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الملخص التنفيذي 

ن يرون الدعوة إنجازا  ن متفائل�ي ، ب�ي ي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق مرص نحو الحوار الوط�ن
ونها بال جدوى حقيقية. لذا نعتقد أن اتخاذ مجموعة من القرارات واإلجراءات  باألساس، وآخرين يعت�ب

، يمكن أن يكون  ن حالة حقوق اإلنسان وتوسيع هامش حرية الرأي والتعب�ي ي يمكنها تحس�ي األساسية ال�ت
بداية الئقة النطالق هذا الحوار. 

ي هذه الورقة مجموعة من اإلجراءات الالزمة لتهيئة األرضية المناسبة النطالق حوار مجتمعي يمكن 
نتناول �ن

ي تواجهها مرص.  ات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ال�ت ي مواجهة التحديات والمتغ�ي
ي بثماره �ن

أن يؤ�ت

وتنقسم الورقة لعدة محاور، األول هو الحقوق والحريات السياسية، بما يضمن تفعيل المشاركة السياسية، 
ي المشاركة الفاعلة دون أن يرتب ذلك مخاطر تمس أمن 

ي يضمن الحق �ن
والتدليل عىل اتباع نهج حقي�ت

ن احتياطيا  . وهو ما يستلزم بداية اإلفراج الفوري عن المحبوس�ي ن ن والحقوقي�ي وسالمة النشطاء السياسي�ي
ن عىل قضايا جديدة بذات االتهامات، وتصفية  ممن لم توجه لهم اتهامات، ووقف إجراءات تدوير المحبوس�ي

ن باتهامات سياسية.  ملف المحكوم�ي

ي يضمنها الدستور المرصي  ، كأحد الحقوق األساسية ال�ت ي حرية الرأي والتعب�ي
ي المحور الثا�ن

وتتناول الورقة �ن
، ورفع  ن ن المحبوس�ي والمواثيق الدولية. وهو ما يجب أن يبدأ باتخاذ قرار باإلفراج عن جميع الصحفي�ي

ي قضايا صناعة المحتوى عىل 
ن �ن الحجب عن المواقع الصحفية، كما يجب أن يشمل العفو عن المحبوس�ي

مواقع التواصل االجتماعي بوصفها من وسائل التعب�ي عن الرأي. 

ي نرى أن مراجعتها يمكن أن تضمن هامشا  يعات ال�ت ي المحور الثالث، مجموعة من الت�ش
وتناقش الورقة �ن

أك�ب من الحقوق والحريات، وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة واإلعالم، 
وقانون مكافحة جرائم اإلرهاب، فضال عن اإلشارة ألهمية إصدار قانون تداول المعلومات.    

 

ي 
ات حقيقية �ن ي خاتمتها وع�ب مجموعة من التوصيات عىل أهمية اتخاذ إجراء تغي�ي

وتؤكد الورقة �ن
ي مواجهة 

ي تدعيم المجتمع �ن
ن ويساهم �ن السياسات المنتهجة بما يضمن الحقوق األساسية للمواطن�ي

ي يواجهها. ات والتحديات ال�ت التغ�ي
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مقدمة 

ي مع كل القوى دون استثناء، قائال إن “الوطن يتسع لنا جميعا  ، لحوار وط�ن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي
 . ي ي الرأي ال يفسد للوطن قضية”، كما وعد بحضور الجلسات النهائية للحوار الوط�ن

وإن االختالف �ن

ي شملت عددا  ي بقبول حذر، مدفوع بقرارات العفو الرئاسي ال�ت استقبلت معظم القوى دعوة الحوار الوط�ن
ن قبيل الدعوة.  من المعتقل�ي

ن جراء  ، رسعان ما تعكرت مع استمرار عمليات القبض عىل مواطن�ي ي ولكن حالة القبول الحذر للحوار الوط�ن
ن وصناع المحتوى.  التعب�ي عن أرائهم، وصدور أحكام قضائية قاسية ضد عدد من النشطاء والسياسي�ي

ي وإعادة تفعيل لجنة العفو مخرجا من نفق سجن أصحاب الرأي  وتراجعت األمنيات بأن يكون الحوار الوط�ن
ن عىل خلفية قضايا سياسية.  ن بعد التأجيل المتكرر لإلعالن أو اإلفراج عن المحبوس�ي ن السياسي�ي والمعارض�ي

ي طريقا لتصحيح المسار؟”.. فإننا نأمل أن يكون كذلك وأن يكون بادرة  وإذ نتساءل “هل يكون الحوار الوط�ن
 ، ي حرية الرأي والتعب�ي

ام حقوق اإلنسان، والحق �ن حقيقية لتصحيح األوضاع، وتعظيم قيم العدالة، واح�ت
ي أي حوار 

ي هذه الورقة مجموعة من المطالب والقضايا المحورية والالزمة ليأ�ت
وحرية اإلعالم. ونستعرض �ن

ي بثماره.  وط�ن

ورية لبدء مرحلة ومناخ يالئم حوارا وطنيا  ي نعتقد أنها الزمة و�ن وتحمل الورقة جانبا من المطالب ال�ت
، ومراجعة بعض  حقيقيا ومنتجا، وفق ثالث محاور، وهي الحريات السياسية، وحرية الرأي والتعب�ي

. ن يعات أخرى تضمن حماية حقوق المواطن�ي يعات مع إصدار ت�ش الت�ش
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المحور األول: الحريات السياسية 

، بالمحورين السياسي  ي ن لدعوته للحوار الوط�ن ، المحورين الرئيسي�ي حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي
، ال يمكن تخيله دون أن يعالج عددا من  واالقتصادي. لذا فإن حوارا وطنيا جادا يتناول المحور السياسي

