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 المقدمة
 

القانونیة على التأكد من تھدف ھذه القائمة المرجعیة إلى مساعدة المشرعین وصانعي السیاسات ومناصري اإلصالحات  
الجمعیات وحریة   تكوین  بشأن حریة  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفریقیة  للجنة  التوجیھیة  للمبادئ  بالدھم  قوانین  امتثال 
التجمع في أفریقیا. وتسلط القائمة المرجعیة الضوء على القضایا الرئیسیة لمساعدة واضعي مسودات القوانین على التأكد 

الواردة في القوانین ذات الصلة تلتزم بالمعاییر المنصوص علیھا في المبادئ التوجیھیة وتحدید األحكام التي  من أن األحكام  
 قد ال تحمي الحق في حریة تكوین الجمعیات والتجمع حمایة كاملة.

اال ھذا  سیاق  في  أنھ  مالحظة  یستبیانیرجى  قد  والذي  التجمع،  إلى  یدعو  الذي  الشخص  "منظم"  یعني مصطلح  شمل  ، 
المظاھرات أو االحتجاجات أو أي تجمعات عامة أخرى.  ویكون "المنظم" عادة ھو الشخص الذي یتعامل مع الخدمات 

 اللوجستیة المتعلقة بالحدث. 

 

 كیفیة استخدام القائمة المرجعیة

د ال یمتثل للمبادئ التوجیھیة.  وتحث ھذه العالمة  تشیر عالمة "→" بجانب خیارات الرد إلى أن اإلطار القانوني لبلدك ق
القراء على النظر إلى العمود التالي لمعرفة "اإلجراء المقترح" الذي من شأنھ جعل قوانین البالد أو سیاساتھا أو ممارساتھا  

ال المعاییر الدولیة واإلقلیمیة. كما أن العمود المعنون "مالحظات على اإلجراءات  متخذة" یحتوي على  أكثر انسجاما مع 
حقول نصیة قابلة للتعبئة، حیث یمكن للقراء كتابة المالحظات. 
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المبادئ العامة 
 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال

وقّ  .1 دولیة  ھل  معاھدات  أي  بلدكم  ع 
تكوین  حریة  تحمي  وإقلیمیة 

 الجمعیات؟

 ینطبق:یُرجى اختیار كل ما  

الخاص  الدولي  العھد 
 بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

لحقوق  األفریقي  المیثاق 
 اإلنسان والشعوب 

الجمعیات   تكوین  لحریة  المنظمة  القوانین  امتثال  ضمان 
العھد  بموجب  الجمعیات  تكوین  حریة  حمایة  لمتطلبات 
والمیثاق  والسیاسیة  المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي 

 األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 

بلدك .2  دستور  یحمي  حریة   مھل  في  الحق 
 تكوین الجمعیات؟ 

نعم. ☐

ال☐
حریة  في  بالحق  صراحة  الدستور  یعترف  أن  ضمان 

 تكوین الجمعیات ویحمیھ.

3. 
سیاسة   أو  قانون  ھناك  بھا  ھل  معمول 

 تحكم صراحة المنظمات غیر الربحیة؟

التي  السیاسات  أو  القوانین  تشمل  قد 
ال   المثال  سبیل  على  المنظمات  تحكم 
وسیاسات  وتوجیھات  لوائح  الحصر 

 المنظمات غیر الحكومیة.

نعم.☐

ال ☐
ضمان وجود قانون أو سیاسة تحكم المنظمات بما یتماشى 

 التوجیھیة.مع المبادئ 
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إذا لم تكن ھناك قوانین أو سیاسات تحكم   .4
أي   ھناك  فھل  المنظمات صراحة،  عمل 

 قوانین أوسع تنظم عمل المنظمات؟ 

*على سبیل المثال، قد یضع قسم من 
القانون المدني مبادئ توجیھیة لتنظیم 

 عمل المنظمات. 

 نعم. ☐
 ال  ☐

قوانی  أي  ھذه   نمراجعة  باستخدام  أخرى  وسیاسات 
القائمة المرجعیة لضمان أن األحكام الواردة فیھا والتي 

 تنظم عمل المنظمات تتماشى مع المبادئ التوجیھیة. 

