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حماية  نمية والملخص توثيقي لفعاليات مؤتمر "نحو تطبيق واعي لالئحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل األهلي " الذي نفذه االتحاد المصري لسياسات الت 

في المحافظات    تحت رعاية معالي الدكتور نيفين قباج وزيرة التضامن األجتماعي ، وبمشاركة نخبة من المؤسسات االهلية المصرية اإلجتماعية  

  المختلفة وخبراء العمل االهلى في مصر، كما يحاول التقرير تبسيط بعض الخطوات االجراءات التي طرحت في المؤتمر من اجل توفيق اوضاع 

 .     2019لسنة  149المؤسسات االهلية وفق القانون 

 

رسة العمل األهلي " الذي نفذه االتحاد المصري لسياسات التنمية  تقرير توثيقي لفعاليات مؤتمر "نحو تطبيق واعي لالئحة التنفيذية لقانون مما
عض الخطوات  لمختلفة ، كما يحاول التقرير عرض ب والحماية اإلجتماعية  بمشاركة نخبة من المؤسسات االهلية المصرية في المحافظات ا

.    2019لسنة  149االجراءات من اجل توفيق اوضاع المؤسسات االهلية وفق القانون   

 

تنمية  تقرير توثيقي لفعاليات مؤتمر "نحو تطبيق واعي لالئحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل األهلي " الذي نفذه االتحاد المصري لسياسات ال
ات  ماية اإلجتماعية  بمشاركة نخبة من المؤسسات االهلية المصرية في المحافظات المختلفة ، كما يحاول التقرير عرض بعض الخطووالح

.    2019لسنة  149راءات من اجل توفيق اوضاع المؤسسات االهلية وفق القانون االج  

 

انون ممارسة العمل األهلي " الذي نفذه االتحاد المصري لسياسات التنمية  تقرير توثيقي لفعاليات مؤتمر "نحو تطبيق واعي لالئحة التنفيذية لق
ة المصرية في المحافظات المختلفة ، كما يحاول التقرير عرض بعض الخطوات  والحماية اإلجتماعية  بمشاركة نخبة من المؤسسات االهلي 

.    0192لسنة  149االجراءات من اجل توفيق اوضاع المؤسسات االهلية وفق القانون   
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لقاهرة   2021مارس    13ا  

مؤتمر " نحو تطبيق واعي لالئحة التنفيذية لقانون  

 ممارسة العمل األهلي 

اطار رؤية مصر   القيادة   2030في  وسعى 
المحوري  للالسياسية   الدور  علي  تأكيد 

للمجتمع المدني في قاطرة التنمية ، ويحدث  
فاعلية   بمدي  الحديثة  الدولة  تقدم  يقاس  يمثل 
 مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة. 

الجديد    العام  بداية  صدرت    2021ومع 
حماسة   وتبعها   ، للقانون  التنفيذية  الالئحة 
االه المؤسسات  اللف  وتساؤالت  ة  لي وترقب 

هذه   أوضاع  بتوفيق  يتعلق  فيما  مصر.  في 
والئحته   الجديد  القانون  اطار  فى  الجمعيات 

 التنفيذية. 

 
لسياسات   المصرى  االتحاد  حرص  فقد  لذا 
المساهمة   على  االجتماعية  والحماية  التنمية 
في جهود الدولة ووزارة التضامن االجتماعي 
من أجل بناء الوعي والمعرفة تجاه استخدام  

وذلك  الوتطبيق   األمثل،  الوجهة  علي  قانون 
االهلية   المؤسسات  ملتقي  إطالق  خالل  من 
تحت عنوان " نحو تطبيق واعي لقانون تنظيم  
والذي    . مصر  فى  االهلي  العمل  ممارسة 
يعتبر هو البادرة األولي في توضيح وتبسيط  
العمل بالقانون. و يستهدف الملتقى أكبر عدد   

لمحورية  ا   من الجمعيات والمؤسسات األهلية 
لباقي   والتجربة  الخبرة  نقل  تستطيع  التي 

،وذلك من  .    المؤسسات في نطاقها الجغرافي 

مؤسسات االهلية تحت  ال  ملتقيخالل اطالق  
تنظيم   لقانون  واعي  تطبيق  نحو   " عنوان 

تحت رعاية معالي  ممارسة العمل االهلي "  
نيفين   " الدكتور  األجتماعي  التضامن  وزير 

 القباج

هو البادرة االولي في توضيح  ر  والذي يعتب  
في    المتلقيوتبسيط العمل بالقانون ، يستهدف  

االهلي  المؤسسات  االولي  من    ةالمرحلة 
  ، المختلفة  المالمحافظات  يتم  أمول  ومن  ان 

من الدورات التثقيفية حول    ياخر   سلسلة عقد  
مؤسسات   من  اكبر  عدد  الستهدف  القانون 
ن  تستطيع  التي  المحورية  المدني  قل  المجتمع 

الخبرة والتجربة لباقي المؤسسات في نظاقها  
  . المؤتمرالجغرافي  اعمال  يوم   انطلقت 

 "  بفندق بيراميذا بالقاهرة .    مارس   13السبت  

 

