
 

 

 

 

ان اإلنس حقوق على جماعات" عدامإأمر بمثابة " الحكومية غير للمنظمات جديد قانون مشروععلى  توقيعال
 المصرية

 خاص ديدج صارم قانون مشروع على يوقع أال يجب السيسي الرئيس أنب اليوم الدولية العفو منظمة تحر ص
 يقضيو  ،وميةالحك غير المنظمات على استثنائية سلطات الحكومة يعطيوف سف ه،فيذنت تم ما إذا الجمعيات،ب

 قبل الهرسإ تم الذى القانون مشروع على وافق البرلمان قدكان و . مصر في المستقل المدني المجتمع على
 .لتوقيعه الرئيس لىإ رفعسي ذلك وبعد الدولة، مجلس قبل من القانونية للمراجعة يامأ ثالثة

 أكثر وهو ،2011 منذ الدولية العفو منظمة اطلعت عليها متعددة مشاريعمن  قمعية أكثر هو القانون مشروعو 
 عامل 84 القانون رقموهو  مبارك عهد في صدر الذي الحالي الحكومية غير المنظمات قانون من بكثير تقييدا  

 ويأتي. اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب مصر والتزامات 2014 دستور مع يتعارض كما أنه ،2002
 ستجوابواال ،السفر وحظر دة،صر األ لتجميد اإلنسان حقوق منظمات فيه تتعرض وقت في القانون مشروع
 يرغ المنظمات رؤساء على الحياة مدى بالسجن أحكام إلى ة التي قد تفضيجنائيال اتتحقيقال من كجزء

 .وموظفيها الحكومية

 رلمانوأتم الب ،القصبي الهادي عبد البرلمان عضو ةرسميقدمه بطريقة  مادة، 89 يضم الذي القانون مشروعوال
قراره  هتناقشم يومين فقط. وفي الديباجة التي قدم بها القصبي مسودة القانون إلى البرلمان ذكر أن خالل وا 

 1".القومي األمن لضمان الالزم التوازن تضمن لم عيوب "تشوبه  2002لعام  84القانون المعمول به رقم 

 الدراساتو  الميدانية البحوث إجراء معاقبة: التالية األحكام القانون مشروع في صرامة طاقالن أكثر بين ومن
 يرغ المنظمات عمل مواءمة اشتراط ،سنوات السجن خمس إلى صلبعقوبات ت حكومي إذن دون االستقصائية

عطاء ،وخططها الحكومة أولويات مع الحكومية  الحكومية غير المنظمات لحل واسعة صالحيات السلطات وا 
خضاع  بالوحدة اراإلضر  ": اينهبمن  فضفاضةو  غامضة مصطلحات إلى استنادا الجنائية للمالحقة موظفيها وا 
 ".العام النظامب لخالاإلو  الوطنية
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في جلسة مغلقة، ولكن لم تجر مشاورات مع أصحاب و مشروع القانون لجنة برلمانية واحدة  تقشانقد و 
 المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني؛ كما لم يكن هناك أي نقاش عام حول مشروع هذا

ؤثر يوف سفنطاق على المجتمع المدني. الواسع و سيكون له أثر مدمر  هن  س  أن على الرغم من  القانون؛
منظمة غير حكومية تقدم الخدمات االجتماعية األساسية  ألف 47على  -ألرقام الحكومة  وفقا   -القانون 

ية ير الحكومية المعنعن حفنة من المنظمات غ صعوبات اقتصادية كبيرة، فضال   البلد تجتاحفي وقت 
 القليلة المتبقية في الحياة العامة المصرية. المعارضةاألصوات التي تعد من بين و بحقوق اإلنسان 

 بدعم يالمصر  المدني المجتمع قام ،ةقمعي نيانو ق عير امشسلسلة متعاقبة من  الحكومة اقترحت ،2011 ومنذ
 عندماذلك  إلى بيصالق النائبقد أشار و . مرة كل في نجاحمعارضتها بب الدولية الحكومية غير المنظمات من

 هذه كل فشلت لألسف، ولكن التوازن، هذا تضمن قوانين اقتراح 2012 منذ الدولة حاولت لقد : "قال للبرلمان
 ".والخارجية الداخلية الضغوط بسبب المحاوالت

 مع ماما  ت يتناقض الذي المشروع هذا إلغاء على السيسي الفتاح عبد الرئيس الدولية العفو منظمة وتحث
 .اإلنسان حقوق مجال في الدولية االتزاماته وينتهك ،المصري الدستور

 تنص التي  2 75 لمادةل وفقا   الجمعيات تكوين حرية في الحق يضمن 2014در في اصلا والدستور المصري
: " تمارس نشاطها بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية الحكومية غير المنظمات أن على فيه لبس ال بشكل

 التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائي". 

