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تقدمي

تقدمي:
مل يكن العمل الأهلي وحرية تكوين اجلمعيات الأهلية  فى م�رش مبناأى عما 
نال احلقوق واحلريات من قيود طوال العقود املا�شية، حيث مت ح�شاره مبنظومة 
وا�شتطاعت  وجوهره،  م�شمونه  من  اأفرغته  م�شت  عقود  خم�شة  طوال  قانونية 
ال�شلطة التنفيذية وب�شكل متعمد من حتويل هذا القطاع الأهلي اإىل اإدارات ووحدات 
ال�شلطات  اأعطتها من  قانونية  ن�شو�س  اإىل  ذلك  م�شتندة فى  ب�شكل كبري  لها  تابعة 

وال�شالحيات ما ل ت�شتحقه ول يت�شق مع هو مفرت�س.
لذا فاإن حترير العمل الأهلي ل ميكن اأن يت�شور دون اإحداث ثورة قانونية وت�رشيعية 
وتطلعات  وم�شكالت  واقع  عن  يعرب  قانون  عن  النهاية  فى  لتثمر  املورث  هذا  على  حقيقية 
هذا القطاع املهم وينزع عنه قيود واأغالل فر�شتها قوانني كانت ت�شنع فى املكاتب املغلقة، 
كما ي�شمن امل�شاركة احلقيقية من املخاطبني بهذا القانون وال يكون فر�شًا عليهم، لذا فقد 
الحتادات  مع  وبال�رشاكة  م�شت  �شنوات  خم�س  من  اأكرث  ومنذ  املتحدة  املجموعة  بادرت 
على  بالعمل  بها  اجلمعيات  واآلف  حمافظة  ع�رش  اإحدى  فى  الأهلية  للجمعيات  الإقليمية 
طرح م�شودة قانون جديد للجمعيات الأهلية انتهت فى �شنة 2007 بخروج مقرتح ببع�س 
التعديالت على مواد قانون اجلمعيات رقم 84 ل�شنة 2002  وتقدمت بهذا املقرتح للربملان 
اإل اأن ما قامت  امل�رشي، وبالرغم من عدم تفعيل اأو تبني هذه التعديالت من قبل الربملان 
به املجموعة املتحدة و�رشكاوؤها وغريها من مبادرات املجتمع املدين فى هذا ال�شدد كان لها 
اأولوياته لتحرير  دور مهم فى لفت انتباه الراأي العام لهذه الق�شية وو�شعها فى مو�شع 

العمل الأهلي فى م�رش.
املتحدة  املجموعة  ا�شتكملت  الهامة  الق�شية  بهذه  واإميانا  الدور  لهذا  وا�شتكمال 
قانون  �شياغة  اأجل  من  الإقليمية  الحتادات  من  �رشكائها  ومبعاونة  ر�شالتها  اأخرى  مرة 
جديد بالكامل  للجمعيات الأهلية  يت�شق مع تطلعات املجتمع ما بعد الثورة، وقد مرت هذه 
العملية مبراحل عدة بداأت منذ �شبتمرب 2011 بت�شكيل جلنة من اخلرباء تراأ�شها الأ�شتاذ 
وناق�شته  اجلديد  القانون  ملقرتح  اأولية  م�شودة  اإعداد  تولت  الربعي  اأحمد  الدكتور  اجلليل 
وطورته من خالل عدة لقاءات مع روؤ�شاء الحتادات الإقليمية وكذلك ع�رشة لقاءات مو�شعة 
اأبرز اجلمعيات،  اأهلية من  للجمعيات الأهلية فى ع�رش حمافظات �شارك فيها 500 جمعية 
وعلى �شوء املقرتحات والتو�شيات التى خرجت بها هذه اللقاءات مت اإ�شدار امل�شودة الثانية 
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تقدمي

من م�رشوع القانون املقرتح ونظمت بعدها املجموعة املتحدة، وفى الرابع من اإبريل 2012 
موؤمترًا مو�شعًا للجمعيات الأهلية �شارك فيه ما يزيد على 500 جمعية اأهلية ممثلة بروؤ�شاء 
جمال�س اإداراتها ف�شاًل عن لفيف من اخلرباء والقانونيني واملتخ�ش�شيني فى العمل الأهلي 
وعلى مدار يوم كامل من املناق�شات التى مت تداولها فى خم�شة حماور وجل�شات متوازية 

ليخرج بعد ذلك م�شودة م�رشوع القانون الثالثة والأخرية.
وما  بينها  فيما  ات�شال  قنوات  فتح  على  املتحدة  املجموعة  حر�شت  مواٍز  وب�شكل 
بني الربملان امل�رشي ممثال فى جلنة حقوق الإن�شان بها ومن منطق الت�شارك ل الت�شارع 
و�شاركت معها فى العديد من جل�شات ال�شتماع والنقا�س حول روؤيتها فى م�رشوع القانون 
اجلديد للجمعيات الأهلية، وقامت باإر�شال ن�شخة من مقرتحها للقانون اجلديد والذى نرى 
اأنه كان له اأثر وا�شتجابة لبع�س ما جاء به فى مقرتح القانون الذى اأعدته اللجنة بتاريخ 
8 مايو 2012، وهو املقرتح الذى نرى اأنه ل يزال بحاجة اإىل بع�س التعديالت اإل اأننا نراه  
اأعدتها  التى  املتتالية  القوانني  مبقرتحات  اأو  احلاىل  بالقانون  مقارنة  كبري  ب�شكل  اإيجابيًا 
تقييد  فى  املنهج  ذات  انتهاج  على  باإ�رشارها  ات�شمت  والتى  الجتماعية  ال�شئون  وزارة 

وتكبيل العمل الأهلي وفر�س الو�شاية عليه.
القانون �شواء  املعنيني بهذا  ومن منطق حر�شنا على تكري�س وتفعيل م�شاركة كل 
املجموعة  من  كو�شيلة  الكتاب  هذا  ياأتى  العام  بال�شاأن  املهتمني  اأو  الأهلية  اجلمعيات  من 
املتحدة لن�رش مقرتح القانون الذى اأعدته وكذلك ن�رش م�شودة م�رشوع القانون الذى اأعدته 
جلنة حقوق الإن�شان مبجل�س ال�شعب موؤخرًا بكل ما ورد عليهما من مالحظات ومقرتحات، 
موؤكدين على اأننا ندعم ونوؤيد اأي قانون لتنظيم العمل يدعم املبادئ التاليه واملت�شقة مع حرية 

تكوين اجلمعيات الأهلية وفقا للمعايري الدولية والد�شتورية امل�شتقر عليها : 
املبداأ الأول: حرية تاأ�شي�س اجلمعيات و�شهولة وب�شاطة اإجراءاته، على اأن يكون 
جلهة الإدارة حال العرتا�س على تاأ�شي�س اأي جمعية اأن تلجاأ اإىل الق�شاء وله وحده احلق يف 

احلكم يف �شحة اعرتا�شها اأو رف�شه. 
عمل  يف  الإدارة  جهة  تتدخل  اأن  يجب  فال  للجمعية،  الذاتي  الت�شيري  الثاين:  املبداأ 
هياكل اجلمعية اأو يف حتديد تلك الهياكل، فاجلمعية مملوكة لأع�شائها – مثلها مثل ال�رشكة 
التجارية – ول يجوز ملن كان غري ع�شو يف اجلمعية حتي جهة الإدارة اأن تتدخل فيها. من 
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اأن تخطر اجلمعية جهة الإدارة مبا ت�شدره من قرارات وجلهة الإدارة  اأن تطعن  املقبول 
عليها والق�شاء هو احلكم. 

املبداأ الثالث : احلق يف قبول التربعات من اأي م�شدر لتنفيذ اأن�شطة قانونية تتفق 
واأهداف اجلمعية واأحكام القوانني، �شواء اأكانت تلك التربعات داخلية اأو خارجية �رشيطة 
اأن تعلن عنها اجلمعية ب�شكل مالئم واأن تخطر بها اجلهة الإدارية والتي يكون من حقها 
اأن تعرت�س على قبولها اأمام الق�شاء الذي يقدر ويحكم. ولت�شجيع الدعم الداخلي نرى اأن 
يتم اعتبار اأي تربعات للجمعيات الأهلية تكاليف على الدخل تخ�شم من الوعاء ال�رشيبي 

للمتربع. 
حق اجلمعيات يف التوا�شل وتكوين ال�شبكات والتحالفات وغريها  املبداأ الرابع : 
من البني الت�شامنية ب�شكل دائم اأو موؤقت ومع املوؤ�ش�شات الدولية اأو الإقليمية اأو الوطنية، 

على اأن يجر اإخطار جهه الإدارة بذلك.
حق املنظمات الدولية يف العمل يف م�رش بحرية لنقل خرباتها اإىل  املبداأ اخلام�س: 
على  احل�شول  وبعد  املنظمات  مع  بالتعاون  املنظمات  تلك  تعمل  اأن  على  املحلية  املنظمات 
ترخي�س بالعمل علي اأن يتم ذالك ب�رشعة كافية ل توؤدي اإىل تعطيل عملها اأو التبا�س الأمور 

عليها اأو على �رشكائها. 
املبداأ ال�شاد�س : ل عقوبات بدنية اأو مالية مبالغ فيها فالعمل الأهلي عمل تطوعي 

ول يجب ترويع العاملني فيه واإخافتهم.

اإيهاب �شالم

مدير امل�شروعات باملجموعة املتحدة

 





اأوالً : امل�سودة الثالثة من مقرتح القانون املقدم من املجموعة 
للجمعيات  االإقليمية  االحتادات  مع  بالتعاون  املتحدة 

االأهلية فى اإحدى ع�سر حمافظة

االإن�سان  حقوق  جلنة  من  ال�سادر  القانون  م�سودة  ن�ص   : ثانيًا 
مبجل�ص ال�سعب بتاريخ 8 مايو 2012.

ثالثًا : مقارنة ما بني ن�سو�ص امل�سودة اخلا�سة باملجموعة املتحدة 
وم�سودة جلنة حقوق االإن�سان.

الف�صل الأول 

 نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي





11

اأوالً : امل�سودة الثالثة من مقرتح القانون املقدم من املجموعة املتحدة 
اإحدى  فى  االأهلية  للجمعيات  االإقليمية  االحتادات  مع  بالتعاون 
املو�سع  املوؤمتر  وتو�سيات  خمرجات  �سوء  على  حمافظة  ع�سرة 

للجمعيات الذى نظم فى 4 اإبريل 2012

  اإعداد
جلنة اخلرباء التى �شكلتها املجموعة املتحدة برئا�شة

 الأ�شتاذ الدكتور اأحمد الربعي 
اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم الت�شريعات الجتماعية كلية احلقوق – جامعة القاهرة 

قرر جمل�س ال�شعب القانون الآتي ن�شه، وقد اأ�شدرناه؛

)املادة الأوىل(
يعمل باأحكام القانون املرافق يف �شاأن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية والحتادات عدا 

اجلمعيات املن�شاأة بقانون اأو طبقًا لتفاقيات دولية.

 )املادة الثانية(
 ي�شمن هذا القانون حرية تاأ�شي�س اجلمعيات وا�شتقاللها مع التزام اجلمعيات يف 
نظامها الأ�شا�شي ون�شاطها ومتويلها مببادئ القانون والدميوقراطية والتعددية وال�شفافية 

وامل�شاواة وحقوق الإن�شان والتفاقيات الدولية امل�شادق عليها.
اأو تعطيله من قبل ال�شلطات العامة �شواء ب�شكل   ول يجوز عرقلة ن�شاط اجلمعية 

مبا�رش اأو غري مبا�رش.

)املادة الثالثة(
يق�شد باجلهة الإدارية يف تطبيق اأحكام هذا القانون وزارة ال�شئون الجتماعية، كما 
يق�شد باملحكمة املخت�شة املحكمة البتدائية  التي يقع يف دائرتها مركز اإدارة اجلمعية اأو 

املوؤ�ش�شة الأهلية اأو الحتاد العام اأو النوعي اأو الإقليمي بح�شب الأحوال.
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)املادة الرابعة( 
تعدل  اأن  القانون  بهذا  العمل  وقت  القائمة  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  على 
واإل  به  العمل  تاريخ  من  تبداأ  اأ�شهر  �شتة  خالل  وذلك   لأحكامه،  وفقًا  الأ�شا�شي  نظامها 

اعتربت منحلة بقوة القانون.
)املادة اخلام�شة(

القائمة وقت  للجمعيات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  التنفيذية والإدارية  الأجهزة  ت�شتمر 
العمل بهذا القانون يف مبا�رشة اأعمالها اإىل اأن  تتم اإعادة ت�شكيلها وفقًا لأحكامه.

)املادة ال�شاد�شة(
 يلغى القانون رق 84 ل�شنة 2002 ب�شاأن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، كما يلغى 

كل ن�س يخالف اأحكام هذا القانون.
)املادة ال�شابعة(

القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  الجتماعية  وال�شئون  التاأمينات  وزير  ي�شدر 
خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به، واإىل اأن ت�شدر هذه الالئحة ي�شتمر العمل بالالئحة 

والقرارات القائمة يف تاريخ العمل بالقانون املرفق مبا ل يتعار�س مع  اأحكامه.
)املادة الثامنة(

 ين�رش هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�رشه.

الف�شل الأول : تاأ�شي�س اجلمعيات
مادة )1(

تعترب جمعية يف تطبيق اأحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم م�شتمر ملدة معينة 
اأو غري معينة تتاألف من اأ�شخا�س طبيعيني، اأو اعتباريني، اأو منهما معًا ل يقل عددهم عن 
ع�رش اأ�شخا�س، لغر�س غري احل�شول على ربح مادي، ويجوز للمنظمات الأجنبية اأن تطلب  
الأهلية منفردة  اأن�شطة اجلمعيات  العربية ملمار�شة  اأكرث بجمهورية م�رش  اأو  لها  فتح مقر 
وذلك  القانون،  هذا  اأحكام  وفق  امل�شهرة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  مع  بال�رشاكة  اأو 
مبوجب طلب تقدمه املنظمة اإىل وزارة اخلارجية امل�رشية م�شفوعًاَ بالأوراق التى حتددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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من  يومًا  �شتني  الأجنبية خالل  املنظمة  البت يف طلب  علي وزارة اخلارجية  ويتعني 
تاريخ تقدميه، ويعترب عدم الرد يف امليعاد مبثابة قرار بقبول ت�شجيل املنظمة ويتعني علي 
وزارة اخلارجية اإبرام اتفاقية مع املنظمة املعنية يحدد فيه الن�شاط الذي متار�شه يف م�رش 
اأحكام  ومدته، وي�رشي علي املنظمات الأجنبية التي حت�شل على ترخي�س للعمل يف م�رش 

هذا القانون.
 مادة )2(

من  عليه  موقع  مكتوب  اأ�شا�شي  نظام  لها  يو�شع  اأن  اجلمعية  اإن�شاء  يف  ي�شرتط 
املوؤ�ش�شني، ويجب األ ي�شرتك يف تاأ�شي�شها من �شدر �شده حكم نهائي بعقوبة �شالبة للحرية 

لرتكابه جناية، اأو لرتكابه جنحة خملة بال�رشف، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
مادة )3(

يجب اأن يكون مركز اإدارة اجلمعية يف م�رش كما يجب اأن ي�شمل نظامها الأ�شا�شي 
البيانات الآتية:

اأ  ـ  ا�شم اجلمعية ب�رشط اأن يكون م�شتقًا من غر�شها، ول يجوز لها اأن تتخذ ت�شمية توؤدي اإىل 
اللب�س بينها وبني جمعية اأخرى ت�شرتك معها يف نطاق عملها اجلغرايف.

بـ  نوع وميدان ن�شاط اجلمعية ونطاق عملها اجلغرايف واملقر املتخذ مركزًا لإدارتها، ويجوز 
ان ت�شغل اجلمعية مقرها علي �شبيل ال�شت�شافة اأو غريها من طرق �شغل املقر القانونية 
ول ي�شرتط اأن يكون املقر مق�شورًا على اجلمعية وحدها بل ميكن اأن ت�شرتك فيه مع اأي 

�شخ�س طبيعي اأو معنوي اآخر.
ا�شم كل من الأع�شاء املوؤ�ش�شني ولقبه و�شنه وجن�شيته ومهنته وحمل اإقامته. ج ـ  

موارد اجلمعية وكيفية ا�شتغاللها والت�رشف فيها وا�شتثمار فائ�س اإيراداتها. د ـ  
هـ ـ الأجهزة التي متثل اجلمعية، واخت�شا�شات كل منها، وكيفية اختيار اأع�شائها وطرق 
العمومية  اجلمعية  لنعقاد  الالزم  والن�شاب  ع�شويتهم،  اإبطال  اأو  اإ�شقاط  اأو  عزلهم 
املمثلة للجمعية  ال�شباب واملراأة فيه والأجهزة الأخرى  الإدارة وكيفية متثيل  وجمل�س 

والن�شاب الالزم ل�شحة قراراتها. 
و  ـ  نظام الع�شوية و�رشوطها وحقوق الأع�شاء وواجباتهم، وعلى الأخ�س حق كل ع�شو يف 

الطالع على م�شتندات اجلمعية وحقه يف ح�شور اجلمعية العمومية والت�شويت فيها.
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ز ـ  نظام املراقبة املالية. 
ح  ـ  قواعد تعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية اأو اندماجها اأو تكوين فروع لها، واجلهة التي 

توؤول اإليها اأموالها يف حالة انق�شائها. 
على  املوافقة  اأو  العام  النفع  �شلطة طلب ك�شب اجلمعية �شفة  له  الذي   ط ـ  حتديد اجلهاز 

اإ�شفاء هذه ال�شفة عليها.
 ى ـ حتديد ممثل جماعة املوؤ�ش�شني يف اتخاذ اإجراءات التاأ�شي�س وال�شهر.

وتت�شمن الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظامًا منوذجيًا يجوز للجمعيات اتباعه يف 
اإعداد نظمها.

 مادة ) 4(
اإىل  احلل  عند  اأموالها  توؤول  اأن  على  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ين�س  اأن  يجوز 
اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات الأهلية اأو الحتادات امل�شهرة طبقًا لأحكام هذا القانون. ول يجوز 
اأن ين�س يف نظام اجلمعية على اأن توؤول اأموالها عند حلها اإىل الأع�شاء اأو ورثتهم اأو اأ�رشهم 

اأو اإىل اأي �شخ�س طبيعي.
مادة )5(

يودع ممثل جماعة املوؤ�ش�شني طلب تاأ�شي�س اجلمعية م�شحوبًا بامل�شتندات الالزمة 
لدى اجلهة الإدارية املخت�شة، وتثبيت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية مبجرد الإيداع.

مادة )6(
يجب اأن يكون طلب اإن�شاء اجلمعية م�شحوباً بامل�شتندات الآتية :

املوؤ�ش�شني. جميع  من  عليهما  موقع  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من  ن�شختني  		•
اإقرار من كل ع�شو موؤ�ش�س مت�شمنًا البيانات املن�شو�س عليها يف املادة الثانية  		•

والبند )ج( من املادة الثالثة من هذا القانون.
ملقرها مع مراعاة الفقرة )ب( باملادة 3. اجلمعية  �شغل  �شند  		•

وت�شع الالئحة التنفيذية لهذا القانون منوذجًا لطلب الإيداع كما حتدد كيفية اإمتامه 
اأداوؤه مقابل قيد نظام اجلمعية يف ال�شجل اخلا�س مبا ل يزيد على 100  والر�شم الواجب 

جنيه توؤول ح�شيلتها ل�شندوق اإعانة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
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مادة )7 (
للجهة الإدارية حق العرتا�س على ما ترى وجهًا لالعرتا�س عليه يف النظام الأ�شا�شي 

للجمعية اأو على كل اأو بع�س جماعة املوؤ�ش�شني.
باأ�شباب  اجلمعية  تخطر  اأن  فلها  لالعرتا�س،  وجهًا  الإدارية  اجلهة  راأت  واإذا 
اأ�شباب  باإزالة  اجلمعية  تقم  مل  فاإن  الو�شول،  بعلم  م�شحوب  م�شجل  بكتاب  اعرتا�شها 
العرتا�س خالل خم�شة ع�رش يومًا من تاريخ اإخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء اإىل 
الق�شاء. ويكون لها يف هذه احلالة اأن تطلب من الق�شاء على وجه ال�شتعجال اإزالة اأ�شباب 
املخالفة مع ا�شتمرار اجلمعية يف ن�شاطها، اأو وقف ن�شاط اجلمعية موؤقتًا حلني الف�شل يف 

مو�شوع اعرتا�س اجلهة الإدارية.
وتقوم اجلهة الإدارية بالتاأ�شري مبنطوق احلكم على هام�س قيد اجلمعية يف ال�شجل 

اخلا�س.

مادة )8(
للجمعية واحل�شول على  الأ�شا�شي  النظام  �شاأن الطالع على ملخ�س قيد  لكل ذي 
�شورة منه م�شدق عليها مبطابقتها لالأ�شل بعد اأداء الر�شم املقرر مبا ل يزيد على ع�رشون 
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اإعانة  و�شندوق  اجلمعية  بني  منا�شفة  ح�شيلتها  توؤول  جنيهًا، 

الأهلية.

مادة )9(
دون  جمعية  �شكل  العتباريني  اأو  الطبيعيني  الأ�شخا�س  من  جمموعة  اتخذت  اإذا 
اأو  حقوق  من  له  فيما  قائمة  اجلمعية  باعتبار  التم�شك  النية  ح�شن  للغري  فيكون  �شهرها 
الرجوع على هوؤلء الأ�شخا�س يف اأموالهم اخلا�شة وتكون م�شئوليتهم ت�شامنية عن جميع 

هذه احلقوق.

مادة )10(
ت�رشي اأحكام هذا الف�شل على كل تعديل يف نظام اجلمعية.
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الف�شل الثاين:  اأغرا�س اجلمعيات وحقوقها والتزاماتها 
مادة )11(

يحظر اأن يكون من بني اأغرا�س اجلمعية اأن متار�س ن�شاطًا من الأن�شطة الآتية :
تكوين ال�رشايا اأو الت�شكيالت الع�شكرية اأو ذات الطابع الع�شكري.

اأن يكون هدف اجلمعية اأو ن�شاطها من�رشفًا اإىل حتقيق الربح، ول يعد كذلك اتباع 
ال�شوابط التجارية لتحقيق ناجت ي�شاهم يف حتقيق اأغرا�س اجلمعية غري التجارية.

ممار�شة ن�شاط �شيا�شي باملخالفة للقانون املنظم لالأحزاب ال�شيا�شية.
اأو  اللغة  اأو  اللون  اأو  الأ�شل  اأو  ب�شبب اجلن�س  املواطنني  ن�شاط مييز بني  ممار�شة 

الدين اأو العقيدة.
مادة) 12(

لها  التابعني  الوزارات املخت�شة ندب من يلزم من املوظفني  اأن تطلب من  للجمعية 
عليها.وي�شدر  يتفق  التي  واملدة  بالكيفية  ر�شالتها  لأداء  للجمعية  الالزمة  املعاونة  لتقدمي 

بالندب قرار من الوزير املخت�س اأو من يفو�شه.
مادة )13(

مع عدم الإخالل باأية مزايا من�شو�س عليها يف قانون اآخر، تتمتع اجلمعيات اخلا�شعة 
لأحكام هذا القانون باملزايا الآتية :

اأنواع العقود  اأدائها على اجلمعية يف جميع  يقع عبء  التي  ال�شهر  ر�شوم  من  الإعفاء  	•
التي تكون طرفًا فيها كامللكية اأو الرهن اأو احلقوق العينية الأخرى، وكذلك من ر�شوم 

الت�شديق على التوقيعات.
املفرو�شة حاليًا والتي تفر�س م�شتقباًل. الدمغة  ر�شوم  من  •	الإعفاء 

من  ت�شتورده  ما  على  املفرو�شة  والتكميلية  الأ�شلية  اجلمركية  الر�شوم  من  الإعفاء  	•
والتكميلية  الأ�شلية  اجلمركية  الر�شوم  من  تعفي  كما  اإنتاج،  ولوازم  واأجهزة  معدات 
املفرو�شة ما تتلقاه من معونات وهبات وتربعات من اخلارج وي�شرتط يف جميع الأحوال 
ويحظر  الإدارية  اجلهة  تقررها  التي  لل�شوابط  وفقًا  لن�شاطها  لزمة  الأ�شياء  تكون  اأن 
الت�رشف يف الأ�شياء املعمرة منها التي حتدد بقرار من وزير ال�شوؤون الجتماعية قبل 

مرور خم�س �شنوات ما مل تدفع عنها الر�شوم اجلمركية امل�شتحقة.
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•	اإعفاء الأن�شطة املن�شو�س عليها باملادة )18( من هذا القانون من جميع اأنواع ال�رشائب 
والر�شوم.

من �رشيبة املبيعات التي يقع عبء اأدائها على اجلمعية. •	الإعفاء 
التربعات التي تقدم للجمعيات اأو املوؤ�ش�شات الأهلية تكاليف على الدخل مبا ل  •	اعتبار 

يزيد على 15% منه.
اأجور نقل املعدات والآلت بوا�شطة ال�شكك احلديدية. من   %25 قدره  •	تخفي�س 

من ا�شتهالك املياه والكهرباء.  %50 قدره  •	تخفي�س 
املقررة  اخلا�شة  التليفونية  واملكاملات  ال�شرتاكات  تعريفة  اجلمعيات  على  ت�رشي  	•

للمنازل.
مادة )14(

لكل ع�شو حق الن�شحاب من اجلمعية يف اأي وقت ي�شاء ول يخل ذلك بحق اجلمعية 
عن  التعوي�س  يف  بحقها  اأو  لديه،  باأموالها  اأو  لها،  عليه  م�شتحقًا  يكون  قد  مطالبته مبا  يف 

ان�شحابه منها على نحو اأ�رش بها.
بعلم  م�شحوب  بكتاب  بان�شحابه  الإدارية  اجلهة  اإخطار  املن�شحب  الع�شو  وعلى 

الو�شول.

مادة ) 15(
للجمعية احلق يف متلك العقارات مبا ميكنها من حتقيق اأغرا�شها.

مادة  )16(
يجوز للجمعية اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو ناٍد 

يكون مقره خارج م�رش ب�رشط اإبالغ اجلهة الإدارية بذلك.

مادة ) 17(
يجوز للجمعية اأن تقبل التربعات داخل جمهورية م�رش العربية من اأ�شخا�س طبيعية 
اأو معنوية م�رشية اأو اأجنبية مقيمة يف م�رش، وتلتزم اجلهة الإدارية يف هذا ال�شاأن باعداد 

بيان دوري �شنوي عن اجلهات الأجنبية امل�رشح لها بالعمل يف م�رش.
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اأموال   – اأن حت�شل على  اإخطار اجلهة الإدارية املخت�شة  – بعد  ويجوز للجمعية 
من اخلارج اأو تر�شل اأمواًل اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات خارج البالد وتلتزم اجلهة الإدارية 
باإخطار اجلمعية براأيها خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، فاإذا انق�شت هذه املدة 

دون اإبداء الراأي عد ذلك قبوًل لتلقي التربع.
اأن تخطر  ويف حالة اعرتا�س اجلهة الإدارية على تلقي اجلمعية تلك الأموال عليها 
اإىل املحكمة املخت�شة  تلجاأ  اإليها، واأن  امل�شار  الثالثني يومًا  انتهاء مدة  اجلمعية بذلك قبل 
باأ�شباب العرتا�س خالل خم�شة اأيام من تاريخ اعرتا�شها، وتف�شل املحكمة فى اعرتا�س 

اجلهة الإدارية بالقبول اأو بالرف�س خالل ع�رشة اأيام من تاريخ ورود العرتا�س اليها.
مادة )18(

اأن  اأغرا�شها  حتقيق  يف  وللم�شاهمة  املالية  مواردها  دعم  �شبيل  يف  للجمعية  يجوز 
واملباريات  واملعار�س  والأ�شواق اخلريية  والإنتاجية واحلفالت  امل�رشوعات اخلدمية  تقيم 

الريا�شية.
اجلهة  موافقة  بعد  لها  يكون  التربعات،  تلقي  يف  اجلمعية  بحق  الإخالل  عدم  ومع 
الذي  النحو  على  العتبارية  اأو  الطبيعية  الأ�شخا�س  من  التربعات  املخت�شة جمع  الإدارية 

حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة )19(

ل يجوز لغري املوظفني الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من وزير ال�شوؤون الجتماعية 
دخول مقر اجلمعية اأو فروعها اأو الطالع على �شجالتها اأو ح�شور جمعيتها العمومية.

لل�شوابط  وفقًا  اإليهم  امل�شار  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  موظفي  اأداء  ويكون 
والقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ول يجوز ملوظفي اجلهة 

الإدارية الطالع على ال�شجالت اإل مرة واحدة خالل عام.
مادة )20(

على اجلمعية اأن حتتفظ يف مركز اإدارتها بالوثائق واملكاتبات وال�شجالت اخلا�شة 
التي  اإم�شاكها وا�شتعمالها والبيانات  ال�شجالت وكيفية  التنفيذية هذه  بها، وتبني الالئحة 

حتتوي عليها.
ويجب ختم هذه ال�شجالت من اجلهة الإدارية املخت�شة قبل ا�شتعمالها.  
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مادة )21(
يجب اأن يكون لكل جمعية ميزانية �شنوية واأن تدون ح�شاباتها يف دفاتر يبني فيها 
على وجه التف�شيل امل�رشوفات والإيرادات مبا يف ذلك التربعات وم�شدرها، واإذا جاوزت 
احل�شاب  عر�س  الإدارة  جمل�س  على  وجب  جنيه  األف  ع�رشين  اإيراداتها  اأو  م�رشوفاتها 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  احل�شابيني  املراجعني  بجدول  املقيدين  املحا�شبني  اأحد  على  اخلتامي 
الأقل،  على  ب�شهر  العمومية  اجلمعية  انعقاد  قبل  عنه  تقرير  وتقدمي  لفح�شه  له  املوؤيدة 
قبل  مقر اجلمعية  احل�شابات يف  مراقب  وتقرير  الإدارة  وتقرير جمل�س  امليزانية  وتعر�س 

انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية اأيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم الت�شديق عليها.
وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عر�س هذه امل�شتندات.

مادة )22(
اأموالها  تودع  واأن  اأغرا�شها،  يحقق  فيما  اإل  اأموالها  تنفق  باأل  اجلمعية  تلتزم 
الدخول  اأو �شندوق توفري، وميتنع عليها  به لدى م�رشف  اأ�شهرت  الذي  با�شمها  النقدية 

يف م�شاربات مالية.
وللجمعية اأن ت�شتثمر فائ�س اإيراداتها يف اأعمال حمققة الك�شب ت�شمن لها احل�شول 

على مورد ثابت اأو اأن تعيد توظيفها يف م�رشوعاتها الإنتاجية واخلدمية.

مادة )23(
ترى  قرارًا  اجلمعية  فيها  ت�شدر  اأو  الإدارة  جمل�س  فيها  ي�شدر  التي  الأحوال  يف 
اجلهة الإدارية املخت�شة اأنه خمالف للقانون اأو للنظام الأ�شا�شي للجمعية اأو للنظام العام 
اأو الآداب، فيكون لهذه اجلهة خالل �شهر من تاريخ اإبالغها بالقرار اأن تطلب من اجلمعية 
فاإذا مل تقم اجلمعية ب�شحبه خالل  القرار،  الو�شول �شحب  بكتاب م�شجل م�شحوب بعلم 
�شبعة اأيام من تاريخ اإخطارها، كان للجهة الإدارية اأن تلجاأ اإىل الق�شاء بطلب اإلغاء القرار.
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الف�شل الثالث : اأجهزة اجلمعية 
اأوًل : اجلمعية العمومية

مادة )24(
ثالثة  ع�شويتهم  على  م�شت  الذين  الأع�شاء  جميع  من  العمومية  اجلمعية  تتكون 

اأ�شهر على الأقل واأوفوا باللتزامات املفرو�شة عليهم وفقًا للنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )25(
تنعقد اجلمعية العمومية بناء على :

دعوة من جمل�س الإدارة.   .1
دعوة ممن يفو�شه 10% من عدد الأع�شاء الذين لهم حق ح�شور اجلمعية العمومية،   .2
على اأن توجه الدعوى باإخطار كتابي لكل من اأع�شاء جمل�س الإدارة واأع�شاء اجلمعية 
العمومية الذين لهم حق احل�شور، يبني فيها مكان الجتماع وموعده وجدول الأعمال.
ويجوز اأن تتم الدعوى بالإعالن عنها مرتني متتاليتني يف مكان بارز يف اإحدى ال�شحف   

اليومية.
دعوة من املفو�س املعني طبقًا للمادة)40(.   .3

اأمر على عري�شة  اإذا راأت �رشورة لذلك مبوجب  دعوى من اجلهة الإدارية املخت�شة    .4
ي�شدره القا�شي املخت�س.

مادة )26(
يف  يحدد  اآخر  مكان  اأي  اأو  للجمعية  الرئي�شي  املركز  يف  العمومية  اجلمعية  تنعقد 
الدعوى املرفق بها جدول الأعمال، وتر�شل ن�شخة من جميع الأوراق املطروحة على اجلمعية 
اإىل اجلهة الإدارية والحتاد املخت�س قبل النعقاد بخم�شة ع�رش يومًا على الأقل، ولكل منهما 

اأن يندب من يح�رش الجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر يف غري امل�شائل الواردة يف جدول الأعمال مبوافقة 

الأغلبية املطلقة ملجموع عدد اأع�شائها احلا�رشين.
ويجب اإبالغ كل من اجلهة الإدارية والحتاد املخت�س ب�شورة من حم�رش اجتماع 

اجلمعية العمومية خالل ثالثني يومًا من تاريخ انعقاده.
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مادة )27(
لنتهاء  التالية  اأ�شهر  الأربعة  خالل  �شنة  كل  مرة  العمومية  اجلمعية  دعوة  يجب 
ال�شنة املالية للجمعية وذلك للنظر يف امليزانية واحل�شاب اخلتامي وتقرير  جمل�س الإدارة 
عن اأعمال ال�شنة وتقرير مراقب احل�شابات وانتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة بدًل من الذين 
زالت ع�شويتهم وتعيني مراقب للح�شابات وحتديد اأتعابه وغري ذلك من امل�شائل التي يرى 

جمل�س الإدارة اإدراجها يف جدول الأعمال.
النظام  تعديل  يف  للنظر  عادية  غري  لجتماعات  العمومية  اجلمعية  دعوة  ويجوز 
الأ�شا�شي للجمعية اأو حلها اأو اندماجها يف غريها اأو عزل اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو غري ذلك 

من الأ�شباب.
مادة )28(

يعترب اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحًا بح�شور الأغلبية املطلقة لأع�شائها، فاإن 
مل يتكامل العدد اأجل الجتماع اإىل جل�شة اأخرى تعقد خالل مدة اأقلها �شاعة واأق�شاها خم�شة 
ويكون  للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  يحدده  ملا  تبعًا  الأول  الجتماع  تاريخ   من  يومًا  ع�رش 
من  املائة  يف  ع�رشة  عن  يقل  ل  عدد  باأنف�شهم  ح�رشه  اإذا  �شحيحًا  احلالة  هذه  يف  النعقاد 

الأع�شاء اأو ع�رشة اأع�شاء اأيهما اأكرث.
مادة )29(

ح�شور  يف  ميثله  اآخر  ع�شو  كتابة  عنه  ينيب  اأن  العمومية  اجلمعية  لع�شو  يجوز 
اجلمعية العمومية وفقًا للقواعد التي يقررها النظام الأ�شا�شي للجمعية.

ول يجوز اأن ينوب الع�شو عن اأكرث من ع�شو واحد.
مادة) 30(

م�شلحة  له  كانت  اإذا  الت�شويت  يف  ال�شرتاك  العمومية  اجلمعية  لع�شو  يجوز  ل 
�شخ�شية يف الأمر املعرو�س وذلك فيما عدا انتخاب اأجهزة اجلمعية.

مادة )31(
ت�شدر قرارات اجلمعية العمومية بالأغلبية املطلقة لالأع�شاء احلا�رشين.

اأع�شاء  لعدد  املطلقة  بالأغلبية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرارات  وت�شدر 
اجلمعية ما مل ين�س النظام الأ�شا�شي على ن�شبة اأعلى.
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ثانياً : جمل�س الإدارة 

مادة )32(
يكون لكل جمعية جمل�س اإدارة يتكون من عدد فردي من الأع�شاء ل يقل عن خم�شة 
وفقًا  �شنوات  �شت  مدتها  لدورة  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  ع�رش  خم�شة  على  يزيد  ول 
اأع�شائه  اأن يجري جتديد انتخاب ثلث  النظام الأ�شا�شي للجمعية، على  للقواعد املقررة يف 

بدًل ممن تنتهي ع�شويته بطريق القرعة كل �شنتني.
ول يجوز اإعادة انتخاب من اأكمل دورة املجل�س كاملة اإل بعد ق�شاء �شنتني على الأقل 

خارج املجل�س.
ول حت�شب �شمن هذه املدة اأية مدد ع�شوية �شابقة على العمل بهذا القانون.

ثالث  اأق�شاها  ملدة  املوؤ�ش�شني  جماعة  طريق  عن  اإدارة  جمل�س  اأول  تعيني  ويكون 
�شنوات.

ويف اجلمعيات التي ي�شرتك يف ع�شويتها اأجانب، يجوز اأن يكون من بينهم اأع�شاء 
مبجل�س الإدارة ب�رشط املعاملة باملثل.

مادة )33(
مع مراعاة ال�رشوط اخلا�شة التي يت�شمنها النظام الأ�شا�شي للجمعية ي�شرتط فيمن 
ير�شح لع�شوية جمل�س اإدراتها اأن يكون متمتعًا بحقوقه املدنية، وم�شى على ع�شويته يف 

اجلمعية مدة ثالثة اأ�شهر على الأقل ويحدد النظام الأ�شا�شي للجمعية ال�رشوط الأخرى.
مادة )34(

الإدارة  جمل�س  لع�شوية  املر�شحني  باأ�شماء  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  اإبالغ  يجب 
خالل ثالثة اأيام التالية لقفل باب الرت�شيح وقبل موعد اإجراء النتخابات بثالثني يومًا.

باأ�شباب  املر�شحني  من  ا�شتبعاده  ترى  ومن  اجلمعية  تخطر  اأن  الإدارية  وللجهة 
اعرتا�شها خالل ع�رشة اأيام من تاريخ اإخطارها، فاإذا مل يتنازل املر�شح عن الرت�شيح خالل 
�شبعة اأيام من تاريخ اإخطاره، كان للجهة الإدارية اأن تلجاأ اإىل الق�شاء بطلب ا�شتبعاده من 

الرت�شيح. وعلى املحكمة اأن تف�شل يف الطلب قبل املوعد املحدد لالنتخابات.
مادة )35(

الإدارية  اجلهة  يف  العمل  وبني  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  بني  اجلمع  يحظر 
تقت�رش  التي  اجلمعيات  على  هذا احلظر  ي�رشي  ول  القانون،  هذا  اأحكام  بتنفيذ  املخت�شة 

ع�شويتها على العاملني بهذه اجلهة.
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مادة )36(
يجوز لع�شو جمل�س الإدارة اأن يتقا�شي مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها يف اأداء  
اأعمال للجمعية، اأو احل�شول على اأتعاب مقابل اأعمال يوؤديها للجمعية وفقًا ملا يقرره نظامها 

الأ�شا�شي وب�رشط موافقة جمل�س الإدارة.
مادة )37(

يخت�س جمل�س اإدارة اجلمعية باإدارة جميع �شوؤونها عدا ما ي�شتلزم نظامها الأ�شا�شي 
موافقة اجلمعية العمومية عليه. ورئي�س جمل�س الإدارة هو الذي ميثل اجلمعية اأمام الق�شاء 

ولدى الغري.
مادة )38(

يكون  ول  �شهور،  ثالثة  كل  الأقل  على  مرة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ينعقد  اأن  يجب 
انعقاده �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائه، وت�شدر قراراته مبوافقة الأغلبية املطلقة لعدد 

احلا�رشين ما مل ين�س النظام الأ�شا�شي على خالف ذلك.
وعند ت�شاوي عدد الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

وعلى جمل�س الإدارة اإبالغ اجلهة الإدارية املخت�شة ب�شورة من حما�رش جل�شاته 
من  يومًا  ثالثني  منهما خالل  اأي  من  ت�شدر  التي  والقرارات  العمومية  واجتماع اجلمعية 

تاريخ �شدورها.
مادة) 39(

يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعني مديرًا من اأع�شائه اأو من غري اأع�شائه يخت�س باأعمال 
الإدارة، ويحدد قرار تعيينه الأجور واملكافاآت والبدلت امل�شتحقو له.

مادة )40(
مع مراعاة اأحكام النظام الأ�شا�شي للجمعية، اإذا اأ�شبح عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة 
اأقدم  برئا�شة  اجلمعية  اإدارة  يف  املجل�س  اأع�شاء  باقي  ي�شتمر  �شحيحًا،  لنعقاده  يكفي  ل 

الأع�شاء �شنًا وتثبت لهم كافة اخت�شا�شات جمل�س الإدارة.
ويتعني عليهم دعوة اجلمعية العمومية خالل �شهر على الأكرث لنتخاب جمل�س اإدارة 

جديد.
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ال�شوؤون   وزير  يقوم  اأع�شائه  كافة  على  املجل�س  اأعمال  مبا�رشة  تعذر  حالة  ويف 
له جميع  العمومية مفو�شًا على اجلمعية وتكون  اأع�شاء اجلمعية  اأحد  بتعيني  الجتماعية 
�شالحيات جمل�س الإدارة، ويلتزم املفو�س بدعوة اجلمعية العمومية خالل �شهر على الأكرث 

من تاريخ تعيينه.
الف�شل الرابع : حل اجلمعيات

مادة )41(
يجوز حل اجلمعية اختياريًا بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية وفقًا للقواعد 
اأو  اأن يت�شمن قرار احلل تعيني م�شف  املقررة يف نظامها الأ�شا�شي ويف هذه احلالة يجب 

اأكرث ملدة يحددها القرار وباأجر يعينه.
مادة ) 42 (

يجوز حل اجلمعية ق�شائيًا بحكم من املحكمة البتدائية التي يقع يف دائرتها مركزها، 
بناء على طلب اأحد اأع�شائها اأو اجلهة الإدارية، وذلك يف احلالت الآتية:

اإذا ح�شلت على اأموال من جهة خارجية اأو اأر�شلت اأمواًل اإىل جهة خارجية باملخالفة 
حلكم املادة )17( من هذا القانون.

اإذا مل تنعقد جمعيتها العمومية عامني متتاليني اأو مل تنعقد بناء على الدعوة لنعقادها 
وفقًا حلكم البندين )ج،د( من املادة )25(.

اإذا ثبت عجزها عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.
اإذا انت�شبت اأو اأ�شرتكت اأو ان�شمت اإىل ناٍد اأو جمعية اأو هيئة اأو منظمة مقرها خارج 

م�رش باملخالفة لن�س املادة )16(.
اأن مار�شت ن�شاطًا من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف  اأغرا�شها  اأن من بني  اإذا تبني 

املادة )11( من هذا القانون.
اإذا قامت بجمع تربعات باملخالفة لن�س املادة )18(.

بوقف  ال�شتعجال  وجه  على  تاأمر  – اأن  ذلك  اإليها  طلب  – اإذا  للمحكمة  ويجوز 
الن�شاط املخالف اإىل حني الف�شل يف مو�شوع طلب احلل. اإذا كان الطلب مبنيًا على خمالفة 

حكم املادة )11( من هذا القانون.
ويف جميع الأحوال يجوز للمحكمة اإذا حكمت برف�س طلب احلل اأن تق�شي ببطالن 

الت�رشف اأو اإزالة ال�شبب الذي بني عليه الطلب اأو حل جمل�س الإدارة.
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واإذا كان طلب احلل قد رفع من اأحد الأع�شاء وطلبت اجلمعية تعوي�شًا عن الأ�رشار 
التي اأ�شابتها من جراء ذلك، فتلتزم املحكمة بالف�شل يف طلب التعوي�س مع ف�شلها يف طلب 

احلل.
وعلى املحكمة اإذا ق�شت بحل اجلمعية اأن تعني م�شفيًا اأو اأكرث ملدة حتددها ومقابل 

اأجر تعينه.
مادة )43(

يف الأحوال املن�شو�س عليها يف املادتني ال�شابقتني اإذا انق�شت املدة املحددة للت�شفية 
دون متامها جاز مدها ملدة واحدة اأخرى بقرار من جهة التعيني واإل تولت اجلهة الإدارية 

اإمتام الت�شفية.
مادة ) 44(

امل�شفى  بت�شليم  املبادرة  املنحلة وموظفيها  اإدارة اجلمعية  القائمني على  يجب على 
جميع امل�شتندات وال�شجالت والأوراق اخلا�شة بها مبجرد طلبها، وميتنع عليهم كما ميتنع 
�شوؤون  من  �شاأن  اأي  يف  الت�رشف  لها  واملدينني  اجلمعية  اأموال  لديها  املودع  اجلهة  على 

اأموالها اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفى.
مادة )45(

يف  املقررة  لالأحكام  وفقًا  الباقية  الأموال  بتوزيع  امل�شفي  يقوم  الت�شفية  متام  بعد 
اأ�شبحت  ذلك  ومع  وجد  اأو  النظام  هذا  يف  ن�س  يوجد  مل  فاإذا  للجمعية.  الأ�شا�شي  النظام 
طريقة التوزيع املن�شو�س عليها فيه غري ممكنة، وجب على اجلمعية العمومية اإذا كان احلل 
اختياريًا، وعلى املحكمة اإذا كان احلل ق�شائيًا اأن تقرر حتويل اأموال اجلمعية املنحلة اإىل 

�شندوق اإعانة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
وتتبع هذه الأحكام يف حالة توىل اجلهة الإدارية اإمتام الت�شفية.

مادة )46(
تخت�س املحكمة البتدائية التي يقع يف دائرتها مركز اجلمعية دون غريها بالف�شل يف 

كل دعوى ترفع من امل�شفى اأو عليه.
مادة) 47(

يحظر  كما  اختياريًا،  بحلها  قرار  اأو  حكم  �شدر  التي  اجلمعية  اأع�شاء  على  يحظر 
على القائمني باإدارتها موا�شلة ن�شاطها اأو الت�رشف يف اأموالها ويحظر على كل �شخ�س اأن 

ي�شرتك يف ن�شاط اأية جمعية مت حلها.
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الف�شل اخلام�س :  اجلمعيات ذات النفع العام 
مادة )48(

تخ�شع اجلمعيات ذات النفع العام لأحكام هذا القانون فيما مل يرد به ن�س خا�س 
يف هذا الف�شل.

مادة )49(
يجوز اإ�شفاء �شفة النفع العام على كل جمعية يق�شد بها حتقيق م�شلحة عامة عند 
تاأ�شي�شها اأو بعد تاأ�شي�شها، وذلك بناء على طلب اجلمعية، اأو بناء على طلب وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية وموافقة اجلمعية.
ويف جميع الأحوال ل ت�شبح اجلمعية ذات نفع عام اإل ب�شدور قرار من رئي�س جمل�س 

الوزراء باعتبارها كذلك.
كما يجوز بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء �شحب �شفة النفع العام من اجلمعية.

ول يجوز للجمعية ذات النفع العام اأن تقرر الندماج يف جمعية اأخرى اأو تقبل اندماج 
جمعية اأخرى فيها اإل مبوافقة اجلهة الإدارية املخت�شة.

مادة )50(
الأموال  بتملك  املتعلقة  الأهلية  قيود  من  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  ت�شتثني 

والعقارات.
مادة )51(

من  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  به  تتمتع  ما  اجلمهورية  رئي�س  من  بقرار  يحدد 
امتيازات ال�شلطة العامة، كعدم جواز احلجز على اأموالها كلها اأو بع�شها وعدم جواز متلك 
هذه الأموال مب�شي املدة وجواز قيام اجلهة الإدارية املخت�شة بنزع امللكية للمنفعة العامة 

لالأغرا�س التي تقوم بها اجلمعية.
مادة )52(

العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اإحدى  اإىل  يعهد  اأن  الجتماعية  ال�شوؤون  لوزير  يجوز 
باإدارة موؤ�ش�شة تابعة للوزارة اأو لغريها من الوزارات اأو الوحدات املحلية بناء على طلبها 
اأو تنفيذ بع�س م�رشوعاتها اأو براجمها، ويف هذه احلالة تعترب اأموال اجلمعية اأمواًل عامة.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي



27

مادة )53(
هذه  وتتناول  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  لرقابة  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  تخ�شع 
للقوانني  مطابقتها  من  والتحقق  اإليها  امل�شند  امل�رشوع  يف  لأعمال اجلمعية  الرقابة فح�شًا 

واللوائح والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
ويتوىل هذه الرقابة مفت�شون يعينهم وزير التاأمينات ال�شوؤون الجتماعية.

مادة )54(
اإذا تبني للجهة الإدارية وقوع اأخطاء ج�شيمة توؤثر على حتقيق اجلمعية ذات النفع 
اأو م�رشوعات،  اإليها من برامج  اأو تنفيذ ما عهد  اأو ممار�شتها لأن�شطتها  العام لأغرا�شها 

فيكون لوزير التاأمينات وال�شوؤون الجتماعية اتخاذ الإجراءات الآتية اأو اأحدها:
- وقف ن�شاط امل�رشوع امل�شند اإليها موؤقتًا حلني اإزالة املخالفات.

 - �شحب امل�رشوع امل�شند اإليها.
- حل جمل�س اإدارة اجلمعية وتعيني مفو�س اإىل حني دعوة اجلمعية العمومية خالل ثالثة 

اأ�شهر على الأكرث من تاريخ تعيينه لنتخاب جمل�س اإدارة جديد.
)هل نحتاج اإىل ن�س خا�س بـ : الإيواء ؟(  

مقرتح بن�س مادة لالإيواء ان كانت هناك حاجة اإىل ذلك.
مادة )(

اإيواء الأطفال وامل�شنني واملر�شى  اأماكن  اأو لغريها تخ�شي�س   ل يجوز للجمعيات 
باأمرا�س مزمنة وغريهم من املحتاجني اإىل الرعاية الجتماعية وذوي الحتياجات اخلا�شة 
اإل برتخي�س من اجلهة الإدارية املخت�شة ويجوز لذات اجلهة اإلغاء الرتخي�س، اإذا خالفت 
الرتخي�س  منح  اإجراءات  قواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  اجلمعية �رشوطه وحتدد 

واإلغائه.
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الف�شل ال�شاد�س: املوؤ�ش�شات الأهلية 
مادة )55(

ت�رشي على املوؤ�ش�شات الأهلية جميع الأحكام املقررة يف �شوؤون اجلمعيات فيما مل 
يرد به ن�س يف هذا الف�شل.

مادة ) 56(
تن�شاأ املوؤ�ش�شة الأهلية بتخ�شي�س مال ل تقل قيمته عن ع�رشين األف جنيه ملدة معينة 
اأو غري معينة لتحقيق غر�س غري الربح املادي، ول تلتزم املوؤ�ش�شات القائمة وقت �شدور هذا 

القانون بتوفيق اأو�شاعها.

مادة) 57(
املوؤ�ش�شني  من  جمموعة  اأو  واحد  موؤ�ش�س  بوا�شطة  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يكون 
من الأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني اأو منهما معًا ي�شعون نظامًا اأ�شا�شيًا ي�شتمل على 

البيانات الآتية :
- ا�شم املوؤ�ش�شة ونطاق عملها اجلغرايف ومركز اإدارتها.

- الغر�س الذي اأن�شئت املوؤ�ش�شة لتحقيقه.
- بيان تف�شيلي دقيق لالأموال املخ�ش�شة لهذا الغر�س.

- تنظيم اإدارة املوؤ�ش�شة مبا يف ذلك حتديد اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الأمناء وطريقة تعيني املدير.
- نظام الرقابة الذي يكفل حتقيق املوؤ�ش�شة لغر�شها.

ويجوز اإن�شاء املوؤ�ش�شة الأهلية ب�شند ر�شمي اأو بو�شية يعد اأيهما النظام الأ�شا�شي 
وتت�شمن  ال�شابقة.  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�س  البيانات  على  ا�شتماله  ب�رشط  للموؤ�ش�شة 
اإعداد  يف  اتباعه  الأهلية  للموؤ�ش�شات  يجوز  نظامًا منوذجيًا  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة 

نظامها.
مادة )58(

متى كان اإن�شاء املوؤ�ش�شة الأهلية ب�شند ر�شمي جاز ملن اأن�شاأها اأن يعدل عنها ب�شند 
ر�شمي اآخر وذلك اإىل اأن يتم اإيداع اأوراقها.
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مادة )59(
اأو  هبة  مبثابة  وورثته  املن�شئ  دائني  اإىل  بالن�شبة  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يعترب 
و�شية. فاإذا كانت املوؤ�ش�شة قد اأن�شئت اإ�رشارًا بحقوقهم جاز لهم مبا�رشة الدعاوى التي 

يقررها القانون يف مثل هذه احلالة بالن�شبة اإىل الهبات والو�شايا.
مادة  )60(

تثبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة الأهلية اعتبارًا من اليوم التايل لإيداع نظامها 
جمل�س  رئي�س  اأو  املوؤ�ش�شة  من�شئ  طلب  على  بناء  الإيداع  ويتم  حكمه  يف  ما  اأو  الأ�شا�شي 

الأمناء.
وت�رشي يف هذا ال�شاأن اأحكام البنود 1، 2، 3 والفقرة الأخرية من املادة )6( من هذا 

القانون.

مادة )61(
امناء  – جمل�س  اإن�شائها  طريقة  كانت  – واأيًا  اأهلية  موؤ�ش�شة  لكل  يكون  اأن  يجب 

يتكون من ثالثة على الأقل يخت�س بتعيينهم املوؤ�ش�س اأو جمموعة املوؤ�ش�شني.
ويجوز اأن يكون املوؤ�ش�س اأو املوؤ�ش�شون اأع�شاء اأو روؤ�شاء لهذا املجل�س، ويف حالة 
عدم تعيني جمل�س لالأمناء اأو اأحوال خلو اأماكنهم اأو اأحدهم وتعذر تعيني بدًل منه، تتوىل 

اجلهة الإدارية املخت�شة تعيني من يحل حمله.
مادة )62(

هو  املجل�س  ورئي�س  الأ�شا�شي  لنظامها  وفقًا  املوؤ�ش�شة  اإدارة  الأمناء  جمل�س  يتوىل 
الذي ميثلها اأمام الق�شاء ولدى الغري.

مادة )63(
كما  قانوين  ت�رشف  باأي  اإليها  تقدم  اأموال  اأية  تتلقى  اأن  الأهلية  للموؤ�ش�شة  يجوز 
يجوز لها قبول ال�رشوط التي ي�شعها مقدم املال، ما مل يكن من �شاأنها تغيري الغر�س الذي 

اأن�شئت املوؤ�ش�شة من اأجله اأو الإ�رشار بهذا الغر�س.
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مادة )64( 
اأن  على  جدية  دلئل  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  لدى  فيها  تتوافر  التي  الأحوال  يف 
املادة )11( من هذا  الأن�شطة املن�شو�س عليها يف  الأهلية قد مار�شت ن�شاطًا من  املوؤ�ش�شة 
القانون، فيكون لها ا�شت�شدار قرار وقتي من قا�شي الأمور الوقتية بوقف ن�شاط املوؤ�ش�شة 

املخالف وجتميد اأموالها.
املحكمة  اإىل  الأمر  رفع  الأهلية  للموؤ�ش�شة  يجوز  كما  الإدارية،  اجلهة  على  ويجب 
�شدور  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  الدعوى  لرفع  املعتاد  بالطريق  املخت�شة،  البتدائية 
اأو  اأموالها  املوؤ�ش�شة وم�شادرة  اأو حل  املخالفة،  اأ�شباب  اإزالة  تاأييده حلني  بطلب  القرار، 

باإلغاء القرار بح�شب الأحوال.
النيابة  تدخل  اأن  املحكمة  على  كان  وحدها،  الأهلية  املوؤ�ش�شة  من  الأمر  رفع  واإذا 
العامة واجلهة الإدارية املخت�شة خ�شومًا يف الدعوى ل�شماع طلباتهم فيها، ويف حالة احلكم 

بامل�شادرة توؤول الأموال اإىل �شندوق اإعانة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
مادة )65(

بح�شب  امليزانية  مقام  يقوم  اأن  ويجوز  �شنوية،  ميزانية  الأهلية  للموؤ�ش�شات  يكون 
طبيعة املال الذي جرى تخ�شي�شه ووفقًا لنظامها الأ�شا�شي بيان دوري يت�شمن اإيراداتها 

وم�رشوفاتها واأوجه اإنفاق اأموالها.
الف�شل ال�شابع : »الحتادات«

اأوًل : الحتادات النوعية والإقليمية
مادة )66(

يجوز للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اأن تن�شئ فيما بينها احتادات نوعية اأو اإقليمية 
تكون لها ال�شخ�شية العتبارية.

اأو متول  التي تبا�رش  الأهلية  املوؤ�ش�شات  اأو  النوعي من اجلمعيات  وي�شكل الحتاد 
ن�شاطًا م�شرتكًا يف جمال معني، �شواء على م�شتوى اجلمهورية اأو يف اإقليم معني فيها، اأو يف 

اإحدى حمافظاتها.
ن�شاطها  كان  اأيًا  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  من  الإقليمي  الحتاد  ويتكون 

والواقعة يف حمافظة اأو اإقليم معني.
من  بطلب  الإقليمي  اأو  النوعي  الحتاد  اإىل  الن�شمام  يكون  الأحوال  جميع  ويف 
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اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية ي�شدر بناء على موافقة اجلمعية العمومية اأو جمل�س الأمناء 
بح�شب الأحوال.

ول يجوز لالحتاد رف�س طلب الن�شمام املقدم من اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية متى 
توافرت �رشوط الن�شمام.

ن�س  به  يرد  مل  فيما  القانون  هذا  لأحكام  والإقليمية  النوعية  الحتادات  وتخ�شع 
خا�س يف هذا الف�شل.

مادة )67(
يجوز اإن�شاء اأكرث من احتاد نوعي على امل�شتوى اجلغرايف الواحد، لذات الن�شاط من 
اجلمعيات، كما يجوز اإن�شاء احتاد اإقليمي واحد يف املحافظة الواحدة، ويكون اأي منهم بعدد 

من اجلمعيات ل يقل عن ع�رشة.
مادة )68(

تتكون جماعة موؤ�ش�شني من اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات الأهلية التي تطلب تكوين احتاد 
الأحكام  �شاأنه  يف  تتبع  لالحتاد  اأ�شا�شيًا  نظامًا  املوؤ�ش�شني  وت�شع جماعة  اإقليمي  اأو  نوعي 

اخلا�شة بالنظام الأ�شا�شي للجمعيات.
ويخ�شع الحتاد يف تاأ�شي�شه وحله لأحكام تاأ�شي�س وحل اجلمعيات الواردة يف هذا 

القانون.
مادة )69(

يخت�س الحتاد النوعي اأو الإقليمي مبا ياأتي :
الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  عن  الكافية  املعلومات  وتوفري  للبيانات  قاعدة  اإعداد  		•
التي تعمل يف جمال ن�شاطه مبا يف ذلك الدرا�شات والبحوث التي تعنيها، وكذا املوؤمترات 

املحلية والدولية التي تت�شل بن�شاطها.
اأو نطاقه اجلغرايف وال�شرتاك يف  اإجراء البحوث الجتماعية الالزمة يف جمال ن�شاطه  		•
البحوث الجتماعية العامة التي يتولها الحتاد العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.

الأهلية الأع�شاء فيه �شمانًا لتكاملها. واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  بني  اجلهود  	تن�شيق  	•
احتياجات  �شوء  على  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  توؤديها  التي  اخلدمات  تقومي  		•
املجالت  على  توزيعها  ي�شمن  مبا  املتاحة  ومواردها  اجلمعيات  واإمكانيات  املجتمع 

التي حتتاجها ووفقًا لأولويات ذلك.
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تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري ملوظفي اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية   		•
واأع�شائها.

حلها. على  والعمل  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  متويل  م�شاكل  •	درا�شة 
ثانياً : الحتاد العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية

مادة )70(
للجمعيات  احتادا  بينها  فيما  تن�شاأ  اأن  والنوعية  الإقليمية  لالحتادات  يجوز 
واملوؤ�ش�شات الأهلية تكون له ال�شخ�شية العتبارية وي�شم هذا املجل�س ممثلني عن الحتادات 

النوعية والإقليمية وعددًا من املهتمني بامل�شائل الجتماعية.
العمومية  جمعيته  تكوين  وكيفية  به،  العمل  قواعد  العام  الحتاد  لئحة  وحتدد 
وت�شكيل جمل�س اإدارته، وبيان موارده وتنظيم الرقابة على ميزانيته، وحتديد اخت�شا�شاته 

وعلى الأخ�س :
التنمية  برامج  تنفيذ  يف  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  لدور  عام  ت�شور  و�شع 

الجتماعية.
الأهلية،  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  الالزم  التمويل  لتوفري  الالزمة  الدرا�شات  اإجراء   
توفري  على  ي�شاعد  مبا  واخلارجية  الداخلية  باجلهات  بالت�شال  والقيام  مواردها،  لتنمية 

الإعانات وامل�شاعدات، واإبداء امل�شورة لها عن و�شائل دعم قدراتها املالية.
 تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري ملوظفي اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية واأع�شائها 

بالتن�شيق مع الحتادات النوعية والإقليمية واجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
الف�شل الثامن:  �شندوق اإعانة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية

مادة )71(
لإعانة  �شندوقًا  ين�شئ  اأن  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  العام  لالحتاد  يجوز 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية املن�شاأة وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة )72(

وي�شدر رئي�س الحتاد العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية قرارًا يحدد فيه كيفية 
اإدارة ال�شندوق ومدته، وقواعد العمل به، كما يحدد القرار اخت�شا�شات  ت�شكيل جمل�س 

ال�شندوق وعلى الأخ�س :
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اأوًل: اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد ال�شندوق.
ثانيًا : اإجراء الدرا�شات الالزمة ب�شاأن الأو�شاع املالية للجمعيات واأولويات اإعانتها.

ثالثًا : جمع البيانات املالية اخلا�شة باجلمعيات وحدود التو�شع يف اأن�شطتها، واإ�شدار الن�رشات 
التي متكن املمولني يف الداخل واخلارج من حتديد قدر اإعانتهم لها.

رابعًا : ر�شم ال�شيا�شة العامة لإعانة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
خام�شًا : و�شع ال�شوابط اخلا�شة بتوزيع الإعانات يف حدود الأموال املتوافرة لديه.
�شاد�شًا : توزيع الإعانات على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية وفقًا لالأحكام ال�شابقة.

مادة )73 (
تتكون موارد ال�شندوق مما ياأتي :

واملوؤ�ش�شات الأهلية امل�شهرة  لإعانة اجلمعيات  للدولة  العامة  باملوازنة  املدرجة  املبالغ  		•
طبقًا لأحكام هذا القانون.

والتربعات التي يتلقاها ال�شندوق. والإعانات  الهبات  ح�شيلة  		•
يتم حلها، وكذا ح�شيلة  ما حكم  التي  اجلمعيات  اأموال  من  اإليه  يوؤول  ما  ح�شيلة  		•
هذا  من   65  ،46 املادتني  حلكمي  طبقًا  الأهلية،  املوؤ�ش�شات  اأموال  من  مب�شادرته 

القانون.
اخلريية. الأعمال  ل�شالح  املفرو�شة  الإ�شافية  الر�شوم  ح�شيلة  		•

وال�رشائب والر�شوم التي تقرر القوانني اأيلولتها له. احل�ش�س  ح�شيلة  		•
التي تقررها البنوك وال�رشكات لل�شندوق. والإعانات  التربعات  ح�شيلة  		•

تقدم مل�رش من جهات خارجية اأيًا كان الغر�س املخ�ش�س  التي  والهبات  املنح  1% من  		•
له املنحة اأو الهبة اإذا وافقت اجلهة املانحة اأو الواهبة على ذلك.

الف�شل التا�شع :  العقوبات
مادة )74 (

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف قانون العقوبات اأو يف اأي قانون 
اآخر، يعاقب بغرامة ل تزيد علي األفي  جنيه كل من با�رش ن�شاطًا من الأن�شطة املن�شو�س 

عليها يف البنود1، 3، 4، 5 من املادة 11 من هذا القانون.
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ويعاقب بغرامة ل تزيد على األف جنيه كل من : 
املوؤ�ش�شات  اأو  اأن�شطة اجلمعيات  من  بن�شاط  يقوم  م�شمى  اأي  كيان حتت  اأي  اأن�شاأ 

الأهلية دون اأن ي�شهر هذا الكيان طبقًا لأحكام هذا القانون.
با�رش اأي ن�شاط من اأن�شطة اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية على الرغم من �شدور حكم 

اأو قرار بوقف ن�شاطها وقفًا موؤقتًا اأو بحلها.
تلقي ب�شفته رئي�شًا اأو ع�شوًا يف جمعية اأو موؤ�ش�شة اأهلية �شواء كانت هذه ال�شفة 
�شحيحة اأو مزعومة، اأمواًل من اخلارج اأو اأر�شل للخارج �شيئًا منها اأو قام بجمع التربعات 

دون موافقة اجلهة الإدارية.
اأنفق اأمواًل للجمعية اأو للموؤ�ش�شة الأهلية اأو الحتاد يف اأغرا�س �شخ�شية اأو �شارب 

بها يف عمليات مالية.
ت�رشف يف مال من اأموال اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية التي حكم بحلها وت�شفيتها 

اأو اأ�شدر قرارًا بذلك بدون اأمر كتابي من امل�شفى.
ويعاقب بغرامة ل تزيد على خم�شمائه جنيه كل من :

با�رش ن�شاطًا من اأن�شطة اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية قبل اإمتام �شهرها، عدا اأعمال 
التاأ�شي�س.

