
 

 خطاب مفتوح من المنظمات الدولية العاملة في مصر بشأن عملية التضييق على المجتمع المدني

بها الشعب التي قام ومبررة التي خرجت بصورة رائعة أمام العالم وألسباب شرعية و بالثورة المصرية  أجمعأشاد العالملقد 
 المتوقع أن تقوم  منآانومن ثم  .بت منه لعدة عقود الحرية والعدالة االجتماعية التي سل نيل حقه فيمن أجلالمصري 

السلطات المصرية في الفترة التي تلت الثورة باإلصالحات القانونية واإلجرائية العاجلة والضرورية لتعزيز مكتسبات هذه 
 على عمل نقةالخالرفع القيود  خطوات  لم تقم بأيةالحكومة المصرية إال أن .وحماية حقوق وحريات الشعب المصريالثورة 

 يحترم حقوق  ديمقراطيهي إحدى أهم األسس الداعمة ألي نظاممدنى المجتمع ال قوة رغم آونالمجتمع المدني المصرى 
 .اإلنسان وسيدة القانون

انتهكت حقها في التي في الفترة األخيرة منظمات مجتمع مدني   تجاهعض اإلجراءاتاتخذت السلطات المصرية بو بل    
 وقد شملت هذه اإلجراءات .القيود والضغوط عليها  زيادة عن طريق للخطر  وعرضت استمرارية عملهاحرية التنظيم

 بالرغم من أن هذه ،2002لعام غير المسجلة تحت قانون الجمعيات الحكومية المصرية غير التحقيق مع بعض المنظمات 
 وباالضافة الى . دون إبداء تبريراتاد عليهتم الر المحترمة قد تقدمت بالفعل للتسجيل تحت هذا القانون ولم يالمنظمات

 الحكومية المحلية منها والدولية، فى المنظمات غير  العاملينمع التحقيق اإلجراءاتهذه شملت  ديسمبر فقد 29مداهمات يوم 
 .فرض القيود المالية التي تعيق هذه المنظمات عن تنفيذ البرامج الحيويةو

ر الحيوي الذي تقوم به المنظمات التنموية والحقوقية في مصر حيث تلعب المنظمات األهلية ة بالدورإلشاا ويجدر هنا    
إن أهداف هذه المنظمات ف .والدولية المستقلة دورا أساسيا في االنتقال إلى الديمقراطية وفى العملية التنموية في مصر

الكثير أساس عمل  آما أن . وال تهدف للربحست تجاريةليووحقوقية من الدرجة األولى وتنموية المجتمعية هي أهداف إنسانية 
 تخفيف معاناة الفقراء من خالل مراعاة مصالحهم عبر تقديم الخدمات االجتماعية األساسية وتنفيذ برامج هو هذه المنظمات من

هذه المنظمات  ولكي تنجح . ومثلهتنموية في مجاالت المياه والصرف الصحي والغذاء والصحة والتعليم وخلق فرص العمل
،  آما تعمل هذه المنظمات من خالل لمعونة الدوليةفهي تعمل إما بشكل مستقل أو بمساعدة وآاالت ا هذه البرامج في تنفيذ مثل

األطر الحالية للشراآة مع الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية والتي تهدف إلى تحديد أولويات العمل التنموي ومحاولة 
 وسيادة  الديمقراطيةنظمات تعمل أيضا على نشر القيمالكثير من هذه الم و.ات األساسية للشعب المصريحتياجتوفير اال
دور هذه المنظمات في حماية حقوق اإلنسان والحريات المدنية بالنيابة عن آل فرد ف وحماية حقوق اإلنسان األساسية، القانون

  . مؤثر وفعالي خلق مجتمع ديمقراطيفي المجتمع هو دور هام يساهم ف

.  مصرفي ةديمقراطي دعم النمو وفي السعي إلى تحقيق الالمجتمع المدني المتنوع والقوى يلعب دورا أساسيا في ثم فهذا ومن
منظمات المجتمع المدني ونذآر بأن . هذا الدور الهامب القيامالتعدي على حرية هذا المجتمع المدني يؤثر سلبا في قدرته على و

 نفسها بحرية وبدون ترهيب ن وتتواجد وتنظمأن تتكّوجميعا متنوعة من حقها  مجتمعية شبكات وأنقابات  وأة جمعيات أهليمن 
هذه وإرساء العمل على حماية بالقوانين الدولية من خالل   الدول االلتزام آلعلىو .بحسبب القوانين واألعراف الدولية

 . ألي شعبالحريات األساسية

تشويه ونزع شرعية منظمات  من قبل الحكومة المصرية لالرسميعالم يقة التى تم بها استخدام اإلالطر قلقنا ويزيد من    
 وقد شككت . المصالح المصرية بتنفيذ أجندات أجنبية ضدااتهامهب ، أمام الجمهور المصري الدولية والمحليةالمجتمع المدني

