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 2017( لسنة70دراسة نقدية ) حتليلية ( لقانىن اجلمعيات األهلية رقم )
 جبمهىرية مصر العربية.

نسماح حسن محمد حس  

 مشكلة الدراسة 
دةة(خصد شك(قداجدراسقدفيداجربترةداالة)ق:

اجرد)ةةدد ةةنداايةةةةتدا دفةة دد2017ادجسةةيقد70"اةةةقدجةةةتيانداجة ر)ةةت دا  ()ةةقدر ةةمدل
ا ةتريةهةتدب ل)(ةهةتدددايةةد ت دبرضد ةاادةد  ةتددفةلداجبت لةقدجة ()ةلدبرنةتذد ةند ةدةداج ةااد 

بتجةتيانداجستبقد دادجكدا االد يهةتدجرةرضدبرةضداجةا ة)ت دااج ةةر ةت داجةة دةة ةتد د
دبهتدإيةةتدا دبرضد اادداجةتيان.د

 مقدمة 
 ظةةةيد انةةةاعداجة ر)ةةةت داداج لسسةةةت داال ()ةةةقدب  ة ةةةتمدكب)ةةةرد (ةةةيداج ةةةر)د)ند

اج لسسةت داال ()ةقد ةاداج  (يداداجداجي داانداال ةرافدب بدأد ر)قدةكا)نداجة ر)ت داد
ا ةةدداسةةتحلدة سةة)ندا ةةاالداج ةة رةةت  ددف(هةةتدا  )ةةقدكبةةرفدف) ةةتد)ةر(ةةقدبكتفةةقداج ةةةتال د
سةةةاايدف) ةةةتدةةر(ةةةقدبةةةدار تدك  ةةةدفدا ج)ةةةت دجة ة)ةةةقدداجد) ا راط)ةةةقداادب  ةبتر ةةةتدشةةةر)كتد

دج(داجقدفيد  ()قداجةي )قدد
 هةةةمدفةةةيد  ت)ةةةقدااجيهةةاضدب ةة رتةهةةةتداجةةةةيدةر ةةةلدبهةةةت داكةةةدجكددار ةةةتداجكب)ةةةرداداج

اد1ل ةاقداج ااطي)ندا ر)تةهمد
د

يش  دفكرةداجة ر)ت داال ()قد يدد دةد ةراندفةيددالداجبةرلداجرأسة تجي دادجةكدفةيد
اطترد  هامداجخ)رداداال ستندفيدنايداجة)مداجد)ي)ةق دادارةبطة د رظةمد ةدةداجة ر)ةت د

الةة ت )ةقدبتجكي)سقد غ)رداند داداج ن اند ددةطارداداةسلداسةةةتبقدجةب)ةرداجظةرافدا
اداال ة ةتد)قداداجلةتف)ةةقدفةيد ةةدةداجةدالد ب )ةةذدا ةبندجهةةدةداج يظ ةت د نةة اندةد)ةةد د
ادارداكلردفت ()قدفيد ةة رتةهتد دادجةددةزا)دد ددداجة ر)ةت داال ()ةقدفةيداجرةةدداالخ)ةرد
ز)تدةدكب)رةدج)س دفيد  ردا د تد اجكةندفةيد رظةمدب(ةدانداجرةتجمدجة)سد ةةرددز)ةتدةدفةيد

إ)نتدفيداجيشتطداطب)رقداالغراضداداال دافد  ةتد) كةنداجةةالدب يهةتداجردددفةطد اجكند
دددش ( د خة(فدةاايلداجيشتطدااليستن
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جسةةيقدد62ا ةدد ةدر د ةدةد ةااي)ند يظ ةقدجر ةةلداجة ر)ةت داال ()ةقد يةدد ةتياندر ةمد
برةةةضداجي ةةةاصدةةةةرفد ةةة)تغةهتدب(بةةةقدفن تنةةةقدةةر(هةةةتد رنةةةقدج(ة سةةة)را دد1964

د2002جسةيقدد84 داداجةةتياندر ةمد1999جسةيقدد152ندر مداجداة)قداج ةرددةد رارادبتجةتياد
مد2017جسةةيقدد7لةةمدايةهةةتيادبتجةةةتياندر ةةمد1999اجةةدفدةةةتيد ةطةةارادا ةةةةد تد ةةند ةةتياند

جة ()لدبرضداج ااددج(ا ةافد (ةيداال)ةتب)ةت دد دا اداجةتيانداج ري)قدبهد دةداجدراسقدا 3ل
 اداجس(ب)ت دجهداداجةتياند

 مشكلة الدراسة 
 اجربترةداالة)ق:ةة(خصدفيد

اجرد)ةةةدد ةةةنداايةةةةةتدا دفةةة دد2017جسةةةيقدد70"اةةةقدجةةةةتيانداجة ر)ةةةت دا  ()ةةةقدر ةةةمد
برةةضد ةةاادةد  ةةتددفةةلداجبت لةةقدجة ()ةةلدبرنةةتذد ةةند ةةدةداج ةةااددايةةةد تدا ةتريةهةةتدب ل)(ةهةةتدد
بتجةتيانداجستبقد دادجكدا االد يهةتدجرةرضدبرةضداجةا ة)ت دااج ةةر ةت داجةة دةة ةتد د

دضد اادداجةتياندبهتدإيةةتدا دبر
 :  تساؤالت الدراسة

د تد  هامداجة ر)ت داال ()قداأ دافهتداأ  )ةهتدف داج ةة لداج  ر د؟ -1
د تاج رقدب)نداجة ر)قدا  ()قدااج لسسقدا  ()قد؟د-2
د ةتريقذدب اادداجةتيانداجستبقد؟د70 تدة ()لدبرضد اادداجةتياندر مدد-2
)ةتب)ت دبرضد ااددد-3 داجةتيانداجةد)دد؟ تددس(ب)ت داا 

___________________ 

( محمددا راددمرخير  يددمت و ر الددتيم ر اادداتمت ت ر اعددمياال  يةمايددة  ر خييدد  امرادد  1)

     .ر 2115ر اماي ، ةمهتمي  مصم ، ممكز ر اماة  ر اماي  ،  2مقةمن  

( ماح  رات ر نصم و رارمة ر ةماية  ر خيي  فدال مةدةر ميةيد  ت الخيدر اتت ر حايةةدة  2)

 . ر2114 ،مصم  ،مةمتي  ر نير ر اماي   ، ر  ةص  

ممكددز ر كاددة   ،( يتاددح حاددس يتاددح و ريددا تةية  ر حيددةة ر ايةاددي  فددال ر دداتر ر نةميدد  3)

 .ر 2116 ،ر ماس   ،يمةس  ،ر كةايمال 
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جسةةةيقدد70ت دبرةةةضدبيةةةادد ةةةتياندت دااجةا ةةة)ت داج ةد ةةةقدجة ةةةتدفدسةةة(ب)اج ةةر ةةةد ةةةتد-4
 .م2017

 اهداف الدراسة : 

داجةررفد (يد  هامداجة ر)ت داال ()قداأ دافهتداأ  )ةهتدف داج ةة لداج  ر د.دد-1
دةان)نداج رقدب)نداجة ر)قدا  ()قدااج لسسقدا  ()قد.د-2
دب اادداجةتيانداجستبقد. ةتريقذدد70ة ()لدبرضد اادداجةتياندر مدد-3
)ةتب)ت دبرضد اادداجةتيانداجةد)دد.د-4 د رضددس(ب)ت داا 
دم2017جسيقدد70ت دبرضدبيادد تياندةةد)مدداج ةةر ت دااجةا )ت دجة تدفدس(ب)د-4

 منهج الدراسة  
برةةةةضد ةةةةاادد ةةةةتيانددةةيةةةةتالداجبت لةةةةقدفةةةةيد ةةةةدةداجدراسةةةةقداج ةةةةيه داجة ()(ةةةةيدجة ()ةةةةل

 . ج(ا افد (يدا)ةتب)تةقدادس(ب)تةقدد2017جرتمدد70اجة ر)ت داال ()قدر مد

 اهمية الدراسة : 
اجةنة)قداجةةيدةةيتاجهةتدفت   )ةقدةكةسلد ةدةداجدراسةقدا  )ةهةتد ةند )ةذد انةا هت د

 اجةيدة ظيدبهتداجة ر)ت داال ()قدفيداج ةة لداج  رف دادا  )قددار تدفيداجةي )قد

 : راسةحدود الد
 . مد2017جسيقدد70برضد اادد تيانداجة ر)ت دداال ()قدر مد

 :تقسم الباحثة هذة الدراسة الي اربع محاور كاألتى

المحووور األو: م موموووم الجمعيوواي األهميووة ووهووداهما ووهميتمووا هووي المجتمووع الم وور  
اج ةردددة(رلداجة ر)ت دا  ()ةقداسة)طدبة)نداج ةرددااجداجةقد دفهةيدك )(ةقدبتالرةةةتيدبشخ ة)ق