 قرر من اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية اأو مديروها انت�شابها اإىل 
هيئة اأو منظمة اأو جمعية اأو ناٍد خارج البالد دون اإبالغ اجلهة الإدارية.
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قرر جمل�س ال�شعب القانون الآتي ن�شه، وقد اأ�شدرناه:

املادة الأوىل 
القانون رقم  املن�شاأة وفقا لأحكام  الأهلية والحتادات  على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 
84 ل�شنة 2002 التي تتعار�س نظمها الأ�شا�شية مع اأحكام القانون املرافق اأن تعدل نظمها 

وتوفق اأو�شاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خالل �شنة من تاريخ العمل به.

املادة الثانية 
وفقا  املن�شاأة  والحتادات  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اإدارات  جمال�س  ت�شتمر 
واأجهزتها  املرافق  بالقانون  العمل  وقت  القائمة   2002 ل�شنة   84 رقم  القانون  لأحكام 
التنفيذية والإدارية يف مبا�رشة اأعمالها اإىل اأن يتم اإعادة ت�شكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

املادة الثالثة
ي�شدر الوزير املخت�س الالئحة التنفيذية للقانون املرفق خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ 
العمل به، واإىل اأن ت�شدر هذه الالئحة ي�شتمر العمل بالالئحة والقرارات القائمة يف تاريخ 

العمل بالقانون املرفق مبا ل يتعار�س مع اأحكامه.

ثانيًا : الن�ص املقرتح لقانون اجلمعيات االأهلية والذى مت اإعداده ومناق�سته 
من قبل  جلنة حقوق االإن�سان مبجل�ص ال�سعب ومت اإقراره منها بتاريخ 

8 مايو  2012

م�شروع قانون رقم )   (  ل�شنة 2012 ب�شاأن منظمات 
العمل الأهلي
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املادة الرابعة  
يلغى قانون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ال�شادر بالقانون رقم 84 ل�شنة 2002، 

كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام القانون املرافق.

املادة اخلام�شة 
ين�رش هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ لن�رشه.

يب�شم هذا القانون بخامت الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
حتريرا يف   /    /2012

حممد ح�شني طنطاوي   
رئي�س املجل�س الأعلى للقوات امل�شلحة
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قانون منظمات العمل الأهلي 
الباب الأول : اأحكام عامة

املادة الأوىل 

يق�شد يف تطبيق اأحكام هذا القانون:

اأو منهما  . 1 اأ�شخا�س اعتبارية،  اأو  اأ�شخا�س طبيعيني  اجلمعية:  كل جماعة تتاألف من 
معا ليقل عددهم عن ع�رشة،  وذلك لأغرا�س غري احل�شول على ربح مادي لأع�شائها. 
وتهدف للم�شاهمة يف تنمية الفرد وتعظيم قدراته على امل�شاركة الفعالة يف احلياه العامة 
والرتا�شي  الحرتام  ومعايري  قيم  اأطار  يف  للمجتمع  امل�شتدامة  التنمية  يف  ت�شاهم  كما 

والت�شامح والإدارة ال�شلمية للتنوع والختالف والد�شتور والقانون.
تاأ�شي�شها . 2 اإىل حتقيق منفعة عامة عند  العام: كل جمعية تهدف  النفع  اجلمعية ذات 

اأو بعد تاأ�شي�شها، وي�شدر باإ�شفاء �شفة النفع العام عليها بقرار من الوزير املخت�س، 
وذلك بناء على طلب اجلمعية.

الأ�شخا�س . 3 من  اأكرث  اأو  �شخ�س  بتخ�شي�س  ين�شاأ  اعتباري  �شخ�س   : املوؤ�ش�شة 
الطبيعيني اأو العتباريني اأو منهما معا، مال يقل عن ع�رشة اآلف جنيه عند التاأ�شي�س 

لتحقيق غر�س غري احل�شول على ربح.
املنظمة الأجنبية: �شخ�س اعتباري اأجنبي يقع مركز اإدارته الرئي�شى خارج م�رش . 4

ي�رشح له مبمار�شة ن�شاط اأو اأكرث من اأن�شطة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اخلا�شعة 
لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد املقررة فيه وبناء على التفاق الذي تربمه املنظمة 

مع الوزير املخت�س.
واملوؤ�ش�شات . 5 اجلمعيات  من  عدد  بينها  فيما  تن�شئه  طوعى  احتاد  الإقليمي:  الحتاد 

له  ن�شاطها، وتكون  كان  اأيا  تقع يف نطاق حمافظة واحدة  التي  اأو منهما معا  الأهلية 
ال�شخ�شية العتبارية.
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الحتاد النوعي/ الهيئة اجلامعة: احتاد طوعي تن�شئه فيما بينها عدد من اجلمعيات . 6 
اأو املوؤ�ش�شات الأهلية اأو منهما معا تبا�رش اأو متول ن�شاطا م�شرتكا تكون له ال�شخ�شيـة 

العتبارية.
ال�شبكة / التحالف / الئتالف:  جتمع طوعى ملجموعة من الأفراد اأو الهيئات ) غري . 7

حكومية – حكومية – خا�شة – منظمات دولية( بغر�س التخطيط لتعاون م�شرتك يتم 
من خالله جتميع قدرات وموارد اأع�شاء هذا التجمع وتعبئتها حول ق�شية من ق�شايا 

التنمية.
املبادرة / احلملة :  جتمع طوعى من جمموعة من اجلمعيات والكيانات اخلا�شعة . 8

يتم من خالله جتميع قدرات واأمكانات  لتنفيذ م�رشوع  املبادرة  القانون بغر�س  لهذا 
الكيانات املنفذة لهذه املبادرة.

جميع . 9 ع�شويته  فى  ي�شم  احتاد  الأهلية:  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  العام  الحتاد 
اأع�شاء  العمومية من  الإقليمية على م�شتوى اجلمهورية وتت�شكل جمعيته  الحتادات 
ال�شخ�شية  له  وتكون  القانون  لهذا  اخلا�شعة  الإقليمية  الحتادات  اإدارات  جمال�س 

العتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
الع�شو املوؤ�ش�س: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي ي�شرتك يف تاأ�شي�س اجلمعية . 10

اأو املوؤ�ش�شة ويوقع على نظامها الأ�شا�شي.
املحكمة املخت�شة: حمكمة الق�شاء الإداري الواقع يف دائرة اخت�شا�شهـا مركـز اإدارة . 11

اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية اأو املنظمة اأو اأي من الحتادات املن�شاأة وفقًا لأحكام هذا 
القـانون بح�شب الأحوال.

الوزير املخت�س: وزير التاأمينات وال�شئون الجتماعية.. 12

اجلهة الإدارية: وزارة التاأمينات وال�شئون الجتماعية اأو اإحدى مديرياتها.. 13

املادة الثانية
اأبرمتها جمهورية  اتفاقيات  اإىل  ا�شتنادًا  اأو  بقانون  املن�شاأة  ت�رشى على اجلمعيات 
م�رش العربية، النظم الأ�شا�شية لهذه اجلمعيات، وتطبق فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س فى 

تلك النظم اأحكام هذا القانون. 
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الباب الثاين - اجلمعيات
الف�شل الأول: تاأ�شي�س اجلمعيات

املادة الثالثة 
من  عليه  وموقع  مكتوب  اأ�شا�شي  نظام  لها  يكون  اأن  اجلمعية  لتاأ�شي�س  ي�شرتط 

املوؤ�ش�شني واأن تتخذ ملركز اإدارتها مقرا م�شتقال يف جمهورية م�رش العربية.
وي�شرتط يف الع�شو املوؤ�ش�س للجمعية اأن يكون متمتعا بحقوقه املدنية، ومل ي�شدر 
�شده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية اأو جنحة خملة بال�رشف اأو الأمانة، ما مل 

يكن قد رد اإليه اعتباره.
ويجوز لغري امل�رشيني ممن لهم اإقامة دائمة اأو موؤقتة يف م�رش ال�شرتاك يف ع�شوية 

اجلمعية.
ويجوز لأي من اجلاليات الأجنبية اإن�شاء جمعية تعنى ب�شئون اأع�شائها وفقا لأحكام 

هذا القانون وب�رشط املعاملة باملثل.

املادة الرابعة 
يجب اأن ي�شتمل النظام الأ�شا�شي للجمعية على البيانات الآتية:

اأخرى ت�شرتك معها فى نطاق عملها  األ يكون متطابقًا مع جمعية  ا�شم اجلمعية، علي  ـ   اأ 
اجلغرايف.

ب ـ غر�س اجلمعية ونطاق عملها اجلغرايف.
ج ـ عنوان مقر اجلمعية.

د ـ ا�شم كل ع�شو من الأع�شاء املوؤ�ش�شني ولقبه و�شنه وجن�شيته ومهنته وحمل اإقامته.
هـ ـ موارد اجلمعية وطريقة ا�شتغاللها والت�رشف فيها.

ـ اأجهزة اجلمعية التي متثلها، واخت�شا�شات كل منها، وكيفية اختيار اأع�شائها وطرق  و 
الأجهزة  هذه  انعقاد  ل�شحة  الالزم  والن�شاب  ع�شويتهم،  اإبطال  اأو  اإ�شقاط  اأو  عزلهم 

و�شحة قراراتها، وو�شيلة الدعوة التي يتحقق بها علم اأع�شائها.
ز ـ  نظام الع�شوية و�رشوطها وحقوق الأع�شاء وواجباتهم، وعلى الأخ�س حق كل ع�شو يف 
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الطالع على م�شتندات اجلمعية وح�شور اجلمعية العمومية والت�شويت فيها. 
ح ـ  نظام املراقبة املالية.

انق�شاء اجلمعية  واأحوال  لها  فروع  وتكوين  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  قواعد  ـ  ط 
النظام  ين�س  اأن  يجوز  ل  اأنه  على  الأحوال.  هذه  يف  اأموالها  اإليها  تئول  التي  واجلهات 
الأ�شا�شي للجمعية على اأيلولة اأموالها عند انق�شائها اإل اإىل اإحدى اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات 
الأهلية التي تعمل يف ذات ميدان عمل اجلمعية اأو اإىل اأي من الحتادات اخلا�شعة لأحكام 

هذا القانون اأو اإىل �شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
ى ـ حتديد املخت�س بطلب اكت�شاب اجلمعية �شفة النفع العام.

ك ـ حتديد ممثل جماعة املوؤ�ش�شني يف اتخاذ اإجراءات التاأ�شي�س.
ويرفق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام اأ�شا�شي منوذجي لال�شرت�شاد به.

املادة اخلام�شة 
تخطر اجلمعية جهة الإدارة باإن�شائها بخطاب م�شجل بعلم الو�شول مرفق به ن�شخة 

من نظامها الأ�شا�شي.
وين�شاأ يف مقر كل احتاد اإقليمي �شجل خا�س ي�شمى »�شجل اجلمعيات  واملوؤ�ش�شات 
الأهلية«، ت�شجل فيه اجلمعية وتعطى رقما م�شل�شال مبجرد اإيداع ن�شخة من النظام الأ�شا�شي 
للجمعية موقع عليه من جميع املوؤ�ش�شني، ويعطى ملمثل جماعة املوؤ�ش�شني اإي�شال دال على 
اإ�شهار اجلمعية. وحتدد  ا�شتالم كل امل�شتندات مثبتًا به تاريخ ال�شتالم، ول يجوز رف�س 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإجراءات تقدمي الطلب ويرفق بها منوذج لال�شرت�شاد به.
الإقليمي  بالحتاد  امل�شتندات  واإيداع  الإخطار  مبجرد  ن�شاطها  اجلمعية  ومتار�س 
وتثبت لها ال�شخ�شية العتبارية ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل القيام بن�شاطها كفتح 

ح�شاب بنكي واإدخال املرافق مبقرها وغريها.

املادة ال�شاد�شة 
تلتزم اجلهة الإدارية بقيد ملخ�س النظام الأ�شا�شي للجمعية يف ال�شجل اخلا�س املعد 
لذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ اإخطارها، باإن�شاء اجلمعية مرفق بها ن�شخة من النظام 

الأ�شا�شي امل�شار اإليه يف املادة ال�شابقة، واإل اعترب القيد واقعًا بحكم القانون.
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فاإذا تبني للجهة الإدارية خالل الثالثني يوما امل�شار اإليها اأن من بني اأغرا�س اجلمعية 
ن�شاطا مما حتظره املادة التا�شعة من هذا القانون اأو من بني املوؤ�ش�شني من ل تنطبق عليه 
ال�رشوط الواردة باملادة الثالثة من هذا القانون، وجب عليها اإخطار ممثل جماعة املوؤ�ش�شني 
خالل  للجمعية  املن�شوبة  املخالفات  لت�شحيح  الو�شول  بعلم  عليه  مو�شى  كتاب  مبوجب 
الإدارية  تلتزم اجلهة  املخالفات  بت�شحيح  قام  فاإذا  اإخطاره،  تاريخ  يوما من  خم�شة ع�رش 
بالقيد خالل ثالثني يوما من تاريخ الت�شحيح ويف حاله عدم قيامه بالت�شحيح يف املدة امل�شار 
اإليها وجب عليها اللجوء اإىل املحكمة املخت�شة بطلب رف�س قيد اجلمعية وما يرتتب علي ذلك 

من اآثار.
بعد �شدور حكم  اأو  يوما دون اعرتا�شها  الإدارية حال مرور ثالثني  وعلى اجلهة 
املوقع  على  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ملخ�س  ن�رش  اإجراءات  اتخاذ  العرتا�س  برف�س 
الر�شمي للوزارة املخت�شة على �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(، ون�رش ملخ�س النظام 

الأ�شا�شي للجمعية بالوقائع امل�رشية.

املادة ال�شابعة 
للجمعية واحل�شول على �شورة  الأ�شا�شي  النظام  قيد  يجوز الطالع على ملخ�س 
منه م�شدق عليها مبطابقتها لالأ�شل من اجلهة الإدارية بعد اأداء الر�شم الذي حتدده الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون مبا ل يزيد على مائة جنيه توؤول ح�شيلته اإىل �شندوق دعم اجلمعيات 

واملوؤ�ش�شات الأهلية.

املادة الثامنة 
اإجراءات وفقا  تاأ�شي�شها من  يتبع يف  ما  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  يتبع يف   

لأحكام املادتني الرابعة واخلام�شة من هذا القانون.

الف�شل الثاين:اأغرا�س اجلمعيات وحقوقها والتزاماتها

املادة التا�شعة 
تعمل اجلمعيات على حتقيق اأغرا�شها يف كل ميادين الرعاية الجتماعية، والتنمية، 
وتنوير املجتمع يف كافة اجلوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والريا�شية وال�شيا�شية 

وحقوق الإن�شان وكل ما يحقق �شالح املجتمع.
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ن�شاطا مما   اأن متار�س  ال�رشية، كما يحظر علي اجلمعية  اإن�شاء اجلمعيات  ويحظر 
ياأتي:

الع�شكري. الطابع  ذات  الت�شكيالت  اأو  ال�رشايا  تكوين  	•
تهديد الوحدة الوطنية اأو الدعوة اإىل التمييز بني املواطنني ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل  		•

اأو اللون اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة اأو خمالفة النظام العام اأو الآداب العامة.
ول  ذلك،  اإىل  ين�رشف  ن�شاط   ممار�شة  اأو  اجلمعية  لأع�شاء  ربح  حتقيق  ا�شتهداف  		•
يعد اتباع ال�شوابط التجارية لتحقيق ناجت ي�شاهم يف حتقيق اأغرا�س اجلمعية ن�شاطًا 

خمالفًا وحتدد الالئحة التنفيذية هذه ال�شوابط.

املادة العا�شرة 
اجلمعيات  تتمتع  اآخر،  قانون  يف  عليها  من�شو�س  مزايا  باأية  الإخالل  عدم  مع 
واملوؤ�ش�شات والحتادات والهيئات اجلامعة وال�شبكات واملبادرات املن�شاأة وفقا لأحكام هذا 

القانون باملزايا الآتية:
اأ ـ  الإعفاء من ر�شوم الت�شجيل والقيد التي يقع عبء اأدائها على اجلمعية يف جميع اأنواع العقود 
اأو احلقوق العينية الأخرى، وكذلك من ر�شوم  اأو الرهن  التي تكون طرفا فيها كعقود امللكية 

الت�شديق على التوقيعات.
ب ـ الإعفاء من �رشائب ور�شوم الدمغة املفرو�شة حاليا والتي تفر�س م�شتقباًل على جميع العقود 
والتوكيالت واملحررات والأوراق املطبوعة وال�شجالت والتربعات التي حت�شل عليها اجلمعية 

وغريها.
ج ـ الإعفاء من ال�رشائب اجلمركية والر�شوم الأخرى املفرو�شة على ما ت�شتورده من عدد واآلت 
واأجهزة واأدوات وو�شائل النقل والنتقال ولوازم اإنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات 
ومعونات من اخلارج ب�رشط اأن تكون هذه الأ�شياء لزمة لن�شاطها الأ�شا�شي ويحظر الت�رشف 
يف الأ�ِشياء املعمرة منها، وذلك قبل مرور خم�س �شنوات ما مل تدفع عنها ال�رشائب والر�شوم 

اجلمركية امل�شتحقة.
د ـ اإعفاء العقارات املبنية اململوكة للجمعية من جميع ال�رشائب العقارية. على اأن تراعي اجلمعية 
عند ممار�شة حقها يف متلك العقارات مبا ميكنها من حتقيق اأغرا�شها، اأحكام القوانني التي تنظم 

متلك الأجانب للعقارات.
هـ ـ عدم خ�شوع امل�رشوعات التي تقوم بها اجلمعيات لل�رشائب بجميع اأ�شكالها.
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ال�شكك  على  والآلت  املعدات  نقل  اأجور  من  باملائة  مقداره خم�شة وع�رشون  تخفي�شا  ـ  متنح  و 
احلديدية.

الطبيعي اخلا�شة  التليفونية والكهرباء واملياه والغاز  ـ �رشيان تعريفة ال�شرتاكات واملكاملات  ز 
املقررة للمنازل.

ح ـ اإعفاء ما ت�شرتيه اجلمعية من اأجهزة واأدوات وو�شائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ اأغرا�شها وما 
تنتجه من �شلع وما توؤديه من خدمات من �رشيبة املبيعات.

طـ   اعتبار التربعات التي تقدم للجمعيات واملوؤ�ش�شات وغريها من املنظمات اخلا�شعة لهذا القانون 
تكليفا على دخل املتربع مبا ل يزيد على ع�رشة باملائة من �شايف اأرباحه.

املادة احلادية ع�شرة
يجوز للجمعية اأن متار�س ن�شاطا ل يتنافى مع اأغرا�شها بالتعاون مع جمعية اأو هيئة 
الالئحة  بذلك. وحتدد  الإقليمي  الإدارية والحتاد  اإخطار اجلهة  ب�رشط  اأجنبية  منظمة  اأو 

التنفيذية �شوابط ما يجب اأن يت�شمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.

املادة الثانية ع�شرة
للجمعية احلق يف تلقى الأموال والتربعات العينية داخل اجلمهورية من الأ�شخا�س 
الأ�شخا�س  ومن  امل�رشية  العتبارية  الأ�شخا�س  ومن  الأجانب،  اأو  امل�رشيني  الطبيعيني 
العتبارية غري امل�رشية امل�رشح لها بتمويل العمل الأهلي داخل اجلمهورية لدعم مواردها 

املالية يف �شبيل حتقيق اأغرا�شها.
�شخ�س م�رشي  من  �شواء  اخلارج  من  اأموال  على  اأن حت�شل  لأية جمعية  ويجوز 
اأو اأجنبي اأو من جهة اأجنبية اأو من ميثلها يف الداخل، واأن تر�شل اأمواًل اإىل اأ�شخا�س اأو 
منظمات يف اخلارج بعد احل�شول على اإذن بذلك من الوزير املخت�س اأو مرور ثالثني يوما 
دون اعرتا�س كتابي م�شبب منه وتبني الالئحة التنفيذية اإجراءات احل�شول على هذا الإذن 

وما يجب اأن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
املحكمة  كتاب  قلم  العرتا�س  هذا  اإيداع  يتم  امل�شبب  الكتابي  العرتا�س   ويف حالة 
وفق  اإيداعه  تاريخ  من  يوما  ع�رش  خم�شة  خالل  العرتا�س  يف  املحكمة  وتف�شل  املخت�شة، 
اأحكام هذا القانون، ويف كل الأحوال ل ي�رشي هذا احلظر على الكتب والن�رشات واملجالت 

العلمية والفنية، طاملا كان حمتواها يتفق مع ن�شاط اجلمعية.
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املادة الثالثة ع�شرة 
يجوز للجمعية يف �شبيل حتقيق اأغرا�شها ودعم مواردها املالية وبعد اإخطار الحتاد 
الإقليمي  واجلهة الإدارية جمع التربعات مبا فيها احلمالت التليفزيونية واحلفالت اخلريية 
الإدارية  للجهة  ويجوز  وال�رشائب،  الر�شوم  كل  من  اإعفائها  مع  الربيدية  واملرا�شالت 
العرتا�س على جمع التربعات خالل �شهر من اإخطارها بذلك، وذلك بدعوى  ت�شتمل على 
للف�شل فيه خالل �شهر.  لت�شدر حكمها  املخت�شة  املحكمة   اإىل  اأ�شباب العرتا�س، وترفع 

وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات وال�رشوط املتطلبة جلمع التربعات.
املادة الرابعة ع�شرة

على اجلمعية اأن حتتفظ يف مركز اإدارتها بالوثائق واملكاتبات وال�شجالت اخلا�شة 
وا�شتعمالها  اإم�شاكها  وكيفية  ال�شجالت  هذه  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتبني  بها، 
والبيانات التي حتتوى عليها. ويجب ختم هذه ال�شجالت من اجلهة الإدارية قبل ا�شتعمالها.
اأن تلتزم اجلمعية بن�رش كل ال�شجالت والبيانات اخلا�شة بن�شاطها وم�شادر  علي 
الإلكرتوين  املوقع  على  اخلتامية  واحل�شابات  امليزانية  وتقارير  وم�رشوفاتها  متويلها 
اأ�شهر  ثالثة  كل  البيانات  تلك  حتديث  يتم  اأن  على  اجلمعية  به  امل�شجلة  الإقليمي  لالحتاد 
وتقارير امليزانية واحل�شابات اخلتامية �شنويا ول يحق للجمعية التي مل تلتزم بذلك ب�شكل 

دوري ومنتظم التمتع باحلقوق الواردة فى املادتني 12و 13من هذا القانون
املادة اخلام�شة ع�شرة

لكل ع�شو من اأع�شاء اجلمعية حق الطالع على اأي من �شجالت اجلمعية وم�شتنداتها 
ووثائقها. واإذا تعذر ذلك فعلى الحتاد الإقليمي اأن يتخذ الإجراءات الالزمة لتمكني اأع�شاء  

اجلمعية من ذلك.
ويجوز لكل �شخ�س اأو جهة اأو موؤ�ش�شة الطالع على كل ما يت�شل بن�شاط اجلمعية، 
التنفيذية  الالئحة  وت�شع  الوثائق،  هذه  لديه  املودع  الإقليمي  لالحتاد  يقدم  بطلب  وذلك 

القواعد املنظمة لذلك.
املادة ال�شاد�شة ع�شرة

يكون لكل جمعية ميزانية �شنوية، وعليها اأن تدون ح�شاباتها يف دفاتر معتمدة من 
رئي�س جمل�س الإدارة واأمني ال�شندوق وذلك طبقا لنظامها الأ�شا�شى يبني فيها على وجه 
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التف�شيل مركزها املايل وم�رشوفاتها واإيراداتها مبا يف ذلك التربعات وم�شدرها، وتلتزم 
اجلمعية باإعالن م�شدر اأي تربعات اأو هبات اأو و�شايا من الداخل اأو اخلارج على املوقع 
احل�شول  تاريخ  من  �شهر  خالل  وذلك  اجلمعية   به  امل�شجلة  الإقليمي  لالحتاد  الإلكرتوين 

عليها.
فاإذا جتاوز جمموع اأ�شول ميزانية اجلمعية مائتي وخم�شني األف جنيه وجب على 
القانونيني  املحا�شبني  اأحد  على  اخلتامية  واحل�شابات  املايل  املركز  عر�س  الإدارة  جمل�س 
وفقًا  لذلك  املعدة  بامل�شتندات  م�شفوعة  واملراجعة  املحا�شبة  مهنة  مزاولة  يف  لهم  املرخ�س 
للنظام املحا�شبي الوارد بالالئحة التنفيذية للقانون،  لفح�شه وتقدمي تقرير عنه قبل انعقاد 

اجلمعية العمومية ب�شهر على الأقل.
واحل�شابات  وامليزانية  احل�شابات  مراقب  وتقرير  الإدارة  جمل�س  تقرير  ويعر�س 
اخلتامية يف مقر اجلمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية باأ�شبوعني على الأقل، وتظل كذلك 
حتى يتم الت�شديق عليها من اجلمعية العمومية، وتبني الالئحة النظام الأ�شا�شي لكل جمعية 

كيفية عر�س  كيفية عر�س هذه التقارير.
املادة ال�شابعة ع�شرة

ت�شلم اجلمعية اإىل الحتاد الإقليمي امل�شجلة به ن�شخة من ح�شابها اخلتامي ال�شنوي 
اجلمعية  قرارات  وكذلك  اخلارجي،  احل�شابات  ومراقب  العمومية،  اجلمعية  من  معتمدة 
العمومية وجمل�س الإدارة. ويخطر الحتاد الإقليمي جهة الإدارة ب�شورة من تلك القرارات 

فى خالل �شهر من تاريخ �شدورها.
املادة الثامنة ع�شرة 

تلتزم اجلمعية باأن تودع لدى اأي من البنوك اأو �شناديق التوفري يف م�رش اأموالها 
النقدية بال�شم الذى قيدت به وبا�شم اأي من اأن�شطتها اأو م�رشوعاتها. ول يجوز ال�رشف 
من هذه احل�شابات اإل لرئي�س اجلمعية اأو من يفو�شه واأمني ال�شندوق بناء على قرار جمل�س 
الإدارة ويخطر الحتاد الإقليمي واجلهة الإدارية باأ�شماء من لهم حق التوقيع. ويجب على 
اجلمعية اأن تنفق اأموالها فيما يحقق اأغرا�شها، ولها اأن ت�شتثمر فائ�س اإيراداتها على نحو 
م�رشوعاتها  يف  توظيفها  تعيد  اأن  اأو  اأن�شطتها  لدعم  مايل  مورد  على  احل�شول  لها  ي�شمن 
الإنتاجية واخلدمية لدعم مركزها املايل. ويف جميع الأحوال ميتنع على اجلمعية الدخول يف 

م�شاربات مالية. وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد املنظمة لذلك.
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املادة التا�شعة ع�شرة  
يحق للجمعية عقد الجتماعات العامة �شواء مبقرها اأو خارجه. كما يحق للجمعية 
اإ�شدار ن�رشات اأو جمالت ذات طبيعة دورية دون اخل�شوع للقيود الواردة يف قانون تنظيم 

ال�شحافة فى �شبيل حتقيق اأغرا�شها.
املادة الع�شرون

واملدن  واملراكز  اجلمهورية  مبحافظات  لها  ومكاتب  فروع  اإن�شاء  للجمعية  يحق 
والقرى وفقًا للقواعد التي يحددها النظام الأ�شا�شي للجمعية.

وفقا  العامل  بلدان  من  باأي  لها خارج م�رش  ومكاتب  فروع  اإن�شاء  للجمعية  ويحق 
الحتاد  باإخطار  الإدارة  جمل�س  ويلتزم  للجمعية،  ال�شا�شي  النظام  يحددها  التي  للقواعد 

الإقليمي واجلهة الإدارية بذلك.
ويجوز للجمعية النت�شاب اأو ال�شرتاك اأو الن�شمام اإىل اأي جمعية اأو هيئة مقرها 
خارج م�رش وفقًا للقواعد التي يحددها النظام الأ�شا�شي للجمعية، ويلتزم جمل�س الإدارة 

باإخطار الحتاد الإقليمي واجلهة الإدارية بذلك.
املادة احلادية والع�شرون 

وكل  وال�شرتاك  الن�شمام  ر�شم  �شداد  بعد  الطوعي  الن�شمام  حق  �شخ�س  لكل 
اللتزامات وا�شتيفاء ال�رشوط التي يحددها النظام الأ�شا�شي للجمعية ولع�شو اجلمعية حق 
الن�شحاب من اجلمعية يف اأي وقت ي�شاء على اأن يخطر اجلمعية بذلك بكتاب مو�شى عليه 
بعلم الو�شول، ول يخل ذلك بحق اجلمعية يف مطالبته مبا قد يكون م�شتحقا عليه اأيا كانت 

طبيعته.
الف�شل الثالث:  اأجهزه اجلمعية -  اجلمعية العمومية

املادة الثانية والع�شرون 
ثالثة  ع�شويتهم  على  م�شت  الذين  الأع�شاء  جميع  من  العمومية  اجلمعية  تتكون 

اأ�شهر على الأقل واأوفوا باللتزامات املفرو�شة عليهم وفقا للنظام الأ�شا�شي للجمعية.
املادة الثالثة والع�شرون 

جتتمع اجلمعية العمومية يف اجتماع عادي مرة �شنويا على الأقل بدعوة يتحقق بها 
علم كل ع�شو من اأع�شائها الذين لهم حق احل�شور وت�شتمل الدعوة على مكان الجتماع 
للنظر  للجمعية  الأ�شا�شي  بالنظام  تف�شيال  املبني  النحو  على  الأعمال وذلك  وموعده جدول 
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مراقب  وتقرير  اخلتامي  واحل�شاب  وامليزانية  ال�شنة  اأعمال  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  يف 
احل�شابات ولنتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة بدًل من الذين زالت اأو انتهت ع�شويتهم.

املادة الرابعة والع�شرون 
يجوز دعوة اجلمعية العمومية لجتماع غري عادى للنظر يف تعديل النظام الأ�شا�شي 
للجمعية اأو حلها اأو اندماجها يف غريها اأو عزل كل اأو بع�س اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو لغري 

ذلك من امل�شائل التي يحدد النظام الأ�شا�شي وجوب نظرها يف اجتماع غري عادي.
املادة اخلام�شة والع�شرون 

يعترب اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحًا بح�شور الأغلبية املطلقة لأع�شائها، فاإذا 
مل يكتمل العدد الالزم لتحقق هذه الأغلبية اأجل الجتماع اإىل جل�شة اأخرى تعقد خالل مدة 
النظام  اقلها �شاعة واأق�شاها خم�شة ع�رش يوما من تاريخ الجتماع الأول وفقًا ملا يحدده 
الأ�شا�شي للجمعية ويكون النعقاد يف هذه احلالة �شحيحا اإذا ح�رشه باأنف�شهم جمموعة من 

الأع�شاء ل يقل عن ع�رشة باملائة من عدد الأع�شاء اأو ع�رشين ع�شوًا اأيهما اأقل. 
املادة ال�شاد�شة والع�شرون 

احلا�رشين  لالأع�شاء  املطلقة  بالأغلبية  العادية  العمومية  اجلمعية  قرارات  ت�شدر 
وت�شدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية باأغلبية خم�شة وع�رشين باملائة من اأع�شاء 

اجلمعية ما مل ين�س النظام الأ�شا�شي للجمعية على اأغلبية اأكرب.
جمل�س الإدارة

املادة ال�شابعة والع�شرون 
ملا يحدده  الأع�شاء وفقا  اإدارة يتكون من عدد فردي من  يكون لكل جمعية جمل�س 
نظامها الأ�شا�شي، تنتخبهم اجلمعية العمومية لدورة مدتها اأربع �شنوات ويكون تعيني اأول 

جمل�س اإدارة عن طريق جماعة املوؤ�ش�شني ملدة اأق�شاها اأربع �شنوات.
ول يجوز لرئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الرت�شح لنتخابات جمل�س الإدارة اإذا كان 

قد اأم�شى فيه دورتني متتاليتني.
ويحدد النظام الأ�شا�شي للجمعية ال�رشوط الأخرى التي يجب توافرها يف من ير�شح 
يقوم  ان  على  النتخابات  بعقد  اخلا�شة  الإجراءات  وكافة  الإدارة  جمل�س  لع�شوية  نف�شه 

الحتاد الإقليمي التابعة له اجلمعية بالإ�رشاف علي اأعمال النتخابات.
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املادة الثامنة والع�شرون  
ل يجوز اجلمع بني ع�شوية جمل�س الإدارة والعمل باجلمعية باأجر.

كما ل يجوز لأع�شاء اجلمعية العمومية اأو جمل�س الإدارة ال�شرتاك يف اتخاذ قرارات 
تخ�س ن�شاط اجلمعية تت�شل مب�شاحلهم ال�شخ�شية اأو اأي من اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

املادة التا�شعة والع�شرون 
الإقليمي  الحتاد  يف  العمل  وبني  اجلمعية  اإدارة  ع�شوية جمل�س  بني  اجلمع  يحظر 
اأو  الإ�رشاف  التي تتوىل  العامة  اأو غريها من اجلهات  الإدارية  اأو اجلهة  العام  اأو الحتاد 
التي  اأو متويلها، ول ي�رشي هذا احلظر على اجلمعيات  اأو الرقابة على اجلمعية  التوجيه 

تقت�رش الع�شوية فيها على العاملني باإحدى اجلهات املذكورة.
املادة الثالثون 

القيام باأي عمل من  اإدارة �شئونها، وله يف �شبيل ذلك  اإدارة اجلمعية  يتوىل جمل�س 
الأعمال عدا تلك التي ين�س هذا القانون اأو النظام الأ�شا�شي للجمعية على �رشورة موافقة 
اأمام  اجلمعية  ميثل  رئي�س  الإدارة  ملجل�س  ويكون  اإجرائها.  قبل  عليها  العمومية  اجلمعية 

الق�شاء وقبل الغري.
املادة احلادية والثالثون 

يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعني مديرًا للجمعية من اأع�شائه بغري اأجر اأو من غريهم، 
ويحدد قرار التعيني اأعمال الإدارة التي يخت�س بها، وحتدد اجلمعية العمومية �شنويا املقابل 

الذي يتقا�شاه مدير اجلمعية اإذا كان من غري اأع�شاء جمل�س الإدارة.
املادة الثانية والثالثون 

مع مراعاة اأحكام النظام الأ�شا�شي للجمعية، اإذا اأ�شبح عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة ل 
يكفي لنعقاده �شحيحًا، يدعو رئي�س الحتاد الإقليمي التابعة له اجلمعية جمعيتها العمومية 
اجلمعية  اأع�شاء  بني  من  ويعني  يوما  �شتني  خالل  جديد  اإدارة  جمل�س  لنتخاب  لالنعقاد 

مفو�شا يقوم باأعمال جمل�س الإدارة خالل هذه املدة.
واإل اعتربت اجلمعية العمومية مدعوة اإيل ذات الجتماع بحكم القانون يوم اجلمعة 

التايل لفوات امليعاد امل�شار اإليه.
املادة الثالثة والثالثون 

يجوز بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية حل اجلمعية وفقًا للقواعد املقررة يف 
نظامها الأ�شا�شي، ويجب اأن يت�شمن قرار احلل تعيني م�شف اأو اأكرث وحتديد مدة الت�شفية 

واأتعاب امل�شفى.                        
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الف�شل الرابع: اجلمعيات ذات النفع العام
املادة الرابعة والثالثون 

الف�شل  هذا  ب�شاأنه ن�س خا�س يف  يرد  فيما مل  العام  النفع  ذات  تخ�شع اجلمعيات 
لالأحكام املقررة يف �شاأن اجلمعيات وتعترب اأموال هذه اجلمعيات اأموال عامة وتخ�شع لرقابة 

اجلهاز املركزي للمحا�شبات.
املادة اخلام�شة والثالثون 

يجوز  تاأ�شي�شها  بعد  اأو  تاأ�شي�شها  عند  عامة  م�شلحة  حتقيق  اإىل  تهدف  جمعية  كل 
اإ�شفاء �شفة النفع العام عليها بناءًا على طلب من اجلمعية يقدم للوزير املخت�س، على اأن يبت 
يف الطلب خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه. فاإذا رف�س الطلب وجب عليه اأن يكون الرف�س 
كتابيًا م�شببًا وتخطر به اجلمعية ولها حق الطعن عليه اأمام املحكمة املخت�شة ويكون اإلغاء 
�شفة النفع العام باعرتا�س من اجلهة الإدارية للمحكمة املخت�شة طبقا لالإحكام الواردة يف 

املادة ال�شاد�شة.
الإقليمي  الحتاد  باإخطار  بع�شها  يف  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اندماج  ويجوز   
من  وغريها  العام  النفع  جمعيات  بني  الندماج  يكون  ل  اأنه  على  جمعية،  كل  له  التابعة 

اجلمعيات التي مل ت�شف عليها �شفة النفع العام اإل بقرار من الوزير املخت�س.
املادة ال�شاد�شة والثالثون 

حتدد بقرار من الوزير املخت�س امتيازات ال�شلطة العامة التي تتمتع بها اجلمعيات 
التي ت�شفي عليها �شفة النفع العام، وعلى وجه اخل�شو�س عدم جواز احلجز على اأموالها 
كلها اأو بع�شها، وعدم جواز اكت�شاب تلك الأموال بالتقادم، واإمكانية نزع امللكية للمنفعة 

العامة ل�شاحلها حتقيقًا لالأغرا�س التي تقوم عليها اجلمعية.
املادة ال�شابعة والثالثون 

يجوز للوزير املخت�س اأن يعهد اإىل اإحدى اجلمعيات ذات النفع العام باإدارة موؤ�ش�شة 
تابعة للوزارة اأو لغريها من الوزارات اأو الوحدات املحلية بناء على طلبها اأو تنفيذ بع�س 

م�رشوعاتها اأو براجمها.
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الف�شل اخلام�س : دور الإيواء 
املادة الثامنة والثالثون 

ل يجوز تخ�شي�س اأماكن لإيواء الأطفال وامل�شنني واملر�شى باأمرا�س مزمنة وغريهم 
اإل برتخي�س من اجلهة الإدارية وحتدد الالئحة التنفيذية  اإىل رعاية خا�شة  من املحتاجني 

لهذا القانون قواعد واإجراءات منح هذه الرتاخي�س للجمعية اأو لغريها.
ويجوز للجهة الإدارية اإلغاء الرتخي�س عند خمالفة �رشوطه وحتدد الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون قواعد واإجراءات اإلغاء هذه الرتاخي�س.
الدور عرب  اأعمال هذه  متابعة  الأهلي  للعمل  العام  الإقليمي والحتاد  وعلى الحتاد 
زيارات دورية ومفاجئة ويف حالة ر�شد اأية خمالفات يتعني اإخطار اجلهة الإدارية فورا مع 

التو�شية املالئمة.
الباب الثاين:  املوؤ�ش�شات الأهلية

املادة التا�شعة والثالثون
القانون كل ما هو مقرر فيه من  املوؤ�ش�شات اخلا�شعة لأحكام هذا  �شاأن  ت�رشي يف 
اأحكام خا�شة باجلمعيات ما مل ين�س على خالف ذلك يف القانون اأو يف �شند اإن�شائها، فيما 

عدا الأحكام ذات الطبيعة اخلا�شة باجلمعيات.
املادة الأربعون

تن�شاأ املوؤ�ش�شة الأهلية بتخ�شي�س مال ل يقل عن ع�رشة اآلف جنيه ملدة معينة اأو غري 
معينة لتحقيق غر�س غري الربح املادي، ول يجوز للقائمني على املوؤ�ش�شة الت�رشف يف املال 
املخ�ش�س اإل لل�رشف على اأوجه ن�شاط املوؤ�ش�شة على اأن يتم حب�س هذا املبلغ وال�شتفادة 
من عائده يف ال�رشف على اأوجه ن�شاط املوؤ�ش�شة ول يتم رد هذا املبلغ اإل يف حالة حل وت�شفية 

املوؤ�ش�شة.

املادة احلادية والأربعون
املوؤ�ش�شني  من  جمموعة  اأو  واحد  موؤ�ش�س  بوا�شطة  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يكون 
من الأ�شخا�س الطبيعيني اأو الأ�شخا�س العتبارية اأو منهما معًا. وي�شع املوؤ�ش�شون نظامًا 

اأ�شا�شيًا ي�شمل على الأخ�س البيانات الآتية:
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اأ ـ ا�شم املوؤ�ش�شة ونطاق عملها اجلغرايف ومقر اإدارتها بجمهورية م�رش العربية.
ب ـ الغر�س الذي تن�شاأ املوؤ�ش�شة لتحقيقه.

ج ـ بيان تف�شيلي لالأموال املخ�ش�شة لتحقيق اأغرا�س املوؤ�ش�شة.
اإدارة املوؤ�ش�شة مبا يف ذلك طريقة تعيني رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء وطريقة تعيني  ـ تنظيم  د 

املدير.
يف  اأيهما  يعد  م�شهرة  بو�شية  اأو  ر�شمي  ب�شند  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يجوز  كما 
حكم النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة ب�رشط ا�شتماله على البيانات املن�شو�س عليها يف الفقرة 

ال�شابقة.
ويرفق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام منوذجي لال�شرت�شاد به.

املادة الثانية والأربعون
متى كان اإن�شاء املوؤ�ش�شة الأهلية ب�شند ر�شمي جاز ملن اأن�شاأها اأن يعدل عنها ب�شند 

ر�شمي اآخر وذلك اإىل اأن يتم قيدها.
املادة الثالثة والأربعون

تثبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة الأهلية وفقا لإجراءات �شهر اجلمعيات بناء 
على طلب من املوؤ�ش�س اأو املفو�س باتخاذ اإجراءات التاأ�شي�س من قبل جماعة املوؤ�ش�شني اأو 

ال�شخ�س املعني لتنفيذ الو�شية.
املادة الرابعة والأربعون

اأو  املوؤ�ش�س  يعينهم  فردى  عدد  من  يتكون  اأمناء  جمل�س  اأهلية  موؤ�ش�شة  لكل  يكون 
املوؤ�ش�شون، ويجوز اأن يكون منهم اأو من غريهم الرئي�س والأع�شاء. وتخطر اجلهة الإدارية 

والحتاد الإقليمي بالتعيني وبكل تعديل يطراأ على جمل�س الأمناء.
تعيني  وتعذر  باملجل�س  اأكرث  اأو  مكان  خلو  اأو  الأمناء  جمل�س  تعيني  عدم  حالة  ويف 
البديل  بالطريقة املبينة بالنظام الأ�شا�شي، يتوىل الحتاد الإقليمي التابعة له املوؤ�ش�شة تعني 

جمل�س الأمناء ويخطر اجلهة الإدارية بذلك.
املادة اخلام�شة والأربعون

يتوىل اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية جمل�س الأمناء وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، وميثلها رئي�س 
املجل�س اأمام الق�شاء وقبل الغري.
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 الباب الثالث : الحتادات املختلفة 
الف�شل الأول : ال�شبكات والتحالفات والهيئات اجلامعة واملبادرات 

والحتادات النوعية والإقليمية

املادة  ال�شاد�شة والأربعون
للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية باملحافظة الواحدة حق الن�شمام لالحتاد الإقليمي 
بها طواعية، فاإن مل يوجد وجب على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات القائمة عند اإ�شدار هذا القانون 
اإن�شاء احتاد اإقليمي باملحافظة ي�شم املوؤ�ش�شات واجلمعيات بتلك املحافظة وفق اأحكام هذا 

القانون ول يجوز اإن�شاء اأكرث من اإحتاد اإقليمى على م�شتوى املحافظة الواحدة.
احتادا  بينها  فيما  تن�شئ  اأن  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  من  عدد  لأي  ويحق 
اأو  اأو التجمع ملدة حمددة  اأ�شكال الحتاد  اأي �شكل من  اأو  اأو هيئة جامعة  اأو �شبكة  نوعيا 
ولوائحه  التجمع   اأو  الحتاد  لهذا  الأ�شا�شي  النظام  الإن�شاء  اتفاق  ويحدد  حمددة،  غري 
وموؤ�ش�شاته وطريقة ممار�شة اخت�شا�شاته وطرق متويله وطرق حله واإنهاء ن�شاطه. ويجب 
الإخطار باإن�شاء هذا الحتاد اأو التجمع بذات الطريقة املن�شو�س عليها بالن�شبة  للجمعيات 

يف هذا القانون. 
�رشوط  توافرت  متى  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اأو  اجلمعية  طلب  رف�س  التجمع  اأو  لالحتاد  يجوز  ول 

الن�شمام.

املادة ال�شابعة والأربعون
الهيئات  اإىل  الن�شمام  اأو  تاأ�شي�س  اأو  اإن�شاء  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  يحق 
اجلمعيات  لتلك  الداخلي  للنظام  وفقا  الأهلي  العمل  جمال  يف  العاملة  الدولية  واملنظمات 
الوارد  باحلظر  املنظمات  تلك  التزام  مع  الإقليمي  والحتاد  الإدارة  جهة  اإخطار  وب�رشط 

بالبنود 1: 3 من املادة التا�شعة من هذا القانون

املادة  الثامنة والأربعون 
يجب على جمل�س اإدارة الحتاد  اإخطار اجلهة الإدارية والحتاد الإقليمي بكل تطور 
يجري على تكوين الحتاد اأو اخت�شا�شاته وكذلك بالأع�شاء اجلدد الذين ان�شموا اإليه اأو 

الأع�شاء القدامى الذين ان�شحبوا منه خالل ثالثني يومًا.
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الف�شل الثاين:  الحتاد العام للعمل الأهلي

املادة  التا�شعة والأربعون 
ين�شاأ الحتاد العام للعمل الأهلي تكون له ال�شخ�شية العتبارية وي�شم الحتادات 
يتكون  اإدارة  جمل�س  العام  الحتاد  اإدارة  ويتوىل  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  الإقليمية 
الإقليمية  الحتادات  اإدارات  جمال�س  اأع�شاء  بني  من  ينتخبون  ع�شوًا  وثالثني  واحد  من 
ع�شوية  تكون  اأن  على  �شنوات  اأربع  املجل�س  مدة  وتكون  القانون،  هذا  لأحكام  اخلا�شعة 
جمل�س اإدارة الحتاد العام لدورتني متتاليتني فقط .وي�شع جمل�س الإدارة لئحة بالنظام 

الداخلي لالحتاد وتنظيم العمل به، ويخت�س الحتاد العام للعمل الأهلي مبا ياأتي :
اأ ـ  و�شع ت�شور عام لدور اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية يف تنفيذ برامج التنمية

لتنمية  الأهلية  للجمعيات واملوؤ�ش�شات  الالزم  التمويل  لتوفري  الالزمة  الدرا�شات  اإجراء  ـ  ب 
الإعانات  توفري  على  ي�شاعد  مبا  الداخلية واخلارجية  باجلهات  بالت�شال  والقيام  مواردها، 

وامل�شاعدات واإبداء امل�شورة  لها عن و�شائل دعم قدراتها املالية.
ج ـ  تنظيم برامج تنمية قدرات اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية  واأع�شائها.

د ـ  تنظيم وتن�شيق العمل بني الحتادات الإقليمية اخلا�شعة لإحكام هذا القانون.
هـ ـ  ت�شكيل جلان فنية من الحتادات النوعية  والإقليمية اأو من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اأو 

ال�شخ�شيات املعنية بامل�شائل الجتماعية لدرا�شة املو�شوعات املعرو�شة.  
و ـ  و�شع قاعدة بيانات تف�شيلية لأن�شطة العمل الأهلي.

ت�رشى على الحتاد العام والحتادات الإقليمية والهيئات اجلامعة بكافة اأنواعها   
فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س، الأحكام املقررة فى �شاأن اجلمعيات الأهلية الواردة بهذا 

القانون.

الباب الرابع:  املنظمات الأجنبية غري احلكومية
املادة اخلم�شون

تطبق اأحكام هذا القانون علي املنظمات الأجنبية غري احلكومية املن�شاأة ا�شتنادًا اإىل 
اتفاقية اأبرمتها جمهورية م�رش العربية فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف تلك التفاقيات.
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املادة احلادية واخلم�شون 
يجوز لأي منظمة اأجنبية غري حكومية ممار�شة ن�شاط اأو اأكرث داخل م�رش من اأن�شطة 
اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اخلا�شعة لأحكام هذا القانون، علي اأن يتقدم املمثل القانوين 
على  الطلب  وي�شتمل  املنظمة،  بها  امل�شجلة  بالدولة  امل�رشية  الدبلوما�شية  للبعثة  بطلب  لها 

الآتي: 
اأ ـ ا�شم املنظمة، والغر�س منها، وعنوان املقر املتخذ مركزا لإدارتها خارج م�رش.

ب ـ ا�شم كل من الأع�شاء املوؤ�ش�شني، ولقبه وجن�شيته ومهنته وموطنه.
ج ـ و�شائل متويل اأن�شطتها.

د ـ �شورة معتمدة من النظام الأ�شا�شى للمنظمة.
ملمار�شة   - الأ�شا�شى  لنظامها  وفقا   - باملنظمة  املخت�شة  ال�شلطة  قرار  من  معتمدة  �شورة  ـ  هـ 

الن�شاط املقرتح فى م�رش.
و ـ وثيقة معتمدة تثبت اأن املنظمة الأجنبية غري احلكومية تعمل وفقًا لقانون بلدها.

املخت�شة خالل  للوزارة  الطلب وتقدميه  تقرير عن مو�شوع  باإعداد  ـ وتقوم وزارة اخلارجية  ز 
�شتني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�شتوفيًا الأوراق وامل�شتندات املطلوبة.

املادة الثانية واخلم�شون
تقوم الوزارة املخت�شة بالبت يف طلب املنظمة الأجنبية غري احلكومية يف مدة اأق�شاها 
ثالثون يوما من تاريخ تلقيها تقرير وزارة اخلارجية مرفقًا به م�شتندات املنظمة، ويعترب 
فاإذا  الن�شاط  بدء  قانونية على  املنظمة موافقة  الرد على  اإليها دون  امل�شار  املدة  تلك  مرور 
باملثل.  املعاملة  ذلك نظام  اأن يكون كتابيًا م�شببًا ويراعي يف  بالرف�س، وجب  القرار  �شدر 

ويجوز للمنظمة الأجنبية غري احلكومية الطعن عليه اأمام املحكمة املخت�شة. 
ويف جميع الأحوال يكون الت�رشيح بثالث �شنوات قابلة للتجديد. 

املادة الثالثة واخلم�شون
 تخ�شع املنظمات الأجنبية غري احلكومية امل�رشح لها بالعمل داخل جمهورية م�رش 
العربية، لأنظمتها الأ�شا�شية املرفقة يف اأوراق تاأ�شي�شها وتلتزم بجميع اللتزامات الواردة 
باملادة الرابعة ع�رش من هذا القانون، ويف حالة وقوع اأية خمالفة يكون للوزير املخت�س وقف 

الن�شاط املخالف اأو اإلغاء ت�رشيح ممار�شة الن�شاط.
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املادة الرابعة واخلم�شون
للمنظمات الأجنبية غري احلكومية  امل�رشح لها بالعمل فى م�رش اأن توؤ�ش�س فروعًا 

لها فى م�رش باإخطار اجلهة الإدارية والحتاد الإقليمي يف املحافظة املراد العمل بها.

 الباب اخلام�س :  �شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية
املادة اخلام�شة واخلم�شون

الأهلية،  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  لدعم  �شندوق  الأهلي  للعمل  العام  بالحتاد  ين�شاأ 
التاأمينات وال�شئون  ويوؤول �شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية املن�شاأ فى وزارة 

الجتماعية طبقا لأحكام القانون 84 ل�شنة 2002 مبا له من حقوق وما عليه من التزامات.

املادة ال�شاد�شة واخلم�شون
يكون لل�شندوق جمل�س اإدارة يتكون من عدد �شبعة اأع�شاء يختارهم جمل�س اإدارة 
اأربع  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  مدة  وتكون  اأع�شائه  بني  من  الأهلي  للعمل  العام  الحتاد 
النظام  ويحدد  تالية.  ملدة  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  ع�شو  تعيني  اإعادة  ويجوز  �شنوات، 
ال�شا�شى لالحتاد نظام العمل فى ال�شندوق. احل�شاب اخلتامى لل�شندوق فى جريدة يومية 

وا�شعة النت�شار.

املادة ال�شابعة واخلم�شون
جمل�س اإدارة ال�شندوق هو اجلهة املهيمنة على �شئونه وله على وجه اخل�شو�س ما 

ياأتي:
اأ ـ اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد ال�شندوق.

ب ـ  اإجراء الدرا�شات الالزمة ب�شاأن الأو�شاع املالية للجمعيات واأولويات دعمها.
ج ـ جمع البيانات املالية اخلا�شة باجلمعيات وحدود التو�شع يف اأن�شطتها، واإ�شدار الن�رشات التي 
متكن املتربعني يف الداخل واخلارج من حتديد قدر اإ�شهاماتهم واإعداد ون�رش دليل �شنوي ببيان 
لتمكني  اإليها  ينت�شبون  التي  والإقليمية  النوعية  والحتادات  واملوؤ�ش�شات الأهلية  اجلمعيات 

املواطنني من الإ�شهام فيها وامل�شاركة يف العمل الجتماعي التطوعي.
د ـ ر�شم ال�شيا�شة العامة لدعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
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هـ ـ و�شع ال�شوابط اخلا�شة بتوزيع الدعم. 
و ـ توزيع الدعم على كل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية. اخلا�شعة لهذا القانون.

ز ـ اإ�شدار تقرير مايل �شنوي وتقرير باأن�شطة ال�شندوق.

املادة الثامنة واخلم�شون
تتكون موارد ال�شندوق مما ياأتي:

اأ ـ املبالغ املدرجة باملوازنة العامة للدولة لدعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية املن�شاأة طبقًا لأحكام 
هذا القانون.

ب ـ الهبات والإعانات والتربعات التي يتلقاها ال�شندوق.
ج ـ ما يوؤول اإليه من اأموال اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية والحتادات التي يتم حلها.

د ـ الر�شوم الإ�شافية املفرو�شة ل�شالح الأعمال اخلريية.
هـ ـ ح�شيلة الغرامات التى تق�شى بها وفقا لأحكام هذا القانون.

و ـ اأى موارد اأخرى يقرها جمل�س اإدارة ال�شندوق.

الباب ال�شاد�س : العقوبات
املادة التا�شعة واخلم�شون

يجوز لالحتاد الإقليمي جلهة الإدارة ولكل ذي م�شلحة احلق يف اللجوء اإىل املحكمة 
املخت�شة لالعرتا�س على اأي من قرارات اجلمعية العمومية اأو جمل�س اإدارة اجلمعية اأو اأي 
من اأن�شطتها، ويكون للمحكمة املخت�شة الكائن يف دائرتها مقر اجلمعية بعد النظر يف الطلب 
وال�شتماع اإىل دفاع اجلمعية امل�شفوع مب�شتنداتها اأن تاأمر برف�س الطلب اأو قبوله مبا قد 

يرتبه ذلك من جزاءات.
بعد  اإل  بعد  اإل  ينفذ احلكم  فال  اأموالها،  ت�شفية  اأو  بحل اجلمعية  ويف حالة احلكم 

ا�شتنفاد طرق الطعن عليه.

املادة ال�شتون
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف قانون العقوبات اأو يف اأي قانون 

اآخر  يعاقب على اجلرائم الواردة يف هذا الباب بالعقوبات التالية:
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اأوًل: يعاقب بغرامة ل تزيد على مائة اآلف جنيه كل من:

با�رش ن�شاطًا من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف البنود )1، 2، 3( من املادة التا�شعة 
من هذا القانون.

ويحكم يف هذه احلالة بحل اجلمعية، اإذا متت مبا�رشة الن�شاط با�شم اجلمعية.
ثانياً : يعاقب بغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف جنيه ول تزيد على مائة األف جنيه، كل 

من:

تلقى ب�شفته رئي�شًا اأو ع�شوًا يف جمعية اأو موؤ�ش�شة اأهلية �شواء كانت هذه ال�شفة  اأ ـ  
�شحيحة اأو مزعومة، اأمواًل من اخلارج اأو اأر�شل للخارج �شيئًا منها اأو قام بجمع 

التربعات دون  موافقة اجلهة الإدارية.
ب ـ  اأنفق اأمواًل للجمعية اأو للموؤ�ش�شة الأهلية اأو لالحتاد يف اأغرا�س �شخ�شية اأو �شارب 

بها يف عمليات مالية  باملخالفة لأحكام هذا القانون.
قرار  اأو �شدر  حكم  التي  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اأو  اجلمعية  اأموال  من  مال  يف  ت�رشف  ج ـ  

بحلها وت�شفيتها، اأو اأ�شدر قرارًا بذلك دون اأمر كتابي من امل�شفى.
وتق�شي املحكمة كذلك باإلزام املحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه اأو اأر�شله اأو  د.  
اأموال، بح�شب الأحوال، وتوؤول  اأو ت�رشف فيه من  اأو �شارب به  اأنفقه  اأو  جمعه 

ح�شيلة تلك الغرامة اإىل �شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
املادة  احلادية وال�شتون

ذوى  اأو  الإدارية  اجلهة  اأو  العام  الحتاد  اأو  الإقليمي  الحتاد  اعرتا�س  حالة  فى 
ال�شاأن، لدى املحكمة املخت�شة وذلك ملخالفة اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة للنظام الأ�شا�شى بها اأو 

لالأحكام الواردة فى هذا القانون وفى الأحوال التالية:
الت�رشف فى اأموالها اأو تخ�شي�شها فى غري الأغرا�س التى اأن�شئت من اأجلها.  .1

ح�شول اجلمعية على اأموال اأو تربعات باملخالفة لالأحكام الواردة بهذا القانون.  .2
ارتكاب اجلمعية خمالفة ج�شيمة للقانون.  .3

منظمة  اأو  هيئة  اأو  جمعية  اأو  ناٍد  اإىل  انت�شابها  اأو  ا�شرتاكها  اأو  اجلمعية  ان�شمام   .4
اأجنبية باملخالفة لأحكام القانون.
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عدم تعديل اجلمعية لنظامها الأ�شا�شى وتوفيق اأو�شاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.   .5
يكون للمحكمة املخت�شة توقيع اأحد اجلزاءات التالية وفقًا جل�شامة املخالفة املن�شوبة 

للجمعية:
اإلزام اجلمعية بت�شحيح املخالفة فى خالل مدة تقدرها املحكمة.  �

اإلغاء القرار اأو وقف الن�شاط املعرت�س عليه.  �
جتميد ن�شاط الع�شو املخالف اأو جتميد ع�شويته مبجل�س الإدارة.  �

العزل الكلي ملجل�س الإدارة اأو لبع�س اأع�شائه.  �
جتميد ن�شاط اجلمعية ملدة حمددة.  �

حل اجلمعية وت�شفية اأموالها.  �
املادة  الثانية وال�شتون

يف حالة احلكم بحل جمل�س اإدارة اجلمعية املنتخب، يجب اأن يت�شمن احلكم تعيني 
اأحد اأع�شاء اجلمعية العمومية من غري اأع�شاء جمل�س الإدارة املنحل كحار�س ق�شائي، ويف 
خارج  من  حار�شًا  املحكمة  تعني  الإدارة  جمل�س  نف�شها  هي  العمومية  اجلمعية  كون  حالة 
اجلمعية. تكون مهمته اإجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأ�شا�شي للجمعية خالل فرتة ل 
جتاوز �شتني يوما من تاريخ تعيينه، وتكون له �شالحيات رئي�س جمل�س اإدارتها يف احلفاظ 

على حقوقها، على اأن يعر�س تقريرا وافيا باأعماله على اأول جمعية عمومية لإقراره.

املادة الثالثة وال�شتون
اأكرث، ويقوم بهذا التعيني اجلمعية العمومية  اأو  اإذا حلت اجلمعية عني لها م�شف 
اإذا كان احلل اختياريا، اأو املحكمة اإذا كان احلل ق�شائيا، ويف جميع الأحوال يجري اإتباع 
فاإذا  الت�شفية،  بناجت  يتعلق  فيما  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  يف  عليها  املن�شو�س  القواعد 
تعذر ذلك، وجب اأن يت�شمن قرار تعيني امل�شفى تكليفه بتحويل اأموال اجلمعية املنحلة اإىل 

�شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
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ثالثًا : مقارنة ما بني مواد مقرتح القانون املقدم من املجموعة املتحدة 
بالتعاون مع االحتادات واجلمعيات االأهلية وم�سودة القانون ال�سادر عن 

جلنة حقوق االإن�سان مبجل�ص ال�سعب
مقارنة ما بني مواد امل�شودة اخلا�شة باملجموعة املتحدة 

وم�شودة جلنة حقوق الإن�شان مبجل�س ال�شعب

تاأ�شي�س اجلمعيات
م�شودة امل�شروع املقدم من املجموعة 

م�شودة امل�شروع اخلا�س بلجنة حقوق الإن�شاناملتحدة
املادة ) الثالثة ا�شدار(

هذا  اأحكام  تطبيق  يف  الإدارية  باجلهة  يق�شد 
كما  الجتماعية،  ال�شئون  وزارة  القانون 
البتدائية   املحكمة  املخت�شة  باملحكمة  يق�شد 
اأو  اإدارة اجلمعية  دائرتها مركز  يقع يف  التي 
النوعي  اأو  العام  اأو الحتاد  الأهلية  املوؤ�ش�شة 

اأو الإقليمي بح�شب الأحوال.

املادة رقم )1( 
القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف  جمعية  تعترب 
اأو  معينة  ملدة  م�شتمر  تنظيم  ذات  جماعة  كل 
طبيعيني،  اأ�شخا�س  من  تتاألف  معينة  غري 
عددهم  يقل  ل  معًا  منهما  اأو  اعتباريني،  او 
احل�شول  غري  لغر�س  اأ�شخا�س،  ع�رشة  عن 
الأجنبية  للمنظمات  ويجوز  مادي،  ربح  على 
بجمهورية  اأكرث  اأو  لها  مقر  فتح  تطلب   اأن 
اجلمعيات  اأن�شطة  ملمار�شة  العربية  م�رش 
اجلمعيات  مع  بال�رشاكة  اأو  منفردة  الأهلية 
واملوؤ�ش�شات الأهلية امل�شهرة وفق اأحكام هذا 
القانون، وذلك مبوجب طلب تقدمة املنظمة اإىل 
بالأوراق  م�شفوعًاَ  امل�رشية  اخلارجية  وزارة 

التى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة )1(
يق�شد يف تطبيق اأحكام هذا القانون:

اأو  طبيعيني  اأ�شخا�س  من  تتاألف  جماعة  كل  1.اجلمعية: 
اأ�شخا�س اعتبارييني، اأو منهما  معا ليقل عددهم عن ع�رشة، 
لأع�شائها.  مادي  ربح  على  احل�شول  غري  لأغرا�س  وذلك 
على  قدراته  وتعظيم  الفرد  تنمية  يف  للم�شاهمة  وتهدف 
التنمية  يف  ت�شاهم  كما  العامة،  احلياة  يف  الفعالة  امل�شاركة 
امل�شتدامة للمجتمع يف اإطار قيم ومعايري الحرتام والرتا�شي 
والد�شتور  والختالف  للتنوع  ال�شلمية  والإدارة  والت�شامح 

والقانون.
2. اجلمعية ذات النفع العام : كل جمعية تهدف اإىل حتقيق 
منفعة عامة عند تاأ�شي�شها اأو بعد تاأ�شي�شها، وي�شدر باإ�شفاء 
�شفة النفع العام عليها بقرار من الوزير املخت�س، وذلك بناء 

على طلب اجلمعية.
3. املوؤ�ش�شة : �شخ�س اعتباري ين�شاأ بتخ�شي�س �شخ�س اأو 
اأكرث من الأ�شخا�س الطبيعيني اأو العتباريني اأو منهما معا، 
مال يقل عن ع�رشة اآلف جنيه عند التاأ�شي�س لتحقيق غر�س 

غري احل�شول على ربح.
اأجنبي يقع مركز  4. املنظمة الأجنبية : �شخ�س اعتباري 
اأو  ن�شاط  له مبمار�شة  الرئي�شى خارج م�رش ي�رشح  اإدارته 
اخلا�شعة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اأن�شطة  من  اأكرث 
على  وبناء  فيه  املقررة  للقواعد  ووفقا  القانون  هذا  لأحكام 

التفاق الذي تربمه املنظمة مع الوزير املخت�س.
من  عدد  بينها  فيما  تن�شئه  طوعى  احتاد  الإقليمي:  الحتاد 
يف  تقع  التي  معا  منهما  اأو  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
نطاق حمافظة واحدة اأيا كان ن�شاطها، وتكون له ال�شخ�شية 

العتبارية.
5.الحتاد النوعي/ الهيئة اجلامعة: احتاد طوعي تن�شئه 
فيما بينها عدد من اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات الأهلية اأو منهما 
ال�شخ�شيـة  له  تكون  م�شرتكا  ن�شاطا  متول  اأو  تبا�رش  معا 

العتباريـة.
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ويتعني علي وزارة اخلارجية البت يف طلب  
املنظمة الأجنبية خالل �شتني يومًا من تاريخ 
امليعاد مبثابة  الرد يف  تقدميه، ويعترب عدم 
علي  ويتعني  املنظمه  ت�شجيل  بقبول  قرار 
وزارة اخلارجية ابرام اتفاقية مع املنظمة 
متار�شه  الذي  الن�شاط  فيه  يحدد  املعنية 
املنظمات  علي  وي�رشي  ومدته،  م�رش  يف 
الأجنبية التي حت�شل على ترخي�س للعمل 

يف م�رش اأحكام هذا القانون.