القضايا والملفات السياسية الملحة، ومنها فتح المجال العام للمشاركة السياسية، وتصفية ملف الحبس 
ن عىل خلفية قضايا سياسية.  ، وكذلك ملف المحبوس�ي االحتياطي

ن احتياطيا، أو من انتهت مدة حبسهم  لذا فإصدار قرارات بإخالء سبيل أعداد محدودة من المحبوس�ي
ي 

ي قضايا ذات أبعاد سياسية، �ن
االحتياطي وال زالوا محتجزين، أو من صدرت بحقهم أحكام قضائية �ن

هم، واستمرار تغذية السجون  مناسبات بعينها دون وجود معاي�ي واضحة الختيار المفرج عنهم دون غ�ي
هم عن أرائهم، ال يمكن اعتباره إجراءا جادا يمكنه  بمحتجزين جدد عىل خلفية مشاركاتهم السياسية أو تعب�ي

ضمان المشاركة السياسية وفتح المجال العام وتصفية القضايا السياسية.

. ولعل  ، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي ي
ي 26 أبريل الما�ن

، �ن وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي
ي تحمل بعدا سياسيا، يكون مخرجا من دوامة الحبس  ي القضايا ال�ت

وضع ضمانات ومعاي�ي واضحة للنظر �ن
ي العنف أو الدعوة إليه 

ي القضايا السياسية. ويمكن اعتبار عدم التورط �ن
االحتياطي واألحكام القضائية �ن

ن احتياطيا أو من صدرت بحقهم أحكام عىل خلفية قضايا  ي قضايا جميع المحبوس�ي
معيارا أساسيا للنظر �ن

سياسية. 

تفعيل المشاركة السياسية

شهدت البالد خالل السنوات الماضية حالة من الركود السياسي وغياب المشاركة السياسية الحقيقية سواء 
ة طويلة، وتجريم التظاهر،  عىل مستوى األحزاب أو األفراد. وجاء ذلك مدفوعا بإعالن حالة الطوارئ لف�ت

ن احتياطيا عىل ذمة قضايا تتعلق بالمشاركة  ن لسنوات سواء محبوس�ي وتغييب عدد من النشطاء السياسي�ي
ي قضايا لها أبعاد سياسية. 

السياسية باألساس، أو بأحكام قضائية �ن

ي تحقيق 
واستخدمت تهًما فضفاضة مثل “االنضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة �ن

ن خالل األعوام  ة من السجناء السياسي�ي أهدافها”، دون تحديد أو أدلة كذريعة لتقييد حرية أعداد كب�ي
الماضية. 

يمكن لذلك الوطن أن يستثمر أراء وأفكار أبناءه المختلفة ع�ب تشجيع المشاركة السياسية الفاعلة، وتقويض 
ام التعب�ي  ي تالحق كل شخص أو حزب أو تيار يملك رؤى مختلفة أو يحاول التعب�ي عنها، واح�ت المخاوف ال�ت

، وتداول اآلراء والمعلومات. ي التجمع السلمي
ي التنظيم، و�ن

السلمي عن الرأي، وممارسة الحق �ن
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ي تفعيل المشاركة السياسية الحقيقية، هو التوقف عن إمداد السجون بذوي الرأي. فبينما 
ولعل األساس �ن

ي مناسبات مختلفة، يتم القبض باستمرار عىل آخرين. وهو ما أدى لتضخم 
يتم العفو عن مجموعات �ن

ات الحبس  ي كث�ي من الحاالت ف�ت
ات تتجاوز �ن ملف الحبس عىل خلفيات سياسية والحبس االحتياطي لف�ت

ي قضايا جديدة تحمل ذات االتهامات.  
ن �ن االحتياطي القانونية، ومن ثم يعاد تدوير المتهم�ي

تصفية ملف الحبس االحتياطي 

ي يجوز فيها المساس بالحرية الشخصية للفرد وتقييد  تحدد المادة )54(1 من الدستور المرصي، الحاالت ال�ت
اط صدورها عن جهة قضائية، عىل أن يكون األمر بالحبس الزم لمصلحة التحقيق، وأحال  حريته، واش�ت

الدستور تنظيم أحكام الحبس االحتياطي ومدته وأسبابه والتظلم منه وحاالت التعويض عنه إىل القانون. 

يــــع المرصي، الحبس  ي الت�ش
ي تقديمه لكتاب الحبس االحتياطي �ن

ويعرف الدكتور أحمد فتحي رسور، �ن
ي جميع األحوال، وأنه بهذه الصفة ليس 

، بأنه: “ال يخرج عن كونه إجراء من إجراءات التحقيق �ن االحتياطي
ي مصافِّ العقوبات”.

ازي يجعله �ن ي أال يتحول إىلي تدب�ي اح�ت
عقوبة كما أنه ينبعن

، نصت عىل أال تتعدى بأي حال  ي نظمت الحبس االحتياطي المادة ١43 من قانون اإلجراءات الجنائية وال�ت
ي حالة الجنح مدة الستة أشهر، 

ي أو كليهما �ن
من األحوال مدة الحبس االحتياطي أثناء التحقيق أو التقا�ن

ي حالة الجنايات المعاقبة بالسجن المؤبد أو اإلعدام، 
ة شهًرا، و�ن ي حالة الجنايات ثمانية ع�ش

وأال تتعدى �ن
، وعليه فأي حبس احتياطي يتجاوز  ن فال تتجاوز مدة الحبس االحتياطي بأي حال من األحوال مدة السنت�ي

ن كحد أقىص هو احتجاز خارج القانون.  العام�ي

، وإقرار النيابة  ولعل المطالبة بإصدار قرار باإلفراج عن جميع من تجاوز المدة القصوى للحبس االحتياطي
ي أن يكون الحوار 

