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إقليمية م�صتقلة تاأ�ص�صت  ن�صان هو منظمة غري حكومية ا مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإ

ن�صان والدميقراطية، وحتليل  عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإ

ن�صان يف  ن�ص���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإ �ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإ

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

هداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة  ن�ص���ان. ومن اأجل حتقيق هذه الأ حلقوق الإ

اإىل �صيا�ص���ات وت�رشيع���ات وتعديالت د�ص���تورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

ليات الوطنية  ن�ص���ان، والقيام باأن�ص���طة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآ الإ

ن�ص���ان مع الرتكيز ب�صكل خا�ص على ال�صباب،  قليمية والدولية، وتعليم حقوق الإ والإ

ن�ص���ان. ومنذ تاأ�صي�ص���ه يقوم املركز  وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإ

ن�صان والدميقراطية يف  ب�ص���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ص���ايا حقوق الإ

العامل العربي.

إلقاء ال�ص���وء على اأبرز امل�صكالت والق�صايا  ي�ص���عى مركز القاهرة اإىل امل�ص���اهمة يف ا

طراف املعنية واملنظمات  احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�صيق مع خمتلف الأ

غري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �ص���وياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�ص���ايا 

ن�صان.   وحماولة التو�صل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإ

مم   يتمتع املركز بو�ص���ع ا�صت�صاري خا�ص يف املجل�ص القت�صادي والجتماعي بالأ

ن�صان وال�صعوب. املركز ع�صو  فريقية حلقوق الإ املتحدة، و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأ

ن�صان، وال�صبكة الدولية لتبادل املعلومات  وروبية املتو�صطية حلقوق الإ يف ال�صبكة الأ

حول حري���ة الراأي والتعبري )ايفك�ص(. املركز م�ص���جل يف القاه���رة وباري�ص وجنيف. 

ن�صان لعام 2007.          وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�صية حلقوق الإ

املدير التنفيذي

معتز الفجريي

كادميي امل�صت�صار الأ

د. حممد ال�سيد �سعيد

املدير العام

بهي  الدين ح�سن

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

كمال جندوبي
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تقدمي

ت�شتهدف هذه الدرا�شة ر�شد امل�شكالت التي تعاين منها 

هلية واملنظمات غري احلكومية، يف ظل قانون  اجلمعيات الأ

اجلمعيات احلايل رقم 84 ل�شنة 2002، والذي اأعاد ا�شتن�شاخ 

القانون 32 ل�شنة 1964 بكل ما يتيحه من �شالحيات تكر�س 

العمل  على  احلكومية  والو�شاية  الهيمنة  اأ�شكال  خمتلف 

هلي. الأ

التوجهات  �شوء  يف  اأهميتها  الدرا�شة  هذه  وتكت�شب 

على  التعديالت  بع�س  اإحداث  اإىل  ترمي  التي  احلكومية 

اإىل  رجح-  الأ -على  تتجه  �شوف  والتي  احلايل،  wالقانون 
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هلي، خا�شة اإذا  فر�س مزيد من القيود التي تكبل العمل الأ

ما اأخذ يف العتبار اأن التوجهات الر�شمية لتعديل القانون 

البالد هجمة ت�رشيعية  تاأتي يف حلظة خا�شة، ت�شهد فيها 

وا�شعة على احلريات، ونزوعا متزايدا لقمع حريات التعبري 

والجتماعي.  ال�شيا�شي  احلراك  اأ�شكال  وخمتلف  والتنظيم 

اأن احلديث عن تعديل  ال�شياق،  ول يخلو من دللة يف هذا 

حقوق  منظمات  ن�شاأة  منذ  مرة  ول  –لأ اقرتن  قد  القانون 

ن�شان- باإغالق اثنتني من املنظمات احلقوقية. الإ

اأن  اإىل  النظر  الدرا�شة تنطلق من  فاإن  وف�شال على ذلك 

اإذا  هلي، حمكوم عليها بالف�شل  اأية م�شاع لتحرير العمل الأ

ه  ما انطلقت من ن�شو�س القانون احلايل، الذي يتعني اإلغاوؤ

تبنى  القاهرة  مركز  فاإن  التوجه  هذا  مع  وات�شاقا  كليا. 

اإىل املعايري  ي�شتند  بديل،  اإىل طرح م�رشوع قانون  الدعوة 

الدولية التي حتمي حق التنظيم وينحاز اإىل املبادئ العامة 

التي تتبناها قطاعات متزايدة من املنظمات غري احلكومية، 

هلي. ل�شمان حرية وا�شتقاللية العمل الأ

جتمع  -التي  الدرا�شة  هذه  فاإن  املنطلق  هذا  ومن 

تطبيق  مل�شكالت  امليداين  والر�شد  القانوين  التحليل  بني 

ول منها  القانون- تنق�شم اإىل خم�شة اأق�شام؛ يتناول الق�سم الأ

هلي يف �شوء ال�شمانات الد�شتورية التي  ت�رشيعات العمل الأ

حتمي حرية التنظيم.
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بينما يتناول الق�سم الثاين -من خالل درا�شة مقارنة- 

التي  الدولية  املعايري  مع  امل�رشي  القانون  ات�شاق  مدى 

العربية  الت�رشيعات  بني  ومكانته  التنظيم،  حرية  حتمي 

املماثلة املنظمة للحق يف تكوين اجلمعيات.

برز  لأ امليداين  للر�شد  الثالث  ق�سمها  الدرا�شة  وتفرد 

التطبيقات  هلي من خالل  الأ العمل  تواجه  التي  امل�شكالت 

مت  مقابالت  اإىل  الق�شم  هذا  ا�شتند  وقد  للقانون،  الفعلية 

ف�شال  حمافظات،  �شبع  يف  هلية  الأ اجلمعيات  مع  ترتيبها 

داري يف  على القاهرة الكربى، عالوة على اأحكام الق�شاء الإ

املنازعات الق�شائية ذات ال�شلة بتطبيق القانون.

احلكومية  التوجهات  الدرا�شة  تعالج  الرابع  الق�سم  ويف 

لتعديل القانون، وما ميكن اأن تتمخ�س عنه.

خري لطرح م�رشوع  وتخ�ش�س الدرا�شة الق�شم اخلام�س والأ

هلي واملنظمات غري  قانون بديل، يهدف اإىل حترير العمل الأ

ويتاأ�ش�س  الهيمنة احلكومية،  اأ�شكال  احلكومية من خمتلف 

امل�شتقل  التنظيم  حق  حتمي  التي  الدولية  املعايري  على 

للمنظمات غري احلكومية.

باجتاه  الدفع  يف  الدرا�شة  هذه  ن�رش  ي�شاعد  اأن  وناأمل 

حوار جمتمعي، يحفز ويع�شد اجلهود الرامية لتحرير العمل 

هلي من خمتلف القيود التي تكبله. الأ
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ول الق�سم الأ

هلي فى �سوء  ت�سريعات العمل الأ

ال�سمانات الد�ستورية حلرية التنظيم
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فراد يف اإقامة تنظيماتها امل�شتقلة –�سواء  ي�شتمد حقق الأ

كانت اأحزابا اأو جمعيات اأو نقابات اأو تعاونيات اأو احتادات 

اأو �شبكات- م�رشوعيته باعتباره واحدا من احلقوق الطبيعية 

ن�شان؛ حيث ي�شكل احلق يف التجمع �رشطا جوهريا من  لالإ

اإن�شانية، وحيث يتاح من خالل  العي�س يف جماعة  �رشوط 

جتمعات الب�رش اأن تت�شافر جهودهم من اأجل الو�شول اإىل 

و�شغريها-  –كبريها  امل�شكالت  ومعاجلة  اأف�شل،  حياة 

التي تعرت�س طريق تطورهم وحتقيق مطالبهم.

كما اأن حرية التنظيم ترتبط كذلك ارتباطا وثيقا باحلق 

والتعبري  املختلفة  راء  الآ اعتناق  يف  ن�شان  لالإ �شيل  الأ

والدفاع عنها، وتعد اأ�شكال التنظيم املختلفة منابر تعرب من 

خاللها اجلماعة عن اأفكارها اأو براجمها، اأو حتى ت�شامنها 

مع اأع�شائها اأو مع اأع�شاء يف جماعات مماثلة.
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هلي من خالل اجلمعيات اأو  �شل اأن يتمتع العمل الأ والأ

وال�شبكات  احلكومية  غري  املنظمات  اأو  هلية  الأ املوؤ�ش�شات 

بداع والتنظيم  والحتادات بحقه يف الوجود واملبادرة والإ

وتطوير  لنمو  لزمة  ك�رشورة  الدولة،  �شطوة  عن  امل�شتقل 

هلي وا�شتطاعت  الأ العمل  هلي. وقد ن�شطت حركة  الأ العمل 

اأن حتتفظ بهام�س وا�شع من احلرية وال�شتقالل عن قب�شة 

الدولة، خا�شة يف تلك الفرتة التي كان فيها القانون املدين 

اجلمعيات  لن�شاط  وال�شامن  املنظم  الت�رشيعي  طار  الإ هو 

هلية. الأ

النا�رشية  احلقبة  خالل  تعر�س  هلي  الأ العمل  اأن  غري 

اأ�شكال حراك املجتمع املدين وال�شيا�شي-  -مثل غريه من 

احلقبة  هذه  وارتبطت  الدولة،  جانب  من  املطلقة  لل�شيطرة 

الدولة  جهزة  لأ امتدادا  باعتباره  هلي  الأ العمل  اإىل  بالنظر 

ومنفِّذا ل�شيا�شاتها؛ ومن ثم فقد مالت التوجهات الت�رشيعية 

املبادرات  جميع  اعتبار  اإىل  النا�رشية  احلقبة  يف  للدولة 

و�شعها  ويتعني  هلية،  الأ فاقدة  والتجمع  للتنظيم  ال�شعبية 

وجد  ما  وهو  الكامل،  داري  الإ �رشاف  والإ الو�شاية  حتت 

ل�شنة   32 رقم  القانون  يف  اخل�شو�س  وجه  على  جت�شيده 

هلية. 1964 اخلا�س باجلمعيات الأ

�شهدت  خرية  الأ ربعة  الأ العقود  اأن  من  الرغم  وعلى 

تطورات دولية واإقليمية وحملية، تدفع باجتاه اإحداث قطيعة 

الدولة على  wحقيقية مع فل�شفة الو�شاية والهيمنة من قبل 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

هلية، فقد  موؤ�ش�شات املجتمع املدين، وبخا�شة منظماته الأ

بقى القانون رقم 32 ل�شنة 1964 �شاري املفعول حتى عام 

2002. ورغم اعرتاف احلكومة باأنه مل يعد �شاحلا ملواكبة 

التطورات التي �شهدها املجتمع امل�رشي ومواكبة املفاهيم 

ا�شتن�شاخه  حماولة  جرت  فقد  املدين،  باملجتمع  اخلا�شة 

مرة اأخرى عرب القانون احلايل رقم 84 ل�شنة 2004.

النا�رشية،  احلقبة  انتهاء  القانون  فل�شفة  من  يغري  ومل 

واجتاه م�رش اإىل تبني �شيا�شات تنزع اإىل احلرية القت�شادية 

وتف�شح جمال لالنفتاح ال�شيا�شي والقبول بالتعددية احلزبية 

مثلما  ال�رشامة،  بالغة  لقيود  وفقا  اأعلى،  من  املحكومة 

التفاقيات  اإىل  ان�شمام م�رش  القانون  فل�شفة  يغري من  مل 

الدولية التي حتمي حق التنظيم، وبروز دور منظمات حقوق 

والجتاه  املحلي،  اأو  الدويل  امل�شتوى  على  �شواء  ن�شان،  الإ

منظمات  دماج  لإ املتحدة  مم  الأ اأجهزة  جانب  من  املتزايد 

هم اأن التوجهات  املجتمع املدين يف الفعاليات الدولية. والأ

تكري�شها،  ا�شتمر  هلي  الأ املجتمع  اأدوار  على  الهيمنة  اإىل 

املجتمعية  امل�شاركة  همية  لأ املتزايد  دراك  الإ عن  رغما 

هلية يف مواجهة الفقر والبطالة  ولتفعيل دور املنظمات الأ

مية وتدين موؤ�رشات الرفاهة يف جمتمعات �شهدت  وتف�شي الأ

ان�شحابا هائال، من جانب اأجهزة الدولة وتخليها عن تاأمني 

ق�شام وا�شعة من ال�شكان. اأدنى متطلبات العي�س لأ
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القرن  من  الت�شعينيات  حقبة  عرفته  مما  الرغم  وعلى 

الع�رشين من تنامي ال�شغوط من جانب منظمات املجتمع 

الدولية  ال�شغوط  وتزايد  منها،  احلقوقية  وخا�شة  املدين، 

احلكم  موؤ�ش�شات  كانت  فقد  هلي،  الأ العمل  حترير  اأجل  من 

عليها،  والتحايل  ال�شغوط  هذه  امت�شا�س  على  قادرة 

ال�شغوط  الذروة يف ت�شاعد هذه  اأف�شى يف حلظة  وهو ما 

احتفظ  الذي   ،1999 ل�شنة   153 رقم  القانون  �شدور  اإىل 

 ،1964 ل�شنة   32 القانون  يف  ذاتها  املعتمدة  دوات  بالأ

كانت  واإن  هلي،  الأ العمل  على  احلكومية  الهيمنة  لتاأمني 

ال�شلطات يف ذلك الوقت حري�شة على اإدارة م�رشحية هزلية، 

توحي باأن �شناعة القانون البديل جتري يف اإطار ال�رشاكة 

مع املجتمع املدين، وهو ما افت�شح اأمره يف نهاية املطاف 

بتمرير م�رشوع يختلف متاما عن م�شودات امل�رشوع، التي 

بداء وجهة  لإ يتم ت�رشيبها ملنظمات املجتمع املدين،  كان 

نظرهم فيها.

�شوى  ي�شمد  مل   1999 ل�شنة   153 رقم  القانون  لكن 

ب�شعة اأ�شهر، ليعاد العمل جمددا بالقانون 32 ل�شنة 1964 

القانون  ببطالن  العليا  الد�شتورية  املحكمة  ق�شت  اأن  بعد 

باعتباره  ال�شورى،  مبجل�س  للمناق�شة  عر�شه  لعدم  برمته 

اأحد القوانني املكملة للد�شتور.

يف  العوار  ب�شبب  القانون  اأبطلت  قد  املحكمة  اأن  ومع 

خا�شة  اأهمية  اكت�شب  احلكم  هذا  اأن  اإ�شداره،   wاإجراءات 
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على  اجلمعيات  تكوين  التنظيم واحلق يف  بتاأ�شيله حلرية 

اأو و�شاية حكومية، وهو  تدخل  اأي  وجه اخل�شو�س، دون 

ما ينبغي اأن ي�شكل �شندا د�شتوريا يف الدفاع عن هذا احلق 

اأجل قانون دميقراطي، ي�شع حدا نهائيا  ويف الن�شال من 

كفلتها  التي  اجلمعيات  تكوين  حرية  على  الدولة  لو�شاية 

املادة 55 من الد�شتور، ومل تفر�س حظرا اإل على اجلمعيات 

ذا  اأو  اأو �رشيا  لنظام املجتمع  ن�شاطها معاديا  التي يكون 

طابع ع�شكري.

وقد اأكدت املحكمة الد�شتورية العليا “اأن حق املواطنني 

هلية، هو فرع من حرية الجتماع،  يف تكوين اجلمعيات الأ

ل  حرا  اإراديا  ت�رشفا  يتمخ�س  اأن  يتعني  احلق  هذا  واأن 

وت�شيف  عنها”.  ي�شتقل  بل  دارية،  الإ اجلهة  فيه  تتداخل 

د�شتورية  ت�شكل قيمة  اإن حرية تكوين اجلمعيات  املحكمة 

يف ذاتها، لنكفل لكل ذي �شاأن حق الن�شمام اإىل اجلمعية 

التي يرى اأنها اأقدر على التعبري عن م�شاحله واأهدافه، وما 

هذا احلق اإل جزٌء ل يتجزاأ من حريته ال�شخ�شية التي اأعلى 

الد�شتور قدرها، فاعتربها –بن�س املادة 41- من احلقوق 

الطبيعية.

وتوؤكد املحكمة الد�شتورية يف حكمها املذكور على الرتابط 

الجتماع  يف  واحلق  اجلمعيات  تكوين  حرية  بني  الوثيق 

اجلمعيات،  اإن�شاء  يف  احلق  اأن  اإىل  م�شرية  التعبري،  وحرية 

w�شواء كان غر�شها اقت�شاديا اأو ثقافيا اأو اجتماعيا ل يعدو 
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اأن يكون عمال اختياريا، يرمي بالو�شائل ال�شلمية اإىل تكوين 

�شخا�س عن مواقفهم وتوجهاتهم.  اأطر يعرب من خاللها الأ

م�شيفة يف ذلك اأن حق الجتماع يتداخل مع حرية التعبري 

مكونا اأحد عنا�رش احلرية ال�شخ�شية التي ل يجوز تقييدها 

يتطلبها  التي  جرائية  والإ املو�شوعية  الو�شائل  اتباع  بغري 

الد�شتور اأو يفر�شها القانون، وهو من احلقوق التي ل يجوز 

ح�شبما  لزما  �شار  فقد  ثم  ومن  اإجها�شها؛  اأو  تهمي�شها 

وفق  اإل  الجتماع  حرية  تقييد  امتناع  املحكمة  اأكدت 

القانون، ويف احلدود التي تت�شامح فيها النظم الدميقراطية 

.
)1(

وترت�شيها القيم التي تدعو اإليها

ومع ذلك فاإن القانون 84 ل�شنة 2002 ب�شاأن اجلمعيات 

�ش�س الد�شتورية  هلية �رشب بعر�س احلائط الأ واملوؤ�ش�شات الأ

دارية احلق  حلرية تكوين اجلمعيات، بعد ما كر�س للجهة الإ

هلي،  يف التدخل ب�شورة تع�شفية يف جميع جوانب العمل الأ

دارة يف منح اأو حجب  لي�س فقط من خالل �شالحيات جهة الإ

الرتخي�س عن اأية جمعية، بل يف �شلب اخت�شا�شات اأع�شاء 

�شواء  املنتخبة،  وهيئاتها  موؤ�ش�شيها  و�شالحيات  اجلمعية 

اإدارة  طرائق  يف  اأو  تعديله  اأو  �شا�شي  الأ نظامها  و�شع  يف 

القيادية  هيئاتها  اجتماعات  عقد  ونظام  اليومي،  عملها 

العمومية يف  الهيئات، وحق اجلمعية  تلك  انتخاب  وقواعد 

اختيار ما تراه منا�شبا لع�شوية هذه الهيئات.
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دارة لت�شمل التدخل يف اأحد  كما متتد �شالحيات جهة الإ

بانخراطها  يتعلق  ما  وهو  جمعية،  ي  لأ �شيلة  الأ احلقوق 

الطوعي يف ائتالفات اأو احتادات اأو �شبكات، ي�شتوي ذلك اإن 

قليمي اأو الدويل. ف�شال على  كان على امل�شتوى الوطني اأو الإ

دارة يف الرتخي�س لهذه اجلمعيات يف جمع  حتكم جهة الإ

التربعات اأو احل�شول على منح خارجية تدعم م�رشوعاتها 

اأي  حل  يف  دارة  الإ جهة  يد  اإطالق  عن  ناهيك  واأن�شطتها، 

جمعية اأو حل جمل�س اإدارتها اأو جتميد بع�س اأن�شطتها، دون 

و�شاع  الأ ت�شحيح  يف  اجلمعية  ع�شاء  لأ الفر�شة  تتيح  اأن 

دارة اإىل مثل هذه التدخالت الفجة التي  التي تدفع بجهة الإ

عليه  ينطوي  اجلمعية، مبا  على  باملوت  احلكم  اإىل  تف�شي 

ع�شاء اجلمعية، وكل  جراء من عقاب جماعي لأ مثل ذلك الإ

امل�شتفيدين من ر�شالتها، حتى لو كانت املخالفات املرتكبة 

تنح�رش يف امل�شئولني عنها يف الهيئات القيادية للجمعية 

اأو بع�س اأع�شاء هذه الهيئات.
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الق�سم الثاين 

اأين نحن من املمار�سات اجليدة 

دوليا وعربيا؟
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كر�س القانون 84 ل�شنة 2002 النهج ذاته الذي �شار عليه 

القانون 32 ل�شنة 1964 يف تقييد حق املواطنني يف اإن�شاء 

اجلمعيات، ومل يرتك م�شاحة للقائمني على اأية جمعية يف 

ينبغي  التي  دارية  الإ اجلهة  م�شتقلة عن  ب�شورة  يعملوا  اأن 

اأخذ موافقتها يف كل ت�رشف ميكن اأن تقدم عليه اجلمعية، 

وعلى  اجلمعية،  تاأ�شي�س  على  امل�شبقة  الرقابة  من  وجعل 

ممار�شاتها ملجمل اأن�شطتها �رشطا ي�شعب الفكاك منه.

هلي واأ�شكال  ويتبدى اأبرز مظاهر التقييد على التنظيم الأ

على  دارة  الإ جهة  ل�شالح  القانون  يكر�شها  التي  الهيمنة 

النحو التايل:

التي  هلي  الأ التنظيم  اأ�شكال  اأمام  الطريق  اإغالق  اأول: 

ل ترغب يف اكت�شاب ال�شفة القانونية، والعمل يف ظل هذا 

القانون؛ حيث يلزم القانون كل جماعة متار�س ن�شاطا من 
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حتى  حكامه،  لأ وفقا  نف�شها  ت�شجل  باأن  اجلمعيات  اأن�شطة 

اعتربت منحلة  واإل  اأخرى،  قانونية  اأ�شكال  تتخذ  لو كانت 

بحكم القانون، وت�رشي بحق القائمني عليها عقوبات ت�شل 

اإىل احلب�س ملدة �شتة اأ�شهر وفقا للمادة 76 من القانون.

