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شكر وتقدير
ــن  ــداه األشــخاص المذكوري ــذي أب ــو ال المســتوى العالــي مــن التفاعــل ال مــا كان باإلمــكان إعــداد هــذا المنهــاج ل
أدنــاه، إلــى جانــب المتدربيــن وطاقــم شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية، الذيــن شــاركوا جميعــًا بــكل مثابــرة 

واجتهــاد فــي تنظيــم أنشــطة بنــاء القــدرات والتوعيــة لصالــح منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية. 

والشــكر موصــول بشــكل خــاص للمركــز الدولــي لقوانيــن منظمــات المجتمــع المدنــي )ICNL( الــذي دعــم عمليــة 
ــًا فــي تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية.   إعــداد هــذا المنهــاج، وكان دومــًا شــريكًا حقيقي

الفريق الرئيسي

دعاء فار  -  معتصم زايد

فريق المتابعة والتنسيق واإلشراف

دعاء قريع    -    صابرين عموري    -    سامر داودي 

 ICNL تم إعداد هذا المنهاج بالشراكة مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني

جميع الحقوق محفوظة لدى شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 2022. 

المنهاج التدريبي حول القيود المفروضة حول البيئة القانونية والتمويل والحوكمة. رام هللا. فلسطين.

ليس بالضرورة أن يعبر هذا المنهاج عن وجهة نظر الشركاء من المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع 
المدني أو شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية وتقع مسؤولية المعلومات الواردة في المنهاج على المؤلفين. 
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مقدمة حول المنهاج 
ــج  ــذ برنام ــع المدنــي )ICNL( بتنفي ــات المجتم ــن منظم ــز الدولــي لقواني ــوم المرك يق
األهليــة  المنظمــات  مــع شــبكة  ـفـي فلســطين بشــراكة  المدـنـي  المجتمــع  لدعــم 
الفلســطينية )PNGO(. يهــدف البرنامــج إلــى رفــع وعــي منظمــات المجتمــع المدنــي 
الوصــول  ـفـي  الحــق  مثــل  الهامــة  القضايــا  مــن  مجموعــة  حــول  قدراتهــا  وبنــاء 
والحصــول واســتخدام المــوارد والــذي يمثــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن الحــق في حرية تشــكيل 
الجمعيــات المكفــول دوليــًا، وكذلــك الحوكمــة الرشــيدة وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة 

ــع المدنــي.  ــات المجتم ــل منظم فــي عم

ــا  ــي تواجهه ــة الت ــة والعملي ــات القانوني ــج إلــى التحدي ــرق البرنام ــوف يتط ــا وس كم
منظمــات المجتمــع المدـنـي الفلســطينية مثــل شــح التمويــل ومــوارده، وتقويــض 
عمليــة حشــد التمويــل مــن خــالل األنظمــة والتشــريعات أو سياســات المصــارف أو 
المموليــن، وضعــف التشــبيك وبنــاء التحالفــات فيمــا بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
المختلفــة، وضعــف التعــاون بيــن المجتمــع المدنــي والســلطات العامــة، وعــدم إشــراك 
قــوى المجتمــع المدنــي بشــكل فعــال وحثيــث فــي عمليــة تقييــم المخاطــر التــي تقــوم 
ـي  ـي الدوـل بهــا الجهــات المختصــة أثنــاء االســتعداد لتقييــم مجموعــة العمــل الماـل

ــم خــالل النصــف الثانــي مــن 2022.  ــادل لفلســطين المتوقــع أن يت )FATF( المتب

وـفـي ســياق هــذا البرنامــج المهــم الــذي يســتهدف تعزيــز البيئــة الممكنــة لعمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية، فــإن هــذا المنهــج التدريبــي يمثــل ســبياًل 
ــا  لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كســب المعرفــة الالزمــة حــول هــذه القضاي
يمكــن  وخبــراء  مرجعييــن  أشــخاصًا  ليكونــوا  المشــاركين  وتهيئــة  واإلشــكاليات 
االعتمــاد عليهــم فــي تدريــب منظمــات مجتمــع مدنــي أخــرى ودعمهــم فــي أي حمــالت 
مناصــرة وحشــد تأييــد ذات صلــة يقومــون بهــا لمعالجــة أوجــه القصــور ـفـي البيئــة 

القانونيــة والعمليــة لمنظمــات المجتمــع المدـنـي الفلســطيني. 

وقــد بــدأت رحلــة التفكيــر ـفـي إعــداد هــذا الدليــل ـفـي خضــم تجربــة الشــراكة مــا 
ـي لقوانيــن منظمــات  بيــن شــبكة المنظمــات االهليــة الفلســطينية والمركــز الدوـل
المجتمــع المدنــي ICNL، والتــي تــم خاللهــا عقــد مجموعــة مــن التدريبــات المتخصصــة 
والمكثفــة لمجموعــة مــن نشــطاء المجتمــع المدـنـي حــول البيئــة القانونيــة، حيــث 
العمليــة  الممارســات  نحــو  الذهــاب  وتــم  النظــري  الطــرح  التجربــة  هــذه  تخطــت 
ــر الدوليــة والوطنيــة. لذلــك ينتمــي هــذا الدليــل إلــى  وتقييمهــا مــن منظــور المعايي

الممارســات والتطبيقــات العمليــة التــي خاضهــا المدربيــن والمتدربيــن معــًا. 

اســتغرق العمــل علــى إنجــاز هــذا الدليــل سلســلة طويلــة مــن المشــاورات واللقــاءات 
والمــداوالت بيــن فريــق العمــل فــي شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية والمركــز 
الدولــي لقوانيــن منظمــات المجتمــع المدنــي )ICNL(، لبنــاء وتركيــب وإعــادة صياغــة 
األنشــطة العمليــة التطبيقيــة وتحليــل معانيهــا بيــن القــراءة والكتابــة والتفكيــر علــى 
مــدى شــهور طويلــة. وهــو لــم يســتند للتجــارب الخاصــة بالفريــق الُمعــد فحســب، 
بــل استرشــدنا بالكثيــر مــن األفــكار والقــراءات والكتابــات األخــرى فــي مجــال البيئــة 

القانونيــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي.

تــم بنــاء هــذا الدليــل علــى أســس ونهــج تدريــب المدربيــن )ToT(، وذلــك ليوفــر مــوردًا 
معتمــدًا للمدربيــن فــي عمليــة رفــع وعــي العامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، 
لذلــك نأمــل مــن مســتخدمي هــذا الدليــل أن يضمــوا تجاربهــم ومواردهــم األخــرى 
ــة أو تجــارب إلــى  ــن أو أطــر نظري ــا هــذا، وذلــك مــن خــالل إضافــة أي تماري إلــى جهدن

ــة التــي ســيقومون بإعدادهــا باالســتناد علــى هــذا الدليــل. 7العــروض التقديمي



أقسام المنهاج التدريبي
يغطي المنهج التدريبي )4( أقسام أساسية على النحو التالي:

يضــم هــذا القســم معلومــات أساســية حــول المنهــاج، وهــي: مقدمــة حــول المنهــاج، وأقســامه،  القسم األول: 
وأهدافــه، وطــرق اســتخدامه، باإلضافــة للمبــادئ التــي يقــوم عليهــا الدليــل، وإرشــادات االســتخدام 

مــن قبــل المدربيــن، وأخيــرًا تعريــف بالمفاهيــم والمصطلحــات المســتخدمة فــي الدليــل. 

ــد  ــع المدنــي وحش ــات المجتم ــل منظم ــول تموي ــي ح ــري التفصيل ــار النظ ــم اإلط ــذا القس ــم ه يض القسم الثاني: 
والتمــاس المــوارد مقرونــًا باألمثلــة التوضيحيــة، باإلضافــة إلــى مقتــرح نمــوذج الخطــة التدريبيــة، 

ــل.  ــة وأوراق العم ــن العملي ــة، والتماري ــات التدريبي ــدة الجلس ــرح أجن ومقت

يضــم هــذا القســم اإلطــار النظــري التفصيلــي حــول الحوكمــة الرشــيدة لمنظمــات المجتمــع المدنــي  القسم الثالث: 
التدريبيــة،  الخطــة  نمــوذج  مقتــرح  ـى  إـل باإلضافــة  التوضيحيــة،  باألمثلــة  مقرونــًا  الفلســطينية 

ومقتــرح أجنــدة الجلســات التدريبيــة، والتماريــن العمليــة وأوراق العمــل.

ــة لعمــل منظمــات المجتمــع  ــة القانوني ــي حــول البيئ يضــم هــذا القســم اإلطــار النظــري التفصيل القسم الرابع: 
ــرح  ــة، ومقت ــة التدريبي ــوذج الخط ــرح نم ــة إلــى مقت ــة، باإلضاف ــة التوضيحي ــًا باألمثل المدنــي مقرون

أجنــدة الجلســات التدريبيــة، والتماريــن العمليــة وأوراق العمــل.

القسم األول
معلومات عامة حول المنهاج

وإرشادات االستخدام

القسم الثاني
تمويل منظمات المجتمع المدني

وحشد والتماس الموارد

القسم الثالث
الحوكمة الرشيدة لمنظمات

المجتمع المدني الفلسطينية

القسم الرابع
البيئة القانونية لعمل

منظمات المجتمع المدني 

هيكلية
المنهاج
التدريبي
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أهداف المنهاج   
نهــدف مــن خــالل هــذا المنهــاج إلــى توفـــير مرجـــع تدريبــي يســـتفيد منــه جميـــع المدربيــن والعامليــن فــي مجــال 
التوعيــة القانونيــة لمنظمـــات المجتمــع المدنـــي الفلســطينية. يوجـــه هـــذا المنهــاج مســـتخدميه إلــى فهــم البيئــة 
القانونيــة وتحدياتهــا وقيودهــا، وكذلـــك يوعــي العامليــن ـفـي هــذه المنظمــات بأهميــة الحوكمــة بأبعادهــا 
المختلفــة كركيــزة هامــة مــن ركائــز تطويــر قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي، وبالتالــي، يســاهم هــذا المنهــاج فــي 
إيجــاد مرجــع يســـتفيد منــه المدربــون والباحثــون والعاملــون فــي تطويــر وبنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي.

ويمكن تلخيص أهم أهداف هذا المنهاج بالتالي:

توفيــر مــواد وأدوات استرشــادية حــول القيــود المفروضــة حــول البيئــة القانونيــة والتمويــل والحوكمــة 	 
وتطبيقهــا بيســر وســهولة.

رفع وعي العاملين في منظمات المجتمع المدني من أجل تحسين أدائها وتطوير طريقة عملها.	 

المساهمة في دعم جهود المناصرة حول قضايا البيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني.	 

لماذا هذا المنهاج؟  
لقد تّمـــت صياغـــة هـــذا المنهاج اســـتجابة لمعطيـــات الواقـــع الوطني فـــي فلسطين، حيـــث تعتبر تجربة منظمات 
المجتمــع المدنــي تجربــة عريقــة ورائــدة فرضتهــا وقائــع الســياق التاريخــي للمجتمــع الفلســطيني والــذي يعيــش ال 
دولــة نتيجــة االحتــالل اإلســرائيلي، وعليـــه، أصبـــح مـــن الحتمـــّي التفكيـــر فـــي تقديـــم آليـــات وأدوات توعيــة جديــدة، 
بهـــدف بنـــاء جســـور الثقـــة بيـــن منظمات المجتمع المدني مـــن جهـــة والجهات التنفيذية مـــن جهـــة أخـرى، ورسـم 

مالمــح نظام ديمقراطي يقـــوم علـــى مبـــادئ المشـــاركة والشـــفافية والمســـاءلة واحتــرام القانون.

كمــا يأتــي هــذا المنهــاج إلثــراء المكتبــة الفلســطينية والعربيــة بمرجــع تدريبــي متخصــص فــي ضــوء تعــدد األدلــة 
ـى توفيــر الوقــت  المحليــة والعربيــة التــي تتعلــق بالبيئــة القانونيــة لمنظمــات المجتمــع المدـنـي، باإلضافــة إـل
والجهــد مــن خــالل االســتفادة مــن الخبــرات الســابقة واألدوات األخــرى وتطبيقاتهــا المختلفــة، بمــا فــي ذلــك تلــك 
ــا مــن قبــل شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية )PNGO(، والمركــز الدولــي  ــتي تــم التوصــل إليهـ ــارب الـ التجـ
لقوانيــن منظمــات المجتمــع المدنــي )ICNL( ممــا يحفــز علــى فكــرة اســـتكمال واســـتحداث أدلــة وأدوات جديــدة 

فــي مجــال البيئــة القانونيــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي.

لمن هذا المنهاج؟  
هـــذا المنهــاج موجـــه أساســـًا كأداة توجيهيـــة وإرشـــادية للمدربيــن والعامليــن فــي منظمــات المجتمـــع المدنـــي 
ــة القانونيــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية. ــام بالبيئ ــاب االهتمـ ــين وأصحـ ــين والباحثـ والدارسـ

المدربون المتخصصون 
بمجال البيئة القانونية 

لعمل منظمات 
المجتمع المدني

أعضاء الهيئات العامة 
ومجالس اإلدارة في 

منظمات المجتمع المدني

مدراء وموظفو 
منظمات المجتمع 

المدني  

الباحثون/ات في عمل 
منظمات المجتمع 

المدني
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طريقة استخدام المنهاج  

ــة الحــوار والنقـــاش والتحليــل مــن أجــل توعيــة العامليــن فــي  ــه علـــى منهجيـ يعتمـــد هــذا المنهــاج فــي تطبيقاتـ
ــتفادة مــن خبــرات عــدد مــن الجهــات الدوليــة ومنظمــات  منظمــات المجتمــع المدنــي. وإلثــراء المنهــاج، تــم االسـ
المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال، حيــث تــم االطــالع علــى الكثيــر مــن المراجــع واألنظمــة والسياســات واألدلــة 
ذات العالقــة مــن أجــل إضفــاء الــروح الفلســطينية علـــى المنهــاج. كمــا تــم مراجعــة هــذا المنهــاج مــن قبــل لجنــة 

ــة. مختصــة كجهــة فنيــة ومرجعيــة متخصصــة واستشــارية تتمتــع بخبــرات وتجــارب نظريــة وعمليـ

يســتند هــذا المنهــاج إلــى منهجيــة التعلــم النشــط والتــي تقــوم علــى الحــوار والمناقشــة والمشــاركة الفعالــة مــن 
المشــاركين/ات.  حيــث يمنــح هــذا األســلوب المتبــع فــي المنهــاج الفرصــة فــي تبــادل األفــكار والتجــارب والخبــرات 
العمليــة علــى أســاس تكامــل وترابــط المعــارف والمهــارات واالتجاهــات كمحــاور رئيســية لعمليــة التعلــم النشــط.

إن منهج التعليم النشط يقوم على عنصرين أساسيين وهما: 

الخبــرة التــي تقــوم علــى طبيعــة األعمــال والوظائــف التــي يمارســها المشــاركون\ات فــي التدريــب   - 1
ـى المالحظــات التــي تأـتـي مــن خــالل الممارســة.  باإلضافــة إـل

الحــوار الــذي يقــوم علــى تحفيــز المتدربيــن، وذات المتدربيــن مــن أجــل إخــراج مــا بجعبتهــم مــن   - 2
األخريــن.   مــع  والنقــاش  للحــوار  وطرحهــا  وأفــكار  تســاؤالت 

الخبرة المتركزة
من العمل

المالحظة المرتكزة
على الممارسة

الحوارالخبرة

الحوار مع األخرين

تحفيز الذات

عناصر
التعلم
النشط
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كمــا يقــوم المنهــاج علــى نظريــات تدريــب المدربيــن، حيــث وفر هــذا المنهــاج اإلطــار النظــري والعملــي للمدربين 
والــذي يمكــن أن يســاعدهم بشــكل كبيــر فــي المضــي فــي رحلــة حيــاة التدريــب بــكل فاعليــة، ووفــق ذلــك يجــب 

علــى المدربيــن عنــد اســتخدام هــذا المنهــاج اعتمــاد دورة حيــاة التدريــب رباعيــة المراحــل، وهــي: 

التغيــرات . 1 بأنهــا مجموعــة  تعريفهــا  يمكــن  حيــث  للمشــاركين\ات،  التدريبيــة  االحتياجــات  تحديــد 
والتطــورات المطلــوب إحداثهــا بغــرض تحقيــق التــوازن بيــن أداء األفــراد ومســؤولياتهم أو وظيفتهــم، 

وأهــداف المنظمــة التــي يعمــل فيهــا المشــارك\ة.

ــب، . 2 ــة التدري ــم برنامــج تدريبــي هــو خطــوة ال غنــى عنهــا فــي عملي ــم التدريــب، حيــث يعــد تصمي تصمي
فهــو الخطــوة التــي تتبــع االحتياجــات لوجــود برامــج تدريبيــة، وتشــمل وضــع المحــاور التدريبيــة، وخطــة 

التدريــب، وأجنــدة التدريــب، وأهــم األســاليب والطــرق المتبعــة فــي التدريــب. 

تنفيــذ التدريــب، حيــث تشــمل هــذه المرحلــة عقــد الجلســات التدريبيــة بنــاء علــى الخطــة التدريبيــة التــي . 3
تــم تصميمهــا ووفــق األهــداف المــراد تحقيقهــا مــن عمليــة بنــاء القــدرات. 

التدريــب، تأـتـي هــذه المرحلــة بعــد االنتهــاء مــن كافــة المراحــل الســابقة، وتهــدف هــذه . 4 تقييــم 
العمليــة إلــى تقويــم الهــدف التدريبــي ومحتــواه وزمانــه ومكانــه واألســاليب والوســائل التدريبيــة التــي 
ــدى  ــة م ــي لمعرف ــج التدريب ــد البرنام ــاء وبع ــل وأثن ــن قب ــم أداء المتدربي ــم تقيي ــث يت ــتخدمت. بحي اس

ــدرات.  ــارات والق ــارف والمه ــى المع ــدث عل ــذي ح ــر ال التغي

تحديد
االحتياجات
التدريبية

تصميم
البرنامج
التدريبي

تنفيذ
التدريب

تقييم
فاعلية
التدريب
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المبادئ والمفاهيم الذي ينطلق منها المنهاج

الوضوح  

ــة التدريــب، وهــي:  ــاء إعــداد عملي ــدأ الوضــوح فــي المنهــاج توفــر عــدة عناصــر أساســية أثن ويعكــس مب
التعلــم  ونتائــج  المنشــودة،  والغايــات  واألهــداف  المســتهدفة،  والمجموعــة  التدريــب،  مــن  الغــرض 
الوقــت  الجوانــب  هــذه  منحنــا  وكلمــا  والتقييم...إلــخ.  والمســؤوليات،  التدريــب،  وخطــة  المرجــوة، 
واالهتمــام الــالزم، كانــت العمليــة التدريبيــة أكثــر سالســة ويســرًا. والعكــس صحيــح، ففــي حــال إهمــال 
هــذه العناصــر ســيؤثر ذلــك علــى كل جانــب مــن جوانــب عمليــة التدريــب، وســيمثل ذلــك عقبــة دائمــة ال 

ــًا.  ــا الحق ــب عليه ــن التغل يمك

القدرة  

تقييــم القــدرات الواجــب توافرهــا فــي فريــق التدريــب، ومــن سيشــارك مــن اإلدارة والخدمــات اللوجســتية 
لتجريــب وتنفيــذ الجلســات التدريبيــة. كمــا تعتبــر العناويــن والموضوعــات التدريبيــة مختلفــة عــن بعضهــا 
ــزة علــى أســاس ســياق كل  البعــض؛ حيــث تتطلــب كل منهــا مجموعــة مــن المهــارات والخبــرات الممي
منهــا، كمــا يجــب التأكــد مــن منــح فريــق التدريــب المــوارد الكافيــة، وهــو مبــدأ أساســي آخــر لضمــان نجــاح 

تطبيــق هــذا المنهــاج. 

االتساق  

يحافــظ اتســاق المنهــاج علــى جــودة مخرجــات عمليــة التدريــب. يجــب أن يتســق وضــوح األهــداف 
والغايــات ومنهجيــة التدريــب مــع مــا يحــاول التدريــب تحقيقــه مــن أهــداف أساســية. أحيانــًا قــد ال تنجــح 
عمليــة خلــق طــرق ووســائل غيــر مخطــط لهــا قبــل عمليــة التدريــب، ألن هــذه الطــرق قــد ال تتســق مــع 
ــة  ــلة ومعروف ــقة متسلس ــب متس ــة التدري ــون عملي ــب أن تك ــذا يج ــاج، ل ــا المنه ــي وضعه ــداف الت األه

ــة.  ــة النهاي ــة ولغاي ــن البداي ــا م خطواته

االلتزام   

وهــو مبــدأ أساســي إلنجــاز أي تدريــب بشــكل ناجــح وفعــال، وهــذا يتطلــب التزامــًا مــن كافــة األطــراف فــي 
العمليــة التدريبيــة، خاصــة مــن المــدرب والمتدربيــن. ويشــمل هــذا االلتــزام الحــرص علــى تحقيــق األهــداف 
التدريبيــة وااللتــزام بالمنهجيــات وطــرق التدريــب المخطــط لهــا، ويشــمل أيضــا التــزام المتدربيــن\ات فــي 

الحضــور والمشــاركة والتفاعــل ونقــل الخبــرات والتجــارب الحقــًا ألقرانهــم.  

النهج التشاركي  

ــذا اعتمــدت  يعتبــر النهــج التشــاركي مبــدأ أساســي فــي عمليــة بنــاء القــدرات والمهــارات والمعــارف، ل
أنشــطة هــذا المنهــاج علــى التعلــم التشــاركي والتفاعلــي وتوظيــف أســاليب التعلــم النشــط، كمــا تــم 

ــطيني. ــع الفلس ــات المجتم ــات واحتياج ــي متطلب ــاج لتحاك ــة للمنه ــادة التدريبي ــر الم تطوي
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ارشادات عامة للمدرب/ة لضمان نجاح التدريب 
إرشادات قبل البدء التدريب  -  1

فحــص مــكان التدريــب ومــدى مالءمتــه لطبيعــة ومســار التدريــب وأنشــطته قبــل التدريــب بوقــت كاٍف 	 
للقيــام بتعديــل أي خلــل أو لتعديــل مســار اللقــاء فــي حــال عــدم مالءمــة المــكان لــه.

التأكــد مــن توفــر وعمــل أجهــزة العــرض والتوضيــح قبــل التدريــب بوقــت كاٍف الســتبدال أســلوب 	 
التدريــب المنــوي اتباعــه ـفـي حــال عــدم توافرهــا أو حــدوث أي خلــل فيهــا.

ال بــد مــن االنتبــاه لترتيــب أماكــن جلــوس المشــاركين/ات، ويفضــل الجلــوس بشــكل دائــري لمــا توفــره 	 
هــذه الجلســة مــن تواصــل أعمــق ومســتمر بيــن المشــاركين\ات.

عمــل ميثــاق للمجموعــة متوافــق عليــه لضمــان ســير التدريــب بسالســة، وتتــم كتابتــه علــى ورقــة كبيــرة 	 
مــع تواقيــع المشــاركين/ات كنــوع مــن التزامهــم/ن بمــا جــاء فيهــا، مــع إمكانيــة وضــع عقوبــة جماعيــة 
علــى خــرق مبــادئ الميثــاق )مثــال: احتــرام الــرأي والــرأي اآلخــر، اســمع لتســمع، إغــالق الهاتــف النقــال أو 

وضعــه صامتــًا، االلتــزام بالوقــت والحضــور بالســاعات المحــددة، عــدم مقاطعــة الغيــر بالــكالم.... الــخ ).

االهتمــام بفعاليــات التعــارف فــي المجموعــات الجديــدة والتــي ال يعــرف أعضاؤهــا بعضهــم البعــض من 	 
قبــل، ومــن ثــم االهتمــام بفعاليــات تنشــيطية لكســر الجليــد بيــن أفــراد المجموعــة، أمــا المجموعــات 

التــي يعــرف أفرادهــا بعضهــم البعــض، فيتــم التركيــز فقــط علــى فعاليــات كســر الجليــد فيهــا.

ــد زمــن كل النشــاطات فيهــا واالســتراحات 	  ــم تحدي ــة لمســار الجلســة يت مــن المهــم إعــداد خطــة زمني
بينهــا.

البــدء 	  الذاـتـي الجيــد، وقــراءة المعلومــات جيــدًا، واســتيعاب األنشــطة قبــل  التأكــد مــن التحضيــر 
التدريــب. أهــداف  تحقيــق  لضمــان  وذلــك  بالتدريــب، 

ال تخجــل/ي مــن عــدم معرفتــك لمعلومــة مــا وأقــر/ي بذلــك بحيــث ال تعطــي معلومــة خاطئــة أو لســت 	 
متأكــدًا/ة منهــا بــأي حــال مــن األحــوال.

ــق 	  ــة يتعل ــوح للمجموع ــزي مفت ــؤال تحفي ــه بس ــاط تدريبــي التوج ــة أو نش ــل كل جلس ــل قب ــن األفض م
بموضــوع النشــاط، كنــوع مــن العصــف الذهنــي، لمــدة بســيطة ال تتجــاوز العشــرة دقائــق قبــل البــدء 

ــطة. باألنش

ــدى 	  ــة ل ــات األولي ــص المعلوم ــة، لفح ــطة التدريبي ــدء باألنش ــل الب ــل قب ــداد أوراق عم ــن إع ــن الممك م
المشــاركين/ات عــن موضــوع التدريــب، كمــا يمكــن تحفيــز المشــاركين/ات علــى التفكيــر بشــكل أوســع 
بموضــوع التدريــب، ومــن ثــم مــن الممكــن اســتخدام ورقــة تقييــم أخيــرة بعــد انتهــاء الفعاليــة وإبقائهــا 

مــع المشــاركين/ات للمقارنــة بيــن أفكارهــم/ن وتوجهاتهــم/ن قبــل التدريــب وبعــده.

13



عند توزيع المجموعات  - 2

ال بــد مــن لفــت انتباههــم/ن إلــى وجــود ميســر/ة لنقــاش المجموعــة ومقــرر/ة لكتابــة النتائــج والتوصيــات وناطــق 
باســم المجموعــة أو اثنيــن )ليقــوم بعــرض نتائــج المجموعــة ممــا يعكــس تبــادل وتوزيــع االدوار بيــن المشــاركين/

ات فــي التدريــب(. 

إرشادات عند البدء في التدريب

مــن المهــم أن يكون/تكــون المــدرب/ة علــى إطــالع وفهــم للمــادة المقدمــة واألنشــطة التدريبيــة 	 
الُمعــدة.

االهتمام بعملية تهيئة المشاركين/ات خالل التنظيم واإلعداد للجلسات التدريبية.	 

ضرورة تحديد أهداف الجلسة في البداية.	 

توفير المواد الالزمة للتدريب والتأكد من جهوزيتها.	 

مراعاة تقديم العروض والنقاشات بأسلوب شيق يثير اهتمام المشاركين/ات.	 

على المدرب/ة استخدام لغة ومصطلحات مفهومة للمشاركين/ات وإعطاء أمثلة توضيحية.	 

القيام بتقديم مقدمة فعالة في بداية كل جلسة تدريبية.	 

أهمية التجاوب مع المشاركين/ات خالل مسار التدريب والتمتع باليقظة وحس التجاوب.	 

ضرورة التنوع في أسلوب المدرب/ة والعمل على خلق جو مناسب للتعلم.	 

من المهم تشجيع كل المشاركين/ات على المشاركة.	 

أهميــة أن يكون/تكــون للمــدرب/ة القــدرة علــى التعامــل مــع األســئلة والمقاطعــات مــن المشــاركين/	 
ات.

تقديم تغذية راجعة باستمرار.	 

إعطاء الفرصة للتطبيقات العملية واختبار التعلم.	 

العمل على تلخيص كل جلسة مع المشاركين/ات لتأكيد التعلم واإلدراك.	 

من الضروري الوصول إلى إجماع اآلراء دون جرح أحد.	 
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مواصفات ذاتية للمدرب/ة الكفؤ أثناء التدريب  - 3

له/لها صوت واضح مسموع للكل.	 

ينصت/تنصت أكثر مما يتكلم/تتكلم.	 

ُيعطي/ُتعطي فرصة لمشاركة الجميع في الرأي.	 

ُيعطي/ ُتعطي انتباه للمشاركين/ات قليلي المشاركة.	 

يستخدم/تستخدم أسماء المشاركين/ات.	 

يقوم/تقوم بربط أفكار المشاركين/ات ببعض بشكل جيد وانسيابي.	 

عنده/عندها القدرة على إدارة الحوار بشكل فعال.	 

يتجاوب/تتجاوب مع أسئلة المشاركين/ات.	 

يحتفظ/تحتفظ بالتواصل البصري مع المشاركين/ات.	 

لديه/لديها قبول لدى المشاركين/ات.	 

يستطيع/تستطيع تعديل خطة الجلسة أثناء التنفيذ ليحقق أهداف الجلسة.	 

ُيعطي/ُتعطي تعليمات واضحة عند القيام بنشاط ما.	 

يقوم/تقوم بسؤال المشاركين/ات أسئلة متعددة.	 

يقوم/ تقوم بالتأكد من فهم وتعلم المشاركين/ات.	 

دمج المشاركين/ات األقل تفاعاًل.	 

بعث جو من الدفء واالنفتاح واحتواء الغضب.	 

االنتبــاه للغــة الجســد لديه/هــا كموجــه/ة ولــدى المشــاركين/ات، وهيئة الجلــوس، واألكتــاف، والرأس، 	 
وتعبيــر الوجه.

الحرص على أن تكون نبرة الكالم ودية وواضحة الخ.	 

االبتعاد قدر اإلمكان عن النقاش الثنائي.	 

القدرة على أن يكون/تكون مرآة تعكس ما يدور داخل المجموعة.	 
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القسم الثاني: تمويل منظمات المجتمع 
المدني وحشد والتماس الموارد

المحتويات 
المحتوى النظري	 

مقترح الخطة والجلسات التدريبية	 

التمارين وأوراق العمل	  16



اإلطار النظري
 مفهوم تمويل منظمات المجتمع المدني 

تمويل منظمات المجتمع المدني:
المســتوى  المدـنـي علــى  المجتمــع  ـفـي عــدد منظمــات  ارتفــاع هــام  ُســجل  الماضــي،  القــرن  منــذ تســعينيات 
الفلســطيني، وتطــور فــي أدائهــا وقدراتهــا، وتنــوع فــي أدوارهــا، وتعــدد فــي مجــاالت تأثيرهــا. وبــات مــن الصعــب 
تجاهــل مكانــة منظمــات المجتمــع المدنــي باعتبارهــا فاعــل وشــريك أساســي فــي قضايــا الشــأن العــام مــن خــالل 
األدوار التــي أصبحــت تضطلــع بهــا للمســاهمة فــي إعــداد وتفعيــل وتقييــم السياســات العامــة وتوفيــر الخدمــات 

االجتماعيــة والتنمويــة المختلفــة. 

تعانــي معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية مــن إشــكالية التمويــل؛ حيــث يســجل نقــص فــي المــوارد 
ــدور  ــام بال ــى القي ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا ويجعله ــن إمكانياته ــد م ــذي يح ــر ال ــات األم ــذه المنظم ــة له ــة المتاح المالي
المنــاط بهــا. وهنــا ال يمكننــا الحديــث عــن نجاعــة وفعاليــة أدوار منظمــات المجتمــع المدنــي، ومــدى إســهامها 
فــي التنميــة دون مــوارد ماليــة لتغطيــة تكاليــف قيامهــا بأدوارهــا ووظائفهــا. يســعى هــذا الجــزء مــن الدليــل إلــى 
تســليط الضــوء علــى موقــع تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القوانيــن الفلســطينية ومقارنتهــا بالمعاييــر 

الدوليــة.

مدخل أساسي:
ــارة للجــدل عنــد التطــرق إلــى 	  يعتبــر تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــن بيــن المواضيــع األكثــر إث

ــن منظمــات المجتمــع المدنــي. قواني

ــر 	  ــود غي ــا القي ــة تعوقه ــة العربي ــاء المنطق ــع أنح ــع المدنــي فــي جمي ــات المجتم ــإن منظم ــف، ف لألس
ــة. ــة والمحلي ــات األجنبي ــاس التبرع ــى التم ــبة عل ــر المتناس ــة وغي المالئم

التمويــل مــن العوامــل الهامــة فــي قيــاس قــدرة أي منظمــة علــى تنفيــذ المشــاريع والبرامــج الالزمــة 	 
لتحقيــق أهدافهــا.

ــة 	  ــاح اإلدارة المالي ــى نج ــرة عل ــة كبي ــد بدرج ــات يعتم ــل المنظم ــود وعم ــتمرار وج ــإن اس ــا، ف ــن هن وم
ــل  ــول أن فش ــن الق ــة. ويمك ــل المنظم ــر عم ــتمرار وتطوي ــالزم الس ــل ال ــد التموي ــى تجني ــا عل ومقدرته
اإلدارة الماليــة ســيؤدي حتمــًا إلــى انهيــار وفشــل المنظمــة بغــض النظــر عــن الكفــاءة الفنيــة واإلداريــة 

لهــا.

تعريف تمويل منظمات المجتمع المدني:
“هــو عمليــة الحصــول علــى األمــوال مــن مصادرهــا الخاصــة أو العامــة طبقــّا للقوانيــن واللوائــح المنظمــة لذلــك، 
ليكــون مــوردًا ثابتــًا ومســتمرًا للصــرف منــه علــى أجهــزة المنظمــة وبرامجهــا وتكويــن أصولهــا الثابتــة والمتداولــة 

وهــذا المــال لــه طبيعــة خاصــة مــن حيــث مصــادره ووســائل تنميتــه1”. 

ــه تلــك األفعــال التــي تقــوم بهــا المنظمــة ســعيًا  ــا أن نعــرف تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي بأن كمــا يمكنن
للحصــول علــى مــوارد لتمويــل نفقــات تســيير وتغطيــة تكاليــف أنشــطتها، وتحــدد وتنظــم هــذه العمليــة وفقــًا 

ــة.  ــن المتعلقــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الدول للتشــريعات والقواني

1  حامد، صالح محمد: »تدبير التمويل بالمنظمات غير الحكومية وتعبئة الموارد«، 2021.
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مبدأ حظر النفع الخاص: 
هنــاك مبــدأ عــام يؤطــر تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي يســمى )بحظــر النفــع الخــاص(. حيــث يكــرس هــذا المبــدأ 
مجموعــة مــن القواعــد والضوابــط التــي تتوخــى عــدم توزيــع األربــاح فيمــا بيــن أعضــاء المنظمــة، فيســري تطبيقــه 
خــالل فتــرة قيــام المنظمــة بأنشــطتها القانونيــة أو عنــد حلهــا أو تصفيتهــا، ويشــكل الخاصيــة الوحيــدة التــي تميــز 

منظمــات المجتمــع المدنــي عــن غيرهــا مــن الكيانــات القانونيــة األخــرى.  

وقــد ضمــن قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة الفلســطينية فــي نصوصــه 
مــواد ملزمــة باحتــرام هــذا المبــدأ بشــكل واضــح. حيــث عــرف القانــون الجمعيــة أو الهيئــة بأنهــا: شــخصية معنويــة 
مســتقلة تنشــأ بموجــب اتفــاق بيــن عــدد ال يقــل عــن ســبعة أشــخاص لتحقيــق أهــداف مشــروعة تهــم الصالــح العــام 

دون اســتهداف جنــي الربــح المالــي بهــدف اقتســامه بيــن األعضــاء أو لتحقيــق منفعــة شــخصية.

أهم مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني: 
يتناســب نمــو منظمــات المجتمــع المدنــي طرديــًا مــع قــدرات كادرهــا الرئيســـي علــى حشــد التمويــل؛ ويعنــي هذا أن 
المنظمــات لــن ُتصبــح فعالــة إال إذا أسســت آليــة لحشــد التمويــل تتنــوع فيهــا مصــادر التمويــل، وطــرق اســتدامته. 
وعليــه يجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن تبــدأ فــي التخطيــط لحشــد التمويــل مــن اليــوم األول للتأســيس 
ألن حشــد التمويــل بالنســبة للمنظمــات كالمنتــج الــذي ينتجــه المصنــع، وحشــد المــوارد يعتبــر الخطــوة األصعــب 

بحيــاة مؤسســي وقيــادات المنظمــات بــأي مــكان وبــأي زمــان. 

هناك الكثير من المصادر لتمويل منظمات المجتمع المدني، ولكن نستطيع حصرها في المصادر التالية: 

الهبات الحكومية. 	 

التبرعات والهبات والمساعدات المحلية المرتبطة بالمجتمع المحلي.	 

الهبات الخارجية المرتبطة بالمانحين الدوليين. 	 

رسوم العضوية. 	 

التمويل الجماعي	 

Crowdfunding2: وهــو مصطلــح يعبــر عــن العمليــة الجماعيــة والتعاونيــة، المبنيــة علــى الثقــة وشــبكة العالقــات 

ــر االنترنــت، بهــدف دعــم جهــود مقدمــة  ــًا عب بيــن األفــراد الذيــن يجمعــون األمــوال والمــوارد األخــرى ســويا، غالب
مــن أفــراد أو منظمــات أخــرى. تتــم عمليــة التمويــل الجماعــي بهــدف دعــم العديــد مــن األهــداف، منهــا علــى 
ســبيل المثــال عمليــات اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث، وصحافــة الشــارع، ودعــم الفنانيــن الذيــن يحتاجــون للدعــم مــن 
المعجبيــن، ودعــم الحمــالت االنتخابيــة، وتمويــل الشــركات الناشــئة، وتمويــل األفــالم، وتمويــل المشــاريع الصغيــرة، 

وإنشــاء برامــج مجانيــة.

أهمية التمويل لمنظمات المجتمع المدني؟

تعزيز استقاللية وفعالية القطاع.	 

تقليل الضغط على ميزانية الحكومة.	 

تقديم خدمات تكمل أو تحسن أو توسع الخدمات التي تقدمها الحكومة.	 

تبني سياسات أفضل من شأنها تحسين المساءلة والتواصل مع المجتمع. 	 

إعداد بحوث.	 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding  2
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اإلطار القانوني الدولي الناظم لتمويل منظمات 
المجتمع المدني

ــول  ــوارد والوص ــى الم ــات عل ــول المنظم ــي حص ــق ف ــص الح ــا يخ ــة فيم ــر الدولي ــي المعايي ــة ف ــدة العام القاع
إليهــا واســتخدامها، هــي: الســماح للمنظمــات باالنخــراط ـفـي كافــة أنــواع وأشــكال األنشــطة المشــروعة 

بهــدف التمــاس التمويــل وجمــع التبرعــات.

التماس التمويل في القانون الدولي:
تمثل هذه بعض المواثيق الدولية التي توفر الحماية للحق في تشكيل الجمعيات: 

إعالن األمم المتحدة بشأن 
حماية المدافعين عن حقوق 

اإلنسان )1998(

تنص المادة )13(: "لكل شخص، بمفرده وباالشتراك مع غيره، الحق في 	 
التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية“.

صرح مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان صراحة بأن أشكال 	 
الحماية الواردة في اإلعالن تمتد إلى “تلقي األموال من الخارج“.

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية

يرد المعيار الدولي الناظم للحق في تشكيل الجمعيات في المادة )22( 	 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

يقتضي هذا المعيار الحد من السلطات التقديرية للحكومة فيما يخص 	 
الحق في تشكيل الجمعيات ومن بينها الوصول إلى الموارد.

وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ال يجوز ألي 	 
حكومة استخدام سلطتها التقديرية في حل أي منظمة أو في حجب 

حقوق أعضاءها في تشكيل الجمعيات.

يؤدي قطع الحكومة تمويل كبير عن منظمة ما بما من شأنه وقف 	 
أنشطة المنظمة إلى انتهاك حق األعضاء في تشكيل الجمعيات. 

هذا األمر صحيح بوجه خاص في البلدان التي ال تتوافر فيها مصادر تمويل 	 
محلية جيدة، إذ قد ال تكون لدى المنظمات سوى خيارات قليلة إلى جانب 

التمويل األجنبي.

مقرر األمم المتحدة الخاص 
المعني بحرية التجمع 

السلمي وتشكيل الجمعيات

إن القدرة على البحث عن الموارد وتأمينها واستخدامها أمر ضروري 	 
لوجود أي جمعية وفعاليتها أيًا كان حجمها. 

ال يشمل الحق في حرية تشكيل الجمعيات فقط قدرة األفراد أو الكيانات 	 
االعتبارية على تشكيل الجمعيات واالنضمام إليها، بل أيضًا السعي 

للحصول وتلقي واستخدام الموارد – البشرية والمادية والمالية – من 
مصادر محلية وأجنبية ودولية. 
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حماية وتقييد التماس التمويل:

القاعدة العامة:

ــم تتوافــر الشــروط التــي تســمح  ال ينبغــي الســماح بفــرض أي قيــود علــى التمــاس الجمعيــات للتمويــل مــا ل
ــد. بالتقيي

حيث تنص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

لــكل فــرد حــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات مــع آخريــن، بما فــي ذلك حــق إنشــاء النقابــات واالنضمام . 1
إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحه.

ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل . 2
تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام 

أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــد الدولــي الخ ــار العه ــتعراض معي اس
ــية: والسياس

هل تعتبر القواعد التي تحد من التماس التبرعات أو األنشطة االقتصادية” قيودًا“؟

هل هذه القيود منصوص عليها في القانون؟	 

هل المعيار واضح وال لبس فيه ومتوقع؟	 

هل هي ضرورية في مجتمع ديمقراطي؟	 

هل تلبي حاجة اجتماعية ملحة؟	 

هل تمثل أقل وسائل التنظيم تدخاًل؟	 

هل هي في صالح واحد أو أكثر من المبررات أدناه؟	 

األمن القومي أو السالمة العامة.	 

النظام العام.	 

حماية الصحة أو األخالق.	 

حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.	 

أمثلــة علــى القيــود المفروضــة علــى تمويــل منظمــات المجتمع 
المدنــي فــي العالــم العربي:

حظر التماس التبرعات األجنبية، وأحيانًا المحلية، دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة.	 

استغراق عملية الموافقة وقتًا طوياًل.	 

السلطة التقديرية غير المحدودة للحكومة في الموافقة على الطلبات أو رفضها.	 

عدم السماح باألنشطة المدرة للدخل.	 

تبني عقوبات جنائية مشددة في القوانين المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني.	 
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خيارات أقل تقييدًا لمعالجة المخاوف المشروعة؟

كيف يمكن للحكومة معالجة المخاوف بشأن غسيل األموال أو المخاوف المتعلقة باألمن القومي؟

القوانين المصرفية التي قد تنص على: . 1

اإلبــالغ عــن المعامــالت بالعمــالت: إبــالغ البنــوك المســؤولين الحكومييــن عــن عمليــات ســحب أو 	 
إيــداع مبالــغ نقديــة كبيــرة.

اإلبــالغ عــن األنشــطة المشــبوهة: إبــالغ البنــوك المســؤولين الحكومييــن عــن أنمــاط المعامــالت 	 
أو ســلوكيات العمــالء المشــبوهة.

هــذا األمــر أفضــل ألن البنــوك تمتلــك أفضــل المعلومــات لتحديــد” إشــارات التحذيــر “وعوامــل 	 
ــر. الخط

العقوبات وقوانين فحص القوائم:. 2

منع جميع األفراد والشركات والمنظمات من التعامل مع بعض الفئات المعينة.	 

تجريم األعمال اإلرهابية:. 3

من األفضل أن يتم تناول اإلرهاب في القانون الجنائي.	 

تســري هــذه القوانيــن علــى جميــع األشــخاص الذيــن قــد يكونــوا متورطيــن فــي أنشــطة مشــبوهة، 	 
كمــا وتســتهدف هــذه القوانيــن بشــكل مباشــر ممارســة الســلوك المحظــور.

توصيات للوصول إلى مواءمة أعلى مع المعايير الدولية:

االعتراف
والحماية

االحترام 

ضمان اتباع
نهج قائم

على المخاطر 

ضمان
الشفافية
والنهج

التشاركي 

ضمان
المساءلة 
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يســتعرض الشــكل البيانــي الســابق مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاعد فــي المواءمــة مــع المعاييــر الدولية، 
وهي:

االعتــراف والحمايــة: االعتــراف الكامــل بالــدور الرئيســي الــذي تلعبــه المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 	 
والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي فلســطين فــي مواجهــة غســيل األمــوال ومكافحــة تمويــل 
االرهــاب. وهــو األمــر الــذي يتطلــب أال ُينظــر إلــى عمــل تلــك المنظمــات بشــكل اســتباقي علــى أنــه عامــل 
خطــر أو اعتبــار عــدم ربحيــة هــذه المنظمــات ســببًا تلقائيــًا وكافيــًا الســتغاللها فــي تمويــل اإلرهــاب وغســل 
األمــوال؛ ممــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى تطبيــق سياســات تقّيــد هــذه المنظمــات وتحرمهــا مــن القيــام بأعمالهــا 

المكفولــة حســب القانــون. 

 االحتــرام: احتــرام الدولــة، بمــا فيهــا الجهــات الرقابيــة والتنفيذيــة والتشــريعية، جميــع مكونــات الحــق فــي 	 
الحصــول علــى التمويــل، بمــا يشــمل: الحــق فــي التمــاس التمويــل وتلقيــه واالســتفادة منــه وتعزيــز الوصــول 

المالــي بشــكل يواكــب التطــور المســتمر ويراعــي الظــروف المحيطــة.

ضمــان اتبــاع نهــج قائــم علــى المخاطــر: بمعنــى أن تلتــزم الســلطات الرقابيــة والتنفيذيــة والتشــريعية باتبــاع 	 
النهــج القائــم علــى المخاطــر لوضــع سياســات فعالــة ومتناســبة مــع المخاطــر المحــددة، خاصــة تلــك ذات 
الصلــة بمكافحــة اســتغالل المنظمــات غيــر الربحيــة فــي تمويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال. كمــا أن عليهــا 
أن تلتــزم بعــدم وضــع أي تدابيــر إضافيــة فــي حــال كانــت التشــريعات القائمــة و/أو التدابيــر األخــرى كافيــة 

للتخفيــف مــن مخاطــر االســتغالل.

 ضمــان الشــفافية والنهــج التشــاركي: يجــب مشــاركة منهجيــة وعمليــة تقييــم المخاطــر المذكــورة أعــاله 	 
والنتائــج مــع ممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ذوي الصلــة مــن خــالل 
المشــاورات المنتظمــة والفعالــة، كمــا والبــد مــن ضمــان وصــول وجهــة النظــر الخاصــة بتلــك المنظمــات 

وفهــم األثــر الــذي قــد تواجهــه فــي حــال تطبيقهــا.

 ضمــان المســاءلة: يجــب أن تخضــع جميــع تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب آلليــات رقابــة 	 
ومســاءلة مناســبة. كمــا يجــب أن يتســق تنفيــذ التدابيــر مــع إجــراءات العنايــة الواجبــة مــن الجهــة المنفــذة 

للتعليمــات لضمــان تجّنــب األثــر الســلبي علــى عمــل المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح المشــروع.
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منظمــات  لتمويــل  الناظــم  الفلســطيني  القانونــي  اإلطــار 
المدنــي: المجتمــع 

حقائق

تعتبر البيئة القانونية في فلسطين خصبة 
بالتشـــريعات الناظمـــة لعمـــل منظمـــات 

المجتمع المدني الفلسطيني. 

التشـــريعية  الجهـــات  مـــن  كل  تلعـــب 
والتنفيذيـــة والرقابيـــة دورًا محوريـــًا ـفــي 

تنظيم عمل وتمويل الجمعيات.  

يعتبـــر قانـــون الجمعيـــات رقـــم (1) لعام 
2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات 
األهليـــة أحـــد أكثـــر القوانيـــن تمكينًا في 

المنطقة العربية. 

كفل القانون األساسي حق الفلسطينيين 
في تكوين جمعيات.

الوطنيــة 	  الدولــة  تغييــب  ـى  إـل أدت  التــي  والسياســية  التاريخيــة  للظــروف  ونظــرًا  فلســطين،  ـفـي 
وأجهزتهــا عــن إدارة المجتمــع، وفــرض االحتــالل االســرائيلي هيمنتــه علــى مناحــي الحيــاة المختلفــة، 
ــن  ــر م ــوازي، فــي كثي ــع، ت ــية فــي المجتم ــف أساس ــؤدي وظائ ــع المدنــي لت ــات المجتم ــرت منظم ظه
ــة فــي المجتمعــات المســتقرة، كجــزء مــن مضاميــن العمــل الوطنــي الهــادف  األحيــان، وظائــف الدول

ــه. ــن وبقائ ــود المواط ــز صم إلــى تعزي

كفــل القانــون األساســي المعــّدل لســنة 2003 فــي المــادة )26( الخــق فــي تكويــن الجمعيــات بنصــه 	 
علــى مــا يلــي: »1. للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــرادًا وجماعــات ولهــم علــى 
وجــه الخصــوص الحقــوق اآلتيــة: .... -2 تشــكيل النقابــات والجمعيــات واالتحــادات والروابــط واألنديــة 

والمؤسســات الشــعبية وفقــًا للقانــون..«.

بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية، صــدر قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة 	 
األراضــي  ـفـي  الجمعيــات  هــذه  لعمــل  الناظمــة  القانونيــة  القواعــد  ليوحــد  األهليــة  والهيئــات 
المختلفــة  المجــاالت  ـفـي  النشــاط  تشــريع ممارســة  ترســيخ  علــى  وليؤكــد  المحتلــة،  الفلســطينية 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والتنمويــة التــي مــن شــأنها تحســين مســتوى المواطنيــن ـفـي 

المجتمــع اجتماعيــًا وصحيــًا ومهنيــًا وماديــًا وروحيــًا وفنيــًا ورياضيــًا وثقافيــًا وتربويــًا.

اإلطار القانوني الناظم لتمويل منظمات المجتمع المدني:

يتمثل اإلطار القانوني الناظم لتمويل منظمات المجتمع المدني في )3( سلطات أساسية، وهي:  

تشــريعيًا – مــن خــالل القــرارات بقوانيــن والمراســيم باإلضافــة إلــى قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن 	 
الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة المشــار إليــه أعــاله. 

تنفيذيًا – من خالل قرارات مجلس الوزراء واإلجراءات وتعليمات سلطة النقد.	 

قضائيًا – وهو الدرع الحامي للجمعيات في مواجهة تغول السلطة التنفيذية.	 

القوانين
والتشريعات/

المراسيم 

 قرارات
مجلس الوزراء
 وزارة الداخلية

سلطة النقد
/البنوك 
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نتائج

على الرغـــم من اإليجابيات الموجودة في قانون رقم (1) لســـنة 
2000 بشـــأن الجمعيات الخيرية والهيئـــات األهلية، إال أن كل 
الوزاريـــة  والقـــرارات  والمراســـيم  بالقانـــون  القـــرارات  مـــن 
والتعميمات التي أدخلتها الســـلطة التنفيذية على القانون قد 
ســـاهمت في تقويضه وفرض الهيمنة عليه، مما أثر ســـلبًا على 

إجراءات التمويل الخاصة بمنظمات المجتمع المدني. 

إن توجه السلطة التنفيذية اليوم يوحي بمزيد من المضايقات على 
نظم تمويـــل المجتمع المدني مما يســـتوجب المزيد من فعاليات 

الضغط والمناصرة لرفض هذه التعديالت.

شرح لبعض أوجه المضايقات للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية: 

اســتهدف نــص المــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021م بتعديــل قانــون رقــم )1( لســنة 2000م 	 
بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة وتعديالتــه والــذي تــم إلغــاءه الحقــا تعديــل المــادة )13( مــن 
القانــون األصلــي الــواردة بشــأن التقاريــر اإلداريــة والماليــة المصّدقــة التــي تقدمهــا الجمعيــات ســنويًا إلــى 
وزارة االختصــاص بــأن أضــاف بنــدًا جديــدًا ُيلــزم الجمعيــات والهيئــات بتقديــم »خطــة عمــل ســنوية وموازنــة 
تقديريــة للســنة الماليــة الجديــدة منســجمة مــع خطــة الــوزارة المختصــة »إلــى وزارة االختصــاص؛ مــا يعنــي 
ــة والهيئــات األهليــة ســتعمل حســب خطــة وزارة االختصــاص وليــس وفقــًا لرؤيتهــا  أن الجمعيــات الخيري
ورســالتها وأهدافهــا وبرامجهــا؛ إذ عليهــا أن ُتبرمــج عمليــة التخطيــط بالتوافــق مــع خطــة وزارة االختصــاص 
ــأي مــن خططهــا.  ــات ب ــات والهيئ ــم يســبق لهــا أن ناقشــت الجمعي ــرة ال تنشــر خططهــا ول رغــم أن األخي
كمــا وأن التعديــل لــم يضــع ســقفًا زمنيــًا لتقديــم الخطــط والموازنــات التقديريــة ولــم يوضــح تداعيــات عــدم 
انســجام الخطــط مــع خطــط وزارات االختصــاص؛ مــا يعنــي بالنتيجــة أن العمليــة برمتهــا ســتخضع ألهــواء 

وأمزجــة الســلطة التنفيذيــة بمــا قــد يــؤدي إلجهــاض اســتقاللية الجمعيــات والهيئــات.

ــات 	  ــات والهيئ ــل الجمعي ــادر تموي ــى مص ــتورية عل ــر دس ــررة وغي ــر مب ــودًا غي ــور قي ــون المذك ــرض القان يف
ــوزراء بإصــدار نظــام يحــدد فيــه شــروط  األهليــة بنصــه فــي المــادة الرابعــة منــه علــى اختصــاص مجلــس ال
وأحــكام المســاعدات غيــر المشــروطة وجمــع التبرعــات مــن قبــل الجمعيــات والهيئــات المشــمولة بأحكامه، 
األمــر الــذي يشــكل تجــاوزًا صريحــًا لقواعــد الواليــة الدســتورية، وانتهــاكًا صارخــًا للقانــون األساســي الــذي 
ــأن  ــة بش ــر الدولي ــاكًا للمعايي ــي«، وانته ــم قضائ ــادرة إال بحك ــأن »ال مص ــادة 21)4( ب ــة فــي الم ــد صراح أك

الحــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات.  

 نصــت التعديــالت فــي القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021م بتعديــل قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن 	 
الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة علــى بعــض القيــود علــى تلقــي الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 
التبرعــات مــن  باســتبدال عبــارة »إشــعار وزارة االختصــاص »بجمــع  الماليــة  للتبرعــات والمنــح  األهليــة 
الجمهــور أو مــن خــالل إقامــة الحفــالت واألســواق الخيريــة أو المباريــات الرياضيــة )كمــا ينــص القانــون 

األصلــي ـفـي المــادة )33( بعبــارة »موافقــة وزارة االختصــاص«.

تــم تعــدل المــادة )39( مــن قانــون رقــم )1( لســنة 2000 م بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة، 	 
لتصبــح علــى النحــو اآلـتـي: 1. إذا ُحلــت الجمعيــة أو الهيئــة تقــوم الدائــرة بإجــراءات التصفيــة أو تعييــن 
ــرًا بالتصفيــة  مصــٍف بأجــر لهــا، بمــا فــي ذلــك جــرد أموالهــا ومحتوياتهــا، وترفــع الدائــرة أو المصفــي تقري
ــن اآلتــي:  أ.  ــة ألي م ــر المنقول ــة وغي ــة المنقول ــة المنحل ــة أو الهيئ ــوال الجمعي ــر أم ــل الوزي ــر. 2. يحي للوزي
الخزينــة العامــة لدولــة فلســطين.  ب. جمعيــة أو هيئــة فلســطينية مشــابهة لهــا فــي األهــداف. 3. يســتثنى 
ــوق موظفــي  ــآت وحق ــات ومكاف ــادة، معاش ــذه الم ــن ه ــرة )2( م ــددة فــي الفق ــة المح ــة اإلحال ــن عملي م

ــة.. ــة المنحل ــة أو الهيئ الجمعي
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الممارسات العملية في فلسطين:
بعض الممارسات المتبعة في الحالة الفلسطينية:

منع تحويل 
األموال إلى خارج 

فلسطين بدون إذن 
وزارة الداخلية

في بعض األحيان، 
تتدخل وزارة الداخلية 

في تغيير أعضاء مجلس 
اإلدارة

حصول المنظمات 
في قطاع غزة على 

ترخيص من وزارة الداخلية 
في رام هللا حتى يتم فتح 

حساب مصرفي لها

موافقة وزارة 
االختصاص/ الداخلية 

على أي نشاط يهدف إلى 
جمع التبرعات من الجمهور 

أو من خالل إقامة 
الحفالت واألسواق 

الخيرية
تجميد حسابات 
النتهاء صالحية 

مجلس اإلدارة/ عدم 
وجود ترخيص

إرسال نسخة من 
التقرير المالي 

واإلداري لوزارة 
الداخلية (بدًال من 
الوزارة المختصة)

ــل علــى المســتوى الدولــي والوطنــي والمحلــي  ــات التموي آلي
ــل ــات التموي ــة آللي ــادئ الحاكم والمب

أنواع التمويل:

1
النشاط االقتصادي 

والدخل الخاص:

األعمــال  أو  التجــارة  ـفـي  باالنخــراط  المدـنـي  المجتمــع  لمنظمــات  يســمح 
شــروط: وفــق  االقتصاديــة 

أن يهدف النشاط إلى تعزيز أهداف غير هادفة للربح.	 

يرتبط النشاط بهدف المنظمة.	 

عدم توزيع األرباح على األعضاء والموظفين وغيرهم.	 

2
التبرعات والمنح 

المحلية:

للجمعيــات الحــق ـفـي التمــاس نطــاق واســع مــن التبرعــات والهبــات 	 
المحليــة.

عدم فرض قيود غير مالئمة. مثال: اشتراط موافقة الحكومة القبلية. 	 

3
التبرعات والمنح 

الدولية:

للجمعيــات الحــق ـفـي التمــاس نطــاق واســع مــن التبرعــات والهبــات 	 
الدوليــة.

ــة 	  ــة الحكوم ــتراط موافق ــدم اش ــال: ع ــة. مث ــر مالئم ــود غي ــرض قي ــدم ف ع
ــة. القبلي

4
الدعم الحكومي 

المباشر:
مثل الصناديق الحكومية لدعم منظمات المجتمع المدني.	 

5
الدعم الحكومي غير 

المباشر:

مثل: 

التخفيضات أو االعفاءات الضريبية.	 

التخفيضــات أو االعفــاءات مــن الرســوم عنــد اســتخدام المبانــي والمرافــق 	 
الحكوميــة.
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المبادئ الحاكمة آلليات التمويل:

الــدول  علــى  األول:   المبــدأ 
أن تســمح وتشــجع اســتخدام 
أوســع مجموعــة ممكنــة مــن 

األمــوال. جمــع  آليــات 

تشــكل القوانيــن واللوائــح التــي تحــد مــن طــرق جمــع األمــوال المســموح 	 
بهــا تدخــاًل فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات. 

ال يمكــن تبريــر حظــر اســتخدام أســاليب معينــة لمجــرد أنهــا مرتبطــة 	 
بمصالــح حكوميــة مشــروعة أخــرى؛ بــل يجــب أن تكــون القيــود ضروريــة 
ـفـي مجتمــع ديمقراطــي لتحقيــق هــذه المصالــح المشــروعة مباشــرة. 

يشــير اختبــار »الضــرورة« إلــى أن أي تدابيــر يجــب أن تكــون متناســبة مــع 	 
ــًا  ــون ضروري ــذي يك ــدر ال ــرض إال بالق ــروع المتوخــى، وال تف ــدف المش اله
ــة ملحــة للتدخــل.  ــاك حاجــة اجتماعي ــه يجــب أن تكــون هن ــة؛ بمعنــى أن للغاي

لتحديــد مــا إذا كان التدخــل الحكومــي ضروريــًا، مــن المهــم النظــر فيما إذا 	 
كانــت هنــاك وســائل أقــل تدخــاًل متاحــة لتحقيــق الغاية المرجــوة أم ال.

يتطــور جمــع األمــوال باســتمرار ويضيــف أســاليب جديــدة. علــى ســبيل 	 
المثــال:

يســتخدم جامعــو التبرعــات بشــكل متزايــد الــذكاء االصطناعــي مــن . 1
قبيــل برامــج الدردشــة اآلليــة لتحديــد الجهــات المانحــة المحتملــة، 
التبرعــات،  ولمعالجــة  المحتملــة،  المانحــة  الجهــات  مــع  ولالتصــال 

ولتقديــم معلومــات حــول البرامــج والخدمــات.
تلعــب الكيانــات الربحيــة دورًا متزايــدًا ـفـي جمــع األمــوال. تتعــاون . 2

الشــركات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كوســيلة لدعــم المنظمــات 
لتعزيــز  أو  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  بالتزامــات  الوفــاء  أو 
ســمعتها. تعمــل متاجــر البقالــة والمطاعــم والبائعــون اآلخــرون علــى 
إنشــاء برامــج تســأل مــن خاللهــا عمالئهــا وزبائنهــا عمــا إذا كانــوا 

ــا.  ــة م ــة أو منظم ــرع لقضي ــون فــي التب يرغب
ــز جمــع التبرعــات. . 3 يســتخدم المــزودون عبــر االنترنــت منصاتهــم لتعزي

 )Tencent( الصينــي  االنترنــت  مــزود  ســاعد  المثــال،  ســبيل  علــى 
ـفـي إطــالق أول »يــوم خيــري لالنترنــت« ـفـي الصيــن، والــذي يشــجع 
ـى  إـل رقميــة  أمــوال  إرســال  علــى   )WeChat( منصــة  مســتخدمي 

الخيريــة.  القضايــا  مــن  مجموعــة متنوعــة 
أدرجــت األعمــال الخيريــة فــي التطبيقــات. علــى ســبيل المثــال، تتحــدى . 4

مــن  مســاره  ـفـي  طفــل  لتوجيــه  الالعبيــن  األلعــاب  تطبيقــات  أحــد 
المنــزل إلــى المدرســة فــي الظــالم حيــث يلتقــط المشــاعل فــي الطريــق 
للمســاعدة فــي إضــاءة الطريــق ويشــجع المســتخدم علــى التبــرع بالمال 

لدعــم تركيــب اإلضــاءة التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي الريــف.
أو 	  التمويــل  بحشــد  المتعلقــة  واللوائــح  للقوانيــن  يكــون  أن  يمكــن 

ــر  ــر كبي ــت، تأثي ــر االنترن ــك حشــد التبرعــات عب ــه، بمــا فــي ذل الوصــول إلي
علــى حريــة تشــكيل الجمعيــات، والتــي تشــمل القــدرة علــى البحــث عــن 
المــوارد وتلقيهــا واســتخدامها. وعليــه، فــإن الــدول ملزمــة بتســهيل 
الوصــول إلــى المــوارد وتجنــب تقييــد قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي 
ـى المــوارد. إال أن المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة قــد  علــى الوصــول إـل
ــرًا مــا تضــع أنظمــة للســيطرة علــى، بــداًل مــن تمكيــن  نــوه أن الــدول كثي

ـى، التمويــل.  الوصــول إـل
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أمثلة على آليات لجمع التمويل

صناديق
جمع التبرعات

برامج التبرع
من رواتب

العمال

التسويق
المباشر 

بيع البضائع
أو المنتجات
أو الخدمات 

جمع األموال
من األقران

أو من
طرف ثالث

المناسبات
الخيرية

حمالت التبرع
لتوفير األشياء

المادية

تبرعات
الشركات 

برامج األلعاب
واليانصيب

التمويل
الجماعي

وجــود  عنــد  الثانــي:   المبــدأ 
التأكــد  الــدول  علــى  أنظمــة، 
مــن أنهــا واضحــة، وضروريــة، 
المصالــح  مــع  ومتناســبة 

. لمحميــة ا

قــد تســاعد القوانيــن واللوائــح فــي الحفــاظ علــى ثقــة الجمهــور مــن خــالل 	 
توفيــر المعاييــر التــي يجــب أن تراعيهــا منظمــات المجتمــع المدـنـي عنــد 

ــل.  ــد التموي ــطة حش ــام بأنش القي
قــد تزيــد القوانيــن واللوائــح مــن الشــفافية والمســاءلة فــي أنشــطة جمــع . 1

األمــوال وتمنــع إســاءة اســتخدام األمــوال المحشــودة والحمايــة مــن 
ــل اإلرهــاب. غســل األمــوال وتموي

تبنــت الــدول ُنهجــًا مختلفــة لتنظيــم جمــع األمــوال؛ علــى ســبيل المثــال، . 2
ــوات  ــاذ خط ــع المدنــي اتخ ــات المجتم ــن منظم ــدول م ــض ال ــب بع تتطل
ــات أو  ــة تلقــي التبرع ــرى عملي ــم دول أخ ــات، وتنظ ــاس التبرع ــل التم قب
المســاهمات، كمــا ويختــار البعــض فــرض متطلبــات إعــداد التقاريــر علــى 
متلقــي منظمــات المجتمــع المدـنـي أو يطلــب منهــا اإلبــالغ علنــًا عــن 

اســتخدامها للتبرعــات.
ـفـي جميــع األحــوال، يجــب أن تراعــي هــذه القوانيــن واللوائــح المعاييــر 	 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة )22( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
والسياســية.  المدنيــة 

تســمح المــادة )22( للــدول بتقييــد الحــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات . 1
فقــط عندمــا »ينــص القانــون علــى قيــود مبــررة وتكــون ضروريــة ـفـي 
مجتمــع ديمقراطــي لصالــح األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام 
ــات  ــة حقــوق وحري ــة الجمهــور الصحــة أو األخــالق أو حماي العــام أو حماي

27اآلخريــن ».



وعليــه، يجــب أن يكــون أي تقييــد مكتــوب بدقــة بحيــث يتمكــن األشــخاص . 2
إجــراء معيــن.  علــى  تترتــب  قــد  التــي  العواقــب  توقــع  مــن  المعنييــن 
فاألحــكام الغامضــة تمنــح الكثيــر مــن الســلطة التقديريــة للمســؤولين 

الحكومييــن لتحديــد متــى يتــم انتهاكهــا. 
يجــب أن تكــون القوانيــن واللوائــح ضروريــة ـفـي مجتمــع ديمقراطــي. . 3

ـى أن أي تدابيــر يجــب أن تكــون متناســبة مــع  يشــير اختبــار الضــرورة إـل
ــد  ــذي ال يزي ــد ال ــا إلــى الح ــم وفرضه ــود، وأن يت ــروع المنش ــدف المش اله
ــة  ــة ملح ــة اجتماعي ــاك حاج ــون هن ــب أن تك ــوى، ويج ــرورة القص ــن الض ع

للتدخــل.

الــدول  علــى  الثالــث:  المبــدأ 
التشــريعات  تمنــع  أال  ضمــان 
التكنولوجيــا  اســتخدام 
الجديــدة فــي جمــع األمــوال.

يمكــن أن تســاعد األدوات الجديــدة والمبتكــرة، مثــل تقنيــات جمــع التبرعــات 	 
عبــر االنترنــت والجــّوال والوســائل الرقميــة والتطبيقــات، فــي تعزيــز العمــل 
الخيــري مــن الجهــات المانحــة الجديــدة وتوســيع قاعــدة الجهــات المانحــة 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي. 
 	Ten-( 2016 فــي الصيــن، تبــرع 8.2 مليــون مســتخدم لمنصــة  مثــال: فــي عــام

cent( لجمــع التبرعــات عبــر االنترنــت خــالل “يــوم العطــاء”. حيــث كان 40 % 
مــن هــؤالء المتبرعيــن مــن طــالب المــدارس الثانويــة، وهــي شــريحة ال يتــم 

اســتهدافها بالعــادة فــي عمليــات جمــع التمويــل. 

الــدول  علــى  الرابــع:  المبــدأ 
مقدمــو  يحــد  أال  ضمــان 
ومقدمــو  الماليــة  الخدمــات 
الخدمــات األخــرى مــن أنشــطة 
جمــع األمــوال عبــر سياســاتهم 

. تهم ســا ر مما و

هنــاك اتجــاه مثيــر للقلــق مــن الــدول التــي وصفت قطــاع منظمــات المجتمع 	 
المدنــي بأنــه خطــر كبيــر علــى تمويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال وطلبــت مــن 
البنــوك والمؤسســات الماليــة وضــع سياســات وإجــراءات داخليــة لمنع غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والفســاد وضمــان فعاليــة إدارة مخاطــر االمتثــال. 

غالبــًا مــا تحــد هــذه السياســات واالجــراءات الجديــدة مــن قــدرة منظمــات . 1
المجتمــع المدنــي علــى فتــح حســابات مصرفيــة، وتقيــد تحويــل التبرعــات، 
وتؤخــر التحويــالت النقديــة، وتزيــد عــبء الوقــت علــى منظمــات المجتمع 
المدنــي. يمكــن أن تــؤدي أيضــًا إلــى إغــالق حســابات منظمــات المجتمــع 

المدنــي التــي تعتبــر »عاليــة المخاطــر«.
يجــب أن تســتخدم أي تقييمــات تقــوم بهــا الدولــة لتقييــم مخاطــر غســل . 2

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المرتبطــة بقطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــة تعكــس مجــاالت المخاطــر الفعليــة  ــة قائمــة علــى األدل منهجيــة قوي

داخــل القطــاع. 
يجــب إجــراء تقييمــات المخاطــر بالتشــاور مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة . 3

داخــل قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي. 
ينبغــي أن تتجنــب الــدول إجــراء تقييمــات بمــا قــد يدفــع بمزيــد مــن . 4

ــة  ــوك والمؤسســات المالي ــام البن ــم القطاعــي أو يتســبب فــي قي التنظي
ـى  إـل المدـنـي  المجتمــع  علــى وصــول منظمــات  إضافيــة  قيــود  بوضــع 

الماليــة. الخدمــات 

ينبغــي  الخامــس:  المبــدأ 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 
التبرعــات  جمــع  وخبــراء 
ــى تبنــي  ــة إل ــي الحاج ــر ف النظ
الذاتــي  التنظيــم  مبــادرات 
لتنظيــم أســاليب جمــع األمــوال 
الناحيــة  مــن  وتنفيذهــا 

. لعمليــة ا

يمكــن أن يســاعد التنظيــم الذاـتـي ـفـي إنشــاء قواعــد ومعاييــر لســلوك 	 
والداعميــن،  المانحيــن  تجربــة  وتحســين  المدـنـي،  المجتمــع  منظمــات 
والمســاعدة ـفـي بنــاء ثقــة الجمهــور ـفـي القطــاع المدـنـي والحفــاظ عليهــا. 

بلــد 	  ـفـي  القوانيــن واللوائــح  الذاـتـي  التنظيــم  ــل مبــادرات  ُتَكمِّ غالبــًا مــا 
ــم جمــع األمــوال  ــر تنظي مــا، ولكنهــا يمكــن أن تشــكل أيضــًا أساســًا لتطوي
وتســاعد علــى تخفيــف الحاجــة إلــى تنظيــم ســلطات الدولــة لعمليــات حشــد 

التمويــل.
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أمثلة على آليات جمع التبرعات على المستوى العالمي 

والية إنديانا في الواليات المتحدة

تتطلــب واليــة إنديانــا فــي الواليــات المتحــدة عــادًة مــن المؤسســات الحصــول علــى ترخيــص ألعــاب خيريــة قبــل 	 
إقامــة نشــاط ألعــاب خيرية. 

ـى 7500 دوالر أمريكــي ســنويًا مــن الترخيــص، علــى أن تقــوم 	  تــم مؤخــرًا إعفــاء األنشــطة بجوائــز تصــل إـل
الجمعيــات بتقديــم إشــعار قبــل 14 يومــًا. 

المملكة المتحدة

تطلــب المملكــة المتحــدة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الحصــول علــى ترخيــص قبــل جمــع األمــوال مــن 	 
.)door-to-door donations( ـى البــاب البــاب إـل

يمكــن للمنظمــات التقــدم للحصــول علــى »طلــب اإلعفــاء الوطنــي« مــن اجــراءات الترخيــص.  وفــي حــال حصلت 	 
المنظمــة علــى اإلعفــاء، فإنهــا تصبــح قــادرة علــى جمــع التبرعــات بعــد إخطــار الســلطات المحليــة ذات الصلة.

يتيــح القانــون للموظفيــن تقديــم تبرعــات مــن ضرائــب الدخــل خاصتهــم قبــل حســاب التزاماتهــم الضريبيــة، 	 
ممــا يقلــل مــن التزاماتهــم الضريبيــة اإلجماليــة ويشــجعهم علــى تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي.

قوانين اليانصيب الخيري في السويد

ــة البنغــو 	  ــة اليانصيــب أو لعب ــم لعب ــى ترخيــص لتنظي يمكــن للمنظمــات ذات المنفعــة العامــة الحصــول عل
لجمــع األمــوال ألنشــطتها، شــريطة أن يتــم إخطــار الجمهــور بقيمــة الجوائــز التــي يجــب أن تكــون علــى األقــل 

35 بالمائــة وال تزيــد عــن 50 بالمائــة مــن قيمــة الرهانــات.

سلوفاكيا

تتيــح القوانيــن فــي ســلوفاكيا بيــع الســلع والتذاكــر ألغــراض خيريــة علــى أن يتــم اإلشــارة إى قيمــة المســاهمة 	 
علــى هــذه الســلع والتذاكــر. 

المبادئ ذات الصلة بالتمويل العابر للحدود:

نظــرًا ألن منظمــات المجتمــع المدنــي تحتــاج إلــى المــوارد لتكــون قــادرة علــى العمــل بشــكل فعــال، فــإن الحــق فــي 
حريــة تشــكيل الجمعيــات ينطــوي أيضــًا علــى حريــة البحــث عــن المــوارد وتأمينهــا واســتخدامها. قــد يتــم تلقــي 
التمويــل مــن مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن الموجوديــن فــي 

بلــدان أخــرى. 

هنــاك اتجــاه متزايــد فــي العديــد مــن الــدول لفــرض التزامــات إضافيــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي ترغــب 
فــي الحصــول علــى تمويــل مــن الخــارج. فــي العديــد مــن البلــدان، تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي الوصــم مــن قبــل 
الحكومــة ووســائل اإلعــالم المملوكــة للدولــة األمــر الــذي يهــدد مصداقيتهــا وثقــة الجمهــور تجــاه القطــاع. إلــى 

جانــب ذلــك، يخضــع التبــرع األجنبــي لمعاملــة ضريبيــة تمييزيــة مقارنــة بالمــوارد المحليــة. 

ـي فقــط علــى  ـى الحــد مــن تأثيــر التمويــل الدوـل ال يؤثــر الخطــاب الســلبي والقوانيــن التقييديــة التــي تهــدف إـل
منظمــات المجتمــع المدنــي، بــل كذلــك علــى المســتفيدين منهــا؛ وبالتالــي تقــوض الحقــوق المدنيــة والثقافيــة 
واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة ككل. كمــا أن لهــا تأثيــرًا ســلبيًا علــى الدعــم الخيــري العابــر للحــدود لدعــم 

التنميــة فــي البلــدان. 

وعليــه، يجــب علــى الــدول إزالــة المعيقــات والعراقيــل وتيســير معاملــة ضريبيــة محفــزة لألعمــال الخيريــة العابــرة 
للحــدود. كمــا ويجــب علــى البنــوك إتاحــة وصــول منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى الخدمــات الماليــة، والعمــل عــن 
ــة  كثــب وبشــكل تشــاركي مــع القطــاع المدنــي لمعالجــة أي ممارســات تهــدف للتخلــص مــن المخاطــر المصرفي

)bank de-risking( التــي تعيــق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي وجهــود جمــع األمــوال.
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المبــدأ األول: علــى الــدول أال تفــرض قيــودًا أو إجــراءات تدخليــة لتلقــي واســتخدام التمويــل الدولــي وعلــى 
تدفــق التمويــل المحلــي إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الخــارج.

أشكال التقييد:

حظر التمويل الدولي )البحرين والمملكة العربية السعودية(.	 

القيود المفروضة على التمويل الدولي ألنشطة معينة )أيرلندا والسودان وإندونيسيا وبوليفيا(.	 

حظر تلقي أموال دولية من جهات مانحة محددة )روسيا وإريتريا وتونس(.	 

متطلبات إبالغ هيئات الدولة ذات الصلة باستالم األموال الدولية )تركيا وتونس والهند(.	 

ــش 	  ــد وبنغالدي ــاص )الهن ــراء خ ــر إج ــة عب ــوال دولي ــة لتلقــي أم ــة المنظم ــن أهلي ــالن ع ــات اإلع متطلب
والكويــت(.

متطلبــات تلقــي األمــوال الدوليــة عبــر حســابات مصرفيــة خاصــة )بنغالديــش أو الهنــد( أو توجيههــا عبــر 	 
صنــدوق حكومــي مركــزي أو بنــك أو هيئــة حكوميــة )بورونــدي ونيبــال(. 

التســجيل فــي ســجل دولــة خــاص يضعهــا فــي فئــة خاصــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي )مثــل روســيا 	 
والمجر(. 

اإلخضــاع لمزيــد مــن اإلشــراف والرقابــة مــن قبــل الدولــة بمــا فــي ذلــك عمليــات التفتيــش التــي تتــم دون 	 
ســابق إنــذار.

اإلخضاع اللتزامات إبالغ وإفصاح أكثر تكرارًا أو تفصياًل أو عبئًا )الهند وروسيا والمجر وتونس( 	 

عمليات تدقيق أو عمليات تفتيش خاصة )روسيا(.	 

مبررات تقييد التمويل الدولي:

الشفافية في تمويل منظمات المجتمع المدني.	 

الحد من التأثير الدولي.	 

منــع الفســاد وغســل األمــوال واإلرهــاب )خلقــت التوصيــة رقــم 8 مــن توصيــات FATF )خاصــة قبــل  	 
2016( مســاحة لســوء التفســير وإســاءة االســتخدام مــن قبــل الجهــات التنظيميــة  تعديلهــا عــام 

الوطنيــة(.

ضمان التنسيق الفعال للمساعدات اإلنمائية. 	 
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مالحظات حول مبررات التقييد: 

وفقــًا لمقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتشــكيل الجمعيــات، يجــب 	 
ــع  ــات المجتم ــل منظم ــى أن تموي ــد عل ــر التأكي ــات عب ــة والتوجه ــرًا فــي العقلي ــدث تغيي ــدول أن ُتح ــى ال عل

ــر مجتمــع مدنــي مزدهــر ومتنــوع ومســتقل يتميــز بديمقراطيــة ديناميكيــة. المدنــي يســاهم فــي تطوي
يجــب أال تكــون أي رقابــة تمارســها الدولــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى تموياًل دوليــًا مفرطة 	 

التدخــل وُمعرقلــة بشــكل غيــر مناســب لألنشــطة القانونيــة والمشــروعة لمنظمات المجتمــع المدني. 
إن االلتــزام بتوجيــه التمويــل مــن خــالل قنــوات الدولــة، واإلبــالغ عــن جميــع األمــوال الــواردة مــن مصــادر أجنبيــة 	 

وكيفيــة تخصيصهــا أو اســتخدامها، والحصــول علــى تصريــح مــن الســلطات لتلقــي األمــوال أو اســتخدامها 
تشــكل انتهــاكات للحــق فــي تكويــن الجمعيــات. 

ــارات مماثلــة فيمــا يتعلــق باألنظمــة التــي تحتــاج إلــى توجيــه األمــوال مــن خــالل الصناديــق أو 	  تنطبــق اعتب
الهيئــات الحكوميــة. فــي إطــار مثــل هــذه األنظمــة، تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى أمــوااًل 
دوليــة  لمتطلبــات إبــالغ مرهقــة بشــكل مفــرط؛ حيــث تلــزم منظمــات المجتمــع المدنــي علــى الكشــف عــن 
أســماء، وـفـي بعــض األحيــان، أماكــن إقامــة الجهــات المانحــة؛ أو ال يســمح لمنظمــات المجتمــع المدـنـي 
المشــاركة فــي أنشــطة حقــوق اإلنســان أو المناصــرة أو األنشــطة األخــرى؛ أو يتــم وصــم عمــل هــذه المنظمــات 
أو نــزع شــرعيتها بســبب تصنيفهــا بطريقــة ســلبية )مــن مثــل »عمــالء أجانــب«(؛ أو يتــم مضايقتهــا بحمــالت 

تدقيــق أو تفتيــش حثيثــة؛ أو تفــرض عقوبــات جنائيــة فــي حــال عــدم امتثالهــا لإلجــراءات مفرطــة التقييــد.
قــد تطلــب الدولــة مــن منظمــات المجتمــع المدـنـي، علــى أقصــى تقديــر، أن تخطرهــا باســتالم مثــل هــذه 	 

ــح إجــراء  ــك، يجــب أن يكــون مثــل هــذا اإلجــراء بســيطًا وواضحــًا ومباشــرًا. ال يجــوز أن يصب األمــوال. ومــع ذل
اإلخطــار آليــة للموافقــة تمــد أي ســلطة إداريــة بســلطة اتخــاذ القــرار النهائيــة بشــأن مــا إذا كان يجــوز 

لمنظمــات المجتمــع المدـنـي تلقــي مثــل هــذه األمــوال أو عــدم تلقيهــا.

أمثلة على التقييد على المستوى العربي والدولي:

ــول التبرعــات  ــع تونــس منظمــات المجتمــع المدنــي التونســية مــن قب تمن
ــم عالقــات دبلوماســية مــع تونــس أو المنظمــات  ــدان التــي ال تقي مــن البل

ــدان.  ــح وسياســات تلــك البل التــي تدافــع عــن مصال

 ُتلــزم أذربيجــان المنظمــات غيــر الحكوميــة األجنبيــة بالتســجيل و/أو فتــح 
تمثيــل أو مكتــب فرعــي فــي البلــد، والتوقيــع علــى اتفاقيــة مــع وزارة العــدل 
والحصــول علــى رأي وزارة الماليــة بشــأن الجــدوى الماليــة واالقتصاديــة 

للمنــح.

فــي جنــوب أفريقيــا، يجــب علــى الفــرد الحصــول علــى موافقــة مســبقة قبــل 
إرســال التبرعــات إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي األجنبيــة. 
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المبدأ الثاني: على الدول أن تضمن المعاملة الضريبية المنصفة للتبرعات العابرة للحدود والمحلية.

قــد يؤثــر كل مــن االلتــزام الضريبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي )ضريبــة الدخــل، وضريبــة القيمــة المضافــة، وغيرها( 
وكذلــك حصــول الجهــات المانحــة علــى الحوافــز الضريبيــة علــى فعاليــة المجتمــع المدنــي وعلــى تلقيــه للتمويــل 

الــالزم لتحقيقــه أهدافــه.

أمثلة على التقييد على المعاملة الضريبية:

ــاًل مــن  ــب كازاخســتان منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى تموي تطال
الخــارج بدفــع ضرائــب إضافيــة خاصــة علــى األمــوال المســتلمة واإلبــالغ 

ـى الســلطات الضريبيــة المعنيــة. عنهــا بشــكل منفصــل إـل

فــي بيالروســيا، ُتمنــح المنــح معفــاة مــن الضرائــب فقــط إذا كانــت مســجلة 
ــم اســتخدامها  ــدى إدارة النشــاط اإلنســاني داخــل اإلدارة الرئاســية وإذا ت ل
القانــون  ـفـي  المحــدد  النحــو  وعلــى  المحــددة  لألغــراض  وفقــًا  حصريــًا 

الخاصــة. الرئيــس  وبموافقات/قــرارات 

المبــدأ الثالــث: يجــب عــدم وصــم أو تصنيــف منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى تمويــاًل دوليــًا علــى أنهم 
عمــالء أجانــب، وعــدم مهاجمتهــا فــي وســائل اإلعــالم العامــة مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل جهــات أخرى.

ال يجــب أن تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى تبرعــات مــن الخــارج إلجــراءات تمييزيــة أو 	 
ــة  ــراف ثالث ــة أو أط ــن الدول ــة م ــالم المدعوم ــائل اإلع ــة أو وس ــات الدول ــل هيئ ــن قب ــويه م ــالت تش حم

ــه؛ إذ أن ذلــك: ــزع الشــرعية عن أخــرى توصــم عملهــا ســلبًا أو تن

له تأثير شديد على سمعة المنظمات.. 1

قد يتسبب في فقدان بعض التمويل والمانحين والشركاء وخفض نسبة المستفيدين. . 2

انخفاض التعاون مع مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود في األهداف المشتركة.. 3

أدانــت العديــد مــن الجهــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالحــق فــي 	 
حريــة التجمــع الســلمي وتشــكيل الجمعيــات، وصــم منظمــات المجتمــع المدـنـي بنــاء علــى مصــادر 

ــا.  تمويله

ال يبــدو أن تلقيــب منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى تمويــاًل أجنبيــًا »بعمــالء األجانــب«، . 1
علــى ســبيل المثــال، ضروريــًا لتحقيــق أهــداف مشــروعة بموجــب المــادة 22 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. حتــى فــي حــال ادعــت الدولــة أن الهــدف المقصــود مــن 
ذلــك محمــي بموجــب القانــون الدولــي، فــإن وصــم مجموعــات كاملــة مــن منظمــات المجتمــع 
ــرة  ــم الخطي ــة الجرائ ــو مكافح ــة نح ــوة ضروري ــاره خط ــن اعتب ــمعتها ال يمك ــر س المدنــي وتدمي

وفــرض ســيادة القانــون. 

الــدول معالجــة مقاصدهــا المشــروعة بوســائل أقــل تدخــاًل ال توصــم منظمــات . 2 يجــب علــى 
المجتمــع المدـنـي ولهــا تأثيــر أقــل تقييــدًا علــى الحــق ـفـي حريــة تشــكيل الجمعيــات.  

ــون . 3 ــة؛ فك ــراءات تقييدي ــاذ أي اج ــد اتخ ــة عن ــى األدل ــم عل ــج القائ ــاع النه ــدول اتب ــى ال ــب عل يج
ـي أو أجنبــي وافتــراض خضوعهــا  منظمــة المجتمــع المدـنـي تتلقــى تمويــاًل مــن مصــدر دوـل

بالنتيجــة لتأثيــر أجنبــي ال يكشــف عــن اتبــاع هــذا النهــج.

32



أمثلة على تصنيف المنظمات بناء على مصادر تمويلها:  

تحتــاج منظمــات المجتمــع المدنــي الممولــة مــن مصــادر دوليــة فــي روســيا 
والمجــر للتســجيل فــي ســجل دولــة خــاص، واعتمــاد اســم محــدد لهــا )مثــل 
“وكيــل أجنبــي” ـفـي االتحــاد الروســي، أو “منظمــات تتلقــى الدعــم مــن 

ــك علــى موادهــم ومنشــوراتهم.  الخــارج” فــي المجــر( وتوضيــح ذل

المبــدأ الرابــع: يجــب أن تعتــرف البنــوك بحــق منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فتــح حســابات مصرفيــة 
المصرفيــة. الخدمــات  واســتخدام 

ــك 	  ــا فــي ذل ــول المالــي، بم ــائل الوص ــم بمس ــاء العال ــع أنح ــع المدنــي فــي جمي ــات المجتم ــر منظم تتأث
ــدرة  ــدم الق ــة، وع ــة المرهق ــة الواجب ــات العناي ــة، ومتطلب ــالت النقدي ــة فــي التحوي ــرات المفرط التأخي
علــى فتــح حســابات مصرفيــة، والتعليــق التعســفي أو إغــالق الحســابات المصرفيــة، ومــا إلــى ذلــك مــن 

ــة لحجــب الخطــر. أنشــطة تهــدف مــن خاللهــا المؤسســات المالي
هنــاك أســباب مختلفــة لقيــام بعــض البنــوك بمــا يســمى بإزالــة المخاطــر )bank de-risking(. مــن أهــم 	 

هــذه األســباب القواعــد الدوليــة المصممــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 
تتطلــب قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب من مقدمــي الخدمــات المالية إجــراء »العناية 	 

الواجبــة« الشــاملة لعمالئهــم ومعامالتهــم للتأكــد مــن أنهــم ال يســهلون أي أنشــطة إجراميــة مــن هــذا 
النــوع. وعليــه، يجــب علــى مقدمــي الخدمــات الماليــة أيضــًا التأكــد مــن أنهــم ال يخرقــون، ولــو عــن غيــر 
قصــد، أيــًا مــن أنظمــة العقوبــات الوطنيــة والدوليــة أو »القوائــم الســوداء« الماليــة التــي تمتــد اآلن إلــى 

جميــع أنحــاء العالــم. 
ــات ذات 	  ــل الجه ــن قب ــديد م ــق ش ــاب لتدقي ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــال لمكافح ــع االمتث يخض

ــة  ــة أو مدني ــات جنائي ــرض عقوب ــالل ف ــن خ ــزام م ــى االلت ــرص عل ــم الح ــا ويت ــوك، كم ــة فــي البن العالق
كبيــرة فــي حــال عــدم االلتــزام - حتــى وإن كان ذلــك عــن غيــر قصــد وعلــى ســبيل الهفــوة. هــذا باإلضافــة 
إلــى الضــرر الــذي يلحــق بســمعة المؤسســات الماليــة التــي تتعــرض أنظمتهــا لالختــراق فــي عمليــات 

غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب. 
التــي تتطلــب مــن 	  ـى التكلفــة المتزايــدة لالمتثــال لهــذه المتطلبــات  إـل ُينظــر علــى نطــاق واســع 

المؤسســات الماليــة تعريــف جميــع عمالئهــا وإخضاعهــم للمراقبــة المســتمرة، وـفـي ضــوء األربــاح 
الصغيــرة نســبيًا التــي يمكــن اكتســابها مــن القطــاع غيــر الربحــي، علــى أنهــا ســبب رئيســي للتخلــص 

ـي. مــن مخاطــر هــذا القطــاع عبــر حجــب وصولــه الماـل
إن مــن شــأن ذلــك أن يعــرض قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تنفيــذ مهماتهــا إذ يعيــق وصولهم 	 

إلــى الخدمــات الماليــة التــي تعتبــر ضروريــة لجمع األمــوال لتنفيذ أنشــطتهم. 
بشــكل عــام، لحجــب الوصــول المالــي عــن منظمــات المجتمــع المدنــي تأثيــر ســلبي علــى تنفيــذ أهــداف 	 

ــكل  ــة بش ــات المدني ــض للحري ــمول المالــي، وتقوي ــة للش ــتدامة، وعرقل ــة المس ــدة للتنمي ــم المتح األم
عــام. كمــا أنــه يخلــق مخاطــر جديــدة لتمويــل اإلرهــاب بســبب دفــع المعامــالت الماليــة »تحــت األرض« 

واســتخدام وســائل يصعــب تعقبهــا فــي المعامــالت الماليــة.
شــدد كل مــن مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات 	 

ــة  األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي حري
التجمــع الســلمي وتشــكيل الجمعيــات أن االســتبعاد المالــي ينــدرج بشــكل مباشــر فــي نطــاق الحقــوق 
ــدا أن حرمــان المجتمــع المدنــي مــن الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة  األساســية للمجتمــع المدنــي وأّك

ــة تشــكيل الجمعيــات. ــر علــى مجموعــة مــن حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي حري يؤث
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أمثلة على معالجة القيود ذات الصلة بالوصول المالي:

فــي هولنــدا، شــاركت وزارة الماليــة واألمــن البشــري الجماعــي فــي عمليــة 
حــوار بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن علــى مــدى الســنوات الماضيــة 
حــول إزالــة المخاطــر المصرفيــة وتأثيرهــا علــى منظمــات المجتمــع المدنــي. 
شــملت عمليــة الحــوار هــذه الحكومــة )وزارة الماليــة ووزارة الخارجيــة( 

ــرة(.   ــرة والصغي ــة )الكبي ــات الوطني ــوك والهيئ والبن

مجموعــة العمــل الثالثيــة البريطانيــة المعنيــة بالوصــول المالي هــي بمثابة 
ــتركة  ــواًل مش ــة حل ــاب المصلح ــا أصح ــدد فيه ــة يح ــتديرة وطني ــدة مس مائ
ــل اإلرهــاب بهــدف تســهيل المدفوعــات  لمكافحــة غســل األمــوال وتموي

لدعــم المســاعدات اإلنســانية علــى وجــه الخصــوص.

مبادئ ذات صلة بالمعاملة الضريبية لتمويل منظمات المجتمع المدني:

يمكــن أن تؤثــر القوانيــن والسياســات المنظمــة للضرائــب علــى أنشــطة جمــع التبرعــات التــي تقــوم بهــا منظمــات 
المجتمــع المدـنـي، كمــا وقــد تؤثــر علــى ســلوك المانحيــن المحتمليــن. كمــا ويمكــن أن يــؤدي تقديــم الحوافــز 
ـى تعزيــز تأثيــر التبرعــات المســتلمة وزيــادة اســتدامتها  الضريبيــة واإلعفــاءات لمنظمــات المجتمــع المدـنـي إـل

ــن.  ــن والمتبرعي ــدة الممولي ــادة قاع وزي

نتيجــة لذلــك، أدرك العديــد مــن الخبــراء الدولييــن والهيئــات اإلقليميــة أهميــة اعتمــاد قوانيــن وسياســات ضريبيــة 
تحفيزيــة فــي خلــق بيئــة تمكينيــة لجمــع التبرعــات وتعزيــز التبرعــات وتشــجيع األعمــال الخيريــة. ال يعتبــر اعتمــاد 
قوانيــن وسياســات ضريبيــة تمكينيــة مفيــدًا لمنظمــات المجتمــع المدـنـي فحســب، بــل وتســتفيد الــدول أيضــًا 
منهــا، إذ أن تعزيــز المــوارد الماليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي يــؤدي إلــى تقليــل الضغــط علــى الحكومــة لتقديــم 

الخدمــات التــي يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي كثيــر مــن األحيــان تقديمهــا بشــكل أكثــر كفــاءة.
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المجتمــع  الضريبيــة لتمويــل منظمــات  بالمعاملــة  الصلــة  المبــادئ ذات  مصفوفــة 
المدنــي:

ــدول أن  ــي لل ــدأ األول: ينبغ المب
تقــدم معاملــة ضريبيــة تفضيليــة 
لمجموعــة  ضريبيــة  وإعفــاءات 
واســعة مــن منظمــات المجتمــع 

المدنــي.

بشــكل عــام، يجــب أن تتجنــب التشــريعات الوطنيــة فــرض الضرائــب علــى 	 
التبرعــات المتلقــاة. 

ــة 	  ــودًا علــى حري ــى التبرعــات قي يمكــن أن تشــكل الضرائــب المفروضــة عل
ــدول باســتخدام قانــون الضرائــب  تشــكيل الجمعيــات، خاصــة إذا قامــت ال

ــات. ــة تشــكيل الجمعي لتثبيــط ممارســة حري

تقديــم  ينبغــي  الثانــي:  المبــدأ 
بطريقــة  الضريبيــة  اإلعانــات 
علــى  بنــاء  وشــفافة  محايــدة 
وموضوعيــة،  واضحــة  أســس 
ــض  ــتخدامها لتقوي ــوز اس وال يج
المدنــي. المجتمــع  اســتقاللية 

يجــب أن يخضــع أي شــكل مــن أشــكال الدعــم، بمــا ـفـي ذلــك اإلعانــات 	 
الضريبيــة، لمعاييــر واضحــة وموضوعيــة وتوزيعهــا بطريقــة محايــدة وغيــر 

ــفافة.  ــزة وش متحي
ــا الضريبيــة تقويــض اســتقاللية 	  ال يجــوز أن يكــون الغــرض مــن منــح المزاي

المجتمــع المدنــي.
يجــب أن تكــون القوانيــن التــي تؤثــر علــى حريــة تشــكيل الجمعيــات، بمــا 	 

فــي ذلــك القوانيــن التــي تقــدم مزايــا ضريبيــة أو حوافــز لمنظمــات المجتمع 
وتوفــر معاييــرًا  بدقــة  )أي منشــورة( ومصوغــة  دائمــًا  متاحــة  المدـنـي، 

ــة. ــعة ومطاط ــات واس ــتخدام مصطلح ــب اس ــة وتتجن ــة وموضوعي واضح
فــي حــال لــم تقــدم القوانيــن معاييــرًا واضحــة، فســيتمكن المســؤولون مــن 	 

اســتخدام ســلطاتهم التقديريــة ـفـي تحديــد منظمــات المجتمــع المدـنـي 
ــا  ــا الضريبيــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تطبيــق المزاي المؤهلــة لتلقــي المزاي
بطريقــة تخلــو مــن الشــفافية واالتســاق يصعــب التنبــؤ بهــا أو توقعهــا وال 

تــراِع ضــرورة الحــرص علــى المعاملــة العادلــة وغيــر التمييزيــة. 
ــل المــوارد عــن القطــاع أو 	  ــة مــن تحوي ــن اســتخدام الســلطة التقديري يمكِّ

ــتقالليته.  ــض اس تقوي

ــة 	  ــر واضح ــي معاي ــدم تبن ــب ع ــض عواق ــول بع ــااًل ح ــريحة مث ــن الش تتضم
وموضوعيــة.

