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 :مقدمة

سم  ي ستر
يصدر المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة، هذا التقرير بغرض الوقوف عىل النقاط الحرجة التر

ي نوفمتر 
 
لمان بموافقة غالبية أعضائه ف ي ظل قانون الجمعيات الجديد، الذي مرره التر

 
ي مرص ف

 
مستقبل العمل األهىلي ف

ي  هالتصديق عليقام الرئيس عبد الفتاح السيسي ب، و 6102
ي وإصداره بشكل نهائ 

 
 .6102مايو  62ف

لمان وبعض منتقدي القانون من داخل هذا يتناول   بي   التر
ً
ة نقطة مثلت خالفا ي عشر

التقرير بالتحليل المفصل أثنتر

، نابعة من تخوفهم  ي المحىلي وكذلك المجتمع الدولي
وع المجتمع المدئ  ي عىل المشر من أن يؤثر القانون الجديد بشكل سلتر

 . ست  عمل الجمعيات المحلية واألجنبية

 

ي مرص؟  (1)
 
ي ف

 
 ما هو الوضع الحالي للمجتمع المدن

، حيث كان وقتها  ي
ينيات القرن الماض  ي نشط فيها العمل األهىلي منذ عشر

تعد مرص من أقدم الدول العربية التر

ي قادت
ية التر ي الجمعيات الخت 

 
 ف
ً
ى ال محصورا فت عليها بعض المؤسسات الدينية الكتر بعض سالمية والمسيحية وها وأشر

 . ، وكانت تركز بشكل رئيسي عىل الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطني   األثرياء 

ومع حلول حقبة الثمانينات واستقرار األوضاع بعد حروب طويلة خاضتها مرص، تمدد العمل األهىلي ليشمل 

ي كان منظمات حقوقية مع
نية بنشر ثقافة الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن حقوق النسان والحريات العامة التر

ي هذا المجال، ومنها عىل سبيل المثال 
 
ي وقعت عليها مرص ف

يكفلها الدستور المعمول به قبل ثورة يناير والمواثيق الدولية التر

ي لجنة  ،الن العالمي لحقوق النسانال الحرصالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والع 
 
والذي كانت مرص ممثلة ف

ه ي قامت بصياغته ونشر
 . األمم المتحدة التر

ية  ي التنامي عىل مستوى الجمعيات األهلية الخت 
 
ي قوي أخذ ف

، تمتعت مرص بمجتمع مدئ  ومنذ ذلك الحي  

 . والمنظمات الحقوقية، بالضافة إل النقابات المهنية والعمالية

 
ً
ي مرص يبلغ ثمانية  صادرةآلخر إحصاءات وفقا

 
، فإن عدد الجمعيات األهلية ف عن وزارة التضامن االجتماعي

ي إطار القانون القديم للجمعيات األهلية رقم ( 00111)وأربعون ألف 
 
لسنة  00جمعية ومؤسسة أهلية، أغلبها يعمل ف

ي مرص . 6116
 
 عدد ثماني   كما يعمل ف

ً
منظمة أجنبية غت  ( 20)حكومية وواحد وتسعي    منظمة أجنبية غت  ( 01)حاليا

 .حكومية تعمل باتفاقيات ثنائية

 

؟ (2) ي
 
 هل هناك ممانعة من القيادة السياسية الحالية لعمل المجتمع المدن

ي مجاالت 
 
 لعمل الحكومة ف

ً
 أساسيا

ً
ي مرص، ويراه مكمال

 
ي ف

يولي الرئيس السيسي اهتمام خاص بالعمل المدئ 

 بعقد لقاءات مع قيادات بعض الجمعيات األهلية التنمية الجتماعية واال
ً
قتصادية المتنوعة، وقد قام الرئيس السيسي مؤخرا

ي مجال التنمية ودعوتهم للمساهمة فيها
 
 . لطالعهم عىل خطة الحكومة ف
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ي مرص بعمل العديد من 
 
يات الجمعيات األهلية الموجودة ف كما قامت الحكومة المرصية بالتعاون مع كتر

وعا  . ت لخدمة الفقراء وذوي االحتياجات الخاصةالمشر

بالضافة لذلك، فإن مكتب رئيس الجمهورية ومراكز صناعة ودعم القرار التابعة لمجلس الوزراء تتفاعل بشكل 

ي 
 
ي ترفعها بعض المؤسسات الحقوقية ومراكز األبحاث العاملة ف

دائم وغت  مسبوق مع أوراق السياسات والتوصيات التر

 .     طية وحقوق النسان، ومنها المركز القائم عىل إعداد هذا التقريرمجال الديمقرا

 