 ندطر)قديشةرداج ررفةقدااجةا يدالةتفةقداجد) ةراط)ةقد داةربحةقداجةهةادداج رد)ةقدااجة ت )ةقد
ج ز)ةةةدد ةةةنداجةي )ةةةقداالةة ت )ةةةقدااال ة ةةةتد)قد دااجةةةة ل)ردفةةةيداجس)تسةةةت داجرت ةةةقداةر )ةةةقد

د  هامداجةنت ن.
اةراددبدا)ت دظهارداج يظ ت دا  ()قدفةيد  ةردإجة داجةةرنداجةتسةلد شةرد د )ةذد

بتسةةمداجة ر)ةةقداج)ايتي)ةةقدبتاسةةكيدر)قد دد1821ة ر)ةةقدأ ()ةةقدفةةيد  ةةرد ةةتمدديشةة  دأال
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ابرد تدةااج دة س)سداجة ر)ت د دفهيتكدة ر)ت ددا دطتبلدلةةتفي د لةلدة ر)ةقد  ةرد
د1868 داة ر)ةةةةقداج رةةةةترفد ةةةةتمدد1859ج(ب ةةةةذدفةةةةيدةةةةةتر)مداج نةةةةترةداج  ةةةةر)قد ةةةةتمد

د)يةةةة د لةةةةلداجة ر)ةةةةقدد دا يةةةةتكدة ر)ةةةةت ددا دطةةةةتبلد1875ااجة ر)ةةةةقداجةبراف)ةةةةقد ةةةةتمد
د.ددد1881اة ر)قداج ست يداجخ)ر)قداجةبط)قد تمدد1878اجخ)ر)قدااسال )قد تمد

د1923لةةمدازد ةةر داجة ر)ةةت دا  ()ةةقدفةةيد  ةةردازادد ةةدد تد ةةلدا ةةةرافددسةةةارد
اد"د) ةةقداج  ةةر)ندفةةيداجةة ةةلداةكةةا)ندة ر)ةةت د د )ةةذدزادد ةةدد تد30فةةيد تدةةةهدر ةةمدل

ة ر)ةقدفةيداج ةةرةدد633إجة دد1924ادد1900 ت يدة ر)قدفيداج ةرةد تدب)ندد159 ند
  1444:ددد1925 تدب)ند

 يةةدد ية ةةفداجةسةةر)ي)ت دبةةدأ د ركةةقدايةرةةتشدةد)ةةدةدفةةيداج ةة ةةلداج ةةدييد  ا ةةتذد
أجةةفدد16.800 ةةتد)ةةةترلد2014ااجة ر)ةةت دا  ()ةةقدخ ا ةةتذد د )ةةذدب(ةة د ةةدد تدفةة د

 ة ت )قد ال))ند نااذدةر لدفيد خة(فداج ةتال داالةد3ة ر)قداةنمدي اد

د ت  داجة ر)ت دا  ()قدفةيد  ةرد يةدديشة ةهتدبة داارد د)ةدةدفةيدةةةد)مداجخةد ت د 
 )ةةداندد17ا ةةددب(ةة د ةةددد )ةةتد)نداجر ةةلداجةةةيدةر ةةلدبهةةتداجة ر)ةةت دا  ()ةةقدفةةيد  ةةرد

 (.1)  ل

 ز)ةةةزدسةةةرداندا:خةةةراند:داجة ر)ةةةت دا  ()ةةةقدا شةةةك(قداجة ا)ةةةلد دارشةةةقدس)تسةةةت د ددا1لد
دمد.د2014 دااسكيدر)قد دة هار)قد  رداجررب)قد دد ركزد يدج(س)تست داجرت ق

 ند يتدة للداجة ر)ةت دا  ()ةقد  ةلداج ةة ةلداج ةدييدفةيدكل)ةرد ةنددالداجرةتجمد د
اكل)ةةةرد ةةةنداجة ر)ةةةت دةبةةةداد ا)ةةةقد داةيةهةةةيدفةةةيدغنةةةاندشةةةهاردرغةةةمدةةةةاافردرأسداج ةةةتلد

فةةةيدإ)ةةةةتدداجةةةالزمداةةةةاافرد ةا ةةةت داجبةةةةتيد ااجسةةةبلد ةةةادأندإدارةد ةةةد دبتجة ر)ةةةت دفشةةة( د
دادد1:ج)ت دالسة رار)ةهتدل

اةةةمدةرر)ةةفداجة ر)ةةقد"دب يهةةتدكةةلدة ت ةةقددا دةيظةة)مد سةةة ردج ةةدةد ر)يةةقدةةةة جفد ةةند
 ادد2أشختصدطب)ر)قدأاداشختصدا ةبتر)قدأاد يه تد رتذ دجة ة)قدبرا ةهت"دل

ك تدةررفداجة ر)قدب يهتد"داة تقد ةددد ةندا شةختصدف) ةتدب)ةيهمد (ة دإيشةتيدك)ةتند
)يقدأادغ)رد ر)يق دداندأند)كاند ةدفهمداج  ةالد (ة داجةربنداج ةتدفد ديظت يدج دةد ر

 :ادجكدة ة)ةتذدجبرضد ندأغراضداجبردااجةكت لد أادة ة)قديشتطد نداجيشتطت داجةتج)قد

 د)ييد داةة ت يد دلةتفيد د  يد دةي افد دةا افد دةةييد.د-1

 ةربافد دةر() يد د ( يد دب ليد دةدر)بيد.د-2
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  هييد د رفيد دشبتبيد ديستحيد دس)ت يد دةطا يد.د-3

 اج سةه(كد د  ت)قدا سرةد.دد-4

 اجكاارذد دا ز ت داة ة)قداجسال قدج( ةة لد.د-5

دا3اجةي )قدا سر)قد دااالةة ت )قد.ل-6
ك تدةررفداجة ر)ت د"ب يهتد يظ ةت دةطا )ةقدخت ةقددا د ال ةند لسسة)قداجةااحند

ج ةةةتال ديشةةتطهتداجرنةةا)قداافةةراددف)هةةتد داأ)نةةتذد)يظةةردإج)هةةتد يظ ةةقدجر (هةةتد دا  ةةددةد
 (ةةة دأيهةةةتدإ ةةةد داج يظ ةةةت داجداخ()ةةةقداجةةةةيدةشةةةرفد ()هةةةتدازارةداجةنةةةت ند دااجةةةةيد ةةةتمد

ج ااةهةةقد ةةتددا  ةةتجيدبشيشةةتحهتدفةةيد ةة رةةتةهم دية)ةةةقدجشةةرار مدب يهةةتداجاسةة)(قداج يتسةةبق
اجةهةةادداجداة)ةةق ددر)ةةقدةا )ةةد)رةةتياند ةةندا ة)تةةةت  دا ةةتد)ااةهايةةهد ةةند شةةكال د ةةندط

دا.دد1 لدةهادداج يظ ت داج كا )قل
اةةة ةيدأ  )ةةةقددارداجة ر)ةةةت دا  ()ةةةقدفةةةيداجةي )ةةةقداال ة ةةةتد)ق دفةةة داجةةةدارداجةي ةةةافد

دددد.اجدفدةةامدبهدبت ةبتر تداجن(لداجلتجذد ند ل(ذداجةي )ق
ايظرادجطب)رقد )زداجة ر)ت دااج لسست داجةةيدةرة ةدد (ة د يت ةرداج ةة ةلداجةةيد

ةةةةةامدف) ةةةةتدب)يهةةةةتدبةكةةةةا)ندة(ةةةةكداجك)تيةةةةت د دجةةةةدادةرةبةةةةردأ ةةةةرلدإجةةةة داج ةة ةةةةلدفةةةةيدة د)ةةةةددة
ا ة)تةتةةةهد ةةندخةةاللدكةةلدفةةردداكةةلدأسةةرةدداخةةلداج ةة ةةلد دطبةةةتذدج(يطةةتقداجةبرافةةيدجكةةلد
ة ر)ةةقد داجةةدادكتيةة ددرل)ةةقداج كا ةةقدفةةيدإنةةتفقد )ةةدانداجةي )ةةقداال ة ةةتد)قدإجةة د )ةةداند

دا2  لداجة ر)ت دل
-------------------------------- 

دارةداجة ر)ةةت دا  ()ةةقد/دكةةةتلد)خنةةلدجرخ ةةقداجا ةة ددا1لد    ةةدداجبةةتةارفد:دة سةة)سداا 
 م.د2014اجر( يداجختصدبة ر)قدسبلدسيتبلد داجةت رةد د

