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تقديـم: 

تمثــل منظمــات املجتمــع املدنــي ركيــزة أساســية مــن ركائــز تنميــة واســتقرار املجتمعــات 

ــر  ــات التغيي ــن يف عملي ــة املواطني ــد وتعبئ ــدول يف حش ــد أدوات ال ــي أح ــرة وه املعاص

االجتماعــي والتصــدي للتحديــات الســكانية واملناخيــة ويف العقــود الخمــس االخيــرة صــارت 

ــم  ــاط الحك ــن أنم ــور م ــرا للعب ــية وجس ــة السياس ــر يف األنظم ــن أدوات التغيي ــا أداة م أيض

ــي أنمــاط الحكــم التشــاركي.  الفــردي إل

وألهميــة املجتمــع املدنــي ومــا يمثلــه يف عمليــة بنــاء املجتمــع املصــري، وأهميــة تحديــد 

ــي  ــاءا عل ــوات، وبن ــذه الفج ــد ه ــة س ــه وكيفي ــن في ــا الفاعلي ــي منه ــي يعان ــوات الت الفج

ــي  ــا للمجتمــع املدن ــة مــن إطــاق عــام 2022 عام ــه ســيادة رئيــس الجمهوري ــا تفضــل ب م

املصــري ... ُيســعدنا يف مركــز جســور للدراســات االســتراتيجية أن نطــرح رؤيــة جماعيــة حــول 

كيفيــة االحتفــاء بعــام 2022 كعامــا للمجتمــع املدنــي وننتهــز الفرصــة الفريــدة مــن نوعهــا 

يف تعميــق وتأصيــل عمــل منظمــات املجتمــع املدنــي، وعليــه فإننــا نطــرح مجموعــة مــن 

التوصيــات التــي يمكــن العمــل عليهــا ليكــون عــام املجتمــع املدنــي عامــا فارقــا يف عاقــة 

ــة بمؤسســات املجتمــع املدنــي وهــي عاقــة نتمناهــا مبنيــة علــي الثقــة والعمــل  الدول

املشــترك وأن يكــون الهــدف االســمي هــو تعزيــز اســتقرار املجتمــع املصــري وتطــوره وضمــان 

حقــوق وحريــات مواطنيــه وفــق مبــادئ الدســتور والقانــون. 

          هاني ابراهيم 

           30 ديسمبر 2021  
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 منهجيـة اإلعـداد: 

تــم تطويــر خطــة العمــل وفــق نهــج تشــاركي بيــن فريق عمــل مركز جســور وثــاث مجموعات 

مــن خبــراء املجتمــع املدنــي، بهــدف استشــراف رؤيتهــم لعــام املجتمــع املدنــي وتحديــد 

الفجــوات املؤسســية واملجتمعيــة والقانونيــة التــي يعانــي منهــا الفاعليــن يف املجتمــع 

املدنــي وطــرح حلــول مهنيــة وعمليــة يمكــن لهــا ســد هــذه الفجــوات. باإلضافــة إلــي وضــع 

ــة  ــل مؤسســات الدول ــن قب ــام بهــا م ــب القي ــي يج ــات الت ــم األحــداث والفاعلي ــة أله خريط

ومنظمــات املجتمــع املدنــي حتــي نتمكــن مــن تعظيــم العائــد مــن تخصيــص عــام 2022 

عامــا للمجتمــع املدنــي فننتهــي بــه إلــي وجــود مجتمــع مدنــي فاعــل ومؤثــر تأثيــرا حقيقيا 

داخــل املجتمــع. 

املشاركين:

      االستاذ/ محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب املصري.

      االستاذ / ماجد أديب رئيس مؤسسة املركز الوطني لحقوق االنسان.

      املهندس حسام علي مؤسس املعهد املصري الديمقراطي.

      االستاذة / رانيا ربيع باحثة يف الدراسات البرملانية واملجتمع املدني.

      االستاذة / ديانا نظير رئيس مؤسسة مركز تواصل لتمكين املرأة. 

املشاركين:

      املهندس محمد حلمي املنسق العام مللتقي الشباب للتنمية والتنوير.

      األستاذ / حازم املاح منسق برنامج أطفال با مأوي بوزارة التضامن االجتماعي.

      املهندس / أحمد حنتيش مؤسس ومدير مؤسسة إدراك.

      االستاذة / رانيا ربيع باحثة يف الدراسات البرملانية واملجتمع املدني. 

   الجلسة االولي بتاريخ 4 ديسمبر 2021

   الجلسة الثانية بتاريخ 12 ديسمبر 2021
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املشاركين:

   الدكتورة وهدان سمير عضر املجلس القومي للمرأة فرع القاهرة

   املهندسة غادة شمس املسئولة السابقة عن وحدة املجتمع املدني باملجلس القومي     

لشئون اإلعاقة، 

   االستاذ / أنس القصاص خبير الدراسات األمنية وبناء السام الدولي 

   االستاذة / رانيا ربيع باحثة يف الدراسات البرملانية واملجتمع املدني.  

باإلضافة إلي الجلسات، تم مراجعة بعض الدراسات واألوراق املنشورة حول املجتمع املدني 

املصري ومساهمات بعض قادة الفكر املعنيين بمستقبل العمل املدني يف مصر وتم 

الرجوع إلي مساهمات االستاذ / نجاد البرعي التي كتبها بخصوص كيف يمكن االحتفاء بعام 

املجتمع املدني يف رسالته املنشورة علي صفحة الفيسبوك والتي اختص بها رئيس مركز 
جسور. 

     خلفيات ضرورية: 

مــع إعــان الدولــة املصريــة عــن إطــاق إســتراتيجيتها الوطنيــة )األولــي( لحقــوق اإلنســان 

)2021 ـ 2026( والتــي أتــت كخطــوة غيــر مســبوقة وبالغــة الداللــة علــي متغيــرات هيكليــة 

يف املنهجيــة الوطنيــة للتعامــل مــع ملــف حقــوق اإلنســان ومــا يرتبــط بــه مــن ضــرورات 

ــا  ــبل إتاحته ــير س ــوق وتيس ــك الحق ــة تل ــز بيئ ــة يف تعزي ــات فاعل ــل مؤسس ــأة وتفاع نش

تضمنــت الكلمــة الرســمية للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي تصريحــه باعتبــار أن عــام )2022( 

هــو عــام املجتمــع املدنــي، حيــث ذكــر نصــا )ويطيــب لــي قبــل أن أختتــم خطابــي إليكــم 

أن أعلــن 2202 عامــا للمجتمــع املدنــي ... والــذي أدعــوه إلــى مواصلــة العمــل بجــد واجتهــاد 

جنبــا إلــى جنــب مــع مؤسســات الدولــة املصريــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف كافــة 

املجــاالت ونشــر الوعــي بثقافــة حقــوق اإلنســان مســاهمًة يف تحقيــق آمــال وطموحــات 

الشــعب املصــري العظيــم(. 

   الجلسة الثالثة بتاريخ 26 ديسمبر 2021
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والحقيقــة أن ذلــك القــرار أو املوقــف الرئاســي يأتــي بمثابــة تقديــر مــن جانــب الدولــة ممثلــة 

يف قيادتهــا السياســية للمجتمــع املدنــي ودرءا للشــبهات التــي أحاطــت باملصطلــح منــذ 

ظهــوره يف مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين كمــا كان مــن الافــت أن يأتــي ذلــك يف يــوم 

إطــاق إســتراتيجية حقــوق اإلنســان التــي أعلنتهــا الدولــة املصريــة وكأننــا بصــدد اســتيعاب 

وطنــي ملفهوميــن طاملــا ثــار حولهمــا الجــدل همــا )حقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي( 

ــم يعــد ينظــر إليهمــا  ــة تعــزز كاهمــا ول باإلضافــة لكونهــا إشــارة سياســية مهمــة أن الدول

ــاد  ــوي س ــي ونخب ــاب إعام ــا لخط ــة وفق ــة غربي ــي أو هيمن ــل خارج ــا أداة تدخ ىلع أنهم

لفتــرات زمنيــة ســابقة. 