ي مرص الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة وتدعمها؟   (3)
 
م القيادة السياسية ف  هل تحتر

ي ثورة يناير 
 
عها الشعب ف ي أنتر 

ي مرص هي أحد المكتسبات التر
 
، وهذا أمر 6100إن الحقوق المدنية والسياسية ف

ي كانت تقوض عمل المدافعي   
 وليس لديها أي نية للعودة ألساليب العمل القديمة التر

ً
ي مرص جيدا

 
تدركه القيادة السياسية ف

  .وتناصبهم العداء عن حقوق النسان والمطالبي   بتوسيع دائرة الحريات العامة

 من مرة عىل مدار العامي   الماضيي   
ي خطاباته أكتر

 
ة حكمه، أن الدولة المرصية وقد أكد الرئيس السيسي ف ي فتر

 
ف

م حقوق النسان و  ها أولوية قصوىتحتر  . تعتتر

ي عام 
 
، والذي أقر ف

ً
، يضمن قدر غت  مسبوق من الحقوق 6100كما أن الدستور المرصي المعمول به حاليا

ي نز
 
ع صالحيات والحريات، منها عىل سبيل المثال ال الحرص حرية تكوين الجمعيات بمجرد الخطار، حق الشعب ف

ي تاريخ 
 
ي الحقوق والواجبات مع الرجل ألول مرة ف

 
ي حالة عدم الرضا عن أدائه، منح المرأة حق المساواة الكامل ف

 
الرئيس ف

لمان والمؤسسات القضائية، ( كوتة)مرص الحديث، كما خصص للمرأة نسب غت  مسبوقة  ي المجالس المحلية والتر
 
ف

اهة والشفافية فيما يتعلق بأداء الحكومة والرئيسبالضافة لرعاية حقوق ذوي االحتياجات   .   الخاصة، وإعالء مبدأي الت  

 

 ما الحاجة لقانون ينظم عمل الجمعيات األهلية؟  (4)

ي 
ي العالم التر

 
، بل سبقها  سعتإن مرص ليست الدولة األول أو الوحيدة ف ي

لسن قواني   تنظم عمل المجتمع المدئ 

ي الديمقراطية م
 
ي ذلك دول طاعنة ف

 
غم أن عمل المجتف مع ثل الواليات المتحدة األمريكية وأغلب الدول األوروبية، فتر

ي مجمله هو عمل تطوعي 
 
ي ف

ار باستقرار وسالمة الدول، ومن أمثلة المدئ  ي كثت  من األحيان قد يساء استغالله لإلض 
 
، إال أنه ف

متحدة األمريكية، وبث أفكار جهادية متطرفة ذلك توغل حركة حماس التابعة لجماعة الخوان المسلمي   داخل الواليات ال

ي ظاهرها جمعيات أهلية 
 
تستهدف استقرار الدولة األمريكية وإقامة خالفة إسالمية بداخلها، من خالل منظمات تبدو ف

ي األصل مشاريع تدمت  
 
ية بينما هي ف  . سواء حقوقية أو خت 

ي المحاكم األمريكية العديد من القضايا المرفوعة ضد هذه 
 
ي وف

المنظمات والكثت  من التحقيقات الفيدراية التر

ي أنشطة جهادية
 
 ، ال سيما واني   تنظم عمل الجمعيات األهليةوهذا ما جعل الواليات المتحدة تصدر ق. أثبتت تورطهم ف

هلية فيما يخص تعاملها مع منظمات دولية خارج حدود الواليات المتحدة وتبادل األموال فيما بينها، وتمنع الجمعيات األ

اف عىل عمل الجمعيات األهلية ، وتسمح للدولة بالشر  . من ممارسة أي نشاط سياسي
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ة الثمانينات، والذي  الحكومةوبالمثل، هذا ما دع  المرصية لصدار قانون ينظم عمل الجمعيات األهلية منذ فتر

ي العام 
 
 ف
ً
لمان ، وسارى العمل به لحي   إقرار القانون الجديد لل6116تم تعديله الحقا جمعيات األهلية الذي صدر عن التر

ة  ،منذ شهر نوفمتر  ورة إصدار قانون جديد يرفع عن الجمعيات األهلية القيود الكثت  بعد مطالبات محلية ودولية عديدة برص 

ي القانون القديم
 
ي كانت موجودة ف

 .   التر

 