�شا�س الرئي�شي الذي تقوم عليه حرية  وينايف هذا القيد الأ

تكوين اجلمعيات دون احلاجة اإىل احل�شول على ترخي�س اأو 

ت�رشيح اإداري م�شبق من ال�شلطات، ويف الدول الدميقراطية، 

مثل فنلندا فاإن موؤ�ش�شي اجلمعيات لهم احلرية يف ت�شجيل 

اجلمعية اأو عدم ت�شجيلها، ويف اجنلرتا يعد عدم احلاجة اإىل 

القيام باإجراءات قانونية اأو بت�شجيل قانوين مبداأ من مبادئ 

القانون العام، ويف الدامنارك ين�س القانون �رشاحة على 

اأن املواطن له مطلق احلرية يف تاأ�شي�س اجلمعيات من اأجل 

اأي غر�س قانوين م�رشوع، وذلك دون احلاجة اإىل احل�شول 

على اإذن م�شبق. وطبقا لقانون 1901 يف فرن�شا فاإن تاأ�شي�س 

عالن  الإ اإىل  ول  م�شبق،  ت�رشيح  اإىل  يحتاج  ل  اجلمعيات 

عنها. وغالبا ما يرتهن الت�شجيل للجمعيات يف اإطار قانون 

ما  اإذا  اجلمعية  بها  تتمتع  اأن  ميكن  التي  باملزايا  بعينه 

.
)2(

اكت�شبت ال�شفة القانونية وفق هذا القانون

ثانيا: �سروط التاأ�سي�س:

�شخا�س يف تاأ�شي�س  اأهدر القانون امل�رشي متاما حرية الأ

حر  اختيار  عن  تعبريا  تكون  اأن  يفرت�س  التي  wاجلمعيات 
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�شباغ  طوعي، ينبغي األ يخ�شع لتدخل م�شبق من ال�شلطات؛ لإ

امل�رشوعية عليه؛ حيث اعتمد القانون من الناحية الفعلية 

املادة  التاأ�شي�س يف  واألزم طالبي  امل�شبق،  الرتخي�س  مبداأ 

البيانات  م�شتوفيا  بطلبهم  دارة  الإ بالتقدم جلهة  ال�شاد�شة 

اأن  القانون  واعترب  للجمعية.  �شا�شي  الأ والنظام  �شا�شية  الأ

ال�شخ�شية العتبارية ل تثبت للجمعية اإل باإجراء القيد من 

دارة اأو مب�شي 60 يوما من تاريخ تقدمي طلب  قبل جهة الإ

دارية. القيد، دون اعرتا�س اجلهة الإ

والواقع اأن هذا القيد ي�شع الت�رشيع امل�رشي يف مواقع 

يف  اجلمعيات  قوانني  ببع�س  قورن  ما  اإذا  ت�شلطا،  اأكرث 

املنطقة العربية، ول نقول الدميقراطيات الغربية! ففي لبنان 

م�شبق،  ترخي�س  على  احل�شول  اجلمعية  تاأ�شي�س  يتطلب  ل 

ويكتفي القانون باإلزام موؤ�ش�شي اجلمعية باإعالم ال�شلطات 

.
)3(

بعد تاأ�شي�شها

هلية رقم  ومينح قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأ

الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  اأرا�شي  يف   2000 ل�شنة   )1(

م�شبق،  ترخي�س  اإىل  احلاجة  دون  اجلمعيات  تاأ�شي�س  حق 

واإن كان ل ي�شمح للجمعية مبمار�شة اأية اأن�شطة قبل �شدور 

قرار من وزير الداخلية باملوافقة على ت�شجيل اجلمعية يف 

.
)4(

غ�شون �شهرين من تقدمي طلب الت�شجيل

الثانية من قانون اجلمعيات يف املغرب  للمادة  ووفقا 
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ال�شادر يف عام 2002، يجوز تاأ�شي�س اجلمعيات بكل حرية 

اخلام�شة  املادة  يف  القانون  ويكتفي  اإذن،  �شابق  ودون 

دارية  منه باأن تتقدم اجلمعية بت�رشيح اإىل مقر ال�شلطة الإ

املحلية الكائن بها مقر اجلمعية، مقابل ت�شلم اإي�شال موؤقت 

اأن تر�شل  ال�شلطة املحلية  خمتوم وموؤرخ يف احلال. وعلى 

ي�شال املوؤقت للنيابة العامة، ون�شخ من وثائق  ن�شخة من الإ

تاأ�شي�س اجلمعية ليت�شنى للنيابة اأن تبدي راأيها يف الطلب، 

النهائي  ي�شال  الإ ي�شلم  اأن  على  ذلك،  مر  الأ اقت�شى  ما  اإذا 

خالل  ت�شليمه  عدم  حال  ويف  �شهرين.  غ�شون  يف  وجوبا 

هداف  جل جاز للجمعية اأن متار�س ن�شاطها وفقا لالأ هذا الأ

�شا�شي. املحددة يف نظامها الأ

ت�شعى  املغربية  واجلمعيات  املنظمات  فاإن  ذلك  ومع 

خ�س فيما  اإىل اإعادة النظر يف اإجراءات التاأ�شي�س، وعلى الأ

ي�شال املوؤقت التي تعتربها معيقة فعليا  يتعلق ب�شيغة الإ

لعملية التاأ�شي�س، وتوؤخر اإمكانية مبا�رشة اأن�شطتها، وتدعو 

اإىل �رشورة الن�س �رشاحة يف القانون على اإلزامية ت�شليم 

.
)5(

ي�شال مبجرد اإيداع الت�رشيح الإ

حرية  على  قيدا  امل�رشي  القانون  يفر�س  حني  وعلى 

- اأ�شخا�س  من  تتاألف  اأن  با�شرتاط  للجمعيات  التاأ�شي�س 

فاإن  ع�رشة،  عن  عددهم  يقل  ل  اعتباريني-  اأو  طبيعيني 

“اتفاق  باأنها  اجلمعية  بتعريف  يكتفي  الغربي  القانون 

ت�رشيعات  به  تاأخذ  ما  اأي�شا  وهو  اأكرث”،  اأو  �شخ�شني  wبني 
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يف  حتى  بل  وموريتانيا،  لبنان  يف  هلية  الأ اجلمعيات 

�شوريا وتون�س التي تنتهج ال�شلطات فيهما ممار�شات بالغة 

ب�شفة  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلريات  جتاه  التع�شف 

را�شي الفل�شطينية فاإن الت�رشيع ل يتطلب  عامة، اأما يف الأ

 .
)6(

اأكرث من اتفاق بني �شبعة اأ�شخا�س

الدميقراطية، ففي فرن�شا يعترب  البلدان  اإىل  انتقلنا  واإذا 

جانب،  اأي جتمع عقدا مربما بني اثنني من املواطنني اأو الأ

اأملانيا  ويف  اعتباريني.  اأو  طبيعيني  �شخ�شني  كانا  �شوءا 

يعترب اأي جتمع من التجمعات منظمة قائمة بذاتها يوؤ�ش�شها 

ما ما ل يقل عن ع�شوين )يف حالة التجمعات غري الراغبة 

يف الت�شجيل القانوين( اأو �شبعة اأع�شاء )يف حالة التجمعات 

اأجانب،  اأم  مواطنني  هوؤلء  اأكان  �شواء  قانونا(،  امل�شجلة 

اأغرا�س  لتحقيق  ال�شعي  اأجل  من  الجتماع  يختارون  ممن 

الو�شع  فاإن  املتحدة  الوليات  ويف  بينهم.  فيما  م�شرتكة 

يكتفي  الوليات  بع�س  ففي  خرى.  لأ ولية  من  يختلف  قد 

اأخرى قد يتطلب  اأي جتمع، ويف وليات  قامة  ب�شخ�شني لإ

.
)7(

مر التفاق بني ثالثة اأو خم�شة اأ�شخا�س الأ

جمالت  حتديد  فى  التنفيذية  ال�سلطة  حتكم  ثالثا: 

هلية الن�ساط وميادين عمل اجلمعيات الأ

على  دارية  الإ اجلهة  و�شاية  امل�رشي  القانون  فر�س 
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تخدم  التي  عملها  ميادين  اختيار  يف  هلية  الأ املنظمات 

اأغرا�شها، واألزمها مبوجب املادة 11 اإذا ما اأرادت اأن تعمل 

دارة، ف�شال  يف اأكرث من ميدان اأن حت�شل على موافقة جهة الإ

على اأخذ راأي الحتادات املخت�شة؛ ومن ثم ي�شمح هذا القيد 

اجلمعيات،  واأن�شطة  ميادين  يف  التنفيذية  ال�شلطة  بتحكم 

وهو القيد الذي تخلو منه ت�رشيعات الدميقراطيات الغربية، 

بل اأي�شا العديد من الت�رشيعات يف املنطقة العربية، وعلى 

.
)8(

خ�س يف لبنان واملغرب وفل�شطني واجلزائر الأ

رابعا: ات�ساع دائرة املحظورات:

 2002 84 ل�شنة  تو�شع قانون اجلمعيات امل�رشي رقم 

يف القيود التي يجوز مبوجبها حظر الرتخي�س للجمعيات، اأو 

ت�شتوجب وقف ن�شاط اجلمعية اأو حلها، متجاوزا بذلك اأحكام 

املادة 55 من الد�شتور التي حظرت فقط اإن�شاء اجلمعية، اإذا 

ذا طابع  اأو  اأو �رشيا  املجتمع  لنظام  ن�شاطها معاديا  كان 

العرتا�س  دارة يف  الإ يد جهة  القانون  اأطلق  فقد  ع�شكري. 

على تاأ�شي�س اجلمعيات من خالل ما ت�شمنته املادة احلادية 

ع�رشة من القانون من قيود ت�شتع�شي على ال�شبط القانوين، 

وي�شهل تاأويلها لعرقلة حرية تاأ�شي�س اجلمعيات، من قبيل 

حظر اإن�شاء اجلمعيات التي متثل اأغرا�شها اأو ت�شكل اأن�شطتها 

داب اأو  تهديدا للوحدة الوطنية اأو خمالفة للنظام العام اأو الآ
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�شل  الأ اأو  التمييز بني املواطنني ب�شبب اجلن�س  اإىل  الدعوة 

اأي ن�شاط  اأو متار�س  اأو العقيدة،  اأو الدين  اللغة  اأو  اأو اللون 

وفقا  ال�شيا�شية،  حزاب  الأ على  ممار�شته  تقت�رش  �شيا�شي 

حزاب اأو اأي ن�شاط نقابي تقت�رش ممار�شته على  لقانون الأ

النقابات وفقا لقوانني النقابات.

وعلى حني حاولت الالئحة التنفيذية للقانون 84 ل�شنة 

الن�شاط  حتديد  والع�رشين  اخلام�شة  مادتها  يف   2002

ال�شيا�شية  حزاب  الأ على  ممار�شته  تقت�رش  الذي  ال�شيا�شي 

يف اأمور حمددة، ت�شمل القيام بالدعاية احلزبية اأو الرتويج 

�شهام يف حمالت انتخابية  حزاب، اأو الإ لربنامج حزب من الأ

لتاأييد مر�شحني يف النتخابات التمثيلية، اأو اإنفاق اأي مال 

اأو  حزاب  الأ من  حزب  ن�شاط  تاأييد  يف  اجلمعية  اأموال  من 

الدعاية ملر�شحيه، اأو تقدمي مر�شحني با�شم اجلمعية خلو�س 

انتخابات التمثيل النيابي، فاإن هذه املحاولة ل متنع من 

اإذا ما  اأن�شطة اجلمعيات،  القانون حلظر  احتمالت توظيف 

برامج  متثل  مدى  درا�شة  املثال-  �شبيل  -على  ا�شتهدفت 

ن�شان، اأو اإذا  حزاب املختلفة لقيم الدميقراطية وحقوق الإ الأ

حزاب، تلبي  ما ن�شقت بع�س اجلمعيات برامج م�شرتكة مع الأ

الالئحة  حتدد  اأن  املقبول  من  كان  واإذا  م�شرتكة.  تطلعات 

التنفيذية يف تعريفها للن�شاط النقابي الذي ينبغي اأن يكون 

مق�شورا على النقابات، منح ال�شهادات اأو الرتاخي�س الالزمة 

wملزاولة مهنة من املهن، فاإنها اأ�شافت لذلك املطالبة بحقوق 
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عمال؛ ومن ثم  اأ�شحاب مهنة معينة يف مواجهة اأ�شحاب الأ

ل يوجد ما مينع قانونا من توظيف هذا الن�س يف حظر اأو 

حل اجلمعيات، اإذا ما اأقدمت على تبني فعاليات ت�شامنية 

لدعم احلقوق امل�رشوعة لفئات معينة يف مواجهة ا�شتغالل 

دارات احلكومية مل�شتخدميها. عمال والإ اأ�شحاب الأ

اجلمعيات،  تاأ�شي�س  حلرية  الدولية  املعايري  اأن  والواقع 

للحقوق  الدويل  العهد  اأحكام  على  تاأ�ش�شت  التي  تلك  �شواء 

وروبية  الأ التفاقية  حكام  لأ وفقا  اأو  وال�شيا�شية،  املدنية 

ن�شان، تقر باأن ممار�شة هذه احلرية ميكن اأن تكون  حلقوق الإ

اإذا ما كانت ت�شتهدف يف  ا�شتثنائي،  عر�شة للتقييد ب�شكل 

من القومي اأو ال�شالمة العامة  جمتمع دميقراطي �شيانة الأ

داب العامة  اأو النظام العام، اأو حماية ال�شحة العامة اأو الآ

احلكومات  اأن  غري  وحرياتهم.  خرين  الآ حقوق  حماية  اأو 

ما  لفر�س  العتبارات  هذه  توظيف  يف  اليد  مطلقة  لي�شت 

ن�شان  وروبية حلقوق الإ تراه من قيود. وقد اأكدت املحكمة الأ

اأن الدول ل تتمتع �شوى بهام�س تقدير حمدود، واأن و�شع 

كانت  اإذا  اإل  يجوز  ل  اجلمعيات  تكوين  حرية  على  قيود 

هناك اأ�شباب مقنعة وقوية تربره.

اأي قيود تفر�س على حرية اجلمعيات  فاإن  فنلندا  ويف 

يجب اأن تكون معتمدة مبوجب قانون، كما ي�شرتط اأن يكون 

القيد حمدداً ب�شكل �شارم وبلغة قانونية وا�شحة، بحيث ل 

wي�شاء تاأويلها وعالوة على ذلك فاإن القيود التي يتم تبنيها 
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غرا�س املرجوة؛ ومن ثم  يفرت�س اأن تكون متنا�شبة مع الأ

فاإن القيود ل ت�شبح �شوى ملجاأ اأخري ل يجوز اللجوء اإليه، 

اإذا ما توافرت لدى امل�رشع بدائل ت�شمح بحماية العتبارات 

املرعية مبوجب القانون الدويل.

ويف فرن�شا تن�س املادة 3 من القانون 1901 على اأنه: 

اأو غر�س مناف للقوانني  “يعترب اأي جتمع موؤ�ش�شي ب�شبب 
خالق، اأو ي�شتهدف التعدي على الوحدة القومية للبلد  اأو الأ

وال�شكل اجلمهوري للدولة، لغيا ول تاأثري له. ويف الدامنرك 

جراءات احلل وفقا  اأو تخ�شع لإ التي حتظر  فاإن اجلمعيات 

تنح�رش   53 ل�شنة  الد�شتوري  القانون  من   2  /78 للمادة 

حتقيق  اإىل  تهدف  اأو  العنف  ت�شتخدم  التي  اجلمعيات  يف 

.
اأغرا�شها من خالل �شبل العنف اأو بالتحري�س عليه”)9(

اأمناطها  اختالف  على  اجلمعيات  ت�شتطيع  املجر  ويف 

بالنظام  مت�س  ل  طاملا  اأغرا�س،  اأية  تبني  القانونية 

تتبنى  اأو  للعنف  تلجاأ  ل  اأو  العام،  النظام  اأو  الدميقراطي 

دعوات عن�رشية.

ويف الربازيل فاإن القانون يقر بحرية تاأ�شي�س اجلمعيات 

ال�شوابط  تنايف  األ  �رشيطة  اأهدافها،  اختيار  يف  وحقها 

اأو  العام  النظام  مع  تتعار�س  اأو  خالقية  الأ اأو  القانونية 

النظام الجتماعي.

wوعلى الرغم من اأن جممل الت�رشيعات العربية ينتزع اإىل 
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اأقل  تبدو  واحلظر  للتقييد  النزعة  هذه  فاإن  الوا�شع،  التقييد 

ن�شبيا يف عدد من البلدان العربية، اإذا ما قورنت مبحظورات 

قانون اجلمعيات امل�رشي، وعلى �شبيل املثال فاإن املادة 

14 من القانون اليمني ل جتيز تاأ�شي�س اجلمعية يف حالة 

ما اإذا كانت اأهدافها تخالف الد�شتور والقوانني والت�رشيعات 

النافذة. بينما يعترب القانون املغربي اأن كل جمعية توؤ�ش�س 

داب العامة  لغاية اأو هدف غري م�رشوع قانونا اأو مناٍف لالآ

والنظام  الوطني  الرتاب  اأو وحدة  �شالمي  الإ الدين  اأو مي�س 

امللكي اأو تدعو اإىل التمييز تعترب باطلة. وحتى يف �شوريا 

فاإن املادة 2 من قانون اجلمعيات يحظر تاأ�شي�س اجلمعية 

اأو خمالف للقوانني  اإذا كانت موؤ�ش�شة لغر�س غري م�رشوع 

داب، اأو يكون الغر�س منها امل�شا�س ب�شالمة اجلمهورية  والآ

اللبناين  القانون  يكتفي  بينما  اجلمهوري.  احلكم  ب�شكل  اأو 

النظام  فيها  يكون  التي  احلالت  يف  الت�شجيل  برف�س 

�شا�شي للجمعية متناق�شا مع ن�شو�س القانون العام، اأو  الأ

خالق احلميدة. مي�س النظام العام اأو الأ

دارة  الإ فى  النطاق  وا�سع  التع�سفي  التدخل  خام�سا: 

الداخلية للمنظمة:

املوؤ�ش�شني  حرية  ت�شمل  اجلمعيات  تكوين  حرية  اإن 

اأو املنظمة  الداخلية للجمعية  دارة  الإ ع�شاء يف تنظيم  والأ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

غري احلكومية، باعتبارها كيانات م�شتقلة ذات اإدارة ذاتية، 

وا�شعة  ب�شلطة  املنظمات غري احلكومية  تتمتع  اأن  �شل  والأ

دون  من  عملها،  واإجراءات  الداخلية  هياكلها  تنظيم  يف 

تدخل احلكومة.

ومع ذلك فاإن القانون امل�رشي قد فر�س قيودا حتكمية، 

ع�شاء يف اأي منظمة  وكر�س �شلطات هائلة تع�شف بحق الأ

هياكلها  لبناء  مثل  الأ الطريق  اختيار  يف  حكومية  غري 

القيادية  الهيئات  داخل  ممثليهم  اختيار  ويف  الداخلية، 

.
)10(

للمنظمة

دارة يف املادة الثامنة احلق  فقد منح القانون جلهة الإ

يف العرتا�س على اأ�شماء موؤ�ش�شي اجلمعية، واألزم اجلمعية 

املر�شحني  بقائمة  دارة  الإ جهة  باإخطار   34 املادة  يف 

�شالحية  دارة  الإ جهة  ومنح  اإدارتها  جمل�س  لع�شوية 

عدم  بدعاوى  املر�شحني؛  من  تراه  من  ا�شتبعاد  تطلب  اأن 

اأن  على  املمار�شة  برهنت  وقد  الرت�شيح.  �رشوط  ا�شتيفاء 

يتم  ما  غالبا  املر�شحني  اأو  للموؤ�ش�شني  �شواء  ال�شتبعاد، 

تتعلق  �شباب  لأ ولي�س  من،  الأ اأجهزة  تعليمات  على  نزول 

�شباب تتعلق باأن  �شخا�س يف الرت�شيح اأو حتى لأ باأحقية الأ

دارة  الإ جهة  عليهم  تتحفظ  الذين  املوؤ�ش�شني  اأو  املر�شحني 

ممن اأدينوا بجرائم ما�شة بال�رشف اأو النزاهة.

wوف�شال على ذلك فاإن القانون مل يكتف باإلزام اجلمعيات 
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القيادية  الهيئات  داخل  التداول  تكفل  التي  القواعد  بو�شع 

نظاما  حتكمية  ب�شورة  فر�س  بل  دميقراطية،  اأ�ش�س  على 

اأع�شائه،  وعدد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  لنتخاب  خا�شا 

اأن  يفرت�س  اأمور  هى  العمومية،  جمعياته  انعقاد  وقواعد 

فقد  ذاتها.  العمومية  اجلمعية  �شلطات  �شميم  من  تكون 

فر�شت املادة 32 من القانون اأن يكون لكل جمعية جمل�س 

ع�شاء ل يقل عن خم�شة  اإدارة يتكون من عدد فردي من الأ

ول يزيد على 15، تنتخبهم اجلمعية العمومية لدورة مدتها 

�شت �شنوات،على اأن يجري جتديد انتخاب ثلث اأع�شاء املجل�س 

بدل ممن تنتهي ع�شويتهم بطريق القرعة كل �شنتني.

وبدل من اأن يرتك للجمعيات العمومية اأن تقرر النظام 

اتخاذ  وطريقة  دارة  الإ جمل�س  اجتماعات  لدورية  املالئم 

القرار فيه، فاإن املادة 38 من القانون تكفلت بتنظيم هذا 

يف  القانون  اأجاز  فقد  ذلك  على  وعالوة  الداخلي،  ال�شاأن 

التي  احلالت  يف  الجتماعي  الت�شامن  لوزير   40 املادة 

لنعقاده  يكفي  ل  دارة  الإ جمل�س  اأع�شاء  عدد  فيها  يكون 

ع�شاء  الأ بني  من  مفو�شا  م�شبب  بقرار  يعني  اأن  �شحيحا، 

اخت�شا�شات جمل�س  له  تكون  اأو حتى من غريهم  الباقني 

دارة اإىل حني انعقاد اجلمعية العمومية لنتخاب جمل�س  الإ

اإدارة جديد.

والواقع اأن هذا التدخل الوا�شع غري املربر الذي يغت�شب 
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و�شع  يف  العمومية  اجلمعية  واأع�شاء  املوؤ�ش�شني  �شلطات 

�شا�شية واإدارة هياكلها الداخلية، تخلو منه بالطبع  نظمها الأ

قوانني الدميقراطيات الغربية، بل اإن قوانني اجلمعيات يف 

يف  التدخل  من  امل�شتوى  هذا  اإىل  تذهب  مل  العربي  العامل 

عديد من البلدان.

