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 حملة المنظمات غير الحكومية 
 منظمة غير حكومية  17بيان صادر عن 

 !                  الجمعيات األهلية " عسكرة"نحو 
                 

 

 "حرية التنظيم " دفاعا عن 
 

اء                تعرب المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه عن انزعاجها الشديد إزاء المعلومات حول انته
ضامن ة   وزارة الت ات األهلي د للجمعي انون جدي شروع ق ن م م   .  م ي ت رة الت سخة األخي ا للن ووفق

يتم                          ه س ع أن الي، ومن المتوق انون القمعي الح دا من الق ة وتقيي ر قمعي تسريبها، فإن المشروع أآث
 .البرلمانية الحكومية خالل الشهر القادم تمريره باألغلبية

ويض   يبدو أن التعجيل بتمرير القانون،هو وثيق الصلة      ة بهدف تق دنى    إمكاني ة المجتمع الم  مراقب
تورية    ديالت الدس ت التع د أن أطاح ة، بع ية القادم ة و الرئاس ات البرلماني رافلالنتخاب  باإلش

ة                      سهل مهم ذى ي ات ، األمر ال ى االنتخاب ة عل ة الدولي  إجراء القضائى، ورفضت الحكومة الرقاب
ه ة دون أى رقيب نزي ر نظيف ات غي ستهدف . انتخاب ا ت ن آم د م د الح انون الجدي واد الق بعض م

ذلك تجريم آل أشكال التنظيم          .  بعضها اآلخر    وإغالق،  اإلنساننشاط بعض منظمات حقوق      وآ
 .غير المسجلة

ات      رز جماع ن أب دد م ى ع ق عل د ينطب ريم ق ذا التج سياسىاإلصالحه ة  (  ال ة الوطني آالجمعي
انون       ويعرض قادتها ونشط  ) أبريل،وغيرها6للتغيير، وآفاية وشباب     ائها لعقوبة السجن بنص الق

 .الجديد
ا                        وق م دني، تف ى مؤسسات المجتمع الم سلط عل و في الت يقدم المشروع صورة غير مسبوقة للغل

ابي و              1952عرفته مصر منذ يوليو      سياسي والحزبي والنق شاط ال ، من تسلط حكومي وتأميم الن
ًا إل  ه فعلي ة تتج ديالت أن الني ن التع حًا م دو واض ي، ويب ات األهل ى الجمعي اق عل ام الخن حك

 . والمؤسسات األهلية بصورة مطلقة
 

وزارة التضامن      ة ومختلف       -إن الدور التسلطي الهائل ل ه وزارة الداخلي ذي تتخفى تحت مظلت وال
ة           -األجهزة والدوائر األمنية   دة ممثل ة جدي سلطية ورقابي  يتعزز في التشريع المقترح بإضافة أداة ت

سمى باالتح    ا ي اص فيم شكل خ ة    ب ادات اإلقليمي ة واالتح سات األهلي ات والمؤس ام للجمعي اد الع
ة          ة شبة حكومي اد            . للجمعيات، وهي مؤسسات بيروقراطي ذا االتح ى ه انون إل سند مشروع الق وي

ة                   "فاشية "العام مهمة  ات والمؤسسات األهلي ي للجمعي شاط األهل ى مجمل الن ، وهى اإلشراف عل
ات        علمًا ب. واالتحادات اإلقليمية والنوعية   ة للجمعي ى عضوية إجباري د ينص عل انون الجدي أن الق

ه           ! في االتحادات اإلقليمية واالتحاد العام     أى على نفس نمط االتحاد العام للعمال الذى جرى تأميم
 .  النقابات العمالية للحكومة ألآثر من نصف قرنبإخضاع ، وقام 1952منذ يوليو 

 
د جرى العرف             جدير بالذآر أن رئيس الجمهورية يعين ثلث أع          سه، وق ام ورئي اد الع ضاء االتح

رئيس الحالي هو                     سابقين، وال على أن يكون رئيس االتحاد العام من الوزراء أو ضباط الجيش ال
ة         " بفخر"وقد سبق أن صرح     !!! رئيس سابق للحكومة     ى موافق بأن هذه التعديالت قد حصلت عل

 !؟األميرآية مسبقة من السفارة األمريكية فى القاهرة وهيئة المعونة
نح  ا يم الس إدارات        آم ضاء مج ث أع ين ثل الحية تعي اعي ص ضامن االجتم ر الت انون وزي  الق
 .علما بأن القانون السابق آان ينص على انتخابهم جميعا!  النوعيةاإلقليمية واالتحاداتاالتحادت 