طوعى  جتمع  التحالف/الئتالف:   ال�شبكة/   .7
ملجموعة من الأفراد اأو الهيئات )غري حكومية – حكومية 
لتعاون  التخطيط  بغر�س  دولية(  – منظمات  – خا�شة 
م�شرتك يتم من خالله جتميع قدرات وموارد اأع�شاء هذا 

التجمع وتعبئتها حول ق�شيه من ق�شايا التنمية.
من  جمموعة  من  طوعى  املبادرة/احلملة:جتمع   .8
بغر�س  القانون  لهذا  اخلا�شعه  والكيانات  اجلمعيات 
قدرات  جتميع  خالله  من  يتم  م�رشوع  لتنفيذ  املبادرة 

واأمكانات الكيانات املنفذه لهذه املبادرة.
الأهلية:  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  العام  الحتاد   .9
احتاد ي�شم فى ع�شويته جميع الحتادات الإقليمية على 
م�شتوى اجلمهورية وتت�شكل جمعيته العمومية من اأع�شاء 
جمال اإدارات الحتادات الإقليمية اخلا�شعة لهذا القانون 
مدينة  مقره  ويكون  العتبارية،  ال�شخ�شية  له  وتكون 

القاهرة.
10. الع�شو املوؤ�ش�س: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري 
الذي ي�شرتك يف تاأ�شي�س اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة ويوقع على 

نظامها الأ�شا�شي
الإداري  الق�شاء  حمكمة  املخت�شة:  املحكمة   .11
اأو  اجلمعية  اإدارة  مركـز  اخت�شا�شهـا  دائرة  يف  الواقع 
املوؤ�ش�شة الأهلية اأو املنظمة اأو اأي من الحتادات املن�شـاأة 

وفقا لأحكام هذا القـانون بح�شب الأحوال.
وال�شئون  التاأمينات  املخت�س:وزير  الوزير   .12

الجتماعية.
وال�شئون  التاأمينات  الإدارية:وزارة  اجلهة   .13

الجتماعية اأو اإحدى مديرياتها.
 املادة )الوىل ا�شدار(

�شاأن  يف  املرافق  القانون  باأحكام  يعمل 
اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية والحتادات 
طبقًا  اأو  بقانون  املن�شاأة  اجلمعيات  عدا 

لتفاقيات دولية.

املادة )2( 

اإىل  ا�شتنادًا  اأو  بقانون  املن�شاأة  اجلمعيات  على  ت�رشى 
النظم  العربية،  م�رش  جمهورية  اأبرمتها   اتفاقيات 
ب�شاأنه  يرد  مل  فيما  وتطبق  اجلمعيات،  لهذه  الأ�شا�شية 

ن�س خا�س فى تلك النظم اأحكام هذا القانون.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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املادة )2( 

لها  يو�شع  اأن  اجلمعية  اإن�شاء  يف  ي�شرتط 
من  عليه  موقع  مكتوب  اأ�شا�شي  نظام 
املوؤ�ش�شني، ويجب األ ي�شرتك يف تاأ�شي�شها 
من �شدر �شده حكم نهائي بعقوبة �شالبة 
للحرية لرتكابه جناية، اأو لرتكابه جنحة 
اإليه  رد  قد  يكن  مل  ما  بال�رشف،  خملة 

اعتباره.

املادة ) 3 ( 

اأ�شا�شي  نظام  لها  يكون  اأن  اجلمعية  لتاأ�شي�س  ي�شرتط 
ملركز  تتخذ  واأن  املوؤ�ش�شني  من  عليه  وموقع  مكتوب 

اإدارتها مقرا م�شتقال يف جمهورية م�رش العربية.
متمتعا  يكون  اأن  للجمعية  املوؤ�ش�س  الع�شو  يف  وي�شرتط 
بعقوبة  نهائي  حكم  �شده  ي�شدر  ومل  املدنية،  بحقوقه 
اأو  بال�رشف  خملة  جنحة  اأو  جناية  يف  للحرية  مقيدة 

الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
ويجوز لغري امل�رشيني ممن لهم اإقامة دائمة اأو موؤقتة يف 

م�رش ال�شرتاك يف ع�شوية اجلمعية.
تعنى  جمعية  اإن�شاء  الأجنبية  اجلاليات  من  لأي  ويجوز 
وب�رشط  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  اأع�شائها  ب�شئون 

املعاملة باملثل.
املادة )3( 

يف  اجلمعية  اإدارة  مركز  يكون  اأن  يجب 
م�رش كما يجب اأن ي�شمل نظامها الأ�شا�شي 

البيانات الآتية:
اأ ـ ا�شم اجلمعية ب�رشط اأن يكون م�شتقًا من 
غر�شها، ول يجوز لها اأن تتخذ ت�شمية 
جمعية  وبني  بينها  اللب�س  اإىل  توؤدي 
عملها  نطاق  يف  معها  ت�شرتك  اأخرى 

اجلغرايف.
ونطاق  اجلمعية  ن�شاط  وميدان  نوع  ـ  ب 
مركزًا  املتخذ  واملقر  اجلغرايف  عملها 
اجلمعية  ت�شغل  ان  ويجوز  لإدارتها، 
اأو  ال�شت�شافة  �شبيل  علي  مقرها 
القانونية  املقر  �شغل  طرق  من  غريها 
على  قا�رشًا  املقر  يكون  اأن  ي�شرتط  ول 
اجلمعية وحدها بل ميكن اأن ت�شرتك فيه 

مع اأي �شخ�س طبيعي اأو معنوي اآخر.
ج ـ ا�شم كل من الأع�شاء املوؤ�ش�شني ولقبه 
و�شنه وجن�شيته ومهنته وحمل اإقامته.

املادة )4(

يجب اأن ي�شتمل النظام الأ�شا�شي للجمعية على البيانات 
الآتية:

اأ ـ ا�شم اجلمعية، علي األ يكون متطابقا مع جمعية اأخرى 
ت�شرتك معها فى نطاق عملها اجلغرايف.

ب ـ غر�س اجلمعية ونطاق عملها اجلغرايف.
ج ـ عنوان مقر اجلمعية.

و�شنه  ولقبه  املوؤ�ش�شني  الأع�شاء  من  كل ع�شو  ا�شم  ـ  د 
وجن�شيته ومهنته وحمل اإقامته.

هـ ـ موارد اجلمعية وطريقة ا�شتغاللها والت�رشف فيها.
كل  واخت�شا�شات  متثلها،  التي  اجلمعية  اأجهزة   - و 
منها، وكيفية اختيار اأع�شائها وطرق عزلهم اأو اإ�شقاط 
اإبطال ع�شويتهم، والن�شاب الالزم ل�شحة انعقاد  اأو 
هذه الأجهزة و�شحة قراراتها، وو�شيلة الدعوة التي 

يتحقق بها علم اأع�شائها.
الأع�شاء  وحقوق  و�رشوطها  الع�شوية  نظام  ـ  ز 
الأخ�س حق كل ع�شو يف الطالع  وواجباتهم، وعلى 
العمومية  اجلمعية  وح�شور  اجلمعية  م�شتندات  على 

والت�شويت فيها.
ح ـ نظام املراقبة املالية.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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ا�شتغاللها   وكيفية  اجلمعية  موارد  ـ   د 
فائ�س  وا�شتثمار  فيها  والت�رشف 

اإيراداتها.
اجلمعية،  متثل  التي  الأجهزة  هـ-  
واخت�شا�شات كل منها، وكيفية اختيار 
اأو  اإ�شقاط  اأو  عزلهم  وطرق  اأع�شائها 
الالزم  والن�شاب  ع�شويتهم،  اإبطال 
وجمل�س  العمومية  اجلمعية  لنعقاد 
واملراأة  ال�شباب  متثيل  وكيفية  الإدارة 
للجمعية  املمثلة  الأخرى  والأجهزة  فيه 

والن�شاب الالزم ل�شحة قراراتها. 
وحقوق  و�رشوطها  الع�شوية  نظام  ـ  و  
الأخ�س  وعلى  وواجباتهم،  الأع�شاء 
حق كل ع�شو يف الطالع على م�شتندات 
اجلمعية  ح�شور  يف  وحقه  اجلمعية 

العمومية والت�شويت فيها.
ز ـ نظام املراقبة املالية.

ح ـ قواعد تعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية 
لها،  فروع  تكوين  اأو  اندماجها  اأو 
واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها يف حالة 

انق�شائها. 
طلب  �شلطة  له  الذي  اجلهاز  حتديد  ـ  ط   
اأو  العام  النفع  �شفة  اجلمعية  ك�شب 

املوافقة على اإ�شفاء هذه ال�شفة عليها.
 ىـ  حتديد ممثل جماعة املوؤ�ش�شني يف اتخاذ 

اإجراءات التاأ�شي�س وال�شهر.
القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتت�شمن 
نظامًا منوذجيًا يجوز للجمعيات اتباعه يف 

اإعداد نظمها.

وتكوين  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  قواعد  ـ  ط 
التي  واجلهات  اجلمعية  انق�شاء  واأحوال  لها  فروع 
توؤول اإليها اأموالها يف هذه الأحوال. على اأنه ل يجوز 
اأن ين�س النظام الأ�شا�شي للجمعية على اأيلولة اأموالها 
عند انق�شائها اإل اإىل اإحدى اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات 
الأهلية التي تعمل يف ذات ميدان عمل اجلمعية اأو اإىل 
اأي من الحتادات اخلا�شعة لأحكام هذا القانون اأو اإىل 

�شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
ـ حتديد املخت�س بطلب اكت�شاب اجلمعية �شفة النفع  ى 

العام.
اإجراءات  اتخاذ  يف  املوؤ�ش�شني  جماعة  ممثل  حتديد  ـ  ك 

التاأ�شي�س.
اأ�شا�شي  نظام  القانون  لهذا  التنفيذية  بالالئحة  ويرفق 

منوذجي لال�شرت�شاد به.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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املادة )4(
للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ين�س  اأن  يجوز 
اإىل  احلل  عند  اأموالها  توؤول  اأن  على 
اأو  الأهلية  اأواملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
هذا  لأحكام  طبقًا  امل�شهرة  الحتادات 
نظام  يف  ين�س  اأن  يجوز  ول  القانون. 
حلها  عند  اأموالها  توؤول  اأن  على  اجلمعية 
اإىل  اأو  اأ�رشهم  اأو  اأو ورثتهم  الأع�شاء  اإىل 

اأي �شخ�س طبيعي.

املادة )5( 
يودع ممثل جماعة املوؤ�ش�شني طلب تاأ�شي�س 
الالزمة  بامل�شتندات  م�شحوبًا  اجلمعية 
وتثبيت  املخت�شة،  الإدارية  اجلهة  لدى 
مبجرد  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية 

الإيداع.
املادة )6(

اجلمعية  اإن�شاء  طلب  يكون  اأن  يجب 
م�شحوبًا بامل�شتندات الآتية :

للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من  ن�شختني 
موقع عليها من جميع املوؤ�ش�شني.

مت�شمنًا  موؤ�ش�س  ع�شو  كل  من  اإقرار 
الثانية  املادة  يف  عليها  املن�شو�س  البيانات 
هذا  من  الثالثة  املادة  من  )ج(  والبند 

القانون.
مراعاة  مع  ملقرها  اجلمعية  �شغل  �شند 

الفقرة )ب( باملادة 3.
القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وت�شع 
كيفية  حتدد  كما  الإيداع  لطلب  منوذجًا 
مقابل  اأداوؤه  الواجب  والر�شم  اإمتامه 
مبا  اخلا�س  ال�شجل  يف  اجلمعية  نظام  قيد 
ح�شيلتها  توؤول  جنيه   100 على  يزيد  ل 
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اإعانة  ل�شندوق 

الأهلية.

املادة )5( 
م�شجل  بخطاب  باإن�شائها  الإدارة  جهة  اجلمعية  تخطر 

بعلم الو�شول مرفق به ن�شخة من نظامها الأ�شا�شي.
ي�شمى  خا�س  �شجل  اإقليمي  احتاد  كل  مقر  يف  وين�شاأ 
فيه  ت�شجل  الأهلية«،  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات   »�شجل 
ن�شخة  اإيداع  مبجرد  م�شل�شال  رقما  وتعطى  اجلمعية 
جميع  من  عليه  موقع  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من 
دال  اإي�شال  املوؤ�ش�شني  ملمثل جماعة  املوؤ�ش�شني، ويعطى 
على ا�شتالم كل امل�شتندات مثبتًا به تاريخ ال�شتالم، ول 
التنفيذية  الالئحة  اإ�شهار اجلمعية. وحتدد  يجوز رف�س 
بها منوذج  الطلب ويرفق  تقدمي  اإجراءات  القانون  لهذا 

لال�شرت�شاد به.
واإيداع  الإخطار  مبجرد  ن�شاطها  اجلمعية  ومتار�س 
ال�شخ�شية  لها  وتثبت  الإقليمي  بالحتاد  امل�شتندات 
القيام  تكفل  التي  الإجراءات  كل  اتخاذ  ولها  العتبارية 
مبقرها  املرافق  واإدخال  بنكي  ح�شاب  كفتح  بن�شاطها 

وغريها.
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املادة )7(  
للجهة الإدارية حق العرتا�س على ما ترى 
وجهًا لالعرتا�س عليه يف النظام الأ�شا�شي 
جماعة  بع�س  اأو  كل  على  اأو  للجمعية 

املوؤ�ش�شني.
واإذا راأت اجلهة الإدارية وجهًا لالعرتا�س، 
فلها اأن تخطر اجلمعية باأ�شباب اعرتا�شها 
الو�شول،  بعلم  م�شحوب  م�شجل  بكتاب 
اأ�شباب  باإزالة  اجلمعية  تقم  مل  فاإن 
من  يومًا  ع�رش  خم�شة  خالل  العرتا�س 
الإدارية  للجهة  جاز  بذلك  اإخطارها  تاريخ 
هذه  يف  لها  ويكون  الق�شاء.  اإىل  اللجوء 
وجه  على  الق�شاء  من  تطلب  اأن  احلالة 
مع  املخالفة  اأ�شباب  اإزالة  ال�شتعجال 
وقف  اأو  ن�شاطها،  يف  اجلمعية  ا�شتمرار 
يف  الف�شل  حلني  موؤقتًا  اجلمعية  ن�شاط 

مو�شوع اعرتا�س اجلهة الإدارية.
مبنطوق  بالتاأ�شري  الإدارية  اجلهة  وتقوم 
احلكم على هام�س قيد اجلمعية يف ال�شجل 

اخلا�س.

املادة )6( 
الأ�شا�شي  النظام  ملخ�س  بقيد  الإدارية  اجلهة  تلتزم 
للجمعية يف ال�شجل اخلا�س املعد لذلك خالل ثالثني يوما 
ن�شخة  بها  مرفق  اجلمعية  باإن�شاء  اإخطارها،  تاريخ  من 
ال�شابقة، واإل  املادة  اإليه يف  امل�شار  الأ�شا�شي  النظام  من 

اعترب القيد واقعا بحكم القانون.
امل�شار  يوما  الثالثني  خالل  الإدارية  للجهة  تبني  فاإذا 
حتظره  مما  ن�شاطا  اجلمعية  اأغرا�س  بني  من  اأن  اإليها 
املوؤ�ش�شني  بني  من  اأو  القانون  هذا  من  التا�شعة  املادة 
من  الثالثة  باملادة  الواردة  ال�رشوط  عليه  تنطبق  ل  من 
هذا القانون، وجب عليها اإخطار ممثل جماعة املوؤ�ش�شني 
لت�شحيح  الو�شول  بعلم  عليه  مو�شى  كتاب  مبوجب 
املخالفات املن�شوبة للجمعية خالل خم�شة ع�رش يوما من 
تاريخ اإخطاره، فاإذا قام بت�شحيح املخالفات تلتزم اجلهة 
الت�شحيح  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  بالقيد  الإدارية 
اإليها  امل�شار  املدة  يف  بالت�شحيح  قيامه  عدم  حاله  ويف 
رف�س  بطلب  املخت�شة  املحكمة  اإىل  اللجوء  عليها  وجب 

قيد اجلمعية وما يرتتب علي ذلك من اآثار.
دون  يوما  ثالثني  مرور  حال  الإدارية  اجلهة  وعلى 
اعرتا�شها اأو بعد �شدور حكم برف�س العرتا�س اتخاذ 
على  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ملخ�س  ن�رش  اإجراءات 
املعلومات  �شبكة  على  املخت�شة  للوزارة  الر�شمي  املوقع 
الأ�شا�شي  النظام  ملخ�س  ون�رش  )الإنرتنت(،  الدولية 

للجمعية بالوقائع امل�رشية.

املادة )8(
ملخ�س  على  الطالع  حق  �شاأن  ذي  لكل 
واحل�شول  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  قيد 
مبطابقتها  عليها  م�شدق  منه  �شورة  على 
اأداء الر�شم املقرر مبا ل يزيد  لالأ�شل بعد 
ح�شيلتها  توؤول  جنيهًا،  ع�رشين  على 
اإعانة  و�شندوق  اجلمعية  بني  منا�شفة 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.

املادة )7( 
يجوز الطالع على ملخ�س قيد النظام الأ�شا�شي للجمعية 
مبطابقتها  عليها  م�شدق  منه  �شورة  على  واحل�شول 
لالأ�شل من اجلهة الإدارية بعد اأداء الر�شم الذي حتدده 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون مبا ل يزيد على مائة جنيه 
توؤول ح�شيلته اإىل �شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

الأهلية.
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املادة )9( 

الأ�شخا�س  من  جمموعة  اتخذت  اإذا 
جمعية  �شكل  ن  العتبارييئ  اأو  الطبيعيني 
النية  ح�شن  للغري  فيكون  �شهرها  دون 
التم�شك باعتبار اجلمعية قائمة فيما له من 
الأ�شخا�س  هوؤلء  على  الرجوع  اأو  حقوق 
م�شئوليتهم  وتكون  اخلا�شة  اأموالهم  يف 

ت�شامنية عن جميع هذه احلقوق.
املادة )10(

ت�رشي اأحكام هذا الف�شل على كل تعديل يف 
نظام اجلمعية.

املادة )8( 

يف  يتبع  ما  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  يف  يتبع 
الرابعة  املادتني  لأحكام  وفقا  اإجراءات  من  تاأ�شي�شها 

واخلام�شة من هذا القانون.
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م�شودة امل�شروع املقدم من املجموعة 

املتحدة
م�شودة امل�شروع اخلا�س بلجنة 

حقوق الإن�شان

الف�شل الثاين: اأغرا�س اجلمعيات وحقوقها والتزاماتها

املادة )11( 
يحظر اأن يكون من بني اأغرا�س اجلمعية اأن متار�س 

ن�شاطًا من الأن�شطة الآتية:
ذات  اأو  الع�شكرية  الت�شكيالت  اأو  ال�رشايا  تكوين 

الطابع الع�شكري.
من�رشفًا  ن�شاطها  اأو  اجلمعية  هدف  يكون  اأن 
ال�شوابط  اتباع  كذلك  يعد  ول  الربح،  حتقيق  اإىل 
اأغرا�س  حتقيق  يف  ي�شاهم  ناجت  لتحقيق  التجارية 

اجلمعية غري التجارية.
املنظم  للقانون  باملخالفة  �شيا�شي  ن�شاط  ممار�شة 

لالأحزاب ال�شيا�شية.
ممار�شة ن�شاط مييز بني املواطنني ب�شبب اجلن�س اأو 

الأ�شل اأو اللون اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة.

املادة )9(
كل  يف  اأغرا�شها  حتقيق  على  اجلمعيات  تعمل 
وتنوير  والتنمية،  الجتماعية،  الرعاية  ميادين 
والدينية  الثقافية  اجلوانب  كافة  يف  املجتمع 
وال�شيا�شية  والريا�شية  والفكرية  والعلمية 
وحقوق الإن�شان  وكل ما يحقق �شالح املجتمع.
يحظر  كما  ال�رشية،  اجلمعيات  اإن�شاء  ويحظر 

علي اجلمعية اأن متار�س ن�شاطا مما ياأتي:
الطابع  ذات  الت�شكيالت  اأو  ال�رشايا  تكوين 

الع�شكري.
التمييز  اإىل  الدعوة  اأو  الوطنية  الوحدة  تهديد 
بني املواطنني ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللون 
اأو العقيدة اأو خمالفة النظام  اأو الدين  اأو اللغة 

العام اأو الآداب العامة.
اأو  اجلمعية  لأع�شاء  ربح  حتقيق  ا�شتهداف 
ممار�شة ن�شاط  ين�رشف اإىل ذلك، ول يعد اتباع 
يف  ي�شاهم  ناجت  لتحقيق  التجارية  ال�شوابط 
ن�شاطا خمالفا وحتدد  اأغرا�س اجلمعية  حتقيق 

الالئحة التنفيذية هذه ال�شوابط.
املادة )12( 

ندب  املخت�شة  الوزارات  من  تطلب  اأن  للجمعية 
املعاونة  لتقدمي  لها  التابعني  املوظفني  من  يلزم  من 
وللمدة  بالكيفية  ر�شالتها  لأداء  للجمعية  الالزمة 
الوزير  من  قرار  بالندب  عليها.وي�شدر  يتفق  التي 

املخت�س اأو من يفو�شه.
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املادة )13( 
يف  عليها  من�شو�س  مزايا  باأية  الإخالل  عدم  مع 
قانون اآخر، تتمتع اجلمعيات اخلا�شعة لأحكام هذا 

القانون باملزايا الآتية :
الإعفاء من ر�شوم ال�شهر التي يقع عبء اأدائها على 
طرفًا  تكون  التي  العقود  اأنواع  جميع  يف  اجلمعية 
فيها كامللكية اأو الرهن اأو احلقوق العينية الأخرى، 

وكذلك من ر�شوم الت�شديق على التوقيعات.
والتي  حاليًا  املفرو�شة  الدمغة  ر�شوم  من  الإعفاء 

تفر�س م�شتقباًل.
والتكميلية  الأ�شلية  الر�شوم اجلمركية  الإعفاء من 
واأجهزة  معدات  من  ت�شتورده  ما  على  املفرو�شة 
اجلمركية  الر�شوم  من  تعفي  كما  اإنتاج،  ولوازم 
الأ�شلية والتكميلية املفرو�شة ما تتلقاه من معونات 
جميع  يف  وي�شرتط  اخلارج  من  وتربعات  وهبات 
وفقًا  لن�شاطها  لزمة  الأ�شياء  تكون  اأن  الأحوال 
ويحظر  الإدارية  اجلهة  تقررها  التي  لل�شوابط 
حتدد  التي  منها  املعمرة  الأ�شياء  يف  الت�رشف 
مرور  قبل  الجتماعية  ال�شوؤون  وزير  من  بقرار 
خم�س �شنوات ما مل تدفع عنها الر�شوم اجلمركية 

امل�شتحقة.
من   )18( باملادة  عليها  املن�شو�س  الأن�شطة  اإعفاء 
هذا القانون من جميع اأنواع ال�رشائب والر�شوم.

اأدائها  عبء  يقع  التي  املبيعات  �رشيبة  من  الإعفاء 
على اجلمعية.

اعتبار التربعات التي تقدم للجمعيات اأو املوؤ�ش�شات 
 %15 على  يزيد  ل  مبا  الدخل  على  تكاليف  الأهلية 

منه.
تخفي�س قدره 25% من اأجور نقل املعدات والآلت 

بوا�شطة ال�شكك احلديدية.
تخفي�س قدره 50% من ا�شتهالك املياه والكهرباء.

ال�شرتاكات  تعريفة  اجلمعيات  على  ت�رشي 
واملكاملات التليفونية اخلا�شة املقررة للمنازل.

املادة )10(
عليها  من�شو�س  مزايا  باأية  الإخالل  عدم  مع 
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  تتمتع  اآخر،  قانون  يف 
وال�شبكات  اجلامعة  والهيئات  والحتادات 
القانون  هذا  لأحكام  وفقا  املن�شاأة  واملبادرات 

باملزايا الآتية:
التي  والقيد  الت�شجيل  ر�شوم  من  الإعفاء  اأ- 
يقع عبء اأدائها على اجلمعية يف جميع اأنواع 
العقود التي تكون طرفا فيها كعقود امللكية اأو 
الرهن اأو احلقوق العينية الأخرى، وكذلك من 

ر�شوم الت�شديق على التوقيعات.
الدمغة  ور�شوم  �رشائب  من  الإعفاء  ب- 
م�شتقبال  تفر�س  والتي  حاليا  املفرو�شة 
واملحررات  والتوكيالت  العقود  جميع  على 
والتربعات  وال�شجالت  املطبوعة  والأوراق 

التي حت�شل عليها اجلمعية وغريها.
ج - الإعفاء من ال�رشائب اجلمركية والر�شوم 
من  ت�شتورده  ما  على  املفرو�شة  الأخرى 
وو�شائل  واأدوات  واأجهزة  واآلت  عدد 
على  وكذا  اإنتاج  ولوازم  والنتقال  النقل 
من  ومعونات  وهبات  هدايا  من  تتلقاه  ما 
لزمة  الأ�شياء  هذه  تكون  اأن  ب�رشط  اخلارج 
يف  الت�رشف  ويحظر  الأ�شا�شي  لن�شاطها 
الأ�ِشياء املعمرة منها، وذلك قبل مرور خم�س 
�شنوات ما مل تدفع عنها ال�رشائب والر�شوم 

اجلمركية امل�شتحقة.
د- اإعفاء العقارات املبنية اململوكة للجمعية من 
تراعي  اأن  على  العقارية.  ال�رشائب  جميع 
اجلمعية عند ممار�شة حقها يف متلك العقارات 
اأحكام  اأغرا�شها،  حتقيق  من  ميكنها  مبا 

القوانني التي تنظم متلك الأجانب للعقارات.
بها  تقوم  التي  امل�رشوعات  خ�شوع  عدم  هـ- 

اجلمعيات لل�رشائب بجميع اأ�شكالها.
وع�رشون  خم�شة  مقداره  تخفي�شا  متنح  و- 
على  والآلت  املعدات  نقل  اأجور  من  باملائة 

ال�شكك احلديدية.
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واملكاملات   ال�شرتاكات  تعريفة  �رشيان  ز- 
التليفونية والكهرباء واملياه والغاز الطبيعي 

اخلا�شة املقررة للمنازل.
اأجهزة  من  اجلمعية  ت�شرتيه  ما  اإعفاء  ح- 
لتنفيذ  يلزم  ما  وكل  نقل  وو�شائل  واأدوات 
اأغرا�شها وما تنتجه من �شلع وما توؤديه من 

خدمات من �رشيبة املبيعات.
للجمعيات  تقدم  التي  التربعات  اعتبار  ط- 
اخلا�شعة  املنظمات  من  وغريها  واملوؤ�ش�شات 
ل  مبا  املتربع  دخل  على  تكليفا  القانون  لهذا 

يزيد على ع�رشة باملائة من �شايف اأرباحه.
املادة )14(

لكل ع�شو حق الن�شحاب من اجلمعية يف اأي وقت 
ي�شاء ول يخل ذلك بحق اجلمعية يف مطالبته مبا قد 
يكون م�شتحقًا عليه لها، اأو باأموالها لديه، اأو بحقها 
يف التعوي�س عن ان�شحابه منها على نحو اأ�رش بها.

الإدارية  اجلهة  اإخطار  املن�شحب  الع�شو  وعلى 
بان�شحابه بكتاب م�شحوب بعلم الو�شول.

املادة )15(
للجمعية احلق يف متلك العقارات مبا ميكنها من 

حتقيق اأغرا�شها.

املادة )16(
اأو تن�شم اإىل  اأو ت�شرتك  يجوز للجمعية اأن تنت�شب 
جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو ناد يكون مقره خارج 

م�رش ب�رشط اإبالغ اجلهة الإدارية بذلك.

املادة )11( 
اأن متار�س ن�شاطا ل يتنافى مع  يجوز للجمعية 
اأغرا�شها بالتعاون مع جمعية اأو هيئة اأو منظمة 
الإدارية والحتاد  اإخطار اجلهة  اأجنبية ب�رشط 
التنفيذية  الالئحة  وحتدد  بذلك.  الإقليمي 
من  الإخطار  يت�شمنه  اأن  يجب  ما  �شوابط 

بيانات ومعلومات.
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املادة )17(
جمهورية  داخل  التربعات  تقبل  اأن  للجمعية  يجوز 
معنوية  اأو  طبيعية  اأ�شخا�س  من  العربية  م�رش 
اجلهة  وتلتزم  م�رش،  يف  مقيمة  اأجنبية  اأو  م�رشية 
الإدارية يف هذا ال�شاأن باإعداد بيان دوري �شنوي عن 

اجلهات الأجنبية امل�رشح لها بالعمل يف م�رش.
الإدارية  اجلهة  اإخطار  بعد   – للجمعية  ويجوز 
اأو  اأموال من اخلارج  – اأن حت�شل على  املخت�شة 
تر�شل اأمواًل اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات خارج البالد 
براأيها  اجلمعية  باإخطار  الإدارية  اجلهة  وتلتزم 
فاإذا  الطلب،  تقدمي  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل 
قبوًل  ذلك  عد  الراأي  اإبداء  دون  املدة  هذه  انق�شت 

لتلقي التربع.
تلقي  على  الإدارية  اجلهة  اعرتا�س  حالة   ويف 
اجلمعية تلك الأموال عليها اأن تخطر اجلمعية بذلك 
قبل انتهاء مدة الثالثني يوم امل�شار اإليها، واأن تلجاأ 
خالل  العرتا�س  باأ�شباب  املخت�شة  املحكمة  اإىل 
خم�شة اأيام من تاريخ اعرتا�شها، وتف�شل املحكمة 
بالرف�س  اأو  بالقبول  الإدارية  اجلهة  اعرتا�س  فى 
خالل ع�رشة اأيام من تاريخ ورود العرتا�س اإليها.

املادة )12(
والتربعات  الأموال  تلقى  يف  احلق  للجمعية 
الأ�شخا�س  من  اجلمهورية  داخل  العينية 
ومن  الأجانب،  اأو  امل�رشيني  الطبيعيني 
الأ�شخا�س العتبارية امل�رشية ومن الأ�شخا�س 
بتمويل  لها  امل�رشح  امل�رشية  غري  العتبارية 
مواردها  لدعم  اجلمهورية  داخل  الأهلي  العمل 

املالية يف �شبيل حتقيق اأغرا�شها.
من  اأموال  على  حت�شل  اأن  جمعية  لأية  ويجوز 
اأجنبي  اأو  م�رشي  �شخ�س  من  �شواء  اخلارج 
الداخل،  يف  ميثلها  من  اأو  اأجنبية  جهة  من  اأو 
يف  منظمات  اأو  اأ�شخا�س  اإىل  اأموال  تر�شل  واأن 
اخلارج بعد احل�شول على اإذن بذلك من الوزير 
اعرتا�س  دون  يوما  ثالثني  مرور  اأو  املخت�س 
التنفيذية  الالئحة  وتبني  منه  م�شبب  كتابي 
اإجراءات احل�شول على هذا الإذن وما يجب اأن 

يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
 ويف حالة العرتا�س الكتابي امل�شبب يتم اإيداع 
املخت�شة،  املحكمة  كتاب  قلم  العرتا�س  هذا 
وتف�شل املحكمة يف العرتا�س خالل خم�شة ع�رش 
يوما من تاريخ اإيداعه وفق اأحكام هذا القانون، 
ويف كل الأحوال ل ي�رشي هذا احلظر على الكتب 
والن�رشات واملجالت العلمية والفنية، طاملا كان 

حمتواها يتفق مع ن�شاط اجلمعية.
املادة )18(

املالية  مواردها  دعم  �شبيل  يف  للجمعية  يجوز 
وللم�شاهمة يف حتقيق اأغرا�شها اأن تقيم امل�رشوعات 
اخلريية  والأ�شواق  واحلفالت  والإنتاجية  اخلدمية 

واملعار�س واملباريات الريا�شية.
ومع عدم الإخالل بحق اجلمعية يف تلقي التربعات، 
يكون لها بعد موافقة اجلهة الإدارية املخت�شة جمع 
التربعات من الأ�شخا�س الطبيعية اأو العتبارية على 
النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة )19(
ل يجوز لغري املوظفني الذين ي�شدر بتحديدهم قرار 
من وزير ال�شوؤون الجتماعية دخول مقر اجلمعية 
ح�شور  اأو  �شجالتها  على  الطالع  اأو  فروعها  اأو 

جمعيتها العمومية.

املادة )13(
اأغرا�شها  حتقيق  �شبيل  يف  للجمعية  يجوز 
الحتاد  اإخطار  وبعد  املالية  مواردها  ودعم 
مبا  التربعات  جمع  الإدارية  واجلهة  الإقليمي  
اخلريية  واحلفالت  التليفزيونية  احلمالت  فيها 
واملرا�شالت الربيدية مع اإعفائها من كل الر�شوم 
العرتا�س  الإدارية  للجهة  ويجوز  وال�رشائب، 
اإخطارها  من  �شهر  خالل  التربعات  جمع  على 
اأ�شباب  على  ت�شتمل  بدعوى   وذلك  بذلك، 
العرتا�س، وترفع اإىل املحكمة  املخت�شة لت�شدر 
الالئحة  �شهر.وتبني  خالل  فيه  للف�شل  حكمها 
وال�رشوط  الإجراءات  القانون  لهذا  التنفيذية 

املتطلبة جلمع التربعات.
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الجتماعية   ال�شوؤون  وزارة  موظفي  اأداء  ويكون 
امل�شار اإليهم وفقًا لل�شوابط والقواعد والإجراءات 
القانون،  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي 
على  الطالع  الإدارية  اجلهة  ملوظفي  يجوز  ول 

ال�شجالت اإل مرة واحدة خالل عام.
املادة )20( 

اإدارتها بالوثائق  على اجلمعية اأن حتتفظ يف مركز 
وتبني  بها،  اخلا�شة  وال�شلجالت  واملكاتبات 
اإم�شاكها  وكيفية  ال�شجالت  هذه  التنفيذية  الالئحة 

وا�شتعمالها والبيانات التي حتتوي عليها.
الإدارية  اجلهة  من  ال�شجالت  هذه  ختم  ويجب 

املخت�شة قبل ا�شتعمالها.

املادة )14( 

اإدارتها  مركز  يف  حتتفظ  اأن  اجلمعية  على 
اخلا�شة  وال�شجالت  واملكاتبات  بالوثائق 
القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتبني  بها، 
وا�شتعمالها  اإم�شاكها  وكيفية  ال�شجالت  هذه 
والبيانات التي حتتوى عليها. ويجب ختم هذه 

ال�شجالت من اجلهة الإدارية قبل ا�شتعمالها.
ال�شجالت  كافة  بن�رش  اجلمعية  تلتزم  اأن  علي 
متويلها  وم�شادر  بن�شاطها  اخلا�شة  والبيانات 
واحل�شابات  امليزانية  وتقارير  وم�رشوفاتها 
لالحتاد  الإلكرتوين  املوقع  على  اخلتامية 
الإقليمي امل�شجلة به اجلمعية على اأن يتم حتديث 
امليزانية  وتقارير  اأ�شهر  ثالثة  كل  البيانات  تلك 
للجمعية  �شنويا ول يحق  واحل�شابات اخلتامية 
التي مل تلتزم بذلك ب�شكل دوري ومنتظم التمتع 
هذا  12و13من  املادتني  فى  الواردة  باحلقوق 

القانون.
املادة )8(

لكل ذي �شاأن حق الطالع على ملخ�س قيد النظام 
منه  �شورة  على  واحل�شول  للجمعية  الأ�شا�شي 
الر�شم  اأداء  بعد  لالأ�شل  مبطابقتها  عليها  م�شدق 
توؤول  جنيهًا،  ع�رشون  على  يزيد  ل  مبا  املقرر 
اإعانة  و�شندوق  اجلمعية  بني  منا�شفة  ح�شيلتها 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.

املادة )15(

لكل ع�شو من اأع�شاء اجلمعية حق الطالع على 
اأي من �شجالت اجلمعية وم�شتنداتها ووثائقها. 
اأن يتخذ  واإذا تعذر ذلك فعلى الحتاد الإقليمي 
الإجراءات الالزمة لتمكني اأع�شاء  اجلمعية من 

ذلك.
ويجوز لكل �شخ�س اأو جهة اأو موؤ�ش�شة الطالع 
على كل ما يت�شل بن�شاط اجلمعية، وذلك بطلب 
يقدم لالحتاد الإقليمي املودع لديه هذه الوثائق، 

وت�شع الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة لذلك.
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املادة )21(
يجب اأن يكون لكل جمعية ميزانية �شنوية واأن تدون 
التف�شيل  وجه  على  فيها  يبني  دفاتر  يف  ح�شاباتها 
التربعات  ذلك  يف  مبا  والإيرادات  امل�رشوفات 
وم�شدرها، واإذا جاوزت م�رشوفاتها اأو اإيراداتها 
ع�رشين األف جنيه وجب على جمل�س الإدارة عر�س 
املقيدين  املحا�شبني  اأحد  على  اخلتامي  احل�شاب 
بامل�شتندات  املراجعني احل�شابيني م�شفوعًا  بجدول 
انعقاد  قبل  عنه  تقرير  وتقدمي  لفح�شه  له  املوؤيدة 
وتعر�س  الأقل،  على  ب�شهر  العمومية  اجلمعية 
مراقب  وتقرير  الإدارة  جمل�س  وتقرير  امليزانية 
جمعيتها  انعقاد  قبل  اجلمعية  مقر  يف  احل�شابات 
اأيام على الأقل وتظل كذلك حتى  العمومية بثمانية 

يتم الت�شديق عليها.
وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عر�س 

هذه امل�شتندات.

املادة )16(
اأن  وعليها  �شنوية،  ميزانية  جمعية  لكل  يكون 
رئي�س  من  معتمدة  دفاتر  يف  ح�شاباتها  تدون 
طبقا  وذلك  ال�شندوق  واأمني  الإدارة  جمل�س 
لنظامها الأ�شا�شى يبني فيها على وجه التف�شيل 
مبا  واإيراداتها  وم�رشوفاتها  املايل  مركزها 
اجلمعية  وتلتزم  وم�شدرها،  التربعات  ذلك  يف 
و�شايا  اأو  هبات  اأو  تربعات  اأي  م�شدر  باإعالن 
الإلكرتوين  املوقع  على  اخلارج  اأو  الداخل  من 
وذلك  اجلمعية   به  امل�شجلة  الإقليمي  لالحتاد 

خالل �شهر من تاريخ احل�شول عليها.
اجلمعية  ميزانية  اأ�شول  جمموع  جتاوز  فاإذا 
جمل�س  على  وجب  جنيه  األف  وخم�شني  مائتي 
الإدارة عر�س املركز املايل واحل�شابات اخلتامية 
لهم  املرخ�س  القانونيني  املحا�شبني  اأحد  على 
م�شفوعة  واملراجعة  املحا�شبة  مهنة  مزاولة  يف 
املحا�شبي  للنظام  وفقا  لذلك  املعدة  بامل�شتندات 
لفح�شه  للقانون،   التنفيذية  بالالئحة  الوارد 
وتقدمي تقرير عنه قبل انعقاد اجلمعية العمومية 

ب�شهر على الأقل.
مراقب  وتقرير  الإدارة  جمل�س  تقرير  ويعر�س 
يف  اخلتامية  واحل�شابات  وامليزانية  احل�شابات 
العمومية  جمعيتها  انعقاد  قبل  اجلمعية  مقر 
يتم  حتى  كذلك  وتظل  الأقل،  على  باأ�شبوعني 
وتبني  العمومية،  اجلمعية  من  عليها  الت�شديق 
كيفية  جمعية  لكل  الأ�شا�شي  النظام  الالئحة 

عر�س  كيفية عر�س هذه التقارير.
املادة )17(

ت�شلم اجلمعية اإىل الحتاد الإقليمي امل�شجلة به 
معتمدة  ال�شنوي  اخلتامي  ح�شابها  من  ن�شخة 
احل�شابات  ومراقب  العمومية،  اجلمعية  من 
العمومية  اجلمعية  قرارات  وكذلك  اخلارجي، 
وجمل�س  الإدارة.ويخطر الحتاد الإقليمي جهة 
خالل  فى  القرارات  تلك  من  ب�شورة  الإدارة 

�شهر من تاريخ �شدورها.
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املادة )22( 
يحقق  فيما  اإل  اأموالها  تنفق  باأل  اجلمعية  تلتزم 
اأغرا�شها، واأن تودع اأموالها النقدية با�شمها الذي 
اأ�شهرت به لدى م�رشف اأو �شندوق توفري، وميتنع 

عليها الدخول يف م�شاربات مالية.
اأعمال  يف  اإيراداتها  فائ�س  ت�شتثمر  اأن  وللجمعية 
مورد  على  احل�شول  لها  ت�شمن  الك�شب  حمققة 
ثابت اأو اأن تعيد توظيفها يف م�رشوعاتها الإنتاجية 

واخلدمية.

املادة )18(
البنوك  من  اأي  لدى  تودع  باأن  اجلمعية  تلتزم 
النقدية  اأموالها  م�رش  يف  التوفري  �شناديق  اأو 
اأن�شطتها  اأي من  بال�شم الذى قيدت به وبا�شم 
هذه  من  ال�رشف  يجوز  ول  م�رشوعاتها.  اأو 
يفو�شه  من  اأو  اجلمعية  لرئي�س  اإل  احل�شابات 
واأمني ال�شندوق بناء على قرار جمل�س الإدارة 
الإدارية  واجلهة  الإقليمي  الحتاد  ويخطر 
على  ويجب  التوقيع.  حق  لهم  من  باأ�شماء 
اجلمعية اأن تنفق اأموالها فيما يحقق اأغرا�شها، 
نحو  على  اإيراداتها  فائ�س  ت�شتثمر  اأن  ولها 
لدعم  مايل  مورد  على  احل�شول  لها  ي�شمن 
م�رشوعاتها  يف  توظيفها  تعيد  اأن  اأو  اأن�شطتها 
ويف  املايل.  مركزها  لدعم  واخلدمية  الإنتاجية 
يف  الدخول  اجلمعية  على  ميتنع  الأحوال  جميع 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  مالية. وتبني  م�شاربات 

القانون القواعد املنظمة لذلك.
املادة )23(

اأو  الإدارة  جمل�س  فيها  ي�شدر  التي  الأحوال  يف 
الإدارية  اجلهة  ترى  قرارًا  اجلمعية  فيها  ت�شدر 
الأ�شا�شي  للنظام  اأو  للقانون  خمالف  اأنه  املخت�شة 
لهذه  فيكون  الآداب،  اأو  العام  للنظام  اأو  للجمعية 
اأن  بالقرار  اإبالغها  تاريخ  من  �شهر  خالل  اجلهة 
بعلم  م�شحوب  م�شجل  بكتاب  اجلمعية  من  تطلب 
اجلمعية  تقم  مل  فاإذا  القرار،  �شحب  الو�شول 
اإخطارها، كان  اأيام من تاريخ  ب�شحبه خالل �شبعة 
اإلغاء  بطلب  الق�شاء  اإىل  تلجاأ  اأن  الإدارية  للجهة 

القرار.
املادة )26(

تنعقد اجلمعية العمومية يف املركز الرئي�شي للجمعية 
اأو اأي مكان اآخر يحدد يف الدعوى املرفق بها جدول 

الأعمال،.....................

املادة )19(
�شواء  العامة  الجتماعات  عقد  للجمعية  يحق 
اإ�شدار  للجمعية  يحق  كما  خارجه.  اأو  مبقرها 
دون  دورية  طبيعة  ذات  جمالت  اأو  ن�رشات 
تنظيم  قانون  يف  الواردة  للقيود  اخل�شوع 

ال�شحافة فى �شبيل حتقيق اأغرا�شها.
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املادة )16(
اأو تن�شم اإىل  اأو ت�شرتك  يجوز للجمعية اأن تنت�شب 
جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو ناد يكون مقره خارج 

م�رش ب�رشط اإبالغ اجلهة الإدارية بذلك.

املادة )20(
لها  ومكاتب  فروع  اإن�شاء  للجمعية  يحق 
مبحافظات اجلمهورية واملراكز واملدن والقرى 
الأ�شا�شي  النظام  يحددها  التي  للقواعد  وفقًا 

للجمعية.
و يحق للجمعية اإن�شاء فروع ومكاتب لها خارج 
التي  للقواعد  وفقا  العامل  بلدان  من  باأي  م�رش 
ويلتزم  للجمعية،  ال�شا�شي  النظام  يحددها 
جمل�س الإدارة باإخطار الحتاد الإقليمي واجلهة 

الإدارية بذلك.
اأو  ال�شرتاك  اأو  النت�شاب  للجمعية  ويجوز 
هيئة مقرها خارج  اأو  اأي جمعية  اإىل  الن�شمام 
النظام  يحددها  التي  للقواعد  وفقًا  م�رش 
الإدارة  جمل�س  ويلتزم  للجمعية،  الأ�شا�شي 
باإخطار الحتاد الإقليمي واجلهة الإدارية بذلك.

املادة )14(
لكل ع�شو حق الن�شحاب من اجلمعية يف اأي وقت 
ي�شاء ول يخل ذلك بحق اجلمعية يف مطالبته مبا قد 
يكون م�شتحقًا عليه لها، اأو باأموالها لديه، اأو بحقها 
يف التعوي�س عن ان�شحابه منها على نحو اأ�رش بها.

الإدارية  اجلهة  اإخطار  املن�شحب  الع�شو  وعلى 
بان�شحابه بكتاب م�شحوب بعلم الو�شول.

املادة )21(
�شداد  بعد  الطوعي  الن�شمام  حق  �شخ�س  لكل 
اللتزامات  وكل  وال�شرتاك  الن�شمام  ر�شم 
النظام  يحددها  التي  ال�رشوط  وا�شتيفاء 
حق  اجلمعية  ولع�شو  للجمعية  الأ�شا�شي 
الن�شحاب من اجلمعية يف اأي وقت ي�شاء على اأن 
بعلم  عليه  مو�شى  بكتاب  بذلك  اجلمعية  يخطر 
الو�شول، ول يخل ذلك بحق اجلمعية يف مطالبته 

مبا قد يكون م�شتحقا عليه اأيا كانت طبيعته.
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م�شودة  امل�شروع املقدم من  
املجموعة املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س بلجنة
 حقوق الإن�شان

الف�شل الثالث : اأجهزة اجلمعية
اجلمعية العمومية

 املادة )24(
الأع�شاء  جميع  من  العمومية  اجلمعية  تتكون 
الذين م�شت على ع�شويتهم ثالثة اأ�شهر على الأقل 
للنظام  املفرو�شة عليهم وفقًا  باللتزامات  واأوفوا 

الأ�شا�شي للجمعية.

املادة )22(
الأع�شاء  جميع  من  العمومية  اجلمعية  تتكون 
على  اأ�شهر  ثالثة  ع�شويتهم  على  م�شت  الذين 
الأقل واأوفوا باللتزامات املفرو�شة عليهم وفقا 

للنظام الأ�شا�شي للجمعية
املادة )25(

تنعقد اجلمعية العمومية بناء على :
1. دعوة من جمل�س الإدارة.

2. دعوة ممن يفو�شه 10% من عدد الأع�شاء الذين 
اأن  على  العمومية،  اجلمعية  ح�شور  حق  لهم 
اأع�شاء  من  لكل  كتابي  باإخطار  الدعوى  توجه 
العمومية  اجلمعية  واأع�شاء  الإدارة  جمل�س 
مكان  فيها  يبني  احل�شور،  حق  لهم  الذين 

الجتماع وموعده وجدول الأعمال.
مرتني  عنها  بالإعالن  الدعوى  تتم  اأن  ويجوز 
ال�شحف  اإحدى  يف  بارز  مكان  يف  متتاليتني 

اليومية.
3. دعوة من املفو�س املعني طبقًا للمادة)40(.

راأت  اإذا  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  من  دعوى   .4
�رشورة لذلك مبوجب اأمر على عري�شة ي�شدره 

القا�شي املخت�س.
املادة )27(

العمومية مرة كل �شنة خالل  يجب دعوة اجلمعية 
الأربعة اأ�شهر التالية لنتهاء ال�شنة املالية للجمعية 
وذلك للنظر يف امليزانية واحل�شاب اخلتامي وتقرير  
مراقب  وتقرير  ال�شنة  اأعمال  عن  الإدارة  جمل�س 
احل�شابات وانتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة بدًل من 
للح�شابات  مراقب  وتعيني  ع�شويتهم  زالت  الذين 
يرى  التي  امل�شائل  من  ذلك  وغري  اأتعابه  وحتديد 

جمل�س الإدارة اإدراجها يف جدول الأعمال.
غري  لجتماعات  العمومية  اجلمعية  دعوة  ويجوز 
عادية للنظر يف تعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية اأو 
حلها اأو اندماجها يف غريها اأو عزل اأع�شاء جمل�س 

الإدارة اأو غري ذلك من الأ�شباب.

املادة )23(
جتتمع اجلمعية العمومية يف اجتماع عادي مره 
كل  علم  بها  يتحقق  بدعوة  الأقل  على  �شنويا 
احل�شور  حق  لهم  الذين  اأع�شائها  من  ع�شو 
وموعده  الجتماع  مكان  على  الدعوة  وت�شتمل 
وجدول الأعمال وذلك على النحو املبني تف�شيال 
تقرير  يف  للنظر  للجمعية  الأ�شا�شي  بالنظام 
وامليزانية  ال�شنة  اأعمال  عن  الإدارة  جمل�س 
احل�شابات  مراقب  وتقرير  اخلتامي  واحل�شاب 
ولنتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة بدل من الذين 

زالت اأو انتهت ع�شويتهم.
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املادة )24(
غري  لجتماع  العمومية  اجلمعية  دعوة  يجوز 
عادى للنظر يف تعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية 
اأو  كل  عزل  اأو  غريها  يف  اندماجها  اأو  حلها  اأو 
من  ذلك  لغري  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  بع�س 
وجوب  الأ�شا�شي  النظام  يحدد  التي  امل�شائل 

نظرها يف اجتماع غري عادي
املادة )28(

يعترب اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحًا بح�شور 
العدد  يتكامل  مل  فاإن  لأع�شائها،  املطلقة  الأغلبية 
مدة  خالل  تعقد  اأخرى  جل�شة  اإىل  الجتماع  اأجل 
اأقلها �شاعة واأق�شاها خم�شة ع�رش يومًا من تاريخ  
الأ�شا�شي  النظام  يحدده  ملا  تبعًا  الأول  الجتماع 
�شحيحًا  احلالة  هذه  يف  النعقاد  ويكون  للجمعية، 
اإذا ح�رشه باأنف�شهم عدد ل يقل عن ع�رشة يف املائة 

من الأع�شاء اأو ع�رشة اأع�شاء اأيهما اأكرث.

املادة )25(
�شحيحًا  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يعترب 
مل  فاإذا  لأع�شائها،  املطلقة  الأغلبية  بح�شور 
اجل  الأغلبية  هذه  لتحقق  الالزم  العدد  يكتمل 
الجتماع اإىل جل�شة اأخرى تعقد خالل مدة اقلها 
تاريخ  من  يوما  ع�رش  خم�شة  واأق�شاها  �شاعة 
الجتماع الأول وفقا ملا يحدده النظام الأ�شا�شي 
للجمعية ويكون النعقاد يف هذه احلالة �شحيحا 
الأع�شاء  من  جمموعة  باأنف�شهم  ح�رشه  اإذا 
اأو  الأع�شاء  عدد  من  باملائة  ع�رشة  عن  يقل  ل 

ع�رشين ع�شوًا اأيهما اأقل.
املادة )29(

يجوز لع�شو اجلمعية العمومية اأن ينيب عنه كتابه 
ع�شو اآخر ميثله يف ح�شور اجلمعية العمومية وفقًا 

للقواعد التي يقررها النظام الأ�شا�شي للجمعية.
ع�شو  من  اأكرث  عن  الع�شو  ينوب  اأن  يجوز  ول 

واحد.
املادة )30(

يف  ال�شرتاك  العمومية  اجلمعية  لع�شو  يجوز  ل 
اإذا كانت له م�شلحة �شخ�شية يف الأمر  الت�شويت 
املعرو�س وذلك فيما عدا انتخاب اأجهزة اجلمعية.

املادة )31(
ت�شدر قرارات اجلمعية العمومية بالأغلبية املطلقة 

لالأع�شاء احلا�رشين.
العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرارات  وت�شدر 
بالأغلبية املطلقة لعدد اأع�شاء اجلمعية ما مل ين�س 

النظام ال�شا�شي على ن�شبة اأعلى.

املادة )26(
العادية  العمومية  اجلمعية  قرارات  ت�شدر 
وت�شدر  احلا�رشين  لالأع�شاء  املطلقة  بالأغلبية 
باأغلبية  العادية  العمومية غري  قرارات اجلمعية 
خم�شة وع�رشون باملائة من اأع�شاء اجلمعية ما 
اأغلبية  على  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ين�س  مل 

اأكرب.
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2. جمل�س الإدارة 
املادة )32(

عدد  من  يتكون  اإدارة  جمل�س  جمعية  لكل  يكون 
فردي من الأع�شاء ل يقل عن خم�شة ول يزيد على 
لدورة  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  ع�رش  خم�شة 
مدتها �شت �شنوات وفقًا للقواعد املقررة يف النظام 
الأ�شا�شي للجمعية، على اأن يجري جتديد انتخاب 
بطريق  ع�شويته  تنتهي  ممن  بدًل  اأع�شائه  ثلث 

القرعة كل �شنتني.
املجل�س  دورة  اأكمل  من  انتخاب  اإعادة  يجوز  ول 
خارج  الأقل  على  �شنتني  ق�شاء  بعد  اإل  كاملة 

املجل�س.
ول حت�شب �شمن هذه املدة اأية مدد ع�شوية �شابقة 

على العمل بهذا القانون.
اإدارة عن طريق جماعة  اأول جمل�س  ويكون تعيني 

املوؤ�ش�شني ملدة اأق�شاها ثالث �شنوات.
اأجانب،  ع�شويتها  يف  ي�شرتك  التي  اجلمعيات  ويف 
الإدارة  اأع�شاء مبجل�س  اأن يكون من بينهم  يجوز 

ب�رشط املعاملة باملثل.

املادة )27(
يتكون من عدد  اإدارة  لكل جمعية جمل�س  يكون 
نظامها  يحدده  ملا  وفقا  الأع�شاء  من  فردي 
لدورة  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  الأ�شا�شي، 
جمل�س  اأول  تعيني  ويكون  �شنوات  اأربع  مدتها 
اإدارة عن طريق جماعة املوؤ�ش�شني ملدة اأق�شاها 

اأربع �شنوات.
ول يجوز لرئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الرت�شح 
لنتخابات جمل�س الإدارة اإذا كان قد اأم�شى فيه 

دورتني متتاليتني.
ال�رشوط  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ويحدد 
الأخرى التي يجب توافرها يف من ير�شح نف�شه 
الإجراءات  وكافة  الإدارة  جمل�س  لع�شوية 
اخلا�شة بعقد النتخابات على ان يقوم الحتاد 
علي  بالإ�رشاف  اجلمعية  له  التابعة  الإقليمي 

اأعمال النتخابات.

املادة )33( 
يت�شمنها  التي  اخلا�شة  ال�رشوط  مراعاة  مع 
ير�شح  فيمن  ي�شرتط  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام 
لع�شوية جمل�س اإدراتها اأن يكون متمتعًا بحقوقه 
املدنية، وم�شى على ع�شويته يف اجلمعية مدة ثالثة 
اأ�شهر على الأقل ويحدد النظام الأ�شا�شي للجمعية 

ال�رشوط الأخرى.
املادة )34(

باأ�شماء  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  اإبالغ  يجب 
ثالثة  خالل  الإدارة  جمل�س  لع�شوية  املر�شحني 
اأيام التالية لقفل باب الرت�شيح وقبل موعد اإجراء 

النتخابات بثالثني يومًا.
ترى  ومن  اجلمعية  تخطر  اأن  الإدارية  وللجهة 
ا�شتبعاده من املر�شحني باأ�شباب اعرتا�شها خالل 
يتنازل  مل  فاإذا  اإخطارها،  تاريخ  من  ايام  ع�رشة 
تاريخ  من  اأيام  �شبعة  خالل  الرت�شيح  عن  املر�شح 
الق�شاء  اإىل  اأن تلجاأ  الإدارية  اإخطاره، كان للجهة 
اأن  املحكمة  وعلى  الرت�شيح  من  ا�شتبعاده  بطلب 

تف�شل يف الطلب قبل املوعد املحدد لالنتخابات.
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املادة )30(
يف  ال�شرتاك  العمومية  اجلمعية  لع�شو  يجوز  ل 
اإذا كانت له م�شلحة �شخ�شية يف الأمر  الت�شويت 
املعرو�س وذلك فيما عدا انتخاب اأجهزة اجلمعية.

املادة )36(
مقابل  يتقا�شي  اأن  الإدارة  جمل�س  لع�شو  يجوز 
اأعمال  اأداء   يف  يتكبدها  التي  الفعلية  النفقات 
اأعمال  مقابل  اأتعاب  على  احل�شول  اأو  للجمعية، 
الأ�شا�شي  نظامها  يقرره  ملا  وفقًا  للجمعية  يوؤديها 

وب�رشط موافقة جمل�س الإدارة.

املادة )28(
الإدارة  جمل�س  ع�شوية  بني  اجلمع  يجوز  ل 

والعمل باجلمعية باأجر.
اأو  العمومية  اجلمعية  لأع�شاء  يجوز  ل  كما 
قرارات  اتخاذ  يف  ال�شرتاك  الإدارة  جمل�س 
مب�شاحلهم  تت�شل  اجلمعية  ن�شاط  تخ�س 
الدرجة  حتى  اأقاربهم  من  اأي  اأو  ال�شخ�شية 

الرابعة.

املادة )35(
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  بني  اجلمع  يحظر 
بتنفيذ  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  يف  العمل  وبني 
على  احلظر  هذا  ي�رشي  ول  القانون،  هذا  اأحكام 
العاملني  على  ع�شويتها  تقت�رش  التي  اجلمعيات 

بهذه اجلهة.

املادة )29(
يحظر اجلمع بني ع�شوية جمل�س اإدارة اجلمعية 
وبني العمل يف الحتاد الإقليمي اأو الحتاد العام 
اأو اجلهة الإدارية اأو غريها من اجلهات العامة 
التي تتوىل الإ�رشاف اأو التوجيه اأو الرقابة على 
اجلمعية اأو متويلها، ول ي�رشي هذا احلظر على 
على  فيها  الع�شوية  تقت�رش  التي  اجلمعيات 

العاملني باإحدى اجلهات املذكورة.
املادة )37(

جميع  باإدارة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  يخت�س 
�شوؤونها عدا ما ي�شتلزم نظامها الأ�شا�شي موافقة 
اجلمعية العمومية عليه. ورئي�س جمل�س الإدارة هو 

الذي ميثل اجلمعية اأمام الق�شاء ولدى الغري.

املادة )30(
يتوىل جمل�س اإدارة اجلمعية اإدارة �شئونها، وله 
عدا  الأعمال  من  عمل  باأي  القيام  ذلك  �شبيل  يف 
تلك التي ين�س هذا القانون اأو النظام الأ�شا�شي 
للجمعية على �رشورة موافقة اجلمعية العمومية 

عليها قبل اإجرائها.
 ويكون ملجل�س الإدارة رئي�س ميثل اجلمعية اأمام 

الق�شاء وقبل الغري.
املادة )38(

على  مرة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ينعقد  اأن  يجب 
الأقل كل ثالثة �شهور، ول يكون انعقاده �شحيحًا 
قراراته  وت�شدر  اأع�شائه،  اأغلبية  بح�شور  اإل 
مل  ما  احلا�رشين  لعدد  املطلقة  الأغلبية  مبوافقة 

ين�س النظام الأ�شا�شي على خالف ذلك.
الذي  اجلانب  يرجح  الأ�شوات  عدد  ت�شاوي  وعند 

منه الرئي�س.
الإدارية  اجلهة  اإبالغ  الإدارة  جمل�س  وعلى 
واجتماع  جل�شاته  حما�رش  من  ب�شورة  املخت�شة 
اأي  اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدر من 

منهما خالل ثالثني يومًا من تاريخ �شدورها.
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املادة )39( 
اأع�شائه  من  مديرًا  يعني  اأن  الإدارة  ملجل�س  يجوز 
اأو من غري اأع�شائه يخت�س باأعمال الإدارة، ويحدد 
قرار تعيينه الأجور واملكافاآت والبدلت امل�شتحقه 

له.

املادة )31(
يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعني مديرًا للجمعية من 
اأو من غريهم، ويحدد قرار  اأجر  اأع�شائه بغري 
التعيني اأعمال الإدارة التي يخت�س بها، وحتدد 
اجلمعية العمومية �شنويا املقابل الذي يتقا�شاه 
جمل�س  اأع�شاء  غري  من  كان  اإذا  اجلمعية  مدير 

الإدارة.
املادة )40(

اإذا  للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  اأحكام  مراعاة  مع 
اأ�شبح عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة ل يكفي لنعقاده 
اإدارة  يف  املجل�س  اأع�شاء  باقي  ي�شتمر  �شحيحًا، 
لهم  وتثبت  �شنًا  الأع�شاء  اأقدم  برئا�شة  اجلمعية 

كافة اخت�شا�شات جمل�س الإدارة.
ويتعني عليهم دعوة اجلمعية العمومية خالل �شهر 

على الأكرث لنتخاب جمل�س اإدارة جديد.
كافة  على  املجل�س  اأعمال  مبا�رشة  تعذر  حالة  ويف 
بتعيني  الجتماعية  ال�شوؤون  وزير  يقوم  اأع�شائه 
على  مفو�شًا  العمومية  اجلمعية  اأع�شاء  اأحد 
اجلمعية وتكون له كافة �شالحيات جمل�س الإدارة، 
خالل  العمومية  اجلمعية  بدعوة  املفو�س  ويلتزم 

�شهر  على الأكرث من تاريخ تعيينه.

املادة )32(
للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  اأحكام  مراعاة  مع 
يكفي  ل  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عدد  اأ�شبح  اإذا 
لنعقاده �شحيحًا، يدعو رئي�س الحتاد الإقليمي 
التابعة له اجلمعية جمعيتها العمومية لالنعقاد 
يوما  �شتني  خالل  جديد  اإدارة  جمل�س  لنتخاب 
يقوم  مفو�شا  اجلمعية  اأع�شاء  بني  من  ويعني 

باأعمال جمل�س الإدارة خالل هذه املدة.
مدعوة  العمومية  اجلمعية  اعتربت  واإل 
يوم  القانون  بحكم  الجتماع  ذات  اإيل 
اإليه. امل�شار  امليعاد  لفوات  التايل   اجلمعة 
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م�شودة امل�شروع املقدم من 
املجموعة املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س بلجنة 
حقوق الإن�شان

الف�شل الرابع : حل اجلمعيات 
ملحوظة : تناول مقرتح املجموعة املتحدة ف�شال كامال حلل اجلمعيات فيما مل يرد ف�شل بذلك 

فى مقرتح جلنة حقوق الإن�شان واقت�شر تناوله لهذا املو�شوع فى مادة بالف�شل ال�شابق ومواد 
العقوبات

مادة )41(
يجوز حل اجلمعية اختياريًا بقرار من اجلمعية العمومية غري 
هذه  ويف  الأ�شا�شي  نظامها  يف  املقررة  للقواعد  وفقًا  العادية 
احلالة يجب اأن يت�شمن قرار احلل تعيني م�شف اأو اأكرث ملدة 

يحددها القرار وباأجر يعينه.

املادة )33(
العمومية  اجلمعية  من  بقرار  يجوز 
للقواعد  وفقًا  اجلمعية  حل  العادية  غري 
ويجب  الأ�شا�شي،  نظامها  يف  املقررة 
م�شف  تعيني  احلل  قرار  يت�شمن  اأن 
واأتعاب  الت�شفية  مدة  وحتديد  اأكرث  اأو 

امل�شفى.                        
مادة 42

يجوز حل اجلمعية ق�شائيًا بحكم من املحكمة البتدائية التي 
يقع يف دائرتها مركزها، بناء على طلب اأحد اأع�شائها اأو اجلهة 

الإدارية، وذلك يف احلالت الآتية :
اإذا ح�شلت على اأموال من جهة خارجية اأو اأر�شلت اأمواًل اإىل 

جهة خارجية باملخالفة حلكم املادة )17( من هذا القانون.
تنعقد  مل  اأو  متتاليني  عامني  العمومية  جمعيتها  تنعقد  مل  اإذا 
بناء على الدعوة لنعقادها وفقًا حلكم البندين )ج، د( من املادة 

.)25(
اإذا ثبت عجزها عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.

اإذا انت�شبت اأو اأ�شرتكت اأو ان�شمت اإىل ناد اأو جمعية اأو هيئة 
اأو منظمة مقرها خارج م�رش باملخالفة لن�س املادة )16(.

اإذا تبني اأن من بني اأغرا�شها اأن مار�شت ن�شاطًا من الأن�شطة 
املن�شو�س عليها يف املادة )11( من هذا القانون.