لمان (5) ي المرصي  هل تعجل التر
 
 ؟ القانون الجديد للجمعيات األهليةإصدار ف

ي قبل ثورة 
ي مرص واحد من أهم مطالب المجتمع المدئ 

 
كان مطلب إصدار قانون جديد لتنظيم العمل األهىلي ف

ي شكل لجان خاصة شكلتها الجمعيات األهلية 6100يناير 
 
، ومع قيام الثورة ونجاحها تعالت هذه المطالب حتر تبلورت ف

ي وزارة التضامن االجتماعي عام فيما بينها لعمل مسودة مبدأية للقانون، ثم تبنت الحكومة، 
 
، لجنة ضمت 6106ممثلة ف

وخاض االتحاد  6106نخبة من الحقوقيي   للعمل عىل مسودة موحدة، وبالفعل خرجت هذه المسودة للنور بنهاية عام 

ي دوامة من 
 
 عىل مستوى الجمهورية بشأنها، وبهذا تاهت هذه المسودة ف

ً
 مجتمعيا

ً
العام للجمعيات األهلية حوارا

 ا
ً
يع القانون، وفقا  وقتها ليقوم بتشر

ً
لمان الذي لم يكن منعقدا ي غياب التر

 
، ال سيما ف ي

لسجاالت بي   الحكومة والمجتمع المدئ 

 . للدستور

ي مرص، هو صاحب أعىل نسبة من 
 
كما كان مطلب وضع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات األهلية ف

ي المراجعة الدورية
 
ي تلقتها مرص ف

ي األمم المتحدة عام  المالحظات التر
 
، لهذا كان من 6100الشاملة لملف حقوق النسان ف

ي عام 
 
لمان بعد انعقاده ف ي مرص 6102أقىص أولويات التر

 
يع ف  . أن يصدر هذا القانون بصفته الجهة المسؤولة عن التشر

لمان عىل مسودة القانون طيلة عام ونصف، تم خالله و  ي التر
 
ضع المسودة وبالفعل عملت اللجان المختصة ف

وإجراء مشاورات مع وزارة التضامن االجتماعي وبعض الوزارات الحكومية األخرى بشأن مسودة القانون، بالضافة إل عقد 

حوارات مجتمعية حول المسودة من خالل وسائل العالم التقليدية والحديثة، وكذلك عمل لقاءات وجلسات استماع مع 

ي داخل التر 
ي االعتبار بكل ال ،لمان لمناقشة مسودة القانونقيادات من المجتمع المدئ 

 
ي وتم بالفعل األخذ ف

تعديالت التر

  .طالبت بها الجمعيات

ة مراجعة كل النصوص الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة  لمان خالل هذه الفتر كما شمل عمل التر

ي دول أخرى مثل الواليابالجمعيات األهلية
 
 . ت المتحدة األمريكية وإشائيل وإيطاليا والهند، ودراسة القواني   المماثلة ف

ي شهر نوفمتر عام 
 
ي صورته النهائية بعد تصويت أغلب أعضائه بالموافقة عليه، 6102وف

 
لمان القانون ف ، مرر التر

 للدستور برئيس الجمهورية قام إل مجلس الدولة لمراجعته، و 
ً
ي  مراجعته ثم التصديق عليه وفقا

 
ليصدر  6102مايو  62ف

ي صورته النهائية
 
 . القانون ف
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م قانون الجمعيات (6)  موقعة عليها مرص؟ ستور والمواثيق الدولية الالجديد بنصوص الد هل التر 

امه الرصيح بنص المادة  ي ديباجة القانون الجديد للجمعيات األهلية التر 
 
ع ف من الدستور المرصي،  22أقر المشر

ة األساسية 66ونص المادة   من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليه مرص، وأن هاتي   المادتي   هما الركت  

 . لفلسفة نص القانون

 : من الدستور المرصي عىل 22حيث تنص المادة 

، وتكون لها الشخصية االعتبارية " للمواطني   حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية عىل أساس ديمقراطي

 .بمجرد الخطار

ي شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس 
 
وتمارس نشاطها بحرية  وال يجوز للجهات الدارية التدخل ف

ي 
 . أمنائها إال بحكم قضائ 

 أو ذا طابع عسكري أو شبه 
ً
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها شيا

 ." ظمه القانونعسكري، وذلك كله عىل النحو الذي ين

 : من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عىل 66وتنص المادة 

ي ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل "
 
