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  حرية�تكوين�الجمعيات��ي�مصر
 
ً
  مقدمة :أو<

 التقرير هذا ويركز،-الجمعيات تكوين حرية $ي الحق بخصوص التقرير هذا �نسان حقوق  لدراسات القاهرة مركز يقدم

-الحكومية غ:9 ا8نظمات تكوين بحق الخاص الجزء ع1ى  Dستعراض من BوAى الدورة منذ شهدها ال<= والتطورات،

-٢٠١٠ $ي الشامل الدوري -ونظرً ،  ع1ى تدلل ال<= وDنVWاكات الوقائع Qبرز  نعرض فسوف ا8تاحة ا8ساحة 8حدوديةا

 الدولية Dتفاقيات $ي إرسائه تم الذي الحق [Vذا Bفراد تمتع دون  تحول  ال<= الرئيسية والعقبات �شكاليات طبيعة

 .ا8صرية الحكومة علVdا صادقت وال<=،-�نسان لحقوق  Bساسية

  

  :مصر �ي الجمعيات تكوين حرية �ي للحق العام �طار :ثانًيا

 تكوين حرية بشأن لها جهتوُ  ال<= التوصيات من عدًدا الشامل الدوري Dستعراض $ي ا8صرية الحكومة قبلت .١

-الجمعيات   تالتوصيا تلك وجاءت،
ً
lالجهود ومواصلة الجمعيات تكوين حرية ضمان ع1ى الدولة لتحث-إجما 

 وغ:9 وسريعة بسيطة إجراءات ووضع ،)Bهلية وا8ؤسسات الجمعيات قانون ( ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ القانون  qصpح

 الدولية ا8عاي:9 مع متفقة تكون  نأو  الحكومية غ:9 ا8نظمات إنشاء عند إدارية السلطة لتقدير تخضع وl تم:xية

 تلك ضمن من وكان ،مناسب وقت $ي علVdا والرد التوصيات بعض $ي النظرب مصر تعهدت كما .�نسان حقوق ل

-١١ ا8واد تعديل التوصيات  غ:9 ا8نظمات أنشطة كبح عدم لضمان ؛٢٠٠٢ لسنة ٨٤ القانون  من ٤٢و ١٧و،

 الحكومة تعهدت كما .التمويل جمع $ي قدر�Vا تعطيل أو ،�نسان حقوق  عن ا8دافع:ن جميع وأنشطة الحكومية

  ا8نظمات تلك ويمنح �دارة دور  من يقلل بما الحكومية غ:9 ا8نظمات قانون  بتنقيح نفسها تلقاء من
ً
lpأك�9-استق. 

 بسبب ،هائلة سياسية تغ:9ات ٢٠١٠ $ي Bول  الدوري Dستعراض منذ ا8نصرمة أعوام ةBربع $ي مصر شهدت .٢

 ا8جلس حكومة،-مبارك حس�= Bسبق الرئيس حكومة وهم حكومات أربع علVdا وتعاقب ٢٠١١ يناير ٢٥ انتفاضة

-ا8سلحة للقوات Bع1ى -مر��= محمد السابق الرئيس حكومة، -سياسيً  ا8دعومة الحالية والحكومة،  القوات منا

 ا8ش�9ك القاسم أن إl ،مختلفة أيدولوجية بتوجهات غل�Vاأ جاء ال<= الحكومات تلك تعاقب من وبالرغم .ا8سلحة

 ظهرت وال<= الحكومات تلك اتخذ�Vا ال<= الخطوات ودللت،-الجمعيات تكوين $ي الحق انVWاك هو الحكومات تلك ب:ن

 تلك سواء الدولية مصر تعهدات lح�9ام نية وجود عدم قانونية أو قضائية إجراءات أو قوان:ن مشروعات صور  $ي

 .٢٠١٠ $ي Bول  الدوري Dستعراض $ي مصر [Vا تعهدت ال<= أو الدولية Dتفاقيات $ي ا8وجودة

 حكم ف�9ة من سنة ٣٠ طوال سائدة كانت ال<= تلك عن الحكومية غ:9 للمنظمات ا8تعاقبة الحكومات نظرة تتغ:9 لم .٣

-مبارك حس�= Bسبق الرئيس ،-الحكومة من جزء �Vاأ ع1ى ا8نظمات تلك إAى تنظر ا8تعاقبة الحكومات فكانت،

-وفًق  تعمل أن ويجب -لتوجها�Vاا -دائًم  كانت �Vاأ كما، -بعيًد  تبقى نأ يجب l أ�Vا ع1ى ا8نظمات لتلك تنظرا  عنا