 

الحصول  .5 المنظمات  جمیع  على  یجب  ھل 
 على وضع قانوني رسمي؟ 

سمح لمنظمة مثل على سبیل المثال، ھل یُ 
أو   التطوعي  الكتاب  الدوري  نادي 

تقدیم   دون  بالعمل  الترفیھي  الریاضي 
 طلب للتسجیل؟

 ☐نعم

یتعین على ال، ☐
بعض المنظمات  

وضع قانوني   الحصول
 رسمي. 

 
 ال  ☐

 یشترط على ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة ال  
 المنظمات الحصول على وضع قانوني رسمي للعمل.

 

ھل ستعاقب منظمة غیر رسمیة إذا لم تكن  .6
 مسجلة؟ 

 نعم.   ☐
 
 ال  ☐

یعاقب   ال  الصلة  ذات  السیاسة  أو  القانون  أن  ضمان 
بسبب  فقط  المسجلة  غیر  أو  الرسمیة  غیر  المنظمات 

 اختیارھا عدم التسجیل.
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 التأسیس/ التشكیل:   
 الجمعیات المحلیة 

 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

األشخاص   .1 عدد  المطلوبین  كم 
 لتأسیس منظمة؟ 

على  شخصین☐
 األقل

 أكثر من شخصین ☐

سوى یشترط  ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة ال  
 شخصین على األقل لتأسیس منظمة.

 

2. 
 ھل یمكن ألي شخص أن یؤسس منظمة؟ 

المواطنین،    شخص"  "أي  عبارة  تشمل 
وغیر المواطنین/ المقیمین بشكل قانوني، 
اللجوء،  طالبي  أو  والالجئین  واألطفال، 
اإلدانات   من  تاریخ  لدیھم  الذین  واألفراد 

 الجنائیة، وما إلى ذلك.

 نعم.☐

 ال   ☐

القانون أو السیاسة ذات الصلة تسمح لـ "أي  ضمان أن 
 منظمة.شخص" بتأسیس 

 

بوضوح   .3 الصلة  ذات  القوانین  تحدد  ھل 
تسجیل   الجھة عن  المسؤولة  التنظیمیة 

 المنظمات؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

بوضوح   الصلة  ذات  القوانین  تحدد  أن   الجھةضمان 
 الحكومیة المسؤولة عن تنظیم عمل المنظمات.

 



 

6 

ھل یمكن لمنظمة ما أن تسجل بمجرد  .4
على إخطارالھیئة   بعزمھا  التنظیمیة 

 العمل؟ 

 نعم.☐

ال، ھناك خطوات ☐
جمعیة  لتسجیل  إضافیة 

  ما.

أن  تفترض  الصلة  ذات  السیاسة  أو  القانون  أن  ضمان 
المنظمة مسجلة بمجرد أن تقدم المنظمة الوثائق المطلوبة 

 للتسجیل.

 

   نعم. ☐ ھل ھناك رسوم لتسجیل منظمة ما؟  .5 
 ال   ☐

على   عبئاً  تشكل  ال  أنھا  لضمان  التسجیل  مراجعة رسوم 
 المنظمات.

المثال،    سبیل  أصغر    فیما  النظرعلى  منظمة  كانت  إذا 
تستطیع تحمل الرسوم دون أن تنفق نسبة كبیرة من أموالھا 

 للتسجیل.

 

لل .6 یحق  تسجیل   جھةھل  عن  المسؤولة 
 المنظمات رفض تسجیل منظمة ما؟ 

   نعم. ☐
 ال   ☐

مراجعة القانون أو السیاسة ذات الصلة لضمان أن أسباب 
تمییزیة  وغیر  بوضوح،  محددة  ما  منظمة  تسجیل  رفض 

المسؤولة عن تسجیل   للجھةوتمنح سلطة تقدیریة محدودة  
المنظمات. عدم االلتزام بعملیة التسجیل المنصوص علیھا 
في القانون ھو سبب شائع مسموح بھ لرفض تسجیل منظمة 

 ما.

سبیل المثال، تأكد من أن نفس أسباب رفض التسجیل على   
تنطبق على جمیع المنظمات على حد سواء، بغض النظر  

 عن أھداف المنظمة أو أنشطتھا.
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الحكومیة  .7  الجھة  ترفض  عندما 
المسؤولة عن تسجیل المنظمات تسجیل  
الجھة  على  یجب  ھل  ما،  منظمة 
تسجیل   عن  المسؤولة  الحكومیة 
المنظمات تقدیم تفسیر مكتوب وواضح 

 ألسباب الرفض؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

الصلة   ذات  السیاسة  أو  القانون  أن  علىضمان   یشترط 
تقدیم  المنظمات  تسجیل  عن  المسؤولة  الحكومیة  الجھة 
رفض  ألسباب  الطلب  مقدم  إلى  وواضح  مكتوب  تفسیر 

 تسجیل المنظمة.

