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 جناد الربعي   مداخلة احملامي بالنقض

 يف  

 دعت إليها البعثة الدائمة ملصر لدى األمم املتحدة    التي املناقشة  

 حبضور  

 والتعاون الدويل    االجتماعي وزيري التضامن  

 حول  

 .   التنفيذية   والالئحة   اجلديد   األهلية   اجلمعيات   قانون 
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 .ةالسعاد  صحابأ

 ١٤٩  القانون   ن أ   قول أ  ن أ  لي  يمكن "    عام  ثالثين   من   كثر أ  منذ   ؛مصر  في  املدني   للعمل   وممارس   ونينا وق  نسان اإل  حقوق   عن   كمدافع 

  ميدان   في   للعمل  ١٩٦٤  عام   منذ   ة املستمر   املدني   املجتمع   ة معرك  في  –  ةللغاي  مهم   ولكن   -  صغير   انتصار  نظري   في  يعتبر  ٢٠١٩  لسنة

 .  ة الحكوم مع "  متساو كشريك " ة التنمي

  كان الذي ٢٠١٧ لسنة ٧٠ القانون  من بالقطع أفضل  وه القانون  هذا
 
  القانون  من  نسبي بشكل أفضل يعتبر  أنه كما معيار،  بأي كارثيا

 أ  وهو  ؛  اصداره  ة لحظ  في  ةوالسياسي   ةاملجتمعي   القوي   توازن   عن   يعبر  كقانون   وهو .    ٢٠٠٢  لسنة  ٨٤
 
  ن أ   اليمكن  بشري   كعمل  يضا

 ملطالب    –  بآخر  وأ  بشكل  –  استجاب  قد  نهأ  تحجب  ن أ  يمكن   ال  االنتقادات  تلك  ن كلو .     عليها  انتقاده  يمكن   عيوب  من   يخلوا

   . ةمهم مفاصل في ةهليال  الجمعيات

 .  املوافقة وليس  القيد  وسيلة هو  اإلخطار جعل  ▪

 قابلة   ةنس  ملدة  الهلي  العمل  أنشطة  من  معين  نشاط  لتنفيذ  حمالت  أو  مبادرات  بعمل  تقوم  أن  الخاصة   والشركات  لألفراد  أتاح  ▪

 .للتجديد

  وليس  الطلب  علي  منها   موافقة   هو   -يوم  60  –  فيه   املقررة   املدة   خالل   الخارجي  التمويل  على   املوافقة   طلب  علي   اإلدارية   الجهة   رد  عدم  ▪

 .ةالسابق  القوانين في الحال كان كما

  بالعمل  لها  مرخص  حكومية  غير  ةي نب أج  أو  مصرية  جهة  أي  من  تمويل  علي  الحصول   التضامن  وزارة  إخطار  بمجرد  للجمعيات  أتاح  ▪

 . مصر داخل

 . املحكمة من بالحل حكم صدور   لتطلب القضاء إلى تذهب بأن ألزمها  ولكن  الجمعية حل اإلدارة  جهة حق من  يجعل لم  ▪

  ال إ و   مأيا  ٣  خالل   في  املحكمة   على  قرارها   تعرض  بأن   مخالفات   أية  نتيجة  الجمعية   نشاط  بوقف  قرار  صدارها إ  عند  ةدار اإل   ةجه   لزمأ ▪

  وأصبح سقط
 
 .  الغيا

 . القانون   حكامأ ةمخالف عند  الغاؤها  تم الحبس ةعقوب ▪

  تم   قد  ٢٠١١  يناير  منذ  تفاقمت  والتي  ةبحري  العمل  في  املصري   املدني  املجتمع  تواجه  التي  املشكالت  نأب  القول   ةاملبالغ  من  كان  وإذ

   يحقق  لم  القانون   هذا  نأب  ل و الق  الظلم  من  فإنه  .ةهليال   للجمعيات  جديد  قانون   صدارإ   بمجرد  حلها
 
 قيود  وضع  قد  نهأو   شيئا

 
  شد أ  ا

 .   العمل في املدني  املجتمع علي صعبأو 



 

 