ي حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما ف

 
لكل فرد حق ف

 . حماية مصالحه

ي ينص عليه
ي ال يجوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا الحق إال تلك التر

 
ورية، ف ا القانون وتشكل تدابت  ض 

، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة  مجتمع ديمقراطي

طة . أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم  وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشر

 ."  ممارسة هذا الحقلقيود قانونية عىل

 

الحق الدستوري  مطالبة الجمعيات بتقديم مستندات اعتمادها للجهة اإلدارية يتعارض معهل  (7)

 بتكوين الجمعيات ومنحها الصفة االعتبارية بمجرد اإلخطار؟  

لجهة كانت أغلب االنتقادات الموجهة للقانون الجديد تقول بأن مبدأ النشاء بمجرد الخطار يتعارض مع طلب ا

ذا الجراء رغم  ، ألن هومأل النماذج الخاصة بنظامها األساسي وتشكيل قياداتها  الدارية من الجمعية أن تقوم باستيفاء بياناتها 

 ل
ً
وريا ي تعطيل إنشاء الجمعيات لشهور ؤ ة تعاقد بي   الجمعية المراد إنشابمثاب كونهكونه ض 

 
 ف
ً
ها والدولة، فقد كان سببا

ي ظل ال
 
 . قانون القديم، بسبب الروتي   من جانب الجهة الدارية المسؤولة عن استكمال الجراءاتوربما سنوات ف

ي مدة ستي   يوم فقط من تاريخ 
 
لكن القانون الجديد قد عالج هذه الشكالية وحرص عملية إتمام الجراءات ف

 .  الخطار وتقديم المستندات
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 : عىل أن 6حيث تنص الفقرة األول من المادة 

"  
ً
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إل الجهة الدارية المختصة عىل النموذج الذي تحدده مستوفيا

ي المواد التالية، وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد الخطار، ويكون لكل 
 
كافة المستندات المنصوص عليها ف

 
ً
 ." ألحكام القانون شخص طبيعي أو معنوي حق االنضمام إليها أو االنسحاب منها وفقا

 : عىل 2وتنص المادة 

 يدل عىل استالم  إخطاره يبي   فيه ساعة وتاريخ استالم الخطار وشخص "
ً
يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصاال

مستلمه، وال يجوز االمتناع عن قبول أوراق الخطار إال إذا كانت غت  مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات 

 . المطلوبة

  وإذا 
ً
 محظورا

ً
تبي   للجهة الدارية خالل مدة ستي   يوم عمل من تاريخ الخطار أن من بي   أغراض الجمعية نشاطا

 وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الخطار غت  مستوفاة أو غت  صحيحة، 
ً
أو مؤثما

 . كتاب موض عليه بعلم الوصولأوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسي   بموجب  

ي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسي   تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن عىل هذا القرار أمام 
 
وف

 ." المحكمة المختصة خالل ستي   يوم عمل من تاريخ إخطاره به

 

ي يضمنها القانون الجديد للجمعيات األهلية؟  (8)
 ما هي االمتيازات التر

 لم يمنح ال
ً
، ولهذا كان مطلبا ي

ي مجال المجتمع المدئ 
 
قانون القديم أي امتيازات استثنائية للمنظمات العاملة ف

ي 
 للجمعيات التر

ً
لمان أثناء نظر مسودة هذا القانون هو إضافة مجموعة من االمتيازات المالية والعينية  تفاعلتأساسيا مع التر

ي من شأنها تيست  عمل الجمعيات، وبالفعل أخذ ا
ي نص القانون الجديد، التر

 
ي االعتبار وضمنها ف

 
ع بهذه المطالب ف لمشر

ي منحت امتيازات غت  مسبوقة للجمعيات األهلية 02ومن أمثلة ذلك، المادة 
 . التر

 : عىل 02حيث تنص المادة 

 قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات واالتحادات المنشأة "
 
مع عدم الخالل بأية مزايا منصوص عليها ف

 :فقا ألحكام هذا القانون بالمزايا اآلتيةو 

 جميع أنواع العقود التر تكون طرفا فيها  ( أ
 
العفاء من رسوم التسجيل والقيد التر يقع عبء أدائها عىل الجمعية ف

 .كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية األخرى، وكذلك من رسوم التصديق عىل التوقيعات

ائب ورس( ب وم الدمغة المفروضة حاليا والتر تفرض مستقبال عىل جميع العقود والتوكيالت العفاء من ض 

ها  .والمحررات واألوراق المطبوعة والسجالت وغت 

 تملك ( ج
 
ائب العقارية، عىل أن يقترص حق الجمعية ف إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الرص 