 

الرد على طلب  .8 السلطات  یتعین على  ھل 
 التسجیل في غضون فترة زمنیة محددة؟

 نعم. ☐

الصلة ال   ☐ ذات  السیاسة  أو  القانون  أن  على   ضمان  یشترط 
الجھة الحكومیة التي تنظم عمل المنظمات الرد على طلب 

 التسجیل في غضون فترة زمنیة معقولة.

الحكومیة   تتخذ  من الممكن اشتراط أن  على سبیل المثال، 
 یوماً. 30قرارھا بشأن طلب التسجیل في غضون 

 

 نعم.   ☐ ھل المنظمات مطالبة بتجدید تسجیلھا؟  .9
 ال   ☐

تجدید    شترطضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة ال ت 
 التسجیل تلقائیاً. 

صر شرط تجدید تقمن الممكن أن یعلى سبیل المثال،   
التسجیل على الحاالت التي تغیرت فیھا المنظمة تغییرا 

على السلطة المنظمة إصدار إخطار   ویشترط جوھریا،  
انتقالیة  التسجیل، إلى جانب منح فترة  للمنظمة بإعادة 

 كافیة لعملیة إعادة التسجیل. 
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 : التأسیس/ التشكیل
 الجمعیات األجنبیة أو الدولیة 

 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

یسمح   .1 والدولیة ھل  األجنبیة  للمنظمات 
 بإنشاء مكاتب فرعیة في بلدكم؟

 نعم. ☐

 ال   ☐

ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة تسمح للمنظمات 
 األجنبیة بإنشاء مكاتب فرعیة.

 

والدولیة   .2 األجنبیة  المنظمات  تخضع  ھل 
مثل    خطواتلنفس   التسجیل  ومتطلبات 

 المنظمات المحلیة؟

 نعم. ☐

 ال   ☐

ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة تسمح للمنظمات 
ومتطلبات التسجیل   خطواتاألجنبیة والدولیة بإتباع نفس  

كبیر  حد  إلى  تشبھ  أو  المحلیة  المنظمات  مع  المتبعة 
المنظمات   خطوات مع  المتبعة  التسجیل  ومتطلبات 

 لیة.المح

ال    السیاسة  أو  القانون  أن  ضمان  المثال،  سبیل  على 
للقیود  بالخضوع  الدولیة  أو  األجنبیة  المنظمات  یلزمان 
المفروضة على أنشطتھا التي ال تنطبق على المنظمات 

 المحلیة.
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 واألنشطة ھدافاأل 

 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

ھل یمكن لمنظمة ما السعي لتحقیق أي ھدف  .1
 أو نشاط قانوني؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐
أن القیود  لضمانمراجعة القانون أو السیاسة ذات الصلة 

محدودة  وأنشطتھا  المنظمة  أھداف  على  المفروضة 
 وخاضعة للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

على سبیل المثال، یمكن أن یفترض القانون مشروعیة 
ذلك. كما  یثبت خالف  لم  ما  المنظمة وأنشطتھا  أھداف 
یمكن أن یقید القانون األھداف واألنشطة التي من شأنھا 

 للحرب أو التحریض على الكراھیة   ةأو الدعو الترویج  
خلفیات دینیة    على  أو  أو عنصریة  تشكل وقومیة  التي 

تحریضا على التمییز أو العداء أو العنف أو تقوض القیم 
 الدیمقراطیة.

 

ھل یمكن للمنظمات المشاركة بحریة في   .2
السیاسیة   بالقضایا  المتعلقة  األنشطة 

والثقافیة   المتعلقة واالجتماعیة  والقضایا 
بالدیمقراطیة والحوكمة وصیاغة القانون 

 والسیاسات؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

تسمح  الصلة  ذات  السیاسة  أو  القانون  أن  ضمان 
 األنشطة،للمنظمات بالمشاركة بحریة في جمیع أنواع  

بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضایا السیاسیة واالجتماعیة  
والحوكمة  بالدیمقراطیة  المتعلقة  والقضایا  والثقافیة 

