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حرية تكوين الجمعيات ي مصر
ً
أوال :مقدمة
يقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان هذا التقرير بخصوص الحق $ي حرية تكوين الجمعيات ،ويركز هذا التقرير
ع1ى الجزء الخاص بﺤق تكوين املنظمات غ 9:الحكومية ،والتطورات ال>= شهدها منذ الدورة ٔالاوAى من الاستعراض
ً
ونظرا ملﺤدودية املساحة املتاحة فسوف نعرض ألبرز الوقائع والانVWاكات ال>= تدلل ع1ى
الدوري الشامل $ي ،٢٠١٠
طبيعة ٕالاشكاليات والعقبات الرئيسية ال>= تﺤول دون تمتع ٔالافراد ]Vذا الحق الذي تم إرسائه $ي الاتفاقيات الدولية
ٔالاساسية لحقوق ٕالانسان ،وال>= صادقت علVdا الحكومة املصرية.
ً
ثانيإ :الاطار العام للحق ي حرية تكوين الجمعيات ي مصر:
 .١قبلت الحكومة املصرية $ي الاستعراض الدوري الشامل ً
عددا من التوصيات ال>= ُوجهت لها بشأن حرية تكوين
ً
الجمعيات ،وجاءت تلك التوصيات إجماال لتﺤث الدولة ع1ى ضمان حرية تكوين الجمعيات ومواصلة الجهود
إلصالح القانون  ٨٤لسنة ) ٢٠٠٢قانون الجمعيات واملؤسسات ٔالاهلية( ،ووضع إجراءات بسيطة وسريعة وغ9:
تمx:ية وال تخضع لتقدير السلطة إدارية عند إنشاء املنظمات غ 9:الحكومية وأن تكون متفقة مع املعاي 9:الدولية
لحقوق ٕالانسان .كما تعهدت مصر بالنظر $ي بعض التوصيات والرد علVdا $ي وقت مناسب ،وكان من ضمن تلك
التوصيات تعديل املواد  ،١١و ١٧و ٤٢من القانون  ٨٤لسنة ٢٠٠٢؛ لضمان عدم كبح أنشطة املنظمات غ9:
الحكومية وأنشطة جميع املدافع:ن عن حقوق ٕالانسان ،أو تعطيل قدرVا $ي جمع التمويل .كما تعهدت الحكومة
ً
من تلقاء نفسها بتنقيح قانون املنظمات غ 9:الحكومية بما يقلل من دور ٕالادارة ويمنح تلك املنظمات استقالال أك.9
 .٢شهدت مصر $ي ٔالاربعة أعوام املنصرمة منذ الاستعراض الدوري ٔالاول $ي  ٢٠١٠تغ9:ات سياسية هائلة ،بسبب
انتفاضة  ٢٥يناير  ٢٠١١وتعاقب علVdا أربع حكومات وهم حكومة الرئيس ٔالاسبق حس= مبارك ،حكومة املجلس
ً
سياسيا من القوات
ٔالاع1ى للقوات املسلحة ،حكومة الرئيس السابق مﺤمد مر= ،والحكومة الحالية املدعومة
املسلحة .وبالرغم من تعاقب تلك الحكومات ال>= جاء أغلVا بتوجهات أيدولوجية مختلفة ،إال أن القاسم املش9ك
ب:ن تلك الحكومات هو انVWاك الحق $ي تكوين الجمعيات ،ودللت الخطوات ال>= اتخذVا تلك الحكومات وال>= ظهرت
$ي صور مشروعات قوان:ن أو إجراءات قضائية أو قانونية عدم وجود نية الح9ام تعهدات مصر الدولية سواء تلك
املوجودة $ي الاتفاقيات الدولية أو ال>= تعهدت ]Vا مصر $ي الاستعراض الدوري ٔالاول $ي .٢٠١٠
 .٣لم تتغ 9:نظرة الحكومات املتعاقبة للمنظمات غ 9:الحكومية عن تلك ال>= كانت سائدة طوال  ٣٠سنة من ف9ة حكم
الرئيس ٔالاسبق حس= مبارك ،فكانت الحكومات املتعاقبة تنظر إAى تلك املنظمات ع1ى أVا جزء من الحكومة،
ويجب أن تعمل ً
دائما تنظر لتلك املنظمات ع1ى أVا ال يجب أن تبقى ً
وفقا لتوجهاVا ،كما أVا كانت ً
بعيدا عن
املراقبة اللصيقة للحكومة فتﺤاول بالشكل الذي ينVWك خصوصية املنظمات واستقالليVWا عن ٕالادارة ،كما أن حالة
العداء للمنظمات غ 9:الحكومية استمرت ،السيما بﺤق املنظمات الحقوقية ،فشهدت ٔالاربع سنوات املاضية
حمالت تشويه لسمعة وصورة املنظمات الحقوقية بشكل غ 9:مسبوق ومVي عن طريق إلصاق Vم العمالة
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والخيانة وتنفيذ أجندات أجنبية من أجل زعزعة الاستقرار $ي البالد .كما تم اقتﺤام العديد من مقار املنظمات غ9:
الحكومية ومﺤاكمة بعض العامل:ن ]Vا.
