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ملخص تنفيذي

داخلتنظمهبدايةمنذاإلنسانيالفكرراكم

هذهتوجتحتىللحكمنماذجعديدمجتمعات

للحكمناجعكمنهجبالديمقراطيةالتراكمات

اإلنفرادعدمأجلمنالسلطبينالفصلقوامه

بالسلطة وحماية الحقوق والحريات.

"أيبالتساؤلللديمقراطيةالدولياليومنحيي

تناولالتساؤلهذاعنولإلجابةنريد؟"،ديمقراطية

بإعتبارهاالديمقراطيةمدلولالمقالهذا

البشرجميعكرامةفيالمساواةبتحقيقمرتبطة

حريةالرأي،تشكيلحريةوحقوقهم/هن،

الجميعوأنالرأيعنالتعبيروحريةالمطبوعات

متساوون أمام القانون.

بدونديمقراطيةالأنمفادهافكرةمنانطالقا

هذاخاللمنالضوءتسليطتموحريات،حقوق

والحرياتالحقوقمنمجموعةعلىالبحث

قبلمنوحمايتهاتطبيقهاومدىاألساسية

تمالتيالبحثيةالنقاطوتتمثلالمصري.النظام

والتعبير،الرأيحريةفيالمقالهذاخاللتناولها

والنشاطالتظاهرفيالحقالصحافة،حرية

فياألقلياتوحقوقوالمدنيالسياسي

الجمهورية الجديدة في مصر.

ماعلىأولّياالمقالهذاخاللبالديإعتمدت

تسليطمعاإلنسانلحقوقإنتهاكاتمنترصده

العامالرأيشغلتسابقةقضاياعلىالضوء

المصري والدولي.
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مقدمة

الحكومة"سلطةأساسهيالشعبإرادة"

فحواهاإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنإستهل

بدونديمقراطيةالأنعلىللتأكيدالجملةبهذه

اآللياتطريقعنسوىللشعبمشاركة

بإعتبارهاألساسيةبحقوقهالتمتعأوالسياسية

مصدرا للسلط.

يمكنالديمقراطيةلمفهومثابتتعريفيوجدال

عديدةألسبابهذاويعودالجميع.عليهيوافقأن

ومتغيرمتطورمفهومالديمقراطيةأنبينهامن

الكثيرونعليهايتفّقمبادئاهناكأنإالبإستمرار.

كرامةفيالمساواةمثًالبالديمقراطية،وترتبط

حريةالرأي،تشكيلحريةوحقوقهم،البشرجميع

الجميعوأنالرأيعنالتعبيروحريةالصحافة

يمثلهممناختياروحقالقانونأماممتساوون

في انتخابات حّرة ونزيهة.

منشكلبأييمكنالإذنالديمقراطيةمدلولإن

والسياسية.المدنيةالحقوقعنفصلهاألشكال

والحرياتالحقوقنضمنكيفهومنهاالهدفو

بكل نجاعة.

أنهاوالسياسيةالمدنيةالحقوقتعريفويمكن

مناألفرادحريةتحميالتيالحقوقمنفئة

التعدي، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة

والدولةللمجتمعوالسياسيةالمدنيةالحياةفي

.1دون تمييز أو اضطهاد

القانونوسيادةوالديمقراطيةاإلنسانحقوق"إن

علىالقضاءعلىالدولتعملعندماقوةتكتسب

أوالجنس،أواللون،أوالعرق،علىالقائمالتمييز

غيرأوالسياسيالرأيأوالدين،أواللغة،

أواالجتماعي،أوالقومياألصلأوالسياسي،

آخر،وضعأيأواإلعاقةأوالمولد،أوالملكية،

بينالمساواةضمانإلىالدولتسعىوعندما

.2الجنسين في عملية صنع القرارات"

السلطةإستهدافعلىالضوءالمقالهذايسلط

بالجمهوريةيعرفمافيالحاليةالمصرية

المدنيةالحرياتمنأساسيةلمجموعةالجديدة

والنشاطوالتعبيرالصحافةحريةمثلوالسياسية

استهدافهاكذلكوالسياسيالمدني

للنشطاء/ات واألقليات.