 وصیاغة القانون والسیاسات.
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القانون  .3  بموجب  ملزمة  الحكومة  ھل 
التھدیدات   من  المنظمات  بحمایة 
والتخویف  والتدخل  والمضایقات 

قد   التي  أطراف    تصدرواالنتقام  من 
 أخرى؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

تلزم الحكومة  السیاسة ذات الصلة  القانون أو  ضمان أن 
الفعالة  باالستجابة  مثالً)  القانون  إنفاذ  قوة  خالل  (من 
والتدخل  والمضایقات  التھدیدات  من  المنظمات  لحمایة 

 من أطراف أخرى.  صدروالتخویف واالنتقام التي قد ت
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 الرقابة الحكومیة 
 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

على  .1 تشرف  التي  الحكومیة  الجھة  ھل 
في   واضح  بشكل  محددة  المنظمات 

 القانون أو السیاسة ذات الصلة؟ 

   نعم. ☐

المنظمات  ال   ☐ على  المشرفة  الحكومیة  الجھة  تحدید  ضمان 
ضمان أن السلطات الرقابیة المخولة للجھة  وبشكل واضح.  

انظر   السیاسة  أو  القانون  في  بوضوح  محددة  الحكومیة 
 األسئلة التالیة لمزید من اإلرشادات

 

على   .2 یتعین  تقدیم  ھل  المنظمات 
معلومات مثل محاضر االجتماعات أو 
قوائم األعضاء أو المعلومات الشخصیة  

 الخاصة باألعضاء إلى السلطات؟

 نعم.   ☐
 
ضمان أال یشترط القانون أو السیاسة ذات الصلة على   ال   ☐

المنظمات تقدیم ھذه المعلومات إلى السلطات ما لم تكن 
جتمع دیمقراطي لتعزیز  ھذه المعلومات ضروریة في م

مصالح األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام 
أو حمایة الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حمایة حقوق  

 اآلخرین وحریاتھم.

مالحظة: تعني كلمة "ضروري" أن اإلجراء المتخذ ھو  
 أقل الوسائل تقییدًا.

 

یطلب من)  .3 (أو  لـ  القانون  یسمح  ھل 
الحكومیین  المسؤولین  أو  الموظفین 

 حضور اجتماعات المنظمة؟

 نعم.   ☐
ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة تنص على أنھ ال    ال   ☐

حضور   الحكومیین  المسؤولین  أو  للموظفین  یجوز 
 اجتماعات المنظمة إال عند دعوتھم من قبل المنظمة نفسھا. 
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4. 
ل یمكن  الحكومیة    االشرافیةجھة  لھل 

ما  لمنظمة  تفتیش  عملیات  إجراء 
تمتثل   المنظمة  كانت  إذا  مما  للتحقق 
 لقواعد الحوكمة الداخلیة الخاصة بھا؟

 نعم.   ☐
ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة ال تمنح    ال   ☐

الحكومیة   االشرافیة  تفتیش للجھة  في  الحق 
المنظمة لضمان االمتثال لقواعد الحوكمة الداخلیة  

 الخاصة بالمنظمة.

 

على   .5 یتعین  االشرافیة ھل  الجھة 
من    الحكومیة أمر  على  الحصول 

على  تفتیش  إجراء  قبل  المحكمة 
 منظمة ما؟  

 نعم. ☐

 ال   ☐
ضمان أن یشترط القانون أو السیاسة ذات الصلة  

الحصول على أمر الجھة االشرافیة الحكومیة  على  
ووقائعیة   قانونیة  أسبابا  یتضمن  المحكمة  من 
واضحة تبرر الحاجة إلى إجراء تفتیش قبل إجراء  

 التفتیش على المنظمة.

 
 
 

 

ی .6 بشأن    حددھل  التحقیقات  القانون 
المنظمات على الحاالت التي یوجد فیھا 

 ادعاء بانتھاك قانوني خطیر؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

القانون أو السیاسة ذات الصلة   ضمان أن یقصر 
التي   الحاالت  على  المنظمات  بشأن  التحقیقات 

األدلة على وقوع  توجد فیھا ادعاءات قائمة على  
 انتھاكات قانونیة خطیرة. 

