
 
 

 حرية التعبير على جديدايشكل هجوما مصر: قانون الجريمة اإللكترونية 

حرية التعبير.  الراهن علىالقمع  ألنه زاد منمقلقًا في مصر،  ايعتبر تمرير ما يسمى بقانون الجرائم اإللكترونية تطوًرا آخر

حجب المواقع التي تعتبرها  بالسلطة علىالدولة  2018آب رئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/وقعه الالقانون الذي  يزّود

 ولقد مّرر. ن قاموا بزيارة هذه المواقعإسجن والهذه المواقع غرامات مسؤولو وزوار  هيواجالقتصاد. قد األمن القومي أو ا تهّدد

 .2018القانون في يونيو  هذاالبرلمان 

أكثر  ، بحيث تّم إقفالمن الوصول إلى شبكة اإلنترنتللحّد موجة حالية إطار تمت المصادقة على قانون الجرائم اإللكترونية في 

ً وعلى شبكة اإلنترنت منذ العام الماضي.  موقع 500من  وسائل  تعتبر، لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةوفقا

إمكانات وقوة  لقد شّكلت. "2011في مصر منذ انتفاضات الشعب في عام  للتحرك واإلنتفاضةاإلعالم االجتماعية أداة رئيسية 

بمثابة وسائل اإلعالم االجتماعية تهديًدا حقيقيًا في العديد من الدول التي تواجه قيوًدا. ومع ذلك، القانون الجديد في مصر هو 

 الحق في حرية التعبير ويكون دافعاً للرقابة الذاتية". على قسيضيّ فء المدني. لفضالضربة حقيقية 

هذا حيث أصدرت العديد من منظمات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بيانات ضد بالمتنامي  هقلق عنالمجتمع المدني  عبّروقد 

المدني في  ووضع الفضاءأداة تستخدم لقياس حالة  ووه ،مغلقة دولة مصر على أنها CIVICUS Monitor وقد صنّفالقانون. 

تقرير حالة المجتمع  واعتبرق العديد من حاالت انتهاكات حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. يوتوث البلدان حول العالم

 إلنترنت".ل"حالة طوارئ عالمية  ل هذه الحمالت على حرية اإلنترنتمث 2018المدني لعام 

 ، يجّرمنت بشكل كامل. على سبيل المثالتراإلن شبكة يحتوي القانون المصري على أحكام صارمة تهدف إلى خنق الحريات عبر

لى األقل ستة أشهر علمدة  فيسجن المدان ،من تثبت إدانتهم بذلك ويعاقب بشدةنشر صور شخصية لألفراد دون موافقتهم  القانون

وفقاً ودوالر أمريكي(.  600,5 و 800,2جنيه مصري )حوالي  50,000و  00100,0دفع غرامات تتراوح قيمتها بين يأو 

مضيفي المواقع اإللكترونية أن يواجهوا واإلعالم االجتماعي  والعاملين في مجاليمكن للمحررين والمطورين ، لمدى مصر

 11,200و  1,116جنيه مصري )حوالي  200,000و  20,000 حد أدنى وغرامات تتراوح بينكامين عقوبة السجن لمدة ع

 (.دوالر أمريكي

دوالر  560,000ماليين جنيه مصري ) 10 و 5تتراوح بين عالوة على ذلك، قد يواجه مزودو خدمة اإلنترنت غرامات 

 أيضا سيتمويوًما.  180يفقدون تراخيص التشغيل بسبب عدم جمع وتخزين معلومات حول استخدام اإلنترنت لمدة قد أمريكي( و

، ف الهيئة المنظمة لإلعالم في مصرمتابع تحت إشرا 5000أكثر من  الذين لديهموضع مستخدمي وسائل اإلعالم االجتماعية 

 المجلس األعلى لإلعالم.

التزامات أيضا الحق في حرية التعبير، كما ينتهك  ينص علىتهاًكا واضًحا للدستور المصري الذي هذا القانون الجديد ان يشكل

لذلك منه.  19على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصةً المادة  وقّعت كونهامصر في مجال حقوق اإلنسان 

 الحكومة المصرية إلى: CIVICUS و  ANNDتدعو 

  يتماشى مع التزامات مصر القانونية الدولية لضمان حماية لتعديله و ،الجرائم اإللكترونية على الفورتعليق قانون

 الحقوق الرقمية وحرية التعبير.

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/8/18/egypt-passes-cybercrime-legislation-amid-worsening-media-freedom
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/egypt-proposed-laws-an-assault-on-online-freedoms/
http://www.annd.org/
http://www.annd.org/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/17/new-cybercrime-law-assault-freedom-expression/
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2018
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2018
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2018
https://www.madamasr.com/en/2018/08/21/feature/politics/how-you-will-be-affected-by-the-new-cybercrime-law-a-guide/


 
  المعايير الدولية  في ظّل  اإللكترونيةفي سياق الجريمة  التي من الممكن أن تتخذالتدابير اإلضافية  قانونيةضمان

 .التعبير والمعلومات والرأي وتكوين الجمعيات ةتلك التي تنطبق على حري بما في ذلك -لحقوق اإلنسان 

 دورتهدف إلى تعزيز ودولة عربية  12هي شبكة إقليمية تعمل في  (ANND) شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 CIVICUS Monitor لهي الشريك اإلقليمي  ANNDالمجتمع المدني في عمليات صنع السياسات االجتماعية واالقتصادية. 

 المنطقة العربية. وتغطي

CIVICUS  لتعزيز عمل المواطن والمجتمع المدني في  الذين يعملونهو تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني والناشطين

ا أعضاء هعزز األصوات المهمشة، وخاصة من جنوب العالم، ولديهي ت، و1993في عام  CIVICUSسست جميع أنحاء العالم. تأ

 دولة العالم. 160في أكثر من 

 

 :لمزيد من المعلومات أو االستفسارات اإلعالمية
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