قيق أغراضها فحسب، وال يسمح لها بتغيت  النشاط إال بموافقة الوزير العقارات عىل العقارات التر تمكنها من تح

 . المختص
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 .من أجور نقل المعدات واآلالت بواسطة السكك الحديدية% 01تمنح تخفيضا قدره ( د

ع بما ال يزيد عىل (  ه عات التر تقدم للجمعيات تكليفا عىل دخل المتتر  دخله% 01اعتبار التتر
 
 .من صاف

ائب الجمركية والرسوم األخرى المفروضة عىل ما تستورده من عدد وآالت وأجهزة وأدوات العفاء ( و من الرص 

ولوازم إنتاج وسيارات الزمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس 

ط أن ت اح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشر كون هذه األشياء الزمة لنشاطها الوزراء بناء عىل اقتر

 .األساس 

 األشياء المعمرة منها التر تحدد بقرار من الوزير المختص باالتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل 
 
ويحظر الترصف ف

ائب والرسوم الجمركية المستحقة  .مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرص 

 شأن استهالك المياه ( ز
 
كات التر أن يتم معاملتها ف والكهرباء والغاز الطبيع التر تنتجها الهيئات العامة والشر

لتملكها ا  ".لدولة معاملة االستهالك المت  

 

ي  (9)
 
 ف

ً
ي قانون الجمعيات يعتتر مضاعفة للعقوبة الموجودة أصال

 
هل وجود عقوبات للمخالفي   ف

 قانون العقوبات؟ 

، بإدعاء أن عمل الجمعيات هو عمل خاص انتقد البعض القانون الجديد ألنه نص عىل عقوبات للم خالفي  

ي كانت تستغل العقوبات 
 من تكرار األساليب القمعية القديمة التر

ً
 أيضا

ً
وتطوعي وال يجوز معه العقوبة الجنائية، وتخوفا

، لكن القانون الجديد قد بي   أسباب وطريقة تطبيق العقوبات بش ي
ي القانون لتقويض عمل المجتمع المدئ 

 
كل الموجودة ف

 ال تقبل التطبيق عىل مواقف عامة
ً
ي عبارات محددة جدا

 
وأوكل مهمة الحكم بالعقوبة والتحقيق  ،واضح ال يقبل اللبس وف

ي يد القضاء وحده
 
ي الوقائع المؤدية للعقوبة ف

 
 .  ف

ي األساس، يمس أمن وسالمة 
 
ي ليس عمل خاص كما يدعي البعض، بل هو عمل عام ف

كما أن عمل المجتمع المدئ 

ك دون رقابة أو عقوبة تردع من يريد إساءة استغالله، وأكتر مثال عىل ذلك هو الم
، وال يجب أن يتر جتمع بشكل مباشر

ي استغلت 
ام بالدين جماعة الخوان المسلمي   التر لخدمة أجندتها السياسية حاجة الفقراء وميل عامة المواطني   لاللتر 

ي السنوات الماضية
 
 .  والجهادية ف

ي قانون الجمعيات الجديد ال يتعارض مع وجود عقوبات ألنشطة مخالفة كما أن وجود عق
 
وبات للمخالفي   ف

ي قانون العقوبات، حيث أن قانون العقوبات هو قانون شامل، وبالتالي بعض العقوبات المنصوص عليها فيه 
 
شبيهة ف

ع حاول أن يجعلها تنطبق عىل  مواقف عامة، أما قانون الجمعيات ف هو مخصص فقط لتنظيم عمل مطاطة ألن المشر

 الجمعيات، والعق
ً
ي وواضحة تماما

 
 وبالتالي ال يوجد أي ازدواجية هنا وبات الموجودة ف

ً
 . ومحددة تماما
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 مثل قانون تجريم التحرش 
ً
ي صدرت مؤخرا

تحمل عقوبات وقانون الرهاب وجدير بالذكر أن بعض القواني   التر

، ل
ً
ي قانون العقوبات أيضا

 
 من حيث محددة لها مثيل ف

ً
 وتنوعا

ً
ي تنطبق عليها و كنها أكتر تحديدا

طريقة تطبيقها الحاالت التر

 .  العقوبة حسب سن مرتكبها وظروف الواقعة وتدرج

   

ي مرص؟  قانون الجمعيات الجديد هل يمنع  (11)
 