 

الطعن   .7 في  مكفول  المنظمات  حق  ھل 
التفتیش غیر   أمام محكمة مستقلة بشأن 

 المبرر؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐ 

یحمي   الصلة  ذات  السیاسة  أو  القانون  أن  ضمان 
صراحة حق المنظمة في الطعن في التفتیش أمام  

 محكمة مستقلة.
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 الداخلیةالحوكمة 
 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

ھیاكلھا   .1 بتحدید  للمنظمات  یسمح  ھل 
 وقواعدھا اإلداریة الداخلیة؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

اإلداریة  ھیاكلھا  تحدید  للمنظمات  یجوز  أنھ  ضمان 
 وقواعدھا الداخلیة.

صیاغة   على  المنظمات  تشجیع  المثال،  سبیل  على 
 قواعد السلوك الخاصة بھا.

 

الحصول  .2  المنظمات  على  یشترط  ھل 
تغییر  قبل  السلطات  من  إذن  على 

 ھیاكلھا وقواعدھا اإلداریة الداخلیة؟ 

 نعم.   ☐
 ال   ☐

على   الحصول  المنظمات  على  یشترط  أال  ضمان 
قواعدھا  أو  قبل مراجعة ھیاكلھا  السلطات  إذن من 

 اإلداریة الداخلیة. 

 

إذا كان الحصول على اإلذن من السلطات   .3
لتغییر الھیاكل أو القواعد اإلداریة   مطلوباً 
الداخلیة، بموجب القانون، فھل ستتم معاقبة  
المنظمة على عدم الحصول على إذن قبل 
 تغییر ھیاكلھا أو قواعدھا اإلداریة الداخلیة؟ 

 

   نعم. ☐
 ال   ☐

المنظمات على   معاقبة  ھیاكلھا  ضمان عدم  مراجعة 
أو قواعدھا اإلداریة الداخلیة دون الحصول على إذن  

 من السلطات. 
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4. 

التنظیم  ذاتیة  ھیئة  ھناك  ھل 
 لدیھا رقابة على المنظمات؟ 

الھیئة ذاتیة التنظیم ھي ھیئة 
ممثلي  من  عادة  تتكون 
المنشأة لإلشراف   الجمعیات 
ویمكن   الجمعیات.  على 
أن  التنظیم  ذاتیة  للھیئات 
مثل  أنشطة  في  تشارك 
قواعد  وتنفیذ  صیاغة 
معاییر  وضع  أو  السلوك 

 أخرى لعمل الجمعیات.

 نعم. ☐

 ال   ☐

تمكین ودعم المنظمات إلنشاء وإدارة ھیئة ذاتیة التنظیم،  
 إذا اختاروا ذلك.

 

جمیع   .5 من  القانون  یشترط  ھل 
فعلیة  اجتماعات  عقد  المنظمات 

 (أي بالحضور الشخصي)؟ 

   نعم. ☐
 ال   ☐ 

ضمان أن القانون ال یشترط على المنظمات عقد اجتماعات 
 فعلیة عندما یكون من الممكن عقد االجتماع بطرق بدیلة 
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 التمویل

 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

تسعى   .1 أن  للمنظمات  یجوز  ھل 
على   للحصول  األموال  بحریة 

لتحقیق  واستخدامھا  وتلقیھا 
 أھدافھا غیر الربحیة؟

 نعم. ☐

 ال   ☐
السیاسة ذات الصلة   القانون أو  ضمان عدم وضع 
قیوداً تحد من قدرة المنظمة على السعي للحصول  
أھدافھا.  لدعم  واستخدامھا  وتلقیھا  األموال  على 
من  لمزید  القسم  ھذا  في  التالیة  األسئلة  راجع 
المبادئ  تنتھك  التي  القیود  أنواع  اإلرشادات حول 
التوجیھیة الخاصة باللجنة االفریقیة لحقوق اإلنسان  

 والشعوب. 

 

الحصول  .2 المنظمات  على  یتعین  ھل 
الجھة  من  مسبقة  موافقة  على 
على  للحصول  السعي  قبل  التنظیمیة 

 األموال واستالمھا؟

   نعم. ☐
 ال   ☐

ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة ال یشترط   
الجھة  من  موافقة  على  الحصول  المنظمات  على 
األموال  على  للحصول  السعي  قبل  التنظیمیة 

 واستالمھا. 

 

القانون للمنظمات بالسعي  .3 ھل یسمح 
من  وتلقیھا  األموال  على  للحصول 

  أجنبیة؟مصادر 

 نعم.

بالسعي للحصول على  ال    للمنظمات  ضمان أن یسمح 
 األموال وتلقیھا من مصادر أجنبیة.