   ةةةددسةةةتجمدبةةةندة رةةةتند:ددارد يظ ةةةت داج ةة ةةةلداج ةةةدييدفةةةيدةي )ةةةقداج ةة رةةةت ددا2ل
 )ةةقدااجر ت)ةةقداالةة ت )ةةقد/دازارةداجةنةةت نداالةة ةةت يد دا  ()ةةقد دة ر)ةةقداجسةةتدا دج(ةي

 م.د2018ة هار)قد  رداجررب)قد د

ختجددر نتند ل تند:داج رشدداجةتياييد"ددج)لدإرشتدفدج(ة ر)ت دا  ()قدفةيداج  (كةقدا3ل
دم.2016 د كةبقداج (كدفهدداجاطي)قد اجر)تض د2اجررب)قداجسراد)قدد دط

ددد
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  رد ( داجةرغمد  ةتدةرتي)ةهد ةندبرةضداج را ةت دداةسةط)لداجة ر)ت دا  ()قدفي
أندةةامدبداردفرتلدفيدةي )قداج ةة رت داج  ()قد ةندخةاللداجةخطة)طدبتج شةتركقد دا ةاد
 ةةةتدأانةةة ةهدةةربةةةقد"دة ر)ةةةقداجز ةةةاردج  ت)ةةةقداجب)حةةةقد"د د )ةةةذدةةةةمدإ ةةةدادداةةةةةد)مدي ةةةاد د

 شةتركقد دةركةسدجخطقدةي ا)قدسيا)قدج يطةقد يشة ةديت ةرد دا ة ةتداذد (ة داجةخطة)طدبتج
أاجا)ةةةةت داال ة)تةةةةةت داج ر()ةةةةقدجةةةةةتطييداج يطةةةةةقد دا  ةةةةرداجةةةةدفد)سةةةةةد يدنةةةةرارةدد ةةةةمد

ددد3اجة ر)ت دا  ()قد دجة ر)لددار تدفيد  ()قداجةخط)طدبتج شتركقل
اج  ةةةارداجلةةةتييد:داج ةةةرقدبةةة)نداجة ر)ةةةقدا  ()ةةةقدااج لسسةةةقدا  ()ةةةقد)لسةةةسداجة ر)ةةةقد

كال  تد رتذدب )ذدالد)ةلد دد مدفةيدة )ةلدأشختصدطب)ر)قدأادأشختصدا ةبتر)قد دأاد
ا  ةةاالد ةةند شةةرةد أ ةةتداج لسسةةقدف)ةةةازدأند)ةةةمدة س)سةةهتدبشةةخصداا ةةددأاداكلةةرد ةةند

اال ةبتر)ةةةةةق داجكةةةةةندبشةةةةةرطدأند)ةةةةةةامداج لسةةةةةسدأاداج لسسةةةةة)نددا شةةةةةختصداجطب)ر)ةةةةةقدأا
 بةخ ةةةة)صد ةةةةتلدج ةةةةدةد ر)يةةةةقدأادغ)ةةةةرد ر)يةةةةق داأند)كةةةةاند ةةةةداداج ةةةةتلدكةةةةتفيد يشةةةةطقد

 ةررةدك تد)ةةازدأند)كةانداج ةتلداج خ ةصد ةةتراذدأاد يةةاالد أ ةتدبخ ةاصداج لسسقداج
 اجة ر)ت دا  ()ق ددفالد)شةرطدةخ )صدأ)قدأ االدجهتد ند بلداج لسس)ندأادغ)ر مد

اشةةهترداجة ر)ةةقدد)شةةةرطدةةةةد)مدط(ةةلدإجةة دإدارةداجة ر)ةةت داجةةةتبلدجهةةتد ةةةرداجة ر)ةةقد
ج(ة ر)ةةقددأند)ةنة نداجيظةةتمدا ستسةةيةبراف)ةتذ داةرفةةقدبةةهداج سةةيدا داج انةة ق دا)ةةةلد

 ةةدددأ نةةتيدد ة(ةةسداادارةد (ةة دأند)كةةاند ةةدداذدفرد)ةةتذد الد)ةةةلد ةةندخ سةةقد االد)ز)ةةدد
ددد: ندخ سقد شرأ تدةسة)لداج لسسقدا  ()قدف)ةمدبش د داجطرقداجلاللق

-------------------------------  

اجط لداج راقددراسةقد )داي)ةقدطترقد سند د)قد:ددارداجة ر)ت دا  ()قدفيدةرب)قددا1ل
د2003"د درسةةتجقد تة)سةةة)رد دك()ةةقداجةرب)ةةقدبسةةا ت د دةت رةةقدةيةةالداجةةاادفد د  ةةر د

 م.

   ةةةددسةةةتجمدبةةةندة رةةةتند:ددارد يظ ةةةت داج ةة ةةةلداج ةةةدييدفةةةيدةي )ةةةقداج ةة رةةةت ددا2ل
اج  ()ةةقد ددراسةةقد سةة )قد )داي)ةةقد (ةة د )يةةقد ةةند يظ ةةت داج ةة ةةلداج ةةدييداجةي ا)ةةقد د

دالد دةت رقد نر ا د د ة(قدا يةدجسدج(ر(ةامداايسةتي)قدااالةة ت )ةقد داجرةدددك()قداال
دم.د2015اد د9اداج ة(ددل5ل
فه ةةةيد  ةةةةدداجخط)ةةةةلد:ددارداجة ر)ةةةةت دا  ()ةةةةقدفةةةةيدة ر)ةةةةلداجةخطةةةة)طدبتج شةةةةتركقد"ددا3ل

دراسةةةقد تجةةةقدجة ر)ةةةقداجز ةةةاردج  ت)ةةةقداجب)حةةةقد داجيهنةةةقد داج ة(ةةةدداج ةةةتدفد شةةةرد داجرةةةددد
د مد.د2010د) )قداجستدا دج(ر(امداادار)قد د  رد داجلتجذد دأكت
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يظتمدأستسيد)نرهداج لسسدأاداج لسسان د ب)يتذدف)هدكةلد ةيهمد ة ةهدا  ةلدإ ت ةةهدد-
  دةيس)ةهد د  ةهداجةيدشتركدبهتد.د

 سةيددرس يد) رحدف)قداج لسةسدأاداج لسسة)ند)ةنة ندإ)نةتحد ةر)ند  ةندإيرةةتددد-
إرادةهد ( دةخ صداج تلد  يشتيداج لسسقدا  ()قد اسيد داجةتياييداجدفد)ة)ةزدجةهد

 إةرايد داداجةخ )صدفيدش نداج تلداج خ صد.د

سة)ةهدا )قد شهرةدافةتذد  كتمد تياندلداجداجقدادةةن نداسمداج ا ةيد د ة ةهد دةيد-
فةةيداا)نةةتحدبةخ ةة)صداج ةةتلداج ا ةة دبةةهدايشةةتيداج لسسةةقدا  ()ةةقد داأند)كةةاند

 .ددد15االد)ز)دد نددد3جكلد لسسقد ة(سدأ يتيد)ةكاند ند دددفردفدالد)ةلد ند

ا يشةةةطقد:دةر ةةةلداجة ر)ةةةت د (ةةة دة ة)ةةةقدأغةةةراضدفةةةيداج )ةةةتد)نداج خة( ةةةقدجةي )ةةةقد
 )ةةداندإالدبرةةددأخةةدد اافةةةت دفةةيدداج ةة ةةل دداالد)ةةةازدج(ة ر)ةةقدأندةر ةةلدفةةيدأكلةةرد ةةن

 )ندأيهد)ةازج( لسسقدا  ()قدأندةر لدفيدأ)تذد ةنداج )ةتد)نداج خ  ةقداالد)شةةرطدجهةتد
 .(1)أندة  لد ( دإدند نداجةهقداجكندبشرطدأالدةكاندببرضداج  الد ( دربن

 ووال م هيما يخص تأسيس الجمعياي األهمية وونشطتما ووغراضما والرقابة عميما 
كةةتند)ةةةمدةةةةد)مدد2002جسةةيقدد84ادبتجةةةتياندر ةةمد2اجة ر)ةةت دا  ()ةةقدبتج ةةتدةدلدإيشةةتي-1

دادجةةمدةةةردداجةهةةقداادار)ةةقد بةةتجرفضدد-ازارةداجةنةةت نداالةة ةةت يد-ا اراقداج ط(ابةةقد داا 
 )امدة بنداجة ر)قد شهرةد.دد60خاللد

