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 تحديات وحلول – آللية الحكومية للموافقة على التمويل األجنبيا
 

 تقديم
حق إال ينظم الدستور األردني حق التنظيم وحق تشكيل الجمعيات بشكل متوافق مع المعايير الدولية، وال يضع قيودًا على هذا ال

 مشروعة.فيما يتعلق بموارد الجمعيات وكون غاياتها 

 وتنظم القوانين وخاصة قانون الجمعيات وقانون الشركات آلية عمل الجمعيات والشركات التي ال تهدف إلى الربح، ومن ضمن
لى أوجه التنظيم نص القانونان على إلزام الجمعيات والشركات غير الهادفة إلى الربح بالحصول على موافقة مجلس الوزراء ع

لموافقة ة. وقد اعتبر القانون أن عدم إصدار مجلس الوزراء لقراره حول طلب الجمعيات / الشركات باالتمويل من المصادر األجنبي
 صدور قرار حكمي بالموافقة.  يومًا يعني 30على التمويل خالل مدة 

تلم فنية تسوبهدف تنظيم هذه العملية قام مجلس الوزراء بإصدار نظام ينظم آلية الموافقة على التمويل من خالل تشكيل لجان 
لقرار ، وكان األصل أن تنهي تلك اللجان أعمالها وتنسيبها بحيث يصدر اأو الرفض الطلبات وتدرسها ثم تنسب للمجلس بالموافقة

 يومًا منذ تاريخ استكمال تقديم الطلب. 30وفق أحكام القانون بما ال يزيد عن 

ة من التأخير والفوضى والتذبذب الذي شاب المشهد الخاص وخالل السنوات األخيرة، اشتكت الجمعيات والشركات غير الربحي
بموافقات التمويل، وقد نتج عنه ضياع فرص للتمويل ومواجهة تحديات أثرت على استدامة الجمعيات والشركات غير الربحية 

مستدامة ويعزز وهددت قطاع بأكمله يشغل عشرات اآلالف من األردنيين ويقدم الخدمات لمئات اآلالف ويسهم في التنمية ال
  صورة األردن دوليًا.

حصر األصل أن تن وبالتاليوتكرر همم أن األصل في الرقابة هو الرقابة الالحقة ال الرقابة السابقة على األنشطة والغايات، 
رهاب المعايير األساسية للرقابة وضوابط الحصول على التمويل في محاور محددة، وهي مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإل

نفذة خاضعة والتأكد من أن العمل ال يخالف القانون وال النظام العام وأن المشروع متوافق مع غايات الجهة المنفذة وأن الجهة الم
 والحوكمة باعتبار أن هذه الموارد تعتبر من المال العام.ة للرقاب

تحسين بلن تؤدي إلى الغاية المنشودة، فتطوير العمل المدني وتحسين فاعليته لن يتأتى إال  كما تؤكد همم أن الحلول المجتزأة 
تطوير  منظومة متكاملة تشكل الحكومة وسياساتها أحد أجنحتها، ويشكل المجتمع المدني نفسه أساسًا فيها، وال بد من العمل على

 األردن.المنظومة بشكل متكامل وإال فلن نحقق التطوير الذي يحتاجه 

عند السير بإجراءات الموافقة  الهادفة إلى الربحتواجهها الجمعيات والشركات غير تهدف هذه الورقة إلى توثيق التحديات التي 
القانون. كما تهدف إلى تقديم تصور حول حوكمة الجمعيات أو المنظمات غير الربحية على التمويل األجنبي وفقًا لما ينص عليه 
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وأخيرًا  بأن ضعف الحوكمة والشفافية في القطاع المدني هي الحافز األول للتضييق عليه. الدائم واالدعاءام بهدف التصدي لالته
تقترح الورقة إجراءات بديلة لحل اإلشكاالت، علمًا أن همم تؤكد على أهمية أخذ هذه التوصيات بشكل شمولي وغير انتقائي، 

ل المزيد من الضغوط على منظمات المجتمع المدني دون األخذ بالتوصيات التي بحيث ال يتم اعتماد المقترحات التي فيها لتشكي
 تتعلق بتيسير عملها. 

 

أواًل: التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في إجراءات الموافقة على التمويل 
 األجنبي:

 

 طول أمد اإلجراءات: عدم تطبيق شرط المدد القانونية التي ينص عليها القانون  .1

ل يتطلب القانون موافقة مجلس الوزراء للحصول على التمويل األجنبي وينص على اعتبار الطلب موافقًا عليه في حا
اءات يومًا.  وتنص آلية التمويل األجنبي المعتمدة حاليًا من مجلس الوزراء على إجر  30تأخر قرار المجلس أكثر من 

الوزارات ذات العالقة. وترفع اللجنة تنسيبها بالرفض أو مراجعة الطلبات من قبل لجنة مختصة تضم ممثلين عن 
ًا من يوم 30الموافقة لمجلس الوزراء الذي يصدر قراره، وتعتبر اآللية المعتمدة أن المدة القصوى إلصدار القرار هي 

 تاريخ استكمال الطلب. 

