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محمد األنصاري، محام وباحث قانوني بمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. عمل األستاذ األنصاري، وهو حائز شهادة 

دبلوم في القانون الدولي، جامعة القاهرة، في مجال المحاماة لمدة تجاوز 10 سنوات ويملك اليوم خبرة راسخة 

في مجاالت قانونية عدة، ال سيما القانون الجنائي وقانون العمال والقانون اإلداري. أجرى األستاذ األنصاري العديد من 

البحوث المتعلقة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك تحليل القوانين الجديدة وتوفير المعلومات حول دعاوى قضائية

ير مراقبة المحاكمات ذات الصلة. ولطالما أكد التزامه بإحداث تغييرات إيجابية في مصر من خالل صون  باالستناد إلى تقار

حقوق األفراد أجمعين في البلد. ولألستاذ األنصاري مقاالت عدة تتناول قضايا قانونية تم نشرها على موقع المفكرة 

القانونية في لبنان وفي صحف مصرية عديدة. ومؤخًرا، تعاون مؤسسة . في إصدار بعنوان "دور النيابة العامة المصرية 

في قمع أصوات المعارضة".، ونشر في يوليو POMED( 2017( مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط
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عقب ثورة فرباير 2011 وحتى اآلن، خلت البنية الترشيعية يف ليبيا من قانون ينظم عمل الجمعيات بعد 
وقف العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 الذي كان مبثابة حجر عرثة أمام حرية تكوين الجمعيات، لذا برزت 

الحاجة إىل ملئ هذا الفراغ الترشيعي وإقرار قانون يتامىش مع املعايري الدولية لحرية تكوين الجمعيات 
والتزامات ليبيا الدولية مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املصادق عليه يف 1970.

بدأت أوىل محاوالت إقرار قانون جديد يف أواخر العام 2011، عندما شكلت وزارة الثقافة واملجتمع املدين 
لجنة لصياغة مرشوع قانون يتناسب مع املعايري الدولية لحرية تكوين الجمعيات، والتي ضمت يف عضويتها 
عدد من املختصني واملهتمني بالشأن العام، وانتهت إىل صياغة املرشوع يف مارس 2012 والذي نال إستحسان 

الكثريين، لكن عدم وجود اإلرادة السياسية يف هذا الوقت كان السبب الرئيس يف عدم املصادقة عليه.

وبتنظيم مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان )دع( ومركز مدافع لحقوق اإلنسان )مدافع( أجتمع 
بتونس العاصمة يف منتصف شهر مايو 2016 مجموعة من الخرباء والنشطاء الحقوقيني والقانونيني، بجانب 
أعضاء مجلس اإلدارة الجديد ملفوضية املجتمع املدين )بنغازي( من أجل العمل عىل التعديالت الالزمة عىل 

املرشوع سابق الذكر. وقد أنتهت أعامل اإلجتامع من صياغة التعديالت الالزمة عىل مسودة قانون الجمعيات 
والتي كانت قد قامت بصياغته اللجنة املشكلة لهذا الغرض من قبل وزارة الثقافة واملجتمع املدين يف 2011.

وتجدر اإلشارة إىل أن تلك املسودة ملرشوع القانون الناتج عن هذا اإلجتامع كانت تراعي متاًما مبادئ حقوق 
اإلنسان والدميقراطية والشفافية والحكم الرشيد. فقد قام بتسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات وجعلها عن 

طريق اإلخطار بالتأسيس إلكتساب الجمعية الشخصية اإلعتبارية، وليس بطريق الطلب واإلذن. كام تلزم 
مؤسسات الدولة باإلمتناع عن عرقلة نشاط الجمعيات أو أن تعطله إال مبوجب أمر قضايئ مسبب. كام 

أتاحت تلك املسودة للجمعيات تعدد مصادر التمويل بقبول الهبات أو التربعات غري املرشوطة، كام سوى 
مرشوع القانون من حيث املبدأ بني الجمعيات الوطنية واألجنبية إال أنه أحال تنظيم آلية قيد وإشهار فروع 

الجمعيات األجنبية عىل الئحة تصدر لهذا الغرض تراعي روح ونص هذا القانون. كام أعطى للجمعيات 
املصلحة والصفة بالطعن أمام املحاكم يف أي ترشيع أو قرار يتعلق بأهدافها ضامنًا لدورها يف مراقبة السلطتني 

الترشيعية والتنفيذية.