د ف) ةةةقدج(ةهةةةقداادار)ةةةقدرفةةةضداسةةةةالمد2017جسةةةيقدد70ادبتجةةةةتياندر ةةةمد9أ ةةةتداج ةةةتدةدل
أاراقدااشهتردة  دز ةمد ةدمداكة تجهةتد أاد ةدمدةاافةهةتد ةلدأ ةدافداجر ةلدا  (ةيدا ةاد

 ا.1فيدشراطدةسة)لداجة ر)ت دا  ()قلد84 تد) للدةن))ةتذد ( د تدارددفيد تياند

 0292لسٌت  22(  هي القاًىى رقن 1ويتضح للباحثت هي خالل دراست كال القاًىًيي أى الوادة )

هوا يعتبر  ت هي البحث واالستعالم عي أهذاف الجوعيت جيذاً وبياًاتها،توكي الجهت اإلداري 

_______________ 

 دا ةةدةداجةةد مدد-سةةلالداةةةاالدد100د–   ةةددب)ةةا يد:د ةةتيانداجة ر)ةةت دا  ()ةةقد ا1ل
دم.دد2009 داجةت رةد دد2اجةتياييدج(ة ر)ت دا  ()قد داج ة ا قداج ة دةد دط

 م .  2002لسنة  48مقارنة بقانون  2010لسنة  00رقم ئ
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البةةةدد يةةةهدج  ت)ةةةقداج ةة ةةةةلداج  ةةةرفد  ةةةندإيشةةةتيدة ر)ةةةت دةنةةةةرد  ةةةدردأ يةةةيد
بسال قداج ةة لد أاد)كاندجهتدأفداية تيا دأخر دأادأ دافدأخر دغ)ردةي )قداج ةة ةلد

طر)ةةقداج  ةةرفد داجكةةندال)ةةةمدرفةةضداالاراقد اجكةةند سةةت دةداجة ر)ةةقد (ةة داجسةة)ردفةة داج
ددداج  )نداةةد)مدكلداستحلداج شارةداسةك تلدا اراق.

ااجةةةةيدةخةةةةصدبةةة غراضداجة ر)ةةةت د ةةةدد د ةةةد دداد ةةةنداجةةةةتيانداجةةةةدد)ةةةد 14ااج ةةةتدةدل2
ا ةةةداد)رةبةةةر داجةةةبرضددداج ةةةتدةد  ةةةلداجة ر)ةةةت دفةةةيد )ةةةتد)نداجةي )ةةةقدااجر ت)ةةةقداالةة ت )ةةةق 

اج رةةةرافدد1964سةةةيقدجد32اأندفةةةيد ةةةداد ةةةادةدجةةةةتياندر ةةةمدداجة ر)ةةةق دة ةةةة)مد يشةةةطق
دا.2بةتياندة  )مداجر لدا  (يل

ةة ةةقداجبت لةةقد ةةلديت ةةد د ةةدةداج ةةتدةد د )ةةذدأنداج ةة ةةلد)ةةةلدأند)كلةةرد ةةندإيشةةتيد
اجة ر)ةةةت داجةةةة دةة ةةةقداة(بةةة دا ة)تةتةةةةهد دفةةةيدخطةةةطداجةي )ةةةقد اأ)نةةةتذد)ةةةةلدأند) سةةةند

إةةةرايداجطر)ةةقدج(ر ةةلدا  (ةة دفةة دكةةلداج )ةةتد)ند دادفةةيدي ةةسداج ةةتدةدف) ةةتد)خةةصد ظةةرد
اسةةةةطال ت درأفدأاديشةةةردأادإةت ةةةقديةتحةهةةةتد أاداةةةةرايدا ب ةةةتذداج )داي)ةةةقدإالدبةةةتجرةاعد
ج(ةهقداأخدد اافةةهةتد دةخة(ةفداجبت لةقد ةلد ةداد الند ةدادةسةةخد هددبرةضداجة ر)ةت د د
كةة داةداخ ةةتيدأخطتحهةةتد دا ةةدد تيةة داجبت لةةقدأليةةتيد  (هةةتدك سةةت دد ةةد)رد ةةتمدج لسسةةقد

ت ددااسةةةطال )قدااج )داي)ةةقداجةةة د ت ةة دبهةةتداجةةةتيداجنةةايد (ةة داجدراسةةدخ)ر)ةةقد داأليةةتي
اا ةةةلداجة ر)ةةةت دا  ()ةةةقدفةةة د  ةةةردبد ةةةقد داأخةةةدد:رايد )يةةةت د ةةةنداجة ر)ةةةت دإالدبرةةةدد
اجرةةةاعد ةةدةد ةةرا دإجةة دأ ةةندازارةداجةنةةت ند داةةة خ)ردإسةةةالمداج اافةةةت د داجةةمدة  ةةلد

ر)قداجب ةذداجر( ةيد دااجةطةا)رد لداجب)تيت دبتجةدرداجكتفيد دا داد تد) للد ةبت دفيدط
اج ر( دجهد داجة ر)ت د داةسةخد هدبرضداجة ر)ت دكيةطقدراب قدفةيد  ترسةقدأيشةطةهتد
غ)رداجةتياي)قد دارفنهتداجةتمدفة د سةت دةداجبت لةقدااج هة ة)ندبةتجةطا)ردب ةةقداج اافةةت د

دا1ل.د ا ددةكاندد اافةت د سةافت د دا)ةمداا ةداردب  دأسبتلد

----------------------------- 
 د ()قداجةد)ددلد ةتبرةت دة ()()ةقدا ر)مدا )دد خ) رد:د رايةدف د تيانداجة ر)ت دا دا1لد

 مد.دد2019 ركزداجدراست داجس)تس)قدااالسةراة)ة)قد دةر)دةدا  رامد د  رد د

 دد ركزد ردادجةد مداجةرب)ةرداجر  ةيد:داجسة(طقدا يظ ةت داج ةة ةلداج ةدييدفةيد  ةردا2ل
دمد.د2016إ دارا داج ركزد داجةت رةد د

 



 

                                                    021 

 

 
 اجررب)ةةةقبة هار)ةةةقد  ةةةردد2017ادجسةةةيق70دراسةةةقديةد)ةةةقدلدة ()()ةةةقدادجةةةةتيانداجة ر)ةةةت دا  ()ةةةقدر ةةةمدل

 

 2019 يونيوالعدد      والعشرون  الخامسالمجمد 

أةةةتز دج(ةهةةقداادار)ةةقدأندةةةةامد مدد2017جسةةيقدد70اد ةةند ةةتياند64اج ةةتدةدر ةةمدلاد3
با ةةفديشةةتطداجة ر)ةةقدج ةةدةدالدةةةةتازدسةةيقدإداد ةةتدارةةةت داادارةدأنداجة ر)ةةقد ةةددختج ةة د

 يه ةتد (ة ددأادجمدةر(ند ةندأ)ةتذد دأاداج  الد ( داجة ا)لد داشةراطت دة لداجةبر ت د
ددد. ا رهتدااجكةرايي

ادأليةةتيداجدراسةةقداج )داي)ةةقدجةةبرضداجة ر)ةةت دا ةةندأ ل(ةهةةتدة ر)ةةقدأاالد دبيةةت داأاالدد1لد
ب يطةةةةقداج رةةةتد ددةةةةمدرفةةةضدةاز)ةةةلدإسةةةةب)تيت د (ةةة دفر)ةةةقداجر ةةةلدبتجة ر)ةةةقد درغةةةمدأند

اج اافةةقداجبت لقدأخد د اافةت د نداجازارةدبش داد تدبتجب)تيت داج ط(ابقدب ةقدأندخطةتلد
بد ةةةقددجةةةمد)ةةةدكردبةةةقدك( ةةةقدةاز)ةةةلدااسةةةةب)تنداجةةةمد) ةةةدددبةةةقد ةةةت  داجب)تيةةةت دأاداج ر(ا ةةةت 

سةةةيةة داجبت لةةقد ارفةةضد ةةد)رداجة ر)ةةقدإ ةةدادداجبت لةةقدبةة  ديةةاعد ةةنداجب)تيةةت داجبسةة)طقداا 
أيهتد ه تدأخةد د اافةةت دجةمدةةة كند ةندأخةدداجب)تيةت داج ط(ابةقد درغةمدأند ةدةداجة ر)ةقد

اأكلر ةةةتد ةةةةدداد  ةةةةتددفةةةلداجبت لةةةةقدأندةسةةةةةك لددراسةةةةهتدبةةةةداند ةةةةدةد ةةةندأ ةةةةمداجة ر)ةةةةت د
اجة ر)ةةقدبةةلددفرهةةتدإ ةةرار تد (ةة دأندةسةةةك لدب لهةةتدب  رد ةةتدف) ةةتدبرةةددكدراسةةقدب ل)ةةقد