اإذا قامت بجمع تربعات باملخالفة لن�س املادة )18(.
على  تاأمر  اأن   – ذلك  اإليها  طلب  اإذا   – للمحكمة  ويجوز 
يف  الف�شل  حني  اإىل  املخالف  الن�شاط  بوقف  ال�شتعجال  وجه 
حكم  خمالفة  على  مبنيًا  الطلب  كان  اإذا  احلل.  طلب  مو�شوع 

املادة )11( من هذا القانون.

طلب  برف�س  حكمت  اإذا  للمحكمة  يجوز  الأحوال  جميع  ويف 
اإزالة ال�شبب الذي بني  اأو  احلل اأن تق�شي ببطالن الت�رشف 

عليه الطلب اأو حل جمل�س الإدارة.
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واإذا كان طلب احلل قد رفع من اأحد الأع�شاء وطلبت اجلمعية  
فتلتزم  ذلك،  جراء  من  اأ�شابتها  التي  الأ�رشار  عن  تعوي�شًا 

املحكمة بالف�شل يف طلب التعوي�س مع ف�شلها يف طلب احلل.
وعلى املحكمة اإذا ق�شت بحل اجلمعية اأن تعني م�شفيًا اأو اأكرث 

ملدة حتددها ومقابل اأجر تعينه.
مادة 43

يف الأحوال املن�شو�س عليها يف املادتني ال�شابقتني اإذا انق�شت 
واحدة  ملدة  مدها  جاز  متامها  دون  للت�شفية  املحددة  املدة 
اأخرى بقرار من جهة التعيني واإل تولت اجلهة الإدارية اإمتام 

الت�شفية.

مادة 44
وموظفيها  املنحلة  اجلمعية  اإدارة  على  القائمني  على  يجب 
وال�شجالت  امل�شتندات  جميع  امل�شفى  بت�شليم  املبادرة 
والأوراق اخلا�شة بها مبجرد طلبها، وميتنع عليهم كما ميتنع 
على اجلهة املودع لديها اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�رشف 
يف اأي �شاأن من �شوؤون اأموالها اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من 

امل�شفى.
مادة )45(

بعد متام الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية وفقًا 
يوجد  مل  فاإذا  للجمعية.  الأ�شا�شي  النظام  يف  املقررة  لالأحكام 
ن�س يف هذا النظام اأو وجد ومع ذلك اأ�شبحت طريقة التوزيع 
املن�شو�س عليها فيه غري ممكنة، وجب على اجلمعية العمومية 
اإذا كان احلل ق�شائيًا  اإذا كان احلل اختياريًا، وعلى املحكمة 
اإعانة  �شندوق  اإىل  املنحلة  اجلمعية  اأموال  حتويل  تقرر  اأن 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
وتتبع هذه الأحكام يف حالة توىل اجلهة الإدارية اإمتام الت�شفية.

مادة )46(
تخت�س املحكمة البتدائية التي يقع يف دائرتها مركز اجلمعية 

دون غريها بالف�شل يف كل دعوى ترفع من امل�شفى اأو عليه.
مادة )47(

بحلها  قرار  اأو  حكم  �شدر  التي  اجلمعية  اأع�شاء  على  يحظر 
اختياريًا، كما يحظر على القائمني باإدارتها موا�شلة ن�شاطها 
اأو الت�رشف يف اأموالها ويحظر على كل �شخ�س اأن ي�شرتك يف 

ن�شاط اأية جمعية مت حلها.
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م�شودة امل�شروع املقدم من املجموعة 
املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س يلجنة حقوق 
الإن�شان

الف�شل   اخلام�س فى م�شودة املجموعة والرابع فى م�شودة اللجنة : 
اجلمعيات ذات النفع العام

املادة )48 ( 
هذا  لأحكام  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  تخ�شع 

القانون فيما مل يرد به ن�س خا�س يف هذا الف�شل.
املادة )53(

اجلهة  لرقابة  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  تخ�شع 
فح�س  الرقابة  هذه  وتتناول  املخت�شة  الإدارية 
والتحقق  اإليها  امل�شند  امل�رشوع  يف  لأعمال اجلمعية 
من مطابقتها للقوانني واللوائح والنظام الأ�شا�شي 

للجمعية.
ويتوىل هذه الرقابة مفت�شون يعينهم وزير التاأمينات 

ال�شوؤون الجتماعية.

املادة )34(
مل  فيما  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  تخ�شع 
لالأحكام  الف�شل  هذا  ب�شاأنه ن�س خا�س يف  يرد 
هذه  اأموال  وتعترب  اجلمعيات  �شاأن  يف  املقررة 
اأموال عامة وتخ�شع لرقابة اجلهاز  اجلمعيات 

املركزي للمحا�شبات.

 املادة )49(
جمعية  كل  على  العام  النفع  �شفة  اإ�شفاء  يجوز 
اأو  تاأ�شي�شها  عند  عامة  م�شلحة  حتقيق  بها  يق�شد 
اأو  اجلمعية،  طلب  على  بناء  وذلك  تاأ�شي�شها،  بعد 
بناء على طلب وزارة ال�شوؤون الجتماعية وموافقة 

اجلمعية.
نفع  ذات  اجلمعية  ت�شبح  ل  الأحوال  جميع  ويف 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  من  قرار  ب�شدور  اإل  عام 

باعتبارها كذلك.
الوزراء �شحب  رئي�س جمل�س  بقرار من  كما يجوز 

�شفة النفع العام من اجلمعية.
ول يجوز للجمعية ذات النفع العام اأن تقرر الندماج 
يف جمعية اأخرى اأو تقبل اندماج جمعية اأخرى فيها 

اإل مبوافقة اجلهة الإدارية املخت�شة.

املادة )35(
اإىل حتقيق م�شلحة عامة عند  كل جمعية تهدف 
اإ�شفاء �شفة  تاأ�شي�شها يجوز  بعد  اأو  تاأ�شي�شها 
اجلمعية  من  طلب  على  بناءًا  عليها  العام  النفع 
الطلب  يف  يبت  اأن  على  املخت�س،  للوزير  يقدم 
خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه. فاإذا رف�س 
الطلب وجب عليه اأن يكون الرف�س كتابيا م�شببا 
اأمام  وتخطر به اجلمعية ولها حق الطعن عليه 
املحكمة املخت�شة ويكون اإلغاء �شفة النفع العام 
باعرتا�س من اجلهة الإدارية للمحكمة املخت�شة 

طبقا لالأحكام الواردة يف املادة ال�شاد�شة.
يف  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اندماج  ويجوز   
بع�شها باإخطار الحتاد الإقليمي التابعة له كل 
جمعية، على اأنه ل يكون الندماج بني جمعيات 
النفع العام وغريها من اجلمعيات التي مل ت�شف 
الوزير  من  بقرار  اإل  العام  النفع  �شفة  عليها 

املخت�س.

املادة )50(
ت�شتثني اجلمعيات ذات النفع العام من قيود الأهلية 

املتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
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 املادة )51( 
به  تتمتع  ما  اجلمهورية  رئي�س  من  بقرار  يحدد 
ال�شلطة  امتيازات  من  العام  النفع  ذات  اجلمعيات 
اأو  كلها  اأموالها  على  احلجز  جواز  كعدم  العامة، 
بع�شها وعدم جواز متلك هذه الأموال مب�شي املدة 
امللكية  بنزع  املخت�شة  الإدارية  اجلهة  قيام  وجواز 

للمنفعة العامة لالأغرا�س التي تقوم بها اجلمعية.

املادة )36(
امتيازات  املخت�س   الوزير  من  بقرار  حتدد 
التي  بها اجلمعيات  تتمتع  التي  العامة  ال�شلطة 
وجه  وعلى  العام،  النفع  �شفة  عليها  ت�شفي 
اخل�شو�س عدم جواز احلجز على اأموالها كلها 
الأموال  تلك  اكت�شاب  جواز  وعدم  بع�شها،  اأو 
العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  واإمكانية  بالتقادم، 
عليها  تقوم  التي  لالأغرا�س  حتقيقًا  ل�شاحلها 

اجلمعية.
 املادة )52(

اإىل  يعهد  اأن  الجتماعية  ال�شوؤون  لوزير  يجوز 
موؤ�ش�شة  باإدارة  العام  النفع  ذات  اإحدى اجلمعيات 
تابعة للوزارة اأو لغريها من الوزارات اأو الوحدات 
املحلية بناء على طلبها اأو تنفيذ بع�س م�رشوعاتها 
اأو براجمها، ويف هذه احلالة تعترب اأموال اجلمعية 

اأمواًل عامة.

املادة )37(
اإحدى  اإىل  يعهد  اأن  املخت�س  للوزير  يجوز 
موؤ�ش�شة  باإدارة  العام  النفع  ذات  اجلمعيات 
اأو  الوزارات  من  لغريها  اأو  للوزارة  تابعة 
الوحدات املحلية بناء على طلبها اأو تنفيذ بع�س 

م�رشوعاتها اأو براجمها.

املادة )54(
اإذا تبني للجهة الإدارية وقوع اأخطاء ج�شيمة توؤثر 
لأغرا�شها  العام  النفع  ذات  اجلمعية  حتقيق  على 
اإليها من  عهد  ما  تنفيذ  اأو  لأن�شطتها  اأو ممار�شتها 
التاأمينات  لوزير  فيكون  م�رشوعات،  اأو  برامج 
اأو  الآتية  الإجراءات  اتخاذ  الجتماعية  وال�شوؤون 

اأحدها:
وقف ن�شاط امل�رشوع امل�شند اإليها موؤقتًا حلني اإزالة 

املخالفات.
�شحب امل�رشوع امل�شند اإليها.

حل جمل�س اإدارة اجلمعية وتعيني مفو�س اإىل حني 
على  اأ�شهر  ثالثة  خالل  العمومية  اجلمعية  دعوة 
اإدارة  جمل�س  لنتخاب  تعيينه  تاريخ  من  الأكرث 

جديد.
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م�شودة امل�شروع املقدم من املجموعة 
املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س يلجنة حقوق 
الإن�شان

الف�شل اخلام�س اليواء
طرحت م�شودة املجموعة املتحدة املادة اخلا�شة باليواء للمناق�شة لتقدير مدي اهمية ذكرها فى حني 

وردت فى م�شودة اللجنة كمادة اأ�شا�شية
مقرتح بن�س مادة لاليواء اإن كانت هناك حاجة 

اىل ذلك

مادة
اأماكن  تخ�شي�س  لغريها  اأو  للجمعيات  يجوز  ل 
مزمنة  باأمرا�س  واملر�شى  وامل�شنني  الأطفال  اإيواء 
الجتماعية  الرعاية  اإىل  املحتاجني  من  وغريهم 
من  برتخي�س  اإل  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي 
اإلغاء  اجلهة الإدارية املخت�شة ويجوز لذات اجلهة 
وحتدد  �رشوطه  اجلمعية  خالفت  اإذا  الرتخي�س، 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد اإجراءات منح 

الرتخي�س واإلغائه.

املادة )38( 
الأطفال  لإيواء  اأماكن  تخ�شي�س  يجوز  ل 
وغريهم  مزمنة  باأمرا�س  واملر�شى  وامل�شنني 
برتخي�س  اإل  خا�شة  رعاية  اإىل  املحتاجني  من 
من اجلهة الإدارية  حتدد الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون قواعد واإجراءات منح هذه الرتاخي�س 
للجمعية اأو لغريها ويجوز للجهة الإدارية اإلغاء 
الرتخي�س عند خمالفة �رشوطه وحتدد الالئحة 
اإلغاء  واإجراءات  قواعد  القانون  لهذا  التنفيذية 

هذه الرتاخي�س.
للعمل  العام  والحتاد  الإقليمي  الحتاد  وعلي 
زيارات  عرب  الدور  هذه  اأعمال  متابعة  الأهلي 
خمالفات  اأية  ر�شد  حالة  ويف  ومفاجئة  دورية 
يتعني اإخطار اجلهة الإدارية فورا مع التو�شية 

املالئمة.
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م�شودة امل�شروع املقدم من املجموعة  
املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س يلجنة حقوق 
الإن�شان

الباب الثاين :  املوؤ�ش�شات الأهلية
 املادة )55(

الأحكام  جميع  الأهلية  املوؤ�ش�شات  على  ت�رشي 
املقررة يف �شوؤون اجلمعيات فيما مل يرد به ن�س يف 

هذا الف�شل.

املادة )39(
لأحكام  اخلا�شعة  املوؤ�ش�شات  �شاأن  يف  ت�رشي 
اأحكام  من  فيه  مقرر  هو  ما  كل  القانون  هذا 
ذلك  خالف  على  ين�س  مل  ما  باجلمعيات  خا�شة 
يف القانون اأو يف �شند اإن�شائها، فيما عدا الأحكام 

ذات الطبيعة اخلا�شة باجلمعيات.
 املادة )56(

تقل  ل  مال  بتخ�شي�س  الأهلية  املوؤ�ش�شة  تن�شاأ 
غري  اأو  معينة  ملدة  جنيه  األف  ع�رشين  عن  قيمته 
تلتزم  املادي، ول  الربح  لتحقيق غر�س غري  معينة 
القانون  هذا  �شدور  وقت  القائمة  املوؤ�ش�شات 

بتوفيق اأو�شاعها.

املادة )40(
تن�شاأ املوؤ�ش�شة الأهلية بتخ�شي�س مال ل يقل عن 
ع�رشة اآلف جنيه ملدة معينة اأو غري معينة لتحقيق 
غر�س غري الربح املادي، ول يجوز للقائمني على 
املوؤ�ش�شة الت�رشف يف املال املخ�ش�س اإل لل�رشف 
على اأوجه ن�شاط املوؤ�ش�شة على ان يتم حب�س هذا 
على  ال�رشف  يف  عائده  من  وال�شتفادة   املبلغ 
اأوجه ن�شاط املوؤ�ش�شة ول يتم رد هذا املبلغ اإل يف 

حالة حل وت�شفية املوؤ�ش�شة.
املادة )57(

موؤ�ش�س  بوا�شطة  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يكون 
الأ�شخا�س  من  املوؤ�ش�شني  من  جمموعة  اأو  واحد 
ي�شعون  معًا  منهما  اأو  العتباريني  اأو  الطبيعيني 

نظامًا اأ�شا�شيًا ي�شتمل على البيانات الآتية :
ومركز  اجلغرايف  عملها  ونطاق  املوؤ�ش�شة  ا�شم  اأ- 

اإدارتها.
ب - الغر�س الذي اأن�شئت املوؤ�ش�شة لتحقيقه.

لهذا  لالأموال املخ�ش�شة  بيان تف�شيلي دقيق  ج - 
الغر�س.

د - تنظيم اإدارة املوؤ�ش�شة مبا يف ذلك حتديد اأ�شماء 
اأع�شاء جمل�س الأمناء وطريقة تعيني املدير.

املوؤ�ش�شة  حتقيق  يكفل  الذي  الرقابة  نظام   - هـ 
لغر�شها.

اأو  ر�شمي  ب�شند  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  ويجوز 
للموؤ�ش�شة  الأ�شا�شي  النظام  اأيهما  يعد  بو�شية 
يف  عليها  املن�شو�س  البيانات  على  ا�شتماله  ب�رشط 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتت�شمن  ال�شابقة.  الفقرة 
الأهلية  للموؤ�ش�شات  القانون نظامًا منوذجيًا يجوز 

اتباعه يف اإعداد نظامها.

املادة )41(
موؤ�ش�س  بوا�شطة  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يكون 
واحد اأو جمموعة من املوؤ�ش�شني من الأ�شخا�س 
منهما  اأو  العتباريني  الأ�شخا�س  اأو  الطبيعيني 
ي�شمل  اأ�شا�شيًا  نظامًا  املوؤ�ش�شون  وي�شع  معًا. 

على الأخ�س البيانات الآتية:
 اأ - ا�شم املوؤ�ش�شة ونطاق عملها اجلغرايف ومقر 

اإدارتها بجمهورية م�رش العربية.
ب- الغر�س الذي تن�شاأ املوؤ�ش�شة لتحقيقه.

 ج - بيان تف�شيلي لالأموال املخ�ش�شة لتحقيق 
اأغرا�س املوؤ�ش�شة.

طريقة  ذلك  يف  مبا  املوؤ�ش�شة  اإدارة  تنظيم  د-    
وطريقة  الأمناء  واأع�شاء جمل�س  رئي�س  تعيني 

تعيني املدير.
الأهلية ب�شند ر�شمي  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  كما يجوز 
النظام  حكم  يف  اأيهما  يعد  م�شهرة  بو�شية  اأو 
على  ا�شتماله  ب�رشط  للموؤ�ش�شة  الأ�شا�شي 

البيانات املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة.
نظام  القانون  لهذا  التنفيذية  بالالئحة  ويرفق 

منوذجي لال�شرت�شاد به.
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املادة )58(
متى كان اإن�شاء املوؤ�ش�شة الأهلية ب�شند ر�شمي جاز 
ملن اأن�شاأها اأن يعدل عنها ب�شند ر�شمي اآخر وذلك اإىل 

اأن يتم اإيداع اأوراقها.

املادة )42(
ر�شمي  ب�شند  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  كان  متى 
جاز ملن اأن�شاأها اأن يعدل عنها ب�شند ر�شمي اآخر 

وذلك اإىل اأن يتم قيدها.
املادة )59(

دائني  اإىل  بالن�شبة  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يعترب 
كانت  فاإذا  و�شية.  اأو  هبة  مبثابة  وورثته  املن�شئ 
لهم  جاز  بحقوقهم  اإ�رشارًا  اأن�شئت  قد  املوؤ�ش�شة 
مبا�رشة الدعاوى التي يقررها القانون يف مثل هذه 

احلالة بالن�شبة اإىل الهبات والو�شايا.
املادة )60(

الأهلية  للموؤ�ش�شة  العتبارية  ال�شخ�شية  تثبت 
الأ�شا�شي  نظامها  لإيداع  التايل  اليوم  من  اعتبارًا 
الإيداع بناء على طلب من�شئ  اأو ما يف حكمه ويتم 

املوؤ�ش�شة اأو رئي�س جمل�س الأمناء.
 3  ،2  ،1 البنود  اأحكام  ال�شاأن  هذا  يف  وت�رشي 

والفقرة الأخرية من املادة )6( من هذا القانون.

املادة )43(
الأهلية  للموؤ�ش�شة  العتبارية  ال�شخ�شية  تثبت 
على  بناء  اجلمعيات  �شهر  لإجراءات  وفقا 
اإجراءات  باتخاذ  املفو�س  اأو  املوؤ�ش�س  من  طلب 
التاأ�شي�س من قبل جماعة املوؤ�ش�شني اأو ال�شخ�س 

املعني لتنفيذ الو�شية.

املادة )61( 
كانت  واأيًا   – اأهلية  موؤ�ش�شة  لكل  يكون  اأن  يجب 
ثالثة  من  يتكون  امناء  جمل�س   – اإن�شائها  طريقة 
جمموعة  اأو  املوؤ�ش�س  بتعيينهم  يخت�س  الأقل  على 

املوؤ�ش�شني.
ويجوز اأن يكون املوؤ�ش�س اأو املوؤ�ش�شني اأع�شاء اأو 
جمل�س  تعيني  عدم  حالة  ويف  املجل�س،  لهذا  روؤ�شاء 
وتعذر  اأحدهم  اأو  اأماكنهم  خلو  اأحوال  اأو  لالأمناء 
املخت�شة  الإدارية  اجلهة  تتوىل  منه،  بدًل  تعيني 

تعيني من يحل حمله.

املادة )44(
يكون لكل موؤ�ش�شة اأهلية جمل�س اأمناء يتكون من 
عدد فردى يعينهم املوؤ�ش�س اأو املوؤ�ش�شون، ويجوز 
 اأن يكون منهم اأو من غريهم الرئي�س والأع�شاء.
الإقليمي  والحتاد  الإدارية  اجلهة  وتخطر 

بالتعيني وبكل تعديل يطراأ على جمل�س الأمناء.
ويف حالة عدم تعيني جمل�س الأمناء اأو خلو مكان 
بالطريقة  البديل  تعيني  وتعذر  باملجل�س  اأكرث  اأو 
املبينة بالنظام الأ�شا�شي، يتوىل الحتاد الإقليمي 
التابعة له املوؤ�ش�شة تعني جمل�س الأمناء ويخطر 

اجلهة الإدارية بذلك.
املادة )62(

اإدارة املوؤ�ش�شة وفقًا لنظامها  يتوىل جمل�س الأمناء 
اأمام  ميثلها  الذي  هو  املجل�س  ورئي�س  الأ�شا�شي 

الق�شاء ولدى الغري.

املادة )45(
يتوىل اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية جمل�س الأمناء وفقًا 
اأمام  املجل�س  الأ�شا�شي، وميثلها رئي�س  لنظامها 

الق�شاء وقبل الغري.
املادة )63(

تقدم  اأموال  اأية  تتلقى  اأن  الأهلية  للموؤ�ش�شة  يجوز 
قبول  لها  يجوز  كما  قانوين  ت�رشف  باأي  اإليها 
من  يكن  مل  ما  املال،  مقدم  ي�شعها  التي  ال�رشوط 
من  املوؤ�ش�شة  اأن�شئت  الذي  الغر�س  تغيري  �شاأنها 

اأجله اأو الإ�رشار بهذا الغر�س.
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املادة )64( 
الإدارية  اجلهة  لدى  فيها  تتوافر  التي  الأحوال  يف 
قد  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اأن  على  جدية  دلئل  املخت�شة 
يف  عليها  املن�شو�س  الأن�شطة  من  ن�شاطًا  مار�شت 
املادة )11( من هذا القانون، فيكون لها ا�شت�شدار 
قرار وقتي من قا�شي الأمور الوقتية بوقف ن�شاط 

املوؤ�ش�شة املخالف وجتميد اأموالها.
للموؤ�ش�شة  يجوز  كما  الإدارية،  اجلهة  على  ويجب 
الأهلية رفع الأمر اإىل املحكمة البتدائية املخت�شة، 
يومًا  ثالثني  خالل  الدعوى  لرفع  املعتاد  بالطريق 
حلني  تاأييده  بطلب  القرار،  �شدور  تاريخ  من 
املوؤ�ش�شة وم�شادرة  اأو حل  اأ�شباب املخالفة،  اإزالة 

اأموالها اأو باإلغاء القرار بح�شب الأحوال.
وحدها،  الأهلية  املوؤ�ش�شة  من  الأمر  رفع  واإذا 
واجلهة  العامة  النيابة  تدخل  اأن  املحكمة  على  كان 
ل�شماع  الدعوى  يف  خ�شومًا  املخت�شة  الإدارية 
توؤول  بامل�شادرة  احلكم  حالة  ويف  فيها،  طلباتهم 
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اإعانة  �شندوق  اإىل  الأموال 

الأهلية.
املادة )65(

�شنوية، ويجوز  الأهلية ميزانية  للموؤ�ش�شات  يكون 
الذي  املال  طبيعة  بح�شب  امليزانية  مقام  يقوم  اأن 
بيان  الأ�شا�شي  لنظامها  ووفقًا  تخ�شي�شه  جرى 
واأوجه  وم�رشوفاتها  اإيراداتها  يت�شمن  دوري 

اإنفاق اأموالها.
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م�شودة امل�شروع املقدم من املجموعة 
املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س يلجنة حقوق 
الإن�شان

وردت الحتادات النوعية والإقليمية والحتاد العام بالف�شل ال�شابع مل�شودة املجموعة 
املتحدة، فى حني اأنها قد وردت فى م�شودة اللجنة على النحو التاىل

الباب الثالث : الحتادات املختلفة
الف�شل الأول : ال�شبكات والتحالفات اأول الحتادات النوعية والإقليمية

والهيئات اجلامعة واملبادرات والحتادات 
النوعية والإقليمية

 املادة )66(
تن�شئ  اأن  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  يجوز 
لها  تكون  اإقليمية  اأو  نوعية  احتادات  بينها  فيما 

ال�شخ�شية العتبارية.
وي�شكل الحتاد النوعي من اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات 
يف  م�شرتكًا  ن�شاطًا  متول  اأو  تبا�رش  التي  الأهلية 
اأو يف  �شواء على م�شتوى اجلمهورية  جمال معني، 

اإقليم معني فيها، اأو يف اإحدى حمافظاتها.
ويتكون الحتاد الإقليمي من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 
اأو  حمافظة  يف  والواقعة  ن�شاطها  كان  اأيًا  الأهلية 

اإقليم معني.
الحتاد  اإىل  الن�شمام  يكون  الأحوال  جميع  ويف 
النوعي اأو الإقليمي بطلب من اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة 
العمومية  على موافقة اجلمعية  بناء  ي�شدر  الأهلية 

اأو جمل�س الأمناء بح�شب الأحوال.
ول يجوز لالحتاد رف�س طلب الن�شمام املقدم من 
توافرت �رشوط  الأهلية متى  املوؤ�ش�شة  اأو  اجلمعية 

الن�شمام.
وتخ�شع الحتادات النوعية والإقليمية لأحكام هذا 

القانون فيما مل يرد به ن�س خا�س يف هذا الف�شل.

املادة )46(
باملحافظة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات 
بها  الإقليمي  لالحتاد  الن�شمام  حق  الواحدة 
اجلمعيات  على  وجب  يوجد  مل  فاإن  طواعية، 
القانون  هذا  اإ�شدار  عند  القائمة  واملوؤ�ش�شات 
اإن�شاء احتاد اإقليمي باملحافظة ي�شم املوؤ�ش�شات 
هذا  اأحكام  وفق  املحافظة  بتلك  واجلمعيات 
القانون ول يجوز اإن�شاء اأكرث من اإحتاد اإقليمى 

على م�شتوى املحافظة الواحدة.
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  من  عدد  لأي  ويحق 
او  نوعيا  احتادا  بينها  فيما  تن�شئ  اأن  الأهلية 
اأ�شكال  من  �شكل  اأي  اأو  جامعة  اأوهيئة  �شبكه 
الحتاد اأو التجمع ملدة حمددة اأو غري حمددة، 
لهذا  الأ�شا�شي  النظام  الإن�شاء  اتفاق  ويحدد 
وموؤ�ش�شاته  ولوائحه  التجمع   اأو  الحتاد 
متويله  وطرق  اخت�شا�شاته  ممار�شة  وطريقة 
الإخطار  ويجب  ن�شاطه.  واإنهاء  حله  وطرق 
الطريقة  بذات  التجمع  اأو  الحتاد  هذا  باإن�شاء 
هذا  يف  للجمعيات  بالن�شبة   عليها  املن�شو�س 

القانون. 
طلب  رف�س  التجمع  اأو  لالحتاد  يجوز  ول 
توافرت  متى  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اأو  اجلمعية 

�رشوط الن�شمام.
املادة )67(

امل�شتوى  على  نوعي  احتاد  من  اأكرث  اإن�شاء  يجوز 
اجلمعيات،  من  الن�شاط  لذات  الواحد،  اجلغرايف 
املحافظة  يف  واحد  اإقليمي  احتاد  اإن�شاء  يجوز  كما 
ل  اجلمعيات  من  بعدد  منهم  اأي  ويكون  الواحدة، 

يقل عن ع�رشة.
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املادة )16( 
اإىل  اأو تن�شم  اأو ت�شرتك  يجوز للجمعية اأن تنت�شب 
جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو ناد يكون مقره خارج 

م�رش ب�رشط اإبالغ اجلهة الإدارية بذلك.

املادة )47(
اأو  اإن�شاء  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  يحق 
واملنظمات  الهيئات  اإىل  الن�شمام  اأو  تاأ�شي�س 
وفقا  الأهلي  العمل  جمال  يف  العاملة  الدولية 
للنظام الداخلي لتلك اجلمعيات وب�رشط اإخطار 
تلك  التزام  مع  الإقليمي  والحتاد  الإدارة  جهة 
املنظمات باحلظر الوارد بالبنود 1: 3 من املادة 

التا�شعة من هذا القانون.
 املادة )68(

اأو  اجلمعيات  من  موؤ�ش�شني  جماعة  تتكون 
نوعي  احتاد  تكوين  تطلب  التي  الأهلية  املوؤ�ش�شات 
اأو اإقليمي وت�شع جماعة املوؤ�ش�شني نظامًا اأ�شا�شيًا 
بالنظام  اخلا�شة  الأحكام  �شاأنه  يف  تتبع  لالحتاد 

الأ�شا�شي للجمعيات.
ويخ�شع الحتاد يف تاأ�شي�شه وحله لأحكام تاأ�شي�س 

وحل اجلمعيات الواردة يف هذا القانون.

املادة )48(
اإخطار اجلهة  اإدارة الحتاد   يجب على جمل�س 
يجري  تطور  بكل  الإقليمي  والحتاد  الإدارية 
وكذلك  اخت�شا�شاته  اأو  الحتاد  تكوين  على 
بالأع�شاء اجلدد الذين ان�شموا اإليه اأو الأع�شاء 
القدامى الذين ان�شحبوا منه خالل ثالثني يومًا.

املادة )69(
يخت�س الحتاد النوعي اأو الإقليمي مبا ياأتي:

اأ - اإعداد قاعدة للبيانات وتوفري املعلومات الكافية 
عن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية التي تعمل يف 
والبحوث  الدرا�شات  ذلك  يف  مبا  ن�شاطه  جمال 
والدولية  املحلية  املوؤمترات  وكذا  تعنيها،  التي 

التي تت�شل بن�شاطها.
جمال  يف  الالزمة  الجتماعية  البحوث  اإجراء   - ب 
ن�شاطه اأو نطاقه اجلغرايف وال�شرتاك يف البحوث 
العام  الحتاد  يتولها  التي  العامة  الجتماعية 

للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
واملوؤ�ش�شات   اجلمعيات  بني  اجلهود  تن�شيق  ج- 

الأهلية الأع�شاء فيه �شمانًا لتكاملها.
اجلمعيات  توؤديها  التي  اخلدمات  تقومي  د- 
احتياجات  �شوء  على  الأهلية  واملوؤ�ش�شات 
املجتمع واإمكانيات اجلمعيات ومواردها املتاحة 
مبا ي�شمن توزيعها على املجالت التي حتتاجها 

ووفقًا لأولويات ذلك.
الفني  والتدريب  الإعداد  برامج  تنظيم   - هـ 
والإداري ملوظفي اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية 

واأع�شائها.
درا�شة م�شاكل متويل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات  و - 

الأهلية والعمل على حلها.
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م�شودة امل�شروع املقدم من 
املجموعة املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س 
بلجنة حقوق الإن�شان

الف�شل ال�شابع : ثانياً : الحتاد العام 
للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية

الف�شل الثاين: الحتاد العام للعمل الأهلي

 املادة )70(
تن�شئ  اأن  والنوعية  الإقليمية  لالحتادات  يجوز 
فيما بينها احتادا للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية 
تكون له ال�شخ�شية العتبارية وي�شم هذا املجل�س 
النوعية والإقليمية  وعددًا  ممثلني عن الحتادات 

من املهتمني بامل�شائل الجتماعية.
به،  العمل  قواعد  العام  الحتاد  لئحة  وحتدد 
وكيفية تكوين جمعيته العمومية وت�شكيل جمل�س 
على  الرقابة  وتنظيم  موارده  وبيان  اإدارته، 

ميزانيته، وحتديد اخت�شا�شاته وعلى الأخ�س :
1. و�شع ت�شور عام لدور اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

الأهلية يف تنفيذ برامج التنمية الجتماعية.
التمويل  لتوفري  الالزمة  الدرا�شات  اإجراء   .2
الأهلية،  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  الالزم 
لتنمية مواردها، والقيام بالت�شال باجلهات 
توفري  على  ي�شاعد  مبا  واخلارجية  الداخلية 
الإعانات وامل�شاعدات، واإبداء امل�شورة لها عن 

و�شائل دعم قدراتها املالية.
الفني  والتدريب  الإعداد  برامج  تنظيم   .3
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  ملوظفي  والإداري 
الحتادات  مع  بالتن�شيق  واأع�شائها  الأهلية 
واملوؤ�ش�شات  واجلمعيات  والإقليمية  النوعية 

الأهلية.

املادة )49(
له  تكون  الأهلي  للعمل  العام  الحتاد  ين�شاأ 
ال�شخ�شية العتبارية وي�شم الحتادات الإقليمية  
اإدارة  الأهلية.ويتوىل  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات 
واحد   من  يتكون  اإدارة  جمل�س  العام  الحتاد 
وثالثني ع�شوًا ينتخبون من بني اأع�شاء جمال�س 
لأحكام  اخلا�شعة  الإقليمية   الحتادات  اإدارات 
�شنوات  اأربع  املجل�س  مدة  وتكون  القانون،  هذا 
على اأن تكون ع�شوية جمل�س اإدارة الحتاد العام 
الإدارة  جمل�س  فقط.وي�شع  متتاليتني  لدورتني 
لئحة بالنظام الداخلي لالحتاد وتنظيم العمل به، 

ويخت�س الحتاد العام للعمل الأهلي مبا ياأتي :
اأ - و�شع ت�شور عام لدور اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

الأهلية يف تنفيذ برامج التنمية.
التمويل  لتوفري  الالزمة  الدرا�شات  اإجراء  ب- 
الأهلية  للجمعيات واملوؤ�ش�شات  الالزم 
لتنمية   مواردها، والقيام بالت�شال باجلهات 
توفري  على  ي�شاعد  مبا  الداخلية واخلارجية 
عن  لها  امل�شورة   واإبداء  وامل�شاعدات  الإعانات 

و�شائل دعم قدراتها املالية.
قدرات  تنمية  برمج  ج-تنظيم 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية  واأع�شائها.
د- تنظيم وتن�شيق العمل بني الحتادات الإقليمية 

اخلا�شعة لإحكام هذا القانون.
النوعية   الحتادات  من  فنية  جلان  ت�شكيل  هـ- 
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  من  اأو  والإقليمية 
بامل�شائل  املعنية  ال�شخ�شيات  اأو  الأهلية 

الجتماعية لدرا�شة املو�شوعات املعرو�شة. 
و - و�شع قاعدة بيانات تف�شيلية لأن�شطة العمل 

الأهلي.
الإقليمية  والحتادات  العام  الحتاد  على  ت�رشى 
يرد  مل  فيما  اأنواعها  بكافة  اجلامعة  والهيئات 
�شاأن  فى  املقررة  الأحكام  خا�س،  ن�س  ب�شاأنه 

اجلمعيات الأهلية الواردة بهذا القانون.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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م�شودة امل�شروع املقدم من 
املجموعة املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س بلجنة
حقوق الإن�شان

الباب الرابع : املنظمات الأجنبية غري احلكومية
املادة )1(

كل  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف  جمعية  تعترب 
جماعة ذات تنظيم م�شتمر ملدة معينة اأو غري معينة 
او  اعتباريني،  او  طبيعيني،  اأ�شخا�س  من  تتاألف 
ا�شخا�س،  ع�رشة  عن  عددهم  يقل  ل  معًا  منهما 
ويجوز  مادي،  ربح  على  احل�شول  غري  لغر�س 
اأو  لها  مقر  فتح  تطلب   اأن  الأجنبية  للمنظمات 
اأن�شطة  ملمار�شة  العربية  م�رش  بجمهورية  اأكرث 
مع  بال�رشاكة  اأو  منفردة  الأهلية  اجلمعيات 
وفق  امل�شهرة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
تقدمه  طلب  مبوجب  وذلك  القانون،  هذا  احكام 
م�شفوعًاَ  امل�رشية  اخلارجية  وزارة  اإىل  املنظمة 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التى  بالأوراق 

القانون.
ويتعني علي وزارة اخلارجية البت يف طلب املنظمة 
تقدميه،  تاريخ  من  يومًا  �شتني  خالل  الأجنبية 
بقبول  قرار  مبثابة  امليعاد  يف  الرد  عدم  ويعترب 
اخلارجية  وزارة  علي  ويتعني  املنظمة  ت�شجيل 
اإبرام اتفاقية مع املنظمة املعنية يحدد فيه الن�شاط 
علي  وي�رشي  ومدته،  م�رش  يف  متار�شه  الذي 
ترخي�س  على  حت�شل  التي  الأجنبية  املنظمات 

للعمل يف م�رش اأحكام هذا القانون.

املادة )50(
تطبق اأحكام هذا القانون علي املنظمات الأجنبية 
غري احلكومية املن�شاأة ا�شتنادًا اإىل اتفاقية اأبرمتها 
جمهورية م�رش العربية فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س 

خا�س يف تلك التفاقيات.

املادة )51(
ممار�شة  حكومية  غري  اأجنبية  منظمة  لأي  يجوز 
ن�شاط اأو اأكرث داخل م�رش من اأن�شطة اجلمعيات 
هذا  لأحكام  اخلا�شعة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات 
بطلب  لها  القانوين  املمثل  يتقدم  اأن  علي  القانون 
للبعثة الدبلوما�شية امل�رشية بالدولة امل�شجلة بها 

املنظمة، وي�شتمل الطلب على الآتي: 
ا�شم املنظمة والغر�س منها، وعنوان املقر املتخذ 

مركزا لإدارتها خارج م�رش.
ا�شم كل من الأع�شاء املوؤ�ش�شني، ولقبه وجن�شيته 

ومهنته وموطنه.
و�شائل متويل اأن�شطتها.

�شورة معتمدة من النظام الأ�شا�شى للمنظمة.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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املخت�شة  ال�شلطة  قرار  من  معتمدة  �شورة 
ملمار�شة   - الأ�شا�شى  لنظامها  وفقا   - باملنظمة 

الن�شاط املقرتح فى م�رش.
غري  الأجنبية  املنظمة  اأن  تثبت  معتمدة  وثيقة 

احلكومية تعمل وفقا لقانون بلدها 
عن  تقرير  باإعداد  اخلارجية  وزارة  وتقوم 
مو�شوع الطلب وتقدميه للوزارة املخت�شة خالل 
م�شتوفيًا  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  يوما  �شتني 

الأوراق وامل�شتندات املطلوبة.
املادة )52(

املنظمة  طلب  يف  بالبت  املخت�شة  الوزارة  تقوم 
ثالثون  اأق�شاها  مدة  يف  احلكومية  غري  الأجنبية 
اخلارجية  وزارة  تقرير  تلقيها  تاريخ  من  يوما 
تلك  مرور  ويعترب  املنظمة،  م�شتندات  به  مرفقًا 
موافقة  املنظمة  على  الرد  دون  اإليها  امل�شار  املدة 
القرار  �شدر  فاإذا  الن�شاط  بدء  على  قانونية 
بالرف�س، وجب اأن يكون كتابيًا م�شببا ويراعي يف 
ذلك نظام املعاملة باملثل. ويجوز للمنظمة الأجنبية 
غري احلكومية الطعن عليه اأمام املحكمة املخت�شة. 
ويف جميع الأحوال يكون الت�رشيح بثالث �شنوات 

قابلة للتجديد. 
املادة )53(

تخ�شع املنظمات الأجنبية غري احلكومية امل�رشح 
العربية،  م�رش  جمهورية  داخل  بالعمل  لها 
تاأ�شي�شها  اأوراق  يف  املرفقة  الأ�شا�شية  لأنظمتها 
الرابعة  باملادة  الواردة  اللتزامات  بكل  وتلتزم 
اأية  وقوع  حالة  ويف  القانون،  هذا  من  ع�رشة 
الن�شاط  وقف  املخت�س  للوزير  يكون  خمالفة 

املخالف اأو اإلغاء ت�رشيح ممار�شة الن�شاط.
املادة )54(

لها  امل�رشح  احلكومية   غري  الأجنبية  للمنظمات 
بالعمل فى م�رش اأن توؤ�ش�س فروعا لها فى م�رش 
يف  الإقليمي  والحتاد  الإدارية  اجلهة  باإخطار 

املحافظة املراد العمل بها.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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م�شودة امل�شروع املقدم من 
املجموعة املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س
بلجنة حقوق الإن�شان

الف�شل الثامن: �شندوق اإعانة اجلمعيات 
واملوؤ�ش�شات الأهلية

الباب اخلام�س: �شندوق دعم اجلمعيات 
واملوؤ�ش�شات الأهلية

املادة )71(
واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  العام  لالحتاد  يجوز   
اجلمعيات  لإعانة  �شندوقًا  ين�شئ  اأن  الأهلية 
هذا  لأحكام  وفقًا  املن�شاأة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات 

القانون.

املادة )55(
لدعم  �شندوق  الأهلي  للعمل  العام  بالحتاد  ين�شاأ 
�شندوق  ويوؤول  الأهلية،  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
فى  املن�شاأ  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  دعم 
طبقا  الجتماعية  وال�شئون  التاأمينات  وزارة 
لأحكام القانون 84 ل�شنة 2002 مبا له من حقوق 

وما عليه من التزامات.
املادة )72(

للجمعيات  العام  الحتاد  رئي�س  وي�شدر 
واملوؤ�ش�شات الأهلية قرارًا يحدد فيه كيفية ت�شكيل 
جمل�س اإدارة ال�شندوق ومدته، وقواعد العمل به، 
وعلى  ال�شندوق  اخت�شا�شات  القرار  يحدد  كما 

الأخ�س :
اأوًل: اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد ال�شندوق.

ثانيًا : اإجراء الدرا�شات الالزمة ب�شاأن الأو�شاع 
املالية للجمعيات واأولويات اإعانتها.

باجلمعيات  اخلا�شة  املالية  البيانات  جمع   : ثالثًا 
واإ�شدار  اأن�شطتها،  يف  التو�شع  وحدود 
الداخل  يف  املمولني  متكن  التي  الن�رشات 

واخلارج من حتديد قدر اإعانتهم لها.
اجلمعيات  لإعانة  العامة  ال�شيا�شة  ر�شم   : رابعًا 

واملوؤ�ش�شات الأهلية.
بتوزيع  اخلا�شة  ال�شوابط  و�شع   : خام�شًا 

الإعانات يف حدود الأموال املتوافرة لديه.
اجلمعيات  على  الإعانات  توزيع   : �شاد�شًا 

واملوؤ�ش�شات الأهلية وفقًا لالأحكام ال�شابقة.

املادة )56(
عدد  من  يتكون  اإدارة  جمل�س  لل�شندوق  يكون 
�شبعة اأع�شاء يختارهم جمل�س اإدارة الحتاد العام 
للعمل الأهلي من بني اأع�شائه، وتكون مدة جمل�س 
اإعادة  ويجوز  �شنوات،  اأربع  ال�شندوق  اإدارة 
تالية.  ملدة  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  ع�شو  تعيني 
العمل  نظام  لالحتاد  الأ�شا�شى  النظام  ويحدد 
فى  لل�شندوق  اخلتامى  احل�شاب  ال�شندوق.  فى 

جريدة يومية وا�شعة النت�شار.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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املادة )57(
على  املهيمنة  اجلهة  هو  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س 

�شئونه وله على وجه اخل�شو�س ما ياأتي:
اأ - اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد ال�شندوق

الأو�شاع  ب�شاأن  الالزمة  الدرا�شات  اإجراء    - ب 
املالية للجمعيات واأولويات دعمها.

باجلمعيات  اخلا�شة  املالية  البيانات  جمع   - ج 
وحدود التو�شع يف اأن�شطتها، واإ�شدار الن�رشات 
من  واخلارج  الداخل  يف  املتربعني  متكن  التي 
دليل  ون�رش  واإعداد  اإ�شهاماتهم  حتديد قدر 
واملوؤ�ش�شات الأهلية  اجلمعيات  ببيان  �شنوي 
التي ينت�شبون  النوعية والإقليمية  والحتادات 
فيها  الإ�شهام  املواطنني من  لتمكني  اإليها 

وامل�شاركة يف العمل الجتماعي التطوعي.
اجلمعيات  لدعم  العامة  ال�شيا�شة  ر�شم  د-  

واملوؤ�ش�شات الأهلية.
هـ - و�شع ال�شوابط اخلا�شة بتوزيع الدعم.

و - توزيع الدعم على كل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 
الأهلية. اخلا�شعة لهذا القانون.

باأن�شطة  وتقرير  �شنوي  مايل  تقرير  اإ�شدار   - ز 
ال�شندوق.

املادة )73(
تتكون موارد ال�شندوق مما ياأتي :

اأ - املبالغ املدرجة باملوازنة العامة للدولة لإعانة 
طبقًا  امل�شهرة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 

لأحكام هذا القانون.
التي  والتربعات  والإعانات  الهبات  ح�شيلة  ب- 

يتلقاها ال�شندوق.
اجلمعيات  اأموال  من  اإليه  يوؤول  ما  ح�شيلة  ج- 
حكم  ما  ح�شيلة   وكذا  حلها،  يتم  التي 
مب�شادرته من اأموال املوؤ�ش�شات الأهلية، طبقًا 

حلكمي املادتني 46، 65 من هذا القانون.

املادة )58(
تتكون موارد ال�شندوق مما ياأتي:

لدعم  للدولة  العامة  باملوازنة  املدرجة  املبالغ   - اأ 
طبقًا  املن�شاأة  واملوؤ�ش�شات الأهلية  اجلمعيات 

لأحكام هذا القانون.
يتلقاها  التي  والتربعات  والإعانات  الهبات  ب-  

ل�شندوق.
ج - ما يوؤول اإليه من اأموال اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

الأهلية والحتادات التي يتم حلها.
د- الر�شوم الإ�شافية املفرو�شة ل�شالح الأعمال 

اخلريية.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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د- ح�شيلة الر�شوم الإ�شافية املفرو�شة ل�شالح  
الأعمال اخلريية.

هـ- ح�شيلة احل�ش�س وال�رشائب والر�شوم التي 
تقرر القوانني اأيلولتها له.

تقررها  التي  والإعانات  التربعات  ح�شيلة   - و 
البنوك وال�رشكات لل�شندوق.

من  مل�رش  تقدم  التي  والهبات  املنح  من   %1  - ز 
جهات خارجية اأيًا كان الغر�س املخ�ش�شة له 
اأو  املانحة  اجلهة  وافقت  اإذا  الهبة  اأو  املنحة 

الواهبة على ذلك.

وفقا  بها  تق�شى  التى  الغرامات  ح�شيلة   - هـ 
لأحكام هذا القانون.

اإدارة  جمل�س  يقرها  اأخرى  موارد  اأى   - و 
ال�شندوق.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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 م�شودة امل�شروع املقدم من 
املجموعة املتحدة

م�شودة امل�شروع اخلا�س بلجنة
حقوق الإن�شان

الباب ال�شاد�س: العقوباتالف�شل التا�شع : العقوبات 
اأغرا�س  الثاين  )الف�شل   )23( املادة  يراجع  

اجلمعيات حقوقها والتزاماتها(
اأو  الإدارة  جمل�س  فيها  ي�شدر  التي  الأحوال  يف 
الإدارية  اجلهة  ترى  قرارًا  اجلمعية  فيها  ت�شدر 
املخت�شة اأنه خمالف للقانون اأو للنظام الأ�شا�شي 
الآداب، فيكون لهذه  اأو  العام  للنظام  اأو  للجمعية 
اأن  بالقرار  اإبالغها  تاريخ  من  �شهر  اجلهة خالل 
تطلب من اجلمعية بكتاب م�شجل م�شحوب بعلم 
اجلمعية  تقم  مل  فاإذا  القرار،  �شحب  الو�شول 
ب�شحبه خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإخطارها، كان 
اإلغاء  بطلب  الق�شاء  اإىل  تلجاأ  اأن  الإدارية  للجهة 

القرار.

املادة )59(
ذي  ولكل  الإدارة  جلهة  الإقليمي   لالحتاد  يجوز 
املخت�شة  املحكمة  اإىل  اللجوء  يف  احلق  م�شلحة 
لالعرتا�س على اأي من قرارات اجلمعية العمومية 
اأن�شطتها،  من  اأي  اأو  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأو 
ويكون للمحكمة املخت�شة الكائن يف دائرتها مقر 
اجلمعية بعد النظر يف الطلب وال�شتماع اإىل دفاع 
برف�س  تاأمر  اأن  مب�شتنداتها  امل�شفوع  اجلمعية 

الطلب اأو قبوله مبا قد يرتبه ذلك من جزاءات.
ويف حالة احلكم بحل اجلمعية اأو ت�شفية اأموالها، 
فال ينفذ احلكم اإل بعد ا�شتنفاد طرق الطعن عليه.

املادة )74(
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها 
اآخر، يعاقب  اأي قانون  اأو يف  العقوبات  يف قانون 
با�رش  من  كل  جنيه  األفي   علي  تزيد  ل  بغرامة 
ن�شاطًا من الأن�شطة املن�شو�س عليها يف البنود 1، 

3، 4، 5 من املادة 11 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة ل تزيد عن األف جنيه كل من :

بن�شاط  يقوم  م�شمى  اأي  كيان حتت  اأي  اأن�شاأ  اأ- 
الأهلية  املوؤ�ش�شات  اأو  اجلمعيات  اأن�شطة  من 
هذا  لأحكام  طبقًا  الكيان  هذا  ي�شهر  اأن  دون 

القانون.
اأو  اجلمعية  اأن�شطة  من  ن�شاط  اأي  با�رش   - ب 
حكم  �شدور  من  الرغم  على  الأهلية  املوؤ�ش�شة 
اأو قرار بوقف ن�شاطها وقفًا موؤقتًا اأو بحلها.

جمعية  يف  ع�شوًا  اأو  رئي�شًا  ب�شفته  تلقي   - ج 
ال�شفة  هذه  كانت  �شواء  اأهلية  موؤ�ش�شة  اأو 
اخلارج  من  اأمواًل  مزعومة،  اأو  �شحيحة 
بجمع  قام  اأو  منها  �شيئًا  للخارج  اأر�شل  اأو 

التربعات دون موافقة اجلهة الإدارية.

املادة )60(
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها 
اآخر  يعاقب  اأي قانون  اأو يف  العقوبات  يف قانون 
بالعقوبات  الباب  هذا  يف  الواردة  اجلرائم  على 

التالية:
اأوًل: يعاقب  بغرامة ل تزيد على مائة اآلف جنيه 

كل من:
عليها  املن�شو�س  الأن�شطة  من  ن�شاطًا  با�رش   
هذا  من  التا�شعة  املادة  من   )3  ،2  ،1( البنود  يف 

القانون.
متت  اإذا  اجلمعية،  بحل  احلالة  هذه  يف  ويحكم 

مبا�رشة الن�شاط با�شم اجلمعية.
ثانيًا: يعاقب بغرامة ل تقل عن ع�رشة اآلف جنيه 

ول تزيد على مائة األف جنيه، كل من:
اأو  جمعية  يف  ع�شوًا  اأو  رئي�شًا  ب�شفته  تلقى  اأ-  
موؤ�ش�شة اأهلية �شواء كانت هذه ال�شفة �شحيحة 
اأر�شل  اأو  اخلارج  من  اأمواًل  مزعومة،  اأو 
للخارج �شيئًا منها اأو قام بجمع التربعات دون  

موافقة اجلهة الإدارية.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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د - اأنفق اأمواًل للجمعية اأو للموؤ�ش�شة الأهلية اأو  
الحتاد يف اأغرا�س �شخ�شية اأو �شارب بها يف 

عمليات مالية.
اأو  اجلمعية  اأموال  من  مال  يف  ت�رشف   - هـ 
بحلها وت�شفيتها  التي حكم  الأهلية  املوؤ�ش�شة 
من  كتابي  اأمر  بدون  بذلك  قرارًا  اأ�شدر  اأو 

امل�شفى.
كل  على خم�شمائة جنيه  تزيد  ل  بغرامة  ويعاقب 

من :
اأ - با�رش ن�شاطًا من اأن�شطة اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة 
اأعمال  عدا  �شهرها،  اإمتام  قبل  الأهلية 

التاأ�شي�س.
اأو  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  قرر   - ب 
اإىل  انت�شابها  مديرويها  اأو  الأهلية  املوؤ�ش�شة 
هيئة اأو منظمة اأو جمعية اأو ناٍد خارج البالد 

دون اإبالغ اجلهة الإدارية.

ب- اأنفق اأمواًل للجمعية اأو للموؤ�ش�شة الأهلية اأو 
اأغرا�س �شخ�شية اأو �شارب بها يف  لالحتاد يف 

عمليات مالية  باملخالفة لأحكام هذا القانون.
اأو  اجلمعية  اأموال  من  مال  يف  ت�رشف   - ج   
قرار  اأو �شدر  حكم  التي  الأهلية  املوؤ�ش�شة 
دون  بذلك  قرارًا  اأ�شدر  اأو  وت�شفيتها،  بحلها 

اأمر كتابي من امل�شفى.
عليه  املحكوم  باإلزام  كذلك  املحكمة  وتق�شي 
جمعه  اأو  اأر�شله  اأو  تلقاه  ما  قدر  تعادل  بغرامة 
اأو اأنفقه اأو �شارب به اأو ت�رشف فيه من اأموال، 
بح�شب الأحوال، وتوؤول ح�شيلة تلك الغرامة اإىل 

�شندوق دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.

يراجع اأحكام الف�شل الرابع اخلا�شة بحل 
اجلمعية فى م�شودة املجموعة املتحدة

املادة )61(
الحتاد  اأو  الإقليمي  الحتاد  اعرتا�س  حالة  فى 
لدى  ال�شاأن،  ذوى  اأو  الإدارية  اجلهة  اأو  العام 
اأو  اجلمعية  ملخالفة  وذلك  املخت�شة  املحكمة 
املوؤ�ش�شة للنظام الأ�شا�شى بها اأو لالأحكام الواردة 

فى هذا القانون وفى الأحوال التالية:
1. الت�رشف فى اأموالها اأو تخ�شي�شها فى غري 

الأغرا�س التى اأن�شاأت من اأجلها.
تربعات  اأو  اأموال  على  اجلمعية  ح�شول   .2

باملخالفة لالأحكام الواردة بهذا القانون.
3. ارتكاب اجلمعية خمالفة ج�شيمة للقانون.

انت�شابها  اأو  ا�شرتاكها  اأو  اجلمعية  ان�شمام   .4
اأجنبية  منظمة  اأو  هيئة  اأو  جمعية  اأو  ناٍد  اإىل 

باملخالفة لالأحكام القانون.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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5. عدم تعديل اجلمعية لنظامها الأ�شا�شى وتوفيق 
اأو�شاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.

اجلزاءات  اأحد  توقيع  املخت�شة  للمحكمة  يكون 
التالية وفق جل�شامة املخالفة املن�شوبة للجمعية:

مدة  خالل  املخالفة  بت�شحيح  اجلمعية  اإلزام   -
تقدرها املحكمة.

- اإلغاء القرار اأو وقف الن�شاط املعرت�س عليه.
جتميد  اأو  املخالف  الع�شو  ن�شاط  جتميد   -

ع�شويته مبجل�س الإدارة.
- العزل الكلي ملجل�س الإدارة اأو لبع�س اأع�شائه.

- جتميد ن�شاط اجلمعية ملدة حمددة.
- حل اجلمعية وت�شفية اأموالها.

املادة )62(
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  بحل  احلكم  حالة  يف 
اأحد  تعيني  احلكم  يت�شمن  اأن  يجب  املنتخب، 
اأع�شاء اجلمعية العمومية من غري اأع�شاء جمل�س 
كون  حالة  ويف  ق�شائي،  كحار�س  املنحل  الإدارة 
اجلمعية العمومية هي نف�شها جمل�س الإدارة تعني 
املحكمة حار�شًا من خارج اجلمعية. تكون مهمته 
الأ�شا�شي  للنظام  وفقا  جديدة  انتخابات  اإجراء 
من  يوما  �شتني  جتاوز  ل  فرتة  خالل  للجمعية 
تاريخ تعيينه، وتكون له �شالحيات رئي�س جمل�س 
اأن يعر�س  اإدارتها يف احلفاظ على حقوقها، على 
عمومية  جمعية  اأول  على  باأعماله  وافيا  تقريرا 

لإقراره.
بحل  اخلا�شة  الرابع  الف�شل  اأحكام  يراجع 

اجلمعية فى م�شودة املجموعة املتحدة
املادة )63(

اإذا حلت اجلمعية عني لها م�شف اأو اأكرث، ويقوم 
احلل  كان  اإذا  العمومية  اجلمعية  التعيني  بهذا 
اإذا كان احلل ق�شائيا، ويف  اأو املحكمة  اختياريا، 
املن�شو�س  القواعد  اإتباع  يجري  الأحوال  جميع 
يتعلق  فيما  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  يف  عليها 
بناجت الت�شفية، فاإذا تعذر ذلك، وجب اأن يت�شمن 
اأموال  بتحويل  تكليفه  امل�شفى  تعيني  قرار 
اجلمعيات  دعم  �شندوق  اإىل  املنحلة  اجلمعية 

واملوؤ�ش�شات الأهلية.

الف�صل الأول   نحو قانون جديد للجمعيات لتحرير العمل الأهلي
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تقدمي

اأوالً : مالحظات املركز الدوىل لقوانني منظمات املجتمع املدين – على 
امل�سودة الثالثة ملقرتح القانون املعد من قبل املجموعة املتحدة.

على  املدين  املجتمع  منظمات  لقوانني  الدوىل  املركز  مالحظات   : ثانيًا 
م�سودة القانون ال�سادرة من جلنة حقوق االإن�سان.

ثالثًا :  مالحظات بع�ص االحتادات االإقليمية للجمعيات االأهلية ال�سريكة 
على امل�سودة الثانية.

الثانية ملقرتح  االأهلية ملناق�سة امل�سودة  للجمعيات  املوؤمتر املو�سع   : رابعًا 
القانون.

1- اأجندة املوؤمتر.
2- حماور النقا�ص الرئي�سية.

3- م�ستخل�سات النقا�ص فى ور�ص العمل اخلا�سة باملوؤمتر.
4- البيان اخلتامي للموؤمتر.

الف�صل الثاين 

املالحظات واملقرتحات املقدمة على امل�سودة الثانية 
والثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة  
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على  املدين   املجتمع  منظمات  لقوانني  الدوىل  املركز  مالحظات   : اأوالً 
امل�سودة الثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة

مقدمة
يتقدم املركز الدويل لقوانني منظمات املجتمع املدين مبالحظاته على م�رشوع قانون  
ب�شاأن منظمات العمل املدين املقرتح من قبل املجموعة املتحدة،  و�شاكرين  لكم اإتاحة الفر�شة 

لنا لإبداء املالحظات على م�شودة القانون. 
املعني  القانوين  الن�س  تلخي�س  يتم  الآتي:  النحو  على  مطروحة  املالحظات  اإن 
واأف�شل  الدويل  القانون  �شوء  فى  الن�س  اإ�شكاليات  عن  التحدث  يتم  ثم  الأول،  العمود  يف 
املمار�شات فيما يتعلق بتنظيم منظمات املجتمع املدين يف العمود الثاين، وتذكر التو�شية يف 

العمود الثالث. ونحن على ا�شتعداد لتقدمي اأية حتليالت اأو م�شاعدات اأخرى عند احلاجة.
نظرة عامة ب�شاأن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية:

به  معرتفًا  الإن�شان  حقوق  من  اأ�شياًل  حقًا  اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  احلق  ُيعترب 
مبوجب املادة 20 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان واملادة 24 من امليثاق العربي حلقوق 
عليه  �شادقت  )التي  وال�شعوب  الإن�شان  حلقوق  الإفريقي  امليثاق  من   10 واملادة  الإن�شان 
م�رش يف 1984م( واملادة 22 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية )الذي �شادقت 

عليه م�رش يف 1982م()1( فبح�شب العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية:
ول  الآخرين  مع  اجلمعيات  ت�شكيل  حرية  حق  ميار�س  اأن  �شخ�س  لكل  يحق 
يجوز اأن يو�شع من القيود على ممار�شة هذا احلق اإل تلك التي ين�س عليها القانون 
ال�شالمة  اأو  القومي  الأمن  ل�شيانة  تدابري �شرورية، يف جمتمع دميقراطي،  وت�شكل 
العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�شحة العامة اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق 
)1( كما اأن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات معرتف به كذلك يف املعاهدة الأوروبية حلقوق الإن�سان 

)املادة 11( واملعاهدة الأمريكية حلقوق الإن�سان )املادة 16( والعهد الدويل للحقوق القت�سادية 
والجتماعية والثقافية )املادة 8( ومعاهدة حقوق الطفل )املادة 15( ومعاهدة التخل�ص من كل 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة )املادة 7( والعديد من املعاهدات الدولية والإقليمية الأخرى.



102

الآخرين وحرياتهم... 

اجلمعيات   ت�شكيل  حرية  يف  احلق  على  قيود  اأي  و�شع  امل�شموح  من  فلي�س  ولذلك 
ملبيًا  القيد  ذلك  يكن  مامل  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   22 املادة  مبوجب 

لل�رشوط التالية: 
اأن يكون من�شو�شًا عليه بالقانون.. 1
 اأن يكون �رشوريًا يف املجتمع الدميقراطي.. 2
القومي . 3 الأمن  وهي  بو�شوح  املحددة  الأربعة  املربرات  اأحد  لتحقيق  ي�شعى  يكون  اأن   

العامة/ حماية حقوق  اأو الأخالق  العام/ حماية ال�شحة  النظام  العامة/  ال�شالمة  اأو 
وحريات الآخرين. وكما اأو�شحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان)2( »فاإنه لي�س فقط 
الأ�شباب املقنعة وامللحة هي ما ميكن اأن يربر فر�س قيود على حرية تكوين اجلمعيات« اإل 
اأنه يتوجب كذلك اأن تكون اأية تدخالت يف احلق يف حرية تكوين اجلمعيات »متنا�شبة مع 

الهدف امل�رشوع املن�شود« واأن تكون مدعومة »مبربرات ذات �شلة وكافية«)3(.4 

يف  الأع�ساء  الدول  �سد  ترفع  التي  الق�سايا  يف  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  تف�سل   )2(

ذات  املحكمة  قرارات  وتعترب  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املعاهدة  مبوجب  الأوروبي  الحتاد 
اأهمية قانونية لأن ن�سو�ص املعاهدة الأوربية فيما يتعلق بتكوين اجلمعيات والتعبري تتطابق 
نظريًا مع الن�سو�ص املت�سمنة يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية واملعاهدات الأخرى 

ولذلك فاإننا ن�سري اإىل قرارات املحكمة الأوروبية يف اجلوانب ذات ال�سلة.
Eur. Ct. H.R. 500  )1998(، الفقرة 40. )3( ق�سية �سدروبولو�ص واآخرون �سد اليونان، 4 

 

الف�صل الثاين   املالحظات واملقرتحات املقدمة على امل�سودة الثانية والثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة  
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جدول التعليقات
التو�شية نقاط النقا�س ن�س املادة املعني

تعليقات عامة
1. تعريف اجلمعية/اجلمعية الأهلية واعتماد م�شطلح واحد

الف�شل الأول – تاأ�شي�س اجلمعيات 
احلد  خلف�س  املادة  هذه  تعديل 

الأدنى لعدد املوؤ�ش�شني.
ت�رشيعات  يف  احلايل  الجتاه 
منظمات اجلمعيات هو نحو خف�س 

احلد الأدنى من املوؤ�ش�شني:
ي�شرتط القانون العراقي للمنظمات 
 12 رقم  )القانون  احلكومية  غري 
ل�شنة 2010( اأن يكون هناك ثالثة 

موؤ�ش�شني فقط 
املتعلق  التون�شي  املر�شوم  ي�شرتط 
رقم  )املر�شوم  اجلمعيات  بتنظيم 
هناك  يكون  اأن   )2011 ل�شنة   88

موؤ�ش�شان اثنان فقط. 

العهد •	 من   22 للمادة  خمالف  هذا 
وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل 

قيد على حرية ت�شكيل اجلمعيات.
ت�شكيل •	 من  الأفراد  منع  اإىل  يوؤدي 

دعم  لديها  يوجد  ل  التي  املنظمات 
�شعبي كبري )مثال: ثالثة اأطباء فقط 
يرغبون  اأ�شوان  يف  ريفية  قرية  يف 
اخلدمات  لتقدمي  منظمة  بت�شكيل 
لن   - القرية  لأهل  املجانية  الطبية 

ي�شمح لهم القانون( 
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:
للمنظمات •	 الفر�شة  ُتعطى  اأن  يجب 

اأن  ثم  ومن  بب�شاطة  تت�شكل  اأن 
تو�شع ع�شويتها بعد ذلك. 

عدد الأع�شاء املوؤ�ش�شني:
 )املادة 1(

ا�شرتاط األ يقل عدد 
موؤ�ش�شي اجلمعية عن 

ع�رشة اأع�شاء 

  اأ-

اأ�شباب  الدقة  وجه  على  حتديد 
اخلارجية  وزارة  رف�س  وحالت 
الأجنبية،  املنظمة  فرع  بت�شجيل 
لذات  الأجنبية  املنظمات  واخ�شاع 
القواعد التي تخ�شع لها اجلمعيات 

الأهلية يف بلد تاأ�شي�س الفرع.

قد •	 التي  الأ�شباب  املادة  تبني  مل 
لرف�س  الوزارة  اإليها  ت�شتند 

الت�شجيل.
على •	 التي  الإجراءات  املادة  تبني  مل 

اجلمعية اتخاذها يف حال رف�س طلب 
الت�شجيل، ومل تذكر اإمكانية الطعن 

بالقرار.
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:
ملنظمة •	 عام،  بوجه  ي�شمح،  اأن  يجب 

املرعية  القوانني  وفق  وتعمل  تنظم 
يف  برامج  تنفذ  اأن  تريد  ما،  بلد  يف 
بلد اآخر، بتاأ�شي�س مكتب فرعي لها 
الإدارة  جهة  ذات  خالل  من  فيه، 
اجلمعيات  ت�شجيل  عن  امل�شوؤولة 

الأهلية يف بلد التاأ�شي�س.

