصلة  ذات  المعلومات  توفیر  خالل  من  المناخ  حول  العالمي  النقاش  في
 فعال.   بشكل التجمع   حریة في  حقھا ممارسةب  لھا یُسمح عندما فقط المھم عملھا تأدیة   الحكومیة غیر

  الكاملة   المشاركة  ستعیق  المصریة  السلطات  تفرضھا  التي  القیود  أن  من  والمصریة  الدولیة  المدني   المجتمع   مجموعات  تخشى
  تصاعدت  . 27 كوب  مؤتمر في  األصلیین، السكان وممثلي  المدني، والمجتمع  اإلنسان،  حقوق عن  والمدافعین للنشطاء، والھادفة 
  نشاط  ومعاقبة  المدني،   المجتمع   منظمات  على  الخناق  تضییق  في  المتمثل  المصریة  للسلطات  المریع  السجل  بشأن  القلق  بواعث
 . المستقلة الصحافة و ،اإلنسان حقوق

  التجمع   لحریة المصریة   السلطات  قمع  المتحدة   لألمم  التابعة   اإلنسان  وقحق  وآلیات  المدني  المجتمع  منظمات  وثقت   ولطالما 
  والمواكب،  العامة،  االجتماعات  في  الحق  تنظیم   بشأن  2013  لعام  7  رقم  القانون  السلطات  أصدرت  ، 2013  عام  في  السلمي.
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  ضد   والمفرطة  الضروریة   غیر  القوة  واستخدام  التظاھرات،  منع  حریة  األمن  قوات  یمنح  والذي  السلمیة،   ت والتظاھرا
   السلمیین.  المتظاھرین

  لمقاضاة التجمعات، بشأن  1914 لعام  10 رقم  جائرال االستعماریة  الحقبة  قانون إلى  باإلضافة  القانون، ھذا  السلطات  واستخدمت 
  مستمرة،   بصورة   األمن،   قوات  استخدمت   ذلك،   إلى   باإلضافة  .بشدة  ظالمة  جماعیة  محاكمات  يف  السلمیین  المتظاھرین  آالف
 عسكري   أو  أمني  مسؤول  أي  سلّمیُ   لم  المظاھرات.  لفض  الجماعیة  واالعتقاالت  األحیان،   بعض  في  قاتلةوال  القانونیة،   غیر  القوة
  14  في  الكبرى  القاھرة  في  والنھضة  العدویة  رابعة  يْ میدانَ  في  االعتصامات  فض  خالل  شخاصاأل  مئات  مقتل  عن  العدالة  إلى

   .2013  أغسطس/آب

  في  حقھم  ممارسة  عن  ھمتوردع  الناس،  قلوب  في  الخوف  فزرعت  مصر،   حاءأن  جمیع  في   ترویع  رسالة  القمع  حملة  بعثت  لقد
  للقوة   القانوني  غیر  باالستخدام  أخرى  مرة   األخیرة  السنوات  في  اندلعت   التي  النادرة  االحتجاجات  مواجھة  وجرت  السلمي.  التجمع

  األمن  قوات  فألقت   .2020و   2019  سبتمبر/أیلول  في   للحكومة  المناھضة   االحتجاجات  ذلك   في   بما   الجماعیة،   واالعتقاالت
  وتعرض  أطفال،   بینھم  ومن  والمارة،   والمحامین  اإلنسان،  حقوق  عن  والمدافعین  والنشطاء،   المتظاھرین  فآال   على  القبض
   .القسري لالختفاء بعضھم

  ،2020  الثاني   نوفمبر/تشرین  في  .تنتقدھا  ال  أو  السلطات   تستھدف  ال  التي  المظاھرات  تجاه  حتى  ذكریُ   اتسامحً   السلطات  تبدِ   ولم
  طفل   مقتل  عقب   سلمي  احتجاج  في  شاركوا  سودانیًا  والجئًا  مھاجًرا  70  ، تعسفي   بشكل  المصریة،  السلطات   احتجزتو  اعتقلت
  العنصریة  ائم تالش  إلیھم  ووجھت   المتظاھرین،  على  بالضرب   تعّدت   الشرطة  إن   شھود  وقال   مصري.  رجل  ید  على  سوداني 

  عن  یقل  ال  ما  المصریة  األمن  قوات  اعتقلت   ، 2022  الثاني   وینایر/كانون  2021  األول  دیسمبر/كانون  في  لألجانب.  والمعادیة
  للعمل  وأخضعتھم  بالقاھرة،   الالجئین  لشؤون  السامیة  المتحدة   األمم  مفوضیة  مقر  في  احتجاجات   نظموا  سودانیًا  ناشًطا  30

   الضرب. ب علیھم وتعّدت القسري، 

  السلمیة   ممارستھ  لمجرد  اتعسفیً   محتجز  شخص  أي  سراح  إطالق  شرط،   أو  قید  دون  منو   ، ا فورً   المصریة  السلطات  على  ینبغي
  تتماشى   بحیث  التشریعات  تعدیل  السلطات  على  ینبغي  كما  الجنسیة.  میولھ  أو  الجندریة  ھویتھ  أو  دینھ  بسبب  أو  اإلنسانیة  لحقوقھ

  مالئم،   غیر  بشكل  م، وتجرّ   دتقیّ   التي  القوانین  تعدیل  أو  إلغاء  طریق  عن  ذلك  في  بما  الدولي،   انونالق  بموجب  مصر  التزامات  مع
  بشأن  1914  لعام   10  رقم   والقانون  بالمظاھرات،  المتعلق   2013  لعام  107  رقم   القانون  ذلك   في   بما   اإلنسان،  حقوق   ممارسة
   .2019  لعام األھلیة الجمعیات وقانون ، التجمھر قانون إصدار

  الدولیة،   الفعالیات  أثناء   ذلك  في  بما  األوقات،  جمیع  في  السلمي   التجمع  حریة   في   الحق  باحترام   تتعھد  أن  السلطات  على   ینبغي
  تلك  سیما  وال  المتحدة،  األمم  في   األعضاء  الدول  على  وینبغي  معینة.  منطقة  في   عٍ دا  دون  من  االحتجاجات   حصر  عن  واالمتناع
  أو   الجمعیات  وتكوین  التجمع،   حریة  على  المفروضة  القیود   لغاءإ  على  المصریة  السلطات  حث  ، 27  كوب  مؤتمر  في  المشاركة
  اآلمنة   المشاركة  وضمان   المدني   المجتمع   قلق   بواعث   لتبدید  مجدیة  أخرى  خطوات  واتخاذ   التعبیر  وحریة   إلیھا،  االنضمام
   .27 كوب مؤتمر  إنجاح في  تسھم أن یمكن  التي  والھادفة
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