 .٤ع1ى الرغم من أن دستور  ،٢٠١٢ودستور  ٢٠١٤قد تضمنا تأسيس الجمعيات ٔالاهلية باإلخطار ،وعدم جواز حلها
بموجب قرار صادر من السلطات التنفيذية .إال أن املواد املتعلقة بكيفية تأسيس الجمعيات وحلها لم يتم إدخال
التعديالت الالزمة علVdا ،بل ع1ى العكس فقد شهدت السنوات ٔالاربع املاضية تقديم الحكومات املتعاقبة ألك 9من
خمسة مشروعات قوان:ن للمنظمات غ 9:الحكومية وال>= ال يتوافق أVا مع املعاي 9:الدولية للحق $ي تكوين
الجمعيات ،بل أن أغلب تلك املشروعات جاءت أشد ً
قمعا وتقيي ًدا للحق من القانون الحاAي رقم  ٨٤لسنة ،٢٠٠٢
وبالرغم من أنه بعد  ٢٥يناير  ٢٠١١شاركت منظمات املجتمع املدني $ي العديد من اللجان واملناقشات حول قانون
الجمعيات؛ إال انه لم يتم ٔالاخذ بأي من مق9حات تلك املنظمات.
 .٥إن الاستنتاجات السابقة وما سيعرضه هذﻩ التقرير $ي السطور القادمة يعطي مؤشرات قوية أنه بعد مرور ٤
سنوات من الدورة ٔالاوAى لالستعراض الدوري الشامل وتقديم توصيات للحكومة املصرية بخصوص حرية تكوين
الجمعيات –قبلت الحكومة معظمها– فإن وضعية حرية تكوين الجمعيات $ي مصر ال تزال تعاني من تدهور
وانVWاكات مستمرة.
ً
ثالثإ :الاطار التشريEي للحق ي تكوين الجمعيات ي مصر

أ .قانون الجمعيات ٔالاهلية  ٨٤لسنة ٢٠٠٢
 .٦الزال القانون  ٨٤لسنة  ٢٠٠٢هو القانون املنظم للجمعيات واملؤسسات ٔالاهلية )املنظمات غ 9:الحكومية( ،ولم
يجرى تعديله ح> £كتابة هذا التقرير .ويعت 9¤هذا القانون من القوان:ن القمعية شديدة التقييد لعمل الجمعيات
ٔالاهلية ،ويبعد ً
تماما عن املعاي 9:واملمارسات الفض1ى $ي حق تكوين الجمعيات ،وتكمن أسوأ مشكالته $ي التاAي:
 .iفرض القانون التسجيل ٕالاجباري ع1ى الجمعيات أو أي كيان أخر يقوم بعمل الجمعياتً ،
ملزما إياها إما
ً
الخضوع ألحكامه وإما حل املنظمة بقوة القانون )املادة  ٤إصدار( ،عالوة ع1ى معاقبة القائم:ن علVdا بالحبس مدة
ال تزيد ع1ى سنة وغرامة ال تصل إAى ألفي جنيه مصري أو بإحدى هات:ن العقوبت:ن $ي حال عدم تسجيلها ) ٧٦بند
ب( .وهو ما يتنا$ى مع ما ذهب إليه تقرير املقرر الخاص املع= بالحق $ي حرية التجمع السلم= والحق $ي حرية
تكوين الجمعيات حيث ذهب إAى اعتبار أن "الحق $ي حرية تكوين الجمعيات يﺤم= الجمعيات غ 9:املسجلة

بصورة متساوية".
 .iiأعطى القانون لجهة ٕالادارة سلطات واسعة لرفض تسجيل الجمعيات ً
بناء ع1ى معاي 9:فضفاضة غ 9:منضبطة.