أوال، حرية الرأي والتعبير

اإلنسانحقوقمنأساسيحقالتعبيرحريةإن

من19المادةفيعليهالمنصوصالنحوعلى

.اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

جدولمن٣البندعشرةالتاسعةالدورةاإلنسانحقوقمجلس2

األعمال تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

#الُحُقوق المدنّية والّسياسّيةفرونت الین دیفندرز1
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https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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https://www.frontlinedefenders.org/ar/right/civil-political-rights


والتعبير،الرأيحريةفيالحقشخص"لكل

أيدوناآلراءاعتناقحريةالحقهذاويشمل

وإذاعتهاوتلقيهاواألفكاراألنباءواستقاءتدخل،

.3بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"

حقوقمنأساسيحقهيإذنالتعبيرحرية

متعددةعمليةهومنهاوالتمكيناإلنسان،

التيوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةاألبعاد

حياتهممسارفيالتحكمعلىالناستساعد

بدالملموسا،واقعاالتعبيرحريةلجعلوالخاصة.

بظهورتسمحوقانونيةتنظيميةبيئةتوافرمن

تتوّفرفهلومنفتح.اآلراءمتعددإعالميقطاع

تتوّفروهلالقطاعهذالدعمالسياسيةاإلرادة

سيادة القانون لحمايته في الجمهورية الجديدة؟

47مادتهفيالمصريالدستورأنبالذكريجدر

إنسانولكلمكفولة،الرأي"حريةعلىينص

أوالكتابةأوبالقولونشرهرأيهعنالتعبير

حدودفيالتعبيروسائلمنذلكغيرأوالتصوير

لسالمةضمانالبناءوالنقدالذاتيوالنقدالقانون،

.4البناء الوطني"

أرضعلىآخررأيلهاالمصريةالسلطاتلكن

التعبيرحريةمنالنيلقضايابعضإليكمالواقع.

في مصر في السنوات األخيرة.

اختارت،2021و2020عاميفي:الدكاترةقضية

األوسطالشرقمنطقةفيالدولمنالعديد

السجن،ظروفمنالتخفيفإفريقياوشمال

47المادةالمصري،الدستور4
19المادةاإلنسان،لحقوقالعالمياإلعالن3

نتيجةالسجناءمناآلالفعشراتعنواإلفراج

خّيرت،المقابلفيالمستجد.كوروناوباءالنتشار

احتجازفيواالستمرارالتعنتالمصريةالسلطات

المزيدواعتقالاالحتياطيالحبسفيالسجناء

الرأيعنالتعبيرمثلألسبابالمواطنين/اتمن

حول الوباء وكيفية إدارته.

سبيلعلىاللطيفعبدشعباناالءالدكتورة

مستشفىفيعملهامقرمناعتقلت،المثال

2020مارس28فيباإلسكندريةالشاطبي

محظورة،جماعةإلىاالنضمامتهمةلهاووجهت

االجتماعي،التواصلوسائلاستخداموإساءة

إصاباتعنابالغهابسببفقطكاذبة،أخبارونشر

الحبسفياالءوظلتالمستشفى.فيكورونا

5عنها.اإلفراجقبلأشهر6لمدةاالحتياطي

عيونجراحفهوكحيل،عليبكرهانىأما

السلطاتألقتبالقليوبية.طوخبمستشفى

منزلهمن2020أبريل10فيعليهالقبض

أماميظهرثميوًما.18لمدةقسرياليختفى

التواصلمواقعأحدعلىمنشوربسببالنيابة

التيالطبيةالمساعداتمنتقًدااالجتماعي،

أحقيةإلىوإشارتهإيطالياإلىمصرأرسلتها

.6المستشفيات المصرية بها

فتيات"قضيةالزالت:توكالتيكفتياتقضية

لوحظتالتيالقضاياأهممنواحدةتوك"تيك

مصرفيالتعبيرحريةعلىالقمعحملةضمن

السلطاتأفرجوا عن األطباء:،الجبھة المصریة لحقوق اإلنسان6
المصریة تتصدى لوباء الكورونا بالقبض على األطباء بدًال من تلبیة