تاأ�شي�س اجلمعيات 
الأجنبية

)املادة 1(
للمنظمات الأجنبية 

اأن تطلب فتح مقر لها 
مبوجب طلب تقدمة 
اإىل وزارة اخلارجية 

امل�رشية والتي تبت فيه 
خالل �شتني يومًا من 

تاريخ تقدميه. 

ب-
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الأجنبية •	  املنظمات  تتمتع   اأن  يجب 
للمتطلبات  وتخ�شع  احلقوق  بكل 
يف  الأهلية  اجلمعيات  على  املتوجبة 

بلد تاأ�شي�س الفرع.
اأن •	 الأجنبية  للمنظمات  ي�شمح 

تابعة،  اأو  فرعية  منظمة  توؤ�ش�س 
اإذا  وفق قوانني اجلمعيات املطبقة، 
كانت تريد اأن يكون لها كيان قانوين 

م�شتقل.
بتقدمي  ملزمة  تكون  العامة  ال�شلطة  	•
بيان مكتوب عن الأ�شباب املوؤدية اإىل 
قاباًل  القرار  هذا  ويكون  الرف�س، 

للطعن فيه اأمام حمكمة م�شتقلة
اإلغاء �رشط عدم املحكومية ال�شابقة 
وتقدمي اإثبات ب�شغل املقر، الر�شم، 

والإقرار من كل ع�شو موؤ�ش�س.

العهد  من   22 للمادة  خمالف  هذا  	•
الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية
تاأ�شي�س اجلمعيات حلرية  •	قيد 

ممن  الأع�شاء  اأحد  يكون  قد  )مثال: 
لق�شية  نتيجة  جنائي  �شجل  لديهم 
من  فيحرم  الأوىل،  بالدرجة  �شيا�شية 
اعتباره.  اإعادة  حتى  جمعية  تاأ�شي�س 
ال�شابقني  املتهمني  اأحد  يرغب  قد  اأو 
جمعية  بتاأ�شي�س  املخدرات  بتعاطي 

للتوعية حول م�شار املخدرات.(
ملقر  ب�شغل  اإثباتًا  تقدمي  ا�شرتاط  	•
ي�شكل عبئًا مكلفًا وغري �رشوري يعيق 

حرية ت�شكيل اجلمعيات.
ع�شو  كل  من  املطلوبة  القرارات  	•
جاء  ملا  تكرار  عن  عبارة  هي  موؤ�ش�س 
والذي  للجمعية،  الأ�شا�شي  النظام  به 

يوقع عليه هوؤلء املوؤ�ش�شون.
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:
املقرات  لعتبار  �شبب  وجود  •	يجب   
الدميقراطي«  املجتمع  يف  »�رشورية 
الأربعة  املربرات  اأحد  ومل�شلحة 
يف  عليها  واملن�شو�س  بها  امل�شموح 
املتطلبات  املادة 22. ول يوجد يف هذه 
الأربعة  املربرات  مع  يتوافق  اأي مربر 

الواردة يف املادة 22

متطلبات التاأ�شي�س:
)املادتني 2 و6(

يجب: األ ي�شرتك يف 
تاأ�شي�س اجلمعية من 

�شدر �شده حكم نهائي 
بعقوبة �شالبة للحرية 

لرتكابه جناية، اأو 
لرتكابه جنحة خملة 
بال�رشف. )املادة 2( 

يجب تقدمي:
ر�شم يحدد مقدارة يف 

لئحة، مبا ل يزيد على 
100 جنيه 

�شند باإ�شغال مقر 
اجلمعية.

اإقرار من كل ع�شو 
موؤ�ش�س يت�شمن 

معلومات تكون مذكورة 
يف النظام الأ�شا�شي 

للجمعية.   )املادة 6(.

ج-
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حمددة  اأ�شباب  عملية  تو�شيح 
الأ�شا�شي  النظام  على  لالعرتا�س 
اجلهة  تع�شف  متنع  بطريقة 

الإدارية.

اأ�شباب  حتديد  املثال،  �شبيل  على 
كان  اإذا  فقط:  يلي  مبا  الإعرتا�س 
الأ�شا�شي  النظام  بنود  �شمن  من 
اأو نق�س ملا تطلبه القانون  خمالفة 

يف املادة 3.

العهد  من   22 للمادة  خمالف  هذا  	•
الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية

اجلهة  على  اأن  القانون  يذكر  مل  	•
لدى  بو�شل  اجلمعية  تزويد  الإدارية 

اإيداعها امل�شتندات الالزمة.
اجلهة  لتع�شف  اجلمعية  يعر�س  	•  
القانون  يو�شح  مل  حيث  الإدارية، 
الإدارية،  اجلهة  اعرتا�س  حدود 
تقوم  لأن  زمنية  مدة  يحدد  ومل  كما 
�شمنها،  بالعرتا�س  الإدارية  اجلهة 
وقف  لحتمالية  اجلمعية  يعر�س  مما 

ن�شاطها يف اأي وقت. 
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:

اإيداع  فور  و�شاًل  اجلمعية  تعطى  	•
الوثائق املطلوبة لدى اإعالمها ال�شلطة 

املخت�شة بالتاأ�شي�س.
النظام  على  العرتا�س  يكون  	•
فقط  مقبوًل  املوؤ�ش�شني  اأو  الأ�شا�شي 
يف حالت حمدودة معرتف بها مبوجب 
العهد الدويل. ويف معظم البلدان، تكون 
وجه  على  وحمددة  حمدودة  الأ�شباب 

الدقة.

عملية الت�شجيل:

)املادتني 5 و7(
غري مو�شح كيفية اثبات 

اليداع كوثيقة ملزمة 
لكت�شاب ال�شخ�شية 
العتبارية للجمعية. 

)املادة 5(
 ال�شلطة التقديرية 

الوا�شعة وغري حمددة 
للجهة الإدارية يف 

لعرتا�س على ما ترى 
وجهًا لالعرتا�س عليه 

يف النظام الأ�شا�شي 
للجمعية اأو على كل اأو 

بع�س جماعة املوؤ�ش�شني. 
)املادة 7(

د. 

توفري امكانية للعامة لالطالع على 
�شجل اجلمعيات كافة.

 •	يجب اأن يكون الطالع على ملخ�س 
عن اجلمعيات امل�شجلة متوفرًا للعامة، 
ال�شاأن«  »ذي  ب�رشط  ذلك  تقييد  دون 

املبهم. 
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:

لكل  واحد  وطني  ب�شجل  يحتفظ  	•
اإمكانية  للعامة  ويكون  اجلمعيات، 
اإليه مع مراعاة احلفاظ على  الو�شول 
بحيث  باخل�شو�شية،  اجلمعيات  حق 
غري  للعامة  املتاحة  املعلومات  تكون 

ح�شا�شة اأو تف�شيلية.

ملخ�س  على  الطالع 
قيد اجلمعية

)املادة 8(
لكل ذي �شاأن الطالع 

على ملخ�س قيد النظام 
الأ�شا�شي للجمعية 

واحل�شول على �شورة 
منه م�شدق عليها 

مبطابقتها لالأ�شل بعد 
اأداء الر�شم املقرر مبا 

ل يزيد على ع�رشين 
جنيهًا... 

هـ.
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3. الف�شل الثاين: اأغرا�س اجلمعيات وحقوقها والتزاماتها 
عمل  جمالت  حتديد  �رشط  اإلغاء 
مثل  الوا�شعة  والعبارات  اجلمعيات 

النظام العام  والأمن القومي.
للحفاظ على الأمن القومي ميكن فر�س 
ن�شو�س قانون العقوبات على اجلرائم 
التي تهدد اأمن الدولة القومي، اأو تبني 
منظومة قوانني �شد الإرهاب اأو غ�شيل 
على  تنطبق  القوانني  وهذه  الأموال، 

اجلمعيات والأفراد وال�رشكات كذلك.

•	هذا خمالف للمادة 22 من العهد الدويل 
للحقوق املدنية   وال�شيا�شية

غري  وا�شع،  تقييد  هو  الأن�شطة  تقييد  	•
للحقوق  الدويل  العهد  ومتطلبات  متوافق  
»تهديد  مثل  معايري  وال�شيا�شية.  املدنية 
اأو  النظام  »خمالفة  اأو  الوطنية«  الوحدة 
الآداب العامة« تعترب غري متوافقة مع العهد 

الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
حمددة  اأو  دقيقة  غري  امل�شطلحات  هذه 
وتترتك حرية الت�رشف املفرط للم�شوؤولني 

احلكوميني لتف�شريها وتطبيقها.
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات: 
»املجتمع  هو  الدميقراطي  املجتمع  	•
والعقلية  والت�شامح  التعددية  يدعم  الذي 
املنفتحة وامل�شاواة واحلرية بالإ�شافة اإىل 

ت�شجيع تقرير امل�شري)4(.
يف  اأحرارًا  الأفراد  يكون  اأن  يجب  ولذلك 
ت�شكيل اجلهات القانونية التي ت�شمح لهم 
بالعمل ب�شكل م�شرتك لتحقيق م�شاحلهم، 
ل  اأنها  طاملا  الن�شاطات،  بكافة  والقيام 
حتقق الربح، اأو تخالف اأحكام وا�شحة، 
بب�شاطة  يوجد  ل  القانون.  يف  مبهمة  غري 
الدويل  العهد  مبوجب  مقبول  مربر  اأي 
التقييد  لهذا  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق 

الوا�شع على اأن�شطة اجلمعيات.

حتديد اأغرا�س 
اجلمعية:

)املادة11(
اأن�شطة  ممار�شة  حظر 
بني  مييز  ن�شاطًا   « ت�شمل 
اجلن�س  ب�شبب  املواطنني 
اأو الأ�شل اأو اللون اأو اللغة 
اأو  العقيدة.«  اأو  الدين  اأو 
الوحدة  يهدد  ن�شاط  »اأي 
النظام  يخالف  اأو  الوطنية 

العام اأو الآداب«.

اأ-

تعديل املادة لل�شماح للجمعيات بتملك 
الأغرا�س،  من  غر�س  لأي  العقارات 
مع  ذلك  يف  حقها  يت�شاوى  بحيث 
الأ�شخا�س  من  لغريها  املمنوح  احلق 

الطبيعيني اأو العتباريني.

الدويل  العهد  من   22 للمادة  خمالف  هذا 
للحقوق املدنية وال�شيا�شية

متلك  يف  احلق  للجمعيات  يكون  اأن  يجب 
العقارات ل�شتثمارها مثال.

مبنى  جمعية  متتلك  قد  املثال،  �شبيل  على 
يف  ترغب  ورمبا  لها،  كمقر  ل�شتخدامه 
يف  منه.  م�شتخدمة  م�شاحة غري  اأي  تاأجري 
اأكرب  مبنى  ب�رشاء  اجلمعيات  تقوم  العادة 
من احتياجاتهم احلالية بحيث يكون لديهم 

جمال للنمو. 
اأف�شل املمار�شات يف قانون اجلمعيات:

يكون للجمعية املتمتعة ب�شخ�شية اعتبارية، 
حق متلك العقارات، دون تقييده با�شتخدام 

العقار كمقر لها فقط، وتنفيذ اأغرا�شها.

بتملك  اجلمعية  حق 
العقارات:
)املادة 15(

متلك  يف  احلق  للجمعية 
من  ميكنها  مبا  العقارات 

حتقيق اأغرا�شها. 

ب-

)4( زيفوين مري ماتاجا، حق حرية ت�سكيل اجلمعيات مبوجب املعاهدة الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات 

الأ�سا�سية )�سرتا�سبورج 2006م( والإر�سادات للقوانني التي توؤثر على منظمات املجتمع املدين )نيويورك 2004م(.
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الغاء �رشط احل�شول على املوافقة 
على التمويل اخلارجي.

مثال:

يف تون�س: على اجلمعية:

والتربعات  امل�شاعدات  ن�رش   -  
والهبات الأجنبية وتذكر م�شدرها 
بحدى  ومو�شوعها  وقيمتها 
وباملوقع  املطلوبة  الإعالم  و�شائل 
يف  وجد  ان  للجمعية  اللكرتوين 
تاريخ قرار طلبها  ظرف �شهر من 

اأو قبولها
- اإعالم الكاتب العام للحكومة بكل 
ذلك يف ظرف �شهر من تاريخ قرار 

الطلب اأو القبول
يف املغرب:

على اجلمعيات تقدمي ت�رشيحا اإىل 
قيمة  فيه  حتديد  املحلية  ال�شلطات 
خالل  الأجنبي  التمويل  وم�شدر 

30 يوما من تلقيه.

العهد  من   22 للمادة  خمالف  هذا  	•
الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.

•	هذه املادة تت�شمن ترخي�شًا للتمويل 
الأجنبي، ولي�س اخطارًا، اإذ اإن انق�شاء 
اجلهة  راأي  اإبداء  دون  يوما   30 مدة 

الإدارية، يعد قبوًل لتلقي التربع.
اأ�شباب  على  القانون  ين�س  ل  	•
حمددة لرف�س التمويل من قبل اجلهة 

الإدارية.
يحرم  قد  الأجنبي  التمويل  منع  	•
تعتمد  قد  التي  املنظمات  اأنواع  بع�س 
الأجنبي  التمويل  على  كامل  ب�شكل 
الإن�شان  حقوق  جماعات  وخ�شو�شًا 
اإىل  يوؤدي  مما  املوارد  من  واملعار�شة 

عدم قدرتها على ال�شتمرار. 
قوي  مدين  جمتمع  اإيجاد  يعتمد  	•
متويل  موارد  تطوير  على  وم�شتدمي 
متنوعة بالن�شبة للجمعيات حتى ي�شبح 

حمرك قوي للنمو القت�شادي. 
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:

•	ي�شمح للجمعيات بتلقي اأموال نقدية 
اأو  حتويالت  اأو  عينية  تربعات  اأي  اأو 
البلد، طاملا  قرو�س من م�شادر خارج 
العمالت  تبديل  قوانني  تراعي  اأنها 

الأجنبية والر�شوم اجلمركية املطبقة.
العام  التطبيق  ذات  قوانني  تبني  	•
الموال  غ�شيل  اأو  الإرهاب  ملكافحة 
القانونية  غري  املالية  املمار�شات  اأو 
باأنها اأكرث جناعة يف حماية اأمن الدولة 

و�شيادتها. 

التمويل الأجنبي:

)املادة17 (
•	يجوز للجمعية – بعد 
الإدارية  اجلهة  اإخطار 
حت�شل  اأن   – املخت�شة 
اخلارج  من  اأموال  على 
اإىل  اأمواًل  تر�شل  اأو 
منظمات  اأو  اأ�شخا�س 

خارج البالد
الإدارية  اجلهة  تلتزم  	•
براأيها  اجلمعية  باإخطار 
من  يومًا  ثالثني  خالل 
تاريخ تقدمي الطلب، فاإذا 
دون  املدة  هذه  انق�شت 
اإبداء الراأي عد ذلك قبوًل 

لتلقي التربع.
•	معاقبة اإر�شال الأموال 
ا�شتالم  اأو  اخلارج  اإىل 
اخلارج  من  الأموال 

بدون املوافقة امل�شبقة.

ج. 
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اأموال   �رشف  على  القيود  اإزالة 
وال�شماح  وا�شتعمالها  اجلمعية 
لبناء  مواردها  اإنفاق  للجمعيات 
لتنفيذ  وكذلك  املوؤ�ش�شية،  القدرات 

اأهدافها.
اإلغاء هذا البند من م�شودة القانون.

�شياغة  اإعادة  ميكن  املثال  �شبيل  على 
احلق  تعطي  لكي  القانون  م�شودة 
الوزارة(  )ولي�س  اجلمعية  لأع�شاء 
يف العرتا�س على الإجراءات املتخذة 
اأن  وميكن  الإدارة  جمل�س  قبل  من 
معينة  اإجراءات  على  القانون  ين�س 
ميكن  بحيث  النزاعات  يف  للف�شل 
حمكمة  اإىل  �شكواهم  رفع  لالأع�شاء 
ملنظمة  يعطى  واأن  اإدارية  جهة  اأو 
املجتمع املدين الفر�شة للرد على هذه 

الدعاءات.

•	هذا خمالف للمادة 22 من العهد الدويل 
للحقوق املدنية وال�شيا�شية

اأو  تدخل غري منا�شب يف حق اجلمعية  	•
املوؤ�ش�شة يف اإدارة �شئونها اخلا�شة.

اجلمعيات  اإنفاق  جمال  ح�رش  مت  اإذا 
حتقق  التي  الأن�شطة  يف  واملوؤ�ش�شات 
تتمكن  لن  فاإنها  اأغرا�شها  مبا�رش  ب�شكل 
نظام  لبناء  ال�رشورية  املوارد  جمع  من 
قوي وجمل�س اإدارة قوي ومتمكن واإدارة 
والت�شالت  لالإنرتنت  حتتية  وبنية  كفء 
وكذا القدرات املوؤ�ش�شية الأخرى الالزمة 

ل�شتدامتها.
اأف�شل املمار�شات يف قانون اجلمعيات:

•	بخ�شو�س ا�شتخدام الأموال: ينبغي اأن 
ي�شمح ملنظمات املجتمع املدين اأن ت�شتخدم 
مواردها لتنفيذ اأن�شطتها مثل اأن�شطة جمع 
التربعات اأو الأن�شطة القت�شادية التي ل 
اإل  اأغرا�شها،  بتحقيق  مبا�رشة  ترتبط 
تطوير  اأجل  من  هامة  اأن�شطة  تعترب  اأنها 

املنظمة.
ينبغي  الأموال:  �رشف  بخ�شو�س  	•
حرة  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  تكون  اأن 
الإدارية  وال�شوابط  القواعد  حتديد  يف 
اأنه  طاملا  بها،  اخلا�شة  الداخلية  واملالية 
اأو  اأع�شائها  على  الأرباح  توزيع  يتم  ل 

القائمني على اإدارتها اأو موظفيها.

اأموال  اإنفاق  على  قيود 
اجلمعية:

)املادة22(
•	تلتزم اجلمعية باأل تنفق 
يحقق  فيما  اإل  اأموالها 

اأغرا�شها. 
ت�شتثمر  اأن  للجمعية  	•
اأعمال  يف  اإيراداتها  فائ�س 
ت�شمن  الك�شب  حمققة 
مورد  على  احل�شول  لها 
توظيفها  تعيد  اأن  اأو  ثابت 
الإنتاجية  م�رشوعاتها  يف 

واخلدمية.

 د. 

•	هذا خمالف للمادة 22 من العهد الدويل 
للحقوق املدنية وال�شيا�شية

•	تدخل �شافر يف عمل اجلمعيات 
للجهة  وا�شعة  تقديرية  �شلطة  مينح  	•
اجلمعيات  عمل  يف  بالتدخل  الإدارية 

وتعطيل قراراتها.
اإذ ل يوجد حتديد ملعنى »النظام العام  	•
والآداب«، فال يحدد نوعية القرارات التي 
مبراجعتها،  الإدارية  ال�شلطة  تخت�س 
تتخذه  قرار  اأي  ي�شمل  قد  بذلك  فهو 
قد  الأمر  وهذا  الإطالق،  على  اجلمعية 
اجلهة  قبل  من  تع�شفي  ب�شكل  ي�شتعمل 
الإدارية لتقييد عمل اجلمعيات واإلهائها يف 

اإجراءات التظلم اأو الطعن امام املحكمة.
اأف�شل املمار�شات يف قانون اجلمعيات:

)اأع�شاء  املت�رشر  الطرف  اإعطاء  	•
مع  امل�شاكل  معاجلة  يف  احلق  املنظمة( 

جمل�س الإدارة.
فعاًل  الإدارة  جمل�س  يرتكب  مل  اإذا  	•
يخالف اأيًا من لوائحه الداخلية ينبغي اأن 
تعطى للجمعية الفر�شة ملعاجلة اأي م�شكلة 

داخلية. 

الإدارية  اجلهة  مراقبة 
على قرارات اجلمعية:

)املادة23(
تطلب  اأن  الإدارية  للجهة 
�شحب  اجلمعية  من 
اأو  الإدارة  جمل�س  قرار 
اأنه  راأت  اإذا  اجلمعية 
للنظام  اأو  للقانون  خمالف 
اأو  للجمعية  الأ�شا�شي 
الآداب،  اأو  العام  للنظام 
تاريخ  من  �شهر  خالل 

اإبالغها به.

و. 
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4. الف�شل الثالث – اأجهزة اجلمعية 
ت�شمن  بحيث  املواد  هذه  تعديل 
يف  وحريتها  اجلمعيات  ا�شتقاللية 

اتخاذ قرارتها وعقد اجتماعاتها.

وواجبات  حقوق  القانون  يحدد  •	مل 
على  مت�س  مل  ملن  اجلمعية  اأع�شاء 
اإىل  بال�شافة  اأ�شهر،  ثالثة  ع�شويتهم 
غياب املربر لهذا التمييز بني الأع�شاء.
املادة  معيار  تلبي  ل  التدخالت  	•
املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   22

وال�شيا�شية.
•	التدخالت يف �شئون الإدارة الداخلية 

للجمعيات تعترب غري منا�شبة عمومًا.
يف  حرة  اجلمعيات  تكون  اأن  ينبغي  	•
يتعلق  فيما  اخلا�شة  قواعدها  حتديد 
بالن�شمام والن�شحاب من الع�شوية.

•	مل يبني القانون احلالت التي ميكن 
ب�شببها جلهة الإدارة اأن تدعو اجلمعية 

العمومية لالنعقاد.
لدى  يكون  اأن  املحتمل  غري  من  	•
بتدخلها  ت�شمح  ملحة  حاجة  احلكومة 
يف تعيني اأو عزل اأع�شاء جمل�س الإدارة 
اإدارة  جمال�س  يف  القرار  متخذي  اأو 

اجلمعيات. 
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:
القواعد  من  الأدنى  احلد  وجود 
اأجهزة  اإىل  تتطرق  التي  الأ�شا�شية 

جمعية الأ�شا�شية ب�شكل عام 
جهاز  كل  عمل  تنظيم  اأمور  ترتك  
واخت�شا�شاته، كيفية اختيار اأع�شائه 
اإبطال  اأو  اإ�شقاط  اأو  عزلهم  وطرق 
ل�شحة  الالزم  والن�شاب  ع�شويتهم، 
انعقاد هذه الأجهزة و�شحة قراراتها، 
علم  بها  يتحقق  التي  الدعوة  وو�شيلة 
لكل  الداخلي  النظام  اإىل  اأع�شائها 
الداخلي دون تدخل  جمعية يف نظامها 

من ال�شلطات العامة.

التدخل يف حقوق اأع�شاء 
اجلمعيات: )املادة24(

تتكون اجلمعية العمومية 
من جميع الأع�شاء الذين 
ع�شويتهم  على  م�شت 
الأقل  على  اأ�شهر  ثالثة 
باللتزامات  واأوفوا 
وفقًا  عليهم  املفرو�شة 
الأ�شا�شي  للنظام 

للجمعية.
اجتماعات  يف  التدخل 
العمومية  اجلمعية 
الإدارة:  وجمل�س 

)املواد 31-26(
تف�شياًل  القانون  يتناول 
اجتماعات  انعقاد  كيفية 
العمومية  اجلمعية 
مبا  الإدارة،  وجمل�س 
انعقاد  ن�شاب  ذلك  يف 
الجتماعات والت�شويت، 
ح�شور  يف  الإنابة  حق 
الجتماعات، عدد اأع�شاء 
جمل�س الإدارة..اإلخ. كما 
اأن  الإدارة  جلهة  ويجوز 
العمومية  اجلمعية  تدعو 
راأت  اإذا  لالجتماع 

�رشورة لذلك. 
جمل�س  على  القيود   

الإدارة:  )املادة34(
يجب اإبالغ اجلهة 
الإدارية املخت�شة 
باأ�شماء املر�شحني 

لع�شوية جمل�س الإدارة 
خالل ثالثة اأيام التالية 

لقفل باب الرت�شيح وقبل 
موعد اإجراء النتخابات 

بثالثني يومًا.
للجهة الإدارية اأن تخطر 
ترى  ومن  اجلمعية 
املر�شحني  من  ا�شتبعاده 
باأ�شباب اعرتا�شها خالل 
تاريخ  من  اأيام  ع�رشة 

اإخطارها.

اأ-
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اإلغاء هذه املادة والعمل على و�شع  
تو�شيح بنود ميكن للجهة الإدارية 
العرتا�س عليها، وحتديد اأن يكون 
النظر يف هذه العرتا�شات من قبل 

املحكمة على وجه ال�شتعجال.
جمع  حظر  املثال،  �شبيل  على 
الباب،  اإىل  الباب  من  التربعات 
اأقل  اعرتا�س  مدة  على  والن�س 
تاريخ  من  �شهر)10-14يومًا  من 
الخطار(، وعلى اأن ت�شدر املحكمة 
تاريخ  من  اأيام   10 خالل  فرارها 

العرتا�س.

هذا خمالف للمادة 22 من العهد الدويل 
للحقوق املدنية وال�شيا�شية.

اجلهة  موافقة  انتظار  يوؤدي  قد 
اأن  القانون  يتطلب  مل  )الذي  الإدارية 
يكون خالل مدة معينة(، اإىل التاأخري يف 

تنفيذ الن�شاط املراد تنفيذه.
لرف�س  معينة  اأ�شباب  القانون  يبني  مل 
املوافقة على جمع التربعات، مما يعطي 
اجلهة الإدارية �شلطة تقديرية وا�شعة.

اأف�شل املمار�شات يف قانون 
اجلمعيات:

امل�شجلة  للمنظمات  ي�شمح  اأن  ينبغي 
اأن�شطة  اأي  يف  تنخرط  باأن  قانونًا 
ذلك  يف  مبا  التربعات  جلمع  م�رشوعة 
جمع التربعات اخلا�شة وال�شرتاك يف 

اأي فعاليات عامة جلمع التربعات. 
بع�س  هناك  يكون  اأن  املنا�شب  من 
تهدف  التي  املحدودة  ال�شوابط 
حلماية امل�شلحة العامة مثاًل منع جمع 
التربعات من خالل طرق اأبواب املنازل 
على  احلفاظ  اأجل  من  معينة  اأوقات  يف 

ال�شالمة العامة. 
قواعد  اإيجاد  املنا�شب  من  يكون  قد 
تقارير  تقدمي  املنظمات  على  ت�شرتط 
متويلها  م�شادر  عام  ب�شكل  حتدد 

والنفقات الرئي�شية لها.

قيود على جمع 
 التربعات: 
)املادة 18(

بعد  للجمعية  يجوز 
الإدارية  اجلهة  موافقة 
التربعات  جمع  املخت�شة 
الطبيعية  الأ�شخا�س  من 
النحو  على  العتبارية  اأو 
الالئحة  حتدده  الذي 

التنفيذية.

ث. 

5. الف�شل الرابع - حل اجلمعيات
احلل  يكون  ل  بحيث  املادة  تعديل 
الق�شائي هو الإجراء الأول املتخذ 
املخالفة،  حال  يف  اجلمعية  بحق 
لإزالة  فر�شة  اإعطاوؤها  واإمنا 
مدة  خالل  املخالفة  ت�شحيح  اأو 

حمددة.

هذا خمالف للمادة 22 من العهد الدويل 
للحقوق املدنية وال�شيا�شية

م�شودة  يف  عليها  املن�شو�س  الأ�ش�س 
موؤقتة  اإدارية  هيئة  لتعيني  القانون 
 22 املادة  مع  تتوافق  ل  ما  جلمعية 
تقديرية  �شلطة  للوزارة  تعطي  واإمنا 
اأو  ما  منظمة  تعليق  تقرر  اأن  يف  كبرية 

عزل جمل�س اإدارتها.

حل اجلمعيات:
 )املادة 42(

اجلمعية  حل  يتم  قد 
احلالت  يف  ق�شائيًا 

الآتية:
على  ح�شلت  اإذا  	•
خارجية  جهة  من  اأموال 
اإىل  اأمواًل  اأر�شلت  اأو 
دون  خارجية  جهة 
اجلهة  موافقة  اأو  اعالم 

الإدارية.

اأ-
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يف  اجلمعيات  قيام  حال  يف  مثال: 
القانون،  اأحكام  مبخالفة  تون�س 
املماثلة لتلك املذكورة يف املادة 42، 

فاإنها تكون عر�شة ملا يلي:
التنبيه

تعليق الن�شاط
احلل عن طريق املحكمة.

اأ�شباب تعيني الهيئة ت�شتند اإىل معابري 
بتطبيقها  ت�شمح  ل  جدًا  غام�شة 
اأنها  تعترب  اأن  ميكن  ول  دقيق  ب�شكل 
فر�س  مبوجبها  ميكن  »دقيقة«  حالت 

العقوبات. 
لي�س هناك حدود وا�شحة لفرتة الهيئة 

الإدارية املوؤقتة 
اأن ت�شتاأنف  اأنه يحق للجمعية  ل يبدو 

�شد هذا قرار احلل.
اأف�شل املمار�شات يف قانون 

اجلمعيات:

منظمة  اأي  حل  اأو  تعليق  ميكن  	•
حمدودة  حالت  يف  طوعي  غري  ب�شكل 

فقط.
يف  الت�شجيل  طلب  رف�س  يربر  	•
ارتكاب  حالة  يف  اأي  الأول  املقام 
بالقانون«  عليها  »من�شو�شًا  خمالفة 
اأو خمالفة ملا هو »�رشوري يف املجتمع 
القومي  الأمن  مل�شلحة  الدميقراطي 
اأو  القالقل  ملنع  اأو  العامة  ال�شالمة  اأو 
اجلرائم اأو حلماية ال�شحة اأو الأخالق 
الآخرين«  وحريات  حقوق  حلماية  اأو 
املدنية  للحقوق  الدويل  )العهد 

وال�شيا�شية املادة 22(.
وقبل تعيني هيئة  الأقل  على  •	ينبغي 
اإدارية موؤقتة اأن يعطى للجمعية اإ�شعار 
واأن متنح احلق يف العرتا�س على قرار 

اجلهة الإدارية اأو ا�شتئنافه.
املحكمة  اإىل  الأمر  اأحيل  ما  اإذا  	•
الإدارية، ينبغي اأن تن�س القوانني على 
للجمعيات  ت�شمح  منا�شبة  اإجراءات 
بالرد على الدعاءات املقدمة �شدها يف 

املحكمة الإدارية.

جمعيتها  تنعقد  مل  •	اإذا 
العمومية عامني متتاليني 
على  بناء  تنعقد  مل  اأو 
وفقًا  لنعقادها  الدعوة 
حلكم البندين )3،4( من 

املادة )25(.
عن  عجزها  ثبت  اإذا  	•
التي  الأغرا�س  حتقيق 

اأن�شئت من اأجلها.
اأو  انت�شبت  اإذا  	•
اإىل  ان�شمت  اأو  ا�شرتكت 
هيئة  اأو  جمعية  اأو  ناد 
خارج  مقرها  منظمة  اأو 
اجلهة  اإعالم  دون  م�رش 

الإدارية.
بني  من  اأن  تبني  اإذا  	•
مار�شت  اأن  اأغرا�شها 
الأن�شطة  من  ن�شاطًا 

املحظورة يف القانون.
بجمع  قامت  اإذا  	•
موافقة  دون  تربعات 

اجلهة الإدارية.
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6. الف�شل اخلام�س- جمعيات ذات النفع العام 
لأهمية هذا املو�شوع والتفا�شيل املتعلقة ب�رشوطه، نرفق طيه ورقة قانونية 
من  النوع  هذا  حتكم  التي  القانونية  والأحكام  العام  النفع  منظمات  حول 

اجلمعيات.

جمعيات النفع العام اأ-

7. الف�شل ال�شاد�س – املوؤ�ش�شات الأهلية 
اإبقاء �رشط احلد الأدنى غري املحدد 
لراأ�س املال للموؤ�ش�شات يف القانون 
عن  يقل  اأدنى  حد  تبني  اأو  احلايل 

هذا بكثري.

العهد  من   22 للمادة  خمالف  هذا  	•
الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية

جنيه  األف  ع�رشين  مبلغ  فر�س  	•
يتجاوز  )مبلغ  املال  لراأ�س  اأدنى  كحد 
ال�شنوي  الدخل  متو�شط  �شعفًا   20
جنيه   1،176 والبالغ  م�رش  يف  للفرد 

م�رشي)5(:
عليه  التغلب  ميكن  ل  عبء  ي�شكل  	•

بالن�شبة للعديد من اجلماعات
يف  كثرية  موؤ�ش�شات  حل  اإىل  يوؤدي  	•
الأخ�س  وعلى  م�رش  مناطق  خمتلف 
حاجة  هناك  حيث  الريفية،  املناطق  يف 

ما�شة للموؤ�ش�شات التنموية.

زيادة احلد الأدنى من 
الوقف )راأ�س املال( 

للموؤ�ش�شات:
)املادة 56(

يرفع احلد الأدنى 
لراأ�شمال املوؤ�ش�شات من 

مبلغ »كاف ومنا�شب 
لتحقيق اأغرا�س 

املوؤ�ش�شة«)6( اإىل مبلغ »ل 
تقل قيمته عن ع�رشين 

األف جنيه...« 

و.

8. الف�شل ال�شابع – الحتادات
املواد  من  البنود  هذه  اإلغاء 

املذكورة.
العهد  من   22 للمادة  خمالف  هذا  	•

الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية،
لالحتادات  بتدخل غري مربر  •	ي�شمح 

يف اأن�شطة وغايات اجلمعيات
قانون  يف  املمار�شات  اأف�شل 

اجلمعيات:
بالأن�شطة  القيام  للجمعية  ي�شمح  	•
اأع�شاوؤها  يراه  كما  غايات  وحتقيق 
وتدخل  م�رشوعة  اأنها  طاملا  منا�شبًا، 
ين�س  ملا  وفقا  اجلمعية،  غايات  �شمن 
األ  ويجب  الأ�شا�شي.  نظامها  عليه 
التدخل  حق  كانت  جهة  لأي  يكون 
بها  تقوم  التي  اخلدمات  توجيه  يف 

اجلمعيات

التدخل يف عمل 
اجلمعيات

)املادة 69 و70(
يقوم الحتاد النوعي 
اأو الإقليمي »بتقومي 

اخلدمات التي توؤديها 
اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

الأهلية على �شوء 
احتياجات املجتمع 

واإمكانيات اجلمعيات 
ومواردها املتاحة مبا 
ي�شمن توزيعها على 

املجالت التي حتتاجها 
ووفقًا لأولويات ذلك.«

يقوم الحتاد العام 
بـ«و�شع ت�شور 

عام لدور اجلمعيات 
واملوؤ�ش�شات الأهلية يف 

تنفيذ برامج التنمية 
الجتماعية.«
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)5( يبلغ احلد الأدنى لالأجور يف م�رش 35 جنيهًا �شهريًا وبح�شب هيئة ال�شتثمار الر�شمية التابعة للحكومة امل�رشية فاإن الدخل ال�شهري لكل ن�شمة 

ي�شل اإىل 98 جنيهًا م�رشيًا. اأنظر حممد عزوز وحممد عبد العاطي "ت�شع الإح�شائيات الر�شمية الدخل ال�شهري لكل ن�شمة عند م�شتوى 98 جنيهًا 
م�رشيًا" امل�رشي اليوم )6 اأبريل 2010م( واملتوفرة على العنوان 

http://www.almasryalyoum.com/en/news/official-stats-put-capita-monthly-income-le98
)6( انظر املادة 116 من الالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ويف الواقع العملي مل ت�شرتط وزارة الت�شامن الجتماعي مطلقًا 

حدًا معينًا من الوقف للموؤ�ش�شات منذ اإجازة القانون رقم 84 ل�شنة 2002م.
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9. الف�شل الثامن – �شندوق اإعانة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية
املواد  من  البنود  هذه  الغاء 
لالحتاد  وال�شماح  املذكورة، 
با�شتخدام البيانات املعلنة من قبل 

اجلمعيات العامة. 

بالتدخل  العام  الحتاد  تع�شف  يتم  قد 
اإجراء  بحجة  اجلمعيات  اأعمال  يف 
من  املالية  البيانات  وجمع  الدرا�شات 

اجلمعيات.

التدخل يف ال�شجالت 
املالية للجمعيات 

واملوؤ�ش�شات الأهلية 
)املادة 72(

من اخت�شا�شات 
�شندوق اإعانة اجلمعيات 
واملوؤ�ش�شات الأهلية، اأن 
يقوم باإجراء الدرا�شات 
الالزمة ب�شاأن الأو�شاع 

املالية للجمعيات 
واأولويات اإعانتها وجمع 
البيانات املالية اخلا�شة 

باجلمعيات وحدود 
التو�شع يف اأن�شطتها، 

واإ�شدار الن�رشات التي 
متكن املمولني يف الداخل 
واخلارج من حتديد قدر 

اإعانتهم لها.
 

5

6

 5
 6

الف�صل الثاين   املالحظات واملقرتحات املقدمة على امل�سودة الثانية والثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة  





115

على  املدين  املجتمع  منظمات  لقوانني  الدوىل  املركز  مالحظات  ثانيًا:  
م�سودة القانون ال�سادرة من جلنة حقوق االإن�سان

مالحظات على م�شروع القانون امل�شري ب�شاأن منظمات العمل 
الأهلي

يف الثامن من مايو قامت جلنة حقوق الإن�شان وجلنة ال�شوؤون الدينية والجتماعية   
مبجل�س ال�شعب امل�رشي)7( بن�رش م�رشوع قانون ب�شاأن منظمات العمل الأهلي ليحل حمل 

القانون احلايل رقم 84 ل�شنة 2002م.
يتوقع اأن يتم اإر�شال م�رشوع القانون اإىل قاعة الربملان امل�رشي من اأجل قراءته   
على اأع�شاء املجل�س خالل الأ�شبوع القادم، وعندها �شتتم مراجعته من قبل جلنة ال�شوؤون 
الثانية  للمرة  امل�رشوع  قراءه  تتم  اأن  املحتمل  من  ثم  ومن  ال�شعب،  مبجل�س  الت�رشيعية 
لإجراء  ال�شياغة  جلنة  اإىل  اأخرى  مرة  يعاد  اأن  اأو  القاعة،  قبل  من  عليه  تعديالت  واإدخال 

تعديالت اإ�شافية عليه. 
ل زال من غري الوا�شح ما هو الإطار الزمني لتبني م�رشوع القانون، حيث يحث   
العديد من اأع�شاء الربملان على تبني القانون خالل �شتة اإىل ثمانية اأ�شابيع، اإل اأن املراقبني 
الآخرين يعتقدون اأن م�رشوع القانون لن يجاز قبل الدورة التالية للربنامج والتي �شتعقد 

بعد اأجازة رم�شان )اأي يف خريف اأو �شتاء العام 2012(.
يقدم املركز الدويل لقوانني منظمات املجتمع املدين هذه املالحظات من اأجل م�شاعدة   
منظمات املجتمع املدين امل�رشية والدولية والأطراف املعنية الأخرى يف �شعيها ل�شت�شدار 

قانون م�شاعد للمجتمع املدين لتنظيم اأن�شطته. 
ملخ�س عام:

ياأتي م�رشوع القانون املتعلق مبنظمات العمل الأهلي الذي اأعلن يف الثامن من مايو   
كنتيجة لعدة اأ�شهر من النقا�شات واملفاو�شات بني امل�شوؤولني احلكوميني واأع�شاء الربملان 
من  ال�سفلى  والغرفة  امل�رصي  النواب  جمل�ص  من  ال�سفلى  الغرفة  هو  امل�رصي  ال�سعب  )7(جمل�ص   

جمل�ص ال�سورى
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اأق�شام م�رشوع   اأن  والدوليني. وبالرغم من  امل�رشيني  املدين  املجتمع  وقادة خمتارين من 
التعديالت  من  كذلك  واأف�شل  ل�شنة 2002  رقم 84  القانون  من  بكثري  اأف�شل  تعد  القانون 
املقرتحة من قبل احلكومة امل�رشية يف يناير من هذا العام، اإل اأن العديد من اأحكام القانون 

لزالت تخالف القانون الدويل اأو ل تتوافق مع املمار�شات الف�شلى.)8(
فيما يلي اأبرز اأحكام م�شروع القانون: 

يتطلب م�شروع القانون املوافقة ال�شابقة من وزارة الت�شامن والعدالة الجتماعية    •
)»الوزارة«()9( قبل اأن تقبل اأي منظمة م�شرية اأمواًل من اخلارج. مت ا�شتغالل هذا 
النوع من القيود يف القانون احلايل من اأجل حرمان جماعات حقوق الإن�شان ومنا�رشة 

الدميقراطية من التمويل. 
اإيجاد عوائق كبرية اأمام عمل املنظمات الأجنبية يف م�شر. ين�س م�رشوع القانون  		•
على عملية اإدارية معقدة ومرهقة ملنظمات املجتمع املدين الأجنبية ال�شاعية للح�شول على 
تراخي�س للعمل يف م�رش. الوزارة هي من يبت يف طلب الرتخي�س ولي�س هناك اأية معايري 
يف القانون ت�شبط هذا القرار، ولذلك فاإن لدى الوزارة �شلطة مطلقة يف رف�س الطلب. كما 
ميكن للوزير اأن يعلق اأي ترخي�س اأو اأي ن�شاط ينفذ من قبل منظمة جمتمع مدين ب�شبب 
ارتكاب »اأي خمالفة« ومل يتم تعريف تعبري »خمالفة« وهو ما يعطي الوزير �شلطة مطلقة 
يف اإنهاء اأن�شطة اأي منظمة. يتوجب على منظمة املجتمع املدين الأجنبية اأن تقوم بتجديد 

ترخي�شها كل 3 �شنوات. 
تدعو  التي  اأو  الوطنية«  الوحدة  »تهدد  التي  نظمات  امل  للحكومة  حظر  ي�شمح  		•
اإىل »التمييز بني املواطنني« اأو »تخالف النظام العام اأو الآداب العامة«. اإن تلك 
ال�شياغة الغام�شة ميكن اأن ت�شتغل من اأجل منع الأن�شطة غري احلكومية املحمية دوليًا. 
)8( من بني التح�سينات الرئي�سية التي احتواها م�رصوع القانون عن م�رصوع القانون املقدم يف 

يناير اأن م�رصوع القانون احلايل يلغي بع�ص القيود على اأغرا�ص واأن�سطة اجلمعيات واملوؤ�س�سات 
ويلغي احلظر على العمل امل�ستمر لل�رصكات املدنية وي�سطب كذلك ا�سرتاطات اأن تنظم منظمات 
املجتمع املدين اإىل الحتاد الإقليمي للجمعيات واملوؤ�س�سات التابعة له. ملعلومات اأكرث، انظر 
التحليل ال�سادر عن املركز الدويل لقوانني منظمات املجتمع املدين يف 23 يناير )املتوفر عند 

الطلب(. 
)9(ي�سري م�رصوع القانون اإىل وزارة الت�سامن والعدالة الجتماعية با�سمها القدمي »وزارة التاأمينات 

وال�سوؤون الجتماعية« )املواد 1)12( و1)13((. ملزيد من الو�سوح قام املركز الدويل لقوانني 
التاأمينات  »وزارة  من  القانون  م�رصوع  يف  الإ�سارات  كافة  بتعديل  املدين  املجتمع  منظمات 

وال�سوؤون الجتماعية« اإىل »وزارة الت�سامن والعدالة الجتماعية« اأو »الوزارة«.
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اأو  ما  منظمة  ب�شهولة  يحلوا  اأن  اأو  يعلقوا  باأن  احلكوميني  للم�شوؤولني  ي�شمح  		•
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  ا�شتقاللية  ب�شدة  يقيد  الأمر  وهذا  اإدارتها،  جمل�س  ينهوا  اأن 

امل�رشية 
فر�س غرامات كبرية ت�شل اإىل مائة األف جنيه عقاباً على ارتكاب خمالفات معينة  		•

للقانون. ميكن اأن تكون تلك العقوبات الكبرية عاماًل مثبطًا لأن�شطة اجلمعيات. 

ي�شمح بالتدخل غري املنا�شب يف اأعمال منظمات املجتمع املدين، على �شبيل املثال  		•
من خالل ما يلي: 

اجلمعية  من  �شادر  قرار  اأي  على  »العرتا�س  يف  احلق  معني«  �شخ�س  »اأي  منح   -
العمومية اأو جمل�س اإدارة جمعية ما«.

قبل  من  املدين  املجتمع  منظمات  اإدارة  جمال�س  انتخابات  مراقبة  يتم  اأن  ا�شرتاط   -
الحتادات الإقليمية للجمعيات واملوؤ�ش�شات.)10(

اأو  لها  اأية فروع  تن�شئ  اأن  الوزارة قبل  املدين  املجتمع  ت�شعر منظمات  اأن  ا�شرتاط   -
الن�شمام اإىل منظمات اأخرى خارج م�رش. 

لتاأ�شي�س جمعية وراأ�س مال موقوف  اأدنى ل يقل عن 10 موؤ�ش�شني  ي�شرتط حد  		•
هذه  تعترب  بينما  موؤ�ش�شة.  اإن�شاء  اأجل  من  م�شري  جنيه   10،000 عن  يقل  ل 
ال�شرتاطات اأف�شل بكثري من م�شاريع القانون ال�شابقة، اإل اأنه ل زال من ال�شعب جدًا 

على املنظمات ال�شغرية اأن تفي بها. 
مينح �شالحيات كبرية تتعلق باملوافقة على الت�شجيل وجمع التربعات لالحتادات  		•
اأن  املحتمل  غري  ومن  تطوعية،  احتادات  وهي  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  الإقليمية 

يكون لديها الكفاءة املطلوبة للقيام بهذه الواجبات. 
ي�شرتط على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اأن حت�شل على تراخي�س قبل اأن تنخرط يف  		•
اأي اأن�شطة جمع تربعات حملية، وهو الأمر الذي يقل�س من ال�شتدامة طويلة الأجل 

للمجتمع املدين امل�رشي. 
كل  يف  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  واحد  اإقليمي  احتاد  اإن�ساء  يتم  اأن  القانون  م�رصوع  ي�سرتط   )10(

املجتمع  واملنظمات. ميكن ملنظمات  للجمعيات  عام  احتاد  اإن�ساء  يتم  واأن  حمافظة م�رصية 
كاأع�ساء  املحلي  الإقليمي  الحتاد  اإىل  الن�سمام  تختار  اأن  حمافظة  اأي  يف  الكائنة  املدين 
القانون  م�رصوع  مينح  العام.  الحتاد  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  الإقليمية  الحتادات  وتنتخب 
املجتمع  منظمات  على  الإ�رصافية  ال�سالحيات  بع�ص  العام  والحتاد  الإقليمية  لالحتادات 

املدين التي تعمل يف م�رص. 
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بالإ�شافة اإىل ذلك وبالرغم من اأن م�رشوع القانون ي�شتمل على اأحكام تتعلق مبنظمات  
النفع العام، اإل اأنه ل يحدد اإجراءات التقدم للح�شول على �شفة النفع العام وكذلك املزايا 

التي متنح لهذه املنظمات. 
فيما يلي حتليل املركز الدويل لقوانني منظمات املجتمع املدين لهذه الق�شايا ولق�شايا 
الف�شلى  واملمار�شات  الدويل  القانون  وذلك يف �شوء  القانون،  مت�شمنة يف م�رشوع  اأخرى 

املتعلقة بتنظيم قطاع املجتمع املدين. 

1. القيود على ا�شتالم الأموال من اخلارج :
الق�شية: 

بدون  اأجنبية  اأمواًل  تقبل  اأن  املدين  املجتمع  القانون على منظمات  يحظر م�رشوع 
موافقة حكومية م�شبقة )املادة 12(. ميكن اأن يتعر�س رئي�س منظمة املجتمع املدين اأو اأي 
لغرامة  امل�شبقة  احلكومية  املوافقة  بدون  اخلارج  اإىل  اأمواًل  ير�شل  اأو  ي�شتلم  فيها  ع�شو 
اإ�شافية »تعادل  اإىل 100،000 جنيه م�رشي وكذلك غرامة  ترتاوح ما بني 10،000 جنيه 

قدر ما تلقاه اأو اأر�شله اأو جمعه اأو اأنفقه« )املادة 60 )ثانيًا((. 

التحليل: 
املالحظات  يف  مف�شل  ب�شكل  ناق�شنا  كما  وال�شيا�شية.  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 
احلكومة  منح  فاإن  املدين  املجتمع  منظمات  لقوانني  الدويل  املركز  من  املقدمة  ال�شابقة 
اأمر ل يتوافق مع التزامات م�رش  �شالحيات وا�شعة ملنع التمويل الأجنبي ح�شب رغبتها 
الدويل  العهد  من   22 املادة  وال�شيا�شية)11( فبح�شب  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  مبوجب 

للحقوق املدنية وال�شيا�شية: 
يحق لكل �شخ�س اأن ميار�س حق حرية ت�شكيل اجلمعيات مع الآخرين ول يجوز اأن 
يو�شع من القيود على ممار�شة هذا احلق اإل تلك التي ين�س عليها القانون وت�شكل تدابري 
�رشورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�شيانة الأمن القومي اأو ال�شالمة العامة اأو النظام العام 

اأو حماية ال�شحة العامة اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم...

الق�سم )4( من حتليل املركز الدويل لقوانني منظمات املجتمع املدين ال�سادر يف 23  )11(   انظر 

وال�سيا�سية يف  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  الطلب(. �سادقت م�رص على  )املتوفر عند  يناير 
1982م 
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ولذلك فاإن اأي قيد على احلق يف تكوين اجلمعيات لي�س م�شموحًا به ما مل يكن ذلك 
القيد ملبيًا لل�رشوط التالية:

اأن يكون من�شو�شًا عليه بالقانون .. 1
اأن يكون �رشوريًا يف املجتمع الدميقراطي.. 2
القومي . 3 الأمن  وهي  بو�شوح  املحددة  الأربعة  املربرات  اأحد  لتحقيق  ي�شعى  يكون  اأن   

العامة/ حماية حقوق  اأو الأخالق  العام/ حماية ال�شحة  النظام  العامة/  ال�شالمة  اأو 
وحريات الآخرين. وكما اأو�شحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان)12( »فاإنه لي�س فقط 
الأ�شباب املقنعة وامللحة هي التي قد تربر فر�س قيود على حرية تكوين اجلمعيات« اإل 
اأنه يتوجب كذلك اأن تكون اأي تدخالت يف احلق يف حرية تكوين اجلمعيات »متنا�شبة مع 

الهدف امل�رشوع املن�شود« واأن تكون مدعومة »مبربرات ذات �شلة وكافية«.)13(
يلبي  ل  الأمر  وهذا  الأجنبي  التمويل  طلبات  على  املوافقة  يف  املطلق  احلق  للوزير 
معايري العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية. يف الواقع فاإن الدول الأخرى متكنت من 
اأن تفر�س  امل�شائلة وال�شفافية يف قطاع املجتمع املدين بدون  بالتزاماتها يف �شمان  الوفاء 

ا�شرتاطات املوافقة امل�شبقة على التمويل الأجنبي. 
اإعالن الأمم املتحدة للمدافعني عن حقوق الإن�شان. كما اأن القيود على التمويل الأجنبي 
تعترب اأي�شًا غري متوافقة مع اإعالن الأمم املتحدة حلقوق وم�شوؤوليات الأفراد واجلماعات 
والكيانات يف املجتمع لدعم وحماية حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية املعرتف بها عامليًا 
الأ�شا�شية من خالل  الإن�شان واحلريات  اأن كل دولة م�شوؤولية حماية حقوق  يوؤكد  والذي 
ال�شمانات  اإىل  بالإ�شافة  الالزمة...  الظروف  جميع  لإيجاد  ال�رشورية  اخلطوات  »تبني 
القانونية ل�شمان« اأن ي�شتطيع جميع الأ�شخا�س التمتع بهذه احلقوق واحلريات )املادة 2( 
ومن بني هذه احلقوق هناك حق »البحث عن ب�شكل فردي اأو جماعي اأو تلقي اأو ا�شتغالل 
املوارد لغر�س دعم وحماية حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية«)14(  كما اأ�شار مقرر الأمم 
يف  الأع�ساء  الدول  �سد  ترفع  التي  الق�سايا  يف  الإن�سان  حلقوق  الأوربية  املحكمة  تف�سل    )12(

ذات  املحكمة  قرارات  وتعترب  الإن�سان،  الأوروبية حلقوق  املعاهدة  الأوروبي مبوجب  الحتاد 
اأهمية قانونية لأن ن�سو�ص املعاهدة الأوربية فيما يتعلق بتكوين اجلمعيات والتعبري تتطابق 
واملعاهدات  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  يف  املت�سمنة  الن�سو�ص  مع  نظريًا 

الأخرى، ولذلك فاإننا ن�سري اإىل قرارات املحكمة الأوربية يف اجلوانب ذات ال�سلة.
)13(  ق�سية �سدروبولو�ص واآخرون �سد اليونان، Eur. Ct. H.R 4. 500  )1998(، الفقرة 40.

)14( اإعالن حقوق وم�سئوليات الأفراد واجلماعات وكيانات املجتمع لدعم وحماية حقوق الإن�سان 
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يوفرها   التي  احلمايات  اأن  اإىل  الإن�شان  حقوق  عن  املدافعني  و�شع  حول  اخلا�س  املتحدة 
هذا الإعالن متتد لت�شمل »احلق يف ا�شتالم التمويل من خمتلف امل�شادر مبا يف ذلك ا�شتالم 
و�شعه  ب�شبب  الإعالن  مع  متوافق  غري  القانون  م�رشوع  يعترب  اخلارج«)15(.  من  الأموال 

قيودًا على تدفق التمويل الأجنبي للمدافعني عن حقوق الإن�شان.
اإجراءات احل�شول على املوافقة امل�شبقة. من احلري بنا الإ�شادة بجهود جلنة حقوق 
منظمات  على  املفرو�شة  الإجراءات احلالية  لتح�شني  �شعت  التي  ال�شعب  الإن�شان مبجل�س 
رقم  احلايل  القانون  عك�س  على  اخلارج.  من  الأموال  ا�شتقبال  اأو  لإر�شال  املدين  املجتمع 
اأي  لتقدمي  يومًا   30 مدتها  زمنية  فرتة  على  ين�س  القانون  م�رشوع  فاإن   2002 ل�شنة   84
»اعرتا�س« على طلب متويل اأجنبي، وي�شرتط على الوزارة اأن تربر ذلك العرتا�س كتابيًا 
اأن »تف�شل يف العرتا�س خالل خم�شة ع�رش يومًا من  اأمام املحكمة، ومن ثم على املحكمة 
تاريخ اإيداعه« )املادة 12(. لالأ�شف فاإن هذه التغيريات لي�شت كافية، ومن غري املحتمل اأن 

يكون لها الأثر الذي تن�شده جلنة حقوق الإن�شان. 
الأكرث اأهمية اأن م�رشوع القانون ي�شرتط اأن »تف�شل« املحكمة يف اعرتا�س الوزارة 
على حق  قيود  اأي  القانون  يحدد م�رشوع  ول  يومًا   15 الأجنبي خالل  التمويل  على طلب 
التي �شتعتمد عليها  الأ�ش�س  الوا�شح ما هي  لذلك فمن غري  الوزير يف العرتا�س وكنتيجة 

املحكمة يف قرارها. 
وباملثل فاإن م�رشوع القانون ل ي�شتمل على اأي ن�س يلزم الوزارة بان ت�شدر اإثباتًا 
موؤرخًا عند ا�شتالمها لطلب منظمة جمتمع مدين للح�شول على متويل اأجنبي، ولذلك فلن 
اأنها قد قدمت الطلب املعني يف تاريخ  اإثبات  اأي منظمة املجتمع املدين يف م�رش من  تتمكن 
حمدد، وهو ما يجعل الفرتة الزمنية البالغة 30 يومًا للوزارة للبت يف الطلب فرتة غري فاعلة 

عمليًا. 

اجلمعية  قرار  الإن�سان(  حقوق  عن  املدافعني  )اإعالن  الأ�سا�سية  واحلريات  عامليًا  بها  املعرتف 
العامة لالأمم املتحدة 144/53 )9 دي�سمرب 1998م( املادة 13.

)15(  املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة حول و�سع املدافعني عن حقوق الإن�سان، التعليقات على اإعالن 

وحريات  حقوق  وحماية  لدعم  املجتمع  وموؤ�س�سات  واجلماعات  الأفراد  وم�سئوليات  حقوق 
الإن�سان املعرتف بها عامليًا )جنيف 2011( ال�سفحة 97، املتوفر على الإنرتنت على املوقع: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Commentaryto Declarationondefender-
sJuly2011.pdf.
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التو�شيات:
قد  الإن�شان  حقوق  جلنة  اأن  املدين  املجتمع  منظمات  لقوانني  الدويل  املركز  يعلم   
امتنعت عن اأن تدرج يف م�رشوع القانون ن�شو�شًا ت�شمح ملنظمات املجتمع املدين اأن حت�شل 
ا�شرتاطات  فاإن  اأعاله  اأو�شحنا  كما  امل�شبقة.  احلكومية  املوافقة  بدون  اأجنبي  متويل  على 
ت�شمح  الف�شلى.  واملمار�شات  الدويل  القانون  مع  يتوافق  ل  امل�شبقة  املوافقة  احل�شول 
التمويل  للمنظمات باحل�شول على  العراق وتون�س  اإجازتها موؤخرًا يف  التي متت  القوانني 

الأجنبي بدون اأي موافقة م�شبقة. 
ا�شرتاط  بالكامل  يلغوا  اأن  يف  راغبني  القانون  �شياغة  على  القائمون  يكن  مل  اإذا 
اأجل  املادة 12 من  تعديل  يتم  اأن  اأدنى  ينبغي كحد  عندئذ  امل�شبقة،  املوافقة  على  احل�شول 
اأن ت�شرتط على الوزارة اأن ت�شدر فورًا اإي�شاًل موؤرخًا عند ا�شتالمها لطلب للح�شول على 
متويل اأجنبي. يتوجب اأن يحدد م�رشوع القانون الأ�ش�س التي ميكن مبوجبها للوزارة اأن 
ترف�س طلب التمويل الأجنبي واأن يتم ح�رش الرف�س فقط بالطلبات التي تنتهك القانون 

اجلنائي امل�رشي.

2. القيود على تراخي�س وعمل منظمات املجتمع املدين الأجنبية

الق�شية: 
يحظر م�رشوع القانون على منظمات املجتمع املدين الأجنبية اأن تعمل يف م�رش بدون 
ترخي�س �شادر عن الوزارة )املواد 50-54(. تبدو عملية احل�شول على الرتخي�س معقدة 
ومتعبة، حيث على منظمة املجتمع املدين الأجنبية اأن تقدم اأوًل طلبًا اإىل البعثة الدبلوما�شية 
امل�رشية يف البلد الذي �شجلت فيه املنظمة )املادة 51(. كما على وزارة اخلارجية اأن تقوم 
والعدالة  الت�شامن  وزارة  اإىل  ترفعه  واأن  يومًا  �شتني  خالل  الطلب  حول  تقرير  باإعداد 
الجتماعية )املرجع ال�شابق(. واأخريًا على وزارة الت�شامن والعدالة الجتماعية »اأن تبت يف 

الطلب... خالل ثالثني يومًا« ويراعى يف ذلك »نظام املعاملة باملثل« )املادة 52(.
اإذا ما قررت وزارة الت�شامن والعدالة الجتماعية اأن متنح ترخي�س ميكنها عندئذ 
ينبغي   .))4(  1 )املادة  مبمار�شتها  للمنظمة  ي�شمح  التي  الأن�شطة  على  قيودًا  تفر�س  اأن 
اإلغاء الرتخي�س ب�شبب ارتكاب  جتديد الرتخي�س كل ثالث �شنوات )املادة 52( كما ميكن 
الن�شاط  »توقف  اأن  للوزارة  ميكن  كما  تعريفه  يتم  مل  الذي  امل�شطلح  وهو  خمالفة«  »اأي 

املخالف« )املادة 53(.
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التحليل:  
الرتخي�س: ين�س العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية على اأن »لكل �شخ�س اأن 
ميار�س حق حرية ت�شكيل اجلمعيات« وهذا احلق لي�س مق�شورًا على املواطنني يف اأي دولة 
ما )املادة 22( ويف احلقيقة فاإن املادة الثانية من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية 
اخلا�شعني  اأو  اإقليم  يف  الأفراد  »كل  على  تنطبق  العهد  هذا  اأحكام  اأن  على  �رشاحة  تن�س 
اأي نوع كان ب�شبب  اأي متييز من  العهد »بدون  التي �شادقت على  الأطراف  لخت�شا�س« 

العرق اأو اللون اأو املن�شاأ الوطني اأو املن�شاأ الجتماعي«.
لأي  ترخي�س  منح  رف�س  يف  مقيد  غري  حقًا  الجتماعية  والعدالة  الت�شامن  وزارة  لدى  اأن  يبدو 
منظمة اأجنبية لأن م�رشوع القانون ل يحدد الأ�ش�س التي ميكن مبوجبها رف�س طلب احل�شول على 
الرتخي�س...)16( وهذا الأمر ل يتوافق مع التزامات م�رش مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية 

وال�شيا�شية واملعاهدات الدولية الأخرى.
الأوروبية  املحكمة  رف�شت  رو�شيا  �شد  مو�شكو  يف  اخلال�س  جي�س  فرع  ق�شية  يف 
حلقوق الإن�شان املعاملة التمييزية من رو�شيًا فيما يتعلق باإعادة ت�شجيل املنظمات الأجنبية 
باعتبار تلك املعاملة انتهاكًا للحق يف حرية ت�شكيل اجلمعيات.)17( اأكدت املحكمة على اأن احلق 

يف ت�شكيل اجلمعية كجهة قانونية هو جزء ل يتجزاأ من حرية تكوين اجلمعيات:
اإن القدرة على اإن�شاء كيان قانوين من اأجل العمل ب�شكل جماعي يف جمال امل�شالح 
امل�شرتكة هو اأحد اجلوانب الأكرث اأهمية يف حرية ت�شكيل اجلمعيات وبدون هذا الأمر فاإنه 
�شيتم احلرمان من ذلك احلق. اعتربت املحكمة اأن رف�س ال�شلطات املحلية منح �شفة الكيان 
القانوين جلمعية م�شكلة من اأفراد هو اأمر يرقى لي�شكل تدخاًل يف ممار�شة اأ�شحاب الطلب 

حلقهم يف حرية ت�شكيل اجلمعيات.)18(
رف�شت املحكمة ادعاء رو�شيا باأن القيود التي فر�شتها كانت مربرة ب�شبب »املن�شاأ 
الأجنبي« لفرع جي�س اخلال�س حيث وجدت اأنه »لي�س هناك اأية مربرات معقولة ومنطقية 
لختالف املعاملة بني املواطنني الرو�س والأجانب فيما يتعلق بكونهم موؤ�ش�شني ملنظمات ما« 
اأن »حجج رو�شيا التي تتعلق باملن�شاأ الأجنبي املدعى به ملقدم الطلب مل  وخل�شت املحكمة 
اإن  اأمام حمكمة خمت�سة )املادة 52(. حيث  اأن ت�ستاأنف �سد رف�ص طلبها  الأجنبية  )16( ميكن ملنظمة املجتمع املدين 

م�رصوع القانون ل يحدد الأ�س�ص التي ميكن مبوجبها رف�ص طلب الرتخي�ص فاإنه من غري الوا�سح ما هي الأ�س�ص التي 
�ستعتمد عليها املحكمة يف تقييم قرار الوزارة بعدم منح ترخي�ص للمنظمة الأجنبية.