فقد اش9ط القانون الكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية وجوب الحصول ع1ى موافقة الجهة ٕالادارية أو
مرور ً ٦٠
يوما من تقديم طلب التأسيس )املادة  .(٦ففي الواقع العم1ي ،إن ٔالاجل املنصوص عليه $ي هذﻩ املادة
يجد تفس9:ﻩ $ي ضرورة موافقة الجهات ٔالامنية ع1ى تأسيس الجمعية من خالل املوافقة ع1ى نشاطها أو مؤسسVdا.
و$ي حالة اع9اض هذﻩ الجهات ع1ى أي مVما تقوم الجهة ٕالادارية برفض تأسيسها متعللة بأسباب فضفاضة
إلضفاء املشروعية ع1ى هذا الرفض مثل "Vديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام وٓالاداب أو الدعوة إAى
التمي x:ب:ن املواطن:ن ،ممارسة أي نشاط سيا= أو نقابي يقتصر ممارسته ع1ى ٔالاحزاب السياسية أو النقابات،
عدم صالحية املقر املتخذ لها )املادة .(١١
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.iii

.iv

.v

.vi

.vii

ﱠ
قيد القانون حق الجمعيات $ي الانتساب أو الانضمام إAى منظمات أو هيئات وخارج مصر .عندما اش9ط وجوب
يوما دون اع9اض كتابي مVا )املادة ً ،(١٦
الحصول ع1ى موافقة الجهة ٕالادارية بعد إخطارها أو مرور ً ٦٠
مقررا
عقوبة الحبس مدة ال تزيد ع1ى  ٣أشهر وغرامة ال تزيد ع1ى ألف جنيه أو بإحدى هات:ن العقوبت:ن حال مخالفة
ً
ثالثا /ب( .وتعد هذﻩ املادة ً
قيدا ع1ى قدرة الجمعيات $ي اكتساب الصفة الاستشارية لدى
ذلك )املادة /٧٦
املجلس الاقتصادي والاجتما·ي باألمم املتﺤدة .كما سمح القانون للحكومة بالتدخل $ي أنشطة املنظمات غ9:
الحكومية وذلك عن طريق التﺤكم $ي تمويلها وطرق تنمية مواردها املالية باملوافقة والرفض حيث جعل القانون
قدرة الجمعية ع1ى الحصول ع1ى تمويل من داخل مصر أو من جهات خارج مصر مرهون باملوافقة املسبقة للجهة
ٕالادارية أو للوزير $ي حالة التمويل ٔالاجن¸= وقد تجاهل القانون تﺤديد أسباب يمكن من خاللها رفض طلب
الحصول ع1ى ٔالاموال )املادة ً ،(١٧
مقررا عقوبة الحبس مدة ال تزيد ع1ى  ٦أشهر وبغرامة ال تزيد ع1ى ألفي جنيه
أو بإحدى هات:ن العقوبت:ن حال تﺤقق ذلك ،باإلضافة إAى إلزام املسئول عن ذلك بغرامة تعادل قدر ما تلقاﻩ من
ً
أموال )املادة ً /٧٦
ثانيا/جـ( .وعادة ما يكون املوافقة ع1ى تمويل الجمعية مرهون بموقف ٔالاجهزة ٔالامنية من
املنظمة ومن النشاط الذي تريد أن تمارسه فع1ى سبيل املثال ،تقدمت إحدى الجمعيات بطلب للموافقة ع1ى
تمويل بخصوص مراقبة انتخابات  ،٢٠١٠ولم تﺤصل الجمعية ع1ى املوافقة إال $ي منتصف عام .٢٠١١
تدخل القانون إAى أبعد حد $ي خصوصية الجمعيات وذلك بغرض إبقا»Vا تﺤت الرقابة املستمرة وأن تكون تﺤت
سيطرة الجهة ٕالادارية عندما قيد القانون حرية الجمعية $ي اختيار أجهزVا ٕالادارية عن طريق تﺤديد تشكيل
مجالس إدارVا ،ومواعيد اجتماعاVا ،والنصاب الالزم النعقادﻩ ولصحة قراراته .كما أجاز للوزير املختص عزل
مجلس ٕالادارة ،هذا باإلضافة إAى منج الجهة ٕالادارية حق الاع9اض ع1ى أي من أعضاء مجلس ٕالادارة واستبعادﻩ،
كما أجاز للجهة ٕالادارية الاع9اض ع1ى قرارات مجلس إدارة املنظمة.