مطالبھم

شعبانمركز بالدي للحقوق والحریات، القبض على الدكتورة االء5
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https://manshurat.org/node/14675
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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https://egyptianfront.org/ar/2020/06/doctors-arrested-in-coronas-time/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/doctors-arrested-in-coronas-time/
https://www.facebook.com/beladyeg/posts/1441779439362140


منالعديدعلىالقبضتمحيث،2013منذ

لسنة175رقمالقانونبموجبوالفتياتالشابات

الذياإللكترونيةالجرائمبمكافحةالمتعلق2018

دستوريةغيرتصوراتبفرضالعامةللنيابةيسمح

واألسريةالمجتمعيةللقيمقانونيةوغير

واستخدامها في سجن المواطنين/ات.

11علىالقبضتم،2021يوليو26وأبريل22بين

التواصلمنصةعلىالمحتوىصانعاتمن

مثلأخالقيةبتهمتوك""تيكاالجتماعي

"إغواءالمصرية"،األسرةقيمعلى"االعتداء

القاهرةمحكمةقضتثمإلخ.الشباب"،

سنةمنوالفتياتالنساءهؤالءبسجناالقتصادية

.7ثقيلةلغراماتباإلضافةسنوات،10إلى

ثانيا، حرية الصحافة

أنحاءجميعفياإلعالموسائلحريةضمانيعتبر

المستقلةاإلعالموسائلوتعدأولوية.العالم

فيالصالحللحكمأساسيةوالتعدديةوالحرة

وجودمناألهدافأهمومنالديمقراطيات.

والمساءلةالشفافيةضمانالحرةاإلعالموسائل

الخطابفيالمشاركةوتعزيزالقانونوسيادة

العام والسياسي.

منسلطتهالمستقلاإلعالميالقطاعويستمد

هذايخولالمقابلوفييخدمه،الذيالمجتمع

العمليةفيكامالشريكايكونأنالمجتمع

التعبيروحريةاإلعالمحريةوتمثلالديمقراطية.

المبادئ األساسية للنقاش المفتوح والمستنير.

الزم"فتیات التیكتوك"حملة بالدي إلطالق سراح فتیات التیكتوك7
تخرج!،

"حريةعلى48مادةفيالمصريالدستوروينص

اإلعالمووسائلوالنشروالطباعةالصحافة

وإنذارهامحظورةالصحفعلىوالرقابةمكفولة،

محظور،اإلداريبالطريقإلغائهاأووقفهاأو

زمنأوالطوارئإعالنحالةفياستثناءويجوز

والمطبوعاتالصحفعلىيفرضأنالحرب

التياألمورفيمحددةرقابةاإلعالمووسائل

القومي،األمنأغراضأوالعامةبالسالمةتتصل

.8وذلك كله وفقا للقانون"

46إجماليإيقافسجلتقدبالديوكانت

خاللسنة42و20بينأعمارهنتتراوحصحافية

بمناسبة2020إلى2013منالممتدةالفترة

لحريةالعالمياليومفيأصدرتهالذيتقريرها

46بينأنالتقريروتضمن.20219الصحافة

26تعّرضتالّصحفّي،المجالفيوعاملةصحفّية

بينتتراوحلمدٍدالقسرّيلإلخفاءمنهن%)56.5(

الّظهور.يومإحتسابدونيوًما125وواحٍديوٍم

كيديةبتهممنهن%)86.9(40حبستمكما

"نشرمثللالستخدامالجاهزةالقائمةمنشائعة

إضافةإرهابية".لجماعةواالنتماءكاذبة"أخبار

قبيلمنالماّديللّتعنيفمنّهن10 تعّرضل 

وتمزيقوشّدوالّسحلوالّصفعالمبّرحالّضرب

فقدالنفسيالعنفعنأماوالكدمات.الّشعر

والتوعدباإلعتداءللّتهديدصحفيتانتعرضت

محّطةكلماتوتوجيهواإلهانةوالّسبباالغتصاب

من الكرامة إضافة للتعرض للّتحّرش الجنسي.

