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 المجمس القومي لحقوق اإلنسان
 

 
 المائدة المستديرة

 لمناقشة قانون الجمعيات األهمية
 2102نوفمبر  22القاىرة 

 
 ممخص تنفيذي

 
 إعداد / عالء شمبي     

 
بمقر النادي الدبموماسي بالقاىرة  2102نوفمبر  22عقد المجمس القومي لحقوق اإلنسان في يوم  

"، في سياق تفعيل مبادرة السيد رئيس الجميورية اقشة "قانون الجمعيات األىميةفعاليات المائدة المستديرة لمن
، وفي ضوء استعداد المجمس ألداء 2100لسنة  01لالستجابة لمطالب الجمعيات األىمية بتعديل القانون رقم 

ؤية مشتركة حول دوره الدستوري في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعمقة بحقوق اإلنسان، وبيدف بمورة ر 
 الفمسفة والمبادئ والغايات ذات الصمة بالعمل األىمي والمتعمقة بوضع قوانين لتنظيم الجمعيات األىمية.

مؤسسات العمل األىمي وأكاديميين مشاركة ومشارك من ممثمي  22شارك في أعمال المائدة  
مق دعوة المجمس لممثمي بعض المجمس القومي لحقوق اإلنسان. ولم توباحثي تخصصين وخبراء وأعضاء وم

 الوزارات المعنية ومجمس النواب االستجابة المأمولة.
افتتحت أعمال المائدة بكممة األستاذ "محمد فائق" رئيس المجمس القومي لحقوق اإلنسان، والتي وجو  

يو بتشكيل فييا الشكر لمسيد رئيس الجميورية عمى استجابتو لمطالب المجتمع بمراجعة القانون الحالي وتوجي
لجنة وزارية برئاسة السيدة وزيرة التضامن االجتماعي وعضوية وزارتي العدل والخارجية إلجراء المشاورات 

 المجتمعية تمييدًا لبمورة وتقديم مقترح تشريعي.
 

 
 
 

  
ي، واىتم األستاذ "فائق" بتوضيح بواعث القمق المشروعة لممنظمات غير الحكومية بشأن القانون الحال       

فضاًل عن تأثيره السمبي عمى صورة مصر دوليًا، مشيرًا إلى محورية دور المجتمع المدني في الدولة الحديثة فوي 
 تحقيق التنمية المستدامة وفق نيج تشاركي مع كل من الدولة والقطاع الخاص.

ن الحالي، وثانييا وأشار األستاذ "فائق" إلى الخيارات المتاحة حاليًا، وىي ثالثة: أوليا تعديل القانو  
إعداد مشروع قانون جديد كميًا، وثالثيا تبني مشروع القانون الذي أعدتو وزارة التضامن وأقره مجمس الوزراء في 

، معبرًا عن اعتقاده الشخصي بأن الخيار الثالث يبقى أفضل الخيارات باعتبارات التمبية لألىداف 2102سبتمبر 
يل، ومؤكدًا أن الرأي بطبيعة الحال متروك لممشاركين، بيد أن الميمة والوقت الذي قد يستغرقو مسار التعد

المركزية لممائدة المستديرة تتعمق ببمورة رؤية تتعمق بالفمسفة والمبادئ واألىداف لتقديميا لمجنة الوزارية والجيات 

 " ..الجمعيات الخيرية تدير المستشفيات بكف اءة أكبر من الدولة.. "
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لقانونية وفمسفة العمل المختصة ومجمس النواب، والتي تستجيب لمراسخ في الدستور والمعايير الدولية والقواعد ا
 األىمي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شار األستاذ "جورج إسحق" رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجمس القومي لحقوق اإلنسان وأ
إلى أن أىمية المائدة المستديرة ىو في اغتنام الفرصة التي الحت بموجب مبادرة السيد رئيس الجميورية 

مشيرًا أن المجمس حرص عمى دعوة ممثمي الوزارات الحكومية ومجمس النواب واستجابتو لممطالب بالمجتمعية، 
 وىيئات متنوعة، وأنو رغم استجابة البعض منيم وتأكيد الحضور، لكن المائدة تفتقد مشاركتيم.

