
 المعروفة بقضية "التمويل النجنبي"173خلفية عامة عن القضية رقم 
خطر وشيك من الملقحقة واللغل�ق

تتعرض جماعة الحقوقيين المسممتقلين فممي مصممر لخطممر غيممر مسممبوق، ويممأتي فممرض المنممع مممن
السفر، وتجميد الموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير
قحكومية، كما قحدث مؤخرا، للتدليل على اتجاه نية الحكومة بوضوح إلى ملقحقة الحركة الحقوقية
المسممتقلة بأسممرها. إذا سممارت الملقحقممة فممي طريقهمما فممإن مممن شممأنها أن تممؤدي إلممى إغلق تلممك
المنظمات غير الحكومية والحكم على العاملين فيها، في تهم يحمل بعضها عقوبة السممجن المؤبممد.
والمنظمات التي تواجه الملقحقة هي من أكممثر المنظمممات الحقوقيممة المصممرية تمتعمما بالمصممداقية
والسممتقلل، وهممي الصمموت الوقحيممد البمماقي لنتقمماد سياسممات الحكومممة فممي المجممال السياسممي
والقتصادي والتنموي والحقوقي. كما أنها هي التي توثممق النتهاكممات الحقوقيممة وتقممدم المسمماعدة
القانونية، ومن شأن إغلق الجمعيات الحقوقية وجمعيات المرأة أن يؤدي إلى تصاعد متسارع في
وتيرة النتهاكات الحقوقية. وقد استمرت المنظمات المصرية غير الحكوميممة فممي العمممل فممي بيئممة

، وملقحقة بعض العمماملين2011خطيرة منذ قيام قوات المن بمداهمة مقرات بعضها في ديسمبر 
 بالسجن لمدد تراوقحت بين سنة وخمس سنوات. 2013فيها والحكم عليهم لقحقا في 

التطورات المقبلة في اليام القليلة القادمة

 سيمثل ثلثة من العاملين فممي نظممرة للدراسممات النسمموية أمممام قضمماة مارس:22الثلاثاء 
. 173تحقيق بعد تلقيهم استدعاء رسميا على خلفية القضية 

 ينتظر أن تبممت محكمممة جنايممات الزيتممون بالقمماهرة فممي شممأن طلممب مارس: 24الخميس
. لممم يتممم إطلع قحسممام أو جمممال173تجميد الموال المقدم من قضاة التحقيق في القضية 



على التهم الموجهة إليهما م كما أنهما لم يعرفا بموعد الجلسة إل ممن وسمائل العلم. فمي
تلك الجلسة سمح القاضي لمحاميي الدفاع بمراجعة أوراق القضممية، لكنمه رفممض السممماح
2لهم بتصويرها. راجع المحامون طلب تجميد الموال المقدم من قضاة التحقيممق بتاريممخ 

فبراير، فعلموا بما يلي: 
تتمثل الدلة المقدممة ضمد قحسممام وجممال فممي تحمويلت واردة بالعملمة الجنبيمة إلمى-

قحساباتهما الشخصية في البنوك (وقد تم استجواب العاملين في البنوك)
 عاممما لتجميممد الممموال11علوة على جمال عيد، تخضع زوجته وابنته التي في سن -

بدورهما.
تمممت الشممارة إلممى المبممادرة المصممرية للحقمموق الشخصممية، وكممذلك الشممبكة العربيممة-

لدراسات قحقوق النسان، باعتبارهما شممركتين مملوكمتين للمتهميممن، وممن ثممم فإنهممما
تخضعان لمر تجميد الموال إذا قرر القاضي هذا. 

يسرد طلب تجميد الموال المقدم من قاضي التحقيق التهم الموجهة إلى قحسام وجمال-
 ج ود (تلقممي أممموال مممن98، و78: مممواد قممانون العقوبممات رقممم 173فممي القضممية 

 التي يتم استخدامها لتحديد وضع المنظمة. 84الخارج) إضافة إلى بنود القانون رقم 

 قبل أسبوعين قام أقحد قضاة التحقيق بممإبل غ أقحممد المتهميممن فممي المعهممد المصممريالاطار الزمني:
الديمقراطي بفروغهممم مممن اسممتجواب شممهود الدعمماء، وبممأنهم لممذلك سممينتقلون إلممى العمماملين فممي
المنظمات، وينوون استجواب مديريها فمي أبريمل، وإقحالمة القضمية إلمى المحاكممة فمي ممايو. فمي