 بتزويد الجمعيات أو المنظمات لكن على أرض الواقع ال يوجد مدة محددة الستكمال الطلب، وتقوم الجهات المشرفة
مقدمة الطلب بقوائم مما يسمى "نواقص" تتضمن هذه النواقص طلبات استيضاحيه من الجهات اإلشرافية. وتتشعب 
وتتعدد حسب الجهة المشرفة وحسب رغبات وقناعات الشخص الذي يعمل على التدقيق، والواقع المثبت هو أن معدل 

ات طلبات التمويل هو ستة أشهر وقد تمتد إلى فترة تصل إلى تسع أشهر في بعض المدد المستغرقة الستكمال إجراء
الحاالت. ومن الملفت أن المؤسسات الكبرى والدولية التي تضم ضمن أعضاء فريقها موظفين خاصين بالتنسيق 

 والمتابعة تستغرق معامالتهم وقتًا أقل بكثير من الجمعيات المحلية متوسطة الحجم والصغيرة.

المهم االلتفات إلى أنه حيث نص القانون على حد أقصى لدراسة الطلب، فبالتالي، أي طلب يجري رفضه بعد  ومن
 انتهاء تلك المدة، يكون رفضه غير قانوني. حتى لو تم تأطير التأخير ضمن مدد رفض الطلب. 

ذ ينص نظام الشركات غير وكذلك ال بد من اإلشارة إلى اختالف المدد بين الشركات غير الربحية والجمعيات، إ
 الربحية على سريان الفترة منذ رفع التوصية من الوزير إلى مجلس الوزراء.
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 وهذا التباين غير مبرر، فاألصل توحيد اإلجراءات والمعايير لكافة المنظمات العاملة في القطاع.

امة درتها على تنفيذ أنشطتها وإدوغني عن القول أن التأخير يؤثر على استدامة عمل مؤسسات المجتمع المدني وعلى ق
 فرق عملها، ويضعف القطاع بأكمله.

 

 عدم وضوح معايير الرقابة على مصدر التمويل وطبيعته، أو أنشطة المشروع .2

 1من المهم عند الرقابة على أعمال وتمويل المجتمع المدني مراعاة النص الدستوري المنظمة لحق تأليف الجمعيات
الذي ال يتيح للسلطة التنفيذية بالتدخل في عمل الجمعيات ويسمح فقط بتنظيم كيفية تأسيسها والرقابة على مواردها 
وكيفية إنفاقها. وهذا يعني حكمًا أن األصل هو ضمان حسن إدارة األموال وعدم وجود شبهة في مصادرها. وال يعني 

 ة من قبل السلطة التنفيذية وممثليها.باي شكل ان يتم تحديد األولويات أو طبيعة األنشط

لى وحتى لو سلمنا بحق اإلدارة العامة بالرقابة على التمويل والمشاريع الممولة من الخارج، فإن ما يحصل اليوم ع
فعلى أرض الواقع المرجع الوحيد لتحديد معايير الرفض والقبول هو ما يعتقد  األرض هو غياب لمعايير الرقابة،

ن عيعتقدون أنهم مسؤولون  أنه واجب. فالموظفون ولون في اللجان والوزارات المعنية أنه ضرورة، أو الموظفون المسؤ 
ارات ، وأن من حقهم بسط رقابتهم على العبوأثرها الذين يفترضوه أنشطة المشاريع وتفاصيل تنفيذهامدى فعالية  تقييم

 داف ويتعاملون على أن من حقهم طلب تعديلها.المستخدمة في التقارير وعلى المنهجيات المعتمدة. بل على األه

الشروط أو متطلبات استكمال طلب الموافقة تعديل أنشطة المشاريع وأعمال مثال على ذلك أنه في حاالت تضمنت 
الجهات المنفذة، أو طلب السير الذاتية للمدربين، أو االعتراض على نشاط معين بدون سبب واضح، أو الطلب بعدم 

طة ة منفذة، أو العكس من خالل إلزام الجمعية أو المنظمة بالتعامل مع جهة محددة خالل تنفيذ األنشالتعامل مع جه
ني وكأنها قبل منح الموافقة. وغالبًا ما تكون جهة حكومية أو شبه حكومية. وبالتالي يتم التعامل مع منظمة المجتمع المد

اط فقدها دورها الرقابي ومرونة عملها التي هي من أهم نقوحده تابعه للجهات الحكومية، مما يخالف جوهر وجودها وي
 قوة المجتمع المدني في كل مكان.  