أخضع القانون تسجيل املنظمات ٔالاجنبية إلجراءات شديدة التعقيد تجعل عملية تسجيل منظمة دولية أمر
شبه مستﺤيل وخاضع للموافقات ٕالادارية ؤالامنية ،فع1ى سبيل املثال هناك منظمات دولية $ي مصر تﺤاول
التسجيل منذ عام  ٢٠٠٨ولم ترفض الجهة ٕالادارية طلVا ولم توافق عليهً .
طبقا للقانون فمن حق الجهة ٕالادارية
رفض طلب تسجيل املنظمات ٔالاجنبية دون إبداء ٔالاسباب .كما أن ما يﺤدث مع أغلب املنظمات الدولية
ً
خصوصا الحقوقية– أن يتم تغي 9:وتعديل املستندات املطلوبة للتسجيل كل ف9ة لكي تدخل املنظمة الدولية
–
ً
$ي ٕالاجراءات نفسها من جديد إAى ما الVاية .عالوة ع1ى عدم الxام الجهات املعنية باملدة القانونية ملنح ال9اخيص.
أعطى الوزير املختص الحق $ي إصدار قرار بﺤل املنظمة وذلك ً
وفقا ألسباب فضفاضة مثل ارتكاب مخالفة
ُ
جسيمة للنظام العام أو ٓالاداب ،أو ألسباب تافهة مثل عدم قدرة الجمعية ع1ى تﺤقيق أهدافها ال>= أنشئت
ألجلها .أو حلها ألسباب أخرى مثل "الحصول ع1ى تمويل من الخارج دون الحصول ع1ى موافقة بذلك أو الاش9اك
ً
$ي منظمات أو هيئات أجنبية دون موافقة الجهة ٕالادارية" )املادة  .(٤٢فيما يمثل انVWاكا للحق $ي تكوين
الجمعيات.
القانون  ٨٤لسنة  ٢٠٠٢احتوى ع1ى عقوبات سالبة للحرية ع1ى مخالفة بعض أحكامه؛ وذلك ]Vدف ترهيب
القائم:ن ع1ى العمل ٔالاه1ي ،تلك العقوبات تتمثل $ي الحبس والغرامة املالية ،ع1ى أفعال ال يمكن اعتبارها جريمة
$ي حد ذاVا ،مثال "إنشاء كيانات تمارس أنشطة الجمعيات دون استيفاء إجراءات تسجيلها ،مباشرة نشاط
الجمعية قبل إتمام قيدها ،الانتساب إAى جهة خارجية دون الحصول ع1ى موافقة بذلك" .هذا باإلضافة إAى
تجريم أفعال تعت 9¤من قبيل املخالفات ٕالادارية ،مVا "تلقي أموال دون الحصول ع1ى موافقة بذلك ،إنفاق أموال
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$ي غٔ 9:الاغراض ال>= أنشئت ألجلها )املادة  .(٧٦ويالحظ ع1ى تلك ٔالافعال أن العقوبة ستنطبق ح> £ولو لم تؤد إAى
ارتكاب جريمة جنائية.

ب .قانون العقوبات رقم  ٥٨لسنة ١٩٣٧
 .٧احتوى قانون العقوبات ع1ى مواد أشد قسوة من حيث التجريم لبعض ٔالاعمال ال>= تدخل $ي نطاق عمل
الجمعيات ،فبموجب قانون العقوبات تم عقاب  ٤٣من موظفي منظمات دولية تعمل $ي مصر بعقوبات تصل إAى
الحبس عام:ن ،وتم معاقبة أخرون بعقوبة السجن خمس سنوات وذلك لعدم امتثالهم للمﺤاكمة.
ً
فروعا لها دون الحصول
يعاقب قانون العقوبات املصري كل من أنشأ أو أسس أو أدار جمعية ذات صفة دولية أو
ع1ى ترخيص بالحبس مدة ال تزيد ع1ى  ٦أشهر وبغرامة  ٥٠٠جنيه أو بإحداهما )املادة  ٩٨جـ( هذا باإلضافة إAى حل
ً
املنظمة ومصادرة أموالها وأمتعVWا وأموالها وأوراقها )املادة  ٩٨ه عقوبات( .هذا فضال عن الحبس مدة ال تزيد ع1ى ٣
أشهر لكل من انضم إAى هذﻩ الجمعية أو اش9ك فVdا بأية صورة )املادة  ٩٨ج(.