، بعممد مداهممة2012 بدأ استجواب العاملين في المنظممات جمديا فممي مطلممع ينمماير 2012محاكمة 
. 2012 فبراير 4مكاتبها، وتم توجيه التهام إلى المتهمين رسميا، وإقحالتهم إلى المحاكمة، في 

؟173ما هي القضية رقم 

 بقضممية "التمويممل الجنممبي لمنظمممات المجتمممع المممدني". وكممان مجلممس173تعرف القضية رقممم 
 بتشممكيل لجنممة لتقصممي الحقممائق للنظممر فممي التمويممل2011الوزراء قد أمر وزير العدل في يوليو 

الجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني وتحديد ممما إذا كممانت تلممك المنظمممات مسممجلة
، وإدراجممه كجممزء ممن الدلمة المقدمممة2011. تم استكمال التقرير في سبتمبر 84بموجب القانون 

، ولهممذا فممإن التقريممر متمماح قحاليمما فممي الحيممز2013-2012من النيابة بحق المنظمات في ملقحقة 
العام. وتضم الوثيقة تقريرا من قطاع المن الوطني، وآخر من جهاز المخابرات العامة، وكلهما
يذكر بالتقريب كل منظمة قحقوقية مصرية مستقلة تعمل في مصر، علوة على المنظمات الدوليممة

التي لوقحقت عقب ذلك وصدرت عليها أقحكام. 

 مممن العمماملين المصممريين43، قحكمممت إقحممدى محمماكم الجنايممات بالقمماهرة علممى 2013فممي يونيممو 
 سممنوات. قحكممم علممى5والجانب في بعض المنظمات الجنبية بالسجن لمممدد تممتراوح بيممن سممنة و

 سممنوات، وكممانت معظممم القحكممام غيابيممة، أممما العمماملين5المديرين وكبار العاملين بالسممجن لمممدة 
المصريين الذين ظلوا داخل البلد فقد قحصلوا على أقحكام بالسجن لمدة عام واقحد مع وقف التنفيذ.
كما أمرت المحكمة بإغلق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهممد القممومي

الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور. 



ما هي التهم المونجهة للمتهمين؟ وما العقوبات التي تحملها؟

 فبراير (وهي نفممس التهممم2تشمل التهم المذكورة في طلب قضاة التحقيق بتجميد الموال المؤرخ 
): 13-2012الموجهة في محاكمة 

،2014 مممن قممانون العقوبممات، الممتي عممدلها الرئيممس السيسممي فممي سممبتمبر 78المادة -
فغلظت العقوبة إلى السجن المؤبد في تهم غامضة الصياغة تشمل تلقممي الممموال مممن

بقصد ارتكاب عمممل ضممار بمصملحة قوميممة أو المسمماس باسمتقلل البلد أوالخارج "
وقحدتها". 

) من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من انشأ أو1(ج)(98المادة -
أسممس أو نظممم أو أدار فممي الجمهوريممة المصممرية مممن غيممر ترخيممص مممن الحكومممة
جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دوليممة أو فروعمما لهمما يعمماقب

ويضمماعف. بالحبس مدة ل تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ل تتجاوز خمسمائة جنيممه
الحد القصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .

ويعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلثة أشهر أو بغرامة ل تزيممد علمى ثلثمائمة جنيمه-
كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو النظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم
في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة

إلى تشكيلت مما ذكر يكون مقرها في الخارج"
(د)، "يعاقب بالسجن مدة ل تزيد عل خمممس سممنوات وبغرامممة ل تقممل عممن98المادة -

مائة جنيه ول تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأيممة طريقممة
أموال أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة فممي خممارج الجمهوريممة أو فممي
ن الجرائمم المنصموص عليهما فمي داخلها متى كان ذلك في سمبيل ارتكماب جريممة م

 من هذا القانون".174 (جم) و 98 (ب) و 98 (أ) مكرر و 98 (أ) و 98المواد 
، يعد الخفاق فممي2002 لسنة 84)(أ) من قانون الجمعيات رقم 2(76بموجب المادة -

 أشهر. 6التسجيل جنحة تستوجب الحبس قحتى 

من هي المنظمات المعرضة لخطر الملقحقة هذه المرة؟

 منظمة في تقرير لجنة تقصي الحقممائق، وهمي بالتمالي معرضمة لخطمر الملقحقمة.37تمت تسمية 
وقد تم استهداف المنظمات التالية في السابيع الستة الخيرة: 

الشبكة العربية لمعلومات قحقوق النسان: المنع مممن السممفر وتجميممد أممموال المممدير جمممال-1
عيد. 