 

                                                             
:  16المادة  1 ي

 من الدستور األردن 

 لألردنيين حق اإلجتماع ضمن حدود القانون. .1

 .خالف أحكام الدستورتغايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن تكون  .2
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 تعدد الجهات المطلوب موافقتها على التمويل وتناقض أولوياتها .3
ل يتم استئناس رأي كافة الجهات الحكومية التي يمكن أن يكون لها تقاطعات مع المشروع محل النظر، مما يعني أن ك

جهة سوف يكون لها رأيًا حسب أولوية المشروع من وجهة نظرها. وهذا أدى في بعض الحاالت إلى اعتبار إحدى 
ية.  برفضه لكون جهة حكومية أخرى اعتبرته غير ذي أولو  الوزارات مشروعًا معينًا ذا أولوية، ورغم ذلك يتم التنسيب

 كما قد تتطلب الجهات اإلشرافية تعديل بعض أنشطة المشروع بشكل يتضارب مع جهة أخرى. 
د هو من ناحية أخرى فإن كثرة عدد الجهات التي تعطي رأيها بالمشروع يطيل أمد اإلجراءات ويعقدها. وما يزيد التعقي

لية أن امتناع إحدى الجهات عن االستجابة ضمن المدة المحددة يعتبر رفضًا للمشروع. وتفترض أن اإلجراءات الحا
غير  اآللية المنفذة حاليًا أن مسؤولية متابعة صدور كتب الجهات الحكومية يقع على عاتق الجمعية مقدمة الطلب، وهو

 منطقي وال يتوافق مع نص القانون.
 

عدم جان القائمة على مراجعة طلبات الموافقة على التمويل و عدم وضوح المفاهيم لدى أعضاء الل .4
 خبرتهم في عمل المجتمع المدني:

دم عتم رصد الكثير من االستفسارات أو النواقص الواردة من لجنة التمويل أو الجهات اإلشرافية، التي توحي بوضوح 
وما يخص مساحة عمل منظمات المجتمع  معرفة الموظفين المعنيين بالمفاهيم المرتبطة بالمعايير الحقوقية عامة

ة المدني ودوره بالمساهمة بدفع عجلة التنمية خاصة.  مثال اعتراض إحدى .الجهات على توثيق االنتهاكات العمالي
جتماعي واعتباره أنه سيؤثر سلبًا على سمعة األردن ويزيد التوترات مع أصحاب العمل، أو طلب استبدال مفهوم النوع اال

و رفض مشروع لكونه إقليمي ويتضمن التعاون مع منظمات خارج األردن، خوفًا من احتساب المنحة من بالمرأة، أ
قليميًا ضمن المساعدات الموجهة لألردن أو التأثير على العالقات مع الدول ذات العالقة بدال من جعل األردن مركزًا إ

 لبناء القدرات في المنطقة.

إذ  هات التي تراجع الطلبات غير مطلعة على االستراتيجيات الحكومية المتعددة،على صعيد آخر، بدا أن اللجان والج
ة أنها تنسب برفض مشاريع رغم كونها تحقق استراتيجيات وطنية معلنة. مثل اعتبار أن العمل على التنمية السياسي

 نظيم هذه المهمة.غير ذي أولوية أو أن تقديم المساعدة القانونية متعارضًا مع اختصاص وزارة العدل في ت

 

 : والجمعيات  المصاريف اإلدارية للمشاريع .5

رفض مشاريع استنادًا لفكرة ارتفاع مصاريف المشروع اإلدارية مع عدم وجود معايير واضحة ومحددة مسبقًا لسقوف 
المصاريف اإلدارية للجمعيات / الجهات المنفذة، مع عدم فهم طريقة عمل الجمعيات أحيانًا وعدم مراعاة خصوصية 
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تغطية المصاريف اإلدارية األساسية للجمعيات ويهدد  المشاريع أو المنظمات أو حتى تصنيف المصاريف، مما يعيق
استدامتها، وخاصة تلك التي ال تتمتع بأي نشاط مدر للدخل أو التي تنفذ مشاريع أخرى ال يرصد الممول لها أي 

، core fundingمخصصات أو مصاريف إدارية. كما يغيب فهم مفهوم مشاريع الدعم المباشر للجمعية أو ما يسمى 
 يمكن تقسيم المصاريف إلى إدارية وغيرها.بحيث ال 

 

 التضارب بين اللجنتين المختصتين وعدم استقرار النماذج واإلجراءات .6

. وتبدو ن لمراجعة طلبات التمويل إحداها تابعة لوزارة التخطيط والثانية لسجل الجمعياتان رئيسيتابشكل عام هناك لجنت
معتمدة من المشاريع المتعلقة باألزمة السورية أكثر تنظيمًا من اآللية الإجراءات العمل المعتمدة من وزارة التخطيط في 

 خالل لجنة التمويل األجنبي التابعة لسجل الجمعيات. ومع ذلك هناك بعض اإلشكاالت في إجراءات كال اللجنتين:

  ًا مستكمل، وكثير تغيير متطلبات ونماذج الموافقات المعتمدة بشكل متكرر. مما يفتح المجال العتبار الطلب غير
 ما يتم إبالغ الجمعية بذلك قبيل انتهاء المدة القانونية بأيام قليلة.