 بالحقوق اصالخ الدولي العهد على صدقت عندما بحرية مصربها  تتعهد التي االلتزامات القانون ينتهك كما
 الدستور يف تشريعلل كمصدر أيضا   اإلنسان التي درجت لحقوق الدولية المعاهدات من وغيره 3والسياسية المدنية

 اإلنسان حقوق مجلس" قبل من 2014 لعام "الشامل الدوري استعراضها" في مصر قبلت وقد  4.المصري
 لعام 84 رقم الحالي القانون مراجعة على الحكومة تحث توصية 13 عن يقل ال ما "المتحدة لألمم التابع

 البرلمان أقره الذي القانون مشروع فإن ذلك ومع. الدولية والمعايير نيانو الق مع متماشيا جعلهكي ت ؛2002
 المدني عالمجتم تدمير إلى يؤديوف وس ،مبارك عهدالصادر في  قانونال من بكثير قمعا   أكثر األسبوع هذا
 .بالفعل مصر المحاصر في

  
                                                      

 يةرالعتباا لشخصيةا لها تكونو ،طىايمقرد ساسأ على ألهليةا لمؤسساتوا لجمعياتا تكوين حق طنيناللموعلى أن: "  2014من دستور  75تنص المادة  2  

 ".يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائي بحرية، وال نشاطها تمارسو .إلخطارا بمجرد

 .22العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  3
وعهودها ومواثيقها التي صادقت عليها مصر، وتكون لها قوة " تلتزم الدولة باتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية،  على أنتنص  2014من دستور  93المادة  4

  القانون بعد نشرها وفقاً للشروط المحددة".



 :ةتنفيذيالسلطة ال تدخل

 طشتر يو . والتحكم الحكومية غير المنظمات أعمال في النطاق واسع حكومي تدخل على القانون مشروع وينص
سة ممار لو  لتسجيل،ل السلطاتمن  ذناإل تطلب أن والدولية، منها المحلية الحكومية، غير المنظمات على

 غير لمنظماتا على يجب أنه على القانون مشروع ينص المثال، سبيل علىف. التمويللبحث عن لو  ،أنشطتها
 هاولقب قبل مختلفة استخبارات أجهزة من أعضاء ضمي وطني أمن مجلس موافقة على الحصول الحكومية

 همةالمسا المحلية الحكومية غير المنظمات على طر تشي كما. محليا   األموال جمع أو محلية أو أجنبية أموال
 .األهلية والمؤسسات الجمعيات إعانة صندوق تسمى حكومية ةهيئ في أموالها من ٪1 بنسبة

كذلك  دأك قد "الجمعيات وتكوين السلمي التجمع حرية في بالحق المعني الخاص المتحدة األمم مقرروكان "
 ألي يكون أن ينبغي : "، بقولهقيد أو عائق أي دون هوتلقي المالي الدعم التماس في المنظمات حق على

 يةواألجنب المحلية الكيانات من والموارد التمويل وتأمين التماس في الحق مسجلة غير أو مسجلة جمعية
 5". الدولية والمنظمات والحكومات المدني المجتمع ومنظمات والشركات األفراد ذلك في بما والدولية،

 في رصد الذي اإلنسان، حقوق عن المدافعين حماية بشأن اإلنسان حقوق مجلس قرار فإن ذلك، على وعالوة
 ةالمحتمل التمويل مصادر على تمييزية قيود فرض عدم ضمان " إلى الدول يدعو ،2013 آذار/ مارس 21
 6".اإلنسان حقوق عن المدافعين عمل دعم إلى ةمتجهال

 ونملي قدرها وغرامة م،واة أعخمس سجنال إلى تصل صارمة يفرض عقوبات القانون مشروعأضف إلى أن 
 خالفةم أعماال ارتكبوا أنهم يتبين الذين الحكومية غير المنظمات موظفي على ،(دوالر ألف 65) مصري جنيه