معهد القاهرة لدراسات قحقوق النسان: الستدعاء لثلثممة مممن العمماملين (واقحممد فممي يونيممو-2
)، ومحاولة سابقة لتفتيش المقر بأمر من قضاة التحقيق. 2016 واثنين في مارس 2015

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: المنع من السممفر وتجميممد أممموال المؤسممس وعضممو-3
مجلس الدارة قحسام بهجت. 



نظرة للدراسات النسوية: الستدعاء الرسمممي لثلثممة مممن العمماملين (اثنيممن مممن الدارييممن-4
والخير برامجي) للستجواب. 

فبراير،17مركز النديم لعادة تأهيل ضحايا العنف: تم تسليم أمر بالغلق في -5  
صادر من وزارة الصحة بدعوى "مخالفة شروط الترخيص". 

،2016 مارس 3المجموعة المتحدة: تم استجواب المدير نجاد البرعي بمعرفة النيابة في -6
بتهمة "إنشاء كيان بدون ترخيممص يممدعى المجموعممة المتحممدة ممم للمحاممماة والستشممارات
القانونية بنية التحريض على مقاومة السلطات، وممارسممة أنشممطة قحقمموق النسممان بممدون
ترخيص، وتلقي الموال من المركز الوطني لمحاكم الدولة، وتعمد نشر معلومممات كاذبممة
بغممرض الضممرار بالنظممام العممام والمصمملحة العامممة". وتممم أيضمما اسممتدعاء محاسممب

 مارس. 15المجموعة المتحدة في 

 قامت صحيفة اليوم السابع بتسريب نسخة مصورة من طلممب قضمماة التحقيممق2015 أكتوبر 9في 
، المقدم إلى مصلحة الضرائب للسمتعلم عمن التوافمق الضممريبي لممم173على خلفية القضية رقم 

 منظمممة مصممرية، بممما فيهمما المممذكورة أعله وكممذلك مركممز هشممام مبممارك للقممانون، والمركممز25
المصري للحقوق القتصادية والجتماعية، والمنظمة العربية للصلح الجنائي، ومركز الرض
لحقوق النسان، ومركز وسائل التصال الملئمة من أجل التنمية، والجمعيممة المصممرية للنهموض

بالمشاركة المجتمعية. 

ما النجراءات القانونية التي اتخذت خل ل الاسابيع الماضية بحق منظمات لغير قحكوميششة وتشششير
إلى توقع الملقحقة؟ 

 قممام قاضممي التحقيممق خلل هممذاالاسششتدعاء للاسششتجواب مششن قبششل قضششاة التحقيششق:-
السممبوع باسممتدعاء عمماملين مممن معهممد القمماهرة لدراسممات قحقمموق النسممان، ونظممرة

 مممارس16للدراسات النسوية، والمجموعة المتحدة، للمثول أمام قاضي التحقيممق فممي 
. والعمماملون المسممتدعون هممم المسممؤولون عممن2011 لسممنة 173فممي القضممية رقممم 

الماليات في كل منظمة من المنظمات المذكورة. 
تم إبل غ جمممال عيممد، مؤسممس الشممبكة العربيممة لمعلومممات قحقمموقالمنع مششن السششفر: -

 فبراير، فيممما كممان يحمماول مغممادرة البلد،4النسان، بمنع من السفر في المطار يوم 
وإبل غ قحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقمموق الشخصممية، بمنعممه فممي يمموم

 فبراير. 23
 مارس علم قحسام بهجت وجمال عيد أن قضاة التحقيق أمممروا17 في تجميد الموا ل:-

20بتجميمد أموالهمما، وأن المممر ينتظممر البمت فممي محكممة جنايمات القماهرة بتاريمخ 
مارس. 