علــى  يجــب  الثالــث:  المبــدأ 
ــري  ــل الخي ــجيع العم ــدول تش ال
ــة  ــا ضريبي ــر مزاي ــالل توفي ــن خ م

للمانحيــن. مغــزى  ذات 

ــز التبرعــات مــن الشــركات 	  ــة فــي تحفي يمكــن أن تســاعد الحوافــز الضريبي
واألفــراد وأن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى العطــاء الخيــري وثقافــة العمــل 

الخيــري.
قــد تتخــذ الحوافــز شــكل خصومــات )تخفيــض مبلــغ القاعــدة الضريبيــة 	 

الضريبيــة  اإلعفــاءات  أو  الشــركات/الدخل(  عليهــا ضريبــة  تفــرض  التــي 
)التــي تســمح للمانــح بطــرح جــزء مــن المبلــغ المتبــرع بــه مــن الضريبــة التــي 

ــتحقة(. ــة المس ــغ الضريب ــل مبل ــا، وبالتالــي تقلي ــيتم دفعه س
تقدم العديد من البلدان حوافز مختلفة للشركات واألفراد. 	 
الحافــز لجميــع 	  نيجيريــا، توفــر هــذا  البلــدان، مثــل  أن بعــض  ـفـي حيــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة، فمــن الشــائع قصــر هــذه الحوافــز 
ــع المدنــي،  ــات المجتم ــن منظم ــة م ــة معين ــة لفئ ــات المقدم ــى التبرع عل

مثــل منظمــات الرفاهيــة )ناميبيــا( أو منظمــات المنفعــة العامــة. 
ال يــزال هنــاك العديــد مــن البلــدان، بمــا ـفـي ذلــك الســويد وســلوفاكيا 	 

تقــدم  ال  التــي  ونيبــال،  الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة  وغامبيــا 
خصومــات ضريبيــة لألفــراد أو المنظمــات التــي تتبــرع لمنظمــات المجتمــع 

المدـنـي
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المبدأ الرابع:

ينبغــي للــدول أن تنشــئ حوافــز 
ــج  ــل برام ــرى، مث ــادرات أخ أو مب

ــب. ــور والروات األج

يمكــن للــدول أيضــًا التفكيــر ـفـي وســائل إضافيــة لدعــم جمــع التبرعــات 	 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل التعيينــات الضريبيــة وبرامــج التبرعــات 

مــن رواتــب الموظفيــن.
تســاعد برامــج التبرعــات مــن رواتــب الموظفيــن علــى تشــجيع األعمــال 	 

الخيريــة ودعــم جمــع التبرعــات لمنظمــات المجتمــع المدـنـي. 
علــى ســبيل المثــال، تســمح التشــريعات ـفـي المملكــة المتحــدة للفــرد 	 

ــع  ــه دون دف ــره أو معاش ــن أج ــرة م ــة مباش ــال الخيري ــال لألعم ــرع بالم التب
ــه. ــة علي ضريب

المبدأ الخامس:

إجــراءات  تكــون  أن  يجــب 
الحصــول علــى المزايــا والحوافــز 
وبســيطة  واضحــة  الضريبيــة 

. يعة ســر و

تتطلــب بعــض الــدول مــن منظمات المجتمــع المدني التســجيل أو الحصول 	 
علــى موافقــات خاصــة قبــل التمكــن مــن التمتــع بالمزايــا الضريبيــة، وهــو 
مــا يمثــل قيــدًا علــى الحــق فــي تكويــن الجمعيــات والوصــول إلــى التمويــل 

والدعــم المالــي.
يجــب أن تكــون االجــراءات واضحــة ال يعتريهــا الغمــوض. فمثــاًل، فــي لبنــان، 	 

يعفــي القانــون العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدـنـي مــن الضرائــب، 
المزايــا  مــن  االســتفادة  كيفيــة  معرفــة  ـى  إـل المنظمــات  تفتقــر  ولكــن 

الضريبيــة والمطالبــة باإلعفــاءات ذات الصلــة.

أمثلة من السياق العربي والدولي حول اإلعفاءات الضريبية:

فنلنــدا: يمكــن أن تحصــل المنظمــات غيــر الربحيــة فــي فنلنــدا علــى إعفــاء ضريبــي إجمالــي علــى دخــل أنشــطتها 
التجاريــة الصغيــرة غيــر الربحيــة.

ــوال  ــات ألن األم ــى التبرع ــب عل ــع الضرائ ــن دف ــوانا م ــع المدنــي فــي بوتس ــات المجتم ــوانا: ُتعفــى منظم بوتس
ــح.  ــة للرب ــر الهادف ــطة غي ــًا لألنش ــر دعم تعتب

مالــي : ال يعالــج قانــون دولــة مالــي بشــكل صريــح فــرض الضرائــب علــى التبرعــات المتلقــاة. ومــع ذلــك، ال يتــم 
فــرض ضرائــب علــى جمــع التبرعــات فــي الممارســة العمليــة.  

ايرلنــدا : شــراء األجهــزة لالســتخدام مــن قبــل األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، ومعــدات البحــث المتبــرع بها، 
والمعــدات الطبيــة المتبــرع بهــا معفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافة. 

بلغاريــا: يوفــر نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة البلغــاري إعفــاء مــن ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التبرعــات 
الغذائيــة لبنــوك الطعــام ـفـي ظــل ظــروف معينــة. 

ألبانيــا: تنطبــق اإلعفــاءات مــن االلتزامــات الضريبيــة والجمركيــة فــي ألبانيــا »بغــض النظــر عــن شــكل المنظمــة 
والغــرض الــذي تتبعــه والنشــاط الــذي تمارســه.« 

النمســا: تقتصــر النمســا فــي تطبيــق اإلعفــاءات الضريبيــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي »التي تلبــي احتياجات 
اجتماعيــة معينة“مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي ذات النفع العام. 

المغــرب: يوفــر المغــرب إعفــاءات لضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة الدخــل والرســوم المختلفــة لجمعيــات 
المصلحــة العامــة.
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المعاملة الضريبية في فلسطين:

المادة )14( من قانون رقم )1( لسنة 2000 م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية:3 

“ تعفــى الجمعيــات والهيئــات مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة 
لتنفيــذ أهدافهــا الــواردة فــي نظامهــا األساســي. شــريطة عــدم التصــرف بهــا خــالل مــدة تقــل عــن خمــس ســنوات 

ألغــراض تخالــف أهدافهــا مــا لــم تســدد عنهــا الضرائــب والرســوم الجمركيــة المســتحقة.”

ــات  ــون الجمعي ــة لقان ــة التنفيذي ــأن الالئح ــنة 2003م بش ــم )9( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق ــادة )53( م الم
ــنة 2000: ــم )1( لس ــة رق ــات األهلي ــة والهيئ الخيري

تعفــى الجمعيــات مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة لتنفيــذ . 1
ــواردة فــي نظامهــا األساســي، شــريطة عــدم التصــرف بهــا خــالل مــدة تقــل عــن خمــس ســنوات  أهدافهــا ال

ألغــراض تخالــف أهدافهــا مــا لــم تســدد عنهــا الضرائــب والرســوم الجمركيــة المســتحقة.
يتم إعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم، وفقا إلجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية.”. 2

اشترطت وزارة المالية تقديم تقارير مالية وإدارية لوزارة الداخلية حتى يتم االعفاء من الضريبة. 

ينــص قانــون ضريبــة الدخــل لســنة 2004 علــى تقديــم حوافــز ضريبيــة للشــركات )مــن ضريبــة الدخــل( فــي حــال 
تقديــم المنــح للهيئــات غيــر الربحيــة ومــن ضمنهــا الجمعيــات.

المبادئ ذات الصلة بالشفافية والمحاسبة واإلشراف:

ــالل  ــن خ ــع المدنــي م ــاع المجتم ــور فــي قط ــة الجمه ــادة ثق ــو زي ــوال ه ــع األم ــدول لجم ــم ال ــباب تنظي ــد أس إن أح
زيــادة الشــفافية والمســاءلة فــي أنشــطة جمــع األمــوال، وتجنــب إســاءة اســتخدام األمــوال التــي يتــم جمعهــا. لهــذا 
الغــرض، قــد يشــمل التنظيــم التزامــات إعــداد التقاريــر وإشــراف الدولــة علــى أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي 

لجمــع األمــوال.

ومــع ذلــك، يجــب أن تحتــرم أي قواعــد تتعلــق باإلفصــاح والرقابــة حريــة تشــكيل الجمعيــات ومبــدأ عــدم التمييــز 
والحــق فــي الخصوصيــة )لمنظمــات المجتمــع المدنــي والمانحيــن والموظفيــن وغيرهــم مــن ذوي العالقــة(. كمــا 
ويجــب أن يســتند أي تقييــد محتمــل علــى حريــة تشــكيل الجمعيــات والحصــول علــى المــوارد علــى قانــون وأن يخــدم 

هدفــًا مشــروعًا وأن يكــون ضروريــًا ومتناســبًا.

ل أو حتى أن يحل محل متطلبات إعداد التقارير واإلفصاح التي تضعها الدولة. يمكن للتنظيم الذاتي أن يكمِّ

3  تعفــى الجمعيــات مــن ضريبــة الدخــل حســب قانــون ضريبــة الدخــل شــريطة: أ. أن يكــون الدخــل مــن عمــل ال يســتهدف الربــح. ب. أن ال يكــون الدخــل ناتجــًا عــن أعمــال 
تجاريــة أو اســتثمارية ذات طبيعــة تؤثــر علــى القــدرة التنافســية للقطــاع الخــاص. ج. االلتــزام بتقديــم نســخة مــن الحســابات الختاميــة ســنويًا مصــادق عليهــا مــن المدقــق 

القانونــي.
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تكــون  أن  يجــب  األول:  المبــدأ 
أي متطلبــات متعلقــة بالتقاريــر 
واإلفصــاح متناســبة مــع الهــدف 
نهجــًا  تتبــع  وأن  المشــروع، 
ــب  ــر، وال يج ــى المخاط ــًا عل قائم
منظمــات  لوصــم  اســتخدامها 
علــى  بنــاًء  المدنــي  المجتمــع 

مموليهــا.

إثبــات 	  مــن  المدـنـي  المجتمــع  منظمــات  الشــفافة  العمليــات  تمكــن 
ودعمــه.  الجمهــور  ثقــة  وكســب  مصداقيتهــا 

إن تعزيــز الشــفافية فــي قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي ليــس فــي حــد 	 
ذاتــه ســببًا مشــروعًا لتقييــد حريــة تشــكيل الجمعيــات.

يمكــن أن تكــون متطلبــات الشــفافية وســيلة لتحقيق األهداف المشــروعة . 1
وتمويــل  األمــوال  وغســل  والفســاد  واالختــالس  االحتيــال  لمكافحــة 
ر علــى أنهــا لصالــح األمــن  اإلرهــاب، ويمكــن، مــن حيــث المبــدأ، أن ُتبــرَّ
القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام بالمعنــى المقصــود مــن 
ـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. المــادة 22)2( مــن العهــد الدوـل

ال ُتعتَبــر متطلبــات إعــداد التقاريــر المرهقــة وعمليــات التفتيــش المكثفــة . 2
لمنظمــات المجتمــع المدـنـي، وااللتــزام باإلفصــاح عــن المعلومــات ذات 
العالقــة بالجهــات المانحــة، ووصــم ومضايقــة منظمــات المجتمــع المدنــي، 
وفــرض عقوبــات قاســية عليهــا مــن مثــل حــل منظمــات المجتمــع المدنــي، 
متناســبة مــع أي غــرض مــن األغــراض المشــروعة وفــق المــادة 22 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية. ويعود الســبب وراء 
ذلــك خطــورة مثــل هــذه المتطلبــات وتعطيلهــا ألنشــطة هــذه المنظمــات 

المشــروعة وتأثيرهــا علــى جملــة مــن حقــوق اإلنســان.

المبــدأ الثانــي: يجــب أن تكــون 
وموضوعيــة  عادلــة  رقابــة  أي 
تعــرض  وأال  تمييزيــة  وغيــر 
منظمــات  اســتقاللية  للخطــر 

المدنــي. المجتمــع 

يجــب أن يكــون للرقابــة واإلشــراف أساســًا قانونيــًا واضحــًا وأن يكــون 	 
متناســبًا مــع األهــداف المشــروعة المرجــو تحقيقهــا، وأن تكــون أي رقابــة 

ــة. ــر تمييزي ــة وغي ــة وموضوعي عادل
يجــب أن تراعــي اللوائــح والممارســات المتعلقــة بالرقابــة واإلشــراف علــى 	 

منظمــات المجتمــع المدنــي مبــدأ الحــد األدنــى مــن التدخــل فــي عمليــات 
منظمــات المجتمــع المدنــي. 

ال يجــب التدخــل ـفـي اإلدارة والحوكمــة الداخليــة لمنظمــات المجتمــع . 1
تنســيق  علــى  المدـنـي  المجتمــع  منظمــات  تجبــر  أن  يجــب  وال  المدـنـي 

وإدارتهــا.  الحكومــة  سياســات  مــع  وأنشــطتها  أهدافهــا 
يجــب اعتبــار أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي مشــروعة فــي حــال عــدم . 2

وجــود دليــل يثبــت خــالف ذلــك. 

المبــدأ الثالــث: يحــدد القانــون 
الهيئــات  واضــح  بشــكل 
المســؤولة عــن اإلشــراف ونطاق 
وحــدود  والغــرض  اإلشــراف 

اإلشــرافية. الهيئــات  مهــام 

يجــب تحديــد الهيئــات المكلفــة باإلشــراف علــى أنشــطة جمــع األمــوال 	 
بموجــب القانــون. 

يجــب أن يشــير التشــريع بوضــوح إلــى نطــاق وهــدف وحــدود اختصاصــات 	 
الجهــات اإلشــرافية المســؤولة عــن الرقابــة علــى أنشــطة جمــع التبرعــات 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي. 
الدولــة 	  ـفـي  الرســمية  الجهــات  بيــن  مــا  التواصــل  يكــون  أن  ينبغــي 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي يســيرًا، وأن يكــون موظفــو الدولــة مدربيــن 
كاٍف.  بشــكل 

يجــب أن يحــدد التشــريع إجــراءات تعييــن الهيئــات اإلشــرافية، وأســس 	 
التفتيــش علــى منظمــات المجتمــع المدـنـي، ومــدة التفتيــش والوثائــق 

التــي يجــب تقديمهــا أثنــاء التفتيــش.
ويجــب 	  واضحــة،  التفتيــش  بشــأن  نظــام  أو  قانــون  أي  يكــون  أن  يجــب 

أال يكــون غيــر متناســب أو غامــض، كمــا ال يجــوز أن تــزود أي مــن هــذه 
واســعة.  تقديريــة  بســلطة  العامــة  الســلطات  واألنظمــة  القوانيــن 

ينبغــي أن يحــدد التشــريع علــى وجــه التحديــد األســباب التــي قــد تســتدعي 	 
عمليــات التفتيــش بحيــث ال ُيســمح بــأي عمليــات تفتيــش إال إذا كان هنــاك 
ــة تســتدعي هــذا  شــك فــي وجــود مخالفــة جســيمة وفــي حــال وجــود أدل

الشــك.
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المبــدأ الرابــع: يجــب أن تكــون 
بجمــع  متعلقــة  عقوبــات  أي 
مبــدأ  مــع  متســقة  األمــوال 
التناســب وأقــل الوســائل تدخــاًل 

المنشــود. الهــدف  لتحقيــق 

ــة ذات 	  ــات فــي حــال انتهــاك األحــكام القانوني ــى عقوب ــن النــص عل قــد يت
ــة بجمــع األمــوال.  الصل

المدـنـي . 1 المجتمــع  منظمــات  علــى  تفــرض  عقوبــة  أي  تكــون  أن  يجــب 
متوافقــة مــع مبــدأ التناســب والــذي يقتضــي أن تكــون أقــل الوســائل 

المنشــود.  الهــدف  لتحقيــق  تدخــاًل 
يجــب أن تكــون العقوبــات فعالــة ـفـي ضمــان األهــداف المحــددة التــي . 2

ــا.  ــن أجله ــنت م ُس

أمثلة على اجراءات الرقابة واإلشراف على المستوى العربي والدولي: 

تتطلــب فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا وفنلنــدا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي اإلفصــاح عــن الدخــل مــن 	 
أنشــطة جمــع األمــوال.

تتطلــب بريطانيــا واســتراليا واإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول إعــداد التقاريــر كأحــد 	 
أشــكال متطلبــات تعزيــز الشــفافية.

تتطلــب قطــر  الحصــول علــى موافقــة مــن الســلطة التنظيميــة قبــل جمــع التبرعــات أو تلقــي التحويــالت 	 
مــن الخــارج. كمــا وتتطلــب إرســال نســخ لجميــع إيصــاالت الدفــع ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك اســم وعنــوان 
الجهــة المانحــة( بعــد جمــع األمــوال واالحتفــاظ بســجالت لجميــع التبرعــات لمــدة خمــس ســنوات علــى 

األقل.

ال يوجــد فــي النرويــج أي تشــريع ينظــم بشــكل مباشــر كيفيــة القيــام بجمــع األمــوال، بل قامــت منظمات 	 
المجتمــع الكدـنـي النرويجيــة بتبنــي مبــادرة تنظيــم ذاـتـي تقتضــي قيــان المنظمــات بالتســجيل ـفـي 

ســجل الموافقــات؛ وهــو نظــام تســجيل طوعــي للمنظمــات التــي تجمــع األمــوال ألســباب خيريــة.

الشفافية والمحاسبة والرقابة في فلسطين:

ــي إجـــراءات داخلية  تواجـــه العديـــد مـــن منظمـــات المجتمع المدـن
(فعليـــة) تقـــر مـــن الســـلطة التنفيذية بدون نشـــر تؤثـــر على عمل 

المنظمات غير الربحية 

تعتبر العديد من اإلجراءات مرهقة لعمل هذه المنظمات وتحد من 
نطاق تقديم خدماتها للمســـتفيدين. تم اقتراح مشـــروعين معّدلين 
لعمـــل الجمعيـــات ـفــي عـــام 2018 و2021 بـــدون اشـــراك هيئات 

ومنظمات المجتمع المدني في المفاوضات على القانون. 

تقوم سلطة النقد بإلغاء وتجميد الحسابات البنكية للمنظمات غير 
الربحية بمجرد انتهاء صالحية مجلس اإلدارة وبدون إشـــعار وهو ما 

يشكل عقوبة تعسفية بحق المنظمات غير الربحية.  

هل يمكنك 
تحديد ممارسات 
أخرى تقوم بها 

مؤسسات الدولة 
متعلقة بالشفافية 

والرقابة؟ 
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واجب الجمعيات في فلسطين اتجاه الشفافية والنزاهة:

مبدأ
القانون المرن 
 (Soft Law(

هذا ال يمنع من 
ارتباط وجود قواعد 

للحوكمة بآليات أخرى 
كتقديم دعم حكومي 

أو دولي أو اإلعفاء 
من الضرائب

عدم وجود هذه 
القواعد يعني 

بشكل رئيسي عدم 
وجود مخالفة جزائية 

على المنظمة غير 
الربحية 

لم يتضمن 
قانون الجمعيات 

قواعد مناسبة خاصة 
بشفافية عمل 

الجمعيات

هل يمكنك 
اقتراح حلول أخرى 

لزيادة شفافية عمل 
منظمات المجتمع 

المدني؟

نقــاط مهمــة حــول الشــفافية والنزاهــة الماليــة وفقــًا لقانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة 
ــات األهلية والهيئ

لم بتضمن القانون قواعد مرتبطة بشفافية عمل الجمعيات. 	 
لــم يلــزم القانــون الجمعيــات بنشــر تقاريرهــا اإلداريــة والماليــة للجمهــور، أو اإلفصــاح عــن مصــادر تمويلهــا، 	 

والتبرعــات والمنــح التــي حصلــت عليهــا، ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، وآليــات تنظيــم وتدقيــق الســجالت 
الماليــة، والشــكاوى المتعلقــة بالجمعيــة، والقــرارات الجوهريــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة حــال حصولهــا، 
وغيــر ذلــك. كمــا لــم يلــزم القانــون الجمعيــة، عنــد التســجيل، تعييــن قواعــد الحاكميــة الرشــيدة والشــفافية 

التــي ســوف تتبعهــا فــي العمــل فــي نظامهــا األساســي. 
إن عــدم نــص القانــون علــى قواعــد صريحــة حــول شــفافية عمــل الجمعيــات يجعــل عمليــة تطبيــق أي معاييــر 	 

أو قواعــد فــي مجــال الشــفافية غيــر ملــزم قانونيــًا للجمعيــة، بمعنــى ال يترتــب علــى مخالفتــه جــزاء قانونــي 
ــة. ولكــن، عــادة مــا تربــط الــدول فــي هــذه الحالــة عمليــة حصــول  تفرضــه ســلطات إنفــاذ القانــون فــي الدول
الجمعيــة علــى تمويــل مــن الحكومــة، أو إعفائهــا مــن الضرائــب، أو منحهــا أولويــة فــي تنفيــذ مشــاريع عامــة 
ممولــة مــن الحكومــة، بتبنيهــا الواحــدة أو أكثــر مــن اجــراءات الشــفافية والرقابــة المذكــورة أعــاله، كمــا أن 
المانحيــن الرئيســيين ال يقدمــون تمويــال للجمعيــات إال حــال تقديمهــا شــهادة مــن طــرف محايــد تفيــد باتبــاع 

الجمعيــة لنظــم نزاهــة ومســاءلة. 
وقــد أظهــرت نتائــج اســتبيان نشــر ـفـي عــام 2016 ضعــف آليــات الشــفافية واإلفصــاح، والمســاءلة داخــل 	 

الجمعيــات. فمثــاًل ال يوجــد لــدى 89 %مــن الجمعيــات مواقــع الكترونيــة خاصــة بهــا، وأن نســبة 46 %تقريبــًا 
ــد  ــا بع ــة عليه ــة واإلداري ــا المالي ــر تقاريره ــوم بنش ــة تق ــع الكتروني ــا مواق ــي لديه ــات الت ــن الجمعي ــط م فق
المصادقــة عليهــا مــن إدارة الجمعيــة والهيئــة العامــة. ال تفصــح 84 %مــن الجمعيــات عــن نظامهــا األساســي، 
وال تتيحــه الطــالع العامــة، وأن الوســيلة المتاحــة لالطــالع عليــه هــي زيــارة مقــر الجمعيــة. كمــا وتخضــع 9.64 
ــاض  ــًا انخف ــن أيض ــي. وتبي ــكل علن ــة بش ــة العادل ــات للمنافس ــة فــي الجمعي ــواغر الوظيفي ــن الش ــط م % فق
ــة،  ــاركة المجتمعي ــف المش ــير إلــى ضع ــا يش ــات م ــة فــي الجمعي ــات العام ــاء الهيئ ــداد أعض ــوظ فــي أع ملح

ومحدوديــة احتماليــة تــداول الســلطة فــي الجمعيــة بشــكل حقيقــي.
ــات فــي االســتبيان بتدقيــق حســاباتها مــن مدقــق حســابات قانونــي 	  ــزام كل الجمعي ــن الت ــل، تبي فــي المقاب

خارجــي.
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وسائل حشد التمويل وترخيص التمويل في فلسطين

مــادة )33( مــن قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة:  »للجمعيــات 
والهيئــات جمــع التبرعــات مــن الجمهــور أو مــن خــالل إقامــة الحفــالت واألســواق الخيريــة والمباريــات الرياضيــة 
أو غيــر ذلــك مــن وســائل جمــع األمــوال لألغــراض االجتماعيــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا وذلــك بعــد إشــعار الــوزارة 

المختصــة«.

رسوم وتبرعات األعضاء.
وسائل حشد 
التمويل في 

القانون 
الفلسطيني 

هي: 

قبول الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة من أي 
شخص طبيعي أو معنوي.

القيام بنشاطات ربحية من شأنها أن تحقق لها دخًال وتدر 
عليها ربحًا، شرط أال توزع هذه األرباح على األعضاء.

 

واقع قانون ترخيص التمويل في فلسطين: 

إال أن التوجه 
التشريعي والقانوني 
في فلسطين يعكس 
تقييدًا أكبر لترخيص 

تمويل الجمعيات

نص قانون 
الجمعيات على 

ضرورة إشعار الوزارة 
المختصة بالنشاط 

الهادف لجمع 
األموال

هل يمكنك 
تحديد إجراءات 

أخرى خاصة بتقييد 
حشد التمويل من 

واقع خبرتك؟ 

•  فقد نص قرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات 
الخيريـــة والهيئات األهلية وتعديالته، الذي تـــم وقف نفاذه الحقًا، على المزيد من القيود على 
تلقـــي الجمعيات للتبرعـــات والمنح المالية باســـتبدال عبارة "إشـــعار وزارة االختصاص" بعبارة 

"موافقة وزارة االختصاص". 
•  كما ونص على أن "ُيصدر مجلس الوزراء نظامًا كامًال يحدد فيه شـــروط وأحكام المساعدات غير 
المشروطة وجمع التبرعات" ما يعني المزيد من التغول القادم على المصادر المالية للجمعيات 

من خالل "األنظمة" القادمة.
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مجموعــة العمــل المالــي الدولــي )فاتــف( ومكافحــة اســتغالل المنظمــات غيــر الربحيــة 
فــي تمويــل اإلرهــاب

عضويــة دولــة فلســطين فــي الهيئــة اإلقليميــة التابعــة لفاتــف المســؤولة عــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا )مينــا فاتــف(4

فــي عــام 2015 انضمــت دولــة فلســطين لمجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حيــث 
وافقــت جميــع الــدول األعضــاء علــى الطلــب المقــدم مــن دولــة فلســطين.

وقــد تشــكلت مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي 30 تشــرين الثانــي 2004؛ 
حيــث عقــد اجتمــاع وزاري ـفـي المنامــة بمملكــة البحريــن، وقــررت حكومــات 14 دولــة عربيــة ـفـي حينــه إنشــاء 
ــل  ــا مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال وتموي مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــى أن يكــون  ــم االتفــاق عل ــى غــرار مجموعــة العمــل المالــي الدولــي )FATF(، وت ــا فاتــف( تعمــل عل اإلرهــاب )مين

ــن.  مقرهــا فــي مملكــة البحري

وتعتبــر المجموعــة ذات طبيعــة طوعيــة وتعاونيــة مســتقلة عــن أي هيئــة أو منظمــة دوليــة أخــرى، تأسســت 
باالتفــاق بيــن حكومــات أعضائهــا، ولــم تنشــأ بنــاًء علــى معاهــدة دوليــة، وهــي التــي تحــدد عملهــا ونظمهــا 
ـي لتحقيــق  وقواعدهــا وإجراءاتهــا، وتتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة األخــرى وخصوصــًا مجموعــة العمــل الماـل

أهدافهــا والتــي تتركــز ـفـي األهــداف التاليــة: 

تبنــي وتنفيــذ التوصيــات األربعيــن لمجموعــة العمــل المالــي فــي شــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 	 
اإلرهــاب وانتشــار التســلح.

تنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.	 

التعــاون فيمــا بينهــا لتعزيــز االلتــزام بهــذه المعاييــر ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 	 
والتعــاون مــع المنظمــات والمؤسســات والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة األخــرى لتعزيــز االلتــزام بهــا دوليــًا.

العمــل المشــترك لتحديــد الموضوعــات المرتبطــة بعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ذات الطبيعة 	 
اإلقليميــة، وتبــادل الخبــرات فــي شــأنها وتطويــر الحلــول للتعامــل معها.

اتخــاذ تدابيــر ـفـي جميــع أنحــاء المنطقــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بفاعليــة وبمــا ال 	 
يتعــارض مــع القيــم الثقافيــة للــدول األعضــاء وأطرهــا الدســتورية ونظمهــا القانونيــة.
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مجموعة العمل المالي الدولي )فاتف(:

ــذ  ــة أنشــئت من ــة دولي ــا: هــي منظمــة حكومي ماهيته
عــام 1989 لغايــات مكافحــة التهديــدات التــي تؤثــر 

ـي. ـي الدوـل علــى نزاهــة النظــام الماـل

تتكــون فاتــف مــن 39 عضــوًا بمــا ـفـي ذلــك جهــات 
والمفوضيــة  الخليجــي  التعــاون  كمجلــس  إقليميــة 

األوروبيــة.

يتمتــع 23 كيانــًا بصفــة المراقــب فــي فاتــف مــن بينهــم 
البنــك الدولــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

.)IMF( صنــدوق النقــد الدولــي ،)OECD( األوروبيــة

أهدافها:

تقوم فاتف بما يلي:

التــي مــن شــأنها 	  وضــع المعاييــر وتبنــي التدابيــر 
ــل اإلرهــاب وانتشــار  ــة غســيل األمــوال وتموي محارب

التســلح وغيرهــا، وتعزيــز تنفيــذ هــذه التدابيــر.
علــى 	  الضعــف  مواطــن  تقليــل  علــى  الحــرص 

المســتوى الوطنــي لحمايــة الــدول األعضــاء والنظــام 
االســتغالل. مــن  ككل  ـي  الدوـل ـي  الماـل

التوصيــات تعتبــر بمثابــة 	  عــددًا مــن  تبنــت فاتــف 
توصيــة(.  40( المضمــار  هــذا  ـفـي  الدوليــة  المعاييــر 

مــن ضمــن التوصيــات المتبنــاة توصيــة )8( والتــي 	 
ــر الربحــي فــي  ــاع غي ــتغالل القط ــة اس تعنــى بمحارب

تمويــل اإلرهــاب.

المعايير الدولية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات في ضوء مكافحة تمويل اإلرهاب

التوصية الثامنة

تنــص التوصيــة 8 علــى مــا يلــي:  “ينبغــي علــى الــدول أن تراجــع مــدى مالءمــة القوانيــن واللوائــح التــي تتعلــق 
ــي  ــاب. وينبغ ــل اإلره ــات تموي ــتغالل لغاي ــة لالس ــة عرض ــا الدول ــي تعتبره ــح الت ــة للرب ــر الهادف ــات غي بالمنظم
ــة هــذه  ــى المخاطــر لحماي ــم عل ــر محــددة ومتناســبة بمــا يتوافــق مــع المنهــج القائ ــع تدابي ــدول أن تتب ــى ال عل

المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح مــن االســتغالل فــي تمويــل اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك: 

من قبل المنظمات اإلرهابية التي تظهر ككيانات مشروعة.	 
مــن أجــل اســتغالل كيانــات مشــروعة كأدوات لتمويــل اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك مــن أجــل التهــرب مــن تدابيــر 	 

تجميــد األصــول، ومــن أجــل إخفــاء أو تغطيــة تحويــل األمــوال المخصصــة ألغــراض مشــروعة ســرًا إلــى منظمــات 
إرهابيــة”.
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وعليه، تعتِبر التوصية الثامنة:

بعــض وليــس جميــع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح مــن الجهــات العرضــة لالســتغالل ألغــراض تمويــل 	 
اإلرهــاب.

تفرض التوصية 8 على الدول التزامْين إيجابيْين:	 

تحديد تلك المنظمات حصرًا.  )1

ــتغاللها فــي  ــة اس ــض إمكاني ــة دح ــا بغي ــق به ــح التــي تتعل ــن واللوائ ــة القواني ــدى مالءم ــة م مراجع  )2
اإلرهــاب. تمويــل 

ضــرورة اعتمــاد الــدول علــى المنهــج القائــم علــى المخاطــر - تحقيــق التناســب بيــن الخطــر المرجــّو الحمايــة 	 
منــه والتدابيــر المتخــذة للقيــام بذلــك.

وعليه:

ــل اإلرهــاب، وأن 	  ــر عرضــة لالســتغالل فــي تموي ــح غي ــر الهادفــة للرب ــار المنظمــات غي يكمــن األصــل فــي اعتب
ــدرء.  ــم والتناســبية فــي ال ــر والتقيي االســتثناءات تقتضــي التبري

مــن الضــروري أال تــؤدي مواجهــة الــدول لإلرهــاب وغســيل األمــوال إلــى اإلخــالل بالحــق فــي حريــة تشــكيل 	 
الجمعيــات أو خلخلــة الثقــة بالقطــاع غيــر الربحــي أو عرقلــة العمــل المشــروع الــذي تقــوم بــه المنظمــات غيــر 

الربحيــة.
ينبغــي أن تعــزز جميــع التدابيــر المعتمــدة الـــشفافية، وتزيــد الثقــة بالقطــاع علــى نطــاق مجتمــع المانحيــن 	 

ــتهدفة.  ــروعة المس ــتفيدة المش ــات المس ــوم والجه والعم
يمكــن االســتعانة بآليــات بديلــة لتقليــل مخاطــر اســتغالل الجمعيــات مــن جانــب منظمــات إرهابيــة مثــل 	 

ــال اإلرهــاب. ــر أعمـ ــتي تحظـ ــة الـ ــة والقوانيــن الجنائي القوانيــن المصرفي

المذكرة التفسيرية للتوصية الثامنة:

تم تدعيم التوصية الثامنة بمذكرة تفسيرية توضح كيفية تطبيقها. 	 

ف المذكــرة التفســيرية المنظمــة غيــر الهادفــة للربــح: »الشــخص االعتبــاري أو الترتيــب القانوـنـي 	  تعــرِّ
ــة،  ــل األغــراض الخيري أو المنظمــة التــي تنخــرط بشــكل أساســي فــي جمــع أو صــرف األمــوال ألغــراض مث
ــال  ــن »األعم ــرى م ــواع أخ ــام بأن ــة، أو للقي ــة، أو الودي ــة، أو االجتماعي ــة، أو التعليمي ــة، أو الثقافي أو الديني

الصالحــة«.«

ال بــد مــن النظــر إلــى نشــاطات وخصائــص المنظمــات للحكــم علــى مــا إذا كانــت عرضــة لالســتغالل أم لــم 	 
تكــن. 

مجرد عدم سعي المنظمة للربح ليس قرينة كافية على أنها عرضة لهذا الخطر.	 

ال تتوافــق القيــود والتدابيــر الوقائيــة الشــاملة التطبيــق علــى جملــة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح مــع 	 
التوصيــة الثامنــة ومذكرتهــا التفســيرية.

التعاون مع 
القطاعات 
المختلفة

عدم المساس 
بحرية تشكيل 

الجمعيات
التناسب

والفعالية
المنهج القائم
 على المخاطر

التصدي
للمخاطر المرونة

 المبادئ العامة الواجب مراعاتها عند تحديد
المنظمات التي تنطبق عليها التوصية
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المنهــج القائــم علــى المخاطــر:  البــد مــن اتبــاع المنهــج القائــم علــى المخاطــر فــي تحديــد مصــادر خطــر تمويــل 
ــل النشــاطات الخيريــة وال ُتبعِثــر المــوارد المتاحــة لمكافحــة  ــزة ال تعطِّ اإلرهــاب، وفــي تبنــي وإنفــاذ تدابيــر مركَّ
ض كل مــن هــذه  ع القطاعــات ـفـي الدولــة واختــالف درجــات تعــرُّ تمويــل اإلرهــاب وتأخــذ بعيــن االعتبــار تنــوُّ

ــتغالل.  ــات لالس القطاع

ــرات التــي  ــة تراعــي المغاي ــر اســتجابة وطني ــة فــي تطوي ــة المرون ــى أهمي ــة:  تســلط المذكــرة الضــوء عل المرون
ــل اإلرهــاب. تطــرأ علــى مخاطــر تموي

التناســب والفعاليــة:  تتطلــب المذكــرة أن تكــون أي تدابيــر معتمــدة متناســبة مــع المخاطــر المحــددة باســتخدام 
المنهــج القائــم علــى المخاطــر وفعالــة فــي درء هــذه المخاطــر. 

عــدم المســاس بحريــة تشــكيل الجمعيــات:  ال يجــوز اســتخدام مكافحــة تمويــل اإلرهــاب كذريعــة لتقييــد حريــة 
ــرام جميــع حقــوق  ــك، يجــب أن يظــل احت ــداًل مــن ذل ــة. ب ــات أو تعطيل/تثبيــط األنشــطة الخيري تشــكيل الجمعي
اإلنســان واالمتثــال لميثــاق األمــم المتحــدة وللقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان هــو القاعــدة العامــة. علــى هــذا 
النحــو، يجــب أن يكمــن الهــدف مــن حمايــة المنظمــات ومكافحــة اســتغاللها لغايــات اإلرهــاب ـفـي تعزيــز 

ــن وعامــة الجمهــور. ــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمانحي المســاءلة والثقــة فيمــا بي

التصــدي للمخاطــر:  إن البلــدان مطالبــة باتخــاذ االجــراءات الالزمــة والفعالــة والمتناســبة للتصــدي للمنظمــات 
ــدول  ــه. كمــا وتطالــب ال التــي يتــم بالفعــل اســتغاللها أو التــي تقــوم بدعــم األنشــطة اإلرهابيــة بقصــد أو بدون
ــا إلــى  ــل و/أو دعــم اإلرهــاب. تجــدر اإلشــارة هن ــى وقفهــا عــن تموي ــرص عل بالتحقيــق مــع هــذه المنظمــات ةال
ضــرورة مراعــاة الــدول، قــدر اإلمــكان، للتأثيــر الســلبي المحتمــل وقوعــه علــى المســتفيدين المشــروعين مــن 

ــة التــي تقدمهــا هــذه المنظمــات.  األنشــطة الخيري

التعــاون مــع القطاعــات المختلفــة:  البــد أن تطــور الــدول عالقــات تعاونيــة مــع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 
ومــع القطاعْيــن الخــاص والعمومــي لفهــم المخاطــر المحتملــة بشــكل أفضــل ورفــع الوعــي وتطوير اســتراتيجيات 
فعالــة للتخفيــف مــن المخاطــر، كمــا ويجــب عليهــا اســتخدام أي معلومــات متاحــة وتعزيــز مشــاركة المعلومــات 

حــول تمويــل اإلرهــاب بيــن الجهــات المختلفــة، وتشــجيع تطويــر البحــوث ذات الصلــة.

االجراءات الواجب على الدول اتخاذها وفق التوصية الثامنة: 

ــة الخطــورة والمخاطــر التــي . 1 ــد المنظمــات عالي اســتخدام كافــة المعلومــات والمــوارد المتاحــة لتحدي
تثيرهــا وســبل درء هــذه المخاطــر.

البحث في مدى فعالية كافة القوانين واألنظمة ذات الصلة بالمنظمات العرضة للخطر.. 2

إعــادة التقييــم بشــكل دوري )مــن خــالل عكــس أي معلومــات جديــدة علــى عمليــات تقييــم المخاطــر . 3
ــاة(.  ــر المتبن والتدابي

تعزيز المحاسبة والنزاهة والثقة في إدارة المنظمات غير الربحية.. 4

بناء قدرات المنظمات ورفع وعي العامة والمانحين.. 5

تعزيز الرقابة الفعالة على المنظمات غير الربحية. . 6

تقويــة خبــرات وقــدرات الجهــات الرســمية المعنيــة فــي التحقيــق وتزويدهــا بالمــوارد الماليــة والبشــرية . 7
ــة الكافية.  والتقني

إنشاء وسائل لتوفير معلومات للسلطات المختصة حول المنظمات المشتبه بها.. 8

تعزيــز تعــاون الــدول مــع القطــاع غيــر الربحــي وتعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن جميــع الســلطات . 9
المختصــة. 

تعزيــز التعــاون الدولــي لــدرء مخاطــر تمويــل اإلرهــاب )عبــر تعييــن ضابــط اتصــال ووتبنــي اجــراءات للــرد . 10
علــى الطلبــات الدوليــة(.
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الممارسات الفضلى في محاربة استغالل المنظمات غير الهادفة للربح:

تبنــت فاتــف ورقــة تتضمــن أمثلــى علــى ممارســات فضلــى فــي محاربــة اســتغالل المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 
)ليســت معاييــر إلزاميــة( يمكــن للــدول االســتعانة بهــا عنــد تنفيــذ التوصيــة الثامنــة. 

تقــوم هــذه الورقــة بتعريــف الخطــر علــى أنــه »قــدرة تهديــد مــا علــى اســتغالل نقطــة ضعــف أو ثغــرة معينــة.« 
ــد ونقطــة الضعف/الثغــرة. ــد مــن وجــود كل مــن التهدي وعليــه، لوجــود خطــر، ال ب

من أهم الممارسات الفضلى التي أوردتها فاتف: 

إجراء مراجعة محلية ودراسة لمجمل القطاع غير الربحي من خالل:. 1

تعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات حــول أنشــطة القطــاع وحجمــه وســمات منظماتــه ـفـي 	 
الوقــت المناســب بمــا يتيــح فهــم القطــاع غيــر الربحــي علــى نحــو أفضــل وفهــم طبيعــة المخاطــر التــي 

يواجههــا القطــاع.

تحديــد المنظمــات العرضــة لالســتغالل فــي تمويــل اإلرهــاب وتحديــد التشــريعات النافــذة والتدابيــر 	 
التــي تســاهم فــي تخفيــف المخاطــر.

تحديــد مــا إذا كانــت التدابيــر المتبنــاة متناســبة مــع المخاطــر التــي تــم تحديدهــا ومــا إذا كان هنــاك 	 
حاجــة لتبنــي تدابيــر إضافيــة بهــدف محاربــة االســتغالل فــي اإلرهــاب. 

مــن العناصــر التــي يمكــن أن تشــتمل عليهــا هــذه المراجعــة حجــم ونــوع ونطــاق وخدمــات المنظمــات 	 
غيــر الربحيــة، وأنشــطتها خاصــة تلــك العابــرة للحــدود، وقاعــدة مانحيهــا، ومصــادر تمويلها، والوســائل 

المســتخدمة فــي حوالــة المــوارد الماليــة والدفــع، والمخاطــر المصحوبــة بهــذه العناصــر.

ــح . 2 ــد تتي ــة ق ــرات محتمل ــول ثغ ــدة ح ــات جدي ــى أي معلوم ــالع عل ــر االط ــاع عب ــم دوري للقط ــام بتقيي القي
ــاب. ــل اإلره ــتغالل فــي تموي االس

تصميــم خطــة فعالــة لمحاربــة هــذه المخاطــر تعكــس فهمــًا واقعيــًا للقطــاع ومخاطــره وتوضــح االجــراءات . 3
الواجــب علــى الدولــة اتخاذهــا لتخفيــف هــذه المخاطــر أو إقصائهــا تمامــًا بمــا يتناســب وحجــم الخطــر.

أنواع المخاطر:

تحويل
األموال

استغالل برامج 
المنظمات لغايات 

إرهابية

حفاظ المنظمات 
أو مسؤولوها 

المباشرون - عن قصد 
أو عن غير قصد – على 

االرتباط والتواصل 
مع كيان إرهابي

االستغالل من 
خالل إنشاء 

الكيانات اإلرهابية 
منظمات صورية من 
أجل خداع المانحين 

لتقديم الدعم

االستغالل لدعم 
جهود التجنيد التي 
تقوم بها الكيانات 

اإلرهابية
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معايير النهج الناجح لتحديد ومنع ومحاربة االستغالل اإلرهابي:

التوعية المستمرة للقطاع.	 

التناسب والرقابة والرصد القائمين على الخطر.	 

ــواء 	  ــة س ــادر ذات الصل ــع المص ــن جمي ــر الربحــي م ــاع غي ــول القط ــات ح ــع المعلوم ــال وجم ــق الفع التحقي
ــة. ــر حكومي ــة أو غي حكومي

تعزيز التعاون والتنسيق الفعال ما بين السلطات ذات الصلة.	 

تبني التدابير الفعالة لتعزيز التعاون على المستوى الدولي.	 

االجراءات التي يمكن أن تتخذها المنظمات غير الهادفة للربح لحماية أنفسها:

القيام بتقييم مخاطر داخلي قبل العمل في بيئة جديدة أو قبل العمل مع شركاء جدد.	 

تبني حوكمة رشيدة وإدارة مالية قوية.	 

إجراء تقييم شامل لألفراد والمنظمات المانحة للتمويل أو المستقبلة للتمويل أو التي تعمل معها.	 

قيام المنظمات المظالتية والتحالفات بمشاركة ونشر تجاربها مع المنظمات األخرى.	 

التعاون مع القطاع المالي لالتفاق على تدابير لدرء المخاطر وتخفيفها.	 

تدابير جيدة عند الحصول على التمويل:

من المفيد أن تقوم المنظمات بما يلي للتمكن من الحصول على التمويل دون التعرض لخطر االستغالل:

تطوير عالقات عمل بّناءة مع المؤسسات المالية.. 1

االنخراط في حوار مستمر مع المؤسسات المالية وتزويدها بالمعلومات والوثائق على نحو استباقي.. 2

إظهار الوعي بمخاطر تمويل اإلرهاب التي من المعقول أن تكون المنظمات عرضة لها.. 3

إثبــات اتخــاذ المنظمــة التدابيــر الالزمــة لتخفيــف المخاطــر عبــر الوفــاء بااللتزامــات القانونيــة أو االلتزامــات . 4
التــي يفرضهــا المانحــون أو االلتزامــات التــي تفرضهــا المنظمــة علــى نفســها.

عنــد وقــوع إشــكالية مــا، ســيكون مــن المفيــد دخــول المنظمــة فــي حــوار مــع المؤسســة الماليــة لتحديــد . 5
ســبب وقــوع هــذه اإلشــكالية ومــا إذا كان مــن الضــروري قيــام المنظمــة بتبنــي تدابيــر إضافيــة.

ــة . 6 ــر القائم ــد المخاط ــة تحدي ــن بغي ــة والمانحي ــات المظالتي ــات والمنظم ــع التحالف ــوار م ــراط فــي ح االنخ
واجــراءات تخفيفهــا.
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اســتعراض عمليــة التقييــم المتبــادل لمجموعــة العمــل المالــي )FATF( وســبل انخــراط 
المجتمــع المدنــي فيهــا:

التزامات الدول

التوصيــة الثامنــة:  تتطلــب توصيــة فاتــف رقــم 8 مراجعــة مــدى مالءمــة القوانيــن واللوائــح التــي تتعلــق 
بالمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح التــي تعتبرهــا الدولــة عرضــة لالســتغالل ـفـي تمويــل اإلرهــاب. 

المذكرة التفسيرية: تفصل المذكرة التفسيرية هذا االلتزام على النحو التالي:

تحديد المجموعة الفرعية من المنظمات غير الربحية األكثر عرضة للخطر.. 1
مراجعة مدى مالءمة القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المجموعة الفرعية.. 2

يجــب أن تحــدد عمليــة المراجعــة طبيعــة تهديــدات تمويــل اإلرهــاب ويجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار مــدى كفايــة 	 
تدابيــر التخفيــف مــن المخاطــر األخــرى، والعمــل بشــكل وثيــق مــع قطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة، وتدابيــر 

التنظيــم الذاتــي للقطــاع، الــخ. 
ال ُتلزم الدول بفرض تدابير أو معايير جديدة إذا ما كانت التدابير أو المعايير السارية مناسبة وكافية.	 
إذا كانت المعايير واسعة جدًا ومرهقة، فستعتبرها فاتف معيبة وغير متوائمة مع المعايير الدولية.	 

تطبيــق تدابيــر مركــزة ومتناســبة، فــي ضــوء نهــج قائــم علــى المخاطــر، علــى هــذه المنظمــات غيــر الهادفــة . 3
للربــح مــن أجــل حمايتهــا مــن إســاءة اســتخدام تمويــل اإلرهــاب.

الحاجة إلى فرض تدابير إضافية؟

على القوانين واللوائح وتدابير الرقابة األخرى التي تعتمدها الدولة أن:

تكون مركزة ومتناسبة في ضوء النهج القائم على المخاطر.	 
تكون مرتبطة بالمجموعة الفرعية المعرضة لخطر االستغالل.	 
تقلل اآلثار السلبية على األنشطة الخيرية المشروعة.	 
متوافقة مع معايير حقوق اإلنسان - بما في ذلك حرية تشكيل الجمعيات.	 
تتضمن عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حالة االنتهاكات.	 

التقييم المتبادل: مشاركة المجتمع المدني؟

2020202120222023

بعد قبل           أثناء        
2020
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التقييم المتبادل لفلسطين؟
تظهر أجندة فاتف أن التقييم المتبادل لفلسطين سيتم في شهر تموز/آب 2022 .5

مع اقتراب موعد تقييم فلسطين من الممكن أن يحصل التالي: 

قــد تســعى الحكومــة إلــى تنفيــذ قوانيــن أو لوائــح أو تدابيــر جديــدة لمكافحة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب 	 
تؤثــر علــى القطــاع غيــر الربحي.

قد تهدف الدولة إلى إجراء تقييمات للمخاطر على نحو ما تتطلبه مجموعة العمل المالي. 	 
ــاركة ـفـي مناقشــات السياســة أو تقييمــات 	  ــر الربحيــة فرصــة للمش ــاع المنظمــات غي وقــد يكــون لــدى قط

المخاطــر أو التقييمــات.