منظمة بالدي، الصحافة المصریة تحت وطأة اإلستبداد9
48المادةالمصري،الدستور8
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https://www.facebook.com/BeladyIH/posts/1909814999187768?__cft__[0]=AZUV-iL6akzKckn7hX-1YllJ1TTCykoGfdZnrxAWzkFgwpJi7RxjPIpBjqCkWpZ3HPo1r2fmoCjWgVZUsX4j7svI6aN2bugyWgSGigmgkLOpeIZjPnvsD4iKKKXCY_p9f7x5f05NhbRbIo53NM7_JVqiUqoFOWXF2PMElDEPwz3bpdW7XIbHEumq3krclwfG1Ug&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/BeladyIH/posts/1909814999187768?__cft__[0]=AZUV-iL6akzKckn7hX-1YllJ1TTCykoGfdZnrxAWzkFgwpJi7RxjPIpBjqCkWpZ3HPo1r2fmoCjWgVZUsX4j7svI6aN2bugyWgSGigmgkLOpeIZjPnvsD4iKKKXCY_p9f7x5f05NhbRbIo53NM7_JVqiUqoFOWXF2PMElDEPwz3bpdW7XIbHEumq3krclwfG1Ug&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/BeladyIH/posts/1909814999187768?__cft__[0]=AZUV-iL6akzKckn7hX-1YllJ1TTCykoGfdZnrxAWzkFgwpJi7RxjPIpBjqCkWpZ3HPo1r2fmoCjWgVZUsX4j7svI6aN2bugyWgSGigmgkLOpeIZjPnvsD4iKKKXCY_p9f7x5f05NhbRbIo53NM7_JVqiUqoFOWXF2PMElDEPwz3bpdW7XIbHEumq3krclwfG1Ug&__tn__=%2CO%2CP-R
https://belady-ih.org/ar/node/171
https://manshurat.org/node/14675


االنتهاكاتلهذهالصحفياتهؤالءتعرضتوقد

وجمعالتقاريرتقديمفيعليهنالتضييقغاية

فيلحريتهنصارخانتهاكيمثلممااألخبار

صحفيخطلخلقالنظاممنومحاولةالعمل

متحكم في الرأي العام لمصلحته.

الصادرحدودبالمراسلونمنظمةإلحصاءووفًقا

صحفي/ة100منأكثرتعرض،2021ينايرفي

منذالسجنو/أوالتعسفيلالعتقالمصري/ة

السلطةتبنتأنمنذتحديدا2017إلى2014

اإلرهابمكافحةقوانينمنترسانةالمصرية

معإذاالصحافة.حرّيةخنقفيتوظيفهاتمالتي

أكبرثالثمصرتعد،حالًيامحتجزينصحفًيا/ة32

الصينبعد،العالمفيللصحفيين/اتسجن

.10والسعودية

والنشاطالسلميالتظاهرفيالحقثالثا،

السياسي والمدني

لحقوقالعالمياإلعالنمن20المادةتنص

يةفيحق�شخصلكل�"علىاإلنسان االشتراكحر�

.11في االجتماعات والجمعيات السلمية"

أنالحكوماتعلىيجبأنهواضحابات"...واليوم،

بالتغييريطالبونَمنإلىلإلصغاءالمزيدتفعل

التجمعحريةواحترامللحوارجديدةقنواتوفتح

المتحدةلألممالعاماألمينغوتيريشأنطونيوالسلمي."

2020للديمقراطيةالعالمياليومبمناسبةمصورةمداخلة

20المادةاإلنسان،لحقوقالعالمياإلعالن11

مصر: حریة الصحافة في الحضیض بعد،مراسلون بال حدود10
عشر سنوات على الثورة

التجمعفيالحقإنسانلكلأنالبديهيمنيبدو

واالعتصاماتاالجتماعاتعقدفيوالحقالسلمي

واالحتجاجات،والفعالياتوالتجمعاتواإلضرابات

وهذهالواقعية.الحياةفيأواإلنترنتعبرسواء

منالعديدممارسةتيّسرأداةبمثابةالحقوق

الدوليالقانونيكفلهاالتياألخرىالحقوق

أساسمجتمعًةوتشكلبها.وثيًقاارتباًطاوترتبط

المشاركة السياسية والمدنية.