Page | 3 

  ة وزار   ستنفذ  كيف.  التنفيذ  سؤال  ىعل   ةجابباإل   ةمشروط  ةبداي  ولكنها  ةللغاي  ةمشجع  ةبداي  اعتباره  يمكن  القانون   هذا  نأ  ظني  في

 ؟.  الجديد الجمعيات  نون اق ةلالص   ذات ةالحكومي  والهيئات  جتماعي اإل   التضامن

   القانون   روح   وفق   التنفيذ  سيجري   هل
 
 البعض فيه  يضع  مختلف  منحي   يأخذ  سوف  مر ال   ن أ  م أ  ؛املدني املجتمع استقالل ةلفكر   ودعما

 !!  . التعاون  عن بديل ةالسيطر 

  ة الالئح  مواد  بعض  نأ  إال  ؛نون القا  ةالحكوم  ستنفذ  كيف  ةملعرف  الوقت  بعض  إلى  تحتاج   السؤال  هذا  علي  ةجاباإل   كانت  وإذ

  تحمل   فيها  خري أ  نصوص  إلى  ةإضاف  ؛التطبيق  عند  ةضخم  ةعملي  مشكالت   تثير  قد  العام  هذا  صدرت  والتي   للقانون   ةالتنفيذي

 . أهمها ن م؛ للقانون  ةواضح  مخالفات

)  منعت .1 الالئحة42املادة  من    بعد  ال إ   مصر   رج اخ  يناملقيم  املصريين   من  تبرعات  علي   الحصول   من  الجمعيات  التنفيذية  ( 

  يمكن   والتي   مصر  داخل  بالعمل  لها   املرخص  ةجنبي ال   املؤسسات  من  قلأ  وضع  في  بذلك  وجعلتهم   امنالتض   ةوزار   ةموافق

   . خطاراإل  بمجرد منها  تمويل علي الحصول   للجمعيات

  –  جهة   أي   من   ترخيص  على  الحصول   تتطلب  الساس ي   نظامها  في  واردة  أنشطة   أي  ممارسة  من   الجمعية   منع القانون   .2

   وذكرنا؛  سبق   كما   الترخيص  هذا   على  الحصول   بعد  إال   –  الرأي   تطالعاتسا   اجراء  أو  القانونية   كاملساعدة
 
  أن   من  وبدال

  تحصل   أن  قبل  النشاط  هذا  ستمارس  أنها  عن  اإلعالن  مجرد  من  عيةالجم  نعلتم  جاءت  النص  هذا  شدة  من  الالئحة  تخفف

  أو عن  ،اإلعالن   الجمعية  على  ظريح (( على أن  29املادة )فتنص !!.  القانون   في  يرد  مول  هل  مبرر ال توسع  هذا  وفي  الترخيص  على

   تتطلب  كانت   متى  الساس ى  نظامها  فى  الواردة  النشطة  من  أى  ممارسة
 
  على   لحصول ا  قبل  ك،وذل  جهة  أى  من  ترخيصا

 ". بإصداره املعنية  الجهة  من  الترخيص 

  هيئة   أو  جمعية  مع  التعاون   أو  املشاركة  أو  اإلنتساب  أو  اإلنضمام  لقب  صترخي  على  تحصل  أن  الجمعية  من  طلب  القانون  .3

  ةوزار   ةموافق  علقت  من   ٣٢  املاده  في  التنفيذية  الالئحة  ولكن...  أغراضها  مع  اليتنافى  أهلى  نشاط  ملمارسة  أجنبية  منظمة   أو

   هناك يكون   أن "   على  نتساب اإل   طلب   علي   التضامن 
 
   عائدا

 
  إيجابيا

 
  التعامل   أو   االشتراك   أو   االنتساب أو مانضماال   من  ملموسا

  .!!   أجل   من  لتكافح  القضاء  إلى  الجمعية  تذهب  أن  يتصور   أن  يمكن  وهل  سيقيسه؟  ومن  العائد  هذا  قياس  يمكن  كيف" 

 !. سنوات؟  يستغرق  قد أمر  وهو الجنبية املنظمة   مع التعاون   من  إيجابي عائد اكهن  أن اتإثب

  فتقول    ةمعروف  غير  ة جه  من  يصدر   رفضه  وأ  الخارجي  التمويل  علي   ة املوافق   جعلت  ن أب  ون خالفت الالئحة التنفيذية القان .4