 تسليط تغاضت عن آما ،و قانوني وشرعيه، ولتمويل األجنبيوفى اعموما في الدور الذي تلعبه المنظمات البيانات الرسمية 
  والتي ال غنى عنها، التي تنفذها هذه المنظمات في مصر الناجحة من البرامج اإلنمائية والحقوقيةالهائلضوء على العدد أي 

 .في عملية التنمية

فى آذا في إجراءاتنا الداخلية والمالية     ونحن آمنظمات غير حكومية دولية نحرص على اتخاذ أعلى معايير للشفافية 
 آما نحترم سيادة الدولة .آافة ما يتم إنفاقه من تمويل على المشاريع المختلفة في أي بلد لتوثيقالتعامل مع شرآائنا المحليين، 
ورية قد تطلبها ية معلومات ضرأ، ونؤآد التزامنا بتقديم  في هذا اإلطار على مدى عدة عقودةالمصرية التي تربطنا بها شراآ



ية تساؤالت أو أ المصرية بطرح السلطات آما نأمل أن تقوم ، أسئلة بموجب القانونةيأ المصرية أو اإلجابة على السلطات
مواضيع ذات صلة بعمل منظمات المجتمع المدني بشكل واضح وشفاف يحرص على عدم التخويف وعلى استمرار التعاون 

 ، غير الحكومية الدولية تحرص آل الحرص على تبادل المعلومات مع الجهات الحكوميةآما أن المنظماتو .والشراآة بيننا
 فنحث الحكومة المصرية على تبنى نفس النهج من خالل إعداد واإلعالن عن معايير واضحة لتسجيل الجمعيات األهلية 

 ثم  ة األهلية للتسجيل ألسباب غير معلن يتم الرد على طلبات الجمعياتال فمن غير المعقول وغير العادل أ.رمصفي والدولية 
  . بسبب عدم تسجيلهااتخاذ قرار مفاجئ وغير مبرر للتحقيق مع نفس هذه الجمعياتيتم 

يزيد من القيود المفروضة على مؤخرًا وفى هذا السياق فإن مشروع قانون الجمعيات الذى تقدمت به الحكومة المصرية 
مكانية عدد آبير من المنظمات إ ويهدد ،الحكومة المصريةلقوانين الدولية التى التزمت بها يفى بالمعايير واالمجتمع المدنى وال 

  علىلعملل يتيح الفرصة 2012 يناير 23انعقاد البرلمان الجديد فى إن  . في مصرلية على العمل وتنفيذ البرامج األساسيةالمح
 إلى تحرير المجتمع المدنيهدف ي حقوق اإلنسان الدولية، وفقًا اللتزامات مصر تحت قوانين لجمعياتلجديد قانون  مشروع

 جميع المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجاالت التنمية وحقوق ينظم عملو  من عليهوازالة القيود غير الضرورية
  .المقترحالقانون  مشروع آذلك القانون الحالي والواقعة خارج التوصيف الضيق للجمعيات فيبما فيها  االنسان

سواء من تحقيقات أو تجريح إعالمي   أن حملة التضييق على المجتمع المدني المصري منومحصلة ما سبق هو أننا نخشى   
في عن أداء دورها والدولية منظمات المجتمع المدني المحلية  سوف يعيق، اتحريال طرح مشروع قانون يزيد من تقييد أو

الحكومة الذي تقوم به بمشارآة  ووالدفاع عن الحقوقالتنمية المختلفة الت  وهو تقديم المساعدات الحيوية في مجامصر،
 : اآلتيتحقيق لما يلزم من خطواتأدناه تناشد الحكومة المصرية التخاذ الموقعة  فإن المنظمات عليهبناء و .المصرية

 ية العاملين بها وقف مداهمة مقار أي من المنظمات الغير حكومية المصرية منها والدولية والحرص على حما
 .وعدم تخويفهم والتضييق عليهم من خالل التحقيقات المستمرة

 من شأنها تخوين وتشويه صورة منظمات المجتمع المدني في أعين الجمهور التى  ةيوقف البيانات الحكومية السلب
 . المصري

  نمية االقتصادية والتغيير على العمل بحرية والمساهمة الفعالة في التمع المدني منظمات المجتتيسير وتمكين
 .الديمقراطي في مصر

 نسان التى صدقت عليها مصر، فق مع المعايير الدولية لحقوق اإلاعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات بما يتوا
جميع  واضحة لتسجيل ًامعايير المجتمع المدنى فى مصر وأن يضع رلى تحريإالقانون هدف يأن وضمان 

 .نسانيةإفى مجاالت تنموية أوحقوقية أو المنظمات سواء آانت تعمل 
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