هل تم إجراء تقييم مخاطر للقطاع غير الربحي؟

تتطلــب فاتــف مــن الــدول أن تكــون علــى معرفــة بالقطــاع غيــر الربحــي فيهــا والمخاطــر التــي يتعــرض لهــا. وللقيــام 
بذلــك، تقــوم الــدول بإجــراء تقييــم للمخاطــر. وهــذه الخطــوة غايــة فــي األهميــة، وذلــك لألســباب التاليــة: 

يمثل هذا التقييم األساس لتقييم االمتثال للتوصية 8 بطريقة فعالة.. 1

من دون تقييم المخاطر، لن تستطيع الدولة إثبات: . 2

أن لديها فهم لمخاطر القطاع غير الربحي.	 

ـي االعتبــار الواجــب 	  أن قوانيــن ولوائــح وتدابيــر مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب توـل
لتقييــم المخاطــر بــداًل مــن فــرض ضوابــط شــاملة لجميــع المنظمــات.

أنها مستعدة للتقييم المتبادل.	 

ال تعرف ما إذا كانت دولتك قد أجرت تقييم مخاطر؟

نظــرًا لألســباب المذكــورة أعــاله، مــن المهــم معرفــة مــا إذا كانــت دولتــك قــد أجــرت تقييــم لمخاطــر القطــاع 
غيــر الربحــي؟

قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد ذلــك لكــون مجموعــة العمــل المالــي تتطلــب إجــراء تقييــم للمخاطــر، ولكنهــا 	 
ال تفــرض شــكاًل محــددًا لهــذا التقييــم )مكتــوب أو غيــر ذلــك(. 

يمكــن البحــث عــن تقييــم مخاطــر قطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة علــى الموقــع االلكترونــي لوحــدة المتابعــة 	 
الماليــة فــي بلــدك أو مــا يوازيهــا مــن جهــات ذات عالقــة. 

إذا تعــذر العثــور علــى تقييــم المخاطــر، فيجــب علــى المنظمــات غيــر الربحيــة االتصــال بوحــدة المتابعــة الماليــة 	 
أو الجهــة ذات الصلــة لطلــب نشــر التقييــم علنــًا.

 )https://www.fatf-gafi.org/calendar/eventscalendar/?hf=10&b=0&s=asc(fatf_date1  5
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لم يجِر بلدي تقييم مخاطر للقطاع غير الربحي؟

هــذه لحظــة أساســية للمشــاركة النشــطة لقطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة، ليــس فقــط ألن القطــاع يجــب أن 	 
يشــارك فــي أي مســائل تتعلــق بالسياســة العامــة ذات صلــة بعملــه، بمــا فــي ذلــك معاييــر مكافحــة غســل 
ـي تتطلــب »تواصــل  الماـل العمــل  أيضــًا ألن معاييــر مجموعــة  األموال/مكافحــة تمويــل اإلرهــاب، ولكــن 

ــة.  ــر الربحي ــات غي ــاع المنظم ــة وقط ــن الحكوم ــتمر« بي مس

ـي أن الحــوار الدائــم ثنائــي االتجــاه بيــن الحكومــة وقطــاع المنظمــات غيــر 	  تعتبــر مجموعــة العمــل الماـل
الربحيــة، خاصــة مــن خــالل تحالفــات وشــبكات المنظمــات غيــر الربحيــة، ممارســة فضلــى.

كنقطة انطالق، ضع في اعتبارك مدى انفتاح حكومتك على التعاون مع قطاع المنظمات غير الربحية: 	 

ــم المخاطــر أو األمــور ذات . 1 ــة لتقيي ــر الربحي ــم تظهــر حكومتــي أي اهتمــام بالتعــاون مــع المنظمــات غي ل
ــة. الصل

طلبت حكومتي من قطاع المنظمات غير الربحية المساهمة في تقييم المخاطر.. 2

أو كانــت حكومتــي معاديــة لقطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة وليســت منفتحــة علــى التعــاون فــي تقييمــات . 3
المخاطر.

كيف؟لماذا؟طريقة التأثيراالحتماالت

االحتمال األول:

حكومتي ال 
تبِد أي اهتمام 

بالتعاون

التأثير على 
تقييم المخاطر 

عبر إجراء 
تقييم موازي 
وتقديمه إلى 

الحكومة ألخذه 
باالعتبار.

يعكس دور القطاع غير الربحي 	 
كصاحب مصلحة جاد ومستنير 

يجب استشارته.

يسهل المناصرة القائمة على 	 
األدلة.

يساعد على تثقيف المنظمات 	 
غير الربحية.

يمكن أن يؤثر على تقييم 	 
المخاطر وتقييم الدولة.

قد يقنع الحكومة بضرورة 	 
مواصلة التعاون مع المنظمات 

غير الربحية مستقباًل.

زيادة المعرفة بكل من معايير 	 
مجموعة العمل المالي ومخاطر 

قطاع المنظمات غير الربحية 
ونقاط الضعف.

تحليل فعالية القوانين والتدابير 	 
المتخذة للتخفيف من مخاطر 
االستغالل في تمويل اإلرهاب.

تحليل فعالية التدابير التي 	 
يتخذها القطاع نفسه للتخفيف 
من المخاطر )على سبيل المثال، 
قواعد السلوك وأنظمة التنظيم 

الذاتي وممارسات الحوكمة 
الداخلية الجيدة(.

االحتمال الثاني: 

طلبت 
حكومتي 
مساهمة 

القطاع غير 
الربحي

يجب أن تعمل 
المنظمات 

غير الربحية 
والحكومة 

معا كشركاء 
متساويين. 

وهي الحالة 
المثالية 

يزيد من احتمال أن:

يتم دمج وجهات نظر المنظمات 	 
غير الربحية في تقييمات 

المخاطر والتقييمات المتبادلة.

تكون المخرجات عادلة ومتوازنة 	 
وصحيحة.

يتم استيفاء متطلبات مقيمي 	 
فاتف.

يتم تحسين التعاون في 	 
المستقبل فيما يتعلق 
بالسياسات والمتابعة.

تماشي تقييمات المخاطر 	 
القطاعية مع متطلبات التوصية 

.8

تحديد مجموعة فرعية من 	 
المنظمات غير الربحية المعرضة 

للخطر.

تحديد التدابير التي ال تتوافق 	 
مع التوصية 8 وينبغي تعديلها 

بشكل تشاركي.



االحتمال 
الثالث:

ترفض 
حكومتي 
مشاركة 

القطاع غير 
الربحي

نشر القطاع غير 
الربحي تقرير 

ظل

يمكن للمنظمات غير الربحية 	 
االستشهاد بمعايير فاتف 

للتشكيك بشكل منهجي في 
نهج الدولة في تنظيم القطاع.

يمكن لتقرير الظل أن يسلط 	 
الضوء على تدابير التخفيف 
من المخاطر التي اتخذتها 

المنظمات غير الربحية نفسها.

يمكن أن يؤثر التقرير على 	 
التقييم المتبادل.

تدعو فاتف الحكومة ألخذ 	 
قطاع المنظمات غير الربحية في 

الحسبان عند وضع السياسات 
واإلجراءات المستقبلية.

تضمين التقرير أدلة تثبت أن: 

الدولة تنفذ تدابير وسياسات 	 
غير فعالة وغير متناسبة وذات 

نتائج عكسية وتتعارض مع 
معايير فاتف وتحد من حقوق 

المنظمات غير الربحية.

المنظمات غير الربحية تدرك 	 
مخاطر تمويل اإلرهاب ونقاط 

ضعفها.

أجرى بلدي تقييمًا لمخاطر القطاع غير الربحي

هل امتثل التقييم لمعايير فاتف فيما يتعلق بالعملية والمخرجات؟	 

هل تم استشارة المنظمات غير الربحية؟	 

هل يميز التقييم بين المنظمات غير الربحية وفقًا لدرجة المخاطر القائمة على األدلة؟ 	 

هــل يحــدد التقييــم مجموعــة فرعيــة مــن المنظمــات غيــر الربحيــة معرضــة لخطــر االســتغالل ـفـي تمويــل 	 
اإلرهــاب؟

هل يراجع التقييم مدى كفاية القوانين واللوائح والتدابير الحالية للتخفيف من المخاطر؟ 	 

هل يحد من العمل الخيري المشروع؟	 

هل تم تحديثه بشكل دوري؟	 

مراحل عمل المقيمين:

مراحل عملية التقييم خمس مراحل، وهي كالتالي:

المراجعة الفنية لقوانين وإجراءات وتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.. 1

إعداد مذكرة تحدد القضايا الرئيسية للتحقيق فيها خالل زيارة الدولة.. 2

زيارة يقوم بها فريق من خمسة أو ستة خبراء لمدة أسبوعين تقريبًا إلجراء التقييم.. 3

إصدار تقرير مؤقت يتناول االمتثال الفني والفعالية والمالحظات.. 4

تقديم تقرير نهائي إلى مجموعة العمل المالي للموافقة عليه ونشره. . 5

المراجعة
الفنية

مذكرة
تحدد القضايا

الرئيسية
للتحقيق

زبارة
ميدانية

تقرير
مؤقت

تقرير
نهائي

تقرير نهائي
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مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه المنظمــات غيــر الربحيــة للتأثيــر علــى التقييــم إذا لــم تبــِد الحكومــة أي اهتمــام فــي 
ــاركتها؟ مش

يجــب أن تركــز اســتراتيجية المناصــرة الخاصــة بــك علــى تزويــد المقّيميــن بالمعلومــات التــي تجمعهــا المنظمــات 
غيــر الربحيــة باســتخدام معاييــر وشــروط فاتــف. 

قبل زيارة الدولة:

تحديد من سيتمكن من قيادة جمع البيانات وتحليلها.. 1

كتابة مذكرة تلخص تحليل القطاع حول:. 2

تقييم المخاطر أو الفشل في إجراء تقييم للمخاطر.	 

مــا إذا كانــت القوانيــن والتدابيــر المتخــذة متناســبة ومــا إذا كانــت تحــد مــن العمــل المشــروع 	 
للمنظمــات.

سجل يبين تواصل الحكومة مع المنظمات فيما يتعلق باللوائح والتقييمات وإجراءات فاتف.	 

مة.	  الرقابة المتبعة من المنظمات غير الربحية في ضوء المخاطر الُمقيَّ

التزامات الدولة األخرى.	 

بتســليم المذكــرة إلــى ســكرتارية فاتــف قبــل ســتة أشــهر مــن زيــارة الدولــة والتــي بدورهــا ستشــاركها . 3
مــع المقيميــن ومــع الحكومــة.

النظر في نشر المذكرة على نطاق واسع.. 4

التركيز في استراتيجية المناصرة على توفير معلومات ذات صلة لمقيمي فاتف. . 5

خالل زيارة الدولة:

طلب لقاء مع المقيمين وإرسال نسخة من الطلب إلى الحكومة.. 1

تدريــب المنظمــات التــي تمثــل شــبكات المنظمــات غيــر الربحيــة )التــي مــن المرجــح أن تتــم مقابلتهــم . 2
مــن قبــل المقيميــن( علــى معاييــر فاتــف والنتائــج المتعلقــة بقطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة.

تقديم ملخص لنتائج قطاع المنظمات غير الربحية.. 3

طلب قناة للتواصل مع المقيمين أثناء وبعد الزيارة.. 4

ــاب . 5 ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــا مكافح ــق بقضاي ــا يتعل ــتعداده فيم ــاع واس ــة القط ــار جدي  إظه
وإجــراءات فاتــف للحكومــة والمقيميــن والعمــوم. 

ما هي المعلومات التي يريد المقيمون الحصول عليها في المقابالت:

يجب التركيز في استراتيجية المناصرة على توفير معلومات ذات صلة لمقيمي فاتف.	 

مقيمو فاتف ليسوا ملزمين باالجتماع مع أي من المنظمات غير الربحية.	 

ـفـي حــال مــا اســتطاعت أي مــن المنظمــات ترتيــب مقابلــة مــع المقيميــن، هنــاك مجموعــة مــن 	 
مــع  مقابــالت  إجــراء  عنــد  عليهــا  الحصــول  المقيميــن  يطلــب  أن  المتوقــع  مــن  التــي  المعلومــات 

المعلومــات. هــذه  مــن  جــزءًا  الشــريحة  هــذه  تســتعرض  للربــح.  الهادفــة  غيــر  المنظمــات 
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أمثلة على أسئلة:

ما سبب اعتبار المنظمات غير الربحية عرضة لتمويل اإلرهاب؟	 

ما التدابير التي تم اعتمادها للتخفيف من الثغرات األمنية؟	 

هــل زودت الحكومــة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح بمعلومــات أو مشــورة 	 
فيمــا يتعلــق بتمويــل اإلرهــاب؟

ــر الربحيــة المشــاركة فــي تقييمــات المخاطــر 	  هــل ُطلــب مــن المنظمــات غي
ــر الربحــي(؟ ــاع غي ــة ككل أو للقط )للدول

ــة 	  ــى عملي ــل اإلرهــاب عل ــر مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــر تدابي كيــف تؤث
ــة؟ ــر الربحي ــات غي ــجيل المنظم تس

هل خضعت أي من المنظمات غير الربحية المسجلة لعمليات التفتيش؟	 

كيــف تعاملــت الدولــة مــع تمويــل اإلرهــاب فيمــا يتعلــق بقطــاع المنظمــات 	 
غيــر الربحيــة؟

علــى 	  المفروضــة  والعقوبــات  المتخــذة  التدابيــر  كانــت  مــدى  أي  ـى  إـل
متناســبة؟ الربحيــة  غيــر  المنظمــات 

هــل وافقــت المنظمــات غيــر الربحيــة علــى القــرارات التــي تــم اتخاذهــا أثنــاء 	 
تقييمــات المخاطــر؟

كيــف يمكــن أن تتحســن سياســات الدولــة فيمــا يتعلــق بالمنظمــات غيــر 	 
الهادفــة للربــح وتمويــل اإلرهــاب؟

 	

مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه المنظمــات غيــر الربحيــة للتأثيــر علــى تقييمــات فاتــف إذا كانــت الحكومــة منفتحــة 
علــى التعــاون مــع القطــاع؟

يجب أن تركز استراتيجية المناصرة على زيادة وتعميق التعاون مع الحكومة والتفاعل مع مقّيمي فاتف.

قبل زيارة الدولة: 

تحديد:

ما هي المعلومات المتوفرة؟ من يمكنه قيادة عملية جمع أي بيانات مفقودة وتحليلها؟	 

كيف يمكن إظهار دور القطاع غير الربحي المفيد والهام للحكومة؟ 	 

الطلبات التي سيطلبها القطاع غير الربحي من الحكومة تقديرًا لتعاونها.	 

إعداد ملخص قصير لهذا التحليل وتسليمه إلى كل من الحكومة ومجموعة العمل المالي.	 

خالل زيارة الدولة:

السعي لتعزيز مشاركة ممثلي القطاع في أكبر عدد ممكن من إجراءات مجموعة فاتف.	 

تقديــم طلــب مكتــوب لعقــد اجتمــاع مــع المقيميــن لتبــادل النتائــج حــول القطــاع )مــع تزويــد الحكومــة 	 
بنسخ(.

طلب قناة للتواصل مع المقيمين أثناء وبعد الزيارة.	 

ــاب 	  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــا مكافح ــق بقضاي ــا يتعل ــتعداده فيم ــاع واس ــة القط ــار جدي  إظه
وإجــراءات فاتــف للحكومــة والمقيميــن والعمــوم. 
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ــر  ــاع وغي ــة للقط ــة معادي ــت الحكوم ــف إذا كان ــات فات ــى تقييم ــر عل ــاع للتأثي ــه القط ــن أن يفعل ــذي يمك ــا ال م
منفتحــة علــى التعــاون، وقوانيــن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مقيــدة؟

يجــب أن تركــز اســتراتيجية المناصــرة علــى مقاومــة المزيــد مــن القيــود، وتســليط الضــوء علــى حــاالت عــدم االمتثــال 
لمعاييــر فاتــف، وتعبئــة الحلفــاء.

قبل زيارة الدولة:

تحديد من سيتمكن من قيادة جمع البيانات وتحليلها.	 

السعي للحصول على إجماع داخل القطاع حول العداء الحكومي وحاالت عدم االمتثال.	 

كتابة مذكرة للمقّيمين تلخص موقف القطاع.	 

تسليم المذكرة إلى سكرتارية فاتف والتي بدورها ستشاركها مع المقيمين ومع الحكومة.	 

إعداد اإستراتيجية لحملة مناصرة عامة والبحث عن حلفاء.	 

خالل زيارة الدولة:

طلب لقاء مع المقيمين وإرسال نسخة من الطلب إلى الحكومة.	 

تدريــب المنظمــات التــي تمثــل شــبكات المنظمــات غيــر الربحيــة )التــي مــن المرجــح أن تتــم مقابلتهــم 	 
مــن قبــل المقيميــن( علــى معاييــر فاتــف والنتائــج المتعلقــة بقطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة.

تقديــم ملخــص لنتائــج قطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة إلــى المقيميــن أو وســائل اإلعــالم أو أي قطــاع 	 
آخــر ذي صلــة.

طلب قناة للتواصل مع المقيمين أثناء وبعد الزيارة.	 

ــاب 	  ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــا مكافح ــق بقضاي ــا يتعل ــتعداده فيم ــاع واس ــة القط ــار جدي  إظه
وإجــراءات فاتــف للحكومــة والمقيميــن والعمــوم. 
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ما الذي يمكن القيام به ما بعد عملية التقييم؟ 

إذا حصلــت الدولــة علــى تصنيــف عــدم امتثــال أو امتثــال جزئــي ـفـي ثمانيــة أو أكثــر مــن التوصيــات 	 
ـى مراقبــة معــززة، مــع ثــالث تقييمــات  األربعيــن، أو إذا كانــت التصنيفــات منخفضــة، فســتخضع إـل

ـي ـفـي خمــس ســنوات. لمجموعــة العمــل الماـل

وهذا يعني فرصًا متكررة لمناصرة المنظمات غير الربحية مع كل من فاتف والحكومة.	 

ــالث 	  ــد ث ــة بع ــة الدول ــل المالــي حال ــة العم ــتتابع مجموع ــة فس ــة العادي ــد للمراقب ــع البل ــة خض فــي حال
ــرة. ــا للمناص ــؤ به ــن التنب ــن يمك ــل ولك ــًا أق ــك فرص ــر ذل ــنوات. يوف ــس س ــد خم ــنوات وبع س

ال بــد مــن االطــالع علــى تقييــم البلــد فيمــا يتعلــق بتوصيــة 8 وأســباب التصنيــف علــى النحــو الــوارد فــي 	 
تقريــر التقييــم المتبــادل المنشــور علــى موقــع فاتــف )أو مينافاتــف(

أسئلة يمكنها أن توجه عمل وانخراط منظمات المجتمع المدني:

كيف تم تصنيف البلد فيما يتعلق بالتوصية 8؟	 

ما هي حاالت عدم االمتثال التي تم تحديدها في التقييم؟	 

ما اآلثار المحتملة على قطاع المنظمات غير الربحية؟	 

هل يمكن لقطاع المنظمات غير الربحية أن يقدم للحكومة	 

المساعدة في تحسين تصنيفها في تقييمات المتابعة؟ 	 

مراقبة أي تغييرات في السياسات والقوانين.	 

إرسال تحديثات دورية إلى فاتف وفًقا لجدولها الزمني.	 

تعزيز التواصل بين القطاع والحكومة فيما يتعلق بفاعلية 	 

التدابير وفرص اإلصالحات.	 

توثيق وتحليل حاالت عدم االمتثال لمعايير فاتف.	 
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مقترح خطة التدريب 
تمويل منظمات المجتمع المدني وحشد والتماس 

الموارد

إرشادات عامة
يمكــن للمــدرب تقســيم اإلطــار النظــري لقســم تمويــل منظمــات المجتمــع المدـنـي وحشــد والتمــاس المــوارد 
بطريقــة تناســب وقــت وطبيعــة الفئــة المســتهدفة، حيــث يمكــن تقســيم برنامــج التدريــب علــى يوميــن أو ثالثــة 
أيــام تدريبيــة، وبواقــع )6-5( ســاعة تدريبيــة يوميــًا، بمــا ينســجم مــع التحضيــرات اللوجســتية للتدريــب واإلمكانيــات 

المتوفــرة لــدى المنظمــة. 

قبل التدريب، على المدرب/)ة(:

إجراء تقييم قبلي. 	 

خالل جلسة افتتاح التدريب، على المدرب/)ة(:

التعرف على المشاركين وخبراتهم.	 

استعراض أهداف التدريب وبرنامج العمل.	 

التعرف على توقعات المشاركين من التدريب والفائدة المرجو تحقيقها.	 

االتفاق على القواعد الواجب مراعاتها خالل التدريب.	 

أثناء التدريب، على المدرب\ة: 

تحضير عروض تقديمية لإلطار النظري للقسم.	 

استخدام عدة أساليب أثناء التدريب. 	 

االستعانة بالتمارين وأوراق العمل.  	 

في نهاية التدريب، على المدرب\ة: 

إجــراء تقييــم عــام للتدريــب لفحــص رضــى المتدربيــن عــن التنســيق للتدريــب والترتيبــات اللوجســتية 	 
والمحتــوى التدريبــي والمــدرب. 

إجراء تقييم بعدي لفحص مستوى التغير في المعارف والمهارات.	 
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مقترح الخطة التدريبية

تمويل منظمات المجتمع المدني وحشد والتماس المواردعنوان التدريب: 

مدة التنفيذ:
3-2 أيام تدريبية.	 

بواقع )6( ساعات تدريبية لكل يوم تدريبي.	 

مكان التدريب: 

يمكن عقد التدريب من خالل )3( أـساليب، وهي:

لقاءات وجاهية جماعية.	 

لقاءات افتراضية من خالل المنصات التفاعلية.	 

األسلوب المختلط )وجاهي، افتراضي(.  	 

األهداف التدريبية: 

الهدف العام للتدريب:

تعزيــز قــدرات ومعــارف العامليــن ـفـي الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة 	 
الفلســطينية فــي مجــال األطــر القانونيــة الدوليــة والوطنيــة المرتبطــة بالتمويــل 

ــده.  ــروط تقيي وش

األهداف الخاصة للتدريب: 

فهم أهمية دعم منظمات المجتمع المدني وتمويلها.	 

اســتعراض األطــر القانونيــة الدوليــة والوطنيــة فيمــا يخــص التمــاس التمويــل 	 
تقييــده. وشــروط 

فهم المبادئ والضمانات األساسية اللتماس وحشد التمويل.	 

التعرف على أنواع وآليات التمويل.	 

استعراض مبادئ التمويل الدولي العابر للحدود.	 

منظمــات 	  لتمويــل  الضريبيــة  بالمعاملــة  الصلــة  ذات  المبــادئ  علــى  التعــرف 
المدـنـي. المجتمــع 

فهم متطلبات الشفافية والمحاسبة والرقابة على عمليات واجراءات التمويل.	 

الفئة المستهدفة: 

ممثلي وأعضاء منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.	 

العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.	 

األفراد الراغبين في تأسيس جمعية خيرية/هيئة أهلية.	 

النتائج المتوقعة: 

اكتساب المشاركين/ات المعارف والقدرات والمهارات التالية:

 فهم آليات دعم منظمات المجتمع المدني وتمويلها.	 

معرفــة األطــر القانونيــة الدوليــة والوطنيــة فيمــا يخــص التمــاس التمويــل وشــروط 	 
تقييده.

فهم المبادئ والضمانات األساسية اللتماس وحشد التمويل.	 

التعرف على أنواع وآليات التمويل.	 

معرفة مبادئ التمويل الدولي العابر للحدود.	 

منظمــات 	  لتمويــل  الضريبيــة  بالمعاملــة  الصلــة  ذات  المبــادئ  علــى  التعــرف 
المدـنـي. المجتمــع 

فهم متطلبات الشفافية والمحاسبة والرقابة على عمليات واجراءات التمويل.	 
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المحاور التدريبية: 

دعم منظمات المجتمع المدني وتمويلها.	 

األطر القانونية الدولية والوطنية فيما يخص التماس التمويل وشروط تقييده.	 

المبادئ والضمانات األساسية اللتماس وحشد التمويل.	 

أنواع وآليات التمويل.	 

مبادئ التمويل الدولي العابر للحدود.	 

المبادئ ذات الصلة بالمعاملة الضريبية لتمويل منظمات المجتمع المدني.	 

متطلبات الشفافية والمحاسبة والرقابة على عمليات واجراءات التمويل.	 

منهجية التدريب:

تقسيم مجموعات العمل.	 

العصف الذهني. 	 

الحوار والنقاش المفتوح.	 

التمارين العملية. 	 

دراسات الحالة.  	 

تبادل التجارب والخبرات.	 

منهجية التقييم: 

للتدريــب 	  التنســيق  عــن  المتدربيــن  رضــى  لفحــص  للتدريــب  عــام  تقييــم  إجــراء 
والمــدرب.  التدريبــي  والمحتــوى  اللوجســتية  والترتيبــات 

إجراء تقييم قبلي وبعدي لفحص مستوى التغير في المعارف والمهارات. 	 

مالحظات المدربين وطاقم العمل.	 

الوسائل التدريبية:

 	.)Flip Chart( لوح ورقي قالب

 	 .LCD جهاز عرض

 	.A4 ورق ملون مقوى

أقالم فلماستر. 	 

حاسوب محمول	 

ميكروفون )متنقل وثابت أمام المشاركين(.	 
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مقترح الجلسات التدريبية 

الوقت المنهجية المتبعةمحاور التدريب 
المخصص

الوثيقة 

المرجعية

الجلسة األولى:

المجتمــع 	  منظمــات  تمويــل  مفهــوم 
المدنــي )الســياق التاريخــي، التعريــف، أنــواع 

التمويــل(  مصــادر  التمويــل، 

 	PPT عرض تقديمي
نقاش جماعي	 
تمرين دراما: مناظرة قصيرة	 
مع أو ضد التمويل الحكومي 	 

ولماذا؟
مع أو ضد التمويل المشروط 	 

ولماذا؟ 

ورقة عمل 60 دقيقة 
)5(

الجلسة الثانية:

لتمويــل 	  الناظــم  ـي  الدوـل القانوـنـي  اإلطــار 
المدـنـي المجتمــع  منظمــات 

شــروط فــرض قيــود علــى تمويــل منظمــات 	 
المجتمــع المدنــي فــي القانــون الدولــي

 	PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح 	 
استعراض أمثلة من السياقات 	 

العربية

60 دقيقة 

الجلسة الثالثة:

الناظــم 	  الفلســطيني  القانوـنـي  اإلطــار 
المدـنـي المجتمــع  منظمــات  لتمويــل 

التــــي 	  العمليــــة  الممارســــات  اســــتعراض 
ــات  ــل منظمــ ــى تمويــ ــدًا علــ ــكل تقييــ تشــ

المجتمــــع المدنــــي فــــي فلســــطين 
الفلســطيني 	  القانــون  مواءمــة  مــدى 

والممارســات العمليــة مــع المعاييــر الدوليــة

 	 PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح	 
تمرين عملي جماعي: 	 

تقسيم مجموعات لتحديد 
أهم الممارسات العملية 

واإلجراءات المقيدة لعمل 
منظمات المجتمع المدني من 

واقع تجارب المشاركين/ات 

60 دقيقة 

ورقة عمل 
)6(

ورقة عمل 
)7(

الجلسة الرابعة:

ـي 	  الدوـل المســتوى  علــى  التمويــل  آليــات 
والمحلــي  والوطنــي 

المبادئ الحاكمة آلليات التمويل	 

 	 PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح 	 
استعراض أمثلة من السياق 	 

العالمي 

60 دقيقة

الجلسة الخامسة:

ــل 	  ــص التموي ــل وترخي ــد التموي ــائل حش وس
فــي فلســطين

 	 PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح	 
استعراض أمثلة من السياق 	 

الفلسطيني

ورقة عمل 60 دقيقة
)8(

الجلسة السادسة:

مجموعة العمل المالي الدولي )فاتف( 	 
ومكافحة استغالل المنظمات غير الربحية 

في تمويل اإلرهاب
استعراض عملية التقييم المتبادل 	 

لمجموعة العمل المالي )FATF( وسبل 
انخراط المجتمع المدني فيها

 	PPT عرض تقديمي
نقاش 	 
عرض نماذج وحاالت دراسية 	 

60 دقيقة
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أوراق العمل والتمارين المقترحة 
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القسم الثالث: الحوكمة الرشيدة 
لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية 

المحتويات 
المحتوى النظري	 

مقترح الخطة والجلسات التدريبية	 

التمارين وأوراق العمل	 
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اإلطار النظري
الحوكمة الرشيدة لمنظمات المجتمع المدني 

الفلسطينية
ــة  شــهدت فلســطين نمــوًا ملحوظــًا فــي عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة مــع قــدوم الســلطة الوطني
الخيريــة والهيئــات األهليــة  2000 بشــأن الجمعيــات  )1( لعــام  الفلســطينية وإصــدار قانــون الجمعيــات رقــم 
وتعديالتــه واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه. وـفـي ظــل هــذه التطــورات، أصبــح موضــوع الحاكميــة 
الرشــيدة فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــن الموضوعــات ذات األولويــة علــى كافــة المســتويات، لمــا يترتــب 
علــى تطبيــق مبــادئ الحاكميــة الرشــيدة مــن نتائــج تحقــق وجــود جمعيــات فاعلــة ذات اســتدامة تنعكس علــى أداء 
المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى أهميــة أن تــدرك كل منظمــة مســؤوليتها بالتفكيــر جليــًا وابتــداء بتطبيــق مبــادئ 
ــع قــرار  ــة صن ــكل تنظيمــي واضــح وآلي ــك مــن خــالل إيجــاد هي ــة الرشــيدة بشــمولية ضمــن نظامهــا، وذل الحاكمي

متوازنــة ممــا يحقــق تنميتهــا وتطورهــا علــى المــدى البعيــد.

سياق تطور مفهوم »الحوكمة« 

قديمًا 

إن البحــث فــي نظــم الحكــم وصالحهــا هــي فكــرة قديمــة قــدم ظهــور التنظيــم السياســي 
فــي المجتمعــات البشــرية؛ فعلــى ســبيل المثــال، ميــز الفيلســوف اليونانــي الشــهير أرســطو 
)384 - 322 ق.م( بيــن النظــم مــن منطلــق الصــالح أو الفســاد، فالنظــام عنــده صالــح إذا 
اســتهدف الخيــر العــام وحكــم طبقــًا للقانــون ولرضــى المحكوميــن، وهــو ال يكــون صالحــًا، 
بــل فاســدًا وســيئًا، إذا مــا عنــى بأمــر نفســه واســتهدف المصلحــة الخاصــة وحكــم بغيــر 

القانــون، أو تولــى الســلطة رغمــًا عــن المحكوميــن وباالســتناد إلــى القــوة.

1437م

أمــا الحوكمــة )Governance( أو )Good Governance(، كمصطلــح، فأصلــه التيني اســتخدم 
بمعنــى: » أســلوب إدارة الســفينة وتوجيهــا »، واســتخدام مصطلــح )Gouvernance( فــي 
اللغــة الفرنســية ـفـي القــرن الثالــث عشــر، كمــرادف لمصطلــح الحكومــة، ثــم كمصطلــح 
قانوـنـي ســنة )1478( ليســتعمل بعدهــا ـفـي نطــاق واســع ومعبــر عــن تكاليــف تســيير 

ــة. ــب الديمقراطي النظــام االجتماعــي مــن أجــل تحقيــق المطال

1937م
أمــا فــي اللغــة اإلنجليزيــة، فيرجــع أول اســتخدام لمصطلــح )Governance( إلــى عــام 1937 
The Na-( :فــي مقــال لــه بعنــوان )Ronald Coase )عندمــا اســتعمله االقتصــادي االمريكــي 

ture of the Firm( فــي إطــار مفهــوم تســيير المؤسســة االقتصاديــة.

السبعينات 
والثمانينات من 
القرن العشرين

ــع  ــر التــي توض ــن التدابي ــة م ــن مجموع ــر ع ــح كتعبي ــن المصطل ــض االقتصاديي ــتخدم بع اس
مــن قبــل الــدول والشــركات، للقيــام بإصالحــات مؤسســاتية ضامنــة لنجــاح مختلــف البرامــج 

االقتصاديــة، وإيجــاد تنســيق داخلــي يهــدف إلــى تقليــص تكاليــف معامــالت الســوق.

بداية التسعينات 
من القرن 
العشرين

أصبــح التركيــز علــى األبعــاد السياســية والمؤسســية للمفهــوم، مــن حيــث تدعيــم المشــاركة 
وتفعيلهــا فــي المجتمــع، وكل مــا يجعــل مــن الدولــة ممثــاًل شــرعيًا لمواطنيهــا.

منتصف عقد 
التسعينيات

لــم يكــن هــذا المفهــوم منتشــرًا )والســيما لــدى األوســاط والمؤسســات الدوليــة(، إذ كانــت 
مصــادر األمــم المتحــدة )مثــال( تركــز علــى مفهــوم التمكيــن باعتبــاره إحــدى الركائــز للتنميــة 
البشــرية المســتدامة، والتــي تعنــي توفيــر الوســائل والقــدرات التــي تمكــن االفــراد مــن 
ممارســة الخيــارات التــي صيغــت بــاإلرادة الحــرة، والمشــاركة ـفـي القــرارات التــي تخــص 

حياتهــم علــى مختلــف المســتويات.
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ما هي الحوكمة الرشيدة؟

وبموجب هذا السياق، ظهرت تعريفات أخرى لمفهوم »الحوكمة«، من أهمها: 

حســب دليــل مجموعــة عمــل وســط وشــرق أوروبــا )CEE( حــول حوكمــة المنظمــات غيــر الحكوميــة، فــإن الحوكمــة 
: هي

” عمليــة صنــع القــرار الشــفافة والتــي تقــوم فــي ظلهــا قيــادة منظمــة المجتمــع المدنــي بطريقــة فاعلــة . 1
ومســاءلة بتوجيــه المــوارد وممارســة صالحياتهــا علــى أســاس القيــم المشــتركة“. 

يعــرف البنــك الدولــي )WB( الحوكمــة علــى أنهــا: »تتضمــن التقاليــد والمؤسســات التــي مــن خاللهــا . 2
تتــم ممارســة الســلطة ـفـي الــدول مــن أجــل الصالــح العــام، ويتضمــن ذلــك: العمليــة التــي يتــم مــن 
ــا  ــات وتنفيذه ــع السياس ــى صن ــة عل ــدرة الحكوم ــا، وق ــا وتغييره ــة، ومراقبته ــار الحكوم ــا اختي خالله
بنجــاح وفاعليــة، واحتــرام المواطنيــن للمؤسســات التــي تحكــم تفاعالتهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة ».

أمــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )UNDP( فقــد عــرف المفهــوم بكونــه: »ممارســة الســلطات . 3
ــات  ــى كافــة المســتويات، ويشــمل اآللي ــة إلدارة شــؤون المجتمــع عل ــة والسياســية واإلداري االقتصادي
ــم  ــون حقوقه ــم ويمارس ــن مصالحه ــون ع ــر المواطن ــا يعّب ــن خالله ــي م ــات الت ــات والمؤسس والعملي

القانونيــة ويوفــون بالتزاماتهــم ويقبلــون الوســاطة لحــل خالفاتهــم ».

وعــرف تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2002 الحوكمــة بأنــه: »الحكــم الــذي يعــزز ويدعــم . 4
ويصــون رفــاه اإلنســان ويقــوم علــى توســيع قــدرات البشــر وخياراتهــم وفرصهــم وحّرياتهــم االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية، ويســعى إلــى تمثيــل كافــة فئــات الشــعب تمثيــاًل كامــاًل ويكــون مســؤواًل 

أمامــه لضمــان مصالــح جميــع أفــراد الشــعب ».

5 . )The Centre for International Governance Innovation( ـي وعــرف مركــز ابتــكار الحكــم الدوـل
الحوكمــة بأنهــا: »مجمــوع الطــرق أو األســاليب التــي يقــوم بهــا األفــراد والمؤسســات العامــة والخاصــة 
بتســيير أعمالهــم المشــتركة بطريقــة مســتمرة يطبعهــا التعــاون والمصالحــة والتوفيــق بيــن المصالــح 

المختلفــة وتلــك المتنــازع حولهــا ».

6 .Organization for Economic Co-oper- )وتعــرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة األوروبيــة 
ation and Development( الحوكمــة بأنهــا: »مجمــوع العالقــات بيــن الحكومــة والمواطنيــن ســواء 

كأفــراد أو كجــزء مــن المؤسســات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة«.

64



المفاهيم األساسية للحوكمة الرشيدة: 

المسؤوليةالشفافيةالعدالة/حكم القانوناالستجابة

قدرة الجمعية على 
تلبية احتياجات أصحاب 

العالقة والمجتمع 
بطريقة فاعلة وضمن 

إطار زمني مقبول. 

الحفاظ على حقوق 
الفاعلين واحترامها

إدارة الجمعية بما 
يحقق المصلحة العامة 
واالستفادة من الموارد 

المتاحة للجمعية 
بصورة عادلة ومتساوية 

بين أصحاب العالقة 
بمن فيهم الفئات 

المستضعفة. 

يخضع كافة أعضاء 
الجمعية وإدارتها 

لألنظمة واللوائح الخاصة 
بالجمعية بالتساوي دون 

تمييز.  

اتخاذ القرارات وتنفيذها 
ضمن إطار واضح 

وفاعل من السياسات 
والتعليمات. 

يتم بناء الشفافية على 
التدفق الحر للمعلومات. 
فإتاحة المعلومات التي 
تتعلق بالجمعية يمكن 

أصحاب العالقة من 
تحليلها بسهولة وييسر 
الرقابة عليها بما يؤكد 
عدم استغالل الجمعية 
المتيازاتها ككيان غير 

ربحي.

تعني أن تتضافر كل 
جهود المنظمة لخدمة 

فئاتها المستهدفة 
وأهدافها واألغراض 

المرجوة منها. 

عدم السماح باتخاذ 
إجراءات أو تصرفات ال 

تتفق وأنظمة الجمعية 
والقوانين المرعية، أو 

تصحيح هذا اإلجراء/
التصرف وفرض العقاب. 

يتضمن مسؤولية 
الجمعية وأعضاء مجلس 
اإلدارة تجاه القانون في 
حالة مخالفة أحكام أي 
من القوانين المطبقة 

داخل الدولة، أو مسؤولية 
الموظف نتيجة مخالفته 

لتعليمات الجمعية 
ولوائحها الداخلية.

المساءلةاالستقالليةالفعالية والكفاءةالمشاركة

مشاركة كافة أصحاب 
العالقة في عملية صنع 
القرار والتخطيط سواء 

بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة من خالل توفير 
بيئة تسمح بمثل هذه 

المشاركة.

البد وأن تبنى هذه 
المشاركة على حرية 

التعبير وحرية تكوين 
الجمعيات.

تحقيق نتائج تلبي 
احتياجات المنظمة 

ومتطلباتها وتوقعاتها.

االستخدام األمثل 
للمصادر. 

تبني معايير تساعدها 
في تقييم عمل المنظمة 

ككل. 

إدارة الجمعية واتخاذ 
القرارات بشأنها باتباع 
أسلوب عمل يكفل أن 

تكون المنظمة مستقلة 
وفعالة وموجهة نحو 

تحقيق رسالتها.

الحرية في قيادة المنظمة 
وإدارتها دون أي نفوذ 

أو تدخالت أو تأثيرات 
مادية أو معنوية من أي 
سلطة خارجة عن أجهزة 

المنظمة، أو سلطة 
داخلية تتمثل بهيمنة 

مصالح األعضاء على 
مصلحة المنظمة. 

توفير إيضاحات دورية 
عن أعمال المنظمة 

ونشاطاتها، وكيفية 
استخدام مصادرها، 

وتصرفات أي عضو من 
أعضائها وأي شخص 

صاحب مصلحة. 

إيجاد وتطبيق آليات 
فاعلة وشفافة تعزز 

المساءلة. 
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أهداف الحوكمة:

تحقيق مبادئ الشفافية واإلفصاح.  )1

الحد من استغالل الصالحيات والسلطات من قبل مسؤولي اإلدارة.  )2

تحقيق العدالة للمستفيدين من خدمات المنظمات غير الهادفة للربح.  )3

تعزيز الرقابيــة الداخلية والخارجية علــى أعمال المنظمات غير الهادفة للربح.   )4

اإلدارة والحوكمة:

مــن المبــادئ األساســية للحوكمــة الرشــيدة تمايــز وانفصــال اإلدارة والحكــم. يعــد التمييــز بيــن الحوكمــة واإلدارة 
أساســيًا لتوزيــع المهــام فــي المنظمــات وتعزيــز نظــام مــن الضوابــط والتوازنــات داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي. 
ــة  ــة تصرفــات األجهــزة اإلداري ــات الحاكمــة بالتحقــق مــن صحــة وفعالي ــات للهيئ ــط والتوازن يســمح نظــام الضواب

والتأكــد مــن أنهــا تخــدم حقــًا مصالــح المنظمــة وبالنتيجــة مصلحــة الجهــات المســتفيدة.

هنــاك صعوبــة فــي فهــم الفــرق بيــن الحوكمــة واإلدارة؛ ولكــن، بشــكل عــام، فــإن اإلدارة هــي التنفيــذ العملياتــي 
للشــؤون اليوميــة للمنظمــة، أمــا الحوكمــة فتتمثــل فــي القضايــا واألمــور األكثــر عمومــًا والتــي تتعلــق بالتوجيــه 
ــذ البرامــج وإنفــاق المــوارد،  ــل تنفي ــة واالســتدامة. يشــارك الجهــاز اإلداري أو الموظفــون فــي أنشــطة مث والرقاب
فــي حيــن تهتــم الهيئــات الحاكمــة بالصــورة العامــة حيــث تعمــل علــى مراقبــة عمــل الجهــاز اإلداري دون أن تديــر 

المنظمــة بشــكل مباشــر.

الحوكمة:
توجيه 

وقرارات
أشمل

اإلدارة:
التنفيذ

والعمليات
اليومية

الحوكمة + اإلدارة = نظام رقابة فعال

نظام الرقابة والتوازن 
الذي يجعل أي منظمة 
مجتمع مدني خاضعة 

للمساءلة وُيبقي عملهًا 
مستدامًا وذي تأثير

االستراتيجيات

الطرق العمليات

السياسات

الممارسات

المبادئ
الحوكمة

اإلدارة
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هيكلية الحوكمة:

ــه  ــؤ ب ــن التنب ــتقر ويمك ــار مس ــاء إط ــو إنش ــوة األولــى نح ــة الخط ــح فــي المنظم ــة واض ــكل حوكم ــود هي ــد وج يع
للمســاءلة ـفـي منظمــات المجتمــع المدـنـي. عــادة مــا يكــون للمنظمــة ثــالث مكونــات تنظيميــة:

الجمعية العمومية:. 1

تمثل الجمعية العمومية الهيئة العليا لصنع القرار وأعلى مكون في البنية الداخلية للمنظمة.	 

تتألــف مــن األعضــاء المؤسســين للمنظمــة واألعضــاء اآلخريــن الذيــن ينضمــون بعــد ذلــك ممــن ســدد 	 
ــنوية. ــاهمته الس مس

تجتمــع ســنويًا لمناقشــة واتخــاذ القــرارات ذات الصلــة بالقضايــا المحوريــة األساســية مثــل التدقيــق 	 
الســنوي أو تعديــل اللوائــح أو حــل المنظمــة. 

الجمعية العمومية مسؤولة أمام أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الوزارات الحكومية.	 

مجلس اإلدارة: . 2

علــى الرغــم مــن أن الجمعيــة العموميــة هــي أعلــى جســم تنظيمــي، إال أنهــا تجتمــع مــرة واحــدة فقــط 	 
فــي الســنة. وعليــه، لكــي تعمــل المنظمــة بفعاليــة، هنــاك حاجــة إلــى هيئة إدارة أخرى لممارســة ســلطة 

الرقابــة وصنــع القــرار المســتمرة والمتســقة. تتمثــل هــذه الهيئــة اإلداريــة األخــرى بمجلــس اإلدارة.

ــة عنهــا مــا بيــن 	  ــة التــي تفوضــه التصــرف نياب ــة العمومي يســتمد مجلــس اإلدارة ســلطته مــن الجمعي
ــؤول  ــو المس ــرار؛ فه ــع الق ــية لصن ــة الرئيس ــس اإلدارة الهيئ ــل مجل ــه يمث ــنوية. وعلي ــات الس االجتماع

ــا العامــة. بشــكل رئيســي عــن القضاي

مجلس اإلدارة مسؤول أمام الجمعية العمومية وكذلك أمام أصحاب المصلحة الخارجيين.	 

الطاقم الوظيفي:. 3

علــى الرغــم مــن أن مجلــس اإلدارة لديــه الســلطة لتوجيــه ومراقبــة المنظمــة، إال أنــه يجتمــع فقــط فــي 	 
بعــض األحيــان، وأعضــاؤه أفــراد مشــغولون فــي العديــد مــن األمــور وليســوا متفرغيــن للمنظمــة. 

ـى المديــر التنفيــذي 	  لمواجهــة مثــل هــذه القيــود العمليــة، يقــوم المجلــس بتفويــض الســلطة إـل
والموظفيــن. عنــد القيــام بذلــك، ال يتخلــى مجلــس اإلدارة عــن أي مــن مســؤولياته الخاصــة بوضــع 
السياســة وممارســة الرقابــة وتوفيــر التوجيــه االســتراتيجي، بــل يظــل الجهــاز الرئيســي لصنــع القــرار. 

يعمــل الموظفــون، برئاســة المديــر التنفيــذي، علــى المســتوى اليومــي، ويديــرون البرامــج، ويتواصلــون 	 
مــع الجهــات التــي يمثلونهــا والمســتفيدين، ويحتفظــون بالســجالت، ويجمعــون وينفقــون المــوارد، 

ويقومــون بغيرهــا مــن األعمــال األخــرى التــي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. 

الموظفون مسؤولون أمام مجلس اإلدارة والجمعية العمومية وأصحاب المصلحة الخارجيين.	 

مكونات صنع 
القرار  في 

منظمات المجتمع 
المدني هي: 

 الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة 

الطاقم الوظيفي
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حاالت هياكل الحوكمة في منظمات المجتمع المدني:

الحالة المثالية:  - 1

الهيكلية
المثالية

للحوكمة

الموظفين

مجلس
اإلدارة

 الجمعية
العمومية الحوكمة

اإلدارة

يوضح هذا المخطط الهيكل المثالي لمنظمة من أي حجم. 	 

يوضح الخط المنقط على الرسم البياني ضرورة التمييز بين الحوكمة واإلدارة. 	 

تقــع الحوكمــة أعلــى الخــط، وتتضمــن صنــع القــرار، والتوجيــه، والموافقــة علــى شــؤون عديــدة ذات صلــة 	 
بسياســات واســتراتيجيات المنظمــة وتنفيــذ رســالة المنظمــة واالمتثــال القانوني. 

تقع اإلدارة أسفل الخط، وتتضمن اتخاذ القرارات التنفيذية والتنفيذ على المستوى اليومي. 	 

يمثــل هــذا التسلســل الهرمــي التدفــق األساســي للســلطة ـفـي منظمــات المجتمــع المدـنـي. تنشــأ 	 
ـى الموظفيــن. ـى المجلــس ثــم إـل الســلطة ـفـي الجمعيــة العموميــة وتتدفــق منهــا إـل

االختالف األول:  - 2

االختالف االول

مجلس
اإلدارة

الموظفين

 الجمعية
العمومية الحوكمة

اإلدارة

هنــا منظمــة لديهــا مجلــس ولكــن بــدون موظفيــن، فهــم فــي الواقــع أعضــاء متطوعــون فــي مجلــس اإلدارة. قــد 
ــذ  ــس اإلدارة فــي تنفي ــاء مجل ــارك أعض ــك، يش ــالف ذل ــى خ ــن عل ــر، ولك ــوع األج ــد مدف ــف واح ــاك موظ ــون هن يك

ــرى. ــة األخ ــام اليومي ــة، والمه ــابات المالي ــاظ بالحس ــج، واالحتف البرام
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3 - االختالف الثاني: 

االختالف الثاني

مجلس
اإلدارة

الموظفين

 الجمعية
العمومية الحوكمة

اإلدارة

هنــا منظمــة تضــم موظفيــن ولكــن بالــكاد يوجــد مجلــس إدارة. الموظفــون هــم نفســهم أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
وهنــاك تمييــز ضئيــل، باســتثناء الوفــاء باإلجــراءات القانونيــة، بيــن أدوار الطاقــم التنفيــذي وبيــن عضويــة مجلــس 
ــد  ــيء. ق ــكل ش ــون ب ــوم الموظف ــع، يق ــه، فــي الواق ــورق، وأن ــى ال ــود عل ــس اإلدارة موج ــي أن مجل ــا يعن اإلدارة. م

تجتمــع الجمعيــة العموميــة مــرة واحــدة فــي الســنة ولكــن صلتهــا بالمنظمــة ضعيفــة.

