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 MDE 12/6302/2022: رقم الوثيقة  2022 األول كانون/ديسمبر 19: التاريخ

 

 والمدافعين الإنسان حقوق عن المدافعين مع تضامن بيان: صرم

 في المضطهدة المدني المجتمع ومنظمات المناخية العدالة عن

 مصر

من أجل  دعوةالنحن المنظمات الموقعة أدناه التي تدافع عن العدالة المناخية، ندرك أهمية المعارضة السلمية، والمشاركة، و
تعزز حقوق اإلنسان. وإننا متضامنون مع المدافعين المصريين عن  ُتتخذ اإلجراءات التي انمطالبة بالتحرك من أجل المناخ وضمان ال

حقوق اإلنسان والمدافعين عن العدالة المناخية، الذين يواصلون العمل ببسالة من أجل مستقبل أفضل لمصر وكوكب األرض في 
والقيود القاسية المفروضة. تواصلمواجهة القمع الحكومي الم  

( األخير في شرم الشيخ، في مصر، علمنا عن وضع الناشط البريطاني المصري عالء عبد 27األطراف )كوب  قبل وخالل مؤتمر
ا لنا أن ننسق جهودنا مع النشطاء المصريين ، كان شرفً 27الفتاح، وآالف آخرين محتجزين تعسفيًا في مصر. وخالل مؤتمر كوب 
، العريضةة بدون حقوق اإلنسان"، كما هو موضح في هذه وغيرهم من جميع أنحاء العالم للتأكيد على أنه ال توجد "عدالة مناخي

المجتمع  أنشطةخالل ، والمؤتمر هامش على المنظمة الفعاليات خاللمنظمة. في حلقات نقاشية  325التي دعمتها أكثر من 
جريت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تتماشى معالمدني التي 

ُ
مؤتمر كوب، وعلى  مكان انعقادفي  والتي أ

رفعنا صوتنا لمطالبة الحكومة المصرية بإطالق سراح جميع المحتجزين تعسفياً، وتخفيف قبضتها  ،وسائل التواصل االجتماعي
 .على المجتمع المدني المستقلالخانقة 

لقطات  األمن بتصوير عناصربأفعال من الترهيب والمضايقة، حيث قام  27كوب  المصرية على أنشطتنا في مؤتمرردت السلطات 
المجتمع المدني، وحاول المضايقون تعطيل فعاليات حقوق اإلنسان  ةأنشطو حلقات النقاشيةلمشاركين في مناقشات الل فيديو

المنظمة على هامش المؤتمر، وقامت وسائل اإلعالم الموالية للحكومة والمتصيدون بتشويه سمعة المدافعين عن حقوق 
 اإلنسان، ونظمت الحكومة احتجاجات تدين الدعوة لمناصرة السجناء المصريين خالل مؤتمر كوب.

، ال يزال المدافعون المصريون عن حقوق اإلنسان، الذين تم منع العديد منهم تعسفياً من السفر وتجميد 27هاء مؤتمر كوب بعد انت
 2023المقرر في أبريل/نيسان  الوشيك من قبل السلطات المصرية. إن الموعد النهائي يةاالنتقاماألعمال أصولهم، معرضين لخطر 

القضاء على المنظمات غير ب اخطرً  شكّلبموجب قانون المنظمات غير الحكومية القمعية يُ للمنظمات غير الحكومية للتسجيل 
الحكومية المستقلة المتبقية في مصر. فوسائل اإلعالم الوطنية المستقلة القليلة تقع تحت الرقابة، وتخضع للمضايقات. واعتقلت 

أكتوبر/تشرين األول، فيما يتعلق بدعوات لالحتجاجات خالل  25عشرات األشخاص منذ  تعسفيًا السلطات المصرية، ومازالت تعتقل
ل بينما تواص ظلًما وسط مخاوف بالغة بشأن صحته البدنية والعقلية، عالء عبد الفتاح قابعاً خلف القضبان. وال يزال 27مؤتمر كوب 