 المنظمات األجنبية من العمل ف

ي مرص، بدليل أن نص القانون يحتوي عىل بابي     قانون الجمعياتيرحب 
 
الجديد بعمل المنظمات األجنبية ف

ي مرص أو إنشاء  ما كاملي   به
 
ي يجب أن تتبعها المنظمات األجنبية من أجل العمل ف

ح واضح ومفصل لكل الجراءات التر شر

 البالد مكاتب تمثيل لها داخل 
ً
ي والتيسيت   بهذا القدر من التفصيل، وهذا أمر لم يكن موجودا

 
ي القانون القديم، مما تسبب ف

 
ف

ي كانت تعيق عمل المنظمات األجنبية أو إنشاء مكاتب تمثيل لها من األساس
كما يسمح القانون . العديد من المشكالت التر

ي تقوم بها
وعات التر ي أموال من الخارج أو الداخل للرصف عىل المشر

 . للمنظمات األجنبية بتلقر

الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات األجنبية غت  "وقد خصص القانون لهذا الغرض جهة مستحدثة باسم 

 عن توفت  كل ما تحتاجه المنظمة األجنبية " الحكومية
ً
، حيث سيكون هذا الجهاز مسؤوال

ً
ة وهو تابع لرئيس الوزراء مباشر

ي القانون القديم، حيث كانت المنظمات من الدولة المرصية لضمان ست  عملها بسالسة ودون تعطيل، ع
 
ىل عكس الوضع ف

ي الخارجية والتضامن االجتماعي 
ي دوامات روتينية مع وزارئر

 
 .  األجنبية تتوه ف

ي مرص أن 
 
مؤسسات أو جمعيات للدفاع عن  تشكلكما أن القانون الجديد يسمح للجاليات األجنبية المقيمة ف

 .    ألتباعها مصالحها أو تقديم خدمات غت  هادفة للربح

 عدد ثماني   
ً
ي مرص حاليا

 
، أنه يعمل ف

ً
ي إطار القانون ( 01)جدير بالذكر أيضا

 
منظمة أجنبية غت  حكومية تعمل ف

  .منظمة أجنبية غت  حكومية تعمل باتفاقيات ثنائية( 20)القديم، وواحد وتسعي   

 

ي أموال وت قانون الجمعيات الجديد هل يمنع  (11)
عات من جهات المنظمات المحلية من تلقر تر

 مانحة أجنبية أو محلية؟ 

وعات من أي جهة  عات أو منح لدارة مشر ي صورة تتر
 
ي أموال ف

يسمح القانون الجديد للمنظمات المحلية بتلقر

ي تنوي ضفها  ،تعامل معها ريد الجمعية أن تأجنبية ت
وعات التر ط أن يتم اخطار الجهة الدارية بمصدر التمويل والمشر بشر

 لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام عليه، وإعالن
ً
ي إعالءا

وئ   . مصادر تمويلها عىل موقعها األليكتر

ي كما وفر القانون الجديد 
مشقة الروتي   الذي كانت تخوضه الجمعيات للحصول عىل الموافقة عىل التمويالت التر

ي تصل إليها من جهات أجنبية، حيث أن الر 
ي الماض 

 
 الحكومي قد تسبب ف

ي وتي  
 
ضف هذه التمويالت لشهور، تأخر ف

  .لوبالتالي تعطيل عمل الجمعية بالكام
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وهو جهاز مستحدث تابع لرئيس " الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات األجنبية غت  الحكومية"أما اآلن فإن 

ي طلبات ضف التمويالت ومنح الموافقات الالزم
 
 سيكون هو الجهة المسؤولة عىل النظر ف

ً
ة ة، خالل ثالثي   الوزراء مباشر

ي نفس الوقت يسمح للدولة 
 
ة الجمعيات ألنشطتها، وف وقراطي من جانب الحكومة لمباشر  فقط، بما يمنع أي تعطيل بت 

ً
يوما

ي 
 .  بمراقبة وحرص األموال الداخلة إليها عتر أنشطة المجتمع المدئ 

ي 
 ليس فقط للدولة المرصية أو المنظمة المحلية التر

ً
وريا  للجهة ويعد هذا الجراء ض 

ً
 تتلقر التمويل، ولكن أيضا

المانحة للتمويل، بحيث أن الدولة هنا ستكون مسئولة عن ضمان أن ال تقوم الجمعية الحاصلة عىل التمويل بعمل أي 

