
 

قوانين المنظمات غير الحكومية العربية مقارنة : تمرين تفاعلي
 بالمعايير الدولية

ات  شكيل الجمعي ة ت ق حري ي ح ذي يحم دولي ال انون ال وء الق ى ض ة عل صوص التالي ل الن م بتحلي . ق
 .لديك ثالثين دقيقة لمناقشة النصوص في مجموعتك وإعداد العرض للمشارآين اآلخرين

 تسجيل -المجموعة األولى

  2002 لسنة 84 القانون رقم –مصر 
ادة  د   ... : 76الم ة ال تزي هر وبغرام تة أش ى س د عل دة ال تزي الحبس م ب ب ه أو   يعاق ي جني ي ألف عل

ن    ل م وبتين آ اتين العق دى ه ات     ) أ.. (: بإح شطة الجمعي ن أن شاط م سمي بن ت أي م ا تح شأ آيان ان
 . القانوناألهلية دون أن يتبع األحكام المقررة في هذا أو المؤسسات

 
 : 24المادة ) الالئحة التنفيذية(

يجب على الجهة اإلدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام األساسي للجمعية إذا 
تهديد الوحدة الوطنية أو ) 2:... (تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاًطا من األنشطة التالية

 أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو مخالفة النظام العام أو اآلداب
 ...أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على األحزاب السياسية ) 3. (اللغة أو الدين أو العقيدة

 

 1989 لسنة 21 قانون رقم -بحرين 

  11 المادة 
 لوجود أو لخدماتها حاجة غير في المجتمع آان إذا الجمعية تسجيل رفض حق المختصة اإلدارية للجهة
 مع يتفق ال إنشاؤها آأن إذا أو المطلوب النشاط ميدان في المجتمع حاجة أخرى تسد جمعيات أو جمعية
أو  الصحية الناحية من نشاطها ممارسة مكان الجمعية أو مقر صالحية لعدم أو مصلحتها أو الدولة أمن

  .حلها سبق أخرى جمعية إحياء بقصد أنشئت قد الجمعية تكون أو االجتماعية
 

 89 المادة 
 :العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار خمسمائة تجاوز ال وبغرامة أشهر ستة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب

 في عاملة خاصة هيئة أو اجتماعي أو ثقافي ناٍد أو خاصة مؤسسة أو بجمعية نشاطا باشر من آل) 2... 
 .القانون هذا ألحكام طبقا الرسمية الجريدة في تسجيلها بيان نشر قبل والرياضة الشباب ميدان

 
 1/2001اليمن، قانون رقم 



 

 
 10-8المواد 

يجب أن تكون عملية التسجيل معتمدة على تقديم طلب خطي مصحوب بنسخة عن عقد التأسيس والقوانين 
وزارة أو أحد فورعها يجب أن يودع المؤسسون أو أي شخص ينوب عنهم هذه الوثائق في ال... التنظيمية 

ويجب على الوزارة أن تدرس الطلب خالل شهر من ... أو مكاتبها ذات العالقة مقابل وصل خطي 
وفي حالة ... استالمه ، إذا مرت هذه الفترة ولم تنته عملية دراسة الطلب، يعتبر الطلب عندها مقبوًال 

 ...ها برفض الطلب، وتبيين سبب ذلك أن تعلم المؤسسين خطيًا بقرار) الوزارة(رفض الطلب يجب على 
 

 حول تسجيل وإدارة الجمعيات والمؤسسات/ 2000 الالئحة المقترحة رقم –تيمور الشرقية 
ادة  ة      : 12الم روط الالئح ام وش ب أحك ة بموج ر حكومي ة غي سجيل منظم خص ت ل ش ق لك يح

ل ممارس    ن أج ة م ر حكومي ة غي سجيل منظم خص ت ى أي ش شترط عل ن الم يس م ة ول ق الحالي ة ح
 .حرية التجمع واألنشطة األخرى التي ال ينظمها القانون الحالي



 