د سةة(قدج(يشر.
ادانداشةةةةراطداج(ةةةةةايدإجةةة داج  ك ةةةةقداج خة ةةةقد دا ةةةةدد دادجةةةكدب اةةةةلد ةةةةراردإدارفد

ةيب)ةةقداجةةةا يدجةيظةة)مد  ةةلداج يظ ةةت دا اسةةة دذداجةةةتياندةهةةتزادةد)ةةداذد)سةة  دلاجةهةةتزد
 و  أ نتيدكتجةتجيد10 ندشكلداجةهتزدةغ)رداج كا )قداد)

ةهت دأ ي)قد ندازارةيداجةدفتعدااجداخ()ةقد داةهةتزداج خةتبرا داجرت ةقدد3  ل(يد -
اجةرةةةةتانداجةةةةداجيد دد–اجرةةةةدلدد–  ل(ةةةة)ندازارا دلدخترة)ةةةةقدد2بتانةةةةتفقدإجةةةة د د

االد داجر تبةةةقداادار)ةةةقد داأ طةةة داجةةةةتيانداجبيةةةكداج ركةةةزف د كتف ةةةقدغسةةة)لدا  ةةة
اجكت (ةةةةةقدفةةةةةيد ةتبرةةةةةقداج يظ ةةةةةت دا  ()ةةةةةقداجخت ةةةةةقدجهةةةةةداداجةهةةةةةتزداج ةةةةةال )قد

 ا.1لاااشرافد ()هت

فةةيد ةةد داج ةةتدةدرغةةمدأندةهةةادداجكةةةتلدااج ةا )ةةاند د ةةددا ةبرةهةةتد ةةندا ةةمد ةةاادد -
 ةةةةلدأفدااليةةةةةةتدا دج(ةةةةةتيانداجةد)ةةةةدد دإالدانداجبت لةةةةقدةرةبر ةةةةتديةطةةةةقد ة)ة)ةةةةقدجر

ة ر)ةةةقدج ةةةتجنداج ةة ةةةلدبشةةة تف)قد دفكةةةانداةةةةاددةهةةةتزدر ةةةتبيد كةةةا يدكت ةةةلد
) كنددبرةضداجةهةت داأةهةزةداجداجةقد ةندااشةرافد (ة داجة ر)ةت داجةةيدةر ةلد
ج ةةةةتجنداج ةة ةةةةل ددة لةةةةلدإنةةةةتفقدابدا)ةةةةقد ة)ة)ةةةةقدجةي )ةةةةقداج ةة ةةةةلد دانةةةة تند

خد ةقددسال ةهدفيدي سداجا  د داةاظ)فداجة ر)ت د ( داخةالفدأياا هةتدفةي
ةي )ةةةقداج ةة ةةةلد داجةةة)سدجخد ةةةقدأغرانةةةهتداجخت ةةةقد دفالبةةةدد ةةةنداةةةةاددةهةةةتزد
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ر ةةةتبي ددا ةةةةتبلد (ةةة د ةةةداداج سةةةةا دجنةةة تندأ ةةةنداسةةةال قداج ةة ةةةلد دا ةةةداد
 س)  يداج ةة لدف) تدبردد ندة د)ت دكل)رةد ددةةتب(هد.د

ا د (ة دأيةهد"دالد)ةةازدج(ة ر)ةقدفةةند ةةردد70 نداجةتياندر مدد21ادةيصداج تدةدر مد4
أاد كتةةةةةلدةتبرةةةةقدجهةةةةتدفةةةةيدأفد  تفظةةةةقد ةةةةند  تفظةةةةت داجة هار)ةةةةقد ةخنةةةةلداشةةةةرافهتد
اج بتشةةةرد دج ةتبرةةةقداةي )ةةةددأيشةةةطةهتداج خة( ةةةقد دبخةةةالفد ةر ةةةتداجرح)سةةةيدإالدبرةةةدد اافةةةةقد
كةتب)ةةةةقد سةةةةبةقد ةةةةنداجةةةةاز)رداج خةةةةةصد دأاد ةةةةند) انةةةةهد د انةةةة تد يةةةةااند ةةةةداداج ةةةةةرد

د.دا2اجرت ()ندف)هل اجيشتطداج سةهدفد ااج د)رداج سالد يهداد
)رةبةةرداجةةبرضد ةةد داج ةةتدةدة ةةة)مدجيشةةتطداجة ر)ةةقد داأنداجةةةتياندبهةةدادانةةلدا ةةتمد
ةةةرايا دة ةةدد ةةنديشةةتطهتد أ ةةتدفةةيدرأفداجبت لةةقدأند ةةداد)سةةت دد (ةة دد اجة ر)ةةقد را )ةةلداا 
ن تندا  نداجةا  دج( ةة لد  ندأفدإيشتيا دةد)دةدجهةتدأغةراضدغ)ةرد شةرا هدةهةزد

ةد ا ةةدد ةةتي داج ةة ةةلداج  ةةر د  لةةلد ةةد داج ةةةرا دفةةيداجسةةتبقدك)ةةتنداج ةة ةةلد داةنةةرد
ا ةةةةنديشةةةةتطهتداج شةةةةبا  دأ ةةةةتدإدادة ةةةة داالةةةةةرايا داةةةةةمدأخةةةةدد اافةةةةةقداجةةةةاز)رداج خةةةةةصد
شخ ةةة)ت ( ددإيشةةةتيد ةةةةردةةةةدد)ةةةدد دا ةةةداد ريةةةت داندا ةهةةةزةدا ة ةةة دبتالسةةةةرالمداجة)ةةةدد

دلد.د اةة  داج ةتحقدارايد داداج ةرد األبة د ال )ةهدجخد قداج ةة 
ااجرةابةةت داجةةةيدةا ةةلد (ةة د ةةند)خةةتجفد دلتي)ةةتذد:دف) ةةتد)خةةصدة ا)ةةلداجة ر)ةةت دا  ()ةةقد

دد-اجةتياند:د
أيهدالبددج(ة ر)ةقدا  ()ةقد دأندةخطةرداادارةددد70اد ند تياند24ةيصداج تدةدر مدل

دادجمد) (هتدردد نداجةهتزداجةيظ) ةيدخةاللد ف)ريةيددجةكدأيةهدد)ةامد د60ب )قدة ا)لدجهتداا 
ا)ةةةةازدج(ة ر)ةةةقدأندةةبةةةلداةة(ةةةة دا  ةةةاالدااج ةةةين دااجهبةةةت د ةةةنداجة ا)ةةةلد دةةةةمدرفةةةضد

أشةةةختصدطب)رةةة)ندأادا ةبةةةتر))ند  ةةةر))ن دأادأةتيةةةلد ةةةندخةةةتر داجةةةبالدد أاد ةةةندداخةةةلد
اجةةةةبالدد د (ةةةة دأندةةةةةادعدة(ةةةةكدا  ةةةةاالدفةةةةيد سةةةةتبهتداجبيكةةةةيد داندغ)ةةةةر دااجة شةةةة)ردفةةةةيد

ا ةددة(ةةيدة(ةكدا  ةاالددسةالةهتدبدجكد دا) درداجاز)رداج خةصد راراذد)يظمدإةرايا دا اد
د____________________

د ند تيانداجة ر)ت داج  رفددد73/دد24   دد تدلدس() تند:د رايةدفيديصداج تدة)نددا1لد
HTTP/WWW.LEGAL-AGENDS.COM,2017  

ا2ل
 .  2هرين وحيذ هخيور : قراءاث في قاًىى الجوعياث األهليت الجيذ ، هرجع سابق ، ص  

ادجكدفيدخاللدلالل)ند)امد  لد ندة(ةةيدا  ةاال دادخاجهةتدداجةهتز برددأخددرأفد
اج سةةةتلداجخةةةتصدبتجة ر)ةةةقداج(ةهةةةتزداج ةةةقدفةةةيداال ةةةةراضد داة ةةةددداجالح ةةةقداجةي )د)ةةةقد
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ةةةرايا دااخطةةترد إةةةرايا دا اا ةةددة(ةةةيدا  ةةاالدااتلةةترداج ةرةبةةقد (ةة د ةةدمداج اافةةةقد اا 
 ا.1ا تد)ةن يهد ندب)تيت دا سةيدا ل

 د داج تدةد ندس(ب)ت داجةتيانداجةدد)ددب تدالد)س ندج(ة ر)ةقد ةند)رةبرداجبرضدأند
دة(ةيدأ االدإالد ندخاللددارةد سةيد)قدكت (قد ابر(مدةتمدجألةهزةداج(از)رداج خةصد.د

ادفيدرأفداجبت لقدا ندخاللد ال ظتةهتدأليتيد  (هتدك سةت دد ةد)رد ةتمدج لسسةقد
ج ةةةتدةدةنةةة نداجشةةة تف)قدااجانةةةاحد دخ)ر)ةةةقدةة(ةةةة دةبر تةهةةةتد ةةةندخةةةتر داجةةةبالدد دأند ةةةد دا

اجكةةةندبشةةةرطدأندة)سةةةرداجةهةةةهداادار)ةةةقدااةةةةرايا داة ةةةدد تدفةةة د ةةةدةدبسةةة)طقد)ةةةرددف)هةةةتد
اجةهةةةتزد (ةةة داجة ر)ةةةقدبةةةتجةبالد دأابةةةتجرفضدا سةةةت دةداجة ر)ةةةقد (ةةة دة ةةةا)لداجخطةةة  د

 بسر قد ة دالد)ةمدةرط)لدأ  تلداجة ر)ق.