)17( ق�سية فرع جي�ص اخلال�ص يف مو�سكو �سد رو�سيا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 912 )2006(

)18( ق�سية فرع جي�ص اخلال�ص يف مو�سكو �سد رو�سيا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 912 )2006( الفقرة 71.
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تكن ذات �شلة ول كافية لرف�س طلب الت�شجيل واأنها لي�شت مفرو�شة بالقانون«19 وب�شكل 
م�شابه فاإنه ومن خالل منح الوزارة احلق يف رف�س اإ�شدار تراخي�س ملنظمات املجتمع املدين 
الأجنبية لأي �شبب كان فاإن م�رشوع القانون مييز �شد الأجانب بدون اأي »مربرات معقولة 

ومو�شوعية«.
بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن م�رشوع القانون قد يوؤدي اإىل م�شاكل كبرية اأثناء التطبيق. 
من غري الوا�شح كيف ميكن ملنظمة م�شجلة يف بلد لي�س لدى م�رش �شفارة فيه اأن تتقدم بطلب 
احل�شول على ترخي�س. وحتى يف الدول التي لدى م�رش �شفارات بها فمن غري الوا�شح كيف 
على منظمات املجتمع املدين الأجنبية اأن تقدم طلباتها وكيف يتم تقييم تلك الطلبات من قبل 
ال�شفارة وكيف يتم اإر�شال تقرير ال�شفارة من وزارة ال�شوؤون اخلارجية اإىل وزارة الت�شامن 
اأثار  اإجراءات هذا الطلب.  اأن تتابع  للمنظمة الأجنبية  اأو كيف ميكن  والعدالة الجتماعية 
ممثلو وزارة ال�شوؤون اخلارجية خماوف م�شابهة، واأ�شاروا اإىل اأنه لي�س لديهم القدرة ول 

الرغبة على قبول طلبات احل�شول على تراخي�س من منظمات املجتمع املدين الأجنبية.
القيود على الأن�شطة. بح�شب املادة 1 )4( تعرف املنظمة الأجنبية باأنها املنظمة التي 
يقع مركز اإدارتها الرئي�شي خارج م�رش وامل�رشح لها »مبمار�شة ن�شاط اأو اأكرث... اخلا�شعة 
لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد املقررة فيه وبناًء على التفاق الذي تربمه املنظمة مع 
الوزير املخت�س«. هذه العبارة تعني اأن الوزير باإمكانه اأن يفر�س قيودًا ح�شبما يريد على 
اأن�شطة املنظمة الأجنبية كجزء من الرتخي�س الذي ي�شدر للمنظمة. كما ذكر اأعاله فاإن تلك 
املعاملة التمييزية تنتهك القانون الدويل والتزامات م�رش مبوجب العديد من املعاهدات مبا 
يف ذلك العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية. ينبغي األ تخ�شع منظمات املجتمع املدين 
الأجنبية لقيود على اأن�شطتها بخالف ما ينطبق على جميع منظمات املجتمع املدين الأخرى 

يف م�رش.
تعليق الرتاخي�س والأن�شطة. ميكن اإلغاء الرتاخي�س يف اأي وقت من قبل الوزارة يف 
حال ارتكاب »اأية خمالفة« )املادة 53(. كما ميكن للوزارة اأن توقف »اأي ن�شاط خمالف« 

)املادة 53(. واأخريًا يتوجب جتديد الرتاخي�س كل ثالث �شنوات )املادة 52(.
اأو  تعليق  فاإنه ميكن  اجلمعيات  ت�شكيل  التي حتمي حرية  الدولية  املعايري  مبوجب 
الأول رف�س طلب  املقام  اأي منظمة ب�شكل غري طوعي يف حالت حمدودة جدًا تربر يف  حل 

)19( ق�سية فرع جي�ص اخلال�ص يف مو�سكو �سد رو�سيا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 912 )2006( الفقرة 86.
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الت�شجيل مبعنى اأن تكون املخالفة »مفرو�شة بالقانون« واأن يكون ذلك الأمر »�رشوريًا يف  
املجتمع الدميقراطي مل�شلحة الأمن القومي اأو ال�شالمة العامة اأو ملنع الفو�شى اأو اجلرمية 
اأو حلماية ال�شحة اأو الأخالق اأو حلماية حقوق وحريات الآخرين« )العهد الدويل للحقوق 

املدنية وال�شيا�شية املادة 22(.
ب�شبب اأن م�شطلح »خمالفة« غري معرف يف م�رشوع القانون فيبدو اأن لدى الوزارة 
املنظمة فعليًا من  تلك  اأو حل  اأجنبية  اأي منظمة  باإيقاف  القرار  اتخاذ  �شالحيات كبرية يف 
خالل اإلغاء ت�رشيحها الذي ي�شمح لها بالعمل يف م�رش. يف ق�شية تيبيتي حمافظ �شيميتي 
واإ�رشافيلوف �شد اأذربيجان قررت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان اأنه وب�شبب اأن احلل 
غري الطوعي »ميثل من اأكرث العقوبات املتاحة �رشامة فيما يتعلق باأي جمعية« فاإنه ينبغي 
تطبيق هذه العقوبة فقط »يف ظروف ا�شتثنائية يف حال �شوء ال�شلوك اجل�شيم« واأن »القانون 
احلل«)20(  عقوبة  تطبيق  فيها  ميكن  التي  الظروف  دقيق  ب�شكل  يحدد  اأن  ينبغي  املحلي 
يتعار�س م�رشوع القانون مع راأي املحكمة لأن م�رشوع القانون ل يحدد بو�شوح الظروف 
تبدوان  العقوبتني  اإلغاء ترخي�س اجلمعية وكلتا  اأو  اأن�شطة  اإىل وقف  تقود  اأن  التي ميكن 

عقوبتني �شارمتني ملخالفات قد تكون ب�شيطة.
واأخريًا فاإن ا�شرتاط اأن تقوم منظمات املجتمع املدين الأجنبية بتجديد تراخي�شها كل 
ثالث �شنوات هو ا�شرتاط مرهق على كاهل املنظمات الأجنبية وكذلك امل�شوؤولني احلكوميني 
يف م�رش و�شيكون له اأثر �شلبي على قدرة املنظمات الأجنبية على تخطيط وتنفيذ م�شاريعها 

طويلة الأجل.
اإىل 54 من م�رشوع القانون. بدًل عن ذلك  التو�شيات: ينبغي �شطب املواد من 50 
املنظمات  لها  التي تخ�شع  الت�شجيل  اإجراءات  لنف�س  الأجنبية  املنظمات  اأن تخ�شع  ينبغي 

املحلية.
3. القيود على اأن�شطة منظمات املجتمع املدين

الق�شية: 
تهدد  اأن�شطة  متار�س  اأن  مدين  جمتمع  منظمة  اأي  على  القانون  م�رشوع  يحظر 
»الوحدة الوطنية اأو تدعو اإىل التمييز بني املواطنني... اأو تخالف النظام العام اأو الآداب 

العامة« )املادة 9 )2((.

)20(  ق�سية تيبيتي حمافظ �سيميتي واإ�رصافيلوف �سد اأذربيجان، الطلب رقم03/37083 )2009م(، الفقرة 63.
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التحليل:
 ويف ق�شية �شيدروبولو�س واآخرين �شد اليونان راجعت املحكمة الأوروبية حلقوق 
املقدونية« حيث  »بيت احل�شارة  ت�شمى  ت�شجيل جمعية  اليونان  الإن�شان رف�س جمهورية 
ادعت اليونان اأن »الرتويج لفكرة اأن هناك اأقلية مقدونية يف اليونان... يتعار�س مع امل�شالح 
القومية للبلد ولذلك فهو خمالف للقانون«.)21( وقد رف�شت املحكمة الأوروبية هذه املحاولة 
لتقييد الأن�شطة امل�شموحة والتي ميكن اأن يتم ت�شكيل اأي منظمة ملمار�شتها، حيث وجدت اأنه 
ل يوجد اأي �شيء يف طلب اجلمعية والذي قد ُيف�رّش على اأنه ي�شتهدف »تقوي�س وحدة الإقليم 
اليوناين اأو الأمن القومي اأو النظام العام« واأن »احلفاظ على وتنمية ثقافة الأقلية ل ميكن 
اأن يقال اإنه ي�شكل تهديدًا للمجتمع الدميقراطي«)22(. وب�شكل م�شابه فاإنه ويف حالة احلزب 
ال�شيوعي املتحد الرتكي واآخرين �شد تركيا اعتربت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان اأن 
قرار اجلمهورية الرتكية بحل احلزب ال�شيوعي املتحد قد كان خمالفًا للقانون الدويل الذي 
التي  الأفكار  انتهاج  الدميقراطي« فحتى  يحكم حرية تكوين اجلمعيات لأنه ويف »املجتمع 

»جترح اأو ت�شدم اأو تزعج« يعترب اأمرًا م�شموحًا به يف ظل اأغرا�س اجلمعيات.)23(
احلدود  بكثري  تتجاوز   9 املادة  يف  امل�شتخدمة  والغام�شة  الف�شفا�شة  التعابري  اإن 
امل�شموح بها مبوجب املادة 22 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، ولذلك فال ميكن 

اعتبارها م�شالح م�رشوعة للدولة تربر فر�س القيود على احلق يف ت�شكيل اجلمعيات.
اأغرا�س  على   9 املادة  املفرو�شة يف  القيود  اأن  امل�رشية  تدعي احلكومة  اأن  ل ميكن 
املا�شي.)24(  يف  بذلك  قامت  كما  القومي  الأمن  لعتبارات  �رشورية  قيود  هي  اجلمعيات 
�رشح املجل�س القت�شادي والجتماعي لالأمم املتحدة ما هو املق�شود بتعبري »الأمن القومي« 

امل�شتخدم يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية: 

 500 الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   4 اليونان،  �سد  واآخرين  �سيدروبولو�ص  ق�سية    )21(

)1998( الفقرة 10.
 500 الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   4 اليونان،  �سد  واآخرين  �سيدروبولو�ص  ق�سية   )22(

)1998( الفقرة 41.
)23(  ق�سية احلزب ال�سيوعي املتحد الرتكي واآخرين �سد تركيا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، 1 )1998( الفقرة 

.43
)24( مت رف�ص طلبات ت�سجيل العديد من املنظمات مبا يف ذلك طلب مركز اأبحاث املراأة اجلديدة 

لأي  وا�سحة  تف�سيلية  مربرات  تقدمي  ي�سرتط  احلايل  القانون  اأن  من  بالرغم  »اأمنية«  لأ�سباب  جيداً  املعروف 
رف�ص.
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بع�س   تقيد  التي  الإجراءات  تربير  اأجل  من  القومي  الأمن  مربر  اإىل  اللجوء  ميكن 
ا�شتقاللها  اأو  اأرا�شيها  �شالمة  اأو  الأمة  وجود  حماية  بذلك  يراد  عندما  فقط  احلقوق 
ال�شيا�شي �شد القوة اأو التهديد بالقوة... ول ميكن ا�شتخدام الأمن القومي كذريعة لفر�س 

قيود غام�شة اأو تع�شفية..)25(. 
ل ميكن الدعاء ب�شكل جاد اأن القيود الوا�شعة والغام�شة املت�شمنة يف املادة 9)2( 

تعترب �رشورية حلماية �شالمة اأرا�شي جمهورية م�رش »�شد القوة اأو التهديد بالقوة«. 

التو�شيات: 
�شطب املادة 9 )2( 

4. العقوبات على املخالفات
اأ. العقوبات التنظيمية

الق�شية: 
يف حال ارتكاب خمالفة ج�شيمة للقانون ميكن اأن تاأمر املحكمة مبا يلي:

اإلغاء قرار جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العمومية.
�  تعليق اأن�شطة منظمة املجتمع املدين.

�  تعليق ع�شوية اأي ع�شو يف جمل�س اإدارة املنظمة.
�  عزل كامل اأو بع�س اأع�شاء جمل�س اإدارة املنظمة.

�  اإيقاف اأو حل املنظمة )املادة 61(.
التحليل:

 التعليق واحلل. كما نوق�س مف�شاًل يف الق�شم الثالث اأعاله فاإنه ميكن مبوجب القانون 
الدويل اأن يتم تعليق اأو حل منظمة ما ب�شكل غري طوعي يف ظروف حمدودة للغاية تربر يف 
املقام الأول رف�س طلب الت�شجيل، مبعنى اأن تكون املخالفة »مفرو�شة بالقانون« واأن يكون 
ذلك الأمر »�رشوريًا يف املجتمع الدميقراطي مل�شلحة الأمن القومي اأو ال�شالمة العامة اأو ملنع 
اأو حلماية حقوق وحريات الآخرين«  اأو الأخالق  اأو حلماية ال�شحة  اأو اجلرمية  الفو�شى 

)العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية املادة 22(.
وحماية  التمييز  ملنع  الفرعية  اللجنة  املتحدة،  لالأمم  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ص   )25(

E/( الأقليات، مبادئ �سياركو�سا حول حدود الن�سو�ص املت�سمنة يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
CN.4/1984/4( )1984م( الفقرات 30-29.
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مبوجب القانون رقم 84 ل�شنة 2002م فاإنه ميكن للوزير اأن ياأمر بالتعليق اأو احلل 
غري الطوعي ملنظمة جمتمع مدين ب�شبب ارتكاب »اأي خمالفة ج�شيمة للقانون اأو النظام العام 
اأو الآداب العامة« )املادة 42 )3((. مبوجب م�رشوع القانون ميكن اأن يتم التعليق اأو احلل 
فقط بقرار �شادر عن حمكمة )املادة 61(. وبالرغم من اأن هذا الن�س اجلديد يعترب حت�شنًا 

عن الن�س ال�شابق، اإل اأنه لزال ل يلبي املعايري الدولية.
الغام�س  للقانون«  اجل�شيمة  »املخالفة  تعبري  ي�شتخدم  القانون  م�رشوع  اأن  ب�شبب 
فاإنه مينح �شلطة تقدير وا�شعة للمحاكم لكي تف�شل يف تعليق اأو حل املنظمة اأم ل. كما اأن 
املناطق  القانون لأن املحاكم املختلفة يف  لتفاوت تطبيق  الباب  القانون يفتح كذلك  م�رشوع 
املدين  املجتمع  منظمة  التي جتعل  املخالفات  نوع  اأحكامًا خمتلفة حول  ت�شدر  قد  املختلفة 

عر�شة للتعليق اأو احلل.
من اأجل �شمان التطبيق املوحد والعادل للقانون ينبغي اأن يحدد م�رشوع القانون 

على وجه التحديد ما هي املخالفات التي تقت�شي تعليق اأو حل املنظمة.
فاإن  للقانون«  اجل�شيمة  »املخالفة  حالة  يف  حتى  الإدارة.  جمل�س  �شئون  يف  التدخل 
�شدور اأمر من املحكمة يتدخل يف ال�شوؤون الداخلية ملنظمة املجتمع املدين مبا يف ذلك تعليق 
قرارات جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية وتعليق اأو عزل كامل اأو جزء من جمل�س اإدارة 
املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  مبوجب  م�رش  التزامات  مع  متوافقًا  غري  اأمرًا  يعد  املنظمة 
وال�شيا�شية املادة 22. من غري املحتمل اأن يكون لدى احلكومة غاية حكومية م�رشوعة ت�شمح 
بالتدخل يف تعيني اأو عزل اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو التدخل يف �شالحيات اتخاذ القرار يف 
اأهداف �شمان  اأقل تطفاًل متاحة ت�شمح بتحقيق  اأ�شاليب  املدين، لأن هناك  املجتمع  منظمة 

الإ�رشاف الفاعل على منظمات املجتمع املدين.
اأع�شاء منظمة جمتمع مدين قد ارتكب جناية  اأيًا من  اأن  اإذا وجد على �شبيل املثال 
ما فاإنه من حق اأع�شاء املنظمة اأن ي�شتدعوا اأع�شاء جمل�س الإدارة عند ال�رشورة. اإذا ما 
ارتكب اأي من اأع�شاء جمل�س الإدارة اأي فعل ي�شكل خمالفة للوائح املنظمة ينبغي اأن تتاح 
الفر�شة للمنظمة لكي ت�شحح تلك املخالفة بنف�شها. ويف الواقع فاإن املادة 24 من م�رشوع 
القانون ت�شمح للجمعية العمومية يف اأي منظمة بالدعوة »لجتماع غري عادي« ميكن اأن يقرر 
فيه »عزل كل اأو بع�س اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو لغري ذلك من امل�شائل التي يحددها النظام 

الأ�شا�شي«. وبهذه الطريقة ميكن حماية ا�شتقاللية املنظمات.
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التو�شيات: 
 تعديل املادة 61 من اأجل: )1( حتديد املربرات الدقيقة التي ميكن مبوجبها ملحكمة 
اأن تاأمر بتعليق اأو حل اأي منظمة )2( �شطب الن�س الذي ي�شمح للمحكمة باأن تاأمر باإلغاء 
قرار جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العمومية اأو تعليق اأو عزل اأع�شاء جمل�س الإدارة الأفراد.

ب. العقوبات الفردية :

الق�شية: 
يعد م�رشوع القانون اأف�شل من القانون رقم 84 ل�شنة 2002م لأنه يلغي احتمالية 
ذلك  الأهلي. مع  العمل  قانون منظمات  التي ترتكب �شد  للمخالفات  ال�شجن  فر�س عقوبة 
ما  اأي  اإىل 100،000 جنيه م�رشيًا  ت�شل  بغرامات  ال�شجن  عقوبة  القانون  يبدل م�رشوع 
يزيد على �شبعة اأ�شعاف الدخل الوطني الكلي لكل ن�شمة يف م�رش)26( وذلك يوؤدي اإىل اإيجاد 

مثبطات قوية على اأن�شطة اجلمعيات )املادة 60(.

التحليل: 
تنطبق عمومًا القوانني اجلنائية العامة التي تكافح الحتيال والختال�س والإرهاب 
على كل الأفراد يف م�رش مبن فيهم املواطنون الأجانب واملواطنون امل�رشيون الذين يعملون 
لدى منظمات املجتمع املدين. ولأن القوانني اجلنائية العامة تطبق حاليًا فلي�س هناك حاجة 
عمومًا لفر�س عقوبات جنائية اإ�شافية خا�شة مبنظمات املجتمع املدين، لأن تلك العقوبات 
منا�شبة  �شتكون غري  اأو  اجلنائية  القوانني  من  مقتب�شة  لأنها  مكررة  اإما  �شتكون  اجلنائية 
وغري عادلة عندما متثل م�شوؤولية جنائية اإ�شافية ت�شاف اإىل ما ينطبق عمومًا على الأفراد 

الآخرين. 
اإىل  عندما تكون العقوبات للمخالفات املرتكبة لقانون منظمات العمل الأهلي ت�شل 
غرامات تتجاوز عدة مرات الدخل ال�شنوي للمواطن امل�رشي العادي فمن الوا�شح اأن الكثري 
من الأفراد �شوف ميتنعون عن ت�شكيل منظمات جمتمع مدين اأو الن�شمام اإليها. وبالإ�شافة 
وقد  متخوفني،  ي�شبحون  قد  حاليًا  مدين  جمتمع  ملنظمات  املن�شمني  الأفراد  فاإن  ذلك  اإىل 
الرقابة على  اإىل مزيد من  اأن�شطة حمل جدل  اأي  اأن توؤدي  اأن�شطتهم خوفًا من  يقللون من 

املنظمة ورمبا حب�س اأع�شائها. 
الكلي )2010م( املتوفر على املوقع  الوطني  الدخل  الإح�ساءات:  اليوني�سيف م�رص،  )26( منظمة 

..http://www.unicef.org/infobycountry/egypt_statistics.html
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العراق  يف  موؤخرًا  املجازة  املدين  املجتمع  منظمات  قوانني  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
وتون�س وكذلك م�رشوع القانون الذي يناق�س حاليًا يف ليبيا ل ت�شمل اأية عقوبات جنائية اأو 
غرامات فردية. ولذلك فاإن م�رشوع القانون امل�رشي يتعار�س مع املعايري الدولية ويتعار�س 

كذلك مع التوجهات الإقليمية الوا�شحة يف قوانني منظمات املجتمع املدين احلديثة.

التو�شيات:
عقوبات  على  للتو  القانون  م�رشوع  ين�س  القانون.  م�رشوع  من   60 املادة  �شطب   
اأي �شوء �شلوك، كما ين�س القانون اجلنائي  واإلغاء املزايا وحل املنظمات يف حالة ارتكاب 
جرائم  اأي  اأو  الختال�س  اأو  الحتيال  ممار�شة  حال  يف  ال�شجن  عقوبة  على  م�رش  يف  العام 

اأخرى ولذلك فاإن فر�س عقوبات جنائية اإ�شافية يعد اأمرًا غري لزم وغري �رشوري.

5. التدخل غري املالئم يف اأعمال منظمات املجتمع املدين
اأ. الدعاوى العامة �شد منظمات املجتمع املدين

الق�شية: 
اأو  الإقليمية  الحتادات  اأو  للوزارة  ميكن  القانون  م�رشوع  من   59 املادة  مبوجب 
اأي من قرارات اجلمعية  اإىل املحكمة لالعرتا�س »على  »لكل ذي م�شلحة« احلق يف اللجوء 
معنية  منظمة  جمل�س  قرر  ما  اإذا  املثال  �شبيل  فعلى  اجلمعية«.  اإدارة  جمل�س  اأو  العمومية 
بحقوق الإن�شان اأن يو�شع من اأن�شطة املنظمة لت�شمل دعم الأقليات الدينية ميكن لأي �شخ�س 
اأن يرفع ق�شية يعرت�س فيها على ذلك القرار متذرعًا بحجة اأن تلك الأن�شطة »تهدد الوحدة 

الوطنية«.

التحليل: 
ال�شماح »لكل ذي م�شلحة« بالعرتا�س على اأي »من قرارات اجلمعية العمومية اأو 
وكذلك  الق�شاء  وموارد  وقت  لإهدار  الباب  يفتح  مدين  جمتمع  منظمة  يف  الإدارة«  جمل�س 
الق�شايا  من  النوع  هذا  اأن  هنا  املهم  ال�شيء  املدين.  املجتمع  منظمات  اإهدار وقت وموارد 
يف  الف�شل  بانتظار  اجلمعيات  اأن�شطة  من  وا�شع  طيف  تعليق  عنه  ينتج  اأن  ميكن  اخلا�شة 

الق�شايا املرفوعة وميكن اأن متتد تلك املدة يف م�رش اإىل �شنوات عديدة.
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منظمة   بت�رشفات  مبا�رش  ب�شكل  يتاأثرون  الذين  الأ�شخا�س  فقط  فاإن  عام  وب�شكل 
املجتمع املدين مثل اأع�شاء املنظمة اأو اأي فرد ت�رشر من ت�رشفات املنظمة هم فقط الذين 
قام  ما  اإذا  املثال  �شبيل  على  املنظمة.  �شد  الق�شائية  الدعاوى  برفع  لهم  ُي�شمح  اأن  ينبغي 
ُي�شمح  للمنظمة  تاأديته لأعمال  اأثناء  اآخر عر�شيًا  اأي من موظفي منظمة ما بجرح �شخ�س 
لذلك ال�شخ�س يف العديد من الدول برفع دعوى ق�شائية �شد املنظمة من اأجل التعوي�س عن 
الأ�رشار. ينبغي األ ُي�شمح لأي اأفراد لي�شوا على عالقة باملنظمة اأن يرفعوا دعاوى ق�شائية 
هذه  برفع  ال�شماح  تربر  للدولة  م�رشوعة  م�شلحة  اأي  هناك  اأن  بب�شاطة  يبدو  ول  �شدها 

الدعاوى اخلا�شة غري ذات ال�شلة.
التو�شيات:

 �شطب املادة 59 بكاملها. ين�س القانون املدين يف م�رش على الظروف وال�رشوط التي 
ميكن مبوجبها رفع دعاوى ق�شائية.

ب - الرقابة على انتخابات جمل�س الإدارة

الق�شية: 
ين�س م�رشوع القانون على »اأن يراقب« الحتاد الإقليمي للجمعيات واملوؤ�ش�شات يف 

املحافظة التي �شجلت بها اجلمعية انتخابات جمل�س اإدارة اجلمعية )املادة 27(.
التحليل:

اأي جهة  اأو  األ تكون منظمة املجتمع املدين ملزمة باإ�شعار الحتاد الإقليمي   يجب 
اأخرى باإجراء انتخاباتها. اإن اجتماعات جمل�س الإدارة هي �شاأن يهم منظمة املجتمع املدين 
ولي�س هناك اأي �شبب لتدخل الحتاد الإقليمي يف ذلك ل من حيث اإ�شعاره بالجتماع ول من 

حيث احلق يف ح�شور الجتماع.
بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن اإجبار اجلمعيات على ال�شماح بتواجد اأ�شخا�س غري اأع�شاء 
حرمان  خالل  من  اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  »ال�شلبي«  احلق  من  يقو�س  اجتماعاتها  يف 

اجلمعيات من احلق يف تقرير الأفراد الذين يعملون معهم.
جمعيات  )ت�شكيل  الإيجابي  احلق  من  كل  من  اجلمعيات  ت�شكيل  حرية  تتكون 
بال�رشاكة مع الآخرين( بالإ�شافة اإىل احلق ال�شلبي )عدم الإجبار على ت�شكيل جمعيات مع 
الآخرين( ويف احلقيقة فاإن املادة العا�رشة من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان والأ�شخا�س 
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الذي �شادقت عليه م�رش يف 1984م تن�س ب�رشاحة على اأنه »ل ميكن اإجبار اأي �شخ�س على 
الن�شمام اإىل ع�شوية جمعية« وهو ما تن�س عليه اأي�شًا املادة 20 من الإعالن العاملي حلقوق 

الإن�شان
مبتطلبات  يلتزم  اأن  الإقليمي  لالحتاد  ميكن  كيف  الوا�شح  غري  من  فاإنه  واأخريًا 
على  ما.  حمافظة  يف  املدين  املجتمع  منظمات  كافة  اإدارة  جمال�س  انتخابات  على  الرقابة 
�شبيل املثال اإذا ما افرت�شنا اأن هناك ما يقارب ثالثة اآلف منظمة جمتمع مدين على الأقل يف 
حمافظة الإ�شكندرية عندئذ واإذا ما عقدت انتخابات جمال�س اإدارة هذه املنظمات يف كل يوم 
من اأيام ال�شنة فاإنه لزال ينبغي على الحتاد الإقليمي يف الإ�شكندرية اأن يح�رش ما ل يقل عن 
ثمانية انتخابات يوميًا، وهذه تبدو م�شتحيلة ولن يتمكن الحتاد الإقليمي من الوفاء بها ويف 

حال اإخفاقه يف ذلك ف�شتثار ق�شية مدى م�رشوعة جمال�س الإدارة املنتخبة.

التو�شيات: 
�شطب اجلملة الأخرية من املادة 27.

ج-  الإ�شعار بالفروع الأجنبية والنتماءات الأجنبية
الق�شية: 

احلالت  يف  الإقليمي  والحتاد  الوزارة  »ت�شعر«  اأن  املدين  املجتمع  منظمات  على 
التالية:
	 ممار�شة »ن�شاطًا... بالتعاون مع جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأجنبية« )املادة 11(•
	 النت�شاب اأو ال�شرتاك اأو الن�شمام اإىل »اأي جمعية اأو هيئة مقرها خارج م�رش« )املادة •

)20
	 اإن�شاء اأو تاأ�شي�س اأو الن�شمام اإىل »الهيئات واملنظمات الدولية العاملة يف جمال العمل •

الأهلي« )املادة 47(.
مل يتم حتديد تفا�شيل كيفية تقدمي هذه الإ�شعارات اأو حمتوياتها. يف حال الإخفاق 
يف اللتزام مبتطلبات الإ�شعار ميكن اأن يتم اإيقاف الأن�شطة اأو عزل جمل�س الإدارة اأو حل 

املنظمة )املادة 61(.

التحليل:
 ن�شيد بجهود جلنة حقوق الإن�شان لأن م�رشوع القانون ي�شتبدل ال�شرتاط املت�شمن 
يف القانون رقم 84 ل�شنة 2002م الذي يقت�شي املوافقة امل�شبقة على التوا�شل مع منظمات 
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الإ�شعار   اأن عبء  بالرغم من  ذلك وحتى  امل�شبق فقط. ومع  الإ�شعار  يتطلب  بنظام  اأجنبية 
يعترب اأقل من عبء املوافقة امل�شبقة، اإل اأنه لزال يعترب تدخاًل غري منا�شب يف احلق يف حرية 

العمل امل�شرتك.
مبوجب املادة 22 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية فاإن ذلك القيد يعترب 
قيدًا غري م�شموح به ما مل يكن »من�شو�شًا عليه بالقانون« واأن يكون »�رشوريًا يف املجتمع 
الدميقراطي« مل�شلحة اإحدى الغايات احلكومية الأربع امل�شموح بها.)27( من اأجل تلبية معيار 
»ال�رشورة يف املجتمع الدميقراطي« ينبغي اأن ميثل اأي قيد الو�شيلة الأقل تطفاًل املتاحة من 

اأجل حتقيق امل�شلحة احلكومية.)28(
اإن ا�شرتاط اأن تقوم منظمة املجتمع املدين باإ�شعار احلكومة م�شبقًا باأية ات�شالت 
مثبتة  وهي حقيقة  امل�رشوعة  احلكومية  امل�شلحة  لتحقيق  تطفاًل  ال�شبل  اأقل  يعد  ل  اأجنبية 
بكون معظم الدول يف اأنحاء العامل مبا يف ذلك الدول املجاورة مثل العراق ولبنان واملغرب 

وفل�شطني وتون�س ل تفر�س هذا القيد.
جترم القوانني امل�رشية الأخرى ذات ال�شلة اأي انتماء اأجنبي حمظور )على �شبيل 
املثال اأي انتماء لأي دولة معادية اأو م�رشوع اأجنبي اإجرامي( و�شتتم معاقبته بغ�س النظر 

عن اإ�شعار الوزارة من عدمه.
التو�شية: 

و47  و20   11 املواد  يف  عليه  واملن�شو�س  م�شبقًا  الوزارة  اإ�شعار  ا�شرتاط  �شطب 
و�شطب املادة 61 )4(.

6. احلد الأدنى من ا�شرتاطات اإن�شاء منظمات املجتمع املدين:
الق�شية: 

يبقي م�رشوع القانون على ال�شرتاطات املت�شمنة يف القانون رقم 84 ل�شنة 2002م 
الذي ين�س على �رشط وجود ع�رشة موؤ�ش�شني على الأقل للجمعية ويرفع من احلد الأدنى 
لراأ�س املال لإن�شاء موؤ�ش�شة اإىل ع�رشة اآلف جنيه م�رشي )املواد 1 )1( و1 )3( و40( ل 

تتوافق هذه ال�رشوط لإن�شاء اجلمعيات واملوؤ�ش�شات مع القانون الدويل.

)27(   اأنظر الق�سم 1 باأعاله.

)28( اأنظر على �سبيل املثال ق�سية ق�سية �سيدروبولو�ص واآخرين �سد اليونان، 4 املحكمة الأوروبية 

حلقوق الإن�سان 500 )1998( الفقرة 40 وق�سية احلزب ال�سيوعي املتحد الرتكي واآخرين �سد 
تركيا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، 1 )1998( الفقرة 46
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التحليل:
منع  اإىل  اجلمعيات  لت�شكيل  املوؤ�ش�شني  من  كبرية  عدد  ا�شرتاط  يوؤدي  اجلمعيات. 
الأفراد من ت�شكيل املنظمات التي ل يوجد لديها دعم �شعبي كبي،ر فعلى �شبيل املثال ميكن 
قادرة على  اأن ل تكون  ب�شبب طبيعة عملها  املهم�شني  الأ�شخا�س  تدافع عن حقوق  جلعية 

العثور على 10 اأفراد راغبني يف ت�شجيل اأنف�شهم كموؤ�ش�شني.
عدد  ا�شرتاط  فاإن  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   22 املادة  مبوجب 
كبري من املوؤ�ش�شني يعترب من القيود غري امل�شموح بها على ممار�شة حرية تكوين اجلمعيات 
وكم�شاألة ترتبط بال�شيا�شات اجليدة وكذلك القانون الدويل يجب اأن ُتعطى الفر�شة للمنظمات 
اأن تت�شكل بب�شاطة، ومن ثم اأن تو�شع ع�شويتها بعد ذلك. ومما يالحظ اأن الجتاه احلايل 
املوؤ�ش�شني،  من  الأدنى  احلد  نحو خف�س  هو  املدين  املجتمع  منظمات  ت�رشيعات  موؤخرًا يف 
فعلى �شبيل املثال ي�شرتط القانون العراقي للمنظمات غري احلكومية )القانون رقم 12 ل�شنة 
2010( اأن يكون هناك ثالثة موؤ�ش�شني فقط بينما ي�شرتط املر�شوم التون�شي املتعلق بتنظيم 

اجلمعيات )املر�شوم رقم 88 ل�شنة 2011( اأن يكون هناك موؤ�ش�شان اثنان فقط. 
املوؤ�ش�شات. بينما ت�شرتط بع�س الدول حدًا اأدنى من راأ�س املال، اإل اأن ا�شرتاط حد 
اأدنى يبلغ ع�رشة اآلف جنيه م�رشي كراأ�شمال من اأجل اإن�شاء موؤ�ش�شة ي�شكل عائقًا كبريًا 
اأمام العديد من اجلماعات، وقد يوؤدي اإىل حل موؤ�ش�شات موجودة يف العديد من اأنحاء م�رش 

وعلى الأخ�س يف املناطق الريفية، حيث هناك حاجة كبرية للموؤ�ش�شات التنموية.
التو�شيات: 

وتعديل  للجمعية  املوؤ�ش�شني  من  املطلوب  الأدنى  احلد  خلف�س   )1(  1 املادة  تعديل 
املواد 1 )3( و40 من اأجل تخفي�س احلد الأدنى من راأ�س املال املطلوب لإن�شاء موؤ�ش�شة.

7. ال�شالحيات التنظيمية لالحتاد الإقليمي

الق�شية: 
املجتمع  لت�شجيل منظمات  الوزارة  تن�شق مع  اأن  الإقليمية  يتوجب على الحتادات 
من  املرفوعة  املالية  الإقرارات  منتظم  ب�شكل  تن�رش  واأن  تقبل  اأن  وعليها   )5 )املادة  املدين 
منظمات املجتمع املدين املحلية )املادة 14(. يف حال عدم ن�رش الوثائق على الإنرتنت خالل 
ال�شابق(.  )املرجع  التربعات  املنظمة يف جمع  تعليق حق  يتم  اأن  فرتة زمنية حمددة ميكن 
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كنتيجة لذلك، ففي حال اأن تخفق الحتادات الإقليمية يف الوفاء بالتزاماتها ميكن اأن تواجه  
جمع  اأو  نف�شها  ت�شجيل  على  قدرتها  عدم  يف  تتمثل  كربى  م�شاكل  املدين  املجتمع  منظمة 

التربعات.

التحليل: 
القانون  م�رشوع  عليها  ين�س  التي  الت�شجيل  عملية  اأن  من  بالرغم  الت�شجيل. 
اأن  اأنه يبدو  اإل  ملنظمات املجتمع املدين املحلية متثل حت�شنًا كبريًا من املمار�شات احلالية، 
لقادة  للم�شوؤولني احلكوميني وكذلك  التنفيذ  اأثناء  الن�شو�س قد يوجد م�شاكل كبرية  اأحد 

منظمات املجتمع املدين.
ال�شخ�شية  امل�رشية  املدين  املجتمع  منظمة  تكت�شب  القانون  م�رشوع  مبوجب 
الأ�شا�شي  نظامها  من  ون�شخة  خطاب  خالل  من  باإن�شائها  الوزارة  اإ�شعار  عند  العتبارية 
رف�س  اأو  على  واملوافقة  اخلطاب  ملراجعة  يومًا  ثالثني  الوزارة  ولدى  اخلام�شة(  )املادة 
الطلب )املرجع ال�شابق( ويف حال عدم الرد خالل ثالثني يومًا فاإن املنظمة �شاحبة الطلب 
تعترب م�شجلة تلقائيًا )املادة 6( واإذا مل يتم تقدمي اعرتا�شات فاإنه على الوزارة اأن »ت�شجل 

ملخ�س النظام الأ�شا�شي للجمعية يف �شجل خا�س« )املرجع ال�شابق(.
اإن من واجبات الحتاد الإقليمي املحلي ولي�س الوزارة الحتفاظ »بال�شجل اخلا�س« 
واإ�شدار اأرقام ت�شل�شلية ملنظمات املجتمع املدين »مبجرد اإيداع ن�شخة من النظام الأ�شا�شي 
للجمعية موقع عليه من جميع املوؤ�ش�شني« )املادة 5(. وبعدها ميكن ملنظمة املجتمع املدين 
)املرجع  بنكي...اإلخ«  ح�شاب  كفتح  بن�شاطها  القيام  تكفل  التي  الإجراءات  كل  »تتخذ  اأن 

ال�شابق(.
الإقليمية  لالحتادات  خاللها  من  ميكن  وا�شحة  عملية  القانون  م�رشوع  يحدد  ل 
فيما  مفتوحة  الأ�شئلة  من  العديد  ويرتك  امل�شل�شلة  الأرقام  اإ�شدار  اأو  بال�شجل  الحتفاظ 
تر�شل  اأن  املدين  املجتمع  منظمات  على  يتوجب  هل  الت�شجيل.  عملية  �شري  بكيفية  يتعلق 
بقيد  الوزارة  �شتقوم  كيف  كذلك؟  الإقليمي  الحتاد  واإىل  الوزارة  اإىل  التاأ�شي�س  خطابات 
كيف  الإقليمية؟  الحتادات  ع�رشات  بها  التي حتتفظ  ال�شجالت  ع�رشات  الأ�شا�شي  النظام 
�شتعرف الحتادات الإقليمية متى ينبغي عليها اإ�شدار الرقم امل�شل�شل؟ ويف حال عدم اإ�شدار 
رقم م�شل�شل خالل الفرتة الزمنية املحددة هل �شيكون على منظمة املجتمع املدين اأن تر�شل 

ا�شتف�شاراتها اإىل الوزارة اأم اإىل الحتاد الإقليمي؟
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الأع�شاء احلاليني يف  اأثريت من قبل  اأ�شئلة  ذلك  الأ�شئلة مبا يف  العديد من  مت طرح 
تنفيذ  على  الإقليمية  الحتادات  قدرة  حول  الإقليمية  الحتادات  اإدارة  جمال�س  من  العديد 
اإىل املوارد املالية  اإن الحتادات الإقليمية عبارة عن منظمات تطوعية تفتقر  هذه الأن�شطة. 
القانون  م�رشوع  عليها  يفر�شها  التي  الواجبات  تنفيذ  بو�شعها  يكون  ل  وقد  والب�رشية 

بالتن�شيق مع الوزارة.
ينبغي تب�شيط عملية الت�شجيل من خالل حتديد اجلهة امل�شوؤولة عن الت�شجيل مبا يف 
ذلك اجلهة امل�شوؤولة عن الحتفاظ بال�شجل اخلا�س واإ�شدار الأرقام امل�شل�شلة واأن تناط هذه 

املهمة مبكتب حمدد يف الوزارة.
جمتمع  منظمة  كل  على  القانون  م�رشوع  ح�شب  املالية.  ال�شجالت  ون�رش  جمع 
مدين يف م�رش »اأن تعلن عن م�شدر اأية تربعات اأو هبات اأو و�شايا من الداخل اأو اخلارج 
تاريخ  امل�شجلة به اجلمعية وذلك خالل �شهر من  الإقليمي  الإلكرتوين لالحتاد  املوقع  على 
احل�شول عليها« )املادة 16(. وبالإ�شافة اإىل ذلك فاإنه على كافة منظمات املجتمع املدين كل 
بالأن�شطة والنفقات »على املوقع  املتعلقة  ال�شجالت والبيانات«  اأن »تن�رش كل  اأ�شهر  ثالثة 
الإلكرتوين لالحتاد الإقليمي امل�شجلة به اجلمعية« )املادة 14( ويف حال عدم اللتزام بذلك 

ب�شكل دوري ومنتظم فاإنه ل يحق للجمعية اأن جتمع تربعات )املرجع ال�شابق(.
ُيقدر باأن عدد منظمات املجتمع املدين التي تعمل يف م�رش يبلغ ع�رشات الآلف، واإذا 
ما افرت�شنا اأن هذا العدد يبلغ ع�رشة اآلف منظمة يف م�رش )وهو رقم منخف�س جدًا وغري 
واقعي( عندئذ �شتلزًم الحتادات الإقليمية اأن تت�شلم ما ل يقل عن 40،000 تقرير �شنويًا 
)تقرير واحد لكل منظمة كل ثالثة اأ�شهر( اإن مل يكن اأكرث بكثري من ذلك )تقرير منف�شل 

خالل ثالثني يومًا من ا�شتالم اأي اأموال(.
بدون  الإقليمية )وهي منظمات تطوعية  لدى الحتادات  يكون  اأن  املحتمل  من غري 
الواقع  يف  التقارير.  من  الكم  هذا  معاجلة  على  القدرة  دائمني(  موظفني  اأو  دائمة  موازنة 
اأنه من غري املحتمل  اإل  اأن تر�شل منظمات املجتمع املدين تقاريرها يف الوقت املحدد  ميكن 
اأن تكون الحتادات الإقليمية قادرة على ن�رش هذه التقارير على املوقع الإلكرتوين. مبوجب 
اإمكانية  من  املدين بحرمانها  املجتمع  منظمة  معاقبة  القانون ميكن  املادة 14 من م�رشوع 
جمع التربعات ب�شبب ت�رشفات ل تكون �شمن نطاق �شيطرة هذه املنظمات وعلى الأخ�س 
التي تتحكم بها الحتادات  الإلكرتونية  التي تقدمها على املواقع  التقارير  ما يتعلق بن�رش 
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الإقليمية. من ال�شهل اأن نرى اأن تنفيذ م�رشوع القانون �شيتعطل بالكامل ب�شبب الحتادات  
الإقليمية وامل�شوؤولني احلكوميني وقادة منظمات املجتمع املدين. 

املوقع  على  املدين  املجتمع  منظمات  تف�شح  اأن  ا�شرتاط  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
يخالف  اأن  ميكن  ونفقاتها  باأن�شطتها  املتعلقة  والبيانات«  ال�شجالت  »كل  عن  الإلكرتونية 
من  املادة 17  فبموجب  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  التزامات م�رش مبوجب 
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية »ل ينبغي اأن يخ�شع اأي �شخ�س للتدخل التع�شفي 
اأو غري القانوين يف خ�شو�شيته اأو اأ�رشته اأو منزله اأو مرا�شالته«. يف ق�شية بيك �شد اململكة 
يف  »احلق  ي�شمل  اخل�شو�شية  حق  اأن  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  وجدت  املتحدة 
اإن�شاء وتطوير العالقات مع الب�رش الآخرين ومع العامل اخلارجي وقد ي�شمل ذلك الأن�شطة 
دعاوى  اأن  البارزون  الأوروبيون  العلماء  يعتقد  التجارية«.)29(  اأو  املهنية  الطبيعة  ذات 
اخل�شو�شية »ميكن اأن ترفع �شد فر�س التزامات بتقدمي بيانات قد تكون �رشية اإىل اجلهات 

احلكومية مثل اأ�شماء وعناوين املتربعني ملنظمة ما اأو قائمة باأ�شماء اأع�شائها«.)30(
اأي م�شاكل يف التطبيق  اأجل جتنب  اأية انتهاكات للخ�شو�شية ومن  اأجل جتنب  من 
ينبغي حتويل امل�شوؤولية عن كافة الإ�شعارات من الحتادات الإقليمية اإىل وزارة الت�شامن 
املعلومات  ب�رشية  الحتفاظ  ت�شمن  اأن  الوزارة  على  فاإنه  وباملقابل  الجتماعية،  والعدالة 

اخلا�شة واأل يتم ن�رشها على املوقع الإلكرتوين اأو اإتاحتها للجمهور باأي طريقة اأخرى.

التو�شيات: 
تعديل املواد 5 و6 و14 و16 من اأجل اإبدال كل الإ�شارات اإىل الحتادات الإقليمية 
على  للمنظمات  التف�شيلية  املالية  البيانات  يتم  اأن  ا�شرتاط  �شطب  الوزارة.  اإىل  باإ�شارات 
الإنرتنت والتفكري يف اإ�شافة ن�س جديد يلزم الوزارة �رشاحة بالحتفاظ ب�رشية املعلومات 

اخلا�شة.

)29(   ق�سية بيك �سد اململكة املتحدة، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، الطلب رقم 984/44647 

)2003م( الفقرة 57.
حلقوق  الأوروبية  التفاقية  اأوروبا:  يف  الطوعية  »املنظمات  فانفني  ووينو  دنرتز  اأيرك    )30(

الإن�سان«، املجلة الدولية لقوانني منظمات املجتمع املدين )املجلد الأول، العدد الثاين، دي�سمرب 
1998م(.
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8. القيود على جمع الأموال حملياً
الق�شية: 

داخل  من  التربعات«  »جتمع  باأن  املدين  املجتمع  ملنظمات  القانون  م�رشوع  ي�شمح 
م�رش فقط بعد اإ�شعار الوزارة والحتادات الإقليمية املحلية للجمعيات واملوؤ�ش�شات )املادة 
اإخطارها بذلك وذلك  13(. ميكن للوزارة »العرتا�س على جمع التربعات خالل �شهر من 
بدعوى... وترفع اإىل املحكمة املخت�شة« )املرجع ال�شابق(. تبني الالئحة التنفيذية للقانون 

التي ت�شعها الوزارة الإجراءات وال�رشوط املتبعة جلمع التربعات.
التحليل: 

ل يو�شح م�رشوع القانون فيما اإذا كان من حق منظمة املجتمع املدين اأن تقوم باأن�شطة 
جمع التربعات خالل ال�شهر الذي ميكن للوزارة فيه »العرتا�س على جمع التربعات« اإل اأنه 
يبدو اأن اجلملة الأخرية من املادة 13 ت�شري اإىل »تراخي�س جمع التربعات« والتي متنح قبل 
اأن يبداأ جمع التربعات. بينما من غري ال�شائع لقوانني منظمات املجتمع املدين اأن ت�شرتط 
اإل  اأن يتم اإ�شدار ترخي�س معني قبل اأن تتمكن منظمة ما من جمع التربعات ب�شكل عام، 
اأن م�رشوع القانون ح�شب �شياغته احلالية ي�شمح للوزارة باأن مينع فعليًا اأي اأن�شطة جمع 

تربعات بدون اأي مربر.
ذلك  واأن  لالعرتا�س  واحدًا  �شهرًا  الوزارة  لدى  اأن  على  القانون  م�رشوع  ين�س 
احتمال  يذكر  ل  القانون  اأن م�رشوع  اإل  ملراجعته،  املحكمة  اإىل  يقدم  اأن  ينبغي  العرتا�س 
اأن ترف�س الوزارة بب�شاطة الرد على الطلب. يف احلقيقة ل ي�شرتط م�رشوع القانون حتى 
على الوزارة اأن ت�شدر اإي�شاًل موؤرخًا ميكن ملنظمة املجتمع املدين اأن ت�شتخدمه كدليل على 
اأنها قد قدمت الطلب. ولذلك فاإن م�رشوع القانون يتيح الفر�شة اأمام ح�شول ذات م�شاكل 
ل�شنوات  قدمت  التي  م�رش  يف  املدين  املجتمع  مبنظمات  طويلة  لفرتة  اأ�رشت  التي  التنفيذ 

عديدة طلبات ووثائق اأخرى بدون اأي ردود من امل�شوؤولني احلكوميني.
للجمعيات  الإقليمية  الحتادات  تلعبه  الذي  الدور  هو  ما  الوا�شح  من غري  واأخريًا 
الحتاد  ت�شعر  اأن  املدين  املجتمع  ملنظمات  ينبغي  كيف  اأو  الإ�شعار  عملية  يف  واملوؤ�ش�شات 
املحافظة  يف  الإقليمي  الحتاد  ت�شعر  اأن  املدين  املجتمع  منظمات  على  هل  املعني.  الإقليمي 
امل�شجلة بها اأم الحتادات الإقليمية يف كل املحافظات التي �شتنفذ فيها اأن�شطة جمع تربعات؟ 
كيف ميكن ملنظمات املجتمع املدين اأن تثبت اأنها قد قدمت اإ�شعارات اإىل الحتادات الإقليمية 
الحتادات  ما هو حق  واأخريًا  القانون؟  عليها  يعاقب  يعترب خمالفة  بذلك  القيام  عدم  وهل 
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الإقليمية يف العرتا�س على اأو و�شع قيود على طلبات جمع التربعات التي ترفعها منظمات  
اإىل  توؤدي  اأن  وميكن  القانون  م�رشوع  يف  اإجابة  بدون  الأ�شئلة  هذه  تبقى  املدين؟  املجتمع 
والحتادات  املدين  املجتمع  منظمات  على  الأمور  وت�شعب  التنفيذ  اأثناء  كبرية  م�شاكل 

الإقليمية وم�شئويل الإدارة.
التو�شيات: 

ينبغي تعديل املادة 13 اإما باإي�شاح اأن منظمات املجتمع املدين ميكنها القيام بجمع 
تربعات بدون ت�رشيح م�شبق اأو تعديل اإجراءات اإ�شدار الرتخي�س بحيث تكون اأقل عبء 
واأكرث فاعلية. يف اخليار الثاين ينبغي تعديل املادة 13 لكي ت�شرتط على الوزارة اأن ت�شدر 
فورًا اإي�شاًل موؤخرًا عند تقدمي اإخطار لها جلمع التربعات بحيث ت�شتطيع منظمة املجتمع 
مل  اإذا  التربعات  بجمع  تقوم  اأن  لها  يحق  واأنه  بالقانون  التزمت  قد  اأنها  تثبت  اأن  املدين 
يقدم اعرتا�س خالل �شهر واحد. ينبغي �شطب اأي اإ�شارات اإىل الحتاد الإقليمي للجمعيات 

واملوؤ�ش�شات.
9. منظمات النفع العام

الق�شية:
 بالرغم من اأن م�رشوع القانون ي�شتمل على ن�شو�س تتعلق مبنظمات النفع العام 

)املواد 34-37( اإل اأنه ل يحدد كيفية التقدم بطلب احل�شول على �شفة النفع العام.
التحليل:

 كما هو احلال بالن�شبة للقانون احلايل رقم 84 ل�شنة 2002م فاإن م�رشوع القانون 
اإ�شافية  اأن حت�شل على مزايا  والتي ميكن  العام  النفع  تتعلق مبنظمات  يحتوي ن�شو�شًا 
من احلكومة، لأنها تخدم م�شلحة عامة اإل اأن م�رشوع القانون ل يحدد نظريًا كل القواعد 
املتعلقة مبنظمات النفع العام ومينح لوزير الت�شامن والعدالة الجتماعية يف منح �شفة النفع 

العام.)31(
م�رشوع  يف  العام  النفع  ب�شفة  تتعلق  معينة  قواعد  حتديد  يف  بعناية  التفكري  ينبغي 
القانون  يوفر  �شوف  العام  النفع  ب�شفة  تتعلق  اأ�شا�شية  قواعد  حتديد  خالل  من  القانون. 
)31( ينبغي اأن يكون رف�ص الوزارة ملنح �سفة النفع العام »كتابيًا ومربراً« وميكن الطعن فيه اأمام 

حمكمة م�ستقلة )املادة 35( ولكن وكما هو احلال فيما يتعلق بطلبات جمع التربعات املحلية 
والأجنبية فال توجد قيود وا�سحة على �سلطات الوزير. ولذلك من غري الوا�سح ما هي الأ�س�ص 
التي ميكن للمحكمة مبوجبها اأن تبطل قرار الوزير. اأنظر الق�سمني 1 و2 باأعاله لإي�ساحات اأكرث 

حول هذه النقطة.
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الأ�ش�س القانونية املالئمة والإر�شادات لأي قوانني لحقة تتعلق ب�شفة النفع العام. حتتوي 
العديد من قوانني منظمات املجتمع املدين على قوائم بالأن�شطة التي توؤهل منظمة املجتمع 
املدين لكي ت�شبح منظمة نفع عام مثل الأن�شطة املتعلقة بتقدمي اخلدمات ال�شحية والتعليمية 
اأو توزيع الأغذية للفقراء. ميكن للقائمني على �شياغة القانون اأن ي�شيفوا هذه التو�شيحات 

اإىل القانون واأن يحددوا اإجراءات وا�شحة لتقدمي الطلبات وتقييمها.
بالإ�شافة اإىل ذلك من غري الوا�شح ما هي املنافع التي تتحقق ملنظمات املجتمع املدين 
التي حت�شل على �شفة النفع العام. يف احلقيقة فاإن كل منظمات املجتمع املدين امل�شجلة يف 
م�رش حت�شل على مزايا حكومية كبرية مبا يف ذلك اإعفاءات من ال�رشائب وتخفي�شات يف 
من خالل  تتاأتى  اإ�شافية  منافع  بدون وجود  )املادة 10(.  والغاز  والكهرباء  املياه  ر�شوم 
هذه  على  للح�شول  منظمة  اأي  �شتتقدم  ملاذا  الوا�شح  غري  من  العام  النفع  �شفة  اكت�شاب 

ال�شفة.
معظم الدول التي لديها �شفة النفع العام متيز بني املنظمات التي تقدم بع�س املنافع 
للجمهور واملنظمات التي ل تقدم تلك املنافع فعلى �شبيل املثال اإذا كان هناك منظمة مكونة 
من مالك ال�شيارات الفاخرة فاإن هذه املنظمة اأن�شئت فقط خلدمة اأع�شائها )مالك ال�شيارات 
الفاخرة( ولي�س ملنفعة اجلمهور ككل. بينما ينبغي اأن ُي�شمح لتلك املنظمة باأن ت�شجل نف�شها 
اأنه  اإعفاء من ال�رشائب، كما  اأي �شبب يدعو ملنحها  اأن�شطتها فاإنه لي�س هناك  واأن متار�س 
لي�س لدى احلكومة م�شلحة حقيقية يف مراقبة كيف تنفق هذه املنظمة اأموالها اأو كيف تنتخب 

جمل�س اإدارتها.
القانون  اأن  يبدو  املدين يف م�رش،  املجتمع  قادة  من  العديد  قبل  اإليه من  اأ�شري  كما 
احلايل وم�رشوع القانون يفرت�شان اأن كافة منظمات املجتمع املدين تهدف خلدمة اجلمهور 
وكنتيجة لذلك فاإن جميع منظمات املجتمع املدين يف م�رش حت�شل على مزايا حكومية وجميع 
منظمات املجتمع املدين يف م�رش تخ�شع مل�شتوى م�شدد من الرقابة احلكومية على اأن�شطتها.
ميكن للربملان اأن ينظر يف تبني اأ�شلوب مت�شق مع الأ�شاليب املتبعة يف دول اأخرى حول 
العامل. يف هذه احلالة فاإن املزايا املمنوحة جلميع منظمات املجتمع املدين يف املادة العا�رشة 
من م�رشوع القانون ميكن اأن يتم ح�رشها فقط يف منظمات املجتمع املدين التي تقدمت بطلب 
احل�شول على �شفة النفع العام وح�شلت عليها. ومقابل ذلك فاإن الأحكام املتعلقة بالإ�رشاف 
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احلكومي التي تنطبق حاليًا على جميع منظمات املجتمع املدين مبا يف ذلك الرقابة احلكومية  
على انتخابات جمال�س الإدارة والإف�شاح الدوري عن م�شادر التمويل �شوف تنطبق فقط 

على منظمات النفع العام ولي�س كل املنظمات.
التو�شيات:

املنظمة  توؤهل  التي  الأن�شطة  بو�شوح  حتدد  اأن  اأجل  من   37-34 املواد  تعديل   
للح�شول على �شفة النفع العام وكذا حتديد كيف تتقدم املنظمات للح�شول على �شفة النفع 
العا�رشة  املادة  يف  املقدمة  املزايا  التفكري يف ح�رش  ينبغي  الطلبات.  تقييم  يتم  العام وكيف 
وكذلك امل�شوؤوليات املتعلقة باأحكام الإ�رشاف احلكومي املرهقة املت�شمنة يف م�رشوع القانون 
عمومًا  العام  النفع  �شفة  اأكرث حول  ملعلومات  العام.  النفع  فقط مبنظمات  وجعلها خا�شة 
يرجى مراجعة الورقة الق�شرية ال�شادرة عن املركز الدويل لقوانني منظمات املجتمع املدين 
حول منظمات النفع العام والتي قدمت اإىل جلنة حقوق الإن�شان يف 26 مار�س واملتوفرة عند 

الطلب.
اخلامتة

الإن�شان  حقوق  جلنة  جهود  املدين  املجتمع  منظمات  لقوانني  الدويل  املركز  يقدر 
قانون، والذي  اإعدادهما م�رشوع  ال�شعب يف  الدينية والجتماعية مبجل�س  ال�شوؤون  وجلنة 
اأنه  اإل  ميثل يف العديد من جوانبه حت�شنًا كبريًا عن القانون احلايل رقم 84 ل�شنة 2002م 
وكما ُذكر اأعاله فاإن من املمكن حت�شني م�رشوع القانون لي�شبح اأكرث توافقًا مع التزامات 
م�رش مبوجب القانون الدويل ومن اأجل اأن يربز التزام الربملان املنتخب دميقراطيًا للمرة 

الأوىل يف م�رش بالأعراف الدميقراطية.
نتمنى اأن تكون هذه املالحظات مفيدة و�شيكون من دواعي �رشورنا اأن نرد على اأي 

ا�شتف�شارات اإ�شافية اأو اأن نقدم اأي م�شاعدة اأخرى.
مت تقدميها بكل احرتام من قبل،

املركز الدويل لقوانني منظمات املجتمع املدين 

1 يونيو 2012م 
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ثالثًا :  مالحظات بع�ص االحتادات االإقليمية للجمعيات االأهلية ال�سريكة 
املجموعة  قبل  من  املعد  القانون  مل�سروع  الثانية  امل�سودة  على 

املتحدة

1.  مالحظات �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية مبحافظة �أ�صو�ن
بناء على التعاون املثمر بني الحتاد الإقليمي للجمعيات الأهلية باأ�شوان ممثال فى 
رئي�س جمل�س الإدارة الأ�شتاذ الدكتور/ عبدا هلل على عبدا هلل واملجموعة املتحدة حمامون 
اقرتاح  ي�شتهدف  والذي  الأهلية  اجلمعيات  حوكمة  مو�شوع  حول  قانونيون  م�شت�شارون 

قانون جديد للجمعيات الأهلية بديال عن القانون القدمي 84 ل�شنة 2002 واملعمول به.
املكان:  الحتاد الإقليمي للجمعيات الأهلية باأ�شوان.

التـاريخ:    2012/3/14
التوقيت:  من ال�شاعة التا�شعة �شباحا حتى الواحدة ظهرا.

وع�شو  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بني  ما  جمعية   )50( عدد  من  ممثلني  احل�شور:   عدد 
جمل�س اإدارة.

املو�شوع:  لقاء نقا�شي حول اقرتاح قانون جديد للجمعيات الأهلية بديال عن القانون 
القدمي 84 ل�شنة 2002 واملعمول به.

الهدف:
تناول مقرتح القانون اجلديد.

ا�شتعرا�س متطلبات واحتياجات اجلمعيات الأهلية يف القانون اجلديد.
امل�شاركة بدور فعال واإيجابي يف و�شع ت�شور للقانون اجلديد.

قبل  من  املقام   2012/4/4 الأربعاء   يوم  املو�شع  النقا�شى  املوؤمتر  يف  امل�شاركة 
املجموعة املتحدة.
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م�شتخل�شات النقا�س : 
والتكامل  الت�شل�شل  على  مثنيني  الأخرى  تلو  مادة  املقرتح  مواد  امل�شاركون  تناول 
اأن �شيغة املقرتح وحمتواه من مواد تلبى احتياجات اجلمعيات  اإىل جانب  فيما بني املواد 

وما عانته فى الفرتة ال�شابقة من �شعوبات ومعوقات.
حيث اإن املقرتح  ت�شمن بع�س املواد التى حتمى حقوق اجلمعيات وكيانها اإىل جانب 
فى  اأن�شطتها  ممار�شة  اإىل  ن�شاأتها  منذ  اجلمعيات  من  حقوقها  للدولة  ت�شمن  اأخرى  مواد 

املجتمع.
املقرتحات التى وافق عليها املجتمعون من م�شروع القانون : 

كما اأعجب ال�شادة احل�شور باملواد اخلا�شة بعدم تدخل كل من كان فى عمل اجلمعية 
- وعدم جواز التفتي�س والرقابة من جهات حمددة كما بالقانون - واأي�شا اأن املقرتح تناول 
يف  خلط  بها  يوجد  كان  التي  النقاط  حمددة  اجلمعية  بتاأ�شي�س  اخلا�شة  اجلوانب  معظم 

القانون  القدمي.
ن�شو�س  على  الراأي  يف  توافق  هناك  فكان  الإدارة  مبجل�س  اخلا�س  اجلزء  فى  اأما 
ـ   : بالفقرة  اخلا�س  اجلزء  يف    )32( املادة  على  اعرت�شوا  الأع�شاء  بع�س  ولكن   - مواده 
ليجوز اإعادة انتخاب من اأكمل دورة املجل�س كاملة اإل بعد ق�شاء �شنتني على الأقل خارج 

املجل�س. 
معللني اأن من مير عليه دورة كاملة فى املجل�س، فقد اأ�شبح من ذوى اخلربة والتي 
توؤهله للعمل على تطوير وتفعيل دور اجلمعية واأدائها فى املجتمع فبذلك نحرم اجلمعية من 

خرباته. 
يعرت�س  ومل  اجلميع  ا�شتح�شان  لقى  فقد  اجلمعيات  بحل  اخلا�س  اجلزء  اأما 
اأحد  يبد  ومل  اجلميع  وافق  فقد  العام  النفع  بجمعيات  اخلا�شة   - الن�شو�س  واأي�شًا  اأحد 
مالحظاته، بينما اجلزء اخلا�س باملوؤ�ش�شات الأهلية فلم يبد اأحد مالحظاته �شوى فى اجلزء 
لن�شاأة  كبداية  اآلف  ع�رشة  مبلغ  على  الأع�شاء  بع�س  اعرت�س  حيث   )56( باملادة  اخلا�س 
املوؤ�ش�شة الأهلية حيث اعتربوه كثري وكانوا يتمنوا لو اأن البداية تكون خم�شة اآلف حيث ل 

يكون املبلغ عائقًا فى اإن�شاء املوؤ�ش�شة.
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هناك  اأن  لو  يتمنون  فكانوا   : والنوعية  الإقليمية  بالحتادات  اخلا�س  اجلزء  اأما   -
م�شاعدة  فى  دور  من  له  ملا  الإقليمي  لالحتاد  للتمويل  م�شادر  توفري  تو�شح  مادة 
اجلمعيات فى حالة تعرثها وحتى يتمكن من تنفيذ الأن�شطة املختلفة حيث انه مبثابة 
مظلة للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية امل�شرتكة به اإىل جانب ايجاد دور رقابي اأكرب 

لالحتادات الإقليمية على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
فكان  الأهلية  للجمعيات  العام  لالحتاد  بالن�شبة  اأما  الرقابي  دوره  تهمي�س  ولي�س    -
يتمنى احل�شور لو اأن هناك جزءًا خا�شًا بتمويل الحتاد العام لالحتادات الإقليمية 

باملحافظات مما يتيح لالحتاد الإقليمي القيام بدوره جتاه اجلمعيات امل�شرتكة به.
وا�شتح�شان  قبول  لقت  فقد  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  �شندوق  فكرة  اأما   -
الإقليمية  الحتادات  و�شع  واأي�شًا  توزيعها  وكيفية  ال�شندوق  ومواد  احلا�رشين 

�شمن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية امل�شتفيدة من هذا ال�شندوق.
- اأما جزء العقوبات فاأو�شى اجلميع بزيادة وتغليظ العقوبات بع�س ال�شيء لتتالءم 
واملخالفة التي تقوم بها اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة وحتى ل نفتح الباب خلرقات القانون 

نتيجة �شعف العقوبة. 
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جدول يو�شح بع�س الآراء حول مقرتح م�شروع القانون اجلديد  
للجمعيات الأهلية

  
املفرتحاملادة

املادة الرابعة

يتم اإلغاء عبارة "واإل اعتربت منحلة بحكم القانون" وت�شتبدل بعبارة •	
"واإل اعتربت جممدة الن�شاط اإىل حني تعديل نظامها الأ�شا�شي" اأو

ي�شدر وزير ال�شئون الجتماعية الالئحة التنفيذية للقانون خالل �شتة •	
اأن ت�شدر هذه الالئحة والقرارات  اأ�شهر من تاريخ العمل به، واإىل 
القائمة يف تاريخ العمل بالقانون اجلديد مبا ل يتعار�س مع اأحكامه، 

وملدة �شتة اأ�شهر من تاريخ اإعالن الالئحة التنفيذية.

واملوؤ�ش�شات •	مادة 3اأ - الف�شل الأول اجلمعيات  على  يطبق  "وذلك  الفقرة  نهاية  يف  ي�شاف 
والحتادات املن�شاأة بعد �شدور هذا القانون".

وي�شاف •	مادة 3ب-الف�شل الأول اجلمعية  ي�شت�شيف  الذي  املقر  ن�شاط  نوع  تو�شيح  يجب 
امل�رشية". للقوانني  خا�شع  ال�شت�شافة  مقر  يكون  "اأن 

ي�شاف "الرقم القومي".•	مادة 3ج-الف�شل الأول
عدم ا�شرتاط متثيل ال�شباب واملراأة.•	مادة 3هـ-الف�شل الأول
من •	مادة 7 - الف�شل الأول يوم   60 اإىل  يوم   15 من  ت�شتبدل  العرتا�س  اأ�شباب  اإزالة  مدة 

تاريخ الإخطار.
زيادة الر�شم املقرر من 20 جنيهًا اإىل 100 جنيهًا.•	مادة 8 - الف�شل الأول

مادة 11- الف�شل الثاين
املحظور •	 ال�شيا�شي  الن�شاط  ملعنى  وا�شح  تف�شري  و�شع  يجب 

والتوعية  ال�شيا�شية  واحلقوق  ال�شيا�شية  )التوعية  حرية  واإتاحة 
بالدميقراطية".

مادة 16 - الف�شل الثاين
امل�رشي •	 القانون  اأحكام  مع  يتعار�س  ل  ملا  "وطبقًا  عبارة  ت�شاف 

والنظام العام والآداب.