ً
.٨
وفقا لقانون العقوبات يجوز الحكم بالسجن ع1ى كل من أنشأ جمعية يكون غرضها الدعوة لتعطيل الدستور أو
القانون أو ٕالاضرار بالوحدة الوطنية أو السالم الاجتما·ي )املادة  ٨٦مكرر( .بل ٔالاك 9من ذلك تعاقب املادة
بالسجن  ٥سنوات ع1ى كل من انضم إAى مثل هذﻩ الجمعيات وشارك فVdا ،أو مجرد حيازته ً
بيانا من البيانات
املطالبة بوقف القانونُ .وي َ
الحظ ع1ى تلك املادة أVا لم تش9ط انVWاج الجمعية للعنف لتﺤقيق تلك ٔالاغراض.
ابعا :محاوالت الحكومات املتعاقبة لتمرير مشروعات قوانXن أشد ً
ر ً
قمعا القانون الحاZي
قمعا من القانون الحاAيً ،
 .٩حاولت الحكومات املتعاقبة ع1ى مدار أربع سنوات تمرير مشروعات قوان:ن أشد ً
فوفقا
لتصريح مسئول حكومي بارز $ي إحدى جلسات مجلس الشورى $ي مارس  ٢٠١٣ذكر أن الحكومة ومنذ قيام ثورة
 ٢٥يناير  ٢٠١١بدأت $ي إعادة النظر $ي القانون الحاAي رقم  ٨٤لسنة  ،٢٠٠٢ألنه ال يستطيع أن يواجه التمويل
ٔالاجن¸=.
 .١٠لم تتفق أي من مشروعات القوان:ن ال>= طرحت $ي ٔالاربع أعوام املاضية مع املعاي 9:الدولية للحق $ي تكوين
الجمعيات بﺤسب بيانات متعددة صدرت من آلية ٕالاجراءات الخاصة باألمم املتﺤدة أو من املفوضية السامية
لحقوق ٕالانسان باألمم املتﺤدة .فاعتمدت تلك القوان:ن ع1ى إحكام السيطرة ع1ى إنشاء الجمعيات ٔالاهلية ووضعت
ً
قيودا قمعية للغاية ع1ى التمويل ٔالاجن¸= وإنشاء املنظمات ٔالاجنبية .وصلت تلك القيود القمعية لدرجة اش9اط
موافقة ٔالاجهزة ٔالامنية ع1ى تلقي التمويل ٔالاجن¸= للمنظمات املﺤلية واملوافقة ع1ى تأسيس املنظمات ٔالاجنبية $ي
مصر )مشروع قانون مقدم من الرئيس السابق مﺤمد مر= $ي مايو .(٢٠١٣
ُ
 .١١اعتمدت أغلب مشروعات القوان:ن ال>= قدمت خالل تلك الف9ة ع1ى استخدام لفظ ٕالاخطار عند تأسيس الجمعية
أو تلقي تمويل أجن¸=؛ إلعطاء انطباع بأن القانون يقوم بتسهيل عمل الجمعيات ،إال أنه مع النظر إAى إجراءات
ٕالاخطار املزعوم نجد أنه إجراءات موافقة مسبقة مقنعة ،كأن ينص القانون ع1ى مرور ف9ة زمنية معينة من تقديم
"ٕالاخطار" دون اع9اض الجهة ٕالادارية أو السلطة املختصة.
$ .١٢ي أغسطس  ٢٠١٣دعت وزارة التضامن الاجتما·ي إAى تشكيل لجنة لوضع قانون جديد للجمعيات ٔالاهلية ،ضمت
تلك اللجنة ممثل:ن عن منظمات غ 9:حكومية ومنظمات حقوقية من بيVا مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان
)كاتب هذا التقرير( ،إال أن أعضاء اللجنة فوجئوا $ي ف9¤اير  ٢٠١٤بإدخال بعض التعديالت ال>= لم تتم مناقشVWا $ي
ً
خصوصا $ي موضوعات التمويل ٔالاجن¸= واملنظمات الدولية ،وقامت وزارة التضامن الاجتما·ي
اجتماعات اللجنة،
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حرية تكوين الجمعيات ي مصر
بتقديم مشروع القانون ملجلس الوزراء ،مما يث 9:مخاوف وتشككات مشروعة من أن يقوم مجلس الوزراء وجهات
أخرى بإدخال تعديالت أخرى عليه تجعله أشد ً
قمعا تجاﻩ املنظمات غ 9:الحكومية.
