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مصر :فرض املزيد من القيود على اجملتمع املدين يلوح يف األفق
و ا ملعول لعملةوات مضوايةة ممل ايوو  ،مو احملموا
حذرت منظمة العفوو الوللةوة الةوون مو أظ منظموات ااملمو اصوو اصزول
حووإ دحووود أمووون منظمووات حةووو ابالدوواظ الووالس ،لم و مةووان الدووليات اصز ولية ض ووواس عووويلت ويووو فوول م يوووا م و
الةةوس لى أالشية اصنظمات غري احلكومةة.
لأييت هذا الملحذيل بعو درسا لزيل الملضام ا ملما ي رسالة دىل اصنظمة اصزلية حلةو ابالداظ بملاريخ  41أبليإ/الةداظ حيةيهوا
فةها لما أبهنا سملوا ه اصداءلة مبو و اصواس  91مو مواالوظ اعمعةوات قالةواالوظ رمو  41لعوان  ،)9009الوذ ككو أظ يو س دىل
احملمووا حووإ اصنظمووة أل دغلمهووا .لمووو اس ووا الوووزار أظ اصنظمووة اصزولية حلةووو ابالدوواظ االملهكووا اصوواس  47مو مواالوظ اعمعةووات
بدا لةةها متويل أ ناةا -م سلظ موافةوة الووزار بدو موا ز و  .لمنوذ نيلود احلوئ اس وى الو لزيول الملضوام ا ملموا ي أبظ
اب لاء الذ اُتذ ضو اصنظمة اصزلية حلةو ابالداظ مدألة د لالةة ،لأظ الدليات نو دغل اصنظمة.
ل رسالة دىل لزيل الملضوام ا ملموا ي ،أ لبوا منظموة العفوو الوللةوة و مالفهوا مو أظ يكووظ اب ولاء الوذ اُتوذ ضوو اصنظموة
اصزلية حلةو ابالداظ مل ايوا جلعهووس الوذ بوذلملها األخوري منوذ زمو يويوإ مو أ وإ مواءموة مواالوظ اعمعةوات اصزول مو الةواالوظ
الووولو لاصعووايري الوللةووة ،فضوول و خيملهووا بالشوواء وواكة مزولية خا ووة جلحلووى احلزووو لووى اصعلومووات لالشوولها .لمووو ح ووا
اصنظمووة الدووليات اصزولية لووى اُتوواني ريةو الملوووابري الضووللرية لضووماظ متكووئ اصنظمووة اصزولية حلةووو ابالدوواظ مو الةةووان أبالشويملها
اصشلل ة حلماية حةو ابالداظ م سلظ خوف أل مضايةة أل وخإ.
ل عملرب اصنظمة اصزلية حلةو ابالداظ أحو ضحةة لةاالوظ اعمعةات اصزل الةمعي ،الذ يفل مةوسا وارمة لوى اصنظموات
غووري احلكومةووة -مبووا نيلوود لووى ماو وا متووويل أ ناة وا مو سلظ احلزووو لووى موافةووة .دظ اصنظمووات غووري احلكومةووة الووذ يملاووئ أهنووا
نملهد الةاالوظ وا ه ابغل لاحلإ بةلار م لزيل الملضام ا ملما ي مبو اصاس  19م الةاالوظ.
لم و أالووه كك و ةوووس س ووود اس ومل ناف ضووو احلووإ ،فةالووه بلووو لمووا لدووة ا س وملما أمووان احملكمووة ابساريووة ،فووةظ مووإ لأالشووية
اصنظمووة اصعنةووة س وملكوظ مووو أ وواحا غووري وول ةة لمت ا س وملةلء لووى أ ووو ا لممةووو أموا ووا اصمارسووة العملةووة .لهووذا مووا حزووإ
عمعةة اصدا و الةاالوالةة حلةو ابالداظ ان  .9007فعنوما كداا اعمعةة الةضةة ضو ملار احلإ وان  ،9004كاالوا موو
خدلت مكا اها .لهي زار اآلظ م أ إ اسملعاس مممللكاهتا م الدليات.
بةووو أظ هووذا الةةوووس الةمعةووة فلووا مو الملووومةى الووولو .ففووي الوفمرب /شولي ال ووا  ،9009لبعووو مووللر بضووعة أ ووهل لووى سخووو
مواالوظ اعمعةووات حةو النفوواني ،س ووا عنووة حةووو ابالدوواظ الملابعووة لتمو اصملحووو  ،لهووي ا ة ووة الووذ ملوووىل ملاماووة نفةووذ العهووو الووولو

اخلاص جلحلةو اصوالةة لالدةاسةة م االو الوول األ ضواء  -س وا الدوليات اصزولية دىل ملا عوة مواالةنهوا لممارسواهتا مو أ وإ
متك ووئ اصنظم ووات غ ووري احلكومة ووة م و ةسي ووة مهامه ووا م و سلظ لامة ووإ...م ماة ووإ ال خ ووة اصد وواى لمة وووس الملموي ووإ لاحل ووإ ابسار
للمنظمات.
ل لى اللغ م الو و الذ لاس فةها ،فةظ الدليات اصزلية فعإ ة ا م أ إ نفةوذ هوذا الملو وةة أل غريهوا مو و وةات
عنة حةو ابالداظ ،م أ إ ع ي احلوى حليوة ا و ا اعمعةوات .ل و ا اصنظموات غوري احلكومةوة اصزولية عوة وا
هتويو سةف احلإ لابغل أبلامول دساريوة .لنيكول أظ عوويلت الةواالوظ اص مو د لاضهوا ملضوم م يووا مو الةةووس لالعةاوات ابساريوة،
لنيلد ألسااب أمنةة ،لى ما ياول.
لمالا منظمة العفو الوللةة داله ري ما مل مواءمة مواالوظ اعمعةوات مو الةواالوظ الوولو ،فوةظ الدوليات اصزولية و أظ لروي الةولار
بملةوس اصنظمة اصزلية حلةو ابالداظ للمداءلة بدا الملمويإ .كما ح ا منظمة العفو الوللةة الدليات لى ضوماظ أظ كفوإ
الملعويلت اصةلر د لاضها لى ماالوظ اعمعةات حلية أكرب ،للةدوا أموإ ،للمنظموات غوري احلكومةوة لملمكةنهوا مو ةسيوة ملهوا
الوفا

حةو ابالداظ بل خوف م ال هة أل احلإ أل الدج .