ة           ة "ويقدم مشروع القانون االتحاد العام واالتحادات اإلقليمية آواجه ة   " أهلي  باسمها ترتكب   مزيف
ة         ة اإلدارة الحكومي ام التي تمارسها جه ا   -مختلف التدخالت التعسفية، والجرائم واآلث ومن خلفه
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ة زة األمني ي-األجه شاط األهل ات  .  بحق الن شروع ب ذا الم ات بموجب ه البي تأسيس الجمعي فط
ا                    ل أن يحيله ا قب اد اإلقليمي للبت فيه ى االتح ة     يتعين عليهم أن يتقدموا بأوراقهم إل ة اإلداري  للجه

ا    ق له ي يح ن   –الت زة األم تطالع رأي أجه د اس سك     – بع ل تم ي ظ ة، ف د الجمعي ض تقيي  رف
 .المشروع بذات المحظورات التي يتضمنها القانون الحالي

 
ة             سلطة التنفيذي ة ال اعي        (آما يبقى القانون المقترح على هيمن ) من خالل وزارة التضامن االجتم

رخيص                   على مقادير النشاط األهلي ،     ع أو حجب الت ًا في من ا قانون  أليالتي ما تزال لها اليد العلي
ة في                     ا المنتخب ة وأعضائها وهيئاته جمعية، وفي سلب االختصاصات األصيلة لمؤسسى الجمعي

ا  يوضع نظامه ا،    األساس د اجتماعاته ام عق ومي ونظ ا الي رق إدارة عمله ي ط ه، أو ف  أو تعديل
ات              عالوة على اإلبقاء على النصوص التي      رخيص للجمعي ة في الت سلطة التنفيذي  تحكم سيطرة ال

وآذا تقييد حق الجمعيات في االنخراط الطوعي    . بجمع التبرعات أو الحصول على منح خارجية      
دولي،   ي أو ال وطني أو اإلقليم ستوى ال ى الم واء عل بكات، س ادات أو ش ات أو اتح ي ائتالف ف

ت أو األنشطة التي تمارسها الجمعيات، وفي       وإطالق يد جهة اإلدارة في االعتراض على القرارا       
ة، أو المضي في                   ات المنتخب ا، أو عزل الهيئ شطة بعينه د أن شمل تجمي فرض عقوبات متنوعة ت

 . إجراءات حل وتصفية الجمعية
 

وق        ا حق ن بينهم يس م ط، ل دانين فق ن مي ر م ي أآث ل ف ات العم ى الجمعي شروع عل ر الم ويحظ
سان د –! اإلن ر مقي ان غي د أن آ الي  بع ى الح انون القمع ي الق إن –ف شروع ف ذا الم  وبموجب ه

ة           ات القيادي ات الهيئ ي انتخاب دخل ف ة اإلدارة الت وز لجه ا يج ه، مثلم وز ل ي يج اد اإلقليم االتح
 . للجمعية واستبعاد من تراهم من المرشحين لعضوية هذه الهيئات

 
سمح   ه ي سية، حيث أن سلطية بولي ة ت ى نزع د عل انون الجدي ات وينطوي الق د جمعي ة بعق للحكوم

، وبالتدخل في تحديد قوام الجمعيات العمومية وشروط       !عمومية ألى جمعية رغم أنف أعضائها       
، وهي أمور في مجملها تشكل عدوانًا        !!انعقادها، وحق العضو في أي جمعية في االنسحاب منها        

نظم ي صياغة ال ة ف ا العمومي ة وأعضاء جمعيته ى الحق األصيل لمؤسسي الجمعي وائح عل  والل
 . التي تحكم عالقة الجمعية بأعضائهااألساسية

شائها أشكاًال              ة التي تتخذ في إن ر الحكومي ويشدد مشروع القانون الحظر على آل المنظمات غي
دني المصري              انون الم ة، رغم أن الق شرآات المدني قانونية أخرى غير الجمعيات، بما في ذلك ال

ا سمح به وزير ال. ي شروع ل سمح الم ث ي ات،  حي ذه المنظم شطة ه اف أن اعي بإيق ضامن االجتم ت
شاط من                    ة ألي ن راخيص مزاول نح ت ويحظر على الجهات التي تملك قانونًا الترخيص بإنشائها م

 ! أنشطة العمل األهلي، ويشدد على اعتبار مثل هذه التراخيص منعدمة منذ صدورها 
ضوية      ى أن الع سياق عل ذا ال ي ه ة ف ات الموقع د المنظم ام       وتؤآ اد الع ي االتح ة ف اإلجباري