وتوقفت املحاوالت منذ ذلك الحني إىل أن تقدمت مفوضية املجتمع املدين مبرشوع قانون تنظيم املجتمع 
املدين الذي جاء مخيًبا لآلمال، ويشكل ردة عن ما تم اقرتاحه مبسودة 2012،  ومقرتح الخرباء 2016، وذلك 

عىل خالف ما أفادت به رئيس مجلس إدارة املفوضية د. عبري أمنية، من أن املرشوع يعد استكاماًل للمسودة 
التي قدمت للمؤمتر الوطني.

مقدمة
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تتمثل أبرز املثالب يف إختيار مصطلح “املجتمع املدين” عنوانًا للمرشوع مبا يثري كثريًا من الخلط، ذلك ألن هذا 
املفهوم يشمل العديد من التنظيامت مبا فيها السياسية، باإلضافة إىل أخده بنظام الترصيح املسبق يف تأسيس 
املنظامت، ووضع عقبات فضفاضة ميكن استخدامها من قبل املفوضية لرفض التأسيس. ناهيك عن التنصيص 

عىل أسباب واهية ميكن من خاللها حل الجمعيات.

تقدم هذه الورقة )8( أسباب لرفض مرشوع القانون املطروح من قبل مفوضية املجتمع املدين لعدم متاشيها 
مع املعايري الدولية لحرية تكوين الجميعات، وذلك عن طريق إبراز القيود واملثالب الواردة به ملحاولة تالفيها 
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التعليق على المشروع 
   إشكالية مفهوم المجتمع المدني

يعــد مفهــوم »املجتمــع املــدين« مــن أكــر املفاهيــم الخالفيــة بــن الفالســفة واملفكريــن الذيــن ســاهموا يف 

تطــور اســتخداماته خــالل مراحــل مختلفــة مبــا ينســجم غالبًــا مــع حاجــة كل مرحلــة عارصهــا هــؤالء، فــال يوجــد بينهــم 

إتفــاق حــول ماهيتــه أي مــا هــو تحديــًدا املقصــود باملجتمــع املــدين. وال يقتــر االختــالف حــول التعريــف، وإمنــا 

ــه وال  ــة ل ــم مرادف ــا بعضه ــي يعتربه ــتخدامها والت ــم اس ــي يت ــات الت ــه، واملصطلح ــه، ورشوط ــول مكونات ــا ح أيًض

يعتربهــا آخــرون كذلــك، كــا يختلفــون حــول دوره واســتخداماته. 3

ــا  ــذي يجعلن ــر ال ــوض، األم ــس والغم ــن اللب ــرًا م ــر كث ــروع يث ــا للم ــدين« عنوانً ــع امل ــح »املجتم ــار مصطل إن إختي

نصفــه ب »املضلــل«. فــكان األوىل بواضعــوا املــروع اإلحــراز يف إختيــار عنــوان التريــع والبعــد عــن إســتخدام 

املصطلحــات الفضفاضــة عنــد تنظيمهــم للحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات، خاصــة أن الغمــوض الكامــن يف عنــوان 

ــا عنــد محاولــة تحديــد  املــروع ألقــى بظاللــه عــى نصوصــه، مــا جعــل األمــر أكــر تعقيــًدا، وهــذا مــا يظهــر جليً

منظــات املجتمــع املــدين،

حيــث نصــت املــادة الثانيــة مــن املــروع عــى أن »منظــات املجتمــع املــدين تشــمل الجمعيــات- واملؤسســات- 

واملنظــات- والشــبكات- والتجمعــات- واملراكــز- واملنتديــات- واالئتالفــات- واملجالــس- والنــوادي- واإلتحــادات 