العامة بأال وجه إلقامة الدعوى بحقهم، هو انتصار للقانون، وتأكيد عىل الرغبة الحقيقية �ن
اما حقيقيا دون التفاف. وعليه فال يجب األخذ بأي  مجديا ومؤسسا لمرحلة جديدة يل�ت القانون فيها اح�ت
، وإن صدرت عىل ذمة قضايا جديدة، فيما عرف “بالتدوير” لضمان  ن قرارات استمرار حبس تجاوز العام�ي

 . ن استمرار حبس المتهم�ي

مس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو 
ُ
١ المادة 54 من الدستور: الحرية الشخصية حق طبيع، وه مصونة ال ت
، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضا�ئ مسبب يستلزمه التحقيق. حبسئ

ن من االتصال بذويه و بمحاميه فوًرا، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق 
ّ
ويجب أن ُيبلغ فوًرا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمك

ين ساعة من وقت تقييد حريته. خالل أربــع وع�ش

دب له محام، مع توف�ي المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة، وفًقا لإلجراءات المقررة 
ُ
وال يبدأ التحقيق معه إال �ن حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ن

ه، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه  �ن القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغ�ي
فوًرا.

م الدولة بأدائه عن الحبس االحتياط، أو عن تنفيذ  ن وينظم القانون أحكام الحبس االحتياط، ومدته، وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض الذى تل�ت
عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.و�ن جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم �ن الجرائم ال�ت يجوز الحبس فيها إال بحضور محام 

موكل أو ُمنتدب. “
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ن باتهامات سياسية تصفية ملف المحكوم�ي
ي استخدام مصطلحات 

ن عىل خلفية سياسية، توسعا �ن ة من قضايا المحكوم�ي شهدت مجموعة كب�ي
ي 

فضفاضة وروتينية بال دليل، مثل االنضمام لجماعة إرهابية دون تحديدها، أو مساعدة جماعة محظورة �ن
ن عىل خلفية قضايا  ة من المواطن�ي تحقيق أهدافها دون تحديد أيضا، وهو ما أسفر عن تقييد حرية أعداد كب�ي
سياسية ودون أن يعرفوا االتهامات الحقيقية الموجهة لهم. وهو ما يجب أخذه باالعتبار عند دراسة تصفية 

ي قضايا سياسية. 
ن �ن ملف المحكوم�ي

ي العقوبة لمن حكم عليهم 
ويمكن أخذ خطوات واسعة نحو تصفية تلك األزمة، من خالل العفو عن با�ت

ن من محاكم الطوارئ، خاصة أن أحكام تلك  بتهم سياسية وقضوا أك�ث من نصف العقوبة، ومثلهم المحكوم�ي
ي 

المحاكم استثنائية وغ�ي قابلة للطعن، مع عدم التصديق عىل األحكام الجديدة الصادرة عنها، والعفو عن با�ت
ن الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية عىل خلفية اتهامات سياسية.  العقوبة للمدني�ي

: حرية الرأي والتعب�ي ي
المحور الثا�ن

ي أفضل، 
ال يمكن لبلد أن يستقيم ويتخذ خطوات فعالة نحو مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقا�ن

ن  ، ورفع سيف المالحقة والمحاكمة عن رؤوس الصحفي�ي ام قيم ومبادئ حرية الرأي والتعب�ي دون اح�ت
وأصحاب الرأي. 

ي يجب أن تطرح عىل مائدة الحوار  ويشتمل محور حرية الرأي والتعب�ي عىل عدد من القضايا الملحة، ال�ت
ي ظل وقت 

ي الحد من حالة االحتقان المجتمعي والسياسي الذي تشهده البالد �ن
ي وتل�ت حلوال تسهم �ن الوط�ن

يشهد أوضاعا اقتصادية وسياسية شديدة الحساسية. 

، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، وإغالق ملف  ن ولعل تصفية ملفات حرجة مثل حبس الصحفي�ي
ه، يكون مقدمة  محاكمات صناع المحتوى عىل مواقع التواصل االجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب وغ�ي

ي ال يستبعد أصحاب الرؤى المختلفة. 
مالئمة لخلق حوار حقي�ت

ن ن المحبوس�ي تصفية ملف الصحفي�ي
ن  ، إخالء سبيل ثالثة من الصحفي�ي ي ي أعقبت الدعوة للحوار الوط�ن ة ال�ت شهدت موجة العفو األخ�ي

ي جريشة. وكان 
ن احتياطيا عىل ذمة قضايا مختلفة، وهم عامر عبدالمنعم، عصام عابدين، وها�ن المحبوس�ي

. وألمح  ن ن المحبوس�ي ي شملت معظم الصحفي�ي ي استخدام االتهام بن�ش أخبار كاذبة هو القاعدة ال�ت
التوسع �ن

ة الُمقبلة، دون الترصيــــح بمعلومات  ي الف�ت
ن �ن ن إىل خروج المزيد من الصحفي�ي ضياء رشوان، نقيب الصحفي�ي

عن أسمائهم أو مواعيد خروجهم.
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ي ترتكب بطريق  ي الجرائم ال�ت
ي مادته 71، توقيع عقوبة سالبة للحرية �ن

بينما يحظر الدستور المرصي �ن
ي عام 2021، حيث احتجزت نحو 

ن �ن  للصحفي�ي
ً

الن�ش أو العالنية، ُصنفت مرص، كثالث أك�ث دولة اعتقال
ي يوليو الجاري 

2، كما دعت3 منظمة فريالنس �ن ن 25 صحفًيا، وفقا للتعداد السنوي للجنة حماية الصحفي�ي
. ن لإلفراج عن 25 صحفيا مرصيا بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفي�ي

ي قضايا الن�ش ضمانة ال غ�ن عنها لتعظيم قيم حرية الرأي 
، ووقف الحبس �ن ن ويعد ضمان حرية الصحفي�ي

ن وحقهم الذي يتم منعهم منه سواء  اهة والمساءلة. وهو دور الصحفي�ي ن ، وتعزيز قيم الشفافية وال�ن والتعب�ي
 . ن هيب ما يرفع من سقف رقابة الصحف والرقابة الذاتية عىل الصحفي�ي ، أو ال�ت ي قضايا الن�ش

بالحبس �ن

ن احتياطيا، دليال حاسما يمكنه  ، وكذلك المحبوس�ي ي قضايا الن�ش
ن �ن ن المحبوس�ي ويمثل اإلفراج عن الصحفي�ي

ي تحتل مرص فيها موقعا سيئا بسبب التضييق  ات حرية الصحافة، وال�ت ي مؤرسش
أن يحسن من موقع مرص �ن

ن وحبسهم ومنعهم من التغطية، وحجب المواقع. وكلها مشكالت يسهل التعامل معها وحلها  عىل الصحفي�ي
ي المعرفة.