 ية التنازع بين اآلليتين بحيث يتم طلب أن يتم تقديم المشاريع التي من المحتمل أن تخدم السوريين من خالل آل
إنشاء مركز مجتمعي أو عقد  وزارة التخطيط، حتى لو كان المشروع باألصل موجهًا نحو المجتمع المحلي، مثل

 جلسات توعية للمجتمع.
  التفصيل المبالغ به بالتوزيع على المحافظات واألنشطة، وهو ما يستحيل الجزم به عند تقديم الطلب في بعض

المشاريع، وماذا لو تم تقديم خدمات لجنسيات غير األردنية أو السورية عندها سيكون من الصعب إضافتها على 
لدى وزارة التخطيط، ولن يقبل المشروع من قبل آلية سجل الجمعيات بسبب استهداف السوريين طلب التمويل 

 جزئيًا.

 

 إشكاالت إجرائية  .7
  لمستمرة.اعدم السماح بالبدء بتقديم الطلبات قبل توقيع العقد مع الممول، وهذا يؤدي إلى خلق فراغ ما بين المشاريع 
  الحاالت بداًل من االكتفاء بملخصات األنشطة واألهداف والموازنات طلب ترجمة وثائق المشروع كاملة في بعض

وهذا يعني ترجمة الوثائق القانونية المعتمدة من بعض الممولين والتي تصل إلى عشرات الصفحات، وتكلف 
 ترجمتها مئات وأحيانًا آالف الدنانير.
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  طلب معلومات تفصيلية عن األنشطة أو يتم المتابعة من قبل الموظفين باستخدام إيميالتهم الشخصية وتتضمن
أو  أعمال المنظمات أو حتى األرقام الوطنية ومعلومات األفراد المتعلقين بالمشروع.  كما تصدر الكتب للمتابعة

 اإلشعارات دون توقيع.
 عدم االكتفاء بالتقديم االلكتروني وطلب الوثائق جميعها ورقيًا وذلك بعد استكمال الطلبات حسب رأي الجهة 

 المستلمة للطلب.
 
 

 لية اإلشراف على المشاريع الممولة.التحديات المصاحبة آلثانيًا: 
 

 عدم وضوح معايير اإلشراف ودور الجهات المشرفة  .1

جم تعتبر بعض الجهات اإلشرافية أن من حقها مساءلة الجمعيات عن األنشطة وكيفية تنفيذها ومكان انعقادها مما يتر 
هو بتدخلها في صميم عمل الجمعيات، مما يجعل منظمة المجتمع المدني تعامل كدائرة أو وحده في الوزارة المعنية، و 

وتجدر اإلشارة إلى ضعف اإلشراف بشكل مبالغ به ر الدولية.  ما يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون والمعايي
ب أمام ويفتح البا المترافق مع المبالغة في التدقيق في حاالت أخرى، وكل ذلك يعتمد على مزاجية الموظفين وأولوياتهم.

 الممارسات السلبية من قبل موظفي الجهات اإلشرافية.

 

 تعدد المرجعيات اإلشرافية  .2
 المع أكثر من جهة، وتقديم تقارير متعددة حول المشروع، للمشروع الواحد تتضمن أغلب الموافقات إلزامية التنسيق 

يوجد آلية أو نموذج موحد وتعتمد متطلبات اإلشراف على أولويات كل جهة وعلى رغبات الفريق المشرف. وهذا يشكل 
، فقد تضمنت وقت وموارد الجمعيات والمنظمات في تقديم التقارير المختلفة والمكررة والتنسيق المتكررل اً واستنزافتضاربًا 

وكثيرًا ما تكون المتطلبات متضاربة ما بين الجهات  جهات إشرافية. 5أو  4شروط اإلشراف على بعض المشاريع 
 المختلفة.

 
نفيذ األنشطة تأو اف تتضمن طلب مبالغ مالية إلزام المنظمات او الجمعيات بتوقيع مذكرات تفاهم لإلشر  .3

 من خالل الجهة المشرفة مع تحمل الجمعية أو المنظمة للتكاليف وفق ما تحدده الجهة اإلشرافية.
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 إعاقة تنفيذ األنشطة:  .4
على  بعض الجمعيات / المنظمات من تنفيذ األنشطة إال بعد أخذ الموافقة من الجهة اإلشرافيةتمنع الجهات اإلشرافية 

؛ وفي ذلك تدخل مباشر في تنفيذ أنشطة المشروع ويفقد الجمعية/ المنظمة المرونة في تنفيذ كل نشاط بخطاب رسمي
ا كما أن هذا يشكل إعاقة لعمل الجمعيات ويفقدها مرونتهأنشطتها على النحو الذي يخدم غاياتها وأهداف المشروع. 