 قممامت قمموة مممن الشممرطة أرسمملتها السمملطات2016 فممبراير 17 فممي أمششر بششاللغل�ق:-
المحلية بالتوجه إلى مكتب مركز النديم وتسليم العاملين أمممرا بممالغلق الداري مممن

 أيممام التقممى مممديرو مركممز4قبل وزارة الصحة "لمخالفة شممروط الممترخيص". وبعممد 
النديم ومحمماموه مممع مسممؤولي ووزارة الصممحة الممذين أبلغمموهم بصممدور القممرار عممن

مجلس الوزراء. 
تقارير إعلمية قحديثة، بما في ذلك في صحف مصرية ذات صلت راسخة بمصادر-

في وزارة الداخلية وداخمل قموات الممن، تربمط بيمن تموقيت التصمعيد الخيمر وقيمام



منظمات غير قحكومية بإرسال خطاب مشترك إلى مجلس قحقوق النسان التابع للمم
، وقرار البرلمان الوروبي شديد النتقاد. 31المتحدة، استباقا لعلن المجلس رقم 

ما الاسئلة التي ونجهت إلى العاملين في المنظمات أاثناء الاستجواب؟

 مارس سوى واقحد فقممط مممن أفممراد المنظمممات السممتة الممذين16لم يحضر أمام قاضي التحقيق في 
صدرت بحقهم استدعاءات، وقد تمم سمؤاله عمن علقممة منظمتممه بغيرهمما ممن المنظمممات الحقوقيممة

وببعض المدراء بعينهم في منظمة واقحدة أخرى على القل. 

تصاعد التحقيق: تفتيش مقرات المنظمات وااستدعاء أفرادها

 قام قاضي التحقيق بتعييممن لجنممة فنيممة مممن وزارة التضممامن الجتممماعي، مكلفممة2014في أواخر 
وجب بتحديد ما إذا كانت تلمك المنظممات تعممل كجمعيممات أهليمة بمدون التسمجيل بهمذه الصمفة بم

، وبفحمممص الوثمممائق المتعلقممة بتمويلهممما. بمممدأت اللجنمممة بالمعهمممد المصمممري84/2002القمممانون 
 أمر القاضي بمنع بعض أفراد المنظمة من السفر، واستدعائهم2015الديمقراطي، وفي في يناير 

. 2015للستجواب في مارس 

 الممذيللستجواب أقحيلت المجموعة المتحدة، وهي من أبرز المنظمات الحقوقية، 2015في يونيو 
، استقبل معهد2015تم خلله توجيه أسئلة إلى مديرها عن تمويلها ووضعها القانوني. وفي يونيو 

 من اللجنممة لنفممس السممباب، بممما فيهمما النظممر فممي مصممادرزيارةالقاهرة لدراسات قحقوق النسان 
التمويل. وبعد شهر واقحد من هذا، خضع مركز هشممام مبممارك للقممانون لنفممس التحقيممق. وقممد وجممد
محممامو معهممد القمماهرة الممذين اطلعمموا علممى تصمماريح التحقيممق أن مركممز هشممام مبممارك والمعهممد

 تلقممت الشممبكة العربيممة لمعلومممات2015المصري الديمقراطي مستهدفان بممدورهما. فممي ديسمممبر 
قحقوق النسان مكالمة هاتفية من اللجنة الفنية المذكورة، بغرض التفتيش على ملفات الشبكة، لكممن
بسبب غياب المدير جمال عيد، تم تأجيل الزيارة التي لم تتم في النهاية. إضافة إلى هذا قام قاضمي

. 2015التحقيق باستدعاء المركز المصري للحق في التعليم للستجواب في ديسمبر 

من الذي يقف خلف هذه الملقحقة؟

تم تعيين ثلثة من قضاة التحقيق من قبل محكمة استئناف القمماهرة، اسممتنادا إلممى طلممب مممن وزيممر
العدل. وتتكون هيئة التحقيق من القضاة هشام عبد المجيد، وأقحمممد عبممد التممواب، وخالممد الغمممري.
وهناك عدد من اللجان الفنية التي تتممولى مسمماعدة التحقيممق، بممما فيهمما أفممراد مممن وزارة التضممامن

الجتماعي، ومصلحة الضرائب المصرية، والبنك المركزي، ووزارة المالية. 