   قبــــلأما 
• • • 

file:///C:/Users/pc/Desktop/تقرير%20المؤتمر.docx%23_Toc67262934
file:///C:/Users/pc/Desktop/تقرير%20المؤتمر.docx%23_Toc67262934
file:///C:/Users/pc/Desktop/تقرير%20المؤتمر.docx%23_Toc67262935
file:///C:/Users/pc/Desktop/تقرير%20المؤتمر.docx%23_Toc67262935
file:///C:/Users/pc/Desktop/تقرير%20المؤتمر.docx%23_Toc67262936
file:///C:/Users/pc/Desktop/تقرير%20المؤتمر.docx%23_Toc67262936


3 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجندة اللقاء  

  

االفتتاحية  : الجلسة     

 ترحيب وتقديم  وعرض أهداف المؤتمر 
كلمة معالى الدكتورة وزيرة التضامن االجتماعي  

 او من ينوب عنها 
 

 تكريم الضيوف 

9:30 –  
11:00 

 بد اللطيف أ.د  رشاد ع
رئيس االتحاد المصري لسياسات التنمية  

 والحماية االجتماعية 
 

 القباج معالي األستاذة الدكتورة / نيفين  
 وزيرة التضامن االجتماعي 

 11:15 – 11:0 استراحة 

 الجلسة االولي: "جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل االهلي والئحة التنفيذية 

 تنظيم العمل االهلي  وثيقة الالئحة التنفيذية لقانون 
التعرف علي أهم مالمح الالئحة التنفيذية  للقانون 

 وخطوات توفيق األوضاع  
 مناقشة واسئلة  

 
 

11:15 –  
1:30 

 أ . أيمن عبد الموجود ..   
مســـــاعد وزير التضامن اإلجتماعي 

 للجمعيات االهلية
 أ . منال ماهر

 نائب البرلمان السابق خبير المؤسسات االهلية   
 يدير اللقاء  م. محمود جمال الدين  

 خبير سابق بالبنك الدولي

 2:00 – 1:30 استراحة   

 149الجلسة الثانية : مستقبل العمل األهلى فى مصر فى ضوء قانون تنظيم العمل األهلى 

 مستقبل العمل األهلي في ضوء القانون الجديد 
 

أفاق العمل األهلي في ضوء رؤية مصر للتنمية  
 2030مة المستدا

 

 ختـــــــــــــــــــام 

 أ . عصام العدوي   4.00 –
خبير المؤسسات األهلية ،مستشار وزارة  
 التضامن االسبق للجمعيات 
 

 ا.د. اقبال األمير السمالوطي         
 رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل 
 
 يدير اللقاء د. صالح هاشم   
مة  رئيس المنتدى االستراتيجي للسياسات العا

 ودراسات التنمية

 أهداف المؤتمر :   
االهلية حول   بناء معارف وقدرات المؤسسات 
العمل   ممارسة  تنظيم  قانون  اطار  في  العمل  آليات 

 االهلي والئحته التنفيذية. 

 

 

 لنطاق الجغرافي للمؤسسات املستهدفة:  ا
محافظة الغربية ، محافظة الدقهلية ، محافظة الفيوم ،  
محافظة بني سويف ،محافظة المنيا، محافظة أسيوط ،  
محافظة سوهاج ، محافظة أسوان ، محافظة األقصر  

 . محافظة القاهرة ، محافظة قنا، 

 

 

 الفئة املستهدفة :  

 لحماية االجتماعية . شبكة ااعضاء الجمعيات داخل  •

اعضاء الجمعيات االهلية من غير اعضاء شبكة الحماية   •
 االجتماعية  

 .  اإلعالميين •
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 قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي والئحتة التنفيذية  الجلسة األولي : 
ادلين   جامل  ايل    احلوار أ دار أ .محمود  صدار  الوزراء   جملس  رئيس  مدبويل  مصطفي/    ادلكتور  من  صدر  ماابلإشارة    واجراءات   خطوات  عن  ٢٠٢١  لس نه١٤٩  رق   قانون  ابإ

 الاوضاع   توفيق  اترخي  من  وس نه  ٢٠٢٢  يناير  يف  وتنهتيي  ٢٠٢١  يناير   من  تبدء  الاوضاع  لتوفيق  س نه   الالحئة   ومنحت   ال هلية  واملؤسسات  للجمعيات  ابلنس بة  ال وضاع  قتوفي

 .  الاوضاع توفيق من  ابلنهتاء القامئة الكياانت مجيع تلزتم ان عيل الالحئة ونصت 

 وما  ٢٠٢١  لس نه   ١٤٩  القانون   عن  ، بدء احلديث   ال هلية  للجمعيات  الاجامتعي  التضامن  وزير  ومساعد  املوجود  عبد  امين   لل س تاذ  للمتحدثني    اللكمة  منح  ذكل  بعد  مث

ليت ، وسيساعد توفيق الاوضاع يف التعرف عيل املؤسسات احلقيفية ا  مرص  داخل  مجيعه  ٥٢٠٠٠  من  اكرث  هناك  بأ ن  وقال،    وايف  ابختصار  التنفيذية  الالحئة  عليه  نصت 

 تعمل ابلفعل  

 لحئة   انشاء  -٢،    امجلعية  ادارة   جملس  احامتع  -١  خالل  من  ذكل  ويمت  ابمجلعية   اخلاصة  الاوضاع  لتوفيق  طلب   مجعية  لك  تقدمي  طريق  عن    ال وضاع   توفيق  عرض طريقة  مث

 لنعقاد   ابدلعوة  والاحتفاظ  وتدوينه  ذكل  تسجيل  ويمت  الربيد  او   ون الكت   بريد  او  واتساب  اكن  سواء  تواصل  وس يةل  اي  طريق  عن   الاعضاء   دعوة  يمتو   -3    اجلديد  للنظام