اللبناين ال�شادر قبل قرن  ففي لبنان مل ي�شع الت�رشيع 

اأع�شاء اجلمعية  للحد من حرية  �شاأن  اأية قيود ذات  م�شى 

جمعياتها  انعقاد  نظام  يف  اأو  دارة  الإ جمل�س  ت�شكيل  يف 

العمومية وقوامها.

ويف فل�شطني اأي�شا مل يتدخل امل�رشع يف ت�شكيل جمال�س 

�شا�شي  دارات، حيث ترك القانون يف املادة 16 للنظام الأ الإ

جمل�س  ت�شكيل  طريقة  يحدد  اأن  ع�شاء  الأ عليه  يتفق  الذي 

دارة ومعايري اختيار اأع�شائه، وقواعد اإنهاء ع�شويتهم.  الإ

�شا�شي واللوائح  كما تركت املادة 19 من القانون للنظام الأ

دارة. الداخلية مهمة حتديد اخت�شا�شات اأع�شاء جمل�س الإ

اأية  يت�شمن  ل  املغربي  القانون  فاإن  ذاته  التوجه  ويف 

التدخل احلكومي يف ت�شكيل هيئات  ن�شو�س تنطوي على 

اجلمعية، ويكتفي فقط يف املادة اخلام�شة باإلزام اجلمعية 

�شا�شية للجمعية  عالن عن اأي تغيري يطراأ على القوانني الأ بالإ

دارية. اأو على هياكلها الإ
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اأن�سطة اجلمعية  الوا�سعة للتحكم يف  �ساد�سا: ال�سالحيات 

وم�سادر متويلها:

دارة  الإ وا�شعة جلهة  امل�رشي �شالحيات  القانون  منح 

للتحكم يف اأن�شطة اجلمعية، وذلك من خالل الن�شو�س التي 

اأو  جمعيات  اإىل  النت�شاب  اأو  الن�شمام  للجمعية  جتيز  ل 

اإخطار  بعد  اإل  م�رش،  خارج  مقرها  منظمات،  اأو  هيئات 

منها  اعرتا�س  دون  يوما  �شتني  وم�شي  دارية،  الإ اجلهة 

)املادة 16(. كما فر�س يف املادة 17 حظرا على اجلمعيات 

�شخا�س الطبيعيني  يف تلقي اأو جمع التربعات، �شواء من الأ

دارية. اأو غري الطبيعيني، اإل مبوافقة اجلهة الإ

كما حظر القانون يف املادة 17 اأي�شا اأن تتلقى اجلمعية 

اأية اأموال من اخلارج، �شواء من م�رشيني اأو من �شخ�شيات 

اأو هيئات اأجنبية، اإل مبوافقة وزير الت�شامن الجتماعي.

دارة يف املادة 23 اأن تطلب من  واأجاز القانون جلهة الإ

اإنه خمالف  دارة  الإ قرار ترى فيه جهة  اأي  �شحب  اجلمعية 

�شا�شي. ويلزم القانون يف هذا ال�شياق  للقانون اأو للنظام الأ

التي  القرارات  بجميع  دارية  الإ اجلهة  اإفادة  دارة  الإ جمل�س 

ت�شدر عنه اأو عن اجلمعية العمومية )مادة 38(.

وت�شمح هذه ال�شالحيات باإحكام اخلناق على اجلمعية 

ن�شطة  الأ يف  النخراط  من  بالتايل  وحرمانها  ماليا، 

اأن  على  ف�شال  دارة،  الإ جلهة  تروق  ل  التي  والفعاليات، 
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دارة يف اإلزام اجلمعية بالعدول عن بع�س  �شالحيات جهة الإ

ن�شطة التي قد  قراراتها تنطوي على التدخل ال�رشيح يف الأ

تدرجها هيئات اجلمعية يف خطط عملها.

مزيدا  جنبي  والأ املحلي  التمويل  على  القيود  وتكت�شي 

الت�رشيع  اأن  العتبار  يف  اأُخذ  ما  اإذا  خا�شة  همية؛  الأ من 

اإذا ما  دارة احلق يف حل اجلمعية،  الإ امل�رشي، مينح جهة 

خالفت هذه القيود.

الت�شجيل  مببداأ  اأخذ  قد  امل�رشي  امل�رشع  كان  واإذا 

حكام القانون، فاإن الت�شجيل  جباري للجمعيات، وفقا لأ الإ

يف حد ذاته يعني اأن هذه اجلمعيات جديرة بتلقي التربعات 

واملنح املالية، طاملا تلتزم بقواعد ال�شفافية واملحا�شبية، 

ومن ثم تنتفي اأية مربرات للقيود على جمع التربعات وتلقي 

حكامه. موال، من قبل اجلمعيات امل�شجلة وفقا لأ الأ

ويف الدول الدميقراطية ي�شمح للجمعيات بتلقي اأموال من 

اخلارج، من دون احل�شول على موافقة م�شبقة من ال�شلطات، 

الت�رشيعات  املنح. وتخلو  ت�شجيل هذه  اأي�شا  ي�شرتط  بل ل 

اأية  من  املتحدة  والوليات  والدمنارك  وفرن�شا  اأملانيا  يف 

وتعامل  اخلارجية،  املنح  لتلقي  قواعد منظمة  اأو  ن�شو�س 

يف  توجد  ل  وباملثل  الداخلي.  التمويل  معاملة  املنح  هذه 

منطقة و�شط و�رشق اأوروبا قواعد خا�شة فيما يتعلق بتلقي 

القانونية  طر  الأ اإن  بل  خارجية،  منحا  املحلية  املنظمات 
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يف جممل هذه املنطقة ت�شعى لت�شهيل عملية احل�شول على 

.
)11(

املنح اخلارجية، ولي�س فر�س اأعباء عليها

قانون  فاإن  امل�رشي،  القانون  من  العك�س متاما  وعلى 

اجلمعيات اللبناين ل ي�شع اأية قيود على حق اجلمعيات يف 

جنبي. موال، مبا يف ذلك التمويل الأ تلقي الأ

ويف فل�شطني اأي�شا ناأى امل�رشع عن و�شع اأي قيود على 

للجمعيات  القانون  من   32 املادة  واأباحت  موال،  الأ تلقي 

وت�شمح  اأهدافها،  م�شاعدات غري م�رشوطة خلدمة  اأية  تلقي 

ومن  اجلمهور،  من  التربعات  بجمع  للجمعيات   33 املادة 

من  ذلك  غري  اأو  اخلريية،  �شواق  والأ احلفالت  اإقامة  خالل 

موال، �رشيطة اإ�شعار الوزارة املخت�شة. و�شائل جمع الأ

ال�شاد�شة  مادته  يف  املغربي  اجلمعيات  قانون  ومنح 

منظمات  اأو  اأجنبية  جهات  من  امل�شاعدات  تلقي  يف  احلق 

دولية، ويتعني على اجلمعيات التي تتلقى م�شاعدات اأجنبية 

مانة العامة للحكومة،  مبقت�شى املادة 32 اأن ت�رشح بذلك لالأ

وحتدد املبالغ املتح�شل عليها، وم�شادرها خالل �شهر من 

تلقيها لهذه امل�شاعدات، ومن ثم فقد اكتفى امل�رشع املغربي 

خطار عن قيمة م�شادر التمويل، دون اأن مينح اأية جهة  بالإ

.
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حكومية �شالحيات التدخل يف هذا ال�شاأن

وعلى عك�س ما ذهب اإليه امل�رشع امل�رشي يف تقييد حق 

wاجلمعيات يف الن�شمام اإىل التحالفات وال�شبكات الدولية، 
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على  يحظر  ن�س  اأي  من  خلوا  جاء  املغربي  القانون  فاإن 

هلية اإن�شاء اأو الن�شمام للتحالفات وال�شبكات  املنظمات الأ

اأن نلحظه  الذي ميكن  النهج ذاته  قليمية، وهو  الدولية والإ

يف القانون اللبناين.

التحالفات  هذه  ملثل  الن�شمام  فاإن  فل�شطني  ويف 

دارة، واإمنا يكتفي فقط باإعالم  لي�س رهنا مبوافقة جهة الإ

الوزارة املخت�شة باجلمعيات، وفق ما تق�شي به املادة 28 

من القانون الفل�شطيني.

�سابعا: اإعاقة حق اجلمعيات يف اللجوء املبا�سر للق�ساء: 

جلانا  منه  ال�شابعة  املادة  يف  القانون  ا�شتحدث  فقد 

منه،  بقرار  العدل  وزير  ين�شئها  حمافظة،  كل  يف  خا�شة 

دارية واجلمعية  لفح�س املنازعات التي تن�شاأ بني اجلهة الإ

هذه  مبوجب  يجوز  ل  ثم  ومن  الودية،  بالطرق  لت�شويتها 

تتعلق  دعوى  اأي  قبول  داري  الإ الق�شاء  ملحاكم  املادة 

دارية، اإل بعد �شدور قرار من  بنزاع بني اجلمعية واجلهة الإ

هذه اللجنة اأو انق�شاء �شتني يوما من عر�س النزاع عليها. 

وقد كفل القانون ت�شكيل هذه اللجان ب�شورة غري حيادية، 

دارة؛ حيث ن�شت هذه املادة على  ترجح فيها كفة جهة الإ

اأن تت�شكل اللجنة برئا�شة اأحد م�شت�شاري حماكم ال�شتئناف، 

وزير  ير�شحه  دارية،  الإ للجهة  ممثال  ع�شويتها  يف  wوت�شم 
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ممثل  على  ف�شال  للجمعية،  وممثال  الجتماعي،  الت�شامن 

جمل�س  وير�شحه  اجلمعية،  تتبعه  الذي  قليمي  الإ لالحتاد 

يتحكم  الذي  الحتاد  وهو  للجمعيات  العام  الحتاد  اإدارة 

رئي�س اجلمهورية يف تعيني رئي�شه وثلث اأع�شائه.

اإن�ساء  توجب  التي  الد�ستورية  ال�سمانات  خمالفة  ثامنا: 

الحتادات على اأ�سا�س دميقراطي: 

بحق  تقر  التي  الدولية  املعايري  خمالفة  على  ف�شال 

اجلمعيات يف اإن�شاء ال�شبكات والحتادات فيما بينها، على 

اأ�شا�س طوعي، فقد اأفرد القانون املواد من 65- 68، ليحدد 

والنوعية،  قليمية  الإ الحتادات  ت�شكيل  قواعد  خاللها  من 

بدل من اأن يرتك للجمعيات مهمة و�شع هذه القواعد فيما 

بينها اإذا ما رغبت يف ت�شكيل احتاد ما اأو �شبكة حملية، بل 

وحظر  الحتادات،  بهذه  املناطة  املهام  حدد  امل�رشع  اإن 

اإن�شاء اأكرث من احتاد اإقليمي واحد.

فر�س  هلي،  الأ العمل  تنظيم  يف  التدخل  يف  واإمعانا 

القانون يف مادتيه 69، 70 اإن�شاء احتاد عام للجمعيات ي�شم 

قليمية، ومنح رئي�س اجلمهورية احلق  الحتادات النوعية والإ

يف تعيني رئي�شه وع�رشة من اأع�شاء جمل�س اإدارته املكون 

من ثالثني ع�شوا، وحدد اخت�شا�شاته ب�شكل فوقي.
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املف�شل  الفوقي  التنظيم  بني  هنا  الفارق  و�شتان 

لالحتادات الذي اتبعه امل�رشع وغريه من الت�رشيعات. ففي 

التي تقر   ،)14 )مادة  اكتفى امل�رشع مبادة واحدة  املغرب 

ذاتها  جراءات  بالإ الحتادات  تاأ�شي�س  يف  اجلمعيات  بحق 

من  خلوا  القانون  وجاء  اجلمعيات.  تاأ�شي�س  بها  يتم  التي 

التحالفات  اإن�شاء  يف  اجلمعيات  حرية  تقيد  ن�شو�س  اأية 

احلق  امل�رشع  اأجاز  فل�شطني  ويف  بينها.  فيما  وال�شبكات 

لثالث جمعيات اأو اأكرث يف اأن تكون فيما بينها احتاداً، كما 

اأجاز لالحتادات اأن ت�شكل فيما بينها احتادا على اأن يكون 

.
)13(

الن�شمام اإليه طوعيا

داري حلل اجلمعية:  تا�سعا: جمالت وا�سعة للتدخل الإ

اأجاز القانون يف املادة 42 لوزير الت�شامن الجتماعي 

اأن ي�شدر قرارا بحل اجلمعية يف احلالت التالية:

1- ت�رشف اجلمعية يف اأموالها اأو تخ�شي�شها يف غري 

غرا�س التي اأن�شئت من اأجلها. الأ

موال من جهة خارجية اأو اإر�شالها اإىل جهة  2- تلقي الأ

دارة. خارجية، من دون موافقة جهة الإ

3- ارتكاب خمالفة ج�شيمة للقانون اأو النظام العام اأو 

داب. الآ
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4- الن�شمام اأو ال�شرتاك اأو النت�شاب اإىل ناٍد اأو جمعية 

اأو هيئة.

5- جمع التربعات من دون احل�شول على موافقة م�شبقة 

دارة. من جهة الإ

ن�شطة املحظورة  6- اإذا ثبت ممار�شة اجلمعية اأيا من الأ

مبوجب املادة 11 من القانون.

على  تقوم  اجلمعية  حل  مقت�شيات  اأن  هنا  ويالحظ 

خمالفة القيود املغاىل فيها على عمل اجلمعية، �شواء فيما 

موؤ�ش�شية  عالقات  اإقامة  اأو  التربعات  اأو  بالتمويل  يتعلق 

طبيعة  على  ينطوي  بع�شها  اأن  كما  اأجنبية.  هيئات  مع 

تقديرية من قبيل القول بوقوع خمالفات ج�شيمة للقانون، 

دومنا حتديد للمخالفات التي ميكن اعتبارها ج�شيمة. ويف 

تقود يف  املن�شبطة  الن�شو�س غري  هذه  فاإن  حوال،  الأ كل 

النهاية اإىل احلكم باملوت على اجلمعية، وتخطي اأو جتاهل 

�شيل يف مراقبة وحما�شبة  اخت�شا�س اجلمعية العمومية الأ

بع�س  من  اأو  منه،  الثقة  و�شحب  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 

للجمعية،  �شا�شي  الأ للنظام  جتاوزه  ثبت  ما  اإذا  اأع�شائه، 

ثم  ومن  وموؤ�ش�شوها.  ها  اأع�شاوؤ ارت�شاها  التي  هداف  ولالأ

بها  تتمتع  التي  ال�شالحيات  هذه  عرب  اجلمعية  حل  ي�شكل 

ومعاجلة  للت�شحيح  الفر�شة  اإتاحة  –دون  دارة  الإ جهة 

املخالفات من قبل اأع�شاء اجلمعية- مبثابة عقابا جماعيا 
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ع�شائها ولكل امل�شتفيدين من ن�شاطها. لأ

ومع اأن القانون قد اأتاح للجمعية الطعن على قرار حلها 

الذي طراأ على  التعديل  فاإن  داري،  الإ الق�شاء  اأمام حماكم 

دارية  الإ للجهة  �شمح   ،2007 عام  يف  التنفيذية  الالئحة 

بامل�شي يف اإجراءات حل اجلمعية وت�شفيتها، دون انتظار 

داري ب�شاأن  ما ميكن اأن ت�شفر عنه قرارات حماكم الق�شاء الإ

م�رشوعية قرار احلل.

والواقع اأن هذه الن�شو�س جتايف املعايري الدولية، ففي 

عن  اإل  ق�رشاً،  اجلمعيات  حل  يجوز  ل  اأوروبا  بلدان  معظم 

ل  اأنه  على  الد�شتور  ين�س  الدمنارك  ويف  الق�شاء.  طريق 

ميكن حل اأي جمعية من خالل اأي اإجراء حكومي؛ ومن ثم 

فاإن املحاكم وحدها هى التي متلك �شلطة حل اأي جمعية، اإذا 

ما انتهكت القوانني املنظمة للجمعيات. وقد اأكدت املحكمة 

ن�شان يف عديد من اأحكامها اأن حل اأي  وروبية حلقوق الإ الأ

جمعية يتطلب توافر اأ�شباب جدية تربره، ول ي�شمح به �شوى 

يف احلالت �شديدة اخلطورة، وان احلكومات ل تتمتع �شوى 

)14(
�شباب التي توجب احلل. بهام�س حمدود يف تقدير الأ

قانون  اأن  نالحظ  العربية  الت�رشيعات  اإىل  انتقلنا  واإذا 

الطريق  قطع   ،2002 عام  تعديله  بعد  املغربي  اجلمعيات 

دارية يف اإ�شدار قرار بحل اجلمعية،  على �شالحيات اجلهة الإ

واأ�شبح حل اجلمعية مرهونا باأحكام الق�شاء. ويف فل�شطني 
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حدد القانون يف املادة 37 قواعد حلل اجلمعية اإداريا، يف 

خالل  فعلية  اأعمال  اجلمعية  فيها  تبا�رش  ل  التي  احلالت 

�شباب  عام من ت�شجيلها، ما مل يكن التوقف عن الن�شاط لأ

ت�شجيل  يلغي  احلالة  اجلمعية. ويف هذه  اإرادة  خارجة عن 

خمالفة  اعترب  القانون  لكن  خطيا.  اإنذارها  بعد  اجلمعية، 

�شا�شي خمالفة جوهرية، يتعني معها  الأ لنظامها  اجلمعية 

اأ�شهر  ثالثة  خالل  اأو�شاعها  ت�شحح  مل  اإذا  اجلمعية،  حل 

نظريه  عن  الفل�شطيني  القانون  ويتميز  خطيا.  اإنذارها  من 

حلني  عملها  مبوا�شلة  للجمعية  ي�شمح  اأنه  يف  امل�رشي، 

عملها  بتوقيفها عن  نهائي  اأو  موؤقت  ق�شائي  قرار  �شدور 

اأو حلها.

اإ�شدار  �شالحية  متلك  ل  دارة  الإ جهة  فاإن  اليمن  ويف 

قرار اإداري بحل اجلمعية، اإذا ما ارتكبت خمالفات ج�شيمة 

للقانون، بل يتعني عليها رفع دعوى اأمام الق�شاء للمطالبة 

قدام على حتريك  الإ دارة  الإ بحل اجلمعية، ول يجوز جلهة 

اجلمعية  اأخطرت  قد  تكون  اأن  بعد  اإل  الدعوى،  هذه  مثل 

لتخاذ  اأ�شهر،  �شتة  قدرها  زمنية  مهلة  خالل  مرات  ثالث 

جراءات الالزمة ملعاجلة املخالفات املن�شوبة للجمعية،  الإ

يجوز  ل  اجلمعيات  حل  قرارات  فاإن  حوال  الأ جميع  ويف 

تنفيذها اإل مبوجب حكم ق�شائي نهائي وبات من املحكمة 

.
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املخت�شة
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فراط فى التجرمي والعقاب: عا�سرا: الإ

هلي بالعقوبات   فقد حا�رش القانون امل�شتغلني بالعمل الأ

اجلنائية التي جتعل من امل�شاركة الطوعية يف اأن�شطة العمل 

هلي خماطرة غري ماأمونة العواقب، باملخالفة لالجتاهات  الأ

احلديثة التي ترتك للقانون العام حتديد اجلرائم وعقوباتها. 

وت�شمل العقوبات مبوجب قانون اجلمعيات يف م�رش، وفقا 

للمادة 76 من القانون:

• عقوبة احلب�س ملدة ل تزيد على �شنة، وبغرامة ل تزيد 
با�رش  اأو  اأن�شاأ جمعية �رشية  لكل من  اآلف جنيه،   10 على 

ن�شطة التي حتظرها املادة 11 من القانون. ن�شاطا من الأ

•عقوبة احلب�س ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل 
تزيد على األفي جنيه اأو باإحدى هاتني العقوبتني، يف حالة 

ا�شتيفاء  دون  اجلمعيات،  اأن�شطة  متار�س  كيانات  اإن�شاء 

التي  للقانون، وكذلك يف احلالت  ت�شجيلها وفقا  اإجراءات 

متار�س فيها اجلمعية ن�شاطها، رغما عن �شدور حكم ق�شائي 

موال اأو  بوقف ن�شاطها اأو حلها، وكذلك يف حالت تلقي الأ

دارية، اأو اإنفاق اأموال  جمع التربعات بدون موافقة اجلهة الإ

غرا�س التي اأن�شئت من اأجلها. اجلمعية يف غري الأ

اأ�شهر وبغرامة  • عقوبة احلب�س ملدة ل تزيد على ثالثة 
حالت  يف  العقوبتني،  باإحدى  اأو  جنيه  األف  على  تزيد  ل 

wمبا�رشة ن�شاط اجلمعية من قبل اإمتام قيدها، ويف حالت 
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النت�شاب اأو الن�شمام اإىل �شبكات وحتالفات خارج البالد، 

اعرتا�شها.  عن  رغما  اأو  دارية  الإ اجلهة  اإخطار  دون  من 

كما ت�رشي هذه العقوبة بحق كل م�شٍف قام بتوزيع اأموال 

حكام القانون، وكل ع�شو من اأع�شاء  اجلمعية باملخالفة لأ

جمل�س اإدارة جمعية ذات نفع عام، �شاهم يف اإدماج اجلمعية 

دارية. يف اأخرى، دون موافقة اجلهة الإ

وعلى النقي�س من الت�رشيع امل�رشي، فقد جاء الت�رشيع 

الفل�شطيني خلوا من اأية عقوبات جنائية اأو �شالبة للحرية، 

�شخا�س  بينما اكتفى القانون املغربي بعقوبات مالية بحق الأ

يلجاأ  ومل  والت�شجيل،  التاأ�شي�س  اإجراءات  يخالفون  الذين 

�شخا�س الذين  القانون للعقوبات ال�شالبة للحرية اإل بحق الأ

تاأ�شي�شها  اإعادة  اأو  للجمعية،  اأعمال  ممار�شة  يف  متادوا 

ي�شاهمون  اأو  ب�شفة غري قانونية، بعد �شدور حكم بحلها، 

ع�شاء جمعية حمكوم بحلها، حيث ق�شت  يف عقد اجتماع لأ

عمال  الأ هذه  مرتكبي  مبعاقبة  القانون  من  الثانية  املادة 

باحلب�س ملدة ترتاوح بني �شهر واحد و�شتة اأ�شهر، اأو بغرامة 

مالية اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
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الق�سم الثالث

املمار�سة اأكرث تع�سفا من القانون

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

من  القانون  وفره  ما  جلي  ب�شكل  الدرا�شة  هذه  اأظهرت 

دون  وحتول  اجلمعيات  تكوين  بحرية  تع�شف  �شالحيات 

اأي تدخل  ن�شطتها مبناأى عن  ممار�شة اجلمعيات القائمة لأ

اإداري يكر�شه القانون، واأظهرت الهوة الوا�شعة التي تف�شل 

التنظيم،  حلرية  الدولية  واملعايري  امل�رشي  الت�رشيع  بني 

اأي�شا مدى تخلف الت�رشيع امل�رشي عن غريه من  وك�شفت 

–رغم  بع�شها  بدا  والتي  ال�شلة،  ذات  العربية  الت�رشيعات 

ا�شتنها�شا  اأكرث  لها-  العملي  التطبيق  على  حتفظات  اأية 

لفعاليات حرية التنظيم، واأقل تقييدا من الت�رشيع امل�رشي، 

وبخا�شة يف لبنان واملغرب وفل�شطني.