 إذن ندو  محليا   األموال جمع أو المحلي أو األجنبي التمويل تلقي: األعمال لكت شملتو . القانون هذا ألحكام
جراء ،السلطات من  بأنشطة موالقيا ،السلطات موافقة دون نتائجها ونشر االستقصائية والدراسات البحوث وا 

 بالوحدة ةضر م " تعتبر بأنشطة والقيام، السلطات من إذن دون األجنبية الحكومية غير المنظمات مع مشتركة
 ".العام بالنظام ةخلم أو الوطنية

 اللخ من الحكومية غير المنظمات على للسيطرة الالزمة األدوات للحكومة القانون مشروع ساس يعطيباألو 
 غير المنظمات حل صالحيات هامنحو  ،وقت أي في الحكومية غير المنظمات أنشطة إيقاف سلطة منحها

 ميعج امتثال وجوب على القانون مشروع ينص ذلك، على وعالوة. المشروع بعملها هاقيام لمجرد الحكومية
 منظمات دور جوهري بشكل يقوض مما األولوية، ذات الحكومة لخطط الحكومية غير المنظمات أنشطة
 .السلطات ومساءلة االنتهاكات توثيق في اإلنسان حقوق
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 :والتسجيل التشكيل

 في المحدد النحو على ار،خطاإل بمجرديتم  ال الحكومية غير المنظمات تسجيل فإن القانون، هذا وبموجب
 لطاتللس القانون مشروع يعطيإذ . السلطات من ا  مسبق ا  إذن يتطلب بل المصري، الدستور من 75 المادة
 رأت إذا اإلخطار، تاريخ من يوما   30 غضون في الحكومية غير المنظمات تسجيل على االعتراض في الحق
 قانونال ذلك في بما أخرى، قوانين أي أو العقوبات قانون بموجب تجرم الحكومية غير المنظمات أنشطة أن

 على الحكومية غير المنظمات إنشاء رفض ةصالحي السلطات يمنح أنه كما  7.اإلرهاب مكافحةلالقمعي 
 ".العام النظامب لخالاإلو  الوطنية بالوحدة اإلضرار " مثل للغاية فضفاضة وشروط أسس

 موجبب مصر التزامات ومع المصري، الدستور أحكام مع تتعارض والقيود الشروط هذه فإن أعاله، ذكر وكما
 بدال نظمات،الم لتشكيل الحكومة موافقة تتطلب التي الحاالت المتحدة األمم خبراء انتقدوقد . الدولي القانون

 معالتج حرية في بالحق المعني الخاص المتحدة األمم مقرر" هقال ومن أمثلة ذلك ما. البسيط اإلخطار من
قرب أ – مسبقا   حكوميا   ا  إذن يتطلب الذي اإلجراء من بدال  - اإلخطار إجراء أنمن  "الجمعيات وتكوين السلمي

 تمنح كي " اإلجراء هذا تنفذ أن الدول على وأن ،تاما   به التزاما   لتزميو  ،اإلنسان لحقوق الدولي القانون إلى
 8".لمنظمةابإنشاء  المؤسسين السلطات إخطار من وقت أقرب في لجمعياتل عتباريةاال شخصيةال تلقائيا  

 أن غينب"ي :، قائال  اإلنسان حقوق عن المدافعينب المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر كما علق على ذلك 
 نإ : "لو قد ياستطر و  ،"قانونية ككيانات التسجيل إلى الحاجة دون قانونية أنشطة في مشاركةبال لألفراد يسمح

 شركة ذاتك إنشائها في يرغبون المنظمة يشكلون الذين األفراد كان إذا فقط مطلوبا   يكون أن يجب التسجيل
 9."مستقلة قانونية شخصية

 :ثقيلة وعقوبات فضفاضة مبهمة مصطلحات

 كل تعسفي،ا، بشتستخدمه السلطات أن تستطيع ،جدا   ةمبهمو  فضفاضة مصطلحات القانون مشروع يستخدم
. اإلنسان وقحق انتهاكات تجاهر بالحديث حولو  الحكومة تنتقد التي الحكومية غير المنظمات حلو  معاقبة في

 إلى صلت وغرامة ،سنوات خمس لمدة السجن إلى تصل عقوبات القانون مشروع يفرض المثال، سبيل فعلى
 بالوحدة تضر " أنشطة ذتنف   الحكومية غير المنظمات إحدى أن تبين إذا ،(دوالر ألف 65) جنيه مليون