وقــد ربــط الرئيــس يف كلمتــه بيــن املصطلحيــن بقولــه )ويأتــي املجتمــع املدنــي كشــريك 

أساســي مهــم يف عمليــة تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان بــكل أبعادهــا السياســية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة ونشــر الوعــي بحقــوق اإلنســان يف املجتمــع ونشــر ثقافــة العمل 

التطوعــي واإلســهام يف جهــود مكافحــة التطــرف والتوجهــات املناهضــة لقيــم مجتمعنــا 

املصــرى( ويشــير هــذا االقتبــاس مــن خطــاب الرئيــس إلــى أن حركــة املجتمــع املدنــي ُيــراد 

بهــا تعزيــز جميــع مجــاالت العمــل الحقوقــي السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية. 

بالطبــع يحتــاج اســتيعاب حقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي يف نســيج املؤسســات 

املصريــة، والثقافــة العامــة واملمارســة اليوميــة إلــى فتــرة زمنيــة، تطــول أو تقصــر حســب 

الجهــد املبــذول.

ــدءًا  ــدرج ب ــي املصــري نجــد أنهــا تت ــي تواجــه املجتمــع املدن ــات الت ــي التحدي وبالنظــر إل

مــن الصــراع حــول املصطلحــات واملفاهيــم وانتهــاء بالتفاصيــل الصغيــرة املرتبطــة بالعمــل 

اليومــي املفعــم باملشــكات متعــددة األشــكال وتتراكــم هــذه املشــكات صغيرهــا وكبيرهــا 

ــي املصــري باملســتوى  لتشــكل جــدارًا ســميكا يحــول دون نمــو مؤسســات املجتمــع املدن

والدرجــة اللتيــن يحتاجهمــا الواقــع املصــري.

فالواقــع إن مصطلــح )املجتمــع املدنــي( ال يــزال يواجــه مشــكلة اســتيعابه ضمــن منظومــة 

املفاهيــم التــي تحكــم رؤى قطاعــات عريضــة مــن النخبــة والجماهيــر ىلع حــد ســواء فأتبــاع 

عــدد مــن التيــارات السياســية املتشــددة يــرون فيــه مصطلحــا وافــدًا مســتوردًا مشــبوها .
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كمــا أن بعــض دوائــر الســلطة والقومييــن واليســاريين ينظــرون بعيــن الريبــة إلــى املجتمــع 

ــال  ــن خ ــتترة م ــة مس ــتعمارية غربي ــروعات اس ــة ملش ــكل رأس حرب ــه يش ــي بوصف املدن

تبنيــه برامــج عمــل اجتماعيــة وسياســية بعضهــا ال يائــم واقعنــا وبعضهــا ال يشــكل مطالــب 

ملّحــة للجماهيــر الغفيــرة واآلخــر يتعــارض مــع قيمنــا ومعتقداتنــا. 

ــض  ــن بع ــل بي ــزات الوص ــا هم ــدة منه ــج عدي ــذا ىلع حج ــم ه ــؤالء يف اتهامه ــئ ه ويتك

املؤسســات الرســمية الغربيــة وبيــن منظمــات املجتمــع املدنــي املصريــة ومحتــوى األجنــدة 

ــا  ــن عليه ــض القائمي ــد بع ــترزاق عن ــة االس ــي ثقاف ــات وتفش ــذه املنظم ــا ه ــي تتبناه الت

األمــر الــذي يجعلهــم يف نظــر منتقديهــم أقــرب إلــى العمــاء أو مخالــب القطــط منهــم إلــى 

املناضليــن االجتماعييــن أو أصحــاب الرســاالت الثقافيــة واالجتماعيــة الباحثيــن عــن مجتمــع 

أرقــى وأفضــل. كمــا يعانــي املجتمــع املدنــي املصــري مــن جمــود وتخلــف كثيــر مــن األطــر 

القانونيــة التــي تحكــم عملــه ىلع رغــم الضغــوط التــي يمارســها ىلع دوائــر التشــريع مــن 

أجــل تحديــث البنيــة القانونيــة والتشــريعية بمــا يعــزز دور املجتمــع املدنــي يف التنميــة 

االجتماعيــة والبشــرية .

وال تنجــم تحديــات املجتمــع املدنــي مــن الســياقات التــي تحيــط بــه فقــط بــل إن بعضهــا 

يعــود أيضــا إلــى طريقــة أداء املنظمــات غيــر الحكوميــة ذاتهــا وتصورهــا لطبيعــة أدوارهــا 

ــون مــع هــذه  ومــدى إخــاص القائميــن عليهــا ملقاصدهــا وغاياتهــا فبعــض هــؤالء يتعامل

املنظمــات ىلع أنهــا مجــرد وســيلة لارتــزاق تتيــح ألصحابهــا الحصــول ىلع جــزء مــن األموال 

التــي تخصصهــا املؤسســات والحكومــات األجنبيــة لتشــجيع التطــور السياســي واالجتماعــي 

يف بعــض البلــدان أو لخلــق نخبــة مرتبطــة بمصالــح الغــرب حســب بعــض األدبيــات العربيــة 

التــي تنتقــد أداء وأدوار املنظمــات غيــر الحكوميــة وبعــض القائميــن ىلع تلــك املنظمــات 

يتعاملــون مــع مواقعهــم ىلع أنهــا طريقــة للحصــول ىلع الوجاهــة واملكانــة االجتماعيــة 

والبقــاء يف دائــرة الضــوء عبــر مختلــف وســائل اإلعــام . 



نحو خطة عمل وطنية لعام المجتمع المدني 2022

8

وتعاني بعض هذه املنظمات من أزمة مصداقية نتيجة ثاثة أسباب رئيسية: 

1- هــو وجــود قــدر ال يســتهان بــه مــن الفســاد وافتقــاد الشــفافية يِصــم املجتمــع املدنــي 

املصــري ويطــاول يف درجتــه الفســاد الــذي قــد يصيــب الحيــاة السياســية واإلداريــة العامــة 

والــذي ينــاط باملنظمــات األهليــة والحقوقيــة أن تفضحــه وتحاربــه.

2- غيــاب الديمقراطيــة الداخليــة يف املجتمــع املدنــي فكثيــر مــن منظماتــه ومؤسســاته 

تعانــي مــن اســتبداد شــخص أو قلــة بالــرأي والقــرار وتلــف بعضهــا حالة مــن الغمــوض ويعاني 

بعــض العامليــن فيهــا مــن هــدر حقوقهــم شــأنهم شــأن بعــض املوظفيــن الحكومييــن.

 3- ضعــف الــدور االجتماعــي لهــذه املنظمــات وهي مســألة واضحــة للعيان فقد مــر املجتمع 

املصــري بالعديــد مــن الكــوارث االجتماعيــة والطبيعيــة ولــم تكن منظمــات املجتمــع املدني 

الحديثــة موجــودة بيــن املنكوبيــن بالحضــور املطلــوب ىلع العكــس مــن املؤسســات 

التقليديــة للمجتمــع األهلــي التــي يرتبــط أغلبهــا بالديــن ســواء اإلســامي أو املســيحي .

ــة  ــم خط ــي رس ــات عل ــدرة املنظم ــي )2022( وق ــع املدن ــام املجتم ــاء بع ــد االحتف ــذا يع ل

وطنيــة تشــاركية بيــن كافــة األطــراف والدوائــر لاحتفــاء بــه واســتغاله إلعــادة رســم الصــورة 

العامــة لــدور املنظمــات وإســهاماتها يف تطويــر بنيــة الحقــوق والعمــل كشــريك وطنــي يف 

ــن عنهــا يف إطــار الجمهوريــة الجديــدة والرقابــة  تنفيــذ برامــج وخطــط التنميــة التــي أُعل

علــي مــدي التزامهــا باملعاييــر الحقوقيــة فرصــة بالغــة األهميــة يعــزز مــن فــرص نجاحهــا مــا 

يرتبــط بهــا مــن أطــر وسياســات عامــة علــي املســتوي الوطنــي واإلقليمــي وهــو مــا نطرحــه 

يف هــذه الدراســة. 
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     األطر السياسية والتشريعية املنظمة لعمل اجملتمع املدني يف مصر: 

• اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان:  	
يمكــن القــول بــأن اإلســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي أعلنــت عنهــا الدولــة خــال 

ســبتمبر املاضــي وملــدة خمــس ســنوات قادمــة تمثــل مدخــا بالــغ األهميــة لاحتفــاء بعــام 