ــدين«. ــع امل ــات املجتم ــة مبنظ ــميات الخاص ــع التس ــيقيات وجمي ــة- والتنس ــائية والطالبي النس

تتضمــن هــذه املــادة الكثــر مــن اإلشــكاليات منهــا إســتخدام بعــض املصطلحــات املبهمــة، كــا أنهــا تثــر العديــد 

ــكالت  ــًا إىل مش ــؤدي حت ــوف ي ــذي س ــر ال ــا، األم ــة به ــر املدرج ــرى غ ــميات األخ ــة بالتس ــاؤالت املتعلق ــن التس م

عمليــة يف التطبيــق حــال دخــول املــروع حيــز النفــاذ.

تكمــن أوىل هــذه اإلشــكاليات يف إســتخدام لفــظ »التجمعــات« وهــو لفــظ غامــض يف ســياق هــذه املــادة، ذلك ألن 

»التجمــع« يعنــي الوجــود املقصــود والوقتــي لعــدة أشــخاص يف مــكان عــام لخدمــة القضيــة املشــركة. ويعــرف 

هــذا التعريــف بالحقيقــة أنــه –عــى الرغــم مــن أن أشــكااًل معينــة مــن التجمعيــات قــد تتطلــب صياغــة أحــكام قانونيــة 

خاصــة- فــإن جميــع أنــواع التجمعــات الســلمية – ســواء التجمعــات الثابتــة أو املتنقلــة فضــاًل عــن تلــك التــي تقام يف 

املبــاين العامــة أو الخصوصيــة أو يف منشــآت مغلقــة- تســتحق الحايــة. 4

ــة أو  ــة أو العفوي ــة أو اإلنتخابي ــات الخاص ــن التجمع ــات« يتضم ــظ »التجمع ــا إذا كان لف ــول م ــاؤل ح ــور التس ــا يث وهن

املظاهــرات أو املســرات وغرهــا مــن أشــكال التجمعــات األخــرى؟! وهــل أيًضــا يصــدق وصــف »املنظمــة« عــى هــذا 

النــوع مــن التجمعــات؟! أم أنــه أُريــد مــن ذلــك وضــع قيــود عــى حريــة التظاهــر وجعــل أمــر تنظيمهــا مقصــور فقــط 

عــى املنظــات؟! مــا يجلعنــا نطــرح هــذا التســاؤل، مــا قررتــه املــادة ) 11 ( مــن املــروع يف بندهــا الثالــث مــن حــق 

املنظمــة يف حريــة التعبــر والتجمــع واإلجتــاع الحــر وتنظيــم وإقامــة املظاهــرات.

أمــا ثــاين هــذه اإلشــكاليات فتتمثــل يف إســتخدام لفــظ »املجالــس« دومنــا تحديــد ملاهيتهــا. فهــل يقصــد بــه عــى 

ســبيل املثــال، مجالــس اإلدارات أم أنــه مــرادف للفــظ »التجمعــات«؟!

أخــرًا، تكمــن أعظــم هــذه اإلشــكاليات يف عبــارة »وجميــع التســميات الخاصــة مبنظــات املجتمــع املــدين« ذلــك ألن 

هنــاك العديــد مــن التســميات األخــرى التــي تنــدرج تحــت مظلــة منظــات املجتمــع املــدين )كاألحــزاب السياســية، 

النقابــات العاليــة واملهنيــة وغرهــا( التــي يلــزم أن يكــون لهــا تنظيــم تريعــي مســتقل.
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إن هــذه العبــارة واضحــة مبــا ال تــدع مجــاال للشــك مــن إنطباقهــا وإشــتالها عــى 

كافــة كيانــات املجتمــع املــدين، وال يغــر مــن حقيقــة ذلــك القــول بعــدم إتجــاه 

ــات املجتمــع املــدين«  ــح »منظ ــحاب مصطل ــوا املــروع إىل إنس ــة واضع ني

إىل األحــزاب السياســية –عــى ســبيل املثــال- كونهــا منظمــة باألســاس مبوجــب 