.   العمومية  امجلعية  حمرض  -٢.  الإدارة  جملس  حمرض  تلقي  - ١  :    خالل  من  الالحئة اقرار  ويمت،     الالحئة  اقرار  مث  العمومية  امجلعيةانعقاد    خالل  من  ذكل  ويمت،    العمومية  امجلعية

 الاوراق  وترفع الالكتونية  الطريقة-٢.   الادارية اجلهة ايل  اوارساله الورقية الطريقة_ ١ : خالل من ال وضاع توفيق ويمت. امجلعية نعقادل احلارضين ال عضاء كشف رفق -3

  العضوية  ورق امجلعية حمافظة لمث معني   ءيش عيل يدل رق لك رق ١٤  من مكون كود لها س يكون مجعية  للك ان أ يضاذكر و ،   الإلكتونية البوابة عيل ارسالها ويمت اسكرن

  خالل  املنظومة  اكامتل  ويمت،      اخري  مراحل  عدة  ويتبعها،      البياانت  وتفعيل  القاعدة  انشاء  املراحل  هذه  اويل،      مراحل  عدة  خالل  الإلكتونية  البوابة  انشاء  وسيمت،    اخل..

 مهنا   فيدس تست   الادارية  اجلهة  وأ ن،    وللجمعيات  الادارية  للجهة  املنظومة  من  متبادةل  س تكون  الاس تفادة  ان  واكد،      لها  خمصص  وابسورد  نمي يوزر  لها  مجعية  ولك  مجعية  للك  املالية  الش ئون  ورفع  امجلعيات  تسجيل فهيا  ويمت،    بدايهتا  من  س نة

  خالل   من  للمراجعني  الوقت  توفري  :   ييل  فامي  املنظومة  من  دستس تفا امجلعية  وأ ن.   امجلعية عن ءيش  لك   ومعرفة .  ورسيعة  سهةل قةوبطري  قليل وقت   يف   ابمجلعية  اخلاصة  البياانت  مجيع  واس تخراج .    شهور   3  لك   امجلعية  بياانت  حتديث   يمت:    فامي ييل

  هبا  اخلاصة املعلومات رفعب امجلعيةس تقوم و   . القويم الرق   خالل من امجلعيات لك  من املواطن أ خذه اذلي ادلمع اوجه ومعرفة  اخري مرة  اعطاءه وعدم املواطنني من ابدلمع اس تفاد من ومعرفة. البعض  بعضها امجلعيات وربط .  وقت  اي  يف  املراجعة

 أ ن خشص ل ي ميكن، و   س نوات اربع مدته تكون، و  يدجد ادارة  جملس انتخاب يمت : ييل ما يمت للجمعيات ال وضاع  توفيق بعد  ويمت.  الالكتونيه املراجعة  بدوةل حتمل ادلوةل بأ ن واكد  هبا  اخلاصة املزيانية  ورفع امجلعية مس ئول خالل من وحتديهثا

  .   اخري مجعية يف للرئيس وانئب  مجلعيةا رئيس بني جيمع

 الكياانت   تدعمي   هو  هدفلوا   واحد  لنشاط  نوعني  احتادين  هناك  يكون  ان  ميكن  ول  احملافظات  اكفة  يف  فرعية  فروع   عدة  منه  فرعتي   ان  املمكن  ومن  امجلهورية  مس توي  عيل  معني  جمال  خيص  واحد    نوعي  احتاد  يكون  النوعية  الاحتادات  ان  ايضا  واكد

  التحويل   مدة  عيل  انقيض  وتكون  البنكية  التحويالت  خالل  من  يكون  الاجنيب  المتويل  من  الاس تفادة  بأ ن  وقال  الاجنيب  المتويل  قضااي  عن  ايضا  وتلكم،      فرعية  اهداف  ايضا  ولها  رئيس ية  اهداف  لها  مجعية  للك  ان  وايضا،    مرص  يف  املوجودة

بأ ن    بنيك  حتويل  خالل  من  يمت  جنيه  ١٠٠٠٠  من  أ كرب  مبلغ  واي  جنيه  ١٠٠٠٠  عن  تزيد  ول  الادارية  اجلهة  موافقة  من  لبد  تربعات  اي  وان،      الاجنيب  المتويل  من  لالس تفادة  اكرث  او  يوم  ٦٠ لتوفيق الاوضاع    الاوراق.واكد  املطلوبة 

  ومدخل ،      مناسب   املقر  بكون  ان   رشوط  عده   خالل  من  العقاري  ابلشهر  جماان  والتسجيل  العقاري  ابلشهر  مسجلويكون    امجلعية  مباكن  (   ومايثبت   للجمعية  ادلاخلية اللواحئ  من  نسخة٠  ورقيا   نسخة،    ةالكتوني  نسخةللجمعيات ما ييل :  )

عاقة  بال دارة  وحتت   عام  اكل  هو  امجلعيات  مال  بأ ن  واكد  .  ابمجلعية  اخلاصة  النشاطات  لعرض  للجمعية  الكتون  بريد  و  ابمجلعية  خاص  الكتون  بريد  انشاء  طريق  عن  املنظومة  عيل  التسجيل  ويمت.    اإ  امجلعيات  انشاء   بأ ن  واوحض،   املركزي  اجلهاز  اإ