فةةةيدبةةةتلدد2017جسةةةيقدد70ر ةةةمدد ةةةند ةةةتيانداجة ر)ةةةت داجة)ةةةدد87اج ةةةتدةدر ةةةمدةةةةيصداد2
اجرةابةةةت د (ةةة د:دةةةةةرااحد ةابةةةقداج ةةةبسد ةةةندسةةةيقدإجةةة دخ ةةةسدسةةةياا  ددبتانةةةتفقدإجةةة د

د5أجةةةفدةي)ةةةهد داالدةز)ةةةدد (ةةة د ()ةةةاندةي)ةةةه دا)رت ةةةلدبتجسةةةةندد50غرا ةةةقدالدةةةةةلد ةةةند
سياا د ( د رتايقدأاد شتركقد يظ قدأةيب)قدفيد  ترسقديشتطدأ (ةيدفةيد  ةر دداند

ادإةةرايدأاداج شةتركقدفةيداةةرايدب ةاذد )داي)ةقدأاداسةةطال ت داج  الد ( دة ةر)ندأ
د سبةقدد اافةقد ( داج  الدرأفدفيد ةتلداجر لدا  (ي ددان

أجةةفدد500أجةةفداد20ا)رت ةةلدبةةتج بسدج ةةدةدالدةز)ةةدد ةةندسةةيقد اغرا ةةقدةةةةرااحدبةة)ند
ةي)هد ندارةكلد"دةراحمد"دكيةلد ةرداجة ر)قد إج د ةةردةد)ةددبخةالفداج خطةردبةهدطبةةتذد

 ا.1 نداجةتيانلد88جيصداج تدةد

ةز)دد ندأجفدةي)هد كلد ندبتشرديشتطد ندأيشطقداجة ر)قد بةلدإة ةتمد )ةد تداكةلد
د ندأيش د ةردج(ة ر)قدداند (مداجةهقداادار)قد.

 

د----------------
جسيقدد70 لسسقد ت  دج(سالمدااجةي )قدا ةاقداايستند:د سادةداجالح قداجةي )د)قدجةتيانددا1ل

 .مد2019ا دةدة ()لداجسستسقداجرت قدا ةاقداجبيستند دبة هار)قد  رداجررب)قد د دد2017

 ددأيهةةةتد بةةةتج دف)هةةةتد2017جسةةيقدد70 ةةةند ةةةتياندد87)ةنةةند ةةةندخةةةاللديةةصداج ةةةتدةد
دبشدةد ند )ذداجرةابت د اجةيدةةلد ( د رةكبيداج ختج ت د دا نداةهقديظرداجبت لقد
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اجةةيدد2002جسةيقدد84بةةتياندد79 تدةدر مدب ةتريقد دةداج تدةدفيداجةتيانداجةد)دد بتج
أالفدد10ةةةيصد (ةة د:د"د)رت ةةلدبةةتج بسد ةةد دالدةز)ةةدد ةةندسةةيقد اببرا ةةقدالدةز)ةةدد ةةند

ةي)ةةةهد ةةةند)يشةةةكدة ر)ةةةقد)كةةةانديشةةةتطهتدسةةةر)تذدأادبتشةةةردأيشةةةطقد ختج ةةةقدج ةةةاادداجةةةةتياند
 ا)رت ةةلدبةةتج بسدج ةةدةدالدةز)ةةدد ةةندسةةةقدأشةةهرد داببرا ةةقدالدةز)ةةدد ةةندأج ةةيدةي)ةةه دكةةلد
 ةةندأيشةة دك)تيةةتذدة ةة دأ د سةة  د د)ةةةامدبيشةةتطد ةةندأيشةةطقداجة ر)ةةت د دأاداج لسسةةت د
ا  ()ةةقدداندأند)ةبةةلدا  كةةتمداج ةةةررةد ةةند ةةداداجةةةتياند دا)رت ةةلدبةةتج بسد ةةدةدالدةز)ةةدد

مد يتسةةبقدا شةةرا قد د )ةةذدأندد2002جسةةيقدد84بةةةتياندد79دشةةهرداببرا ةةقدالد3 (ةة د
داأ  ت تدسيقدج ندارةكلد ختج قدجي اصداجةتياند.ددشهار د3اجرةابقدةبداد ن

ادفةيدبرةضد ةااد دفةةطد ةدد)ة)ةددبتج رةلد ر)ةقداجة ر)ةت دا  ()ةقد70أ تد تياندر ةمدل
دا)بتج دفيداجرةابت د.

المحور الرابع مايجابيواي و سومبياي بعوو موواد قوانون الجمعيواي االهميوة الجديود رقوم 
 م من وجمة نظر الباحثة م 2010( لسنة 00)
 يجابياي ما
انداجة ر)ةةةت داال ()ةةةقدشةةةر)كداستسةةةيدفةةةيد  ()ةةةقداجةي )ةةةقداج سةةةةدا قد ةةةلداسةةةةخدامدد-1

داداا در تب)قد خة( ق.
)يصداجةتيانداجةد)دد (ةيدايشةتيد )حةقداطي)ةقد ةنةمد  ل(ة)ند ةنداالةهةزةداال ي)ةقدادد-2

ذدازارةداج تج)ةةق.....ادةةةةاجيدب ةةد–اجةةدفتعداداجةهةةت داج كا )ةةقداالخةةرفلدازارةداجةنةةت ند
دط(بت داج  الد (يدة ا)لداةيبيدا يند اافةقداجه)حقد (يد داد سبةتد.

)(ةةةزمداجةةةةتيانداجة ر)ةةةت داال ()ةةةقدب يشةةةتيد سةةةتلدرسةةة يدفةةةيدا ةةةدداجبيةةةاكداجختنةةةرقددد-3
جر تبةةةقداجبيةةةكداج ركةةةزفداج  ةةةرف د ةةةلداخنةةةتعدااليشةةةطقداج ر()ةةةقدج(ة ر)ةةةقدجر تبةةةقدازارةد

دتندة ة)قداج  ( قداجر()تدج( ةة لداجةنت ندب  ةبتر تداجةهقداالدار)قد ادجكدجن 
د--------------------------

 ركزد ردادجد مداجةرب)رداجر  يد:داجس(طقدا ةط(بت داج ةة ةلداج ةدييدفةيد  ةرد د رةةلددا1ل
 .دد9ستبقد دص

 

يةصداجةةةتياند (ةيداسةةيتدداجةةراردب ةةلداجة ر)ةةقد)كةاندج(ةنةةتيداجة)سد ةةندخةةاللدازارةدد-4
داجةنت ند
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غ)ةرداج كا )ةقداالةيب)ةقداجراغبةقدفةيداجر ةلدفةيد  ةر دد يةددط(ةلد (ةيداج يظ ةت دد-5
اجةةفدةي)ةةقددأادد300اجة ةةر)نداط(ةةلدةةد)ةةدةد دأادةرد)(ةةقدرسةة )تذداندةةةدفلدرسةةامد ةةدر تد

 ت)رتدجةةقدبتجةةداالردا  ر)كةة د د)ةةةمدة د)ةهةةةتدبتجر (ةةقداجةةة دة ةةدد تداجةهةةقداادار)ةةةقدلدازارةد
سسةةت دا  ()ةةق دا)ةةزدادد ةةداداج ب(ةة داجةنةةت ناد)انةةلدفةة د ةةيداقدد ةةمداجة ر)ةةت دااج لد

%دكلدخ سدسي)ندادجكدجنة تندأ  ة دإسةة تدةدج  ةر دانة تندةد)ةقد20ب تد)رتدلد
داج يظ قدا ةيب)ق.