ــا إذا  ــا ملغيً القانــون رقــم ) 29 ( لســنة 2012 ، ألن هــذا القانــون ســوف يعــد قانونً

تــم إصــدار مــروع القانــون محــل التعليــق، عمــاًل بالقاعــدة القانونيــة املتمثلــة 

ــرورة  ــيؤدي بال ــا س ــذا م ــه«، وه ــابق ويعدل ــخ الس ــق ينس ــع الالح يف »التري

إىل مشــكالت جمــة بشــأن األحــزاب السياســية، والتــي مــن ضمنهــا إجــازة إنضــام 

ــع  ــات املجتم ــا إىل منظ ــر عاًم ــة ع ــن خمس ــم ع ــد أعاره ــن تزي ــر الذي الق

املــدين بحســب املــادة ) 2( مــن املــروع، وأيًضــا جــواز أن يكــون مــن بــن األعضــاء 

ــا للــادة ) 5( مــن املــروع. املؤسســن املتمتعــن بجنســيات مختلفــة وفًق

يف هــذا الســياق تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف أواخر عــام 2011 شــكلت وزارة الثقافة 

واملجتمــع املــدين لجنــة إلعــداد مــروع قانــون للمجتمــع املــدين، إال أن اللجنــة 

ومــن بدايــة إجتاعاتهــا قــررت أنــه مــن األنســب حــر إختصاصهــا يف وضــع مروع 

لقانــون الجمعيــات عــى إعتبــار أن تعبــر »املجتمــع املــدين« مصطلــح فضفــاض 

يجمــع العديــد مــن القــوى السياســية واألهليــة بــل واملهنيــة والنقابيــة، والتــي 

ــدين مل  ــع امل ــة املجتم ــاص. 5 إال أن مفوضي ــوين الخ ــا القان ــا نظامه ــكل منه ل

ــح  ــذا املصطل ــى ه ــاد ع ــررت اإلعت ــة وق ــة الجوهري ــذه املالحظ ــن إىل ه تفط

الــذي بــدوره أدى إىل خــروج املــروع يف صــورة مشــوهة ومضللــة.

ــيس  ــأن تأس ــة بش ــر الدولي ــال للمعاي ــدم االمتث ــا: ع   ثانيً

ــات: املنظ

ــيس  ــبق« يف تأس ــح املس ــام التري ــاده »نظ ــروع اعت ــذا امل ــى ه ــذ ع يؤخ

املنظــات وليــس اإلخطــار مبــا يخالــف املعايــر الدوليــة لحريــة تكويــن الجمعيات. 

ــور  ــة ف ــخصية القانوني ــة الش ــب املنظم ــى أن »تكتس ــادة ) 7( ع ــت امل ــث نص حي

تســجيلها..«، واملــادة ) 8( التــي تنــص عــى أن »يقــدم طلــب التســجيل إىل 

مفوضيــة املجتمــع املــدين أو أحــد فروعهــا أو مكاتبهــا، وذلــك بتســليم الطلــب 

ــتالم  ــخ اس ــن تاري ــا م ــن يوًم ــالل ثالث ــة خ ــى املفوضي ــك. وع ــال بذل ــل إيص مقاب

ــجيل....«. ــروط التس ــتوفية ل ــت مس ــب إذا كان ــجيل الطل ــب، تس الطل

ويف هــذا الســياق يــرى املقــرر الخــاص أن »إجــراء اإلشــعار« هــو أفضــل إمتثــاال 

للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان مــن »إجــراء التريــح املســبق« الــذي يقتــي 

الحصــول عــى موافقــة الســلطات إلنشــاء جميعــة ككيــان قانــوين، وأنــه ينبغــي 

للــدول تنفيــذه. وبنــاء عــى إجــراء اإلشــعار متنــح الجمعيــات الشــخصية القانونيــة 

تلقائيًــا حاملــا يخطــر املؤسســون الســلطات بإنشــاء منظمــة. ويف معظــم 

ــن  ــدًدا م ــن ع ــوب يتضم ــان مكت ــكل بي ــعار يف ش ــذا اإلش ــل ه ــدم مث ــدان، يق البل