د      ي تحدي شرع ف ل الم ن قب صارخة م دخالت ال ذلك الت ة وآ ادات اإلقليمي ر االتح ات، عب للجمعي
ة، ا القيادي شكيل هيئاته ي ت ادات وف ذه االتح ام ه ايير صالحيات ومه ًا صارخًا للمع شكل انتهاآ  ي

شاء اتحادات أو                         ة الحق في االنضمام الطوعي أو إن ر الحكومي ل للمنظمات غي الدولية التي تكف
 في صياغة   األصيل تعبر عن مصالحها وأهدافها المشترآة، ويكون لها الحق          ائتالفاتشبكات أو   

ة عل       األساسيةأنظمتها   سئوليات الواقع ى مختلف األطراف التي تنضوي      التي تحدد األدوار والم
 . في عضوية هذه االتحادات أو الشبكات

شاء     ة إن ر بحري ي تق تورية الت ضمانات الدس ضًا لل ًا صارخًا أي دخالت انتهاآ ذه الت شكل ه ا ت آم
ات شبه                       ام للجمعي اد الع ى أن االتح ة، وتلفت المنظمات النظر إل االتحادات على أسس ديمقراطي

ة اإلدارة          الحكومي يجري تصديره آغطاء    ه جه زة األمن         – تفرض من خالل ى أدق أجه  أو بمعن
ة                ات األهلي رة في مصير الجمعي ى واألخي ة األول سفية    –التي تملك الكلم ة والتع ا العقابي  قراراته
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اذ                    ا أو اتخ التي تمكنها من تجميد نشاط أي جمعية أو وقف بعض أنشطتها أو عزل مجلس إدارته
 .  قرار قضائي بحلهااستصدارالتي تبيح الترتيبات القانونية واإلجرائية 

 
آما تالحظ هذه المنظمات نزوعًا مفرطًا في التعديالت المقترحة لفرض مزيد من القيود والتدخل              

ة، ومحاصرة               ات والمؤسسات األهلي شطتها في صميم عمل الجمعي ديالت       أن ذه التع ، فبموجب ه
ظة يتعين أن يتم إشهارها بقرار من       فإن الجمعيات المرآزية التي تعمل على نطاق أآثر من محاف         

اعي ضامن االجتم ر الت ل عن . وزي ال ال يق ًا بتخصيص م ة مرتهن ات تأسيس مؤسسات أهلي وب
ًا                         100 شكل عائق ذى ي ى، وهو األمر ال  ألف جنيه، في حين أن القانون الحالي لم يشترط حد أدن

ا إ       يتعين عليه ي س سجلة، والت ة الم سات األهلي ن المؤس شرات م ام الع ذه    أم ر ه م تمري ا ت ذا م
 . التوقف عن النشاطالتعديالت أن تعيد توفيق أوضاعها في ظله أو 

سبق أن طلبت من مختلفة،تجدر اإلشارة أن منظمات تنموية وحقوقية من مناطق جغرافية           
ي   ة، والت ر الحكومي ات غي ع المنظم سات استماع م د جل ضامن عق ر الت ان ووزي يس البرلم رئ

 .من مشروع لقانون الجمعيات األهلية، و لكنها لم تتلق  أي استجابةأعدت بالفعل أآثر 
شأن    ة ب اءات الحكومي دى زيف االدع دنى م ع الم ة للمجتم ر قمعي انون األآث شروع الق د م يؤآ
ام              ه أم ا تعهدت ب ذ م ة تنفي زام الحكوم ى عدم اعت شير إل ضا ي ل أي أحداث أصالح ديمقراطي،ب

دد   ذ ع ت بتنفي دما قبل ع، عن الم أجم دوري    الع تعراض ال ة االس ار عملي ي إط يات ف ن التوص  م
ان من              ا  الشامل التي أجراها مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة في فبراير الماضي، وآ بينه

ة بحيث يضمن                     ضمان ات األهلي انون الجمعي ديل ق سان، و تع دافعين عن حقوق اإلن حماية الم
 ! . عمل بحرية منظمات المجتمع المدني ، وقدرتها على التيسير نشاط

 
ة   ات الموقع د المنظم ى    وأخيرا،تؤآ ددا عل ق     مج ن ح دفاع ع ل ال ن أج ا م تمرار حملته  اس

