مذكرة إ ى ٔالاستاذ الدكتور إبراهيم محلب
رئيس مجلس الوزراء
من  ٢٣منظمة حقوقية
 ٢٤يوليو ٢٠١٤
تعرب املنظمات املوقعة ع+ى هذﻩ املذكرة عن رفضها الشديد ملشروع قانون الجمعيات ٔالاهلية املطروح من قبل
ً
مؤخرا املتمثلة
وزارة التضامن الاجتما8ي ،مثلما ترفض الخطوات التصعيدية ال BCاتخذ@?ا وزارة التضامن الاجتما8ي
Nي نشرها إعالن بجريدة ٔالاهرام صفحة  ٢٢بتاريخ  ١٨يوليو ٢٠١٤توجه من خالله ً
إنذارا يحل ما أسمته "الكيانات"
ال BCتعمل Nي مجال العمل ٔالاه+ي خالل ً ٤٥
يوما؛ وهو ما تعت]\ﻩ املنظمات املوقعة بمثابة "إعالن حرب" من قبل
ً
ً
سافرا ع+ى نظم قانونية أخرى مستقرة
واعتداء
الحكومة ع+ى حرية تكوين ونشاط منظمات املجتمع املدني Nي مصر،
منذ زمن طويل Nي شركات Nي مجاالت املحاماة ؤالانشطة ذات الطابع التنموي ؤالاكاديم BوالثقاNئ .الامر الذي يمكن
أن يؤدى إuى إصابة البنية القانونية املصرية بأضرار جسيمة ،وإهدار الثقة Nي النظم القانونية والقضائية السائدة،
وإغالق عدد كب \zمن املنظمات الحقوقية املصرية ،وسجن العاملzن ف?yاً ،
علما بأن ك]\ى املنظمات الدولية الحقوقية
ً
ً
قانونيا
ترخيصا
الدولية قد هجرت البالد بالفعل ،بسبب تزايد الضغوط والتحرشات ٔالامنية ~?ا ،ورفض منحها
بممارسة نشاطها.
من املث \zللدهشة أن يحدث هذا التدهور الخط \zقبل شهرين فقط من الجولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل
باألمم املتحدة لوضعية حقوق ٕالانسان Nي مصر Nي شهري أكتوبر ونوفم]\ من العام الجاري ،ومن املؤسف أن
الحكومة منذ الاستعراض ٔالاول Nي  ٢٠١٠لم تف بالتعهدات ال BCقطع?ا ع+ى نفسها ،من تحسzن بيئة عمل املنظمات
غ \zالحكومية ،وتعديل قانون الجمعيات س السمعة رقم  ٨٤لسنة  ٢٠٠٢ليتوافق مع املعاي \zالدولية.
إن املنظمات الحقوقية املوقعة ع+ى هذﻩ املذكرة تدعو الحكومة التخاذ عدد من التداب \zالجادة والفورية ال BCمن
ً
ً
إيجابيا
مؤشرا
شأ?ا إيقاف التدهور املستمر Nي حالة حقوق ٕالانسان ،وتعزيز املقاومة املجتمعية لإلرهاب ،وإعطاء
ع+ى صدق نواياها إلرساء دولة القانون واح\ام الدستور الذي استف Cعليه ماليzن املصريzن .ومن الخطوات الBC
يتعzن اتخاذها دون إبطاء ما ي+ي:
ً
مؤخرا من وزارة
 .١سحب مشروع قانون الجمعيات واملؤسسات ٔالاهلية املعادي للمجتمع املدني ،املق\ح
التضامن الاجتما8يً ،
نظرا لكونه يؤدى إuى تأميم املجتمع املدني ،وتحويله إuى قطاع شبه حكومي ،وإخضاع

ً
املنظمات غ \zالحكومية للسلطات املطلقة لألجهزة ٔالامنية ،فضال عما يمثله من ان?اك صارخ للدستور الذي
وافق عليه املصريون Nي استفتاء يناير .٢٠١٤
 .٢عودة وزارة التضامن الاجتما8ي للحوار حول مشروع القانون ال BCأعدته اللجنة املشكلة بقرار من وزير
التضامن الاجتما8ي السابق د .أحمد ال]\8ي Nي ?اية عام - ٢٠١٣والذي عرضته الحكومة ع+ى املفوضية
السامية لألمم املتحدة لحقوق ٕالانسان بجنيف -ليكون هذا املشروع هو أساس الحوار املجتمي?~ ،دف
ً
ً
تمهيدا لتقديمه لل]\ملان الجديد فور
تحسينه ليكون أك \ اتساقا مع املعاي \zالدولية لحرية تكوين الجمعيات،
انتخابه.
 .٣قيام الحكومة بسحب إعالن وزارة التضامن الاجتما8ي املشار إليه واملنشور Nي جريدة ٔالاهرام.
 .٤طلب املشورة الفنية من املفوضية السامية لحقوق ٕالانسان باألمم املتحدة ،عند صياغة قانون الجمعيات
ٔالاهلية ،لضمان توافقه مع ال¢امات مصر الدولية بموجب املادة  ٢٢من العهد الدوuي للحقوق املدنية
والسياسية والذي صدقت عليه مصر.
ً
أخ\zا ،تدعو املنظمات الحكومة التخ+ي عن ال¢¤عة املتأصلة للسيطرة ع+ى املنظمات املدنية )نحو  ٤٠.٠٠٠منظمة
مدنية( ومحاولة إسكا@?ا ،ووقف التدخل اليومي لألجهزة ٔالامنية Nي نشاطها ،وأن تعيد النظر Nي سياس?ا تجاﻩ
املنظمات غ \zالحكومية ،وأن تنظر إuى أنشط?ا والانتقادات ال BCتوجه للحكومة من خاللها ع+ى أ?ا فرصة لتحسzن
أداء الحكومة وتطوير خدما@?ا للشعب واح\امها لحقوق ٕالانسان ،مما يمكن أن يؤثر باإليجاب ع+ى تعزيز املقاومة
املجتمعية لإلرهاب ،واستعادة الاستقرار Nي البالد وازدهار اقتصادها.
املنظمات املوقعة
 .١مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان
 .٢الجماعة الوطنية لحقوق ٕالانسان والقانون
 .٣الجمعية املصرية للCDوض باملشاركة املجتمعية
 .٤جمعية حقوق ٕالانسان ملساعدة السجناء
 .٥الشبكة العربية ملعلومات حقوق ٕالانسان
 .٦شبكة املحروسة
 .٧الشبكة املصرية للمشاركة العامة
 .٨املبادرة املصرية للحقوق الشخصية
 .٩املجموعة املتحدة ،محامون ومستشارون قانونيون
 .١٠مركز الحقانية للمحاماة والقانون
 .١١املركز املصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 .١٢مركز حابي للحقوق البيئية
 .١٣مركز دعم وسائل الاتصال املالئمة من أجل التنمية )أكت(
 .١٤مصريون ضد التمي ghالديef
 .١٥املفوضية املصرية للحقوق والحريات

 .١٦املنظمة العربية لإلصالح الجنائي
 .١٧مؤسسة املرأة الجديدة
 .١٨مؤسسة املرأة والذاكرة
 .١٩املؤسسة املصرية الديمقراطية
 .٢٠املؤسسة املصرية للCDوض بأوضاع الطفولة
 .٢١مؤسسة حرية الفكر والتعبsh
 .٢٢مؤسسة قضايا املرأة املصرية
 .٢٣نظرة للدراسات النسوية