 
قوانين المنظمات غير الحكومية العربية مقارنة : تمرين تفاعلي

 بالمعايير الدولية

ات  شكيل الجمعي ة ت ق حري ي ح ذي يحم دولي ال انون ال وء الق ى ض ة عل صوص التالي ل الن م بتحلي . ق
 . في مجموعتك وإعداد العرض للمشارآين اآلخرينلديك ثالثين دقيقة لمناقشة النصوص

  جمع التبرعات-  المجموعة الثانية

  2002 لسنة 84 القانون –مصر 
ادة  خاص          :17الم ن األش ات م ع التبرع ا جم وز له ات ، ويج ي التبرع ي تلق ق ف ة الح للجمعي

ة ة اإلداري ة الجه ة بموافق خاص االعتباري ن األش ين وم وا...  الطبيعي ع األح ي جمي وز وف ل ال يج
ي أو         خص أجنب صري أو ش خص م ن ش واء م ارج س ن الخ وال م ى أم صل عل ة أن تح ة جمعي ألي
ي  ات ف خاص أو منظم ى أش ر إل ا ذآ يًئا مم ل ش داخل ، وال أن ترس ي ال ا ف ن يمثله ة أو م ة أجنبي جه

 ...االجتماعي] التضامن[الخارج إّال بإذن من وزير 
 

ادة  ى      :76الم د عل دة ال تزي الحبس م ب ب ه أو        يعاق شرة آالف جني ى ع د عل ة ال تزي نة وبغرام س
ن   ل َم وبتين آ اتين العق دى ه سة   ) ج... (بإح ة أو مؤس ي جمعي ضًوا ف ًسا أو ع صفته رئي ى ب تلق

حيحة أو    صفة ص ذه ال ت ه واء آان ة س يًئا     أهلي ارج ش ل للخ ارج أو أرس ن الخ واًال م ة ، أم مزعوم
 .يةمنها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة اإلدار

 

 .2009 لعام 22 و تعديالته بموجب القانون المعدل رقم 2008 لعام 51قانون الجمعيات رقم : األردن

 :ج-17المادة 

إذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع أو تمويل أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها أشعار  -1
ل و مقداره و طريقة مجلس الوزراء بذلك و على أن يبين االشعار مصدر هذا التبرع أو التموي

استالمه و الغاية التي سينفق عليها و أي شروط خاصة به، و في حال عدم صدور قرار بالرفض 
 يوم من تاريخ استالمه االشعار، فيعتبر التبرع أو التمويل 30عن مجلس الوزراء خالل مدة 

 .موافقا عليه حكما
من ) 1(ل المدة المحددة في البند إذا أصدر مجلس الوزراء قرارا برفض التبرع أو التمويل خال -2

هذه الفقرة، فيجب على الجمعية االمتناع عن استالم التبرع أو التمويل و يكون هذا القرار قابال 
 .للطعن لدى محكمة العدل وفق أحكام التشريعات النافذة



 

 :26المادة 

 :يعاقب بقرار من المحكمة المختصة - أ
 

 دعم أو تمويل من أشخاص أردنيين و بدون االفصاح  آل من وافق على قبول أي تبرع أو-2، ...
 دينار و ال تزيد على 500عن عنه و قيده في سجالت الجمعية و فق األصول بغرامة ال تقل 

 . دينار5000
 

آل من احتفظ او استخدم التبرع أو التمويل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في حال عدم  -3
لجمعية و فق األصول أو في حال االحتفاظ به أو استخدامه على االفصاح عنه و قيده في سجالت ا

 5000 دينار و ال تزيد على 500الرغم من رفضه من قبل مجلس الوزراء بغرامة ال تقل عن 
 .دينار مع إعادة المبالغ التي يتم االحتفاظ بها و استخدامها

 
 الجمعيات والمؤسساتحول تسجيل وإدارة / 2000 الالئحة المقترحة رقم –تيمور الشرقية 

ادة  ة :2–10الم ة واألوراق المالي ات النقدي ة التبرع ر الحكومي ة غي ل المنظم شمل دخ ن أن ي  يمك
صية        ة والشخ ات العقاري نح والممتلك دايا والم ضوية واله وم الع ايا ورس ة والوص ساهمات العيني والم