املجتمــع املدنــي بمــا تضمنتــه مــن أبعــاد ومســارات للعمــل تســتوجب تفعيــل آليــات الحــوار 

الوطنــي وتعزيــز وبنــاء قــدرات املؤسســات الوطنيــة بمــا يســهم يف قدرتهــا علــي كفالــة 

وإتاحــة الحقــوق وصياغــة املنهجيــات والتشــريعات التــي تضمــن القــدرة علــي الوفــاء بهــا،

ــر اســتقراء نصــوص اإلســتراتيجية التــي  ــا يمكــن رصــده عب وتنفيذهــا بشــكل ناجــز وهــو م

تحدثــت عــن دور واضــح ملنظمــات املجتمــع املدنــي يف التنفيــذ املرتبــط باملحــاور 

العامــة خاصــة مــا يتعلــق بالتثقيــف وبنــاء القــدرات لــدي قطاعــات إنفــاذ القانــون أو 

ــط  ــا يرتب ــر فيم ــم واألخط ــد األه ــة وأن البع ــوق خاص ــك الحق ــن تل ــتفيدين م ــح املس لصال

باإلســتراتيجية يتمثــل يف ممكنــات تنفيذهــا وقــدرة الدولــة علــي تنفيــذ االلتزامــات الــواردة 

ــر  ــاس منضبطــة فمــا أكث ــة محــددة ومؤشــرات قي بهــا )226 نتيجــة( وفــق مخططــات زمني

ــي إصدارهــا وضمنهــا  ــي عل ــي توافــق املجتمــع الدول ــة الت ــات واملعاهــدات الدولي االتفاقي

تفصيــات الحقــوق لصالــح الفئــات بــل وحــدد مراحلهــا االنتقاليــة ـ وصلــت لعشــرة ســنوات 

ــك يف  ــه عجــز رغــم كل ذل ــاذ إال أن ــز النف ــدء يف دخولهــا حي ــن ـ للب ــن الدوليي يف العهدي

ــتهدفاتها. ــق مس ــا أو تحقي ــا ورد ضمنه ــزام بم االلت

• تقرير منتصف المدة )االستعراض الدوري لحقوق اإلنسان(:  	

تســتعد الدولــة املصريــة خــال عــام 2022 لتقديــم تقريرهــا الطوعــي عــن منتصــف املــدة 

للمجلــس الدولــي لحقــوق اإلنســان حــول مــا تــم تنفيــذه أو مــا اتخذتــه الدولــة مــن خطــوات 

نحــو تعزيــز بيئــة حقــوق اإلنســان أو االســتجابة ملــا قــدم لهــا مــن توصيــات أو مطالــب خــال 

دورة اســتعراض امللــف املصــري )2019( والتــي تلقــت الدولــة املصريــة خالهــا )372( توصيــة 

أعلنــت القبــول لعــدد )325( توصيــة منهــا بمــا يســتدعي ضــرورة بيــان مــدي االنجــاز والتقــدم 

الــذي تحقــق فيهــم خــال الفتــرة املاضيــة ســواء علــي مســتوي الوفــاء باملطلــوب أو التقــدم 

ــة  ــات وتحســين لبيئ ــة للمنظم ــر يســتدعي تواجــد وفعالي ــا أم ــه وكاهم ــواء مثالب يف احت

التواصــل املجتمعــي معهــا، وعلــي نحــو خــاص تطويــر بيئــة التشــريع ووقــف ماحقــات
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 النشــطاء واملدافعيــن وفقــا ملــا قدمتــه توصيــات الــدول ومــا اســتجابت لــه الدولــة املصريــة 

ــوات  ــن الخط ــدد م ــاذ ع ــي واتخ ــل األهل ــم العم ــد( لتنظي ــي )جدي ــريع وطن ــا لتش بإصداره

الجــادة إلغــاق القضيــة )173( املثيــرة للجــدل األمــر الــذي يســهم يف تحســين صــورة الدولــة 

ويجعــل مــن تقديــم تقريــر منتصــف املــدة خــال احتفــاء الدولــة باملجتمــع املدنــي فرصــة 

هائلــة لتســويق رؤيــة مغايــرة لنمــط تعامــل الدولــة مــع املنظمــات وإظهــار مــدي إيمانهــا 

والتزامهــا بمعاييــر حقــوق اإلنســان ودعمهــا للفئــات األولــي بالدعــم والرعايــة وفقــا ملــا هــو 

مطلــوب وممكــن مــن توصيــات.

• الخطوات الجادة إلغالق قضية التمويل األجنبي:  	

لســنوات تجــاوزت العقــد الزمنــي ظلــت أحــد أهــم مســببات االنتقــاد والهجــوم علــي الحالــة 
املصريــة يرتبــط بقضايــا ماحقــة النشــطاء واملدافعيــن ومــا ارتبــط بهــا مــن إغــاق ملقــار 
العديــد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي الوطنيــة والدوليــة وهجرتهــا إلــي دول مجــاورة مــع 
كثافــة مــا يصــدر عنهــا مــن تقاريــر تنتقــد بيئــة حقــوق اإلنســان أوعمــل املنظمــات الوطنيــة 
متخــذة مــن القضيــة )173( ومــا صــدر عنهــا مــن أحــكام مســوغ إلثبــات نظرتهــا الناقــدة بشــدة 

لألوضــاع املصريــة .

لــذا فقــد كان مــن املطمئــن وااليجابــي النظــر إلــي املســار الجيــد الــذي وجهــت إليــه ســلطة 
التحقيــق والرســائل املطمئنــة املصاحبــة لــه والتــي تظهــر توجــه مركــزي لحســم القضيــة 
وإنهــاء التحقيقــات املرتبطــة بالعديــد مــن النشــطاء الذيــن كانــوا رهــن للتحقيقــات التــي 
تســببت يف منعهــم مــن الســفر أو تجميــد أرصدتهــم البنكيــة حيــث اتبعــت الدولــة خــال 
ــدد )71(  ــة بع ــات املرتبط ــاء التحقيق ــة بإنه ــرارات االيجابي ــن الق ــلة م ــي سلس ــام املاض الع
ــا يتجــاوز عــدد النشــطاء املاحقيــن عبرهــا )200( ناشــط حقوقــي  ــا حقوقي منظمــة وكيان
وهــو مــا يمكــن لنــا توثيقــه وقائعيــا فبتاريــخ 5 ديســمبر 2020 أصــدر قاضــي التحقيــق أمــرا 
بــأال وجــه إلقامــة الدعــوى الجنائيــة لعــدد 6 لعــدم الجريمــة ولعــدد 14 آخريــن لعــدم كفايــة 
األدلــة وتبعــه يف 30 مــارس 2021 بــأال وجــه إلقامــة الدعــوى الجنائيــة لعــدد 5 منهــم لعــدم 
الجريمــة وعــدد 15 آخريــن لعــدم كفايــة األدلــة و بتاريــخ 6 مايــو 2021 أمــر بــأال وجــه إلقامــة 
الدعــوى الجنائيــة لعــدد 15 لعــدم الجريمــة وعــدد 3 آخريــن لعــدم كفايــة األدلــة، ثــم أعقبــه 
يف 20 يونيــو 2021 أمــرًا بــأال وجــه إلقامــة الدعــوى الجنائيــة لعــدد 5 لعــدم كفايــة الدليــل 
وتبعــه يف 30 أغســطس 2021 أمــًرا بــأال وجــه إلقامــة الدعــوى الجنائيــة لعــدد 4 جمعيــات 
ــة  ــه إلقام ــأال وج ــًرا ب ــبتمبر 2021 أم ــرا يف 20 س ــة وأخي ــة األدل ــدم كفاي ــرى لع ــات أخ وكيان

الدعــوى الجنائيــة لعــدم كفايــة األدلــة لعــدد 4 جمعيــات وكيانــات آخريــن.