 جنيه ٥٠٠٠٠ دفعيمت انشاهئا من خالل   الاقلميية املنظامت وانشاء، جنيه ٢٠٠٠ دفع خالل من انشاهئا يمت اجلديدة

  

 الجلسة األفتتاحية

 اجللسة ال فتتاحية 

صدار قانون رق افتتح د. رشاد عبداللطيف احلوار عن ما صدر من ادلكتور / مصطفي مدبويل رئيس جملس الوزراء   عن خطوات ٢٠٢١لس نه ١٤٩ابإ

وس نه  ٢٠٢٢وتنهتيي يف يناير  ٢٠٢١واجراءات توفيق ال وضاع ابلنس بة للجمعيات واملؤسسات ال هلية ومنحت الالحئة س نه لتوفيق الاوضاع تبدء من يناير 

 من توفيق الاوضاع .من اترخي توفيق الاوضاع ونصت الالحئة عيل ان تلزتم مجيع الكياانت القامئة ابلنهتاء 

مة لل س تاذ امين عبد املوجود انئب وزيرة التضامن الاجامتعي ومساعد وزير التضامن الاجامتعي للجمعيات ال هلية ، بدء لكمته ابلتحية مث بعد ذكل منح اللك

  والسالم واعتذار معايل الوزيرة عيل عدم احلضور لظروف خارج عن ارادهتا
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،احتماع مجلس ادارة الجمعية  .د انشاء الئحة للنظام الجدي

دعوة االعضاء عن 
طريق اي وسيلة 

تواصل

ة انعقاد الجمعية العمومي
ثم اقرار الالئحة

توفيق األوضاع 

يرسل محضر مجلس اإلدارة 

كشف االعضاء+ 

الي الجهة اوراقارسالها
االدارية 

ترفع االوراق علي البوابة 
اإللكترونية 

مكون تحديد كود لكل جمعية 
لكل رقم مدلول رقم14من 

انتخاب مجلس ادارة جديد ،
وتكون مدته اربع سنوات 

٣كل يتم تحديث بيانات الجمعية
شهور 

ل لتمويل االجنبي يكون من خال
التحويالت البنكية وتكون 

٦٠انقضي علي مدة التحويل 
يوم 

اكتمال المنظومة خالل سنة  

تستمر المؤسسات في تحديث 
ل المعلومات ورفع الميزانيات بشك

دوري علي المنظومة

 يق األوضاع  سطة لتوفخريطة مب
    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 ت ال هلية . مث بعد ذكل تلكمت ادلكتورة منال ماهر انئب الربملان السابق وخبرية املؤسسات الاهلية  ، وتلكمت عن توفيق ال وضاع للجمعيا

نسخ ، ومتاحة اليكتونيا وورقية ، وتقدمي اللواحئ ادلاخلية متاحة عيل   ٤املستندات املطلوبة لتوفيق الاوضاع " حيتاج لتقدمي لحئة النظام الاسايس من 

 موقع الوزارة ،  

 الارهابية ، وبيان تشكيل اجمللس اجلديد  امئ الكياانت حصيفة احلاةل  اجلنائية لالعضاء جيب ان تقدم مع الاشهار اجلديد ، واهنم غري مدرجني عيل قو 

 يمت تقدمي تشكيل الاعضاء 

س ند اجلديد ملقر امجلعية وجيب ان يكون موثق من الشهر العقاري ، ولبد من ماكن مناسب ميكن تنفيذ الانشطة داخةل ، ووجود مدخل مس تقل  

دخل ، ومن املمكن وجود اكرث من نشاط يف املقر ، يفضل وجود موقع  انشطة تدر ابمجليعة  ، ويعفي من الرضيقة العقارية برشط عدم اس تخدام يف

 اليكتون للجمعية وبريد اليكتون للجمعية ،  

الشفافية ، الضوابط الالزمة لالعضاء وعدم المتزي ، انتخاب جملس الادارة من  الافصاح و س ياس ية الالحئة اجلديدة تضمن قواعد احلومكة الرش يدة  مثل ) 

 ( ومن ابراز ايضا املواد اليت مضهنا القانون اجلديد:  ومية امجلعية العم

 مراجعة البياانت والقواعد للمس تفيدين عيل قاعدة البياانت.  -

يل  شهور ابلضافة ا 3الالزتام ابلدارة الرش يد للموارد البرشية ، مرعاة ادلقة واملتابعة املس متر لعضاء امجلعية ، وجيب ان يمت حتديهثا لك  -

 التحديث املايل عيل قاعدة البياانت اون لين .  

 اجياد نظام للشاكوي ، الادارة الرش يدة للموارد املتاحة . -

 ةل يف تقدمي جودة اخلدمة ، والتخطيط للمس تقبل  اعطاء دور ل حصاب املصح -

 القويم .  اشار القانون ايل التحمك والتنظمي لعامل اخلري ابضافة قواعد املس تفيدين وارقاهمم الرق  -

 مال امجلعيات حسب القانون مال عام ، اجلهاز املركزي هل دور يف الرقابة عليه "   -

% من الاعضاء يف عضوية امجلعية ، برشط وجود اقامة سارية يف مرص ،   ٢٥ اما عن متثيل الاجانب فاماكنية متثيلهم حيت  