على    السیاسة  أو  القانون  یشترط  أن  ویمكن 
حكومة إخطار  الوطن  المنظمات  باستالم    البلد/ 

التمویل من مصادر أجنبیة، ولكن ال یشترط على 
لتلقي  الحكومة  إذن من  المنظمات الحصول على 

 ھذا التمویل.
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یجوز   . 4 ھل 
أن   للمنظمات 
للحصول  تسعى 
أموال  على 
من   وتلقیھا 
خاصة،   مصادر 

الشركات مثل  
 الھادفة للربح؟ 

 نعم.    ☐

 ال   ☐

یسمح  الصلة  ذات  والسیاسة  القانون  أن  ضمان 
أي  من  األموال  على  للحصول  بالسعي  للمنظمات 

 مصدر، بما في ذلك المصادر الخاصة.

 

یجوز  .5 ھل 
القیام  للمنظمات 
اقتصادیة  بأنشطة 
تدعم األھداف غیر 

 الربحیة للمنظمة؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

أن القانون أو السیاسة ذات الصلة تسمح للمنظمات   ضمان
 بالقیام بأنشطة اقتصادیة تدعم أھدافھا غیر الربحیة.

على سبیل المثال، یمكن أن یسمح للمنظمات ببیع البضائع 
إذا تم تخصیص أرباح البضائع بالكامل لتحقیق أنشطتھا 

 غیر الربحیة.

 

ھل تخضع المنظمات  .6
القوانین  لنفس 
والسیاسات التي تحكم 
والمؤسسات  األفراد 

بشأن   جرائم الربحیة 
األموال  غسیل 
والفساد  واالحتیال 
واالتجار وغیرھا من 

 الجرائم؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐

لنفس  تخضع  للربح  الھادفة  غیر  المنظمات  أن  ضمان 
تحكم   التي  والعقوبات  والقواعد  األفراد القوانین 

غسیل   قضایا  بشأن  عام  بشكل  الربحیة  والمؤسسات 
 األموال واالحتیال والفساد واالتجار والجرائم األخرى.

على نطاق واسع ضمان أن التدابیر األمنیة المطبقة   
البنوك  مثل  العالیة  المخاطر  ذات  المؤسسات  على 
غیر  المنظمات  على  تطبق  ال  األمن  وشركات 

 الربحیة.
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 العمومي عمالد  

 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

1. 
أو  ضریبیة  مزایا  الحكومة  تقدم  ھل 

الدعم   من  أخرى   العموميأشكاالً 
 للجمعیات غیر الربحیة؟

 نعم.  ☐ 

 ال   ☐
النظر في تقدیم مزایا ضریبیة للمنظمات غیر الربحیة، 

اإلعفاءات   غیر مثل  المنظمات  دخل  على  الضریبیة 
 الربحیة.

 

والدعم  .2 الضریبیة  المزایا  توافرت  إذا 
وعموميال معاییر  ھل   خطوات ، 

مذكورة  االستحقاقات  على  الحصول 
ذي  القانون  في  وواضح  بسیط  بشكل 

 الصلة؟

 نعم.  ☐ 

 ال   ☐

أن   المؤسسات التي تخول    الخطواتو  المعاییرضمان 
على  ا العلحصول  والدعم  الضریبیة   موميالمزایا 

 مذكورة بوضوح. 

 

3. 
مومي ھل المزایا الضریبیة والدعم الع

المنظمات،  أنواع  لجمیع  متاحان 
 وعضویتھا؟اھدافھا بغض النظر عن 

 نعم.  ☐

 ال   ☐

المعاییر   أن  التي تخول  ضمان  المؤسسات والخطوات 
غیر   العموميلحصول على المزایا الضریبیة والدعم  ا

 تمییزیة. 
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منظمة   .4  تلقت  ً أمواالً  إذا  دعما  أو 
 ً القیام عمومیا علیھا  یتعین  فھل   ،

(أي  لإلبالغ  إضافیة  بمتطلبات 
ھو   ما  یتجاوز  بما  لإلبالغ  التزامات 
منافع  تتلقى  ال  منظمة  من  مطلوب 

 عامة)؟  

 نعم.   ☐
على   ال   ☐ یتعین  التي  اإلبالغ  التزامات  مراجعة 

الدعم  أو  األموال  تتلقى  التي  المنظمات 
القیام بھا للتأكد من أن أي التزامات   موميالع

لیست   األموال  بتلقي  مرتبطة  إضافیة  إبالغ 
 مرھقة للغایة.