ً
خامسا :ممارسات الدولة ي مواجهة املنظمات غ 4Xالحكومية

ألف :اقتحام مقار املنظمات غ 4Xالحكومية
 .١٣شهدت ٔالاربع سنوات املاضية هجوم ضاري ع1ى املنظمات غ 9:الحكومية وصلت إAى درجة اقتﺤام مقار  ٨منظمات
غ 9:حكومية مصرية وأجنبية من ِقبل قوات الشرطة املدنية وقوات جيش ،وهو ما ُيعد منعطف $ي منت £Êالخطورة
يكشف تطور عالقة الدولة بالحق $ي حرية التنظيم $ي ٔالاربعة أعوام املاضية ،وكانت املنظمات ال>= تم اقتﺤامها
كالتاAي:
 .iف9¤اير  :٢٠١١تم اقتﺤام مركز هشام مبارك للقانون قبل قوات الشرطة العسكرية وأفراد من املخابرات
العسكرية ،وتم التﺤفظ ع1ى كمبيوترات وأوراق مختلفة كانت تستخدم $ي تقديم الدعم القانون للمتظاهرين.
 .iiديسم :٢٠١١ 9¤قامت قوات الشرطة وأعضاء من النيابة العامة باقتﺤام مقرات عدد من املنظمات الدولية
واملصرية وهم :مرصد املوازنة العامة لحقوق ٕالانسان – املركز العربي الستقالل القضاء واملﺤاماة – مؤسسة
بيت الحرية – املعهد الديمقراطي الوط= – املعهد الجمهوري الدوAي – مؤسسة كونراد أديناور .حيث قامت
قوات ٔالامن بإغالق مقار تلك املؤسسات ،ومصادرة ٔالاجهزة ؤالاوراق املوجودة بداخلها ،بعض تلك املؤسسات
استطاع أن يعمل بعد ذلك ،وهم مرصد املوازنة العاملة لحقوق ٕالانسان ،واملركز العربي الستقالل القضاء
واملﺤاماة.
جدير بالذكر أن بعض املنظمات ال>= تم اقتﺤام مقراVا مثل املعهد الجمهوري الدوAي ،واملعهد الديمقراطي
الوط= ،كانت قد حصلت ع1ى تصريﺤات بمراقبة انتخابات مجلس شعب  ٢٠١١وكانت منخرطة بالفعل $ي
عملية املراقبة أثناء اقتﺤام مقراVا ،مما منعها بعد ذلك من متابعة عملية مراقبة تلك الانتخابات.
 .iiiديسم :٢٠١٣ 9¤تم اقتﺤام املركز املصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،من ِقبل أفراد من ٔالامن الوط=
)الاسم الجديد لجهاز مباحث أمن الدولة املنﺤل( وقد تم القبض ع1ى عدد من العامل:ن باملركز ومصادرة أجهزة
كمبيوتر خاصة بالعامل:ن ،بﺤسب شهادة العامل:ن أنه قد تم استجوا]Vم حول مصادر تمويل املركز .الجدير
بالذكر أن املركز املصري قبل تلك الواقعة كان قد قدم تقرير موازي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية باألمم املتﺤدة ،أثناء مراجعة مدى الxام الحكومة املصرية بتعهداVا بموجب تصديقها ع1ى العهد
الدوAي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

باء :حمالت تشويه املنظمات الحقوقية والتحقيق ومحاكمة املدافعXن عن حقوق ٕالانسان
 .١٤شهدت الف9ة من شهر يوليو  ٢٠١١وح>ٓ £الان أسوأ حملة تلويث لسمعة املنظمات غ 9:الحكومية ال>= تعمل $ي
ً
سياسيا للتخلص من ٔالاصوات املعارضة ،عن
مجال حقوق ٕالانسان ،كما شهدت تلك الف9ة الزج بالقضاء وتوظيفه
طريق التﺤقيق القضائي مع عدد من املدافع:ن عن حقوق ٕالانسان وإحالة عدد أخر إAى مﺤكمة الجنايات والحكم
علVdم بالسجن ملدد ت9اوح ب:ن سنة مع إيقاف التنفيذ ح> £خمس سنوات.
$ .١٥ي يوليو  ٢٠١١أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة تق =Ëحقائق حول التمويل ٔالاجن¸= ملنظمات املجتمع املدني،
وذلك بعد تصريح للسف9:ة ٔالامريكية لدى القاهرة آن باترسون بأن ٕالادارة ٔالامريكية دعمت ً
ماليا عدد من منظمات
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حرية تكوين الجمعيات ي مصر
املجتمع املدني بغرض دعم التﺤول الديمقراطي $ي مصر بعد  ٢٥يناير  .٢٠١١صاحب عمل اللجنة وإعداد تقريرها
حملة ممنهجة من تلويث السمعة وإلقاء الاVامات ع1ى منظمات املجتمع املدني بالعمالة لدول أجنبية وخدمة
أجندات ومصالح ممولVdا ،بل ووصلت ع1ى حد إلقاء الVWم ع 9¤وسائل ٕالاعالم بالخيانة العظم.£
 .١٦لم تقف الاVامات عند حد وسائل ٕالاعالم ،بل صرح عدد من قيادات املجلس ٔالاع1ى للقوات املسلحة بأن عدد من
التنظيمات واملنظمات الشبابية يسعون إAى وجود فتنة ب:ن الشعب والقوات املسلحة عن طريق املطالبة ببعض
املطالب املتعلقة بالحريات ٔالاكاديمية وإصالح ٕالاعالم وتطه 9:القضاء.
