
شغ ا�غعم ا�س���غ �اس�غط اقظا��ع ����سطعط�ت إ�ا�رت �قدي ��طغ� ا�دعء سط� ت�غئ �ثاول ا��سطعط�ت شغ
طخ� وا�تص شغ ا�ظ��ذ �ط�سطعطئ. 

 
�س�غش 

ا�ظا��ع ����سطعط�ت: ا�اس�غط ا�ح�طض �ط�سطعط�ت غسظغ أن �ضض حث� ا�تص شغ ذطإ ا��سطعط�ت و�طصغع�
وظصطع�. وعثا ا�تص عع �جء ق غاةجأ طظ ا�تص شغ ت�غئ ا�اسئغ�. و�ثا �د�ط� وج��ض ا�سقم �ثور طعط شغ

�ظعغ� ا�ة�ععر ���صد�غ� ذات اقعا��م، �ضظع� �سا�ث سط� صثرة ا���د سط� ا�ئت� سظ ا��سطعط�ت و�طصغع�
ضث��. و���ا��غ، ش�ن ا�اس�غط ا�ح�طض �ط�سطعط�ت غ��ئ� ار�ئ�ذ� وبغص� ���تص شغ ت�غئ ا�خت�شئ.

 
ا�تص شغ ا�ظ��ذ �ط�سطعطئ: ��ضغظ ضض حث� طظ ا�ذقع سط� ظح�ط ا�عغ�ضض ا�س�عطغئ �طثو�ئ طبض ا�عزارات
وا��آج��ت وا��ظح�ت ا�س�عطغئ. إذ غث� أج�ج� تخعل ا��عاذظغظ سط� ا��سطعط�ت ا��ع�عدة �ثى ا�عغ�ضض

ا�س�عطغئ وا�اغ �ا�ا� �ا�عغض ا�ثو�ئ.
 

افج�س ا�ص�ظعظغ �ت�غئ �ثاول ا��سطعط�ت 
ت�غئ �ثاول ا��سطعط�ت وا�تص شغ ا�عخعل إ�غع� غ�بض أتث ا�تصعق افج�جغئ ا�اغ دس� إ�غع� ا�سقن ا�س���غ

�تصعق ا�ظ��ن شغ شخط� 19 
"�ضضِّ حث� تصُّ ا�ا�اُّ� �ت�ِّغئ ا��أي وا�اسئغ�، وغح�ض عثا ا�تصُّ ت�ِّغا� شغ اساظ�ق ا�راء دون طد�غصئ، وشغ ا�ا��س

غع� وظصطع� إ�� ا���غظ، ��غَّئ وجغطئ ودوظ�� اسائ�ر �طتثود."  افظئ�ء وافشض�ر و�طصِّ
 

ض�س عثا ا�تص ا�ثجاعر ا��خ�ي شغ شخط� 68 
"ا��سطعط�ت وا�ئغ�ظ�ت وا�تخ�ءات وا�عب��ص ا��ج�غئ طط� �طحسإ، وا�شخ�ح سظع� طظ طخ�درع� ا��ثاط�ئ، تص �ض�ط�

ا�ثو�ئ �ضض طعاذظ، و�طاجم ا�ثو�ئ �اعشغ�ع� وإ��تاع� �ط�عاذظغظ �ح��شغئ، وغظزط ا�ص�ظعن �عا�� ا�تخعل سطغع�
وإ��تاع� وج�غاع�، وصعاسث إغثاسع� وت�زع�، وا�ازطط طظ رشخ إس���ع�، ض�� غتثد سصع�ئ تةإ ا��سطعط�ت أو

إس��ء طسطعط�ت طشطعذئ س�ثًا…" 
 

واص� �ثاول �ط�سطعط�ت شغ طخ� 
ر�ط �صظغظع� شغ ا�ثجاعر ا��خ�ي �ط غتز� عثا ا�تص ��ي إذ�ر �ح�غسغ طظزط ر�ط سثغث ا��ت�وقت
ا�اح�غسغئ. ضث�� �تةإ ا��ط��ت ا��خ�غئ ا�سثغث طظ ا��عاص� ا��ضا�وظغئ ��ئإ ��و�ع� سظ ا���دغئ

ا��غ�جغئ �طظز�م، ض�� �ت�ضط ا�خت�شغغظ/ات ا�س�ططغظ/ات شغ ا��ظخ�ت ا�سقطغئ ا���اصطئ ض�� تخض طآ��ا ط�
ش�غص طعص� "طثى طخ�"
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1    ا�غعم ا�ثو�غ �اس�غط اقظا��ع ����سطعط�ت، افطط ا��اتثة

2    طت�ض�ئ خت�غ�ت طظ "طثى طخ�"، عغعطظ راغاج وو�ح

https://www.un.org/ar/events/informationaccessday/#:~:text=%D9%88%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA,%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.
https://www.hrw.org/ar/breaking-news/2022/09/08/egypt-prosecution-mada-masr-journalists


غد� ا��ح�ع ا��خ�ي أغد� صغعد سط� ا�ة�سغ�ت شغ ا�ص�ظعن سثد رصط (149) ��ظئ 2019 شغ سقصئ ����اء
اجا�قس�ت ا��أي أو ظح� أو إ��تئ ظا��ةع� أو إ��اء ا�ئتعث ا��غثاظغئ أو س�ض ظا��ةع� ط�� غ��عط شغ تخ�

إخثار ا��سطعط�ت أو إ��اء ا�ئتعث ا��غثاظغئ سط� عغ�ضض ا�ثو�ئ ا�اغ �ثورع� �سغح �طث� ا��غ�جغ �ط�ط�ئ.
 

أع�غئ ا�تص شغ ا�ظ��ذ �ط�سطعط�ت 
غ��سث ا�تص شغ ا�ظ��ذ �ط�سطعطئ افش�اد سط� إ�ث�ذ ص�ارا�عط �ظ�ءا سط� طس�غ�ت ختغتئ �ظح�ع� ا�ثو�ئ أو

��ضظ افش�اد طظع� سئ� ط���إ غتثد حضطع� ا�ص�ظعن. إن ا�تص شغ ا�ظ��ذ �ط�سطعطئ طظ ح�ظع� دسط طض�شتئ
ا����د وجعء ا�اخ�ف شغ ا���ل ا�س�م ض�� غ�ضظ طظ ضحش ا�اة�وزات واقظاع�ض�ت وت��غئ تصعق ا�ظ��ن،

وطظ �قل �س�غط ا��سطعط�ت غ�ضظ ��جغج دغ�ص�اذغئ تصغصغئ سئ� ا�اح�رضغئ شغ ا�تضط.
 

�عخغ�ت �قدي: 
-   ا�اظزغط ا�ص�ظعظغ �تص ا�ظ��ذ �ط�سطعطئ سئ� و�� إذ�ر �ح�غسغ غد�ظ ��ئغص ا�ص�سثة ا�ثجاعرغئ 

-   إح�اك ا��عاذظ شغ ا�س�طغئ ا��غ�جغئ وا�دارغئ و��ضغظ� طظ طس�غ�ت ختغتئ �عط ��غغ� دوا�غإ ا�ثو�ئ  
-   ���ن ت�غئ ا�خت�شئ وإجاصق�غ��ع� طظ أ�ض ���سض طعاذظغ ط� إدارة ا�ثو�ئ 

-   ا�اعصش ا��عري سظ تةإ ا��عاص� و�سثغض ا�صعاظغظ ا�اغ طظ ح�ظع� أن �س�ض ظ�ح�ي ا��سطعط�ت �سصع��ت  
   جةظغئ 

 

 
 