ن �ن ن وحق المواطن�ي ام حقوق الصحفي�ي إذا وجدت نية حقيقية الح�ت

رفع الحجب عن المواقع الصحفية
ض مسبقا أنه  انتهجت السلطات المرصية، طريق الحجب لمواجهة كل صوت ينتقد سياساتها، أو تف�ت

سيناهض سياساته.، فكان من الوقائع الغريبة والسيئة السمعة، حجب موقع كاتب، الذي ترأس تحريره 
، قبل مرور 24 ساعة عىل انطالقه.  ي

ن السابق خالد البلسش ي وعضو مجلس نقابة الصحفي�ي
الكاتب الصح�ن

، الحقا أيضا، رغم كونه موقعا حزبيا يع�ب عن حزب  ي
كما تم حجب موقع درب الذي ترأس تحريره البلسش

 . اكي ي االش�ت ، وهو حزب التحالف الشع�ب عي سياسي رسش

ونيا، بينها  ي مرص ب638 موقعا إلك�ت
ي بالحقوق الرقمية، عدد المواقع المحجوبة �ن ويقدر4 مركز مسار، المع�ن

١١8 موقعا لوسائل إعالمية، و ١6 موقعا يتناول قضايا حقوق اإلنسان، و27 موقعا يقدم نقدا سياسيا، و8 
منصات لالستضافة والتدوين، و ١١ موقعا ثقافيا، وأسفرت محاوالت تجاوز الحجب ع�ب استخدام مواقع 
إخفاء الهوية عن حجب 352 موقعا وأداة أخرى، وكان نصيب المواقع اإلباحية من الحجب 24 موقعا، و6 

ن فكان نصيبها من الحجب هو موقع واحد.  ونية. أما مواقع اإلرهاب والمحارب�ي مواقع للتجارة اإللك�ت

ي  ونية، ع�ب تتبع أعداد وتصنيف المواقع المحجوبة، وال�ت ويمكن استقراء الهدف من حجب المواقع اإللك�ت
ي  ن أن أغلبها هي تلك المواقع الخاصة بك� الحجب، وتليها المواقع الخاصة بوسائل اإلعالم أو تلك ال�ت تب�ي

تقدم محتوى يحمل رؤى حقوقية أو انتقادات سياسية. 

/202١-in-press-the-on-attacks/١2/202١/org.cpj//:https ن 2  التعداد السنوي للجنة حماية الصحفي�ي
ي مرص	 موقع درب

يطانيا.. مكتب “فريالنس”بلندن يطالب باإلفراج عن 25 صحفيا محبوًسا �ن 3  تزامنا مع زيارة شكري ل�ب
https//:daaarb.com%/d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%-d9%85%d8%b9-
%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9%-d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a%-d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d
8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%-d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%-d9%81/

-B9%D8%82%D9%A7%D8%88%D9%85%D9%/ar/net.masaar//:https ي مرص بحسب موقع مسار
4  عدد المواقع المحجوبة �ن

-A9%D8%A8%D8%88%D9%AC%D8%AD%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%	A8%D8%90%D9%88%D9%84%D9%A7%D8%

/B١%D8%B5%D8%85%D9%	8A%D9%8١%D9%
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وتعد المطالبة برفع الحجب عن المواقع الصحفية وكذلك الحقوقية بديهية بينما يعلن رئيس الدولة، 
ي الرأي ال يفسد للوطن قضية”، وعليه فالوطن 

ي يشمل الجميع وإعالنه أن “الخالف �ن دعوته لحوار وط�ن
يحتمل بل ويحتاج أن يع�ب الصحفيون عن أرائهم دون أن يالقيهم سيف الحبس أو الحجب.  

إغالق قضايا صانعات المحتوى
 ، بدأت النيابة العامة، منذ أبريل 2020، حملة مكثفة ضد صانعات المحتوى عىل مواقع التواصل االجتماعي

ها، وبدى الهدف من تلك الحملة هو محاولة فرض الرقابة عىل  ومنها تيك توك واليكي ويوتيوب، وغ�ي
أجساد النساء وسلوكهن، وتقويض قدرتهن عىل الحصول عىل الدخل بصورة مستقلة. 

طة القبض عىل ع�ش صانعات محتوى عىل تطبيق “تيك توك” والحقتهن قضائيا وفق قانون  ألقت ال�ش
ه من األحكام القانونية المتعلقة ب “اآلداب العامة”، و”التحريض  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغ�ي

عىل الفسق والفجور”. وهي اتهامات فضفاضة  يغلب عليها الغموض وعدم التحديد. وحكم عىل تسع من 
ة أعوام، مع دفع غرامات مالية باهظة، وهو ما  ن وع�ش ن عام�ي ات تراوحت ب�ي ة بالسجن لف�ت النساء الع�ش

يمثل مخالفة للمادة ١95 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

، الذين  سس القبض عىل صانعات المحتوى بناءا عىل بالغات مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
ُ
أ

نت ومراقبة  هن عن آرائهن وأنفسهن، لتعظيم الرقابة عىل االن�ت يختلفون مع آراء الفتيات أو طرق تعب�ي
ي 

ي التعب�ي عن الرأي والحق �ن
ن لبعضهم البعض. بينما كان األوىل أن يتم تعزيز قيم الحق �ن المواطن�ي
االختالف، بتجاهل هذا النوع من البالغات ما لم تشتمل عىل جرائم. 