 .١٧اتخذ الهجوم ع1ى املنظمات غ 9:الحكومية منÎى تصعيدي أخر عن طريق ٔالامر بكشف سرية حسابات عدد من
املنظمات الحقوقية وعدد من النشطاء الحقوقي:ن من ضمVم مركز القاهرة مقدم هذا التقرير ومدير املركز.
 .١٨أعلن وزير العدل ً
الحقا تعي:ن اثن:ن من قضاة التﺤقيق من أجل التﺤقيق $ي قضية التمويل ٔالاجن¸= ،وقد تم اختيار
اثن:ن من القضاة السابق:ن بنيابة أمن الدولة العليا $ي عهد الرئيس ٔالاسبق حس= مبارك لهذا ٔالامر ،وقد تم ت9¤ير
هذا الاختيار إAى خV9¤م الواسعة $ي التﺤقيق $ي مثل تلك النوعية من القضايا .وقد شهدت ف9ة التﺤقيقات العديد
من الانVWاكات القانونية ،فقد تم استخدام التﺤقيق كمنفذ أخر لتشويه سمعة منظمات حقوق ٕالانسان ،وذلك
عن طريق تسريب معلومات عن التﺤقيق $ي وسائل ٕالاعالم القريبة من ٕالادارة الحاكمة $ي ذلك الوقت ،وبالرغم من
أن مثل هذا الفعل مجرم بموجب قانون العقوبات املصري ح> £وإن كان ما تم تسريبه ً
كذبا ،إال أنه لم يتم مﺤاسبة
ًأيا من سرب تلك املعلومات ح>ٓ £الان .كما أن قضاة التﺤقيق أنفسهم قد ارتكبوا انVWاك مخالف للقانون ،حيث قام
قضاة التﺤقيق مع Vاية عملية التﺤقيق بعقد مؤتم صحفي لشرح طبيعة القضية ،وقد عمدوا أثناء املؤتمر
الصحفي إAى إثارة عدد من ٔالامور ال>= من شأVا دعم حملة تشويه سمعة املنظمات الحقوقية ،فقد أعلنوا أVم
ً
وجدوا خريطة ملصر $ي مقر إحدى املنظمات ،وقد جرى تقسيم مصر إAى خمسة أقاليم $ي تلك الخريطة ،فضال عن
أن تلك الخريطة ال تﺤتوي ع1ى حاليب وشالت:ن.
ً .١٩
بناء ع1ى التﺤقيقات ال>= أجراها قضاة التﺤقيق ،قررا إحالة أوراق القضية إAى مﺤكمة جنايات القاهرة ،و]Vا اVام
ً
ً
شخصا بتأسيس وإدارة والاش9اك $ي فروع ملنظمات دولية غ 9:مصرح لها العمل $ي مصر ،فضال عن صدور
لـ٤٣
قرار بمنع "املVWم:ن" من السفر.
 .٢٠بعد أوAى جلسات املﺤاكمة ظهر بشكل واضح مدى تدخل السلطة التنفيذية $ي س 9:املﺤاكمة ،حيث قرر القا=Ò
الذي ينظر القضية التنÎي عن نظرها وذلك الستشعارﻩ الحرج ع1ى حد وصفه ،أوضح القا$ =Òي وقت الحق أن
السبب وراء قرارﻩ هو تعرضه لضغوط من أجل رفع قرار حظر السفر عن "املVWم:ن" .مما أدى بمجلس القضاء
ٔالاع1ى إAى فتح تﺤقيق حول هذﻩ الواقعة .تمت إحالة القضية إAى دائرة أخرى وقد أمرت تلك الدائرة ع1ى الفور وقبل
مرور  ٤٨ساعة ع1ى تسلمها ألوراق برفع قرار الحظر من السفر بﺤق "املVWم:ن".