ي ممارسات فسا
ي الماض 

 
ي كانت تحدث ف

نحة أجنبية ثم كانت بعض الجمعيات تتلقر أموال من جهات ما  ، حيثد كتلك التر

 .  النشاط المقصود تمويلهوال ترصف منها عىل رئيس الجمعية أو أحد أقاربه ل لحساب الخاصعىل ا تحول هذه األموال

وقد كانت هيئة المعونة األمريكية ضحية لهذه الممارسات الفاسدة من قبل بعض الجمعيات، حيث قامت هيئة 

ي 
 
ارست هذا الفساد بأن حصلت عىل بالفعل برفع قضايا ضد جمعيات حقوقية مرصية م 6100سنة المعونة األمريكية ف

 من ممارسة النشاط باستخدام هذه األموال، كتبت تقارير فنية ومالية وهمية، وقام 
ً
أموال لمراقبة االنتخابات، وبدال

 . قيادات هذه الجمعيات بتحويل أموال المنحة عىل حسابهم الخاص والهروب خارج البالد

اف عىل مسار هذه المنح والتمويالت وأوجه ضفها، أصبح التالعب أو ممارسة الفساد  لكن مع قيام الدولة باألشر

ي غاية الصعوبة
 
 .وتعد النصوص التالي ذكرها، توضح هذا األمر بصورة أفضل .بإساة استغالل هذه األموال أمر ف

 : عىل أن 60تنص الفقرة األول من المادة حيث 

ألموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقر األموال والمنح مع عدم الخالل بأحكام قواني   مكافحة الرهاب وغسل ا"

والهبات من أشخاص طبيعيي   أو اعتبارية مرصيي   أو أجانب من خارج البالد، أو من اشخاص طبيعي   أو اعتباريي   

 سجالتها بذلك، ويصدر 
 
ه والتأشت  ف  حسابها البنىك دون غت 

 
أجانب من داخل البالد، عىل أن تودع تلك األموال ف

 تلك األموال بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خالل ثالثي   يوم عمل 
الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقر

اض خالل ستي   يوم عمل التالية من  من تلقر األموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق االعتر

 ."  تاريخ الخطار

 :عىل 62وتنص المادة 

م الجمعية " انيتها السنوية تلتر  بالشفافية والعالنية والفصاح وبإعالن مصادر تمويلها وأسماء أعضائها ومت  

وئ  للوزارة المختصة وداخل مقراتها  .وأنشطتها ونشر ذلك عىل الموقع الرسم لها وعىل الموقع اللكتر

 مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة بها 
 
وكذا الشعارات والخطابات عىل الجمعية أن تحتفظ ف

البنكية، وتبي   الالئحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجالت وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التر تحتوى 

 ."عليها، ويجب ختم هذه السجالت من الجهة الدارية قبل استعمالها
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 :عىل 01وتنص المادة 

 الغرض "
 
م الجمعية بأن تنفق أموالها ف المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها عىل نحو يضمن لها تلتر 

وعاتها النتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما   مشر
 
الحصول عىل مورد مال مالئم، أو أن تعيد توظيفها ف

 مضاربات مالية، ويجوز للجمع
 
 جميع األحوال يمتنع عىل الجمعية الدخول ف

 
يات تحدده الالئحة التنفيذية، وف

االحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم الترصف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد 

 ."الصادرة من البنك المركزى

 

ائب للدولة مقابل ما تتلقاه من منح أو تمويالت أو ما تمارسه  (12) هل الجمعيات ملزمة بتقديم ض 

 من أنشطة؟

ائب عىل الجمعيات،  أشاع بعض منتقدي قانون الجمعيات الجديد، عىل خالف الحقيقة، أن القانون يفرض ض 

ي تطلب من الجمعيات تقديم  01من المادة ( ز)معتمدين عىل نص الفقرة 
 حصيلة تراخيص جمع % 0نسبة "التر

 
من صاف

ؤسسات لصالح صندوق دعم الجمعيات والم" المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مرصح لها بالحصول عليها

ي المادة األهلية، والهدف من ذلك هو ضمان حصول الصندوق عىل موارد مالية متجددة 
 
عىل هذا  01حددها القانون ف

 : النحو

 :تتكون موارد الصندوق عىل األخص مما يأئر "

 المنشأة طبقا ألحكام هذا المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات األهلية ( أ

 .القانون

 السجل الخاص ( ب
 
ا ألحكام هذا القانون ف

ً
حصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفق

 .المنظمات األجنبية غت  الحكومية بالجهة الدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد ترصيح عمل

