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أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ترفض قانون
الجمعيات األهلية الجديد
تعرب األحزاب الدياسية ومشظسات السجتسع السدني السهقعة أدناه عن بالغ استيائيا ورفزيا لسذروع
قانهن الجسعيات ،السقترح من بعض لجان البرلسان،والذي بدأت السشاقذات البرلسانية حهلو ،ووافق
البرلسان أمس عمى ٤٠مادة من مهاده الـ  89بدرعة شديدة -عمى أن يدتكسل مشاقذة باقي مهاده في
جمدة اليهم  15نهفسبر -وذلك الن القانهن يقزي فعمياً عمى السجتسع السدني ويحيل أمر إدارتو
لمحكهمة واألجيزة األمشية،كسا يدين السهقعهن تعامل البرلسان مع السجتسع السدني باعتباره عدو تحاك
الخظط والقهانين الدرية لمقزاء عميو.
مذروع القانهن محل الشقاش يتذابو إلى حد كبير مع السذروع الذي سبق وطرحتو الحكهمة ،ورفزتو
السشظسات الحقهقية ،ونذر بالسهاقع اإلخبارية في سبتسبر الساضي ،إال أن مذروع "نهاب الذعب" أشد
قسعاً وعداء لمجسعيات األىمية ولفكرة التظهع والسبادرات الجساعية ،فزال عن أنو -حال إق ارره-
سيكهن الدبب في مذبحة مؤكدة لمجسعيات األىمية العاممة في مجال التشسية والخدمات االجتساعية
السذيرة بالفعل .إذ يتعين عمييم –بسهجب القانهن -تهفيق أوضاعيم وفقاً لشرهصو ،التي تتزسن
شروطا فزفاضة لمتدجيل مشيا عدم مسارسة نذاط يتعارض مع األمن القهمي والشظام العام ،بل
ويفترض أن تبت الجية السخترة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نذاط الجسعية يتهافق واحتياجات
السجتسع وخظط الدولة في التشسية من عدمو ،وىه الذرط الذي يسثل عهدة صريحة –لقانهن
الجسعيات األسبق رقم  32لدشة  1964والسعروف بقانهن تأميم العسل األىمي.
وعمى غرار مجمس األمن القهمي السشرهص عميو في الدستهر،والسدئهل عن تحديد وسائل تأمين
البالد ومهاجية األزمات والكهارث ،نص القانهن السقترح عمى كيان يدسى بـ"الجياز القهمي لتشظيم
عسل السشظسات األجشبية غير الحكهمية ،مكهن من مسثمي  3جيات أمشية ،باإلضافة لسسثمي و ازرات
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الخارجية ،والعدل ،والتعاون الدولي ،واله ازرة السخترة بالجسعيات ،ومسثل لمبشك السركزي ،وأخر عن
وحدة مكافحة غديل األمهال ،وعن ىيئة الرقابة اإلدارية ،ويردر بتذكيمو قرار من رئيس الجسيهرية.
وبحدب القانهن السقترح يختص ىذا الجياز بالبت في شئهن السشظسات الدولية غير الحكهمية
وتسهيل وأوجو التعاون بين الجسعيات السررية وأي جية أجشبية .وأعتبر القانهن أن عدم رد الجياز
عمى الظمبات السقدمة لو خالل  60يهم يعد بسثابة رفض لمظمب ،ضارًبا بسبادئ الدستهر والسهاثيق
الدولية التي صادت عمييا مرر عرض الحائط ،وذلك في إطار حسمة مشظسة لسحاربة العسل
األىمي بكل الدبل السسكشة ،بسا في ذلك أعظاء الحق لمحكهمة في االعتراض عمى كل ق اررات
الجسعية ،وترشيحات عزهية مجمس اإلدارة ،ودورية اجتساعاتو.
القانهن السقدم من "نهاب الذعب" تزسن أيزا عقهبات سالبة لمحرية ترل لمحبس خسس سشهات،
وغرامات مالية ترل لسميهن جشيو ،حال أجرت الجسعية استظالعات رأي أو بحهث ميدانية ،أو
مارست العسل األىمي دون التدجيل وفًقا لمقانهن ،أو تعاونت بأي شكل مع أي مشظسة دولية بسا في
ذلك أجيزة األمم الستحدة دون الحرهل عمى السهافقة الالزمة لذلك .ولم يكتف القانهن بحالة اليهس
بعقاب الجسعيات فحدب ،بل فرض عقهبة الحبس لسدة ال تزيد عن سشة ،عمى أي جية حكهمية
أعظت ترريح لكيان بسزاولة أي نذاط يدخل ضسن أغراض الجسعيات والسؤسدات األىمية ،بخالف
الجية اإلدارية السخترة ،كسا أعتبر مذروع القانهن مجرد نقل مقر الجسعية دون إخظار الجية
اإلدارية جشحة ،ترل عقهبتيا لمحبس لسدة سشة .وفي سابقة خظيرة لقانهن الجسعيات ،أعتبر الشص
أصميا عن إي إخالل بأعسال اإلدارة.
جشائيا
السقترح أن السدئهل عن اإلدارة الفعمية لمجسعية مدئهًال
ً
ً
بعيدا في خظتيا اليادفة الستئرال السشظسات الحقهقية الدولية والسررية،
لقد قظعت الدولة شه ً
طا ً