 سمبياي م 
 نداجةتيانداجةد)دد اند)رت لدبتج بسداجةدفدالدةز)ةدد ةدةد ةندسةيقدد88ةيصداج تدةدد-1

ادشةةتركداادشةةتركداجةفدةي)ةةقدكةةلد ةنداةةةرفدب ةذداد20اادببرا ةقداجةةةيدالدةةةلد ةةند
فةةيداةةةرايدب ةةذد )ةةداييدااداسةةةطالعدرأفدفةةيد ةةةتلداجر ةةلداال (ةةيددانداج  ةةالد

د (يد اافةت داجةهت داج ري)قد بلداةراحهتد
 (يداند)ةمد رت (قداجة ر)ت دا  ()ةقدفةيدشة نداسةةهالكداج )ةتةدادد12ةيصداج تدةدد-2

داجكهربتيداداجبتزداجطب)ريد رت (قداالسةهالكداج يزجيد
اجةةةتيانداجةد)ةةدد (ةةيدافدبت ةةذدداةةةرايدافددراسةةقداادافداسةةةطالعدرأفدداندد) ظةةرد-3

دة ر)ند نداجداجقداالد) كنديشرديةتح د دةداجدراست داادب دند نداجداجقد
اجةفدةي)ةقد دا ةتدفةيدد10 يددة س)سداجة ر)قدفيداجةتيانداجةد)مدكتندالبدد ندسداددد-4

داجفدةي)قدد50اجةتيانداجةد)ددالبدد ندسدادد
(صداجبت لقد ندداجررضداجستبقد جةبرضدي ةاصد ةااددكةالداجةةتياي)ند ةتياندةسةخ

جسةةةيقدد70 داد ةةةتيانداجة ر)ةةةت داال ()ةةةقدر ةةةمد2002جسةةةيقدد84اجة ر)ةةةت داال ()ةةةقدر ةةةمد
داجةا )ت دااج ةةر ت دا ة)قدد2017

ف) ةةةقدج(ةهةةةقداادار)ةةةقدرفةةةضداسةةةةالمدد2017جسةةةيقدد70ادبتجةةةةتياندر ةةةمد9اج ةةةتدةدل
 ةةةمد ةةةدمداكة تجهةةةتد أاد ةةةدمدةاافةهةةةتد ةةةلدأ ةةةدافداجر ةةةلدا  (ةةةيدأاراقدااشةةةهتردة ةةة دزد

 ) كةندة ةةتد داجيةةةددفةة د ةدةداج ةةتدةدا ةةة دالد)كةةاندةنة))قد (ةة داجر ةةلدا  (ةة د ا)كةةاند
سببتذدفة د ةزافدا فةرادد ةندإيشةتيدة ر)ةت دةخةدمداج ةة ةلد )ةةمدة د)ةدد ةدةدالةز)ةدد ةند

دادةةةمداجةةرفضدةسةةت ددأسةةبا )ندفةةةطد)ةةةمدخالجهةةتدةشةةك)لدجةيةةقدج  ةةصدا اراقداج ة د ةةقد اا 
اجةهةةةهدداجة ر)ةةةقدفةةة دإسةةةةك تلدا اراقداج ط(ابةةةقدد أ ةةةتدإداجةةةمدةةةةردداجةهةةةهداادار)ةةةقدبرةةةدد

دا سبا )ندة بنداجة ر)قد شهرةدد
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اد ةةنداجةةةتيانداجةد)ةةددااجةةةيدةخةةةصدبةة غراضداجة ر)ةةت د  ةةدد د ةةد د14اج ةةتدةدل
)ةةق داد ةةداد)رةبةةر داجةةبرضداج ةةتدةد  ةةلداجة ر)ةةت دفةةيد )ةةتد)نداجةي )ةةقدااجر ت)ةةقداالةة ت 
اج رةةةرافدد1964جسةةةيقدد32ة ةةةة)مد يشةةةطقداجة ر)ةةةقد اأندفةةةيد ةةةداد ةةةادةدجةةةةتياندر ةةةمد

بةةةةتياندةةةة  )مداجر ةةةلدا  (ةةةيد د ةةةنددراسةةةقد ةةةدةداج ةةةتدةد)ةنةةةندج(بت لةةةقدأندف)هةةةتدإ ةةةةتمد
اة د)ةةددبتج رةةلدج(ر ةةلدا  (ةة د دفب ةةتدأنداج كا ةةقدغ)ةةرد ةةتدرةد (ةة دة(ب)ةةقدكةةلدإ ة)تةةةت د

(ةةةةلد ةةةةنداجة ر)ةةةةت دا  ()ةةةةقداج سةةةةت دةد دإداذد)ةةةةةلدأندةةااةةةةةدداجة ر)ةةةةت داج ةة ةةةةلداةط
ا  ()ةةةقدفةةة دشةةةة داج )ةةةتد)ند اجةةة)سدفةةة د )ةةةةدانداا ةةةددفةةةةطد ةةةة د)ةةةةمدة(ب)ةةةقدإ ة)تةةةةةت د
اج ةة ةلدفةة د ةةةتال د ةرةةددةد دأ ةةتددارداج كا ةةهد يةةتد)ك ةةندفةة دز)ةةتدةداجةهةةت داجر تب)ةةقد

ةد (ةةة داج ةة ةةةلد دا (ةةة داجةهةةةقدا ةتبرةةةقدأ  ةةةتلد ةةةدةداجة ر)ةةةت دبد ةةةقد ةةةة دةرةةةمداج تحةةةد
داادار)قدأندةشةلدإيشتيدة ر)ت د ةرددةدف د )تد)ند خة( ق.

 (ةة دأيةهد"دالد)ةةةازدج(ة ر)ةقدفةةةند ةةةرا دأادد70اد ةنداجةةةتياندر ةمد21اج ةتدةدر ةةملد
ةخنةلداشةرافهتداج بتشةرد د  تفظةت داجة هار)ةقدد  تفظقد ةند كتةلدةتبرقدجهتدفيدأف

ج خة( قدبخالفد ةر تداجرح)سيد إالدبردد اافةقدكةتب)ةقد سةبةقدتااةي )ددأيشطةه د دج بتشرةد
اجيشةةةتطداج سةةةةهدفد د) انةةةهد انةةة تد يةةةااند ةةةداداج ةةةةر ةةةنداجةةةاز)رداج خةةةةصد أاد ةةةند

 د ةةةندأ ةةةمدةا ةة)ت د ةةةدةداج ةةةتدةدأيةةةهد ةةندا   )ةةةقدأخةةةدد اافةةةةقداجةةةاز)ردااج ةةد)رداج سةةةالد
 يةتكدإةةرايا دةرطةلداج خةصد ( دإفةةةتحد ةةتردةد)ةدةدجةي سداجة ر)ةقدبشةرطداال)كةاند

  ةةلداجة ر)ةةقد دابةةت خصدأند ةةدةداجة ر)ةةقد ة)ةةدةدا شةةهرةدبتجةهةةهداادار)ةةق دف)ةةةلدأند
ةس نداجةههداادار)قدف دأ لد دةد ج(ة ر)ةقدب ةةند ةةرا دأخةر داة)سةرد ()هةتد ةدادا  ةرد

د  لداج  تظد ( داجة ةقد ندأ دافداج ةر اأيقد)خدمداج ةة لدبتج رلد
أيةهدالبةددج(ة ر)ةقدا  ()ةقد أندةخطةرداادارةدد70 ةتياندداد ةن24ةيصداج تدةدر مدل

دادجمد) (هتدردد نداجةهتزداجةيظ) يدخاللد د دب  )ام دف)رييددجةكدأيةهدد60ة ا)لدجهتداا 
)ةةةتفديشةةتطهتد داجكةةند ةةةمدرفةةضداجة ا)ةةلد دا يةةتد)ةةةلدأالد)ةةةمدرفةةضدة ا)ةةلدة ر)ةةقدأاا 

)دة دا)ةةةةمد سةةةت دةدةانةةةلدشةةةراطدج(ة ا)ةةةلد اةكةةةاندة ةةة در تبةةةقدا ةتبرةةةقد سةةةة رةدارشةةة
داجة ر)قد ( دة ا)لداجخط دإنداةد.