اإلدارة الرشيدة الموال العمل األهلي يجب ان تؤخذ  
   بعين االعتبار

 أ.منال ماهر  

التنظيمي المشرف علي   الجهاز الوظيفي  نسعى الي تطوير 
ب تطوير في رؤية القانون الجديد  عمل المؤسسات االهلية ليواك  

  . أيمن عبد الموجود أ
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 واألسئة المطروحة : اهم المناقشات 

 

 

  تكريم مستحق  
 :  وقبل هناية اجللسة ال ويل 

 الك من :  ابلنيابة عن املؤسسات أ عضاء ش بكة امحلاية الإجامتعية بتكرمي صالح هامش  د.الك من أ .د/ رشاد عبد اللطيف و   قام

  

 . لش ئون املؤسسات ال هلية  وزيرة التضامن الاجامتعيمساعد ا. امين عبد املوجود   -١

 عهد اخلدمة الاجامتعية ا.د اقبال الساملوطي رئيس مجعية حواء املس تقبل السابق ومعيد م -٢

 دمعهم ومساندهتم للجمعيات ال هلية يف مرص ورسالهتم اخمللصة يف الارتقاء ابلعمل ال هيل يف مرص التارخي الطويل يف  عن 

  

 الإجابة   السؤال  

وهذا يعوق العملية وان بعض البنوك ل  رشط   ١٤البنوك ترفض فتح حساب للجمعيات الا حبوايل  

بنك    لمتويل منيف حاةل ا تفتح حساابت للجمعيات وان هناك تعند شديد من البنوك جتاه امجلعيات ؟ 

ايل اخر يوجد بعض املعوقات ويمت رفض دخول هذه ال موال ايل احلساب الرئييس حبجة من اين اتت  

 هذه ال موال ؟ 
 قلميي للجمعيات الاهلية ابل قرصا.مسري جحازي  رئيس الاحتاد الا

يف وقت  ابلفعل الوزارة تعمل عيل حل هذه املشالكت ويف انتظار اجامتع مع رئيس البنك املركزي 

 قريب لعرض هذه املشالكت وسيمت حلها يف اقرب وقت .

 

تنفيذها يف ضوء القانون  لبد من تمنية املوارد ومعل مرشوعات اليت تدر دخل لتمنية موارد امجلعية واليه 

 اجلديد مثل الاسواق اخلريية ومنتجات السلع واملفروشات والاهجزة الكهرابئية ؟ 
  فرج ها. خرض 

 ذ موافقة من اجلهة الادارية كل عن طريق اخل مانع من ذ  

 

 هل امحلاية الاجامتعية من الانشطة الرئيس ية للجمعيات ال هلية ؟ ١س 

 .وعات مع مستمثرينهل حيق للجمعية معل مرش   3س 

 هدف للجمعيات ال هلية ميكن نعم امحلاية الاجامتعية 

 جيوز معل مشاريع عن طريق انشاء رشكة ابمس امجلعية و 

 انعقاد امجلعية العمومية يف ظل الظروف احلالية لوابء كوروان ؟   هو موقفما   ١س 

 وطرح  
   املدير التنفيذي مجعية رجال اعامل أ س يوط   –قريطم ا. ادمه   

جيوز انعقاد مجعية معومية طبقا لعدد صغري وتعلاميت الس يد رئيس الوزراء مثل السامح ابلتجمعات   -

او   ١٥٠٠ميكن عقد مجعية معومية مجلعية عدد اعضاهئا فرد  ، ول   ١٠٠ايل  ٥٠الصغرية من 

 خشص  3٠٠٠

 يل اجر ؟  هل حيق جمللس الادارة احلصول ع ١س

 ابتسام صديق                              رئيس مجعية الاحتياجات اخلاصة بسوهاج 

 اجر . تلقي  ل جيوز ل عضاء جملس الادارة  

 

جيوز فتح فروع خارج مرص من خالل تقدمي طلب للجهة الادارية املمثةل يف وزارة التضامن   -  ؟ هل ميكن للجمعيات فتح فروع خارج مرص ٢س

 امتعي  حتت مسمي املنظامت الاقلميية الاج

 هل جيوز دمج امجلعيات ؟    3س
 الاقلميي للجمعيات ال هلية بأ سوان  مدير العالقات اخلارجية الاحتادا . صاحل محمد صاحل عبدهللا 

 ات من خالل موافقة امجلعيات وقرار من رئيس الوزارة   او من ينوب عنه . دمج امجلعيابنه جيوز 

الاس تفسار عن منظومة الاحتادات النوعية وخاصة الاحتادات النوعية القبلية مثل الاحتاد   ١س

 النوعي ل بناء قبيةل اجلعافرة والاحتاد النوعي مجلعيات ابناء النوبة ؟ 

 ون هل فروع يف ابيق احملافظات اد نوعي واحد وميكن ان يك الاحتادات النوعية هو احت 

 

 ء امجلعيات ؟ مايه املصاريف اخلاصة ابنشا

 مايه املصاريف اخلاصة بتوفيق الاوضاع ؟ 

 جنيه   ٢٠٠٠ مصاريف انشاء امجلعيات اجلديدة 

 املصاريف اخلاصة بتوفيق الاوضاع جمانية 
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  2019لسنة  149الجلسة الثانية : مستقل العمل األهلي في ضوء القانون 
 

 ونقل اللكمة للمتحدثني :    بلكمة شكر وثناء عيل اجلهد املبذولو ية والتخطيط اجللسة الثانية وبدء د. صالح هامش اس تاذ التمنية والتخطيط ومستشار التمن 