عنــارص املعلومــات املحــددة بوضــوح يف القانــون، إال أن هــذا األمــر ال يعــد رشطـًـا 

مســبًقا لوجــود الجمعيــة بــل هــو باألحــرى بيــان تســجل اإلدارة بواســطته إنشــاء 

ــورة ــة املذك الجمعي

تضمنت املادة 

) 4( مصطلحات 

فضفاضة بغرض 

تقييد عمل 

املنظات، وذلك 

عندما حظرت أن 

تتضمن أهدافها 

»ما يخل باآلداب أو 

النظام العام«. 

فمن املعلوم أن 

هذه املصطلحات 

من العمومية بحيث 

ميكن تفسرها 

بأكر من معنى، 

كونها مفاهيم 

نسبية يصعب 

وضع تعريف محدد 

لها، ألن هذه 

املصطلحات قد 

اختٌلف يف تحديد 

معناها يف كافة 

أفرع القانون.
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  ثالثا: مصطلحات فضفاضة لتقييد حرية تكوين الجمعيات:

تضمنــت املــادة ) 4( مصطلحــات فضفاضــة بغــرض تقييــد عمــل املنظــات، وذلــك عندمــا حظــرت أن تتضمــن أهدافهــا 

»مــا يخــل بــاآلداب أو النظــام العــام«. فمــن املعلــوم أن هــذه املصطلحــات مــن العموميــة بحيــث ميكــن تفســرها 

بأكــر مــن معنــى، كونهــا مفاهيــم نســبية يصعــب وضــع تعريــف محــدد لهــا، ألن هــذه املصطلحــات قــد اختٌلــف يف 

تحديــد معناهــا يف كافــة أفــرع القانــون.

يف هــذا الســياق، قــررت محكمــة النقــض املريــة بأنــه وإن خــال التقنــن املــدين مــن تحديــد املقصــود بالنظــام 

ــن  ــواء م ــالد س ــة للب ــة العام ــق املصلح ــي إىل تحقي ــي ترم ــد الت ــمل القواع ــه يش ــه أن ــق علي ــام، إال أن املتف الع

ــع  ــوي ملجتم ــادي واملعن ــي امل ــع الطبيع ــق بالوض ــي تتعل ــة والت ــة أو االقتصادي ــية أو االجتاعي ــة السياس الناحي

منظــم وتعلــو فيــه عــى مصالــح األفــراد. وأضافــت أن النظــام العــام فكــرة نســبية فالقــايض يف تحديــد مضمونهــا 

مقيــد بالتيــار العــام الســائد بشــأنها يف بلــده وزمانــه. 7

 وأيًضا يف قرار بروكدورف للمحكمة الدستورية االتحادية األملانية ) 81 »النظام /BVR 233, 341كان مفهوم ( )1 ) 1985

 العام أو األمن العام« يشمل مجمل القواعد غر املكتوبة واألعراف التي تعترب كرط أسايس ال غنى عنه للوجود

اإلنساين اإلثني املنظم داخل منطقة محددة وفًقا لآلراء االجتاعية واألخرقية السائدة يف ذلك الوقت

  رابًعا: حل املنظات بالطريق اإلداري:

ــاط-،  ــق النش ــذار وتعلي ــه واإلن ــزاءات -كالتنبي ــع الج ــة يف توقي ــلطة املطلق ــة الس ــادة ) 27 ( للمفوضي ــت امل منح

عــالوة عــى إمكانيــة حــل املنظــات بقــرار مــن مجلــس إدارتهــا دون حاجــة إىل حكــم قضــايئ يقــرر ذلــك. ويف هــذا 

الســياق يــرى املقــرر الخــاص بأنــه »يعتــرب وقــف عمــل جميعــة وحلهــا غــر الطوعــي النوعــن األشــد رصامــة مــن 

ــي  ــر ج ــاك خط ــك إال إذا كان هن ــاح لذل ــي الس ــه، ال ينبغ ــات. وعلي ــن الجمعي ــة تكوي ــى حري ــة ع ــود املفروض القي