نحو خطة عمل وطنية لعام المجتمع المدني 2022

11

ــراه كثيــرون بأنــه مؤشــر قــوي ىلع وجــود اتجــاه مؤسســي لتفكيــك هــذه القضيــة  وهــو ي

ــة املســتدامة وترســيخ مفاهيــم ــرة للجــدل كمــا أكــد قاضــي التحقيــق أن التنمي املثي

التكافــل االجتماعــي وحقــوق اإلنســان هــي مفاهيــم لهــا متطلباتهــا التــي ال تســتقيم دونهــا 

فاملســاواة ومبــدأ تكافــؤ الفــرص والحــق يف التعليــم والصحــة وحمايــة البيئــة والقضــاء ىلع 

ــا  ــع عليه ــذ دون أن تضطل ــع التنفي ــع موض ــن أن توض ــوق ال يمك ــن الحق ــا م ــر وغيره الفق

وتحميهــا مؤسســات بالدولــة ومجتمــع مدنــي يتســمان بالشــفافية والنزاهــة وىلع قــدر مــن 

الكفــاءة.

• 	  :) 27 COP ( استضافة قمة المناخ

اســتطاعت مصــر أن تعــزز مــن فــرص تواجدهــا الدولــي وتصديــر صورتهــا كطــرف رئيســي يف 
صناعــة القــرار األممــي والتأثيــر يف رســم سياســاته كجــزء مــن فلســفتها وإســتراتيجيتها يف 
 COP( التعامــل مــع األحــداث الدوليــة حيــث تــم اعتمــاد اســتضافتها لقمــة املنــاخ العامليــة
ــرة البيئــة تتعهــد  ــذي جعــل وزي ــر 2022 األمــر ال 27( يف مدينــة شــرم الشــيخ خــال نوفمب
ــاء ىلع النجاحــات التــي حققتهــا  ــأن مصــر ملتزمــة )بحمــل الشــعلة والبن خــال كلمتهــا ب
الرئاســة الحاليــة حيــث ســتبدأ مصــر يف أقــرب وقــت يف التنســيق لضمــان االنتقــال الســلس 

لعمليــة التفــاوض ومســار املبــادرات والتعهــدات املوازيــة(. 

والواقــع أنــه قــد تــم التعامــل مــع قمــة جاســكو )2021( باعتبارهــا محطــة مفصليــة للراغبيــن 
ــط ىلع  ــدول ىلع الضغ ــث ال ــا يف ح ــل أهدافه ــي وتتمث ــر املناخ ــد للتغي ــع ح يف وض
بعضهــا البعــض للحــد مــن االنبعاثــات الناجمــة عــن حــرق الفحــم والغــاز والنفــط وااللتــزام 
بالدعــم املالــي للبلــدان منخفضــة الدخــل للتعامــل مــع آثــار التغيــر املناخــي وتشــديد بعض 
القواعــد التــي تــم إقرارهــا يف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ عــام 2015 خاصــة مــع ازديــاد درجــة 
حــرارة ســطح األرض بشــكل أســرع منــذ )1970( مقارنــة بــأي فتــرة مدتهــا )50( عاًمــا ىلع مــدى 
ــال تجــاوزت  ــه ىلع ســبيل املث ــى أن ــر إل األلفــي ســنة املاضيــة ىلع األقــل وتشــير التقاري
درجــات الحــرارة خــال العقــد األخيــر )2011 ـ 2020( تلــك التــي امتــدت لقــرون متعــددة يف 
الفتــرة الدافئــة منــذ نحــو )6,500( عــام ويف الوقــت نفســه ارتفــع متوســط مســتوى ســطح 

البحــر العاملــي بشــكل أســرع منــذ عــام )1900( مقارنــة بــأي قــرن ســابق يف األعــوام الثاثــة 

آالف املاضيــة ىلع األقــل إال أن غيــاب العديــد مــن رؤســاء الــدول الهامــة وتقاعــس عــدد أخــر 

مــن الــدول يف تنفيــذ االتفاقيــات املتعلقــة باألمــر زاد مــن ثقــل املهمــة يف قمــة شــرم
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الشــيخ خاصــة بالنظــر لكــون القمــة التاليــة لهــا ســتعقد باإلمــارات )2023( والتــي ستســعي 

إلثبــات جدارتهــا باســتضافة القمــة عــن طريــق توفيــر أكبــر قــدر مــن االهتمــام بإنجاحهــا.

وبالنظــر ملــدي أهميــة اســتضافة مصــر لتلــك القمــة العامليــة األكبــر خــال الســنوات العشــر 

األخيــرة ومــا تســتهدفه مصــر مــن اســتغالها لتحســين صورتها علي املســتوي الدولــي وتعزيز 

مكانتهــا كقــوة إقليميــة ال يســتهان بهــا بمــا يتطلــب حشــد كافــة أشــكال االهتمــام والعمــل 

مــن أجــل ضمــان مشــاركة كافــة زعمــاء العالــم خالهــا األمــر الــذي يصعــب ضمــان الوصــول 

ــة العمــل  ــف حقــوق اإلنســان أو بيئ ــي مل إليــه يف ظــل وجــود انتقــادات أو ماحظــات عل

ــا رئيســية يف السياســة العامليــة تحكــم الكثيــر مــن السياســات  األهلــي والتــي تعــد قضاي

املعلنــة للــدول الكبــري وهــو مــا يتطلــب إســتراتيجية نوعيــة تمــزج مــا بيــن االحتفــاء بعــام 

املجتمــع املدنــي وبيــن اســتضافة مصــر للقمــة األمميــة بالصــورة التــي تشــجع زعمــاء الــدول 

الكبــري علــي املشــاركة ومســاندة املســارات التــي تنحــاز لهــا الدولــة املصريــة. 

• قانون تنظيم العمل األهلي:  	

مثلــت عمليــة إصــدار قانــون تنظيــم ممارســة العمــل األهلــي رقــم )149( لســنة 2019 نموذجــا 

متميــزا لقــدرة منظمــات املجتمــع املدنــي علي الضغــط واقتــراح البدائــل وتطوير السياســات 

للخــاص مــن القانــون رقــم )70( لســنة 2017 بمــا تضمنــه مــن نصــوص ومــا رســخه مــن قواعــد 

فرغــت العمــل األهلــي مــن مضمونــه وقننــت لوجــود عقوبــات ســالبة للحريــة عــن أنشــطة 

تطوعيــة وهــو مــا أثــار عواصــف مــن النقــد واالعتــراض امتــدت ملطالبــات إقليميــة ودوليــة 

يف العديــد مــن املحافــل أثمــرت عــن تكليــف رئيــس الجمهوريــة للحكومــة بالعمــل علــي 

ــر التشــريع وخلــق بيئــة عمــل أمنــة وهــو مــا تحقــق عبــر القانــون )149( لســنة 2019  تطوي

ــا  ــق أوضاعه ــات توفي ــح للمنظم ــر 2020 لتتي ــال يناي ــة خ ــه التنفيذي ــدرت الئحت ــذي ص وال

خــال مهلــة مدتهــا عــام مــن تاريــخ صــدور الائحــة .

والحقيقــة أن القانــون املســتحدث رغــم وجــود بعــض املاحظــات واملشــكات املتعلقــة 

بتطبيــق أحكامــه إال أنــه مثــل رؤيــة متقدمــة فيمــا يتعلــق بتغيــر رؤيــة الدولــة للمنظمــات 

ــة مــن  ــر العمــل األهلــي وصــوال إللغــاء كافــة املــواد الســالبة للحري ــراف بقيمــة وتأثي واالعت

نصــوص القانــون ووضــع آليــة جديــدة تتيــح إنشــاء املنظمــات باإلخطــار وحقهــا يف العمــل
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وتلقــي التمويــات دون قيــود تتعلــق باإلطــار الزمنــي الــذي تتيحــه ملوافقــة الجهــة اإلداريــة 

وعــدم حــل املنظمــات أو وقــف ممارســتها للنشــاط إال بحكــم قضائــي وهــي يف مجملهــا 

رســالة بقيمــة وتأثيــر منظمــات املجتمــع املدنــي يف تطبيــق رؤى التنميــة واالرتقــاء 

ــن . ــة للمواطني ــات املقدم ــتوي الخدم بمس

• إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان:  	

رغــم تأخرهــا لســنوات فقــد مثلــت خطــوة إعــادة تشــكيل املجلــس القومــي لحقــوق 

ــة يف إدارة  ــا الدول ــي تنتهجه ــة الت ــول الرؤي ــة ح ــالة مهم ــر 2021 رس ــال أكتوب ــان خ اإلنس

امللــف واتســاع أفقهــا لتتضمــن محاولــة صياغــة خطــاب أكثــر تواصــا مــع املجتمــع الدولــي 

