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  تقديم  
الجمعيات رقم   الالئحة التنفيذية لقانون  الورقة البحثية مالمح ونصوص  ،  2019لسنة    149تناقش هذه 

   2021.1لسنة   104والتي صدرت عن رئيس الوزراء برقم  
ورد في   كما  التنظيم  في  بالحق  وعالقتها  الالئحة  تلك  في  وااليجابية  السلبية  الجوانب  اهم  الورقة  وتعرض 
  العالم اإلعالن  خاص  وبشكل  ية؛  المصر الحكومة  عليها  صدقت  التي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق 

 لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  
السياق   هذا  القانون  وفي  على  المالحظات  أهم  وجوانبه    149نعرض   ، محدودة  وهي  اإليجابية  بجوانبه 

الجمعيات   على  القيود  وضع  إلى  يميل  الذي  االتجاه  أن  الورقة  هذه  وترى   ، بكثير  أكثر  وهي  السلبية 
يعات التي حكمت العمل األهلي من ذ  والمؤسسات االهلية هو الغالب حتى األن ، مع اختالف النصوص والتشر

اعمال    2002لسنة    84القانون   بتسيير  او  بالتأسيس  يتعلق  فيما  سواء  األخير،  القانون  هذا  وحتى 
الجمعيات وانشطتها وعالقاتها بالمنظمات األهلية األخرى المحلية والدولية ، وحقها في انماء مواردها  

ادا مجالس  وحل   ، نشاطها  وقف  في  بالحق  استكماال  والدولية  المحلية  مصادرها  واسناد ذلك من   ، رتها 
 للقضاء بطلب من الجهة اإلدارية..  

تضع   حيث  لها"،  بالنسبة  والحاكم  األعلى  النص   " وهو  يع  التشر عن  الالئحة  مضمون  يخرج  لن  وبالتالي 
للجهة   كاملة  تبعية  حالة  في  الجمعيات  هذه  يدخل  بما  يع،  التشر تنفيذ  شأنه  من  بما  تفصيلية  نصوصا 

تسميا اختلفت  مهما  من  اإلدارية  كثير  في  القانون  اليها  يحيل  التي  المعنية  للجهات  تبعية  وحالة  تها، 
يف هذه الجهات بالتحديد.    نصوصه دون تعر

يعية الراغبة   ومع ذلك قد توجد بعض النصوص التي قد تمثل تقدم ما ولكنه محدود، ال ينفي الفلسفة التشر
 . ة غير الحكوميةفي الهيمنة على نشاط الجمعيات األهلية أو المنظمات األجنبي 

 وتنقسم هذه الورقة إلى المحاور األتية: 
يف المجتمع المدني.  •  فصل تمهيدي: نشأة الجمعيات األهلية في مصر وتعر
الفصل األول ـ المبادئ الدستورية والقضائية في انشاء المؤسسات االهلية ومعايير العمل األهلي   •

 الديمقراطي. 
 الفصل الثاني: خلفية عن قوانين العمل األهلي في مصر   •
يف بالقانون  •  واهم المالحظات عليه.     2019لسنة  149الفصل الثالث: تعر
 الفصل الرابع: محاور الالئحة التنفيذية والمالحظات الخاصة بها   •
 خاتمة وتوصيات   •

 
 .  2021ینایر 11نشرت بالعدد األول مكرر بالجریدة الرسمیة الصادر في   1



 
 
 

يف المجتمع المدني   فصل تمهيدي .. نشأة الجمعيات األهلية في مصر وتعر

 

تعتبر الجمعيات األهلية أحد أقدم منظمات المجتمع المدني التي تم تأسيسها في مصر، اذ بدا انشائها في  
بدايات القرن التاسع عشر، حيث بدأ انشاء الجمعيات المختلفة وأخذ بعضها الطابع الديني مثل جمعية  

عام  ا اسست  التي  القبطية   تعد  1819لتوفيق  حيث  ذلك  في  األساسي  الدور  األجنبية  للجاليات  وكان   ،
في   تأسيسها  تاريخ  يرجع  والتي  بمصر،  األهلية  الجمعيات  أوائل  من  باإلسكندرية،  اليونانية    25الجمعية 

لعام   يل  للسكندريين”1843أبر ية  المصر اليونانية  “الجمعية  وقتها  عليها  وُأطلق  إلى  ،  اسمها  تغير  ثم   ،
 .1888“الجمعية اليونانية باإلسكندرية” في 

ية اإلسالمية التي أسست عام   ية القبطية والتي    1878باإلضافة إلى الجمعية الخير وجمعية المساعي الخير
. كما أنشئت عدد من الجمعيات األهلية في المجال الثقافي، مثل جمعية مصر للبحث 1881اسست عام  

ية واسست عام  في تاريخ الح  .  1859ضارة المصر
يين في التجمع    1923وقد ازدهرت الجمعيات األهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور    بحق المصر

جمعية    633إلى    1924ـ    1900جمعية في الفترة ما بين عام    159وتكوين جمعيات حيث زاد عددها من  
 .  1944ـ  1925في الفترة ما بين  

عينات بدأت حركة انتعاش جيدة في المجتمع عموما والجمعيات األهلية خصوصا، حيث  ومنذ منتصف السب 
يقارب   ما  عددها  نحو    16800بلغ  وتضم  االجتماعية    3جمعية  الميادين  مختلف  في  تعمل  عضو  ماليين 
 والتنموية والدفاعية.  

دستور   اعتراف  منذ  مصر  في  االهلية  الجمعيات  أعداد  نمو  حركة  ماد  1923وبدأت  أعطت   21ته  في  والتي 
من   عددها  فزاد  جمعيات،  تكوين  في  الحق  يين  (   159المصر الفترة  في  إلى  1924-  1900جمعية   (633  

 ).  1944- 1925( جمعية في الفترة
إلى   األهلية  الجمعيات  أعداد  قفزت  إلحصائيات    50572وقد  وفًقا  كانت  2019جمعية  حين  في   ،30214  

يادة تتجاو2010جمعية في عام   لعام    70%، وكذلك شهدت الفترة ما بين صدور القانون رقم  67ز الـ  ، أي بز
مقدارها    2017 زيادة  الجديد  لعام    2992والقانون  الجمعيات  بأعداد  مقارنة  كانت   2017جمعية  حيث 

 .2 جمعية 47580
غير   منظمات  إلنشاء  النشطاء  من  عدد  جانب  من  حركة  بدأت   ، ين  العشر القرن  ثمانينات  منتصف  ومنذ 

عام   وبدأت   ، والدفاعي  الحقوقي  المجال  في  تعمل  لحقوق     1985حكومية  ية  المصر المنظمة  بإنشاء 
في قبرص    1983اإلنسان التي أنشئت كفرع للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان والتي أنشئت بدورها في عام  

، وعملت من خالل كان مركزها الرئيسي في القاهرة ، وأسست عدة فروع في الوطن العرب ، ، وفيما بعد بدأ   

 
: دراسات في حقوق اإلنسان، الھیئة المصریة العامة خصوصیة التطبیق:والمعاییر الدولیة    2019لسنة    149. أیمن السید عبد الوھاب: تنظیم العمل األھلي  د   2

 لالستعالمات.  



 

 

 
 7 

توسع كبير في انشاء هذه المنظمات بتأسيس مركز المساعدة القانونية لحقوق االنسان ، ومركز هشام  
، ومركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق   لقاهرة لدراسات حقوق اإلنسانومركز امبارك للقانون ، 

اإلنسان والمركز العرب الستقالل القضاء والمحاماة ، ثم بدأت تنشا مراكز متخصصة تعمل على نطاق عدد  
، اإلنسان  لحقوق  األرض  مركز  ابرزها  من  واالجتماعية  واالقتصادية  والمدنية  السياسية  الحقوق    من 
والمركز المصري للحق في السكن ، والمركز المصري لمساعدة السجناء ، والذي أسس كجمعية الحقا .  

 والبرنامج العرب لنشطاء حقوق اإلنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان،.  
المدن  للقانون  وفقا  للربح  هادفة  غير  مدنية  كشركات  يعمل  المنظمات  هذه  أغلب  شركات  وكان  أو  ي، 

أما   المختلفة  يعات  التشر وضعتها  التي  المعوقات  بسبب  وذلك  المحاماة،  قانون  وفقا  تعمل  محاماة 
 تأسيس الجمعيات األهلية.  

المنتدى   اإلنسان بفيينا، وأسفر  العالم لحقوق  المؤتمر  انعقاد  المنظمات دورا حيويا خالل  ولعبت هذه 
ا المنظمات  مئات  فيه  شاركت  الذي  عام  الموازي  والتنموية  العالم،   1993لحقوقية  أنحاء  مختلف  من 

المفوضية   إحداث  منها  ومقترحات،  توصيات  عدة  عن  الدولية،  الحكومية  غير  الحقوقية  والمنظمات 
منظمة   في  األعضاء  الدول  حكومات  لممثلي   الرسم المؤتمر  في  تقرر  ما  وهو  اإلنسان،  لحقوق  السامية 

  .األمم المتحدة 

https://cihrs.org/
https://cihrs.org/
https://cihrs.org/


 
 
 

 دني :  الم  المجتمع دور 

المهنية   النقابات  مثل  أخرى  اشكال  تضم  والتي  المدني،  المجتمع  اشكال  أحد  األهلية  الجمعيات  تعتبر 
 والعمالية واالتحادات الطالبية ونوادي القضاة، واتحادات رجال األعمال.  

المصالح   حول  تتمركز  التي  والجماعية  التطوعية  األنشطة  ميدان  هو  المدني  المجتمع  ان  البعض  ويرى 
والمبادئ والقيم المشتركة، وهو " المجال الوسيط بين الدولة واألسرة الذي تمأله المنظمات المنفصلة  

 .  3عن الدولة والتي تتمتع باستقالل عنها  
يق مصالح افرادها، او لتقديم خدمات للمواطنين، او ممارسة أنشطة  هذه التنظيمات التطوعية تنشأ لتحق

والمشاركة   والتسامح  والتراضي  االحترام  ومعايير  بقيم  ونشاطها  وجودها  في  وتلتزم  متنوعة،  انسانية 
 واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف.  

الت  والجماعية  التطوعية  األنشطة  ميدان  هو  المدني  المجتمع  ان  البعض  المصالح  ويرى  حول  تتمركز  ي 
والمبادئ والقيم المشتركة، وهو " المجال الوسيط بين الدولة واألسرة الذي تمأله المنظمات المنفصلة  

 عن الدولة والتي تتمتع باستقالل عنها.  
هذه التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح افرادها، او لتقديم خدمات للمواطنين، او ممارسة أنشطة  

مت والمشاركة  انسانية  والتسامح  والتراضي  االحترام  ومعايير  بقيم  ونشاطها  وجودها  في  وتلتزم  نوعة، 
 واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف.  

 

 
 .  2009البناءة للنزاعات ،   لإلدارة   فمارتینا فیر ، اصدار مركز بحوث برھو والتحدیات: كانیاتواإلمومعالجة النزاعات: التجاذبات  المجتمع المدني  3
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 اهم المقومات االساسية التي يتصف بها المجتمع المدني . 

تلعب الدور الرئيسي في  ـ ان يتم انشاء هذه المنظمات بالتراضي، فاإلرادة الشخصية والحرة لألفراد هي التي 
انشاء هذه المنظمة، للتعبير عن مصالح معنية لفئة ما اجتماعية أو اقتصادية وتنموية أو مهنية أو عمالية.  
بخالف الجماعات القرابية كاألسرة والعشيرة والقبيلة والتي يتنم اليها الفرد بحكم المولد . ودون ان يكون  

 له خيار في ذلك. 
وا االختالف  قبول  منظمات  ـ  أو  الحكومة  مع  ذلك  أكان  سواء  للنزاع  السلمية  بالوسائل  وااللتزام  لتنوع، 

 المجتمع المدني األخرى مع ضرورة االلتزام بقيم التسامح والتزام أسلوب الحوار مع األطراف األخرى.  
 ب.  ـ وجود (إطار تنظيم أو مؤسسي) يتم االتفاق على شكله وصفته سواء كان نقابة أو جمعية أو حز

وهكذا المجتمع المدني هو الجزء المنظم من المجتمع على أساس اإلرادة الحرة ألعضائه، والذي يلتزم قيم  
التسامح ويقبل التنوع واالختالف، ويلتزم الوسائل السلمية والحوار في تعامله مع الحكومة والتنظيمات  

 األخرى من اجل تحقيق مصالح اعضاءه.  
االشكال باالستقالل النسب عن الدولة ، والحديث عن تقوية المجتمع المدني  ـ ان تتسم العالقة بين هذه  

اال في اطار دولة قوية   الفعال ال يوجد  المدني  يز دوره ال يعني بالضرورة اضعاف دور الدولة ، فالمجتمع  وتعز
طنة  وليست تسلطية ، أي دولة ديمقراطية تستقطب الوالء االسم لمواطنيها استنادا إلى أسس الموا 

، والحديث   أداء وظائفها بفعالية  وسيادة القانون ، وتستند إلى مؤسسات راسخة تؤكد قدرة الدولة على 
الديمقراطية   يدعم  معا  وجودهما  ان  اذ   ، المدني  المجتمع  اضعاف  يعني  ال  المعني  بهذا  قوية  دولة  عن 

معا او غياب احداهما إلى شيوع  واالستقرار السياسي والتقدم االقتصادي واالجتماعي ، فيما يؤكد غيابهما  
 .   4مظاهر التسلط واالستبداد والفوضى وعدم االستقرار
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 مؤشرات مدى استقاللية منظمات المجتمع المدني  

يمكن تحديد درجة استقالل عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني عن الدولة من خالل عدة مؤشرات  
 أهمها:  

ـ انشاء مؤسسات المجتمع المدني وحدود تدخل الدولة في هذه العملية، فاألصل كما قلنا اال تتدخل الدولة  
 في هذا المجال.  

ان تعتمد هذه المؤسسات على التمويل الذاتي  ب ـ االستقالل المالي لمؤسسات المجتمع المدني، فيجب  
من خالل مساهمات أعضائها في شكل رسوم العضوية او التبرعات أو من خالل عوائد أنشطتها الخدمية  

 أو اإلنتاجية. او من خالل تلقي منح وهبات من الخارج.  
باالستقالل المؤسسات  هذه  تتمتع  ان  يجب  بحيث   ،والتنظيم اإلداري  االستقالل  ـ  شئونها  ج  إدارة  في  ية 

الداخلية طبقا للوائحها وقوانينها الداخلية، وبما يتالءم مع قوانين الدولة الرسمية ال مع قوانين الحاكم  
 والسلطة الحاكمة. 

 كما يجب توافر عدد من الشروط الضرورية لوجود مجتمع مدني حقيقي فاعل ومؤثر من أبرزها:  
 ن ودولة المؤسسات.  ـ اإلقرار الحقيقي بمبدأ سيادة القانو1
 ـ احترام التعددية السياسية والنقابية والثقافية والعمل بها .   2
ـ دعم استقاللية المبادرات الشعبية وانهاء كافة القيود التي تحول دون قيام مجتمع مدني قوي يتكون من  3

 تنظيمات سياسي ونقابية واجتماعية تضم مختلف فئات المجتمع.  
يات المدنية والسياسية.  ـ احترام الحقوق وا 4  لحر
 ـ إشاعة ثقافة ديمقراطية تقوم على الحوار والتسامح، واحترام الرأي االخر.   5

في    6  المعلومات  تدفق  ية  حر يكفل  حر  ديمقراطي  اعالم  وقيام  السياسية  المشاركة  ثقافة  اشاعة  ـ 
 .  5المجتمع وتداول اآلراء من خالل مصادر متعددة دون قيود  

ه  يحكم  ال  كما  ديمقراطية  عملية  عن  تعبيرا  إصداره  يأتي  ان  يجب  الذي  الخاص  قانونها  المنظمات  ذه 
سلطوية. ويعتبر المجتمع المدني جزءا من الدولة، ولكنه يجب ان يخضع الستقالل نسب ال يخضع لهيمنة  

 السلطة التنفيذية، فهو تعبير عن مبادرات افراده. 
لتنظيم الداخلي بين افراده، سواء كان رأسيا أو افقيا، ويعكس  ـ ان تضم هذه المنظمات شكال من اشكال ا

نوع من الديمقراطية الداخلية بين أعضائه، بحيث أن تحدد الالئحة الخاصة العالقة بين األفراد المكونين له  
 وحقوقهم وواجباتهم .  

 ـ وجوب ان تدار العالقة داخله وحل النزاعات الداخلية بشكل سلم بين افراده.  
 ن تجمع قيم هذه المنظمات الديمقراطية والمشاركة والشفافية بين افراده. ـ ا
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 الفصل االول 
 المعايير الديمقراطية المحلية والدولية ألنشاء وتسيير الجمعيات والمؤسسات األهلية 

 

أي   في  الديمقراطية  المعايير  توافر  ضرورة  على  األهلي  بالعمل  الخاصة  واألدبيات  الدولية  المرجعيات  تؤكد 
هذه   اهم  ومن  والحقوقي  والدفاعي  واألهلي  والخيري  التنموي  عملها  أداء  على  تساعدها  حتى  يع  تشر

 المعايير:  
ية التنظيم اتساًقا مع أحكام الدستور وأحكام الموا •  ثيق الدولية الملزمة ترسيخ مبدأ حر
طبيعة   • مع  يتناسب  الذي  القانوني  الشكل  ية  بحر تختار  أن  في  المدني  المجتمع  منظمات  حق 

 نشاطها
 تأسيس المنظمات األهلية باألخطار    •
ية دون تدخالت   •  حق مؤسسي الجمعية في وضع الئحتهم بحر
 كومية .  حق االنتساب إلى جمعيات ومنظمات أهلية بدون وضع عراقيل او اعتراضات ح •
 حق الجمعية في التعاون أو االنتساب إلى جمعية أو منظمة أو هيئة أجنبية دون إخطار  •
 حق أعضاء الجمعية في تسيير نشاط جمعيتهم بدون تدخالت من الجهة اإلدارية .  •
 حق الجمعية في االنتساب إلى شبكات محلية أو إقليمية أو دولية    •
 على أنشطة مجلس اإلدارة   حق أعضاء الجمعية العمومية في الرقابة  •
 عدم حل الجمعية أو المؤسسة األهلية اال بحكم قضائي بات   •
التزامها   • مع  والخارجية  الداخلية  الجهات  من  وتبرعات  ومنح  هبات  تلقي  في  األهلية  الجمعية  حق 

 بأخطار الجهة اإلدارية. 
تمويلها،   • مصادر  اعالن  في  بالشفافية  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  السنوية  التزام  ميزانيتها 

 ومنهجية عملها.  
•  األخذ بنظام الرقابة الالحقة على التمويل األجنب 
يع   • التشر أو  العقوبات  قانون  في  سواء  األهلي  العمل  مجال  في  ية  للحر السلبية  العقوبات  الغاء 

 الخاص بالمؤسسات األهلية. 
 