 وفاعليتها.
 

 :يجعرفض تغطية األنشطة التي صدرت بأثر ر  .5
موافقة منع اعتماد أي أنشطة في المشروع قبل صدور قرار نصًا يقرارات الموافقة على التمويل متضمنة قد تصدر 

لقرار وقت البدء في بعض المشاريع قد يكون محددًا في اتفاقية التمويل ويسبق صدور اعلمًا أن  .رسمياً  مجلس الوزراء
النهائي لمجلس الوزراء وخاصة في ظل تأخر الموافقات. وهناك الكثير من الحاالت التي تمتنع فيها الجمعيات عن 

يل وخاصة في الحاالت التي استالم مبالغ التمويل لكن تبدأ في تنفيذ بعض األنشطة حرصًا على عدم خسارة التمو 
ى وجود وهذا يؤدي إليرفض الممول بها تغيير فترة تنفيذ المشروع، أو في المشاريع التي تكون استكماًل لمشاريع قائمة. 

افقة فجوات في مشاريع وأنشطة الجمعيات ويدفعها باتجاه تبني سياسات تمنع تجديد عقود فرق العمل إال بعد صدور المو 
دء باألصل أنه طالما تم التدقيق والموافقة على التمويل من حيث المبدأ، وكان الممول موافقًا على على التمويل، و 

نع األنشطة وتغطيتها بأثر رجعي، فما الحاجة لمثل هذا النص الذي ال سند تشريعي له بكل األحوال، فالقانون ال يم
 لتمويل الفعلي.الجمعيات من تأدية األنشطة وتحمل تكلفتها بل يمنعها من تلقي ا

 

 : أعمال الجمعيات مقترح إجراءات حوكمةثالثًا: 
مساءلة الغياب االستقالل ال يعني ولكن السلطة، يقوم مبدأ استقالل القطاع المدني على عدم التدخل في غاياته وأنشطته من قبل 

 مصداقيته. وتعزيز استقراره، عوامل القطاع المدني إحدى تعتبر حوكمة الموارد، وبالتالي إساءة استخدام عن 

ن الرقابة بداًل مأنشطة المجتمع المدني بعدية على آليات رقابة  وتكرارًا لتبنيالمدني همم مرارًا تنسيق المجتمع هيئة وقد دعت 
 عمله.التشريعية والمؤسسية التي تحكم تعديل المنظومة  ال يتحقق إال معأن هذا وأقرت المسبقة، 

معيات الجالمحدد ألنظمة واقترح النظام الجمعيات، الحوكمة على  حيث المبدأمن  فرضقد  الجمعيات أن قانون ويجدر اإلشارة إلى 
ية استرشادوهي بكل األحوال محددة، جاءت عامة وغير الواردة في النظام إال أن النصوص بالحوكمة. المتعلقة  اإلجراءاتبعض 

 الضوابط.الجمعيات عن غياب تلك مساءلة يكون ممكنًا  بالقانون، فلنالشروط  بمعنى أنه ما لم تفرض
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من األعباء  ترجم إلى مزيدونكرر تحذيرنا أن تبني هذه المعايير ال بد أن يترافق مع رفع التضييق والرقابة المسبقة وإال فإنها ست
والتضييق واإلعاقة لعمل المجتمع المدني، وهو أمر يتضارب مع الهدف من هذه الورقة ومن اإلصالح الذي تبنته الحكومة 

 وأعلنت عنه. 

 بد الدون ذلك إال بالتوافق، وأنه وأيضًا ال بد من التنويه إلى أن بعض هذه الضوابط سيحتاج لتعديل تشريعي وال يمكن فرضه 
من تحديد األمور التي يجب إعطاء مرحلة انتقالية للجمعيات لتصويب أوضاعها وتعديلها، فقد يصعب على الشركات غير 

دة في لبعض الضوابط الوار تسمح هيكليتها بوجود هيئة عامة مختلفة عن هيئة اإلدارة االمتثال الفوري  الربحية مثاًل التي ال
 المقترحات. 