فيبارًزادوًراالسلميالتجمعفيالحق"يؤدي

المظالمعنالتعبيرلهفيتيحالعام،الرأيتعبئة

االحتفالوييسرتطلعاته،وعنيواجههاالتي

بالتأثيريسمحأّنهكّلهذلكمنواألهّمبالمناسبات،

األمممفوضةباشيليت،ميشيلالعامة"السياساتعلى

بشأنالتقرير،2020يونيواإلنسانلحقوقالساميةالمتحدة

وحمايتهااإلنسانحقوقتعزيزفيالجديدةالتكنولوجياتأثر

في سياق التجمعات، بما فيها االحتجاجات السلمية

ناشطة22إجماليسجنرصدتقدبالديوكانت

فيمشاركتهنخلفيةعلى2020و2013بين

مختلففيونشاطهنالسياسيةاألحزاب

كما.12والنقاباتالمدنيالمجتمعمنظمات

2021ينايرفيالدوليةالعفومنظمةأطلقت

عنوالمدافعينالنشطاءسراحإلطالقحملة

مصر،فيتعسفياالموقوفيناإلنسانحقوق

منظمة بالدي، المرأة المصرّیة السجینة بین مطرقة القوانین12
المجحفة وسندان االنتھاكات الممنھجة
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https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://rsf.org/ar/news/-310
https://rsf.org/ar/news/-310
https://rsf.org/ar/news/-310
https://belady-ih.org/ar/node/121
https://belady-ih.org/ar/node/121


حد"وضعإلىالمصريةالسلطاتالمنظمةودعت

المحتجزينعنباإلفراجالسجونفيلالكتظاظ

لخطرعرضةأكثرهمالذينوأولئكتعسفيا،

.13اإلصابة بكورونا"

عين-الميممجتمعاألقليات:حقوقرابعا،

مثاال

إعالنفيأوالاألقلياتحقوقعلىالنصتم

القوميةلألقلياتالمنتميناألشخاصحقوق

اعتمدتهالذيواللغويةالدينيةواألقلياتواإلثنية

كانون18فيالمؤرخ47/135العامةالجمعية

أوال2المادةاعتبرتحيث1992األول/ديسمبر

أوقوميةأقلياتإلىالمنتمينلألشخاص"يكون

إليهم(المشارولغويةدينيةأقلياتوإلىإثنية

الحقأقليات)إلىالمنتمينباألشخاصيليفيما

وممارسةوإعالنالخاصة،بثقافتهمالتمتعفي

سراالخاصة،لغتهمواستخدامالخاص،دينهم

منشكلأيأوتدخلودونبحريةوذلكوعالنية،

.14أشكال التمييز"

وهييوغياكارتامبادئصدرت،2007مارسوفي

الدوليالقانونمعاييرلتطبيقمبادئمجموعة

األقلياتبحقوقيتعلقمافياإلنسانلحقوق

المبادئإلىالمدخلنصحيثوالجنسيةالجندرية

فيمتساوينأحرارًاالناسجميع"يولدعلى29ال

أو إثنیةإعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة14
وإلى أقلیات دینیة ولغویة، اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار

كانون18فيالمؤرخ47/135المتحدةلألممالعامةالجمعیة
1992األول/دیسمبر

مصر،فيینایر25ثورةعلىسنواتعشرالدولیة،العفومنظمة13
وال یزال العدید من الناشطین والمدافعین عن حقوق اإلنسان قید

االحتجاز التعسفي

عامليةاإلنسانحقوقوجميعوالحقوق.الكرامة

والتوجهللتجزئة.قابلةوغيرومتشابكةومترابطة

كرامةفيجوهريانجانبانالنوعوهويةالجنسي

أساسًااتخاذهميجوزوالوإنسانيته،شخصكل

.15للتمييز أو اإلساءة"