  يوم   ستين  خالل  الموال  تلقى  أو  قبول   على  تراضعاإل   حق  -  املعنية  الجهات  رأى  أخذ  عدب  -  للوحدة  "  الالئحة  من  43  ةاملاد

   إليها   اإلخطار  ورود  تاريخ  من   تحسب   عمل
 
  ذلك   اعتبر  املدة   هذه   خالل  تعترض  لم  ،فإذا  ات واملستند   البيانات  جميع  مستوفيا

  ة املعني  الجهات   تلك  ةمناقش  في  لحقا  ة للجمعي  هل  ؟  الرفض  وأ  القبول   محددات  هي  ما  ؟  الجهات  تلك  هي   ما.  ”منها  موافقة
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  وال  القانون  في دور  لها ليس وجهات  ةالجمعي بين وسيط مجرد إلى اإلدارة  ةجه ةالتنفيذي الالئحة حولت لقد ؟ بها  االتصال وأ

   .شك  محل  القانون   ليهاإ  شارأ التي   التسهيالت  كل يجعل  مرأ  وهو  حدأ يعرفها

  من   يصدر   بحكم  ة الجمعي  حل   جعل   حيث  نشاطها  وقف  وأ  الجميعة   حل   يفية ك  بوضوح   حدد  قد   القانون   أن   من   الرغم   علي .5

  أن   الجمعية   نشاط   بوقف  قرار   اصدار   عند   ية اإلدار   الجهة   ألزم   أنه   كما   اإلدارة؛  جهة  طلب  بعد   داري اإل   القضاء  محكمة 

  ال   ان المر   وهذان .  يكن  لم  كأن   اعتبر  وإال   صدوره  تاريخ  من  أيام   سبعة  خالل  اإلداري   القضاء  محكمة   على  المر  بعرض  تقوم

  إال .  الجمعية  نشاط  وقف  قرار  بتأييد  أو  بالحل  املحكمة  حكم  صدور   لحين  بمهامه  القيام  من  الجمعية  إدارة  مجلس  يمنعان

  فقالت   الجمعية   عمل  في  التحكم  لها  يتيح  القانون   عليها  ينص  لم   جديدة  باجراءات  74  املادة  في  جاءت  التنفيذية  الالئحة  أن

  ب   قرار  استصدار  العامة   النيابة  من  تطلب  أن  الحالة  هذه  فى  الحوال   بحسب  ملختصةا   رعيةالف  الوحدة   أو  حدةوللو "    املادة

  استمرارية   ولضمان  بها  املتبرع  الموال  على  للحفاظ  العزل   أو  بالحل  القضائى  الحكم  صدور   لحين  اإلدارة  مجلس  يد"  غل"

  العامة   النيابة  من  قرار  صدور   حال  حوالال   سببح  املختصة  فرعيةال  الوحدة  أو  للوحدة  ويجوز .  للجمعية  التابعة  النشطة

  ثالثة   عن  عددهم  يقل  ال  غيرهم  من  أو  يةالجمع  أعضاء  من  لجنة  لتعيين  املختص  الوزير  على  العرض  اإلدارة  مجلس  يد  بغل

  بتيسير   فقط  تختص  النشاط  بهذا   خبرة  القل  على  اللجنة   أعضاء  ثلث  لدى   يكون   ن أ  على  أعضاء  سبعة   على  يزيد  وال   أعضاء

  بحسب   املختصة  الفرعية  الوحدة  أو  الوحدة  وتلتزم.  املدة  هذه  خالل  اللجنة   تشكيل  قرار  يحددها  التى  الجمعية   أعمال

  بقرار  املبينة  الحدود  فى  البنوك  لدى  الجمعية   حساب  على  للتعامل   العضاء  أحد  أو  اللجنة  رئيس   توقيع  باعتماد  الحوال

 . الجمعيات على اإلدارة  جهة سيطرة  من  تعزز و  ونيةقان غير إلجراءاتا  تلك وجميع". اللجنة تشكيل

  تواخط   خاذات  في  تبدأ  نأ    يجب  افإنه  ؛عملي  غير  هو  نفيذالت  في  اختبارها  قبل  ةالتنفيذي  ةالالئح  تعديل  نأ  ى تر   ةالحكوم  كانت  وإذ

