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 أنالينا بر�وك   األملانية: ا�خارجية  ةوز�ر  

 جينيفر مورجان :  ث ا�خاص لتداب�� املناخ الدوليةاألملانية واملبعو الدولة   ووز�رة 

 

، والذي س��أسونھ 2022يوليو    19-18منظمة حقوقية وطنية و�قليمية ودولية، قبل حوار بطرس��غ للمناخ ��    21نكتب لعنايتكم، نحن  

ا و املصري ع�� الرئيس    �حثكم ع�� الضغطبالشراكة مع الرئيس املصري عبد الفتاح السي��ي،  
ً
�ش�ل خاص، التخاذ تداب��  ، علن

�� شرم الشيخ، واإلفراج عن جميع األفراد   ملؤتمر املناخ  27ـ  ا�عقاد الدورة ال   ل قب،  �� مصرا�جال العام  إلعادة فتح  فور�ة وفعالة  

نحثكم أيضا ع�� التأكيد �� حالة تم    كما.  ا�حتجز�ن �عسفًيا ملمارس��م حقوقهم �� حر�ة التعب�� وت�و�ن ا�جمعيات والتجمع السل�ي

ا�جتمع املد�ي املستقل �� مصر    تمك�ن املناخ، أل��ا ضرور�ة لضمان    �عد مؤتمر ال��اجع ع��ا  اتخاذ هذه ا�خطوات املهمة، بأن ال يتم  

 . و�عز�ز ��وضھ من جديد

القيود غ�� املشروعة ال�ي تفرضها السلطات املصر�ة ع�� ا�حق �� حر�ة ال�حافة، وحر�ة   البالغ إزاء قلقنا  �� هذا اإلطار، �عرب عن و

 عن قمع  ع�فروضة  والتضييقات املشددة امل  التعب��، وت�و�ن ا�جمعيات، والتجمع السل�ي،
ً
ملعارضة السياسية  ا� ا�جتمع املد�ي، فضال

امل  و�ساءة استخدام �شريعات  ، السلمية إ��  .  السلمي�ن  عارض�نم�افحة اإلرهاب إلس�ات  حتجز�ن  ا�  آالف األ�خاص هذا باإلضافة 

التعب�� والتجمع وت�و�ن ا�جمعيات  �ش�ل �عسفي السلمية �حقوقهم �� حر�ة  �� منظمات    العامل�ن  بما �� ذلك.  �� مصر ملمارس��م 

واالجتماعية والثقافية،   االقتصادية�� مجال ا�حقوق    شطاءوالن   ،عن حقوق اإل�سان  املدافع�نو ،  �ة املستقلةا�جتمع املد�ي املصر 

 عن  
ً
ع�� وسائل التواصل االجتما��    صا�عات ا�حتوى و   األ�اديمي�ن و   ال�حفي�ن و   ا�حام�ن �� مجال حقوق األقليات و   اء  شط النفضال

 .  الفنان�نو 

  امتثال   عكس مدىشأنھ أن �ون الدو��، من  ، وفًقا الل��امات مصر بموجب القان جميع هؤالء  اإلفراج الفوري وغ�� املشروط عن أن  

والتجمع بحر�ة خالل املؤتمر، دون خوف بحقهم �� التعب��    املشارك�ن �� مؤتمر املناخ   تمتع جميع   بضمان أن  الل��امها ا�ح�ومة املصر�ة  

 . من االنتقام

الدور األسا��ي  ، أشار إ��  2021ا�خاص لألمم املتحدة املع�ي با�حق �� حر�ة التجمع السل�ي وت�و�ن ا�جمعيات لعام    تقر�ر املقرر ��  

االع��اف علًنا ع�� أع�� املستو�ات �عمل ا�جتمع املد�ي وأهمية ا�حق  "إ��  املشاركة  الدول   دعاد�ي �� معا�جة أزمة املناخ، و لمجتمع املل

نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة    بالعمل املنا�� واالنتقال العادل وت�و�ن ا�جمعيات �أساسيات لل��وض    �� حر�ة التجمع السل�ي 

 بيئًيا.  

  . اآلن أك�� من أي وقت م��ى ، الضرور�ة  �ي وكذلك وسائل اإلعالم املستقلةاألدوار ا�حاسمة للمجتمع املدب  مرتبط مؤتمر املناخ  نجاح  أن  

من  فبينما   العديد  و تفشل  املناخ  �شأن  بتعهدا��ا  الوفاء   �� اآلخر  ي�جز  الدول  لعن  البعض  الالزمة  التداب��    التنمية   تحقيقتمو�ل 

الصدد، يصبح    مستدامة  هذا  ا ��  اإليجا�ي  املدنية ضرور�ً الضغط  التعبئة  التجمع .  الناتج عن  حر�ة   �� ا�حق  يجب دعم  لذلك 

�� ذلك �شطاء ا�جتمع املد�ي املصري وال�حفي�ن الذين يواجهون    ،مؤتمر املناخ  قبل  ل�جميع   وتكو�ن ا�جمعيات والتعب��  بما 

 . حالًيا قمًعا شديًدا �سبب ممارس��م لهذه ا�حقوق اإل�سانية

 حث السلطات املصر�ة خالل وع�� هامش حوار بطرس��غ حول املناخ ع�� اتخاذ إجراءات اآلن، قبل مؤتمر املناخ: من الضروري و 