 .بممتلكاتها ومواردهاوالدخل المتأتي من أي أنشطة قانونية تقوم بها المنظمة غير الحكومية 
 

ادة  م        : 3-10الم راض دع صادية ألغ شطة اقت ي أن دخل ف ة أن ت ر الحكومي ة غي ن للمنظم يمك
 .أنشطتها غير الربحية

 



 

 
قوانين المنظمات غير الحكومية العربية مقارنة : تمرين تفاعلي

 بالمعايير الدولية

ي  ذي يحم دولي ال انون ال وء الق ى ض ة عل صوص التالي ل الن م بتحلي اتق شكيل الجمعي ة ت ق حري .  ح
 .لديك ثالثين دقيقة لمناقشة النصوص في مجموعتك وإعداد العرض للمشارآين اآلخرين

 الحل –  المجموعة الثالثة

 2002 لسنة 84 القانون رقم –مصر 
ادة  ن     :42الم سبب م رار م ة بق ل الجمعي ون ح ر   يك ضامن[وزي اعي ] الت وال   ... االجتم ي األح ف
ة ا        ) 1: (اآلتي ن أجله شئت م ي أن راض الت ر األغ ي غي صها ف ا أو تخصي ي أمواله صرف ف ) 2(الت

رة  م الفق ة لحك ة بالمخالف ة خارجي ى جه وال إل ال أم ة أو إرس ة خارجي ن جه وال م ى أم صول عل الح
ن  ة م ادة  الثاني انون    )17(الم ذا الق ن ه ام أو      ) 3(م ام الع انون أو النظ سيمة للق ة ج اب مخالف ارتك

ا    ) 4(اآلداب  ة مقره ة أو منظم ة أو هيئ اد أو جمعي ى ن ساب إل تراك أو االنت ضمام أو االش االن
م     ة لحك ة بالمخالف صر العربي ة م ارج جمهوري ادة  خ انون   )16(الم ذا الق ن ه ل.... م أن  ولك ذي ش

 .أمام محكمة القضاء اإلداري... الطعن على القرار 
 

 2009لسنة (    ) المنظمات غير الحكومية رقم  قانون مشروع –العراق 

 :24 -المادة

  -:مع مراعاة ماتنص عليه القوانين اآلخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون بالعقوبات االتية  

  -: التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق مايْأتي -:اوّال 

 .لتنبيه عشرة ايام من تاريخ التبليغ با) 10(تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خالل مدة التزيد عن  - أ
ا في              ) 30(تعليق عمل المنظمة مدة التزيد على        - ب ثالثين يومًا اذا لم تتم إزالة المخالفة خالل المدة المنصوص عليه

 .من هذا البند او اذا آررت المخالفة نفسها )  أ(الفقرة 
 . عشرة ايام من تاريخ تبلغها به ) 10(للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الوزير خالل  - ج
ة                    )  10(الوزير في التظلم خالل     يبت   - د ام محكم راره للطعن ام ه ويخضع ق سجيله في مكتب عشرة ايام من تاريخ ت

 . عشرة أيام من تاريخ تبلغ  المنظمة به أو اعتباره مبلغًا ) 10(القضاء االداري خالل 
  -:ثانيًا 

  -:اآلتية الحل ، ويصدر بقرار قضائي بناًء على طلب من الدائرة وذلك في احدى الحاالت 



 

اذا مضى على تْأسيس سنة واحدة ولم تباشر اعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي او انقطعت عن  - أ
 . ممارسة اعمالها للمدة المذآورة دون سبب 

اذا مارست نشاطات تتعرض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي أو لم تقم بواجباتها المنصوص عليها في هذا  - ب
 . القانون 

 . ذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها ا - ج
 .اذا خصصت اموالها او أرباح اموالها لغير األغراض التي اسست من اجلها  - د

 . اذا ثبت انها تمارس العاب القمار او امور اخرى تخالف النظام العام و اآلداب -هـ 

او المواد القابلة لالنفجار او المخدرات في مرآزها اذا ثبت انها قامت بحيازة  وخزن االسلحة الحربية او النارية  - و
 . او في احد مراآز فروعها او في محل اخر 