 حالة نأ كما،-�دارة عن واستقpليVWا ا8نظمات خصوصية ينVWك الذي بالشكل فتحاول  للحكومة اللصيقة ا8راقبة

-الحقوقية ا8نظمات بحق lسيما ،استمرت الحكومية غ:9 للمنظمات العداء  ا8اضية سنوات Bربع فشهدت،

 العمالة �Vم إلصاق طريق عن وم��Vي مسبوق  غ:9 بشكل الحقوقية ا8نظمات وصورة لسمعة تشويه حمpت
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 غ:9 ا8نظمات مقار من العديد اقتحام تم كما .البpد $ي Dستقرار زعزعة أجل من أجنبية أجندات وتنفيذ والخيانة

  .[Vا العامل:ن بعض ومحاكمة الحكومية

 حلها جواز وعدم،-باqخطار Bهلية الجمعيات تأسيس تضمنا قد ٢٠١٤ ودستور ،-٢٠١٢ دستور  أن من الرغم ع1ى .٤

 إدخال يتم لم وحلها الجمعيات تأسيس بكيفية ا8تعلقة ا8واد أن إl .التنفيذية السلطات من صادر قرار بموجب

 من Qك�9 قبةاا8تع الحكومات تقديم ا8اضية Bربع السنوات شهدت فقد العكس ع1ى بل،-علVdا الpزمة التعديpت

 تكوين $ي للحق الدولية ا8عاي:9 مع أ�Vا يتوافق l وال<= الحكومية غ:9 للمنظمات قوان:ن مشروعات ةخمس

،-٢٠٠٢ لسنة ٨٤ رقم الحاAي القانون  من للحقا-ًد يوتقيا-قمعً  أشد جاءت ا8شروعات تلك غلبأ نأ بل،-الجمعيات

 قانون  حول  وا8ناقشات اللجان من العديد $ي ينا8د ا8جتمع منظمات شاركت ٢٠١١ يناير ٢٥ بعد أنه من وبالرغم

 .ا8نظمات تلك مق�9حات من بأي Bخذ يتم لم انه إl ؛الجمعيات

 ٤ مرور بعد أنه قوية مؤشرات يعطي القادمة السطور  $ي التقرير هذه سيعرضه وما السابقة Dستنتاجات نإ .٥

 تكوين حرية بخصوص ا8صرية للحكومة توصيات وتقديم الشامل الدوري لpستعراض BوAى الدورة من سنوات

 تدهور  من تعاني زالت l مصر $ي الجمعيات تكوين حرية وضعية فإن –معظمها الحكومة قبلت– الجمعيات

  .مستمرة وانVWاكات

  

 
ً
  مصر �ي الجمعيات تكوين �ي للحق التشريEي �طار :اثالث

  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ Jهلية الجمعيات قانون   . أ

 ولم،-)الحكومية غ:9 ا8نظمات( هليةB  وا8ؤسسات للجمعيات ا8نظم القانون  هو ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ القانون  lزال .٦

 الجمعيات لعمل التقييد شديدة القمعية القوان:ن من القانون  هذا ويعت¤9 .التقرير هذا كتابة ح<£ تعديله يجرى 

  :التاAي $ي مشكpته سوأأ وتكمن،-الجمعيات تكوين حق $ي الفض1ى وا8مارسات ا8عاي:9 عنا-تماًم  ويبعد ،Bهلية

i. الجمعيات بعمل يقوم خرأ كيان أي أو الجمعيات ع1ى �جباري  التسجيل القانون  فرض-  إما إياها ملزًما،

 ،-)إصدار ٤ ا8ادة( القانون  بقوة ا8نظمة حل وإما Qحكامه الخضوع
ً
 مدة بالحبس علVdا القائم:ن معاقبة ع1ى عpوة

l وغرامة سنة ع1ى تزيد l ى تصلAبند ٧٦( تسجيلها عدم حال $ي العقوبت:ن هات:ن بإحدى أو مصري  جنيه ألفي إ 

 حرية $ي والحق السلم= التجمع حرية $ي بالحق ا8ع�= الخاص ا8قرر  تقرير إليه ذهب ما مع يتنا$ى ما وهو ).ب

 ا8سجلة غ:9 الجمعيات يحم= الجمعيات تكوين حرية $ي الحق" أن اعتبار إAى ذهب حيث الجمعيات تكوين

  ."ةمتساوي بصورة

ii. منضبطة غ:9 فضفاضة معاي:9 ع1ى بناءً  الجمعيات تسجيل لرفض واسعة سلطات �دارة لجهة القانون  أعطى. 