ومحــدق يــؤدي إىل إنتهــاك جســيم للقانــون الوطنــي، مــع اإلمتثــال للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. وينبغــي 

أن يتناســب هــذا اإلجــراء متاًمــا مــع الهــدف املــروع  املنشــود وال ينبغــي إســتخدامه إال عندمــا تكــون التدابــر األكــر 

مرونــة غــر كافيــة، ويعتــرب أن مــن أفضــل املارســات التريعــات التــي تنــص عــى أن تتخــذ محاكــم مســتقلة وغــر 

متحيــزة مثــل هــذه التدابــر الصارمــة«. 9

  خامًسا: قيود عى التمويل :

حظــر البنــد 7 مــن املــادة ) 6( حصــول املنظــات عــى متويــل مــن الخــارج، إال بعــد الحصــول عــى إذن مــن مفوضيــة 

ــث  ــات. حي ــن الجمعي ــة تكوي ــة لحري ــر الدولي ــة للمعاي ــكل مخالف ــذي يش ــر ال ــا. األم ــدين أو فروعه ــع امل املجتم

ــؤدي  ــا ي ــا م ــًدا أو منعدًم ــدوًدا ج ــي مح ــل املح ــون التموي ــدان، يك ــدة بل ــه »ويف ع ــى أن ــاص ع ــرر الخ ــد املق أك

ــي  ــات الت ــاص التوصي ــرر الخ ــرر املق ــطتها. ويك ــم أنش ــة لتنظي ــاعدات األجنبي ــى املس ــاد ع ــات إىل اإلعت بالجمعي

طرحتهــا املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام املعنيــة بحالــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان آنــذاك والتــي أكــدت أنــه 

ــن  ــزء م ــي كج ــل األجنب ــى التموي ــول ع ــة الحص ــة إمكاني ــر الحكومي ــات غ ــح للمنظ ــات أن تتي ــى الحكوم ــن ع يتع

ــات«. 10 ــول للحكوم ــدر املخ ــس الق ــدين بنف ــع امل ــول للمجتم ــدويل، املخ ــاون ال التع

هــذا باإلضافــة إىل أن رشط الحصــول عــى إذن مــن املفوضيــة يف ظــل عــدم وجــود ضوابــط ومعايــر مســبقى ميكــن 
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عــى أساســها رفــض التمويــل، مينــح املفوضيــة الســلطة املطلقــة يف منــح بعــض الجمعيــات إذنًــا للحصــول عــى 

أمــوال مــن الخــارج دون البعــض األخــر وفًقــا ألهوائهــا، ألن الســلطة املطلقــة مفســدة مطلقــة.

  سادًسا: تجميد الحسابات البنكية مبوجب قرار إداري :

ــه يف  ــرًا، ألن ــا أث ــا وأبلغه ــذة يف مواجهته ــراءات املتخ ــر اإلج ــن أخط ــات م ــة للمنظ ــابات البنكي ــد الحس ــد تجمي يع

ــة  ــذ مفوضي ــا أن تتخ ــن مطلًق ــذا ال ميك ــا، ل ــب موظفيه ــات وروات ــطة الجمعي ــة أنش ــا لكاف ــد وقًف ــر يع ــة األم حقيق

ــاء. 11 ــوء إىل القض ــردة ودون اللج ــورة منف ــراء بص ــذا اإلج ــل ه ــدين مث ــع امل املجتم

كــا أنــه ينبغــي الوضــع بعــن االعتبــار اغفــال املــروع األســباب التــي ميكــن مــن خاللهــا تجيمــد الحســابات البنكيــة، 

ومــن ثــم مينــح املــروع للمفوضيــة الســلطة املطلقــة لتحديــد األســباب أو املخالفــات التــي ميكــن عــى أساســها 

اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء.