 : حواء املس تقبل ومعيد معهد اخلدمة الاجامتعية  رئيس مجعية .د اقبال الساملوطي  . أ  

عي وتطرقت ملواضيع هامة اكن من امهها معلية التشبيك بني  دور منظامت العمل املدن وامجلعيات الاهلية وحتدثت ايضا عن الرشاكة واملشاركة يف احلوار اجملمت

، جيب ان   ٢٠3٠ادلور اجملمتعي املدن اصبح هل دور كبري وفق رؤية  من املوضوعات املهمة  تطوع والعمل الاجامتعي وغريهاامجلعيات والوزارة والفقر والتعاون وال 

 قيادة التغيري   اكون عني ادلوةل يف مدي جدوى اخلدمات واس تفادة املواطن ، 

 شاركة والرشاكة قصة حياة اجملمتع املدن بداية من من املساعدات حيت نرش الوعي بداية من املدافعة واملسائةل ، والفرق بني امل  -

 تعريف املسائةل وهو مساعدة احلكومة عيل قدر السوأ  ؟   -

 ادلوةل عني خلدمة دوري اس تفادة املدافق من اخلدمات  امجلعيات عني  -

 

   ال س بق :  مستشار وزارة التضامن الاجامتعيعدوي ،  ام ال د. عص 

  3٥٧، القانون ١٩٤٥لس نة   ٤٩التطور التارخي لتنظمي العمل الاهيل يف مرص بداية من القانون  العدوي عن عدة موضوعات اكن من امهها  عصامحتدث د. 

(  ٧٠)مث القانون   ٢٠٢/ ٨٤وصول للقانون    .١٩٧٢لس نة   ٨ون رق ، القان١٩٦٤لس نة  3٢، القانون رق ١٩٥٦لس نة  3٨٤، القانون رق ١٩٥٢لس نة  

 اذلي وصف ابنه من اسوء القوانني املنظمة للعمل الاهيل يف العامل .  ٢٠١٧لس نة  

ال نشطة   مبجموعة متنوعة منتضطلع امجلعيات ال هلية  فاذلي عاجل لك القصور واملشالكت يف القانون السابق . ٢٠١٨لس نة  ١٤٩وحيت صدور القانون 

جناز ال هداف اليت أ نشئت من أ جل حتقيقها. ويه ال نشطة وال هداف اليت حيددها ميثاقها املنشئ ووفقًا للقانون امل اليت  واملهام  ىل اإ نظم يف  تسعى من وراهئا اإ

رادية معلنة له ا أ فراد طبيعيون أ و اعتباريون تبًعا للنظام القانون ادلاخيل لدلول، لتحقيق أ هداف عامة  ا شلك مؤسيس دامئ، ينش هئدوةل املقر. ويتبىن املقال تعريفًا وصفيًا للجمعية ال هلية ابعتبارها "أ طر مؤسس ية تطوعية اإ

جراءات دميقراطية تتب  .هاعها يف تنظمي وممارسة معل ول هتدف لتحقيق الرحب، ول تعمل ابلس ياسة مبفهوهما احلزيب. وتدار تكل املنظامت مبا دلهيا من هيألك مس تقرة واإ

 :للمدخالت الامه يف القانون اجلديد ومهنا وقد تطرق د.العدوي 

 

 

 

 

 

  

 العقوابت . - ٧ التأ سيسات والاشهار وتوفيق ال وضاع .   - ١

 الصعوابت .   -٨ احلل .   - ٢

 التفتيش والتحقيق .-٩ المتويل . - 3

 الانشطة احملظورة . -١٠ هل يسمح بتمنية مواردك ؟   - ٤

 .  ة الرقابية الاهجز   -١١ احلقوق واحلرايت . - ٥

 البنك املركزي .  -١٢ الامتيازات . - ٦

التنمية منهج يقوم علي التغيير االجتماعي .  
 أ.د / اقبال السمالوطي  

اوضاعها   من الجمعيات ستقوم بتوفيق  70%
% سيموت ورقيا 30و  

   د. عصام العدوي 
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مساعدات مالية  عالج مجاني  قافلة طبية  احذية والد وبنات

2020تدخالت الحماية اإلجتماعية خالل 

تنمية المجتمع باالعقاب  االتحاد والتضامن  ابو الريش بحرى 

الجزيرة بالشيخ هارون  احباب الخير بابو الريش قبلى 

التنمية الشاملة بابوالريش قبلى  هاجر لتنمية المجتمع 

الزخلراء بقرية الكاجوج كوم امبو  رواد على الطريق للتنمية 

تنمية المجتمع بابو الريش بحرى  قادرون لتنمية المجتمع 

ابناء االقصر الخيرية  النصر بدار الضيافة 

مبادرة الكرام 

186803789

5435

2467

تدخالت شبكة الحماية بأسوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهنيي د. صالح هامش هذا املؤمتر الش يق واملفيد واكن مثرا مزهرا للتفاعل بني امجلعيات واملس ئولني  ،.ويف هناية املؤمتر احلافل  

 علي هامش المؤتمر 
 " احدى اعضاء شبكة الحماية اإلجتماعية "    جتماعية أسوان في الحماية اإلاإلتحاد األقليمي ب ربةتج 

-  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2٠2٠خالل تدخالت شبكة الحماية اإلجتماعية بأسوان   

 عدد المستفيدين 



 

 

 مصادر مهمة :  
 