وأدق فهمــا لــدور وطبيعــة اآلليــات الوطنيــة وفــق مــا تبــدي مــن تشــكيلة املجلــس والتــي 

ــة  ــات العام ــر يف السياس ــل والتأثي ــد للتفاع ــل جدي ــع بجي ــرات ودف ــا يف الخب ــوت تنوع ح

وإدارة امللفــات املرتبطــة بقضايــا حقــوق اإلنســان الســيما مــع إصــدار الدولــة لإلســتراتيجية 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بمــا تضمنتــه مــن مســتهدفات ونتائــج يفتــرض تحقيقهــا خــال 

الســنوات الخمــس القادمــة إضافــة لقيــاس مــدي االلتــزام والتحــرك املجتمعــي والرســمي نحو 

الوفــاء بالتزامــات مصــر الــواردة بــدورة االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان وهــي يف 

ــدة وتنــوع عناصــره أن  ــا يفتــرض يف املجلــس بتركيبتــه الجدي مجملهــا موضوعــات وقضاي

تســهم بجهــد ملمــوس يف الوصــول لنتائــج ايجابيــة ومؤثــرة تجاههــا.
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    توصيات ومقترحات إلنجاح عام المجتمع المدني:

ــي  ــي ينبغ ــات الت ــة والغاي ــج االحتفالي ــة وبرنام ــول خط ــق ح ــداد والتواف ــات اإلع إن عملي

الســعي النجازهــا وقدرتهــا علــي إعــادة صياغــة ميثــاق للعمــل والتعــاون مــع تلــك املنظمــات 

يســتدعي تضافــر كافــة الجهــود يف اقتــراح عــدد مــن السياســات والتوصيــات التــي يمكــن 

ــام  ــل الع ــا لجع ــرص تطبيقه ــر يف ف ــل النظ ــن أج ــرار م ــذي الق ــى ومتخ ــا لصانع تقديمه

مناســبة حقيقيــة لبنــاء ورفــع كفــاءة املنظمــات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بقدرتها علــي الوفاء 

ــان  ــوق اإلنس ــا حق ــق بقضاي ــا يتعل ــة فيم ــا التنفيذي ــة وأطره ــة الدول ــم رؤي ــا أو دع بأدواره

ــن.  ــة وخدمــة املواطني ــة املجتمعي ومجــاالت التنمي

ــن  ــدد م ــلطة لع ــر الس ــي دوائ ــرورة تبن ــي 2022 ض ــع املدن ــاء باملجتم ــب االحتف ــا يتطل كم

املبــادرات املهمــة التــي تســهم يف خلــق وتعزيــز فــرص عمــل املنظمــات وقدرتهــا علــي 

ــه  ــا تفرض ــة بم ــية واملجتمعي ــة السياس ــط التنمي ــج وخط ــار برام ــل يف إط ــب دور فاع لع

مــن تحــول يف الصــورة الذهنيــة لتلــك املنظمــات األمــر الــذي يقودنــا إلــي طــرح السياســات 

ــة: والبرامــج التالي

        السعي ملصالحة حقيقية مع املنظمات والنشطاء.

        غلق وتصفية القضية 173 وما يرتبط بها من قضايا فرعية.

        النظر يف إدخال عدد من التعديات علي القانون 149 لسنة 2019 

        والئحته التنفيذية.

        الدعوة لحوار وطني مع املنظمات.

        بحث سبل دعم ومساندة عودة مصر كمركز إقليمي ملقرات املنظمات الدولية.

        تبني عقد سلسلة من املؤتمرات الدولية املتصلة بملفات حقوق اإلنسان.

        تطوير الخطاب اإلعامي تجاه املنظمات.

        إصدار مدونة سلوك وطنية لعمل املنظمات.

        إنشاء مصر لصندوق وطني للتمويل.
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        إعــان مشــروع وطنــي لتقييــم تحفظــات مصــر واعتراضاتهــا علــي االتفاقيــات الدوليــة   
التــي لــم تصــدق عليهــا.

        تطويــر خريطــة تفاعليــة لألنشــطة والبرامــج التنمويــة التــي تنفذهــا الدولــة ويمكــن 
للمنظمــات التفاعــل معهــا.

        إصدار قانون حرية إتاحة وتداول املعلومات.

        تفعيل اإلدارات القائمة ىلع حقوق اإلنسان يف الوزارات املختلفة.

وسوف نتناول  كل مقترح علي حدا بالتفصيل يف الجزأ التالي:وسوف نتناول  كل مقترح علي حدا بالتفصيل يف الجزأ التالي:

  السعي لمصالحة حقيقية مع المنظمات والنشطاء:. 	

ــواء  ــطاء س ــاه النش ــة تج ــا الدول ــي اعتمدته ــة الت ــوات االيجابي ــائل والخط ــل الرس دون تجاه

ــدة  ــد األرص ــفر وتجمي ــن الس ــع م ــرارات املن ــاء ق ــا أو إلغ ــاق القضاي ــات أو إغ ــف املاحق وق

البنكيــة فــان طبيعــة العاقــة بيــن الدولــة وبيــن تلــك املنظمــات ونشــطاها مــا زال فيهــا 

الكثيــر مــن املــرارة والتوجــس خصوصــا بعــد عقــد مــن التشــويه والنقــد الــاذع واتهامــات 

ــة والخيانــة وتفتيــت وحــدة التــراب الوطنــي بمــا يســتدعي ضــرورة إلتبــاع سياســات  العمال

الحــوار واالســتجابة لطلــب التطمينــات للتأكيــد علــي األفــق واملنهجيــة الجديــدة للتعامل مع 

تلــك الدوائــر الحقوقيــة مــع دعــوة النشــطاء واملدافعيــن الذيــن نقلــوا إقامتهــم ونشــاطهم 

للخــارج خوفــا مــن املاحقــة أو االنتقــام للعــودة مــرة ثانيــة ملصــر والعمــل الجــدي واملهنــي 

ــاب أو  ــة لإلره ــطة داعم ــورط يف أي أنش ــم تت ــي ل ــر الت ــا للعناص ــاد خصوص ــل الب ــن داخ م

إرتكبــت جريمــة بالفعــل. 

 غلق وتصفية القضية 173 وما يرتبط بها من قضايا فرعية:. 	

رغــم الخطــوات االيجابيــة التــي قدمتهــا الدولــة خــال العــام املاضــي يف االســتجابة لكافــة 

املناشــدات املحليــة والدوليــة إلغــاق القضيــة 173 ورفــع كافــة التقييــدات املرتبطــة بقــادة 

وعناصــر املنظمــات املوجــودة بهــا والتــي نتــج عنهــا 6 قــرارات مــن قبــل قاضــي التحقيــق 

بأنــه ال وجــه إلقامــة الدعــوي تجــاه 71 منظمــة تضــم داخلهــا مــا يقــرب مــن 200 مــن النشــطاء 

واملدافعيــن، وأيضــا قــرارات العفــو وإلغــاء الحظــر علــي الســفر أو تجميــد األرصــدة البنكيــة 
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مــا زالــتـ  رغــم ايجابيتهــا وأهميتهــاـ  أقــل مــن املســتهدف أو املأمــول خصوصــا وأن اســتمرار 

القضيــة مفتوحــة يعنــي إمكانيــة عــودة البعــض إليهــا مــرة ثانيــة أو إدخــال عناصــر جديــدة 

لدائــرة املاحقــة عبرهــا وهــو أمــر يســتلزم ســرعة الفصــل فيمــا هــو متبقــي مــن اتهامــات 

ــج  ــي النه ــوح عل ــديدة الوض ــالة ش ــة كرس ــمية ونهائي ــورة رس ــا بص ــان إغاقه ــا وإع عبره

الجديــد الــذي تتبعــه الســلطة يف التعامــل مــع النشــطاء أو مع املنظمــات املحليــة والدولية.

النظر في إدخال عدد من التعديالت علي القانون 149 لسنة 2019 والئحته التنفيذية:. 	