 .القنصلية البريطانية من زيارته موظفيالسلطات منع محاميه و

 بمواصلة ونلتزم الوضع، مراقبة وسنواصل. مصر في زمالءنا ننس   لم أدناه، الموقعة المنظمات نحن لكننا، ،27 كوب مؤتمر انتهى
 ،يةانتقامات عملي أي على وسنرد. تعسفيًا المعتقلين وجميع الفتاح عبد عالء سراح إلطالق المصرية السلطات على الضغط

 حقوق مجلس فيعنه  واإلبالغ مصر في اإلنسان حقوق وضع لرصد ليةآ بإنشاء المطالبة إلى الرامية الجهود بالكامل وسندعم
 .المتحدة لألمم التابع اإلنسان

 

 :الموقعة المنظمات
350.org 

350.org اليابان  

 (IUF) ة تحاد الدولي لألغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتب  ورابطات العمال المتحالفاال

 االتحاد الدولي لنقابات العمال

 (NGO UJPOD TOGO) و غتو –اتحاد الشباب للتنمية 

 (IndustriALL Global Union)  االتحاد العالمي للصناعة

 (Climate Justice Union)  اتحاد العدالة المناخية

https://copcivicspace.net/ar/petition/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6235/2022/ar/
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 (Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú) و االتحاد الوطني لعمال قطاع مياه الشرب في بير

 (FECOFUN)  اتحاد مستخدمي الغابات المجتمعي في نيبال

 (Education International)  إدوكيشن إنترناشونال

 (Earth Advocacy Youth)  إيرث أدفوكاسي يوث

 (EcoEquity)  إيكو إكويتي

 (Imece France)  فرنسا - يإيميس

   (FNV the Netherlands) هولندا -ي أف أن ف

 (Observatório do Clima) بسرفاتوريو دو كليماأو

 (Oil Change International)  أويل تشينج إنترناشونال

 (Parents for Climate Aotearoa) أووتياروا األهل من أجل المناخ 

 (Break.The.Ice)  بريك.ذا.أيس

 (Peoples Rising for Climate Justice) المناخية العدالة أجل من تنهض الشعوب

 (BIOGET)  بيوجيت

  (Global Forest Coalition) التحالف العالمي للغابات

 (Uganda Coalition for Sustainable Development) تحالف أوغندا للتنمية المستدامة

 (MenEngage Global Alliance) تحالف مان إنجيج العالمي

 (Alliance for Future Generations – Fiji)  فيجي –التحالف من أجل األجيال القادمة 

 (Green Climate Action)  التحرك المناخي األخضر

 (Changemaker) صانع التغيير

 (CIDSE) عاون الدولي من أجل التنمية والتضامنالت

 (Sustainable Environmental Development (Suswatch Kenya)) )سسواتش كينيا(  التنمية البيئية المستدامة

 (TEAL Climate) تيل كاليمت

 (E3G) البيئة لحماية الثالث الجيل

 (AJAP-NIGERIA) نيجيريا -جمعية الشباب األفريقي التقدمي

 باكستان (YAD) جمعية الشباب للتنمية

 (YAMDA) جمعية الشباب للتنمية الزراعية والبحرية

 (Nepalese Space Research Association) جمعية أبحاث الفضاء النيبالية

 (Iceland Nature Conservation Association) جمعية حماية الطبيعة في أيسلندا

 (KEA) جمعية كيكاندوا البيئية

 (Asociación La Ruta del Clima) ا ديل كليماتال رو جمعية

 (AFEM) جمعية نساء جنوب أوروبا

 (Johannes Technology Solution)  لوجيةوللحلول التكنجوهانس 

 (The POP (Protect Our Planet) Movement)  كبنااحموا كو حركة

 (Reaccion Climatica – Bolivia)  بوليفيا –يون كليماتيكا سرياك

 (RECODEFSENEGAL)  ريكوديف سنغال

 (Zoba Advisory)  زوبا لالستشارات

 (ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável) جمعية سيستيما تيريستري سوستنتافل –زيرو 

