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المدافعين عن حقوق السنسان
واستهداف عمل منظمات المجتمع
المدسني
بيان مشترك
تسسدين المنظمسسات الموقعسسة أدنسساه اسسستمرار الدولسسة فسسي التنكيسسل بالعسساملين
بمنظمات حقوق النسان واستهداف عملهم ،بقسسرارات مفاجئسسة وغيسسر مسسسببة
سواء بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر ،كان أخرها منسسع المدافعسسة
عن حقوق النسان عايسسدة سسسيف الدولسسة عضسسو مركسسز النسسديم لتأهيسسل ضسسحايا
العنف والتعذيب من السفر ،صباح اليوم الربعاء  23نوفمسسبر ،للمشسساركة فسسي
مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا .وقسسد جسساء
ذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي بتجميسسد أمسسوال مركسسز النسسديم ،بسسدعوى
عدم خضوعه لقانون الجمعيات الهليسسة رقسسم  84سسسنة  ،2002إل أن المركسسز
قدم أوراقا تفيد بأنه ل يخضع لوزارة التضامن الجتمسساعي ،وتسسم رفسسع التجميسسد
عن حسابه في  16نوفمبر الجاري.
وفي السبوع نفسه الذي شهد منع سيف الدولة من السفر ،منعت السلطات
بمطار القاهرة الناشطة النسسسوية والمحاميسسة عسسزة سسسليمان ،رئيسسس مجلسسس
أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية من السفر للردن للمشاركة في تدريب
حركة مساواة حول حقوق النساء في السلم والمنظومة الفقهية السسسلمية،
وذلك يوم السبت  19نوفمبر  2016وقد تم إبلغها بصدور القسسرار فسسي اليسسوم
التالي .وإمعان ا ا في التنكيل تبع ذلسسك قسسرار بتجميسسد أمسسوال حسسسابها الشخصسسي
والحساب الخاص بشركة المحاماة الخاصة بها ،بموجب قرار صادر عن إحدى
دوائر الجنايات ،وبناء على طلب من قاضي التحقيق في القضسسية  173لسسسنة
ما بأن "سليمان" لم يتم إخطارهسسا بسسأي مسسن تلسسك الجسسراءات ،ولسسم
 .2011عل ا
يسبق استدعائها لسماع أقوالها ،في طلب المنع مسسن التصسسرف فسسي أموالهسسا
حيث علمت بالقرار بمحض الصدفة أثناء توجهها للبنك الذي أبلغها بذلك.
وفسسي السسسياق نفسسسه منسسع المحسسامي الحقسسوقي أحمسسد راغسسب مسسدير الجماعسسة
الوطنية لحقوق النسان والقسسانون مسسن السسسفر فسسي  15نوفمسسبر  2016قبيسسل
سسسفره لحضسسور مسسؤتمر حسسول التغييسسرات المناخيسسة والديمقراطيسسة ،إذ أبلغتسسه
سلطات المطار بصدور قرار منعه من السسسفر بنسساء علسسى طلسسب مسسن قاضسسي

التحقيق في مايو  .2016وقبل أيام من منع راغب ،عرف المحامي الحقسسوقي
مالك عدلي صباح يسسوم الربعسساء  2نوفمسسبر الجسساري بقسسرار منعسسه مسسن السسسفر
صدفة ،في مطار القاهرة ،قبيل سفره لفرنسا تنفيذا لقرار قاضسسى التحقيسسق
في إحدى القضايا ،وقد تم إبلغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة والسسسماح
له بالخروج.
تقول المنظمات الموقعة أن تلك الجراءات المتعاقبة ،تمثل اسسستمرار لخطسسة
الدولة في القضاء على الحركسسة الحقوقيسسة والنسسسوية المصسسرية ،والسستي يعسسود
تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي ،بعسسدما اسسستطاعت أن تتحسسدى كسسل
فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها ،إل أن ما يوصسسم
النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامسسل عليهسسا وليسسس فقسسط
تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.
الممنسسوعين الربعسسة فسسي نوفمسسبر ينضسسموا بسسذلك مسسن التصسسرف فسسي أمسسوالهم
والممنوعين من السفر من الحقوقيين ،فقد سبقهم في المنسسع مسسن التصسسرف
كل من بهي الدين حسن ،جمال عيد ،حسام بهجت ،أحمسسد سسسميح ،مصسسطفى
الحسن ،وعبد الحفيظ طايل بالضافة إلسسى مركسسز القسساهرة لدراسسسات حقسسوق
النسان ،المركز المصري للحق فسسي التعليسسم ،مركسسز هشسسام مبسسارك للقسسانون
ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنسسف ،فضسسل عسسن أكسسثر مسسن 14
مدافع/ة عن حقوق النسان ممنوعين من السسسفر .وقسسد تشسسابهوا جميعسسا فسسي
طريقة أتخاذ تلك الجراءات المعيبة ،إذ لم يمثل معظمهم للتحقيق ،ولسسم يتسسم
إخطارهم بأسباب ومدة المنع على النحو الذي يقتضيه المادة  2من الدستور.
تأتي هذه التصعيدات الخيرة في الوقت الذي وافسسق فيسسه البرلمسسان المصسسري
مبسسدئيا علسسى مشسسروع قسسانون الجمعيسسات الهليسسة الجديسسد ،المرفمموض مممن
المنظمات الحقوقية ،والذي فسسي حسسال تمريسسره سسسيحول عمسسل منظمسسات
المجتمع المدني بمفهومه الواسسسع )جمعيسسات خيريسسة وتنمويسسة وحقوقيسسة( إلسسى
مهمسسة مسسستحيلة ،علسسى نحسسو يتنسسافى مسسع كافسسة المواثيسسق الدوليسسة والدسسستور
المصري.
تكفل المسسادة  75مسسن الدسسستور تكفسسل حسسق تكسسوين الجمعيسسات والمؤسسسسات
الهلية وممارسة نشاطها بحرية ،إل أن مثل هذه الممارسات والقوانين تحيسسل
نصوص هذا الدستور إلى حبر على ورق ،إذ تسسستمر الدولسسة فسسي التعامسسل مسسع
منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق النسسسان باعتبسسارهم أعسسداء،
وتعاقبهم على نضالهم المسسستمر مسسن أجسسل حقسسوق المسسواطنين ،مشسسهرة فسسي
وجههم القضية  173التي تستهدف وجود منظمات المجتمع المسسدني فسسي حسسد
ذاته ،وترفض وجود أي صوت مستقل.
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الجماعة الوطنية لحقوق النسان والقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز الرض لحقوق النسان
المركز المصري لدراسات السياسات العامة
المركز المصري للحقوق القتصادية والجتماعية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز عدالة للحقوق والحريات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنظمة العربية للصلح الجنائي
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية لدعم العدالة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة ضحايا الختطاف والختفاء القصري
مؤسسة قضايا المرأة المصرية