وإذا كان لــدى واضعــوا املــروع تخوفــات مــن جرائــم غســيل وتبييــض األمــوال –حســبا ورد بالبنــد 6 مــن املــادة-6 

فإنــه ال ينبغــي التــذرع بذلــك لعرقلــة حريــة تكويــن الجمعيــات. وتأكيــًدا لذلــك يــرى املقــرر الخــاص أنــه »تقــع عــى 

الــدول مســؤولية التصــدي لغســل األمــوال واإلرهــاب، إال أنــه ينبغــي أبــًدا التــذرع بذلــك لتقويــض مصداقيــة الجمعيــة 

ــا لعــدم اســتغالل الجمعيــات مــن جانــب منظــات إرهابيــة،  املعنيــة أو عرقلــة عملهــا املــروع دون مــربر. وضانً

ينبغــي للــدول أن تســتعن بآليــات بديلــة لتقليــل املخاطــر مثــل القوانــن املرفيــة والقوانــن الجنائيــة التــي تحظــر 

ــال  ــى أع ــزة ع ــوكاالت املُرك ــيا ال ــدة وال س ــم املتح ــع كل وكاالت األم ــياق، تضطل ــذا الس ــاب. ويف ه ــال اإلره أع

مكافحــة اإلرهــاب بــدور رئيــي وتقــع عــى عاتقهــا املســؤولية األخالقيــة عــن ضــان عــدم تــرر حقــوق اإلنســان 

عامــة وحريــة تكويــن الجمعيــات خاصــة مــن أنظمــة مكافحــة اإلرهــاب وغســل األمــوال. 12

  سابًعا: رسيان القوانن رهًنا بنرها وليس إصدارها :

ــدة  ــره بالجري ــة ون ــن جه ــداره م ــى إص ــف ع ــات يتوق ــاذ التريع ــرورة أن نف ــون بال ــن القان ــوم م ــن املعل م

الرســمية للدولــة مــن جهــة أخــرى، ذلــك أن اإلصــدار يعنــي أمريــن: أولهــا: شــهادة رئيــس الدولــة بــأن الربملــان قــد 

أقــر القانــون. والثــاين: أمــر إىل جميــع الهيئــات والســلطات بتنفيــذه. لكــن النــر يعنــي ظهــور القانــون بالجريــدة 

ــو رشط الزم  ــق، فه ــل تطبي ــه قب ــم ب ــى عل ــوا ع ــون ليكون ــن بالقان ــالغ املواطن ــه إب ــرض من ــة، والغ ــمية للدول الرس

ــة  ــن جه ــداره م ــى إص ــف ع ــات يتوق ــاذ التريع ــرورة أن نف ــون بال ــن القان ــوم م ــن املعل ــذا م ــون، ل ــاذ القان إلنف

ونــره بالجريــدة الرســمية للدولــة مــن جهــة أخــرى، ذلــك أن اإلصــدار يعنــي أمريــن: أولهــا: شــهادة رئيــس الدولــة 

بــأن الربملــان قــد أقــر القانــون. والثــاين: أمــر إىل جميــع الهيئــات والســلطات بتنفيــذه. لكــن النــر يعنــي ظهــور 

القانــون بالجريــدة الرســمية للدولــة، والغــرض منــه إبــالغ املواطنــن بالقانــون ليكونــوا عــى علــم بــه قبــل تطبيــق، 

ــا  فهــو رشط الزم إلنفــاذ القانــون، لــذا يتعــن القــول بــأن القاعــدة القانونيــة التــي ال تنــر، ال تتضمــن إخطــاًرا كافيً

ــا. ــرط تطبيقه ــا وال ب مبضمونه

لكنــه وعــى خــالف القواعــد القانونيــة املســتقر عليهــا يف كافــة الــدول، نصــت املــادة ) 28 ( مــن املــروع عــى 

ــدين  ــع امل ــة املجتم ــع مفوضي ــمية وموق ــدة الرس ــر يف الجري ــدوره وين ــخ ص ــن تاري ــون م ــذا القان ــري ه أن »ي

عــى شــبكة االنرنــت...«. وهــذا يعنــي أن املــروع ســوف يتــم تطبيقــه مبــارشة دون حاجــة إىل إبــالغ املواطنــن 

بــه مبجــرد صــدوره عــن الســلطة املختصــة بذلــك، كــا أنــه ســوف يكــون ســببا لحــل الجمعيــات التــي ال يتوافــر لديهــا 

العلــم بصــدوره كونهــا مل تقــم بتوفيــق أواضعهــا وفًقــا لــه.