ورة لدعم حرية الرأي والتعب�ي ع�ب شبكات  نت، �ن يمثل إغالق ملف قضايا صانعات المحتوى عىل اإلن�ت
ي الرأي والتعب�ي عنه دون أن ينتهي الخالف بالسجن، فضال 

ي االختالف �ن
، ودعم الحق �ن التواصل االجتماعي

عن إغالقه الباب لمالحقة صناع المحتوى وفق اتهامات فضفاضة. 

، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل،  ي حرية الرأي والتعب�ي
 5  المادة ١9 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: لكل شخص الحق �ن

واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود.
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يعات المحور الثالث: الت�ش

ي تقويض حرية الرأي والتعب�ي وحرية 
ي أسهمت �ن يعات ال�ت ة مجموعة من الت�ش صدرت خالل السنوات األخ�ي

ها، وتركتهم عرضة  ي الحصول عىل المعلومات ون�ش
ن �ن ن والصحفي�ي اإلعالم، وانتهكت حقوق المواطن�ي

امج، ومراقبة  ، وقننت حجب المواقع الصحفية، ووقف إصدار الصحف، ووقف ال�ب ي قضايا الن�ش
للحبس �ن

ونه ويتداولونه من آراء.  حسابات التواصل االجتماعي ومحاسبة أصحابها عىل ما ين�ش

ن باتهامات كن�ش أخبار كاذبة،  ن والنشطاء السياسي�ي ن الحقوقي�ي ن والمدافع�ي وبات شائعا أن يتهم الصحفي�ي
ي تحقيق أغراضها. ويلقوا بالسجون لسنوات من الحبس االحتياطي أو يعاقبوا 

أو مشاركة جماعة إرهابية �ن
ي  وها، أو تلك الجماعة ال�ت ي ن�ش هم أحد أو يقيم عليهم دليال بشأن تلك األخبار ال�ت بالسجن، دون أن يخ�ب

ي المادة 6.65
ي مخالفة واضحة للنص الدستوري �ن

ساعدوها. وهي اتهامات تل�ت عادة دون دليل يدعمها، �ن

ي يجب أن تح�ن بالمراجعة، قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، وقانون مكافحة جرائم  ن ال�ت ن القوان�ي ومن ب�ي
تقنية المعلومات، وقانون مكافحة اإلرهاب، وذلك لما تلقيه من قيود عىل الحريات، وانتهاك للحقوق 

 . ن ي كفلها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن�ي ، وتجاوز وتعد عىل الحقوق ال�ت ن األساسية للمواطن�ي

ن المنضبطة مع اإلرادة لتطبيقها هي السبيل لضمان الحقوق وتعزيز الحريات. ويواجه الصحفيون  القوان�ي
ي الحصول 

ي تنظم الحق �ن يعات ال�ت والباحثون والمواطنون أيضا، مجموعة من اإلشكاالت بسبب غياب الت�ش
ن الذين  ن وكذلك المواطن�ي ي تضمن الحماية القانونية للصحفي�ي يعات ال�ت عىل المعلومات، وكذلك الت�ش

هم عن آرائهم.  يواجهون عقوبات تصل لتقييد حريتهم بسبب تعب�ي

ي الحصول عىل المعلومات وحرية تداولها، يمثل خطوة 
يــــع يضمن الحق �ن ونعتقد أن السعي نحو إقرار ت�ش

، وحرية تداول المعلومات، وثقل أيضا لحق  أوىل عىل الطريق الصحيح نحو ضمان حرية الرأي والتعب�ي
ي المعرفة، وقيم الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد. 

ن �ن المواطن�ي

	 مراجعة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ي تسع  ن ال�ت صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 20187، ضمن حزمة من القوان�ي

إلحكام السيطرة عىل المجال العام، وهو ما يستلزم مراجعة تنتهي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات دون 
ن الحجب والنص عىل  المساس بالحقوق والحريات. ويتضمن القانون مجموعة من اإلشكاالت، ومنها تقن�ي

إجراءاته، والمادة 25 الخاصة باالعتداء عىل القيم األرسية. 

عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غ�ي ذلك من  6  المادة 65 من الدستور المرصي: “حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعب�ي
 . وسائل التعب�ي والن�ش

%B9%D8%8A%D9%=text:~:#386006=id?single_legislation/eg.gov.cc.www//:https 7 نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
20%A9%D8%AF%D8%85%D9%20%B3%D8%A8%D8%AD%D8%84%D9%A7%D8%A8%D8%20%A8%D8%82%D9%A7%D8

20%A7%D8%87%D9%B١%D8%8A%D9%BA%D8%,84%D9%82%D9%AA%D8%20%A7%D8%84%D9%
20%B9%D8%8١%D9%AF%D8%84%D9%A7%D8%20%AA%D8%A7%D8%88%D9%AF%D8%A3%D8%20%86%D9%85%D9%

.A9%D8%8A%D9%86%D9%88%D9%B١%D8%AA%D8%83%D9%84%D9%A7%D8%84%D9%A7%D8%
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ي مادته السابعة8، اإلجراءات الالزمة لحجب المواقع 
ي حجب المواقع، ويرسي �ن

يقر القانون بحق السلطات �ن
ي قد تشكل تهديًدا لألمن القومي من قبل النيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة. كما يمنح جهات  ال�ت

ي حالة االستعجال، وذلك عن طريق إبالغ الجهاز القومي 
طة( سلطة إقرار الحجب �ن التحري والضبط )ال�ش

لتنظيم االتصاالت، مع عرض أمر الحجب عىل محكمة مختصة خالل 24 ساعة.