التقریر ھو    إذا كان الغرض من  المثال،  على سبیل 
موال العامة أو  التأكد من أن المنظمات التي تتلقى األ

إذا   فیما  ففكر  المطلوبة،  بالمعاییر  تفي  العام  الدعم 
التقریر  (مثل  العادیة  التقاریر  إعداد  عملیة  كانت 

 السنوي) كافیة لتأكید ھذه التفاصیل. 
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 اإلبالغ 
 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

1. 
تقریر  تقدیم  المنظمة  على  یتعین  ھل 
إلى الجھة التنظیمیة أكثر من مرة في 

  السنة؟

  نعم. ☐
 ال   ☐

  تقدیم تقریر سنوي فقط. القانون ضمان أن یشترط  

 ما ھي المعلومات المطلوبة في التقریر؟  .2

 یُرجى اختیار كل ما ینطبق: 

األساسي ☐ الوصف 
المنظمة  لمشاریع 

 وأنشطتھا 

المالیة    ☐ القوائم  إعداد 
وفقاً  العمومیة  والمیزانیة 

 للمبادئ القیاسیة للمحاسبة 

 غیر ذلك  ☐

ضمان   التقاریر  من  الغرض  یكون  أن  ینبغي 
فإن  وبالتالي،  للمنظمات.  المالیة  المالءمة 

األساسي ومحاسبة    تتعدى الوصفالمعلومات التي  
عن   مفصلة  قائمة  (مثل  واألنشطة  المشاریع 
إن   للمستفیدین  الشخصیة  والمعلومات  الممولین، 
وجدت) غیر مناسب، وال ینبغي أن تكون مطلوبة 

 المطلوبة. ضمن التقاریر

 

 3. 
على  یتعین  التي  المعلومات  ھل 
للمعلومات  مماثلة  تقدیمھا  المنظمة 
األخرى  الكیانات  على  یتعین  التي 

 (مثل الشركات) تقدیمھا؟ 

 نعم. ☐

فیما   والنظرمراجعة القانون أو السیاسة ذات الصلة   ال    ☐
تقدیم المنظمات  من  یُطلب  كان  أو   إذا  معلومات 

نظیراتھا مقارنة بفي تقریرھا السنوي    أكثر  تفاصیل
 في القطاع الخاص، مثل الشركات.
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حجًما  .4 األصغر  للمنظمات  یسمح  ھل 
 تسلیم نسخة مبسطة من التقریر؟ 

 نعم. ☐

 ال   ☐ 
في مسألة السماح للمنظمات األصغر بتقدیم   النظر

وصف أساسي للمشاریع واألنشطة وبیان األموال 
تقریر  تسلیم  من  بدالً  األنشطة،  على  أنفقت  التي 

 كامل.
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  االتحادات والتعاون 
 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

1. 
المنظمات  من  لمجموعة  یجوز  ھل 

إنشاء   أو المحلیة  اتحاد  وتسجیل 
 ائتالف؟

 نعم. ☐

 ال   ☐

وتسجیل  بتشكیل  للمنظمات  یسمح  أن  ضمان 
 االتحادات. 

 

2. 
المنظمات  من  لمجموعة  یجوز  ھل 
 المحلیة إنشاء اتحاد بشكل غیر رسمي؟
یمكن  ھل  المثال،  سبیل  على 
أن  المحلیة  المنظمات  من  لمجموعة 
یجتمع  رسمي  غیر  تحالفا  تشكل 

رعایة بانتظام   في  ویتشارك 
شخصیة  لھ  لیس  ولكن  األنشطة، 

 قانونیة؟

 نعم. ☐

 ال   ☐

  السماح للمنظمات بإنشاء اتحادات غیر رسمیة.

3. 
ھل یجوز لمنظمة محلیة االنضمام إلى 

 اتحاد دولي؟
 
تحالفا   الدولي  االتحاد  یشمل  أن  یمكن 

أنشئت   التي  الحكومیة  غیر  للمنظمات 
 في بلدان مختلفة.

 نعم. ☐

 ال   ☐

ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة یسمح ألي 
منظمة باالنضمام إلى أي اتحاد، سواء كان محلیا أو 

 إقلیمیا أو دولیا.