ــذا  ــدور ه ــت ص ــة وق ــات القامئ ــى املنظ ــه »ع ــن أن ــروع م ــن امل ــادة ) 26 ( م ــه امل ــت علي ــا نص ــك م ــد لذل املؤك

القانــون تصحيــح أوضاعهــا مبــا يتفــق مــع نصوصــه، خــالل مــدة ال تجــاوز ســنة ميالديــة مــن تاريــخ صــدوره«. وهــذا يعــد 

أحــد إشــكاليات التطبيــق ألن املنظــات املســجلة بالفعــل ســوف تلتــزم بتوفيــق أوضاعهــا خــالل ســنة مــن تاريــخ 

اإلصــدار وليــس النــر.
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  ثامًنا: العشوائية يف صياغة املروع :

شــاب مــروع القانــون عــدد ال بــأس بــه مــن املثالــب، منهــا التناقــض املتكــرر بــن النصــوص وعــدم الرتيــب 

الجيدواملنطقــي ملــواده، مبــا يضفــي عليــه صفــة العشــوائية يف صياغتــه، وذلــك عــى النحــو التــايل:

إتخــذت املــادة ) 4( مــن »أهــداف منظــات املجتمــع املــدين« عنوانـًـا لهــا، لكــن مضمونهــا ال يعــرب عــن ذلــك مطلًقــا 

ــات  ــداف منظ ــن أه ــوز أن تتضم ــى أن »ال يج ــا ع ــات، بنصه ــذه املنظ ــى ه ــورات ع ــض املحظ ــا تضمنتبع كونه

ــا«. ــا أو ألعضائه ــادي له ــح م ــق رب ــام، وال تحقي ــام الع ــاآلداب أو النظ ــل ب ــا يخ ــدين م ــع امل املجتم

8( مــن املــادة ) 6(، حيــث حظــر األول عرقلــة أو تعطيــل نشــاط منظــات املجتمــع املــدين مــن قبــل ( ،) 2. التناقــض 

بــن البنديــن ) 5 الســلطات العامــة، بينــا أجــاز الثــاين ذلــك عندمــا نــص عــى أن »ال يجــوز تجميــد الحســابات البنكيــة 

أو الربيديــة ملنظــات املجتمــع املــدين إال بقــرار مــن مجلــس إدارة املفوضيــة أو حكــم قضــايئ«.

 حيث نصت األوىل عى أنه »يجب عى منظات املجتمع املدين القامئة قبل اإلعالن ( ،) 3. التناقض بن املادة .26

 ) 10 ( الدستوري تصحيح أوضاعها القانونية، وفًقا لقانون منظات املجتمع املدين واللوائح املعمول بها يف

.»املفوضية

 كانصت الثانية عى أن »عى املنظات القامئة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها مبا يتفق مع نصوصه، 

خالل مدة ال

 تجاوز سنة ميالدية من تاريخ صدوره«. يكمن التناقض يف أن املادة ) 10 ( مل تشرط مدة لتوفيق األوضاع، يف حن أن

 املادة ) 26 ( حددتها بسنة ميالدية. وهنا يثور التساؤل حول أي من املادتن واجب التطبيق؟! مع الوضع يف اإلعتبار

 أن املنظات املنشأة قبل اإلعالن .) الدستوري ) 2011 ( وفقا للادة ) 10 ( تعد قامئة وقت صدور هذا القانون وفًقا

للادة ) 26

4. تضمن املادة ) 11 ( اثنان من البنود ال تربطها صلة مبضمون املادة الذي إنحر يف بيان ما للمنظمة من حقوق، 

يف 14 عنيا بالنص عى حقوق األعضاء تجاه املنظمة. )7( 13،) حن أن البندين ) 6
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التوصيات:

8