 اوال ـ المواثيق واالتفاقات الدولية:  
على حق المواطنين    1948ديسمبر    10يؤكد اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان الذي اقرته األمم المتحدة في  

والجمعيات   االجتماعات  في  االشتراك  ية  حر في  حق  شخص  لكل  (على  اكدت  حيث  جمعيات،  انشاء  في 
 السلم) وأنه ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما).  

 ) أنه :  22لي للحقوق المدنية والسياسية (مكما أكد العهد الدو
ين، بما في ذلك حق انشاء النقابات والنضمام اليها من    1 ية تكوين الجمعيات مع اخر ـ لكل فرد حق في حر

 اجل حماية مصالحه.  
تدابير    2 وتشكل  القانون  عليها  ينص  التي  تلك  اال  الحق  هذا  ممارسة  على  القيود  من  يوضع  أن  يجوز  وال  ـ 

الصحة    ضرورية حماية  أو  العام  النظام  أو  العامة  السالمة  أو   القوم االمن  لصيانة  ديمقراطي  مجتمع  في 



 
 
 

ياتهم، وال تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات   والعامة أو اآلداب العامة أ ين وحر حماية حقوق االخر
 طة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق .  رالمسلحة ورجال الش

ير المقرر الخاص بحق تكوين الجمعيات  أكدت المعايير الدولية  من جهة أخرى الذي    التي استند اليها تقر
في   المعقودة  ين  العشر دورته  في  اإلنسان  حقوق  لمجلس  تمت    2012/    2/    21قدمه  توصيات  عدة  إلى 

 الموافقة عليها ومنها:   
ينبغي إنفاذ نظام اإلشعار أي " االخطار" إلنشاء الجمعيات وينبغي إنشاء الجمعيات من خالل إجراءات    –أ  

ية وغير شاقة ومجانية   وينبغي أن تقدم هيئات التسجيل تفسيراً مفصًال وأنياً  بسيطة وميسرة وغير تمييز
وغير   مستقلة  محكمة  أمام  ذلك  على  االعتراض  من  الجمعيات  تتمكن  وأن  التسجيل  رفض  عند  مكتوباً 

 .متحيزة
واتخاذ    –ب   وأنشطتها   التنظيم وهيكلها  األساسي  نظامها  تحديد  ية  بحر الجمعيات  تتمتع  أن  ينبغي 

 .ةالقرارات دون تدخل الدول
 .ينبغي أن تتمتع الجمعيات بالحق في الخصوصية  –ج 

للمادة   إعماًال  أنه  ير  التقر قال  الخصوصية  لهذه  المدنية    17وشرحاً  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 
أو   للجمعيات  أنشطة  أو  قرارات  أي  على  شروط  في فرض  الحق  السلطات  تخول  أن  ينبغي  ا   ) والسياسية 

ا مجلس  أعضاء  انتخاب  من  إبطال  مسبقة  سنوية  تقارير  رفع  طلب  أو  داخلي  قرار  سحب  طلب  أو  إلدارة، 
سجالت   لفحص  مستقلة  أجهزة  إنشاء  يجوز  أنه  على  إنذار،  سابق  دون  جمعية  دخول  أو  الجمعيات 

 .الجمعيات كألية لضمان الشفافية والمساءلة له
يح مسبقينبغي أن تتمكن الجمعيات من الحصول على األموال والموارد المحلية  –د   واألجنبية دون تصر

ية المختلفة في انشاء الجمعيات والمؤسسات األهلية:    ثانيا ـ مبادئ الدساتير المصر
دستور   فيها  بما  المختلفة  ية  المصر الدساتير  الجمعيات    1930أكدت  تكوين  في  المواطنين  حق  على 

يبا نصوص دساتير   في    1956،   1930،   1923واحالت تنظيم هذا الحق لنصوص القانون حيث تطابقت تقر
دستور   الحق  هذا  على  النص  تجاهل  ،فيما  النص   العربية    1958هذا  بالجمهورية  المؤقت  الدستور  وهو 

 .   1964المتحدة ، و دستور  
دستور   توسع  أخرى  جهة  التي    1971من  الجمعيات  انشاء  حظر  حيث   ، بالتفصيل  الحق  مضمون هذا  في 

ية او ذو طابع عسكري ، وهو ما تضمنه دستور  يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع ا و الجمعيات السر
أساس    2014 الجمعيات األهلية على  حق تنظيم  أن يكون للمواطنين  أيضا مع تأكيد الدستور األخير على 

دستور   ويعتبر   ، األهلية    2012ديمقراطي  والمؤسسات  الجمعيات  انشاء  يكون  أن  إلى  يشير  دستور  اول 
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ذات   2014قيام السلطة بحلها أو حل هيئاتها اإلدارية اال بحكم قضائي، وأكد دستور  باألخطار ، وعدم جواز 
 .   6الضمانة ، مضيفا اليها حظر قيام الجهات اإلدارية بالتدخل في شئون الجمعيات والمؤسسات األهلية 

 ـ المبادئ القضائية في تأسيس الجمعيات األهلية " الدستورية العليا "  ثالثا
ية االجتماع ، وان هذا الحق يتعين ان   وحيث ان المقرر أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات األهلية من حر
ية إلى   يتمخض تصرفا اراديا حرا ال تتداخل فيه الجهة اإلدارية ،  بل يستقل عنها ، ومن ثم تنحل هذه الحر

ـ قيمة دستورية في ذاتها ، لتكفل لكل  قاعدة أولي تمنحها بعض الدول ، ومن بينها جمهورية مصر العربية 
ذي شأن حق االنضمام إلى الجمعية التي يرى انها اقدر على التعبير عن مصالحه وأهدافه ، وفي انتقاء واحدة  
حريته   من  يتجزأ  ال  جزء  اال  الحق  هذا  وما   ، فيها  عضوا  ليكون  ـ  تعددها  حال  ـ  الجمعيات  هذه  من  اكثر  أو 

الدستو اعلى  ،التي  المادة  الشخصية  بنص  فاعتبراه   ، قدرها  اسوة    41ر  ـ  كفل   ، الطبيعية  الحقوق  من 
 بالدساتير المتقدمة ، صونها وعدم المساس بها ، ولم يجز االخالل بها من خالل تنظيمها .  

ـ ال     اجتماعيا او غير ذلك  أو  الغرض منها اقتصاديا أو ثقافيا  انشاء الجمعيات ـ سواء كان  ـ وكان الحق في 
ا مواقفهم  يعدو  عن  فيه  يعبرون  اطار  تكوين  إلى  السلمية  بالوسائل   يرم اختياريا  عمال  يكون  ن 

ية الشخصية التي   وتوجهاتهم ، ومن ثم فان حق االجتماع يتداخل مع ح رية التعبير ، مكونا الحد عناصر الحر
و يكفلها القانون ، الزما ال يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية واالجرائية التي يتطلبها الدستور ا

اكمنا في    ، اقتضاء حتى لو يرد بشأنه نص في الدساتير ذاتها ، مرتبط بالمدنية في مختلف مراحل تطورها 
ية تدعو اليه فطرتها ، وهو فوق هذا من الحقوق التي ال يجوز تهميشها أو اجهاضها .    النفس البشر

ية التعبير ذاتها تفقد قيمتها اذا جحد ا ع حق من يلوذون بها في االجتماع المنظم ،حجب بل ان حر لمشر
بذلك تبادل اآلراء في دائرة اعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ويعطل تدفق اآلراء التي  

 تتصل باتخاذ القرار .  
ية االجتماع اال   وفق القانون، ـ من ثم فقد صار الزماـ  على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمةـ  امتناع تقييد حر

ان   اليها، وال يجوز بالتالي ،  التي تدعو  القيم  النظم الديمقراطية، وترتضيها  التي تتسامح فيها  الحدود  وفي 

 
 ) 21الجمعیات وكیفیة استعمال ھذا الحق یبینھا القانون. (م  ریین حق تكوینصللم: 1923ستور د   6

 ). 21: للمصریین حق تكوین الجمعیات، وكیفیة استعمال ھذا الحق یبینھا القانون. (م 1930دستور 
 ) 47: للمصریین حق تكوین الجمعیات على الوجھ المبین في القانون. ( م 1956دستور 
ابع  للمواطنین حق تكوین الجمعیات على الوجھ المبین في القانون، ویحظر انشاء جمعیات یكون نشاطھا معادیا لنظام المجتمع أو سریًا أو ذو ط“:  1971دستور  

 ) .  55(م عسكري”.
وال   .ن حق تكوین الجمعیات والمؤسسات األھلیة، واألحزاب بمجرد اإلخطار، وتمارس نشاطھا بحریة، وتكون لھا الشخصیة االعتباریة مواطنی: لل2012دستور  

 ) 51المادة  (بالقانون ؛ وذلك على النحو المبین قضائي یجوز للسلطات حلھا أو حل ھیئاتھا اإلداریة إال بحكم 
ات والمؤسسات األھلیة على أساس دیمقراطي، وتكون لھا الشخصیة االعتباریة بمجرد اإلخطار. وتمارس نشاطھا للمواطنین حق تكوین الجمعی: “ 2014دستور  

و استمرار جمعیات أو  بحریة، وال یجوز للجھات اإلداریة التدخل في شئونھا، أو حلھا أو حل مجالس إداراتھا أو مجالس أمنائھا إال بحكم قضائي. ویحظر إنشاء أ
 )75یكون نظامھا أو نشاطھا سریاً أو ذا طابع عسكري أو شبھ عسكري، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون”. المادة (مؤسسات أھلیة  

كذلك على اال ینتقص أي قانون من الحریات والحقوق الممنوحة بموجب الدستور ، حیث تؤكد ‘أن " الحقوق والحریات اللصیقة بشخص   2014ونص دستور   
 ). 92لمادة  المواطن ال تقبل تعطیال وال انتقاصا ، وال یجوز ألي قانون ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدھا بما یمس اصلھا وجوھرھا . (ا

ة القانون بعد نشرھا وفقا على التزام الدولة باالتفاقیات والعھود و المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان التي تصدق علیھا مصر ، وتصبح لھا قو  93كما أكدت المادة  
 لألوضاع المقررة . 

 



 
 
 

خطورة   عليها  حملتها  اذا  ،اال  تنظيمها  اجل  من  قيودا  االجتماع  ية  حر على  يعية  التشر السلطة  تفرض 
يرها ، وكان لها كلك سند من ثق لها وضرورتها ، وكان تدخلها من خالل هذه  المصالح التي وجهتها لتقر

 القيود ـ بقدر حدة هذه المصالح ومداها .  
حقوقهم    أنـ   من  بيانه  سلق  مما  ـ  لزوما  ـ   يستصحبه  وما  األهلية  الجمعيات  تأليف  في  المواطنين  حق 

ياتهم العامة األخرى هي جميعا أصول دستورية ثابتة يباشرها الفرد متألفة فيما بينها ، و متداخلة مع  وحر
بعضها  البعض ، تتساند معا ويعضد كل منها االخر في نسيج متكامل يحل من الوثائق الدستورية مكانا 

 .  7سامقا 

 الفصل الثاني   
 التشريعات المنظمة للعمل األهلي  

 

استمرار  يظهر الجدول التالي حجم تغير قوانين الجمعيات وتأثيره بالسلب على العمل األهلي حيث يظهر  
  1964لسنة    32عاما وهي الفترة التي طبق فيها القانون    35هيمنة جهاز الدولة على العمل األهلي طوال  

بحيث استمر هذا القانون طوال ثالث حقب رئاسية مختلفة بدءا من السنوات األخيرة لحقبة الرئيس عبد  
رورا بالفترة األكبر من حكم الرئيس  ، م  1981ـ    1970الناصر مرورا بحقبة تولي الرئيس أنور السادات من  

 ).. 2002ـ 1981األسبق حسني مبارك "  
)  1956ـ    1949كما يظهر هذا الجدول حالة االرتباك سوا خالل العهد الملكي   حيث شهدت الفترة من  

يعات مختلفة للعمل األهلي ، كما يظهر أيضا هذا األرتباك طوال الفترة من (  3صدور   )  2019ـ    1999تشر
يع كل    4صدرت فيها    والتي ين عاما ، بمعدل تشر يعات للعمل األهلي خالل عشر سنوات ، وهو األمر    5تشر

الذي يعكس حجم الضغوط التي مارستها الحركة الحقوقية تجاه تغيير القوانين الحاكمة للعمل األهلي ،  
ال خالل  يعان  تشر صدر  أنه  بحيث   ، المجال  هذا  على  هيمنتها  استمرار  الدولة  الخمس  ومحاولة  سنوات 

القانون   هما  الكاملة    70األخيرة  هيمنتها  األدرية  والجهات  الدولة  اعالن  إلى  فيه  الوضع  وصل  والذي 
يات العمل األهلي  بما تسبب  في ظهور انتقادات هائلة محليا ودوليا لهذا القانون؛ االمر  والواضحة على مجر

الصياغات عن القانون  السابق ، اال انه عكس روح   والذي تغيرت فيه عدد من  149الذي أدى إلى صدور القانون  
 الهيمنة على نشاط الجمعيات األهلية وضعها تحت السيطرة اإلدارية والحكومية عبر أشكال أخرى. 
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 جدول يظهر تطور القوانين الحاكمة للعمل األهلي في مصر  

 م القانون سنة اإلصدار  عدد السنوات  مالحظات 
 1 1949لسنة  49 1949 عامان 
 2 1951لسنة  66 1951 أعوام  5 
 3 1956لسنة   384 1956 أعوام  8 
 4 1964لسنة  32 1964 عام   35 

يته في  يونيو   3حكم بعدم دستور
لعدم عرضه على مجلس  2000

 الشوري

 5 1999لسنة   153 1999 عام واحد 

 6 2002لسنة  84 2002 عام   15 
 7 2017لسنة   70 2017 عامين  
 8 2019لسنة   149 2019  

يعات السابقة للعمل األهلي:    أوال: التشر
اتجاهان   تتنازعه  كانت  انه  سنجد  مصر،  في  األهلي  للعمل  المنظمة  يعات  للتشر وتاريخي  يع  سر بمسح 
الجمعيات   على  مشددة  قيود  لفرض  مصر  في  واإلدارة  الدولة  سعي  وهو  األول  االتجاه  اساسيان 

ا والجهة  الجمعيات  بين  العالقة  في  توازن  لخلق  السعي  هو  الثاني  واالتجاه  األهلية.  إلدارية  والمؤسسات 
جمعياتها   إرادة  عن  تعبيرا  باعتبارها  المؤسسات  لهذه   النسب واالستقالل  الصالحيات  من  يد  مز لمنح 
العمومية، والسعي إللغاء الكثير من سلطات الجهة اإلدارية سواء بتأسيس الجمعية من خالل االخطار، 

 وحقها في ممارسة أنشطتها وحلها من خالل القضاء.  
إلى تقييد العمل الجمعياتي بداية من التأسيس بموجب ترخيص من الجهة اإلدارية    ويسعى االتجاه األول

من   قرار  بموجب  ادارتها  ومجالس  الجمعيات  حل هذه  بإتاحة  انتهاء  األهلي  العمل  أنشطة  بتقييد  مرورا 
انون  عاما، والق  38والذي استمر لمدة    1964لسنة    32الجهة اإلدارية وهو األمر الذي استمر منذ القانون  

لسنة    70، وأخيرا وليس اخرا القانون    2002لسنة    84الذذي لم يعش كثيرا ، والقانون     1999لسنة    153
2017   . 