                                                                                   2019لسنة  149القانون 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/laws.aspx      

: الالئحة التنفيذية للقانون ممارسة العمل األهلي    

https://manshurat.org/node/70551 

:  لينك  صور المؤتمر    

https://drive.google.com/drive/folders/13l_xqygNgp0M0u1cqdi6-bCAoJm6uTB 

:   المؤسسات أعضاء األتحاد المصري لسياسات الحماية األجتماعية    

http://eudsp.org/muassat_ahlia.php  

 

 صري لسياسات التمية والحماية اإلجتماعية  حاد المعن اإلت
 

 

تأسس االتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية االجتماعية تحت مظلة وزارة التضامن اإلجتماعي   

المعنية بدعم وتقييم نظم الحماية اإلجتماعية ، كما أنه المظلة    األهلية ،وهو بمثابة أحد اآلليات     2014في  

سياسات حماية تكفل احتياجات    تحركات المجتمع المدني وتوجهها بما يكفل تخطيط وتنفيذ   التي تدعم جهود 

يبني اإلتحاد منهجية    .اإلنسان األساسية و تضمن تحرير اإلنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان

ة حقا  م والذى أعتبر الحماية االجتماعي2012لعام    16عمله وفلسفته من واقع قرار األمم المتحدة رقم  

جاء تأسيس االتحاد بناء على توصيات  كما  زام بها  اصيال من حقوق االنسان وأوجب على الحكومات االلت

م والتى شارك  2013خارطة الطريق التى دعت اليها مؤسسة فريدريش ابرت األلمانية فى اغسطس  

شمال افريقيا    ات الحماية االجتماعية فى يمؤسسو االتحاد فى اعدادها واسفرت عن بناء تحالف ألرض

دولة .. حيث الزمت خارطة الطريق الدول بانشاء    11من  وسط .. والذى ينضوى فيه أكثر  والشرق األ

حالياً داخل مصر  يعمل االتحاد  . و تحالفات محلية للحماية االجتماعية كشرط النضماها للتحالف الدولى

لمحافظات مصر المختلفة وبموجب    جمعية أهلية ممثلة  64من خالل شبكة للحماية االجتماعية تتكون من  

شريطة أن تكون الجمعية المنضوية فى الشبكة تمارس مجال أو    حكام القانونمحضر مجلس أمناء وفق أل

. وعلي الصعيد الدولي يشارك اإلتحاد في العديد من الفاعليات الدولية  أكثر من مجاالات الحماية االجتماعية 

 والشبكات األقليمية والدولية 

                                

 

ة من الحماية اإلجتماعية لن يبدأ التغير إال بمظلة قوية وفاعل   

 د. صالح هاشم 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/laws.aspx
https://manshurat.org/node/70551
https://drive.google.com/drive/folders/13l_xqygNgp0M0u1cqdi6-bCAoJm6uTB
http://eudsp.org/muassat_ahlia.php
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  2021مارس  12اخبار اليوم الجمعة 
   2021مارس  12الجمهورية اون الين الجمعة 

   2012مارس  13الوطنية السبت    2021مارس  15الحدث األقتصادي االتنين 



 

 

 المشاركين في المؤتمر  
 

  

  االسم   االتصال   الجهة 

 1 د. رشاد عبد اللطيف   رئيس مجلس امناء االتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية االجتماعية  

 2 عظيم عدنان محمد عبدال  01220287283 جمعية شباب مصر بتزمنت الشرقية بني سويف  

 3 محمد السيد متولي  01001329851 2012لسنة  1697جمعية تحيا مصر لتنمية المجتمع المشهورة برقم  

 4 احمد فوزى عوض السيد   01092633030 جمعية الحور العين بزفتي غربية 

 5 احمد محمد عبدالجواد محمد   جمعية شباب مصر بتزمنت الشرقية محافظة بنى سويف 

 6 الطاهر احمد السيد حسن  01066444381 ه للمستقبل والتنميه بالغرز/ارمنت الحيط عيه النسائياالقصر/الجم

 7 مصطفي عبده بتيتي احمد   / 01111169914 جمعية المصري للتنمية والتدريب بمحافظة االقصر 

 8 حسين أحمد مصطفى  01006980907 جمعية انا مصر للتنمية والتدريب   /    قنا 

 9 عالء محمد ابو المجد ابو بكر    / 01003802340 للتنمية والتدري انا مصر  جمعية    /    قنا 

 0   احمد فتح هللا احمد معوض    01114792913 بنى سويف  جمعية تنمية المجتمع المحلي بدلهانس  

 11 محمود محمد البكرى شاكر  01111950607 بنى سويف جمعية تنمية المجتمع المحلي الحمد طاهر ،  

 12 صالح محمد صالح عبدهللا   01111099285 يات االهلية محافظة اسوان  قليمي للجمع االتحاد اال 

 13 عبدالرازق محمد اسماعيل  01009205016    ة بجرفسياعتم ج الة اية للتنم  يرية الخ يلجمعا 

 14 مظهر الهرش     0103238130 لهرش  بناء  جمعية ا 

 15 ام صديق  تس اب    01000030385 جمعية ذوي االحتياجات الخاصة سوهاج  

 16 خضرة فرج عبد القادر المدمس  01014199493   2537جمعية كنوز الخير بميت غمر دقهليه المشهره  