رغــم التقــدم واالنجــاز الكبيــر الــذي تحقــق عبــر  القانــون الجديــد لتنظيــم ممارســة العمــل 

األهلــي )149( لســنة 2019 والئحتــه التنفيذيــة إال أن هنــاك عــدد مــن الفجــوات التــي يتحتــم 

ــتخدامه.  ــر أدوات اس ــون وتطوي ــوص القان ــط نص ــا لضب ــة تعديله ــدي إمكاني ــر يف م النظ

فيتوجــب إعــادة النظــر يف املــواد املتعلقــة باملقــر الخــاص بإشــهار الجمعيــة والتقييــدات 

ــرص  ــن ف ــب م ــي تصع ــية والت ــه األساس ــكان ومحتويات ــة امل ــد طبيع ــودة يف تحدي املوج

التوســع وإنشــاء املنظمــات بــل وتتناقــض مــع طبيعــة التحــول الرقمــي واالعتمــاد املباشــر 

علــي التكنولوجيــا يف إنهــاء األعمــال ومتابعتهــا بمــا يقتضيــه األمر من إعــادة صياغــة للمواد 

التــي تنظــم العاقــة بيــن وزارة التضامــن وبيــن املنظمــات.

الدعوة لحوار وطني مع المنظمات:. 	

تحتــاج العاقــة بيــن الدولــة بمختلــف أجهزتهــا وســلطاتها وبيــن املنظمــات لفتــح قنــوات 

دائمــة ومتصلــة للحــوار وتبــادل وجهــات النظر فيمــا يتعلق بالرؤيــة الحاكمة لعمــل املنظمات 

ــا املختلفــة الســيما بعــد  أو تقليــل مســاحات الخــاف وتبايــن وجهــات النظــر حــول القضاي

ــف  ــن مختل ــر بي ــن الدوائ ــد م ــدي العدي ــات ل ــف والقناع ــن املواق ــاف وتباي ــن الخ ــرات م فت

األطــراف بمــا قــد يســاهم بشــكل كبيــر يف إعــادة رســم العاقــة التفاعليــة والتوافــق علــي 

أجنــدات للعمــل حــول مختلــف القضايــا وتطويــر للسياســات أو التنــاول املنهجــي ملــا يتــم 

تنفيــذه مــن برامــج وخطــط .والواقــع أن محاولــة القيــاس واالســتفادة مــن تجــارب املنتديــات 

الشــبابية ـ بتنويعاتهــا املختلفــة ـ والزخــم الــذي تحققــه وتعاطــي املجتمــع الدولــي مــع 

فعالياتهــا يجعــل مــن الضــرورة بمــكان العمــل علــي انعقــاد منتــدي حــواري للمنظمــات
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 الوطنيــة برعايــة مباشــرة مــن مؤسســة الرئاســة وبحضــور تنفيــذي وحكومــي علــي أعلــي 

املســتويات يف ظــل التأثيــرات شــديدة االيجابيــة والرســائل واضحــة اإلقنــاع لكافــة األطــراف 

والشــركاء للتدليــل علــي النهــج الجديــد الــذي تتبعــه الدولــة يف التعامــل مــع الحقوقييــن 

والنشــطاء واملدافعيــن وعــن مــدي التطــور يف النهــج الحقوقــي للتعامــل مــع املنظمــات 

وتعزيــز بيئــة عملهــا اتســاقا مــع القواعــد واملواثيــق األمميــة املعنيــة بهــذا املجــال التــي 

وقعــت وصادقــت عليهــا الدولــة املصريــة .

بحث سبل دعم ومساندة عودة مصر كمركز إقليمي لمقرات المنظمات الدولية:. 	

ظلــت مصــر لفتــرة زمنيــة طويلــة هــي املــكان املفضــل لــدي العديــد مــن الهيئــات والجهــات 
الدوليــة إلقامــة مراكــز إقليميــة لتنفيــذ وإدارة أنشــطتها يف املنطقــة بمــا حملــه ذلــك مــن 
دالالت علــي القــوة اإلقليميــة للدولــة املصريــة واعترافــا بتأثيراتهــا علــي مســتوي محيطهــا 
العربــي واإلفريقــي واألوســطي وهــو مــا نفتقــده بشــدة يف الفتــرة األخيــرة التــي شــهدت 
تضييقــات وماحقــات ألفــرع ومقــرات العديــد مــن تلــك املنظمــات بــل وتقديــم العديــد مــن 
ــدول مجــاورة وافتقــاد مصــر  ــذي دفعهــا ملغــادرة مصــر ل العامليــن بهــا للمحاكمــات األمــر ال
للكثيــر مــن ممكنــات التأثيــر والتواصــل مــع تلــك املنظمــات، لذا يعــد االحتفــاء بعــام املجتمع 
املدنــي فرصــة بالغــة القيمــة يف إعــادة طــرح قضيــة عــودة املقــرات اإلقليميــة ملصــر مــرة 
ــا  ــك العــودة بم ــول تل ــي تعــزز مــن فــرص قب ــم التســهيات واملســاهمات الت ــة وتقدي ثاني
تحملــه مــن قــدرة علــي التأثيــر يف القــرار الدولــي باإلضافــة لداللتهــا الهامــة حــول الفلســفة 

االيجابيــة الحاكمــة لعاقــة مصــر مــع شــركائها الدولييــن .

تبني عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية المتصلة بملفات حقوق اإلنسان:. 	

ــم  ــا األم ــي تنظمه ــة الت ــرات الدولي ــم املؤتم ــد أه ــتضافة أح ــرة الس ــذ فت ــر من ــعت مص س
املتحــدة حــول قضيــة التعذيــب وهــو مــا أحبطتــه الكثيــر مــن الحمــات الدفاعيــة لبعــض 
منظمــات حقــوق االنســان الدوليــة ورغــم نجاحهــا يف الغــاء املؤتمــر فأنهــا خســرت معهــا ما 
يمكــن أن يكــون جســرا للتأثيــر علــي السياســة املصريــة يف القضايــا الحقوقيــة.  وعليــه فــان 
أحــد أهــم املحــاور التــي يجــب أن تســعي لهــا الدولــة املصريــة وتســتخدم فكــرة االحتفــاء 
بعــام املجتمــع املدنــي هــو العمــل علــي اســتضافة مصــر لعــدد مــن املؤتمــرات اإلقليميــة 

والدوليــة املرتبطــة بملفــات وقضايــا حقــوق اإلنســان وتعزيــز بيئــات عملهــا،
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وبالنظــر لطبيعــة وعــدد التوصيــات التــي تلقتهــا الدولــة خــال االســتعراض الــدوري الشــامل 
ــإن  ــواص ف ــن الخ ــع املقرري ــل م ــة والتواص ــات الدولي ــع اآللي ــة م ــة العاق ــول طبيع UPR ح

ــة  ــا الحقوقي ــات والقضاي ــول امللف ــة ح ــة ودولي ــات إقليمي ــر مللتقي ــتضافة مص ــرة اس فك
ــر يف تحســين العاقــة  ــة وستســهم بشــكل كبي ــر مــن ردود الفعــل االيجابي ســتلقي الكثي
مــع املقرريــن وســتكون رســالة إيجابيــة حــول طبيعــة الخطــوات واالســتجابات التــي تبديهــا 

الدولــة حــول مــا تلقتــه مــن توصيــات ومــا اتبعتــه مــن سياســات لتنفيذهــا.

تطوير الخطاب اإلعالمي تجاه المنظمات:. 	

ظــل الخطــاب اإلعامــي ـ ولفتــرة طويلــة ـ أحــد أهــم املثالــب املرتبطــة بملــف املنظمــات 

ــة لقادتهــا والناشــطين  ــاخ مــن العــداء والكراهي ــي وإشــاعة من ومؤسســات املجتمــع املدن

فيهــا ممــا أدي لتشــويه بالــغ يف الرؤيــة املزاجيــة لــدي قطــاع واســع مــن الجماهيــر حــول 

قيمتهــا أو ضــرورات وجودهــا وعملهــا خصوصــا مــع الخلــط املنهجــي واملتعمــد بيــن طبيعة 

أجنــدات العمــل وبيــن وقائــع التكســب املالــي. لــذا يحتــاج االحتفــاء بعــام املجتمــع املدنــي 

ــات  ــف باملنظم ــد التعري ــة تعي ــة مكثف ــة إعامي ــارب ملنهجي ــة والتق ــات املصالح وسياس

وتصحــح املفاهيــم املغلوطــة لــدي القطاعــات الجماهيريــة وتســلط الضــوء علــي طبيعــة 

ــاون يف  ــيق والتع ــن التنس ــا م ــه انطاق ــات ل ــة املجتمع ــي وحاج ــع املدن ــاط املجتم نش

صياغــة السياســات أو تنفيــذ البرامــج بيــن أجهــزة الدولــة وبيــن املنظمــات الفاعلة والشــريكة 

داخــل البــاد.