يف  دارة  الإ جهة  تع�شف  اإن  القول  ن�شتطيع  ذلك  ومع 

ا�شتخدام ال�شالحيات التي مينحها لها القانون جتاوز اإىل 

دارة من الناحية  حد بعيد اأحكام القانون ذاته. وباتت جهة الإ
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القانون  اأحكام  تخرق  مبا�رشة،  ممار�شات  تنتهج  العملية 

من، التي باتت �شاحبة الكلمة العليا  �شواء حل�شاب جهات الأ

اأية  القانون ل مينحها  اأن  اجلمعيات، رغما عن  ت�شيري  يف 

هلي، اأو حل�شاب الفكر  �شالحية للتدخل ر�شميا يف العمل الأ

والقائمة  دارية  الإ اجلهة  اأروقة  داخل  املهيمنة  والفل�شفة 

ملحقة  اأدوات  �شوى  لي�شت  هلي  الأ العمل  منظمات  اأن  على 

بال�شلطة التنفيذية تاأمتر باأوامرها، ومن غري امل�شموح لها 

دارة  باأن تتحرك خطوة واحدة من دون الرجوع اإىل جهة الإ

واأخذ موافقتها، حتى يف اأمور مل ين�س القانون �رشاحة على 

دارة يف التدخل فيها. ويظهر ذلك ب�شكل جلي  حق جهة الإ

يف التوجيهات والتعليمات التي ت�شدرها وزارة الت�شامن 

اأو املديريات التابعة لها، وتنطوي على تدخل  الجتماعي 

هائل يف اأمور مل يتطرق لها القانون، وتخرق ب�شكل تع�شفي 

يف  مبا  القانون،  يوؤثمها  ول  الد�شتور  بها 
َّ
يقر حقوقا  فج 

فكار،  والأ املعلومات  وتداول  والتنقل  ال�شفر  يف  احلق  ذلك 

ف�شال على خرقها حلق اجلمعيات يف التوا�شل مع حميطها 

قليمي الدويل. املحلي والإ

نقول ذلك من خالل الدرا�شة امليدانية التي قام بها مركز 

ن�شان، م�شتهدفا ر�شد امل�شكالت  القاهرة لدرا�شات حقوق الإ

الكربى التي يثريها تطبيق قانون اجلمعيات.

وقد اعتمدت هذه الدرا�شة على ما يلي:
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 60 مع  مقابالت  تنظيم  �شملت  ميدانية  حتقيقات   -1

وهى:  حمافظات  �شبع  يف  تعمل  اأهلية  وموؤ�ش�شة  جمعية 

�شماعيلية  اأ�شوان واملنيا وبني �شويف والفيوم وبور�شعيد والإ

يف  روعي  وقد  الكربى.  القاهرة  على  ف�شال  �شكندرية،  والإ

يف  �شواء  عملها،  جمالت  تنوع  املوؤ�ش�شات  هذه  اختيار 

تلك  اأو  املهم�شة،  الفئات  ومتكني  للتنمية  خمتلفة  جمالت 

ن�شان وحقوق  التي تعمل يف جمالت الدفاع عن حقوق الإ

املراأة وحقوق الطفل.

2- قراءة يف نتائج املنازعات الق�شائية التي نظرتها 

ل�شنة   84 القانون  اعتماد  منذ  داري  الإ الق�شاء  حماكم 

.2002

3- النتائج امل�شتخل�شة من الر�شد امليداين الذي تقوم به 

خ�س التقريرين، ال�شادرين عن  بع�س املنظمات، وعلى الأ

حملة املنظمات غري احلكومية دفاعا عن حرية التنظيم.

من   %90 من  اأكرث  اأن  طار  الإ هذا  يف  النظر  ويلفت 

بالبحث  امليدانية  الدرا�شة  ا�شتهدفتها  التي  املوؤ�ش�شات 

�شارة  الإ الدرا�شة  تت�شمن  اأن  املبداأ-  حيث  -من  رف�شت 

طرح  يف  تعاونها  رغم  املوؤ�ش�شة،  اأو  اجلمعية  ا�شم  اإىل 

التحفظ  ويعد هذا  املمار�شة.  التي تعرت�شها يف  امل�شكالت 

�شبه اجلماعي يف حد ذاته موؤ�رشا بالغ الدللة على املدى 

اإليه ممار�شات مديريات الت�شامن الجتماعي  wالذي تذهب 
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مر الذي ن�شتطيع اأن نتفهمه  يف ترهيب اجلمعيات، وهو الأ

دارة من �شالحيات تتيح –اإذا  يف ظل ما تتمتع به جهة الإ

ما اأ�شئ ا�شتخدامها- ال�شتنزاف الهائل لطاقات اجلمعيات، 

وو�شعها حتت �شغوط ل تنتهي.

طار امتناع موؤ�ش�شات  كما ن�شتطيع اأن نتفهم يف هذا الإ

اأخرى عن تقدمي اأية معلومات، تتعلق مب�شاكلها مع جهات 

دارة، حتى على الرغم من تعهد املركز باحرتام حقها يف  الإ

عدم ذكر اأ�شماء موؤ�ش�شاتها.

غالبية  اأن  نتفهم  اأن  ن�شتطيع  اأي�شا  لذلك  وا�شتطرادا 

دارية التي جتد طريقها اإىل الق�شاء  املنازعات مع اجلهة الإ

يف  دارة  الإ جهة  من  بالتعنت  املتعلقة  تلك  هى  داري،  الإ

جراءات التع�شفية حلل  اإجراءات التاأ�شي�س، اأو فيما يتعلق بالإ

رجح ل تلجاأ  بع�س اجلمعيات، ومن ثم فاإن اجلمعيات على الأ

مر مبيالدها اأو موتها ب�شورة  للق�شاء، اإل عندما يتعلق الأ

للق�شاء  اللجوء  تفادي  اجلمعيات  تف�شل  حني  يف  نهائية، 

يف جميع املنغ�شات التي تتعر�س لها يف عملها اليومي، 

على  القيود  يف  دارية  الإ اجلهة  من  التع�شف  ذلك  يف  مبا 

اجلمعيات  اإىل عجز  توؤدي  والتي  اجلمعيات،  اأن�شطة  متويل 

عن الوفاء بالتزاماتها جتاه امل�رشوعات املمولة، اإما لتاأخر 

دارية اأو لرف�شها متويل هذه امل�رشوعات،  موافقة اجلهة الإ

اأخذاً يف العتبار اأن الدخول يف منازعة ق�شائية مع جهة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

دارية التي  دارة قد يف�شي عمليا اإىل مزيد من ال�شغوط الإ الإ

قد ل ت�شتطيع اجلمعية حتملها.

نتائج الدرا�سة امليدانية:

اأول: م�ساكل التاأ�سي�س وحجب امل�سروعية القانونية:

تقييد  دارية  الإ ال�شاد�شة اجلهة  املادة  القانون يف  يلزم 

�شا�شي للجمعية يف ال�شجل اخلا�س املعد  ملخ�س النظام الأ

جماعة  ممثل  قيام  تاريخ  من  يوما  �شتني  خالل  لذلك 

بامل�شتندات  م�شحوبا  القيد  طلب  بتقدمي  املوؤ�ش�شني، 

اإمتام  دون  يوما،  ال�شتون  م�شت  فاإذا  قانونا،  املطلوبة 

ال�شخ�شية  وتثبت  القانون  بحكم  واقعا  القيد  اعترب  القيد، 

العتبارية للجمعية، باإجراء هذا القيد اأو مب�شي �شتني يوما 

من تاريخ قيام ممثل جماعة املوؤ�ش�شني بتقدمي طلب القيد 

من  قليل  غري  عدداً  فاإن  ذلك  ومع  اأقرب.  اأيهما  م�شتوفيا، 

اجلمعيات التي ا�شتهدفتها الدرا�شة واجه �شعوبات �شديدة 

�شهار، بحيث مل تتمكن هذه اجلمعيات من احل�شول  الإ يف 

واأحيانا  طويلة  �شهور  بعد  اإل  القانونية،  امل�رشوعية  على 

�شنوات، وا�شطر بع�شها اإىل حتريك دعاوى ق�شائية، واأخفق 

ن يف الت�شجيل حتت مظلة هذا القانون. بع�شها حتى الآ

فاإن  معلومات،  من  اجلمعيات  بع�س  قدمته  ملا  ووفقا 

م�شاكل التاأ�شي�س متثلت يف:
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�شا�شي  الأ النظام  يكون  باأن  دارة  الإ جهة  مت�شك   -1

دارة بتوزيعه على  للجمعية مطابقا للنموذج الذي تقوم الإ

نظامهم  اإعداد  يف  التاأ�شي�س  طالبي  مل�شاعدة  اجلمعيات، 

املطلق  اللتزام  يكون على عاتق اجلمعية  اأن  ل  �شا�شي،  الأ

بهذا النموذج.

على  وكان  املوؤ�ش�شني،  اأ�شخا�س  على  العرتا�س   -2

اجلمعيات، اإما اأن تذعن لهذا العرتا�س لكي تتفادى التاأخري 

يف اإجراءات التاأ�شي�س، اأو تطعن عليه اأمام الق�شاء.

اأيد  فقد  الدرا�شة  هذه  �شملتها  التي  حكام  لالأ ووفقا 

داري حق الطاعنني يف اإلغاء القرارات التع�شفية  الق�شاء الإ

اأنها  حكام  الأ اأظهرت  والتي  املوؤ�ش�شني،  بع�س  با�شتبعاد 

وافتقرت  من،  الأ اأجهزة  اإىل حتريات  �شا�س  بالأ ا�شتندت  قد 

هذه  بني  وترد  لال�شتبعاد،  قانونا  مقبول  �شند  اأي  اإىل 

ل�شاحلهم  اأحكام  على  موؤ�ش�شوها  ح�شل  التي  املوؤ�ش�شات 

مدينة ن�رش؛ حيث  املتكاملة لطالب غرب  الرعاية  جمعية 

بالقاهرة  الثانية  الدائرة  داري-  الإ الق�شاء  حمكمة  ق�شت 

ا�شتند  القرار قد  اأن  اإىل  دارية، م�شرية  الإ باإلغاء قرار اجلهة 

اأية  من  خلت  وراق  الأ واأن  منية،  الأ اجلهات  تعليمات  اإىل 

دارة للرف�س، ول ي�شتند اإىل اأية  اأ�شباب تف�شح عنها جهة الإ

. كما 
)16(

وقائع مادية حمددة ميكن اأن ت�شوغ هذا العرتا�س

مماثلة  اأحكام  على  ح�شلت  التي  املوؤ�ش�شات  هذه  بني  ترد 
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ن�شان، وموؤ�ش�شة  ل�شاحلها جمعية املر�شد املدين حلقوق الإ

حلوان لتنمية املجتمع.

اجلمعيات،  لبع�س  التاأ�شي�س  رف�س  يف  3-التع�شف 

اعرتا�س  اإىل  احلالت  من  عديد  يف  اأي�شا  ا�شتند  والذي 

منية، وهو ما تعر�شت له موؤ�ش�شة املراأة اجلديدة،  اجلهات الأ

اأولد  ن�شان، وموؤ�ش�شة  الإ للتنمية وحقوق  وجمعية اجلنوب 

ن�شان، ودار اخلدمات النقابية والعمالية،  ر�س حلقوق الإ الأ

وجمعية حماية الرتاث القانوين والد�شتوري، وجمعية مركز 

ن�شان ومناه�شة التمييز، وجمعية تنوير  �شوا�شية حلقوق الإ

ن�شان. وقد ح�شلت هذه  العقول، وموؤ�ش�شة الكلمة حلقوق الإ

قرارات  مبوجبها  األغيت  ل�شاحلها  اأحكام  على  املوؤ�ش�شات 

العرتا�س على تاأ�شي�شها. 

دارة ماطلت قرابة  ويلفت النظر يف هذا ال�شياق اأن جهة الإ

داري، الذي يلزم اجلهة  ثالثة اأ�شهر يف تنفيذ حكم الق�شاء الإ

النقابية والعمالية. واأعاقت  دارية باإ�شهار دار اخلدمات  الإ

دارة يف حالت اأخرى ت�شجيل العديد من اجلمعيات  جهة الإ

لها  �شا�شي  الأ النظام  يف  اأهدافا  تتبنى  اأنها  اإىل  ا�شتنادا 

تتعار�س مع القانون. 

امل�رشية  اجلمعية  ذلك  على  مثلة  الأ اأبرز  كان  ورمبا 

منذ  التاأ�شي�س  بطلب  تقدمت  التي  التعذيب،  ملناه�شة 

wمنت�شف عام 2003، وتلقت يف نهاية املطاف خطابا من 
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دارية  دارة يف 24/ 9/ 2003، اعتربت فيه اجلهة الإ جهة الإ

اأن اأهداف اجلمعية خمالفة ل�شحيح القانون، روحا ون�شا، 

دارية من اأن اجلمعية ت�شع بني  وهو ما دللت عليه اجلهة الإ

يتفق  مبا  امل�رشية،  القوانني  تعديل  على  “العمل  اأهدافها 

اجل  من  �شت�شعى  اأنها  اأو  ن�شان”!!  الإ حقوق  اتفاقيات  مع 

التي مل  ن�شان،  الإ الدولية حلقوق  “ان�شمام م�رش للمواثيق 
تن�شم اإليها بعد”، اأو اأنها ت�شعى “لت�شكيل جماعات �شغط 

على متخذي القرار للقيام بحمالت �شد جرمية التعذيب. 

عما  ا�شتنكارية  بطريقة  دارة  الإ جهة  خطاب  وت�شاءل 

�شمن  هلية  الأ اجلمعيات  اأن  على  ين�س  الد�شتور  كان  اإذا 

وهل  وتعديلها؟!  القوانني  و�شن  بالت�رشيع  املعنية  اجلهات 

اأو  �شغط  جماعات  ت�شكيل  على  القانون  اأو  الد�شتور  ن�س 

امل�شاركة يف �شبكات دولية وعربية؟!

اإىل  الن�شمام  اأن  دارية يف خطابها  الإ اجلهة  واعتربت 

�شبكات دولية حتت اأي م�شمى وت�شكيل جمعيات لل�شغط على 

اأي�شا!!،  العام وللقانون  للنظام  القرار يعد خمالفا  متخذي 

وذلك على الرغم من اأن املادة 11 املتعلقة باملحظورات ل 

هداف  تت�شمن حظرا لتاأ�شي�س اجلمعيات، اإذا ما تبنت تلك الأ

حتديدا.

كما اأن املركز امل�رشي حلقوق ال�شكن جرى العرتا�س 

قد  كان  واإن   ،2003 عام  مماثلة  �شباب  لأ تاأ�شي�شه؛  wعلى 
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متكن من احل�شول على حكم ل�شاحله يف الدعوى الق�شائية 

رقم 1797 ل�شنة 58 ق�شائية.

وخالل عام 2008 مت رف�س اإ�شهار موؤ�ش�شة “م�رشيون 

�شد التمييز يف وطن واحد”، بدعوى اأن اأهدافها تتعار�س 

مع اأحكام املادة 11 من القانون، التي حتظر اأن يكون من 

بني اأغرا�س اجلمعية ما من �شاأنه اأن ي�شكل تهديدا للوحدة 

الوطنية، اأو يدعو للتمييز بني املواطنني، على الرغم من اأن 

املوؤ�ش�شة ت�شتهدف مناه�شة التمييز ل التحري�س عليه.

اأ�شباب العرتا�س على تاأ�شي�س  اآخر من  ويتبدى جانب 

تقديرية  �شلطة  من  القانون  فيما مينحه  اجلمعيات،  بع�س 

اجلمعية  مقر  مالءمة  مبدى  يتعلق  فيما  دارية،  الإ للجهة 

“م�شاواة  جمعية  فاإن  املثال  �شبيل  فعلى  عملها.  لطبيعة 

 ،2004 بور�شعيد عام  تاأ�ش�شت يف  التي  ن�شان”،  الإ حلقوق 

تعر�شت ح�شبما اأفاد به م�شئولوها، مل�شايقات تع�شفية من 

الت�شامن الجتماعي باملحافظة عند تقدمها  قبل مديرية 

ت�شليم  عن  دارة  الإ جهة  امتنعت  حيث  التاأ�شي�س،  باأوراق 

ت�شليمها  اإىل  املوؤ�ش�شون  وا�شطر  مر،  الأ بادئ  يف  وراق  الأ

املوؤ�ش�شني  وكيل  تطوع  ورغم  حم�رش،  يد  على  باإنذار 

للجمعية،  موؤقتا  مقرا  ليكون  اخلا�س،  مكتبه  من  بجزء 

مقر  على  باعرتا�شها  املوؤ�ش�شني  دارة  الإ جهة  اأخطرت  فقد 

ن�شطة  لأ مالئم  وغري  م�شتقل  غري  مقرا  باعتباره  اجلمعية، 
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اإليه من تعليمات  اأ�شارت  اجلمعية، م�شتندة يف ذلك اإىل ما 

واردة من وزارة الت�شامن الجتماعي، وذلك على الرغم من 

اأن يكون مقر  اأن القانون ولئحته التنفيذية ل ي�شتوجبان 

�شند  بتقدمي  فقط  اجلمعية  ويلزم  منف�شال،  عقارا  اجلمعية 

�شغل مقر اجلمعية، �شواء اأكان متلكا اأم اإيجارا اأو انتفاعا اأو 

تخ�شي�شا. ول تزال اجلمعية ت�شعى لنيل العرتاف القانوين 

دارية العليا  بها، من خالل الق�شاء، حيث تنظر املحكمة الإ

داري، الذي كان قد رف�س  حاليا الطعن على حكم الق�شاء الإ

ت�شجيلها  برف�س  دارة  الإ جهة  قرار  على  املوؤ�ش�شني  طعن 

بدعوى عدم توافر مقر م�شتقل لها.

وهى امل�شكالت ذاتها التي �شبق اأن تعر�شت لها موؤ�ش�شة 

وجمعية  باأ�شوان  ن�شان  الإ حلقوق  القانونية  امل�شاعدة 

القانونية للمراأة والطفل. كما تعر�شت موؤ�ش�شات  اخلدمات 

مرحلة  يف  اأخرى  لعراقيل  ا�شمها  ذكر  على  حتفظت  اأخرى 

�شا�شي،  دارة على النظام الأ التاأ�شي�س، ب�شبب حتفظ جهة الإ

دارة  نه يت�شمن العمل يف اأكرث من جمال، وطلبت جهة الإ لأ

من هذه املوؤ�ش�شات القت�شار على جمال اأو اثنني، بدعوى 

اأنه ل يجوز الدخول يف جمالت اأكرث، اإل بعد مرور �شنة من 

التاأ�شي�س، واإقرار اأول ميزانية للموؤ�ش�شة. 

املوؤ�ش�شة  لعمل  جديدة  جمالت  اإدراج  فاإن  وبالطبع 

يقت�شي منها امل�شي يف اإجراءات اأكرث تعقيدا لتعديل النظم 
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دارية على هذا التعديل.  �شا�شي، ثم اأخذ موافقة اجلهة الإ الأ

التنفيذية  ولئحته  القانون  التحكمية  القيود  هذه  وجتايف 

اللذين ل يت�شمنان ن�شو�شا حمددة حتظر عمل املوؤ�ش�شات 

فاإن  ثم  ومن  جمالني؛  من  اأكرث  يف  مبوجبه  تاأ�ش�شت  التي 

يراه  وفقا ملا  انتقائي،  ب�شكل  تطبق  التحكمية  القيود  هذه 

الجتماعي  الت�شامن  مبديريات  اجلمعيات  اإدارات  مديرو 

يف حمافظات خمتلفة، بل ورمبا يف املحافظة نف�شها.

دارية يف تاأ�شي�س  �شارة هنا اإىل اأن العراقيل الإ كما جتدر الإ

اجلمعيات، وما قد يقرتن بها من منازعات ق�شائية، ت�شتمر 

�شهورا طويلة ورمبا �شنوات، تف�شي اإىل اأعباء اإ�شافية على 

يتحملوا  اأن  عليهم  يتعني  الذين  اجلمعيات،  هذه  موؤ�ش�شي 

طوال هذه الفرتة نفقات فرتة ما قبل التاأ�شي�س من اإيجارات 

وم�شاريف كهرباء اأو مياه خا�شة باملقر، يف الوقت الذي 

واأموال  منح  على  احل�شول  القانون  مبوجب  عليهم  يتعذر 

خارجية اأو جمع التربعات.

ن�سان  ثانيا: املنظمات الدولية حلقوق الإ

غري مرحب بها:

�شدار  وىل من مواد الإ اأجاز قانون اجلمعيات يف املادة الأ

جنبية غري احلكومية، احلق يف ممار�شة عملها  للمنظمات الأ

حكام هذا  ن�شطة التي تخ�شع لأ wداخل م�رش يف املجالت والأ
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القانون، �رشيطة احل�شول على ت�رشيح من وزارة الت�شامن 

الجتماعي، بناء على اتفاق تربمه وزارة اخلارجية مع هذه 

جراءات  املنظمات. ومع اأن الالئحة التنفيذية، قد ق�رشت الإ

التنفيذية للح�شول على هذا الت�رشيح وفقا للمادة الثالثة 

منها يف نقاط حمددة تت�شمن:

نوع  مو�شحا  اخلارجية  وزارة  اإىل  بطلب  التقدم   -

جنبية الت�رشيح مبمار�شته  الن�شاط الذي تطلب املنظمة الأ

واملدة  الن�شاط  هذا  اجلغرايف ملبا�رشة  والنطاق  يف م�رش، 

التي ي�شتغرقها.