  . اذا لم تقم بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها  واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق  - ز
 

 1974/ 6اإلمارات العربية المتحدة، قانون رقم 
 

 عضوًا؛ 20إذا أصبح عدد أعضائها أقل من ) 1: ن تحل بقرار من الوزير في الحاالت التاليةيمكن للجمعية أ :36المادة 
إذا صرفت أموالها على ) 3إذا تبين أن نشاطاتها ال تحقق غاياتها أو إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق هذه الغايات؛ ) 2

إذا رفضت التفتيش أو قدمت ) 5زاماتها؛ إذا أصبحت غير قادرة على اإليفاء بالت) 4نشاطات غير تلك المحددة؛ 
 .إذا انتهكت أحد بنود نظامها الداخلي أو بنود هذا القانون) 6معلومات غير صحيحة أو مضللة؛ 

 

ور  شرقية اتيم م   –ال ة رق ة المقترح ات   / 2000 الالئح سجيل وإدارة الجمعي ول ت ح
 والمؤسسات

حكومية أو أن تحل المنظمة غير  أن تعلق أنشطة منظمة غير UNTAETيمكن ال : 2 12المدة 
وباستثناء في . الحكومية إذا ما ارتكبت المنظمة غير الحكومية مخالفة جسيمة أو متكررة للقانون النافذ

  أن تعطي UNTAETحالة المخالفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا بإلحاق أذى خطير للجمهور فأنه على 
بتلك المخالفة وأن تعطيها الفرصة للرد قبل تعليق أنشطتها أو إشعارًا آتابيًا إلى المنظمة غير الحكومية 

يمكن للمنظمة غير الحكومية أن تطلب مراجعة تلك القرارات لدى لجنة . التحرك نحو حل المنظمة
.66مراجعة بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في القسم 



 

 

Iقوانين المنظمات غير الحكومية العربية مقارنة :  تمرين تفاعلي
 بالمعايير الدولية

ات  شكيل الجمعي ة ت ق حري ي ح ذي يحم دولي ال انون ال وء الق ى ض ة عل صوص التالي ل الن م بتحلي . ق
  .لديك ثالثين دقيقة لمناقشة النصوص في مجموعتك وإعداد العرض للمشارآين اآلخرين

  األنشطة السياسية–المجموعة الرابعة 
  2002 لسنة 84 القانون رقم –مصر 

ادة  زاب،    :11الم انون األح ا لق سياسية وفًق زاب ال ى األح ته عل صر ممارس ي تقت شاط سياس ي ن
 .وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفًقا لقوانين النقابات

 
ادة  ه أو            :76الم شرة آالف جني ى ع د عل ة ال تزي نة وبغرام ى س د عل دة ال تزي الحبس م ب ب  يعاق

ن    ل م وبتين آ اتين العق دى ه ود     ب) ب... (بإح ي البن ا ف صوص عليه شطة المن ن األن شاًطا م ر ن اش
 .من هذا القانون) 11( من المادة 3 ، 2 ، 1
 

  1989 لسنة 21 القانون رقم –البحرين 
  ال يسمح للنوادي بالخوض في القضايا السياسية أو الدينية  :63المادة 

 
 1990 لسنة 31 – 90 القانون رقم –الجزائر 
ادة  ها :11الم سبب أغراض سياسية   ب ات ال ن المنظم ف ع ات تختل إن الجمعي ا ف سميتها وعمله وت

دايا أو      م أو ه ا دع ستلم منه ا وال أن ت ة معه سية أو هيكلي ات مؤس تفظ بعالق ا أن تح ن له وال يمك
 .هبات بأي شكل من األشكال وال أن تشارك في تمويلها

 
  2004 لسنة 12 القانون رقم –قطر 

ادة  رار يتخ :35الم وزير بق ن لل ة  يمك االت التالي ي الح ة ف ل أي جمعي و أن يح ا ) 3: ... (ذه ه إذا م
 اشترآت في قضايا سياسية