اإلفراج  يبدأ ب�حداث �غي�� حقيقي �� السياسة  و ا،  املشروط عن عدد محدود من األ�خاص ا�حتجز�ن �عسفيً تجاوز اإلفراج   •

الفوري وغ�� املشروط عن جميع األ�خاص ا�حتجز�ن �عسًفا ملمارس��م حقوقهم �� حر�ة التعب�� والتجمع السل�ي وت�و�ن  

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9107/2018/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9107/2018/ar/
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/ezzat-ghneim-arrested
https://mo3takaleen.net/equestrian/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://euromedrights.org/human-right-defender/ahmed-amasha/
https://www.amnesty.org/ar/petition/free-mohamed-baker/
https://euromedrights.org/publication/egypt-release-jailed-journalist-and-disappeared-blogger/
https://mo3takaleen.net/equestrian/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A/
https://www.accessnow.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8-2/
https://news.un.org/ar/story/2018/07/1013672


ال�ي حدد��ا  املعاي��   مع 
ً
تماشيا ا�ح�ومية ا�حلية  ا�جمعيات.  ا�املنظمات غ��  اآللية  تمتثل  أن  إلفراج عن  با  ختصة ، يجب 

إعطاء األولو�ة للناشط واملدون البارز عالء عبد الفتاح،    ، وفية، والشمولية، والفور�ة العدل، والشفا  ؛ال�جناء ألر�عة معاي��

 يوم واملعرض �خطر املوت.  100 املضرب عن الطعام ألك�� من

إعادة فتح   • العامضمان  املد�ي فرصً ا�جال  ا مجدية إلثراء  ، ال سيما من خالل وضع عمليات شفافة وشاملة ملنح ا�جتمع 

 عملية صنع القرار حول املناخ وا�جاالت ا�حيو�ة األخرى للسياسة العامة. 

الالزمة    سرعة • قا  -لتشريعاتلالتنقيحات   �� ذلك   �� األه��نون  بما  ا�جرائم  العمل  وقانون  اإلرهاب،  م�افحة  وقانون   ،

�جتمع املد�ي،  ا لضمان وحماية    - اإلرهابية    اإللك��ونية، وقانون حماية املنشآت العامة، وقانون التجمهر، وقانون الكيانات 

دون خوف من ال��هيب أو  ع  وضمان حر���م �� التعب�� والعمل والتجمن عن حقوق اإل�سان،  �املستقلن �� ذلك املدافع�ن  بم

رفع حظر  و خر من أش�ال االنتقام؛  القسري أو أي ش�ل آ  خفاءز التعسفي أو التعذيب أو اإل املضايقة أو االعتقال أو االحتجا 

 السفر ا�حا�� وتجميد األصول املفروضة ع�� النشطاء واملدافع�ن عن حقوق اإل�سان. 

وا�حر�ة الرقمية، والكف عن حجب    املستقلة  القانون واملمارسة ع�� وسائل اإلعالم وضع حد للقيود الصارمة ال�ي يفرضها   •

� مجال اإلعالم الذين  املواقع اإللك��ونية لوسائل اإلعالم املستقلة ومنظمات ا�جتمع املد�ي، واإلفراج عن جميع العامل�ن �

 عملهم. �سبب  حبسهم تم 

اختيار مصر كبلد مضيف لـمؤتمر املناخ، بناء ع�� اف��اض أن مصر يمكن أن ت�ون  نحن نتفهم أن العديد من الدول األفر�قية تدعم  

 
ً
جذر�ة    صوًتا قوً�ا الحتياجات ومطالب العدالة املناخية �� القارة، وال سيما تمو�ل املناخ. ولكن هناك مخاوف جدية �ستد�� حلوال

إذا فا�حصول ع�� تأش��ات دخول البالد.  ب  تتعلقلكرة األرضية،  صة من جنوب ا، وخاشطاءشاركة ال�املة والهادفة للنفيما يتعلق بامل

مخاوف جدية �شأن سالمة وأمن �شطاء �� ظل مسارها، فإ��ا تخاطر بتعر�ض نجاح مؤتمر املناخ ل�خطر، السلطات املصر�ة    غ��لم �

 � األ�شطة السلمية �� شرم الشيخ. لمشاركة �ل اقد �سعو ممن ومن أورو�ا، وأماكن أخرى،  ا�جتمع املد�ي من الدول األفر�قية، 

ن�ج   وضع�شأن  والتطلعات  الية الكث�� من األمل  بر�وك، لقد منح ترشيحكم قبل ثمانية أشهر �وز�ر ل�خارجية الفيدر   ةمعا�� الوز�ر 

ا�خارجية   للسياسة  بح إزاء  وا�ح  بال��امات ح�ومتكم  اإل�سان، والتمسك  مجال حقوق   �� التعسفية  ال�جالت  ذات  قوق  البلدان 

كما عزز نص اتفاقية ا�ح�ومة االئتالفية .  اإل�سان وسيادة القانون والعدالة واملساءلة ضمن سياسة خارجية صديقة للمناخ والنسو�ة

، من خالل ن�ج شامل للسياسة البيئية  ر�ادتكم للعدالة املناخية  إ�� تحقيق هذه اآلمال و�ثباتندعوكم واليوم،  .  الفيدرالية هذا األمل

 ال يمكن أن ت�ون هناك عدالة مناخية دون اح��ام حقوق اإل�سان.  ؛املتجذرة �� مبدأ أنھ
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