ودعا األستاذ "إسحق" إلى أن تيتم مخرجات المائدة ببمورة الرؤية المشتركة حول الفمسفة والمبادئ  
، 2102شيرًا إلى مذكرة المجمس القومي لحقوق اإلنسان المقدمة إلى مجمس النواب في نياية العام واألىداف، م

والتي تضمنت أسس الرؤية والمفاىيم والضوابط، والتي كان المجمس القومي لحقوق اإلنسان يتمنى أن يتبناىا 
 مجمس النواب.

 

 المناقشات
يات ومعوقات العمل األىمي، ورؤي المجتمع المدي تضمن برنامج المائدة ثالثة محاور، شممت: إشكال 

 في قانون الجمعيات، ومناقشة مفتوحة حول آفاق التحرك.
 إشكاليات ومعوقات العمل األهميعمى صعيد 
أجمعت آراء المشاركين عن تقديرىا الستجابة السيد رئيس الجميورية لمطالب الجمعيات األىمية،  

 درات المتنوعة الجارية من أجل التوصل لرؤية مشتركة في أقرب وقت ممكن.وأىمية توحيد الرؤى والجيود والمبا
قد حد من إسيام المجتمع األىمي عمى  2100لسنة  01كما أجمعت اآلراء عمى أن القانون رقم  

الصعيدين االجتماعي والتنموي، وأنو لم يوفر جديدًا ُيذكر، سيما وأن اإلشكاليات الرئيسية التي كان مأمواًل 
 لم تتحقق، وخاصة:  39و 02ونص المادتين رقمي  2102وزىا بموجب دستور تجا
شيارىا، 0  ( القيود المفروضة عمى حرية تاسيس الجمعيات وا 
 ( القيود المفروضة عمى حرية عمل ونشاط الجمعيات،2
 ( القيود المفروضة عمى التمويل وتدبير الموارد،9
 لية الباىظة،( العقوبات السالبة لمحريات والغرامات الما2
لمعقوبات اإلدارية )الحل أو التجميد أو عزل ( وضع عبء التقاضي عمى كاىل الجمعيات حال تعرضيا 2

 إدارتيا(

ىي واسطة العقد بين الفرد والدولة، إذ ىي الكفيمة باالرتقاء بشخصية الفرد  ..... إن منظمات المجتمع المدني وحيث... 
بحسبانو القاعدة األساسية في بناء المجتمع، عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين عمى 

ن حوار حر بناء، وتعبئة الجيود الفردية والجماعية إلحداث مزيد من التنمية االجتماعية ثقافة الديموقراطية والتوافق في إطار م
واالقتصادية معا، والعمل بكل الوسائل المشروعة عمى ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام، والتأثير في السياسات 

طريق الخبرات المبذولة، والمشروعات الطوعية عمى أداء العامة، وتعميق مفيوم التضامن االجتماعي، ومساعدة الحكومة عن 
براز دور القدوة. وبكل أولئك،  أفضل لمخدمات العامة، والحث عمى حسن توزيع الموارد وتوجيييا، وعمى ترشيد اإلنفاق العام، وا 

غم قوى المجتمع الفاعمة، تذيع المصداقية، وتتحدد المسئولية بكل صورىا فال تشيع وال تنماع، ويتحقق العدل والنصفة وتتنا
 .فتتالحم عمى رفعة شأنو والنيوض بو إلى ذرى التقدم
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وأكدت مختمف اآلراء عمى تفيميا ألىمية اعتبارات األمن القومي والرقابة الموضوعية ووضع الضوابط  
 عن الفعالية واإلسيام المأمول من المجتمع المدني. الضرورية الكفيمة بضمان مبادئ الشفافية والنزاىة، فضالً 

كذلك، أكدت توجيات النقاش عمى الحاجة لتبني قانون كفيل بضمان التوازن بين اعتبارات حرية  
التأسيس والنشاط وبين اعتبارات األمن والشفافية، منوىين بأىمية ىذا التوازن في إحداث األثر الكفيل بتعزيز 

ووفق الخطة الوطنية  2191لفائدة التنمية المستدامة وفق الخطة العالمية لمتنمية المستدامة  منتوج العمل األىمي
 21، خاصة وأن الدراسات العالمية تؤكد أن المجتمع المدني النشط والفعال يشكل نحو 2191لمتنمية المستدامة 

 نمية المستدامة.بالمائة من قيمة رأس المال االجتماعي المنشود إسيامو في تحقيق أىداف الت
 
 
 
 
 
 
 
 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد أيدت اآلراء الحاجة لقانون مستقر متوافق عميو، وأن القانون يجب أن يتمتع  
 باالستدامة وينبني عمى التوازن لتحقيق االستقرار في العمل والعطاء.