إصدار مدونة سلوك وطنية لعمل المنظمات:. 	

ــات  ــات ومنظم ــل الجمعي ــة عم ــول طبيع ــال ح ــن أن يق ــذي يمك ــر ال ــاك الكثي ــم أن هن رغ

املجتمــع املدنــي والتضييقــات التــي تســبب فيهــا القانون رقــم )70( لســنة 2017 أو أشــاعتها 

التحقيقــات املرتبطــة بالقضيــة )173( إال أن الضــرورة واإلنصــاف تســتدعي أن نعتــرف بأن عمل 

املنظمــات قــد شــابه الكثيــر مــن اللغــط وغيــاب املهنيــة ســواء فيمــا يتعلــق بغيــاب معاييــر 

ــط بيــن العمــل الحقوقــي  ــر أو تغليــب للشــللية أو خل ــة والنزاهــة يف صياغــة التقري العدال

واألجنــدات السياســية لقادتهــا نهايــة بوقائــع الفســاد املالــي والتربــح والتاعــب باملوازنــات.

األمر الذي يستدعي ضرورات استغال الفرصة واالستفادة من متغيرات التوجه الرسمي
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ــح  ــات، وتصب ــل املنظم ــم عم ــة تنظ ــلوك وطني ــة س ــدار مدون ــول إص ــق ح ــوار والتواف  للح

جــزء مــن سياســاتها املعتمــدة فيمــا يتعلــق باملمارســات التنفيذيــة أو تحديــد التوجهــات 

ومنهجيــات العمــل املعتمــدة علــي أن تكــون تلــك املدونــة نابعــة ـ باألســاس ـ مــن الحــوار 

الحقوقــي / الحقوقــي وليســت مفروضــة عليهــا مــن جهة أعلــي لتصبــح لها القــوة األخاقية 

واإللــزام املؤسســي فيمــا يتعلــق بســبل التقييــم واملراجعــة وكجــزء مــن سياســات الحوكمــة 

واإلصــاح داخــل القطــاع األهلــي واملدنــي .

إنشاء مصر لصندوق وطني للتمويل:. 	

ــات  ــل أحــد أهــم معوقــات التــي تواجهــه املنظمــات ســواء يف ممكن ــة التموي تمثــل قضي

ــي  ــادرة عل ــف ق ــي مواق ــان لتبن ــن األحي ــر م ــورة أدت يف الكثي ــتمراريتها بص ــا أو اس عمله

اجتــذاب التمويــل حتــي لــو خالفــت الواقــع أو بدلــت مــن طبيعــة الحقائــق خاصــة يف ظــل 

غيــاب الرؤيــة الوطنيــة لتوفيــر مظــات للتمويــل الوطنــي أو ربــط البرامــج واملنــح املحليــة 

ببرامــج التنميــة وانحســارها عــن برامــج الحقــوق أو توظيفهــا سياســيا لخدمــة أفــكار أو أفــراد 

يعتمــدون علــي تلــك املنظمــات لصالــح أنفســهم بــل وســمحت تلــك املنهجيــة املختلــة 

بغيــاب وضعــف قــدرات املنظمــات املهنيــة علــي العمــل والتأثيــر يف صياغــة صــورة الدولــة 

علــي مســتوي املنظمــات واآلليــات الدوليــة قياســا باملنظمــات ذات األجنــدات املختلــة التــي 

تلقــت أشــكال غيــر محــدودة مــن الدعــم وفــرص الوصــول والتأثيــر علــي املســتوي الدولــي 

بشــكل أضــر بصــورة الدولــة ومكانتهــا .

والحقيقــة أن الفتــرة القصيــرة الســابقة قــد كشــفت بوضــوح مــدي أهميــة أن تمتلــك مصــر 

ــة  ــع الرؤي ــق م ــي تتس ــة الت ــات التنموي ــج والسياس ــل البرام ــم وتموي ــا لدع ــا وطني صندوق

الوطنيــة وتســهم يف إيضــاح تفصياتهــا أو توصيــل مقاصدهــا لكافــة األطــراف خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالعديــد مــن الخطــط التــي تتبناهــا الدولــة وتحقــق تطــور وتقدمــا ملموســا فيهــا 

علــي مســتوي حقــوق املواطنيــن وتعزيــز فرصهــم اال أنهــا ال تصــل بصــورة دقيقــة ومحايــدة 

لكافــة الشــركاء نتيجــة غيــاب مــن يتبناهــا أو يراقــب عمليــات تنفيذهــا .
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إعالن مشروع وطني لتقييم تحفظات مصر واعتراضاتها علي االتفاقيات الدولية التي . 		
لم تصدق عليها:

يمثــل عــام املجتمــع املدنــي فرصــة حقيقيــة لتبنــي الدولــة املصريــة لسياســات املراجعــة 
ــك التــي وقعــت عليهــا  ــة ســواء تل ــات واملعاهــدات الدولي الشــاملة ملوقفهــا مــن االتفاقي

ولــم تتخــذ سياســات مباشــرة لدمجهــا يف قاعــدة التشــريع الوطنــي أو تلــك االتفاقيــات التــي 

تحفظــت الدولــة علــي بعــض نصوصهــا أو لــم توقــع عليهــا مــن األســاس نتيجــة اختافــات 

يف الــرؤى والتوجهــات املرتبطــة بمســتهدفاتها أو بــأدوات وآليــات تطبيقهــا. 

والحقيقــة أنــه يف وحــاالت متعــددة اتخــذت الدولــة املصريــة موقفــا مغايــرا لرؤيتهــا األوليــة 
تجــاه بعــض االتفاقيــات واملعاهــدات وســحبت تحفظاتهــا واعتراضاتهــا علي بعــض النصوص 

ــات  ــات للفئ ــة الخدم ــتوي إتاح ــة ومس ــة الدول ــدم رؤي ــع تق ــك م ــا وذل ــة بداخله املتضمن

ــز  والقطاعــات املعنيــة بتلــك املواثيــق علــي غــرار اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التميي

ضــد املــرأة )الســيداو( التــي ســبق وتحفظــت الدولــة علــي نصوصهــا التــي تمنــح الجنســية 

ــر  ــح عب ــل أن تســحب هــذا التحفــظ وتتي ــزوج مــن أجنبــي قب ــة التــي تت ــاء األم املصري ألبن

تشــريعاتها الوطنيــة لهــم هــذا الحــق وأيضــا توفيــر مظلــة تشــريعية ضامنــة لتمثيــل النســاء 

بنســب محــددة يف املجالــس التشــريعية وهــو مــا أصبــح جــزء مــن الدســتور الوطنــي اليــوم. 

لــذا تعــد مراجعــة املوقــف الوطنــي مــن االتفاقيــات والعــودة للحــوار الوطنــي بيــن مختلــف 

األجهــزة واملنظمــات املعنيــة حــول مــا يســتحق منهــا تعديــا يف التعامــل والتصديــق علي 

البنــود هــو خطــوة شــديدة االيجابيــة والتأثيــر فيمــا يتعلــق بطبيعــة العــام أو مســتهدفات 

االحتفــاء بــه محليــا ودوليــا.