عالقة    وليس  بالجمعيات  الدولة  عالقة  تنظيم  على  حرصت  القوانين  تلك  غالبية  أن  نظر  وجهة  وترى 
 .   8الجمعيات بالمجتمع كما يجب أن تكون 

القانون   كب  70وواجه  بسبب  عاصفة  والدولية  المحلية  المنظمات  من  الكثير  جانب  من  االنتقادات  من  يرة 
مادة) لتثير أيًضا عدد من    89القيود القانونية التي صاحبت عملية إصدار القانون، حيث جاءت مواد القانون (

مع   لتعارضها  الدستورية،  عدم  شبهة  القانون  مواد  بعض  شاب  فقد  والسياسية.  القانونية  اإلشكاليات 
، ونظر لبعض المواد على أنها تضيق العمل على المنظمات العاملة في المجال العام، 2014مواد دستور  

ية وغرامات باهظة، باإلضافة إلى المواد التي بالغت في   بينما جاءت مواد أخرى تنص على عقوبات سالبة للحر
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ا  لمواد بشكل يعطي صالحيات  الشروط اإلدارية والمالية لتأسيس الجمعيات ، وجاءت صياغة العديد من 
الجمعيات   عمل  في  للتدخل  واألمنية  الحكومية  والكيانات  والجهات  اإلدارية  للجهة  واسعة  وسلطات 
العامة   والمخابرات  والخارجية  الدفاع  وزارات  عن  ممثلين  عضويته  في  يضّم  كيان  أستحدث  كما  األهلية، 

ية لتنظيم عمل المنّظمات األجنبية والتمويل األجنب للجمعي  .ات المصر
الدولي    المجتمع  أعضاء  من  عدد  جانب  من  النتقادات  وتعرض  والمحلي  الدولي  العام  الرأي  القانون  وأثار 

الحكومة   تعهدات  مع  متناقًضا  باعتباره  إليه  وُنظر  دولية)  حكومية  وغير  حكومية  ومنظمات  (حكومات 
ية أمام المنظمات الدولية، باإلضافة إلى انتقادات المنظمات ية العاملة ليس فقط في    المصر األهلية المصر

القانون   أن  رأت  والتي  الخيري،  والعمل  التنمية  مجاالت  وفي  بل  الحقوقي  المبالغ    - المجال  القيود  بسبب 
فيها التي فرضها على المنظمات األهلية بداية من التأسيس، مرورًا بممارسة األنشطة المختلفة، وآليات  

والتبرعات المنح  على  رقم    -الموافقة  القانون  من  بكثير  أسوأ  الجمعيات    2002لسنة    84ُيعد  بشأن 
ين أن الفلسفة الكامنة وراء القانون ( ) تقوم على منطق الوصاية،  70والمؤسسات األهلية. وتأكد للكثير

وتبعية الجمعيات األهلية للجهات الحكومية واألمنية، كانعكاس للنظرة االتهامية والمتشككة تجاه عمل  
 .  9جتمع المدني منظمات الم

ية والدولية خصوصا اثناء المراجعة الدورية   وبالرغم من االستجابة النسبية النتقادات المؤسسات المصر
، بإلغاء هذا القانون عبر عدة   2018لملف حقوق االنسان في مصر امام مجلس حقوق اإلنسان الدولي عام  

القانون   بإصدار  انتهى  والذي  الحوار  من  في     2019لسنة    149جلسات  النواب  مجلس  عليه  وافق  الذي  
، بشكل نهائي واشتمل مشروع القانون على تسع مواد لإلصدار، وقانون  2019يوليو    15جلسته العامة في  

 مادة .  89مرافق تضمن عشر أبواب منفصلة احتوت على 
خط  كل  على  الهيمنة  إلى  الساعية  الحكومية  الفلسفة  نفس  معه  استمرت  أيضا  انه  للجمعيات  اال  وة 

والمؤسسات األهلية ، ولذلك استمرت معه القيود المفروضة على نشاط الجمعيات والمؤسسات األهلية  
 70هو فارق في الدرجة و الصياغة ، وتغيير المسم الذي اسماه القانون    70، والفارق بينه وبين القانون  

األمنية ، إلى مسم الجهات المعنية والتي  باللجنة التنسيقية والتي تضم عضوية عدد من الجهات الوزارية و
ية والفرعية وهي البديل المباشر لوزارة التضامن االجتماعي في   يتم اللجوء اليها من جانب الوحدة المركز
عالقتها بالجمعيات األهلية ، حيث لم يعرف القانون وال الالئحة ما هي هذه الجهات المعنية التي يتم الرجوع  

 على التمويل ، او انضمام الجمعية ألتي شبكات محلية أو دولية .  اليها في الموافقة 
القانون   في  ية  للحر السالبة  العقوبات  حذف  في  أيضا  الفارق  كان  بعقوبات  149أيضا  استبداله  تم  انه  اال   ،

مالية باهظة تصل إلى المليون جنيه، ومع ذلك من الممكن توجيه اتهامات لمؤسسي الجمعيات بموجب  
 بات والتي تصل إلى المؤبد في حال توجيه اتهامات التي تم ارتكابها ضد امن الدولة من الداخل.  قانون العقو
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 2019لسنة   149ثانيا: القانون 
هيمنة   ليعكس   سلب بشكل  جاء  واغلبها  األساسية  والنقاط  المحاور  من  عددا  القانون  هذا  تضمن 

عر  والتي  الجمعيات  على  اإلدارية  والجهة  التنفيذية  والفرعية  السلطة  ية  المركز الوحدة  بـ  القانون  فها 
 وبعضها إيجاب وهو قليل ومن أبرز المحاور اإليجابية التي تضمنها القانون: 

قوانين    كافة  حرصت  اذ  بجديد  ليس  وهذا  القانون،  في  للجمعيات  ومزايا  اإلعفاءات  من  عدد  على  النص 
صدور   منذ  المزايا  هذه  ير  تقر على  مصر  في  األهلية  هذه  2002لسنة    84القانون  الجمعيات  واهم   ،

 اإلعفاءات.  
التي تكون   أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود  التي يقع عبء  اإلعفاء من رسوم التسجيل والقيد  ـ 

 .طرًفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية األخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبًال على جميع العقود والتوكيالت  ـ اإلعفاء من الضرائب 

 .والمحررات واألوراق المطبوعة والسجالت وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية 
ـ إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في  

ت، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب وال يسمح لها بتغيير النشاط إال  تملك العقارا 
 .بموافقة الوزير المختص

يد على ( ع بما ال يز  .%) من صافي دخله10ـ اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليًفا علي دخل المتبر
لى ما تستورده من عدد وآالت وأجهزة ولوازم  ـ اإلعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم األخرى المفروضة ع

إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على  
األساسي.   لنشاطها  الزمة  األشياء  هذه  تكون  أن  وبشرط  المالية،  وزير  وعرض  المختص  الوزير  اقتراح 

المع األشياء  في  التصرف  المالية،  ويحظر  وزير  مع  باالتفاق  المختص  الوزير  من  بقرار  تحدد  التي  منها  مرة 
 .وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 

ـ أن تعامل بشأن استهالك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة االستهالك المنزلي بشرط استصدار  
 .ارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارىشهادة من الوز 

 أوال : تقييد األنشطة ومجاالت التعاون مع الجمعيات األخرى: 
 في المقابل حظر القانون على الجمعيات عددا من األنشطة ومجاالت التعاون مع الجمعيات األخرى ومنها : 

ا  1 بالنظام  اإلخالل  شأنها  من  أنشطة  ممارسة  الجمعيات  على  القانون  حظر  أو  ـ  العامة  اآلداب  أو  لعام 
فقرة د) وهذه العبارات غير محددة وتتصف بالعمومية وُيخشى    15الوحدة الوطنية أو األمن القوم (مادة  

أن ُيترك تفسيرها لتقدير موظفي الجهة اإلدارية وتجد الجمعية نفسها واقعة تحت طائلة القانون وعرضة  
 لتوقيع العقوبات عليها.  

وال القانون  حصر  الدولة  كما  خطط  مراعاة  بشرط  المجتمع،  تنمية  مجاالت  في  الجمعيات  عمل  ئحته 
)، إال أن الالئحة التنفيذية لم توضح المقصود بـ «تنمية المجتمع»  14التنموية واحتياجات المجتمع (المادة 



 
 
 

مسايرتها   لعدم  نشاطها  وقف  أو  الجمعيات  تسجيل  رفض  تجيز  مختلفة  تفسيرات  أمام  الباب  يفتح  ما 
ط الدولة التنموية أو بزعم عدم حاجة المجتمع ألنشطة الجمعية، وهو ما ينطبق أيًضا على المنظمات  لخط

 .)68األجنبية غير الحكومية (المادة  
الجمعيات   على  المحظور  والمبهمة،  الفضفاضة  باألنشطة  مطولة  قائمة  القانون  وضع  أخرى،  ناحية  من 

 :ممارستها، ومن بينها
 ترد بإخطار التأسيس؛ أـ ممارسة أنشطة لم 

 ب ـ ممارسة األنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك؛ 
 ج ـ ممارسة أنشطة من شأنها اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو الوحدة الوطنية أو األمن القوم؛

ية أو الحض على الكراهية؛ دـ الدعوة إلى التمييز أو أي نشاط يدعو إلى   العنصر
ـ حظر القانون على الجمعيات إجراء استطالعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء بحوث ميدانية أو   2

وحيادها   سالمتها  من  للتأكد  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  للجهاز  الرجوع  بدون  نتائجها  عرض 
 جمعية لعقوبات مالية باهظة. وتعلقها بنشاط الجمعية، وإال تعرضت ال

 وفيق األوضاع:  تثانيا / 
عن القانون السابق في كثير من مواده، ومنها تلك التي تلزم االشكال   2019لسنة    149لم يختلف القانون 

تضمنه   أن  وهو ما سبق  اوضاعها كجمعيات أهلية ،  العمل األهلي بتوفيق  مجال  التي تعمل في  والكيانات 
حيث وضع القانون نفسه وصيا على كل ما اسماه كيانات " تمارس العمل األهلي    2017لسنة    70القانون  

أو   القانوني  شكلها  كان  أيا  جهة  أى  على  بالحظر  األولى  مادته  خالل  من  للقانون  خاضعة  تكون  ان  بدون 
  .مسماها أن تمارس العمل األهلي إال بعد االلتزام بأحكامه والخضوع لها

القانون  تجاهل  مثل    وبالتالي  اخرى  قانونية  اشكال  خالل  من  دورها  تمارس  التي  األخرى  المنظمات  كل 
  .10قانون المحاماة، او القانون المدني أو حتى قانون الشركات

  6حيث حدد القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية (مهلة إصدار الالئحة التنفيذية  
إصدار   تاريخ  من  والمنظمات  أشهر  واالتحادات  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  أوضاع  لتوفيق  القانون) 

 من مواد اإلصدار).   2اإلقليمية واألجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل األهلي ( م  
النموذج    على  األوضاع  توفيق  في  الراغبة  المؤسسة  بيانات  بجميع  الوزارة  إخطار  ضرورة  القانون  وتضمن 

معد لذلك.  كما اعتمد القانون انشاء لجنة لحصر الكيانات التي لم يتم توفيق أوضاعها وتكون مهمة هذه  ال
الحل   أعمال  وتتولي  أوضاعها  بتوفيق  تقم  لم  التي  الكيانات  حصر  المختص  الوزير  يشكلها  التي  اللجنة 

   .وإتمامها بعد صدور الحكم القضائي بذلك
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 19 

الكيان نشاط  وقف  القانون  أكد  بعد  كما  الكيانات  أوضاع  توفيق  عدم  حال  في  األوضاع:  توفيق  مدة  خالل  ات 
صدور الالئحة التنفيذية أو بإخطار تلك الكيانات تقوم الوزارة المختصة بإصدار قراراً بوقف النشاط المخالف  
للقواعد   وفقا  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  األصلي  الترخيص  لوقف  الترخيص  مصدرة  الجهة  وإخطار  فورا 

 المنظمة.  
أي عمل   حيث ال يسمح أو يرخص بأي شكل بمزاولة  القانون على هذه الكيانات العمل األهلي،  ـ كما حظر 

 أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع األهلي.  
واباح القانون للجهة اإلدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل األهلي منفداً دون الحصول على ترخيص  

يح أو نشاطاً يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع األهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون. (المادة  أ و تصر
 الرابعة من مواد اإلصدار).  

الكيانات عن   لتلك  الترخيص  بإلغاء  يح  التصر أو  الترخيص  مصدرة  الجهة  قيام  حال عدم  في  الكيانات  حل  ـ 
يق اللجوء إلى محكمة القضاء اإلداري المختصة.    طر

ية الشكل القانوني الذي يتناسب مع   وهذه النصوص تهدر حق منظمات المجتمع المدني في أن تختار بحر
 طبيعة نشاطها.   

 ثالثا / الحق في تلقي المنح والتمويل الداخلي والمحلي:  
ارسال   القانون  اشترط  حيث  مصر:  جهات داخل  من  الجمعيات  جانب  من  األموال  تلقى  بين  القانون  فرق 

أو    الجمعية  حال كانت من داخل مصر سواء من أشخاص طبيعية  األموال في  اخطار بتلقي  المؤسسة  أو 
 اعتبارية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.  

يوم من تلقي   30أما في حالة التمويل األجنب من الخارج فاشترط القانون إخطار الجهة اإلدارية خالل مدة 
يوم عمل تالية لتاريخ اإلخطار بقبول أو تلقي األموال مع    60اإلدارية حق االعتراض خالل    األموال وللجهة 

 يوماً وفى حالة عدم الرد يعتبر ذلك موافقة على التمويل.    60التزام الجمعية بعد صرف األموال خالل مدة ال  
هة اجنبية دون موافقة  وتتعارض هذه المادة مع الحظر المفروض علي الجمعيات من إبرام أي اتفاق مع ج

 .الجهة اإلدارية 

 رابعا / اجراءات التسجيل وإجراءاته  
أوجب القانون تأسيس الجمعية األهلية بموجب إخطار على النموذج المحدد مستوفيا جميع المستندات  

 المنصوص عليها. 
 ) 2( المادة  بة ال يعتبر إخطار  وفي نفس الوقت اعتبر القانون أن اإلخطار الذي لم يستوفي البيانات والمستندات المطلو

الالئحة   تحدده  الذي  األساسي  النظام  نموذج  مع  يتفق  للجمعية  األساسي  النظام  يتفق  أن  أشترط  كما 
بنود   من  يروه  ما  إضافة  للمؤسسين  ويمكن  لالسترشاد،  النموذج  هذا  وضع  المفترض  أن  رغم  التنفيذية 

ية تأسيس الجمعيات مضمونها.  واهداف على النظام األساسي للجمعية واال لفقدت فكر  ة االخطار وحر
 تضمين النظام األساسي بيانات شخصية تخص األعضاء مثل التطبيقات اإللكترونية. 



 
 
 

على   بالحصول  مرهون  األهلي  العمل  أنشطة  من  نشاط  لتنفيذ  حمالت  أو  مبادرات  إطالق  في  الحق  تقييد 
الواجب   والقواعد  يح  التصر على  للحصول  تقديمها  الواجب  المستندات  تحدد  اإلدارية  الجهة  من  يح  تصر

   إتباعها الالئحة التنفيذية وهذا يشمل من كيانات خارج الجمعيات والمؤسسات األهلية. 

 خامسا/ التدخل اإلداري في عمل الجمعيات/ المؤسسات 
ية   سر عن  بالكشف  البنوك  إللزام  بطلب  العام  للنائب  بالتقدم  اإلدارية  للجهة  الحق  القانون  أعطي  ـ 

 الحسابات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني والكيانات.  
ـ حظر إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البالد قبل موافقة الجهة اإلدارية وكذلك  

 )  27( المادة  البند ك) وهذا الحظر يتناقض مع المادة الخاصة بالتمويل األجنب    15ه (المادة  أي تعديل يطرأ علي

ـ اعتبار أموال الجمعيات األهلية في حكم األموال العامة، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني  
 من قانون العقوبات. 

التأكد  في  اإلدارية  للجهة  الحق  القانون  أعطي  والتزامها    ـ  للقانون  الجمعية  أعمال  مطابقة  من  والتحقق 
 بأنفاق أموال الجهات في األوجه والمصارف المحددة لها.  

المختص   للوزير  أعطي  الجمعيةـ  نشاط  وقف  في  المواد    الحق  مخالفة  حال  في  سنة  تجاوز  ال    25لمدة 
د إنذار الجمعية، وللجهة اإلدارية  الخاصة بالتمويل األجنب بع  27الخاصة بالترخيص بجمع المال والمادة  

تنفيذ قرار وقف النشاط ولها أن تطلب حل الجمعية أو عزل مجلس اإلدارة وأجاز لها بأن تطلب من النيابة  
 ).   29العامة استصدار قرار بغل يد مجلس اإلدارة لحين صدور قرار قضائي بالحل (المادة  

ق في دخول مقرات مؤسسات العمل األهلي بعد أخطارها  ـ أعطي القانون الحق لممثلي الجهة اإلدارية الح
للتأكد من مطابقتها للقانون، ويكون دخولهم دون إخطار في حال وجود شكوي رسمية ويشمل هذا الحق 

 الكيانات التي لم توفق أوضاعها.  
القانون أو    ـ أعطي القانون الحق للجهة اإلدارية في االعتراض على قرارات الجمعية في حال مخالفته ألحكام 

يوم ويكون للجمعية الحق في توضيح   30لنظام الجمعية األساسي ولها أن تطلب سحب القرار خالل مدة 
مدة   خالل  نظرها  الجهة    7وجهه  تقبل  لم  أو  سحبه  دون  المدة  تلك  أنقضت  فإذا  لالعتراض  التالية  أيام 

اإلجراءات المنصوص عليها بالقانون بحسب اإلدارية التوضيح يعتبر قرار الجهة اإلدارية نافذاً ولها أن تتخذ  
 المخالفة.  

ـ للجهة اإلدارية سلطة استبعاد المرشحين لمجلس اإلدارة لعدم توافر شروط الترشح ولكل ذي شأن  
 رفع األمر إلى المحكمة المختصة.  

الفرعية الذين يصدر بتحديدهم ق المركزية والوحدات  القانون للموظفين العاملين بالوحدة  رار من  ـ منح 
 وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفه مأموري الضبطية القضائية.  

في   باألنشطة  ترخيص  على  الحصول  باشتراط  وذلك  الحدودية  بالمناطق  األهلي  العمل  على  قيود  وضع  ـ 
 المناطق الحدودية بعد أخد رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.  
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يف هذه األنشطة وإضافة  ـ استمرار حظر ممارسة األ نشطة السياسية والنقابية واستمرار إشكالية تعر
 حظر استخدام مقرات الجمعيات في تلك األنشطة. 

يح من الجهة اإلدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة   ـ حظر منح شهادات علمية أو مهنية دون التصر
 الرسمية مع أحدي الجامعات. 

و أي تعاون مع أي جمعية أو منظمة محلية اال بعد إخطار الجهة اإلدارية أما في  ـ حظر االنضمام واالنتساب أ
 حال كانت الجهة أجنبية يجب أن يكون بترخيص من الجهة اإلدارية بعد موافقة الوزير المختص. 