عات التر يتلقاها الصندوق ويوافق عليها ( ج  .مجلس الدارةالهبات والعانات والتتر

 .ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات األهلية واالتحادات التر يتم حلها( د

ية حصيلة قيمة الرسوم الضافية( ه  .المفروضة لصالح األعمال الخت 

ا ألحكام هذا القانونحصيلة الغرامات التر يق( و
ً
 .ىص  بها وفق

 حصيلة تراخيص جمع المال %  0نسبة (  ز
 
كل منحة مرصح لها بالحصول   الصادر للجمعية، ومن قيمةمن صاف

 .عليها

 .الصندوقأى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة ( ح

 .عائد استثمار أمواله( ط
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ي مرص وضمان استمرار 
 
حيث أن صندوق دعم الجمعيات هدفه الرئيسي هو ضمان تجديد دماء العمل األهىلي ف

ي حالة غياب مصادر التمويل التقليدية، 
 
ي أداء عملها وعدم توقفها ف

 
من قانون الجمعيات  20وقد نصت المادة الجمعيات ف

  :الجديد عىل أن

دعم الجمعيات والمؤسسات األهلية، يهدف إل توفت  الدعم  ينشأ بالجهة الدارية صندوق، يسم صندوق"

المال الستمرارية األنشطة التر تقوم بها الجمعيات والمؤسسات األهلية واالتحادات المنشأة وفقا ألحكام هذا 

القانون وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق سنة إعانة الجمعيات 

، 6116لسنة  00ت األهلية المنشأ بحكم المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر برقم والمؤسسا

ويتول الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة القنية والمالية والدارية لها، 

 ." وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته األخرى

 

ي بشكل عام وبذلك فإ
ن نسبة الواحد بالمائة المطلوبة من الجمعيات تهدف لتعزيز وتقوية عمل المجتمع المدئ 

يبة تنتفع منها الدولة  . وضمان استمراريته وال تعتتر بأي شكل ض 

ائب عىل الجمعيات  ي أي من مواده أي ض 
 
 عىل ما تقدم، لم يحدث أن فرض قانون الجمعيات الجديد ف

ً
فضال

ي المادة عىل العكس فقد األهلية، بل 
 
مجموعة من االمتيازات غت  المسبوقة للجمعيات بشأن العفاء  02أعىط القانون ف

، إعفاء العقارات المبنية 
ً
ائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا  العفاء من ض 

ً
ي للجمعية عىل عدة مستويات، منها مثال يتر

الرص 

ائب العقارية، ال  ائب الجمركية والرسوم األخرى المفروضة عىل ما تستورده المملوكة للجمعية من جميع الرص  عفاء من الرص 

الجمعية من عدد وآالت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات الزمة لنشاطها، كما نصت االمتيازات عىل أن يتم معاملة 

 شأن استهالك المياه والكهرباء والغاز الطبيع التر تنتجها الهيئات العامة و 
 
كات التر تملكها الدولة معاملة الجمعيات ف الشر

 الجمعيات بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة عىل هذه الخدمات
ل، وهنا تحىط   . االستهالك المت  

  02كما أن المادة 
ً
ي قانون الجمعيات األمريىكي من حيث اعتبار  تقد استحدث أيضا

 
أمتياز أخر يشبه مثيله ف

 
ً
عات التر تقدم للجمعيات تكليفا ع بما ال يزيد عىل ع التتر  دخله% 01ىل دخل المتتر

 
 . من صاف

 

 : خاتمة

ي حد ذاته هو نقلة مهمة لمستقبل 
 
يرى المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة أن خروج القانون للنور ف

ي كان يفرضها القانون القديم رقم 
 من القيود المجحفة التر

ً
ي مرص، الذي عائ  طويال

 
، 6116لسنة  00العمل األهىلي ف

ي مجال الحقوق المدنية والسياسية، 
 
 العاملي   ف

ً
ي مرص، خصوصا

 
ي ف

سة استهدفت قيادات العمل المدئ  وحمالت إعالمية شر

ي كانوا فريسة سهلة لها بسبب أن غالبهم كان يعمل خارج إطار القانون القديم للهروب من قيوده
، فإن وجود . والتر وبالتالي

ي والدولكل واضح يعد أول خطوة حقيقية لبناء عالقة قانون ينظم عمل الجمعيات بش
، تهدف ةجديدة بي   المجتمع المدئ 

ي لتنمية الدولة المرصية وتحقيق التطور الديمقراطي المنشود
 .لتحقيق مصالح الطرفي   بما يخدم الهدف النهائ 