أصالتعترفالفهيالمصرية،الدولةعنأما

تشريعاتهاجميعفيوالجنسيةالجندريةباألقليات

األقلياتهؤالءضدمنهجيبشكلتمّيزكما

وحيداسبيالالدولةوتوفرالنشطاء/ات.خاصة

يخضعالقضائيحكمطريقعنالجنسلتصحيح

بلالقانونيالحلتطبيقأوالقاضيلتقديرفقط

وخاضعةومرهقةوطويلةمعقدةإجراءاتلجملة

األزهرالقاضي،منهااألطرافعديدلموافقة

إجراءاتيجعلهاماوهواألطباءنقابةمنولجنة

لعلاألمر،لصاحب/ةحَالتمثلالمستحيلةشبه

ذيفارسأحمدالشابحادثةذلكفيمثالأبرز

إثر2021أغسطس28فيتوفيوالذيسنة26

غيرمستشفىفيجنستصحيحجراحةمضاعفات

مرخصغيرلمستشفىأحمدلجوءوأنمرخص.

تشترطهاالتيالمستحيلةلإلجراءاتحتميةنتيجة

اآلجالتجعلالتيالبيروقراطيةإلىإضافةالدولة

16عائقا إضافيا .

مصريجنسیاًعابرمات"...لكنھیعیشعایز"كان،22رصیف16
آخر ضحیة "بیروقراطیة الدولة وإھمالھا"

اإلنسان فیامحول تطبیق القانون الدولي لحقوقمبادئ یوغیاكارتا،15
یتعلق بالتوجھ الجنیس وھویة النوع
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https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://twitter.com/AmnestyAR/status/1354323257881722882?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1354323257881722882%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.com%2Fnews%2FD8B3D98AD8A7D8B3D8A9-4700
https://twitter.com/AmnestyAR/status/1354323257881722882?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1354323257881722882%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.com%2Fnews%2FD8B3D98AD8A7D8B3D8A9-4700
https://twitter.com/AmnestyAR/status/1354323257881722882?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1354323257881722882%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.com%2Fnews%2FD8B3D98AD8A7D8B3D8A9-4700
https://raseef22.net/article/1084170-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
https://raseef22.net/article/1084170-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_ar.pdf


سامحوني.وفشلت،النجاةإخوتي..حاولتإلى"

أنمنأضعفوأناقاسيةأصدقائي...التجربةإلى

أقاومها، سامحوني.

ولكنيعظيم،حدإلىقاسياالعالم..كنتإلى

أسامح"

بعدحجازيسارةالناشطةكلماتآخرهذهكانت

المصريةالسلطاتوكانت.2020فيحياتهاإنهاء

رفعإثر2017أكتوبرفيسارةعلىقبضتقد

-الميممجتمعإلىيرمزالذيقزحقوسعلم

نفسمنسبتمبرفيغنائي،حفلفيعين،

القضيةفيالمصريةالنيابةواتهمتهاالعام.

إلىباالنضمامقزح"،قوس"علمباسمعرفتالتي

لمجردالمنحرف"."للفكرتروجمحظورةجماعة

كماالمثليينحقوقمعتضامنابالعلمتلويحها

أبرزهاحبسهافترةخاللعديدةالنتهاكاتتعرضت

التحرش الجنسي واإلهمال الصحي.

خاتمة

بعدمالجديدةالجمهوريةفيالسلطةتكتفيال

والمنظماتالدوليالمجتمعلتوصياتاإلستجابة

علىالقمعيةحملتهامنللحدحكوميةالغير

جهداتدخرالإنهابلمصر،فيوالحرياتالحقوق

قوانينسّنخاللمنالتضييقزيادةطريقفي

منالمزيدعلىوالقبضجديدةقمعية

كلومعاقبةمشددةرقابةوفرضالمواطنين/ات

ترسمهالذيالخطعنالخروجفييفكرمن

البديهيبالحلأيضاالحقوقتقابلأخيراالسلطة.

سجنكسنواتوستنالتشاءما"قلشعارتحت

السلطةكانتفإنلسانك!".غالظةمستوىعلى

كماجديدةجمهوريةلبناءفعالتطمحالمصرية

القيودبتخفيفالبدأغيرحلفالالنظام،إعالميروج

خاللمنوذلكوالحرياتالحقوقعلىالمفروضة

علىوالعملجهةمنالدوليةالمعاهداتإحترام

وتطبيقهاالمصريةالقانونيةالمنظومةتطوير

اإلطارإلىالقيمةوإعادةثانية،جهةمن

التشريعي المصري.

8