 (Scientist Rebellion)  ثورة العلماء

 (Indigenous Environmental Network)  الشبكة البيئية للسكان األصليين

 (YSDN)  شبكة التنمية المستدامة للشباب

 (CAN-I)  شبكة العمل المناخي الدولية

 (CAN-UK)  شبكة العمل المناخي في المملكة المتحدة

 (Climate Action Network Japan)  شبكة العمل المناخي في اليابان

 (Climate Action Network Europe)  شبكة العمل المناخي في أوروبا

 (Pacific Islands Climate Action Network)  شبكة العمل المناخي في جزر المحيط الهادئ

 (Climate Action Network Zimbabwe)  شبكة العمل المناخي في زيمبابوي

 (Climate Action Network France) ا شبكة العمل المناخي في فرنس

 (Bangladesh Indigenous Women’s Network)  شبكة نساء السكان األصليين في بنغالديش

 (Journalists for Human Rights)  صحفيون من أجل حقوق اإلنسان
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 (ARSF)  العمل من أجل إعادة اإلدماج االجتماعي للمرأة

 (Global Focus) التركيز العالمي

 (Fridays for Future Uganda)  أوغندا - المستقبل أجل من الجمعة يوم تظاهرات حركة

 (Förderverein Imece Germany e.V) فورديفرن إيمسي في ألمانيا

 (Fuerza Mundial Global)  فويرثا مونديال غلوبال

 (Physicians For Social Responsibility Pennsylvania) بنسلفانيا -األطباء من أجل المسؤولية االجتماعية 

 (Climate Clock)  كاليمت كلوك

 (Klimadelegation e.V.)  ديليجيشنكليما 

 (Latinas for Climate)  الالتينيان من أجل المناخ

 (Unitarian Universalist Service Committee) لجنة الخدمة العالمية الموحدة

 (Let's Green The Future Trust) رين ذا فيوتشر تراستغليتس 

 (Powering Young Initiatives) مبادرات باويرينج يونج

 (JOMO Climate Change Initiative) مبادرة جومو لتغير المناخ

 (Smart Youth network initiative) الشباب الذكيمبادرة شبكة 

 (Sociedad Amigos del Viento) مجتمع أميغوس ديل فيينتو

 (Caribbean Youth Climate Council) مجلس الشباب الكاريبي للمناخ

 (Centre For Climate Change Action and Advocacy) المعني بتغير المناخ عوةدمركز التحرك وال

 (Center for Biological Diversity) مركز التنوع البيولوجي

 في جنوب السودان (CRD) مركز الحقوق والديمقراطية

 (CNCD-11.11.11) المركز الوطني للتعاون التنموي

 (Edmund Rice Centre for Justice and Community Education) معيمركز إدموند رايس للعدالة والتعليم المجت

 (ARROW) مركز آسيا والمحيط الهادئ للموارد والبحوث المتعلقة بالمرأة

 (CECIC)البيئة واإلدارة  الذين يحافظون على للمواطنينمركز 

 (Deriba Center for Environmental Studies) مركز دريبا للدراسات البيئية

 (Forum for Development and the Environment) منتدى التنمية والبيئة

 منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية

 (Environment and Conservation Organisations of NZ Inc) على البيئة البيئية والمحافظة NZ Inc منظمات

 (ONG-ASHAD) غير الحكومية ASHAD منظمة

 (World Peace & Climate Change Diplomatic Organization) المنظمة الدبلوماسية للسالم العالمي وتغير المناخ

 منظمة العفو الدولية

 (Green Africa Youth Organisation) منظمة شباب أفريقيا الخضراء

 (Somho) منظمة صوماليالند هلب إيج

 (ANF) مؤسسة أبيبي نسروما

 (ObbyPress Foundation) برس مؤسسة أوبي

 (Resource Lin Foundation) مؤسسة ريسورس لين

 (PCS Trade Union) نقابة التجار بي سي أس

 (NYCA) نيكا

 هيومن رايتس ووتش

 (Water Justice and Gender) عدالة المياه والنوع االجتماعي

 (You-lean Chad) لين تشاد-يو

 (Youth Sénégal climate change) سنغال للتغير المناخي شباب

 (Youth for Better Baseco) يوث فور بيتر باسيكو

 (Unite for Climate Action) التحرّك المناخياالتحاد من أجل 

 المجتمع المدني ضمن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ( ائرة)د(YOUNGO) يونجو
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