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 حق التجمع والتظاھر السلمي حولبیان تضامني مع المصریین 
 

ل  ّ  2013التاسع من دیسمبر/كانون األو
 
  

منظمات غیر حكومیة من أجل العادلة االجتماعیة)  (شبك سولیدارو (اتحاد دولي للمجتمع المدني) سیفیكوس منظمتاتضم 
 في استنكارھا الشدید للتعدي على الحریات األساسیة في مصر. شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةلصوت صوتھما 

ا على طموحات  قد أصبحت القیود المتزایدة علىف ً ل خطر ّ ّ التي ارتكزت حریة التعبیر تشك تحقیق العدالة االجتماعیة والحریة
 علیھا الثورة المصریة.

 
 107"قانون تنظیم الحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات السلمیة (القانون صدور  إزاءنعرب عن قلقنا البالغ 

المقیّد ینتھك ھذا القانون وھذا  نوفمبر/تشرین الثاني. 24الذي وافق علیھ الرئیس المؤقت عدلي منصور في )" 2013لسنة 
ع السلمي. وتمنح أحكامھ المسؤولین األمنیین دولیة ویفرض قیود اعتباطیة على للحریات معاییر حقوق اإلنسان ال ّ حق التجم

ٍ سلمي بحجة حمایة السلم ظاھرات تبیح لھم قمع التصالحیات استنسابیة وواسعة  األھلي ومنع الحق في التعبیر عن الرأي بشكل
  والمحافظة على األمن.

 
ا ھو قیام القوى  القانون الجائر على حریات المجتمع المدني في مصر.بدأنا نالحظ اآلثار السلبیة لھذا كما و وما یدعو للقلق أیضً

ا في  70األمنیة باعتقال أكثر من  ً ا في القاھرة بموجب القانون الصادر حدیث ً وقد تم  نوفبمر/تشرین الثاني الفائت. 26متظاھر
ظاھرة "غیر رى لمشاركتھم في تخارج مجلس الشو ،ال للمحاكمات العسكریة للمدنییناحتجاز المتظاھرین، بقیادة منظمة 

عالء عبد  نوفمبر/تشرین الثاني، تم إصدار مذكرات توقیف بحق الناشطین البارزین في المجتمع المدني 27وفي  .قانونیة"
 أبریل بتھمة تنظیم تظاھرة من دون ترخیص. 6الفتاح وأحمد ماھر، أحد مؤسسي حركة شباب 

 
ا بالعقوبات  جنح سیدي جابر في  محكمة نوفمبر/تشرین الثاني، عن  28القاسیة وغیر العادلة الصادرة في لقد صدمنا أیضً

ا، ھو الحكم على  21اإلسكندریة بحق  من المتظاھرات  14متظاھرة داعمة للرئیس المخلوع محمد مرسي. وما یثیر القلق أیضً
ّ  11بالسجن لغایة    رعایة األحداث.سینقلن إلى سنة على الرغم من منح عفو رئاسي لسبع قاصرات كن

 
 

ع یمنع استخدام عدد والقیود المفروضة على حق االجتماعیة.  ال یتوفران إال بتحقیق العدالةنعتقد أن األمن والسلم نحن  ّ التجم
ل ھذه الوسائل أي  ّ التحدیات المجتمع فھي نداء عام یدعو لمعالجة  على تھدیدكبیر من وسائل التعبیر السلمي السیاسي. وال تشك

ٍ من الفقر وضع حظر وبالتالي، فإن  .والتفاوت الكبیر بین الطبقات االجتماعیة األساسیة في البالد التي تعاني من مستوى عال
ع سیحرم المجموعات االجتماعیة المختلفة من حقھا في المطالبة بحقوقھا االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة  على ّ حق التجم

   الشرعیة.
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لاللتفاف رات السلمیة، أحدث محاولة من أجل منع التظاھ 107 رقم لقانونستخدام االمتكرر ال ةالحكومة المؤقت لجوءویعتبر 
یجب على الحكومة المصریة المؤقتة أن تتخذ إجراءات فوریة تضمن  الشعب المصري خالل الثورة. ثبّتھاعلى الحقوق التي 

 عدم منع الشعب من ممارسة حقھ في التظاھر السلمي.قة خالل الثورة واإلیجابیة المحق حمایة المكتسبات الدیمقراطیة
 

  و سیفیكوس وسولیدار الحكومة المصریة المؤقتة: شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة تناشد 
  

  ع السلمي. 107تعدیل "القانون رقم ّ  " بحیث یتطابق مع المعاییر الدولیة الخاصة بحق التجم
 

  ع وإسقاط التھم الموجھة ّ إطالق سراح كافة المتظاھرین السلمیین الموقوفین والمحكومین لممارستھم حقھم في التجم
ا ومن دون شروط إلیھم ً  .فور

  
   ة المفرطة في ّ .االمتناع عن استخدام القو ّ ٍ علني  مواجھة ناشطي المجتمع المدني والمتظاھرین السلمیین وشجبھا بشكل

  
  

  للمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:
  

  bihter.moschini@annd.orgث، ابحمسؤول عن األالبیتر موسكیني،  :شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة
 mandeep.tiwana@civicus.orgث، ابحماندیب تیوانا، رئیس قسم السیاسات واأل سیفیكوس:

  margot.vingerhoedt@gmail.comمارغو فیغرھودت، مسؤولة التعاون الدولي،  سولیدار:
  

تضم عضویة بلد عربي مع سبع شبكات وطنیة ( 12شبكة إقلیمیة، تعمل في : شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة
  منظمة غیر حكومیة 23مختلفة) وكما تضم  منظمة من المجتمع المدني من خلفیات 200

  
س عملھا لدعم 1993تأسست سنة سیفیكوس:  نشاطات المواطنین والمجتمع المدني حول العالم، السیما حیث یمنع ، وتكرّ

  .المواطنون من حریة التجمع ومن ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة
  

ّ  سولیدار: منظمة سولیدار  تنقللعدالة االجتماعیة في أوروبا والعالم. منظمة تعمل على دعم ا 60ھي شبكة أوروبیة تضم
والشؤون االجتماعیة  كالسیاسات في مختلف المجاالتلالتحاد األوروبي والمنظمات الدولیة المنظمات األعضاء فیھا  مخاوف

م  ّ   .مدى الحیاةوالتعاون الدولي والتعل
  

  للمزید من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
 9611319366+، ھاتف: bihter.moschini@annd.orgبیتر موسكیني،  -  شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة

م  118335959 27+ھاتف:   zubair.sayed@civicus.orgزبیر سیّد، مسؤول التواصل،  –سیفیكوس   )140(مقسّ
 25 10 00 25 32+ ، ھاتف:margo.vingerhoedt@solidar.orgمارغو فیغرھودت،  –سولیدار 