 سادسا / حل الجمعيات/ المؤسسات (سلطة المحاكم والقضاء) 
 حاالت هي :    8أعطي القانون للمحكمة المختصة حل مجلس اإلدارة في 

المادة  -1 لحكم  بالمخالفة  أجنبية  جهة  إلى  أموال  إرسال  أو  أجنبية  جهة  من  أموال  على  الجمعية  حصول 
 ) من هذا القانون. 27(
يمة  الجمعية إدارة مجلس  ارتكاب-2    من الرابع  بالباب  الواردة  الجرائم  إحدى  أو  الجمعية  ألموال  التبديد جر

 . العقوبات قانون  من الثاني   الكتاب
 3-) المادتين  لحكم  بالمخالفة  أموال  على  الحصول  أو  تبرعات  بجمع  الجمعية  هذا  25و24قيام  من   (

 القانون. 
 عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس اإلدارة. -4

 " من هذا القانون.  30عماله وفحصها وفقا لحكم المادة " عدم تمكين الجهة االدارية من متابعة ا -5 
قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير -6

 المختص. 
يخ آخر عمل  -7  يخ التأسيس أو من تار  قامت به.عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تار

8-) بالبنود  عليها  المنصوص  المخالفات  من  أي  ارتكاب  (  5و4و3و 2معاودة  المادة  من  هذا    45"  من   (
 ).  47القانون.(م 

 حاالت هي :    6ـ كما أعطي القانون للمحكمة المختصة حل الجمعية في  
 ـ عدم توفيق األوضاع بالمخالفة ألحكام قانون اإلصدار وهذا القانون.  1
له-2 ثبت  في  إذا  المحظورة  األنشطة  من  نشاط  ممارسة  أو  استهدف  الجمعية  أغراض  حقيقة  أن  ا 

 ) من هذا القانون. 16،  15المادتين ( 
 3-) المادتين  في  اليها  المشار  المخالفات  من  أي  ارتكاب  في  الجمعية  القانون  48،  46تمادي  هذا  من   (

 وامتناعها عن تصويب المالحظات. 
يح الالزم والشروع في انفاقه بالمخالفة ألحكام هذا القانون-4  تلقي تمويل أجنب دون الحصول على التصر

 رعات من داخل الجمهورية مخالفة أحكام تلقي األموال أو جمع تب-5 



 
 
 

جماعة  -6  أو  أجنبية  منظمة  أو  هيئة  أو  جمعية  إلى  االنتساب  أو  االشتراك  أو  باالنضمام  الجمعية  قيام 
 )  48بالمخالفة ألحكام هذا القانون. (م 

   
 حق الوزير المختص بإصدار قرار بوقف نشاط الجمعية:  

معية وغلق مقارها لمدة تصل إلى سنة (المادة  أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار بوقف نشاط الج
التي  45 األسباب  إلى  وبالنظر  الوقف.  مدة  خالل  ألعمالها  ين  مسير وتعيين  إدارتها،  مجلس  وقف  وكذا   ،(

 :تجيز مثل تلك العقوبة نجد أنها ال تتناسب وال تستدعى مثل هذه اإلجراءات مثل
كان نشاًطا قانونيًا كفتح فصول محو أمية  ممارسة أنشطة غير مدرجة بنظامها األساسي، حتى لو   .1

 .على سبيل المثال 
 .االنتقال لمقر جديد دون إخطار الجهة اإلدارية .2
 .مزاولة أنشطة داخل المناطق الحدودية دون ترخيص .3
 .إطالق مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط أهلي دون ترخيص .4
 .فتح فروع في الداخل دون إخطار .5

 جنبية غير الحكومية :  سابعا /التعامل مع المنظمات األ
المجتمع   • أولويات  مع  متفقا  نشاطها  يكون  أن  باشتراط  األجنبية  المنظمات  عمل  القانون  قيد 

المصري واحتياجاته وفقا لخطط التنمية وأال تعمل أو تمول نشاطاً يدخل في نطاق عمل األحزاب  
األمن القوم أو النظام العام أو  أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو ديني أو يضر ب

 .الصحة العامة أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن
 أخضع القانون المنظمات األجنبية الغير حكومية المصرح لها بالعمل إلشراف الجهة اإلدارية.   •
علي  • وحظر  المصري  العمل  لقانون  األجنبية  بالمنظمات  العمل  عالقات  جميع  القانون  ها  أخضع 

على   الحصول  بعد  إال  خبراء  أو  متطوعين  أو  مؤقتين  أو  دائمين  عاملين  سواء  باألجانب  االستعانة 
 ترخيص بذلك من الوزير المختص، ويسري هذا الحظر على كافة مؤسسات المجتمع المدني.  

 ثامنا /العقوبات المالية المفروضة على الجمعيات األهلية: 
ا ية  للحر المقيدة  المواد  الغاء  المالية  رغم  بالغرامات  واالكتفاء  السابقة  بالقوانين  مفروضة  كانت  لتي 

واإلدارية اال ان هذه الغرامات تصل إلى مليون جنيه وهو مبلغ باهظ جدا يمكن أن يوقف الراغبين في العمل  
 األهلي من ممارسة الحق في انشاء الجمعيات أو المؤسسات األهلية  

يد عن مليون جنية في حال االستمرار    100ال تقل عن    وقد نص القانون على أنه يعاقب بغرامة  ألف جنية وال تز
األوضاع. المنصوص عليها بالقانون وعدم توفيق  األهلي دون اتخاذ شكل من أشكال  العمل   في ممارسة 
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اعتبر القانون أن المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري يعاقب بذات العقوبات عن األفعال التي  و
يمة..  ترتكب   متي ثبت علمه بها وكأن إخالله بواجبات اإلدارة قد سهل وقوع الجر

عن   تقل  ال  التي  الغرامة  عقوبة  القانون  من    100تضمن  في عدد  وذلك  جنيه  مليون  على  يد  تز وال  جنيه  ألف 
 الحاالت على النحو التالي:   

 .تلقي أموال من جهات أجنبية أو محلية بالمخالفة للقانون .1
 .مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في غير األغراض التي أنشئت من أجلهاتصرف  .2
 .مباشرة نشاط أهلي رغم صدور حكم أو قرار بوقف النشاط أو الحل  .3
 .مباشرة العمل األهلي دون الخضوع للقانون .4
أ .5 الوطنية  الوحدة  أو  العامة  اآلداب  أو  العام  بالنظام  اإلخالل  شأنها  من  أنشطة  األمن  ممارسة  و 

 القوم؛
ية أو تشكيالت ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو الدعوة أو تأييد أو تمويل   .6 تكوين جمعيات سر

 .العنف أو التنظيمات اإلرهابية

يد على خمسمائة ألف جنيه (على مخالفات   كما قرر عقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تز
 من بينها:  

 نقل مقر المنظمة دون إخطار الجهة اإلدارية، وجواز الحل القضائي في حالة تكرار المخالفة؛  .1
 منع الجهة اإلدارية من متابعة وفحص أعمال المنظمة؛  

 ل المنظمة رقم صدور قرار أو حكم بحلها أو تصفيتها؛ التصرف في أموا  .2
 إنفاق أموال المنظمة في غير األنشطة المخصصة ألجلها؛  .3
 ممارسة أنشطة غير مدرجة بالنظام األساسي؛   .4
 ممارسة األنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك؛  .5
ية أو الحض على الكراهية؛  الدعوة إلى التمييز بين المواطنين أو .6  أي نشاط يدعو للعنصر
إجراء استطالعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل   .7

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء للتأكد من سالمتها وحيادها وتعلقها بنشاط   الجهاز  موافقة 
 الجمعية؛ 

 .11ة داخل أو خارج البالد دون الحصول على ترخيص بذلكإبرام اتفاق مع جهة أجنبي  .8

المادة   في  الواردة  العقوبة  تجاهل  من  االتهام  سلطة  يمنع  ال  المالية  العقوبات  هذه  ذلك  ان  أصال،   94اال 
المادة   نص  مضمون  به  يظهر  ما  على  وذلك  األشد،  العقوبة  إلى  القانون   93وتلجأ  تطبيق    12من  إلى  وتتجه 

 ه من احكام قانون العقوبات باعتباره القانون العام .   98د ، و 98ج، و 98خاصة في مواده  قانون العقوبات 
المادة   تنص  المثال  سبيل  مصر    98وعلى  جمهورية  في  ادار  او  نظم  او  أسس  او  انشاء  من  كل  أن  على  ج 

ية أو فروعا  العربية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو انظمة من أي نوع كانت ذات صفة دول
الحد  ويضاعف   ، جنيه  خمسمائة  تتجاوز  ال  بغرامة  أو  اشهر  ستة  عن  يد  تز ال  مدة  بالحبس  يعاقب  أن  لها 

 األقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .   
 

 والئحتھ المرتقب صدورھا    1920لسنة   149قانونیة حول إشكالیات القانون   راغب: ورقةأحمد یراجع في ذلك    11
مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون العقوبات او في أي قانون أخر، یعاقب على الجرائم الواردة  من القانون إلى أنھ (  93وتشیر المادة   12

 ) . بات المنصوص علیھا في ھذا البابفي ھذا القانون بالعقو



 
 
 

 الفصل الثالث 
 قراءة لنصوص الالئحة التنفيذية للقانون

 

التنفيذية،   السلطة  رئيس  باعتباره  الجمهورية  لرئيس  اصيل  حق  كان  للقوانين  التنفيذية  اللوائح  اصدار 
، التي تشير إلى اصدار رئيس الجمهورية اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين  144في مادته    1971بموجب دستور  

غيره في إصدارها ويجوز أن يعين  بما ليس فيه تعديل أو وتعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض  
 القانون من يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه، ويجوز ان يحدد القانون من يصدر الالئحة التنفيذية.  

دستور   جاء  اصدار    2014بينما  في  الوزراء،  مجلس  لرئيس  الحق  هذا  اعطي  حيث  القاعدة  لهذه  مخالفا 
طيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى  اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تع

 ) .   .  170إصدارها، إال إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه. (م 
و تتضمن اللوائح التنفيذية األحكام التفصيلية والتكميلية الالزمة لتنفيذ القانون ،وهدفها مقصور على انفاذ  

قانون ، وذلك بوضع الشروط الالزمة لتطبيقه ، او وضع القواعد التي تفصل ما ورد عاما المبادئ المقررة في ال
من   تضمن  ان  يجوز  وال   ، القانون  هذا  احكام  في  لها  الموضوع  االطار  بحدود  تلتزم  ان  فيجب   ، احكامه  في 

غايرة في مضمونها  النصوص ما يعدل في احكام القوانين الصادرة تنفيذا لها ،سواء بالحذف او اإلضافة أو الم
، او التعطيل او االعفاء من تنفيذها ، كما ينبغي على الجهة التي تصدر الالئحة التنفيذية ان تتقيد بالمبادئ  

 واألسس والضمانات ، سواء ما ورد منها في الدستور أو القانون.  
قاعد ألية  األساسية  المرجعية  ويغدو  الالئحة،  تسبق  مرتبة  في  دائما  القانون  في  ويسمو  تصدر  قانونية  ة 

كنفه، بما في ذلك اللوائح التنفيذية، والتي يجب أن تدور في فلك لقانون الصادرة تنفيذا له او ارتباطا به ، فال 
يجوز تضمينها أحكاما تلغي او تعدل او تعطل احد نصوص هذا القانون ، سواء ذلك كان هذه القانون صادرا  

 .   13في ظروف عادية أم استثنائية 
 ور األساسية لالئحة التنفيذية:  المحا

 مادة تنقسم إلى عشرة أبواب رئيسية على النحو التالي:   188تضم الالئحة التنفيذية 
يفات ( م الباب األول ـ   ) 1: التعر
 )  13ـ م   2: توفق األوضاع (م الباب الثانيـ 
 فصول :   3) وينقسم إلى  87ـ م   14الجمعيات (م  الباب الثالث: ـ 

 )  26ـ م  14تأسيس الجمعيات (م   الفصل األول: 
 )  77ـ م  27الفصل الثاني: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها (م  

 )  87ـ م  78الفصل الثالث: وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس ادارتها حلها (م 

 
قضائیة علیا ، دائرة توحید المبادئ بالجلسة المنعقدة في یوم السبت الموافق    62لسنة    9004المحكمة اإلداریة العلیا الطعن رقم  قضاء دائرة توحید المبادئ ب   13
 ارستھ دائرة توحید المبادئ بالمحكمة وما قضت بھ  الدولة، درراالحكام الكبرى في قضاء مجلس  الشحات:. منشور في المستشار اسالم توفیق   2018مارس  3

 2018اإلداریة العلیا ، حصاد عام 
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ية والجمعيات ذات النفع العام (م الباب الرابع   )  94ـ م  88: الجمعيات المركز
 )  107ـ م   95سسات االهلية (م  : المؤالباب الخامس

 )  117ـ م   108: المنظمات األجنبية غير الحكومية (م  الباب السادس
السابع  وتضم  الباب  اإلدارية  والوحدات  ية  المركز الوحدة  الفرعية،    3:  الوحدات  ية،  المركز (الوحدة  أجزاء 

 ) . 172ـ م   118تبادل البيانات والمعلومات عن مؤسسات المجتمع األهلي) (م 
 ) .  175ـ م  173: الصندوق ( م الباب الثامن

 )  179ـ م  176: االتحاد العام واالتحادات اإلقليمية والنوعية (م الباب التاسع
 )  188ـ م  180: التطوع (م  الباب العاشر

،  كما تضم عدد من النماذج أهمها (الئحة النظام األساسي وهي الئحة استرشاديه) ، الئحة النظام المالي  
النظام   الئحة   ، األهلية  والمؤسسات  للجمعيات  النوعية  باالتحادات  الخاصة  األساسي  النظام  الئحة 
العام   لالتحاد  الداخلي  النظام  الئحة   ، األهلية  والمؤسسات  للجمعيات   اإلقليم لالتحاد  األساسي 

الما النواحي   ، ية  البشر (الموارد  الداخلية  لالئحة   ، األهلية  والمؤسسات  لعقود  للجمعيات  الئحة   ، لية 
يات ، المخازن) ، مدونة السلوك الوظيفي ، التطوع .    والمشتر

إلى   تصل  التي  الالئحة  مواد  أكثر  تضمن  قد  بالجمعيات  الخاص  الثالث  الباب  أن  بنسبة       73ويالحظ  مادة 
لى كل  % أي اكثر من ثلث حجم الالئحة ذاتها، بما يشير إلى التوسع في حجم القيود المفروضة ع  38.82

ية والوحدات اإلدارية والتي تضم   مادة   54تفاصيل العمل األهلي ، يليه الباب السابع الخاص بالوحدة المركز
% مما يشير إلى ضخامة حجم الصالحيات المعطاة لموظفي الجهة المشرفة على العمل    28.72بنسبة  
 األهلي.  

 مها : تضمنت الالئحة تنفيذا لنصوص القانون عددا من االلتزامات أه

 أوال: االلتزام بتوفيق األوضاع 
تفرض الالئحة استكماال للقانون التزاما على جميع الكيانات القائمة " المخاطبة بأحكام القانون “باالنتهاء  
من إجراءات توفيق األوضاع وفق االحكام المبينة بهذه الالئحة وذلك بحد اقصى سنة من تاريخ العمل بهذه  

 الالئحة.   
ا بخالف  بها  مرخصا  أنشطة  تمارس  التي  الكيانات  او  وعلى  األهلي  العمل  بممارسة  وقامت  األهلي  لعمل 

ية   نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات األهلية أن توفق أوضاعها بمجرد اخطارها بذلك من الوحدة المركز
 "    2"التي يخول لها القانون سلطات الجهة اإلدارية" "م  

 التزامات الوحدة والوحدات الفرعية:   
لديها والتي لم تتقدم بأخطار توفيق أوضاعها وفق احكام القانون  حصر مؤسسات المجتمع األهلي المقيدة  

 والالئحة. 



 
 
 

لديها   المرخصة  بالكيانات  المختصة  الفرعية  والوحدات  الوحدة  اخطار  الدولة  في  الجهات  جميع  التزام  ـ 
 ).   5وتمارس عمال اهليا أيا كان شكلها أو مسماها القانوني (م 

(   وتعد أبرز  5المادة  من  وزارة  )  بإخطار  الدولة  جهات  جميع  ألزمت  حيث  الجديدة،  الالئحة  في  السلبيات 
التضامن االجتماعي بالكيانات المرخصة لديها وتمارس عمًال أهلياً أيا كان شكلها أو مسماها، وهو ما يلزم  

العمل    (على سبيل المثال) هيئة االستثمار بإخطار الوزارة بالشركات التي تعمل أو تمارس عمل من أعمال 
الجمعيات   بين  ما  األوضاع  توفيق  في  الالئحة  فرقت  كما  القانون،  في  األهلي  العمل  يف  تعر بحسب  األهلي 
والمؤسسات األهلية القائمة وقت العمل بالقانون أو قيدت قبل العمل بالالئحة وبين الكيانات الغير مقيدة  

 .14كجمعية أو مؤسسة أهلية
الكي كافة  األهلي  العمل  قانون  بالئحته  ألزم  العمل  تاريخ  من  سنة  خالل  أوضاعها  بتوفيق  المسجلة  انات 

دعم   صندوق  إلى  أموالها  وضم  بحلها،  ُقضي  وإال  المختصة،  للوزارة  موجه  إخطار  بموجب  التنفيذية 
إعادة   أنها بمثابة عملية  األوضاع  األهلية.  وُيالحظ على عملية توفيق  الجمعيات والمؤسسات  مشروعات 

ل تخضع  إذ  المتعلق  تسجيل،  الشرط  ذلك  في  بما  جديدة،  مؤسسة  لتسجيل  الالزمة  نفسها  لشروط 
احتياجات المجتمع. كما يحق   التنموية ويلب الدولة  بضرورة ممارستها نشاًطا تنمويًا يتماشى مع خطة 
واآلداب   العام  للنظام  مخالًفا  نشاطها  ارتأت  حال  الجمعية  تسجيل  إعادة  على  االعتراض  اإلدارية  للجهة 

 .مة وغيرها من المصطلحات الفضفاضة الخاضعة لتفسير الجهة اإلدارية المتعسفة العا
أهليًا وال تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة، مثل   أنها تمارس نشاًطا  الدولة  التي ترى  فيما يتعلق بالكيانات 

لتي  الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تعمل في مجال االستشارات والتدريب، أو مكاتب المحاماة ا
الالئحة   دخول  بمجرد  أوضاعها  توفيق  عليها  يتعين  القادرات/ين،  لغير  مجانية  قانونية  خدمات  تقدم 
التنفيذية حيز النفاذ، أو بمجرد إخطارها من جهة اإلدارة أيهما أقرب، وإال أصدرت الوزارة المختصة قرارها  

 .15بوقف النشاط، وإخطار الجهة مصدرة الترخيص األصلي لوقفه 

 "    10أوضاع المنظمات والكيانات األجنبية غير الحكومية “م    ـ توفيق
ـ   (أجانب  للعاملين  األساسية  البيانات  األوضاع  توفيق  طلب  في  تقديمها  ينبغي  التي  المستندات  وتشمل 
ع المنظمة أو الكيان في مصر. ومن ضمنها االسم الرباعي، الجنسيات   يين ـ مزدوجي الجنسية في فر مصر