 أو �دارية الجهة موافقة ع1ى الحصول  وجوب Dعتبارية الشخصية الجمعية lكتساب القانون  ش�9طا فقد

 ا8ادة هذه $ي عليه ا8نصوص Bجل إن،-العم1ي الواقع ففي ).٦ ا8ادة( التأسيس طلب تقديم من يوًما ٦٠ مرور

 .مؤسسVdا أو نشاطها ع1ى ا8وافقة خpل من الجمعية تأسيس ع1ى Bمنية الجهات موافقة ضرورة $ي تفس:9ه يجد

 فضفاضة باسببأ متعللة تأسيسها برفض �دارية الجهة تقوم م�Vما أي ع1ى الجهات هذه اع�9اض ةحال و$ي

 إAى الدعوة أو و°داب العام النظام مخالفة أو الوطنية الوحدة �Vديد" مثل الرفض هذا ع1ى ا8شروعية qضفاء

x:حزاب ع1ى ممارسته يقتصر نقابي أو سيا��= نشاط أي ممارسة،-ا8واطن:ن ب:ن التميB النقابات أو السياسية-،

  ).١١ ا8ادة( لها ا8تخذ ا8قر صpحية عدم
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iii.  َّنتساب $ي الجمعيات حق القانون  دقيD نضمام أوD ىAوجوب اش�9ط عندما .مصر وخارج هيئات أو منظمات إ 

 مقرًرا،-)١٦ ا8ادة( م�Vا كتابي اع�9اض دون  يوًما ٦٠ مرور أو إخطارها بعد �دارية الجهة موافقة ع1ى الحصول 

 مخالفة حال العقوبت:ن هات:ن بإحدى أو جنيه ألف ع1ى تزيد l وغرامة أشهر ٣ ع1ى تزيد l مدة الحبس عقوبة

ا /٧٦ ا8ادة( ذلك
ً
-قيًد  ا8ادة هذه وتعد. )ب /ثالث  لدى Dستشارية الصفة اكتساب $ي الجمعيات قدرة ع1ىا

- .ا8تحدة باQمم وDجتما·ي Dقتصادي ا8جلس  غ:9 ا8نظمات أنشطة $ي بالتدخل للحكومة القانون  سمحكما

 القانون  جعل حيث والرفض با8وافقة ا8الية مواردها تنمية وطرق  تمويلها $ي التحكم طريق عن وذلك الحكومية

 للجهة ا8سبقة با8وافقة مرهون  مصر خارج جهات من أو مصر داخل من تمويل ع1ى الحصول  ع1ى الجمعية قدرة

 طلب رفض خpلها من يمكن أسباب تحديد القانون  تجاهل وقد Bجن¸= التمويل حالة $ي للوزير وأ �دارية

 جنيه ألفي ع1ى تزيد l وبغرامة أشهر ٦ ع1ى تزيد l مدة الحبس عقوبة مقرًرا،-)١٧ ا8ادة( Bموال ع1ى الحصول 

 من تلقاه ما قدر تعادل بغرامة ذلك عن ا8سئول  إلزام إAى باqضافة،-ذلك تحقق حال العقوبت:ن هات:ن بإحدى أو

  ).جـ/ثانًيا /٧٦ ا8ادة( أموال
ً
 من Bمنية Bجهزة بموقف مرهون  الجمعية تمويل ع1ى ا8وافقة يكون  ما وعادة

 ع1ى للموافقة بطلب الجمعيات إحدى تقدمت،-ا8ثال سبيل فع1ى تمارسه أن تريد الذي النشاط ومن ا8نظمة

 .٢٠١١ عام منتصف $ي إl ا8وافقة ع1ى الجمعية تحصل ولم،-٢٠١٠ انتخابات مراقبة بخصوص تمويل

iv. ى القانون  تدخلAا بغرض وذلك الجمعيات خصوصية $ي حد بعدأ إV»تحت تكون  وأن ا8ستمرة الرقابة تحت إبقا 

 تشكيل تحديد طريق عن �دارية أجهز�Vا اختيار $ي الجمعية حرية القانون  قيد عندما �دارية الجهة سيطرة

 عزل  ا8ختص للوزير أجاز كما .قراراته ولصحة lنعقاده الpزم والنصاب،-اVا�اجتماع ومواعيد،-إدار�Vا مجالس

،-واستبعاده �دارة مجلس أعضاء من أي ع1ى Dع�9اض حق �دارية الجهة منج إAى باqضافة هذا،-�دارة مجلس

 .ا8نظمة إدارة مجلس قرارات ع1ى Dع�9اض �دارية للجهة أجاز كما

v. جنبية ا8نظمات تسجيل القانون  أخضعB جراءاتq مرأ دولية منظمة تسجيل عملية تجعل التعقيد شديدة 