 فآال وكذلك الحكومي الخطابإن مراجعة لغة ". القومي األمن على تؤثر أو العام النظامب خلت أو الوطنية
 تنتقد مقاالت ونشر السلمية، االحتجاجاتتظهر أن  المصرية، السلطات نظر وجهة من القضائية، المالحقات
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جراء الحكومة،  طنيةالو  بالوحدة تضر أنها السلطات اعتبرت التي األنشطة على أمثلة هي الدعوة أعمال وا 
 .عامال نظامبال خلوت

 :إذن دون الميداني البحث حظر

 التي ةالحكومي غير المنظمات حظرتعلق بيما  اإلنسان حقوق منظمات لقلق المثيرة أحكام القانون أكثر ومن
 أو يدانيم بحث لكل السلطات منمسبق  إذن على الحصول دون استقصائية دراسات أو ميدانية بحوثا   تجري
 إلى لتص لمدة السجن عقوبة الشروط هذه نتهكت حكومية غير منظمةأي  موظفو وسيواجه. يةمسحدراسة 
 وميةالحك غير المنظمات إحدى أجرت إذا نفسها العقوبات تطبقسوف و . اهحل ربما يتمو بل  م،واة أعخمس
 والحصول ،ال  أو  الحكومة مع النتائج هذهتبادل  دونما خلصت إليه و  نتائجها تونشر  ميدانية دراسات أو بحوثا
 يتمثل يذلا المستقلة اإلنسان حقوق منظمات دور تاما  تقويضا   تقوض األحكام وهذه. بنشرهامسبق  إذن على
 حقوق الةح لتحسين بطرق التوصية أجل من اإلنسان حقوق مجال في السلطات لسجل نقدي تقييم إجراء في

 .البلد في اإلنسان

 :إذن دون الحكومية األجنبية غير المنظمات مع التعاون حظر

 ظماتالمن مع بالتعاون الحكومية المحلية غير للمنظمات يسمح ال أنه على أيضا   القانون مشروع وينص
 وظفم أي وسيواجه. حكومي إذن دون مدنية بأنشطة قيامال في إليها االنضمام أو الحكومية األجنبية غير

 تصل ةاموغر  م،واة أعخمس إلى تصل السجنب عقوبة الشروط هذه نتهكت التي الحكومية غير المنظمات في
 ،كذلك ،القانون مشروع ينصكما . الحكومية غير المنظمة وحل ،(دوالر ألف 65) جنيه مليون إلىمقدارها 

 ك المنظمةاهانت في شكلا علىبناء  أنشطتهاإيقاف ب حكومية غير منظمةأي  تأمر أن للسلطات يمكن أنه على
لى ،داريةاإل محكمةال إلى ملف المنظمة حالهذا ريثما ي – شروطال هذهل الحكومية غير   .كمالح يصدر أن وا 

 الحكومية غيراألجنبية  المنظمات على الصارمة القيود

 ،لحكوميةا األجنبية غير المنظمات عمل لتنظيم يمو قالاز هجال تسمى هيئة إنشاء على القانون مشروع وينص
 ووزارة دفاعال وزارة من ذلك في بما ،واألمن االستخبارات أجهزة مختلف عن ممثلين من تتألف أمنية ةو هيئوه

 المنظمات لتسجيل أذونات بمنح مكلفة الهيئة وهذه. اإلدارية الرقابة وهيئة ،وجهاز المخابرات العامة الداخلية
 .وتمويلها ألنشطتها أذونات منح عن فضال   ،سنوات ثالث كل وتجديدها ،األجنبية الحكومية غير

 غيرية األجنب أو المحلية للمنظمات محلي أو أجنبي تمويل أي على الموافقةصالحية  أيضا   له جهازال اوهذ
 شروعم وينص. التبرعات لجمع الحكومية المحلية غير لمنظماتل أنشطة أي على الموافقة وكذلك الحكومية،

 ضونغ في يستجب لم إذا. األجنبية األموال استالم على للموافقة يوما   60 لديها اللجنة أن على كذلك القانون
 الحالي القانونمن و  ،السابقة مشاريع القوانين من بكثير تقييدا   أكثر النص وهذا. رفضا   هذا يعتبر يوما   60
 .موافقة ت بمثابةالسلطا استجابة عدم يعتبر الذي