$ .٢١ي يونيو  ٢٠١٣أصدرت مﺤكمة جنايات القاهرة ً
حكما قابل للطعن عليه بمعاقبة "املVWم:ن" $ي هذﻩ القضية بأحكام
ت9اوح من سنة مع إيقاف التنفيذ وح> £خمس سنوات ،بVWمة تأسيس وإدارة والاش9اك $ي فروع منظمات دولية
َ
مؤسسة ع1ى خالف القانون.
 .٢٢لم تتوقف الحملة ع1ى منظمات حقوق إنسان عند هذا الحد ،ففي شهر مارس  ٢٠١٣صرح مسئول حكومي بارز $ي
ُ
مجلس الشورى ،أن التﺤقيقات $ي قضية التمويل ٔالاجن¸= قد أغلقت بﺤق املنظمات الدولية وذلك بإحالة ٤٣
" ً
مVWما" ملﺤكمة الجنايات ،إال أنه ثمة تﺤقيقات أخرى تجرى بﺤق املنظمات املصرية.
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حرية تكوين الجمعيات ي مصر
 .٢٣استمر الهجوم ع1ى منظمات املجتمع املدني ح>ٓ £الان؛ فاستخدمت ٕالادارة الحالية حر]Vا ع1ى تيارات ٕالاسالم
السيا= ،السيما جماعة ٕالاخوان املسلم:ن؛ لحشد الرأي العام ضد املنظمات غ 9:الحكومية ،السيما املنظمات
الحقوقية ،وذلك عن طريق نعت املنظمات الحقوقية بأVا طابور خامس ،وأحد أذرع التنظيم الدوAي لإلخوان
املسلم:ن ،ومن أدوات الدول ٔالاوربية وأمريكا من أجل إعادة ٕالاخوان املسلم:ن إAى الحكم.
$ .٢٤ي أغسطس  ٢٠١٣قامت جريدة ٔالاهرام اململوكة للدولة بإعادة نشر ملف التﺤقيقات $ي قضية التمويل ٔالاجن¸=
ُ
ً
ال>= أجريت $ي عام  ،٢٠١١فضال عن تقرير تق =Ëالحقائق $ي ذات القضية واملنوﻩ عنه $ي الفقرة  ،١٧وذلك من
أجل تذك 9:الرأي العام بتلك القضية وذلك ]Vدف تشويه سمعة تلك املنظمات.
ً
سادسا :الخاتمة
لعبت منظمات املجتمع املدني املصرية ً
دورا ً
هاما $ي كشف النقاب عن انVWاكات حقوق ٕالانسان ورفع الو·ي .ذلك الدور
الذي أسهم $ي بناء الزخم الذي أدى إAى خروج املالي:ن للشوارع وامليادين مرت:ن $ي  ٢٥يناير  ٢٠١١و$ي  ٣٠يونيو ٢٠١٣
مطالب:ن بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ٕالانسانية ،إال أن موقف الحكومات املتعاقبة من املنظمات غ9:
ُ
ً
معاديا لها .فلم تبد الحكومات املتعاقبة منذ الاستعراض الدوري ٔالاول ملصر $ي  ٢٠١٠أية رغبة $ي اح9ام
الحكومية ظل
ً
الحق $ي التجمع السلم= ،فضال عن العمل ع1ى دعم التﺤول الديمقراطي واح9ام حقوق ٕالانسان بشكل عام .بل ع1ى
ً
جهودا مستمرة لتقييد املجال العام ومﺤاوالت إسكات ٔالاصوات املعارضة ،أدت إAى
العكس فقد شهدت تلك الف9ة
انVWاكات خط9:ة بعضها كان ً
مميتا .امتلكت كل الحكومات ال>= تعاقبت $ي ف9ة ٔالاربع السنوات املاضية سلطة التشريع،
كانت تستطيع أن تصدر تشريعات للمنظمات غ 9:الحكومية تتيح لها الحرية ،وقد تقدمت املنظمات الحقوقية بالعديد
من املق9حات $ي هذا الشأن ،من ضمVا مسودت:ن لقانون:ن متفق:ن مع املعاي 9:الدولية ،إال أن الحكومات فضلت
استخدام سلطة التشريع هذﻩ $ي سن قوان:ن قمعية ال تتوافق مع املعاي 9:الدولية ،أو مﺤاولة اق9اح تشريعات
للمنظمات غ 9:الحكومية تعزز من سيطرة ٔالاجهزة ٔالامنية –املنخرطة $ي العديد من الانVWاكات– ع1ى عمل تلك املنظمات.
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