- العتمادات املقرتح تخ�شي�شها ملمار�شة هذا الن�شاط 

وو�شائل متويله.

�شا�شي  الأ النظام  من  معتمدة  �شورة  بالطلب  يرفق   -

جنبية و�شورة معتمدة من قرار ال�شلطة املخت�شة  للمنظمة الأ

الن�شاط املقرتح يف م�رش، مبا يتطلبه  باملنظمة ملمار�شة 

ذلك من اتخاذ مقر لها فيه.

وي�شتتبع ذلك طبقا للمادة الرابعة من الالئحة التنفيذية 

ووزارة  اخلارجية  بوزارة  املخت�شة  دارة  الإ تخاطب  اأن 

جنبية.  الأ املنظمة  طلب  بفحوى  الجتماعي،  الت�شامن 

براأيها  اخلارجية  اإفادة  الت�شامن  وزارة  على  ويتعني 

اخلارجية،  وزارة  تقوم  ذلك  على  وبناء  يوما.   15 خالل 

جنبية،  الأ املنظمة  التفاق مع  بعقد  للمادة اخلام�شة  wوفقا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

الطلب، م�شتوفيا  تاريخ تقدمي  �شتني يوما من  وذلك خالل 

البيانات وامل�شتندات املطلوبة. فاإذا ما مت اإبرام التفاق مع 

وزارة اخلارجية تتوىل وزارة الت�شامن الجتماعي مبزاولة 

تتجاوز خم�شة ع�رش  مدة ل  جنبية يف  الأ للمنظمة  الن�شاط 

يوما من تاريخ ت�شلمها �شورة من التفاق.

اأن تتم يف  التي يفرت�س  جراءات  الإ ومع ذلك فاإن هذه 

القانون  به  يق�شي  ما  وفق  اأ�شهر،  ثالثة  غ�شون  يف  ي�رش 

دون  حتول  فعلية  عقبات  اإىل  ترتجم  التنفيذية،  ولئحته 

دولية-  اأو  كانت  –اإقليمية  جنبية  الأ للمنظمات  الت�رشيح 

العمل داخل م�رش ب�شفة قانونية، وهو ما يظهر على  من 

ية  وجه اخل�شو�س يف رف�س ال�شلطات امل�رشية الت�رشيح لأ

ن�شان، بفتح مكاتب لها يف م�رشن  منظمة دولية حلقوق الإ

كرث من عامني منظمة  اإليه عرب حماولت لأ وهو ما �شعت 

وكذلك  ووت�س«،  رايت�س  »هيومان  ن�شان  الإ حقوق  مراقبة 

ن�شان.  الفيدرالية الدولية حلقوق الإ

املعهد  اأن�شطة  علقت  اأن  امل�رشية  لل�شلطات  �شبق  وقد 

منظمة  –وهو   2006 عام  خالل  م�رش  يف  اجلمهوري 

اأمريكية غري حكومية ل تهدف للربح تتبنى برامج تدريبية 

يف جمال الرتويج للدميقراطية وتعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية- 

ن�شاطه.  ملزاولة  ت�رشيح  على  املعهد  حت�شل  عدم  بدعوى 

وراق  بالأ تقدمت  قد  اأنها  اأعلنت  قد  املعهد  اإدارة  وكانت 
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من  مزيدا  طلبت  احلكومة  لكن  القانوين،  للت�شجيل  الالزمة 

بني  املوقعة  التفاقات  اأن  املعهد  مديرة  واأكدت  وراق،  الأ

يف  بالعمل  لها  ت�شمح  للتنمية  مريكية  الأ والوكالة  م�رش 

رف�شته  ما  وهو  الت�رشيح،  هذا  على  احل�شول  دون  م�رش، 

.
)17(

احلكومة

اأن املنظمات  اأن املمار�شة تظهر  الوا�شح  واإذا كان من 

ن�شان،  جنبية، وب�شكل خا�س العاملة يف جمال حقوق الإ الأ

هذا  فاإن  م�رش،  داخل  بها  مرحب  غري  الدميقراطية  ون�رش 

قليمي  الإ للمكتب  الت�رشيح  رف�س  كذلك،  يوؤكده  التوجه 

ن�شان يف �شمال  مم املتحدة ال�شامية حلقوق الإ ملفو�شية الأ

.
)18(

اأفريقيا

 ثالثا: تدخالت �سارخة يف العمل اليومي 

ل جتد �سندا من القانون:

العمل  تفا�شيل  يف  دارية  الإ اجلهة  تدخالت  تقف  ل 

على   القانون،  ر�شمها  التي  احلدود  عند  للجمعية  اليومي 

دارة بالعرتا�س على  ات�شاع هذه احلدود التي ت�شمح جلهة الإ

اأو تتيح لها الو�شاية  اأي قرار ي�شدر من هيئات للجمعية، 

على اإجراءات الرت�شيح والنتخاب للهيئات القيادية، وعلى 

ال�شالحيات  حتى  اأو  العمومية،  اجلمعيات  عقد  اإجراءات 

دارة بالعرتا�س على املنح اخلارجية  التي ت�شمح جلهة الإ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

التي تلبي الحتياجات املادية مل�رشوعات اجلمعية، اأو التي 

تتيح لها با�شم املحا�شبية اإجراء تفتي�س مايل واإداري على 

كل م�شتندات اجلمعية وح�شاباتها.

حدود  بعيد-  حد  -اإىل  تتجاوز  التدخالت  اأن  فالواقع 

اأي  من  حتى  لها  �شندا  رجح  الأ على  جتد  ل  بل  القانون، 

التي مت احل�شول عليها  املعلومات  واقع  اآخر، فمن  قانون 

متكنا  دارية،  الإ والتعليمات  اجلمعيات،  من  وا�شع  عدد  من 

فجة  اأ�شكال  تظهر  الدرا�شة،  هذه  اإطار  يف  توثيقها  من 

طار  للتدخل الذي يتجاوز حدود القانون. وتربز يف هذا الإ

دللت مهمة:

اأن  يفرت�س  التي  اجلمعيات  اأن  تظهر  املمار�شة  اإن   -1

عمليا  اإليها  ينظر  عملها،  اإدارة  يف  بال�شتقالل  تتمتع 

الت�شامن  مبديريات  ملحقة  اأجهزة  اأو  مكاتب  باعتبارها 

داخل  التوظيف  بقواعد  يتعلق  فيما  حتى  الجتماعي، 

اجلمعية، ففي بع�س املحافظات تلقت اجلمعيات تعليمات 

التوظيف  جلان  عقد  عند  اجلمعية  تلزم   ،2007 يناير  يف 

دارية، قبل  للم�رشوعات املمولة اأن تقوم باإخطار اجلهة الإ

حتى  قل،  الأ على  اأيام  بخم�شة  الوظائف  تلك  عن  عالن  الإ

جراءات، ومتابعة اأعمال تلك  دارة مراجعة تلك الإ يت�شنى لالإ

�رشاف عليها؛ بدعوى حتقيق تكافوؤ الفر�س بني  اللجان والإ

املتقدمني )انظر يف ذلك امللحق رقم 1(. 
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دارية  اأن موظفي اجلهة الإ اأفادت بع�س اجلمعيات  كما 

والن�رشاف  احل�شور  �شجالت  على  الطالع  على  ي�رشون 

املديرة  الهيئات  تتلقى  ما  وغالبا  باجلمعية،  للعاملني 

الرد عليها،  التي يتعني  العديد من املالحظات،  للجمعيات 

التي متنح  اأو املكافاآت  �شواء فيما يتعلق بهيكل املرتبات 

للعاملني يف بع�س املنا�شبات.

 1964 ل�شنة   32 القانون  اإلغاء  اأن  وا�شحا  يبدو   -2

والقرارات  اللوائح  من  ع�رشات  على  بقاء  الإ من  مينع  مل 

ميكن  بحيث  ظله،  يف  �شدرت  التي  الوزارية  والتعليمات 

هلي. توظيفها عند اللزوم يف مواجهة العمل الأ

م�رش  يف  هلية  الأ اجلمعيات  اأن  ال�شياق  هذا  يف  ويربز 

دارة  اجلديدة قد وزعت عليها يف عام 2005 تعليمات من الإ

للقرار  م�شتندة  �شابقة  بتعليمات  تذكر  للجمعيات،  العامة 

اأع�شاء  1972، ب�شاأن تنظيم �شفر  754 ل�شنة  الوزاري رقم 

باملوؤمترات  اجلمعيات  لتمثيل  اجلمعيات  اإدارة  جمال�س 

الدولية.

تنظم  قواعد  اأية  من  يخلو  اجلمعيات  قانون  اأن  ومع 

متثيل اجلمعيات يف موؤمترات باخلارج، ف�شال على اأن هذه 

القواعد يفرت�س اأن ت�شعها هيئات اجلمعية فيما بينها، فاإن 

القرار الوزاري الذي جرى تعميمه جمددا على اجلمعيات، ل 

wينطوي على تدخل فظ يف �شئون هيئات اجلمعية وح�شب، 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

بل ي�شكل يف حد ذاته خرقا لل�شمانات الد�شتورية للحق يف 

ال�شفر والتنقل. حيث ي�شرتط القرار اأن تتقدم اجلمعية بطلب 

دارة للح�شول على املوافقة من املحافظ املخت�س  جلهة الإ

للجمعيات  العامة  دارة  ولالإ قليمية،  الإ للجمعيات  بالن�شبة 

بالن�شبة للجمعيات املركزية، وذلك قبيل موعد ال�شفر ب�شهر 

قل. ويحظر القرار دون �شند من اأي قانون تر�شيح اأي  على الأ

اإيفاد  اآخر  اإل بعد مرور �شنتني على  ع�شو لل�شفر باخلارج، 

دارة تقريرا عن  له. كما يلزم اجلمعية باأن تقدم اإىل جهة الإ

فادة التي تعود على اجلمعية منه  اأعمال املوؤمتر ومدى الإ

)انظر ملحق رقم2(.

كما يبدو جليا ا�شتدعاء لوائح عفا عليها الزمن، ومل تعد 

اإطار  البالد يف  �شهدتها  التي  القت�شادية  التطورات  تالئم 

يف  تعمل  التي  اجلمعيات  بع�س  اأفادت  اإذ  ال�شوق،  حترير 

اأن�شطة مدرة للدخل للن�شاء حمدودي الدخل، بتحفظات من 

�شعار التي تبيع به م�شغولتها اليدوية  دارة على الأ جهة الإ

جانب وال�رشائح الجتماعية العليا، باعتبار اأنها  اجلاذبة لالأ

اللوائح من  به  تق�شي  كانت  ما  تفوق كثريا  اأرباحا  حتقق 

 .%3 اأن تتجاوز  الربح ل ينبغي  ن�شبة  اأن  ال�شبعينيات، من 

رباح ت�شهم يف تطوير املوارد  وذلك على الرغم من اأن هذه الأ

الذاتية للجمعية، وحتد من اعتمادها على املنح اخلارجية. 

املعيالت  اأو  الفقريات  للن�شاء  دخل  من  تدره  عما  ف�شال 
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مع  تتنافى  التحكمية  القيود  هذه  اأن  عن  ناهيك  �رشهن،  لأ

اإلغاء الت�شعرية اجلربية، حتى يف اأدق احتياجات املواطنني 

�شا�شية، مبا يف ذلك رغيف اخلبز. الأ

الجتماعات  وعقد  املعلومات  وتداول  التوا�سل  رابعا: 

حمظور!

يف  تعليمات  املحافظات  بع�س  يف  اجلمعيات  تلقت 

واجلمعيات،  املواطنني  حلقوق  خرقا  ت�شكل   2007 فرباير 

اأو يف عقد الجتماعات، حيث  �شواء يف تداول املعلومات، 

اأو  بيانات  اأية  تقدمي  التعليمات اجلمعيات بعدم  تلزم هذه 

دارة للتن�شيق،  معلومات اإىل اأي جهة اإل بعد الرجوع جلهة الإ

مثال،  به جهات خارجية  يق�شد  ل  احلظر  اأن  هنا  ويالحظ 

واإمنا خمتلف اجلهات، وف�شال على ذلك ت�شمنت التعليمات 

اجتماعات  عقد  اأو  دعوة  اأي  تلبية  بعدم  اجلمعيات  اإلزام 

بعد  اإل  الجتماع،  من  الغر�س  كان  مهما  اجلمعيات  مع 

دارة. ويحذر هذا التعميم الذي ل يجد �شندا من  الرجوع لالإ

ما خالفت  اإذا  القانونية،  التبعات  من  اجلمعية  قانون،  اأي 

هذه التعليمات.

وقد يجوز القول اإن مثل هذه التعليمات تعرب عن العقلية 

الت�شامن  مديريات  يف  امل�شئولني  بع�س  لدى  ال�شائدة 
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الت�شامن  وزارة  من  ر�شميا  توجها  ولي�شت  الجتماعي 

الجتماعي، بيد اأن الواقع اأن هذه التعليمات قد �شدرت بناء 

على توجيهات �شادرة من مكتب وزير الت�شامن الجتماعي 

رجح- قد اأمليت على  مبا�رشة. واإن كنا نعتقد اأنها -على الأ

من التي متار�س اأدوارا –مبا�رشة  الوزارة من قبل اأجهزة الأ

العمل  خ�شو�شيات  اأدق  يف  التدخل  يف  مبا�رشة-  غري  اأو 

امللحق  )انظر  وبا�شمها  دارية  الإ اجلهة  مظلة  حتت  هلي  الأ

رقم3(.

بع�س  يف  دارية  الإ اجلهة  اأن  العتقاد  هذا  ويعزز 

التابعة  اجلمعيات  على  اآخر  بتعميم  بعثت  قد  املحافظات 

2008، يحذر اجلمعيات من دعوة وفود  اأغ�شط�س  لها، يف 

اأو  اأجنبية  جهات  من  دعوات  قبول  اأو  عربية،  اأو  اأجنبية 

ثم  ومن  منية،  الأ املوافقة  على  احل�شول  دون  من  عربية، 

“ا�شتطالع  اخلطاب  بهذا  اجلمعية ح�شبما جاء  على  يتعني 

تلك  مثل  قبول  اأو  توجيه  قبل  القومي  من  الأ هيئة  راأي 

الدعوات، اأيا كان الغر�س منها، ومع اأن هذا التعميم �شادر 

ر�شميا عن اإحدى مديريات الت�شامن الجتماعي اإل اأن اللغة 

مبا�رشة من جهات  ب�شدوره  توحي  امل�شتخدمة  التهديدية 

اأمنية؛ حيث اختتم التعميم بالتهديد باأن اأي تق�شري يف هذا 

.
)19(

ال�شاأن �شيقابل مبنتهى احلزم وال�شدة
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خام�سا: القيود على التمويل تتجاوز القانون ذاته!

رغم اأن القانون ل يرد به اأي ن�س يتطلب موافقة اأجهزة 

من على التمويل اخلارجي، فقد اأفاد ممثلو اجلمعيات التي  الأ

ا�شتهدفتها الدرا�شة باأن موافقة وزارة الت�شامن على املنح 

اخلارجية للجمعيات، ل تتم قبل احل�شول على تاأ�شرية من 

التقدم  اإجراءات  اأن  منهم  العديد  واأ�شاف  منية،  الأ اجلهات 

اأية منحة  دارية على  الإ لطلب احل�شول على موافقة اجلهة 

ترتيب  اأو  مبا�رشة،  بات�شالت  تقرتن  ما  غالبا  خارجية 

مقابالت مع م�شئويل اأمن اجلمعيات باملحافظات املختلفة، 

من مبا�رشة. وي�شود العتقاد لدى  بناء على طلب م�شئويل الأ

منية هى مبثابة �شوء  الكثري من اجلمعيات باأن املوافقة الأ

دارة. اأخ�رش ملنح املوافقة الر�شمية من جهة الإ

ويلفت النظر اأي�شا ما لحظته اجلمعيات اأن حتفظ دوائر 

من يف بع�س الوزارات على م�رشوعات بع�س اجلمعيات،  الأ

من يف وزارة الت�شامن الجتماعي  يجعل من موافقة دوائر الأ

غري �شارية املفعول. 

دارة متار�س خرقا  اأن جهة الإ الدرا�شة امليدانية  وتظهر 

بالتمويل.  ال�شلة مببا�رشة  القانون ذات  لن�شو�س  وا�شحا 

فح�شبما اأفادت اجلمعيات اأن طلبات التمويل املقدمة منها 

اإىل  اأحيانا  ت�شل  قد  �شهورا طويلة،  فيها  البت  ي�شتغرق  قد 

ثمانية اأ�شهر، ورمبا تتجاوز يف اأحيان اأخرى عاما كامال، 
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دارة بالرد على الطلب املقدم  برغم اأن القانون يلزم جهة الإ

البت  اإليها يف غ�شون �شهرين فقط، حيث غالبا ما يرتهن 

ت�شويات منح  دارة من مراجعة  الإ بانتهاء جهة  الطلب  يف 

اأو  مايل  تفتي�س  باإجراء  مرة  كل  يف  ذلك  ربط  اأو  �شابقة، 

اإداري على اجلمعية.

جراءات ذاتها يف  دارة ت�رش على اتباع الإ كما اأن جهة الإ

احل�شول على املوافقة على التمويل، حتى لو كان التمويل 

من جهات خارجية لها مكاتب متثيلية داخل م�رش يرتبط 

ن�شاطها ووجودها باتفاقيات مربمة مع احلكومة امل�رشية، 

م�رشية  موؤ�ش�شات  عرب  اأي�شا  التمويل  هذا  جاء  لو  وحتى 

القومي  املجل�س  اأو  للمراأة،  القومي  املجل�س  مثل  و�شيطة، 

مومة والطفولة، اأو ال�شندوق الجتماعي. لالأ

على  باحل�شول  اجلمعيات  اإلزام  اأن  هنا  النظر  ويلفت 

من  اأموال  تلقي  يف  املتبع  ذاته  بالطريق  الوزارة  موافقة 

اخلارج، يتعار�س مع الن�س ال�رشيح للمادة 56 من الالئحة 

تلقي  يف  احلق  للجمعيات  كفلت  والتي  للقانون،  التنفيذية 

جنبية امل�رشح لها  الهيئات الأ اأو  التربعات من املنظمات 

ن�شاطها يف م�رش، وفقا لالتفاقيات املربمة مع  مببا�رشة 

وزارة اخلارجية. ويكتفي يف هذه احلالة طبقا لهذه املادة 

فقط  دارية  الإ اجلهة  باإخطار  اجلمعية  بقيام  الالئحة  من 

بقيمة التربع واجلهة املتربعة.
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كما اأن هذه املادة يفرت�س اأن ت�رشي كذلك فيما يتعلق 

طبيعيني  اأ�شخا�س  من  اجلمعية  تتلقاها  التي  بالتربعات 

اأي  اأ�شخا�س اعتبارية م�رشية  اأو من  اأجانب،  اأو  م�رشيني 

هذه  عليه  ن�شت  ما  وفق  به،  املتربع  املال  طبيعة  كانت 

املادة.

ويف احلالت التي تعتمد فيها موؤ�ش�شات متويلية خارجية، 

�شيا�شة متويل برامج واأن�شطة لعدد من املنظمات من خالل 

ل  املنظمات  هذه  فاإن  من�شقة،  اأهلية  موؤ�ش�شة  اأو  جمعية 

املنظمة  ح�شول  مبجرد  التمويل  على  احل�شول  ت�شتطيع 

بل  الكلية،  املنحة  على  دارة  الإ جهة  موافقة  على  املن�شقة 

يتعني اأي�شا على كل منظمة اأن تتقدم على حدة بطلب جلهة 

من  ن�شيبها  يخ�س  فيما  موافقتها،  على  للح�شول  دارة  الإ

املنحة الكلية.

موافقة  نيل  قبل  طويلة  اأ�شهر  اإ�شاعة  ذلك  على  ويرتب 

خالل باللتزامات  دارة، وهو ما يوؤدي عمليا اإىل الإ جهة الإ

والتوقيتات الزمنية املحددة �شلفا، لالنتهاء من امل�رشوعات 

املربمة مع اجلهات املمولة، وت�شطر املنظمات نتيجة لذلك، 

اإما اأن تطلب مد اأجل امل�رشوع مع اجلهة املانحة، اأو تغامر 

نفاق عليه ب�شفة موؤقتة من موارد اأخرى، دون انتظار  بالإ

املوافقة الر�شمية، وهو ما قد يعر�شها اإىل عقوبات وخيمة، 

قد ت�شل اإىل حل اجلمعية، مثلما حدث مع جمعية امل�شاعدة 

ن�شان. wالقانونية حلقوق الإ
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ويفاقم من م�شكالت احل�شول على املنح اخلارجية، اأن 

من  توفريه  يتعني  فيما  هائل  ب�شكل  تغايل  دارة،  الإ جهة 

بيانات وم�شتندات وتقارير تثقل كاهل اجلمعية، وت�شتنزف 

طاقاتها يف كل مرة ت�شطر فيها اجلمعية اإىل التقدم بطلب 

امل�شتندات  ت�شمل  حيث  خارجية؛  منحة  على  للح�شول 

املطلوبة من اجلمعية اأمورا جاء القانون ولئحته التنفيذية 

خلوا منها. وتت�شمن هذه امل�شتندات:

من  املنحة  قبول  املت�شمن  دارة  الإ جمل�س  حم�رش   -

اجلمعية وقيمتها واجلهة املانحة وامل�رشوع ومدته )اأ�شل 

و�شورتني(.

ال�شم  ي�شمل  دارة،  الإ جمل�س  اأع�شاء  باأ�شماء  بيانا   -

و�شورتني(؛  )اأ�شل  املجل�س  وخارج  باملجل�س،  والوظيفة 

دارة  الإ جهة  لدى  متوفر  اأنه  يفرت�س  البيان  هذا  اأن  رغم 

جهة  باإحاطة  اجلمعية  تلزم  التي  القانون  ن�شو�س  بحكم 

دارة ووظائفهم، وما  الإ باأ�شماء املر�شحني ملجل�س  دارة  الإ

تنتهي اإليه انتخابات اجلمعية العمومية يف هذا ال�شاأن.