ي 
طة الحق �ن ، ومنح ال�ش ي تتضمنها المادة السابعة، كتهديد األمن القومي المصطلحات الفضفاضة ال�ت

ي “حاالت االستعجال” دون تحديد حاالت االستعجال تلك، يث�ي القلق من أن الهدف هو 
حجب المواقع �ن

ي خانة 
ي يقع أغلبها �ن ي مرص، وال�ت

ي تم حجبها �ن ن الحجب لمصادرة اآلراء، خاصة مع مراجعة المواقع ال�ت تقن�ي
ي مرص، كان واحدا منها فقط يحمل محتوى خاصا 

المواقع الصحفية، فبينما يواجه 638 موقعا الحجب �ن
 . ن باإلرهاب والمحارب�ي

ي المادة 259، والخاصة 
ى تتمثل �ن  كما يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إشكالية أخرى ك�ب

بالتعدي عىل مبادئ القيم األرسية. ففضال عن تهلهل المصطلح الذي ال يمكن بأي حال أن ينطبق ويتالئم 
ي مرص، لهم خلفيات ثقافية واجتماعية وعرقية متنوعة 

نت �ن مع قيم 4١ مليون مواطن هم مستخدمي اإلن�ت
ي أخرى، فأي قيم سيتم االحتكام إليها لتطبيق النص 

ي ثقافة ما يمكن قبوله �ن
ومختلفة، فما يتم رفضه �ن

؟!. ي
القانو�ن

، أن تأخذ كل  ي حرية الرأي والتعب�ي
ن الحق �ن ي تخالف الدستور الذي يضمن للمواطن�ي ويمكن لهذه المادة ال�ت

ي ال يعلم أحد  نت للمحكمة، بدعوى اعتداءه عىل القيم والمبادئ األرسية ال�ت صاحب محتوى ين�ش عىل اإلن�ت
ي حرية الرأي والتعب�ي ويصادر اإلبداع. وال نرى أن 

ماهيتها تحديدا. وهو ما يشكل قيدا إضافيا عىل الحق �ن
هناك بديال عن إلغاء تلك المادة كلية. 

8 مادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: لجهة التحقيق المختصة، م�ت قامت أدلة عىل قيام موقع ُيبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع 
أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم أو أى مواد دعائية، أو ما �ن حكمها بما ُيعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديًدا لألمن 

القوم أو تعرض أمن البالد أو اقتصادها القوم للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنًيا.

صدر  ين ساعة مشفوًعا بمذكرة برأيها. وتُ وعىل جهة التحقيق عرض أمر الحجب عىل المحكمة المختصة منعقدة �ن غرفة المشورة، خالل أربــع وع�ش
ن ساعة من وقت عرضه عليها. ن وسبع�ي المحكمة قرارها �ن األمر مسبًبا إما بالقبول أو بالرفض، �ن مدة ال تجاوز اثنت�ي

ر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبالغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم  ويجوز �ن حالة االستعجال لوجود خطر حال أو �ن
م مقدم  ن الخدمة عىل الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة �ن الفقرة األوىل من هذه المادة وفًقا ألحكامها. ويل�ت

الخدمة بتنفيذ مضمون اإلخطار فور وروده إليه.

ا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة ُيعرض عىل جهات التحقيق  ً وعىل جهة التحرى والضبط ال�ت قامت باإلبالغ أن تحرر محرصن
ن ساعة من تاريــــخ اإلبالغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع �ن هذا المحرصن ذات اإلجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر  خالل ثماٍن وأربع�ي

المحكمة المختصة قرارها �ن هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.

فإذا لم ُيعرض المحرصن المشار إليه �ن الفقرة السابقة �ن الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناًء عىل طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.

اءة. و�ن جميع األحوال, يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور حكم نها�ئ فيها بال�ب

ن ألف جنيه وال تجاوز  9:مادة )25( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن خمس�ي
، كل من اعتدى عىل أى من المبادئ أو القيم األرسية �ن المجتمع المرصى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو  ن ن العقوبت�ي مائة ألف جنيه، أو بإحدى هات�ي
ويــــج السلع أو الخدمات  و�ن ل�ت ن دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إىل نظام أو موقع إلك�ت ونية لشخص مع�ي أرسل بكثافة العديد من الرسائل اإللك�ت
دون موافقته, أو ن�ش عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباًرا أو صوًرا وما �ن حكمها، تنتهك خصوصية أى 

شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غ�ي صحيحة.
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مراجعة قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
ن الحصول عىل الحقوق  يعات، مع التماس حسن النوايا، أن تنظم وتق�ن ي الهدف من إصدار الت�ش

األصل �ن
ي يضمنها الدستور واالتفاقات الدولية الموجبة. ولكن إصدار قانون 180 لسنة 201810  وخصوصا تلك ال�ت
ن انتهاك الحقوق،  والمعروف بقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، خرج ليق�ن

ي كفلها الدستور. ويعارض بمواده الحريات والحقوق ال�ت

ن قرارات حجب المواقع، ووقف  ي نص عليها قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، جواز مرور يق�ن تقدم المواد ال�ت
امج التليفزيونية، وتجعل منه أداة رقابية قمعية عىل اإلعالم تفتقر  ، ومنع ال�ب إصدار الصحف، وحظر الن�ش

 . ن ن واإلعالمي�ي إىل كل معاي�ي االستقاللية، ما يقوض حرية اإلعالم، وينتهك حقوق المواطن�ي

، ومنعهم من التغطية، وتهديد أمنهم  ن ي تضمنت حبس الصحفي�ي حول القانون مع الممارسات األخرى ال�ت
، اإلعالم المرصي إىل إعالم  ي تتب�ن رؤى مغايرة للموقف الرسمي وسالمتهم، وحجب المواقع الصحفية ال�ت

خاضع لسيطرة السلطة التنفيذية.