 إن الملقحقة في2016 يناير 28وكان وزير العدل السابق أقحمد الزند قد قال في مقابلة متلفزة في 
قضية التمويل الجنبي ستتحرك في القريب العاجل. أما فايزة أبو النجا، التي كممانت أول مممن أمممر

بالتحقيق، فهي الن مستشارة للمن القومي. 

http://www.cihrs.org/?p=15159&lang=en
http://www.apple.com/


ما مدى انتشار المنع من السفر كإنجراء ضد المدافعين عن قحقو�ق النسان وقحقو�ق المرأة؟ 

 من أبرز المدافعين عن قحقوق النسان والمرأة مممن السممفر10قحتى تاريخه، تم منع ما ل يقل عن 
خارج مصر. ول يعرف المدافعون عن قحقوق النسان والمرأة بمنعهم من السفر إل فممي المطممار،
عند محاولة المغادرة، كما أن مسؤولي المطممار يممداومون علممى رفممض إبلغهممم بسممبب المنممع، أو

قحتى رقم القضية أو التهم المحتملة التي يواجهونها. 

) ومحمممد لطفممي، مممدير2016ويشمل الممنوعون من السفر جمممال عيممد وقحسممام بهجممت (فممبراير 
، وإسممراء2015اللجنة المصرية للحقوق والحريات، الذي كان في طريقه إلممى ألمانيمما فممي يونيممو 

. طعممن2014عبممد الفتمماح وثلثممة مممن زملئهمما فممي المعهممد المصممري الممديمقراطي فممي ديسمممبر 
العاملون بالمعهد المصممري الممديمقراطي علممى قممرار المنممع مممن السممفر أمممام محكمممة إداريممة لكممن

 لسباب إدارية. 2015المحكمة رفضت الدعوى في يونيو 

هل تعمل المنظمات الحقوقية المصرية بالمخالفة للقانون أو تحت استار؟

كل، فهذه المنظمات مسجلة كشركات ذات مسممؤولية محممدودة أو غيممر هادفممة للربممح، أو كمكمماتب
محاماة، وكعيادة طبية في قحالة واقحدة. وتنطبق على هذه المنظمات قوانين العمل والضرائب. 

وتعمل المنظمات بشفافية فيما يتعلق بأي تمويل تحصل عليه، بما أنها ملزمممة بتقممديم عقودهمما مممع
ويلت ممن خلل القطماع مانحيها للبنوك المتي تتلقمى التحمويلت الجنبيمة. وقمد تممت جميمع التح
المصرفي وتحت رقابة البنك المركزي. ول تقوم أي من هذه المنظمات بتوليد أربمماح، قحيممث أنهمما

تعتمد على التبرعات وقحدها. 

وينص القانون الدولي بوضوح، بما أن قحرية تكوين الجمعيات هي قحق إنساني، على أنه ل يجوز
 المقممرر الخمماص المعنمميصرحللحكومات الصرار على التسجيل بموجب أي تشريع معين. كما 

بالحق في قحرية تكوين الجمعيات وقحرية التجمع بأن "الحممق فممي قحريممة تكمموين الجمعيممات يحمممي
المنظمات غير المسجلة على قدم المساواة". 

 على أن "للمواطنين قحممق تكموين الجمعيمات والمؤسسممات75وينص الدستور المصري في المادة 
الهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية العتبارية بمجرد الخطار". وهذا يستوجب

 بحيث يتوافق مع النص الدستوري. 84/2002تعديل القانون 

 أن يحميهششا مششن84هششل مششن شششأن تسششجيل المنظمششات بمششونجب قششانون الجمعيششات القمعششي رقششم 
الملقحقة؟

كل، فقد كان المعهد المصري الديمقراطي من أوائل المنظمممات الممتي امتثلممت للنممذار المقممدم مممن
 فممي84 ممم فتقممدمت المنظمممة للتسممجيل بممموجب القممانون 2014وزارة التضممامن الجتممماعي فممي 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/A-HRC-26-29_en.pdf


أكتوبر، وقحصلت على موافقة مبدئيممة فممي نوفمممبر لفتممح قحسمماب مصممرفي، وموافقممة نهائيممة علممى
. ومع ذلك فإن هذا لممم يمنممع قاضممي التحقيممق مممن اسمتدعاء العمماملين فممي2015التسجيل في يناير 

المعهد المصري الديمقراطي للستجواب ومنعهم من السفر. 