فةيدبةتلداجرةابةت دد2017جسةيقدد70 ند تيانداجة ر)ت داجة)ددر مدد87اج تدةدر مد
ةةرااحد ةابقداج بسد ندسيقدإج دخ سدسياا  ددبتانتفقدإجة دغرا ةقدد:أندةيصد ( 
سةياا د (ة دد5أجةفدةي)ةهداالدةز)ةدد (ة د ()ةاندةي)ةهد ا)رت ةلدبتجسةةندد50الدةةلد ند

 رتايةةقدأاد شةةتركقد يظ ةةقدأةيب)ةةقدفةةيد  ترسةةقديشةةتطدأ (ةةيدفةةيد  ةةر ددانداج  ةةالد
 (ةة دة ةةر)ندأادإةةةرايدأاداج شةةتركقدفةةيداةةةرايدب ةةاذد )داي)ةةقدأاداسةةةطال ت درأفدفةةيد
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 ةةةتلداجر ةةلدا  (ةةيددانداج  ةةالد (ةة د اافةةةقد سةةبةقدا)رت ةةلدبةةتج بسدج ةةدةدالدةز)ةةدد
"دكيةلد ةةرددمدأجفدةي)هد ندارةكلد"دةراحد500ادأجفد20 ندسيقداغرا قدةةرااحدب)ند

اجة ر)قدإج د ةةردةد)ةددبخةالفداج خطةردبةهدطبةةتذدجي ةهدةداج ةتدةدالةسة ندب ر)ةقداجر ةلد
اال ( دفه ددةخ)فد ندأراددأند)يشكدة ر)قد)خدمدبهةتد ةة رةق داالةسة ندبةطةا)ردأدايد

دجر( ةةةة د اجر ةةةةلدا  (ةةةة دفةةةة د  ةةةةرد د )ةةةةذدأيهةةةةتدالةرطةةةة داج ر ةةةةقدااج ر)ةةةةقدج(ب ةةةةذدا
دااجةا )قدأند)راةلديصد دةداج تدةدب ك (قد

بتج رةةةلدفةةة دبرةةضد ةةةاادةدأ ةةةدذدةنةة))قد (ةةة د  ةةةلداجة ر)ةةةت دد70 ةةتيانددالخال وووة م
جةاالدأيهةتدد دا نداةهقديظرداجبت لةقدأنداج كا ةقدااجةهةت داج خة ةقد ا  ()قدف د  ر

ةداج ةااددبهةداداجر ةلدا  (ة دبشةكلدة)ةدد د ةتدكتية د ةدد غ)رد تدرةد ( د را بةقدا ةتبرةقد
اةة))ةةدد ر)ةةقداجب ةةذدد اةة))ةةدد ر)ةةقداجر ةةلدا  (ةة د اجشةةكلد  ةةتدأ ةةدذديةةاعد ةةنداجةنةة))ق

بةةة ندةسةةة ندج(ة ر)ةةةت دا  ()ةةةقدد ااج ةةةلدا فنةةةلدفةةة د)ةةةددا ةهةةةزةد اجر( ةةة دفةةة د  ةةةر
اجكةةندة ةة دا ةة دد دداأندة ةةترسدأ  تجهةةتدب ر)ةةق بتج شةةتركقداج رتجةةقدفةة دخد ةةقداج ةة ةةل

شرافد سةة رد ةند بةلداجةهةت داج ري)ةق اجة)سدةهةهداا ةدةدبةلدةكةتةفداجةهةاددجخد ةقدد اا 
اجةةةتياندداج ةةلدا  لةةلدجة ةةتد دسةة(ب)ت دبرةةضد ةةااددا)رةبةةرداج ةة ةةلد ةةلداجةةا  داجر ةةتب .

مددد2017جسةةيقدد70اد ةةند ةةتياند64)ك ةةندفةة داجةةةزيداجلةةتي د ةةنداج ةةتدةدر ةةمدلداجةد)ةةدد 
 دد:اجة دةيصد ( دا ة 

 ةةدداسةةة دذداجةةةتياندةهةةتزادةد)ةةداذد)سةة  دلاجةهةةتزداجةةةا يدجةيظةة)مد  ةةلد" داالداد ةةا -
 أ نتيدكتجةتجيد:دد10د نداج يظ ت داالةيب)قدغ)رداج كا )قداد)شكلداجةهتز

ةهةةةةت دأ ي)ةةةةقد ةةةةندازارةةةةةيداجةةةةدفتعدااجداخ()ةةةةقداةهةةةةتزداج خةةةةتبرا داجرت ةةةةقدد3  ل(ةةةةيد -
دكاجةرةةةةتانداجةةةةداجيد داجبيةةةةد–لداجرةةةةدد–  ل(ةةةة)ندازارا دلدخترة)ةةةةقدد2بتانةةةةتفقدإجةةةة د

غسةة)لدا  ةةاالد داجر تبةةقداادار)ةةقد داأ طةة داجةةةتياندجهةةداداجةهةةتزدكتف ةةقداج ركةةزف د 
 ددت.اج ال )قداجكت (قدفيد ةتبرقداج يظ ت دا  ()قداجخت قدج(ةتيانداااشرافد ()ه

د
د
د

 املراجع 



 

                                                    092 

 

 
 اجررب)ةةةقبة هار)ةةةقد  ةةةردد2017ادجسةةةيق70دراسةةةقديةد)ةةةقدلدة ()()ةةةقدادجةةةةتيانداجة ر)ةةةت دا  ()ةةةقدر ةةةمدل

 

 2019 يونيوالعدد      والعشرون  الخامسالمجمد 

دفيدد-1د دإرشتدفدج(ة ر)ت دا  ()ق ددج)ل د" داجةتيايي داج رشد د: د ل تن در نتن ختجد
دم.2016 د كةبقداج (كدفهدداجاطي)قد اجر)تضد 2اج  (كقداجررب)قداجسراد)ق دط

ددراسقدد-2د داج راق داجط ل دةرب)ق دفي داجة ر)ت دا  ()ق ددار د: د سند د)ق طترق
ا ت د دةت رقدةيالداجاادفد د )داي)قد"د درستجقد تة)سة)رد دك()قداجةرب)قدبس

دم.د2003  ر د
دارشقدس)تست د دد-3 داجة ا)لد  داجة ر)ت دا  ()قدا شك(ق  ز)زدسرداندا:خراند:

دااسكيدر) د  داجرت ق دج(س)تست  د ي د د ركز داجررب)ق د  ر دة هار)ق د  ق
دم.2014

فه يد   دداجخط)لد:ددارداجة ر)ت دا  ()قدفيدة ر)لداجةخط)طدبتج شتركقد"دد-4د
قد تجقدجة ر)قداجز اردج  ت)قداجب)حقد" داجيهنقد داج ة(دداج تدفد شرد ددراس

دمد.د2010اجرددداجلتجذد دأكتد) )قداجستدا دج(ر(امداادار)قد د  رد د
دارةداجة ر)ت دا  ()قد دكةتلد)خنلدجرخ قداجا فدد-5    دداجبتةارفد:دة س)سداا 

دمد.2014اجر( يداجختصدبة ر)قدسبلدسيتبلد داجةت رةد د
 دا دةداجد مدد-سلالداةاالدد100د–   ددب)ا يد:د تيانداجة ر)ت دا  ()قدد-6د

دم.دد2009 داجةت رةد دد2اجةتياييدج(ة ر)ت دا  ()قد داج ة ا قداج ة دةد دط
   ددستجمدبندة رتند:ددارد يظ ت داج ةة لداج دييدفيدةي )قداج ةة رت دد-7دد

داال دااجر ت)ق دج(ةي )ق داجستدا  دة ر)ق د  داجةنت ندا  ()ق دازارة د  ةة ت )ق
دمد.د2018االةة ت يد دة هار)قد  رداجررب)قد د

داج ةة رت دد-8د داج دييدفيدةي )ق د يظ ت داج ةة ل ددار دبندة رتند: دستجم    د
داج دييد داج ةة ل د يظ ت  د ن د )يق د (  د )داي)ق د س )ق ددراسق د  اج  ()ق

(ر(امداايستي)قداجةي ا)قد دك()قداالدالد دةت رقد نر ا د د ة(قدا يدجسدج
دم.د2015اد د9اداج ة(ددل5ااالةة ت )قد داجردددل

 ند تيانداجة ر)ت ددد73/دد24   دد تدلدس() تند:د رايةدفيديصداج تدة)ندد-9د
 م2017اج  رفد 

http:llwww.legal-agenda.com 
 ركزد ردادجد مداجةرب)رداجر  يد:داجس(طقدا يظ ت داج ةة لداج دييدفيد  رد 10- 

دم.د2016اجةت رةد د    داج ركز دإ دارا
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دد-11د داجة ر)ت  د تيان دف  د راية د: د خ) ر دا )د د ةتبرت د ر)م دل داجة)د ا  ()ق
اد د ركزداجدراست داجس)تس)قدااالسةراة)ة)قد دةر)دةدا  رامد د  رد دة ()()ق
دم.دد2019

 لسسقد ت  دج(سالمدااجةي )قدا ةاقداايستند:د سادةداجالح قداجةي )د)قدجةتياندد-12د
 دا دةدة ()لداجس)تسقداجرت قدا ةاقداايستند دبة هار)قدد2017جسيقدد70

دم.دد2019  رداجررب)قد د
د