ن قانون تنظيم اإلعالم لفرض الرقابة ليس فقط عىل وسائل اإلعالم ولكنه شمل أيضا وسائل التواصل  وق�ن
، حيث يعت�ب بحسب مادته رقم ١911 حسابات مواقع مثل فيسبوك وتوي�ت والمدونات الشخصية  االجتماعي

من أدوات اإلعالم الخاضعة ألحكام القانون إذا بلغ عدد متابعيها خمسة آالف، رغم أن األصل هو كونها 
منصات للتعب�ي عن اآلراء الشخصية. وهو ما يمثل امتدادا لتقييد حرية التعب�ي عن الرأي ليكون شامال 

للجميع.

ي تقوض  ن األخرى ال�ت يعية للقانون والقوان�ي لمان أن يقوم بدوره ويعمل عىل تعديل البنية الت�ش لذا ندعو ال�ب
ي  ن نقاب�ت . ولضمان استقالل المجلس األعىل لإلعالم، وتعديل قوان�ي ي الرأي والتعب�ي

حرية اإلعالم والحق �ن
. كما نحث المجلس األعىل لإلعالم، عىل العمل عىل سياسات تدعم استقالل وحرية  ن ن واإلعالمي�ي الصحفي�ي

الصحافة واإلعالم، وتشجع حرية الرأي واإلبداع. 

١0 نص قانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم
https//:www.cc.gov.eg/legislation_single?id:~:#387360=text%=D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20
%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D9%A1%D9%A8%D9%A0%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20
%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8&text%=D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D8%A
3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D9%81%D9%89%,D8%A7%D9%84%D9%
82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%20
%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%B0%D9%84%D9%83.

 

و�ني  ١١ المادة ١9 من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعىلي لتنظيم اإلعالم: يحظر عىل الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية أو الموقع اإللك�ت
، أو يدعو إىل العنرصية أو  ن ن المواطن�ي ن ب�ي ن�ش أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض عىل مخالفة القانون أو إىل العنف أو الكراهية، أو ينطوي عىل تمي�ي

ي أعراض األفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا لألديان السماوية أو للعقائد الدينية.
يتضمن طعنا �ن

، يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف متابع  ي شخىصي
و�ن ونية شخصية أو حساب إلك�ت ي شخىصي أو مدونة إلك�ت

و�ن م بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلك�ت ن ويل�ت
. أو أك�ث

تبة عىل مخالفة أحكام هذه المادة، يجب عىل المجلس األعىل اتخاذ اإلجراء المناسب حيال المخالفة، وله  ومع عدم اإلخالل بالمسئولية القانونية الم�ت
ي سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

�ن

ولذوي الشأن الطعن عىل القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء اإلداري.
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إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب
، عقب مقتل النائب العام،  ”.. كان ذلك ترصيــــح الرئيس عبدالفتاح السيسي ن “يد العدالة مغلولة بالقوان�ي

ي أرسع 
ي تحدث وبما يحقق تنفيذ العدالة الناجزة �ن ن لمجابهة التطورات ال�ت والذي طالب فيه بتعديل القوان�ي

لمان، بقرار من رئيس الجمهورية حامال رقم  وقت، ليتم بعدها تمرير قانون مكافحة اإلرهاب12 �ني غياب ال�ب
94 لسنة 20١5. 

وع للتعب�ي عن  ي مجتمع يحارب اإلرهاب كطريق سلمي وم�ش
ورة �ن رغم أن حرية الرأي والتعب�ي تعد �ن

االختالف، فإن قانون اإلرهاب لم يفوت فرصة فرض مزيد من القيود عىل عديد من الحريات وبينها حرية 
ويــــج  ي المعرفة وتداول المعلومات، وجرم أفعاال ال تحمل جرائم حقيقية مثل ال�ت

الرأي والتعب�ي والحق �ن
لألفكار والمعتقدات. 

ويجرم القانون  ن�ش أو إذاعة أخبار أو بيانات غ�ي حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية 
ي الوقت ذاته 

الصادرة عن وزارة الدفاع، وهو تجريم يخل بالحق �ن تداول المعلومات خاصة أنه لم يلزم �ن
الجهات الرسمية بن�ش المعلومات.

ي أفعال التجريم باستخدام مصطلحات عمومية فضفاضة مثل الوحدة الوطنية ومصالح 
وتوسع القانون �ن

ن القانون  ي تخضع لهوى من يف�ها، فضال عن تأم�ي ها من المصطلحات ال�ت المجتمع والنظام العام، وغ�ي
ن عىل تنفيذ القانون من العقاب عند إستخدام القوة ح�ت لو كانت قاتلة، وذلك بإقرار القانون  إلفالت القائم�ي

إعفائهم من المسؤولية الجنائية.

عية  ن وأعضاء األحزاب ال�ش ي تقييد حرية وسجن عدد من الصحفي�ي
استخدمت مواد قانون اإلرهاب، �ن

وق أمجد ومصط�ن األعرص وحسن البنا، بدعوى  ن رسش ، وكان من بينهم القبض عىل الصحفي�ي ن والسياسي�ي
ن�ش أخبار كاذبة من شأنها التأث�ي عىل األمن القوم للبالد واالنضمام لجماعة أسست عىل خالف القانون.