مادة 17 - الف�شل الثاين

التربعات •	 وقبول  الأموال  تلقي  يف  احلق  "للجمعية  العبارة  ت�شاف 
اأو  كانوا  م�رشيني  الطبيعيني،  الأ�شخا�س  من  اجلمهورية  داخل 
الأجنبية  واملنظمات  امل�رشية  العتبارية  الأ�شخا�س  ومن  اأجانب، 
هذا  لأحكام  وفقًا  اجلمعيات  اأن�شطة  ودعم  مبمار�شة  لها  امل�رشح 
القانون، اأيًا كانت طبيعة هذه الأموال، لدعم مواردها املالية يف �شبيل 

حتقيق اأغرا�شها".
هي •	مادة 17 - الف�شل الثاين ما  وبيان  اأيام  ع�رشة  خالل  يف  الف�شل  مبدة  املحكمة  اإلزام 

الإجراءات املتبعة يف حالة انق�شاء مدة 10 اأيام ومل يتم احلكم.
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املفرتحاملادة

مادة 21- الف�شل الثاين

يف •	 ح�شاباتها  تدون  اأن  وعليها  �شنوية،  ميزانية  جمعية  لكل  يكون 
دفاتر معتمدة من رئي�س جمل�س الإدارة واأمني ال�شندوق يبني فيها 
يف  مبا  واإيراداتها  وم�رشوفاتها  املايل  مركزها  التف�شيل  وجه  على 

ذلك التربعات وم�شدرها.
فاإذا جتاوز جمموع اأ�شول ميزانية اجلمعية ع�رشين األف جنيه وجب •	

على  اخلتامية  واحل�شابات  املايل  املركز  عر�س  الإدارة  جمل�س  على 
املحا�شبة  مهنة  مزاولة  يف  لهم  املرخ�س  القانونيني  املحا�شبني  اأحد 
موحد،  حما�شب  لنظام  وفقًا  املعدة  بامل�شتندات  م�شفوعة  واملراجعة 
لف�شحه وتقدمي تقرير عنه قبل انعقاد اجلمعية العمومية ب�شهر على 

الأقل.
ويعر�س تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقب احل�شابات وامليزانية •	

واحل�شابات اخلتامية يف مقر اجلمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية 
باأ�شبوعني على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم الت�شديق عليها، وتبني 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عر�س هذه التقارير.
عدم الإلزام باإر�شال ن�شخة اإىل الحتاد املخت�س من اجتماع اجلمعية •	مادة 26- الف�شل الثالث

العمومية.
تعار�س مع املادة 36 يحتاج اإىل تف�شري وتو�شيح.•	مادة 39 - الف�شل الثالث

وفقًا •	 اجلمعية  حل  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  مبوافقة  يجوز 
للقواعد املقررة يف نظامها الأ�شا�شي، وي�شدر باحلل قرار من الوزير 
املخت�س مت�شمنًا تعيني م�شف اأو اأكرث وفقًا جلدول امل�شفني الذي 

تعده اجلهة الإدارية، وحتديد مدة الت�شفية، واأتعاب امل�شفي.
لإزالة •	مادة 43- الف�شل الرابع مهلة  ومنحها  عليها  التنبيه  بعد  "وذلك  ي�شاف   )2( الفقرة 

املخالفات يف غ�شون �شتون يومًا من الإخطار".
حتديد مدة الت�شفية.•	مادة 43 - الف�شل الرابع
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2.  حمافظة �لبحرية : �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
اللقاء النقا�شى املو�شع مل�شروع القانون اجلديد للجمعيات

املكان : قاعة الجتماعات الرئي�شية لالحتاد الإقليمي بدمنهور.

التاريخ : ال�شبت املوافق 17 مار�س 2012.

الإعداد والإدارة : دكتور /حممد ح�شنى يون�س

امل�شاركني : عدد 50 من ممثلى اجلمعيات الأهلية مبحافظة البحرية.

منهج اإدارة اللقاء:
القانون  م�رشوع  تق�شيم  على  واملناق�شة  اللقاء  ادارة  فى  امل�شتخدم  املنهج  اعتمد 
املوؤمتر  فاعليات  بها  �شيق�شم  التى  املحاور  ذات  مع  تتماثل  املحاور  من  عدد  اإىل  املقرتح 

اخلتامى لذات الغر�س.
بالإ�شافة اإىل جعل املناق�شة تدور فى اإطار  )توجهات، تو�شيات، ما يجب اأن يركز 

علية القانون( ولي�س �شياغات قانونية ملواد امل�رشوع املقرتح.
مع حتديد الإ�شكاليات التى واجهت النقا�س فيما جاء ببع�س ن�شو�س القانون.

وانتهت املناق�شات اإىل: 

عدد من التوجهات والتو�شيات بع�شها متفق مع ما جاء بامل�رشوع املقرتح – وبع�شها 
تعار�س معها – والبع�س الآخر مل يتعر�س لها امل�رشوع وذلك على النحو الآتى.....

اأوًل :  حمور التاأ�شي�س والإن�شاء

اأ -  فى اجلمعيات : كانت الجتاهات والتو�شيات ال�شائدة.
	 الأوراق • واإيداع  الإخطار  التاأ�شي�س مبجرد  باأن يكون  املقرتح  امل�رشوع  التفاق مع 

م�شتوفاة.
	 اأن يكون الحتاد الإقليمي مبثابة الوكيل فى ا�شتقبال الأوراق – واإيداعها مبديرية •

ال�شئون الجتماعية التى تقوم بعمليات القيد فى ال�شجالت اخلا�شة بها.
	 األ يقل عدد املوؤ�ش�شني عن )20(.•
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 	 اأن ترتك احلرية لكل جمعية من خالل نظامها الأ�شا�شى فى حتديد ميادين عملها مبا •
ل يزيد على ثالثة ميادين.

	 اأن يوؤول ن�شف قيمة الر�شم اخلا�س بالإ�شهار وقدرة )100( اإىل الحتاد الإقليمي.•
	 اأن تكون مدة جمل�س الإدارة 4 �شنوات يتم اإ�شقاط ع�شوية ن�شف املجل�س كل �شنتني •

ويجوز الرت�شيح ملدة اأخرى واحدة فقط.
ب -  فى الحتاد الإقليمي والنوعى والعام : كانت الجتاهات ال�شائدة.

	 اأن يكون ت�شكيل جمل�س الإدارة كلة بالنتخاب ورف�س فكرة التعيني نهائيًا.•
	 اأن يكون فى املحافظة الواحدة احتاد نوعى واحد ل تقل ع�شويتة عن )50( جمعية.•
	 وكذا • الت�شجيل  مع  اإجبارية  املحافظة  اإقليمى  باحتاد  اجلمعيات  ع�شوية  تكون  اأن 

ع�شوية الحتادات الإقليمية والنوعية اإجبارية بالحتاد العام.
ج -  فى املوؤ�ش�شات : اتفاق كامل مع ما جاء بامل�شروع.

مالحظة : فيما عدا ما جاء من تو�شيات عالية، هناك توافق على ما طرحه امل�رشوع 
فى اإطار التاأ�شي�س والإن�شاء.

ثانيا : حمور التمويل الداخلى واخلارجي والن�شمام اإىل ال�شبكات والتحالفات:
 اأ - فى الن�شمام لل�شبكات والتحالفات:

	 التفاق مع امل�رشوع املقرتح فى حق اجلمعية الدخول والن�شمام فى �شبكات •
باإبالغ  والكتفاء  م�رش  داخل  جمعيات  اأو  هيئات  اأو  منظمات  اأو  حتالفات  اأو 

اجلهة الإدارية بذلك.
	 اأما اإذا كانت تلك الهيئات اأو املنظمات خارج م�رش فيجب اأخذ موافقة اجلهة •

الإدارية.
ب - فى التمويل الداخلى واخلارجى :

	 التفاق مع امل�رشوع املقرتح فى تقبل اجلمعية للتربعات داخل م�رش.•
	 اأما تلقى اأو اإر�شال اأموال من اأو اإىل اخلارج فيلزم احل�شول على موافقة اجلهة •

الإدارية فى مدة اأق�شاها )30( يومًا يقع عبء اللجوء اإىل املحكمة املخت�شة على 
اجلمعية ولي�س على اجلهة الإدارية للف�شل فى اأ�شباب العرتا�س خالل خم�شة 

اأيام من تاريخ العرتا�س.
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ثالثاً: احلوكمة الر�شيدة للجمعيات الأهلية )اأجهزة اجلمعية(

اأ - اجلمعية العمومية:

	 جمل�س • طريق  عن  العمومية  اجلمعية  دعوة  فى  املقرتح  امل�رشوع  مع  التفاق 
الإدارة واملفو�س املعني طبقا للمادة 40.

	 اأما ن�شبة 10% من عدد الأع�شاء الذين لهم حق دعوة اجلمعية العمومية فيجب •
رفع تلك الن�شبة اىل 50% ل�شمان ا�شتقرار اجلمعية.

	 اأو • للقانون  الإدارية فتكون عند خمالفة احلمعية  الدعوة عن طريق اجلهة  اأما 
الالئحة ول ي�شرتط )الأمر على عري�شة ي�شدرها القا�شى(.

مالحظة : فيما عدا ما جاء من تو�شيات عالية – هناك توافق على ما طرحة امل�رشوع 
فى اإطار )اجلمعية العمومية(.

ب. جمل�س الإدارة :  يجب األ يقل عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة عن خم�شة اأع�شاء.
مالحظة : املوافقة على ما جاء بامل�رشوع فى )جمل�س الإدارة(.

رابعاً : احلل والعقوبات واملنازعات :
	 اأع�شاء • لأحد  ولي�س  فقط  الإدارية  للجهة  املحكمة  اأمام  احلل  طلب  حق  اإعطاء 

اجلمعية.
	 حل اجلمعيات يجب اأن يكون بقرار من املحكمة املخت�شة ولي�س بقرار اإدارى.•
	 عزل جمل�س الإدارة ل يتم اإل بعد موافقة الحتاد العام للجمعيات.•

مالحظة: املوافقة على ما جاء بامل�رشوع بخالف املالحظات عالية.
خام�شاً : مقرتحات عامة:

	 اإن�شاء اأماكن ودور الإيواء لالأطفال وامل�شنني واملنحرفني....اإلخ.•
	 يتم برتخي�س خا�س من اجلهة الإدارية – ولها اأن تلغى الرتخي�س عند خمالفة •

�رشوطه.
	 التفاق مع ما جاء بامل�رشوع فى �شاأن املوؤ�ش�شات الأهلية.•
	 يجب و�شع ن�شو�س ل�شبط وجود اأن�شطة املنظمات الأجنبية التى تطلب العمل •

مب�رش وتخ�شع لنوع ما من الرقابة.
	 املحافظة على ما جاء بامل�رشوع بخ�شو�س �شندوق دعم اجلمعيات.•
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3.  حمافظة �جليزة : �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
تعليقات على مقرتح قانون

اجلمعيات املقدم من املجموعة املتحدة
البناءة  على جمهوداتها  املتحدة  للمجموعة  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  نتقدم  ابتداء 
يف  دعم العمل الأهلي يف م�رشواملحاولت الدائمة للو�شول اإىل قانون جمعيات جديد يعطي 
العمل الأهلي يف م�رش مزيًدا من احلرية ومزيًدا من ال�شتقالل مع التاأكيد على مبداأ ال�شفافية 

و�شيانة وحماية اأمن املجتمع. 
اإ�شافة اإىل ذلك نتفق وكثري من النقاط والبنود مبقرتح القانون 

اإل اأن هناك بع�س التعليقات.... نرجو اأن يكون فيها مفيدًا :

اأوًل  : التاأ�شي�س والإ�شهار :
- العدد املقرتح للتاأ�شي�س ل يقل عن 20ع�شوًا.

- وعن منح احلق للمنظمات فتح مقر لها باجلمهورية ملمار�شة اأن�شطتها يف م�رش. 
املوؤ�ش�شات امل�رشية بدولة  اأو  اأن تعامل اجلالية امل�رشية  اإ�شافة �رشيطة       نرى 

املنظمة ذات املعاملة 
)مبداأ املعاملة باملثل(.

مبجرد  ال�شخ�شية  اجلمعية  ومنح  والإيداع  الإخطار  بفكرة  العمل  الحتاد  يدعم 
الإيداع.

ثانًيا : ب�شاأن املزايا.. نوافق على املزايا املمنوحة بالقانون.
مع التنبيه على اأن ا�شتهالك املياه والكهرباء تعتمد فيها ال�رشيحة املقررة للمنازل 

»ثم يكون اخل�شم 50% على هذه ال�رشيحة«.

ثالًثا : ب�شاأن جمل�س الإدارة مادة 32:
- عدد اأع�شاء املجل�س ل يقل عن 5 اأع�شاء.

- اإعادة النتخاب متى اأكمل دورتني بدًل من دورة اإل بعد ق�شاء �شنتني على الأكرث.
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رابًعا : املادة 36... ب�شاأن حظر العمل: 
للجمعية  الأمر  واإعادة  للجمعية  عمل  باأي  املجل�س  لأع�شاء  العمل  فكرة حظر  اإلغاء 
العمومية فيكون يجوز العمل لأع�شاء جمل�س الإدارة باأي عمل باأجر ب�رشط موافقة اجلمعية 

العمومية بعد تر�شيح جمل�س الإدارة...

املادة 39... العمل كمدير تنفيذي 
يعاد ترتيبها لت�شبح مادة 37 لرتباطها باملادة 36. اأو يدجمان مبادة واحدة..

باأجر  بعمل  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عمل  من  املانع  اأو  العلة  ما  اأنه  يري  فالحتاد 
للجمعية طاملا اأن اجلمعية العمومية ارتاأت ذلك وارتاأت اأن فيه املوا�شفات.

خام�ًشا : ب�شاأن حل اجلمعية:
حل اجلمعية بقرار اجلمعية العمومية غري العادية.. 

حتديد الن�شاب يكون بالأغلبية )اأغلبية %70( 
مادة 42 فقرة 7  »اإذا قامت بجمع تربعات باملخالفة »...

نري اأن حتذف من بنود حل اجلمعية ويكتفى حل جمل�س الإدارة لأنه عمل لي�شتوجب 
حل اجلمعية واإمنا تكون التبعة على جمل�س الإدارة.

وتعيني امل�شفي يكون امل�شفي من اأع�شاء اجلمعية.
)على املحكمة اإذا ق�شت بحل اجلمعية تعيني م�شفي اأو اأكرث – من اأع�شاء اجلمعية 

) تعينه  اأجر  ومقابل  حتددها  – ملدة 

�شاد�شاً : ب�شاأن املوؤ�ش�شات مادة 56...
يرى الحتاد األ يقل املبلغ عن ع�رشين األف جنيه مع ربط املبلغ بالأن�شطة اأو امليادين 

»ويزداد ع�رشة اآلف جنيه لكل ميدان«.

�شابًعا : ب�شاأن الحتادات النوعية والإقليمية :
وحتديد  ت�شكيلها..  وكيفية  الحتادات  اإدارة  جمال�س  عن  احلديث  من  املقرتح  خال 

كيفية ال�شرتاك والع�شوية للجمعيات بالحتاد.
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مع تاأكيدنا على �رشورة اأن تكون جمال�س الإدارة جميعها بالنتخاب.
- مع اإ�شافة مقرتح اأن ملجل�س الإدارة املنتخب ت�شكيل جمل�س ا�شت�شاري له من اخلرباء 

واملهتمني بالعمل الأهلي.
ع�شًوا  ع�رش  خم�شة  من  يتكون  اإدارة  جمل�س  اإقليمي  اأو  نوعي  احتاد  لكل  يكون   -
لدورة مدتها �شت �شنوات... وللمجل�س اأن ي�شتعني مبجل�س ا�شت�شاري من اخلرباء 

واملهتمني بالعمل الأهلي.
- يتوىل اإدارة الحتاد العام جمل�س اإدارة يتكون من 31 ع�شوًا كلهم بالنتخاب لدورة 
مدتها 6 �شنوات.وللمجل�س اأن يقوم بت�شكيل جمل�س ا�شت�شاري من غري اع�شائها من 

املهتمني بالعمل الأهلي.
والتحالفات  لل�شبكات  قانونية  �شياغة  اإ�شافة  اأهمية  اإىل  نلتفت  اأن  يجب  اأنه  كما   -
والئتالفات بني اجلمعيات لتنفيذ اأن�شطة اأو م�رشوعات م�شرتكة يف اأكرث من ميدان.
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4.  حمافظة �لدقهلية �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
تاريخ مناق�شة التقرير : اخلمي�س املوافق 15/ 3 / 2012 م   

مقر الجتماع :- مركز معلومات الحتاد الإقليمي.
عدد اجلمعيات احلا�رشة :- ) 50 ( عدد خم�شني جمعية ن�شطة.

التعديالت التى راأى احلا�رشون اإدخالها على التقرير �شواء باحلذف اأو بالإ�شافة.

املادة الرابعة 
اأن تعدل     على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة القائمة وقت العمل بهذا القانون 
نظامها الأ�شا�شى وفقًا لأحكامه وذلك خالل �شنة تبداأ من تاريخ العمل به واإل اعتربت منحلة 

بقوة القانون. 

قانون اجلمعيات
الف�شل الأول : تاأ�شي�س اجلمعيات

مادة )1(
    تعترب جمعية فى اأحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم م�شتمر ملدة معينة اأو 
غري معينة تتاألف من اأ�شخا�س طبيعية اأو اعتبارية اأو هما معا ل يقل عددهم عن 20 وت�شتكمل 

باقي املادة.

مادة )3( 
فقرة )ب( تلغى ويجوز اأن يكون مقر اجلمعية ا�شت�شافة ولو فى مكان مق�شور على 

اجلمعية وحدها وي�شتبدل مبقر م�شتقل وب�شند ر�شمي موثق ب�شغل مقر اجلمعية.

مادة )6( 
 يجب اأن يكون طلب اإن�شاء اجلمعية م�شحوبًا بامل�شتندات الآتية :

اأربع ن�شخ من النظام الأ�شا�شي للجمعية موقعًا عليها من جميع املوؤ�ش�شني بدًل من 
اثنني.
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مادة )7(  
فى  عليه  لالعرتا�س  وجها  ترى  ما  على  العرتا�س  حق  الإدارية  للجهة  )حتذف( 
ن�شاط  وقف  وحتذف  املوؤ�ش�شني  جماعة  بع�س  اأو  كل  على   اأو  للجمعية  الأ�شا�شى  النظام 

اجلمعية موؤقتا حلني الف�شل فى ن�س اعرتا�س اجلهة الإدارية.

مادة )8( 
توؤول اإىل اجلمعية مع الحتفاظ بباقي املادة.

مادة )9(
)حتذف(

مادة )12(
للجمعيات والحتادات اأن تطلب من الوزارات املخت�شة ندب من يلزم من املوظفني 
التابعني لها لتقدمي املعاونة الالزمة لأداء ر�شالتها بالكيفية وباملدة التى يتفق عليها وي�شدر 

بالندب قرار من الوزير املخت�س اأو من يفو�شه.

مادة )13( 
م�شمى  تغري  مهما  والكهرباء  املياه  ا�شتهالك  من   %50 قدرة  تخفي�س   )8( فقرة 

ال�رشكة �شاحبة املنتج )اأي كانت اجلهة املنتجة واملوزعة(.

مادة )14( 
بكتاب مو�شح  بان�شحابة  الإدارية  اإخطار اجلمعية واجلهة  املن�شحب  الع�شو  على   

عليه بعلم الو�شول.

مادة ) 19 ( 
اجلمعية  حل�شور  يراه  من  ندب  املخت�س  الحتاد  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  ت�شاف   

العمومية والإطالع على ال�شجالت فى حالة وجود نزاع بني اجلمعية واجلهة الإدارية.
اأوًل : اجلمعية العمومية
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مادة )24(
تتكون اجلمعية العمومية من جميع الأع�شاء الذين م�شت على ع�شويتهم 6 اأ�شهر 

وت�شتكمل باقي املادة. 

مادة )25(      
 تنعقد اجلمعية العمومية بناًء على :

دعوة ممن يفو�شه 20% على الأقل من عدد الأع�شاء الذين لهم حق ح�شور اجلمعية 
العمومية.

اأو بك�شوف مترير مقابل  بارز مبقر اجلمعية  الدعوة فى مكان  يعلن عن  اأن  يجوز 
ا�شتالم الدعوى اأو بخطاب م�شجل.

دعوة من اجلهة املخت�شة اأو الحتاد املخت�س اإذا راأت �رشورة لذلك. 

ثانياً : جمل�س الإدارة
 يكون لكل جمعية جمل�س اإدارة يتكون من عدد فردى من الأع�شاء ل يقل عن )7( ول 
يزيد عن )15( ع�شوًا تنتخبهم اجلمعية العمومية لدورة مدتها اأربع �شنوات مت�شلة دون 
اإ�شقاط ت�شتكمل باقي املادة وحتذف ول يجوز اإعادة انتخاب من اأكمل دورة املجل�س كاملة 

اإل بعد ق�شاء �شنتني على الأقل خارج املجل�س.

مادة )33(
مع مراعاة ال�رشوط اخلا�شة التى يت�شمنها النظام الأ�شا�شى للجمعية ي�شرتط فيمن 
ير�شح لع�شوية جمل�س اإدارتها اأن يكون متمتعا بحقوقه املدنية وم�شى على ع�شويته فى 

اجلمعية مدة 6 اأ�شهر على الأقل ويحدد النظام ال�شا�شى للجمعية ال�رشوط الأخرى.

مادة ) 34 ( 
جمل�س  لع�شوية  املر�شحني  اأ�شماء  املخت�س  والحتاد  الإدارية  اجلهة  اإبالغ  يجب 
اإجراء النتخابات بثالثني  اأيام التالية لقفل باب الرت�شيح وقبل موعد  الإدارة خالل ثالثة 

يومًا.
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ال�شبعة   اإخطار اجلمعية خالل  �شاأن  ذي  ولكل  الإدارية  الإقليمي واجلهة  ولالحتاد 
اأيام التالية لعر�س القائمة اأو الإخطار بها بح�شب الأحوال مبن يرى ا�شتبعاده لعدم توافر 
�رشوط الرت�شيح فيه ، فاإذا مل يثبت تنازله عن الرت�شيح خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإخطار 
ت�شدر  اأن  عليها  وجب  فيه،  الرت�شيح  �رشوط  توافر  عدم  الإدارية  للجهة  ويثبت  اجلمعية 
املخت�شة  املحكمة  اإىل  دعوى  يرفع  اأن  �شاأن  ذي  وكل  للم�شتبعد  ويكون  با�شتبعاده  قرارًا 
خالل ال�شبعة اأيام التالية ل�شدور هذا القرار وتف�شل املحكمة فى الدعوى قبل املوعد املحدد 

لإجراء النتخابات.
مادة )38(

ول  الأقل  على  اأ�شهر  ثالثة  كل  مرة  اإدارة اجلمعية  يجتمع جمل�س  اإليها(  )ي�شاف 
اأع�شائه، وعلى ع�شو جمل�س الإدارة اللتزام  اأغلبية  اإل بح�شور  يكون اجتماعه �شحيحا 
الجتماعات  عدد  ن�شف  من  اأكرث  مقبول  عذر  دون  تغيبه  حالة  وفى  الجتماعات  بح�شور 
التى يعقدها املجل�س خالل عام اعترب م�شتقياًل ويخطر بذلك بخطاب م�شجل بعلم الو�شول. 
وت�شدر قرارات جمل�س الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة لعدد احلا�رشين ما مل ين�س 
النظام الأ�شا�شى على اأغلبية اأكرث وعند ت�شاوى الأ�شوات يرجح اجلانب الذى منه الرئي�س.
التى  بالقرارات  الإدارية  واجلهة  الإقليمي  الحتاد  اإخطار  الإدارة  جمل�س  وعلى   
ت�شدر عنه اأو عن اجلمعية العمومية وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ �شدورها على الأكرث.

مادة )39(
يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعني من اأع�شاء اجلمعية العمومية اأو من غري اأع�شاءة من 

يخت�س باأعمال الإدارة التى حتددها قرار تعيينه.
مادة )40( 

تعدل اإىل اأكرب الأع�شاء �شنًا ، ويلزم املفو�س بدعوة اجلمعية العمومية خالل �شهرين 
على الأكرث من تاريخ تعيينة.

الف�شل الرابع  : حل اجلمعيات
مادة ) 42 ( 

ت�شاف لأ�شباب احلل :

	 عدم متكني اجلهة الإدارية والحتاد املخت�س من متابعة اأعمالها اأو النتقال اإىل •
مقر جديد دون اإخطار اجلهة الإدارية.
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	 املخالفات • من  اأي  ارتكاب  فى  اجلمعية  ا�شتمرت  اإذا  الإدارية  للجهة  يجوز 
اأن ت�شدر بناًء على موافقة الحتاد الإقليمي والحتاد العام  املن�شو�س عليها 
وتعيني  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  بعزل  قرارًا  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات 
جمل�س اإدارة موؤقت من اأع�شائها يبا�رش اأعمال اجلمعية حلني دعوة جمعيتها 
العمومية لنتخاب جمل�س اإدارة جديد وفقًا لأحكام هذا القانون فى مدة اأق�شاها 
�شتون يوما من تاريخ العزل ول يجوز لع�شو جمل�س الإدارة املعزول الذى ثبت 
م�شئوليته ال�شخ�شية عن وقوع خمالفات اأدت اإىل عزل املجل�س الرت�شيح اإىل هذه 

النتخابات.
وفى جميع الأحوال اإذا ثبت للجهة الإدارية عجز اجلمعية عن حتقيق الأغرا�س التى 
بعد  عليها  وجب  اإليها  امل�شار  املخالفات  من  اأي  ارتكاب  فى  متاديها  اأو  اأجلها  من  اأن�شاأت 
اإىل  الأمر  ورفع  اأن�شطتها  اإيقاف  العام  الحتاد  وموافقة  الإقليمي  الحتاد  راأى  ا�شتطالع 

الق�شاء الإدارى للف�شل فى حل اجلمعية وتعيني م�شفى لأموالها وت�شتكمل باقي املادة.
الف�شل اخلام�س: اجلمعيات ذات النفع العام

البقاء على املادة اخلا�شة بالإيواء املوؤ�ش�شات الأهلية
مادة )56( 

تن�شاأ املوؤ�ش�شة بتخ�شي�س مايل ل يقل قيمته عن خم�شني األفًا.
الف�شل الثامن:  �شندوق اإعانة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية

مادة )71(
لإعانة  �شندوقًا  ين�شئ  اأن  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  العام  لالحتاد  يجوز 
اأموال  تودع  اأن  على  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  املن�شاأة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
ال�شندوق بح�شاب الحتادات الإقليمية ول ت�رشف اإل بعد موافقة الحتاد واجلهة الإدارية.

الف�شل التا�شع: العقوبات
مادة )74( 

ويعاقب بغرامة ل تزيد على األف جنيه كال من :
)ي�شاف(

عزل كل اأو بع�س اأع�شاء جمل�س الإدارة.  
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5.  حمافظة �لغربية - �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
فى اطار قيام املجموعة املتحدة وبالتعاون مع بع�س الحتادات الإقليمية باملحافظات 
اإطار مقرتح قانون جديد للجمعيات الأهلية،. فقد مت تنفيذ لقاء  بتنفيذ لقاءات متعددة فى 
مو�شع بالتعاون مع الحتاد الإقليمي للجمعيات بالغربية يوم 2012/3/12 وذلك مبقر 
جمعية   50 بلغت  اجلمعيات  من  كبري  عدد  بح�شور  وذلك  بطنطا  الأوقاف  بعمارة  الحتاد 
بالإ�شافة اإىل رجال القانون وبع�س اأع�شاء اجلهة الإدارية، وذلك حتت اإ�رشاف الأ�شتاذ / 
�شعيد ال�شاذىل رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد، وقد بداأ اللقاء ال�شاعة العا�رشة �شباحًا وا�شتمر 

حتى الثانيه ظهرًا.

ال�شاذىل  �شعيد  الأ�شتاذ/  قبل  من  للقاء  احل�شور  باجلمعيات  بالرتحيب  بداأ  وقد 
مو�شحًا اأهمية هذا اللقاء من حيث اأن اجلمعيات هى التى �شتقوم بو�شع مقرتح القانون 

اخلا�س بها ومناق�شة مواده قبل عر�شه على اجلهات املخت�شة لإ�شداره. 

ثم بداأ عر�س املواد مادة تلو الأخرى على احل�شور ملناق�شتها واأخذ الراأى عليها، 
وقد انتهت املناق�شات على النحو التاىل : 

املوافقه  ومتت  عليها  تعديالت  اإدخال  يتم  مل  التى  للمواد  بالن�شبة 
عليها كما جاءت بالن�س فهى :

املواد من )2 اإىل 11 ومن 14 اإىل 16 ومن 18 اإىل 20 ومن 23 اإىل 25 ومن 29 اإىل 31 
ومن 35 اإىل 37 ومن 39 اإىل 55 ومن 57 اإىل 65( وكذا الف�شل الثامن والتا�شع من املقرتح.

ماجاء  اأن  على  اتفق احل�شور  فقد  بالحتادات،  ال�شابع اخلا�س  للف�شل  وبالن�شبه 
مبقرتح القانون املقدم مل يو�شح اأدوارًا مهمة لالحتادات مع اجلمعيات وبالتاىل فقد اتفق 
احل�شور على اأن املقرتح املقدم من الوزارة واخلا�س بالحتادات يجب اأن ي�شمن فى هذا 
وجود  احل�شور  رف�س  حيث  بالتعيني  اخلا�شة  وهى  عليه  التعديالت  اإجراء  بعد  القانون 
قبل  من  املبا�رش  احلر  لالنتخاب  ترتك  اأن  على  نوعها  كان  اأيًا  الحتادات  داخل  تعيني  اأى 

اجلمعيات.
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اأما بالن�شبة للمواد التى اأدخلت عليها التعديالت فهى كالتاىل :  

املادة الأوىل : األ يقل عدد املوؤ�ش�شني عن 20 ع�شوًا.
املادة )12( ي�شاف على اأن تتحمل اجلهة الإدارية كافة خم�ش�شات املنتدب كاملة.

واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اإىل  الأفراد  من  تقدم  التى  التربعات  اعتبار   )13( املادة 
تكاليف على الدخل مبا ل يزيد على %20.

املحكمة  خالل  من  العرتا�س  للجمعية  ويحق  املادة  نهاية  فى  ي�شاف   )17( املادة 
املخت�شة.

املادة )21( ت�شاف اإذا جاوزت م�رشوفاتها خم�شني األف جنيه م�رشى تعر�س على 
حما�شب قانونى 

املادة )26( تنعقد اجلمعية العمومية فى املركز الرئي�شى للجمعية اأو اأى مكان داخل 
نطاق اإ�شهار اجلمعية اجلغرافى.

املادة )28( ي�شاف ل يقل عن 10% من الأع�شاء اأو 15 ع�شو على الأقل اأيهما اأكرث.
ويجوز  اإ�شقاط  بدون  مت�شلة  �شنوات   4 الإدارة  جمل�س  مدة  تكون   )32( املادة   

للع�شو الرت�شح اأكرث من مرة.
املاده )33( ت�شاف ويكون م�شى على ع�شويته فى اجلمعية 6 اأ�شهر على الأقل.

يكتفى  وبهذا  مر�شح  لكل  اجلنائية  احلالة  ب�شحيفة  م�شحوبًا  ت�شاف   )34( املاده 
بعدم اإر�شال الأ�شماء اإىل الأمن.

املادة )38( وعلى جمل�س الإدارة اإبالغ اجلهة الإدارية والحتاد الإقليمي ب�شورة 
مهن حما�رش جل�شاته خالل 30 يومًا من تاريخ النعقاد.

املادة )56( ل يقل راأ�شمال املوؤ�ش�شة عن خم�شني األف جنيه.

اللقاء  انتهى  حتى  م�شتمرة  مناق�شات  فى  ذلك  بعد  اللقاء  ا�شتمر  ثم 
وخرجت التو�شييات بالنقاط التالية:

اأن ي�شارك الحتاد الإقليمي بكل حمافظة فى اإ�شهار اجلمعيات واأن يتم تقدمي اأوراق . 1
ال�شهر لالإحتاد الإقليمي ل�شتيفائه مع ذكر راأيه وير�شل اإىل اجلهة الإدارية.
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فتح جمالت وميادين العمل للجمعيات مع و�شع املحظورات لعمل اجلمعيات لرتتيب . 2
العمل بها.

اأن يكون التمويل اخلارجى من اجلهات امل�رشح بها واأن يكون رد وزارة الت�شامن . 3
خالل التمويل الأجنبى ثالثني يومًا.

اأن يكون حل اجلمعيات اأو عزل جمال�س اإدارتها بعد اأخذ راأى الإحتاد الإقليمي.. 4
يتم تعيني جمل�س اإدارة موؤقت باملادة والوارد باملادة 40 من قانون 84 ل�شنة 2012 . 5

من اأع�شاء اجلمعية العمومية اأو اأع�شاء جمل�س الإدارة الباقني اأو غريهم.
فى حالة حل اجلمعيات اإجباريا يتم اأخذ راأى الإحتاد الإقليمي باملحافظة.. 6
عند ت�شكيل جلان لفح�س اأعمال اجلمعيات اأن يت�شمن قرار ت�شكيل اللجان بع�شو . 7

من الحتاد الإقليمي.
عند �شهر اجلمعيات يطلب من املوؤ�ش�شني �شحيفة احلالة اجلنائية.. 8
مدة جمل�س الإدارة اأربع �شنوات بدون اإ�شقاط.. 9

تعقد اجلمعية العمومية فى النطاق اجلغرافى لالإ�شهار.. 10
الن�شاب القانونى للجمعية العمومية العادية يكون بن�شبة 10% من الأع�شاء وبحد . 11

اأدنى 15 ع�شوًا
عودة احلج والعمرة لوزارة الت�شامن الجتماعى ويكون الحتاد الإقليمي م�شئوًل . 12

عنها بالت�شامن مع مديريات الت�شامن.
الأقل حل�شور اجتماع اجلمعية . 13 الع�شوية �شتة �شهور على  اأن يكون م�شى على 

العمومية اأو تر�شيحه ملجل�س الإدارة.
مع . 14 العمل  فى  اأكرب  دورًا  واإعطاوؤها  للجمعيات  الإقليمية  الإحتادات  دور  تفعيل 

اجلمعيات وحل م�شاكلها مع اجلهة الإدارية.
اأن ميثل رئي�س جمل�س الإدارة الحتاد الإقليمي فى جمل�س ال�شعب باملحافظة.. 15
اإعفاء اجلمعيات من �رشيبة الأرباح التجارية.. 16
اأن يكون املبلغ املقرتح لأى موؤ�ش�شة لإ�شهارها منا�شبًا لتنفيذ غر�شها.. 17

ومتت املوافقة على املقرتح املقدم من املجموعة بعد ت�شمينه التو�شيات بعاليه.
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 6.  حمافظة �لفيوم - �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
الأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  قانون جديد  ملقرتح  الأولية  امل�شودة  على  التعليق    
احلقوق  بكليه  الجتماعية  الت�رشيعات  ق�شم  ورئي�س  اأ�شتاذ  الربعى  اأ.د /اأحمد  من  املقدم 

جامعه القاهرة. 

 وفيما يلى بع�س التعديالت على املواد التى ت�شمنها املقرتح :

املادة الأوىل ، املادة الثانية
املاده الأوىل والثانية الواردة بالقانون 84 ل�شنة 2002 اأكرث و�شوحًا ودقة واإحكامًا فى ال�شياغة. 

املادة الثالثة
ال�شئون الجتماعية،  القانون وزارة  اأحكام هذا  الإدارية فى تطبيق  يق�شد باجلهة 
كما يق�شد باملحكمة املخت�شة حمكمة الق�شاء الإدارى الواقع فى دائرة اإخت�شا�شها مركز 
اإدارة اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية اأو الإحتاد العام اأو النوعى اأو الإقليمي بح�شب الأحوال. 

املادة الرابعة
على اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون اأن تعدل نظامها 
الأ�شا�شى وفقًا لأحكامه وذلك خالل 12 �شهرًا تبداأ من تاريخ العمل به واإل اعتربت منحله 

بقوة القانون. 

املاده اخلام�شة وال�شاد�شة وال�شابعة والثامنة
ل تعليق على امل�شودة الأولية.

الف�شل الأول : تاأ�شي�س اجلمعيات

ماده )1(
 تعترب جمعية فى تطبيق اأحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم م�شتمر ملدة معينة 
اأو غري معينه تتاألف من اأ�شخا�س طبيعيني اأو اأ�شخا�س اعتباريني اأو منهما مبا ل يقل عددهم 

فى جميع الأحوال عن ثالثني وذلك لغر�س غري احل�شول على ربح مادى. 
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مادة )2( 
وفقًا لذات املادة بقانون 84 ل�شنة 2002. 

مادة )3(
وفقًا لذات املاده بقانون 84 ل�شنة 2002.

مادة )4(
وفقًا لذات املاده بقانون 84 ل�شنة 2002.

مادة )5(
وفقًا لذات املاده بقانون 84 ل�شنة 2002.

مادة )6(
ل تعليق على امل�شوده الأولية. 

مادة )7(
النظام  فى  عليه  لالعرتا�س  وجهًا  ترى  ما  على  الإعرتا�س  حق  الإدارية  للجهة 
الأ�شا�شى للجمعية اأو على كل اأو بع�س جماعة املوؤ�ش�شني على اأن يكون الإعرتا�س م�شتندًا 

اإىل ن�س قانونى. 

مادة )8(  : ل تعليق 

مادة )9(:  يتم اإلغاوؤها 

مادة )10( :  ل تعليق 

الف�شل الثانى : اأغرا�س اجلمعيات وحقوقها والتزاماتها
املادتان  )11( ، )12( يبقى عليهما وفقا لن�شها بالقانون 84 ل�شنة 2002. 

ماده )13( وفقًا لذات املاده الوارده بالقانون 84 ل�شنه 2002 بالتعديالت التالية : 
	 اأنواع • جميع  من  القانون  هذا  من   18 باملادة  عليها  املن�شو�س  الأن�شطة  اإعفاء 

ال�رشائب والر�شوم. 
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	 الإعفاء من �رشيبة املبيعات التى يقع عبء اأدائها على اجلمعية. •
	 اعتبار التربعات التى تقدم للجمعيات اأو املوؤ�ش�شات الأهلية تكاليف على الدخل مبا •

ل يزيد على %15. 
	 تخفي�س قدرة 50% من اأجور نقل املعدات والآلت بوا�شطة ال�شكك احلديدية. •
	 يقوم • التى  الطبيعى  والغاز  والكهرباء  املياه  اإ�شتهالك  من   %50 قدرة  تخفي�س 

باإنتاجها اأو توزيعها الهيئات العامة و�رشكات القطاع العام و�رشكات قطاع الأعمال 
العام. 

ماده )14(
اأن يخطر اجلمعية  ي�شاء على  اأى وقت  الن�شحاب من اجلمعية فى  لكل ع�شو حق 
واجلهة الإدارية بذلك بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول لكال، ول يخل ذلك بحق اجلمعية 

فى مطالبته مبا يكون م�شتحقًا عليه اأو باأموالها لديه. 
مادة )15(  كما وردت بالقانون 84 ل�شنه 2002. 
مادة )16( كما وردت بالقانون 84 ل�شنه 2002.

مادة )17(
املنح والتربعات والهدايا داخل جمهورية  الأموال وقبول  تلقى  للجمعية احلق فى 
الأ�شخا�س  ومن  اأجانب  اأو  كانوا  م�رشيني  الطبيعيني  الأ�شخا�س  من  العربية  م�رش 
العتبارية امل�رشية واملنظمات الأجنبية املرخ�س لها مبمار�شة ودعم اأن�شطة اجلمعيات وفقًا 

لهذا القانون اأيا كان طبيعة هذه الأموال لدعم مواردها املايه فى �شبيل حتقيق اأغرا�شها. 
ويجوز لأى جمعية اأن حت�شل على اأموال من اخلارج �شواء من �شخ�س م�رشى اأو 
اأن يتم اإخطار اجلهة الإدارية بكافة  اأو من ميثلها من الداخل على  اأجنبية  اأو جهة  اأجنبى 
وذلك  اجلمعية  بح�شاب  التمويل  ورود  عن  وكذلك  املانحة  واجلهة  اجلمعية  بني  املكاتبات 

بقيمة التمويل واجلهة املانحة والأن�شطه التى �شيتم تنفيذها بهذا التمويل. 
بعد  اإل  باخلارج  منظمات  اأو  اأ�شخا�س  اإىل  اأمواًل  تر�شل  اأن  للجمعية  يجوز  ول 
احل�شول على موافقة اجلهة الإدارية فيما عدا قيمة ر�شوم الع�شوية للجمعية فى الن�شمام 
اأو ال�شرتاك اأو النت�شاب اإىل ناد اأو جمعية اأو هيئة اأو منظمة مقرها جمهورية م�رش العربية. 
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املواد  ) 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 (  ل تعليق عليها. 
الف�شل الثالث : اأجهزة اجلمعية

اأوًل : اجلمعية العمومية
ماده )24( )25( يبنى عليها كما وردت بالقانون 84 ل�شنه 2002. 

ماده )26(
     كما وردت بالقانون 84 ل�شنة 2002 فيما عدا » يجوز للجمعية العمومية النظر فى غري امل�شائل 
الواردة بجدول الأعمال مبوافقة الأغلبية املطلقه ملجموع عدد اأع�شائها«. فيتعني اإلغاوؤها. املواد 

)27، 28، 29، 30، 31 ( ل تعليق عليها. 
ثانياً : جمل�س الإدارة:

ماده )32( يبقى عليها كما وردت بالقانون 84 ل�شنه 2002.
ماده )33(

مع مراعاة ال�رشوط اخلا�شة التى ينظمها النظام الأ�شا�شى للجمعية ي�شرتط فيمن ير�شح لع�شوية 
جمل�س اإدارتها اأن يكون متمتعًا بحقوقه املدنية وم�شى على ع�شويته العاملة فى اجلمعية مده 12 

�شهرًا على الأقل ويحدد النظام الأ�شا�شى للجمعية ال�رشوط الأخرى.
املواد ) 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ( يبقى عليها كما وردت بالقانون 84 ل�شنة 2002.

الف�شل الرابع حل اجلمعيات
ماده )41(

     يجوز بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية حل اجلمعية وفقًا للقواعد املقررة فى نظامها 
الأ�شا�شى ويجب اأن يت�شمن قرار احلل اأن يتوىل الحتاد الإقليمي اأو اجلهة الإدارية كم�شف ملدة 

يحددها القرار وكذلك اأتعاب امل�شفى.  
املواد  )42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47( ل تعليق عليها. 

الف�شل اخلام�س : اجلمعيات ذات النفع العام
املواد ) 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ( يبقى عليها  كما وردت بالقانون 84 ل�شنة 2002 

فيما عدا اإمتيازات ال�شلطه العامه فيتم تعديلها على الوجه التاىل : 
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»عدم جواز احلجز على اأموالها كلها اأو بع�شها وعدم حواز متلك هذه الأموال مبعنى املدة وجواز 
قيام اجلهه الإدارية املخت�شة بنزع امللكية للمنفعة العامة لالأغرا�س التى تقوم بها اجلمعية واإزالة 

التعدى بالطريق الإدارى على ممتلكات اجلمعيات ذات النفع العام بقرار حمافظ«. 

الباب الثانى
املوؤ�ش�شات الأهلية

املواد )55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64( يبقى عليها كما وردت بالقانون 84 
ل�شنه 2002. 

الف�شل ال�شاد�س وال�شابع والثامن والتا�شع
الحتادات النوعية والإقليمية

ماده )66(
اإقليمى على م�شتوى املحافظه الواحدة، ول يجوز  اأكرث من احتاد  اإن�شاء  •					ل يجوز 
اإن�شاء اأكرث من احتاد نوعى لذات الن�شاط الواحد فى نطاق املحافظة الواحدة ب�رشط 

األ يقل عدد اأع�شاء كل احتاد نوعى عن ع�رشة جمعيات اأو موؤ�ش�شات اأهلية. 
يخ�ش�س 0.5 % )ن�شف فى املائة( من ح�شيلة الحتاد العام لالحتادات الإقليمية.  	•

وجوبيًا.  الإقليمية  بالحتادات  اجلمعيات  ع�شوية  تكون  اأن  	•
ا�شت�شاريًا  ولي�س  وجوبيًا  منه  يطلب  فيما  الإقليمي  الحتاد  راأى  يكون  اأن  	•
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7.  حمافظة �لقاهرة -  �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
 م�شتخل�شات النقا�س

 اأوًل :
واملوؤ�ش�شات  باجلمعيات  اخلا�س   2002 ل�شنة   84 رقم  القانون  اأن  على  التاأكيد   
الأهلية يعترب ل�شالح اجلمعيات وبه مزايا جديدة وحرية اأكرث للجمعيات باملقارنة بالقيود 

التي كانت موجودة يف القانون 32 ل�شنة 64.
 ونوؤكد على اأن اأي تعديل لبد اأن يكون لزيادة مزايا وحقوق اجلمعيات واأل ينتق�س 
من حقوق ومزايا اجلمعيات واأل يحمل اجلمعيات اأية التزامات اأو اأعباء جديدة.. ويكون 
ذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام الد�شتور والتفاقيات واملواثيق واملعاهدات الدولية وحيثيات 
 ،99 ل�شنة  القانون 153  د�شتورية  بعدم  العليا يف 2000/6/3  الد�شتورية  املحكمة  حكم 

وفيما ل يتعار�س مع النظام العام والآداب.
ونوؤكد على حق اأع�شاء اجلمعية العمومية يف حرية الرت�شيح ملجل�س الإدارة دون اأي 

قيود من الدولة.
كما نوؤكد على اخت�شا�س الق�شاء دون غريه بكافة املنازعات التي تن�شاأ �شواء داخل 

اجلمعية اأو مع غريها.
اأن امل�شاكل التي تعاين منها اجلمعيات جزء منها يتعلق بالن�شو�س الت�رشيعية، اإل 
اأنه تالحظ اأن امل�شاكل معظمها من عيوب تطبيق القانون وذلك يلزم و�شع مادة خا�شة  حتدد 
عقاب من يخطئ من املكلفني عن عمد يف تطبيق ن�شو�س القانون اأو لعدم تطبيق ن�شو�س 

القانون ولئحته التنفيذية.
اأن  باعتبار  اجلمعية  باأع�شاء  تلحق  اأن  التي ميكن  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  اإلغاء 

ن�شاط اجلمعية عمل طوعي بالأ�شا�س.
ثانياً : 

املادة )4(
وي�رشي حكم   « د�شتوريتها وهي  لعدم  الثانية   الفقرة  الإ�شدار، حذف  مواد  من   
اأو  اجلمعية  موافقة  وب�رشط  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  فروع  على  ال�شابقة  الفقرة 

املوؤ�ش�شة التي تتبعها الفروع«.
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املادة )2( 
 من مواد القانون »نهاية الفقرة الأوىل – حتذف كلمة مالئما  وت�شبح الفقرة  »مقرا 

يف جمهورية م�رش العربية.

املادة )3(
 يف الفقرة )اأ( ا�شم اجلمعية على اأن يكون م�شتقا من غر�شها.. حتذف عبارة ) على  

اأن يكون م�شتقا من غر�شها(.

تعدل املادة )6(، املادة )8( وتكونان مادة واحدة كالآتي : 
تلتزم اجلهة الإدارية بقيد ملخ�س النظام الأ�شا�شي للجمعية يف ال�شجل اخلا�س املعد 
لذلك من تاريخ قيام ممثل جماعة املوؤ�ش�شني بتقدمي طلب القيد م�شحوبا بامل�شتندات امل�شار 

اإليها يف املادة )5( من هذا القانون م�شتوفاة.
القيد، فاإذا تبني للجهة الإدارية  باإجراء هذا  وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية 
– اأن من بني اأغرا�س اجلمعية ن�شاطا مما حتظره  – من تاريخ القيد  خالل ال�شتني يوما 
ممثل  به  يخطر  م�شبب  بقرار  القيد  طلب  رف�س  عليها  وجب  القانون  هذا  من   )11( املادة 
جماعة املوؤ�ش�شني مبوجب كتاب مو�شي عليه بعلم الو�شول وعلى اجلهة الإدارية اإذا راأت 
وجها لالعرتا�س على ما ترى فيه خمالفة للقانون يف النظام الأ�شا�شي للجمعية وفيما يتعلق 
باملوؤ�ش�شية اإخطار اجلمعية باأ�شباب اعرتا�شها بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول خالل املدة 

امل�شار اإليها �شابقا.
املادة )7( 

النزاع  تاريخ عر�س  يوما )من  �شتني  : وت�شدر قرارها خالل   اإىل  تعدل    4 البند   
عليها(  تعدل اإىل "من تاريخ تقدمي الطلب".

البند 5  يعدل اإىل..  ويكون قرار اللجنة ملزما... وحتذف عبارة )واجب التنفيذ اإذا 
قبله طرفا النزاع(.

املادة )9(
 بداية املادة » لكل ذي �شاأن حق الطالع 000 تعدل اإىل لكل ذي �شفة حق 
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املادة )13(  
البند 6   حتذف عبارة » وي�شدر بتحديد اجلمعيات التي ت�رشي عليها هذه التعريفة 

قرار من اجلهة الإدارية.
البند 7   حتذف عبارة » التي تقوم باإنتاجها الهيئات العامة و�رشكات القطاع العام 

واأية جهة حكومية«. 
املادة )25( 

اجلمعية  ح�شور  حق  لهم  الذين  الأع�شاء  عدد  من   )%25( يفو�شه  من     2 بند 
العمومية.. تعدل اإىل ن�شبة )%20(.

املادة )32(
 حتذف عبارة )على اأن يجرى جتديد انتخاب ثلث اأع�شاء املجل�س بدل ممن تنتهى 

ع�شويتهم بطريق القرعة كال �شنتني(.
مادة )35( تلغى.

املادة )40( تعدل اإىل الآتي : 
مع مراعاة اأحكام النظام الأ�شا�شي للجمعية، اإذا اأ�شبح عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة 
راأي  اأخذ  بعد  ال�رشورة،  عند  الجتماعية  ال�شئون  لوزير  لنعقاده �شحيحا، جاز  يكفي  ل 
بني  من  مفو�شا  م�شبب  بقرار  يعني  اأن  الأهلية،  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  الإقليمي  الحتاد 
الأع�شاء الباقني اأو من اأع�شاء اجلمعية العمومية، تكون له اخت�شا�شات جمل�س الإدارة، 
اأع�شاء جمل�س  باقي  اأ�شهر ل�شتكمال  العمومية خالل ثالثة  املفو�س دعوة اجلمعية  وعلى 
امل�شار  امليعاد  لفوات  التايل  اجلمعة  يوم  القانون  بحكم  اإليه  مدعوة  اعتربت  واإل  الإدارة 
اإليه، وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون اأو�شاع هذا الجتماع، وتنتهي مهمة املفو�س 

بانتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة املكملني للمجل�س.
مادة )42(

الق�شاء  قبل  من  بات  ق�شائي  بحكم  اإل  الإدارة  جمل�س  اأو  اجلمعية  حل  يجوز  ل   
املخت�س.
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مادة )60(  
واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  العام  والحتاد  الإدارية  اجلهة  وتخطر  الثانية..  الفقرة 

الأهلية.. تعدل اإىل ) وتخطر اجلهة الإدارية والحتاد املخت�س(. 
واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  العام  الحتاد  ويخطر  الفقرة..  اأخر  يف  الثالثة..  الفقرة 

الأهلية.. تلغي لت�شبح.. بعد اأخذ راأي الحتاد املخت�س.
املادة )62، 63( تلغى.

املادة )66( ت�شبح كالآتي : 
»ل يجوز اإن�شاء اأكرث من احتاد اإقليمي على م�شتوى املحافظة الواحدة، ول يجوز 
اإن�شاء اأكرث من احتاد نوعي لذات الن�شاط يف نطاق املحافظة الواحدة ب�رشط األ يقل عدد كل 

احتاد عن ع�رشة من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
مادة ) 67(

 ويخ�شع الحتاد يف تاأ�شي�شه وحله لأحكام وتاأ�شي�س وحل اجلمعيات )تعدل اإىل.. 
ويخ�شع الحتاد لالأحكام الواردة يف هذا القانون(.

مادة )69( تعدل اإىل : 
رئي�س  يعني  ع�شوا  ثالثني  من  يتكون  اإدارة  جمل�س  العام  الحتاد  اإدارة  ويتوىل 
اجلمهورية رئي�س الحتاد وينتخب الباقون من بني اأع�شاء الحتادات الإقليمية والنوعية 

اخلا�شعة لأحكام هذا القانون وتكون مدة املجل�س �شت �شنوات.
مادة )70( تعدل اإىل : 

يكون لالحتاد العام موؤمتر عام يتكون من الحتادات النوعية والإقليمية ويكون لهم 
حق انتخاب اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد العام.
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8. حمافظة �لقليوبية- �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
تقرير عن لقاء مناق�شة اجلمعيات مل�شودة مقرتح املجموعة املتحدة 

مل�شروع قانون اجلمعيات
تاريخ اللقاء : 15 -2012-3 

عدد امل�شاركني:  50 جمعية
اأمني  مكى  – ح�شن  الحتاد  م�شت�شار  العظيم  عبد  اإبراهيم   : ال�شادة  النقا�س  اأدار 
ال�شندوق – حممد ال�شيد تركى ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد – ال�شيد ح�شن مدير عام اإدارة 

�شرب اخليمة لل�شئون الجتماعية. 

ملخ�س ملا دار فى النقا�س:
املتحدة  املجموعة  مقرتح  حول  اعاله  املذكورين  ال�شادة  خالل  من  النقا�س  اأدير 
مل�شودة م�رشوع القانون اجلديد للجمعيات الأهلية والذى مت توزيعه على احلا�رشين بقاعة 
اإ�شكان الكابالت ب�شربا اخليمة وذلك بهدف التو�شل اىل روؤى  الجتماعات بجمعية تنمية 
للظروف  ومالئما  حرية  اأكرث  قانون  اإىل  و�شول  الأ�شا�شية  والنقاط  املواد  حول  م�شرتكة 
احلالية التى متر بها البالد داخل جمهوريى م�رش العربية.. وقد مت تالوة مادة من مواد 

امل�رشوع املقرتح وكان للجمعيات راأى حول املواد الآتية :
مادة 1  :  العدد الذى تتاألف منه اجلمعيات ل يقل عن 25 فردًا من املوؤ�ش�شني.

مادة 6 : 3  �شند موثق ل�شغل مقر اجلمعية.
مادة 9 : تلغى هذه املادة.

مادة 12 : مدة الندب 4 �شنوات قابل للتجديد.
مادة 16 : ي�شاف اإىل املادة  »و�شدور موافقة كتابية من اجلهة الإدارية«.

بطلبا  يتقدم  ان  للغري  »يجوز  الآتى:  تت�شمن  بحيث  املادة  �شياغة  يعاد   :  17 مادة 
للجهة الإدارية م�شفوعًا بامل�شتندات اإذا تبني له اأن اجلهة املمولة ت�رش بالأمن القومى«.

مادة 24 : تتكون اجلمعية العمومية من جميع الأع�شاء العاملني.
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مادة 25 /2 دعوة من يفو�شه 25% من الأع�شاء. 
مادة 25 /3 تلغى هذه الفقرة فقرة 4 دعوة اجلهة الإدارية املخت�شة اذا كان هناك 

خمالفات ج�شيمة
مادة 32 : يتكون جمل�س اإدارة من عدد فردى من الأع�شاء ل يقل عن 5 اأفراد مع 
اإلغاء الفقرة الثانية من املادة  وهى »ل يجوز اإعادة انتخاب............... خارج املجل�س«.

مادة 40 : ي�شتبدل بكلمة »مفو�س« فى الفقرة الثالثة ب »جمل�س موؤقت«.
اإداريًا  اجلمعية  حل  يجوز  وت�شتبدل  ق�شائيا  اجلمعية  حل  جواز  اإلغاء   :  42 مادة 
مبعرفة اجلهة الإدارية بعد اأخذ راأى الوزارة والحتاد العام للجمعيات الأهلية فى احلالت 

التالية .................،.................
مادة 3/54 حل جمل�س اإدارة اجلمعية وتعيني جمل�س موؤقت ملدة �شنة..................
األف  ثالثني  عن  قيمته  تقل  ل  مال  بتخ�شي�س  الأهلية  املوؤ�ش�شة  تن�شاأ   :  56 مادة 

جنيه............
مادة 74 : مع عدم الإخالل..........................

ويعاقب بغرامة ل تزيد على 5000 جنيه )بدًل من األفى جنيه(.
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9. حمافظة بنى �صويف - �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
تقرير حول اللقاء الت�شاوري بقاعة املوؤمترات مبحافظة بنى �شويف

يوم  الأحد املوافق 2012/3/18

املتعلق مبناق�شة بنود واأحكام م�شروع قانون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية

 بناء على دعوة وجهها الحتاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببنى �شويف للمهتمني 
بالعمل الجتماعي باملحافظة ملناق�شة بنود واأحكام م�رشوع قانون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 
الأهلية املعد من قبل ال�شيد الأ�شتاذ الدكتور/ اأحمد الربعي )اأ�شتاذ دكتور بكلية احلقوق 

جامعة القاهرة ( وحتت رعاية املجموعة املتحدة. 
املوافق  الأحد  يوم  من  �شباحًا  العا�رشة  ال�شاعة  متام  يف  اللقاء  فعاليات  بداأت  فقد 
2012/3/18 بقاعة املوؤمترات مبحافظة بنى �شويف بح�شور عدد 40 م�شاركًا من روؤ�شاء 
وبع�س  �شويف  بنى  مبحافظة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اإدارات  جمال�س  واأع�شاء 

العاملني بالإدارات الجتماعية واملحلية باملحافظة ورجال الإعالم.
اأدار اللقاء ال�شيد الأ�شتاذ/ حممد جمال عبد املجيد – رئي�س الحتاد، حيث تناول يف 
بداية الأمرعر�شًا موجزًا و�رشيعًا مل�رشوع القانون املقدم من املجموعة املتحدة... وبعدها 

مت تناول مواد واأحكام م�رشوع القانون باملناق�شة بني ال�شادة احل�شور.
 وقد ا�شتمر اللقاء على ما يقارب اأكرث �شت �شاعات، حيث انتهي يف متام ال�شاعة 

الثالثة ع�شرا، وقد اأ�شفر عن التو�شيات الآتية :

بالن�شبة للمواد التى وافق عليها احل�شور بدون اأى تعليق عليها فقد �شملت املواد :
 31، 30، 29، 28، 26 ،24، 22، 20، 15، 14، 12 ،11 ،10 ،9 ،8، 4 ،3 ،2 ،1(
 ،62 ،60، 59، 58 ،57، 55، 52 ،51 ،50 ،49 ،48، 47 ،46 ،45، 44، 43، 37، 33،36

) 74، 73، 72، 69، 68 ،63
 بالن�شبة للمواد التى اتفق اأغلبية احل�شور على تناولها بالتعديل وهي :
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املادة اخلام�شة  
  يودع ممثل جماعة املوؤ�ش�شني طلب تاأ�شي�س اجلمعية م�شحوبًا بامل�شتندات الالزمة 
للت�شجيل  الإدارية  للجهة  الحتاد  يرفعها  ا�شتيفائها  وبعد  املخت�س  الإقليمي  الحتاد  لدي 

واإخطار الحتاد خالل ع�رشة اأيام وتثبت بعدها ال�شخ�شية العتبارية للجمعية.

 املادة ال�شاد�شة
 يجب اأن يكون طلب اإن�شاء اجلمعية م�شحوبًا بامل�شتندات الآتية :

عدد )5 ( ن�شخ من النظام الأ�شا�شي للجمعية.........
�شند �شغل اجلمعية ملقرها بالإيجار اأو امللكية اأو ال�شت�شافة.

والر�شم الواجب اأداوؤه مقابل قيد نظام اجلمعية يف ال�شجل اخلا�س مبا ل يزيد على 
للجمعيات، و100ج لالحتاد  الإعانات  300ج ثالثمائة جنيه يخ�ش�س منها مائة ل�شندوق 

الإقليمي، 100ج لالحتاد العام للجمعيات الأهلية.

 املادة الثالثة ع�شرة
 كما هي........

ما عدا الفقرة ال�شاد�شة منها : تكون التكاليف على الدخل 20 %.    

املادة ال�شاد�شة ع�شرة
  يجوز للجمعية اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو ناٍد 

يكون مقره خارج م�رش ب�رشط اإبالغ اجلهة الإدارية والحتاد الإقليمي املخت�س.

املادة ال�شابعة ع�شرة
 بعد اإخطار اجلهة الإدارية املخت�شة والحتاد الإقليمي املخت�س.

املادة الثامنة ع�شرة 
باملتطوعني  ال�شتعانة  املالية.............  مواردها  دعم  �شبيل  يف  للجمعية  يجوز 

و�شباب اخلدمة العامة دون حتميل اجلمعية اأعباء للتاأمينات الجتماعية عنهم. 
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املادة التا�شعة ع�شرة 
ل يجوز لغري املوظفني الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من وزير ال�شئون الجتماعية 

وكذلك موظفي الحتاد الإقليمي املخت�س دخول مقر اجلمعية....... اإلخ.

املادة احلادية والع�شرون
يجب اأن يكون لكل جمعية......... واإذا جاوزت م�رشوفاتها اأو اإيراداتها  ثالثنب 
اأحد املحا�شبني املقيدين........  األف جنيه وجب على جمل�س الإدارة عر�س احل�شاب على 

اإلخ.

 املادة الثالثة والع�شرون
يف الأحوال التى ي�شدر فيها جمل�س الإدارة قرارا تري اجلهة الإدارية........ فيكون 

لهذه اجلهة خالل ع�رشة اأيام من تاريخ اإبالغها بالقرار اأن تطلب من اجلمعية...... اإلخ.

املادة اخلام�شة والع�شرون
 تنعقد اجلمعية بناء على :

..................................  .1
2.   دعوة ممن يفو�شه 40 % من عدد الأع�شاء.......................

...................................  .3
4.   دعوة من اجلهة الإدارية املخت�شة اأو الحتاد الإقليمي املخت�س...............   

املادة ال�شابعة والع�شرون
يندب من  اأن  املخت�س  الإقليمي  العمومية.......... ولالحتاد   يجب دعوة اجلمعية 

ميثله يف ح�شور هذه الجتماعات.
املادة الثانية والثالثون

عن  يقل  ل  الأع�شاء  من  فردي  عدد  من  يتكون  اإدارة  جمل�س  جمعية  لكل  يكون   
)خم�شة( ول يزيد على )خم�شة ع�رش( تنتخبهم اجلمعية العمومية لدورة مدتها �شت �شنوات 
وفقا للقواعد املقررة يف النظام الأ�شا�شي للجمعية على اأن يجري جتديد ن�شف اأع�شائه اأو 

الن�شف زائد واحد بدل ممن تنتهي ع�شويته بطريق القرعة كل ثالث �شنوات.
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ملحوظة  
)) تلغي الفقرة اخلا�شة بعدم جواز انتخاب من اأكمل دورة املجل�س كاملة اإل بعد 

ق�شاء �شنتني.......((.

املادة الرابعة والثالثون
يجب اإبالغ اجلهة الإدارية املخت�شة والحتاد املخت�س باأ�شماء املر�شحني...... اإلخ.

املادة اخلام�شة والثالثون
الإدارية  العمل يف اجلهة  الإدارة باجلمعية وبني  يحظر اجلمع بني ع�شوية جمل�س 
على  الرقابة  اأو  التوجيه  اأو  الإ�رشاف  تتويل  التى  العامة  اجلهات  من  غريها  اأو  املخت�شة 

اجلمعية ول ي�رشي هذا احلظر....... اإلخ. 

املادة الثامنة والثالثون
 يجب اأن ينعقد جمل�س اإدارة اجلمعية مرة على الأقل كل �شهرين....... وعلى جمل�س 

الإدارة اإبالغ اجلهة الإدارية والحتاد املخت�س ب�شورة من حما�رش جل�شاته..... الخ.

 املادة التا�شعة والثالثون
 تلغي ول تدرج يف امل�رشوع.

 املادة اأربعون
....... ويف حالة تعذر مبا�رشة اأعمال املجل�س على جميع اأع�شائه يقوم وزير ال�شئون 
العمومية مفو�شًا على  اأع�شاء اجلمعية  اأحد  بتعيني  العام  بعد موافقة الحتاد  الجتماعية 
املجل�س  حل  ارتكب  اإذا  العام  الحتاد  موافقة  بعد  الإدارة  جمل�س  حل  يجوز  كما  اجلمعية 
الرت�شيح  املخالفات  م�شئولية  عليه  تقع  ملن  الجتماعية ول يجوز  ال�شئون  بقرار من وزير 

لع�شوية جمل�س اإدارة اجلمعية.

 املادة الثانية واأربعون 
يجوز حل اجلمعية بحكم من املحكمة البتدائية...... اأو اجلهة الإدارية بعد موافقة 

الحتاد العام للجمعيات الأهلية  وذلك يف احلالت الآتية...... اإلخ.

الف�صل الثاين   املالحظات واملقرتحات املقدمة على امل�سودة الثانية والثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة  
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املادة الثالثة واخلم�شون
 ي�شاف اإليها )كما يجوز لالحتاد الإقليمي املخت�س من خالل ممثليه الطالع على 
م�شتندات و�شجالت هذه اجلمعيات للوقوف على مدي حتقيقها لأغرا�شها يف تنمية املجتمع(.

 املادة الرابعة واخلم�شون 
العام..... لنتخاب  بعد موافقة الحتاد  اأحدها  اأو  الآتية  الإجراءات  اتخاذ   .......
والأخطاء  املخالفات  عن  م�شئوليته  تثبت  من  تر�شيح  اإعادة  يجوز  ول  جديد  اإدارة  جمل�س 

اجل�شيمة من اأع�شاء املجل�س الذى �شدر قرار بحله.
))بالن�شبة للن�س املتعلق » بالإيواء »فريي احلا�رشون باأنه كاٍف وتنظمنه بعد ذلك 

الالئحة التنفيذية ولئحة الن�شاط التى ت�شدرها الوزارة املخت�شة((.

 املادة ال�شاد�شة واخلم�شون
تن�شاأ املوؤ�ش�شة بتخ�شي�س مال ل تقل قيمته عن 100 األف جنيه وتلتزم املوؤ�ش�شات 

القائمة وقت �شدور هذا القانون بتوفيق اأو�شاعها طبقا لأحكامه 
 املادة واحد و�شتون

..... جمل�س اأمناء يتكون من ثالثة اأ�شخا�س على الأقل ول يزيد على خم�شة ع�رش 
�شخ�شا.......

املادة الرابعة وال�شتون
كما هي ما عدا الفقرة الأويل من املادة )ي�شاف اإليها احل�شول على موافقة الحتاد 

العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية(.