 يجب نهأ على النص خالل من األجنبية الحكومية غير المنظمات على إضافية قيودا   أيضا القانون يضعكما 
 هذا جديدت ويجب بالعمل السلطات من صريح صريحت على الحصول الحكومية األجنبية غير المنظمات على
 19) مصري جنيه ألف 300 تبلغ جدا   عالية تسجيل رسوم القانون مشروع يفرضو . سنوات ثالث كل اإلذن
 المنظمات مع الحال هو كماو . سنوات خمس كل ٪20 بنسبة وتزداد سنوات، ثالث كل تدفع( دوالر ألف

 تمويلها من ٪1 بنسبة الحكومية األجنبية غير المنظمات تساهم أن القانون طر تشي الحكومية، المحلية غير
نص ي القانون مشروع أضف إلى أن".  األهلية والمؤسسات الجمعيات إعانة صندوقهي "  حكومية هيئةفي 
 الالزمة األذونات على الحصول دون أنشطة بأي القيام تستطيع ال الحكومية األجنبية غير المنظمات أن على
 .خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها مع تتماشى أن يجب األنشطة هذه وأن السلطات، من

 ذات" ةأنشط بأي القيام الحكومية األجنبية غير للمنظمات يجوز ال أنه على أيضا   القانون مشروع وينص
اآلداب العامة أو الصحة  وأ العام النظام وأ القومي األمن على تؤثر " أن يمكن أنشطة أو "سياسي طابع

 العامة". 

 حكومية غير منظمات معفيها  تعاونت بأنشطة القيام حكومية أجنبية غير منظمة أي علىالقانون  يحظر كما
 قانونال مشروع فإن حكومية،لا حلية غيرلما للمنظمات بالنسبة حاللا هو وكما. السلطات من إذن دون أخرى
 وأ ميداني بحث أي إجراء في رغبت إذا ،موافقةلا على حصوللا هليةألجنبية األا منظماتلا من يتطلب

للجنة المنشأة ا من مسبقة موافقة على الحصولب بحثي مشروع أي نتائج نشر على قدرتهايربط و  استقصاء،
. وتصل العقوبات على مخالفة هذه األحكام إلى السجن خمس سنوات وغرامة ال تتعدى مليون جنيه حديثا  

 األجنبية غير الحكومية.ألف دوالر(، فضال  عن حل المنظمة  65مصري )

 موظفين أو ءخبرا أي توظيف الحكومية األجنبية غير للمنظمات يمكن ال أنه على أيضا   القانون مشروع وينص
 جميدتب يأمر أن االجتماعي التضامن لوزير ويجوز. حكومية تصاريح على الحصول دون أجانب متطوعين أو

 انتهكت قد اهأن قررت إذا اللجنة، مع التشاور بعد ،اتسجيله بإلغاء أو حكوميةال جنبية غيراألمنظمة ال ةأنشط
   .القانون أحكام من أيا  

 المالية ةالشفافي لضمان األجنبية المنظمات على لوائح فرض في الحق المصرية للسلطات أن الواضح ومن
. لذلك قا  وف التشريعات وسن ذلك، إلى وما األموال ليغس من ايةحموال ،نقديةوال المصرفيةنظم لل واالمتثال

 .مناسب هو ما بكثير يتجاوز القانون مشروع غير أن ذلك، ومع

 بين يزالتمي ينبغي ال " إنه اإلنسان حقوق عن المدافعين بحالة المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر وقال
 التي يةالحكوم األجنبية غير المنظمات " نا  و  ،"واألجنبية الوطنية المنظمات بين بها المسموح األنشطة أنواع

 لوطنية غيرا المنظمات على تطبق التي القواعد مجموعة لنفس تخضع أن ينبغي اإلنسان حقوق بأنشطة قومت



 المنظماتب قةتعلالم القانون أحكام أن كما. 10"المنفصلة والتنفيذ التسجيل اشتراطات فيالت جبوي الحكومية؛
 المعني ةالمتحد لألمم الخاص المقرر حددها التيالمثلى  الممارسات مع أيضا تتعارض الحكومية الدولية غير

 أو لرابطاتا أو لجمعياتل إنشاء فروع" بأن ينصح الذيو  الجمعيات، وتكوين السلمي التجمع حرية في بالحق
 اإلخطار اتإجراء لنفس تخضع أن يجب ،ة منهاالدولي ذلك في بما الجمعيات، شبكات أو األجنبية االتحادات

 11[ ".وطنيةال رابطاتمع ال المتبعة]

 

 

 

                                                      

10 A/64/226 126و 122، الفقرتان 
 11 A/HRC/20/27 59، الفقرة 

 