 17 محمد نجيب حجازي   01006434324 جمعية نور االسالم باالقصر 

 18 محمد  رمضان محمد عبد الرحيم   01000038423 باالقصر جمعية التأهيل االجتماعي للمعاقين  

 19 شيماء رافت احمد مزيد  -01061208435 (   ة للتنمية وحقوق اإلنسان ) مؤسسة اهل مصر العدال مؤسسة  

 20 نجاة محمد مراد /   01015135775 جمعيه تنميه المجتمع بترسا محافظه الفيوم  

 21 ادهم قريطام   0100988945 اسكندرية  جمعية رجال اعمال 

 22 عدلي    محمد سيد   الجمعية المصرية للدعم المؤسسي  

 23 عالء الروبي   01141146877 جمعية مصر المحروسة بلدي  

 24 احمد بشير    مؤسسة مهنة ومستقبل  

 25 نادر صالح أيوب  01001967453 االتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية االجتماعية  

62 اسماء عبد القادر   01063949538 الجمعية المصرية للبيئة والتنمية البشرية    

 27 د.اقبال االمير السمالوطي   010002888 0جمعية حواء المستقبل 

 28 منال ماهر الجميل   01221044599 ال قرة للتنمية المستهدامة 

 29 د.عصام العدوي   0101021111 انقاذ الطفولة  

 30 رضوي محمد حافظ    جمعية ترسا المجتمع بالفيوم  

 31 د.فليب ماهر   01225012076 لقدرات  المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء ا 

 32 محمد محمود علي    االتحاد المصري للسياسات التنمية والحماية اإلجتماعية  

 33 محمود كامل محمد   01001754082 االتحاد المصري للسياسات التنمية والحماية اإلجتماعية مجلس االمناء  

 34 د.مؤمن احمد   01005111220 حماية اإلجتماعية مجلس االمناء مجلس امناء االتحاد المصري للسياسات التنمية وال 

 35 أ.ايمن عبد الموجود   01227276406 وزارة التضامن االجتماعي  

 36 د.فتح هللا بربري   01224000769 الجمعية المصرية للبيئة والتنمية البشرية 

 37 مريم مؤمن احمد   01005111220 مبادرة العيون بالفيوم   

 38 دين  اسماء سعد ال    01004668362 حلوان  باحث دكتوراة ب 

 39 محمود عبد الرحمن   01111078943 الجمعية المصرية للدعم المؤسسي  

 40 نجالء فتحي   جمعية روؤي للتطوير والتدريب  

 41 هيثم فتحي   01145115335 وكالة االهرام االقتصادي  

 42 سيدة يونس   010074426408 اخصائية اجتماعية ابو الريش  

 43 هالة ابراهيم محمد    االتحاد المصري لسياسات الحماية االجتماعية  

في دعم المؤتمر   رك شا  



 

 

 :    دـــأما بع 
   

خربات املؤمتر لي من ال فراد أ و املؤسسات يف نطاق هل تنوي نقل مت سؤاهلم " ابدي العديد من املؤسسات املشاركة الرغبة والإس تعداد حملاوةل نقل املعارف خبصوص القانون والالحئة التنفيذية لتوفيق ال وضاع عندما 

 "    معكل مبحافظتك ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى خبراتى بنقل اقومس
 من بالجمعية فريقى

 ، ادارة مجلس
 وهيكل ، ومتطوعين
 وايضا ، ادارى
لنا الشريكة للجمعيات  

 ود البكريمحم
  بني سويف طاهر باحمد المحلى المجتمع تنمية

 

 مع اجتمعنا حيث
 لنقل الجمعيه اعضاء
 و انا ءاللقا محتوى

البارودى حسين اخى  

 عالء ابو المجد
بقنا مصرى انا  

 جميع نقل سيتم
 تم التى المعلومات
 خالل اكتسابها
 لباقى المؤتمر
 العمل فريق
 ونقلها... بالجمعية
 لبعض ايضا

االخرى جمعياتال  

 ابتسام صديق 
 االطفال ورعاية المجتمع نمية
سوهاج الخاصة االحتياجات ذوى  سنحاول مساعدة  

 الجمعيات
 في والمؤسسات
 توفيق اجراءات

 اللوضاع

 مصطفي بتيتي 
باالقصر والتدريب للتنمية المصري   

 اتنميه معوض هللا فتح احمد

سويف بنى الفشن بدلهانس المحلى ابمجتمع  
سنعمل علي وصول المعارف 
والخبرات التي تعلمها في المؤتمر 
الي جميع المؤسسات اعضاء االتحاد 
 األقليمي بأسوان 

 صالح محمد
اإلتحاد األقليمي بأسوان    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق أن ي عي ش            
 
عله ال ي ست

ر وال ي ف  ي 
 
   من ال ي سعى للخ
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 االتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية اإلجتماعية

حدائق االهرام ، الجيزة ، مصرح  7العنوان :   

01065525956تليفون :  

Info@eudsp.org 

www.eudsp.org 

ذية       تقرير توثيقي لمؤتمر "نحو تطبيق واعي لالئحة التنفي 

 13في  لقانون ممارسة العمل االهلي في مصر ( المنعقد

يذا الدقي.، فندق بيرام 2021مارس   

أعد التقرير: نادر أيوب    

تسجيل     : محمد سيد    

محمود عبد الرحمن                  

شادي شرقاوي                  

محمد القرشي                  

عمر نادر  :توثيق فوتغرافي  

  

 مراجعة : د. صالح هاشم
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