فيها الجنسية التي يقيم بها في البالد، محل اإلقامة في مصر، الوظيفة التي تشغلها داخل  التي يحملها بما  
المنظمة أو الكيان، والترخيص الممنوح لألجانب من السلطات الرسمية للعمل بالمنظمة أو الكيان، اية  

ر، صحيفة  وظائف يشغلها في مصر بخالف عمله في المنظمة، تاريخ عمله بالمنظمة االم وفرعها في مص
يين بالمنظمة أو الكيان، إقرار من الممثل القانوني بعدم سابقة   الحالة الجنائية بالنسبة للعاملين المصر
ادراج أحد العاملين في فرع المنظمة او الكيان في مصر على قوائم اإلرهاب. صورة طبق األصل لصيغ التعاون 

 
 1202، فبرایر التنفیذیةقراءة تحلیلیة لالئحة   بعنوان:تقریر المنظمة المصریة لحقوق اإلنسان    14
 .  2021فبرایر  25، اإلنسان مركز القاھرة لدراسات حقوق األھلي : مصر ، التعلیق القانوني على الالئحة التنفیذیة لقانون العمل   15
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اخل مصر، مصادر تمويل المنظمة بشكل وافي، أيا كان مسماها التي انخرطت فيها المنظمة مع أي جهة د
األنشطة   ن  مصر  في  الكيان  او  المنظمة  تحوزها  أو  تمتلكها  التي  وغيرها  والمنقولة  العقارية  الممتلكات 
في   المنظمة  لعمل  الداخلية  الالئحة   ، مصر  داخل  المنظمة  بها  تقوم  او  قامت  التي  والفعاليات  والبرامج 

 ) . 10مصر(م 
 م الكيانات بتوفيق أوضاعها:  ـ في حال عدم قيا

يح الصادر له.   يح ممارسة نشاط الكيان الغاء الترخيص أو التصر يجب على الجهة مصدرة الترخيص أو تصر
المختص   اإلداري  القضاء  محكمة  إلى  اللجوء  األهلي  والعمل  الجمعيات  بشئون  المختصة  للوزارة  جاز  واال 

 ) 13(م  إلصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة. 
وعلى أية حال وبخصوص إحالة الكيان العامل في المجال األهلي لمحكمة القضاء اإلداري تطالب وجهة نظر  
جديرة باالعتبار ـ ونحن نؤيدها ـ بحق الكيان العامل في الطعن امام القضاء بالحل بأن يتم تضمين الالئحة  

يرد   بأن  بالحل  المحكمة  حكم  على  الطعن  حق  للكيان  يكون  نظره  بأن  وجهة  بعرض  الحق  يعطيه  نص 
وفحص المستندات التي يتقدم بها لتأييدها. فإذا أصدرت المحكمة حكما بحله، فإنه يجوز له أن يطعن على  
قانون   ألحكام  طبقا  المختصة  الدولة  بمجلس  العليا  اإلدارية  المحكمة  أمام  باالستئناف  الحكم  هذا 

فإذا أصدرت المحكمة حكما برفض الطعن وبحل الكيان،   المرافعات وفى مواعيد االستئناف المقررة فيه. 
 .  16فلألخير أن يطعن على هذا الحكم بالنقض طبقا لألحكام القانونية المقررة للطعن بالنقض 

 ثانيا : تأسيس الجمعيات:  
تشير الالئحة إلى أن يكون تأسيس الجمعيات بموجب اخطار يقدم من مثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة  

 الفرعية، وال يعتبر االخطار منتجا ألثاره القانونية ما لم يستوف جميع البيانات والمستندات األتية وهي :  
 من القانون.   8ـ المستندات المحددة في المادة  

رسو  2 سداد  يفيد  ما  تؤول ـ  بذلك  الخاص  السجل  في  الجمعية  نظام  قيد  مقابل  جنيها  الفا  مقداراه  م 
 حصيلته إلى الصندوق.  

يين.    ـ ما يفيد اإلقامة القانونية لغير المصر
 ) 14ـ مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية. ( م  4

 ـ شروط تأسيس الجمعية: 
 لمقر مالئما االتي : ـ اتخاذ مقر مالئم إلدارة نشاطها ويشترط العتبار ا 

 ـ ان يكون له مدخال مالئما يسمح بالدخول دون عائق.  1
ألحكام    2 الخاضعة  األهلي  العمل  أنشطة  بخالف  أخرى  أنشطة  أي  لممارسة  مخصصا  المقر  يكون  اال  ـ 

 القانون وهذه الالئحة. 

 
 2021ینایر  30: جریدة الشروق ، السبت نفیذیة لقانون الجمعیات األھلیةاإلداریة فى الالئحة الت ي فھمى : مالحظات أخرى على النواح رانیة    16



 
 
 

أخرى    3 أهلية  أنشطة  وجود  حالة  في  الجمعية  إلدارة  مخصص  كمقر  األقل  على  غرفة  تخصيص  يتم  ان  ـ 
 مصرح بممارستها داخل المقر ذاته إلدارة الجمعية.  

يين بالجمعية:    ـ جواز عضوية غير المصر
الج عضوية  في  االشتراك  مصر  في  مؤقتة  او  دائمة  قانونية  إقامة  لهم  ممن  يين  المصر لغير  أو  يجوز  معية 

 ).  16% من عدد األعضاء (م  25مجلس ادارتها بما ال يجاوز نسبة 
ـ حق الجاليات األجنبية في مصر بإنشاء جمعية واحدة لكل جالية تعني بشئون أعضاءها على ان يتقدم للقيد  
  خمسون عضو على األقل مع مراعاة الشروط و واإلجراءات األخرى الواردة في القانون ولالئحة بشأن قيد 

 ) . 17الجمعيات ونظام العمل بها (م  

 حقوق األعضاء والغير :  
 ) .   30ـ حق العضو في االنسحاب من عضوية الجمعية وقتما بشاء مع اخطار مجلس إدارة الجمعية بذلك (م 

التقدم بطلب كتاب لرئيس   او مستنداتها من خالل  الجمعية  االطالع على سجالت  العضو في طلب  حق  ـ 
 ).   67من يفوضه (م   مجلس اإلدارة أو 

باي صورة من الصور مع جمعية أو هيئة او منظمة محلية    حق الجمعية في االنضمام أو االنتساب أو التعاونـ  
في ممارسة نشاط أهلي ال يتنافى مع اغراضها، وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة واخطار الوحدة او الوحدة  

 انات.  الفرعية المختصة ويتطلب الالئحة عددا من البي
 شروط هي:   3ويشترط لالنضمام  

 ـ ان يكون هناك عائد إيجابيا ملموسا من االنضمام أو االنتساب أو االشتراك أو التعاون.  1
 ـ ان يكون لدى الجهة المحلية سابقة خبرة في مجال عمال الجمعية.   2
 ).  31ـ ان تباشر الجهة المحلية نشاطها بشكل قانوني (م   3

ويثور سؤال مهم ما هي كيفية تحديد معيار العائد اإليجاب الملموس من االنضمام أو االنتساب، ومن يحدد  
التساؤل فيما   أيضا ينطبق نفس   . الذي قد يخضع للتعسف من جانب الجهة اإلدارية   ، توافر هذا المعيار 

 ط الثالث .  يتعلق بالشر
إعطاء الجمعية الراغبة في االنضمام أو االنتساب إو المشاركة أو التعاون مع أي جمعية أو هيئة او منظمة  ـ  

بعد موافقة جمعيتها العمومية. وتضع الالئحة عدد من    اجنبية لممارسة نشاط اهلي ال يتنافى مع اغراضها.
ن تباشر  اال  األجنبية؛ أهمها:  بالجهة  تتعلق  مدرجة  الشروط  تكون  اال  المصري،   القوم االمن  يهدد  شاطا 

او   االنضمام  من  ملموس   إيجاب عائد  هناك  يكون  ان  المحلي،  او  الدولي  المستوى  على   إرهاب ككيان 
الجمعية،   عمل  مجال  في  خبرة  سابقة  األجنبية  الجهة  لدى  يكون  ان  التعامل،  او  االشتراك  أو  االنتساب 

 ).   32بشكل قانوني (م  مباشرة الجهة األجنبية نشاطها 
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على   يعود  الذي   اإليجاب العائد  تحديد  كيفية  عن  المسئول  يخص  فيما  السابق  التساؤل  ذات  وينطبق 
األمن   يهدد  نشاط  األجنبية  المنظمة  مباشرة  تحديد  وكيفية   ، األجنبية  للهيئة  االنضمام  من  الجمعية 

 تأكيد .  القوم المصري وهو الذي ستحدده معايير الجهات األمنية بال
ـ وتشير الالئحة إلى أنه وال يجوز للجمعية اتخاذ أي اجراء لالنضمام او االنتساب او المشاركة او التعاون في  

 ممارسة هذا النشاط مع منظمة اجنبية اال بعد الحصول على ترخيص.  
ع  ـ إمكانية قيام الجمعيات المقيدة فتح فروع لها خارج مصر، وفي جميع األحوال ال يجوز للج معية فتح الفر

 ).   33المشار اليه قبل الحصول على ترخيص من الوزير المختص (م 
ع الجمعية المفتوح   ـ تسري احكام المنظمات األجنبية غير الحكومية الواردة في القانون وهه الالئحة على فر

 ) .  34في الخارج ويلتزم بأحكامها (م  
الصادر عنها في أي من الحاالت األتية: مخالفة شروط    يجوز للجهة المعنية بنشاط االيواء الغاء الترخيص

الترخيص، مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة أو دور االيواء، ثبوت اإلساءة إلى نزالء الدار،  
 ). 36عدم القدوة المالية أو اإلدارية على إدارة الدار (م  

ضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز ان يكون للجمعية  ـ التزام الجمعية بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخا
عن   بها  متعلقة  اموال  اية  تلقي  أو  اغراضها  على  االنفاق  يكون  بأن  تلتزم  كما  ذاته.  البنك  في  حسابات  عدة 

يق هذه الحسابات دون غيرها (م    ) . 39طر

 ثالثا : حق الجمعية في تلقى منح وأموال لتسيير مشاريعها:  
الجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي األموال النقدية  تنص الالئحة على حق  

ية، او منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها   من داخل الجمهورية من اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصر
جالتها  بالعمل داخل مصر وفقا ألحكام القانون، على ان تودع تلك األموال في حسابته البنكي والتأشير في س

 ).  41بذلك (م 
ية أو أجنبية    ـ يجوز للجمعية قبول األموال والمنح والهبات وتلقيها من اشخاص طبيعية او اعتبارية مصر

في   األموال  تلك  تودع  ان  على  البالد،  داخل  من  اجنبية  اعتبارية  او  طبيعية  اشخاص  من  او  البالد،  خارج  من 
خالل   الوحدة  واخطار  البنكي،  الخاص  مع يوم    30حسابها  الحساب  ودخولها  األموال  تلقي  تاريخ  من  ل 

بالجمعية . مستوفيا البيانات والمستندات الخاصة بالجهة المانحة، ومقدار األموال التي تلقتها الجمعية ،  
 )  42عقد المشروع او بروتوكول التعاون او االتفاقية المزمع توقيعها من الجهة المانحة.( م 

يوم عمل من تاريخ    60لمعنية حق االعتراض على قبول أو تلقي األموال خالل  للوحدة بعد اخذ راي الجهة ا
ذلك  اعتبر  المدة  هذه  خالل  تعترض  لم  فاذا  والمستندات،  البيانات  جميع  مستوفيا  اليها  االخطار  ورود 

 موافقة منها.  
بمخاطبة البنك  أيام من تاريخ اخطارها    5في حال عدم موافقة الواحدة على المنحة، تلتزم الجمعية خالل  

 ) 44المودع لديه المنحة بخطاب معتمد من الوحدة التخاذ إجراءات رد األموال للجهة المانحة(م 



 
 
 

أيام عمل من تاريخ   5ـ تلتزم جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي برد األموال للجهة المانحة خالل  
 ) .  45استالمها خطاب رد األموال للجهة المانحة (م 

الداخل   من  والهبات  المنح  تلقى  في  األهلية  الجمعيات  بحق  والالئحة  القانون  اعتراف  من  الرغم  وعلى 
قانون تفاصيل إجراءات الحصول على تمويالت من شخصيات طبيعية أو اعتبارية من خارج أحال ال  والخارج،

مصر لالئحة، فألزمت الالئحة الجمعيات األهلية بتلقي رد من الجهة اإلدارية سواء بالقبول أو الرفض خالل  
لل  60 الالئحة  إلزام  في  تكمن  األساسية  المشكلة  أن  إال  المدة،  طول  عن  وفضًال  عمل.  برد  يوم  جمعية 

خالل   المانحة  للجهة  أمل    5األموال  أي  الجمعية  على  يضيع  ما  وهو  الرفض،  تلقيها  تاريخ  من  عمل  أيام 
 .للطعن على القرار واالستفادة من المنحة حال قبول المحكمة للطعن 

ية أو منظمات اجنبية    ـ فيما يتعلق بحق الجمعية قبول أموال عينية من اشخاص طبيعية او اعتبارية مصر
 غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر يتم وفقا لإلجراءات والشروط االتية:  

 ـ ان تكون هذه األموال الزمة لخدمة الجمعية او أحد انشطتها الواردة في نظامها األساسي. 
 ـ ان يكون النشاط مرخصا به من الجهة المعنية.  

بمطابقتها   عليها  مصدقا  صور  على  والحصول  للجمعية  األساسي  النظام  قيد  ملخص  على  االطالع  حق  ـ 
 )  21لألصل. (م 

 ـ أن تتناسب كمية هذه األموال مع حجم ونشاط الجمعية.  
 ).  46يوما من تاريخ التلقي على النموذج المعد لذلك (م  15ـ اخطار الوحدة او الوحدة الفرعية خالل  

ر التساؤل حول معايير تحديد كمية هذه األموال الواردة مع حجم ونشاط الجمعية ، ولزوم ورود  أيضا يثو
الجمعية   مشاريع  من  للموافقة أعلى  المعروض  المنحة  حجم  يكون  يمكن أن  اذ   ، األصل  من  الشرط  هذا 

 .   السابقة ، بحيث يمكن ان يمثل نقلة في نشاط الجمعية 
من   األموال  تلقي  القانون  جعل  باإلخطارـ  البالد  واعتبارية  داخل  طبيعية  شخصيات  من  األموال  كانت  إذا  ؛ 

البالد العمل داخل  لها  مصرح  أجنبية  حكومية  غير  منظمات  أو  ية،  تتعلق    – مصر قيود  بدورها  عليها  والتي 
ية (المادة   من القانون).   24بعملية التسجيل أو التعاون مع منظمات مصر

يق اإلخطارويذكر أن القانون استبعد البعثا   .ت الدبلوماسية من دعم أنشطة الجمعيات عن طر
الخارج   من  األموال  بتلقي  يتعلق  التنفيذية  وفيما  الالئحة  وأضافت  العقبات،  من  العديد  القانون  وضع 

 :صعوبات أخرى على هذا األمر كما يلي 
يح مسبق قبل صرف األموال التي تلقتها الجمعية من الخارج. إذ نص    ـ اشترط القانون الحصول على تصر

يوم عمل تبدأ من تاريخ تلقي األموال، وأتاح القانون للجهة اإلدارية    30على «إخطار» الجهة اإلدارية خالل  
يوم عمل، بينما أغفال القانون والالئحة بيان أسباب رفض المنح المالية    60الرد بالقبول أو الرفض خالل  

 .)27(المادة 
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أمر   التنفيذية  الالئحة  جعلت  ألزمت وقد  إذ  مجدي؛  غير  المنح  برفض  اإلدارية  الجهة  قرار  على  الطعن 
 أيام من تاريخ إخطارها بالرفض.   5الجمعية باتخاذ إجراءات رد األموال للجهة المانحة خالل 

خالل   األموال  برد  البنوك  ألزمت  الالئحة    5كما  أغفلت  ثم  ومن  األموال.  رد  خطاب  استالم  من  عمل  أيام 
يوًما،   60عية في الطعن على القرار الصادر برفض المنح المالية أمام القضاء المحددة بـ التنفيذية حق الجم

بالحساب   موجودة  األموال  تعد  لم  حيث  الجمعية،  لصالح  صدر  إذا  القضائي  الحكم  تنفيذ  يمنع  الذي  األمر 
 .البنكي الخاص بها 

بعثات ديبلوماسية بمصر، أو    من جانب أخر هناك لبس وغموض فيما يتعلق بتلقي الجمعيات ألموال من
أشخاص   من  األموال  تلقي  أتاح  فالقانون  خارجيتها.  ووزارات  للدول  التابعة  الدولية  التنمية  مكاتب  من 

 ).  27اعتبارية أجنبية من خارج البالد بشرط الحصول على موافقة الجهة اإلدارية (المادة  
العامة بالشخصية االعتبارية، إال أن هناك التباس    وبينما ُيعرف القانون المدني المصري الدولة ومنشئاتها

سبيل   على  اشترطت  إذ  أجنبية،  أموال  على  الحصول  إلجراءات  تنظيمها  عند  التنفيذية  الالئحة  أحدثته 
الذي   والنشاط  بموجبه  تعمل  الذي  القانوني  والترخيص  المانحة  الجهة  عن  وافية  بيانات  تقديم  المثال، 

تنطبق اشتراطات  وهي  تصورها    يمارسه.  ويصعب  عالمية،  شركات  أو  حكومية  غير  دولية  منظمات  على 
الذي   القانوني  «الترخيص  ما  لدولة  التابعة  الخارجية  وزارة  تقديم  يتصور  فال  الحكومية،  للوكاالت  بالنسبة 
بمصر   المرتبطة  الدول  من  ألموال  الجمعيات  تلقي  حصر  النص  بهذا  ع  المشر قصد  إذا  إال  بموجبه»  تعمل 

 .تعاون ثنائية باتفاقيات
المنظمات أو الكيانات التي تمارس العمل   ية حسابات  اإلدارية حق الكشف عن سر ـ منح القانون للجهة 

العام  – األهلي النائب  من  (   –بطلب  المادتين  من  استثناء  رقم  98،  97وذلك  المركزي  البنك  قانون  من   (
أ10(المادة    88/2003 إشكالية تتمثل في  ية الحسابات  ). فهذا االستثناء يثير  الكشف عن سر ن طلب 

يمة يستلزم لكشف الحقيقة فيها تقديم مثل هذا الطلب    .17ليس مربوًطا بوقوع جر
) ما يعني معاملة مسئولي الجمعيات  23ـ اعتبر القانون أموال الجمعيات في حكم األموال العامة (المادة  

أشد  عقوبات  توقيع  ثم  ومن  العموم،  للموظفين  الجنائية  ارتكاب    المعاملة  حال  المؤبد  للسجن  تصل 
 مخالفة مالية.  