إعالميا بقزية التسهيل األجشبي ،والتي عمى خمفيتيا
من خالل القزية  173لدشة  2011والسعروفة
ً
تم إغالق مقار عدد من السشظسات الدولية ،ومشعت بعض السشظسات السررية ومديرييا الحالين

والدابقين من الدفر ومن التررف في أمهاليم ،إال أن مذروع القانهن السقترح من "نهاب الذعب"
سيسيد الظريق لمقزاء عمى العسل األىمي التشسهي والخيري والخدمي ،وسيربح وجهد جسعيات
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التشسية السحمية السشتذرة في القرى والشجهع و التي تقدم خدماتيا لدكان تمك السشاطق أمر شبو
مدتحيل.

 التوقيعات
من األحزاب السياسية:
 .1الحزب السرري الديسقراطي االجتساعي
 .2التحالف الذعبي االشتراكي
 .3حزب الدستهر
 .4حزب مرر الحرية
 .5حزب العيش والحرية -تحت التأسيس
 .6حزب التيار الذعبي -تحت التأسيس
ومن منظمات المجتمع المدني:
 .1نظرة لمدراسات الشدهية
 .2الجساعة الهطشية لحقهق اإلندان والقانهن
 .3الجسعية السررية لمشيهض بالسذاركة السجتسعية
 .4الذبكة العربية لسعمهمات حقهق اإلندان
 .5السبادرة السررية لمحقهق الذخرية
 .6مجسهعة السداعدة القانهنية لحقهق اإلندان
 .7السرصد السرري لالستذارات والتدريب
 .8مركز األرض لحقهق اإلندان
 .9مركز القاىرة لدراسات حقهق اإلندان
 .10السركز السرري لمحقهق االقترادية واالجتساعية
 .11مركز الشديم لتأىيل ضحايا العشف والتعذيب
 .12مركز أندلس لدراسات التدامح ومشاىزة العشف
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 .13مركز حابي لمحقهق البيئية
 .14مركز عدالة لمحقهق والحريات
 .15مركز ىذام مبارك لمقانهن
 .16مرريهن ضد التسييز الديشي
 .17السفهضية السررية لمحقهق والحريات
 .18مؤسدة الحقانية لمحقهق والحريات
 .19مؤسدة السرأة الجديدة
 .20مؤسدة حرية الفكر والتعبير
 .21مؤسدة ضحايا االختظاف واالختفاء القدري
 .22مؤسدة قزايا السرأة السررية
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