 :المدني من خالل ما يليتنظيم القطاع همم  تقترح وبناء على ما سبق،

 

 آليات الحوكمة في هيكلية الجمعية:اعتماد  .1
 

 التدرج في صالحيات اتخاذ القرار داخل الهيكل التنظيمي للمنظمات/ الجمعيات:  .أ

تعتمد بشكل أساسي  داخل منظمات المجتمع المدني،اتخاذ القرار صالحيات والتوازن في تكفل الحوكمة  فرض هيكليةإن 
ن م، اتخاذهالتسلسل في تحديد الصالحيات وفقًا لنوع القرار المنوي على تحديد الهيكل التنظيمي داخل الجمعية وتأطير 

 . مةللمنظالتنفيذية واإلدارة الهيئة العامة والهيئة اإلدارية كل من اتخاذ القرار بالنسبة لحدود صالحيات توضيح  خالل

لذلك من المهم أن ، نظام لتقييم الجمعيات يجب أن يتضمن هذا النوع من الحكومة لتصنيف الجمعياتوبالتالي فإن أي 
 التنفيذية.واإلدارة والهيئة اإلدارية من الهيئة العامة، كل وصالحيات أدوار للجمعيات األساسية تنظم األنظمة 

ومع عملي الواقع اليتناقض مع اإلدارية، وهو ما الهيئة في يد المسؤوليات والقرارات الحالي يضع كافة أن القانون هنا وننوه 
بتوقيع امهم قيأو للجمعيات، اإلدارة اليومية هيئة اإلدارة في  من تدخل التشريعي الحالي حالةالتنظيم أنتج التوازن، وقد مبدأ 
إلدارة ين األفراد المتطوععائقًا أمام انضمام ذاته يشكل  وهذا النص بحد ي،على العمل اليومالقرارات دونما اطالع كاف كافة 

 الجمعيات. 

 : الجمعياتالمنظمات/تحديد مدة زمنية محددة لوالية مجالس إدارة  .ب

وفق ما تقضي ، إن تفعيل مبادئ الحكومة وتداول السلطة يتطلب تحديد سقوفًا عليا لوالية مجالس إدارة المنظمات/ الجمعيات
هذا فرض مثل إال أنه يصعب ، منظمات المجتمع المدني والجمعياتوالممارسات الفضلى في حوكمة عمل  المعايير به
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فترة من تطوير النظر فيه بعد هذا التعديل يمكن إال أن مثل  .عدد المؤسسينمحدودية في ظل في الوقت الحالي المعيار 
 . القانون 

 تنظيم اإلجراءات المالية وفقًا لسقوف مبالغ الصرف:  .ج

نات أكثر من توقيع على أذو  من خالل تحديد المعامالت المالية التي تحتاجوجود سقوف للصرف الفاعلية مع التوازن،  يكفل
ما يتوافق وبشكل ال يمس بكفاءة العمل، ويمكن تنظيم ذلك من خالل بناء على قيمة المعاملة المالية الصرف والشيكات 

 المعامالت الشهرية للمنظمة.طبيعة وقيمة و  ،الموازنةوحجم ها، قراراتفي عليه مجالس اإلدارة 

 تنظيم اإلجراءات اإلدارية للمنظمة/ الجمعية:  .د

لهيئة تضمن القانون الحالي بعض نقاط التنظيم المتعلقة بإدارة الجمعية خاصة فيما يتعلق بإلزامية عقد اجتماعات دورية ل
لقائمين اأدوار األعضاء إيجاد آلية تشريعية تكفل فاعلية العامة، وإلزامية إجراء انتخابات دورية، وبذات األهمية البد من 

 خالل االجتماعات الدورية وتوثيق المحاضر، والتقارير المالية واإلدارية الدورية. منعلى إدارة المنظمة/ الجمعية 

 اعتماد مدونة قواعد السلوك لألعضاء القائمين على إدارة أعمال الجمعية:  .ه

قيًا من الممكن أن ينص التشريع على مدونة لقواعد السلوك يوقع عليها القائمون على أعمال الجمعيات تتضمن التزامًا أخال
و شفافية ومنع تضارب المصالح وعدم استخدام الجمعيات لجني الربح أو تحقيق المنافع السياسية أالبااللتزام بسياسات 

 الشخصية.

 وحسب حجم التمويل حجم والقدرةالتمايز بين الجمعيات حسب ال .و
، طالخيري البسيال بد من أن تمايز متطلبات الحوكمة بين الجمعيات الصغيرة التي تعمل في المجتمعات المحلية في العمل 

ا ومبل تعتمد على الصدقات والتمويل من األفراد.  ،أصالً أو تلك التي ال تتطلب أعمالها الحصول على التمويل األجنبي 
، بحيث تتضمن المتطلبات مقترحات أبسط للجمعيات األصغر، وكذلك أو المتوسطة الجمعيات التنموية واألكبر حجماً بين 

 بسجل الجمعيات وبالتعاون مع المنظمات الدولية أو مع تحالف همم باقتراح سياساتمن الممكن أن تقوم الحكومة ممثلة 
شارة إال أنه تجدر اإلجمعيات لضمان عدم تحملها كلف مالية لتطويرها. مالية مبسطة أو مدونة قواعد سلوك نموذجية لتلك ال

أن هذا يخضع لسقوف بحيث يكون التدقيق إلزاميًا في حال كان قيمة التبرعات التي تحصل عليها سنويًا يزيد عن ألفي 
 دينار، وتزداد المتطلبات مع ازدياد حجم تمويل الجمعية.