-وBمنية �دارية للموافقات وخاضع مستحيل شبه  تحاول  مصر $ي دولية منظمات هناك ا8ثال سبيل فع1ى،

 �دارية الجهة حق فمن للقانون  اطبًق  .عليه توافق ولم طل�Vا �دارية الجهة ترفض ولم ٢٠٠٨ عام منذ التسجيل

  الدولية ا8نظمات أغلب مع يحدث ما أن كما .Bسباب إبداء دون  Bجنبية ا8نظمات تسجيل طلب رفض

 الدولية ا8نظمة تدخل لكي ف�9ة كل للتسجيل ا8طلوبة ا8ستندات وتعديل تغي:9 يتم أن –الحقوقيةا-خصوصً –

  .V�lاية ما إAى جديد مننفسها- �جراءات $ي
ً
 .ال�9اخيص 8نح القانونية با8دة ا8عنية الجهات ال�xام عدم ع1ى عpوة

vi. وفًق  وذلك ا8نظمة بحل قرار إصدار $ي الحق ا8ختص الوزير أعطى-  مخالفة ارتكاب مثل فضفاضة Qسبابا

-°داب أو العام للنظام جسيمة   ال<= أهدافها تحقيق ع1ى الجمعية قدرة عدم مثل تافهة Qسباب أو،
ُ
 نشئتأ

 Dش�9اك أو بذلك موافقة ع1ى الحصول  دون  خارجال من تمويل ع1ى الحصول " مثل أخرى  Qسباب حلها أو .Qجلها

  يمثل فيما ).٤٢ ا8ادة( "�دارية الجهة موافقة دون  أجنبية هيئات أو منظمات $ي
ً
 تكوين $ي للحق اانVWاك

 .الجمعيات

vii.  دف وذلك ه؛أحكام بعض مخالفة ع1ى للحرية سالبة عقوبات ع1ى احتوى  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ القانونV] ترهيب 

 جريمة اعتبارها يمكن l أفعال ع1ى،-ا8الية والغرامة الحبس $ي تتمثل العقوبات تلك ،Bه1ي العمل ع1ى القائم:ن

-اذا�V حد $ي -تسجيلها إجراءات استيفاء دون  الجمعيات أنشطة تمارس كيانات إنشاء" مثال،  نشاط مباشرة،

-قيدها إتمام قبل الجمعية - الحصول  دون  خارجية جهة إAى Dنتساب،  إAى باqضافة هذا ".بذلك موافقةع1ى

 أموال إنفاق،-بذلك موافقة ع1ى الحصول  دون  أموال تلقي" م�Vا،-�دارية ا8خالفات قبيل من تعت¤9 أفعال تجريم
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 إAى تؤد لم ولو ح<£ ستنطبق العقوبة نأ Bفعال تلك ع1ى ويpحظ ).٧٦ ا8ادة( Qجلها أنشئت ال<= Bغراض غ:9 $ي

 .جنائية جريمة ارتكاب

 ١٩٣٧ لسنة ٥٨ رقم العقوبات قانون   . ب

- العقوبات قانون  احتوى  .٧  عمل نطاق $ي تدخل ال<= عمالB  لبعض التجريم حيث من قسوة أشد موادع1ى

 إAى تصل بعقوبات مصر $ي تعمل دولية منظمات موظفي من ٤٣ عقاب تم العقوبات قانون  فبموجب،-الجمعيات

 .للمحاكمة امتثالهم لعدم وذلك سنوات خمس السجن بعقوبة خرونأ معاقبة وتم،-عام:نالحبس-

 الحصول  دون  لها افروعً  أو دولية صفة ذات جمعية أدار أو أسس أو أنشأ من كل ا8صري  العقوبات قانون  يعاقب

 حل إAى باqضافة هذا )جـ ٩٨ ا8ادة( بإحداهما أو جنيه ٥٠٠ وبغرامة أشهر ٦ ع1ى تزيد l مدة بالحبس ترخيص ع1ى

  هذا ).عقوبات ه ٩٨ ا8ادة( وأوراقها وأموالها وأمتعVWا أموالها ومصادرة ا8نظمة
ً
pمدة الحبس عن فض l ٣ ع1ى تزيد 

 ).ج ٩٨ ا8ادة( صورة بأية فVdا اش�9ك أو الجمعية هذه إAى نضما من كلل أشهر

 أو الدستور  لتعطيل الدعوة غرضها يكون  جمعية أنشأ من كل ع1ى بالسجن الحكم يجوز  العقوبات لقانون ا-وفًق  .٨

 ا8ادة تعاقب ذلك من Bك�9 بل ).مكرر  ٨٦ ا8ادة( Dجتما·ي السpم أو الوطنية بالوحدة �ضرار أو القانون 