ـ يجوز للجمعية في أحوال تقليها هدايا او هبات او استيراد معدات وآالت وأجهزة ولوازم انتاج وسيارات ان  
 ) 48تطلب االعفاء الجمركي عنها بطلب للوحدة (م

ا في  منظمات  او  اشخاص  إلى  طبيعتها  كانت  أيا  أمواال  ترسل  ان  الجمعية  حق  الوزير ـ  موافقة  بعد  لخارج 
 ).  49يم عمل من تاريخ تقديم الجمعية هذا الطلب (م  60المختص واخذ راي الجهات المعنية خالل  

ية أو اجنبية   ـ حق الجمعية في جمع التبرعات من داخل الجمهورية من اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصر
ية أ و الفرعية. وفقا ألحكام القانون عن طريق مرخصا لها بالعمل داخل مصر بترخيص من الوحدة المركز

 
 للقانون: مرجع سبق ذكره .  ة عن الالئحة التنفیذی تقریر مركز القاھرة لدراسات حقوق االنسان  17



 
 
 

بالبنك   المختلفة  االلكترونية  التوزيع  وقنوات  القصيرة  والرسائل  األموال  تحصيل  وشركات  البنوك 
اضافتها بقرار من   او أي وسيلة أخرى يمكن  ية والمعارض والمباريات  ية واألسواق الخير الخير والحفالت 

 ) .  50الوزير المختص. (م 

 جمعية ترخيص بجمع التبرعات:  شروط منح ال
 تضع الالئحة عدد من الشروط للسماح لها بجمع التبرعات على النحو األتي  :  

 ـ عدم وجود مخالفات مالية او إدارية او فنية منسوبة للجمعية.  
ـ االنتهاء من تصفية ترخيص جميع المال السابق صدوره لجمعية ان وجد، واال تكون التصفية قد اسفرت  

 عن مخالفات جسيمة ما لم يتم إزالة هذه المخالفات.  
 ). 51ـ ان يكون طلب الجمع لصالح نشاط او أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بالئحة نظامها األساسي (م  

اي  الصندوق  إلى  تؤول  بعد  ـ  الشأن  هذا  في  الصادر  يح  للتصر بالمخالفة  أو  يح  تصر دون  جمعها  يتم  أموال  ة 
تعذر   أو  الجمع  من  الغرض  تحقق  بعد  تتبقى  التي  األموال  الصندوق  إلى  تؤول  بذلك، كما  قضائي  حكم  صدور 

يح الجهة التي تؤول اليها هذه األموال.    تحققه ما لم يتضمن التصر
الحوك مبادئ  الجمعية  مراعاة  القانون  ـ  سيادة  من  لداخلية  والئحتها  األساسي  نظامها  الئحة  في  مة 

 ).  69والشفافية والمساواة والفعالية والكفاءة والمساءلة، وان يكون لديها رؤية استراتيجية (م 
ـ تتمتع الجمعية بالنزاهة في الخدمات التي تقدمها للجمهور المستهدف، وان تقدم خدماتها بجودة عالية،  

عية االلتزام بالشفافية والمصداقية في معامالتها سواء مع الحكومة او مع موظفيها او الفئات  وعلى الجم
المستهدفة أو الشركاء واألطراف األخرى ذات المصلحة. باستثناء ما يتعلق بشئون االفراد والمعلومات  

 )  .  70الخاصة. (م 
ن ان تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس  ـ التزام عضو مجلس اإلدارة باإلفصاح عن اية مصلحة شخصية يمك 

 ) .  71، وفي هذه الحالة يحظر عليه الحضور بنفسه اثناء مناقشة الموضوع محل القرار( م 

 ـ أضافت الالئحة أعباء أخرى على الجمعية:  
في   األتية  والسجالت  والمكاتبات  بالوثائق  ادارتها  مركز  في  االحتفاظ  ضرورة  الجمعية  على  الالئحة  الزمت 

سجل  صو واالشتراكات،  العضوية  نظام  االساسي،  النظام  الئحة  ومنها  الكترونية،  وأخرى  ورقية  رة 
سجل   والمصروفات،  اإليرادات  سجل  اإلدارة،  مجلس  اجتماعات  سجل  العمومية،  الجمعية  اجتماعات 
البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة، سجل موضح به جميع ممتلكات الجمعية العقارية أو المنقولة،  

سجل التبرعات العينية ، سجل التمويل األجنب ، سجل صيغ التعاون واالتفاقيات المبرمة مع اطراق غير  ،
.(م   الخارج  أو  الداخل  في  ية  تلك  66مصر خاصة  الجمعية  على  جديد  عبء  اضافت  لالئحة  تكون  .وبذلك   (

ة الكترونية من كافة  الجمعيات الفقيرة التي تعمل في محافظات الدلتا والصعيد بضرورة االحتفاظ بنسخ
 وثائق ومكاتبات وسجالت الجمعية.   
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 تقييد المبادرات والحمالت الشخصية والجماعية:  
ية او كليهما   امتدا لنصوص القانون، قيدت الالئحة التنفيذية حق األشخاص الطبيعية أو االعتبارية المصر

العمل األهلي المصرح للجمعيات    معا في إطالق او تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة 
يح يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة " الجهات المعنية " خالل ستين يوم   بتنفيذها وذلك بموجب تصر
  " يح  التصر طالب  وبيانات  اسم  األتية:  البيانات  به  مرفقا  للوحدة  يح  التصر طلب  تقديم  تاريخ  من  عمل 

 بعدم االدراج على قوائم اإلرهابيين " .   الشخص الطبيعي " صحيفة الحالة الجنائية ـ إقرار
القانوني   الممثل  بيانات  بموجبه،  يعمل  الذي  القانوني  الترخيص  وعنوانه،  اسمه  االعتباري،  الشخص  ـ 
على   االدراج  بعدم  وإقرار  الجنائية  الحالة  صحيفة  يشمل  بما  ادارته  مجلس  واعضاء  االعتباري  للشخص 

 الشخص االعتباري نفسه على قوائم الكيانات اإلرهابية .    قوائم االرهابيين، وإقرار بعدم ادراج
 المسئول عن المبادرة او الحملة أو الممثل القانوني ألي منهما.  

ـ وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه على ان يتفق واالهداف واألنشطة المصرح بها لعمل  
الجغ النطاق   ، التمويل  ومصادر  مقدار   ، الفئات  الجمعيات  تحديد   ، الحملة  او  المبادرة  لتنفيذ  رافي 

المستهدفة ، وسيلة اإلعالن عن المبادرة والحملة ، مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون او االتفاقية  
يكة في المبادرة أو الحملة ، الخطة التنفيذية للمبادرة او الحملة ، تحديد   المزمع توقيعها من الجهات الشر

تؤول اليها االموال المتبقية بعد انهاء المبادرة او الحملة او الغاءها على ان تكون من الجهات  الجهة التي  
الخاضعة ألحكام القانون ، وان تتفق اغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة ، وفي حالة عدم تحديد جهة  

ال الجهة  إلى  االيلولة  تعذر  أو  الحملة  أو  للمبادرة  الصادر  يح  التصر في  األموال  أخرى  تؤول   ، يح   بالتصر واردة 
   22المشار  اليها إلى الصندوق بعد موافقة مجلس اإلدارة . م 

اغراضها،   على  اال  األموال  هذه  من  االنفاق  ويحظر  المبادرة،  أو  بالحملة  خاص  بنكي  حساب  بعمل  القيام  ـ 
يق هذا الحساب.   ويكون تلقى أي أموال متعلقة بها عن طر

لمبادرة أو الحملة أو الممثل القانوني ألي منهما بموافاة الوحدة بجميع المستندات  ـ التزام المسئول عن ا
بالمستندات   مؤيدا  التمويل  لهذا  انفاقها  واوجه  تمويلها  ومصادر  الحملة  او  المبادرة  لتنفيذ  المؤيدة 

يا. (م   ) .  24وكشوف حسابات البنك شهر
يح بتنفيذ المبادرة او الحملة.  ـ عدم جواز اإلعالن عن أي نشاط او مباشرته اال بعد    الحصول على التصر

يح الصادر باي منهما ,وذلك بعد موافقة   ـ حق الوحدة في إلغاء المبادرة أو الحملة في حالة مخالفة التصر
 )  26الوزير المختص وذلك بعد التنبيه على المسئول عنه او الممثل القانوني لها.( م 

يد عمل حملة أو مبادرة لتنفيذ نشاط معين من  وتوضح هذه النصوص حجم األعباء المل قاة على كل من ير
أنشطة العمل األهلي من جانب األفراد أو  الجهات االعتبارية ، بضرورة توافر شروط بيروقراطية متجاهال  
أن الكثير من المبادرات الفردية تتم عبر مجهودات ذاتية ، وال ينقصها وضع هذه األعباء بضرورة استخراج 

يح الجنائية    تصر الحالة  صحيفة  في  ممثلة  الالزمة  المستندات  من  صور  استخراج  و   ، بنشاطها  سابق 



 
 
 

وغيرها ، وضرورة وجود حساب بنكي للصرف على المبادرة أو الحملة، وبذلك يؤئد الالئحة اية مبادرة فردية أو  
 جماعية في مهدها.  

 شطة منها : ـ اجازت الالئحة دعما لموارها المالية القيام بعدد من االن
ية، إقامة   الخير األسواق  إقامة  أنواعها،  الحفالت بمختلف  اقامة  المشروعات الخدمية واإلنتاجية،  إقامة  ـ 
في   المساهمة  او  تأسيس  ياضية،  الر واألنشطة  االلعاب  جميع  في  ياضية  الر المباريات  إقامة  المعارض، 

ية ترتبط بأنشطتها بشرط   موافقة الوزير المختص بعد اخذ راي  تأسيس شركات وصناديق استثمار خير
األغراض   على   االنفاق  على  استثماراتها  عن  الناتجة  والعوائد  األرباح  توزع  ان  على   ، المعنية  الجهات 

ية من خالل مؤسسات المجتمع المحلي.   االجتماعية او الخير
ي كما  ـ  المعنية.  الجهات  راي  اخذ  بعد  المختص  الوزير  موافقة  بشرط  أخرى  أنشطة  إعادة  اية  لها  جوز 

استثمار هذه العوائد او فائض إيراداتها العادية في مجاالت تضمن لها الحصول على مورد مالئم ، وفي جميع  
 ) .  76األحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.(م 

ية والجمعيات ذات النفع العام    الجمعيات المركز
ية على ان يتوفر في شانها المعايير والضوابط االتية: اجازت الالئحة للوزير المختص قيد الجمعيا  ت المركز

 ـ أن يتضمن نظامها األساسي العمل على مستوى الجمهورية. 
ية   تقدير وموازنة  دراسة  تقديم  للدولة،  التنمية  اهداف  تحقيق  في  المساهمة  إل  أنشطتها  تهدف  أن  ـ  

 لتنفيذ أي من هذه االنشطة محددة بمدة زمنية للتنفيذ. 
ع او أكثر في محافظة أو أكثر على ان تقدم ضمن مسوغات التأسيس  ـ ا  نشاء فر

شروط منح الجمعية صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز الغاء هذه الصفة بقرار من  
 نفس المصدر:  

 ـ ان تهدف الجمعية إلى تحقيق مصلحة عامة.  
 اعمال الجمعية عن مخالفات مالية أو إدارية أو فنية. ـ اال تسفر نتيجة اعمال التفتيش إلى 

ـ بيان مشروع او مشروعات الجمعية او المؤسسة األهلية المزمع اقامتها وما تستهدف تحقيقه من نفع  
 عام.  

او وجود   تنفيذه  المستهدف  النشاط  على  بالصرف  األهلية  المؤسسة  أو  للجمعية  المالي  المركز  سماح  ـ 
 ) .  92صرف على المشروع. (م  مصدر تمويل مالئم لل

 ـ جواز قيام الجمعيات باالندماج في بعضها بموافقة الوحدة بالضوابط األتية:  
 ـ موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعيات الراغبة في االندماج في بعضها البعض. 

 ـ التقدم بطلب للوحدة موضحا به مبررات االندماج.  
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أو إدارية أو فنية على الجمعيتين. ويكون الدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء  ـ عدم وجود مخالفات مالية  
 ).  93أو من يفوضه في حالة دمج جمعية غير حاصلة على صفة النفع العام مع جمعية ذات نفع عام؟ (م  

 المؤسسات األهلية 
المؤسسة األهلية: بانها تنشأ لمدة معينة أو غير   يف  التنفيذية بتعر الالئحة  معينة بتخصيص مال  قامت 

يتناسب وتحقيق الغرض من انشائها وحجم االنشطة من اجل تحقيق هذا الغرض بما ال تقل قيمته عن  
ين االف جنيه عند التأسيس.   عشر

أعضاء   أو  مؤسسيها  من  ألي  أو  لها  المادي  الربح  تحقيق  إلى  األهلية  المؤسسات  تهدف  ان  يجوز  وال  ـ 
 ).  96عقارا او منقوال. (م  مجلس امنائها. ويجوز ان يكون المال

 ـ التزامات المؤسسة األهلية:  
 تلتزم المؤسسة األهلية بتحقيق أغراض رعاية وتنمية المجتمع وال تستهدف الربح المادي. 

في    المحظورة  األنشطة  من  نشاط  ممارسة  اغراضها  بين  من  يكون  ان  األهلية  المؤسسة  على  ويحظر 
 ) .  97أخرى واردة به.( م    من القانون أو أي محظورات 15المادة  

 التدخالت التي تقوم بها الجهة االدارية على المؤسسات:  
ـ حق رئيس الوحدة في حال عدم تعيين مجلس أمناء للمؤسسة األهلية أو خلو مكان او اكثر بالمجلس ـ  
الذي يحل محل   العضو  او  األمناء  الوحدة اصدار قرار بتعيين مجلس  وتعذر تعيين بديال عنه، يحق لرئيس 

   102العضو الذي يخلو مكانه بحسب األحوال. م 
مؤسسة أخرى بشرط موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسس    ـ جواز دمج المؤسسة األهلية في 

األمناء  مجلس  أو  المؤسسين  موافقة  متضمنا  االندماج  بطلب  الوحدة  اخطار  فيها،  االندماج  المطلوب 
 ) .  106بحسب االحوال. (م  

نظامه   ينص  لم  ما  مالها  ألغلبية رأس  المخصصين  المؤسسين  من  بقرار  األهلية  المؤسسة  حل  جواز  ـ 
ألساسي على نسبة أكبر على اال يتم اتخاذ إجراءات الحل والتصفية اال بعد مرور ثالثين يوما عل األقل من  ا

 ) .  107تاريخ اخطار الوحدة دون اعتراض. (م 
النظام   يتضمن  لم  ما  األمناء  مجلس  أعضاء  بأجماع  الحل  قرار  يكون  المؤسسين  وجود  عدم  حالة  وفي 

 األساسي خالف ذلك.  

 المنظمات األجنبية غير الحكومية                                 
نشاط   يكون  أن  يجب  بأن  الحكومية  غير  األجنبية  المنظمات  عمل  شروط  الالئحة  قيدت  للقانون  امتدادا 
وفًقا  المصري  المجتمع  واحتياجات  أولويات  مع  متفًقا  به  لها  المصرح  الحكومية  غير  األجنبية  المنظمة 

ل أو تمول نشاًطا يدخل في نطاق عمل األحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو  لخطط التنمية، وأال تعم



 
 
 

ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر باألمن القوم للبالد، أو النظام العام، أو اآلداب العامة، أو الصحة العامة، أو  
 .يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن

قة برفض اية مشروع من جانب الجهات اإلدارية بمبرر انها تدخل في نطاق  أيضا تسمح هذه الشروط الساب
عمل األحزاب او النقابات المهنية أو العمالية ، وهو قيد واسع يعطي صالحيات مطلقة للجهة اإلدارية في  
  رفض نشاط المنظمة األجنبية طالما لم يستوف هذه المعايير ، وبذلك قد تقيد الجهة اإلدارية نشاط مكتب 
منظمة العمل الدولية أو غيرها من المؤسسات في مصر ألنه يمارس أنشطة ذات عالقة بالنقابات العمالية  

 على سبيل المثال .  
وأخضع القانون عمل المنظمة األجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية  

ال بتقديم  ألزمها  كما  المختصة،  اإلدارية  الجهة  رقم  إلشراف  منها  اإلدارية:  للجهة  التالية  مستندات 
ير إنجاز–الحساب البنكي   ميزانية سنوية باألنشطة  –تقر

ـ نص القانون على اآلثار التي تترتب على مخالفة المنظمة األجنبية غير الحكومية ألي من أحكام هذا القانون  
تت ألسباب  يح  التصر إلغاء  وأجاز  به،  المصرح  النشاط  ممارسة  قواعد  أو  أو   القوم األمن  بتهديد  علق 

 .السالمة العامة أو اإلخالل بالنظام العام أو طبًقا لمبدأ المعاملة بالمثل
 وهي معايير عامة وغير منضبطة تعطي صالحيات ال حد لها للقيام بإلغاء تصريح عمل المنظمة األجنبية. 