 
 حول تسجيل وإدارة الجمعيات والمؤسسات/ 2000 الالئحة المقترحة رقم –تيمور الشرقية 

 ال يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تدخل في أنشطة جمع األموال أو الحمالت لدعم أو :9المادة 
حزاب سياسية أو مرشحين سياسيين لمناصب بالتعيين أو باالنتخاب وال يمكن لها أن تقترح أو معارضة أ

.تسجل مرشحين للمناصب الحكومية باالنتخاب



 

 
قوانين المنظمات غير الحكومية العربية مقارنة : تمرين تفاعلي

 بالمعايير الدولية

ذي يح  دولي ال انون ال وء الق ى ض ة عل صوص التالي ل الن م بتحلي اتق شكيل الجمعي ة ت ق حري ي ح . م
 .لديك ثالثين دقيقة لمناقشة النصوص في مجموعتك وإعداد العرض للمشارآين اآلخرين

  وضعية النفع العام–المجموعة الخامسة 

  2002 لسنة 84 القانون رقم –مصر 
ادة  وز            :49الم سها يج د تأسي سها أو بع د تأسي ة عن صلحة عام ق م ى تحقي دف إل ة ته ل جمعي   آ
فاء ة أو      إض ب الجمعي ى طل اء عل ك بن ة ، وذل يس الجمهوري ن رئ رار م ا بق ام عليه ع الع فة النف  ص

ة         ة الجمعي ة وموافق سات األهلي ات والمؤس ام للجمعي اد الع ة أو االتح ة اإلداري ب الجه ى طل اء عل بن
 .ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية. في الحالين

 
 حول تسجيل وإدارة الجمعيات والمؤسسات/ 2000المقترحة رقم  الالئحة –تيمور الشرقية 

ادة  سم      : 1 – 11الم ي الق ا ف صوص عليه دود المن اة الح ع مراع ر   2 11م ة غي ن لمنظم  يمك
ا     ام إذا م ع الع عية النف ى وض صول عل ب الح دم بطل الي أن تتق انون الح ب الق سجلة بموج ة م حكومي

 : أو جميع األنشطة التالية آأنشطة رئيسيةآانت تلك المنظمة تنظم وتدار للقيام بأي من
 المساعدة اإلنسانية واإلنقاذ  -1
 األعمال الخيرية  -2
 التعليم  -3
 الصحة -4
 الحفاظ على الثقافة التقليدية  -5
 الحفاظ على وحماية البيئة  -6
 إعادة األعمار أو التنمية االقتصادية  -7
 عاتمساعدة وحماية التيموريين الشرقيين النازحين أو المتأثرين بالنزا -8
 تسهيل إعادة األعمار الطارئ للخدمات والبنية التحتية -9

  دعم الحكم الرشيد والحوار على المستوى الوطني أو المحلي  -10
  دعم إجراءات بناء الثقة وعمليات المصالحة -11
 دعم حقوق اإلنسان  -12
  دعم الممارسات الديمقراطية والمجتمع المدني  -13
 دعم أو الحفاظ على السلم واألمن -14



 

 .اة بين الجنسين دعم المساو -15
 

ادة  ام       :3 – 11الم ع الع عية النف ى وض صول عل ب الح دم بطل ة أن تتق ر حكومي ة غي ن لمنظم  يمك
ى       ك وعل د ذل ت بع ي أي وق ة أو ف ر حكومي ة غي ي آمنظم سجيلها األول د ت   أن UNTAETعن

ل         ن قب ة م ب المطلوب ائق الطل رت وث ام إذا أظه ع الع عية النف نح وض راض UNTAETتم   أن أغ
 .5 – 11 إلى 1 – 11 المنظمة الفعلية أو المخطط لها تلبي متطلبات القسم وأنشطة

 
ادة  داد     :7 – 11الم ة إع ر الحكومي ة غي ى المنظم ام عل ع الع عية النف اظ بوض ل االحتف ن أج  م

ن اإلداري         صادرة ع ة ال ات اإلداري ب التوجيه سنوية بموج ة ال ارير المالي شطة والتق ارير األن تق
 .ر هذه التقارير مجانًا في الجريدة الرسميةالمؤقت وينبغي أن تنش

 

 