 البيانات من ابيانً  حيازته مجرد أو ،فVdا وشارك الجمعيات هذه مثل إAى نضما من كل ع1ى سنوات ٥ بالسجن

 .Bغراض تلك لتحقيق للعنف الجمعية نVWاجا تش�9ط لم أ�Vا ا8ادة تلك ع1ى ظpَح ويُ  .القانون  بوقف ا8طالبة

  

  الحاZي القانون ا�قمعً  أشد قوانXن مشروعات لتمرير اVتعاقبة الحكومات محاو<ت :رابًعا

ا-فوفًق  ي،الحاA القانون  منا-قمعً  أشد قوان:ن مشروعات تمرير سنوات أربع مدار ع1ى ا8تعاقبة حكوماتال حاولت .٩

 ثورة قيام ومنذ الحكومة أن ذكر ٢٠١٣ مارس $ي الشورى مجلس جلسات إحدى$ي- بارز  حكومي مسئول  لتصريح

 التمويل يواجه أن يستطيع Q lنه،-٢٠٠٢ لسنة ٨٤ رقم الحاAي القانون  $ي النظر إعادة $ي بدأت ٢٠١١ يناير ٢٥

 .Bجن¸=

 تكوين $ي للحق الدولية ا8عاي:9 مع ا8اضية أعوام Bربع $ي طرحت ال<= القوان:ن مشروعات من أي تتفق لم .١٠

 السامية ا8فوضية من أو ا8تحدة باQمم الخاصة �جراءات آلية من صدرت متعددة بيانات بحسب الجمعيات

 ووضعت Bهلية الجمعيات إنشاء ع1ى السيطرة إحكام ع1ى القوان:ن تلك فاعتمدت .ا8تحدة باQمم �نسان لحقوق 

 اش�9اط لدرجة القمعية القيود تلك وصلت .Bجنبية ا8نظمات وإنشاء Bجن¸= التمويل ع1ى للغاية قمعية اقيودً 

 $ي Bجنبية ا8نظمات تأسيس ع1ى وا8وافقة ا8حلية للمنظمات Bجن¸= التمويل تلقي ع1ى Bمنية Bجهزة موافقة

 .)٢٠١٣ مايو $ي مر��= محمد السابق الرئيس من مقدم قانون  مشروع( مصر

  ال<= القوان:ن مشروعات غلبأ اعتمدت .١١
ُ
 الجمعية تأسيس عند �خطار لفظ استخدام ع1ى الف�9ة تلك خpل دمتق

 إجراءات إAى النظر مع نهأ إl ،الجمعيات عمل بتسهيل يقوم القانون  نأب انطباع qعطاء ؛أجن¸= تمويل تلقي وأ

 تقديم من معينة زمنية ف�9ة مرور ع1ى القانون  ينص كأن،-مقنعة مسبقة موافقة إجراءات أنه نجد ا8زعوم �خطار

 .ا8ختصة السلطة وأ �دارية الجهة اع�9اض دون  "�خطار"

 ضمت،-Bهلية للجمعيات جديد قانون  لوضع لجنة تشكيل إAى Dجتما·ي التضامن وزارة دعت ٢٠١٣ أغسطس $ي .١٢

 �نسان حقوق  لدراسات القاهرة مركز بي�Vا من حقوقية ومنظمات حكومية غ:9 منظمات عن ممثل:ن اللجنة تلك

 $ي مناقشVWا تتم لم ال<= التعديpت بعض بإدخال ٢٠١٤ ف¤9اير $ي فوجئوا اللجنة أعضاء أن إl،-)التقرير هذا كاتب(

 Dجتما·ي التضامن وزارة وقامت،-الدولية وا8نظمات Bجن¸= التمويل موضوعات $يا-خصوصً ،-اللجنة اجتماعات
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 وجهات الوزراء مجلس يقوم أن من مشروعة وتشككات مخاوف يث:9 مما،-الوزراء 8جلس القانون  مشروع بتقديم

 .الحكومية غ:9 ا8نظمات تجاها-قمعً  أشد تجعله عليه أخرى  تعديpت بإدخال أخرى 

  

  الحكومية غ4X اVنظمات مواجهة �ي الدولة ممارسات :خامًسا

  الحكومية غ4X اVنظمات مقار اقتحام :ألف

 منظمات ٨ مقار اقتحام درجة إAى وصلت الحكومية غ:9 ا8نظمات ع1ى ضاري  هجوم ا8اضية سنوات Bربع شهدت .١٣

 الخطورة منتÊ£ $ي منعطف عديُ  ما وهو،-جيش وقوات ا8دنية الشرطة قوات بلقِ  من وأجنبية مصرية حكومية غ:9