املادة ال�شاد�شة وال�شتون
 تن�شيء اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية فيما بينها احتادات نوعية اأو اإقليمية تكون 
لها ال�شخ�شية العتبارية، وي�شكل الحتاد النوعي من اجلمعيات اأو املوؤ�ش�شات التى تبا�رش 
الحتاد  ويتكون  فقط.  اجلمهورية  م�شتوي  على  معني  جمال  يف  مت�رشكا  ن�شاطا  متول  اأو 
الإقليمي من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اأيا كان ن�شاطها والواقعة يف حمافظة اأو اإقليم 
عدد  يقل  األ  ويجب  الواحدة  املحافظة  يف  اإقليمي  احتاد  من  اأكرث  اإن�شاء  يجوز  ول  معني 
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اجلمعيات املن�شمة لأى احتاد عن ع�رشة جمعيات  وتخت�س الحتادات الإقليمية با�شتالم  
طلبات واأوراق �شهر اجلمعيات وا�شتيفائها ومراجعتها ورفعها للجهة الإدارية ل�شت�شدار 

قرار ال�شهر فورا واإخطار الحتاد به.
املادة ال�شابعة وال�شتون

 يتكون جمل�س اإدارة الحتاد الإقليمي اأو النوعي من 15 ع�شوا بالنتخاب من ممثلي 
اجلمعيات املن�شمة لالحتاد.

املادة ال�شبعون
الإقليمية  والحتادات  اجلمعيات  )تن�شيء  )ين�شاأ(  بلفظ  )يجوز(  لفظ  ي�شتبدل 
اإدارة الحتاد  الأهلية...... ويت�شكل جمل�س  للجمعيات واملوؤ�ش�شات  والنوعية احتادًا عامًا 
العام من 31 ع�شوا يتم انتخابهم من ممثلي اجلمعيات واملوؤ�ش�شات والحتادات... وحتدد 

اخت�شا�شاته وعلى الأخ�س : 1-...... الخ 
املادة الواحد وال�شبعون

ين�شيء الحتاد العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية �شندوقًا لإعانة اجلمعيات.......

الف�صل الثاين   املالحظات واملقرتحات املقدمة على امل�سودة الثانية والثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة  
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10.  حمافظة بور�صعيد - �لحتاد �لإقليمي للجمعيات �لأهلية
 اقرتاحات الحتاد الإقليمي للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ببور�شعيد:

اأوًل: ا�شم القانون يعدل اإىل )قانون اجلمعيات والحتادات واملوؤ�ش�شات الأهلية(.

ثانياً : فى قانون الإ�شدار ت�شاف مادة ثالثة تن�س على الآتى: )يحظر على اأى جهة خا�شة 
اأن متار�س اأى ن�شاط مما يدخل فى اغرا�س اجلمعيات والحتادات واملوؤ�ش�شات الأهلية 
املرافق،  القانون  اأهلية وفقًا لأحكام  اأو موؤ�ش�شة  اأو احتاد  اأن تتخذ �شكل جمعية  دون 
ولوزير ال�شئون الجتماعية اأو من يفو�شه اأن ي�شدر قرارًا بوقف هذا الن�شاط واتخاذ 
الإجراءات الالزمة جتاه هذه اجلهة وفقًا لأحكام القانون املرافق؛ كما يحظر على اأى 
جهة غري اجلهة املخت�شة وفقًا لأحكام القانون املرافق اأن ت�شمح باأى �شكل وحتت اأى 
م�شمى بالرتخي�س فى مزوالة اأى ن�شاط مما يدخل فى اأغرا�س اجلمعيات والحتادات 
واملوؤ�ش�شات الأهلية ويكون هذا الرتخي�س منعدما منذ �شدوره ول يرتتب عليه اأى اأثر.

ثالثاً : ي�شاف باب اأول يت�شمن اأحكام متهيدية طبقًا لالآتى :

الباب الأول
املادة )1(

يق�شد فى تطبيق اأحكام هذا القانون :
باجلمعية : كل جماعة ذات تنظيم قانونى م�شتمر تتاألف من اأ�شخا�س طبيعيني . 1

عن  الأحول  جميع  فى  عددهم  يقل  ل  معًا،  منهما  اأو  اعتباريني،  ا�شخا�س  اأو 
ع�رشين، وذلك لغر�س غري احل�شول على ربح مادى لأع�شائها.

عند . 2 عامة  منفعة  حتقيق  اإىل  تهدف  جمعية  كل   : العام  النفع  ذات  باجلمعية 
تاأ�شي�شها اأو بعد تاأ�شي�شها ويكون ن�شاطها موجها اإىل خدمة اجلمهور، وي�شدر 

باإ�شفاء �شفة النفع العام عليها قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
باجلمعية املركزية : كل جمعية ي�شدر ب�شهرها وفقًا لأحكام هذا القانون قرار . 3

وحتدد   ، حمافظة  من  اكرث  فى  اكرث  او  فرع  لها  ويكون  املخت�س  الوزير  من 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون اأى معايري اأخرى تتحقق بها �شفة املركزية.
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باملوؤ�ش�شة : �شخ�س اعتبارى ين�شاأ بتخ�شي�س �شخ�س اأو اأكرث من الأ�شخا�س . 4 
الطبيعيني اأو العتباريني اأو منهما معا، مال يقل عن خم�شة وع�رشون األف جنيه 

عند التاأ�شي�س لتحقيق غر�س غري احل�شول على ربح.
باملنظمة الأجنبية : �شخ�س اعتبارى اأجنبي يقع مركز اإدارته الرئي�شى فى . 5

اجلمعيات  اأن�شطة  من  اأكرث  اأو  ن�شاط  مبمار�شة  له  ي�رشح  خارجها  اأو  م�رش 
واملوؤ�ش�شات الأهلية اخل�شاعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد املقررة فيه 

وبناء على التفاق الذى تربمه املنظمة مع وزارة اخلارجية، وي�شدر قرار.
الأقل من اجلمعيات . 6 بينها ع�رش على  تن�شئه فيما  بالحتاد الإقليمي : احتاد 

كان  اأيا  واحدة  حمافظة  نطاق  فى  تقع  معًا  منهما  اأو  الأهلية  واملوؤ�ش�شات 
ن�شاطها، وتكون له ال�شخ�شية العتبارية.

من . 7 الأقل  على  ع�رش  بينها  فيما  تن�شئه  مركزى  احتاد   : النوعى  بالحتاد 
اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اأو منهما معا تبا�رش اأو متول ن�شاطًا م�شرتكًا فى 

جمال معني على م�شتوى اجلمهورية، ويتمتع بال�شخ�شية العتبارية.
بالحتاد العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية : احتاد عام ي�شكل من اأع�شاء . 8

من منتخبني فى جمال�س اإدارت الحتادات الإقليمية والنوعية واآخرين يعينهم 
رئي�س اجلمهورية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتوىل الإ�رشاف على هذا الن�شاط 
الإقليمية  والحتادات  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  اجلمعيات  متار�شه  الذى  الأهلي 
العتبارية،  بال�شخ�شية  ويتمتع  القانون،  هذا  لأحكام  وفقًا  املن�شاأة  والنوعية 

ويكون مقره مدينة القاهرة.
بالع�شو املوؤ�ش�س : ال�شخ�س الطبيعى اأو العتبارى الذى ي�شرتك فى تاأ�شي�س . 9

اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة ويوقع على نظامها الأ�شا�شى.
باملحكمة املخت�شة : حمكمة الق�شاء الإدارى الواقع فى دائرة اخت�شا�شها . 10

مركز اإدارة اجلمعية اأو املوؤ�ش�شة الأهلية اأو املنظمة اأو اأى من الحتادات املن�شاأة 
وفقًا لأحكام هذا القانون بح�شب الأحوال.

بالوزير املخت�س وزير ال�شئون الجتماعية.. 11
باجلهة الإدارية وزارة ال�شئون الجتماعية اأو اإحدى مديرياتها.. 12

الف�صل الثاين   املالحظات واملقرتحات املقدمة على امل�سودة الثانية والثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة  



185

تقدمي

رابعاً : ت�شاف للمادة الرابعة اأو اإىل �شندوق اإعانات اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اأو ما 
تت�شمنه لئحة النظام الأ�شا�شى للجمعية بخ�شو�س جهة الأيلويلة.

خام�شاً : تعدل املادة اخلام�شة على النحو التاىل :

يجب اأن يكون طلب قيد ملخ�س النظام الأ�شا�شى للجمعية حمررًا على النموذج املعد    -
جماعة  ممثل  القانون  هذا  لأحكام  طبقًا  املن�شاأ  الإقليمي  الحتاد  اإىل  ويقدمه  لذلك، 

املوؤ�ش�شني م�شحوبًا بامل�شتندات الآتية :
اأ - اأربع ن�شخ من النظام الأ�شا�شى للجمعية موقعًا عليها من جميع املوؤ�ش�شني.
ب - اإقرار من كل ع�شو مت�شمنا ا�شتيفاء ال�رشوط املن�شو�س عليها فى القانون.

ج - �شند ر�شمى موثق ب�شغل مقر اجلمعية.
بعد  الإقليمي  الحتاد  وعلى  الإقليمي  الحتاد  ع�شوية  اإىل  الن�شمام  طلب   - د 
التاأكد من ا�شتيفاء هذه الأوراق اإثبات تاريخ تقدمي الطلب على �شورة منه 
ت�شلم اإىل الطالب مع قيده فى �شجل خا�س لديه ثم يخطر الحتاد الإقليمي 
على  للح�شول  بامل�شتندات  ا�شبوعان  اق�شاها  مدة  فى  الإدارية  اجلهة 
نظام  قيد  مقابل  جنيه  مائة  مقداره  ر�شما  الطلب  مقدم  ويوؤدى  موافقتها 
�شندوق  اىل  ح�شيلته  توؤول  الإدارية  باجلهة  اخلا�س  ال�شجل  فى  اجلمعية 
التنفيذية  الالئحة  وحتدد  الأهلية،  واملوؤ�ش�شات  والحتادات  اجلمعيات  دعم 

لهذا القانون اإجراءات تقدمي الطلب ويرفق بها منوذج لهذا الطلب.
�شاد�شاً : تعدل املادة ال�شاد�شة وال�شابعة طبقًا لالآتى :

تلتزم اجلهة الإدارية بقيد ملخ�س النظام الأ�شا�شى للجمعية فى ال�شجل اخلا�س املعد 
لذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطار اجلهة الإدارية بطلب القيد م�شتوفى وم�شحوبًا 
بامل�شتندات ال�شابق الإ�شارة اإليها واإل اعترب القيد واقعًا يحكم القانون، وتثبت ال�شخ�شية 
العتبارية للجمعية بح�شول هذا القيد واقعا يحكم القانون، وتثبت ال�شخ�شية العتبارية 
للجمعية بح�شول هذا القيد اأو مب�شى ثالثني يومًا من تاريخ اإخطار اجلهة الإدارية بطلب 
القيد م�شتوفى اأيهما اأقرب، فاإذا تبني للجهة الإدارية فى خالل الثالثني يوما امل�شار اإليها 
بقرار  القيد  طلب  رف�س  وجب  القانون  هذا  فى  يحظر  مما  اجلمعية  اأغرا�س  بني  من  اأن 
م�شبب يخطر به الحتاد الإقليمي وممثل جماعة املوؤ�ش�شني مبوجب كتاب مو�شى عليه بعلم 
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الو�شول ويكون ملمثل جماعة املوؤ�ش�شني حق الطعن على هذا القرار اأما املحكمة املخت�شة  
خالل �شتون يومًا من تاريخ اإخطاره به وفق الإجراءات املقررة وعلى اجلهة الإدارية حال 
ثبوت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية اإخطار الحتاد الإقليمي واتخاذ اإجراءات ن�رش ملخ�س 
�شبكة  على  الجتماعية  ال�شئون  لوزارة  الر�شمى  املوقع  على  للجمعية  الأ�شا�شى  النظام 

املعلومات الدولية وذلك خالل �شتون يومًا من تاريخ ثبوت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية.
�شابعاً : ي�شاف اإىل املادة الثامة الفقرة الآتية :

تو�شيح الطلب املقدم ب�شاأن الإطالع على قيد النظام الأ�شا�شى للجمعية الغر�س من 
هذا الطلب.

ثامناً : تعدل املادة )11( لتكون على النحو التاىل :
والتنمية  الجتماعية  الرعاية  ميادين  فى  اغرا�شها  حتقيق  على  اجلمعيات  تعمل 
وتنوير املجتمع، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون املجالت املختلفة لهذه امليادين؛ ول 
يجوز للجمعية اأن تعمل فى اأكرث من ميدانني اإل بعد موافقة الحتاد الإقليمي واإخطار اجلهة 

الإدراية. ويحظر اإن�شاء اجلمعيات ال�رشية.
كما يحظر اأن يكون من بني اأغرا�س اجلمعية اأن متار�س ن�شاطًا مما ياأتى :

تكوين ال�رشايا والت�شكيالت ذات الطابع الع�شكرى.
تهديد الوحدة الوطنية اأو خمالفة النظام العام اأو الآداب اأو الدعوة اإىل التمييز بني 

املواطنني ب�شبب اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللون اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة.
اأى ن�شاط �شيا�شى تقت�رش ممار�شته على الأحزاب ال�شيا�شية وفقًا لقانون الأحزاب، 

واأى ن�شاط نقابى تقت�رش ممار�شته على النقابات وفقا لقانون النقابات.
تا�شعاً : تعدل املادة ال�شاد�شة ع�رش )16( لتكون على النحو التاىل :

يجوز للجمعية اأن متار�س ن�شاطا ل يتنافى مع اأغرا�شها بالتعاون مع جمعية او هيئة 
او منظمة اجنبية ب�رشط اخطار اجلهة الإدارية والحتاد الإقليمي بذلك وم�شى ثالثني يومًا 
من تاريخ الإخطار دون اعرتا�س كتابى م�شبب من اجلهة الإدارية وحتدد الالئحة التنفيذية 

�شوابط هذا التعاون وما يجب اأن يت�شمنه الإخطار من بيانات ومعلوت.
عا�شرًا : تعدل املادة �شبعة ع�رش )17( لتكون على النحو التاىل :

للجمعية احلق فى تلقى الأموال وقبول التربعات داخل اجلمهورية من ال�شخا�س 
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الأجنبية  واملنظمات  امل�رشية  العتبارية  الأ�شخا�س  ومن  اأجانب  اأو  م�رشيني  الطبيعيني 
امل�رشح لها مبمار�شة دعم اأن�شطة اجلمعيات طبقًا لأحكام هذا القانون اأيًا كانت هذه الأموال 
لدعم مواردها املالية فى �شبيل حتقيق اأغرا�شها وفى جميع الأحوال ل يجوز لأى  جمعية 
اأو من ميثلها فى  اأجنبى  اأو  اأموال من اخلارج �شواء من �شخ�س م�رشى  اأن حت�شل على 
الداخل، ول اأن تر�شل اأموال اإىل اأ�شخا�س اأو منظمات فى اخلارج اإل بعد احل�شول على اإذن 
بذلك من الوزير املخت�س اأو مرور ر�شوم ال�شرتاكات، وتبني الالئحة التنفيذية اإجراءات 

احل�شول على هذا الإذن وما يجب اأن تتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
اإحدى ع�شر : تعدل املادة الرابعة والع�رشون )24( بدًل من ثالثة اأ�شهر اإىل �شتة 

اأ�شهر.
اثنى ع�شر : تعدل املادة الثانية والثالثون )32( لتكون على النحو التاىل :

يكون لكل جمعية جمل�س اإدارة يتكون من عدد فردى من الأع�شاء ل يقل عن خم�شة 
اأع�شاء ول يزيد على خم�شة ع�رش ع�شوًا وفقا ملا يحدده النظام الأ�شا�شى للجمعية تنتخبهم 
اجلمعية العمومية لدورة مدتها ثالث �شنوات وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�رشوط 
الأخرى التى يجب اأن يتوافر فيها من ير�شح نف�شه لع�شوية جمل�س الإدارة وفى اجلمعيات 
التى ي�شرتك فى ع�شويتها اأجانب يجوز اأن يكون من بينهم اأع�شاء فى جمل�س الإدارة بحيث 

ل يزيد ثلث اأع�شاء املجل�س ب�رشط املعاملة باملثل.
ثالث ع�شر : ي�شاف ف�شل جديد خا�س بالإيواء لي�شبح على النحو التاىل :

وغريهم  مزمنة  باأمرا�س  واملر�شى  وامل�شنني  الأطفال  لإيواء  تخ�شي�س  يجوز  ل 
من املحتاجني اإىل الرعاية الجتماعية وذوى الحتياجات اخلا�شة اإل برتخي�س من اجلهة 
الرتخي�س  هذا  منح  واإجراءات  قواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  الإدارية 
وحتدد  �رشوطه  خمالفة  عند  الرتخي�س  اإلغاء  الإدارية  للجهة  ويجوز  لغريها  اأو  للجمعية 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واإجراءات اإلغاء هذا الرتخي�س.
رابع ع�شر : ي�شاف ف�شل جديد حتت عنوان )املنظمات الأجنبية( وين�س على 

الآتى :
من  اأكرث  اأو  ن�شاط  مبمار�شة  الأجنبية  للمنظمات  الت�رشيح  املخت�س  للوزير  يجوز 
اأن�شطة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية اخلا�شعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد املقررة 
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فيه ومبراعاة التفاق املربم بني املنظمة ووزارة اخلارجية، وجتدد الالئحة التنفيذية لهذا  
التى يجب  الت�رشيح والبيانات واملعلومات  الت�رشيح ومدة  اإجراءات تقدمي طلب  القانون 
اأن يت�شمنها طلب الت�رشيح وامل�شتندات التى يجب اأن ترفق به، وقواعد ممار�شة الن�شاط 
الأجنبية  للمنظمة  به  امل�رشح  الن�شاط  ممار�شة  قواعد  الإدارية  اجلهة  وحتدد  به  امل�رشح 
البيئة  احتياجات  مع  متفقا  الن�شاط  هذا  يكون  اأن  الأحوال  جميع  فى  ويجب  مبمار�شته، 

امل�رشية ومراعيا النظام العام والآداب.
خام�س ع�شر : الحتادات النوعية والإقليمية :

تعدل املادة ال�شاد�شة وال�شتون)66( لتكون على النحو التاىل :
ن�شاطها  اأيًا كان  املحافظة  الواقعة فى نطاق  الأهلية  تن�شئ اجلمعيات واملوؤ�ش�شات 
احتادا اقليميا فيما بينها ويكون له نظام اأ�شا�شى مكتوب ويقيد فى اجلهة الإدارية املخت�شة 
وتكون له �شخ�شية اعتبارية ويرفق الالئحة التنفيذية لهذا القانون منوذج النظام ال�شا�شى 
لالحتاد الإقليمي، ويجب على كل جمعية اأو موؤ�ش�شة اأهلية ينطبق عليها اأحكام هذا القانون 
ع�شوية  اإىل  العتبارية  �شخ�شيتها  ثبوت  من  اأ�شهر  ثالثة  اأق�شاها  مدة  خالل  تن�شم  لأن 
اأكرث من  اأكرث من فرع فى  للجمعية  فاإذا كان  الإقليمي ح�شب نطاقها اجلغرافى،  الحتاد 
فيها مركز  يقع  الذى  املحافظة  الإقليمي فى  اإىل الحتاد  الن�شمام  عليها  : وجب  حمافظة 
هذا  اإىل  الن�شمام  واإجراءات  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  الرئي�شى  اإدارتها 

الحتاد الإقليمي ون�شفه الآخر لالحتاد العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.
�شاد�س ع�شر : اإ�شافة مادة )69( وتن�س على الآتى :

يخت�س الحتاد الإقليمي بالآتى :
مع مراعاة ما ين�س عليه النظام الأ�شا�شى لالحتاد ويقوم الحتاد الإقليمي بالعمل 

فى املجالت الآتية :
قبول اأوراق �شهر اجلمعيات ومتابعتها مع اجلهة الإدارية.

التحكيم فى امل�شكالت التى تن�شاأ بني اجلمعيات وبع�شها البع�س.
اإبداء الراأى فى امل�شاكل التى تن�شاأ بني اجلمعيات واجلهات الإدارية.

م�شاركة الحتادات مع اجلهة الإدارية فى التخطيط امل�شتقبلى للعمل الجتماعى.
مراجعة احل�شابات اخلتامية وامليزانية العمومية للجمعيات التى تقل ميزانيتها عن 
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ع�رشين األف جنيهًا.
     اإعداد قاعدة للبيانات وتوفري املعلومات الكافية عن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية 
التى تعمل فى جمال ن�شاطها مبا فى ذلك الدرا�شات والبحوث التى تعينها ، وكذا املوؤمترات 

املحلية والدولية التى تت�شل بن�شاطها.
اجلغرافى  نطاقه  اأو  الحتاد  ن�شاط  جمال  فى  الالزمة  الجتماعية  البحوث  اإجراء 
وال�شرتاك فى البحوث الجتماعية العامة التى يتولها الحتاد العام للجمعيات واملوؤ�ش�شات 

الأهلية.
تن�شيق اجلهود بني اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ومواردها املتاحة.

واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  ملوظفى  والإدارى  الفنى  والتدريب  الإعداد  برامج  تنظيم 
الأهلية واأع�شائها.

درا�شة م�شاكل متويل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية والعمل على حلها.
اإعداد التنظيم املاىل والإدارى للجمعيات.

�شابع ع�شر : تعدل املادة ال�شابعة وال�شتون)67( لت�شبح على النحو التاىل :
النوعى املركزى نوعية فرعية تتوىل  ين�شئ الحتاد الإقليمي بالتن�شيق مع الحتاد 

ممار�شة اأن�شطة الحتاد النوعى فى نطاق املحافظة.
ثامن ع�شر : تعدل املادة ال�شبعون )70( لت�شبح على النحو التاىل :

والحتادات  للجمعيات  عام  احتاد  باإن�شاء  والنوعية  الإقليمية  الحتادات  تقوم 
واملوؤ�ش�شات الأهلية فيما بينها؛ ثم باقى املادة.

تا�شع ع�شر : تعدل املادة والوحد وال�شبعون )71( لت�شبح على النحو التاىل:
ين�شئ بوزارة ال�شئون الجتماعية �شندوق لتوافري الدعم املاىل ل�شتمرارية الأن�شطة 
التى تقوم بها اجلمعيات والحتادات واملوؤ�ش�شات الأهلية املن�شاأة وفقا لهذا القانون ويكون 
الوزير  برئا�شة  اإدارة  جمل�س  والحتادات  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  دعم  ل�شندوق 

املخت�س وع�شوية كل من :
رئي�س الحتاد العام للجمعيات للموؤ�ش�شات والحتادات ويكون نائبا للرئي�س.

)اإقليم   : اإقليميا  الإقليمية وميثل  ادارة الحتادات  روؤ�شاء جمال�س  عدد خم�شة من 
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القناة – وجه بحرى – وجه قبلى – القاهرة – الإ�شكندرية(. 
رئي�س جمل�س ادارة احد الحتادات النوعية.

الحتاد  اإدارة  جمل�س  وير�شحهما  املركزية  اجلمعيات  اإحدى  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العام.

ع�شرون: اإ�شافة مادة اأربع و�شبعون )74( لت�شبح على النحو التاىل :
تن�شئ باملحافظات �شناديق فرعية لدعم اجلمعيات والحتادات واملوؤ�ش�شات الأهلية 

ويكون ت�شكيل ال�شناديق على النحو التاىل :
مدير ال�شئون الجتماعية رئي�شا.

رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد الإقليمي نائبًا للرئي�س.
خم�س جمعيات من جمعيات املحافظة يختارها جمل�س اإدارة الحتاد الإقليمي.

ع�شو من جمل�س اإدارة الحتاد الإقليمي يختاره جمل�س اإدارة الحتاد.
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1.  اأجندة املوؤمتر 
قيود" بدون  اأهلي  "جمتمع 

»القاهرة: فندق �شمريامي�س اإنرتكونتنتال، الأربعاء 4 اإبريل 2012« 

 10.00-9.30
الت�شجيل�شباحا
 10.00

 10.45-
كلمات افتتاحية-  قاعة كليوبرتا )مرجانة وكهرمانة(

وال�رشيك  بالنق�س  املحامى  الربعى.  جناد  »اأ.  املتحدة  املجموعة  كلمة 
الرئي�شي باملجموعة املتحدة 

كلمات الحتادات الإقليمية للجمعيات الأهلية امل�شاركة وميثلهم كل من:- 
ترتيب اأبجدي

امل�شت�شار زاهر م�شطفى رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات بالدقهلية
العميد �شعيد ال�شاذىل رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات بالغربية

الأ�شتاذ �شم�س الدين نور الدين رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات باملنيا
الأ�شتاذ عبد احلميد رخا رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات بالقليوبية

الأ�شتاذ عبد اهلل املقدم رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات باجليزة
الأ�شتاذ عز الدين فرغل رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة
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رابعًا : املوؤمتر املو�سع للجمعيات االأهلية ملناق�سة امل�سودة الثانية 
ملقرتح القانون 

1- اأجندة املوؤمتر
2- حماور النقا�س الرئي�شية

3- م�شتخل�شات النقا�س فى ور�س العمل اخلا�شة باملوؤمتر
4- البيان اخلتامي للموؤمتر
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  11.45-10.45
ظهرا

  اجلل�شه العامة الأوىل: الجتاهات العامة مل�شودة م�شروع القانون 
)مرجانة  كليوبرتا  عليها-قاعة  الواردة  واملقرتحات  املقرتح 

وكهرمانة(
الإقليمي  الحتاد  رئي�س  فرغل  الدين  عز  الأ�شتاذ.  اجلل�شة:   رئي�س 

للجمعيات الأهلية بالقاهرة
املتحدثان :

الت�رشيعات  ق�شم  ورئي�س  اأ�شتاذ  الربعي  اأحمد  الدكتور.  الأ�شتاذ 
العامة  الجتاهات  ا�شتعرا�س   : ال�شابق  العاملة  القوي  وزير  الجتماعية 

مل�شودة القانون والن�س الد�شتوري املقرتح  
املتحدة »الجتاهات  باملجموعة  امل�رشوعات  اإيهاب �شالم مدير  الأ�شتاذ.   
ااجلمعيات  القانون من  م�شودة م�رشوع  على  الواردة  للمقرتحات  العامة 

بالحتادات الإقليمية ال�رشيكة«.
املقرر: الأ�شتاذ حممود اإبراهيم 

مناق�شة مفتوحة  
 -11:45

12.30ظهرا
ا�شرتاحه �شاي

 3:00-12.30
ع�رشا

جل�شات عمل متوازية
كليوبرتا  – قاعة  الأهلي«  العمل  وميادين  »اأن�شطة  الأوىل  العمل  جل�شة 

)مرجانة وكهرمانة(
رئي�س اجلل�شة: الأ�شتاذ : عبد اهلل املقدم رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات 

باجليزة  
املتحدثان :

وحقوق  للتدريب  امل�رشية  املوؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شة  رئي�س  منري  حازم  الأ�شتاذ 
الإن�شان     

الأ�شتاذ/ جمال اجلواهري ع�شو جمل�س الأمناء فى جمعية الأمل  
املقرر : الأ�شتاذ طارق بلتاجي املحام 

مناق�شة مفتوحة وتعقيبات
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جل�شة العمل الثانية: » متويل العمل الأهلي وتدبري املوارد املالية » قاعة 
كليوبرتا )النيل الأبي�س(.

رئي�س اجلل�شة: الأ�شتاذ. �شم�س الدين نور الدين رئي�س الحتاد الإقليمي 
للجمعيات باملنيا 

املتحدثان: 
املراأة  موؤ�ش�شة  ن�شوية،  حقوقية  نا�شطة  الهادي  عبد  اأمال  د.  الأ�شتاذة  

اجلديدة  
الأ�شتاذ منري �شنو�شي )ع�شو جلنة اخلرباء بالهيئة العليا لتحقيق اأهداف 

الثورة تون�س(   
املقرر: الأ�شتاذ املحامي عبد احلميد �شامل رئي�س جماعة تنمية الدميقراطية

مناق�شة مفتوحة وتعقيبات
جل�شة العمل الثالثة: الكيانات التى تت�شدي للعمل الأهلي وتاأ�شي�شها - 

قاعة كليوبرتا )النيل الأزرق(   
الإقليمي  الحتاد  رئي�س  الدين  جمال  حممد  الأ�شتاذ  اجلل�شة:  رئي�س 

للجمعيات ببني �شويف
املتحدثان: 

الأ�شتاذ : عبد الفتاح �رشور رئي�س الحتاد الإقليمي بالفيوم  
الأ�شتاذة : دميا جويحان املركز الدوىل لقوانني منظمات املجتمع الدوىل  

املقرر : املحامي بالنق�س الأ�شتاذ احمد حم�شن رئي�س جمعية 
مناق�شة مفتوحة وتعقيبات

  – الر�شيد  واحلكم  الرئي�شية  اجلمعيات  اجهزة  الرابعة:  العمل  جل�شة 
قاعة نفرتيتي 

 رئي�س اجلل�شة: الأ�شتاذ د. ح�شنى يون�س رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات 
بالبحرية  

املتحدثان: 
الأ�شتاذ عبد الغفار �شكر مركز الدرا�شات ال�شرتاكية   

الأ�شتاذ كرمي البيار املركز الدوىل لقوانني املجتمع املدين  
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املقرر: املحامي الأ�شتاذ اإيهاب را�شى   مناق�شة مفتوحة وتعقيبات 
  ور�شة عمل على هام�س املوؤمتر  دعوة خا�شة واملدعوين من خارج املوؤمتر
–  قاعة طيبة )1(    » تنظيم عمل ال�رشكات املدنية واملنظمات الأجنبية » 

الطابق الثاين
 رئي�س اجلل�شة:   املحامي بالنق�س الأ�شتاذ جناد الربعي  

املتحدثان: 
الأ�شتاذ حممود را�شى مدير م�رشوع اجلمعيات باملجموعة املتحدة  

الأ�شتاذة نان�شي عقيل مدير موؤ�ش�شة فريدم هاو�س  
املقرر: الأ�شتاذ حممد ح�شني النجار  

مناق�شة مفتوحة وتعقيبات
غــداء  قاعة طيبة )2( + قاعة جريل الطابق الثاين3:00- 4:00 م�شاء

4:00- 5:00 م�شاء
اجلل�شه العامة الثانية: عرو�س مقررى جل�شات العمل وور�شة العمل 
اخلا�شة بال�شركات واملنظمات الأجنبية  - واعالن البيان اخلتامي 

للموؤمتر - قاعة كليوبرتا )مرجانة وكهرمانة(
رئي�س اجلل�شة: الأ�شتاذ/ الدكتور  احمد الربعي، رئي�س جلنة اعداد القانون. 

املقررون: 
مقرر اجلل�شة العامة : اأ حممود ابراهيم 

مقرر جمموعة العمل الأوىل: اأ طارق بلتاجي. 
مقرر جمموعة العمل الثانية:.اأ. عبد احلميد �شامل.  

مقرر جمموعة العمل الثالثة: اأ. احمد حم�شن. 
مقرر جل�شة العمل الرابعة : اأ. ايهاب را�شي.  

مقرر جل�شة العمل اخلام�شة: اأ. حممد ح�شني
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2 : حمددات النقا�س فى جل�شات املوؤمتر
املحور الأول »الأن�شطة وميادين العمل الأهلي«.

ماهي امليادين والأن�شطة املنوط باجلمعيات الت�شدي لها وتبنيها ؟  �
هل هناك اأن�شطة وميادين ل يجب للجمعيات العمل بها ؟ وما هي اإن وجدت ؟  �

هل ميكن فى اإطار حرية التنظيم اأن يتم حتديد جمالت بعينها وب�شكل ح�رشي كنطاق   �
عمل للجمعيات؟

�  كيف ميكن ت�شجيع اجلمعيات ومن خالل القانون بالدخول فى الأن�شطة ذات الأولولية 
للمجتمع ؟

احلقوقى  العمل  بني  وما  والنقابي  ال�شيا�شي  العمل  بني  ما  الفرق  �شبط  ميكن  كيف   �
والتنمية ال�شيا�شية ؟

ما هي احلدود املقبولة فى عالقة اجلهة الإدارية بالأن�شطة التى تعمل بها اجلمعيات؟   �
املحور الثاين » التمويل وتدبري املوارد املالية  الالزمة«:  �

ماهي امليزات التى يوفرها التمويل اخلارجي لأن�شطة اجلمعيات الأهلية اإن وجدت؟  �
ما هي الأ�رشار التى ميكن اأن تتحقق ب�شبب التمويل اخلارجي للجمعيات وكيف ميكن   �

تالفيها و�شبطها؟
هل هناك اأن�شطة بعينها ل يجوز اأن يكون م�شادر متويلها خارجية ؟ وما هي؟  �

هل هناط اأ�رشار من اعتماد اجلمعيات على التمويل الداخلى ؟ وما هي ال�شوابط التى   �
ميكن اتخاذها فى هذا الإطار؟ 

كيف ميكن تعزيز قدرة اجلمعيات على توفري م�شادر متويل لأن�شطتها ب�شكل ل يثري   �
ال�شبهات خ�شو�شًا تلك التى تعمل فى اأن�شطة تنمية �شيا�شية اأو حقوقية ؟

املحور الثالث » الكيانات والتنظمات التى تت�شدى للعمل الأهلي وتاأ�شي�شها«:  �

فى اإطار �رشوط تاأ�شي�شي اجلمعيات فى القانون اجلديد ما هي الفل�شفة التى يجب اأن   �
حتكمها هل التو�شع اأم التقييد؟ وملاذا ؟
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هل يجوز اإخ�شاع اأي كيان قانوين اآخر دون اجلمعيات الأهلية لهذا القانون اإن كان ل    �
يهدف اإىل الربح؟

اجلمعية  فيها  �شتعمل  التي  اجلغرايف  النطاق  باختالف  التاأ�شي�س  �رشوط  تختلف  هل   �
�شواء فيما يتعلق بعدد املوؤ�ش�شني وطبيعة املقر ومو�شفاته  اإلخ ؟ 

�رشط املقر للجمعية هل هو اأمر �رشورى عند التاأ�شي�س وما هى املوا�شفات املقبولة له؟  �
تاأ�شي�س  ت�شجيع  ل�شمان  اجلديد  القانون  يتبناها  اأن  ميكن  التى  الإجراءات  هى  ما   �

اجلمعيات فى الوقت نف�شه تنظيمها؟
الإقليمية  الحتادات  وتكوين  اإن�شاء  فى  التعددية  فل�شفة  تبني  فى  اأ�رشار  هناك  هل   �

والنوعية ؟ وما هي؟
ما هو الدور الذى ميكن اأن يوؤديه الحتاد العام للجمعيات الأهلية خلدمة العمل الأهلي ؟   �

وما هي �شوابط ا�شتقالليته عن ال�شلطة التنفيذية �شواء فى ت�شكيله اأو اإداراته ؟
ما هى احلدود املقبولة فى �شلطة اجلهة الإدارية فى تاأ�شي�س وحل الكيانات الأهلية وعزل   �

جمال�س اإدارتها ؟
املحور الرابع »اأجهزة اجلمعيات الرئي�شية واحلكم الر�شيد«:  �

فى اإطار �شوابط احلكم الر�شيد ما هي ال�شالحيات التى يجب اأن متنح للجمعية العمومية؟  �
ل�شمان ال�شفافية وامل�شاءلة فى اإدارة اجلمعية واأموالها ما هي ال�شمانات التى يجب اأن   �

يقدمها اأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية لتحقيق ذلك ؟
ما هو الدور املقبول للجهة الإدارية فى اإطار التحقق من الإدارة الر�شيدة للجمعية ؟  �

هل يجوز اإخ�شاع اأموال اجلمعيات لرقابة اجلهاز املركزي للمحا�شبات؟ وفى حالة عدم   �
حتقق ذلك كيف ميكن �شمان ا�شتخدام اجلمعية لأموالها ب�شكل من�شبط ؟
هل نحن بحاجة اإىل نظام حما�شبي موحد تخ�شع له اجلمعيات ؟ وملاذا ؟   �

واملنظمات  املدنية  ال�رشكات  عمل  »تنظيم  املوؤمتر  هام�س  على  تنظم  التى  العمل  ور�شة   �
الأجنبية« واملخ�ش�شة ملدعوين من خارج املوؤمتر:
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ملاذا يتم اللجوء اىل تاأ�شي�س ال�رشكات املدنية ؟ ومتى تر�شى هذه الكيانات ليتم تاأ�شي�شها   �
وفقا لقانون اجلمعيات الأهلية؟

ما هو م�شري الكيانات التجارية والربحية فى ظل قانون اجلمعيات املقرتح من احلكومة؟  �
ما هى املعوقات التى تواجهه املنظمات الأجنبية لتاأ�شي�س مقرات لها فى م�رش؟ وما هى   �

الأجراءات املعقولة ل�شمان حتقيق الأمن القومي دون فر�س قيود غري مقبولة عليها ؟
الأجنبية فى  املنظمات  اأن�شطة حمددة ميكن و�شعها ب�شكل ح�رشي لأن�شطة  هل هناك   �

م�رش ؟
ما هى الآية املقبولة وفقًا للخربات الدولية فى متابعة اجلهات احلكومية لأن�شطة واأعمال   �

املنظمات الأجنبية فى م�رش ؟
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3. م�شتخل�شات جل�شات العمل باملوؤمتر 
 3-1. اجلل�شة الفرعية الأوىل )اأن�شطة وميادين العمل الأهلي(

اأوًل: معلومات اجلل�شة:
عنوان اجلل�شة: »اأن�شطة وميادين العمل الأهلي«.

رئي�س اجلل�شة  : الأ�شتاذ. عبد اهلل املقدم رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات باجليزة  
املتحدثان : الأ�شتاذ حازم منري رئي�س املوؤ�ش�شة املوؤ�ش�شة امل�رشية للتدريب وحقوق الإن�شان     

      الأ�شتاذ/  جمال اجلواهري ع�شو جمل�س الأمناء فى جمعية الأمل - العراق  
املقرر : الأ�شتاذ طارق بلتاجي املحام 

امل�شتخل�شات:
بذكر . 1 فقط  ويكتفى  للجمعيات  العمل  ميادين  حتديد  عدم  على  احل�شور  ال�شادة  اتفق 

املحاذير واملمنوعات مع ترك ميادين العمل لتحديد اجلمعية والحتياج املجتمعى 
بخالف . 2 عمل  ميادين  اأى  فى  العمل  من  اجلمعيات  منع  عدم  على  احل�شور  اتفق  كما 

ال�شيا�شى والنقابى مع و�شح تعريف حمدد ون�شبط �شديد الن�شباط وعدم التو�شع 
املر�شحني  تر�شيح  مثل  نقاط  اأ�شيق  فى  ح�رشها  بل  والنقابى  ال�شيا�شى  املفهوم  فى 

واإعطاء �شهادات مزاولة املهنة فقط ل غري.
اتفق اجلمعيع على �رشورة اإلغاء جلان ف�س النازعات.. 3
اتفق اجلميع على الإبقاء على الحتادات الإقليمية والنوعية وزيادة اأدوارها.. 4
القت�شادية . 5 التنمية  خطة  و�شع  فى  اجلمعيات  اإ�رشاك  اأهمية  على  اجلميع  اتفق 

والجتماعية للدولة
اتفق اجلميع على �رشورة التعامل مع اجلمعيات ك�رشيك وجزء من الدولة ولي�س جزء . 6

من احلكومة.
 3-2 : اجلل�شة الفرعية الثانية )التمويل وتدبري املوارد املالية  الالزمة(

اأول: معلومات اجلل�شة:
عنوان اجلل�شة: »متويل العمل الأهلي وتدبري املوارد املالية«.

رئي�س اجلل�شة: الأ�شتاذ �شم�س الدين نور الدين – رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.
املتحدثان:

الأ�شتاذة د. اأمال عبد الهادي نا�شطة حقوقية ن�شوية موؤ�ش�شة املراأة اجلديدة.
الأ�شتاذ منري �شنو�شي - ع�شو جلنة اخلرباء بالهيئة العليا لتحقيق اأهداف الثورة التون�شية
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املقرر: عبد احلميد �شامل - حمام ورئي�س جماعة تنمية الدميقراطية
ثانياً: الجتاهات العامة للنقا�س:

اجتاهات  ثالثة  اإىل  خا�س  ب�شكل  اخلارجي  التمويل  ق�شية  حول  احل�شور  انق�شم 
عامة:

الجتاه الأول : يذهب اإىل قبول تلقي اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية للمنح اخلارجية 
ب�رشط اأن هناك قواعد حقيقية ملراقبة تلقي الأموال و�رشفها يف الأغرا�س املخ�ش�شة لها واأن 
يكون هناك اإعالن للميزانيات اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية التي تتلقي هذه املنح، كما يجب 
اأن تعلن كل جمعية اأو موؤ�ش�شة حلجم املنح التي تلقتها خالل العام واأوجه �رشفها كنوع من 
اأنواع ال�شفافية يف التعامل. وقد اقرتح هذا الفريق اأكرث من جهة للرقابة والإ�رشاف علي 

التمويالت اخلارجية منها وزارة التنمية القت�شادية ووزارة ال�شئون الجتماعية غريها.
للمنح اخلارجية  اأي�شًا علي تلقي اجلمعيات واملوؤ�ش�شات  الثاين : ويوافق  الجتاه 
علي اأن ت�شب يف وعاء واحد، وقد اقرتحوا عدد من الهيئات مثل )الحتاد العام للجمعيات 
هيئة  اإن�شاء   - الجتماعية  ال�شئون  وزارة   - حمافظة  لكل  الإقليمية  الحتادات   - الأهلية 
م�شتقلة - جهة حكومية( وتقوم هذه بتحديد احتياجات اجلمعيات الأهلية ثم تقوم بتوزيع 

تلك املنح عليها ب�شكل عادل.
الجتاه الثالث : وهو بالأ�شا�س راف�س اإيل فكرة التمويل اخلارجي ويف�شل اعتماد 
اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية علي التمويل الذاتي وطرح هذا الفريق عدد من الأمور التي 

قد تدعم موارد اجلمعيات الأهلية منها:
باجلهات •	 بامل�شاواة  الأهلية  اجلمعيات  تتلقاها  التي  للتربعات  الكامل  ال�رشيبي  الإعفاء 

واملوؤ�ش�شات احلكومية.
دعم •	 �شندوق  ل�شالح  القومي  الرقم  ا�شتمارات  علي  واحد  جنيه  تربع  اأو  ر�شم  و�شع 

اجلمعيات الأهلية.
تخ�شي�س جزء من موازنة الدولة لدعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.•	
تخ�شي�س قطع اأرا�ٍس من اأرا�شي الدولة لتنفيذ م�رشوعات اجلمعيات الأهلية عليها.•	
حل�شاب •	 جمتمعية  كم�شاهمة  ميزانيتها  من   %1 بن�شبة  اخلا�س  القطاع  �رشكات  اإلزام 

اجلمعيات الأهلية.
وفيما يتعلق بن�شو�س مواد القانون ذات ال�شلة فقد وردت بع�س القرتاحات منها:

الإلغاء �رشط املوافقة الوارد باملادة 18 من القانون علي جمع التربعات.•	

الف�صل الثاين   املالحظات واملقرتحات املقدمة على امل�سودة الثانية والثالثة ملقرتح القانون املّعد من قبل املجموعة املتحدة  



200

حتديد دور املوظف العمومي الوارد باملادة 19 من القانوين ليكون دوره ا�رشافيًا ولي�س •	 
رقابيًا.

حذف العقوبات الواردة بالقانون كلية، وقد اقرتح البع�س التدرج يف العقوبات اخلا�شة •	
باجلمعيات علي غرار النموذج التون�شي والذي يبداأ بالتنبيه ثم اإيقاف الن�شاط ثم احلل 

بحكم ق�شائي ولي�س بقرار اإداري.
اإلغاء احلظر الوارد على اإن�شاء اأماكن الإيواء بالقانون.•	
تقليل عدد مواد القانون بدل من 74 مادة باإدماج ن�شو�س مواد القانون.•	

 3-3. اجلل�شة الفرعية الثالثة )الكيانات والتنظيمات التى تت�شدي للعمل 
الأهلي وتاأ�شي�شها(

اأول: معلومات اجلل�شة:
عنوان اجلل�شة: » الكيانات والتنظمات التى تت�شدي للعمل الأهلي وتاأ�شي�شها«.

رئي�س اجلل�شة: الأ�شتاذ حممد جمال الدين رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات ببني �شويف
   املتحدثان: 

            الأ�شتاذ : عبد الفتاح �رشور رئي�س الحتاد الإقليمي بالفيوم  
             الأ�شتاذة : دميا جويحان املركز الدوىل لقوانني منظمات املجتمع الدوىل  

املقرر : املحامي بالنق�س الأ�شتاذ احمد حم�شن   
ثانياً : اجتاهات النقا�س وفقا للمحاور التى مت تناولها 

هي  ما  اجلديد  القانون  فى  اجلمعيات  تاأ�شي�س  �رشوط  اإطار  فى   : الأول  املحور 
الفل�شفة التى يجب اأن حتكمها هل التو�شع اأم التقييد؟ وملاذا ؟

اجتاهات النقا�س : 
دارت املناق�شات حول العدد املنا�شب املطلوب لتاأ�شي�س اجلمعية، وقد تراوح بني 20 

اإىل 50 فرد، وقد انتهى الراأى اىل 5 اأفراد باعتباره احلد الأدنى لت�شكيل جمل�س الإدارة.
اأن تتكون جلنة ذات عن�رش ق�شائى بكل حمكمة ابتدائية تقدم لها اأوراق التاأ�شي�س.

امل�شتخل�شات : اأن تكون فل�شفة القانون فى التاأ�شي�س الإقالل من ال�رشوط، حتى 
يت�شنى التو�شع فى ا�شهار اجلمعيات دون قيود.
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اأي كيان قانوين اآخر دون اجلمعيات الأهلية لهذا  املحور الثاين : هل يجوز اإخ�شاع 
القانون اأن كان ل يهدف اإىل الربح؟

اأي كيان قانوين اآخر دون اجلمعيات الأهلية  امل�شتخل�شات : عدم جواز اإخ�شاع 
لهذا القانون، واإخ�شاع تلك الكيانات للقانون املنظم لها واملن�شاأة مبوجبه.

املحور الثالث : هل تختلف �شروط التاأ�شي�س باختالف النطاق اجلغرايف التي �شتعمل 
فيها اجلمعية �شواء فيما يتعلق بعدد املوؤ�ش�شني وطبيعة املقر وموا�شفاته... ؟

اجتاهات النقا�س : ف�رش هذا الت�شاوؤل على اأن املق�شود منه مناطق جغرافية خمتلفة 
العادات والتقاليد والعراف داخل حدود الدولة.

القطاعات  والتقاليد فى  العادات  يراعى اختالف  اأن  امل�رشع  على   : امل�شتخل�شات 
العادات  كافة  مع  يتوافق  ال�رشوط  من  اأدنى  حد  وتوحيد  الدوله،  م�شتوى  على  املختلفة 

والأعراف فى القطاعات اجلغرافية املختلفة.
هى  وما  التاأ�شي�س  عند  �شرورى  اأمر  هو  هل  للجمعية  املقر  �شرط   : الرابع  املحور 

املوا�شفات املقبولة له؟
اأو  دكاكني  فى  توؤ�ش�س  جمعيات  هناك  اأن  اإىل  البع�س  اأ�شار   : النقا�س  اجتاهات 
جراجات وهو اأمر م�شتهجن امل�شتخل�شات : من ال�رشورى تواجد �رشط املقر واأن يكون 
�شالح لال�شتعمال من قبل العاملني )ي�شار اإليها اأن تكون �شقه(، مع ال�شماح بال�شت�شافة.

اأن يتبناها القانون اجلديد ل�شمان  املحور اخلام�س : ما هى الإجراءات التى ميكن 
ت�شجيع تاأ�شي�س اجلمعيات وفى الوقت نف�شه تنظيمها ؟

امل�شتخل�شات : احلد من دور اجلهة الإدارية مادامت اجلمعية قد ا�شتوفت الأوراق 
وال�رشوط املطلوبة.

الإعفاء من �رشائب املبيعات وكذا كافة اأنواع ال�رشائب.
اإلغاء عقوبة احلب�س وا�شتبدالها بالغرامة.

وتكوين  اإن�شاء  فى  التعددية  فل�شفة  تبني  فى  اأ�شرار  هناك  هل  ال�شاد�س:  املحور 
الحتادات الإقليمية والنوعية ؟ وما هي ؟

امل�شتخل�شات : احتاد اإقليمى واحد لكل حمافظة، وتعدد الحتادات النوعية.
املحور ال�شابع : ما هو الدور الذى ميكن اأن يوؤديه الحتاد العام للجمعيات الأهلية 
خلدمة العمل الأهلي ؟ وما هي �شوابط ا�شتقالليته عن ال�شلطة التنفيذية �شواء فى ت�شكيله 

اأو اإداراته؟
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لتمويل   العام  الحتاد  من  وجمردة  وا�شحة  �شوابط  و�شع   : امل�شتخل�شات 
الحتادات الإقليمية.

اأن يكون ت�شكيل الحتاد بالكامل رئي�شًا واأع�شاء بالنتخاب.
اجلهة  عن  وي�شتقل  العام  الحتاد  يراأ�شها  الأهلية  اجلمعيات  من  عليا  هيئة  ت�شكيل 

الإدارية.
يكون �شندوق الإعانات للجمعيات الأهلية حتت اإمرة الحتاد العام واإ�رشافه.

املحور الثامن : ما هى احلدود املقبولة فى �شلطة اجلهة الإدارية فى تاأ�شي�س وحل 
الكيانات الأهلية وعزل جمال�س اإدارتها ؟

الراأى  اإبداء  هو  الإدارية  اجلهة  حدود  تكون  اأن  عام  ب�شكل   : امل�شتخل�شات 
والإ�رشاف والتوجيه.

و�رشط اأ�شا�شى اأخذ راأى الحتاد الإقليمي قبل �شدور قرار احلل اأو العزل، عل اأن 
يكون احلل اأو العزل بحكم ق�شائى.

واحلكم  الرئي�شية  اجلمعيات  )اأجهزة  الرابعة  الفرعية  اجلل�شة   .4-3
الر�شيد(

اأول: معلومات اجلل�شة:
رئي�س اجلل�شة: الدكتور ح�شني يون�س رئي�س الحتاد الإقليمي للجمعيات ببور�شعيد

   املتحدثان: 
الأ�شتاذ : د عبد الغفار �شكر مركز الدرا�شات ال�شرتاكية   

الأ�شتاذ : كرمي البيار املركز الدوىل لقوانني منظمات املجتمع الدوىل  
املقرر : املحامي الأ�شتاذ اإيهاب را�شى   

 ثانياً : م�شتخل�شات النقا�س   
الداخلية من اجلمعية  الرقابة  ليحل حملها  الرقابية  الإدارية  دور اجلهات  تقلي�س 

العمومية ومنح كافة ال�شالحيات لها ملتابعة ومراقبة اأداء اأجهزة اجلمعية املختلفة.
اجلمعية  مراقبة  مع  �شهرين  كل  اأق�شى  بحد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  عقد  اإلزامية 

العمومية لأداء املجل�س ومعاقبة ع�شو املجل�س حال تغيبه عن ح�شور اجلل�شات.
اأربعة  اأو  ن�شفى  جتديد  وبها  �شنوات  �شت  ملدة  تكون  اأن  اإما  الإدارة  جمل�س  مدة 

�شنوات دفعة واحدة.
ل يجود لع�شو جمل�س الإدارة اأن يرت�شح لدورتني متتاليتني.
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تقدمي

ت�شكيل جلان رقابة ومتابعة من الحتادات الإقليمية بدياًل عن رقابة اجلهة الإدارية.
ور�شائل  اللكرتوين  الربيد  مثل  العمومية  اجلمعية  لدعوة  حديثه  طرق  اأي  اعتماد 

املوبيل وغريها.
اأموال من اجلمعية لأي �شب طوال  اأي  األ يح�شل ع�شو جمل�س الإدارة على  يجب 

فرتة املجل�س.
ل مانع من رقابة اجلهاز املركزي للمحا�شبات.

يجب اإلزام اجلمعية بن�رش ميزانياتها تف�شياًل للجمهور.
وجود تقدمي اإقرارات ذمة مالية من اأع�شاء جمل�س الإدارة.

اتخاذ قرارت اجلمعية العمومية غري العادية مبوافقة 75%من الأع�شاء على الأقل.
 3-5.  اجلل�شة الفرعية اخلام�شة )ال�شركات واملنظمات الدولية(

اأوًل: معلومات اجلل�شة:
رئي�س اجلل�شة:  جناد الربعي

نان�شي عقيل – حممود را�شي املتحدثني: 
مقرر اجلل�شة:  حممد ح�شني النجار  

عدد احل�شور: 35
اجتاهات النقا�س 

ناق�شت اجلل�شة على مدار �شاعتني مو�شوعني اأ�شا�شيني:
	 ال�رشكات املدنية.•
	 املنظمات الأجنبية.•

وقد طرحت العديد من الأفكار والتو�شيات خالل املناق�شات.
يجب تنظيم حملة مدافعة حلرية التنظيم يف م�رش. 

العمل  على  �رش�شة  اإعالمية  هجمة  متت  حيث  الإعالمي  ال�شق  هو  مهم  �شق  هناك 
اإن هناك تخوينًا، هناك معركة  الأهلي، فاملناخ احلايل ل ي�شمح للعمل الأهلي بالنمو، حيث 

لبد من خو�شها يف ك�شب الراأي العام والتعريف بعمل املجتمع املدين.
اأوًل : فيما يتعلق بال�شركات متحورت املناق�شة على عدد من املحاور 

بع�س الأجهزة الأمنية تتعامل مع ال�رشكات املدنية باعتبارها كيان غري �رشعي.
ل يوجد يف القانون ما مينع ال�رشكات من العمل يف العمل الأهلي. 
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املوافقة   يف  واملماطلة  التعقيدات  تلك  هي  �رشكات  تاأ�شي�س  اإىل  الن�شطاء  دفع  ما  اإن 
على تاأ�شي�س بع�س اجلمعيات اأو اأي متويل م�رشوع به اأي نوع من اأنواع التوعية خا�شة 

ال�شيا�شية من ال�شئون الجتماعية.
اجلهة  مع  �رشاكة  م�رشوع  تنفذ  التي  ال�رشكة  اأن  املبادئ  من  عدد  املحكمة  اأر�شت 
املانحة ومن ثم فان هذه اجلهة تراقب عمل ال�رشكة، بل اإن ال�رشكات حمرومة من المتيازات 
التي حت�شل عليها اجلمعيات مثل التخفي�شات يف الكهرباء وجمع الأموال وهو جمرم مع 

ال�رشكات.

م�رشوعات القوانني التي تظهر حاليا كلها حتاول اإدخال كل ال�رشكات التي تعمل يف 
اأي جمال من جمالت اجلمعيات وهو اأمر غري منطقي.

لعل املنطقي هو حترمي الت�رشيح بجمع اأموال اإل للجمعيات اأما جمالت العمل فال 
يجوز اقت�شارها على اجلمعيات.

يعرف  اجلمعيات  فقانون  وا�شحة.  غري  اجلمعيات  قانون  يف  اجلمعيات  اأغرا�س 
اجلمعية باأنها كيانات غري هادفة للربح ومن ثم ل ت�شم ال�رشكات الهادفة للربح.

كما اأن بع�س اأن�شطة اجلمعيات هي اأن�شطة ممكن اأن تدر ربح مثل التدريبات، فهناك 
مراكز  اأو  معها.  التعامل  يتم  �شوف  كيف  ثم  ومن  بتكلفة،  تدريبات  تقدم  خا�شة  �رشكات 
الدرا�شات تلك التي تابعة لل�شحف مثل مركز الدرا�شات ال�شيا�شية وال�شرتاتيجة لالأهرام.

التو�شيات:
مواد حتمي العاملني يف املجال بدل من املالحقات الأمنية.

اقرتح اأن يتم اإلغاء ن�س املادة 4، واإذا كان لبد من و�شعها فالبد من اأن تن�س على 
اأن اللجوء اإىل الق�شاء، دون اإعطاء �شلطة للوزير لإغالق الكيانات، ول يكون احلكم بالإغالق 

واإمنا بتحويل ال�رشكة اإىل جمعية ولي�س الإغالق.
الأخذ بحكم حمكمة النقد مادام الكيان ربحيًا ل يعترب ما يتلقاه منحة ولكن عقد تنفيذ 

وما دامت ال�رشكة تقدم تقارير مالية وفنية فاإنها تعترب وكياًل للمنظمة املمولة.
يجب عدم الرتكيز فقط على القانون، يف حني ترتك الالئحة لت�شع التعقيدات لعمل 

اجلمعيات.
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ثانياً: املنظمات الأجنبية:
الدعم فنيًا  الأ�شا�شي هو وجود جمتمع مدين فعال وموؤثر، وهو ما يحتاج  الهدف 

وموؤ�ش�شيًا وماديًا، وبدونهم ل ميكن تفعيل املجتمع املدين وتفتح الباب للف�شاد.
 اإن دور املنظمات الدولية هو م�شاعدة املنظمات املحلية وبناء قدراتها ولي�س العمل 

بنف�شها.
القالئل مثل  املنظمات  اأ�شهل فيما عدا بع�س  الأجنبية  املنظمات  اأن  ل�شنوات عديدة 
IRI ، NDI، FH غري اأنه ثبت اأن العديد من املنظمات الأجنبية تعاين الكثري من التعقيدات 

والطلبات التعجيزية للح�شول على اتفاقية مقر. 
الت�شجيل، ومن  الت�شامن يف  يتبع وزارة  �شكليا  الدولية  املنظمات  ت�شجيل  كان  اإذا 

خلفها الأمن فهل الأف�شل اأن تكون اجلهات املعنية بالت�شجيل هي وزارة الداخلية.
والرتف  بنف�شها  بالعمل  الأهلي  العمل  جمال  اأف�شدت  الدولية  املنظمات  بع�س  اإن 

الكبري يف الأن�شطة.
التو�شيات

اإذا كان الأ�شا�س يف ال�رشكات التجارية الأجنبية هو منحهم حرية احلركة والت�رشف 
فاإن الأجدى اأن متنح هذه املنظمات الأجنبية نف�س احلرية.

يجب الن�شاف يف ال�شوابط، فيجب اأن حتكم نف�س ال�شوابط املنظمة لال�شتثمارات 
املال  راأ�س  تنمي  الأجنبية  فاملنظمات  الأجنبية،  املنظمات  يحكم  ما  هو  يكون  اأن  الأجنبية 

الب�رشي. 
اأن تبقي الرتخي�س بالكامل عند اخلارجية.

الأحمر  البحر  من  خوف  يوجد  ول  املتو�شط  البحر  يف  اخلارج  من  خوف  هناك 
فاجلمعيات التي تتلقى متويل من اأوروبا اأو اأمريكا تخون يف حني ل نخاف من التمويل من 

دول اخلليج، ومن ثم نحتاج اإىل تعريف اخلارج والتمويل الأجنبي.
يجب اأن يت�شمن القانون معايري لقبول اأو رف�س التمويالت.

يجب اأن تكون هناك اأدوات واآليات للرقابة يف العمل املدين.
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4.  البيان اخلتامي للموؤمتر 
القاهرة فى 4 اإبريل 2012

بال قيود
البيان اخلتامي ال�شادر عن املوؤمتر

املركز  من  وبدعم  قانونيون«،  م�شت�شارون  املتحدة »حمامون  املجموعة  من  بدعوه 
اأحد  اأهلية يقودها  القاهرة 500 جمعية  الدويل لقوانني املنظمات غري احلكومية اجتمع يف 
ع�رش احتادا اإقليميا من اأجل التباحث حول القانون الأمثل لتنظيم املجتمع املدين بعد ثوره 

25 يناير 2011.
وقد تدار�س املجتمعون املقرتحات املقدمة من وزارة ال�شئوون الجتماعية واملقرتح 
الذي اأعده الأ�شتاذ الدكتور اأحمد الربعي اأ�شتاذ الت�رشيعات الجتماعية بكلية احلقوق جامعة 
القاهرة ووزير العمل ال�شابق، وكذلك قوانني اجلمعيات التي �شدرت يف ليبيا وتون�س بعد 
ثورتيهما املجيدتان، كما ا�شتمعوا اإىل مداخالت من متخ�ش�شني حول ال�شياغات القانونية 

املختلفة لقوانني اجلمعيات واأعلنوا:
للجمعيات  الإقليمية  لالحتادات  ممثل  اختيار  عدم  قوة  العبارات  باأ�شد  يدينون  اأنهم   .1
وهي الكيان املنتخب دميقراطيًا من اجلمعيات الأهلية يف اجلمعية التاأ�شي�شية للد�شتور 
املدين وتهمي�شه، موؤكدين على  باملجتمع  ا�شتمرار حلالة ال�شتخفاف  اأن ذلك  معتربين 
لو جرى حل  فيما  املدين  للمجتمع  منا�شب  �شيعملون جاهدين على �شمان متثيل  اأنهم 

جلنة و�شع الد�شتور احلالية.
يف  الإقليمية  والحتادات  الأهلية  اجلمعيات  اإ�رشاك  عدم  قوة  العبارات  باأ�شد  يدينون   .2
ا�شتمرار  ويرونه  الأهلية  للجمعيات  جديد  قانون  اإ�شدار  حول  اجلارية  املناق�شات 
اأول  اأن  وي�شتغربون  الجتماعية،  ال�شئون  وزارة  عليها  داأبت  التي  التعايل  ل�شيا�شة 
برملان للثورة والذي يعرف اأع�شاوؤه جيدا الدور الذي قامت به املوؤ�ش�شات الأهلية من 
اأجل الدميقراطية يف م�رش يتعاىل على ممثلي اجلمعيات الأهلية املنتخبني يف الحتادات 
اإليه  يقدمون  الذين  احلكومة  مبمثلي  الجتماع  دائم  اأنه  حني  يناق�شها  ول  الإقليمية 

بيانات غري �شحيحة ومغلوطة حول العمل الأهلي.
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3. ان الحتادات الإقليمية واجلمعيات الأهلية هي اأول من نادى وينادي ب�رشورة توافر 
ال�شفافيه واإر�شاء قواعد املحا�شبة على امل�شئولية داخل العمل الأهلي ولكنها يف الوقت 
عينه ترف�س تلك التهامات الرخي�شة التي توجه من وقت اإىل اآخر للجمعيات وتوؤكد اأن 
ملفاتها مفتوحه لكل من يرغب يف اأن يعرف كيف تنفق اأموالها وفيما تنفق اأموالها ومن 
اأنه جاء الوقت الذي يتعني فيه فتح  اأين حت�شل عليها. على اأنها يف الوقت نف�شه ترى 
ال�شئوون الجتماعية والتي تثار حولها  امللفات امل�شكوت عنها داخل وزارة  كثريًا من 
الكثري من الأقاويل اإبراء لذمة ال�رشفاء هناك واأخذ الفا�شدين داخل الوزارة بال�شدة يف 

اإطار من قواعد العدالة والإن�شاف.
اأن العمل الأهلي هو عمل تطوعي بالأ�شا�س واأن  اأن امل�شاركني يف املوؤمتر يوؤكدون على   .4
اأن  ميكن  ل  واأنهم  خا�شة  اأموال  اأموالها  واأن  خا�شة  كيانات  هي  الأهلية  اجلمعيات 
يقبلوا اأن يتحولوا يف النهاية وهم قادة املجتمع املدين اإىل جمرد موظفني حتركهم وزارة 

ال�شئون الجتماعية وفقًا لأهداف بعيدة عن اأهداف العمل الجتماعي يف اأحوال كثرية.
5. اأن اجلمعيات امل�شاركة توؤكد على اأن حرية التاأ�شي�س و�شهولته وحريه تلقي التربعات، 
وعدم تدخل الإدارة يف ال�شئون الداخلية للجميعات واإلغاء العقوبات البدنية على خمالفة 
القانون هي اأمور لن تقبل اجلمعيات عنها بدياًل و�شوف تقاوم وت�شقط اأي قانون ياأتي 
علي غري رغبة العاملني يف اجلمعيات الأهلية اأو يخالف املبادئ املعتربة دوليًا يف �شياغه 

قوانينها.
 – الأهلية  اجلمعيات  – بخالف  كيانات  اأي  منع  اأن  يوؤكدون  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  اأن   .6
اإن�شاء  بالقانون ولكن ت�شهيل  يتم  اأن  اأمر ل ميكن  اإمنا هو  التنمية  العمل يف جمال  من 
اجلمعيات ومتويلها وكف اأيدي الإدارة عنها ومنعها من التدخل يف �شئونها اأمور لو متت 
لنتهت تلك امل�شكلة املوهومة والتي هي يف احلقيقة عر�س ملحاولت احلكومة ال�شيطرة 
العمومية وتعقيد ح�شولها على  واإدارتها دون رغبة جمعياتها  الأهلية  علي اجلمعيات 

التربعات واإخ�شاع منت�شبيها لعقوبات بدنية ل مثيل لها يف غري م�رش.
7. اأن املجتمعني يفو�شون ا�شل�شادة روؤ�شاء الحتادات الإقليمية للجمعيات الأهلية امل�شاركة 
بالتطورات  علما  امل�شاركني  اإحاطة  منهم  ويطلبون  التو�شيات  هذه  تنفيذ  متابعه  يف 

ودعوتهم مرة ثانية اإىل اجتماع ملناق�شة ما مت من اإجراءات  فيما لو تبني �رشوره ذلك.
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