خر عام مايل )اأ�شل و�شورتني(. - احل�شاب اخلتامي لآ

- ملخ�س امل�رشوع واأهدافه ونطاقه واأعداد امل�شتفيدين 

)اأ�شل و�شورتني(.

- درا�شة جدوى عن امل�رشوع معتمدة من اجلمعية )اأ�شل 

اجلمعية  تتبعها  التي  دارة  الإ جهة  وتتوىل  wو�شورتني(، 
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ماليا  تقريرا  امل�شتندات  هذه  مع  الوزارة  اإىل  تر�شل  اأن 

واجتماعيا وا�شتمارة متابعة للمنح ال�شابقة، التي ح�شلت 

عليها اجلمعية واأوجه اإنفاقها )ملحق رقم4(.

القيادية  الهيئات  ت�سكيل  فى  من  لالأ العليا  الكلمة  �ساد�سا: 

للجمعيات:

من يف الرتخي�س لتاأ�شي�س  مثلما يظهر الدور الطاغي لالأ

اجلمعيات، اأو يف ا�شتبعاد بع�س املوؤ�ش�شني، اأو يف الرتخي�س 

اجلمعية  ن�شاط  خ�شوع  يف  اأو  التمويل،  بتلقي  للجمعيات 

لرقابة  والدويل  قليمي  والإ الوطني  وتوا�شلها مع حميطها 

وباملخالفة  جليا  يظهر  من  الأ دور  فاإن  م�شبقة،  اأمنية 

املر�شحني  با�شتبعاد  التدخل  يف  اأي�شا  القانون  لن�شو�س 

اأحكام  تظهره  ما  وهو  اجلمعيات،  اإدارة  جمال�س  لع�شوية 

املنظورة  الق�شايا  من  قليل  غري  عدد  يف  داري  الإ الق�شاء 

قراراتها  اأ�شدرت  دارية  الإ اجلهة  اأن  اأظهرت  والتي  اأمامه، 

اإىل  ا�شتنادا  املر�شحني،  با�شتبعاد  ال�شلة  ذات  الر�شمية 

تعليمات اأو تقارير اأو حتريات اأمنية.

ح�شب  املر�شحني،  با�شتبعاد  من  الأ تدخالت  �شملت  وقد 

التح�شل عليها عددا كبريا من  التي مت  الق�شائية  حكام  الأ

وجمعية  بامبابة،  ال�رشعية  اجلمعية  بينها  من  اجلمعيات، 

الرعاية املتكاملة لطالب غرب مدينة ن�رش وجمعية تنمية 

والزيارة  احلج  تي�شري  وجمعية  بناهيا،  املحلي  wاملجتمع 
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بناهيا، وجمعية اأن�شار ال�شنة املحمدية بالقاهرة، وجمعية 

�شالمية باحلوامدية، واجلمعية الطبية البيطرية  نور الهدى الإ

امل�رشية بالقاهرة، وجمعية الرب واخلريات باأو�شيم. 

داري  ويف جميع هذه احلالت انتهت حماكم الق�شاء الإ

يف  موؤكدة  بال�شتبعاد،  دارية  الإ اجلهة  قرارات  اإلغاء  اإىل 

من  اأو  الرت�شيح  من  ال�شتبعاد  قرارات  اأن  على  اأحكامها 

يعتد  مر�شلة ل  اأقوال  اعتمدت على  دارة  الإ ع�شوية جمل�س 

من. بها، حتى واإن كانت �شادرة عن اأجهزة الأ

احلكومية  غري  املنظمات  حلملة  الثاين  للتقرير  ووفقا 

دارة من جمعية  دفاعا عن حرية التنظيم، فقد طلبت جهة الإ

“احلرية لتنمية املجتمع” باإحدى قرى الدقهلية با�شتبعاد 
اأمنية،  تعليمات  اإىل  ا�شتنادا  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

وذلك بعد اأ�شهر قليلة من اإ�شهار اجلمعية، وقد ا�شطر رئي�س 

اأ�شار  ح�شبما  فعليا،  با�شتقالته  التقدم  اإىل  دارة  الإ جمل�س 

التهديد  حد  و�شلت  �شديدة،  ل�شغوط  تعر�شه  بعد  التقرير 

بتلفيق ق�شايا �شده.

غري  املنظمات  واإغالق  حل  اإجراءات  يف  التع�سف  �سابعا: 

احلكومية

اأدخلت  التي  اخلطرية  التعديالت  اإىل  �شارة  الإ �شبقت 

اأطقت  ومبوجبها  التنفيذية،  الالئحة  من   97 املادة  على 

جراءات  الإ واتخاذ  اجلمعيات،  حل  يف  دارة  الإ جهة  wيد 
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ن يبت الق�شاء املخت�س  التنفيذية لت�شفيتها، دون انتظار لأ

مب�رشوعية قرارات احلل والت�شفية.

�شدوره  من  قالئل  اأيام  بعد  التعديل  هذا  ا�شتهدف  وقد 

كانت  التي  ن�شان،  الإ حلقوق  القانونية  امل�شاعدة  جمعية 

توفيق  واأعادت   ،1994 عام  مدنية  ك�رشكة  تاأ�ش�شت  قد 

اأو�شاعها يف اإطار قانون اجلمعيات منذ عام 1999. حيث 

على  دارة  الإ جهة  واأقدمت   ،2007 �شبتمرب  يف  حلها  تقرر 

واأموالها  اأوراقها  جميع  على  وال�شتيالء  اجلمعية  ت�شفية 

وممتلكاتها، يف الوقت الذي كان طعن اجلمعية على القرار 

داري. وقد ا�شتند قرار  التع�شفي بحلها منظورا اأمام الق�شاء الإ

احلل اإىل خمالفات مالية ن�شبت للجمعية، بدعوى ح�شولها 

دون  من   ،2004  ،2003 عامي  خالل  خارجية  منح  على 

دارة، وذلك على الرغم من اأن  احل�شول على موافقة جهة الإ

املوافقة  للح�شول على  بطلبات  تقدمت يف حينه  اجلمعية 

مهلة  خالل  دارية،  الإ اجلهة  رد  ي�شلها  ومل  للقانون،  طبقا 

مل  القانون  اأن  ويالحظ  القانون.  حددهما  اللذين  ال�شهرين 

يف�شح عما اإذا كان عدم الرد خالل هذه املهلة يعني املوافقة 

اأو الرف�س. كما يلفت النظر اأي�شا اأن هذه املخالفات –بفر�س 

�شابق، ولي�س  اإدارة  ي�شاأل عنها جمل�س  الت�شليم ب�شحتها- 

املجل�س الذي �شدر قرار احلل يف مواجهته.

داري يف اأكتوبر 2008  وقد جاء حكم حمكمة الق�شاء الإ

التع�شفية  جراءات  الإ طبيعة  عن  كا�شفا  اجلمعية،  ل�شالح 
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ب�شكل  النا�شطة  باجلمعية  دارة  الإ جهة  ترب�س  تظهر  التي 

ال�رشطة.  وجتاوزات  التعذيب  جلرائم  الت�شدي  يف  خا�س 

يف  اإليها  ال�شتناد  مت  التي  املخالفات  اأن  احلكم  اأكد  حيث 

فقد  �شحتها،  وبفر�س  قدمية،  خمالفات  هى  احلل،  قرار 

اإجراءاتها �شد  دارية  الإ اأن تتخذ اجلهة  كان من املفرت�س 

اجلمعية يف حينها.

دارة كان يتعني عليه التدرج يف  واأكد احلكم اأن جهة الإ

ذلك  يف  م�شريا  باحلل،  مبا�رش  قرار  اإ�شدار  ولي�س  العقوبة 

على  يتم عر�شه  معيبا، حيث مل  القرار �شدر  اأن  اإىل  اأي�شا 

وحيث  القانون،  ين�س  ح�شبما  للجمعيات،  العام  الحتاد 

ل تتوفر دلئل على وجود خمالفات توجب احلل. ومن ثم 

دارية بحل اجلمعية –ح�شبما اأكد احلكم-  فاإن قرار اجلهة الإ

.
)20(

يكون قد �شدر بغري �شند من الواقع والقانون

الطالع  مت  التي  داري  الإ الق�شاء  اأحكام  خالل  ومن 

حكام الق�شائية التي اأظهرت  عليها، فقد �شدر عديد من الأ

امل�شاعدة-  جمعية  ق�شية  عنه  ك�شفت  الذي  النحو  –على 
دارة يف ا�شتخدام ال�شالحيات الوا�شعة التي  تع�شف جهة الإ

الق�شاء  لها احلق يف حل اجلمعيات، وق�شت حماكم  تتيح 

داري يف هذا ال�شدد باإلغاء القرارات الدارية بحل عدد من  الإ

اجلمعيات، من بينها جمعية تنمية املجتمع املحلي بحي 

القراآن  اأهل  وجمعية   ،)2003 مايو  )يف  �شكندرية  الإ و�شط 

وال�شنة.
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الق�سم الرابع

مام تعديل القانون لن يكون خطوة لالأ
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يف �شوء ما �شبق فاإن خمتلف ن�شو�س القانون رقم 84 

التع�شف، تك�شف  بالغة  2002، ف�شال على تطبيقاته  ل�شنة 

هلي  اأن فر�س حترير العمل الأ مبا ل يدع جمال لل�شك عن 

اإحداث قطيعة مع فل�شفة الهيمنة والو�شاية، التي  تقت�شي 

احلكومية  النوايا  فاإن  ثم  بها جممل ن�شو�شه. ومن  حتفل 

ل والدعاء باأن  املعلنة لتعديل القانون، ل تبعث على التفاوؤ

ثمة فر�شة للتخفف –ولو جزئيا- من القيود الهائلة التي 

حكام اخلناق  رجح اأن النية مبيتة لإ يحفل بها القانون. والأ

تتحرك من خاللها  التي  املحدودة،  احلرية  م�شاحات  على 

هلية واملنظمات غري احلكومية. اجلمعيات الأ

نقول ذلك لي�س فقط من خالل املعلومات املحدودة التي 

ن احلكومة  تت�رشب حول التعديالت املقرتحة، ولي�س فقط لأ

ال�شيناريو  ذلك  من  متاما  تتحرر  اأن  املرة  هذه  ارتاأت  قد 
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موؤ�ش�شات  مع  ال�رشاكة  م�رشحية  به  اأدارت  الذي  الهزيل، 

 ،1999 153 ل�شنة  اإعداد قانونها رقم  املجتمع املدين يف 

بانتقاء بع�شا من كوادر موؤ�ش�شات  املرة  واكتفت يف هذه 

املجتمع املدين، لت�شمهم اإىل ما ي�شمى بلجنة احلكماء.

ياأتي  القانون  تعديل  يف  ال�رشوع  اأن  ذلك  من  هم  فالأ

و�شط اأجواء مل يعد خافيا فيها على اأحد، اأن احلكومة تتجه 

خمتلف  على  كلية  ب�شورة  جهاز  الإ نحو  حازمة  وب�شورة 

ذلك  يف  مدعومة  واملجتمعي،  ال�شيا�شي  احلراك  اأ�شكال 

با�شتمرار الختالل الفادح يف موازين القوى ل�شاحلها يف 

واحلرية  للدميقراطية  املتطلعة  القوى  مواجهة  يف  الداخل 

�شالح، من جانب، ويقرتن بذلك من جانب اآخر الرتاجع  والإ

مقرطة  بدعاوى  انطلقت  التي  اخلارجية  لل�شغوط  ال�شديد 

رهاب. العامل العربي وبا�شم حماربة الإ

على  لالنق�شا�س  ال�شيا�شية  رادة  الإ هذه  وجدت  وقد 

خريين،  الأ العامني  خالل  جت�شيدها  احلرية  م�شاحات 

يف  والتو�شع  وناديهم،  الق�شائية  اجلماعة  مع  بال�شدام 

يف  الع�شكرية  حكام  الأ وقانون  الطوارئ  قانون  ا�شتخدام 

مالحقة اخل�شوم، وتقدميهم للق�شاء الع�شكري ال�شتثنائي، 

مان  والأ للحرية  الد�شتورية  ال�شمانات  على  جهاز  الإ ويف 

ال�شخ�شي، وال�شمانات التي حتمي حرمة املنازل واحلياة 

اخلا�شة، و�شمانات املحاكمة العادلة واملثول اأمام الق�شاء 

خرية با�شم مكافحة  wالطبيعي، عرب التعديالت الد�شتورية الأ
w
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عرب  واخلا�شة  احلزبية  بال�شحافة  التنكيل  ويف  رهاب،  الإ

�شل�شلة متالحقة من اأحكام احلب�س، مل تعرفها م�رش من قبل، 

�شاء حترير تلك  خرية خم�شة من روؤ ونة الأ وا�شتهدفت يف الآ

حزب  رئي�س  على  ف�شال  ال�شحفيني،  من  والعديد  ال�شحف 

معار�س ب�شبب ما ن�رشته �شحيفته.

ول مرة منذ ن�شاأة  ويف الوقت ذاته اأقدمت احلكومة –ولأ

ن�شان يف م�رش- على اإغالق موؤ�ش�شتني  منظمات حقوق الإ

حقوقيتني بارزتني، وهما دار اخلدمات النقابية والعمالية، 

امل�شاعدة  وجمعية  عاما،   17 نحو  قبل  تاأ�ش�شت  التي 

ن�شان التي تاأ�ش�شت منذ عام 1994. القانونية حلقوق الإ

حل  اإجراءات  اأن  ال�شياق  هذا  يف  مغزى  من  يخلو  ول 

ن�شان، قد ا�شتندت اإىل  جمعية امل�شاعدة القانونية حلقوق الإ

اإدخال تعديل جوهري على املادة 97 من الالئحة التنفيذية 

لقانون اجلمعيات ال�شادرة عن وزارة الت�شامن الجتماعي، 

ومبقت�شى هذا التعديل اخلطري، فاإن القرارات التي تتخذها 

�شبغة  تتخذ  اأن  ميكن  وت�شفيتها  جمعية  اأي  بحل  الوزارة 

التنفيذ الفوري –وهو ما مت مع جمعية امل�شاعدة القانونية 

داري  الإ الق�شاء  يبت  ن  لأ انتظار  دومنا  ن�شان-  الإ حلقوق 

هذه  ن�س  اأن  حني  يف  احلل.  قرار  م�رشوعية  يف  املخت�س 

اإجراءات  اأية  اإيقاف  ي�شتوجب  كان  تعديلها  قبل  املادة 

خالل  حلها  قرار  على  الطعن  حال  يف  اجلمعية،  لت�شفية 

wاملهلة التي حددها القانون.
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حل  من  دارة  الإ جهة  انتهت  فقد  التعديل  لذلك  ونتيجة 

اجلمعية وم�شادرة اأموالها وممتلكاتها واأيلولتها جلمعيات 

عام  من  اأكرث  بعد  الق�شاء  حكم  ي�شدر  اأن  قبل  من  اأخرى، 

التع�شفي بحل  القرار  اإلغاء  احلل، مت�شمنا  قرار  من �شدور 

بتعديل  الت�رشيعي  التدخل  اأن  وا�شحا  بدا  وقد  اجلمعية. 

اجلمعية  هذه  خ�شي�شا  ا�شتهدف  النحو  هذا  على  الالئحة 

النا�شطة يف ف�شح جرائم التعذيب؛ حيث �شدر قرار حلها بعد 

اأربعة اأيام فقط من ن�رش تعديل الالئحة التنفيذية باجلريدة 

.
)21(

الر�شمية يف 29/ 8/ 2007

قانون  تعديل  عن  احلديث  اأن  اأي�شا  النظر  يلفت  كما 

اجلمعيات ياأتي اأي�شا يف �شياق هجمة ت�رشيعية تنحو اإىل 

فر�س مزيد من القيود على احلريات، فقد واكب ذلك اإ�شدار 

دور  �شاحات  اأمام  التظاهر  على  بال�شجن  يعاقب  قانون 

رهاب  العبادة، ومن الوا�شح اأن م�رشوع قانون مكافحة الإ

ي�شتهدف اأن تطال اإجراءاته ال�شتثنائية اخل�شوم ال�شيا�شيني 

يتبدى  ما  وهو  املدين،  واملجتمع  ن�شان  الإ حقوق  ون�شطاء 

اأو  اأن�شا  من  كل  بال�شجن  تعاقب  التي  ن�شو�شه  بع�س  يف 

اأو جماعة  اأو منظمة  اأو هيئة  اأدار جمعية  اأو  اأو نظم  اأ�ش�س 

اأحكام  اإىل تعطيل  و�شيلة  باأية  الدعوة  الغر�س منها  يكون 

الد�شتور اأو القوانني اأو منع اإحدى موؤ�ش�شات الدولة اأو اإحدى 

�رشار بالوحدة  ال�شلطات العامة من ممار�شة اأعمالها اأو الإ

العقاب،  اأو  التجرمي  يف  ي�شرتط  ل  فهو  ثم  ومن  wالوطنية. 
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اأو حتى غري امل�شلح! ومن  اأركان العنف امل�شلح،  اأحد  توفر 

وتعقب  التنظيم،  اأ�شكال  خمتلف  لتجرمي  تاأويله  ي�شهل  ثم 

واملنظمات  الجتماعية  واحلركات  ال�شيا�شية،  اجلماعات 

من اأن املطالبة  احلقوقية. اإذا ما ارتاأى من منظور اأجهزة الأ

اإىل  دعوة  مبثابة  والت�رشيعية،  الد�شتورية  �شالحات  بالإ

اأجهزة  اعتربت  اإذا ما  اأو  والقانون،  الد�شتور  اأحكام  تعطيل 

اأو  الدين  اأ�شا�س  على  التمييز  اأ�شكال  مناه�شة  اأن  من  الأ

.
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املعتقد، ميكن اأن ت�شكل اأ�رشارا بالوحدة الوطنية

ي�شعب  عموما  للحريات  املعادي  املناخ  هذا  و�شط 

خالل  من  القانون  بنية  على  حت�شني  اأي  اإحداث  تخيل 

ذلك  من  ويعزز  اإجراءها.  احلكومة  تزمع  التي  التعديالت، 

املعلومات املحددة، التي توفرت قرب نهاية العام املا�شي 

)2007(، حول املقرتحات احلكومية للتعديل، حيث حتافظ 

خمتلف  على  كاملة  تكون  تكاد  ب�شورة  املقرتحات  هذه 

الن�شو�س، التي تكر�س الهيمنة احلكومية على مقادير العمل 

هلي، وهى ت�شيف اإىل ذلك نزعة اأكرث ت�شددا جتاه العمل  الأ

هلي وهو ما يتبدى على وجه اخل�شو�س يف: الأ

1- تتجه التعديالت املقرتحة اإىل تبني نزعة اأكرث ت�شددا 

احلكومية،  غري  للمنظمات  القانوين  التنظيم  اأ�شكال  جتاه 

هذا  يف  ويق�شد  اجلمعيات،  قانون  اإطار  خارج  تن�شاأ  التي 

طار حتديدا املنظمات التي تن�شاأ يف اإطار القانون املدين  الإ
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ك�رشكات غري هادفة للربح. حيث تتجه النية يف التعديالت 

اأغرا�شها  اأي جماعة يدخل يف  باإلزام  لي�س فقط  املقرتحة 

احلايل-  القانون  به  يق�شي  ما  –وفق  اجلمعيات  ن�شاط 

�شكال  اتخذت  لو  حتى  للقانون،  طبقا  اأو�شاعها  بتوفيق 

اإن  بل  القانون،  مبوجب  منحلة  اعتربت  واإل  اآخر،  قانونيا 

اأنه  ذلك  اإىل  طار  الإ هذا  يف  ت�شيف  املقرتحة  التعديالت 

“ميتنع على اأي جهة ت�شجيل هذا الكيان ويتعني عليها حل 
امل�شجل منها. ومن ثم فاإن التعديل هنا يلزم مكاتب ت�شجيل 

و�شهر ال�رشكات، اأن متتنع متاما عن اإ�شهار �رشكة ميكن اأن 

مبراجعة  اأي�شا  ويلزمها  هلي،  الأ العمل  جمالت  يف  تعمل 

مواقف ال�رشكات امل�شجلة واتخاذ اإجراءات بحل ال�رشكات، 

هلي. التي تعمل بالفعل يف غر�س من اأغرا�س العمل الأ

اختيار جمالت  اجلمعية يف  لتقلي�س حق  الجتاه   -2

عملها، وح�رشها يف ثالثة ميادين فقط. وو�شع قيود على 

هلية اأن  هلية، مبوجبها ل يجوز للموؤ�ش�شة الأ املوؤ�ش�شات الأ

�شا�شي اأن�شطة حمددة، اإل اإذا كان حجم  تدرج يف نظامها الأ

الن�شاط  املال املخ�ش�س لهذه املوؤ�ش�شة يتنا�شب مع حجم 

الذي ت�شعى املوؤ�ش�شة لتحقيقه.

العام  الحتاد  منح  اإىل  املقرتحة  التعديالت  متيل   -3

يكون  ن  لأ حتوله  تكاد  اإ�شافية،  �شالحيات  للجمعيات 

التي  جراءات،  الإ من  العديد  يف  دارة  الإ جلهة  حربة  راأ�س 
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يتعني مبوجب التعديالت املقرتحة اأخذ راأي الحتاد العام 

التعديالت املقرتحة اجلمعيات باأن تخطر  فيها، بل وتلزم 

اأو  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  عن  ال�شادرة  بالقرارات  الحتاد 

اجلمعية العمومية. مع العلم اأن الحتاد العام للجمعيات لي�س 

احتاد  هو  بل  اجلمعيات،  من  طوعية  باإرادة  تن�شاأ  موؤ�ش�شة 

فر�شه القانون ويت�شكل جمل�س اإدارته وفق القانون احلايل 

من 31 ع�شوا يقوم رئي�س اجلمهورية بتعيني رئي�س جمل�س 

دارة وثلث اأع�شاء املجل�س!! الإ

لخرتاق  وا�شعا  بابا  املقرتحة  التعديالت  تفتح   -4

اجلمعيات واإغراقها بع�شويات ميكن اأن تلعب دورا مناوئا 

من، وذلك من خالل ما  لر�شالة اجلمعية اأو ل�شالح اأجهزة الأ

خذ بنظام الع�شوية املغلقة  تدعو له التعديالت من حظر الأ

اأن يحاكي يف  �شاأنه  الذي لو مت، من  مر  الأ اأي جمعية.  يف 

غري  املنظمات  �شق  يف  التون�شية  احلكومة  خربات  م�رش 

احلكومية من داخلها.

