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 بیان

 بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعیات األھلیة

حصر فحص مكتب قاضي  2011لسنة  173محل التحقیق في القضیة 
 التحقیق

 

بمناسبة التحقیقات في تقریر لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمویل 
األجنبي لعدد من منظمات و كیانات وجمعیات المجتمع المدني والتي عھد 
بالتحقیق فیھا الى قاضي التحقیق من محكمة استئناف القاھرة وتعاقب 
على تحقیق ھذه الوقائع الخاصة بالتقریر المذكور عدد من السادة قضاة 
التحقیق بذلوا جھدا كبیرا للوقوف بدقة على صحة ما ھو منسوب الى كل 

ت منظمة أو كیان أو جمعیة محل التحقیق، و ذلك من خالل تجمیع المعلوما
المتوافرة لدي الجھات ذات الصلة مثل أجھزة األمن، وزارة المالیة ووزارة 
التضامن والبنوك وغیرھا وتشكیل اللجان الفنیة لمراجعة الحسابات و 
التصرفات المالیة للمنظمات والكیانات و الجمعیات محل التحقیق وقد بلغت 

شرنا أوراق الدعوى أكثر من عشرین ألف ورقة حتى تاریخھ، وقد با
التحقیق استكماال لجھود السادة قضاة التحقیق السابقین منذ قرابة العشرة 

 أشھر و تم تحدید الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقیق.

ھذا وقد تضمنت األوراق العدید من الوقائع ألشخاص مختلفین ال ارتباط 
ض تلك وكانت بع -فال وحدة للسبب أو الموضوع أو األشخاص  –بینھم 

الوقائع قد انتھینا من التحقیقات فیھا وأضحت معدة إلبداء الرأي، فكان 
لزاماً علینا الفصل فیھا دون إرجاٍء لحین االنتھاء من التحقیقات بشأن باقي 

 الوقائع.
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وقد انتھینا من التحقیقات بشأن عشرین منظمة وكیان وجمعیة ونظرا 
القانونیة والدالئل فقد ارتأینا لتباین المراكز القانونیة واختالف الطبیعة 

اصدار أمرا بأال وجھ إلقامة الدعوى الجنائیة قبل ستة منھم لعدم الجریمة 
 وھم:

 

1- INTERNEWS NET WORK  انتر نیوز نت)
 وورك)

  IFES)المؤسسة الدولیة للنظم االنتخابیة ( -2
 جمعیة یال نشارك للتنمیة المجتمعیة  -3

 یة مؤسسة النقیب للتدریب ودعم الدیمقراط -4

 جمعیة األسرة المسلمة بدمنھور  -5

 جمعیة االمل الخیریة بالمنیا -6

 

بأال وجھ إلقامة الدعوى الجنائیة قبل أربعة عشر كما أصدرنا أمراً 
 -منھم لعدم كفایة األدلة وھم: 

 جمعیة مؤسسة سھم الثقة -1

 منظمة الشرق االوسط للتنمیة وحقوق االنسان -2

 منظمة اید في اید من اجل مصر -3

 جمعیة حقوق االنسان لمساعدة السجناء -4

 مركز موارد للتنمیة -5

 المركز المصري للتنمیة والدراسات الدیمقراطیة -6
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 المركز الوطني لحقوق االنسان  -7

 جمعیة السادات للتنمیة والرعایة المجتمعیة  -8

 منظمة االقباط لألیتام  -9

 المعھد الدیمقراطي المصري  -10

 ةالمعھد الدیمقراطي القومي للشئون الدولی -11

 المركز المصري لحقوق االنسان -12

 جمعیة جیل المستقبل  -13

 مركز ماعت للدراسات الدستوریة والقانونیة  -14

وقد أصدرنا أمرنا ھذا منتجا لما یترتب علیھ من آثار وأخصھا رفع أسماء 
من تضمنھم أمرنا ھذا من على قوائم الممنوعین من السفر وترقب 
الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالھم سواء السائلة أو 
المنقولة فیما یخص ما تضمنھ أمرنا ھذا من وقائع فحسب دون مساس 

أخرى قد تكون محال للتحقیق سواء في القضیة الماثلة أو  بثمة وقائع
 غیرھا من القضایا.

ولما كان ما تضمنھ تقریر لجنة تقصى الحقائق یخص في األصل بعض 
مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر اإلشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع 
المدني ھو جزء من قاطرة التنمیة المستدامة وال غنى عنھ وذلك لدعم 
وإقرار مفاھیم سامیة مثل التكافل والسالم االجتماعي التي ال تؤتي ثمارھا 
الطیبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار 
قانوني صحیح دون حید ووفقا للضوابط القانونیة المحددة من قبل 

 المشرع.
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إجراءات وال تثریب على ما یتم فرضھ من ضوابط أو ما یتم اتخاذه من 
حمایة لسیادة الوطن ووحده وسالمة أراضیھ، طالما كانت تلك الضوابط 
وھذه اإلجراءات لھا سندھا الصحیح من الدستور والقانون المصري، بل 

 وتكفلھا دساتیر وقوانین سائر البلدان فاألمر لیس بدع.

ولما كان القضاء المصري بصفتھ أحد السلطات الثالثة مسئول عن إرساء 
العدل، وتتمرفق مسئولیتھ على محورین أساسیین: األول منھا ھو ركائز 

ضمان سیادة دولة القانون وذلك بإعمال صحیح القانون على ما یعد مساساً 
ً على  بالسیادة الوطنیة والثاني ھو الحیلولة دون أن تلقى التھم جزافا
األشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبیق القانون علیھا، وذلك كلھ من خالل 

حیص الوقائع التمحیص الكافي ووزن األدلة ثم التصرف في األوراق تم
 حسبما یبین من التحقیقات. 

 حفظ هللا الوطن ...  
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