4 - االختالف الثالث: 

االختالف الثالث

مجلس
اإلدارة

الموظفين

 الجمعية
العمومية

الحوكمة

اإلدارة

هنا منظمة يكون فيه كل من في مجلس اإلدارة والموظفين والجمعية العمومية متشابهين. 	 

الموظفــون ينفــذون ويحكمــون فــي وقــت واحــد وفــي الواقــع هــم األعضــاء الوحيــدون فــي الجمعيــة 	 
ــة.  العمومي

يوجــد هــذا النــوع مــن التداخــل أيضــًا إلــى حــد مــا عندمــا يرتبــط أعضــاء الهيئــات المختلفــة ارتباطــًا وثيقــًا، 	 
كمــا هــو الحــال عندمــا يكــون األشــخاص مــن نفــس العائلــة.
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5 - االختالف الرابع: 

االختالف الرابع
مجلس
اإلدارة

الموظفين

 الجمعية
العمومية

الحوكمة

اإلدارة

هنــا منظمــة ال يجتمــع فيهــا مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة إال مــا نــدر، ويفعــل الموظفــون مــا 	 
يحلــو لهــم دون أي إشــراف حقيقــي مــن تلــك الهيئــات. 

علــى الرغــم مــن أنــه يفتــرض بمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تكــون تنظيــم لمجموعــة أفــراد يشــتركون 	 
بهــدف أو رســالة، إال أن المنظمــة التــي أمامنــا ليســت منظمــة قائمــة علــى العضويــة حقــًا، بــل اتخــذت 

هــذا الشــكل ألغــراض التســجيل أو المتطلبــات الرســمية. 

أن 	  مــن  الرغــم  وعلــى  مــا،  حــد  ـى  إـل وهميــة  هيئــات  مجــرد  اإلدارة  ومجلــس  العموميــة  الجمعيــة 
موافقتهمــا ضروريــة علــى قــرارات معينــة، إال أن كل الســلطة والصالحيــات تكمــن فــي فريــق العمــل 

الوظيفــي. والطاقــم 

6 - االختالف الخامس:

االختالف
الخامس

الحوكمة

اإلدارة

الموظفين

 الجمعية
العمومية

مجلس
اإلدارة

هنــا منظمــة بالــكاد يوجــد لديهــا أي مــن الهيئــات الحاكمــة. إن وجــود الهيئــات فيهــا كالشــبح: موجود 	 
باالســم فقــط.. يقــوم الموظفــون بضبــط محاضــر وتقاريــر ووثائــق أخــرى تحمــل أســماء مجلــس اإلدارة أو 

الجمعيــة العموميــة عليهــا، رغــم أنهــم فــي الواقــع لم يشــاركوا.

ال يريــد الموظفــون بالضــرورة التصــرف بطريقــة غيــر أخالقيــة، ولكــن قــد يكــون هنــاك الكثيــر ممــا يجــب 	 
ــان  ــن األحي ــر م ــم فــي كثي ــون الحك ــة يك ــذه الحال ــك - وفــي ه ــام بذل ــاس للقي ــن الن ــل م ــه والقلي فعل

معدومــًا. 

ـى المنظــور األوســع الــذي يعــزز التفكيــر الجديــد والتخطيــط المتناســق 	  تفتقــر هــذه المنظمــات إـل
والتأثيــر المســتمر. كمــا أن هــذا التهــاون يقــوض الرســالة غيــر الهادفــة للربــح، وعلــى المــدى الطويــل، 

يجعــل مــن الصعــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي الحفــاظ عليهــا.

يمكــن أن تنهــار هــذه المنظمــة بســهولة - وغالبــًا مــا يحــدث ذلــك، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يــزداد 	 
العجــز فــي التمويــل أو عندمــا يغــادر موظــف رئيســي.
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إذا تشابكت الحوكمة واإلدارة، فسيؤدي ذلك إلى:

ــن يشــرفون علــى األداء هــم نفــس 	  ــوازن ضعيفــة، وذلــك ألن األشــخاص الذي ــة والت ــات الرقاب ــح آلي تصب
األشــخاص الذيــن ينفــذون. يخلــق هــذا النقــص فــي الضوابــط والتوازنــات احتمــال ارتــكاب األخطــاء، أو 

حتــى يزيــد مــن احتماليــة ارتــكاب المخالفــات. 

ــى 	  ــة عل ــح المتنافس ــه المصال ــر في ــف تؤث ــو موق ــح ه ــارب المصال ــٍش. تض ــح متف ــارب المصال ــح تض يصب
قــدرة الفــرد علــى اتخــاذ قــرارات عادلــة ونزيهــة نيابــة عــن المنظمــة. يمكــن أن يحــدث تضــارب المصالــح 
ــة »التعامــل مــع  ــة مباشــرة )كمــا والحــال فــي حال عندمــا تكــون هنــاك فــرص لتحقيــق مكاســب مادي
الــذات«(؛ عندمــا يســتفيد الزمــالء المقربــون أو أفــراد األســرة؛ عندمــا تتداخــل االنتمــاءات الشــخصية أو 
المهنيــة أو غيرهــا مــن االنتمــاءات؛ أو عندمــا تتعــارض المصالــح أو الــوالءات الشــخصية أو تتنافــس مــع 

مصالــح منظمــات المجتمــع المدنــي.

يحول دون تحقيق ومراعاة االلتزامات القانونية.	 

يؤدي إلى إهمال التخطيط طويل األمد.	 

تصبح المنظمة غير مستقرة وُعرضة لالنهيار.	 

كل هــذه العيــوب تــؤدي إلــى عــدم اســتقرار منظمــات المجتمــع المدنــي، وفــي نهايــة المطــاف، إلــى االفتقــار إلــى 
االســتدامة.

خالصة القول: االفتقار إلى الحوكمة الرشيدة يهدد في نهاية المطاف بقاء واستمرارية المنظمة!

71



أفضل الممارسات الدولية فيما يخص الحوكمة:

تقــدم العديــد مــن الوثائــق والمراجــع الدوليــة حــول الممارســات الفضلــى ومدونــات الســلوك نصائــح حــول مــا يجــب 
علــى منظمــات المجتمــع المدنــي القيــام بــه فــي مجــال الحوكمــة. تحــدد بعــض المراجــع معاييــر يجب علــى منظمات 
المجتمــع المدنــي الوفــاء بهــا بمــا مــن شــأنه أن ضمــن حســن حوكمتهــا، بينمــا يقــدم البعــض اآلخــر توصيــات مــن 
قــادة منظمــات المجتمــع المدـنـي أو التحالفــات أو االئتالفــات أو االتحــادات، اعتقــادًا بــأن توصياتهــم ستســاعد 

المنظمــة علــى تحقيــق تأثيــر مســتدام وعالــي الجــودة. 

علــى الرغــم مــن أن تفاصيــل هــذه المراجــع قــد تختلــف إال أنهــا تتفــق إلــى حــد كبيــر علــى أن الحوكمــة الرشــيدة تقوم 
علــى الشــفافية والمســاءلة أمــام أصحــاب المصلحــة ونظــام مــن الضوابــط والتوازنــات فــي المنظمــة والمشــاركة 

المنصفــة وااللتــزام برؤيــة المنظمــة والرســالة غيــر الربحيــة.

ــذه  ــع ه ــا، وُتخض ــا وتطبقه ــات التــي تراعيه ــاد المنظم ــة العتم ــالل تبنــي آلي ــن خ ــس م ــذه األس ــورة ه ــم بل ــد تت ق
المنظمــات لعقوبــات ـفـي حــال فشــلت بالوفــاء بهــذه المعاييــر مــن قبيــل ســحب أي امتيــازات تحصــل عليهــا 
المنظمــة وفــق آليــة االعتمــاد المتبنــاة. قــد يتــم تبنــي مدونــات ســلوك هدفهــا تعزيــز هــذه األســس والمعاييــر، 
والتــي وإن لــم يكــن لديهــا قــوة قانونيــة ملزمــة، فإنهــا تنشــئ مجتمعــًا متحــدًا فــي قيــم مشــتركة، ممــا يســاعد 
ــة  ــة الحوكمــة مدون ــدا، تعــد مدون ــال، فــي أيرلن ــز قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي. علــى ســبيل المث علــى تعزي
تطوعيــة تتضمــن بيانــًا عامــًا باالمتثــال يســاعد فــي تعزيــز ســمعة المنظمــة. ويشــرف عليهــا فريــق عمــل مــن ثمانــي 
منظمــات ومستشــار خــاص. ـفـي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تتضمــن »مبــادئ الحكــم الرشــيد والممارســات 
ــة  ــام، والحوكم ــاح الع ــال القانونــي واإلفص ــى االمتث ــز عل ــدأ ترك ــن مب ــة وثالثي ــتقل ثالث ــاع المس ــة« للقط األخالقي
ــام أن  ــب فــي االنضم ــي ترغ ــات الت ــن للمنظم ــؤول. يمك ــوال المس ــع األم ــة، وجم ــة القوي ــة المالي ــة، والرقاب الفعال

ــادئ. ــذ هــذه المب تتلقــى مســاعدة فــي تنفي

تنمية
الموارد

السرية
الشفافية 
والمساءلة

وضعت مئات من 
المنظمات معايير ومدونات 

السلوك وما إلى ذلك إلرشاد 
هيئات اإلدارة في منظمات 

المجتمع المدني

الرقابة
الداخلية

االستقاللية

الرسالة
والقيم
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تعتبــر معظــم الجهــات المانحــة ممارســات الحوكمــة الرشــيدة معيــارًا أساســيًا لالســتقرار التنظيمــي، وتتوافــق 
هــذه الجهــات علــى مــا يلــي: 

مشاركة
فعالة
لمجلس
اإلدارة

إدارة
مالية
سليمة

إعداد
تقارير
دقيقة
وفي

موعدها

تجنب
تضارب
المصالح

تقبل
ردود
أصحاب
المصلحة

ينظــر معظــم المانحيــن إلــى ممارســات الحوكمــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت المنظمــة مســتعدة لتلقــي مبالــغ كبيــرة 
مــن التمويــل؛ إذ قبــل االســتثمار فــي أحــد منظمــات المجتمــع المدنــي، يريــد المانحــون التأكــد مــن أنهــا قــادرة علــى 
إدارة األمــوال بشــكل جيــد وإنفاقــه بطريقــة ســليمة وفعالــة علــى الغــرض الــذي تــم تقديمــه مــن أجلــه. فــي حيــن أن 
الحوكمــة ليســت بــأي حــال المقيــاس الوحيــد للنجــاح، فــإن ممارســات الحوكمــة الرشــيدة تطمئــن الجهــات المانحة، 
إلــى حــد مــا، أن تمويلهــا ســيصرف لبنــاء منظمــات وقطــاع مدنــي أخالقــي ومســتدام. إال أنــه ال بــد مــن الحــرص علــى 
أن تتبنــى المنظمــات أســس الحوكمــة ومفاهيمهــا علــى نحــو جــدي فــي الواقــع العملــي وليــس كإجــراء لتهدئــة 

الجهــات المانحــة.

كيف يمكن أن يساعد القانون في تعزيز الحوكمة الرشيدة؟

النص على الهيئات المتعددة التي تحكم وتدير المنظمة.	 

النص على القيادة الجماعية وتحديد أعلى جهة حاكمة في كل هيكل تنظيمي.	 

تحديــد الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التــي ينبغــي تضمينهــا فــي اللوائــح )محتــوى النظــام األساســي 	 
ــة(. للمنظم

تضمين القواعد التنظيمية لعمليات اتخاذ القرار.	 

إعطاء إرشادات عامة حول مسؤوليات مجلس اإلدارة.	 

ضمان االشراف المالي.	 

اشتراط وجود سياسات حول تعارض المصالح والتعامل مع الذات.	 

القواعد القانونية التي تدعم الحوكمة الداخلية الجيدة:

قاعــدة عامــة:  ينبغــي أن تنــص القوانيــن علــى الحــد األدنــى مــن المعاييــر للهيــكل التنظيمــي والحوكمــة الرشــيدة 
بمــا يتــرك هامــش حريــة كبيــر للمنظمــة لهيكلــة حوكمتهــا الداخليــة بالطــرق التــي تراهــا مناســبة.

يشــكل النظــام األساســي للمنظمــة الحــد األدنــى مــن المعاييــر للهيكليــة التنظيميــة والحوكمــة الرشــيدة، وهــو، 
بالعــادة، يحتــوي علــى: 

اسم المنظمة وعنوانها وأغراضها وأنشطتها.	 

تحديد الجهة الحاكمة العليا وقواعد اختيارها ومدتها وسلطاتها.	 

الصالحيات التي يمكن للجهة الحاكمة العليا أن تفوضها لآلخرين.	 

تسمية ومسؤوليات المسؤولين التنفيذيين.	 

النصاب القانوني وقواعد التصويت.	 

قواعد تعديل النظام األساسي.	 

قواعد الحل واالندماج وتغيير الشكل التنظيمي.	 

قواعد العضوية.	 
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الحوكمة الرشيدة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية 
الــذي يحكــم وجــود المنظمــة  يحــدد القانــون أســس الحوكمــة لمنظمــات المجتمــع المدـنـي؛ فالقانــون هــو 
ــة العامــة يجــب أن  ــة للمنظمــة. فأســس الحاكمي ــإلدارة الداخلي وتســجيلها وشــكلها، كمــا يحــدد اإلطــار العــام ل
تحــدد وفقــًا لمــا تمليــه أحــكام القانــون، ومــن ثــم تصــاغ بشــكل موســع ومفصــل ضمــن وثائــق أساســية تخــص 
المنظمــة أهمهــا النظــام األساســي والتعليمــات الداخليــة التــي تحــدد بوضــوح قيــادة المنظمــة وصالحيــة اتخــاذ 

القــرار والرقابــة داخــل المنظمــة.

اإلطار القانوني للحوكمة الرشيدة في عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية 

القانــون األساســي المعــدل لســنة 2003: يضمــن القانــون األساســي الفلســطيني فــي المــادة )26( منــه الحــق 	 
فــي تشــكيل الجمعيــات، ويتــرك أمــر تنظيــم تشــكيل الجمعيــات وكيفيــة مراقبتهــا للقانــون.

مــادة  )26(  للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــرادًا وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص 
الحقــوق اآلتيــة:

تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون. 	 
تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقًا للقانون.	 
التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقًا للقانون.	 
تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.	 
عقــد االجتماعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد االجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي 	 

ــدود القانون. ح

قانون رقم )1( لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية وتعديالته:	 

يشــترط قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة وتعديالتــه )قانــون الجمعيــات( 
تســجيل المنظمــة كضــرورة قانونيــة إلعطائهــا صفــة قانونيــة واحــدة تمثــل جميــع األشــخاص المؤسســة للجمعيــة، 
وتتمتــع هــذه الصفــة القانونيــة باســتقاللية تامــة عــن أعضائهــا، ولهــا القيــام باألعمــال والتصرفــات الالزمــة لتحقيــق 

غاياتهــا وأهدافهــا.

ويحــدد قانــون الجمعيــات إجــراءات تســجيل المنظمــة، والموافقــات المطلوبــة لذلــك، والجهــات التــي تتبــع لهــا 
المنظمــة، وآليــة الرقابــة عليهــا، وحــل المنظمــة. كمــا يحــدد هــذا القانــون األحــكام التــي يجــب أن يتضمنهــا النظــام 

األساســي للجمعيــة الــذي يقــدم عنــد تســجيل المنظمــة.

وقــد تــرك قانــون الجمعيــات أمــر تنظيــم األحــكام التــي يجــب أن يتضمنهــا النظــام األساســي للجمعيــة بالتفصيــل 
لنظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

ـى  ـى مصطلــح »الحوكمــة« بشــكل مباشــر، ولكــن تمــت اإلشــارة إـل بشــكل عــام، لــم يشــر قانــون الجمعيــات إـل
مضاميــن الحوكمــة المختلفــة مــن خــالل مجموعــة مــن البنــود فــي قانــون الجمعيــات وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( 
لســنة 2003 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة 

)الالئحــة التنفيذيــة( مــن أبرزهــا:

1 - المــادة )4( مــن قانــون الجمعيــات والتــي نصــت فــي جــزء منهــا علــى التالــي: »علــى مؤسســي الجمعيــة 
أو الهيئــة تقديــم طلــب خطــي مســتوٍف للشــروط إلــى الدائــرة المختصــة فــي وزارة الداخليــة وموقــع مــن ثالثــة 
علــى األقــل مــن المؤسســين المفوضيــن بالتســجيل والتوقيــع عــن الجمعيــة أو الهيئــة، ومرفــق بثــالث نســخ 

مــن النظــام األساســي موقعــة مــن أعضــاء اللجنــة التأسيســية«. 

2 - المــادة )5( قانــون الجمعيــات، والتــي نصــت علــى التالــي:  »مــع مراعــاة أحــكام القانــون يجــب أن يشــتمل 
النظــام األساســي علــى البيانــات التاليــة: اســم الجمعيــة أو الهيئــة وعنوانهــا والغــرض منهــا ومقرهــا 
الرئيســي. مــوارد الجمعيــة أو الهيئــة وكيفيــة اســتغاللها أو التصــرف بهــا. شــروط العضويــة وأنواعهــا 
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وأســباب انتهائهــا واشــتراكات األعضــاء. الهيــكل التنظيمــي للجمعيــة أو الهيئــة وكيفيــة تعديــل النظــام 
األساســي وكيفيــة اندماجهــا أو اتحادهــا. كيفيــة انعقــاد الجمعيــة العموميــة. طــرق المراقبــة الماليــة. 

ــا«. ــد حله ــة عن ــة أو الهيئ ــالك الجمعي ــوال وأم ــرف بأم ــة التص ــة وكيفي ــة أو الهيئ ــل الجمعي ــد ح قواع

3 - المــادة )11( مــن قانــون الجمعيــات، والتــي نصــت علــى التالــي: »تحتفــظ الجمعيــة أو الهيئــة فــي مقرهــا 
ــة  ــة والقــرارات اإلداري ــع المعامــالت المالي ــة جمي ــة الرســمية المتضمن ــة واإلداري الرئيســي بالســجالت المالي
والبيانــات التاليــة: المراســالت الصــادرة عنهــا والــواردة إليهــا فــي ملفــات خاصــة وســجالت منظمــة. النظــام 
األساســي لهــا وأســماء أعضــاء مجلــس إدارتهــا فــي كل دورة انتخابيــة وتاريــخ انتخابهــم. أســماء جميــع أعضــاء 
الجمعيــة أو الهيئــة أو المؤسســة مــع ذكــر هوياتهــم وأعمارهــم وتاريــخ انتســابهم. محاضــر اجتماعــات 
ــواردات والمصروفــات  ــة. ســجل ال ــة العمومي مجلــس اإلدارة بصــورة متسلســلة. محاضــر اجتماعــات الجمعي

علــى وجــه مفصــل وفقــًا لألصــول الماليــة«.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن 	 
الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة: تنظــم الالئحــة التنفيذيــة بالتفصيــل الحــد األدـنـى مــن األحــكام 
التــي يجــب أن يتضمنهــا النظــام األساســي للجمعيــة الــذي يقــدم عنــد تســجيل المنظمــة، وكيفيــة إدارتهــا، 
ــى التالــي: ــة عل ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة )4( م ــت الم ــاًل نص ــة، فمث ــتوياتها التنظيمي ــة، ومس ــراف والرقاب واإلش

تشكل في الوزارة دائرة تسمى دائرة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية.  .1

تتكــون الدائــرة مــن األقســام اآلتيــة: أ. القســم القانونــي. ب. قســم تســجيل الجمعيــات المحليــة. ت.   .2 
قســم الجمعيــات األجنبيــة. ث. قســم المتابعــة. ج. قســم األرشــيف والمعلومــات.

مع عدم اإلخالل بما ورد في قانون الجمعيات، للوزير القيام باآلتي:  .3

إنشاء أي أقسام أخرى للدائرة أو إلغاء أي من األقسام أعاله أو دمجها.  أ. 

ب  إنشاء دوائر أو أقسام للجمعيات في مديريات الداخلية في المحافظات

إتبــاع الدائــرة إلــى أيــة مديريــة مــن مديريــات الــوزارة، أو إتباعهــا للعمــل تحــت إشــرافه المباشــر أو  ت. 
إشــراف مــن يفوضــه.«. 

ــة بواســطة هيئاتهــا المنصــوص  ــدار الجمعي ــى التالــي: »1.ت ــة عل ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة )46( م ــت الم ــا نص كم
عليهــا فــي أنظمتهــا الخاصــة بهــا بمــا فــي ذلــك النظــام األساســي، بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام قانــون الجمعيــات. 
2. يكــون لــكل جمعيــة مجلــس إدارة وجمعيــة عموميــة. 3. ال يحــق أليــة جهــة رســمية التدخــل فــي عمليــة تســيير 

ــر عليهــا«. اجتماعــات الجمعيــات أو انتخاباتهــا أو نشــاطاتها أو التأثي
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الوثائق األساسية المرتبطة بالحوكمة في 
منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أواًل: النظام األساسي:
يصــاغ النظــام األساســي مــن قبــل األعضــاء المؤسســين للمنظمــة بدايــة وأعضــاء المنظمــة الحقــًا، وهــو يعكــس 
إرادتهــم الحقيقــة ورؤيتهــم مــن إنشــاء المنظمــة. ويمكــن وصــف النظــام األساســي بدســتور المنظمــة إذ أنــه يحكــم 

هيكليــة المنظمــة، وينظــم حقــوق األعضــاء فيهــا وواجباتهــم وصالحيــات القائميــن علــى إدارة المنظمــة.

يتضمــن النظــام األساســي األحــكام التــي نــص عليهــا كل مــن قانــون الجمعيــات والئحتــه التنفيذيــة، ولكــن، كمــا 
ذكرنــا، فــإن هــذه األحــكام تمثــل الحــد األدنــى مــن األحــكام الواجــب تضمينهــا فــي النظــام األساســي، حيــث يجــوز 
إضافــة أحــكام أخــرى مــن شــأنها أن تيّســر عمــل المنظمــة ولكــن بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون. كمــا يجــب 
ــة فــي النظــام األساســي للمنظمــة يجــب أن تكــون منســجمة  ــع األحــكام الُمضمن ــار أن جمي ــن االعتب أن يؤخــذ بعي

ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة.

ثانيًا: اللوائح والتعليمات والسياسات الداخلية للمنظمة 
إضافــة إلــى النظــام األساســي، تقــوم المنظمــة بصياغــة لوائــح وتعليمــات وسياســات داخليــة مــن شــأنها أن تنظــم 
ــل  ــة داخ ــة والمالي ــة اإلداري ــة الرقاب ــة، وآلي ــادة المنظم ــوح قي ــدد بوض ــا وتح ــا وأجهزته ــن هيئاته ــل بي ــير العم س
المنظمــة، حيــث يقــوم مجلــس اإلدارة بصياغــة هــذه اللوائــح والتعليمــات الداخليــة، ويتــم عرضهــا علــى الجمعيــة 

العموميــة للموافقــة عليهــا.

ومــن هــذه اللوائــح والتعليمــات التعليمــات الماليــة واإلداريــة التــي تنظــم الشــؤون الماليــة واإلداريــة داخــل 
المنظمــة، وكذلــك التعليمــات التــي تنظــم شــؤون الموظفيــن وحقوقهــم.

الهيكل اإلداري )التنظيمي(:

يوضــح الهيــكل التنظيمــي للمنظمــة الهيئــات الرئيســة داخــل المنظمــة والتــي نصــت عليهــا القوانيــن ذات الصلــة 
ــاز  ــع الجه ــة م ــة والعالق ــن جه ــة م ــات الرئيس ــة الهيئ ــكل التنظيمــي عالق ــح الهي ــا يوض ــا. كم ــت أحكامه ونظم
الوظيفــي )التنفيــذي( الداخلــي للمنظمــة مــن جهــة أخــرى.  ووفــق قانــون الجمعيــات والئحتــه التنفيذيــة، فقــد تــم 

تحديــد )3( مســتويات مــن الهيــكل التنظيمــي، وهــي:

الجمعية العمومية.   	 

مجلس اإلدارة. 	 

الموظفين )الجهاز التنفيذي(.	 

وفيما يلي شرح حول كل مستوى من هذه المستويات: 

الجمعية العمومية:  - 1

وفــق القانــون الفلســطيني، تعتبــر الجمعيــة العموميــة هــي الهيئــة العامــة المكونــة مــن مجمــوع أعضــاء المنظمة 
ــات  ــا فــي المنظمــة، وتلعــب دورًا أساســيًا فــي وضــع السياســات العامــة التــي تفــوق صالحي وهــي الســلطة العلي

مجلــس اإلدارة.

ـى المنظمــة الحقــًا مــن أعضــاء،  تتألــف الجمعيــة العموميــة مــن األعضــاء المؤسســين للمنظمــة ومــن ينضــم إـل
ــتراكاته  ــدد اش ــد س ــة ق ــة العمومي ــو فــي الجمعي ــون العض ــب أن يك ــنوية. يج ــتراكاتهم الس ــديد اش ــوا بتس وقام
الســنوية حتــى يســتطيع حضــور اجتماعاتهــا والتصويــت فيهــا، وهــو مــا يتعــارف علــى تســميته »بالعضــو العامــل”. 
ــر مســدد الشــتراكاته الســنوية المشــاركة فــي اجتماعــات  ــر عضــو فــي المنظمــة أو عضــو غي وال يحــق لشــخص غي

ــة. ــس اإلدارة للمنظم ــوًا فــي مجل ــون عض ــا أو أن يك ــت فيه ــة أو التصوي ــة العمومي الجمعي
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حقوق وواجبات أعضاء الجمعية العمومية:

ــن  ــه م ــى عضويت ــب عل ــا يترت ــدرك م ــا أن ي ــة م ــة منظم ــام إلــى عضوي ــيس أو االنضم ــب بتأس ــخص يرغ ــى كل ش عل
حقــوق وواجبــات. ويمكــن اســتخالص هــذه الحقــوق والواجبــات مــن نصــوص قانــون الجمعيــات ومــن مبــادئ 

الحوكمــة الرشــيدة وهــي:

واجبات عضو الجمعية العمومية  حقوق عضو الجمعية العمومية  

المعلومــات األساســية 	  الحصــول علــى  ـفـي  الحــق 
عــن المنظمــة وتوفيرهــا لــه بشــكل منتظــم وـفـي 

المناســب. الوقــت 
الجمعيــة 	  اجتماعــات  ـفـي  المشــاركة  ـفـي  الحــق 

عليهــا. والتصويــت  العموميــة 
الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات.	 

المشــاركة الجــادة فــي أعمــال المنظمــة ونشــاطاتها 	 
والعمــل علــى خدمــة أهــداف المنظمــة.

العضويــة 	  واشــتراكات  االنتســاب  رســم  ســداد 
مواعيدهــا. وـفـي  بالكامــل 

ـى 	  إـل إضافــة  األساســي  النظــام  بأحــكام  االلتــزام 
القانــون. بأحــكام  االلتــزام 

صالحيات الجمعية العمومية:

تملك الجمعية العمومية الصالحيات التالية وهي:

انتخاب مجلس إدارة وعزله طبقًا لقواعد وإجراءات تتسم بالشفافية والوضوح. أ- 

تعيين محاسب قانوني للمنظمة مستقل عن أعضائها. ب- 

إقرار السياسات العامة للمنظمة وخططها. ت- 

فــرض الرقابــة العامــة علــى المنظمــة مــن خــالل إقــرار التقاريــر الســنوية اإلداريــة والماليــة المعــدة مــن  ث- 
قبــل مجلــس اإلدارة.

اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتغييــرات الرئيســة فــي المنظمــة كتعديــل النظــام األساســي واللوائــح  ج- 
المنظمــة. وحــل  الداخليــة،  والسياســات  والتعليمــات 

نظــرا لطبيعــة دور الجمعيــة العموميــة ومحدوديــة اجتماعاتهــا، فــال يمكــن لهــا إدارة شــؤون المنظمــة بــل يتعيــن 
عليهــا الســماح لمجلــس اإلدارة الــذي قامــت بانتخابــه القيــام بالمســؤوليات المناطــة بهــا بموجب القانــون والنظام 
األساســي واللوائــح الداخليــة، مــع وجــود آليــة فاعلــة وشــفافة تمكــن الجمعيــة العموميــة مــن الرقابــة علــى أعمــال 

مجلــس اإلدارة ومســاءلتها.

اجتماعات الجمعية العمومية:

يســتلزم دور الجمعيــة العموميــة فــي المنظمــة أن تجتمــع مــن فتــرة ألخــرى لممارســة الصالحيــات المناطــة بهــا. 
ويجــوز أن يحضــر العضــو بنفســه أو أن ينيــب عنــه عضــوا آخــر مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة.

ــة، والدعــوة إليهــا، والنصــاب  ــة العمومي ينظــم النظــام األساســي للجمعيــة األحــكام الخاصــة باجتماعــات الجمعي
القانونــي فيهــا، وصالحيــات الجمعيــة العموميــة خــالل هــذه االجتماعــات وآليــة اتخــاذ القــرار.

ــى التالــي: »بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون: يحــدد  ــات عل ــون الجمعي ــن قان ــادة )23( م ــت الم ــد نص فق
النظــام األساســي للجمعيــة أو الهيئــة طبيعــة تشــكيل الجمعيــة العموميــة للجمعيــة أو الهيئــة، بحيــث تتكــون 
مــن جميــع األعضــاء الذيــن أوفــوا التزاماتهــم وفقــًا للنظــام األساســي، وتعقــد الجمعيــة العموميــة اجتماعــًا عاديــًا 
مــرة واحــدة كل ســنة علــى األقــل، للنظــر ـفـي تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاطات الجمعيــة أو الهيئــة وتقريــر 
مدقــق الحســابات عــن مركزهــا المالــي والمصادقــة عليــه وتعييــن مدقــق الحســابات وغيــر ذلــك مــن المســائل التــي 
يــرى المجلــس إدراجهــا فــي جــدول األعمــال. تختــص الجمعيــة العموميــة بوضــع السياســات والتوجهــات العامــة 
للجمعيــة أو الهيئــة وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــًا لنظامهــا األساســي. تصــدر القــرارات باألغلبيــة المطلقــة 
ألعضــاء الجمعيــة العموميــة فيمــا يختــص بتعديــل النظــام األساســي وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة فيمــا يختــص 
بحــل الجمعيــة أو الهيئــة أو بإدخــال تعديــل فــي نظامهــا يتعلــق بغــرض المنظمــة أو عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 

اتحادهــا أو إدماجهــا مــا لــم يــرد فــي النظــام نــص يشــترط أغلبيــة أكثــر مــن ذلــك«.
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أنواع اجتماعات الجمعية العمومية:

اجتماع هيئة عامة 
عادي

يعقد مرة واحدة على األقل 
في السنة، ويجوز عقد أكثر 

من اجتماع هيئة عامة 
واحد في السنة.

اجتماع هيئة عامة 
غير عادي

يمكن عقد اجتماعات غير 
عادية كلما دعت الضرورة 

لذلك.

تأتــي أنــواع اجتماعــات الجمعيــة العموميــة بنــاء علــى األمــور التــي يمكــن مناقشــتها فــي كل اجتمــاع. وقــد حــددت 
المــادة )23( مــن قانــون الجمعيــات الحــد األدنــى مــن األمــور التــي يمكــن مناقشــتها مــن قبــل الجمعيــة العموميــة 
فــي اجتماعاتهــا العاديــة وغيــر العاديــة، علــى أنــه يجــوز أن ينــص النظــام األساســي للمنظمــة علــى أمــور إضافيــة بمــا 

يتفــق وأحــكام القانــون ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة.

فــي  العموميــة  الجمعيــة  تناقشــها  التــي  األمــور 
العــادي اجتماعهــا 

فــي  العموميــة  الجمعيــة  تناقشــها  التــي  األمــور 
العــادي غيــر  اجتماعهــا 

المنظمــة 	  أعمــال  حــول  اإلدارة  مجلــس  تقريــر 
الســابقة. الســنة  خــالل  ووضعهــا 

الختاميــة 	  الماليــة  البيانــات  علــى  المصادقــة 
للمنظمــة. المنتهيــة  الماليــة  للســنة  )الميزانيــات( 

مناقشة تقرير المحاسب القانوني.	 
الســنوية 	  التقديريــة  الموازنــة  مشــروع  إقــرار 

. للمنظمــة
انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وعزلهــم أو عــزل أحــد 	 

منهــم.
تعيين المحاسب القانوني للمنظمة.	 
التــي 	  العامــة والخطــط والبرامــج  السياســة  إقــرار 

المنظمــة.  أهــداف  تلبــي 
الرقابــة علــى إدارة أمــوال المنظمــة واإلشــراف علــى 	 

أعمالهــا وأنشــطتها.
الماليــة 	  والسياســات  التعليمــات  وإقــرار  مناقشــة 

الداخليــة الخاصــة بالمنظمــة  واإلداريــة واألنظمــة 
بمــا ـفـي ذلــك تلــك الخاصــة بفــروع المنظمــة.

حل المنظمة اختياريًا من قبل األعضاء.	 
يتعلــق 	  فيمــا  األساســي  المنظمــة  نظــام  تعديــل 

وغاياتهــا. بأهدافهــا 
إقرار فروع للمنظمة.	 
دمج المنظمة.	 
أي أمر يمس سمعة المنظمة.	 
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الدعوة الجتماعات الجمعية العمومية والنصاب القانوني لعقد االجتماعات:

تتم الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية في الحاالت التالية:

بناء على قرار من مجلس اإلدارة، أو	 

يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب دعوتها الجتماع غير عادي.	 

يعتبــر اجتمــاع الجمعيــة العموميــة قانونيــًا بحضــور األغلبيــة المطلقــة ألعضائهــا، فــإذا لــم تتوفــر 	 
األغلبيــة المطلقــة يؤجــل االجتمــاع إلــى جلســة أخــرى تعقــد خــالل مــدة ال تتجــاوز خمســة عشــر يومــًا مــن 
تاريــخ االجتمــاع األول ويكــون االنعقــاد فيهــا صحيحــًا بمــن حضــر مــن األعضــاء شــريطة أال يقــل عددهــم 

عــن ثلــث أعضــاء الجمعيــة أو الهيئــة.

ــد تعــذر اجتمــاع مجلــس اإلدارة بســبب االســتقالة أو الوفــاة يتولــى مــن تبقــى مــن مجلــس اإلدارة 	  عن
)باعتبارهــم لجنــة مؤقتــة( مهمــة المجلــس لمــدة أقصاهــا شــهر وتتــم دعــوة الجمعيــة العموميــة خــالل 
ــة  ــة المؤقت ــم اللجن ــم تق ــة أو ل ــتقالة جماعي ــت االس ــد. إذا كان ــس إدارة جدي ــار مجل ــدة الختي ــس الم نف
بمهامهــا المذكــورة فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة يقــوم الوزيــر بتعييــن لجنــة مؤقتــة مــن بيــن 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة لتقــوم بمهــام مجلــس اإلدارة لمــدة أقصاهــا شــهر ولدعــوة الجمعيــة 

ــد. ــار مجلــس إدارة جدي ــة لالنعقــاد خــالل ذات األجــل الختي العمومي

تصــدر القــرارات فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة باألغلبيــة المطلقــة ألعضــاء الجمعيــة العموميــة 	 
فيمــا يختــص بتعديــل النظــام األساســي وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة فيمــا يختــص بحــل الجمعيــة 
ــة أو عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة أو  ــل فــي نظامهــا يتعلــق بغــرض الجمعي ــة أو بإدخــال تعدي أو الهيئ

اتحادهــا أو إدماجهــا مــا لــم يــرد فــي النظــام نــص يشــترط أغلبيــة أكثــر مــن ذلــك.

2 - مجلس اإلدارة:

يتألــف مجلــس اإلدارة مــن عــدد مــن األعضــاء يتــم انتخابهــم مــن قبــل الجمعيــة العموميــة فــي اجتماعاتهــا العاديــة 
ومــن بيــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة للمنظمــة، وال يجــوز أن يكــون فــي مجلــس اإلدارة عضــوا ليــس مــن أعضــاء 

الجمعيــة العموميــة للمنظمــة. 

وتنــص المــادة )16( مــن قانــون الجمعيــات علــى التالــي:  »يكــون لــكل جمعيــة أو هيئــة مجلــس إدارة يتكــون مــن 
عــدد ال يقــل عــن ســبعة أعضــاء وال يزيــد علــى ثالثــة عشــر عضــوًا وتحــدد طريقــة تشــكيله وكيفيــة اختيــار أعضائــه 
ــر  ــن أو أكث ــة. ال يجــوز أن يضــم مجلــس اإلدارة عضوي ــة أو الهيئ وإنهــاء عضويتهــم فــي النظــام األساســي للجمعي

يجمــع بينهمــا صلــة قرابــة مــن الدرجتيــن األولــى والثانيــة«. 

الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس اإلدارة:

ــة،  ــس للمنظم ــو المؤس ــا فــي العض ــوب توفره ــروط المطل ــس الش ــس اإلدارة نف ــو مجل ــر فــي عض ــب أن تتواف يج
وهــي:

أن يكون فلسطيني الجنسية.	 

أتم الثامنة عشرة من عمره.	 

أن يكون كامل األهلية.	 

أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.	 

ــون، أن يحــدد فــي النظــام األساســي للمنظمــة شــروطًا  يمكــن، إضافــة إلــى الشــروط العامــة المذكــورة فــي القان
أخــرى يجــب توافرهــا فــي عضــو مجلــس اإلدارة وحســب احتياجــات المنظمــة، ولكــن بشــرط عــدم تعارضهــا مــع مــواد 

القانــون الفلســطيني.

المناصب اإلدارية لمجلس اإلدارة:

بحســب نــص المــادة )19( مــن قانــون الجمعيــات، يجــري تحديــد اختصاصــات الرئيــس ونائبــه وأميــن الســر وأميــن 
الصنــدوق وباقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أليــة جمعيــة أو هيئــة وفقــًا لنظامهــا األساســي والئحتهــا الداخليــة بمــا ال 

يتعــارض مــع أحــكام القانــون. 
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ــات  ــام بالصالحي ــة والقي ــة التالي ــب اإلداري ــن يتولــى المناص ــه م ــن أعضائ ــن بي ــب م ــس اإلدارة المنتخ ــب مجل وينتخ
المناطــة فــي كل منصــب مــن هــذه المناصــب وهــي:

أ - رئيس مجلس اإلدارة، ويتولى بشكل عام:

ترؤس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.	 

اإلشراف على المنظمة واللجان التابعة لها.	 

تمثيل المنظمة لدى الجهات الرسمية واألهلية.	 

أي مهــام أخــرى ينــص عليهــا النظــام األساســي للمنظمــة أو تفوضــه بهــا الجمعيــة العموميــة أو 	 
اإلدارة. مجلــس 

نائب رئيس مجلس اإلدارة: ب - 

يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة القيام بمهام الرئيس عند غيابه. 	 

يقــوم بالتوقيــع نيابــة عــن رئيــس مجلــس اإلدارة علــى جميــع المكاتبــات والعقــود واالتفاقيــات التــي 	 
تتــم بيــن المنظمــة وبيــن الجهــات األخــرى. 

أمين السر، ويتولى بشكل عام: ت - 

إعداد جدول اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.	 

تدوين محاضر كل من اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.	 

حفظ قيود الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وسجالتهما.	 

أمين الصندوق، ويتولى بشكل عام: ث - 

م المبالغ النقدية والتبرعات العينية التي ترد إلى المنظمة.	  تسلُّ

قيــد المبالــغ النقديــة والتبرعــات العينيــة فــي ســجالت المنظمــة وحفــظ هــذه الســجالت حســب األصــول 	 
المالية.

حفظ الدفاتر والمستندات المالية.	 

تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة المتعلقة باألمور المالية.	 

مدة العضوية في مجلس اإلدارة:

ضمانــًا للتغييــر المســتمر فــي إدارة المنظمــة وعــدم الهيمنــة التــي ال تصــب فــي مصلحــة المنظمــة، وبالتالــي ضمانــًا 
لالســتقرار فــي إدارة المنظمــة، يجــب أن يحــدد النظــام األساســي للمنظمــة مــدة العضويــة فــي مجلــس اإلدارة بفتــرة 

زمنيــة محــددة. 

ولــم يحــدد قانــون الجمعيــات أو الالئحــة التنفيذيــة مــدة العضوية فــي مجلــس اإلدارة، وترك للمؤسســين والمنظمة 
تحديــد ذلــك فــي النظــام األساســي وفــق ما تقتضيــه مصلحــة المنظمة. 

اجتماعات مجلس اإلدارة:

لضمــان إدارة المنظمــة بصــورة فاعلــة، ينظــم النظــام األساســي النصــوص التــي تتعلــق باجتماعــات مجلــس اإلدارة 
مــن ضمنهــا:

النصاب القانوني لالجتماعات.	 

اتخاذ القرارات من قبل مجلس اإلدارة.	   

عدد االجتماعات، ويجب أال تقل في جميع األحوال عن اجتماع واحد كل 3 أشهر.	 

كيفية الدعوة إلى االجتماعات.	 

حالة امتناع أي عضو في مجلس اإلدارة عن حضور عدد من اجتماعاتها دون عذر مقبول.	 

كيفية تنظيم محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتوقيعها وحفظها في سجالت المنظمة.	 
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ــة  ــرة كل ثالث ــة م ــورة عادي ــس اإلدارة بص ــد مجل ــه: »ينعق ــادة )21( بأن ــص الم ــات فــي ن ــون الجمعي ــدد قان ــد ح وق
أشــهر علــى األقــل بدعــوة مــن الرئيــس أو نائبــه. ينعقــد مجلــس اإلدارة بصــورة اســتثنائية كلمــا دعــت الضــرورة لذلك 
بدعــوة مــن الرئيــس أو نائبــه أو بطلــب مــن ثلــث أعضائــه. تكــون اجتماعــات المجلــس صحيحــة بحضــور ثلثــي أعضائــه. 

فــي جميــع الحــاالت تتخــذ قــرارات مجلــس اإلدارة باألغلبيــة المطلقــة«.

الموظفين )الجهاز التنفيذي(:  - 3

ـى جانــب العمــل التطوعــي مــن قبــل أعضــاء الجمعيــة العموميــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة، تقــوم منظمــات  إـل
المجتمــع المدنــي بتعييــن أشــخاص لتنفيــذ أعمــال المنظمــة ونشــاطاتها بشــكل يومــي. وقــد تلجــأ المنظمــة إلــى 

ــن: ــة مــن التعيي ــواع التالي األن

موظفون بدوام 
كامل أو جزئيء

يتولون القيام بأعمال 
المنظمة اإلدارية والفنية، 

ويخضعون ألحكام
قوانين العمل.

 متطوعون
حيث يمكن للمنظمة أن 

تستقبل متطوعين 
لمساعدتها في تنفيذ برامجها 

ونشاطاتها، مقابل تغطية 
نفقات أساسية تتعلق 
بالتنقالت واإلقامة. وال 

يخضعون ألحكام قوانين 
العمل.

 مستشارون
وخبراء

يتم تعيينهم للقيام بمهام 
معينة تتطلب تخصصات 

وخبرة محددة، وال 
يخضعون ألحكام قوانين 

العمل.

دور مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالعاملين لدى المنظمة:

يتوجــب علــى مجلــس اإلدار،ة كــدور أساســي لــه فــي قيــادة المنظمــة، اإلشــراف علــى تشــكيل فريــق عمــل فاعــل 
وكفــؤ. وتأـتـي مســؤولية مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالعامليــن ـفـي المنظمــة مــن خــالل تعييــن المناصــب 
الرئيســية، ووضــع السياســات واللوائــح واإلجــراءات التــي تنظــم شــؤون العامليــن لديهــا وتضمــن ســير العمــل داخــل 

ــة، ومنهــا علــى النحــو اآلتــي: المنظمــة بشــفافية ونزاهــة وعدال

تعييــن المديــر التنفيــذي فــي المنظمــة، والمشــاركة فــي تعييــن المناصــب الرئيســية كالمديــر المالــي 	 
مثــاًل، وتوفيــر الدعــم المســتمر لهــا.

وضــع اللوائــح والتعليمــات الناظمــة للعمــل داخــل المنظمــة علــى أســاس مــن المســاواة وتحديــد آليــة 	 
التوظيــف علــى أســاس مــن الكفــاءة والمنافســة.

وضــع اللوائــح والتعليمــات الناظمــة للعمــل والتــي تتفــق وأحــكام التشــريعات والقوانيــن الســارية 	 
المفعــول كقانــون العمــل وغيــره.

وضع اللوائح والتعليمات الناظمة لشروط التطوع لدى المنظمة.	 

وضــع قواعــد ســلوك تضمــن التــزام العامليــن لــدى المنظمــة بالتشــريعات والقوانيــن المرعيــة والتــي 	 
تؤثــر فــي عمــل المنظمــة، إضافــة إلــى التزامهــم بلوائــح وتعليمــات المنظمــة الداخليــة، والحــرص منهــم 

علــى خدمــة مصلحــة المنظمــة وتحقيــق أهدافهــا، ومنــع تضــارب المصالــح.

ـى المديــر التنفيــذي والعامليــن ذوي المناصــب الرئيســية داخــل المنظمــة، 	  تفويــض الصالحيــات إـل
وتوثيقهــا ومراقبتهــا، وتقييــم أداءهــم ووضــع آليــة لمســاءلتهم.

وضع خطة للتبعية والمرجعية للعمل داخل المنظمة.	 

تبني آلية لتقييم أداء العاملين لدى المنظمة والترقية وتحديد سلم الرواتب.	 
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عمل مجلس اإلدارة دون مقابل مالي:

إن عمــل مجلــس اإلدارة دون مقابــل مالــي أو مصلحــة شــخصية مــن المؤشــرات األساســية للحوكمة داخــل المنظمة، 
إذ أنــه يــدل علــى روح العمــل التطوعــي لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة وارتباطهــم بخدمــة المجتمــع وغيــاب المنفعــة 

الشــخصية لديهم.

وقــد يتبــادر لألذهــان إمكانيــة أن يتولــى أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة منصــب المديــر التنفيــذي أو أيــة وظيفــة داخــل 
المنظمــة، إال أن مبــادئ الحوكمــة تقــوم علــى ضــرورة الفصــل بيــن مجلــس اإلدارة والجهــاز الوظيفي ضمانــًا لفعالية 
معاييــر التقييــم واألداء التــي يتبناهــا مجلــس اإلدارة، وضمانــًا للحياديــة ودرء المنفعــة الخاصــة كمــا هــو الحــال فــي 

القــرارات المتعلقــة بســلم رواتــب الموظفيــن.

وبحســب نــص المــادة )20( مــن قانــون الجمعيــات، فإنــه »ال يجــوز الجمــع بيــن عضويــة مجلــس اإلدارة والعمــل فــي 
الجمعيــة أو الهيئــة بأجــر«. 

كمــا يجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي التأكــد أن ينــص صراحــة فــي نظامهــا األساســي علــى عــدم جــواز الجمــع 
بيــن منصــب فــي مجلــس اإلدارة فــي المنظمــة ووظيفــة بأجــر داخــل المنظمــة درءًا ألي اســتغالل أو تضــارب فــي 
المصالــح، وتماشــيًا مــع نصــوص القانــون والمعاييــر التــي تفرضهــا بعــض الجهــات المانحــة. ولكــن ال يوجــد مــا يمنــع 
ــل  ــق بعم ــم وتتعل ــتهم لمناصبه ــة ممارس ــس اإلدارة نتيج ــاء مجل ــا أعض ــات يتكبده ــرف نفق ــن ص ــون م فــي القان

المنظمــة، وذلــك وفقــًا لتعليمــات داخليــة واضحــة بهــذا الخصــوص.

المفاهيم التي تتبناها المنظمة لتعزيز الحوكمة
قبــل أن نتعــرض إلــى المفاهيــم التــي يجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يتبناهــا لتعزيــز الحوكمــة داخــل المنظمــة، البــد 
مــن أن نشــير إلــى أن قيــادة المنظمــة بصــورة فاعلــة وصحيحــة ال تتحقــق إال إذا أدرك مجلــس اإلدارة بصــورة تامــة 

وصحيحــة لــدوره، وذلــك يتطلــب مــن األعضــاء:

فهم استقالليتهم في إدارة المنظمة والتصرف بمهنية وفعالية لمنع تضارب المصالح.	 

فهــم صالحياتهــم وواجباتهــم المحــددة فــي القانــون، والتصــرف ضمــن اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم 	 
تصرفاتهــم ويحكــم الهيــكل التنظيمــي الداخلــي للمنظمــة.

فهم كل عضو مجلس اإلدارة لدوره.	 

فهم الصالحيات التي ال يجوز تفويضها ألعضاء مجلس اإلدارة كأفراد أو للغير.	 

قبول تحمل المسؤولية في إدارة المنظمة والعمل دائمًا على تحقيق أهدافها.	 

قبول المساءلة.	 

فهم مسؤوليتهم تجاه أموال المنظمة وموجوداتها.	 