 

 : المالية اإلفصاح والشفافيةتبني سياسات  .2
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 2000ن عيتضمن القانون حاليًا إلزام الجمعيات بالخضوع للتدقيق المالي من قبل مدقق حسابات مستقل إذا كانت ميزانياتها تزيد 
 دينار سنويًا.

معايير  ات أوال يلزم بنشر الميزانيات أو الشفافية. كما أنه ال يوجد أي تعليمه في المقابل إال أنوعلى الرغم من أهمية هذا النص 
وال يوفر  البيانات المالية المدققة. كما أن استالم الجهات اإلشرافية للبيانات المالية ال يعني نشرها عنكيفية اإلفصاح توضح 

 األسس للمساءلة.

 

 تبني سياسات مالية واضحة تتضمن سقوف التوقيع واالختصاصات حسب المبلغ .أ
بية النظم المحاسالحدود الدنيا من المهم أن تتبنى الجمعيات / الشركات غير الربحية سياسات مالية ومحاسبية تعكس 

وأن مالية سليمة، وأن تتضمن سياساتها سقوف اإلنفاق والتوقيع على الصكوك المالية. الفضلى، وأن تحتفظ بسجالت 
لمعايير اتتواءم السياسات المالية مع مويلها المتوقع سنويًا، بحيث تتوافق النظم المالية مع تصنيفات الجمعيات وحجم ت

االحتفاظ بالسجالت والقيود الفضلى مع ازدياد حجم تمويلها، وبكل األحوال أن يكون هناك حد أدنى من اإلفصاح و 
 المالية لكافة الجمعيات/ الشركات غير الربحية.

 
 : المجتمع المدنيمنظمات المالي خاص بوضع معايير للتدقيق  .ب

ي نظرًا الختالف طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني عن األعمال التجارية التي تتم فيها عادة إجراءات التدقيق المال
ح همم المعتمدة، فإن هذه الطبيعة الخاصة يتوجب أخذها بعين االعتبار لغايات إجراء التدقيق المالي الخاص بها، لذا تقتر 

ومن متوافقة مع الممارسات الفضلى ر للتدقيق المالي خاصة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات أن يتم اعتماد معايي
اءات والجهات الممولة حسب اإلجر  التعاون مع ديوان المحاسبة أو مع جمعية مدققي الحسابات األردنيةبذلك الممكن أن يتم 

تدقيق تكفل عدم اإلثقال على الجمعيات وعدم استغالل عملية ال، بحيث يتم وضع آليات واضحة للتدقيق المالية التي تعتمدها
 . في شيطنتها أو الضغط عليها من قبل السلطة التنفيذية، مع التأكيد على الوضوح والشفافية

 ونقترح في هذا المجال ما يلي:

 ماليةارير المالية اإلجالتق بحيث ال تقبل تضمين التقارير المالية بنودًا توضح كافة مصادر التمويل بشكل غير مجمع . 
  لتميز بين المصاريف اإلدارية والتشغيلية واألنشطة.اعتماد تصنيف بنود الميزانية 
  مدقق الحسابات المعتمد ال تزيد على خمس دوراتتحديد سقف أعلى لعدد الدورات التعاقدية مع. 
  .أن يتم اختيار مدقق الحسابات من قبل الهيئة العامة 
  الموازنة السنوية من قبل مجلس اإلدارةأن يتم اعتماد 
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 قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:  .ج

، سواء المعلومات تتطلب سياسات اإلفصاح والشفافية توفير وسيلة عملية تتيح كافة المعلومات الخاصة بعمل الجمعيات
يضًا من حيث المشاريع واألنشطة والفئات المستهدفة، وأ بالجمعية ذاتها من حيث الغايات واألهداف واألعضاء أو المتعلقة

 .المعلومات المالية من حيث الموازنات ومصادر التمويل

 نشر بياناتمن خاللها وإتاحتها للجمهور يتم خاصة بالجمعيات إنشاء قاعدة بيانات  سجل الجمعياتيتولى  لذا نقترح أن
 لتقيدفي االجمعيات والمنظمات  لتمكينوذلك  ين عليها وطبيعة عملهاالجمعيات التجميعية، ومعلومات الجمعيات والقائم

نية خاصة الجمعيات التي ال تملك موقع إلكتروني وال يمكن فرض ذلك عليها وفقًا لحجم الميزا بمبادئ اإلفصاح والشفافية
 .السنوية

 لتعاقد مع أعضاء الهيئة اإلدارية أو األقارب: حوكمة اتبني إجراءات خاصة ل .د

 إلزام الجمعيات بنماذج إفصاح في حال التعاقد مع أعضاء الهيئات اإلدارية أو أقاربهمالنص على ويكون ذلك من خالل 
ه نشر هذ، والنص على حتى الدرجة الرابعة أو أنسبائهم حتى الدرجة الرابعة أو أي مؤسسات مملوكة منهم كليا أو جزئياً 

  السنوية. تقاريرهاالقرارات في 

ائهم أو إلزام الجمعيات بأخذ موافقات الهيئات العامة قبل التعاقد مع أحد أعضاء هيئة اإلدارة أو أقربالنص على كما يمكن 
 أقرباء اإلدارة العليا أو شركاتهم ضمن معايير تنافسية معلنة.