-ا8اضية أعوام ةBربع $ي التنظيم حرية $ي بالحق الدولة عpقة تطور  يكشف  اقتحامها تم ال<= ا8نظمات وكانت،

 :كالتاAي

i. ا8خابرات من وأفراد العسكرية الشرطة قوات قبل للقانون  مبارك هشام مركز اقتحام تم :٢٠١١ ف¤9اير 

 .للمتظاهرين القانون  الدعم تقديم $ي تستخدم كانت مختلفة وأوراق كمبيوترات ع1ى التحفظ وتم،-العسكرية

ii. 9¤الدولية ا8نظمات من عدد مقرات باقتحام العامة النيابة من وأعضاء الشرطة قوات قامت :٢٠١١ ديسم 

 مؤسسة – وا8حاماة القضاء lستقpل العربي ا8ركز – �نسان لحقوق  العامة ا8وازنة مرصد :وهم وا8صرية

 قامتحيث- .أديناور  كونراد مؤسسة – الدوAي الجمهوري ا8عهد – الوط�= الديمقراطي ا8عهد – الحرية بيت

 ا8ؤسسات تلك بعض،-بداخلها ا8وجودة وBوراق Bجهزة ومصادرة ،ا8ؤسسات تلك مقار بإغpق منB  قوات

-�نسان لحقوق  العاملة ا8وازنة مرصد وهم ،ذلك بعد يعمل أن ستطاعا  القضاء lستقpل العربي وا8ركز،

 .وا8حاماة

-الدوAي الجمهوري ا8عهد مثل مقرا�Vا اقتحام تم ال<= ا8نظمات بعض أن بالذكر جدير  الديمقراطي وا8عهد،

-الوط�=  $ي بالفعل منخرطة وكانت ٢٠١١ شعب مجلس انتخابات بمراقبة تصريحات ع1ى حصلت قد كانت،

 .Dنتخابات تلك مراقبة عملية متابعة من ذلك بعد منعها مما،-مقرا�Vا اقتحام أثناء ا8راقبة عملية

iii. 9¤قتصادية للحقوق  ا8صري  ا8ركز اقتحام تم: ٢٠١٣ ديسمD جتماعيةDو-  الوط�= Bمن من أفراد بلقِ  من،

 أجهزة ومصادرة با8ركز العامل:ن من عدد ع1ى القبض تم وقد )ا8نحل الدولة منأ مباحث لجهاز الجديد Dسم(

-بالعامل:ن خاصة كمبيوتر  الجدير .ا8ركز تمويل مصادر حول  استجوا[Vم تم قد أنه العامل:ن شهادة بحسب،

 وDجتماعية Dقتصادية الحقوق  للجنة زي امو  تقرير قدم قد كان واقعةتلك-ال قبل ا8صري  ا8ركز أن بالذكر

-ا8تحدة باQمم والثقافية  العهد ع1ى تصديقها بموجب بتعهدا�Vا ا8صرية الحكومة ال�xام مدى مراجعة ثناءأ،

 .والثقافية وDجتماعية Dقتصادية للحقوق  الدوAي

  �نسان حقوق  عن اVدافعXن ومحاكمة والتحقيق الحقوقية اVنظمات تشويه حم.ت :باء

 $ي تعمل ال<= الحكومية غ:9 ا8نظمات لسمعة تلويث حملة أأسو  ن°  وح<£ ٢٠١١ يوليو شهر من الف�9ة شهدت .١٤

 عن ،ا8عارضة Bصوات من للتخلص اسياسيً  وتوظيفه بالقضاء الزج الف�9ة تلك شهدت كما،-�نسان حقوق  مجال

 والحكم الجنايات محكمة إAى أخر عدد وإحالة �نسان حقوق  عن ا8دافع:ن من عدد مع القضائي التحقيق طريق

 .سنوات خمس ح<£ التنفيذ إيقاف مع سنة ب:ن ت�9اوح 8دد بالسجن علVdم

،-ا8دني ا8جتمع 8نظمات Bجن¸= التمويل حول  حقائق تق�Ë= لجنة تشكيل عن الوزراء مجلس أعلن ٢٠١١ يوليو $ي .١٥

 منظمات من عددا-ماليً  دعمت Bمريكية �دارة بأن باترسون  آن القاهرة لدى Bمريكية للسف:9ة تصريح بعد وذلك
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 تقريرها وإعداد اللجنة عمل صاحب .٢٠١١ يناير ٢٥ بعد مصر $ي الديمقراطي التحول  دعم بغرض ا8دني ا8جتمع