 الصادر في عهد مبارك؟ 84ما هي مشكلة قانون الجمعيات رقم 

، وتممدعو إلممى84ظلت الجماعة الحقوقية المصرية المستقلة طوال عقود تناضل ضد القانون رقممم 
إصلقحه بسبب طبيعة بنوده شديدة القمعية والتسلط. لمزيممد مممن المعلومممات يرجممى الطلع علممى

تحليل المركز الدولي للقانون غير الربحي لبنود ذلك القانون: 

http://www.icnl.org/research/monitor/egypt.html

، وقممد قممدمت عممدة84 وما بعدها، كانت الحكومات المتعاقبة تعد بتعديل القممانون رقممم 2011ومنذ 
مشروعات. كما أن المنظمات الحقوقية تشاورت مع البرلمان أقحيانمما أو قحمماولت التممأثير فيممه وفممي

 كانت المنظمات غير2013الحكومة في أقحيان أخرى بشأن تلك المسودات المختلفة. وفي أواخر 
الحكومية جزءا من لجنة عينتها الحكومة للتشاور بشأن صياغة قانون للجمعيات. وطوال العممامين
الماضيين قممامت المنظمممات بممدعوة الحكومممة المصممرية للشممروع فممي قحمموار مفتمموح مممع الحركممة

الحقوقية والقلع عن التضييق على المنظمات الهلية. 

ما هي المعايير المرنجعية ذات الصلة بمونجب القانون الدولي؟

كتب المركز الدولي للقانون غير الربحي: 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية22بموجب المعيار الصارم الوارد في المادة 
)1فإنه ل يجوز فرض أي قيد علمى الحممق فممي قحريممة تكموين الجمعيمات، ممما لممم يكممن همذا القيممد (

) لصالح المن القومي أو3) ضروريا في مجتمع ديمقراطي، و(2منصوصا عليه في القانون، و(
السمملمة العاممة أو النظممام العممام أو قحمايممة الصمحة أو الداب العامممة، أو قحمايممة قحقموق الخريممن
وقحرياتهم. وينبغي استيفاء الشروط الثلثة جميعما وإل كمان القيمد بماطل. ولطالمما تمم تفسمير همذه
الصياغة على أنها تعني أن "قحرية تكوين الجمعيات قحق، وليست شيئا ينبغي في البداية أن تمنحه
الحكومة لمواطنيها". وقد وجدت لجنة قحقوق النسان التابعة للمم المتحدة، على سبيل المثال، أن
ممارسة لبنان الفعلية المتمثلة فمي اشمتراط المترخيص المسمبق قبمل أن يتسمنى للجمعيمة البمدء فممي

. وعلممى هممذا22العمل، هي قيد ل مسو غ له على الحق في قحرية تكوين الجمعيات بموجب المممادة 
فإنه ل يجوز إلزام الشخص بتسجيل الجمعية من أجل ممارسة قحقه في تكوينها. ثانيا، ل يعممد هممذا

. فل يجموز22القيد ضروريا في مجتمع ديمقراطي لي من المبررات الربعة الواردة في الممادة 
للحكومة أن تشترط تسجيل الجمعية كنوع بعينه من الكيانات العتبارية، في مقابل أنمواع أخمرى،
قحيث أنه ل يتضمح وجمه الضمرورة فممي مجتممع ديمقراطممي فممي إلمزام منظممة قحقوقيمة بالتسمجيل
كجمعية أهلية بدل من تسجيلها كشركة مدنية. كما ل يتضح كيف تتحقق مصالح المن القممومي أو

النظام العام إلخ، من خلل هذا اللزام. 

http://www.icnl.org/research/monitor/egypt.html


، يقممرر1998إن إعلن المم المتحدة بشأن المدافعين عن قحقوق النسان، الذي أيممدته مصممر فممي 
فممي التممماس وتلقمميأن على الدول أن تكفل "لكل شخص، بمفرده أو بالشتراك مممع غيممره، الحممق 

واستخدام ممموارد يكممون الغممرض منهمما صممراقحة هممو تعزيممز وقحمايممة قحقمموق النسممان والحريممات
). 13الساسية" (المادة 