ي هشام فؤاد، وحسام مؤنس 
، والصح�ن ي ضمت النائب السابق زياد العليمي وكذلك قضية تحالف األمل وال�ت

ن أربــع وخمس سنوات. وكان الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح،  القيادي بحزب الكرامة، وحكموا بالسجن ب�ي
ن من طالهم قانون اإلرهاب.  رئيس حزب مرص القوية، والذي حكم عليه بالسجن ١5 عاما قبل أيام من ب�ي

يعات المرصية إجراءات كافية للتعامل مع الجرائم اإلرهابية الحقيقية، أما قانون مكافحة  تتضمن الت�ش
ن اإلفالت من العقاب، فالمطالبة بإلغاءه باتت  ن وحرياتهم، ويق�ن ي ينال من حقوق المواطن�ي

اإلرهاب االستثنا�ئ
أمرا بديهيا. 

١2 نص قانون مكافحة اإلرهاب

https//:manshurat.org/node14679/
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رسعة إصدار قانون تداول المعلومات   
ي الحصول عىل المعلومات، وتنص المادة 68، من الدستور عىل 

ن �ن يضمن الدستور المرصي، حق المواطن�ي
“المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة، 

ن بشفافية، وينظم القانون ضوابط  ها وإتاحتها للمواطن�ي م الدولة بتوف�ي ن حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتل�ت
الحصول عليها وإتاحتها ورسيتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة 

م مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد  ن حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمًدا. وتل�ت
ة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها،  االنتهاء من ف�ت

بجميع الوسائل واألدوات الحديثة، وفًقا للقانون”. 

 

ي تداول 
ن الخاصة بالحق �ن وعات القوان�ي ي ثمان سنوات عىل إقرار الدستور، ال زالت م�ش

ولكن بعد مىصن
ي الحصول عىل المعلومات، ليب�ت تقييد الوصول 

المعلومات حبيسة األدراج، ومعها الحق الدستوري �ن
ي ظل تفعيل مواد قانونية 

للمعلومات وغيابها هو المسيطر عىل عمل معظم الجهات الحكومية، وذلك �ن
ي ممارسة عملهم الذي يعتمد عىل ن�ش وتداول 

ن من حقهم �ن تقيد تداول المعلومات، وتحرم الصحفي�ي
ي الدولة من تداول المعلومات بدعوى الحفاظ عىل ال�ية.

المعلومات. فضال عن منع موظ�ن

ي قضايا الن�ش 
ن �ن ن والمواطن�ي ، وحجب المواقع الصحفية، وتوقيع العقوبات عىل الصحفي�ي حظر الن�ش

ي تداول المعلومات. لذا يتطلب أي سعي جاد إلقرار الدستور 
والرأي، جميعها محاوالت لمحا�ة الحق �ن

ي المعرفة والحصول عىل المعلومات، رسعة 
ي الرأي والتعب�ي والحق �ن

والقانون وحفظ الحقوق وبينها الحق �ن
ي الحصول عىل المعلومات وتداولها. 

ن �ن ن والصحفي�ي يــــع يضمن وينظم حق المواطن�ي إصدار ت�ش

ن نظرا ألهميته واتساقه مع الدستور  تمثل المطالبة بقانون لحرية تداول المعلومات حقا أصيال للمواطن�ي
والحقوق اإلنسانية، وضمانه وارتباطه بالعديد من الحقوق. كما أن إصداره ليس بتجربة نادرة بل إننا تأخرنا 
ن تكفل وتنظم حرية تداول المعلومات، ومن بينها  ا، حيث تمتلك أك�ث من مئة دولة حول العالم قوان�ي كث�ي

دوال عربية كاألردن وتونس ولبنان واليمن. 
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خاتمة وتوصيات

ن هو الضمانة الحقيقية لتقدم المجتمع نحو البناء والمشاركة الفعالة، وتدعيم قدرته  ام حقوق المواطن�ي اح�ت
ي ظل أوضاع عالمية وإقليمية 

ي تواجه مرص، �ن عىل تجاوز العقبات االقتصادية والسياسية والمجتمعية ال�ت
غ�ي مستقرة ومرشحة لمزيد من التعقيدات. 

ات  ي تنبعث من إدراكه للظروف والمتغ�ي ، للحوار الوط�ن وبينما نعتقد أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي
امن مع اتخاذ حزمة  ن ي تخوضها مرص وانعكاساتها السياسية والمجتمعية، فإن ذلك يجب أن ي�ت االقتصادية ال�ت

ي تساعد البالد عىل خوض التوترات المتالحقة وتجاوزها.  من اإلجراءات واإلصالحات الجادة ال�ت

ي تضع أساسا لفتح المجال العام  ي تتضمنها تلك الورقة، وال�ت وندعو لتحقيق المطالب األساسية ال�ت
ي حرية الرأي والتعب�ي وحرية الرأي والتعب�ي 

ام الحقوق والحريات العامة والحق �ن والمشاركة السياسية، واح�ت
وحرية الصحافة، وهذه أبرز التوصيات: 

ن احتياطيا ممن تجاوزوا مدة الحبس االحتياطي القانونية ولم توجه 	  اإلفراج الفوري عن المحبوس�ي
لهم اتهامات. 

ي قضايا ذات خلفية سياسية. 	 
ن �ن   اإلفراج الفوري عن المحكوم�ي

 	 . ن ن المحبوس�ي اإلفراج الفوري عن جميع الصحفي�ي

ن وأصحاب الرأي. 	  ن والسياسي�ي التوقف عن أي مالحقات جديدة للصحفي�ي

الرفع الفوري للحجب عن المواقع الصحفية. 	 

 	. رفع القيود المفروضة عىل الصحف وتشجيع حرية الرأي والتعب�ي

اإلفراج عن صناع المحتوى ممن تم سجنهم بسبب التعب�ي عن أرائهم.	 

مراجعة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإلغاء المادة 25.	 

مراجعة قانون تنظيم الصحافة واإلعالم.	 

إلغاء قانون مكافحة جرائم اإلرهاب. 	 

رسعة إصدار قانون تداول المعلومات. 	 