فهم الهيكل التنظيمي للمنظمة ودور كل جهاز فيها.	 

فهم البيئة المحيطة والتي تؤثر في عمل المنظمة.	 
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ومن أهم المفاهيم الواجب مراعاتها في عمل المنظمة اآلتي:

أواًل: التواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وتشمل: 

االتفاق على رؤية ورسالة المنظمة ونشرها:. 1

مــن أهــم المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة هــو وضــع رؤيــة ورســالة للمنظمــة بحيــث تعتبــر المعيار 
الــذي يعتمــد عليــه مجلــس اإلدارة الحقــًا فــي تحديــد مــدى نجــاح المنظمة.

الرؤية: هي التوجه الذي تتبناه المنظمة مستقباًل ويجب أن يكون واضحًا.

الرســالة: هــي ســبب وجــود المنظمــة وهــي نتيجــة للرؤيــة، وتتعلــق باإلجابــة علــى األســئلة التاليــة )مــا الطريقــة؟ 
ولمــاذا؟ وأيــن؟ ومتــى؟ وكيــف؟(. وتتغيــر الرســالة بتغيــر الزمــان والمــكان والمعطيــات فــي المجتمــع ولكــن يجــب 

أن تبقــى دائمــًا مرتبطــة بالرؤيــة.

تحديد قيم المنظمة وأخالقياتها:	. 

يتوجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع القيــم واألخالقيــات التــي تقــوم عليهــا المنظمــة والمرتبطــة برؤيتهــا، ووضــع 
أســلوب للمحافظــة علــى هــذه القيــم واألخالقيــات ومراقبتهــا والمحافظــة علــى نزاهــة المنظمــة.

المحافظة على سمعة المنظمة:	. 

يتوجــب علــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن ســمعة المنظمــة وعالقاتهــا العامــة والشــراكة مــع أصحــاب المصلحــة، 
وبنفــس الوقــت التصــرف كســفير للمنظمــة وبنــاء عالقــات مناســبة مــع أصحــاب المصلحــة.

قبول المسؤولية االجتماعية:	. 

وهو التزام المنظمة بالتصرف لخدمة المجتمع بأوسع قاعدة، وإيجاد الثقة لدى المجتمع بالمنظمة.

توفير المعلومة:	. 

التأكــد مــن إمكانيــة المنظمــة مــن توفيــر المعلومــات ألصحــاب المصلحــة بأمانــة وشــفافية وانفتــاح، وبنــاء قنــوات 
تمكــن مــن االتصــال المباشــر مــع أصحــاب المصلحــة.

ثانيًا: تحقيق إدارة داخلية شفافة للمنظمة:

ــة  ــم المنظم ــن حك ــل بي ــيدة الفص ــة الرش ــا الحوكم ــوم عليه ــادئ التــي تق ــم المب ــن أه ــإن م ــابقا، ف ــا س ــا ذكرن كم
ــادة  ــن قي ــؤول ع ــاره المس ــس اإلدارة، باعتب ــن مجل ــتلزم م ــا يس ــة، مم ــال اإلدارة فــي المنظم ــن أعم ــا وبي وقيادته
ـى القيــام بأعمــال اإلدارة  المنظمــة واإلشــراف علــى أعمالهــا، إيجــاد جهــاز وظيفــي فاعــل داخــل المنظمــة يتوـل
ــه  ــى توجي ــار عل ــة واالقتص ــال اإلدارة اليومي ــس اإلدارة بأعم ــل مجل ــن تدخ ــد م ــرورة الح ــع ض ــة، م ــة بالمنظم الخاص

الجهــاز الوظيفــي ومســاءلته.

ولضمان فعالية اإلشراف والرقابة من قبل مجلس اإلدارة على شؤون المنظمة، ال بد له من:

إعداد اللوائح والتعليمات الداخلية التي تحكم المنظمة والهيكل التنظيمي فيها.	 

مــن 	  والتأكــد  دوريــة  بصــورة  وتقييمهــا  تنفيذهــا  علــى  واإلشــراف  المنظمــة  اســتراتيجيات  وضــع 
ليتهــا. فعا

وضــع محــددات أو معاييــر تمكنهــا مــن التأكــد مــن تحقيــق أهــداف المنظمــة، ومراقبــة فعاليــة 	 
المحــددات أو معاييــر األداء المتبنــاة مــن قبلهــا، ومقارنتهــا مــع تلــك المعتمــدة مــن قبــل منظمــات 

ــرى. أخ

ــر 	  ــات التقاري ــزام بمتطلب ــن االلت ــن م ــة، وتمك ــة الداخلي ــة والمالي ــة اإلداري ــم الرقاب ــات تنظ ــع سياس وض
ــة. ــات العام ــل الجه ــن قب ــة م المطلوب

وضع سياسات تمكن من التأكد من استخدام موارد المنظمة وإدارتها بالشكل الصحيح والفعال.	 
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ثالثا: تعزيز مبدأ عدم تضارب المصالح:

هناك تصرفات يجب أن يتجنبها مجلس اإلدارة كونها تؤدي إلى قيادة غير رشيدة للمنظمة وتتمثل بـ:

المعامالت الشخصية:
وهي استغالل منصب عضو 

مجلس اإلدارة  لتحقيق 
مصالح وأرباح شخصية.

الهيمنة على المنظمة:
العمل على عكس منفعة 

المنظمة للمصلحة 
الشخصية.

سوء إدارة 
موجودات المنظمة أو 

االمتناع عن إدارتها:
وهي استغالل موارد 

المنظمة أو عدم االهتمام 
أو اإلهمال في إدارتها.

المعامالت الشخصية والهيمنة على الجمعية:. 1

يســتطيع مجلــس اإلدارة تجنــب المعامــالت الشــخصية والهيمنــة علــى المنظمــة مــن خــالل تبنــي سياســة واضحــة 
تمنــع تضــارب المصالــح، بحيــث تطبــق السياســة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن فــي الجمعيــة. والقواعــد 

الصحيحــة لمنــع تضــارب المصالــح تشــمل مــا يلــي:

اإلفصــاح الكامــل: وهــو قيــام أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفــون الذيــن يتولــون مناصــب تتطلــب اتخــاذ 	 
القــرار باإلفصــاح عــن صلتهــم وعالقتهــم مــع أيــة مجموعــة تعمــل مــع المنظمــة، علــى أن يتــم تحديــث 

هــذه المعلومــات بصــورة دوريــة )ســنويًا علــى األقــل(.

غيــاب عضــو مجلــس اإلدارة عــن المناقشــة والتصويــت: ويعنــي عــدم إشــراك أعضــاء مجلــس اإلدارة 	 
ــر فــي  ــائل تؤث ــى مس ــت عل ــة والتصوي ــة فــي المناقش ــة أو محتمل ــح فعلي ــارب مصال ــم تض ــن لديه الذي
ــاع  ــاد االجتم ــاب القانونــي النعق ــراكهم فــي النص ــدم إش ــك ع ــر، وكذل ــة والغي ــن المنظم ــالت بي معام

ــور. ــذه األم ــة ه ــق بمناقش المتعل

عــدم إشــراك العامليــن لــدى المنظمــة فــي قــرارات مجلــس اإلدارة: وهــذا ينســجم مــع مبــدأ الفصــل بيــن 	 
مجلــس اإلدارة والجهــاز الوظيفــي الــذي أشــرنا إليــه مســبقًا، إذ ال يجــوز إشــراك العامليــن لــدى المنظمة 

فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بــإدارة شــؤون المنظمــة والتــي تقــع ضمــن اختصــاص مجلــس اإلدارة.

التقيــد بالمحافظــة علــى المعلومــات الخاصــة بالمنظمــة وأصحــاب العالقــة بهــا: وهــي مــن القواعــد 	 
ــدى المنظمــة  ــن ل ــار، إذ يتوجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملي التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتب
احتــرام خصوصيــة المعلومــات التــي تتعلــق بالمنظمــة وأصحــاب المصلحــة وعــدم اإلفصــاح عنهــا إال فــي 

الحــدود التــي تســمح بهــا التشــريعات والتزامــات المنظمــة.

ـى وضــع قيــود علــى تعييــن أشــخاص 	  وضــع قيــود علــى التعييــن: حيــث تذهــب بعــض المنظمــات إـل
يرتبطــون بــأي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن فــي المناصــب الرئيســية بصلــة قرابــة أو صداقــة 
أو شــراكة للعمــل فــي المنظمــة مقابــل أجــر، أو حتــى الدخــول معهــم فــي عقــود معينــة كعقــود شــراء 

مســتلزمات للمنظمــة.

بوجــه عــام، تذهــب بعــض المنظمــات إلــى صياغــة قواعــد ســلوك خطيــة تطبــق علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة 
العامليــن لديهــا تضمــن تطبيــق مبــدأ منــع تضــارب المصالــح.
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سوء إدارة موارد المنظمة أو االمتناع عن إدارتها:. 2

يعــد ســوء إدارة مــوارد المنظمــة مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى القيــادة غيــر الرشــيدة للمنظمــة. 
علــى المنظمــة أن تأخــذ هــذا العامــل باعتبارهــا مــن حيــث وضــع قواعــد وتعليمــات توجــب علــى أعضــاء 
مجلــس اإلدارة الحــرص فــي إدارة مــوارد المنظمــة التــي وضعــت فــي عهدتهــم، وبنفــس الوقت تطبيق 

هــذه القواعــد علــى العامليــن لــدى المنظمــة.

أشكال أخرى من التصرفات:. 3

هناك أشكال أخرى تؤثر سلبًا في قيادة المنظمة وناجمة عن تصرفات مجلس اإلدارة:

ــع 	  ــة م ــل بجدي ــدم التعام ــا، وع ــن لديه ــة والعاملي ــى المنظم ــرف عل ــت الكافــي للتع ــر الوق ــدم توفي ع
التزاماتهــم كأعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يترتــب عليهــا مــن مســؤولية ومخاطــر.

ــر 	  ــر فــي الواجبــات المتعلقــة بالتقييــم مــن خــالل عــدم توجيــه األســئلة الكافيــة لتقييــم التقاري التقصي
والتوصيــات التــي تصــدر عــن الجهــاز الوظيفــي.

التقليــل مــن عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتقصيــر مدتهــا وتخفيــف كــم المعلومــات الــذي يتــم 	 
ـى مجلــس اإلدارة بســبب ضيــق وقــت أعضــاء مجلــس اإلدارة، كل ذلــك يؤثــر ـفـي حكــم  تزويدهــا إـل
المنظمــة وقيادتهــا الرشــيدة. فمجــرد قبــول الشــخص أن يكــون عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة يعنــي ذلــك 

ــؤوليات. ــل حقيقــي للمس ــه وتحم ــًا من ــًا فعلي التزام

ــم  ــادئ الحك ــق مب ــا يحق ــة بم ــادة المنظم ــا قي ــن خالله ــد م ــة تتأك ــع قائم ــس اإلدارة أن يض ــن لمجل يمك
الرشــيد منهــا:

الموافقة على رؤية المنظمة ورسالتها وترويجها.	 
مراجعــة دوريــة للرؤيــة والرســالة، وتحديــد مــدى فاعليتهــا، وفيمــا إذا كانــت االســتراتيجيات الموضوعــة 	 

لتحقيقهــا وتنفيــذ برامجهــا ال تــزال فاعلــة.
ــر، 	  ــنتين أو أكث ــتراتيجية كل س ــط االس ــنوية، والخط ــورة س ــة بص ــل إلدارة المنظم ــط العم ــة خط مراقب

ــالة المنظمــة. ــق ورؤيــة ورس ــج المختــارة تتف ــتراتيجيات والبرام ــن أن االس والتأكــد م
وضــع جــدول زمنــي لتقييــم البرامــج: يجــب مراجعــة فعاليــة البرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا المنظمــة 	 

بصــورة دوريــة.
تقييــم البرامــج كمــًا ونوعــًا مقابــل الرؤيــة والرســالة؛ بحيــث ال يكــون التقييــم فقــط علــى الفعاليــة وإنمــا 	 

علــى المخرجــات المتحققــة مــن هــذه البرامــج ومــدى تحقيقهــا لرؤيــة ورســالة المنظمــة.
ــا إذا كانــت خدماتهــا تنفــذ بإنتاجيــة 	  ــاز الوظيفــي لديهــا وفيم ــة مــن حيــث الجه تقييــم أداء المنظم

ــه. ــة كمــا هــو مخطــط ل وفعالي

8585



رابعًا: تعزيز الرقابة: 
لضمــان رقابــة إداريــة فاعلــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، يقــع علــى المنظمــة مســؤولية تزويــد مجلــس اإلدارة 
بالمعلومــات الكاملــة والصحيحــة فيمــا يتعلــق بأعمــال المنظمــة ممــا يتوجــب علــى المنظمــة االحتفــاظ بقيــود 

وســجالت إداريــة تنظــم أعمالهــا ونشــاطاتها بدقــة، مــن أهــم هــذه الســجالت:

ســجل خــاص تحفــظ فيــه كافــة األوراق الخاصــة بتســجيل المنظمــة ونظامهــا األساســي وشــهادة 	 
التســجيل.

سجل خاص ينظم مراسالت المنظمة مع الجهات الرسمية وغيرها.	 

سجل خاص تحفظ فيه كافة العقود واالتفاقيات الموقعة مع الجهات األخرى.	 

ســجل بأســماء أعضــاء الجمعيــة العمومية للمنظمــة يتضمن كافــة معلوماتهم الشــخصية، وعناوينهم، 	 
وحالــة العضويــة، واشــتراكاتهم الســنوية، والــذي يجــب أن يعــدل بصــورة دوريــة ليبيــن األعضــاء الجــدد 

المنتســبين للمنظمة.

ســجل بأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة للمنظمــة يتضمــن كافــة المعلومــات الشــخصية لــكل عضــو، 	 
اإلداريــة. وعناوينهــم، ومناصبهــم 

ســجل خــاص باجتماعــات الجمعيــة العموميــة، ومحاضــر هــذه االجتماعــات، والقــرارات الصــادرة عنهــا، 	 
وتحفــظ بصــورة متسلســلة.

ســجل خــاص باجتماعــات مجلــس اإلدارة، ومحاضــر هــذه االجتماعــات، والقــرارات الصــادرة عنهــا، وتحفــظ 	 
بصورة متسلســلة.

سجل خاص بمشاريع المنظمة وبرامجها وأعمالها الفنية.	 

سجل خاص بموظفي المنظمة ينظم عقود عملهم وساعات الدوام واإلجازات.	 

سجل خاص بالمتطوعين لدى المنظمة.	 

يقــع علــى عاتــق المنظمــة تزويــد مجلــس اإلدارة بتقاريــر دوريــة عــن ســير عمــل المنظمــة وتنفيــذ 	 
برامجهــا.

بالتمويــل 	  تتعلــق  علــى فرضيــات منطقيــة  بنــاء  الماليــة  المنظمــة  أولويــات  تحــدد  إعــداد موازنــة 
وغيرهــا. والتكاليــف 

مراقبــة النفقــات بنــاء علــى إجــراءات محاســبية مناســبة، والحصــول علــى كشــوفات ماليــة حاليــة فــي 	 
ــه الوقــت المناســب لمراجعتــه. كل اجتمــاع مجلــس إدارة وإعطائ

مراقبة إدارة موجودات المنظمة وديونها.	 

الموافقة على التقارير السنوية والميزانيات المالية لغايات إقرارها من قبل الجمعية العمومية.	 

لجنة رقابة داخلية/مراقب داخلي:

تذهــب بعــض المنظمــات إلــى اســتحداث منصــب مراقــب داخلــي أو لجنــة رقابــة داخليــة مؤلفــة مــن عــدد محــدد قــد 
ال يزيــد عــن ثالثــة أعضــاء لمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي التأكــد مــن مــالءة المنظمــة وقــدرة أدائهــا بشــكل عــام إلــى 
جانــب أدائهــا المالــي، ومــدى تقّيدهــا بالتشــريعات المطبقــة واألنظمــة والتعليمــات الخاصــة بالمنظمــة. فالغايــة 

مــن إيجــاد هــذا المنصــب أو اللجنــة إعــداد التقاريــر التــي تســاعد مجلــس اإلدارة فــي التقييــم والمســاءلة.

رقابة المحاسب القانوني:

يتــم تعييــن مدقــق حســابات للمنظمــة مــن قبــل الجمعيــة العمومــة لهــا ومــن غيــر أعضــاء المنظمــة ليتولــى تدقيــق 
حســابات المنظمــة وبياناتهــا الماليــة بنــاء علــى المعلومــات والبيانــات التــي تحتفــظ بهــا المنظمــة، وإعــداد التقرير 

المالــي والميزانيــة الســنوية التــي يصــادق عليهــا جميعــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة وتقــدم للــوزارة المختصــة.

ــرًا عــن المركــز  ــار أردنــي، فيقــدم مدقــق الحســابات تقري بالنســبة للمنظمــات التــي تقــل ميزانيتهــا عــن 1000 دين
المالــي للمنظمــة عــن الســنة الماليــة المنصرمــة للجمعيــة العموميــة فــي اجتماعهــا الســنوي إلقــراره والمصادقــة 

عليــه، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة رقــم )30( مــن قانــون الجمعيــات. 
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مقترح خطة التدريب 
الحوكمة الرشيدة لمنظمات المجتمع المدني 

الفلسطينية

إرشادات عامة
يمكــن للمــدرب تقســيم اإلطــار النظــري لقســم الحوكمــة الرشــيدة لمنظمــات المجتمــع المدـنـي الفلســطينية 
بطريقــة تناســب وقــت وطبيعــة الفئــة المســتهدفة، حيــث يمكــن تقســيم برنامــج التدريــب علــى يوميــن أو ثالثــة 
أيــام تدريبيــة، وبواقــع )6-5( ســاعة تدريبيــة يوميــًا، بمــا ينســجم مــع التحضيــرات اللوجســتية للتدريــب واإلمكانيــات 

المتوفــرة لــدى المنظمــة. 

قبل التدريب، على المدرب/)ة(:

إجراء تقييم قبلي. 	 

خالل جلسة افتتاح التدريب، على المدرب/)ة(:

التعرف على المشاركين وخبراتهم.	 

استعراض أهداف التدريب وبرنامج العمل.	 

التعرف على توقعات المشاركين من التدريب والفائدة المرجو تحقيقها.	 

االتفاق على القواعد الواجب مراعاتها خالل التدريب.	 

أثناء التدريب، على المدرب/ة: 

تحضير عروض تقديمية لإلطار النظري للقسم.	 

استخدام عدة أساليب أثناء التدريب. 	 

االستعانة بالتمارين وأوراق العمل.  	 

في نهاية التدريب، على المدرب/ة: 

إجــراء تقييــم عــام للتدريــب لفحــص رضــى المتدربيــن عــن التنســيق للتدريــب والترتيبــات اللوجســتية 	 
والمحتــوى التدريبــي والمــدرب. 

إجراء تقييم بعدي لفحص مستوى التغير في المعارف والمهارات. 	 
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مقترح الخطة التدريبية

الحوكمة الرشيدة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينيةعنوان التدريب: 

مدة التنفيذ:
2 أيام تدريبية.	 
بواقع )6( ساعات تدريبية لكل يوم تدريبي.	 

مكان التدريب: 

يمكن عقد التدريب من خالل )3( أـساليب، وهي:

لقاءات وجاهية جماعية.	 
لقاءات افتراضية من خالل المنصات التفاعلية.	 
األسلوب المختلط )وجاهي، افتراضي(.  	 

األهداف 
التدريبية: 

الهدف العام للتدريب:

بنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني حــول المفاهيــم األساســية ومعاييــر 	 
الحوكمــة الرشــيدة لمنظمــات المجتمــع المدنــي والمتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة. 

األهداف الخاصة للتدريب: 

تعزيز الوعي بأهمية الحوكمة الجيدة لمنظمات المجتمع المدني واستمراريتها.	 
فهم المبادئ والمعايير األساسية للحوكمة الرشيدة.	 
اســتعراض دور القانــون فــي تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة والمتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة 	 

فــي فلســطين.

الفئة 
المستهدفة: 

ممثلي وأعضاء الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية.	 
العاملين في الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية.	 
األفراد الراغبين في تأسيس جمعية خيرية/هيئة أهلية. 	 

النتائج 
المتوقعة: 

اكتساب المشاركين/ات المعارف والقدرات والمهارات التالية:

  فهم أهمية الحوكمة الجيدة لمنظمات المجتمع المدني واستمراريتها.	 
فهم المبادئ والمعايير األساسية للحوكمة الرشيدة.	 
معرفــة دور القانــون فــي تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة والمتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة فــي 	 

. فلسطين

المحاور 
التدريبية: 

المفاهيم األساسية للحوكمة الرشيدة.	 
البنية الهيكلية وصالحيات الهيئات الحاكمة.	 
دور القانــون فــي تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة )بشــكل عــام والوضــع القانونــي فــي فلســطين 	 

بشــكل خــاص(.
آليات التواصل بين الهيئات الحاكمة في المنظمة. 	 
مبادئ الحوكمة الرشيدة.	 
المعايير األساسية للحوكمة الرشيدة.	 
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منهجية 
التدريب:

تقسيم مجموعات العمل.	 
العصف الذهني. 	 
الحوار والنقاش المفتوح.	 
التمارين العملية. 	 
دراسات الحالة.  	 
تبادل التجارب والخبرات.	 

منهجية 
التقييم: 

تقييم قبلي وبعدي.	 
استمارة تقييم عامة للتدريب. 	 
مالحظات المدربين وطاقم العمل. 	 

الوسائل 
التدريبية:

 	.)Flip Chart( لوح ورقي قالب
 	 .LCD جهاز عرض
 	.A4 ورق ملون مقوى
أقالم فلماستر. 	 
حاسوب محمول	 
ميكروفون )متنقل وثابت أمام المشاركين(.	 
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مقترح الجلسات التدريبية )األجندة(

المنهجية المتبعةمحاور التدريب 
الوقت 

المخصص

الوثيقة 

المرجعية

الجلسة األولى:

األساســية 	  المفاهيــم  تطــور  ســياق 
الرشــيدة للحوكمــة 

تعريــف الحوكمــة )األهــداف، المبــادئ، 	 
المفاهيــم(

 	PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح	 

90 دقيقة 

الجلسة الثانية:

الحوكمة واإلدارة 	 
هيكلية الحوكمة 	 

 	PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح	 
تمريــن عملــي: تقســيم مجموعــات 	 

المشــاركين/ تجــارب  لتقييــم 
ات مــع المانحيــن وبرامــج تعزيــز 
الحوكمــة ـفـي المجتمــع المدـنـي 

لفلســطيني ا

90 دقيقة
ورقة عمل 

)9(

الجلسة الثالثة:

القوانيــن والتوجهــات األخــرى المتعلقــة 	 
بالحوكمــة 

دور الجهــات المانحــة الدوليــة فــي تعزيــز 	 
الحوكمــة 

القواعد القانونية التي تدعم الحوكمة	 

 	PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح 	 
استعراض النصوص القانونية 	 

90 دقيقة 
ورقة عمل 

)10(

الجلســة الرابعــة: اإلطــار القانونــي للحوكمة 
المجتمــع  منظمــات  عمــل  ـفـي  الرشــيدة 

الفلســطينية المدـنـي 

 	PPT عرض تقديمي
نقاش مفتوح 	 
استعراض النصوص القانونية 	 

90 دقيقة 

الجلســة الخامســة: المفاهيــم التــي تتبناهــا 
المنظمــة لتعزيــز الحوكمــة.

 	PPT عرض تقدبمي
نقاش مفتوح 	 
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اإلطار النظري
 القيود المفروضة على البيئة القانونية لعمل 

منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

السياق التاريخي لمنظمات المجتمع المدني
ارتبــط مفهــوم المجتمــع المدـنـي ـفـي نشــأته وتطــوره بتاريــخ نضــال الشــعوب مــن أجــل الحريــة والمســاواة، 
مراحــل  عبــر  المدـنـي  المجتمــع  مفهــوم  مــر  وقــد  والنظــام.  واالســتقرار  األمــن  ـى  إـل اإلنســان  حاجــة  وكذلــك 
تاريخيــة عديــدة عملــت كل مرحلــة علــى بلــورة وصياغــة معالمــه ابتــداًء مــن التحــوالت الّتــي عرفتهــا أوروبــا 
ــة هــذا المفهــوم حينمــا ظهــرت الحاجــة  مــن القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر؛ إذ فرضــت التحــوالت االجتماعي
المجتمــع  القديــم وظهــور  المجتمــع اإلقطاعــي  انهيــار  بعــد  الشــعب والســلطة  بيــن  مــا جديــدة  ـى عالقــة  إـل
ــر التاريــخ6. ــوره عب ــة وتبل ــم ينفصــل تطــور هــذا المفهــوم عــن تطــور مفهــوم الدول ــك، فل ــد. لذل  البرجــوازي الجدي

وـفـي هــذا الســياق، تمثــل فلســطين حالــة اســتثنائية مــن حيــث ظهــور منظمــات المجتمــع المدـنـي. كان لــدى 
منظمــات المجتمــع المدـنـي ـفـي فلســطين حضــور قــوي بــرز ـفـي بدايــات القــرن العشــرين حيــث كانــت هــذه 
المنظمــات قائمــة علــى اعتبــارات أســرية أو دينيــة، وتهــدف الــى تقديــم الخدمــات للفئــات المهمشــة مــن الشــعب 
الفلســطيني. وقــد نشــطت هــذه المنظمــات فــي مســاعدة الفلســطينيين أثنــاء فتــرات الحــروب والثــورات وخاصــة 

ــام 1948.  ــرب ع ــالل ح ــن خ ــن والمضطهدي المهجري

وقــد طــرأ تغييــر جــذري علــى الــدور الــذي كان علــى منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية أن تلعبــه بعــد احتــالل 
ــت  ــًا، واضطلع ــادي واإلغاثــي كافي ــم االقتص ــم الدع ــد تقدي ــم يع ــث ل ــام 1967، حي ــزة ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
ــياق  ــل الس ــا فــي ظ ــز صموده ــطينية وتعزي ــة الفلس ــوق التاريخي ــم الحق ــط فــي دع ــدور نش ــة ب ــات المدني المنظم
ــة  ــى المعارضــة الفكري ــر عل ــرة 1993-1967. فتركــز عملهــا خــالل الســبعينيات بشــكل كبي السياســي خــالل الفت

ــا حــول القضيــة الفلســطينية.  ــا ودولًي وكانــت تهــدف إلــى زيــادة الوعــي محلًي

ــل الثمانينيــات، حــدث تحــول آخــر علــى صعيــد هــذه المنظمــات، حيــث بــدأت فــي  وفــي أواخــر الســبعينيات وأوائ
االنخــراط فــي مجــال التنميــة، وبــدأ العديــد منهــا فــي البحــث عــن تمويــل مــن المنظمــات الدوليــة المانحــة. ويمكــن 
الجــزم أن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيينة أدركــت فــي ذلــك الوقــت أن بنــاء وتنميــة الدولــة الفلســطينية 

المســتقلة جــزء ال يتجــزأ مــن مقاومــة االحتــالل وسياســاته7.

ومــع تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي أوائــل التســعينيات، كان للقطــاع األهلــي هيكليــة صلبــة وحضــور 
قــوي فــي المجتمــع الفلســطيني، وتــم تحويــل العديــد مــن هــذه المنظمــات وقادتهــا إلــى وزارات تابعــة للســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية مثــل الصحــة، والتعليــم، والتنميــة االجتماعيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤسســات التــي تــم 
إدماجهــا بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية كانــت فــي غالــب األمــر تابعــة لحركــة فتــح، حيــث اختــارت المؤسســات 
اليســارية العلمانيــة والدينيــة التابعــة ألحــزاب سياســية أخــرى، أن تظــل مســتقلة وأال يتــم إدماجهــا فــي مؤسســات 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

وـفـي عــام 2007م، وبعــد االنقســام الحاصــل علــى صعيــد الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كان هنــاك تغيــر ـفـي 
األدوار التــي تلعبهــا منظمــات المجتمــع المدنــي بنــاء علــى المرحلــة الجديــدة. حيــث أضعــف االنقســام منظمــات 
ــوق  ــة وحق ــوق المدني ــرة الحق ــال مناص ــا فــي مج ــات وصالحياته ــر السياس ــى تغيي ــا عل ــع المدنــي وقدرته المجتم
اإلنســان، وازدادت تدخــالت الســلطة الفلســطينية فــي عمــل المنظمــات فــي غــزة والضفــة. وتــم إغــالق العديــد مــن 
ــر االنقســام علــى  المؤسســات فــي كل مــن الضفــة وغــزة بعــد االنقســام ممــا ســاهم فــي تراجــع تأثيرهــا. كمــا وأث
المجتمــع األهلــي فيمــا يتعلــق بأعــداد المتطوعيــن، فقلــت نســبة النــاس المســتعدين للتطــوع بســبب انحــدار ثقــة 

الشــعب فــي المؤسســات المختلفــة. 
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كمــا وأدى االنقســام أيضــًا إلــى تدنــي التعــاون والتشــبيك مــا بيــن منظمــات قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة؛ فعلــى 
الرغــم مــن الجهــود الحاصلــة لتفعيــل التشــبيك بيــن منظمــات القطاعــات المختلفــة، إال أن النتائــج الفعليــة لهــذه 
ــة التــي تعمــل فيهــا هــذه المنظمــات، فقــد  ــة القانوني ــم تكــن كمــا هــو متوقــع. وفيمــا يتعلــق بالبيئ الجهــود ل
أصبــح هنــاك تعــدد فــي  المرجعيــات والجهــات اإلشــرافية وآليــات الرقابــة وذلــك وفــق مــكان عمــل المنظمــات؛ 

فالمنظمــات التــي فــي غــزة تخضــع لحكومــة غــزة، والمنظمــات فــي الضفــة الغربيــة تخضــع لحكومــة رام هللا.  

حاليــًا، يواجــه المجتمــع المدنــي فــي فلســطين تحديــات تزيــد مــن صعوبــة عملــه. فعلــى ســبيل المثــال، ال تــزال عالقــة 
المجتمــع المدـنـي بالســلطة الوطنيــة غيــر مســتقرة نتيجــة لممارســات عــدة منهــا ســن القوانيــن الجديــدة دون 
استشــارة المجتمــع المدنــي أو الرجــوع إليــه، مثــل قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم االلكترونيــة 
وتعديالتــه. كمــا وتــؤدي التعقيــدات فــي البيئــة القانونيــة التــي تعمــل فيهــا المنظمــات إلــى تراجــع واضــح فــي 
أدائهــا وقدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع. أيضــًا، تــؤدي بعــض ممارســات الســلطة الوطنيــة مثــل التدخــل 
فــي اإلدارة الداخليــة، وإجــراءات التفتيــش األمنــي المتكــررة، وتجميــد حســابات المنظمــات وأعضائهــا، والحــد مــن 
التجمعــات الســلمية إلــى عرقلــة العمــل، باإلضافــة إلــى صعوبــات الحصــول علــى اإلعفــاء الضريبــي الــذي ينــص عليــه 

القانــون الحالــي ممــا يســاهم فــي فــرض المزيــد مــن التحديــات الماديــة. 

ــة  ــى تلبي ــز عل ــتفيدين، إال أن التركي ــع المس ــا م ــين عالقته ــى تحس ــل عل ــع المدنــي العم ــات المجتم ــل منظم تواص
ــة  ــر المحلي ــات والدوائ ــن المنظم ــة بي ــتدامة العالق ــل اس ــدة تعرق ــرة والمتزاي ــن الكثي ــات المانحي ــروط ومتطلب ش
التــي عــادة مــا تســتهدفها. وتجبــر هــذه القيــود التمويليــة المنظمــات علــى التركيــز علــى عالقاتهــم مــع المموليــن 

بشــكل أكبــر لبنــاء شــبكة مــن المانحيــن المحتمليــن.  

ــة لتدعــم  ــر الربحي ــة مؤخــرًا علــى نمــط عمــل المنظمــات هــو انتشــار ظاهــرة الشــركات غي ــرات الحاصل ومــن التغي
قضاياهــا اقتصاديــًا. حيــث تســعى منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية مــن خــالل هــذه الشــركات لدعــم الفئــات 
المهمشــة وتعزيــز أنشــطة التنميــة االجتماعيــة. وتعمــل بعــض المنظمــات علــى تقديــم الخدمــات لكســب الدخــل 
مثــل الخدمــات القانونيــة والصحيــة، أو رســوم االشــتراك فيهــا، أو بيــع المنتجــات، ولكــن هــذا النــوع مــن األنشــطة 

يســتلزم إذنــًا مــن وزارة الداخليــة الفلســطينية ويخضــع للكثيــر مــن القيــود واإلجــراءات. 

البيئة الممكنة لعمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية
يقصــد بالبيئــة الممكنــة للمجتمــع المدنــي مــدى مالءمــة الظــروف التــي یعمــل فيهــا المجتمــع المدنــي، ســواء 
كانــت اقتصاديــة أو سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو قانونيــة أو تقنيــة أو غيرهــا، ودورهــا ـفـي تمكينــه مــن 

ــع.  ــة فــي المجتم ــر بفعالي ــد والتأثي التواج

ومــن ناحيــة أخــرى، تعكــس البيئــة الممكنــة للمجتمــع المدنــي مــدى قــدرة المواطنيــن فــي المشــاركة التطوعيــة 
ـفـي المجتمــع المدـنـي. فكلمــا كانــت البيئــة مالئمــة وممّكنــة لعمــل المجتمــع المدـنـي، يــزداد تطــوع النــاس 
ومشــاركتهم فيــه وهــذا يعكــس صحــة المجتمــع المدنــي. أمــا البيئــة المعیقــة لعملــه والتــي يكــون فيهــا انخــراط 

النــاس محــدودًا فيــدل ذلــك علــى عــدم صحــة المجتمــع المدنــي8. 

وخــالل الســنوات األخيــرة، حاولــت الكثيــر مــن الشــبكات والمؤسســات الدوليــة  فحــص البيئــة التــي یعمــل فيهــا 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه البيئــة ممّكنــة لعمــل المجتمــع المدنــي وتؤثــر إيجابيــًا 
علــى مشــاركة النــاس أم محبطــة ومعرقلــة لفعالياتــه. وتأتــي هــذه المحــاوالت إلدراك هذه الجهات أن بيئــــة عمــــل 
المجتمــــع المدنــــي الفلســــطيني محاطــة بواقــــع اســــتعماري يؤثــر علــى بيئـــة العمـــل التنمـــوي عامـــة، ويتداخـــل 
مـــع ذلك البيئـــة المحليـــة المتمثلـــة بالبيئـــة التشـــريعية والسياســـاتية للســـلطة الفلســـطينية، ســـواء فـــي نظرتهـا 
وتعاطيهـا مـع المجتمـع المدنـي كمكـون أصيـل مـن الحيـاة المدنيـة الفلسـطينية، أو مـن حيـث النهـج السياسـاتي 

والتشـــريعي الـــذي تتبنـاه هـذه السـلطة تجـــاه المجتمـع المدنـي. 

ــع  ــات المجتم ــاع مؤسس ــتدامة قط ــاض اس ــارت إلــى انخف ــر أش ــاث والتقاري ــن األبح ــدد م ــر ان ع ــر بالذك ــن الجدي م
المدنــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي الســنوات األخيــرة؛ حيــث واجهــت منظمــات المجتمــع المدنــي بيئــة 
قانونيــة أكثــر تقييــدًا مــع فــرض المزيــد مــن القيــود القانونيــة والعمليــة والتنظيميــة علــى تمويــل ونشــاطات 
منظمــات المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى معانــاة تلــك المنظمــات بشــدة مــن آثــار االنقســام السياســي والجغرافــي 
بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه ال تــزال البيئــة القانونيــة المنظمــة للحــق فــي تكويــن 
الحمعيــات تعانــي مــن قصــور فــي ضمــان الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات بســبب اللوائــح المعمــول بهــا فــي كل مــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التــي ال تنســجم مــع قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 

http://civicspace.annd.org/data/pubs/pdf/5.pdf  8
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األهليــة الفلســطينية، وتشــكل فــي بعــض بنودهــا مساســًا فــي الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات. 

ولإلجابــة علـــى اإلشــكالية الرئيســـية المتمثلـــة فـــي كـــون البيئـــة بيئـــة تمكينيـــة أو مقيـــدة لعمـــل المجتمـــع المدنـــي 
الفلســـطيني، يتوجــب علينــا فهـــم الوضـــع االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي والثقافــي والحقوقــي القائـــم ، خاصـــة 
مـن حيـث تأثيـره علـى الحريـات العامـة، ومسـاهمته أو تقييـده فـي خلـق بيئـة مواتيـة للمجتمـع المدنـي للعمـل فيهـا. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، إن ثقـــل الحيـــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمواطـــن الفلســـطيني، التـــي فقـــد معهـــا الشـــعب 
الفلســـطيني الكثيـــر مـــن مقومـــات الحيـــاة، كمقومـــات العدالـــة االجتماعيـــة وحـــق تقريـــر المصيـــر، وتزامـنًا مـــع غيـاب 
ــان  ــطيني اإليم ــور الفلس ــدان الجمه ــى فقـ ــا أدت إلـ ــا، جميعه ــة كورون ــار جائح ــى، وانتش ــة المثل ــات الوطنيـ السياسـ
بجـــدوى المشـــاركة والحـــراك، والتـــي مـن الممكـن أن تؤثـر علـى حياتـــه الحالية والمسـتقبلية. عنـد الحديـث عـن البيئـة 
الممكنـة بشـكل أوسـع، مـن المهـم النظـر إلـى البيئـة التـي يعيـش فيهـا المجتمـع المدنـي الفلسـطيني، سـواء كانـت 

اقتصاديـة/سياســـية، أو تشـريعية/قانونيـة/سياســـاتية، أو كانـــت بيئيـة/اجتماعيـة/ثقافيـة/فكريـــة.

منظمات المجتمع المدني في القدس

بينمــا تؤثــر القوانيــن والسياســات اإلســرائيلية التقييديــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي اإلســرائيلية والفلســطينية، 
إال أنهــا تضــر بشــكل خــاص بجميــع منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية العاملــة فــي القــدس الشــرقية المحتلــة. 
فالقيــود اإلســرائيلية المتزايــدة علــى وصــول الفلســطينيين إلــى القــدس الشــرقية منــذ عــام 1990 )سياســة اإلغــالق مــع 
نقــاط التفتيــش، وبنــاء الجــدار الفاصــل، وفــرض نظــام تصاريــح للموظفيــن غيــر المقيميــن فــي القــدس( قوضــت بشــدة 
ــطينيين  ــكان الفلس ــم الس ــى دع ــرقية عل ــدس الش ــة فــي الق ــطينية العامل ــع المدنــي الفلس ــات المجتم ــدرات منظم ق

وحمايــة حقوقهــم ووجودهــم فــي المدينــة. 

وخــالل الســنوات الماضيــة، تــم توثيــق العديــد مــن التحديــات األخــرى واإلبــالغ عنهــا، بمــا فــي ذلــك إغــالق الحســابات 
المصرفيــة فــي البنــوك اإلســرائيلية، وحمــالت التشــهير مــن قبــل جماعــات الضغــط اإلســرائيلية، ومداهمــات المكاتــب،  
ومصــادرة وتدميــر المعــدات والمــواد. ونتيجــة لهــذه اإلجــراءات والسياســات، اضطــر عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي الفلســطينية تدريجيــًا إلــى إغــالق مكاتبهــم فــي القــدس بشــكل دائــم أو مؤقــت. منظمــات المجتمــع المدنــي 
الفلســطينية المتبقيــة العاملــة فــي القــدس الشــرقية معزولــة وتواجــه تهديــدًا مســتمرًا باإلغــالق مــن قبــل الســلطات 

اإلســرائيلية، ومحدوديــة الوصــول إلــى المــوارد، وعبئــًا ماليــًا كبيــرًا للقيــام بأنشــطتها.

حقائق سريعة حول منظمات المجتمع المدني الفلسطينية  

يعــد »المجتمــع المدنــي« القطــاع الثالــث مــن قطاعــات المجتمــع، إلــى جانــب الحكومــة وقطــاع األعمــال، . 1
ويتكــون مــن منظمــات المجتمــع المدنــي9.

يقــدر عــدد منظمــات المجتمــع المدـنـي الفلســطينية المســجلة ـفـي وزارة الداخليــة الفلســطينية بنحــو . 2
4616 منظمــة، بواقــع %42 ـفـي الضفــة، و%31 بالقطــاع، و%14 خــارج فلســطين )الشــتات(، و%11 ـفـي 
القــدس، و%2 فــي األراضــي المحتلــة العــام 1948، وتصنــف حوالــي %60 علــى أنهــا منظمــات »قاعديــة« أو 

ــة«. تطوعي

تتلقــى منظمــات المجتمــع المدـنـي الوطنيــة والدوليــة تمويــاًل يقــدر بمليــار و600 مليــون دوالر ســنويًا، . 3
ــر فــي ســد جــزء مــن فجــوة  ــر مــن 40 ألــف فرصــة عمــل مدفوعــة األجــر، وتســاهم إلــى حــد كبي وتوفــر أكث

البطالــة والتشــغيل والتمويــل.

مــع قــدوم الســلطة الفلســطينية، وخاصــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2007-1992، أصبــح جــزء مــن أجنــدة منظمات . 4
المجتمــع المدنــي مرتبطــًا بتوفيــر التمويــل لبرامجهــا ورواتــب العامليــن فيها.

تشــير المعطيــات الحاليــة إلــى وجــود تهديــدات جديــة تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي بســبب القيــود . 5
والضغــوط المتصاعــدة عليهــا ســواء مــن الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة، أو نتيجــة شــروط وتوجهــات 

المانحيــن، أو ســلطات االحتــالل. 

لحــد اآلن، هنــاك عــدم إدراك مــن قبــل الحكومــات الفلســطينية المختلفــة ألهميــة دور منظمــات المجتمــع . 6
المدنــي وأثرهــا علــى المجتمــع، وال ســيما الفئــات الفقيــرة والمهمشــة، ودور هــذه المنظمــات فــي التكامــل 
بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي مجــاالت الرعايــة الصحيــة والزراعــة وأعمال الغوث والمســاعدة اإلنســانية 
مــع نظيراتهــا الحكوميــة. هــذا إلــى جانــب الــدور الوطنــي فــي الدفــاع عــن ضحايــا االنتهــاكات اإلســرائيلية 

وفضــح هــذه االنتهــاكات واســتخدام اآلليــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
9    ورقة حقائق: مؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني .. تحديات الدور – مركز مسارات , 2020
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ما هي منظمات المجتمع المدني؟
ـى مجموعــات ينشــئها أشــخاص تعمــل لنصــرة قضيــة مشــتركة10.  يشــير مصطلح منظمــات المجتمــع المدني إـل
 وهــي تشــمل المنظمات غيــر الحكوميــة11، والنقابــات العماليــة، وجماعــات الســكان األصلييــن، والمنظمــات 

الخيريــة، والمنظمــات الدينيــة، والنقابــات المهنيــة، ومؤسســات العمــل الخيــري12.

ــل  ــا، فهــي تتمث ــدة تنوعه ــى ش ــة، عل ــع المدنــي13 كاف ــن منظمات المجتم ــع بي ــي تجم ــتركة الت ــزة المش ــا المي أم
باســتقاللها عــن الحكومــة والقطــاع الخــاص أقلــه مــن حيــث المبــدأ. ولعــل هــذا الطابــع االســتقاللي هــو مــا يســمح 

لهــذه المنظمــات بــأن تعمــل علــى األرض وتضطلــع بــدور هــام فــي أي نظــام ديمقراطــي14.

إن مصطلــح »منظمــة المجتمــع المدنــي« مــا يــزال مفهومــًا ينتظــر تعريفــه الدقيــق. ومــع ذلــك، فــإن هــذا المفهــوم 
المتعــدد المعانــي والملتبــس والمربــك وموضــع النقــاش العلمــي نجــح فــي تصــّدر الخــزان المفاهيمــي لـ»المجمــع 
التنمــوي«، وأصبــح مــن عباراتــه الطنانــة، منــذ بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي ولغايــة يومنــا هــذا. وبالرغــم 
مــن تعــدد التعريفــات ومنطلقاتهــا الفكريــة والقانونيــة، إال أن مفهــوم »الجمعيــة غبــر الربحيــة« أو »منظمــة 

المجتمــع المدنــي« يتمحــور حــول عــدة تعريفــات أساســية مــن أهمهــا: 

التعريــف األول: ” أي مجموعــة مــن األفــراد أو أي أشــكال قانونيــة تتحــد مــن أجــل العمــل فــي أحــد 
ــى  ــه عل ــاع عن ــه أو الدف ــه أو متابعت ــج ل ــه أو التروي ــر عن ــتركة أو التعبي ــة المش ــاالت ذات المصلح المج

أســاس جماعــي“.

تقرير الممثل الخاص لألمين العام المعني بالمـدافعين عـن حقـوق اإلنسان15 

ــن  ــة م ــة المكون ــح والتطوعي ــة للرب ــر الهادف ــة وغي ــر الحكومي ــات غي ــي: ” الكيان ــف الثان التعري
أشــخاص فــي المجــال االجتماعــي المنفصليــن عــن الدولــة والســوق. تمثــل منظمــات المجتمــع المدنــي 
مجموعــة واســعة مــن المصالــح والروابــط. يمكــن أن تشــمل المنظمــات المجتمعية وكذلــك المنظمات 
غيــر الحكوميــة )المنظمــات غيــر الحكوميــة(، ال تشــمل منظمــات المجتمــع المدنــي مؤسســات األعمــال 

أو الجمعيــات الربحيــة“.

المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة16 

التعريــف الثالــث: ” شــخصية معنويــة مســتقلة تنشــأ بموجــب اتفــاق بيــن عــدد ال يقــل عــن ســبعة 
ــح المالــي بهــدف  ــح العــام دون اســتهداف جنــي الرب أشــخاص لتحقيــق أهــداف مشــروعة تهــم الصال

اقتســامه بيــن األعضــاء أو لتحقيــق منفعــة شــخصية“. 

المادة )2( من قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية17 

الفلســطينية يطلــق مســمى  الخيريــة والهيئــات األهليــة  الجمعيــات  2000 بشــأن  لســنة   )1( رقــم  إن قانــون 
»الجمعيــة الخيريــة أو الهيئــة األهليــة« علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، وهــي نفســها المؤسســات األهليــة أيضــًا، 
وقــد أدى تعــدد المصطلحــات والمســميات إلــى حالــة مــن عــدم الوضــوح فــي مصطلــح »منظمــة المجتمــع المدنــي« 
علــى المســتوى الوطنــي، فأحيانــًا كان يتــم الخلــط فــي خطــاب المســؤولين وصنــاع القــرار مــا بين منظمــات المجتمع 
المدنــي الفلســطينية والمســجلة لــدى وزارة الداخليــة وفــق قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة 

والهيئــات األهليــة الفلســطينية، ومــا بيــن المنظمــات األمميــة أو  المؤسســات الدوليــة األجنبيــة. 

10  قائمة بالمنشورات العربية للمعهد الديمقراطي الوطني
http://bit.ly/3GUlN6Q  11

12  تعريف البنك الدولي
http://bit.ly/3GTPmVU  13

14   المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، »مصطلحات المشاركة المدنية »، 2009.
https://bit.ly/3CYXza6  15
https://bit.ly/3ZEVz0y  16

http://bit.ly/3XmtSIr  17
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وبغــض النظــر عــن االختالفــات والتباينــات فــي التعريفــات المرتبطــة بمصطلــح )منظمــة المجتمــع المدني(، تشــترك 
كل التعريفــات فــي الخصائــص التالية:

المشــاركة والعضويــة التطوعيــة: وتعنــي التطــوع اإلرادي وغيــر اإلجبــاري للعضويــة والمســاهمة فــي 	 
هــذه المنظمــات. 

ــام بعملهــا وبدورهــا 	  ــك يمنحهــا االســتقاللية التامــة للقي ــة: حيــث إّن ذل ــة والمالي االســتقاللية اإلداري
ــة مؤسســة حكوميــة أو أمنيــة.  ــر تابعــة ألّي بعيــدًا عــن أي دور للحكومــة فيهــا، كمــا يجعلهــا غي

الشــفافية والمصداقيــة: يجــب علــى هــذه المنظمــات الكشــف عــن مصــادر تمويلهــا الماليــة، وعــن 	 
الهــدف مــن وجودهــا، وعــن المشــاريع التــي تقدمهــا للمجتمــع، كمــا يجــب تبنــي نظــام رقابــي يراقــب 

المصروفــات والمدخــالت الماليــة لمحاســبة قيــادات ومســؤولي هــذه المنظمــات. 