تنوعا  اأكرث  مداخل  املقرتحة  التعديالت  ت�شتحدث   -5

دارة،  ملحا�رشة اجلمعية بعقوبات اإ�شافية من جانب جهة الإ

وت�شل هذه العقوبات اإىل اإيقاف الن�شاط اأو حرمان اأع�شاء 

اإذا  وذلك  متتاليتني،  لدورتني  الرت�شيح  من  دارة  الإ جمل�س 

اأو  مبراجعتها،  دارة  الإ جهة  قيام  عن  اجلمعية  امتنعت  ما 

اإذا انتقلت اجلمعية اإىل مقر جديد، من دون اأن تخطر جهة 

 .
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دارة  wالإ
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وخال�شة القول اإن فر�س درء املخاطر املحدقة بالعمل 

التي  واملبادئ  �ش�س  بالأ ال�شارم  التم�شك  تقت�شي  هلي  الأ

هلي وا�شتقالليته والتم�شك باملعايري  الأ العمل  تكفل حرية 

الدميقراطية،  املجتمعات  يف  عليها  املتعارف  الدولية 

ل�شمان حرية تكوين اجلمعيات، وهو ما يقت�شي بالدرجة 

القانون  عليها  يقوم  التي  �ش�س  والأ الفل�شفة  ف�شح  وىل  الأ

برمته، انطالقا من اإدراكنا اأن اأي حماولة لتعديل القانون 

ل ميكن اأن تخرج به من اأ�رش فل�شفة الهيمنة والو�شاية التي 

هلي، و�شمانات ا�شتقالله وفقا  تتنافى مع مبادئ العمل الأ

للمعايري الدولية ذات ال�شلة.

القاهرة  مركز  مبادرة  تاأتي  التوجه  هذا  مع  وات�شاقا 

ن�شان، لتبني م�رشوع قانون بديل ينحاز  لدرا�شات حقوق الإ

هلي  الأ التنظيم  حرية  حتمي  التي  الدولية  املعايري  اإىل 

وا�شتقالليته.
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الق�سم اخلام�س

نحو قانون دميقراطي

هلي يعيد العتبار حلرية وا�ستقالل العمل الأ
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غري  هلية  الأ املنظمات  وحق  التنظيم  حلرية  انحيازا 

عن  وا�شتقالل  بحرية  هلي  الأ العمل  ممار�شة  يف  احلكومية 

من  وانطالقا  احلكومية،  والو�شاية  الهيمنة  اأ�شكال  جميع 

لو  –حتى  احلايل  القانون  لتعديل  حماولة  اأية  اأن  اإدراكنا 

فل�شفة  من  تتحرر  اأن  ميكن  ل  احلكومية-  النوايا  ح�شنت 

عرب  هلي  الأ العمل  وحتا�رش  تكبل  التي  حلاق  والإ الهيمنة 

جممل ن�شو�س القانون احلايل.

الدائر حول قانون اجلمعيات  النقا�س  واإ�شهاما منا يف 

القاهرة  مركز  تبنى  فقد  هلي،  الأ العمل  حترير  واآفاق 

امل�رشية  املنظمة  مع  بالتعاون  ن�شان  الإ حقوق  لدرا�شات 

قانون  ل�شياغة م�رشوع  ن�شان، مبادرة م�شرتكة  الإ حلقوق 

بديل يف مواجهة القانون 84 ل�شنة 2002.

وا�شع  عدد  وم�شاندة  بدعم  امل�رشوع  هذا  حظى  وقد 
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بحملة  الع�شوة  واملنظمات  احلقوقية  املنظمات  من 

تكوين  حلرية  امل�رشي  التحالف  واأع�شاء  التنظيم،  حرية 

امل�رشية  املنظمة  من  مببادرة  تاأ�ش�س  الذي  جلمعيات، 

ن�شان. حلقوق الإ

وننوه اإىل اأن هذا امل�رشوع امل�شرتك قد جاء تعبريا عن 

انطلقت  قد  كانت  التي  اجلهود  وتوحيد  التوافق  الرغبة يف 

اأطراف عدة انخرط كل منها على حدة  يف وقت �شابق من 

اأو  القانون حلايل  لتعديل  �شواء  قوانني،  اإعداد م�شاريع  يف 

لبلورة قوانني بديلة.

ومن ثم فاإن امل�رشوع احلايل قد �شعى اإىل التوفيق بني 

م�شودات م�رشوع �شابق كان قد اأعده مركز القاهرة لدرا�شات 

امل�رشية  املنظمة  كانت  مماثل  وم�رشوع  ن�شان،  الإ حقوق 

ن�شان قد بادرت بدورها يف طرحه. حلقوق الإ

بامل�شاهمة  طار  الإ هذا  يف  القاهرة  مركز  �رشف  وقد 

جانب  من  مل�رشوعه  وىل  الأ امل�شودات  اإعداد  يف  القيمة 

القا�شي البارز ونائب رئي�س حمكمة النق�س امل�شت�شار ه�شام 

م�شودة  لتطوير  منطلقا  م�شاهمته  و�شكلت  الب�شطاوي�شي. 

امل�رشية  املنظمة  م�رشوع  وبني  بينها  والدمج  امل�رشوع 

يف  امل�رشوع  هذا  تطوير  على  عكف  وقد  ن�شان،  الإ حلقوق 

القاهرة  مركز  باحثي  من  �شياغة  جلنة  خرية  الأ مراحله 

واخلبري  احلقوقي  النا�شط  جانب  اإىل  امل�رشية،  واملنظمة 
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القانوين املعروف جناد الربعي.

امل�شرتك  امل�رشوع  لهذا  النهائية  امل�شودة  اأخذت  كما 

بعني العتبار مالحظات واقرتاحات العديد من املنظمات 

احلقوقية، التي �شاندت امل�رشوع يف �شيغته النهائية.

�سا�سية مل�سروع القانون: املالمح الأ

باملعايري  بعيد  حد  اإىل  التم�شك  من  امل�رشوع  ينطلق 

الدولية املعمول بها ل�شمان حرية التنظيم يف املجتمعات 

التي  هلي  الأ العمل  وا�شتقالل  حرية  ومبادئ  الدميقراطية، 

ت�رشيع  اأي  يف  لتكري�شها  احلكومية  غري  املنظمات  تتطلع 

هلي. وطني، لتنظيم العمل الأ

�شا�شية للم�رشوع تتبدى  وميكن القول اإن اأبرز املالمح الأ

على النحو التايل:

اإجراء  هو  امل�رشوع  لهذا  وفقا  اجلمعية  ت�شجيل  اأول: 

اختياري ولي�س اإلزاميا، ومن ثم ل ينبغي تاأثيم اجلمعيات 

اأو املنظمات غري احلكومية، وغري امل�شجلة ر�شميا، ا�شتنادا 

فقط اإىل عدم اكت�شابها ال�شفة القانونية، وي�رشي هذا املبداأ 

اأي�شا فيما يتعلق باإن�شاء ال�شبكات والحتادات والتحالفات 

بني اأي عدد من اجلمعيات.

ثانيا: تذليل القيود غري املربرة على ت�شجيل اجلمعيات 

wالراغبة يف التمتع بال�شفة القانونية، ويظهر ذلك يف الن�س 
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على اأن اجلمعية تن�شاأ من اأ�شخا�س طبيعيني اأو معنويني، ل 

يقل عددهم عن �شخ�شني ول ت�شتهدف حتقيق الربح املادي 

امل�رشوع  ويحظر   .)1 )مادة  واأع�شائها  ملوؤ�ش�شيها  اأو  لها 

فقط اأن يكون بني اأغرا�س اجلمعية ما يتعار�س مع املواثيق 

ن�شان والد�شتور )مادة 3(. الدولية حلقوق الإ

خطار.  ويتبنى امل�رشوع حق تاأ�شي�س اجلمعيات مبجرد الإ

مقر  يف  ين�شاأ  خا�شا  �شجال  ال�شياق  هذا  يف  وي�شتحدث 

اإجراءات  واإمتام  اجلمعيات  لت�شجيل  ابتدائية،  حمكمة  كل 

القبلية  الرقابة  ال�شابعة  املادة  اإ�شهارها. ويرف�س مبوجب 

فقد  ذلك  مع  وات�شاقا  واإ�شهارها،  اجلمعية  ت�شجيل  على 

دارية  ن تكون وزارة العدل هى اجلهة الإ انحاز امل�رشوع لأ

املخت�شة.

اأية  دارية وفق هذا امل�رشوع ل متلك  اإن اجلهة الإ ثالثا: 

�شالحيات جتيز لها الرقابة امل�شبقة على اإ�شهار اجلمعيات، 

اأو على خمتلف اأوجه عمل اجلمعية، التي تخ�شع يف خمتلف 

املراقبة  على  ف�شال  العمومية،  جمعيتها  ل�شلطة  �شئونها 

الالحقة عرب الق�شاء املخت�س، وهو املحاكم البتدائية.

ن تكون ذاكرة  دارية هى اأقرب لأ ومن ثم فاإن اجلهة الإ

النظم  امل�شهرة  اجلمعيات  عرب  اإليها  تن�شاب  موؤ�ش�شية 

التي  والتطورات  للجمعيات  الداخلية  واللوائح  �شا�شية  الأ

تطراأ عليها، وامليزانيات واحل�شابات اخلتامية للجمعيات، 
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عليها  يطراأ  وما  للجمعيات،  القيادية  الهيئات  وت�شكيالت 

من تطورات.

دارية -وكل ذي م�شلحة-  ول مينع ذلك من حق اجلهة الإ

يف اللجوء للق�شاء �شواء لالعرتا�س على اإ�شهار اجلمعية، اأو 

لالعرتا�س على اأي من قرارات جمعياتها العمومية اأو جمل�س 

اإدارتها اأو اأي من اأن�شطتها )املواد 7، 11، 15، 30(.

اأن موؤ�ش�شي اجلمعية  اإىل  القانون  رابعا: ينحاز م�رشوع 

�شا�شي  الأ النظام  و�شع  يف  �شيل  الأ احلق  لهم  واأع�شاءها 

ع�شاء  الأ حقوق  تنظيم  قواعد  من  يت�شمنه  وما  للجمعية، 

وواجباتهم ونظام عقد جمعياتهم العمومية، وقواعد ت�شكيل 

الهيئات القيادية )مادة 9(.

القيام  يف  اجلمعية  بحق  القانون  م�رشوع  يقر  خام�سا: 

موال، وبجمع التربعات مع الكتفاء  ن�شطة املدرة لالأ بكل الأ

دارة )مادة 17(. كما يقر بحق اجلمعية يف  باإخطار جهة الإ

العامة داخل وخارج مقرها، وحقها يف  عقد الجتماعات 

اإ�شدار الن�رشات واملجالت الدورية، وحقها يف اإن�شاء فروع 

اأنحاء اجلمهورية. كما يكفل حق اجلمعية  ومكاتب لها يف 

يف الن�شمام اإىل �شبكات اأو هيئات خارج م�رش، مع اللتزام 

دارية )مادة 20(. يف هذا باإخطار اجلهة الإ

�ساد�سا: يقر امل�رشوع بحق اجلمعيات املتمتعة بال�شفة 

عفاءات ال�رشيبية واجلمركية  التي�شريات والإ wالقانونية يف 
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)املادتان 18، 19(.

وال�شفافية  النزهة  تاأكيد �شمانات  على  �سابعا: حر�شا 

فاإن  امل�شالح،  ت�شارب  وتفادي  واملحا�شبية  وامل�شاءلة 

م�رشوع القانون يت�شمن:

اأدينوا  اأ�شخا�س  اجلمعية  اإدارة  يف  ي�شارك  اأن  يحظر   -

مبوجب اأحكام نهائية يف جرائم خملة بال�رشف، ما مل يكن 

قد رد اإليهم اعتبارهم )مادة 4(.

اأن  على  للجمعية  �شا�شي  الأ النظام  يف  الن�س  يحظر   -

ع�شاء اأو ورثتهم )مادة 6(. توؤول اأموالها عند احلل اإىل الأ

املنتخبة  الهيئات  ع�شوية  بني  اجلمع  جواز  عدم   -

والعمل باأجر لدى اجلمعية )مادة 14(.

- اإلزام اجلمعية بتدوين ح�شاباتها يف �شجالت خا�شة، 

وتعيني مراقب ح�شابات خارجي، اإذا ما جتاوزت ميزانيتها 

ربع مليون جنيه م�رشي )مادة 15(.

- يحق لكل �شخ�س اأو جهة الطالع على كل ما يت�شل 

دارة املودع لديها خمتلف  بن�شاط اجلمعية، من خالل جهة الإ

وثائق اجلمعية، والتي يتعني عليها اأن ت�شع القواعد وال�شبل 

املنا�شبة ل�شمان حق الطالع )مادة 16(.

مواد  فاإن  �شارة  الإ �شبق  وكما  ذلك،  على  وف�شال   -

ا�شتخدام  م�شلحة  ذي  ولكل  دارة،  الإ جلهة  تتيح  امل�رشوع 
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احلق يف التقا�شي لالعرتا�س اأو الطعن على اأية اإجراءات اأو 

دارية يف  قرارات تتخذها اجلمعية، مبا يف ذلك حق اجلهة الإ

العرتا�س عرب الق�شاء على جمع التربعات.

على  تن�شاأ  هلية  الأ املوؤ�ش�شات  اأن  من  انطالقا  ثامنا: 

ل�شمان  امل�رشوع  ارتاأى  فقد  موال،  الأ تخ�شي�س  اأ�شا�س 

األف جنيه،   50 املال املخ�ش�س عن  راأ�س  يقل  األ  اجلدية، 

وا�شتثنى من ذلك املوؤ�ش�شات امل�شهرة من قبل )مادة 21(. 

وقد اأخذ امل�رشوع بعني العتبار يف هذا ال�شياق، اأن اأعدادا 

اختارت  قد  كانت  احلكومية  غري  املنظمات  من  قليلة  غري 

ال�شيغة  هذه  باعتبار  هلية،  الأ املوؤ�ش�شة  �شيغة  لنف�شها 

هلية  �شافية على اجلمعيات الأ تتفادى بع�شا من القيود الإ

يف القانون احلايل.

تا�سعا: ل يت�شمن امل�رشوع اأية عقوبات جنائية، وي�شدد 

على اأن العقوبات التي ميكن اأن توقع على اجلمعية، تت�شم 

اأو  نذار  الإ وت�شمل  ق�شائية،  اأحكام  اإىل  وت�شتند  بالتدرج 

ن�شاط  جتميد  اأو  العرتا�س،  حمل  الن�شاط  اأو  القرار  اإلغاء 

اأو  دارة،  الإ مبجل�س  ع�شويته  جتميد  اأو  املخالف  الع�شو 

ن�شاط  جتميد  اأو  املجل�س،  ع�شاء  لأ اجلزئي  اأو  الكلي  العزل 

املتفاوتة  العقوبات  هذه  وت�شمن  موؤقتة.  لفرتة  اجلمعية 

يف م�شتواها األ ت�شار اجلمعية اأو امل�شتفيدون منها نتيجة 

خطاء  لبع�س املخالفات، التي ميكن ت�شحيحها اأو نتيجة لأ

اأقدموا  من  م�شئوليتها  يتحمل  اأن  يفرت�س  انحرافات  wاأو 
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خري،  عليها، بحيث ي�شبح قرار حل اجلمعية هو الختيار الأ

)املواد  نهائي  ق�شائي  حكم  مبوجب  اإل  تنفيذه  يجوز  ول 

.)33 -30
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م�سروع قانون اجلمعيات 

هلية  )املنظمات غري احلكومية( واملوؤ�س�سات الأ

م�سروع م�سرتك بني 

ن�سان  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ
ن�سان)�( واملنظمة امل�سرية حلقوق الإ

)1( يدعم هذا امل�رشوع عدد من املنظمات احلقوقية، وهي: اأع�ضاء حملة حرية التنظيم، 

الدميقراطية،  تنمية  جماعة  هلية،  الأ اجلمعيات  حلرية  امل�رشي  التحالف  اأع�ضاء 

حلقوق  القانونية  امل�ضاعدة  جمموعة  ن�ضان،  الإ حلقوق  القانونية  امل�ضاعدة  جمعية 

ن�ضان  الإ حقوق  جمعية  املجتمعية،  بامل�ضاركة  للنهو�ض  امل�رشية  اجلمعية  ن�ضان،  الإ

مل�ضاعدة ال�ضجناء، دار اخلدمات النقابية والعمالية، ال�ضبكة العربية ملعلومات حقوق 

ر�ض  ن�ضان،موؤ�ض�ضة املراأة اجلديدة، املبادرة امل�رشية للحقوق ال�ضخ�ضية،مركز الأ الإ

الت�ضامح  لدرا�ضات  اأندل�ض  مركز  املراأة،  حلقوق  امل�رشي  ن�ضان،املركز  الإ حلقوق 

�ضالح اجلنائي.   wومناه�ضة العنف، املنظمة العربية لالإ
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با�سم ال�سعب 

رئي�س اجلمهورية 

تي ن�سه، وقد اأ�سدرناه:  قرر جمل�س ال�سعب القانون الآ

خالل بنظم اجلمعيات املن�شاأة ا�شتنادا  مادة )1( مع عدم الإ

�شاأن  يف  املرافق  القانون  باأحكام  يعمل  دولية،  اتفاقيات  اإىل 

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة وي�شتثنى من ذلك: 

1- اجلمعيات التي ي�شدر بت�شكيلها اأو اعتماد نظمها قرارات 

و اإ�رشافها. 
خا�شة من ال�شلطة التنفيذية اأو تخ�شع لرقابتها اأ

على  احل�شول  ت�شتهدف  التي  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات   -2

ع�شائها اأو العاملني فيها.  ربح مادي لأ

والعمالية  املهنية  والنقابات  ال�شيا�شية  حزاب  الأ  -3

wوالحتادات الطالبية. 
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حكام  ال�رشكات التجارية وال�رشكات املن�شاأة وفقا لأ  -4

املواد 505 وما بعدها من القانون املدين. 

احلكومية،  غري  جنبية  الأ للمنظمات  الت�رشيح  ويجوز 

احلكومية(  غري  )املنظمات  اجلمعيات  اأن�شطة  متار�س  باأن 

وفقا  القانون،  هذا  حكام  لأ اخلا�شعة  هلية  الأ واملوؤ�ش�شات 

للقانون  التنفيذية  الالئحة  وتنظم  فيه،  املقررة  للقواعد 

جراءات املي�رشة لذلك.  الإ

القائمة  هلية  الأ )2( تعترب اجلمعيات واملوؤ�ش�شات  مادة 

 84 رقم  للقانون  وفقًا  وامل�شجلة  القانون  هذا  نفاذ  وقت 

نظامها  تعديل  عليها  ويجب  ر�شميًا،  م�شجلة   2002 ل�شنة 

حكامه خالل عام من  �شا�شي وطلب �شهرها بالتطبيق لأ الأ

تاريخ العمل به، اإذا ما اأرادت التمتع بال�شخ�شية القانونية. 

اأعيد  اأهلية  موؤ�ش�شة  اأو  جمعية  كل  على  يجب   )3( مادة 

اأن  القانون  هذا  حكام  لأ بالتطبيق  �شا�شي  الأ نظامها  �شهر 

�شا�شي املعاد  تعيد ت�شكيل جمل�س اإدارتها وفقًا لنظامها الأ

�شهره وذلك خالل �شتة اأ�شهر من اإمتام �شهرها.  

للجمعيات  دارية  والإ التنفيذية  الهياكل  ت�شتمر  اأن  على 

وللموؤ�ش�شات اخلا�شة القائمة وقت العمل بهذا القانون يف 

للقواعد  وفقًا  ت�شكيلها  اإعادة  يتم  اأن  اإىل  اأعمالها  مبا�رشة 

املن�شو�س عليها يف هذا القانون.  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



�0�

اأحكام  تطبيق  يف  دارية  الإ باجلهة  يق�شد   )4( مادة 

القانون املرفق وزارة العدل. 

هلية  الأ واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  قانون  يلغى   )5( مادة 

رقم 84 ل�شنة 2002، كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا 

القانون.  

مادة )6( ين�رش هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل 

به من تاريخ ن�رشه.  

من  كقانون  وينفذ  الدولة،  بخامت  القانون  هذا  يب�شم 

قوانينها. 

�سدر برئا�سة اجلمهورية يف   

   �ســــنة

املوافق       
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ول الف�سل الأ

فى �ساأن اجلمعيات 

مادة )1( يق�شد باجلمعية يف تطبيق اأحكام هذا القانون، 

كل منظمة غري حكومية ذات �شفة دائمة اأو غري دائمة ترغب 

يف التمتع ب�شخ�شية قانونية، وين�شئها اأ�شخا�س طبيعيون 

ت�شتهدف  ول  �شخ�شني،  عن  عددهم  يقل  ل  معنويون  اأو 

ع�شائها.  حتقيق ربح مادي لها اأو ملوؤ�ش�شيها اأو لأ

عليه  يوقع  اأ�شا�شيا  نظاما  اجلمعية  ت�شع   )2( مادة 

تية:  ع�شاء املوؤ�ش�شون، ي�شتمل على البيانات الآ الأ

1. ا�شم اجلمعية والغر�س منها وعنوان مقرها. 

وجن�شيته  ولقبه  املوؤ�ش�شني،  ع�شاء  الأ من  كل  ا�شم   .2

ومهنته وموطنه. 

ع�شاء، واأحوال اإ�شقاط ع�شويتهم.  3. �رشوط قبول الأ

ع�شاء وواجباتهم.  4. حقوق الأ

5. الهيئات التي متثل اجلمعية، واخت�شا�شات كل منها، 

اإبطال  اأو  اإ�شقاط  اأو  اأع�شائها، وطرق عزلهم  وطرق اختيار 

ع�شويتهم. 

6. �رشوط �شحة انعقاد اجلمعية العمومية العادية وغري 

العادية. 