ع نطاقًا، وبين وعرضت بعض اآلراء ألىمية التفرقة بين العمل األىمي بصفة عامة والذي ىو أوس 
تنظيم الجمعيات األىمية الذي يتطرق فقط لنمط واحد من مؤسسات العمل األىمي، فيما رجحت غالبية اآلراء أنو 
ينبغي التركيز في المحظة الراىنة عمى تعديل قانون الجمعيات األىمية بما يتوافق مع المطالب ومع الدستور 

لعمل عمى ترسيخ رؤية مشتركة لمدولة والمجتمع فيما يخص العمل والمعايير المعمول بيا عالميًا، فيما يمكن ا
 األىمي عمى مستوى زمني أبعد وفي سياق بمورة السياسات العامة المتكاممة ونظم اإلدارة الحديثة.

عمى اإلسيام الميم لمجمعيات األىمية في إثراء ما توفره الدولة من  في استخالصاتيا واستندت النقاشات 
اجتماعية، وخاصة لمفئات األشد فقرًا واألكثر حاجة لمرعاية، داعين إلى أىمية تبني اعتبارات  خدمات ورعاية

جراء الدراسات ال غايات المشتركة لممجتمع المدني موضوعية لمتقدم عمى طريق تعزيز الالتخطيط والتقييم وا 
 والدولة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

وحيث إن من المقرر أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات األىمية ىو فرع من حرية االجتماع، وأن ىذا الحق يتعين  ...
تصرفا إراديا حرا ال تتداخل فيو الجية اإلدارية، بل يستقل عنيا، ومن ثم تنحل ىذه الحرية إلى قاعدة أولية تمنحيا  يتمحض نأ

قيمة دستورية في ذاتيا، لتكفل لكل ذي شأن حق االنضمام إلى الجمعية التي  -ومن بينيا جميورية مصر العربية  -بعض الدول 
ليكون عضوا  -حال تعددىا  -ن مصالحو وأىدافو، وفي انتقاء واحدة أو أكثر من ىذه الجمعيات يرى أنيا أقدر عمى التعبير ع

من الحقوق الطبيعية،  - .... -فييا، وما ىذا الحق إال جزء ال يتجزأ من حريتو الشخصية، التي أعمى الدستور قدرىا، فاعتبرىا 
 ، ولم يجز اإلخالل بيا من خالل تنظيميا.صونيا وعدم المساس بيا -أسوة بالدساتير المتقدمة  -وكفل 
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لحرية التعبير عن اآلراء، والتمكين من عرضيا ونشرىا سواء بالقول أو  -ما اجتمعت عميو الدساتير المقارنة  .....وحيث إن ضمان ...
أو بتدوينيا وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفيا الحرية األصل التي ال يتم الحوار المفتوح إال في  بالتصوير أو بطباعتيا

، وال نطاقيا، وبدونيا تفقد حرية االجتماع مغزاىا، وال تكون ليا من فائدة، وبيا يكون األفراد أحرارا ال يتييبون موقفا، وال يترددون وجال
ىو أن يكون التماس اآلراء واألفكار  ....... -، ذلك إن ما توخاه الدستور من خالل ضمان حرية التعبير ينتصفون لغير الحق طريقا

وتمقييا عن الغير ونقميا إليو غير مقيد بالحدود اإلقميمية عمى اختالفيا وال منحصر في مصادر بذواتيا تعد من قنواتيا، بل قصد أن 
تيا، سعيا لتعدد اآلراء، وابتغاء إرسائيا عمى قاعدة من حيدة المعمومات ليكون ضوء الحقيقة منارا تترامى آفاقيا، وأن تتعدد مواردىا وأدوا