 وخدمة جنبيةأ لدول  بالعمالة ا8دني ا8جتمع منظمات ع1ى V�Dامات وإلقاء السمعة تلويث من ممنهجة حملة

 .العظم£ بالخيانة �عpم وسائل ع¤9 الVWم إلقاء حد ع1ى ووصلت بل،-ممولVdا ومصالح أجندات

 من عدد بأن ا8سلحة للقوات Bع1ى ا8جلس قيادات من عدد صرح بل ،�عpم وسائل حد عند V�Dامات تقف لم .١٦

 ببعض ا8طالبة طريق عن ا8سلحة والقوات الشعب ب:ن فتنة وجود إAى يسعون  الشبابية وا8نظمات التنظيمات

 .القضاء وتطه:9 �عpم وإصpح كاديميةB بالحريات ا8تعلقة ا8طالب

 من عدد حسابات سرية بكشف Bمر طريق عن أخر تصعيدي منÎى الحكومية غ:9 ا8نظمات ع1ى الهجوم اتخذ .١٧

 .ا8ركز ومدير التقرير هذا مقدم القاهرة مركز ضم�Vم من الحقوقي:ن النشطاء من وعدد الحقوقية ا8نظمات

 اختيار تم وقد،-Bجن¸= التمويل قضية $ي التحقيق جلأ من التحقيق قضاة من ثن:نا تعي:نا-lحًق  العدل وزير أعلن .١٨

 ت¤9ير تم وقد،-Bمر لهذا مبارك حس�= Bسبق الرئيس عهد $ي العليا الدولة منأ بنيابة السابق:ن القضاة من ثن:نا

 العديد التحقيقات ف�9ة شهدت وقد .القضايا من النوعية تلك مثل $ي التحقيق $ي الواسعة خV�9¤م إAى Dختيار هذا

-القانونية DنVWاكات من  وذلك،-�نسان حقوق  منظمات سمعة لتشويه خرأ كمنفذ التحقيق ستخداما تم فقد،

 من وبالرغم،-الوقت كلذ $ي الحاكمة �دارة من القريبة �عpم وسائل $ي تحقيقال عن معلومات تسريب طريق عن

 محاسبة يتم لم أنه إl،-كذًبا تسريبه تم ما كان وإن ح<£ ا8صري  العقوبات قانون  بموجب مجرم الفعل هذا مثل أن

 قام حيث،-للقانون  مخالف انVWاك ارتكبوا قد أنفسهم التحقيق قضاة نأ كما .ن°  ح<£ ا8علومات تلك سرب منا-أيً 

-القضية طبيعة لشرح صحفي مؤتم بعقد التحقيق عملية �Vاية مع التحقيق قضاة  ا8ؤتمر ثناءأ عمدوا وقد،

-الحقوقية ا8نظمات سمعة تشويه حملة دعم شأ�Vا من ال<= Bمور  من عدد إثارة إAى الصحفي  �Vمأ أعلنوا فقد،

 ،-الخريطة تلك $ي أقاليم خمسة إAى مصر تقسيم جرى  وقد،-ا8نظمات إحدى مقر $ي 8صر خريطة وجدوا
ً
pعن-فض 

 .وشpت:ن حpيب ع1ى تحتوي  l الخريطة تلك أن

 �Vاما و[Vا،-القاهرة جنايات محكمة إAى القضية أوراق إحالة قررا ،التحقيق قضاة أجراها ال<= التحقيقات ع1ى بناءً  .١٩

 ،-مصر $ي العمل لها مصرح غ:9 دولية 8نظمات فروع $ي وDش�9اك وإدارة بتأسيس شخًصا ٤٣ـل
ً
pصدور  عن-فض 

 .السفر من "اVW8م:ن" بمنع قرار

 القا�Ò= قرر  حيث،-ا8حاكمة س:9 $ي التنفيذية السلطة تدخل مدى واضح بشكل ظهر ا8حاكمة جلسات أوAى بعد .٢٠

 أن lحق وقت $ي القا�Ò= أوضح،-وصفه حد ع1ى الحرج lستشعاره وذلك نظرها عن التنÎي القضية ينظر الذي

 القضاء بمجلس أدى مما ".اVW8م:ن" عن السفر حظر قرار رفع أجل من لضغوط تعرضه هو قراره وراء السبب

 وقبل الفور  ع1ى الدائرة تلك أمرت وقد أخرى  دائرة إAى القضية إحالة تمت .الواقعة هذه ل حو  تحقيق فتح Aىإ Bع1ى