ــر 	  ــة: يجــب أن تكــون نشــاطاتها ومشــاريعها غي ــة والســعي إلــى تحقيــق منفعــة اجتماعي عــدم الربحي
ربحيــة وليــس الهــدف مــن ورائهــا كســب المــال أو تحقيــق ربــح شــخصي أو منفعــة خاصــة، بــل يكــون 

الهــدف منهــا المســاعدة وتنميــة المجتمــع وتحقيــق التكافــل للمجتمــع.

توفــر الغطــاء القانوـنـي لعملهــا: يجــب أن تعمــل هــذه المنظمــات تحــت قانــون الدولــة الموجــودة 	 
ــا.  فيه

االبتعــاد عــن العمــل السياســي: يجــب علــى هــذه المنظمــات عــدم التدخــل فــي أي قــرار سياســي مهمــا 	 
كان، كذلــك عــدم اعتبــار أي منظمــة مــن المنظمــات واجهــة أليــة جهــة أو حــزب أو نظــام سياســي، كمــا 

يجــب منــع السياســيين مــن تولــي أو قيــادة أي منصــب مــن المناصــب فــي المنظمــات.

تلعــب دورًا بيــن المواطــن والدولــة: تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بتمثيــل مصالــح الفئــات الضعيفة 	 
والمهمشــة والدفــاع عــن حقوقهــا أمــام صنــاع القــرار، باإلضافة للحــوار والتأثيــر في السياســات والخطط 

التنمويــة بشــكل عــام، ومراقبــة أداء المؤسســات الحكومية والقطاعــات العامة.

أنواع منظمات المجتمع المدني
بحســب األدبيــات العالميــة والتعريفــات الفلســفية والنظريــة الموســعة لمصطلــح »المجتمــع المدـنـي«، فــإن 
المجتمــع المدنــي قــد يشــمل مجموعــة كبيــرة مــن المنظمــات مــن حيــث طبيعــة عملهــا، نســتطيع حصرهــا فــي 

التالــي: 

النقابات
واالتحادات

مراكز البحوث
والدراسات

األحزاب
والحركات
السياسية 

المؤسسات
النسوية

الحركات
االجتماعية

المؤسسات
الحقوقية 

الجمعيات
األهلية

المراكز
التنموية

المؤسسات
والمراكز
الشبابية

منظمات
المجتمع
المدني

97



يوفــر القانــون الدولــي الحمايــة للحــق فــي تكويــن الجمعيــات ســواء كانــت ممارســته فــي شــكل منظمات رســمية أو 
غيــر رســمية. المنظمــات غيــر الرســمية هــي مجموعــات ليــس لهــا شــخصية اعتباريــة ولكــن يجمعهــا هــدف مشــترك 
أو مصلحــة مشــتركة تعمــل علــى تحقيقهــا. أمــا المنظمــات الرســمية فهــي مجموعــات تتمتــع بشــخصية اعتباريــة 

مســتقلة تحصــل عليهــا وفقــًا لمتطلبــات تشــريعات الدولــة التــي تمنحهــا هــذه الشــخصية االعتباريــة. 

ومعنــى )شــخصية اعتباريــة( هــي الشــخصية القانونيــة التــي يتمتــع بهــا مجموعــات األشــخاص الطبيعييــن، والتــي 
ترمــي إلــى تحقيــق هــدف معيــن، أو مجموعــات األمــوال المخصصــة لغــرض محــدد. وُتعــّد مجموعــات األشــخاص 

واألمــوال هــذه شــخصًا اعتباريــًا أو معنويــًا مســتقاًل عــن األشــخاص الطبيعييــن المشــكلين لــه.

ليس لها
شخصية اعتبارية

تتمتع
بالحماية دولية

المنظمات
غير الرسمية 

لها شخصية
اعتبارية

تتمتع
بالحماية دولية

المنظمات
الرسمية 

يجب االنتباه إلى األمور التالية: 

لــكل فــرد الحــق فــي إنشــاء جمعيــة مــع آخريــن، وال يجــوز وضــع القيــود التــي تنتهــك 	 
الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز.

خــالل 	  مــن  الرســمية،  بالصفــة  التمتــع  علــى  المنظمــات  الــدول  تجبــر  أن  يجــوز  ال 
ــا  ــماح له ــل الس ــن أج ــال، م ــبيل المث ــى س ــص عل ــى الترخي ــول عل ــجيل أو الحص التس
بالوجــود والعمــل بحريــة، وال يجــوز معاقبــة أو تجريــم المنظمــات غيــر الرســمية 
ـى صفــة رســمية. بموجــب القانــون أو ـفـي الممارســة العمليــة علــى أســاس افتقارهــا إـل

تصنيف منظمات المجتمع المدني حسب القانون الفلسطيني

إن اعتمــاد تصنيــف منظمــات المجتمــع المدنــي مرتبــط بمــا يحــدده القانــون الوطنــي الخــاص بهــذه المنظمــات، 
ــدور هــذه  ــه ل ــة حســب طبيعــة نظــام الحكــم فيهــا ورؤيت ــة لدول ــف مــن دول وهــذا اإلطــار القانونــي الناظــم يختل

المنظمــات وأهميتهــا.

وـفـي الحالــة الفلســطينية، ووفــق قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة 
الفلســطينية، يتــم التعبيــر عــن مصطلــح »منظمــة المجتمــع المدـنـي« بتصنيفْيــن أساســيْين، وهمــا:

الجمعية الخيريةالهيئة األهلية

ــن الســابقْين نفــس التعريــف، ولــم يفــرق بينهمــا وفــق قانــون رقــم )1(  إن القانــون الفلســطيني أعطــى التصنيفْي
لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة الفلســطينية، حيــث عــرف كل مــن »الجمعيــة الخيريــة« 
أو »الهيئــة األهليــة« بالتالــي: »هــي شــخصية معنويــة مســتقلة تنشــأ بموجــب اتفــاق بيــن عــدد ال يقــل عــن ســبعة 
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أشــخاص لتحقيــق أهــداف مشــروعة تهــم الصالــح العــام دون اســتهداف جنــي الربــح المالــي بهــدف اقتســامه بيــن 
األعضــاء أو لتحقيــق منفعــة شــخصية«.

اإلدماج وتشكيل اتحاد الجمعيات

ــات،  ــاد الجمعي ــكيل اتح ــاج وتش ــق اإلدم ــة ح ــات األهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــطيني للجمعي ــون الفلس ــى القان أعط
وذلــك كمــا ورد ـفـي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003م بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات 
الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، حيــث نصــت المــادة )39( فــي البــاب الســادس علــى أنــه: “1. يجــوز 
لجمعيتيــن مســجلتين أو أكثــر االندمــاج معــا دون أن يؤثــر ذلــك علــى حقــوق اآلخريــن تجــاه كل منهمــا قبــل الدمــج. 
2. يقــدم طلــب االندمــاج علــى النمــوذج المعــد لذلــك إلــى الدائــرة. 3. يقــدم طلــب االندمــاج مــن قبــل ممثــل واحــد 
علــى األقــل عــن كل جمعيــة تنــوي االندمــاج. 4. يجــب أن يكــون قــرار االندمــاج مصادقــا عليــه مــن قبــل الجمعيــات 

العموميــة للجمعيــات طالبــة االندمــاج، وفقــا للنظــام األساســي الخــاص بــكل جمعيــة” . 

ما هو المقصود بالحق في تشكيل الجمعيات؟
ــه األفــراد مــن أجــل   حق تشــكيل الجمعيــات واالنتمــاء إليهــا هو حــق أساســي يتعين أن يكفله القانون ويتمتع ب
تأســيس نظــام حكــم ديمقراطــي.  وهــذا الحــق يعنــي قــدرة مجموعــة مــن األفــراد علــى تكويــن جمعيــات بأشــكالها 

المختلفــة، والقــدرة علــى االنضمــام إليهــا، مــن أجــل تحقيــق وحمايــة مصالــح عامــة أو خاصة.  

وقــد أولــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان اهتمامًا كبيــرًا بالحق في تشــكيل الجمعيات والنقابــات واالتحادات 
بصفتــه جــزءًا أساســيًا مــن حقــوق اإلنســان.  فقــد نصــت المادة )20( من اإلعــالن العالمــي لحقوق اإلنســان18 على: 

لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. 	 

ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما.«	 

ومــن بيــن مــا تنــص عليــه المــادة )23( مــن اإلعــالن نفســه أن “لــكل شــخص حــق إنشــاء النقابــات مــع 	 
ــة مصالحــه.” ــن واالنضمــام إليهــا مــن أجــل حماي آخري

وبهــذا المعنــى، ُيشــكل الحــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات واحــدًا مــن الضمانــات األساســية لتعزيــز المشــاركة 
ــم  ــز مفاهي ــر فــي تعزي ــه ُيســهم بشــكل كبي ــر حقــوق اإلنســان، كون ــة وإعمــال معايي ــة وحماي ــة المجتمعي والرقاب
الديمقراطيــة والرقابــة علــى الســلطات الثــالث واحتــرام حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن الضحايــا والتخفيــف مــن حــدة 
المشــكالت االقتصاديــة واالجتماعيــة القائمــة خاصــة فــي أوقــات الكــوارث والحــروب وتقديــم المســاعدة للفئــات 

الضعيفــة فــي ســياق تكامــل األدوار.

وحظــي الحــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات واالنضمــام إليهــا والمشــاركة فيهــا بمكانــة مهمــة فــي المواثيــق 
والتشــريعات الدوليــة التــي وفــرت حمايــة واضحــة لهــذا الحــق، وحظــرت علــى الــدول وضــع عراقيــل أو اتخــاذ 
اجــراءات تقيــد مــن حريــة تشــكيل وعمــل الجمعيــات والنقابــات واالنضمــام إليهــا، وبموجــب األحــكام الــواردة فــي 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان تلتــزم الدولــة باحتــرام الحــق فــي تشــكيل منظمــات تعنــى بالشــؤون السياســية 

والعامــة وااللتحــاق بهــذه المنظمــات.

https://bit.ly/3Xp2v0f  18
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وعليــه يجــب علــى الــدول أن تضمــن فــي إدارتهــا الداخليــة توفيــر المنــاخ المالئــم بغيــة تمكيــن مواطنيهــا مــن 
ممارســة حقوقهــم المعتــرف بهــا، وتجريــم االعتــداء والتضييــق عليهــا.

ما هو الحق في تشكيل الجمعيات؟ 

ــة  ــى مجموع ــام إل ــي االنضم ــق ف ــو الح ــا ه ــات أو تكوينه ــى الجمعي ــام إل ــع واالنضم ــة التجمُّ ــي حري ــق ف ” الح
رســمية أو غيــر رســمية لالنخــراط فــي عمــل جماعــي. ويشــمل هــذا الحــق فــي تشــكيل مجموعــة أو االنضمــام 

إليهــا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فإنــه يشــمل أيضــا الحــق فــي عــدم اإلكــراه علــى االنضمــام للجمعيــات “.

مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة19 

” حــق األشــخاص الطبيعيــة واالعتباريــة فــي تشــكيل أو االنضمــام إلــى مجموعــة مــن األشــخاص ذوي التفكيــر 
المماثــل لتحقيــق مصالــح مشــتركة “.

 ICNL20 المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني

وفق التعريفات السابقة للحق في تشكيل الجمعيات، فإنه: 

ال يشترط أن تكون الجمعية مسجلة لممارسة الحق في تشكيل الجمعيات. 	 

ال يجــوز للــدول الحــد مــن هــذا الحــق لبعــض الفئــات علــى أســاس العــرق أو اللــون أو 	 
الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي )ســواء سياســي أو غيــر سياســي(، أو األصــل القومــي 

ــر.  ــل آخ ــد أو أي عام ــروة أو المول ــي أو الث أو االجتماع

نــة واالمتنــاع عــن 	  علــى الــدول االلتــزام باتخــاذ تدابيــر إيجابيــة إليجــاد بيئــة مواتيــة وممكِّ
تبنــي قيــود غيــر مبــررة تعرقــل ممارســة الحــق فــي تكويــن.

ــى 	  ــول عل ــات فــي الحص ــق الجماع ــا ح ــات أيض ــكيل الجمعي ــة تش ــق فــي حري ــمل الح  يش
التمويــل والمــوارد.

https://www.ohchr.org  19
https://www.icnl.org  20

100



الحماية الدولية للحق في تشكيل الجمعيات
ما هو المقصود بمفهوم الحماية الدولية؟

اختلــف فقهــاء القانــون الدولــي فــي تعريــف مصطلــح الحمايــة الدوليــة، فمنهــم مــن توســع بتعريفهــا والمطالبــة 
بهــا، ومنهــم مــن ضيــق هــذا التعريــف وحــدده. المالحــظ أن كل االتفاقيــات والمعاهــدات التــي ذكــرت مصطلــح 
الحمايــة الدوليــة لــم تحــاول تعريفــه ولــم تــورد تعريفــا لــه، وإنمــا اكتفــت بذكــر مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي ُتلــزم 

بهــا الــدول ســواء أكان هــذا االلتــزام قانونيــًا أم أدبيــًا.

ــأن لألفــراد حقوقــًا، وأن  ــُة، اإلقــراَر ب ــة: “تعنــي الحماي ــة الدولي ــون اإلنســاني الحماي عــّرف القامــوس العلمــي للقان
الســلطات التــي تمــارس الســلطة عليهــم لديهــا التزامــات، وتعنــي )1( الدفــاع عــن الوجــود القانونــي لألفــراد، إلــى 
جانــب وجودهــم المــادي، و)2( ربــط الصلــة القضائيــة للمســؤولية بسلســلة إجــراءات المســاعدة التــي تضمــن ســالمة 

األفــراد21”.

لذلــك تعكــس فكــرة الحمايــة جميــع اإلجــراءات الماديــة التــي تّمكــن األفــراد المعرضيــن للخطــر مــن التمتــع 
الدوليــة. االتفاقيــات  ـفـي  المنصــوص عليهــا  بالحقــوق والمســاعدة 

ما هي المعايير الدولية الناظمة للحق في تشكيل الجمعيات وشروط تقييده؟

يعتبــر “العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية22” هــو المعيــار الدولــي األساســي للحــق فــي تشــكيل 
ــات، وهو:  الجمعي

معاهدة دولية ملزمة تنشئ التزامات على الدول المصادقة والمنضمة.	 

دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في 23 آذار 1976.	 

ــة ممــا 	  ــم المصادقــة علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن قبــل 173 دول ت
جعلــه مــن بيــن أكثــر المعاهــدات التــي تمــت المصادقــة عليهــا علــى نطــاق واســع.

International Covenant on Civil and Political Rightsانضمت دولة فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 2014.	 
Last Updated: 04 Jul 2019

Country Status

    

Definition and meta-data: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/MetadataRatificationStatus.pdf
Source: Database of the United Nations Office of Legal Affairs (OLA) https://treaties.un.org
For application of treaties to overseas, non-self-governing and other territories, shown here in grey, see https://treaties.un.org

Note: The boundaries and the names shown and the designations used on these maps do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Final boundary between the Republic of Sudan and
the Republic of South Sudan has not yet been determined Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and
Kashmir has not yet been agreed upon by the parties.

State Party (173) Signatory (6) No Action (18)

http://bit.ly/3XlFU4B  21
https://bit.ly/3ZKd7bI  22
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ضمانات دولية إضافية لحماية الحق في تشكيل الجمعيات
الحــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات مكفــول أيضــا بموجــب مجموعــة مــن االتفاقيــات والمعاهــدات والمواثيــق 

والصكــوك الدوليــة األخــرى:

المادة 20 و23 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان23.

المادة 20:

ية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية.. 1 لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ

ال يجوز إرغاُم أحٍد على االنتماء إلى جمعية ما.. 2

المادة 23:

يــة اختيــار عملــه، وفــي شــروط عمــل عادلــة وُمرضيــة، وفــي الحمايــة . 1 لــكلِّ شــخص حــقُّ العمــل، وفــي حرِّ
ــن البطالة. م

لجميع األفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أٍجر متساٍو على العمل المتساوي.. 2

لــكلِّ فــرد يعمــل حــقٌّ فــي مكافــأة عادلــة وُمرضيــة تكفــل له وألســرته عيشــًة الئقــًة بالكرامة البشــرية، . 3
وُتســتكَمل، عنــد االقتضــاء، بوســائل أخرى للحمايــة االجتماعية.

لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه.. 4

المادة 15 من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل24.

المادة 15:

تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تشكيل الجمعيات وفى حرية االجتماع السلمي.. 1

ال يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بأيــة قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــا للقانــون والتــي . 2
ــة األمــن الوطنــي أو الســالمة العامــة أو النظــام  تقتضيهــا الضــرورة فــي مجتمــع ديمقراطــي لصيان

العــام، أو لحمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم.

المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة25.

المادة 7:

تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة 
للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق فــي:

)أ( التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة، واألهليــة لالنتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب 
أعضاؤهــا باالقتــراع العــام،

)ب( المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــى تنفيــذ هــذه السياســة، وفــى شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة 
جميــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة،

)ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

https://bit.ly/3Xp2v0f  23
/https://www.unicef.org  24

https://bit.ly/3iSEQX9  25
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المادة 29 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة26.

المــادة 29:  ضمــن الــدول األطــراف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحقــوق السياســية وفرصــة التمتــع بهــا علــى أســاس 
المســاواة مــع اآلخريــن، وتتعهــد بمــا يلــي:

أن تكفــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إمكانيــة المشــاركة بصــورة فعالــة وكاملــة ـفـي الحيــاة السياســية 	 
والعامــة علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، إمــا مباشــرة وإمــا عــن طريــق ممثليــن يختارونهــم بحريــة، بمــا 
ــا:  ــبل منه ــدة س ــك بع ــوا، وذل ــوا وُينَتخب ــي يصوت ــة ك ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش ــق والفرص ــة الح ــك كفال فــي ذل

المشــاركة فــي المنظمــات والرابطــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بحيــاة البلــد العامــة والسياســية، بمــا . 1
فــي ذلــك أنشــطة األحــزاب السياســية وإدارة شــؤونها؛

ـى تمثيلهــم علــى كل مــن . 2 إنشــاء منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واالنضمــام إليهــا كــي تتوـل
الوطنــي واإلقليمــي والمحلــي؛ الصعيــد 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   )8( المــادة 
.27 والثقافيــة

المادة 8:

1. تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

ـى النقابــة التــي . 1 حــق كل شــخص ـفـي تكويــن النقابــات باالشــتراك مــع آخريــن وـفـى االنضمــام إـل
يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصالحــه االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وحمايتهــا. وال يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق أليــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا 
القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام 

ــم. ــن وحرياته ــوق اآلخري ــة حق أو لحماي

حــق النقابــات فــي إنشــاء اتحــادات أو اتحــادات حالفيــة قوميــة، وحــق هــذه االتحــادات فــي تكويــن . 2
منظمــات نقابيــة دوليــة أو االنضمــام إليهــا.

حــق النقابــات ـفـي ممارســة نشــاطها بحريــة، دونمــا قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون . 3
وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة 

ــن وحرياتهــم. حقــوق اآلخري

المادة )5( من اإلعالن بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان28.

المادة 5:

لغــرض تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية يكــون لــكل فــرد الحــق، بمفــرده وباالشــتراك مــع 
غيــره وعلــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي فــي االلتقــاء أو التجمــع ســلميا، وتشــكيل منظمــات أو جمعيــات أو 
جماعــات غيــر حكوميــة واالنضمــام إليهــا واالشــتراك فيهــا، واالتصــال بالمنظمــات غيــر الحكوميــة أو بالمنظمات 

الحكوميــة الدوليــة.

https://bit.ly/3wcqNP8  26
https://bit.ly/3D1HHnk  27
https://bit.ly/3ZKS20N  28
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المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان:

المادة 24:

لكل مواطن الحق في:

حرية الممارسة السياسية.. 1

المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.. 2

ترشــيح نفســه أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعلى قــدم المســاواة بين جميــع المواطنين . 3
بحيــث تضمــن التعبير الحــر عــن إرادة المواطن.

أن تتــاح لــه علــى قــدم المســاواة مــع الجميــع فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده علــى أســاس . 4
تكافــؤ الفــرص.

حرية تشكيل الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها.. 5

حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.. 6

ال يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــا للقانــون، والتــي . 7
تقتضيهــا الضــرورة فــي مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق اإلنســان، لصيانــة األمــن الوطنــي أو النظــام 
ــر وحرياتهــم. ــة حقــوق الغي العــام أو الســالمة العامــة أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو لحماي

“الحماية والتقييد” للحق في تشكيل الجمعيات
قبل الحديث عن »الحماية والتقييد« هناك أمور حول هذا المفهوم يجب أخذها بعين االعتبار، وهي: 

ال تتمتع جميع مبادئ حقوق اإلنسان بنفس مستوى الحماية.. 1

بعــض حقــوق اإلنســان األساســية »مطلقــة«. وتشــمل هــذه الحقــوق حظــر التعذيــب والــرق والقوانيــن . 2
الجنائيــة بأثــر رجعــي. ويعنــي الطابــع المطلــق لهــذه الحقــوق أنــه ال يجــوز تقييــد هــذه الحقــوق. علــى 
ــة  ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــادة )2( من اتفاقي ــال، الم ــبيل المث س
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة29 تنــص علــى أنــه »ال يجــوز التــذرع بظــروف اســتثنائية مهمــا كانــت، 
ســواء كانــت حالــة حــرب أو تهديــًدا بالحــرب، أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــي أو أي حالــة طــوارئ عامــة 

أخــرى، كمبــرر للتعذيــب”.

ــض . 3 ــة بع ــن ممارس ــد م ــدول أن تح ــن لل ــى يمك ــا؛ بمعن ــة فــي طبيعته ــت مطلق ــوق ليس ــم الحق معظ
ــن  ــق. وم ــرس الح ــي تك ــدة الت ــكام المعاه ــا فــي أح ــم توضيحه ــي ت ــروط الت ــت الش ــوق إذا تحقق الحق

ــع. ــة التجم ــات وحري ــكيل الجمعي ــة تش ــر، وحري ــة التعبي ــق فــي حري ــك الح ــى ذل ــة عل األمثل

“الحماية والتقييد” للحق في تشكيل الجمعيات

تنص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

”1- لــكل فــرد حــق فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات واالنضمــام إليهــا 
مــن أجــل حمايــة مصالحــه“.

متى يمكن تقييد الحق في تشكيل الجمعيات؟

يمكــن أن يتــم تقييــد الحــق فــي تكويــن الجمعيــات، فهــو ليــس حقــًا مطلقــًا، ويمكــن تقييــد هــذا الحــق بشــروط 
واجــب توافرهــا مجتمعــة. وردت شــروط التقييــد فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 22 المشــار إليهــا أعــاله. 

http://bit.ly/3CZE0hX  29
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تنــص هــذه الفقــرة علــى مــا يلــي: »-2 ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك التــي ينــص 
عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو 

النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم«.

ما هي الشروط الواجب توافرها في القيود؟

هل نص على هذه القيود في القانون بشكل محدد؟	 

هل معايير التقييد واضحة وال لبس فيها ومتوقعة؟	 

هل القيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي؟	 

ما هو القيد المنصوص عليه في القانون؟

البد وأن يكون القيد واردًا في قانون مكتوب.	 

البد وأن يكون القانون سهل الوصول إليه من العموم وسهل التنبؤ به.	 

البد وأن يكون القيد مكتوبًا بصورة واضحة وبلغة خالية من الغموض وال لبس فيها.	 

ما هو القيد الضروري في مجتمع ديمقراطي؟

تعني كلمة »ضروري« وجود حاجة اجتماعية ملحة تستدعي التقييد.	 

ال بد وأن تكون أسباب الدول في التقييد أقل السبل المتاحة تدخاًل.	 

ال بد وأن يكون التقييد متناسبًا مع الغرض المنشود من التقييد.	 

ما هي المصالح المشروعة للتقييد؟

حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم	 

حماية الصحة أو األخالق	 

الحفاظ على النظام العام	 

الحفاظ على األمن القومي أو السالمة العامة	 

على سبيل المثال: 

بحجــة مكافحــة اإلرهــاب أو التطــرف، قــد تتعــرض الجمعيــات التــي تتألــف مــن أقليــات، 	 
بمــا فيهــا األقليــات الدينيــة أو اللغويــة أو اإلثنيــة، لتأخيــر التســجيل أو رفضــه أو للمضايقــة 

أو التدخــل. 

ــالمة 	  ــن القومــي والس ــان األم ــروعة لضم ــا المش ــدول حاجته ــض ال ــتغل بع ــن أن تس يمك
العامــة كذريعــة إلســكات األصــوات الناقــدة أو المعارضــة للحكومــات.

ـى أن هــذه القيــود يجــب أن تتحقــق مجتمعــة. وعليــه، فــإن أي قيــود تفرضهــا الدولــة  وهنــا يجــب االنتبــاه إـل
ــأن  نظــرا لدواعــي النظــام العــام أو األمــن القومــي، علــى ســبيل المثــال، يجــب أن تتوفــر فيهــا الشــروط األخــرى ب
يكــون منصوصــًا عليهــا بشــكل واضــح ومحــدد وأن تكــون متناســبة وضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي. فالمصالــح 
المشــروعة المذكــورة فــي المــادة 22 بفقرتهــا الثانيــة ليســت لوحدهــا كافيــة بغيــة تبريــر أي قيــود يتــم فرضهــا 

علــى الحــق فــي تكويــن الجمعيــات.
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نة لتنظيم الحق في تشكيل الجمعيات؟ ما أهمية تبني قوانين ممكِّ

تعزيز التطبيق الكامل لحريات تشكيل الجمعيات والتجمع والتعبير.	 

السماح بالتعبير عن المصالح المتنوعة في المجتمع.	 

تعزيز التسامح واالستقرار وسيادة القانون.	 

دعم بناء أنظمة ديمقراطية.	 

السماح للمنظمات بالمساهمة في إعادة اإلعمار والتنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية.	 

المشاركة في صنع السياسات العامة والقوانين والتشريعات.	 

ن الناظم لمنظمات المجتمع المدني مضمون القانون الممكِّ

نــة  لهــذه المنظمــات، يجــب أن  لضمــان أن تكــون القوانيــن الناظمــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدـنـي ممكِّ
تتضمــن األمــور التاليــة: 

تعريف واضح لمنظمات المجتمع المدني. 1

أنواع المنظمات التي يمكن إنشاؤها. 2

متطلبات التشكيل . 3

تحريم المنفعة الخاصة. 4

توضيح وضعية المنفعة العامة. 5

الحــد األدـنـى مــن قواعــد الحوكمــة مــع إتاحــة المجــال للمنظمــات لتحــدد التفاصيــل ذات العالقــة . 6
لشــؤونها بإدارتهــا 

إتاحة الحق في الوصول والوصول إلى الموارد من الجهات المحلية والدولية. 7

اجــراءات حــل المنظمــات وإنهاءهــا )بمــا فــي ذلــك إتاحــة الحــل الطوعــي والنــص علــى الحــل اإلجبــاري . 8
كآخــر الوســائل المتاحــة وبنــاء علــى قــرار قضائــي قابــل للطعــن(

أمثلــة علــى خيــارات أقــل تقييــدًا لمعالجــة المخــاوف المشــروعة كالمخــاوف ذات الصلــة بتمويــل 
اإلرهــاب أو المخــاوف المتعلقــة باألمــن القومــي

ــات، يمكــن معالجــة هــذه المخــاوف باســتخدام  ــن الجمعي ــى الحــق فــي تكوي ــود عل ــداًل مــن فــرض قي ب
ــل: ــن أخــرى مث قواني

1. القوانيــن المصرفيــة: فــرض قيــود علــى البنــوك مــن مثــل اإلبــالغ عــن المعامــالت بالعمــالت أو اإلبــالغ 
عــن األنشــطة المشــروعة هــو خيــار أنســب وأقــل تدخــاًل فــي الحــق فــي تكويــن الجمعيــات كــون البنــوك 
أطــراف ثالثــة مســتقلة لديهــا مصلحــة وحافــز لالمتثــال للقانــون، كمــا وأنهــا تمتلــك أفضــل المعلومــات 
لتحديــد مواطــن الضعــف وعوامــل الخطــر وقــد يكــون أســهل عليهــا تحديــد أي حــاالت تمويــل لإلرهــاب.

ــم:  فــي حــال وجــود جهــات أو فئــات معينــة مدرجــة علــى قائمــة  ــات وقوانيــن فحــص القوائ 2. العقوب
مــن قوائــم اإلرهــاب المعتمــدة فــي الدولــة، فــال حاجــة لفــرض قيــود فــي القوانيــن الناظمــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي لمنعهــا مــن التعامــل مــع هــذه الفئــات. يمكــن عوضــًا عــون ذلــك إدراج هــذه القيــود في 
قوانيــن العقوبــات أو قوانيــن فحــص القوائــم والتــي بالعــادة تطبــق علــى الجميــع )مــن أفــراد ومنظمــات 

وشــركات(.

3. تجريــم األعمــال اإلرهابيــة: مــن األفضــل أن يتــم تنــاول اإلرهــاب فــي قوانيــن العقوبــات إذ تســري هــذه 
ــر  ــكل مباش ــتهدف بش ــا وتس ــبوهة، كم ــطة مش ــن فــي أنش ــخاص المتورطي ــع األش ــى جمي ــن عل القواني

ممارســة الســلوك المحظــور.
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المبادئ الواجب احترامها لحماية الحق في تشكيل الجمعيات

المبدأ 1: الحق في التشكيل

يحمــي القانــون الدولــي الحــق فــي تشــكيل والمشــاركة واالنضمــام إلــى منظمــات المجتمــع 	 
المدنــي.

البد من السماح بممارسة هذا الحق لتحقيق أوسع نطاق من األهداف.	 

البد من السماح ألوسع نطاق من األفراد تأسيس وتشكيل جمعيات.	 

ال يجوز وضع حد أدنى لعدد المؤسسين.. 1

ال يجوز فرض قيود ذات عالقة بما يلي:. 2

العمر: الحق في تشكيل الجمعيات مكفول لكافة األعمار بما في ذلك لألطفال.	 

ــد 	  ــى ح ــب عل ــن واألجان ــول للمواطني ــات مكف ــكيل الجمعي ــق فــي تش ــية: الح الجنس
ســواء.

النوع االجتماعي: الحق مكفول لإلناث والذكور.	 

العرق: الحق مكفول لجميع اإلثنيات واألعراق أغلبية أو أقلية.	 

المبدأ 2: الحق في العمل دون تدخل الدولة غير المبرر

الحوكمة الداخلية:

المؤسسون/األعضاء أحرار في تنظيم الحوكمة الداخلية للمنظمة.	 

ال يجوز تدخل الحكومة في الشؤون الداخلية للمنظمات على نحو غير مبرر.	 

الحل واإلنهاء:

اإلنهاء/الحــل الطوعــي: ينبغــي الســماح باإلنهــاء الطوعــي مــن قبــل أعلــى هيئــة إداريــة فــي 	 
المنظمــة.

اإلنهاء/الحــل غيــر الطوعــي: يجــب أن يفــي اإلنهــاء أو الحــل غيــر الطوعــي لمنظمــة المجتمــع 	 
المدنــي بمعاييــر القانــون الدولــي:

االسترشاد بمعايير موضوعية.. 1

ال للقرارات التعسفية.. 2

العقوبة القصوى.. 3

يجب أن يكون بقرار به المحكمة ويجب أن يكون القرار قابال لالستئناف.. 4

أيلولة األصول: 

ينبغي توزيع األصول عقب الحل على منظمة أخرى ذات هدف مماثل.	 
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مبدأ 3: الحق في حرية التعبير

الحق في حرية التعبير سواء على المستوى الفردي أو من خالل المنظمات.	 

يشــمل التعبيــر عــن األفــكار التــي ال تحظــى بالشــعبية أو الناقــدة للحكومــة، طالمــا كان 	 
التعبيــر عنهــا ســلميا.

يمكــن أن يتضمــن التعبيــر انتقــاد للقانــون أو السياســة الحكوميــة مثــاًل كمــا ويمكــن أن يكون 	 
إيجابيــًا كأن يتــم التعبيــر عــن وضــع إيجابــي لحقوق اإلنســان.

ال يمكــن تبريــر التدخــل إال عندمــا ينــص عليــه القانــون ويكــون ضروريــًا لتحقيــق المصالــح 	 
المشــروعة المشــار إليهــا أعــاله.

مبدأ 4: الحق في التواصل والتعاون

الحق في التواصل وطلب التعاون مع:

ممثلي المجتمع المدني اآلخرين.	 

المنظمات الدولية واألجنبية.	 

الجهات الحكومية.	 

ــادرة 	  ــيقية ق ــات التنس ــن الهيئ ــرى م ــواع األخ ــات واألن ــبكات واالئتالف ــون الش ــي أن تك ينبغ
ــر رســمية. ــات غي ــار العمــل ككيان ــى اختي عل

ــول 	  ــع القانونــي والحص ــاس الوض ــى التم ــادرة عل ــبكات ق ــات والش ــون االئتالف ــي أن تك ينبغ
عليــه.

ينبغــي عــدم حرمــان االئتالفــات والشــبكات مــن الحقــوق والمزايــا التــي يتيحهــا الوضــع 	 
القانوـنـي.

مبدأ 5: الحق في الحصول والوصول إلى الموارد المالية

تعــد قــدرة الجمعيــات علــى الحصــول علــى األمــوال والمــوارد جــزءًا أساســيًا ال يتجــزأ مــن الحــق 	 
فــي حريــة تشــكيل الجمعيــات. 

ال يجــوز فــرض شــرط الحصــول علــى موافقــة الســلطات قبــل االســـتفادة مـــن التمويــل المحلــي 	 
واألجنبي. 

فــي حــال اشــتراط الموافقــة المســبقة، يعــد التأخيــر غيــر المبــرر فــي الموافقــة علــى تمويــل 	 
مشــروع جمعيــة مــا اجــراء غيــر متوائــم مــع المعاييــر الدوليــة.

يجــب حمايــة األفــراد المشــاركين فــي الجمعيــة والجمعيــة نفســها وتمكينهــم مــن المشــاركة 	 
فــي عمليــة صنــع وتنفيــذ وتقييــم السياســات والقوانيــن التــي تؤثــر علــى جمــع األمــوال.

يجــب أن تعتــرف البنــوك بحــق منظمــات المجتمــع المدـنـي ـفـي فتــح حســابات مصرفيــة 	 
المصرفيــة. الخدمــات  واســتخدام 

مـنح إعفـاءات ضريبية وغيرها من اإلعفاءات واالمتيازات للجمعيات.	 

يجــب عــدم وصــم أو تصنيــف منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتلقــى تمويــاًل دوليــًا علــى أنهــم 	 
عمــالء أجانــب، وعــدم مهاجمتهــا فــي وســائل اإلعــالم العامــة مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل 

جهــات أخــرى.

مــن الضــروري عــدم لجــوء الــدول إلــى ممارســة الضغــط الضريبــي لـــثني الجمعيــات عــن تحصيــل 	 
األمــوال وال ســيما مــن الخــارج.
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مبدأ 6: الحق في الخصوصية

يجــب علــى الســلطات أن تحتــرم حــق الجمعيــات فــي الخصوصيــة وفقــًا لمــا تنــص عليــه المــادة 	 
)17( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ال يجوز للحكومة التدخل في خصوصية المنظمات على نحو غير مبرر. 	 

ل الســلطات الحــق فــي فــرض شــروط علــى أي قرارات أو أنشــطة للجمعيـــات، 	  ال ينبغــي أن ُتخــوَّ
أو إبطـــال انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو جعــل صالحيــة قــرارات أعضــاء المجلــس مشــروطة 
بحضــور ممثــل حكومــي خــالل اجتمــاع المجلــس، أو طلــب ســحب قــرار داخلــي، أو طلــب رفــع 
ــابق  ــا دون س ــة م ــش مبانــي جمعي ــول وتفتي ــات، أو دخ ــن الجمعي ــبقة م ــنوية مس ــر سـ تقاري

إنــذار. 

يعتــرف المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات  بحـــق 	 
أجهــزة مســتقلة فــي فحــص ســجالت الجمعيــات كآليــة لضمــان الشــفافية والمســاءلة، غيــر أن 
مثــل هــذا اإلجــراء ال ينبغــي أن يكــون تعســفيًا ويجــب أن يحتــرم مبــدأ عــدم التمييــز والحــق فــي 

الخصوصيــة وأال يعــرض للخطــر اســتقالل الجمعيــات وســالمة أعضائهــا. 
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اإلطار القانوني الفلسطيني الناظم للحق في 
تشكيل الجمعيات

السياق القانوني العام للحق في تشكيل الجمعيات
كفــل القانــون األساســي الفلســطيني للعــام 2003 المعــدل لســنة 2005 حــق تشــكيل الجمعيــات فــي . 1

ــات  ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــات فــي فلســطين ألحــكام قان ــه30. تخضــع الجمعي المــادة )26( من
األهليــة رقــم )1( لســنة 2000 باإلضافــة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003 بشــأن الالئحــة 
التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000. ويعــد قانــون رقــم )1( 
لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة مــن القوانيــن الجيــدة فــي الوطــن العربــي 

مــن حيــث الصياغــة والوضــوح والتأســيس الســليم. 

يعتبــر قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000 العنصــر الرئيســي فــي اإلطــار . 2
الناظــم لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية. وقــد جــاءت المــادة رقــم )1( مــن هــذا القانــون الصادر 
عــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني لتنــص بشــكل رســمي علــى حــق المواطنيــن الفلســطينيين فــي 
»ممارســة األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والمهنيــة والعلميــة بحريــة كاملــة ومــن بينهــا الحــق فــي 
إنشــاء وتســيير الجمعيــات واالتحــادات والهيئــات األهليــة«. كمــا ينــص القانــون علــى شــروط وأشــكال 

ممارســة هــذا الحــق فــي األحــكام المختصــرة التــي أوردهــا القانــون الحقــًا.

وفــرت النصــوص المذكــورة فــي القانــون األساســي الفلســطيني، وقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئات . 3
األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، مــن الناحيــة النظريــة، مناخــا كافيــا للمجتمــع المدـنـي الفلســطيني 
ليكــون ناشــطا بحريــة، حيــث أولــى المشــرع الفلســطيني اهتمامــا خاصــا بــدور المجتمــع المدنــي، وخاصــة 
الهيئــات األهليــة التــي لعبــت دورا كبيــرا ـفـي تعزيــز صمــود المجتمــع الفلســطيني ـفـي مواجهــة 
االحتــالل اإلســرائيلي قبــل إنشــاء الســلطة الفلســطينية، حيـــث ألغـــى المـــشرع الفلســطيني بعــض 
ــزة  ــة وقطــاع غـ ــة التــي تضمنتهــا القوانيــن التــي كانــت مطبقــة فــي الضفــة الغربي ــات القانوني العقب
قبـــل إصــدار قانــون الجمعيــات )قانــون الجمعيــات العثمانــي لســنة 1907 المعمــول بــه فــي محافظــات 

ــه فــي محافظــات الضفــة(.  ــة األردنــي لســنة 1966م المعمــول ب غــزة، وقانــون الجمعيــات الخيري

وضــع المشــرع الفلســطيني حريــة الجمعيــات علــى قــدم المســاواة مــع الحريــات العامــة األساســية . 4
األخــرى المتعلقــة بمباشــرة حــق التعبيــر عــن الــرأي واألفــكار، ولكــن تبقــى المعضلة في كيفيـــة تـــصرف 
ــان،  ــن األحي ــر م ــلها فــي كثي ــة ش ــة، لدرج ــات العام ــوق والحري ــد الحق ــة فــي تقيي ــسلطات الحكومي الـ

ــح العــام والنظــام العــام والحفــاظ علــى األمــن القومــي وغيرهــا.  ــرات الصال بتبري

يترتــب علــى اعتبــار حريــة تشــكيل الجمعيــات والهيئــات األهليــة مــن عــداد الحريــات األساســية أنــه ال . 5
يحــق ألي ســلطة ســوى الســلطة التشــريعية، وبموجــب قوانيــن، الحــد مــن تلــك الحريــة. 

يتــم تســجيل الجمعيــات فــي فلســطين بموجــب المــادة )4( مــن قانــون رقــم 1 لســنة 2000 المذكــور . 6
ــن  ــدم ورود رد م ــال ع ــًا فــي ح ــة ضمني ــة مقبول ــجيل الجمعي ــى تس ــة عل ــر الموافق ــث تعتب ــاله31. حي أع
وزارة الداخليــة خــالل ســتين يومــًا، مــا لــم يتــم رفــض تســجيل الجمعيــة أساســًا، ومــا يتبيــن لدينــا وجــود 
حــاالت تقــوم الــوزارة بطلــب التعديــالت التــي ال يتــم تصحيحهــا وبذلــك ترفــض التســجيل أو ال تتجــاوب 
معــه وبذلــك تمــر المــدة المنصــوص عليهــا دون الحصــول علــى قــرار الموافقــة أو الرفــض، ومــن هــذه 
التعديــالت طلــب تعديــل علــى النظــام األساســي، أو تغييــر بعــض األعضــاء، أو طلــب معلومــات إضافيــة 

أو نواقــص فــي الملفــات.

30  نصــت المــادة )26) مــن القانــون األساســي لســنة 2003 المعــدل لســنة 2005 علــى: »للفلســطينين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــراًد وجماعــات ولهــم 
علــى وجــه الخصــوص الحقــوق األتيــة:1) تشــكيل األحــزاب السياســية واإلنضمــام إليهــا وفقــا للقانــون. 2) تشــكيل النقابــات والجمعيــات واإلتحــادات والروابــط واألنديــة 

والمؤسســات الشــعبية للقانــون...«. 
31  نصــت المــادة رقــم )4) مــن قانــون الجمعيــات الخيريــة علــى: »علــى مؤسســي الجمعيــة أو الهيئــة تقديــم طلــب خطــي مســتوٍف للشــروط إلــى الدائــرة المختصــة فــي 
وزارة الداخليــة وموقــع مــن ثالثــة علــى األقــل مــن المؤسســين المفوضيــن بالتســجيل والتوقيــع عــن الجمعيــة أو الهيئــة، ومرفــق بثالثــة نســخ مــن النظــام األساســي 

وموقعــة مــن أعضــاء اللجنــة التأسيســية... .« مرجــع ســابق 3 
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قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة الفلســطينية رقــم )1( لســنة 2000 
وتعديالتــه لعــام 2021

ــر الفلســطينية  ــة لمنظمــة التحري ــة التنفيذي ــخ 25/5/1999م مــن قبــل رئيــس اللجن ــون بتاري ــم إصــدار هــذا القان ت
رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث جــاء إصــدار هــذا القانــون باالســتناد علــى كل مــن: 

ــه فــي محافظــات . 1 ــة المعمــول ب ــات العثمانــي الصــادر فــي 29 رجــب ســنة 1327 هجري ــون الجمعي قان
غــزة.

ــة . 2 ــات االجتماعي ــة والهيئ ــات الخيري ــأن الجمعي ــنة 1966م بش ــم 33 لس ــة رق ــات الخيري ــون الجمعي قان
ــه فــي محافظــات الضفــة. المعمــول ب

مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الفلسطيني.. 3

موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني. . 4

مراحل تعديل 

قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية رقم )1( لسنة 2000

التعديــل األول: قــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2011 بشــأن تعديــل قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 
األهليــة رقــم )1( لســنة 2000

نــص هــذا القــرار بقانــون علــى تعديــل المــادة )39( مــن القانــون األصلــي، والتــي كانــت تنــص قبــل التعديــل علــى 
التالــي: 

ــرد  ــوم بج ــر ويق ــٍف بأج ــا مص ــن له ــة يعي ــة أو الهيئ ــت الجمعي ــون إذا حل ــذا القان ــكام ه ــع أح ــارض م ــا ال يتع “بم
أموالهــا ومحتوياتهــا حيــث يجــري التصــرف فيهــا طبقــًا لمــا هــو مذكــور فــي نظامهــا األساســي وإذا لــم يذكــر 
النظــام كيفيــة التصــرف فــي أموالهــا تقــوم الــوزارة بتحويــل أمــوال الجمعيــة أو الهيئــة المنحلــة إلــى الجمعيــات 
والهيئــات ذات الغايــة المماثلــة مــع مراعــاة معاشــات ومكافــآت وحقــوق موظفــي الجمعيــة المنحلــة وتكــون 
مســتثناة مــن اإلحالــة. فــي حالــة حــل الجمعيــة أو الهيئــة تــؤول جميــع ممتلكاتهــا النقديــة والعينيــة إلــى جمعيــة 
فلســطينية مشــابهة لهــا فــي األهــداف تحــدد مــن قبــل الجمعيــة أو الهيئــة المنحلــة. فــي جميــع األحــوال يجــب 
أن تنفــق أمــوال وممتلــكات الجمعيــة أو الهيئــة المنحلــة وفقــًا ألغراضهــا داخــل حــدود األراضــي الفلســطينية”.

وقــد جــاء قــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2011 بشــأن تعديــل قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم 
)1( لســنة 2000 لتصبــح المــادة )39( علــى النحــو اآلتــي:

“إذا ُحلــت الجمعيــة أو الهيئــة تعيــن الدائــرة لهــا مصفّيــا بأجــر، ويقــوم بجــرد أموالهــا ومحتوياتهــا، وعنــد انتهــاء 
ـى الخزينــة العامــة للســلطة الوطنيــة  التصفيــة، تقــوم الــوزارة بتحويــل أموالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة إـل
ــوق  ــآت وحق ــات ومكاف ــاة معاش ــع مراع ــداف، م ــا فــي األه ــابهة له ــطينية مش ــة فلس ــطينية، أو لجمعي الفلس

ــة”. ــة اإلحال ــة وتكــون مســتثناة مــن عملي ــة المنحل ــة، أو الهيئ موظفــي الجمعي

ــات  ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــل قان ــون رقــم )7( لســنة 2021 الخــاص بتعدي ــل الثانــي: قــرار بقان التعدي
ــه ــنة 2000 وتعديالت ــم )1( لس ــطينية رق ــة الفلس األهلي

شمل هذا القرار بقانون تعديل المادة 13 و30، 33، 39، 40 من القانون األصلي، وذلك على النحو التالي:

المادة )13( من القانون قبل التعديل:

»تقــدم الجمعيــة أو الهيئــة للــوزارة المختصــة ـفـي موعــد ال يتعــدى أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة 
ــة  ــة أو الهيئ ــى وصــف كامــل لنشــاطات الجمعي ــة: ســنوي يحتــوي عل ــة العمومي ــن مــن الجمعي ــن مقري تقريري
خــالل العــام المنصــرم. مالــي مصــدق مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي ويتضمــن بشــكل تفصيلــي كامــل إيــرادات 

ــة أو الهيئــة حســب األصــول المحاســبية المعمــول بهــا«. ومصروفــات الجمعي
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تعدل المادة )13( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

تقــدم الجمعيــة أو الهيئــة للــوزارة المختصــة خطــة عمــل ســنوية وموازنــة تقديريــة للســنة الماليــة   - 1
الجديــدة، منســجمة مــع خطــة الــوزارة المختصــة 

تقــدم الجمعيــة أو الهيئــة للــوزارة المختصــة فــي موعــد ال يتعــدى أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة   - 2
ــو اآلتــي: ــى النح ــة عل ــة العمومي ــن الجمعي ــن م ــن مقري ــة تقريري المالي

تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خالل العام المنصرم أ - 

تقريــر مالــي مصــدق مــن قبــل مدقــق حســابات قانونــي أو جهــة تدقيــق معتمــدة، ويتضمــن بشــكل  ب- 
ــة حســب األصــول المحاســبية المعمــول  ــة أو الهيئ ــرادات ومصروفــات الجمعي ــي كامــل إي تفصيل
ــر الناتــج عــن مشــاريع ونشــاطات الســنة الماليــة. ــات تفصيليــة ومؤشــرات حــول األث بهــا، ويوضــح بيان

المادة رقم )30( من القانون قبل التعديل:

»يجــب أن يكــون لــكل جمعيــة أو هيئــة موازنــة ســنوية يشــرف عليهــا أحــد المحاســبين القانونييــن مــا لــم تقــل 
مصروفاتهــا عــن )1000( ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلــه بالعملــة المتداولــة قانونــًا وفــي كلتــا الحالتيــن يقــدم 
ـي للجمعيــة أو الهيئــة عــن الســنة الماليــة المنصرمــة للجمعيــة  مدقــق الحســابات تقريــرًا عــن المركــز الماـل

ــه«. ــة علي ــراره والمصادق ــنوي إلق ــا الس ــة فــي اجتماعه العمومي

تعدل المادة )30( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يكــون لــكل جمعيــة أو هيئــة موازنــة ســنوية يشــرف عليهــا محاســب قانونــي، ما لــم تقــل مصروفاتها. . 1
عــن )1000( دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونا 

ـي للجمعيــة العموميــة ـفـي اجتماعهــا . 2 يقــدم مدقــق حســابات قانوـنـي تقريــرا عــن المركــز الماـل
عليــه.  والمصادقــة  إلقــراره  الســنوي 

ال يجــوز أن تزيــد رواتــب الموظفيــن والمصاريــف التشــغيلية فــي الجمعيــة أو الهيئــة عــن )%25( مــن . 3
إجمالــي الميزانيــة الســنوية.