 

المنظمات  .4 جمیع  على  یتعین  ھل 
 االنضمام إلى اتحاد معین؟ 

 نعم.  ☐
 ال   ☐

السیاسة ذات الصلة ال تجبر    القانون أو  ضمان أن 
 المنظمات على االنضمام إلى أي اتحاد.
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 العقوبات والتعویضات  
 مالحظات على اإلجراءات المتخذة  اإلجراء المقترح اتخاذه الرد السؤال 

1. 
المنظمات للعقوبات ھل تخضع  

خرق   بسبب  والمالیة  الجنائیة 
القوانین أو السیاسات التي تنظم 

 عمل المنظمات؟ 

  نعم. 
 ال  

قانون   في  مذكورة  الجنائیة  العقوبات  أن  ضمان 
المماثل.   القانون  أو  مراجعة   النظر العقوبات  في 

أنھا ال تشكل عبئ على  للتأكد من  المالیة  العقوبات 
 المنظمات. 

 

 2. 
ھل یوضح القانون ماھیة األفعال التي 

 یعاقب علیھا القانون؟ 

 نعم.
توضیح   ال   من  للتأكد  السیاسة  أو  القانون  مراجعة 

 المخالفات التي یعاقب علیھا القانون.

 

3. 
أن   القانون صراحة  یشترط  تكون  ھل 

مع   متناسبة  المطبقة  العقوبات 
 المخالفات المقترفة؟

یقصد بكلمة "متناسبة" أن العقوبات 
تساوي في قسوتھا أو فظاعتھا حجم 

 سوء التصرف المقترف. 

 نعم.
 ال  

أو   القانون  في  الواردة  العقوبات  تناسب  ضمان 
 السیاسة ذات الصلة مع سوء التصرف المقترف. 
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4. 

ھل باإلمكان ایقاع عقوبات على منظمة 
ارتكبھا عضو   بسبب مخالفة   معینما 

، على الرغم من أن ھذا ئھا من أعضا
 العضو كان یتصرف بشكل فردي؟

یقصد بعبارة "بشكل فردي" أن العضو 
المخول  اإلداري  الھیكل  إلى  یعد  لم 

 باتخاذ القرار في المنظمة.

نعم. ☐
ال ☐

األفراد   القانونیة من  المسؤولیة  إسناد  ضمان عدم 
إلى المنظمات بحیث ال تعتبر الجرائم التي یرتكبھا 
أعضاء معینون في منظمة ما سببا لمعاقبة المنظمة 

الذي  نفسھا، الوقت  القرار    في  لم یكن ھیكل صنع 
 الرسمي للمنظمة طرفاً في القیام بتلك المخالفات.

5. 
معاقبة أعضاء المنظمة على ھل یمكن  

 اإلجراءات التي تتخذھا المنظمة؟ 

نعم. ☐
ال ☐

عن  مسؤولین  غیر  كأفراد  األعضاء  أن  ضمان 
 اإلجراءات التي تتخذھا المنظمة ككیان قانوني.

ھل یمكن للجھة التنظیمیة تعلیق أو حل  .6
أخیر  منظمة كمالذ  حال فقط    ما  في 
 انتھاك خطیر؟ وجود 

نعم. ☐

ال ☐

یجوز   ال  بحیث  القانون  تعدیل  في   للجھة النظر 
التنظیمیة تعلیق أو حل منظمة ما إال إذا حدث انتھاك  
خطیر وإذا كان التعلیق/ الحل ھو المالذ األخیر (أي 
أنھ قد جرى محاولة جمیع الوسائل األخرى لمعالجة  

 المسألة).

7. 
أن  التنظیمیة  السلطة  على  یتعین  ھل 
كاملة  قضائیة  استماع  لجلسة  تخضع 

 ؟ ما لتعلیق أو حل منظمة

نعم. ☐

اشتراط خضوع السلطة التنظیمیة لجلسة    النظر في ال   ☐
 . ما استماع قضائیة كاملة لتعلیق أو حل منظمة
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في  .8  تطعن  أن  ما  لمنظمة  یمكن  ھل 
عن   صادر  التنظیمیة   الجھةقرار 

 أمام محكمة محایدة ومستقلة؟

نعم. ☐

ال ☐

ضمان أن یكون لمنظمة ما الحق في أن تطعن في  
التنظیمیة أمام محكمة محایدة الجھة  قرار صادر عن  

 ومستقلة.
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