ا                     سلمية بم ع الوسائل ال شكل مستقل ، و التصدي بجمي سهم ب المواطنين األصيل في تنظيم أنف
ة      ة أي ي، و مواجه شاط األهل تقاللية الن ل ضمان اس ن أج ة م ات الدولي ى اآللي وء إل ا اللج فيه

ه،         ت تقص من حريت وحدها الحق في وضع سياساتها          للمنظمات   وضمان أن يكون      دخالت  تن
ا ،   وأعضائها وأولوياتها و آليات عملها وهياآلها التنظيمية،واختيار مؤسسيها          وإدارة وقياداته

   .نشاطها
 

 : المنظمات وفقا لترتيب األبجدى 
 اتحاد المدافعين عن حقوق االنسان العرب 

 ي لنشطاء حقوق اإلنسانالبرنامج العرب
 الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي 

 الجمعية المصرية للمشارآة و التنمية المستدامة 
 الجمعية المصرية للنهوض بالمشارآة المجتمعية

 الشبكة العربية  لمعلومات حقوق اإلنسان
 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
 ةالمجلس العربي لدعم المحاآمة العادل
 المجموعة النسائية  لحقوق اإلنسان 

 المعهد الديمقراطى المصرى
 المرآز المصري لحقوق المرأة

 المرآز المصري لحقوق األنسان 
 المرآز المصري للتكوين المعرفي باالسكندرية   
 المرآز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية

 المرآز المصري للتنمية وحقوق اإلنسان 



               !    الجمعيات األهلية " عسكرة"نحو   منظمة غير حكومية 71حملة المنظمات غير الحكومية بيان صادر عن 

 
4

 ى للحقوق االقتصادية واالجتماعيةالمرآز المصر
 "عدالة" المؤسسة العربية 

 المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان
 األسرةتنمية المؤسسة المصرية ل

 المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
 المنتدى المدنى الديمقراطى بالسويس 

 المنظمة العربية لإلصالح الجنائي 
 ية لحقوق اإلنسانالمنظمة المصر

 جماعة تنمية الديمقراطية
 جمعية اشراقة باألسكندرية 

 جمعية أصدقاء البيئة باألسكندرية 
 جمعية اطالقة الغد باالسكندرية

   جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية
 جمعية التضامن من اجل التنمية و حقوق االنسان

 جمعية المرصد المدني لحقوق اإلنسان
 ة المرأة العربية للتنمية باإلسماعيلية  جمعي

 جمعية المرأة والتنمية باألسكندرية 
 جمعية المرأة والمجتمع 

 باألسكندرية  جمعية المنتزة للتنمية الثقافية
 المواطن للتنمية وحقوق االنسانجمعية 

 جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان
 جمعية أمى للحقوق والتنمية 

 د لرعاية االسرة والطفولةجمعية بورفؤا
 جماعة تحوتي للدراسات المصرية باألسكندرية 

  جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء 
 للتنمية وحقوق اإلنسان " مجتمعنا " جمعية 

 جمعية محبي العلم والعلماء االسكندرية 
 جمعية معاآم للمساعدات االجتماعية

 بورسعيد  "تحت التأسيس" جمعية مساواة لحقوق اإلنسان 
 دار الخدمات النقابية والعمالية

   بورسعيد مبادرون لدعم التنمية و التعليم المدنى
 مصريون ضد التمييز الدينى 

 مجموعة المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان
 للدراسات األنمائية" ابن خلدون "مرآز 

 مرآز األرض لحقوق اإلنسان
 مرآز الجنوب لحقوق اإلنسان 

 ة لدراسات حقوق اإلنسانمرآز القاهر
 مرآز النديم للعالج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
 مرآز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 

 مرآز حابى للحقوق البيئية
  السويس-مرآز حرية لحقوق اإلنسان  

 حماية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسانمرآز 
 مرآز صحفيون متحدون
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   االنسان مرآز قناة السويس لحقوق 
 مرآز هشام مبارك للقانون

 "اآت " مرآز وسائل االتصال المالئمة من اجل التنمية 
 مؤسسة الحياة األفضل للتنمية الشاملة بالمنيا 

 مؤسسة المرأة الجديدة
 مؤسسة المرأة والذاآرة 

 مؤسسة أوالد األرض لحقوق اإلنسان
 مؤسسة حرية الفكر والتعبير

  اإلسماعيلية  – االجتماعية مؤسسة سهم الثقة للتنمية
 مؤسسة مرآز قضايا المرأة المصرية 

 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان 
  ملتقي تنمية المرأة 

  
 