المادة )33( من القانون قبل التعديل:

للجمعيــات والهيئــات جمــع التبرعــات مــن الجمهــور أو مــن خــالل إقامــة الحفــالت واألســواق الخيريــة والمباريــات 
الرياضيــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل جمــع األمــوال لألغــراض االجتماعيــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا وذلــك بعــد إشــعار 

ــوزارة المختصة. ال

تعدل المادة )33( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي: 

يحــق للجمعيــة أو الهيئــة، جمــع التبرعــات مــن الجمهــور أو مــن خــالل إقامــة الحفــالت أو األســواق الخيريــة أو 
ــة التــي أنشــئت ً لنظــام يصــدر  ــة أو أي مــن وســائل جمــع األمــوال األخــرى ألغــراض االجتماعي ــات الرياضي المباري
عــن مجلــس الــوزراء يحــدد فيــه شــروط وأحــكام المســاعدات غيــر المشــروطة مــن أجلهــا، وفقــا وجمــع التبرعــات.

المادة )39( من القانون قبل التعديل

ــرد  ــوم بج ــر ويق ــٍف بأج ــا مص ــن له ــة يعي ــة أو الهيئ ــت الجمعي ــون إذا حل ــذا القان ــكام ه ــع أح ــارض م ــا ال يتع بم
أموالهــا ومحتوياتهــا حيــث يجــري التصــرف فيهــا طبقــًا لمــا هــو مذكــور فــي نظامهــا األساســي وإذا لــم يذكــر 
النظــام كيفيــة التصــرف فــي أموالهــا تقــوم الــوزارة بتحويــل أمــوال الجمعيــة أو الهيئــة المنحلــة إلــى الجمعيــات 
والهيئــات ذات الغايــة المماثلــة مــع مراعــاة معاشــات ومكافــآت وحقــوق موظفــي الجمعيــة المنحلــة وتكــون 
مســتثناة مــن اإلحالــة. فــي حالــة حــل الجمعيــة أو الهيئــة تــؤول جميــع ممتلكاتهــا النقديــة والعينيــة إلــى جمعيــة 
فلســطينية مشــابهة لهــا فــي األهــداف تحــدد مــن قبــل الجمعيــة أو الهيئــة المنحلــة. فــي جميــع األحــوال يجــب 
أن تنفــق أمــوال وممتلــكات الجمعيــة أو الهيئــة المنحلــة وفقــًا ألغراضهــا داخــل حــدود األراضــي الفلســطينية.
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تعدل المادة )39( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

إذا حلــت الجمعيــة أو الهيئــة تقــوم الدائــرة بإجــراءات التصفيــة أو تعييــن مصــف بأجــر لهــا، بمــا فــي   - 1
ــرا  ــرة أو المصفــي تقري ــر. جــرد أموالهــا ومحتوياتهــا، وترفــع الدائ ــة للوزي ــك ً بالتصفي ذل

يحيل الوزير أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة المنقولة أو غير المنقولة الي من اآلتي:  - 2

أ -  الخزينة العامة لدولة فلسطين

جمعية أو هيئة فلسطينية مشابهة لها في األهداف ب - 

يســتثنى مــن عمليــة اإلحالــة المحــددة ـفـي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، معاشــات ومكافــآت   - 3
المنحلــة. الهيئــة  أو  الجمعيــة  موظفــي  وحقــوق 

المادة )40( من القانون قبل التعديل: 

“مــع مراعــاة األحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون فــإن مــن واجــب الجمعيــات والهيئــات التــي تقــدم خدمــات مهنية 
خاصــة تطبيــق تعليمــات التســجيل المهنيــة التــي تحددهــا الــوزارات المختصة”.

تعدل المادة )40( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 

مــع مراعــاة األحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون، يجــب علــى الجمعيــات والهيئــات التــي تقــدم خدمــات . 1
مهنيــة خاصــة تطبيــق تعليمــات التســجيل المهنــي التــي تحددهــا الــوزارات المختصــة. 

يحــدد فيــه الرســوم التــي يجــب أن تدفعهــا الجمعيــة أو الهيئــة عــن أي يصــدر مجلــس الــوزراء نظامــا . 2
طلبــات جديــدة تقدمهــا للــوزارة، إذا لــم تكــن مشــمولة بالرســوم المبينــة فــي القانــون.

التعديــل الثالــث: قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2021 بشــأن وقــف نفــاذ قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2021 
بتعديــل قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة الفلســطينية رقــم )1( لســنة 2000 وتعديالتــه

يشمل هذا التعديل إلغاء القرار بقانون السابق في قرار بقانون رقم )7( لسنة 2021.

الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية رقم )1( لسنة 2000

ما هي الالئحة التنفيذية للقانون؟

الالئحة آلية التشـــريع الفرعي بعد القانون والدســـتور وتقع على درجة أدنى، فال يجـــوز أن تخالف القانون والذي 
بدوره ال يجوز أن يخالف الدستور.

مــا هــي الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيات الخيريــة والهيئــات األهلية الفلســطينية 
رقم )1( لســنة 2000؟ 

هــي تفســير لمــا ورد فــي قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة الفلســطينية رقــم )1( لســنة 2000. وقــد 
صــدرت بتاريــخ 29/11/2003 بموجــب قــرار إصــدار قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003 بشــأن الالئحــة 
التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، وذلــك باالســتناد علــى كل مــن:

القانون األساسي المعدل وال سيما المواد رقم )26( و )68( و )70( منه.	 

قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000.	 
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التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات  أهــم اإلشــكاليات فــي الالئحــة 
 2000 لســنة   )1( رقــم  الفلســطينية  األهليــة 

مشكلة التأسيس:   - 1

تفســير المــادة )4( مــن قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة والتــي تنــص علــى قيــام وزيــر الداخليــة بإصــدار 
قــرارًا برفــض أو الموافقــة علــى طلــب تســجيل منظمــة المجتمــع المدـنـي ـفـي غضــون شــهرين، وبخــالف ذلــك 
تعتبــر المنظمــة مســجلة قانونــًا.  فــي هــذا الســياق، هنالــك بعــض اإلشــكاليات المتعلقــة بهــذه المــادة والمــواد 

المترابطــة بحــق التأســيس؛ وهــي كالتالــي:

ــراءات 	  ــة إج ــجيل، خاص ــراءات التس ــل إج ــد يعط ــا ق ــول بم ــا أط ــة وقت ــراءات البيروقراطي ــذ اإلج ــد تأخ ق
الســالمة األمنيــة. 

تمنــح اإلجــراءات المنصــوص عليهــا المســؤولين العاميــن ســلطة تقديريــة تخولهــم منــع تســجيل 	 
انطباعــات  علــى  أحيانــًا  التقديريــة  الســلطة  هــذه  وتعتمــد  العمليــة،  ـفـي  المماطلــة  أو  الجمعيــة 
والمواقــف الشــخصية أكثــر مــن اعتمادهــا علــى معاييــر مهنيــة قانونيــة واضحــة ومنصــوص عليهــا فــي 

القانــون. 

افتقار الالئحة إلى ضمانات لمنظمات المجتمع المدني إلثبات عملية التسجيل. 	 

إن الالئحــة تســتخدم لغــة متضاربــة عنــد وصفهــا لفتــرة الشــهرين والتــي تشــكل جــزء مــن عمليــة تقديــم 	 
طلبــات منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا تناولتهــا المــواد مــن -19 21. حيــث تنــص المــادة )19( علــى 
أنــه يجــوز للمؤسســين فــي حــال وجــود خطــأ فــي النظــام األساســي المقــدم مــع طلــب التســجيل تقديــم 
ــخ تقديمــه. ينمــا تنــص المــادة  ــدأ مــدة احتســاب الشــهرين مــن تاري ــرة، وتب ــد للدائ نظــام أساســي جدي
ــر )بقبــول أو رفــض طلــب التســجيل( خــالل مــدة أقصاهــا  ــه يصــدر قــرار الوزي )21( مــن الالئحــة علــى أن

ســبعة أســابيع مــن تاريــخ اســتالم الــوزارة للطلــب.

أخيــرًا، ال تتيــح الالئحــة لمؤسســي منظمــة المجتمــع المدنــي فرصــة المثــول أمــام المحكمــة عنــد رفــض 	 
الدائــرة لطلــب تســجيلها )المــادة 19)8((. بموجــب هــذه األحــكام، لــن يكــون باســتطاعة منظمــات 

المجتمــع المدنــي الطعــن فــي قــرار الحكومــة والمطالبــة بإعــادة النظــر.

مشكلة التدخل الحكومي:  - 2

فــي موضــوع التنســيق والتعــاون مــع الــوزارة المختصــة، فــإن الالئحــة تشــير إلــى أن الــوزارات المختصــة مســؤولة عــن 
متابعــة عمــل الجمعيــات،32 إال أنهــا ال تذكــر تفاصيــل مــا تشــتمل عليــه هــذه “المتابعــة”. فــي غيــاب وجــود لغــة أكثــر 
تحديــدًا، يبــدو أن هــذه األحــكام تتيــح للحكومــة المجــال الســتخدام وســائل تدخليــة أو غيــر مالئمــة لرصــد أنشــطة 
الجمعيــات والهيئــات األهلية.حيــث تتيــح هــذه األحــكام اتبــاع أســاليب مرهقــة وغيــر مبــررة لمراقبــة الشــؤون 

الماليــة للجمعيــات والهيئــات األهليــة، مــن خــالل الطلــب بتقديــم جميــع تقاريرهــا الماليــة بشــكل مفاجــئ. 

عــدم وضــوح األحــكام يحــول دون تمكــن الجمعيــات والهيئــات األهليــة مــن توقــع مــا قــد تشــمله 	 
إجــراءات “المتابعــة” لتتمكــن مــن ضمــان االلتــزام بهــذه األحــكام. مــن الممكــن أن يســمح هــذا األمــر 
للحكومــة باتخــاذ تدابيــر عقابيــة فــي حــال لــم تتمكــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن تلبيــة طلباتهــا. 
كقيــام وزارة الداخليــة بربــط اصــدار االعتمــادات البنكيــة للجمعيــات بإجــراءات تســليم التقاريــر الســنوية 

اإلداريــة ولماليــة أو تســليم محاضــر اجتماعــات الهيئــة العامــة. 

تحظــر الحكومــة علــى مؤسســي الجمعيــات والهيئــات األهليــة الطعــن ـفـي قــرار رفــض الحكومــة 	 
بشــأن المســائل المتعلقــة بالدمــج )المــادة 41( أو النظــام األساســي )المــادة 19)8(( أو توفيــق األوضــاع 
)المــادة 58( أمــام المحكمــة أو أي محكــم آخــر مســتقل. بموجــب هــذه األحــكام، فإنــه لــن تتوفــر لــدى 
ــتناد  ــم االس ــي ت ــباب الت ــعار كتابــي باألس ــا أو إش ــارة إليه ــر لإلش ــة معايي ــات األهلي ــات والهيئ الجمعي
إليهــا فــي حالتهــا المحــددة، ولــن تكــون بالتالــي قــادرة علــى امتــالك أســاس لطلــب إعــادة النظــر فــي 

قــرارات الحكومــة. 

32  المادة 9)1) من الالئحة التنفيذية.
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تجيــز الالئحــة للجمعيــات والهيئــات األهليــة قبــول »المنــح والتبرعــات والمســاعدات غيــر المشــروطة مــن أي 
شــخص طبيعــي أو معنــوي« )المــادة 50(؛ وتنــص األحــكام الالحقــة )تحديــدًا المــادة 51( علــى بعــض الشــروط التــي 

ال تجعــل مــن الدعــم دعمــًا مشــروطًا محظــورًا والتــي تتمثــل فــي:

اشــتراط الممــول علــى الجمعيــة »اتبــاع قواعــد محاســبية معينــة لضمــان الشــفافية وحســن اســتخدام 	 
المســاعدات«.

اشــتراط الممــول أن يتــم صــرف المســاعدات علــى نشــاط معيــن أو لتغطيــة بنــد معيــن مــن بنــود 	 
الموازنــة.  

لغــة هــذه األحــكام مربكــة دون داع، وليــس واضحــًا مــن النــص مــا التمويــل المشــروط الــذي . 1
ــق  ــة تخل ــة غامض ــها لغ ــات نفس ــن المتطلب ــادة 51، إذ تتضم ــواردة فــي الم ــروط ال ــتوفي الش يس
ــتخدام«  ــن اس ــة » و«حس ــبية معين ــد محاس ــارات »قواع ــر عب ــاًل، تعتب ــذ؛ فمث ــات فــي التنفي صعوب
المســاعدات عبــارات غيــر دقيقــة بشــكل كاٍف لترشــد منظمــات المجتمــع المدنــي بشــأن مــا هــو 
ــة  ــه. أيضــًا، فــان اللغــة الغامضــة تمنــح الحكومــة ســلطة تقديري التمويــل المشــروط المســموح ب

واســعة لتقييــد تمويــل الجمعيــات والهيئــات األهليــة المشــروط بشــكل تعســفي. 

أيضــًا، فــان هــذه االشــتراطات غيــر ضروريــة، حيــن أن قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة . 2
ينــص بالفعــل علــى قيــام الجمعيــات والهيئــات األهليــة بتحريــر تقاريــر ماليــة ســنوية واالحتفــاظ 
بهــا، وهــي التقاريــر التــي تتســلمها دائــرة التســجيل والتــي تســتطيع الــوزارة المختصــة الوصــول 

إليهــا )المــادة 30 مــن قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة والمــادة 49 مــن الالئحــة(.

الممارسات العملية المقيدة للحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين

رغــم أن القانــون الدولــي يقــدم تأويــاًل محــدودًا للقيــود المفروضــة علــى تكويــن الجمعيــات، إال أن الــدول العربيــة 
غالبــا مــا تتــذرع بـــ “األمــن القومــي” و “النظــام العــام” و “حمايــة األخــالق” لســن قوانيــن تشــل هــذه الحقــوق تمامــًا. 
فتراقــب الحكومــات فــي المنطقــة العربيــة بصرامــة تكويــن هــذه الجمعيــات بفــرض قوانيــن وإجــراءات مقيــدة. 
وتتعــرض منظمــات المجتمــع المدنــي المنشــأة بهــدف حمايــة حقــوق ومصالــح المواطنيــن بشــكل روتينــي للحظــر 

ويالحــق أعضاؤهــا قضائيــًا. 

عالميــًا، يقــوم مقــرر األمــم المتحــدة الخاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيات33 برصد 
احتــرام هــذه الحقــوق فــي جميــع الــدول وضمــان تطابق القوانيــن المفروضة على إنشــائها مــع المعاييــر الدولية. 

أمــا فلســطينيًا، تقــوم عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة برصــد احتــرام الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات، 
باإلضافــة لعــدد مــن الشــبكات األهليــة الفلســطينية، ووفــق ســياق تحليــل تقاريــر االنتهــاكات لهــذا الحــق، يمكــن 

حصــر أنــواع القيــود األساســية علــى الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات فــي فلســطين باألنــواع التاليــة: 

قيود على التسجيل

قيود على التمويل

قيود على حرية التعبير 

قيود على األنشطة 

قيود على
العمل النقابي 

قيود على المشاركة

https://bit.ly/3ZR1X4T  33
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يمكننــا القــول بــأن القيــود العامــة التــي وضعهــا المشــرع الفلســطيني، والتــي مــن الممكــن أن تحــد مــن حقــوق 
األشخاص وحرياتهم، أو تنـــتقص منـــها تتجـــسد بـــالقيود التالية:

اســتثناء المشــرع صراحــة لبعــض المجــاالت مــن دائــرة ونطــاق هــذا الحــق، كمــا هــو الحــال ـفـي  أ. 
الميـــادين المرتبطـــة بمجــاالت الدفــاع واألمــن أو المجــاالت الحيويــة األخــرى التــي يــرى المشــرع 
الحــق.  هــذا  دائــرة  مــن  الصريــح  إخراجهــا  ووجــوب  حتميــة  العــام  والنظــام  العامــة  المصلحــة  لمقتضيــات 

حــال  األشــخاص  التــزام  أي  القانونيــة،  بالمشــروعية  الجمعيــات وتكوينهــا  تأســيس  حــق  ارتبــاط  ب. 
الجمعيــة  تســعى  الــذي  والغــرض  النشــاط  وتماشــي  وانســجام  بمراعــاة  للجمعيـــات  تأسيســهم 
لممارســته مــع أحــكام القوانيــن الســارية، بحيــث يجــب أن ينــدرج نشــاط الجمعيــة ضمــن إطــار األعمــال 

الجائــز والمشــروع قانونــًا لألفــراد ممارســتها بمقتضــى وموجــب القوانيــن الســارية. 

ــة  ــراد ممارس ــتطيع األف ــذا ال يس ــلطة، وله ــراف الس ــى اعت ــة عل ــق معلق ــذا الح ــن ه ــتفادة م إن االس ت. 
هــذه الحريــة قبــل نيلهــم العتــراف الجهــات الرســمية بالشــخص االعتبــاري الذيــن قامــوا بتأسيســه، 
وذلــك بعــد تلبيــة األفــراد لمجمـــل الـــشروط الموضوعيــة والشــكلية التي تطلــب القانون الفلســطيني 

صراحــة مــن المؤسســين مراعاتهــا.

أبرز الممارسات العملية المقيدة للحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين

ربط إجراءات التسجيل بالفحص األمني/ واالنتماء الحزبي.	 

صعوبة اجراءات التسجيل.	 

اعتماد الحسابات البنكية لمنظمات المجتمع المدني. 	 

عدم توحيد االجراءات بين المديريات الفرعية. 	 

أهلية وتمكين الكوادر في الوزارات واالجهزة األمنية.	 

انخفاض حجم التمويل واشتراطات المانحين.	 

فــرض الضرائــب علــى أنشــطة الجمعيــات. حيــث نــص مشــروع قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة المقتــرح 	 
علــى فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة علــى نشــاط المؤسســات غيــر الربحيــة أي أعمــال أو أنشــطة تنافــس 
ــة،  ــات األهلي ــن المؤسس ــر م ــدد كبي ــمل ع ــن ان يش ــاض يمك ــص فضف ــذا ن ــاص، وه ــاع الخ ــا القط فيه
فمثــال الجمعيــة الخيريــة التــي تقــدم خدمــات لألشــخاص مــن ذوي االعاقــة، يمكــن ان يشــملها القانــون 

بدفــع ضريبــة قيمــة مضافــة.

القرارات والمراسيم التي صدرت فترة ما بعد االنقسام.	 

القرارات الوزارية والمراسيم الرئاسية في الضفة الغربية.	 

القرارات التي أصدرتها حكومة غزة.	 

التحريض الرسمي بحق الجمعيات الخيرية والمؤسسات األهلية.	 

إغالق بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات أهلية.	 

حل الجمعيات ومصادرة أمالكها.	 

التدخل في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات.	 

استدعاءات للقائمين والعاملين في الجمعيات.	 

اقتحام أجهزة األمن للجمعيات والمؤسسات األهلية.	 

حجب المعلومات والبيانات العامة )الحق في الوصول للمعلومات(.	 
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أمثلة على بعض الممارسات المقيدة للحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين:

تواصــل دائــرة تســجيل الجمعيــات فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية إعــادة إرســال نســخة مــن طلبــات 	 
تســجيل الجمعيــات والهيئــات األهليــة إلــى جهــاز األمــن الوقائــي وجهــاز المخابــرات إلجــراء مــا يعــرف 
»بالفحــص األمنــي«، كمــا تشــترط الحصــول علــى موافقــة كل وزارة لهــا عالقــة بالنشــاطات. ونتيجــة 
هــذه اإلجــراءات ظلــت العديــد مــن المنظمــات معطلــة وتنتظــر الحصــول علــى ترخيــص رغــم انقضــاء 
فتــرة الشــهرين المنصــوص عليهــا فــي القانــون، والتــي تعتبــر بعدهــا الجمعيــة مســجلة مــن تلقــاء 
نفســها، وذلــك الرتبــاط فتــح االعتمــادات البنكيــة للجمعيــات بخطــاب اعتمــاد مجلــس اإلدارة الصــادر 

مــن وزارة الداخليــة الفلســطينية. 

اشــترطت وزارة الداخليــة علــى الجمعيــات والهيئــات األهليــة إرســال تقاريرهــا الماليــة واإلداريــة 	 
ــوزارة الداخليــة، وهــذا أمــر يخالــف أحــكام قانــون الجمعيــات الــذي يعطــي صالحيــة متابعــة عمــل  ل
الجمعيــات والهيئــات األهليــة للــوزارة المختصــة، وهــي: »الــوزارة التــي ينــدرج النشــاط األساســي 
للجمعيــة ضمــن اختصاصهــا وفــي حــال لــم ينــدرج نشــاط الجمعيــة األساســي ضمــن اختصــاص أي وزارة 

ــوزارة المختصــة هــي وزارة العــدل«. ــر ال تعتب

تفــرض وزارة الداخليــة علــى بعــض الجمعيــات والهيئــات األهليــة تغييــر بعــض المشــاركين ـفـي 	 
التأســيس بعــد تقديــم طلــب تأســيس الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة، وتكــرر وضــع اشــتراطات 
علــى الجمعيــات منهــا تغييــر عضــو واحــد أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المنتخبيــن بحجــة 
ــر عــام  ــة، ال يصــدر عــن مدي ــة أو الهيئ ــه. وفــي حــال رفضــت أو امتنعــت الجمعي ــر مرغــوب في ــه غي أن
الجمعيــات والهيئــات األهليــة كتــاب اعتمــاد لمجلــس اإلدارة المنتخــب واللجنــة الماليــة والمكونــة 
مــن )رئيــس الجمعيــة ونائــب الرئيــس وأميــن الصنــدوق( والــذي يعتبــر أحــد الوثائــق الضروريــة لفتــح 
الحســابات البنكيــة والحصــول علــى تمويــل مــن قبــل الجهــات المانحــة. حيــث تضطــر الجمعيــة إلــى 

ــدة. ــر األشــخاص وتبديلهــم بأســماء جدي تغيي

منحــت ســلطة النقــد البنــك حريــة تجميــد وإغــالق حســابات الجمعيــات والهيئــات األهليــة بنــاء علــى 	 
ــل أن  ــر قانونــي؛ فاألص ــو غي ــى نح ــك عل ــد البن ــق ي ــر يطل ــذا أم ــة، وه ــة أو الهيئ ــكها فــي الجمعي ش
ســلطة النقــد صاحبــة هــذا االختصــاص وبنــاء علــى محــددات واضحــة تمكــن الجمعيــة أو الهيئــة مــن 

الدفــاع عــن نفســها بمــا فــي ذلــك اللجــوء للقضــاء.

تجميــد الحســابات المصرفيــة لعشــرات الجمعيــات ـفـي غــزة نتيجــة اشــتراط الحصــول علــى أوراق 	 
اعتمــاد االنتخابــات ومجلــس اإلدارة الجديــد الصــادرة مــن رام هللا، إثــر إجــراء االنتخابــات واختيــار 
مجلــس إدارة جديــد. حيــث يتــم تجميــد الحســابات المصرفيــة للجمعيــات لحيــن حصــول البنــوك علــى 
نســخ أصليــة مــن أوراق اعتمــاد االنتخابــات ومجلــس اإلدارة مــن قبــل وزارة الداخليــة ـفـي رام هللا. 

الداخليــة يخالــف اعتبــار الجمعيــات والهيئــات األهليــة شــخصية 	  بــوزارة  البنكــي  ربــط االعتمــاد 
اعتباريــة ذات ذمــة ماليــة مســتقلة. 

اشــتراط الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن وزارة الداخليــة كمتطلــب أساســي لــدى دوائــر 	 
األراضــي واألمــالك لتســجيل األراضــي والعقــارات باســم الجمعيــات وتملــك األصــول وإقامــة المشــاريع 

اإلنتاجيــة، وهــذا يضعــف االســتدامة الماليــة للجمعيــات والهيئــات األهليــة. 
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مواءمة القوانين والممارسات الفلسطينية مع المعايير الدولية

يجــب أن نتذكــر دومــًا، وقبــل الحديــث عــن مواءمــة القوانيــن الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة بــأن عمليــة المراجعــة 
والتحليــل للقوانيــن ومواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة هــي عمليــة تطبيقيــة تراكميــة، ال ترتبــط بالضــرورة 

بمنهجيــة عالميــة وموحــدة ونهائيــة.

يتــم توطيــن المعاهــدة الدوليــة فــي القانــون الوطنــي بدخــول المعاهــدة فــي النظــام القانونــي الداخلــي للــدول 
األطــراف فيهــا، بحيــث تكــون جــزءًا منــه وتكــون أحكامهــا ملزمــة ألجهــزة ومؤسســات الدولــة المتعاقــدة، 
باعتبارهــا تصرفــًا قانونيــًا دوليــًا وطنيــًا كبقيــة القوانيــن واألنظمــة النافــذة، وليــس باعتبارهــا مجــرد تصــرف قانونــي 

ــون الوطنــي. ــة عــن القان دولــي مقطــوع الصل

وتأتــي أهميــة مواءمــة القوانيــن والممارســات للمعاييــر الدوليــة فــي ســياق انضمــام دولــة فلســطين إلــى العديــد 
مــن االتفاقيــات والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي عــززت مكانتهــا كدولــة فــي األمــم المتحــدة، خصوصــًا بعــد 
حصولهــا علــى مســمى دولــة مراقــب فــي هــذا الجســم األممــي عــام 2012، واعتــراف الجمعيــة العامــة بهــا علــى 
أنهــا دولــة. باإلضافــة الــى أن القانــون الوطنــي يشــكل أهــم األدوات لتطبيــق القانــون الدولــي ومعاييــره، لهــذا مــن 

الضــروري العمــل علــى تطويــر القانــون الوطنــي ومصــادره.

تحليل
فجوات

تدخالت
ومواءمة

داخلية

بحاجة إلىبحاجة إلى

فرض
إلى

االنضمام
إلى االتفاقيات

الدولية

التزام على دولة فلسطين
بعملية المواءمة واالنسجام

التشريعي
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ما المقصود بمواءمة ومراجعة التشريعات؟ 

ــى  ــة محــددة وخطــوات واضحــة، هدفهــا الوقــوف عل ــة ممنهجــة وفــق أســس علمي ــة المراجعــة هــي عملي عملي
ــة، إلــى  ــريعية ذات العالق ــات التش ــة، والسياس ــة واللغوي ــكلية والموضوعي ــب الش ــريع للجوان ــاة التش ــدى مراع م
جانــب مراعاتــه لقضايــا »الفئــات الهشــة« فــي المجتمــع، ومــدى انســجامه مــع توجهــات الدولــة وسياســاتها، ومدى 

مواءمتهــا مــع االتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة.

أسلوب
ممنهج

للمراجعة

وعملية 
ممأسسة
في إطار 

رسمي

لفحص
مدى إنسجام

التشريعات
وتوافقها

داخليًا وخارجيًا

ومنهجية
للمواءمة

بين التشريع
الوطني

والمعايير
الدولية 

وخطوة
متقدمة

نحو توحيد
التشريعات

ما أنواع المراجعة؟

تنقسم المراجعة إلى ثالثة مستويات على النحو اآلتي:

مراجعــة لغويــة: تتــم مــن خــالل مراجعــة مشــروع التشــريع مــن حيــث الجوانــب واألصــول اللغويــة فــي . 1
الصياغــة التشــريعية، ومــدى مراعــاة التشــريع لهــذه األصــول عنــد الصياغــة كأســلوب للتعبيــر القانونــي.

مراجعــة قانونيــة )االنســجام التشــريعي(: تتــم مــن خــالل فحــص عــدم مخالفــة التشــريع األدنــى للتشــريع . 2
للقانــون  اتباعــه طبقــًا  الواجــب  التشــريع مســتوفيًا للشــكل  يأـتـي  األعلــى، وبشــكل أكثــر دقــة أن 
األساســي المعــدل للعــام 2003 )الدســتور(، صــادرًا عــن الســلطة المختصــة، غيــر مخالــف فــي موضوعــه 
قاعــدة دســتورية أو متجــاوزًا فــي غايتــه روح الوثيقــة الدســتورية. أمــا مــن حيــث االنســجام التشــريعي، 
ــر  ــي والمعايي ــث مــدى توافقــه مــع النظــام القانونــي الداخل ــه مراجعــة التشــريع مــن حي فالمقصــود ب
الدوليــة ســواء مــن حيــث االنســجام الشــكلي لألحــكام الخاصــة بــه، أو مــن حيــث االنســجام الموضوعــي 

بشــقية الداخلــي والخارجــي.

مراجعــة سياســاتية )بالربــط مــع مشــكلة التشــريع(: تتــم مــن خــالل ربــط التشــريع بالسياســة التشــريعية . 3
التــي توخاهــا واضـعـــو التشــريع، والـربـــط مـــع المشــكلة السياســاتية التــي اســتهدف التشــريع حلهــا.

أنواع
المراجعة 

مراجعة
لغوية

مراجعة
قانونية 
االنسجام

التشريعي

مراجعة
سياساتية

مراجعة
موضوعية

مراجعة
شكلية
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مستوى االنسجام الخارجي الموضوعي لنصوص التشريع محل المراجعة

والتوافق مع

يجب فحص

لتحقيق االنسجام

القانون 
االساسي 

المعدل للعام 
2003

التشريعات 
الوطنية 

الداخلية ذات 
العالقة

استعراض 
االنسجام 
الخارجي

االتفاقات 
والمعايير 

الدولية
والمؤاءمة مع

ــون  ــة ذات العالقــة )القان ــة الداخلي ــًا مــع التشــريعات الوطني ــون موضوعي ــك التأكــد مــن انســجام القان يشــمل ذل
األساســي، القوانيــن العاديــة ذات العالقــة، التشــريعات الثانويــة ذات العالقــة(، والمواثيــق والمعاييــر الدوليــة 

ذات العالقــة.

ــة  ــات الخيري ــون الجمعي ــي قان ــواردة ف ــات ال ــجيل الجمعي ــوص تس ــة نص ــدى مالئم م
الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2000 مــع المعاييــر والمواثيــق الدوليــة

ــى إن  ــادة 25)3( عل ــدت الم ــث أك ــات؛ حي ــن الجمعي ــة تكوي ــدأ حري ــام 2003 مب ــي لع ــون األساس ــرس القان ــد ك لق
ــق  ــطينيين ح ــى أن » للفلس ــه عل ــادة )26( من ــدت الم ــا أك ــه » فيم ــون أحكام ــم القان ــق ينظ ــم النقابــي ح »التنظي
المشــاركة فـــي الحيـــاة السياســية أفــرادًا وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق اآلتيــة:« 1. تشــكيل 
األحــزاب السياســية واالنـــضمام إليهــا وفقــًا للقانــون. 2. تشــكيل النقابــات والجمعيــات واالتحــادات والروابــط 

واألنديــة والمؤسســات الشــعبية وفقــًا للقانــون.

وقــد انســجمت هــذه النصــوص الدســتورية مــع مــا جــاءت بــه االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة والتـــي تعطــي الحــق 
ــنة  ــم 1 لس ــة رق ــات األهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــا كان قان ــات. ولم ــام إلــى الجمعي ــة فــي االنضم والحري
2000 يحكــم وينظــم عمــل الجمعيــات الخيريــة، نجــد أنــه اشــترط التســجيل لتشــكيل الجمعيــة، وأعطــى صالحيــات 
واســعة للــوزارة فــي تســجيل الجمعيــة أو رفـــض تـــسجيلها، وهــذه الصالحيــة الواســعة لــوزارة الداخليــة قيــدت مــن 

حريــة تشــكيل الجمعيــات وممارســتها لعملهــا بحريــة كمــا نصــت عليــه االتفاقيــات الدوليــة.

لذلــك، نجــد بــأن بنــود تســجيل الجمعيــات الخيريــة فــي قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم 1 لســنة 
2000 ال تتــواءم مــع المعاييــر الدوليــة وال تتــواءم أيضــًا مــع القانــون األساســي الــذي صــدر بعــد صــدور قانــون رقــم 
1 لســنة 2000. وكان علــى المـــشرع أن يـــشترط اإلخطــار فقــط، وأن يحــد مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي عمــل 
ــايير والمواثيــق ويوافــق القانــون  ــك المعـ ــق تلـ ــا ســابقًا، وذلــك ليوافـ الجمعيــات والهيئــات األهليــة، كمــا ذكرن
األساســي. لذلــك يتوجــب علــى الســلطة التشــريعية تعديــل النصــوص المقيــدة للحــق ـفـي تشــكيل الجمعيــات 

واســتبدال شــرط التســجيل باإلخطــار والنــص علــى عــدم تدخــل وزارة الداخليــة.

 إن االكتفــاء بممارســة المواطنيــن حقهــم فــي تشــكيل الجمعيــات بإخطــار الجهــات الرســمية الحكوميــة، والتــي 
ــام  ــى نظ ــب عل ــث يترت ــة، حي ــم العالمي ــائد فــي النظ ــاه الديمقراطــي الس ــو االتج ــدل، ه ــون وزارة الع ــل أن تك يفض
اإلخطــار، فــي مفهومــه األصلــي، تمكــن المنظمــات مــن ممارســة أعمالهــا وأنشــطتها بمجــرد اإلخطــار. فالهــدف 

مــن اإلخطــار هــو أن تكــون الســلطات علــى بينــة مــن ممارســـة المنظمــات ألنشــطتها فـــي عالنيــة.

علــى الرغــم مــن أن إجــراء تســجيل الجمعيــة أو الهيئــة ليــس األكثــر تشــددًا بيــن اإلجــراءات المنصــوص عليهــا 
ــي  ــة يقتض ــة الديمقراطي ــز الممارس ــة، إال أن تعزي ــة العربي ــات فــي المنطق ــل الجمعي ــة لعمـ ــن الناظم فــي القواني
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بــأن يشــجع القانــون األفــراد علــى ممارســة حقوقهــم، وبالتالــي، وبغــرض التنظيــم وإكســاب الجمعيــة الشــخصية 
االعتباريــة القانونيــة، يجــدر اعتمــاد نظــام اإلخطــار بــداًل مــن نظــام التســجيل النافــذ علــى أن يكــون إيــداع اإلخطــار 
بتأســيس الجمعيــة إمــا لــدى هيئــة وطنيــة مســتقلة عــن الحكومـــة تنشــأ بموجــب قــرار دســتوري وتحــدد صالحياتها 

ــات أو أن تكــون وزارة العــدل. ــي الجمعي ومســئولياتها بالتشــاور مــع ممثل

على ضوء هذا التحليل، يمكننا استخالص العديد من النتائج كالتالي: 

المنحــى الــذي اتخــذه المشــرع الفلســطيني فــي تأســيس الجمعيــات والهيئــات األهليــة متقــدم نوعــًا . 1
مــا عــن كثيــر مـــن الـــنظم العربيــة التــي ربطــت التأســيس بالترخيــص المســتند للســلطة التقديريــة 
لجهــة اإلدارة الرســمية، ولكــن مــع ذلـــك فــإن المشــرع الفلســطيني لــم يبلــغ فــي ضمــان حريــة تكويــن 

ــع القــرن الماضــي. ــات مــا بلغــه المشــرع العثمانــي فــي مطل الجمعي

ــة . 2 ــح وزارة الداخليـ ــاطها ومن ــة نش ــن ممارس ــن م ــي تتمك ــات ك ــجيل الجمعي ــة تس ــرع آلي ــد المش اعتم
ــات. ــجيل الجمعي ــات تس ــرار طلب ــتقبال وإق ــالحية اس صـ

هنــاك العديــد مــن التجــاوزات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة والمتمثــل فــي إعــداد نمــوذج معــد يتضمــن الكثيــر مـــن 
األســئلة التــي تخالــف أحــكام القانــون والالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بــه، وهــي نمــاذج غيــر ملزمــة ولكــن مــع الوقــت 
وقلــة الوعــي القانونــي أصبحــت هــي نمــاذج معتمــدة وملزمــة فــي كثيــر مــن األحيــان، خاصــة فــي مديريــات وزارة 

الداخليــة فــي المحافظــات البعيــدة. 

مثــال علــى بعــض النصــوص مــن قانون الجمعيــات الخيرية الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2000 والالئحــة التنفيذية 
لــه، والتــي ال تنســجم مــع المعاييــر الدوليــة التــي يقــع علــى دولــة فلســطين االلتــزام بها:

تسجيل الجمعيات:
أعطــى القانــون والالئحــة لــوزارة الداخليــة صالحيــة تشــكيل دائــرة تختــص بالجمعيــات )بموجــب المــادة )3( مــن 
قانــون رقــم 1 لســنة 2000 34(، وأعطــى لوزيــر الداخليــة صالحيــات تقديريــة وواســعة في قبول تســجيل الجمعيات 
أو رفــض تســجيلها. ومثــال ذلـــك رفـــض تســجيل العديــد مــن الجمعيــات دون أســباب ومبــررات قانونيــة واضحــة 

ودون خطــاب خطــي يوضــح األســباب.

إن نــص المــادة )3( مــن القانــون حصــر مســألة تســجيل الجمعيــات فــي وزارة الداخليــة، وهــي جهــة تعتمــد فــي 
عملهــا المفهـــوم األمنــي. كان مــن األفضــل، فــي حــال إصــرار المشــرع علــى عــدم تعديــل القانــون الحالــي واإلبقــاء 
علــى آليــة التـــسجيل لبــدء عمــل الجمعيــات والهيئــات األهليــة، أن تكــون مرجعيــة تســجيل الجمعيــات إمــا لــدى 
هيئــة وطنيــة مســتقلة عــن الحكومــة تنشــأ بموجــب قــرار دســتوري وتحــدد صالحياتهــا ومســئولياتها بالتشــاور 

مــع ممثلـــي الجمعيـــات أو أن تكـــون وزارة العدل.

كمــا عــززت المــادة 18 مــن الالئحــة التنفيذيــة صالحيــة وزارة الداخليــة، حيــث نصــت علــى أنــه فــي حــال اســتالم 
ــه وفقــا للمادتيــن 12 و13 مــن هــذه الالئحــة: الطلــب وملحقات

تســلم الدائــرة للمؤسســين مقدمــي الطلــب إشــعارا باســتالم طلبهــم يبيــن تاريــخ االســتالم ووصــف . 1
المرفقــات المســتلمة، وأســماء مقدمــي الطلــب.

يتضمــن اإلشــعار رقمــا تسلســليا يصبــح الحقــا رقــم تســجيل الجمعيــة لــدى وزارة الداخليــة عنــد . 2
الموافقــة علــى طلــب التســجيل، أو بعــد مــرور شــهرين علــى اســتالم الطلــب دون إصــدار قــرار برفــض 

ــه. ــب أو قبول الطل
يمكــن للدائــرة مخاطبــة المؤسســين الســتكمال المعلومــات المطلوبــة ـفـي الطلــب أو أي مــن . 3

ملحقاتــه حســب مــا هــو وارد ـفـي المادتيــن 12 و 13.
ــب . 4 ــتالم الطل ــدا باس ــعارا جدي ــة إش ــات المطلوب ــات والمرفق ــتكمال المعلوم ــد اس ــرة عن ــدر الدائ تص

كامــال، وتقــوم فــي هــذه الحالــة باســترداد اإلشــعار القديــم، ويبــدأ احتســاب مــدة الشــهرين مــن تاريــخ 
تســليم اإلشــعار الجديــد. 

يعتبــر الطلــب مقدمــا ويبــدأ احتســاب مــدة الشــهرين مــن تاريــخ تقديــم المعلومــات والمرفقــات . 5
المبينــة ـفـي المادتيــن 12 و 13 مــن هــذه الالئحــة.

34  قانــون رقــم )1) لســنة 2000م بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة: مــادة )3) تنشــئ الــوزارة دائــرة تعنــى بشــؤون تســجيل الجمعيــات والهيئــات بالتنســيق مــع 
الــوزارة المختصــة وتحتفــظ الدائــرة لغايــات تنفيــذ هــذا القانــون بمــا يلــي: ســجل تقيــد فيــه طلبــات التســجيل بأرقــام متسلســلة تبعــًا لتاريــخ تقديمهــا. ســجل عــام لجميــع 
الجمعيــات والهيئــات التــي تــم تســجيلها مــدون فيــه أســماء ومراكــز نشــاطها وأهدافهــا وأيــة معلومــات أخــرى تراهــا الدائــرة ضروريــة لــذوي الشــأن لالطــالع عليهــا. 

ســجل آخــر يســجل فيــه أســماء الجمعيــات والهيئــات التــي رفــض تســجيلها مبينــًا أهدافهــا وأســباب رفضهــا وأيــة معلومــات إضافيــة تــرى الدائــرة ضــرورة لتســجيلها.
.
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مقترح خطة التدريب 
القيود المفروضة على البيئة القانونية لعمل 

الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية

إرشادات عامة
يمكــن للمــدرب تقســيم اإلطــار النظــري لقســم القيــود المفروضــة علــى البيئــة القانونيــة لعمــل المؤسســات 
والجمعيــات األهليــة الفلســطينية بطريقــة تناســب وقــت وطبيعــة الفئــة المســتهدفة، حيــث يمكن تقســيم برنامج 
ــرات  ــع التحضي ــجم م ــا ينس ــًا، بم ــة يومي ــاعة تدريبي ــع )6-5( س ــة، وبواق ــام تدريبي ــة أي ــن أو ثالث ــى يومي ــب عل التدري

ــة.  ــدى المنظم ــرة ل ــات المتوف ــب واإلمكاني ــتية للتدري اللوجس

قبل التدريب، على المدرب/)ة(:

إجراء تقييم قبلي. 	 

خالل جلسة افتتاح التدريب، على المدرب/)ة(:

التعرف على المشاركين وخبراتهم.	 

استعراض أهداف التدريب وبرنامج العمل.	 

التعرف على توقعات المشاركين من التدريب والفائدة المرجو تحقيقها.	 

االتفاق على القواعد الواجب مراعاتها خالل التدريب.	 

أثناء التدريب، على المدرب\ة: 

تحضير عروض تقديمية لإلطار النظري للقسم.	 

استخدام عدة أساليب أثناء التدريب. 	 

االستعانة بالتمارين وأوراق العمل.  	 

في نهاية التدريب، على المدرب\ة: 

إجــراء تقييــم عــام للتدريــب لفحــص رضــى المتدربيــن عــن التنســيق للتدريــب والترتيبــات اللوجســتية 	 
والمحتــوى التدريبــي والمــدرب. 

إجراء تقييم قبلي وبعدي لفحص مستوى التغير في المعارف والمهارات. 	 
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مقترح الخطة التدريبية

القيود المفروضة على البيئة القانونية لعمل الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية.عنوان التدريب: 

3-2 أيام تدريبية بواقع )6( ساعات تدريبية لكل يوم تدريبي.	 مدة التنفيذ:

مكان التدريب: 

يمكن عقد التدريب من خالل )3( أساليب، وهي:

لقاءات وجاهية جماعية.	 

لقاءات افتراضية من خالل المنصات التفاعلية.	 

األسلوب المختلط )وجاهي، افتراضي(.  	 

األهداف التدريبية: 

الهدف العام للتدريب:

تعزيز قدرات العاملين في الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية في مجال 	 
تحليل البيئـة القانونيـة الناظمـة للمجتمـع المدنـي الفلسـطيني. 

األهداف الخاصة للتدريب: 

تحديد تعريف منظمات المجتمع المدني وأهميتها وخصائصها وأنواعها.	 

تحديد تعريف الحق في تشكيل الجمعيات واستعراض المعايير الدولية لحمايته.	 

فهم المبادئ الواجب احترامها لحماية الحق في تشكيل الجمعيات.	 

التركيز على اإلطار القانوني الفلسطيني الناظم للحق في تشكيل الجمعيات.	 

استعراض ومناقشة التحديات التي تواجهها الجمعيات والهيئات األهلية 	 
الفلسطينية نظرًا للقيود المفروض عليها.

الفئة المستهدفة: 

ممثلي وأعضاء الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية.	 

العاملين في الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية.	 

األفراد الراغبين في تأسيس جمعية\هيئة أهلية.	 

النتائج المتوقعة: 

اكتساب المشاركين\ات المعارف والقدرات والمهارات التالية:

معرفة اإلطار النظري العام لتعريف »الجمعية« والحق في تشكيل الجمعيات.	 

معرفة إطار الحماية الدولية للحق في تشكيل الجمعيات وشروط تقييده.	 

معرفة اإلطار القانوني الفلسطيني الناظم للحق في تشكيل الجمعيات.	 

قدرة على تحليل اإلجراءات والممارسات العملية المقيدة للحق في تشكيل 	 
الجمعيات في فلسطين.

قدرة على مراجعة القوانين والممارسـات الفلسـطينية ومواءمتها مـع المعايير 	 
الدولية.

معرفة أدوات واستراتيجيات التأثير في القوانين والتشريعات المرتبطة بالحق في 	 
تشكيل الجمعيات.
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المحاور التدريبية: 

تعريف "الجمعية" )أنواعها، خصائصها(.	 

تعريف الحق في تشكيل الجمعيات.	 

الحماية الدولية للحق في تشكيل الجمعيات.	 

المعايير الدولية الناظمة للحق في تشكيل الجمعيات وشروط تقييده.	 

اإلطار القانوني الفلسطيني الناظم للحق في تشكيل الجمعيات.	 

الممارسات العملية المقيدة للحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين.	 

مواءمـة القوانين والممارسـات الفلسـطينية مـع المعايير الدولية.	 

أدوات واستراتيجيات التأثير في القوانين والتشريعات المرتبطة بالحق في تشكيل 	 
الجمعيات.

منهجية التدريب:

تقسيم مجموعات العمل.	 

العصف الذهني. 	 

الحوار والنقاش المفتوح.	 

التمارين العملية. 	 

المحاكاة.	 

دراسات الحالة.  	 

تبادل التجارب والخبرات.	 

منهجية التقييم: 

إجراء تقييم عام للتدريب لفحص رضى المتدربين عن التنسيق للتدريب والترتيبات 	 
اللوجستية والمحتوى التدريبي والمدرب. 

إجراء تقييم قبلي وبعدي لفحص مستوى التغير في المعارف والمهارات. 	 

مالحظات المدربين وطاقم العمل.	 

الوسائل التدريبية:

 	.)Flip Chart( لوح ورقي قالب

 	 .LCD جهاز عرض

 	.A4 ورق ملون مقوى

أقالم فلماستر. 	 

حاسوب محمول 	 

ميكروفون )متنقل وثابت أمام المشاركين(	 
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مقترح الجلسات التدريبية 

الوقت المنهجية المتبعةالجلسات التدريب 
المخصص

الوثيقة 
المرجعية

الجلسة األولى:

تعريف الجمعية )أنواعها، خصائصها(	 

تعريف الحق في تشكيل الجمعيات	 

 	PPT عرض تقديمي

نقاش وحوار مفتوح	 
نصف ساعة 

الجلسة الثانية: الحماية الدولية للحق في 
تشكيل الجمعيات:

المعايير الدولية الناظمة للحق في 	 
تشكيل الجمعيات وشروط تقييده

المبادئ الواجب احترامها لحماية الحق 	 
في تشكيل الجمعيات

 	PPT عرض تقديمي

نقاش وحوار مفتوح	 
ساعة 

الجلسة الثالثة: اإلطار القانوني الفلسطيني 
الناظم للحق في تشكيل الجمعيات:

قانون رقم )1( لسنة 2000م بشأن 	 
الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 

وتعديالته 

الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات 	 
الخيرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 

2000

 	PPT عرض تقديمي

حوار ونقاش مفتوح 	 

دراسات حالة – متطلبات 	 
تسجيل منظمات المجتمع 

المدني في فلسطين )شهادة 
الميالد(  

ساعة ونصف  
ورقة عمل 

)1(

الجلسة الرابعة: الممارسات العملية المقيدة 
للحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين

 	PPT عرض تقديمي

تمرين عملي جماعي: مناقشة 	 
الممارسات المقيدة من 

خالل تقسيم المشاركين\ات 
لمجموعات عمل واستعراض 

نتائج المجموعات

ساعة ونصف 
ورقة عمل 

)2(

الجلسة الخامسة: مواءمـة القوانين 
والممارسـات الفلسـطينية مـع المعايير 

الدولية

 	PPT عرض تقديمي

تمرين عملي جماعي: تعبئة 	 
مصفوفة تحليل القوانين 

والممارسات من خالل تقسيم 
المشاركين\ات لمجموعات 

عمل واستعراض نتائج 
المجموعات

ساعة ونصف 
ورقة عمل 

)3(
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أوراق العمل والتمارين المقترحة 

126



127












