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أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني
ترفض قانون

الجمعيات اللهلية الجديد
بيان مشترك
تعببرب الزحببزاب السياسببية ومنظمببات المجتمببع المببدني الموقعببة أدنبباه عببن بببالغ
اسبببببتيائها ورفضبببببها لمشبببببروع قببببانون الجمعيببببات ،المقببببترح مببببن بعبببببض لجببببان

البرلمان،والذي بدأت المناقشات البرلمانية زحبوله ،ووافبق البرلمبان أمبس على ٤٠
مببادة مببن مببواده الببب  89بسببرعة شببديدة -علببى أن يسببتكمل مناقشببة ببباقي مببواده

فببي جلسببة اليببوم  15نوفمبببر -وذلببك لن القببانون يقضببي فعليبباا علببى المجتمببع
المببدني ويحيببل أمببر إدارتببه للحكومببة والجهببزة المنيببة،كمببا يببدين الموقعببون

تعامببل البرلمببان مببع المجتمببع المببدني باعتببباره عببدو تحبباك الخطببط والقببوانين

السرية للقضاء عليه.
مشببروع القببانون محببل النقبباش يتشببابه إلببى زحببد كبببير مببع المشببروع الببذي سبببق
وطرزحته الحكومة ،ورفضته المنظمات الحقوقية ،ونشر بالمواقع البخبارية في

سبببتمبر الماضببي ،إل أن مشببروع "نببواب الشببعب" أشببد قمعبباا وعببداء للجمعيببات
الهليبببة ولفكبببرة التطبببوع والمببببادرات الجماعيبببة ،فضبببل عبببن أنبببه -زحبببال إقبببراره-

سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الهلية العاملة في مجببال التنميببة

والخببدمات الجتماعيببة المشببهرة بالفعببل .إذ يتعيببن عليهببم –بمببوجب القببانون-

توفيق أوضاعهم وفقاا لنصوصه ،التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منهببا
عدم ممارسة نشاط يتعارض مع المببن القببومي والنظببام العببام ،بببل ويفببترض أن
تبت الجه ة المختص ة )ال تي لم تح دد بع د( م ا إذا ك ان نش اط الجمعي ة يتواف ق

وازحتياجات المجتمع وبخط ط الدول ة ف ي التنميبة م ن ع دمه ،وهبو الشبرط البذي
يمثبببببل عبببببودة صبببببريحة –لقبببببانون الجمعيبببببات السببببببق رقبببببم  32لسبببببنة 1964

والمعروف بقانون تأميم العمل الهلي.

وعلى غرار مجلس المن القومي المنصببوص عليببه فببي الدسببتور،والمسببئول عبن

تحديد وسائل تأمين البلد ومواجهة المزمات والك وارث ،ن ص الق انون المق ترح
علبببى كيبببان يسبببمى ببببب"الجهبببامز القبببومي لتنظيبببم عمبببل المنظمبببات الجنبيبببة غيبببر

الحكوميببببة ،مكببببون مبببببن ممثلببببي  3جهببببات أمنيببببة ،بالضببببافة لممثلبببببي ومزارات
الخارجيببة ،والعببدل ،والتعبباون الببدولي ،والببومزارة المختصببة بالجمعيببات ،وممثببل
للبنببك المركببزي ،وأبخببر عببن وزحببدة مكافحببة غسببيل المببوال ،وعببن هيئببة الرقابببة

الداريببببة ،ويصببببدر بتشببببكيله قببببرار مببببن رئيببببس الجمهوريببببة .وبحسببببب القببببانون

المقترح يختص هذا الجهامز بالبت في شئون المنظم ات الدولي ة غيبر الحكومي ة
وتمويبببل وأوجببه التعببباون بيبببن الجمعيبببات المصبببرية وأي جهبببة أجنبيبببة .وأعتببببر

القانون أن عبدم رد الجه امز علبى الطلب ات المقدم ة ل ه بخلل  60ي وم يع د بمثاب ة

رفببض للطلببب ،ضببارابا بمبببادئ الدسببتور والمواثيببق الدوليببة الببتي صببادت عليهببا

مصر عرض الحائط ،وذلك فبي إط ار زحملبة منظمبة لمحارببة العمببل الهلبي بكبل
السبببل الممكنببة ،بمببا فببي ذلببك أعطبباء الحببق للحكومببة فببي العببتراض علببى كببل

قرارات الجمعية ،وترشيحات عضوية مجلس الدارة ،ودورية اجتماعاته.

القانون المقبدم مبن "نبواب الشبعب" تضبمن أيضبا عقوببات سبالبة للحريبة تصبل

للحببببس بخمبببس سبببنوات ،وغرامبببات ماليبببة تصبببل لمليبببون جنيبببه ،زحبببال أجبببرت

الجمعيبببة اسبببتطلعات رأي أو بحبببوث ميدانيبببة ،أو مارسبببت العمبببل الهلبببي دون

التسجيل وفاقا للقانون ،أو تعاونت بأي شكل مببع أي منظمببة دوليببة بمببا فببي ذلببك
أجهببزة المببم المتحببدة دون الحصببول علببى الموافقببة اللمزمببة لببذلك .ولببم يكتببف

القانون بحالة الهوس بعقاب الجمعيات فحسب ،بل ف رض عقوب ة الحب س لمبدة

ل تزيد عن سنة ،على أي جهة زحكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نش اط
يببدبخل ضببمن أغببراض الجمعيببات والمؤسسببات الهليببة ،بخلف الجهببة الداريببة

المختصبببة ،كمبببا أعتببببر مشبببروع القببانون مجبببرد نقبببل مقبببر الجمعيبببة دون إبخطبببار
الجهببة الداريببة جنحببة ،تصببل عقوبتهببا للحبببس لمببدة سببنة .وفببي سببابقة بخطيببرة

لقببببانون الجمعيببببات ،أعتبببببر النببببص المقببببترح أن المسببببئول عببببن الدارة الفعليببببة

للجمعية مسئوال جنائايا أصلايا عن إي إبخلل بأعمال الدارة.

لقبببد قطعبببت الدولبببة شبببواطا بعيبببادا فبببي بخطتهبببا الهادفبببة لستئصبببال المنظمبببات
الحقوقيببة الدوليببة والمصببرية ،مببن بخلل القضببية  173لسببنة  2011والمعروفببة

إعلمايا بقضية التمويل الجنببي ،والبتي علبى بخلفيتهبا تبم إغل ق مقبار عبدد مبن

المنظمببببات الدوليببببة ،ومنعببببت بعببببض المنظمببببات المصببببرية ومببببديريها الحببببالين

والسابقين من السفر ومن التصرف في أموالهم ،إل أن مشروع القانون المقترح

مببببن "نببببواب الشببببعب" سببببيمهد الطريببببق للقضبببباء علببببى العمببببل الهلببببي التنمببببوي

والخيببري والخببدمي ،وسيصبببح وجببود جمعيببات التنميببة المحليببة المنتشببرة فببي
القرى والنجوع و التي تقدم بخدماتها لسكان تلك المناطق أمر شبه مستحيل.
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