7w. موارد اجلمعية وطرق الرقابة املالية. 
w
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�شا�شي.  8. القواعد التي تتبع يف تعديل النظام الأ

9. قواعد حل اجلمعية واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها.

مادة )3( ل يجوز اأن يكون غر�س اجلمعية متعار�شًا مع 

ن�شان والد�شتور.  املواثيق الدولية حلقوق الإ

مادة )4( ل يجوز اأن ي�شارك يف اإدارة اجلمعية املحكوم 

عليهم باأحكام نهائية يف جرائم خملة بال�رشف اأو العتبار، 

ما مل يكن قد رد اإليهم اعتبارهم. 

جلمعيتها  �شئونها  كل  يف  اجلمعية  تخ�شع   )5( مادة 

العمومية وحدها دون غريها، ويف احلالت التي يقل فيها 

ع�شاء العاملني يف اجلمعية عن ع�رشة اأ�شخا�س توؤول  عدد الأ

دارة، ول يجوز  �شالحيات اجلمعية العمومية اإىل جمل�س الإ

اأي جهة  من  اأموالها  على  اأو  اجلمعية  على  احلرا�شة  فر�س 

حوال املن�شو�س عليها  اإل يف الأ اأو غري ق�شائية  ق�شائية 

�شا�شي للجمعية.  ح�رشا يف هذا القانون، اأو يف النظام الأ

�شا�شي للجمعية  مادة )6( ل يجوز اأن ُيَن�س يف النظام الأ

ع�شاء اأو ورثتهم اأو  على اأن توؤول اأموالها عند احلل اإىل الأ

اأ�رشهم. 

م�شجل  بخطاب  دارة  الإ جهة  اجلمعية  تخطر   )7( مادة 

بعلم الو�شول باإن�شاء اجلمعية، مرفقا به ن�شخة معتمدة من 

�شا�شي، وين�شاأ يف مقر كل حمكمة ابتدائية �شجل  نظامها الأ
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هلية«، ت�شجل  خا�س ي�شمى »�شجل اجلمعيات  واملوؤ�ش�شات الأ

فيه اجلمعية، وتعطى رقما م�شل�شال مبجرد اإيداع ن�شخة من 

ول  دارة،  الإ جمل�س  من  معتمدة  للجمعية  �شا�شي  الأ النظام 

يجوز رف�س اإ�شهار اجلمعية حتت اأي اعتبار. 

مادة )8( يتم �شهر اجلمعية بن�رش ا�شمها ورقم ت�شجيلها 

اخلا�س  �شجلها  يف  اجلمعية  ت�شجيل  مت  التي  واملحكمة 

ع�شاء املوؤ�ش�شني وملخ�س  والغر�س من اإن�شائها واأ�شماء الأ

�شا�شي يف اإحدى ال�شحف. ويقوم باإجراءات  واٍف لنظامها الأ

اجلمعيات   »�شجل  موظفي  من  خمت�س  موظف  ال�شهر 

وثائق  اإيداع  تاريخ  من  �شهر  خالل  هلية«  الأ واملوؤ�ش�شات 

اجلمعية، واإل جاز للممثل القانوين للجمعية القيام بها على 

نفقة ال�شجل. 

مبجرد  للجمعية،  العتبارية  ال�شخ�شية  تثبت   )9( مادة 

�شا�شي واإخطارها  ع�شاء املوؤ�ش�شني على نظامها الأ توقيع الأ

دارة واملحكمة البتدائية املخت�شة، ول يحتج بها  جهة الإ

�شا�شي للجمعية.  على الغري اإل من تاريخ �شهر النظام الأ

هلية«  مادة )10( ي�شدر »�شجل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأ

�شهادة للجمعية تت�شمن ا�شمها والغر�س منها ورقم وجهة 

و�شهر  بت�شجيل  اجلمعية  وتلتزم  �شهرها.  وتاريخ  ت�شجيلها 

جراءات  الإ بذات  �شا�شي  الأ نظامها  على  يطراأ  تعديل  كل 

اإىل  بالن�شبة  التعديل  ينفذ  ، ول  ال�شابقة  املواد  wالواردة يف 
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الغري اإل من تاريخ ال�شهر. 

اإن�شاء  على  العرتا�س  دارية  الإ للجهة   )11( مادة 

�شا�شي،  اجلمعية بعد اإمتام �شهرها، اأو على تعديل نظامها الأ

قا�شي  اإىل  ترفع  العرتا�س  اأ�شباب  على  ت�شتمل  بعري�شة 

دائرتها  يف  الكائن  البتدائية  املحكمة  يف  الوقتية  مور  الأ

لياأمر  ال�شهر،  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  اجلمعية،  مقر 

دارية واملمثل القانوين للجمعية  بعد �شماع اأقوال اجلهة الإ

دارية اأو رف�شه.  بتاأييد اعرتا�س اجلهة الإ

مور  الأ قا�شي  من  ال�شادر  مر  الأ يف  الطعن  ويجوز 

الوقتية خالل ثالثني يوما وفقا للقواعد املقررة يف قانون 

املرافعات.

اأو  مديروها  به  تعهد  مبا  اجلمعية  تلتزم   )12( مادة 

هذه  تنفيذ  ويجوز  تاأ�شي�شها،  منذ  حل�شابها  العاملون 

التعهدات على مالها، ول يحتج على الغري برتاخي اإجراءات 

الت�شجيل وال�شهر. 

اأو  اجلمعية  اإىل  الطوعي  الن�شمام  حق   )13( مادة 

الن�شحاب منها مكفول. 

مادة )14( ل يجوز اجلمع بني ع�شوية الهيئات املنتخبة 

للجمعية والعمل باأجر لدى اجلمعية. 

مادة )15( تقوم اجلمعية مبا يلي: 
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1. حتتفظ يف مقرها بالوثائق واملكاتبات وال�شجالت. 

2. تقيد يف �شجل خا�س البيانات اخلا�شة بكل ع�شو. 

اجلمعية  جل�شات  حما�رش  خا�شة  ب�شجالت  تدون   .3

العمومية والهيئات املنتخبة للجمعية وقراراتها. 

يرادات  الإ فيها  يبني  دفاتر  يف  ح�شاباتها  تدون   .4

وم�شادرها، وامل�رشوفات واأوجه اإنفاقها. 

ميزانيتها  كانت  اإذا  خارجيا  ح�شابات  مراقب  تعني   .5

تتجاوز ربع مليون جنيه م�رشي. 

دارية املخت�شة ن�شخة من  6. ت�شلم اجلمعية اإىل اجلهة الإ

العمومية،  اجلمعية  من  معتمدة  ال�شنوي  اخلتامي  ح�شابها 

اجلمعية  قرارات  وكذلك  اخلارجي،  احل�شابات  ومراقب 

دارة، كما تخطرها مب�شادر متويلها.  العمومية وجمل�س الإ

مادة )16( يجوز لكل �شخ�س اأو جهة اأو موؤ�ش�شة الطالع 

بعد تقدمي طلب  بن�شاط اجلمعية، وذلك  يت�شل  على كل ما 

وت�شع  الوثائق،  هذه  لديها  املودع  دارة  الإ جهة  اإىل  بذلك 

من  طالع  الإ حق  ل�شمان  املنظمة  القواعد  دارة  الإ جهة 

خاللها. 

ن�شطة املدرة  مادة )17( يجوز للجمعية اأن تقوم بكل الأ

دارة، مبا يف ذلك جمع التربعات  موال بعد اإخطار جهة الإ لالأ

طريق  عن  وذلك  واجلمهور،  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  wمن 
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التليفزيونية  احلمالت  ذلك  يف  مبا  املتاحة  الو�شائل  كل 

من  اإعفائها  مع  الربيدية،  واملرا�شالت  اخلريية  واحلفالت 

جميع الر�شوم وال�رشائب املقررة لالنتفاع بتلك اخلدمات، 

التربعات  جمع  على  العرتا�س  دارية  الإ للجهة  ويجوز 

ت�شتمل  عري�شة  خالل  من  بذلك،  اإخطارها  من  �شهر  خالل 

الوقتية  مور  اإىل قا�شي الأ اأ�شباب العرتا�س، و ترفع  على 

باملحكمة البتدائية املخت�شة. 

القت�شادية  ن�شطة  الأ امل�شاركة يف  للجمعية  كما يجوز 

اأرباح  اأن تخ�ش�س  اأهدافها، على  ت�شاعد على حتقيق  التي 

غرا�س اجلمعية.  ن�شطة لأ تلك الأ

مادة )18( تعفى اأموال اجلمعية من جميع اأنواع الر�شوم 

وال�رشائب واجلمارك بكل م�شمياتها.  

فراد  الأ بها  يتربع  التي  املبالغ  تخ�شم   )19( مادة 

واملوؤ�ش�شات وال�رشكات اإىل اجلمعيات من الوعاء ال�رشيبي 

للمتربع. 

مادة )20( 

1. يحق للجمعية عقد الجتماعات العامة �شواء مبقرها 

اأو يف اأي قاعات خارجية. 

اأو جمالت ذات طبيعة  اإ�شدار ن�رشات  2. يحق للجمعية 

الواردة يف قانون تنظيم  للقيود  دورية من دون اخل�شوع 

wال�شحافة. 
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3. يجوز للجمعية النت�شاب اأو ال�شرتاك اأو الن�شمام اإىل 

التي  اأو هيئة مقرها خارج م�رش وفقًا للقواعد  اأي جمعية 

دارة، ويلتزم جمل�س  �شا�شي اأو جمل�س الإ يحددها النظام الأ

دارية بذلك.  دارة باإخطار اجلهة الإ الإ

4. يحق للجمعية اإن�شاء فروع ومكاتب لها يف حمافظات 

النظام  يحددها  التي  للقواعد  وفقًا  واملدن  اجلمهورية 

�شا�شي.  الأ

الف�سل الثاين

هلية   فى �ساأن املوؤ�س�سات الأ

مادة )21( يق�شد باملوؤ�ش�شة، يف اأحكام هذا القانون، كل 

�شخ�س اعتباري ين�شاأ بتخ�شي�س مال ل يقل عن خم�شني 

ل  لغر�س  حمددة،  غري  اأو  حمددة  مدة  م�رشي  جنيه  األف 

ذلك  من  وي�شتثنى  القانون،  هذا  اأحكام  مع  يتعار�س 

املوؤ�ش�شات املن�شاأة وامل�شهرة قبل �شدور هذا القانون ما مل 

ترغب يف التحول اإىل جمعية. 

مادة )22( يكون اإن�شاء املوؤ�ش�شة ب�شند ر�شمي اأو بو�شية، 

�شا�شي للموؤ�ش�شة،  ويعترب هذا ال�شند اأو هذه الو�شية النظام الأ

تية:  ويجب اأن ي�شتمل على البيانات الآ

1. ا�شم املوؤ�ش�شة وميدان ن�شاطها ونطاق عملها ومركز 

اإدارتها.  

2w. الغر�س الذي اأن�شئت املوؤ�ش�شة لتحقيقه. 
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موال املخ�ش�شة لهذا العمل.    3. بيان دقيق لالأ

4. تنظيم اإدارة املوؤ�ش�شة وطريقة اختيار اأع�شاء جمل�س 

اإدارتها وعزلهم وا�شتبدالهم. 

دائني  اإىل  بالن�شبة  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  يعترب   )23( مادة 

املن�شئ وورثته مبثابة هبة اأو و�شية، فاإذا كانت املوؤ�ش�شة 

قد اأن�شئت اإ�رشارا بحقوقهم، جاز لهم مبا�رشة الدعاوى التي 

الهبات  اإىل  بالن�شبة  احلالة  هذه  مثل  يف  القانون  يقررها 

والو�شايا. 

ر�شمي جاز  ب�شند  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  )24( متى كان  مادة 

اأن  اإىل  اآخر، وذلك  اأن يعدل عنها ب�شند ر�شمي  اأن�شاأها  ملن 

حكام الواردة يف هذا القانون.   يتم �شهرها وفقا لالأ

مادة )25( يتم اإ�شهار املوؤ�ش�شة بناء على طلب من�شئها، 

اجلمعيات   ل�شهر  املقررة  جراءات  لالإ وفقا  لها  مدير  اأول  اأو 

يف هذا القانون. 

اخلا�شعة  املوؤ�ش�شات  �شاأن  يف  ت�رشي   )26( مادة 

حكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من اأحكام خا�شة  لأ

اأو  القانون  يف  ذلك  خالف  على  ين�س  مل  ما  باجلمعيات 

الطبيعة اخلا�شة  حكام ذات  الأ اإن�شائها، فيما عدا  �شند  يف 

باجلمعيات. 
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الف�سل الثالث

 احلق فىتكوين ال�سبكات 

قليمية  والتحالفات والحتادات النوعية والإ

اإىل  الن�شمام  اأو  تاأ�شي�س  للجمعيات  يحق   )27( مادة 

تن�شيق  يف  ت�شاعد  التي  املحلية  التحالفات  اأو  ال�شبكات 

اأن�شطتها وتدعم غاياتها امل�شرتكة. 

اأن تن�شئ فيما  ي عدد من اجلمعيات  )28( يحق لأ مادة 

اأو غري حمددة،  اإقليميا ملدة حمددة  اأو  بينها احتادا نوعيا 

الحتاد،  لهذا  �شا�شي  الأ النظام  ن�شاء  الإ اتفاق  ويحدد 

ولوائحه وموؤ�ش�شاته، وطريقة ممار�شة اخت�شا�شاته، وطرق 

خطار باإن�شاء  متويلهـ وطرق حله واإنهاء ن�شاطه. ويجب الإ

بالن�شبة  عليها  املن�شو�س  ذاتها  بالطريقة  الحتاد  هذا 

خطار باجلمعيات يف هذا القانون، اإذا رغب موؤ�ش�شوه يف  لالإ

التمتع ب�شخ�شية قانونية. 

اإخطار  الحتاد  اإدارة  جمل�س  على  يجب   )29( مادة 

اأو  الحتاد  تكوين  على  يجري  تطور  بكل  دارية  الإ اجلهة 

ع�شاء اجلدد الذين ان�شموا اإليه اأو  اخت�شا�شاته، وكذلك بالأ

ع�شاء القدامى الذين ان�شحبوا منه.  الأ
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الف�سل الرابع

 اأحكام ختامية 

دارة ولكل ذي م�شلحة احلق يف  مادة )30( يجوز جلهة الإ

اأي من قرارات اجلمعية  اإىل الق�شاء لالعرتا�س على  اللجوء 

العمومية اأو جمل�س اإدارة اجلمعية اأو اأي من اأن�شطتها، ويكون 

للمحكمة البتدائية 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. 

ويجوز للمحكمة اأن ت�شمل حكمها نفاذاً معجاًل اإل يف حالة 

احلكم بحل اجلمعية اأو ت�شفية اأموالها، فال ينفذ احلكم اإل بعد 

�شريورته نهائيًا. 

على  توقيعها  ميكن  التي  اجلزاءات  ت�شمل   )31( مادة 

خمالفتها  ثبوت  حال  يف  ق�شائي  حكم  مبوجب  اجلمعية 

�شا�شي والقواعد املقررة مبوجب هذا القانون:  للنظام الأ

1. اإنذار اجلمعية بت�شحيح املخالفة املثبتة. 

2. اإلغاء القرار اأو وقف الن�شاط املعرت�س عليه. 

3.جتميد ن�شاط الع�شو املخالف اأو جتميد ع�شويته  مبجل�س 

دارة.  الإ

دارة اأو لبع�س اأع�شائه.  4. العزل الكلي ملجل�س الإ

5. جتميد ن�شاط اجلمعية ملدة حمددة. 

6. حل اجلمعية وت�شفية اأموالها. 

بحل  احلكم  حالة  يف  املحكمة،  على  يجب   )32( wمادة 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



���

تعيني  حكمها  ت�شمن  اأن  املنتخب،  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

دارة  اأحد اأع�شاء اجلمعية العمومية من غري اأع�شاء جمل�س الإ

املنحل كحار�س ق�شائي، ويف حال كانت اجلمعية العمومية 

دارة تعني املحكمة حار�شًا من خارج  هي نف�شها جمل�س الإ

اإجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام  اجلمعية. تكون مهمته 

�شا�شي للجمعية خالل فرتة ل جتاوز �شتني يوما من تاريخ  الأ

�شريورة احلكم ال�شادر بتعيينه نهائيا، وتكون له �شالحيات 

رئي�س جمل�س اإدارتها يف احلفاظ على حقوقها، على اأن يعر�س 

قراره.  تقريرا وافيا باأعماله على اأول جمعية عمومية لإ

مادة )33( اإذا حلت اجلمعية عني لها م�شٍف اأو اأكرث، ويقوم 

اأو  اختياريا،  احلل  كان  اإذا  العمومية  اجلمعية  التعيني  بهذا 

حوال يجري  الأ اإذا كان احلل ق�شائيا، ويف جميع  املحكمة 

�شا�شي للجمعية  اتباع القواعد املن�شو�س عليها يف النظام الأ

فيما يتعلق بناجت الت�شفية، فاإذا تعذر ذلك، وجب اأن يت�شمن 

قرار تعيني امل�شفي تكليفه بتحويل اأموال اجلمعية املنحلة 

اإىل غر�س هذه  قرب  التي يكون غر�شها هو الأ اإىل اجلمعية 

اجلمعية. 

اإداري  قرار  اأي  على  الطعن  للجمعية  يحق   )34( مادة 

حمكمة  على  اعرتا�شها  اأ�شباب  تعر�س  واأن  مواجهتها،  يف 

ويكون  اجلمعية،  مقر  دائرتها  يف  الكائن  داري  الإ الق�شاء 

للمحكمة بعد النظر يف الطعن وال�شتماع اإىل دفاع اجلمعية 

داري اأو رف�س الطعن  دارة اأن تاأمر باإلغاء القرار الإ وجهة الإ

wاملقدم من اجلمعية. 
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الهوام�س

 135 رقم  الق�شية  العليا يف  الد�شتورية  املحكمة  ذلك حكم  انظر يف   .1

ل�شنة 21، بجل�شة 3/ 6/ 2000.

ف�شل حلرية التنظيم خارج العامل العربي،  2. تيبو جوييه، املمار�شات الأ

ورقة عمل مقدمة خالل الندوة التي نظمها مركز القاهرة لدرا�شات حقوق 

“نحو تعزيز حرية وا�شتقالل  2008، حتت عنوان  25 مايو  ن�شان يف  الإ

املنظمات غري احلكومية”.

والقانون  احلرية  بني  لبنان  يف  اجلمعيات  تنظيم  خميرب،  غ�شان   .3

واملمار�شة:

http://www.spoli.net/civilsociety/info/lowassinfo.htm
ن�شان، حرية تاأ�شي�س اجلمعيات  وروبية-املتو�شطية حلقوق الإ 4. ال�شبكة الأ

ورومتو�شطية، دي�شمرب 2007. يف املنطقة الأ

ال�شبكة  ورومتو�شطية،  الأ تاأ�شي�س اجلمعيات يف املنطقة  5. تقرير حرية 

ن�شان، كوبنهاجن، 2007، �س63. وروبية-املتو�شطية حلقوق الإ الأ

باملغرب،  والتجمعات  اجلمعيات  قانون  تعديل  ب�شاأن  مطلبية  مذكرة   -

املر�شد الغربي للحريات العامة.

هلية”، القاهرة:  6. عبد اهلل خليل، “الدليل الت�رشيعي العربي للمنظمات الأ

هلية، 2006، �س87. ال�شبكة العربية للمنظمات الأ

7. تيبو جوييه، مرجع �شبق ذكره.
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8. عبد اهلل خليل، مرجع �شبق ذكره، �س88

9. تيبو جوييه ، مرجع �شبق ذكره.

الدفاع عن املجتمع املدين،  الدميقراطية،  اأجل  العاملية من  10. احلركة 

تقرير احلركة العمالية من اأجل الدميقراطية، يناير 2008، �س31.

11. تيبو جوييه، مرجع �شبق ذكره.

املنطقة  يف  اجلمعيات  تاأ�شي�س  حرية  تقرير  ذلك:  يف  راجع   .12

ورومتو�شطية، مرجع �شق ذكره، �س32، 54، 81. الأ

13. عبد اهلل خليل، مرجع �شبق ذكره �س �س104، 105.

14. تبيو جوييه، مرجع �شبق ذكره.

15. عبد اهلل خليل، مرجع �شبق ذكره �س �س 111-109.

داري، الدائرة الثانية  16. انظر يف ذلك: جمل�س الدولة- حمكمة الق�شاء الإ

اأفراد، احلكم يف الدعوى رقم 21117 ل�شنة 58، جل�شة 24/ 2/ 2008.

اإحدى  خالل  من  اخلطاب،  هذا  فحوى  على  التقرير  هذا  معدو  اطلع   .17

اجلمعيات، لكنها حتفظت على ت�شويره كم�شتند يف هذه الدرا�شة، خ�شية 

الك�شف عن ا�شمها من خالل التوقيع على ا�شتالم اخلطاب!

بعد  بدء..  على  عود  ن�شان،  الإ حلقوق  القانونية  امل�شاعدة  جميعة   .18

يف  �شحفي  بيان  امل�شاعدة،  جمعية  اغتيال  قرار  تنفيذ  بوقف  احلكم 

 .2008/10/27

ww.anhri.net/egypt/ahrla/2008/pr1027.shtml
ن�شان اإىل  19. نقال عن مذكرة دفاع جمعية امل�شاعدة القانونية حلقوق الإ

داري بحل اجلمعية  داري بالقاهرة، طعنا على القرار الإ حمكمة الق�شاء الإ

وال�شادر يف 4/ 9/ 2007.

�شحيفة  انظر  رهاب،  الإ مكافحة  قانون  م�رشوع  ن�شو�س  حول   .20

امل�رشي اليوم بتاريخ 20/ 2/ 2008.

“فلتتناغم  ح�شن  حممد  الدين  ع�شام  التعديالت:  هذه  حول  انظر   .21

اجلهود يف مواجهة املخطط احلكومي خلنق املجتمع املدين-ورقة موقف 

www.cihrs.org : ن�شان با�شم مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإ
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ملحق وثائقي

دارية املنافية للقانون( )مناذج لتعليمات اجلهة الإ
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ملحق  رقم )�(
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ملحق  رقم )2(
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ملحق  رقم )3(
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ملحق  رقم )4(
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