 ".اVW8م:ن" بحق السفر من الحظر قرار برفع Qوراق تسلمها ع1ى ساعة ٤٨ مرور

 بأحكام القضية هذه $ي "اVW8م:ن" بمعاقبة عليه للطعن قابل احكًم  القاهرة جنايات محكمة أصدرت ٢٠١٣ يونيو $ي .٢١

 دولية منظمات فروع $ي وDش�9اك وإدارة تأسيس بVWمة،-سنوات خمس وح<£ التنفيذ إيقاف مع سنة من ت�9اوح

 .القانون  خpف ع1ى ةمؤسَس 

 $ي بارز  حكومي مسئول  صرح ٢٠١٣ مارس شهر ففي،-الحد هذا عند إنسان حقوق  منظمات ع1ى الحملة تتوقف لم .٢٢

-الشورى مجلس   قد Bجن¸= التمويل قضية $ي التحقيقات نأ،
ُ
 ٤٣ بإحالة وذلك الدولية ا8نظمات بحق غلقتأ

 .ا8صرية ا8نظمات بحق تجرى  أخرى  تحقيقاته-ثمة-أن إl،-الجنايات 8حكمة "امVWًم "
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 �سpم تيارات ع1ى حر[Vا الحالية �دارة فاستخدمت ن؛°  ح<£ ا8دني ا8جتمع منظمات ع1ى الهجوم ستمرا .٢٣

 ا8نظمات lسيما ،الحكومية غ:9 ا8نظمات ضد العام الرأي لحشد ؛ا8سلم:ن �خوان جماعة lسيما ،السيا��=

-الحقوقية  لÓخوان الدوAي التنظيم رعذأ حدأو  ،خامس طابور  بأ�Vا الحقوقية ا8نظمات نعت طريق عن وذلك،

 .الحكم إAى ا8سلم:ن �خوان إعادة جلأ من مريكاأو  Bوربية الدول  أدوات ومن،-ا8سلم:ن

 Bجن¸= التمويل قضية $ي التحقيقات ملف نشر بإعادة للدولة ا8ملوكة هرامB  جريدة قامت ٢٠١٣ أغسطس $ي .٢٤

  ال<=
ُ
  ،٢٠١١ عام $ي جريتأ

ً
pتقرير عن-فض =�Ëمن وذلك،-١٧ الفقرة $ي عنه وا8نوه القضية ذات $ي الحقائق تق 

 .ا8نظمات تلك سمعة تشويه [Vدف وذلك القضية بتلك العام يأالر  تذك:9 جلأ

  

  الخاتمة :اسادًس 

 الدور  ذلك .الو·ي ورفع �نسان حقوق  انVWاكات عن النقاب كشف $ي اهاًم  ادوًر  ا8صرية ا8دني ا8جتمع منظمات لعبت

 ٢٠١٣ يونيو ٣٠ و$ي ٢٠١١ يناير ٢٥ $ي مرت:ن وا8يادين للشوارع اp8ي:ن خروج إAى أدى الذي الزخم بناء $ي أسهم الذي

 غ:9 ا8نظمات من ا8تعاقبة الحكومات موقف أن إl ،�نسانية والكرامة Dجتماعية والعدالة بالحرية مطالب:ن

بد فلم .لها امعاديً  ظل الحكومية
ُ
 اح�9ام $ي رغبة أية ٢٠١٠ $ي 8صر Bول  الدوري Dستعراض منذ ا8تعاقبة الحكومات ت

  ،السلم= التجمع $ي الحق
ً
pع1ى بل .عام بشكل �نسان حقوق  واح�9ام الديمقراطي التحول  دعم ع1ى العمل عن فض 

 إAى أدت ،ا8عارضة Bصوات إسكات ومحاوlت العام ا8جال لتقييد مستمرة اجهودً  الف�9ة تلك ت-شهد فقد العكس

،-التشريع سلطة ا8اضية السنوات Bربع ف�9ة $ي تعاقبت ال<= الحكومات كل امتلكت .امميتً  كان بعضها خط:9ة انVWاكات

 بالعديد الحقوقية ا8نظمات تقدمت وقد،-الحرية لها تتيح الحكومية غ:9 للمنظمات تشريعات تصدر أن تستطيع كانت

-الشأن هذا $ي ا8ق�9حات من  فضلت الحكومات أن إl ،الدولية ا8عاي:9 مع متفق:ن لقانون:ن مسودت:ن ضم�Vا من،

-الدولية ا8عاي:9 مع تتوافق l قمعية قوان:ن سن $ي هذه التشريع سلطة استخدام  تشريعات اق�9اح محاولة أو،

  .ا8نظمات تلك عمل ع1ى –DنVWاكات من العديد $ي ا8نخرطة– Bمنية Bجهزة سيطرة من تعزز  الحكومية غ:9 للمنظمات