لكل عمل، ومحورا لكل اتجاه. بل إن حرية التعبير أبمغ ما تكون أثرا في مجال اتصاليا بالشئون العامة، وعرض أوضاعيا تبيانا لنواحي 
 ... التقصير فييا
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متمييز بين الجمعيات األىمية بصفة عامة وبينما ذىبت بعض اآلراء إلى أىمية وضع معايير فاصمة ل 
والجمعيات العاممة في مجال حقوق اإلنسان بصفة خاصة، وآراء أخرى في صدد التفرقة بين الجمعيات األىمية 
بصفة عامة والجمعيات العاممة في مجال الدفاع االجتماعي عمى تنوعيا، فقد ذىبت غالبية اآلراء إلى أن ىذا ال 

مبادئ العامة الراسخة والسياسة العامة لمدولة، باعتبار أن قضايا حقوق اإلنسان تخص يتفق مع الدستور وال
 وال يقتصر االىتمام بيا عمى فئة دون أخرى.المجتمع ككل الدولة و 

 

 
 
 
 
 
 

 رؤى المجتمع المدني في قانون الجمعياتوعمى صعيد 
عتباره مخالفًا عمى نحو تام با 2100لسنة  01أجمعت اآلراء عمى ضرورة العدول عن القانون رقم  

لفمسفة العمل األىمي في ذاتيا، وأن إجراءات العمل عمى تعديل بعض مواده بما فييا المواد الجوىرية التي تشكل 
 بواعث القمق الرئيسية ال توفر السبل الكفيمة بتحقيق األىداف المشتركة بين المجتمع والدولة.

ار مجتمعي واسع من أجل صياغة قانون جديد يتفق مع وذىبت بعض اآلراء إلى الحاجة إلجراء حو  
روح الدستور ونصوصو ويتوائم مع المعايير المعمول بيا عالميًا، بيد أن غالبية اآلراء رجحت العودة إلى مشروع 

 القانون الذي كانت أعدتو وزارة التضامن االجتماعي.
تضامن االجتماعي الذي انتيىإعداده في وتوافق المشاركون عمى الدعوة إلى دعم مشروع قانون وزارة ال 

، سيما وأن ىذا المشروع قد نال موافقة مجمس الوزراء وتم تقديمو رسميًا إلى مجمس النواب، وأنو 2102العام 
رغم بعض التحفظات المحدودة عمى نصوصو، فإن مشروع القانون المشار إليو يبقى متوافقًا إلى حد بعيد مع 

 فمسفة العمل األىمي.
 

 

 
 
 
 
 
 

جاء نتاج لمشاريع قوانين  2102وأكدت النقاشات أن مشروع القانون الذي أقرتو الحكومة في العام  
وحوارات مجتمعية وسمسمة مطولة من المشاورات، وأن التحفظات المحدودة الواردة عميو يمكن مناقشتيا ويمكن 

 كذلك أن يتم مراعاتيا إذا ما ُأحسن تطبيقو.
النقاشات أن مشروع القانون المشار إليو يعالج إلى حد بعيد بواعث القمق األساسية، واستخمصت  

وخاصة فيما يتعمق بـ: التأسيس باالخطار، وضمان الحد األدنى المالئم من حرية النشاط، وآلية التمويل وتدبير 
 الموارد المالية.

وبمراجعة نصوص المشروع محل البحث لوحظ وجود عدد من المواد أحالت تنظيم مسائل تعتبر من المسائل الجوىرية ... 
ارات بجوىر المتعمقة بممارسة حق تكوين الجمعيات لقرارات وزارية دون تضمين نصوص ىذه المواد أحكام تكفل إلتزام ىذه القر 

الحق وتمنع اإلفتئات عميو أو تقييده عمى نحو ييدره أو ينظمو عمى نحو يخالف المعايير الدولية ومن ثم فإن ىذه المواد تحوم 
  2/ 22 –21، المادة 03( والفقرة األخيرة من المادة  2الفقرة األخيرة من المادة )  -عدم الدستورية ومن ىذه المواد: حوليا شبية

 

 8192نوفمبر  88 –القومي لحقوق اإلنسان )مذكرة رأي مقدمة إلى مجمس النواب( المجمس 
 

 

وحيث إنو يبين من جميع ما تقدم أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات األىمية، وما يستصحبو ... 
مما سمف بيانو من حقوقيم وحرياتيم العامة األخرى، ىي جميعا أصول دستورية ثابتة،  -لزوما  -