  املدني املجتمع يكون  لكي  ةومعلن ةمحدد
 
 . عنها الكشف سيتم   التي   للمشكالت الحلول  ووضع التنفيذ  ةمراقب في شريكا

  التحقيقات  تبدأ التي ةالقضي تلك إن. نهائي بشكل ٢٠١١ة لسن ١٧٣ رقم  ةالقضي في التحقيقات حفظ إعالن هو وليال  ةالخطو  ▪

 تضع   ؛ السفر  من  املدني  املجتمع  نشطاء   من  مئات    تمنع   ؛سبب  دون   نال   ى حت   فيها  قحقي الت  هينت  لم  والذي  ٢٠١١  رس ام  منذ  فيها

   مقرات  وتغلق  ؛التحفظ تحت  موالهم أ
 
  التي  جراءاتواإل   ةالقضي  تلك  في التحقيقات بسبب.   ةاملهم  ةالحقوقي  املؤسسات   من   عددا

  عام   منذ   املنفي  من  العمل  اختاروا  قد  ةاملصري   ة الحقوقي  تاملنظما   وعددمن  نالحقوقيي  النشطاء  بعض  نفإ  فيها   اتخاذها  تم

  واسقاط  غالقهاإ  يجب  ة الحكوم  وبين   ةالحكومي   غير  املنظمات  بين  ما  ةالعالق  علي  كبير   عبء  تمثل   التي  ةالقضي  هذه.    ٢٠١٣

  من  الخارج  في  يعملون   ينحقوقي  نشطاء  نعم ت  قد  حكامأ  ةيأ  واسقاط  ؛ةوالعود  بالسفر  املتهمين   لكل  والسماح  فيها  تهاماتاإل

 .   جديد من بالدهم إلى ةالعود
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   ةاملوافق  ةالثاني  ةالخطو  ▪
 
  ة املبادر ك   ة مصداقي  وذات  ةمعروف  ةحقوقي  مؤسسات  قدمتها   التي  وضاعال   توفيق  طلبات   كل  علي  فورا

  املحبوسين   الحقوقيين  ءالنشطا  سراح  إطالق و   ؛يرهما،وغةالنسوي  للدراسات   ةنظر   ةومؤسس  ةالشخصي   للحقوق   ةاملصري

 إ
 
  من   كفاحها  واستئناف  القانون   ةمظل  تحت  للعمل  تتقدم  نأ  على  ةالحقوقي  املنظمات  ويشجع  ةالثق   مناخ  من  يعزز   بما  حتياطيا

 . منهم  عليهم املقبوض سراح   وإطالق .داخله من املدني املجتمع   ةحري جلأ

 ة آلي  يأ  في  والتنظيم  التجمع  ةبحري  هتمينامل  حقوقيينال  والنشطاء  ةقليميواإل  ةالنوعي  تحاداتاإل  شراك إ  يتم   نأ   ةالثالث  ةالخطو  ▪

  يتم   القانون   تنفيذ   لجعل   عمله   يجب  ما   واقتراح   ةالتنفيذي والئحته  الجديد  الجمعيات قانون   تنفيذ  ةمراقب  جل أ من قرارهاإ  يجري 

 . ةالحكومي غير  ملنظماتوا ةالحكوم بين البناء التعاون   من طارإ وفي ة وسهول بيسر

 .  ةالسعاد  صحابأ

 شدد أو   حضوركم  على  شكركمأو   ؛ةالفريد  ةالفرص  تلك  لي  تاحتأ   نهاأ   على  ةاملتحد  ممال   لدي  ةالدائم  ةاملصري  ةالبعث  شكرأ  ننيإ

  التي   ةجسامال  التحديات   ةومواج  ببالدنا  النهوض   جل أ  من   والدولي  املصري   املدني   واملجتمع   ةالحكوم   بين   البناء  التعاون   على

 هي   والجميعات   تحاداتواإل  النقابات  ن إو    ة الحديث  مصر   بناء   ةمهم  تولت  من   هي   الوسطي  ةالطبق  ن إ.  فيها  ة التنمي  يق طر   تعترض

 ". وجودها وعززت ةالطبق  تلك خلقت من