الدوليةبالنسبة   القانون إجراءات تنظيم عملها  للمنظمات  اشترطت ، أحال  التنفيذية، والتي  أيًضا لالئحة 
ية مرفقا به عدد من المستندات دون إلزام الوزارة   تقديم المنظمة طلب الترخيص لوزارة الخارجية المصر

 بالبت في الطلب خالل مدة محددة. 
أخضع القانون تسجيل المنظمات األجنبية غير الحكومية لنظام الموافقة المسبقة من الوزير المختص، 

الترخيص الالزم (المادة  ومن الحصول على  أنشطة قبل  أية  أن يتم توجيه  65عها عن مباشرة  ) وإال يمكن 
/ج) من قانون العقوبات التي قد تصل عقوبته إلى  98اتهام لها بإنشاء كيان مخالف القانون وفًقا للمادة(

منظمات الدولية، على  أشهر. كما وضع العديد من التعقيدات على عملية تسجيل ال  6الحبس مدة اقصاها 
 :سبيل المثال

المنظمة   تقدم  أن  على  والالئحة  القانون  نص  حيث  سنوات،  مصر  في  دولية  منظمة  تأسيس  يستغرق  قد 
). ولم يوضح القانون  66الدولية أوراقها لوزارة الخارجية، التي تتولى بدورها دراسة طلب الترخيص (المادة  

لدراس  الالزمة  الزمنية  المدة  الالئحة  للقيد  أو  الخارجية  وزارة  ُيخضع  لم  بل  الطلب.  لهذا  الخارجية  وزارة  ة 
ية بمنح المنظمة إيصاًال يفيد باستالم طلب التأسيس والمستندات   الشكلي لتأسيس المنظمات المصر

 .المرفقة به
للوزير  الطلب  ترسل  المعنية،  الجهات  وموافقة  الدولية  المنظمة  لطلب  الخارجية  وزارة  دراسة  بعد 

يوًما من تاريخ ورود الطلب من وزارة    15مشفوًعا برأيها، على أن يصدر الترخيص في موعد أقصاه    المختص 
 3000ألف جنيه (ما يعادل   50الخارجية. كما فرض القانون على المنظمات األجنبية سداد رسم ال تتجاوز  
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يد بنسبة   يكي) تز يح (المادة  20دوالر أمر الالئحة التنفيذية تحديد  ). وفي ظل تجاهل  67% عند تجديد التصر
تسجيل   وقف  إما  يجوز  المحلية،  والمؤسسات  الجمعيات  بشأن  فعلت  كما  الفعلي،  الرسم  مقدار 
أو   بها،  قرار  صدور  أو  بالالئحة،  تعديل  وانتظار  التحديد  وجه  على  الرسوم  تقدير  لعدم  األجنبية  المنظمات 

يعي سداد الحد األقصى مع إمكانية رد الفروق المالية للمنظمة،  .وهذا أيًضا يحتاج إلى تدخل تشر
او   دائمين  عاملين  او  خبراء  صورة  في  سواء  باألجانب  األهلي  المجتمع  مؤسسات  استعانة  الالئحة  تقيد  ـ 
مؤقتين أو متطوعين، وال تجيزه اال بالحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص بناء على طلب يقدم إلى  

من التاريخ المرغوب فيه استقدام األجنب مرفقا به بيان بمن يستعان  الوحدة ، قبل ستين يوما على األقل  
 ).  113به متضمنا االسم والمهنة والجنسية ومحل اإلقامة ، طبيعة العمل الذي سيقوم األجنب بأدائه (م  

يح الصادر لها ، تقوم ا لوحدة  ـ في حالة مخالفة المنظمة األجنبية احكام القانون والالئحة، او مخالفته التصر
المخالفة   أسباب  إزالة  عدم  حالة  ،وفي  باألخطار  المبينة  المهلة  خالل  المخالفة  أسباب  إلزالة  بأخطارها 
يكون للوزير المختص ، بعد موافقة الجهات المعنية ، اصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف او بإلغاء  

يح تصفية   يح ممارسة النشاط على ان يتضمن قرار الغاء التصر اعمال المنظمة خالل ثالثين يوما من  تصر
يح او الغاءه لصالح   تاريخ اصدار القرار . وتؤول األموال التي تتركها المنظمة بإرادتها بعد انتهاء مدة التصر
عدم   حال  في  ادارته  مجلس  موافقة  بعد  الصندوق  الى  أو  المنظمة  تحددها  التي  ية  المصر الجهات  احدى 

يح الصادر لها بالعمل في مصر " م تحدي الجهة التي تؤول اليها األ  ".  116ـ  115موال في التصر
البعض تقدير  فى  مبررا  غير  إضافيا  شرطا  الالئحة  المنظمات  أضافت  على  القانون،  فى  الوارد  ذلك  على   ،

والمؤسسات   الجمعيات  أنشطة  من  أكثر  أو  نشاط  ممارسة  طلب  تقديمها  عند  الحكومية  غير  األجنبية 
ألحك الخاضعة  (مادة  األهلية  القانون  الخارجية  108ام  لوزارة  الطلب  تقديم  القانون على  نص  حين  ففى   .(

السفارة   من  بالطلب  المرفقة  والبيانات  المستندات  على  التصديق  وهو  آخر  إجراًء  الالئحة  أضافت  فقط، 
ية فى دولة المنظمة األم   .  18المصر

ية والوحدات الفرعية   الوحدة المركز
التي    وهي والعمل  الوحدة  للجمعيات  ية  المركز "الوحدة   تسم خاص  طابع  ذات  للقانون  وفقا  استحدثت 

ية للجمعيات واالتحادات،   األهلي " تتبع الوزير المختص وتحل محل اإلدارة المركز
والمؤسسات   واالتحادات  الجمعيات  والرقابة على  باإلشراف  اختصاصها  إلى  واضح  بشكل  القانون  وأشار 

جنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون  األهلية والمنظمات األ 
واإلحصاءات   والمعلومات  الدراسات  ونشر  وإعداد  لهما،  تنفيذاً  الصادرة  والقرارات  التنفيذية  والئحته 

يين  الخاصة بالجمعيات واالتحادات والمؤسسات األهلية والمنظمات األجنبية غير الحكومية على المستو
 ) .  76المحلي واإلقليم والدولي (المادة 
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  ) المواد  الالئحة  لها  أفردت  إدارتها  173ــ  118وقد  وهيكل  وعملها  الوحدة  إنشاء  من  الهدف  لتوضح   (
ية بها، بينما ُخصصت المواد الباقية لبيان تفاصيل دقيقة   ومصادر تمويلها واختصاصات لجنة الموارد البشر

ية. و  قد كان االفضل أن يخصص لذلك باب مستقل ملحق بالالئحة. خاصة بالموارد البشر
وتعتبر الوحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص، وتتبع الوزير المختص وتباشر اختصاصاتها المعقودة لها  
بعد   مستقلة  حسابية  ووحدة  مستقلة  مالية  حسابات  للوحدة  ويكون  والالئحة.  القانون  ألحكام  طبقا 

 ) .  118موافقة وزير المالية (م 
ية والوحدات التابعة لها صفة مأموري الضبط   كما استحدث القانون نص يمنح الموظفين بالوحدة المركز
المتعلقة   للمخالفات  بالنسبة  الصفة  هذه  مباشرة  شرط  دون  العدل  وزير  من  يح  بتصر القضائي 

(م   نطاق  79بوظيفتهم،  تتجاوز  سلطات  بممارسة  الموظفين  لهؤالء  يسمح  الذي  األمر  عملهم  ). 
 واختصاصهم .  

 وتتكون موارد الوحدة مما يأتي:  
ـ المبالغ المخصصة لها من الدولة، ما تتلقاه من دعم مالي، المقابل الذي تحصله من الجمعيات واالتحادات  
والمؤسسات األهلية والمنظمات األجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات يصدر بها قرار من الوزير 

اقصى خمسة االف جنيه. مقابل ما تقدمه من خبرات في مجال الدراسات المالية أو الفنية او  المختص بحد  
يعية واعداد البرامج التدريبية للعاملين والقائمين   القانونية وانشاء الهياكل اإلدارية واقتراح النظم التشر

 ).  118على مؤسسات العمل األهلي والمتطوعين وذلك للجهات المحلية واألجنبية (م  
يات التضامن االجتماعي وحدة فرعية للجمعيات يرأسها مدير مستواه  الوحدات الفرعية : ينشأ في كل مدير

ية إداريا وماليا وتتبع الوحدة فنيا . (م   ) . ويتكون  167الوظيفي مدير عام " وعدد كاف من العاملين ، تتبع المدير
مناسب وعدد  عام"  مدير  يرأسها  عامة  إدارة  من  الفرعية  للوحدة  اإلداري  اإلشراقية    الهيكل  اإلدارات  من 

ية   مدير لمدير  المباشر  االشراف  تحت  الفرعية  الوحدة  رئيس  ويعمل  الموظفين  من  كاف  عدد  به  يعمل 
 ) .  168التضامن االجتماعي المختص. (م 

ـ تلتزم الوحدة والجهات التي تحتفظ ببيانات او معلومات عن مؤسسات المجتمع األهلي بإتاحتها للجهات  
أل وذلك  اليات  المعنية  بوضع  تلتزم  كما  االصلية،  الجرائم  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  غراض 

 ) .  172تضمن التبادل الفوري مع أي جهة مختصة للمعلومات او البيانات ذات الصلة التي تحتفظ بها.(م  

 الصندوق       
الج بها  تقوم  التي  األنشطة  الستمرارية  المالي  الدعم  توفير  إلى  الصندوق  والمؤسسات  يهدف  معيات 

 األهلية واالتحادات المنشأة وفقا ألحكام القانون ويتولى الصندوق االتي:  
الفنية   المعونة  وتقديم  بمستواها  والنهوض  واالتحادات  األهلية  والمؤسسات  للجمعيات  الدعم  تقديم  ـ 

 والمالية واإلدارية لها.  



 

 

 
 39 

ة واالتحادات النوعية واإلقليمية التي ينتمون  ـ اعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات األهلي
 اليها لتمكين المواطنين من االسهام فيها والمشاركة في العمل االجتماعي والتطوعي.  

ياضية   الر والمباريات  والمعارض  ية  الخير واألسواق  والحفالت  واإلنتاجية  الخدمية  المشروعات  إقامة  ـ 
 بهدف تنمية موارده.  

ت والمؤسسات األهلية واالتحادات لتنفي مشروعات قومية تماشيا مع استراتيجية  ـ اتاحة تمويل للجمعيا
 الدولة. 

ية ذات الصلة والمتطوعين. (م ـ  يب لرفع قدرات وتنمية مهارات العاملين بالجهة اإلدار    ) .173تمويل برامج التدر
الدع هذا  موجبها  الصندوق  يقدم  التي  المعايير  اليها  المشار  المادة  توضح  على  ولم  بناء  سيكون  هل  م. 

 . 19التقييمات الدورية التى تقوم بها الوزارة على الجمعيات أم معايير أخرى  
التزامات   الباب  ويتضمن  التطوع،  بعنوان  العاشر  الباب  هو  كامل  باب  والالئحة  القانون  استحدثت  كما  ـ 

في   اال  تطوعي  عمل  أي  تنفيذ  يتم  اال  وضرورة  المتطوعين،  مع  ،  الجمعية  المدة  محدد   كتاب اتفاق  اطار 
المتطوع وجهة التطوع وموضوع العمل التطوعي ، وطرق تنفيذه ومدة   ويتضمن ايضا تنظيم العالقة بين 

) . وضرورة  180االتفاق ، شروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما (م  
ية    ). 181او الفرعية المختصة بحسب األحوال (م (إيداع نسخة من اتفاق التطوع لدى الوحدة المركز

اال يقل سن المتطوع عن   اتفاق   18ـ  ابرام  ادنى من ذلك  اتفاق التطوع بنفسه. ويجوز لمن هم  عاما إلبرام 
التطوع بموافقة كتابية من الولي او الوصي او من في حكمهما، كما يشترط اال يكون من المدرجين على قوائم  

 ) .  182اإلرهاب (م  
وضوابط   معايير  تحديد  منها  التطوع:  جهات  على  والتزامات  المتطوع  والتزامات  حقوق  كذلك  ويتضمن 
اعمال   لتنفي  الالزمة  المهارات  على  المتطوعين  تدريب  ظاهر،  مكان  في  واعالنها  لديها  التطوعي  العمل 

 ) .  187ترتبة عليها (م  التطوع، تحمل جميع المصاريف والنفقات الالزمة للقيام لتنفيذ اعمال التطوع او الم

 المالحظات األساسية على الالئحة التنفيذية 
يالحظ على الالئحة عدد من القيود التي وضعتها على العمل األهلي حيث اثقلت كاهل الجمعيات  
 والمؤسسات والمنظمات األجنبية غير الحكومية بعشرات القيود وااللتزامات على النحو التالي :  

االلتزا حجم  ضخامة  أنشطة  ـ  في  يدخل  نشاطا  تمارس  التي  الكيانات  على  الالئحة  تفرضها  التي  مات 
 الجمعيات األهلية، وإمكانية صدور حكم بحله من محكمة القضاء اإلداري. 

والقيود   التأسيس،  في  الراغبة  الجمعية  ألنشطة  المالئم  المقر  بفكرة  يتعلق  فيما  تمارس  التي  القيود  ـ 
مخصصا  المكان  يكون  اال  ان    الخاصة  أي  القانون،  لنشاط  تخضع  ال  أخرى  أنشطة  غير  في  منها  جزء  في 
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القانون يتصور ان تشارك جمعيتين او اشكال خاضعة ألحكامه في ذات المقر، انما يمنع وجود اشكال أخرى  
 ومنها شركات المحاماة الخاضعة ألحكام قانون المحاماة من إمكانية الشراكة مع الجمعية في ذات المقر.   

حجم  العمل    ـ  مجال  في  مصر  في  العمل  في  الراغبة  األجنبية  المنظمات  على  المقررة  الكثيرة  المستندات 
 األهلي والتي نصت عليها الالئحة.  

ـ  حجم القيود التي تفرضها الالئحة على المبادرات والحمالت التي يمكن ان يقوم بها األشخاص الطبيعية او  
خاضعة ألحكام القانون والالئحة. بما يعني تأميم أي مبادرات خاصة  االعتبارية من غير الجمعيات األهلية ال

 واخضاعها لسلطة الجهة اإلدارية.  
 ).  27ـ الالئحة تجبر الجمعيات على مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع. (م  

ر بتحديدها قرار  ـ وضع التزامات على الجمعيات اذا رغبت في ممارسة نشاط في المنطق الحدودية التي يصد
من رئيس مجلس الوزراء مع استيفاء عدد من البيانات والمستندات األتية (النشاط المطلوب ممارسته  
والمستهدف منه، مدة تنفيذ ومقر النشاط، صحيفة الحالة الجنائية للقائمين على تنفيذ النشاط، مصادر  

ا رئيس  ويصدر  يكة،  الشر الجهات  للنشاط،  المخصص  التمويل  المحافظ وقيمة  راي  اخذ  بعد  لوحدة 
 ) .  28المختص ( م  

متى   األساسي  نظامها  في  الواردة  األنشطة  من  نشاط  ممارسة  او  اإلعالن  الجمعية  على  الالئحة  حظرت  ـ 
 كانت تطلب ترخيصا من أي جهة وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية بإصداره.  

أي من هذه األنشطة او االعالن عنها في مقراها او في مكان   ـ حظر على الجمعية السماح لغيرها بمباشرة 
 ) .  29تابع اليه اال بعد الحصول على ترخيص بمباشرة الناشط من الجهة المعنية بإصداره. (م  

ـ حق الجهة اإلدارية في ارسال ممثليها وحقهم في دخول مقار مؤسسات المجتمع األهلي أو فروعها بعد    
االنشطة واالطالع على السجالت والمستندات لفحصها والتحقق من مطابقتها  اخطارها بهدف متابعة  

 ألحكام القانون او لتقديم الدعم الفني، مع مراعات الضوابط األتية من جانب الجهة اإلدارية:  
يف خاصة صادرة عن جهة عمله تسمح له بدخول مقارها.    ـ ان يحمل الموظف بطاقة تعر

 هة مله موضحا به اسم الجمعية الغرض من المهمة ومدتها. ـ ان يحل خط سير معتمد من ج
يارة.   يارات المعد للك بمقر الجمعية بما يفيد تاريخ الز  ـ ان يوقع في سجل الز

 ـ التنسيق المسبق مع الجمعية لتحديد موعد المراجعة. 
يارة.   ـ االلتزام بمدونة السلوك الوظيفي والضوابط المهنية السليمة خالل الز

لمم الدخول  ويحق  يكون  ان  على  مسبق  اخطار  دون  الدخول  رسمية  شكوى  على  بناء  اإلدارية  الجهة  ثلي 
 لمقر الجمعية بمعرفة لجنة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء. 

وتمارسها   عملها  وميادين  الجمعيات  أغراض  ضمن  تدخل  أنشطة  أي  اإلدارية  الجهة  لرقابة  وتخضع 
 ا القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا ألحكام القانون. اشخاص اعتبارية أخرى أيا كان شكله
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لقانون   تخضع  ال  أخرى  جهات  على  للرقابة  اإلدارية  الجهة  صالحيات  لكامل  مطلق  مد  يمثل  ما  وهو 
 الجمعيات األهلية.  

يد من الرقابة على أنشطة الجمعيات :     مز
 وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس ادارتها وحلها.  

من القانون، يتم تعيين لجنة من    45في الحاالت التي تصدر فيها قرارا مؤقتا بوقف الجمعية وفق احكام م  
أعضاء الجمعية أو من غيرهم تختص فقط بتسيير اعمال الجمعية التي يحددها تشكيل اللجنة خالل مدة  

اللجنة واحد األعضاء لل اإلدارية باعتماد توقيع رئيس  تعامل على حسابات لجمعية  الوقف. وتلتزم الجهة 
 ) .  78لدى البنك في الحدود المبينة بقرار تشكيل اللجنة (م 

خالل   المختصة  المحكمة  امام  الدعوى  رفع  الدولة  قضايا  هيئة  تتولى  الوقف،   7ـ  قرار  صدور  تاريخ  من  أيام 
رفع الدعوى امام    بطلب تأييد هذا القرار، وفي حالة طلب حل الجمعية أو مجلس ادارتها تتولى نفس الهيئة

 ) .    80ـ   79المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة اإلدارية. (م 
في الحاالت التي تقضي فيها المحكمة المختصة بحل مجلس إدارة الجمعية تلتزم الوحدة بتعيين مجلس  

تاريخ  يوما من    15مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية او من غيرهم بعد اخطار الجهات المعنية خالل  
عمومية   لجمعية  الدعوة  إجراءات  اتخاذ  ومنها  اإلدارة  مجلس  اختصاصات  كافة  له  ويكون  الحكم،  صدور 

 النتخاب مجلس إدارة جديد.  
ـ ويحق للوزير عزل المجلس المؤقت وتعيين مجلس ادارة مؤقت جديد بناء على عرض الجهة اإلدارية في  

ا عتراض على أي من اعضاءه من أي من الجهات المعنية، او  حالة مخالفة احكام القانون والالئحة او ورود 
عدم اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة جديد ، او عدم إمكانية قيامه بمهامه ألي  

 ) .  81سبب من األسباب.( 
إدارة  مجلس  النتخاب  لجمعية عمومية  الدعوة  إجراءات  اتخاذ  المؤقت  المجلس  اختصاصات  ضمن    ومن 
دائم، ولكن لم يتم تحديد موعد أقصى لهذه الدعوة لتفادى تقاعس مجلس اإلدارة المؤقت عن تحديد موعد  

 النتخابات هذا المجلس 
 كما من غير الواضح من المقصودين «بغيرهم» كأعضاء محتملين فى المجلس المؤقت.  