ىا الفرد متآلفة فيما بينيا، ومتداخمة مع بعضيا البعض، تتساند معا، ويعضد كل منيا اآلخر في يباشر 
 سامقا. نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا

 
 8111يونيو  8 – 9111لسنة  951الحكم في القضية  –المحكمة الدستورية العميا 

 



5 
 

 آفاق التحركوعمى صعيد 
مجمس القومي لحقوق اإلنسان والسيدة وزيرة التضامن تبنى المشاركون مقترح عقد لقاء بين ال 

االجتماعي والمجنة الوزراية المكمفة بتعديل قانون الجمعيات األىمية لعرض مخرجات المائدة المستديرة، مع دعوة 
السيدة وزيرة التضامن االجتماعي لعقد جمسة حوار موسعة من الجمعيات األىمية التي تعمل في مجاالت العمل 

المتنوعة لمتشاور حول ما توصمت إليو المجنة الوزراية من أفكار ومقترحات ضمن مسار النيج التشاركي  األىمي
 المنشود في وضع التشريعات بالشراكة مع أصحاب المصمحة.

كما تبنى المشاركون دعوة المجمس لتنسيق جيوده مع المبادرات والتحركات األخرى في سياق العمل  
القانون بيدف تعزيز الوصول لرؤية مشتركة أوسع نطاقًا، وبما يؤدي إلى التمييد لبناء من أجل مراجعة وتعديل 

 توافق بين سمطات الدولة وأصحاب المصمحة.
ودعا المشاركون المجمس مستقباًل لوضع إطار مكتوب حول فمسفة العمل األىمي بصفة عامة لوضعيا  

يفية تفاعل السياسات العامة مع العاممين في مجاالت بيد سمطات الدولة وأجيزيتيا بما يوفر المشورة حول ك
 العمل األىمي التي تبقى أوسع نطاقًا من مسألة تنظيم الجمعيات األىمية.

كذلك دعا المشاركون المجمس لتكثيف الحوار مع أعضاء مجمس النواب لبناء التوافقات الضرورية من  
د حدود تنظيم عمل الجمعيات األىمية وغيرىا من أجل التوصل آلليات تفاىم وتعاون وتنسيق ال تتوقف عن

 فضاءات المجتمع المدني.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* * * 
 

ال أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عميو باعتباره سواء كان حقا أصي -وحيث إن حق االجتماع ... 
أكثر ما يكون اتصاال بحرية عرض اآلراء وتداوليا كمما كون  -كافال ألىم قنواتيا، محققا من خاللو أىدافيا 

أشخاص يؤيدون موقفا أو اتجاىا معينا جمعية تحتوييم، يوظفون من خالليا خبراتيم ويطرحون آماليم 
ك لمصاعبيم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقيم، ليكون ىذا التجمع المنظم نافذة يطمون منيا ويعرضون فييا كذل

عمى ما يعتمل في نفوسيم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعي، وكان الحق في إنشاء 
ن عمال ال يعدو أن يكو  -وسواء كان الغرض منيا اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك  -الجمعيات 

اختياريا، يرمي بالوسائل السممية إلى تكوين إطار يعبرون فيو عن مواقفيم وتوجياتيم. ومن ثم فإن حق 
االجتماع يتداخل مع حرية التعبير، مكونا ألحد عناصر الحرية الشخصية التي ال يجوز تقييدىا بغير اتباع 

ا القانون، الزما اقتضاء حتى لو لم يرد بشأنو الوسائل الموضوعية واإلجرائية التي يتطمبيا الدستور أو يكفمي
نص في الدستور، كافال لمحقوق التي أحصاىا ضماناتيا، محققا فعاليتيا، سابقا عمى وجود الدساتير ذاتيا، 
مرتبطا بالمدنية في مختمف مراحل تطورىا، كامنا في النفس البشرية تدعو إليو فطرتيا، وىو فوق ىذا من 

تيميشيا أو إجياضيا. بل إن حرية التعبير ذاتيا تفقد قيمتيا إذا جحد المشرع حق من الحقوق التي ال يجوز 
يموذون بيا في االجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل اآلراء في دائرة أعرض بما يحول دون تفاعميا 

 ... وتصحيح بعضيا البعض
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