تطوير خريطة تفاعلية لألنشطة والبرامج التنموية التي تنفذها الدولة ويمكن . 		
للمنظمات التفاعل معها:

ــة  ــد مــن البرامــج واألنشــطة املشــتركة التــي تنفذهــا الدول ــي الرغــم مــن وجــود العدي عل

ــا  ــي يف مقدمته ــي تأت ــي والت ــع املدن ــات املجتم ــر ملنظم ــف املباش ــيق والتكلي بالتنس

برامــج الحمايــة املجتمعيــة وخطــط تنميــة ورفــع كفــاءة الخدمــات لصالــح القــري والفئــات 

ــاة كريمــة  ــات أو حي ــة أو الغارم ــل وكرام ــل برامــج تكاف ــة مث ــي بالرعاي ــرا أو األول ــر فق األكث
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أو الرعايــة الصحيــة وريــادة األعمــال إال أن الســمة الغالبــة عليهــا هــي كونهــا انتقائيــة وغيــر 

ــاء  ــتي أنح ــر يف ش ــي تنتش ــات الت ــات واملنظم ــن الجمعي ــل م ــدد الهائ ــم الع ــة، فرغ دائم

ــوع البــاد إال أن املنظمــات التــي تمتلــك قنــوات وعاقــات تســمح لهــا باملشــاركة يف  ورب

ــاد  ــة افتق ــا نتيج ــة ربم ــر متنوع ــدودة وغي ــت مح ــا زال ــة م ــج التنموي ــذ البرام ــي وتنفي تبن

ــك  ــة تل ــا بطبيع ــدم معرفته ــع لع ــب يرج ــذ إال أن األغل ــاءة التنفي ــرات وكف ــارات والخب امله

البرامــج أو إمكانيــة املســاهمة يف تحقيــق مســتهدفاتها وهــو مــا يقودنــا لضــرورة العمــل 

ــة  علــي إنشــاء وإدارة خريطــة تفاعليــة ملختلــف البرامــج والخطــط التــي تســتهدفها الدول

بالتنفيــذ والقطاعــات الجغرافيــة التــي تضمهــا بمــا يســمح للمنظمــات املعنيــة بالتقــارب 

ــل أداة مهمــة  ــة تمث ــك الخريطــة التفاعلي وعــرض مســاهمتها يف االنجــاز إضافــة لكــون تل

لتعــرف أجهــزة الدولــة علــي مناطــق تواجــد وعمــل املنظمــات األهليــة جغرافيــا وطبيعــة 

القضايــا والــرؤى التــي تتبناهــا والتــي تتناســب مــع البرامــج املنفــذة بمــا يعــزز فــرص التواصــل 

والتعــاون.

إصدار قانون حرية إتاحة وتداول المعلومات:. 		

يمثــل وجــود قانــون وطنــي لتنظيــم حريــة إتاحة وتــداول املعلومــات أحــد التحديــات الكبري 
التــي تواجــه العمــل العــام يف مصــر رغــم وجــود العديــد مــن املســودات التــي عملــت عليهــا 

ــة )مباشــرة( أو تلــك التــي أتــت نتيجــة حــوارات وطنيــة بيــن العديــد مــن املنظمــات  الدول

والنقابــات غيــر أن جميعهــا ظــل حبيــس األدراج غيــر قابــل للتنفيــذ دون ســبب مباشــر رغــم 

ــاج أو  ــاحات االحتي ــد مس ــا يف تحدي ــات وتأثيره ــة املعلوم ــرورات إتاح ــة لض ــة البالغ الحاج

تحليــل مــدي كفــاءة وكفايــة الخدمــات املقدمــة للمواطنيــن يف مختلــف قطاعــات الدولــة .

لــذا يســتحق العمــل علــي إعــداد مشــروع متكامــل ينظــم آليــات جمــع املعلومــات وتحليلهــا 

ويتيــح لكافــة األطــراف الوطنيــة الوصــول لهــا واســتخدامها يف برامــج ومخططــات التنميــة 

ــل  ــي يف ظ ــع املدن ــام املجتم ــن ع ــا م ــروج به ــي الخ ــي ينبغ ــزات الت ــم املنج ــد أه أح

ــن  ــه بي ــتعراض أو تضمين ــال االس ــر خ ــا مص ــي تلقته ــات الت ــن التوصي ــد م ــه بالعدي ارتباط

ــذ  ــم وتنفي ــي مخططــات تقيي ــره عل ــة لحقــوق اإلنســان أو تأثي ــود اإلســتراتيجية الوطني بن

السياســات الحكوميــة وبيــان مناطــق ومســاحات االحتيــاج التــي ينبغــي ملنظمــات املجتمــع 

املدنــي العمــل علــي تلبيتهــا.
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تفعيل اإلدارات القائمة على حقوق اإلنسان في الوزارات المختلفة:. 		

مــع التوســع الكبيــر الــذي شــهدته مخططــات الدولــة للتعامــل مــع قضايــا حقــوق اإلنســان 

وتعزيــز بيئتهــا والتــي كان أحــد أبــرز مظاهرهــا إنشــاء العديــد مــن اإلدارات املعنيــة بملــف 

حقــوق اإلنســان داخــل الــوزارات واملحافظــات املختلفــة بــل ومنحهــا العديــد مــن الصاحيات 

واألدوات للتفاعــل مــع الوقائــع أو األحــداث التــي ترتبــط بامللــف أو تمثــل انتهــاكا لــه مــع 
ربــط العديــد منهــا باآلليــات الوطنيــة املعنيــة ويف مقدمتهــا املجالــس واآلليــات الوطنيــة 

ــات  ــع املنظم ــا م ــرص تواصله ــز ف ــة أو تعزي ــة والطفول ــرأة واألموم ــان وامل ــوق اإلنس لحق

ــتوي  ــي مس ــدات عل ــك الوح ــل أداءات تل ــام. إال أن تحلي ــأن الع ــة بالش ــة املهتم املجتمعي

املمارســة الفعليــة يظهــر كاســيكية يف العمــل وافتقــاد للمهــارات الازمــة للتغييــر 
املمنهــج لــدي كثيــر مــن العامليــن يف مقراتهــا وهــو مــا نصــت عليــه االســتراتيجية الوطنيــة 

ــدات. ــذه الوح ــة له ــة واملعرفي ــوات املهاري ــد الفج ــدرات لس ــاء الق ــور بن يف مح

  اخلامتة
يف ضــوء تلــك األطروحــات والقضايــا الســابقة ومــا يرتبــط بهــا مــن مطالبــات فــان عمليــة االحتفــاء 

بعــام املجتمــع املدنــي ورســم مخطــط لرؤيــة وطنيــة تنفيذيــة تســمح بمجموعــة مــن اإلجــراءات 

التــي تحلحــل الكثيــر مــن الفجــوات وتســهم يف إعــادة رســم صــورة مغايرة ألســلوب عمــل املنظمات 

ــر صناعــة واتخــاذ  ــك املقترحــات مــن دوائ ــت املســاندة لتل ــو أت ــا الحقــوق خاصــة ل ــاول قضاي وتن

ــب املتضمنــة يف الورقــة البحثيــة أن  ــة واملطال القــرار الرســمي والتــي يمكــن حــال تبنيهــا للرؤي

تقلــل مســاحات االختــاف وفجــوات الثقــة بيــن املدافعيــن والنشــطاء مــن جهــة وبيــن دوائــر الحكم 

وتنفيــذ السياســات العامــة مــن جهــة أخري إضافــة لخلق بيئــة عمل أمنــة للمنظمات وتيســير أدوات 

نفاذهــا ومشــاركتها يف تنميــة املجتمعــات املحليــة وتحديــد أوجــه القصــور والخلــل يف الخدمــات 

املقدمــة واالعتمــاد علــي بيانــات ومعلومــات موثقــة ومحدثــة يف بنــاء تلــك التدخــات أو برامــج 

التنميــة وتوســيع دوائــر الوعــي بالحقــوق ومســاحات األمــان والتمتــع بمعطياتهــا املنصــوص عليهــا 

يف التشــريعات الوطنيــة ويف املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة نهايــة بالقــدرة علــي تحســين صورة 

الدولــة، وخلــق انطباعــات جديــدة حــول أســلوب ومنهجيــة تعاطيهــا مــع قضايــا حقــوق اإلنســان 

وبالتالــي نظــرة أكثــر ايجابيــة ملــا يتــم مــن منجــزات علــي األرض .
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28 ديسمبر 2021 التاريخ 

الناشر 
مركز جسور للدراسات االستراتيجية 

SSJ - seidutS cigetartS rof ruoseJ

01200888234تليفون

23 شارع رمسيس متفرع من شارع بغداد – الكوربة – مصر الجديدة – القاهرة العنوان

info@jesour.netالبريد االلكتروني

www.jesour.netالموقع االكتروني

تنويه
األراء الواردة يف هذا االصدار ال تعبر بالضرروة عن التوجه املؤسسي ملركز جسور 

للدراسات االستراتيجية. 

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملركز جسور للدراسات االستراتيجية )SSJ(حقوق الملكية الفكرية
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