يؤثر سلبا على أنشطة الجمعية  ورجحت أنه غالبا يقصد «بغيرهم» من العاملين بالجهة اإلدارية، وذلك قد 
 .لعدم درايتهم الكافية بأنشطة ومشاريع الجمعية 

 الجزاءات اإلدارية التي يمكن توقيعها على الجمعية:  
 تشير الالئحة إلى عدد من الجزاءات التي يمكن توقيعها على الجمعية أهمها :  

وهي    27،  25،  24حق الوزير المختص اصدار قرار بوقف نشاط الجمعية في أحوال مخالفة احكام المواد  ـ  
د  الخاصة بتلقى األموال النقدية من داخل أو خارج مصر، أو جمع التبرعات من داخل داخل مصر ، وذلك بع 

 اتخاذ اإلجراءات االتية: 



 
 
 

المنسوبة اليه واالجراءات القانونية   إلى الجمعية متضمنا بيانا بالمخالفة   انذار كتاب الوحدة بتوجيه  قيام 
 ) .  74يوما.(م  15المترتبة عليها، والمدة المحددة إلزالة المخالفة على اال تقل عن 

المخا إزالة  او  الرد  دون  المحددة  انتهاء  حالة  وفي  الوحدة  ـ  او  الوحدة  على  الجمعية  رد  تضمين  عدم  او  لفة 
 الفرعية المختصة، ما يؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوب اليها. تتخذ اإلجراءات االتية:  

   ـ العرض على الوزير المختص لوقف نشاط الجمعية لمدة ال تتجاوز سنة.
األمناء بحسب األحوال، من المحكمة المختصة على  طلب حل الجمعية أو حل مجلس اإلدارة أو مجلس  ـ  

خالل   المختص  الدولة  قضايا  هيئة  ع  فر اخطار  يتم  إلقامة    15ان  المختص  الوزير  موافقة  تاريخ  من  يوما 
 الدعوى القضائية بحل الجمعية أو مجلس ادارتها.  

غل يد مجلس اإلدارة لحين  وللوحدة أو الوحدة الفرعية في هذه الحالة ان تطلب من النيابة استصدار قرار ب
األنشطة   استمرارية  ولضمان  بها  ع  المتبر األموال  على  للحفاظ  العزل  أو  بالحل  القضائي  الحكم  صدور 

 التابعة للجمعية.  
واعطي الالئحة عدة خيارات في حال صدور قرار من النيابة العامة بغل يد مجلس اإلدارة العرض على الوزير 

أعضاء من  لجنة  لتعيين  سبعة    المختص  عن  يد  يز وال  أعضاء  ثالثة  عن  عددهم  يقل  ال  غيرهم  أو  الجمعية 
أعضاء على ان يكون لدى ثلث أعضاء اللجنة األقل خبرة بهذا النشاط، وتختص فقط بتسيير اعمال الجمعية  

 التي يحددها قرار تشكيل اللجنة خالل هذه المدة.  
للتعامل على حسابات الجمعية لدى البنوك في    وتلتزم الوحدة باعتماد توقيع رئيس اللجنة واحد األعضاء

   74الحدود المبينة بقرار تشكيل اللجنة . م 
 مراقبة الجهة اإلدارية على قرارات الجمعية:  

سمحت الالئحة أيضا بمراقبة قرارات الجمعية ، اذا رأت فيه مخالفة ألحكام القانون او الالئحة او نظامها  
الجمعية بك  ان تطلب من   ، القرار خالل  األساسي  يوم عمل من    30تاب موصي عليه بعلم الوصول سحب 

تاريخ افادتها به واألسباب المبررة للك ، وللجمعية إيضاح وجهة نظرها للوحدة ، مؤيدا بالمستندات خالل  
أيام عمل التالية ، وفي حال انقضاء هذه المدة دون سحب القرار او اذا انتهت الوحدة بعد سماع ايضاحات    7

ية إلى ثبوت مخالفة احكام القانون أو الالئحة أو النظام األساسي اتخذت اإلجراءات المنصوص عليها  الجمع
جسامة ونوع المخالفة ،ويعتبر قراراها نافذا بالقدر وفي الحدود الالزمة   الالئحة بحسب  القانون وهه  في 

 ).  78نون مجلس الدولة (م إلزالة  المخالفة ، ويجوز للجمعية التظلم من هذه القرار وفقا ألحكام قا
ية والفرعية ضد مؤسسات المجتمع األهلي في حال مخالفتها:    صالحيات الوحدة المركز

ية يمكنها اتخاذها ضد الجمعيات والمؤسسات األهلية أهمها :    تتضمن الالئحة عدد من الصالحيات المتاحة للجهة األدار
المترتبة   القانونية  واإلجراءات  اليها  المنسوبة  بالمخالفة  بيانات  متضمنا  للمؤسسة   كتاب انذار  توجيه  ـ 

الم وإزالة  للرد  يوما  عشر  خمسة  المؤسسة  امهال   ، المدة  عليها  انتهاء  حال  وفي   ، امكن  ان  خالفات 
المحددة دون الرد او ازالة المخالفة او عدم تضمين رد مؤسسة المجتمع األهلي ما يؤكد بالمستندات عدم  

 ).  188ارتكابها المخالفات المنسوبة اليها تتخذ اإلجراءات للمنصوص عليها في القانون(م
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)،  102سة األهلية أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس (مادة  وبالنسبة لحالة عدم تعيين مجلس أمناء للمؤس 
محل   يحل  الذى  العضو  أو  األمناء  مجلس  بتعيين  قرارا  التضامن  بوزارة  ية  المركز الوحدة  رئيس  «يصدر 
اختيار   بمقتضاها  يتم  التي  األسس  المادة  تذكر  لم  ولكن  األحوال».  بحسب  مكانه  يخلو  الذى  العضو 

 ن خارج المؤسسة وهل يتم ذلك بعد أخذ موافقة المؤسسين؟ عضو/أعضاء مجلس األمناء لو م
ـ ادخال الجهة الحكومية طرفا في الهيمنة على كافة تفاصيل العمل األهلي حتى مع المتطوعين وعدم ترك  

 أي مساحة للمؤسسة األهلية إلدارة نشاطها:  
بم بداية  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  على  ستفرض  التي  المالية  األعباء  ( ـ  التأسيس  )  2000صاريف 

جانب  من  منها  االستفادة  ليتم  مالية  مبالغ  أي  ترك  األفضل  من  وكان  الجمعية  مؤسسي  من  تودع  جنيه 
المؤسسين في االنفاق على التأسيس أو أنشطة الجمعية ، فضال عن المبلغ الذي يتم ايداعه بالبنك قبل  

كما   جنيه  الف  ين  عشر يقل عن  وال  األهلية،  المؤسسة  مواردها   تأسيس  ضمن  من  ية  المركز الوحدة  ان 
واالتحادات   الجمعيات  من  تحصله  الذي  والفنية  والتدريبية  االستشارية  خدماتها  تقديم  المالية 
والمؤسسات األهلية والمنظمات األجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات يصدر بها قرار من الوزير 

من القانون تنص على أنه «ال يجوز للوحدة تلقى    76المادة    حين أن   المختص بحد اقصى خمسة االف جنيه.
بين   الفرق  توضيح  االفضل  من  كان  فهل  عليها.»  تشرف  التى  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  مالي  دعم 
الدعم المالي من المؤسسات للوحدة والخدمات المقدمة من الوحدة للمؤسسات ، اوو كان يجب اإلشارة  

 من القانون»؟  76ون بالنص على «بدون مخالفة المادة فى الالئحة إلى مادة القان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الخاتمة والتوصيات 

القانون   على  تعديالت  اجراء  ضرورة    ، مصر  في  األهلي  العمل  بيئة  لتغيير  الالزم  من  انه  والئحته    149يبدو 
ية العمل األهلي ويقلل من دور الجهة اإلدارية أو الجهات المعنية   التنفيذية في الحد األدنى ، بما يؤكد على حر

ية ، بأن يكون االخطار " اخطارا حقيقيا " وتسهيل  التي لم يحددها القانون ، في الرقابة على الجمعيات األهل
انشاء الجمعيات والمؤسسات األهلية في الجانب المالي واإلداري ، والسماح بأن يكون للجمعية مقر في أي  
يف المصري، وتحتاج لعون مالي   مكان اداري حتى لو غرفة ، خاصة أن الكثير من الجمعيات تعمل في قرى الر

ـ  هائل لخوض معركتها   األقصى   الحد  ـ في  جديد   . أو بوضع قانون  األهلي  التنمية وكافة ميادين العمل  في 
 بهدف احداث توازن بين الجهة اإلدارية والجمعيات األهلية بما يطلق مساحات العمل األهلي إلى األمام .  

يسمح من   وهذا لن يتم اال بتوافر شروط تأسيس وعمل تكرس ديمقراطية العمل األهلي المصري، والذي
مبادرات أهلية   وبلورة  القيام بتوعيته  خالل  من  المصري  المجتمع  تقدم  في  تساعد  آلفاق  باالنطالق  خالله 

 مختلفة خاصة مع انسحاب الدولة من مجاالت الخدمات االجتماعية والصحية.  
أهلي  وجمعيات  وجماعية  فردية  مبادرات  من  جاءت  الكورونا  جائحة  مواجهة  بأن  الواقع  اثبت  في  وقد  ة 

الوباء  مواجهة هذا  ممكنا  يكن  ولم  الدولة،  أجهزة  جانب  من  جاء  منها  مصر، والقليل  محافظات  مختلف 
خالل   من  الوباء  مواجهة  بأهمية  والتوعية  االكسجين،  انابيب  توافر  على  ساعد  الذي   الشعب األداء  بدون 

حققته  ما  إلى  يشار  كما  االجتماعية.  بالمسافة  وااللتزام  الكمامة  في    ارتداء  تاريخها  عبر  المنظمات  هذه 
 مجاالت الصحة والتعليم واإلغاثة والعمل التطوعي.  

حالة   يز  بتعز أهدافها  تحقيق  في  المستقلة  الحقوقية  المؤسسات  بدور  باالعتراف  اال  ذلك  يتأتي  لن  كما 
اإلنسان   لحقوق  الدولية  المواثيق  في  عليها  المنصوص  األساسية  المعايير  واحترام  اإلنسان  التي  حقوق 

المصرية   الحكومة  اتخذتها  التي  العقابية  اإلجراءات  كافة  عن  والتراجع  ية.  المصر الحكومة  عليها  صدقت 
عام   للقضية    2011منذ  الكامل  اإلنهاء  واهمها  المؤسسات  هذه  إجراءات    2011لسنة    173ضد  ووقف 

هذه المؤسسات    المنع من السفر والتحفظ على األموال ضد عشرات النشطاء الحقوقيين واحترام دور 
 في الدفاع عن مبادئ حقوق اإلنسان. 

 ويمكن البدء من خالل عدد من التوصيات : 
على    1 المقترحة  التعديالت  لوضع  المستقلة  الحقوقية  المنظمات  ممثلي  من  عددا  تضم  لجنة  تشكيل  ـ 

 قانون الجمعيات األهلية وكذلك بالالئحة التنفيذية.  
ا  2 الراي  على  التعديالت  هذه  عرض  زمنية  ـ  فترة  خالل  عليها  المالحظات  لتلقى  المصري  والمجتمع  لعام 

 كافية.  
ـ عرض هذه التعديالت بشكل نهائي على مجلس النواب والشيوخ فور صياغة وفرز كل المفترحات الواردة    3

 من الجمعيات واألفراد.  
 والتأكيد على الجوانب التالية: 
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ية التنظيم اتساًقا مع   •  أحكام الدستور وأحكام المواثيق الدولية الملزمة ترسيخ مبدأ حر

طبيعة   • مع  يتناسب  الذي  القانوني  الشكل  ية  بحر تختار  أن  في  المدني  المجتمع  منظمات  حق 
 نشاطها

 تأسيس المنظمات األهلية باألخطار    •

ية دون تدخالت   •  حق مؤسسي الجمعية في وضع الئحتهم بحر

 ون وضع عراقيل او اعتراضات حكومية.  ـحق االنتساب إلى جمعيات ومنظمات أهلية بد •

 حق الجمعية في التعاون أو االنتساب إلى جمعية أو منظمة أو هيئة محلية دون إخطار  •

 حق الجمعية في االنتساب إلى شبكات محلية أو إقليمية أو دولية  •

 حق أعضاء الجمعية في تسيير نشاط جمعيتهم بدون تدخالت من الجهة اإلدارية .  •

 عية العمومية في الرقابة على أنشطة مجلس اإلدارة  حق أعضاء الجم   •

التزامها   • مع  والخارجية  الداخلية  الجهات  من  وتبرعات  ومنح  هبات  تلقي  في  األهلية  الجمعية  حق 
 بأخطار الجهة اإلدارية. 

السنوية   • ميزانيتها  تمويلها،  مصادر  اعالن  في  بالشفافية  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  التزام 
 .  ومنهجية عملها 

•  األخذ بنظام الرقابة الالحقة على التمويل األجنب 

يع   • التشر أو  العقوبات  قانون  في  سواء  األهلي  العمل  مجال  في  ية  للحر السلبية  العقوبات  الغاء 
 الخاص بالمؤسسات األهلية. 

من   • اإلدارة  مجلس  نشاط  وقف  أو  الجمعية  نشاط  وقف  في  اإلدارية  الجهة  تدخالت  كافة  الغاء 
 الالئحة.  نصوص القانون و 

 اسناد كافة الصالحيات الرقابية إلى االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية.   •

من   • تمارس  قيود  أي  دون  مبادرات  بأي  القيام  في  الشعبية  والتجمعات  المواطنين  حق  على  التأكيد 
 جانب الجهة اإلدارية.  
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 محامي وبباحث وناشط حقوقي
   2017حاصل على الماجستير في القانون العام والقانون الدولي من جامعة القاهرة  

والعلوم   االقتصاد  كلية  ـ  اإلنسان  وحقوق  المدني  المجتمع  دبلوم  على  حاصل 

 . 1999/2000جامعة القاهرة ـ العام الجامعي  السياسية
 . 1993ـحاصل على ليسانس الحقوق ـ جامعة عين شمس  

 ) 2018ـ   2006فيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان (المدير التن 
محاضر واستشاري تدريب في عدد من الندوات و الدورات التدريبية الخاصة بالمشاركة السياسيةـ  التنمية السياسية  

االتجار   -المرأة ـ بناء القدرات  والحمالت االنتخابية ـ حقوق الالجئين ـ دور المجتمع المدني ـ مراقبة االنتخابات حقوق  

  . "  بالبشر ـ الحقوق النقابية ـ مهارات االتصال والتواصل
ـ االشراف على واصدار عشرات التقارير النوعية حول المجتمع المدني المصري الصادرة عن المؤسسة العربية لدعم 

 .المجتمع المدني وحقوق اإلنسان
الديمقراطية ، قضايا برلمانية ، أحوال مصرية ، رؤي مصرية  والتي     : يات اآلتيةالعديد من التقارير في الدورله  نشر   

 يصدرها مركز الدراسات السياسية االستراتيجية باألهرام بلعربي 
مقاالت منشورة بموقع الحوار المتمدن ، العربي اليوم االخبارية ، نهضة مصر ، االحرار ، القدس العربي ، موقع مقال   له

 ، ساسة بوست . 21يتو، عربي ، بوابة ف 
 له العديد من الكتب واالصدارات في مجال حقوق اإلنسان، ومن أهمها: 

ورقة موقف : حتى ال يتحول الحبس االحتياطي من اجراء احترازي إلى عقوبة ، مؤسسة الدعم والتنمية   •
 .  2021واالعالم ، ابريل 

 " الية االستعراض الدوري الشاملمن خالل  تقييم اداء مجلس حقوق اإلنسان " تقرير •

   2013دليل تدريبي حول االتجار بالبشر ، جمعية الحقوقيات المصريات ،القاهرة  •
 .  2013دليل محاكم األسر ومكاتب التسوية : الجمعية المصرية تنمية ونشر الوعي القانوني : القاهرة   •
•   : القانوني  الوعي  وتنمية  لنشر  المصرية  الجمعية   " تحرير   " العام  العمل  في  المحاميات  مشاركة  دعم 

 .   2014القاهرة 
صالح الجنائي: دراسة مقارنة عن قوانين السجون قوانين السجون في الدول العربية ـ المنظمة العربية لإل   •

 .  2010دولة عربية " إعداد وتحرير " . القاهرة  11في 
المجتمع   • لدعم  العربية  المؤسسة  ـ  وتحرير)  (إعداد  الديمقراطي  التطور  دعم  في  المهنية  النقابات  دور 

 .   2009المدني وحقوق اإلنسان ـ القاهرة 
المصرية • المهنية  النقابات  عامي    حالة  المدني  2005/2006في  المجتمع  لدعم  العربية  المؤسسة  تقرير   ،

 . (إعداد وتحرير)  2006وحقوق اإلنسان ، القاهرة 
القاهرة  ـ   •  ، المجتمعية  بالمشاركة  للنهوض  المصرية  الجمعية  تقرير   : المصرية  الرئاسية  ،    2006االنتخابات 
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