 اإلفصاح عن المكافآت التي يتقاضاها أعضاء الهيئة اإلدارية:  .ه

 أعضاء الهيئة اإلدارية بحيث يمكن الرقابة المكافآت التي يتقاضاهاإلزام الجمعيات باإلفصاح عن من خالل النص على 
 أنشطة الجمعية.تنفيذ على قيمتها مقابل عملهم الفعلي ومساهمتهم في 

 اإلفصاح عن التقارير اإلدارية والفنية:  .و

ات المدنية من الضروري التزام المنظمبل يمتد لكافة أعمال الجمعية، لذا  المالية،ال يقتصر اإلفصاح والشفافية على البيانات 
 بنشر تقاريرها اإلدارية واألوراق والتقارير الفنية التي يتم تطويرها، ليتاح للجميع االستفادة منها.

 

 : تضارب المصالح .3
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مشتركة، وهو أمر وأهداف تستند إلى أفراد تجمعهم عالقات أسرية أو صداقة أو مصالح يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن 
جمعية على اللكن أن يكون هناك إلزامية  ،بين المؤسسين. وبالتالي ال تقترح همم أن يتم منع أو تقييد هذا األمرخاصًة توقع م

 صة أمام المانحين والمتبرعين. ، وخاهذه العالقات باإلفصاح عن

ألنظمة نص النظام المنظم لويرتبط هذا المبدأ من مبادئ حوكمة الجمعيات مع مبادئ الشفافية واالفصاح بشكل مباشر، وقد 
، ارةاألساسية للجمعيات حاليًا على ضرورة حصول الجمعية على موافقة الهيئة العامة عند التعاقد مع أي من أعضاء هيئة اإلد

دارة عن أي تعاقد مع أعضاء الهيئة العامة أو هيئة اإلضًا على التزام الجمعية باإلفصاح وبذات األهمية يجب أن يتم النص أي
بل الخدمات التي يحصل عليها أعضاء الهيئة اإلدارية مقافي تقاريرها ومقدار المكافآت  أو أي من أقاربهم أو الشركات التابعة لهم

 .والمساهمات التي يقدمونها لتنفيذ أنشطة الجمعية

ضمان لمحددة للتعاقد يمكن ربط التعاقد مع الشركات التابعة ألعضاء هيئة اإلدارة بإجراءات جراءات التنظيم والحوكمة وضمن إ
 حسن التعاقد وعدم االنتفاع أو جني األرباح من الجمعية أو الشركة غير الربحية.

 

 حوكمة لجنة موافقات التمويل الحكومية:رابعًا: 
 

إن متطلبات التنظيم ال تقتصر على تنظيم وحوكمة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بل يشمل ذلك تنظيم وحوكمة 
سية اإلجراءات الحكومية التي لها مساس مباشر بعمل الجمعيات، وهي مسائل تعد غائبة بشكل كبير في األطر التشريعية والمؤس

 الحالية. 
 ال المقترحات التالية لضمان تكاملية إجراءات التنظيم والحوكمة: لذا فإننا نبدي في هذا المج

 
 تمثيل المجتمع المدني في لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل:  .1

لتعكس وجهة نظر وخبرة  أي تمثيل لمنظمات المجتمع المدني في اللجنة وال يتضمنطابع اللجنة هو طابع حكومي بحت إن 
الجمعيات  وقد أثر هذا الغياب في التمثيل إلى إشكاليات عملية في دراسة الطلبات التي تتقدم بها ،داخل اللجنةهذه المنظمات 

، لذا فإن وجود ممثل عن المجتمع المدني في تشكيل هذه اللجنة والتي استعرضناها بشيء من التفصيل في هذه المذكرة
في  ويؤدي إلى تسريع إجراءاتها ،لمهام المطلوبة منهاضمن أسس ومعايير واضحة لالختيار يساهم في فعالية أداء اللجنة ل

 دراسة الطلبات المعروضة عليها. 
 
 اعتماد معايير اختيار وتعيين أعضاء لجنة دراسة طلبات التمويل األجنبي وانهاء العضوية:  .2
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رئيس، معايير اختيار التضمن اإلطار التشريعي والتنظيمي الحالي أي إشارة إلى أسس تشكيل لجنة التمويل األجنبي وال يال 
، وكانت نتيجة هذا الغياب الكامل لتنظيم تشكيل هذه غياب االفصاح الشفاف عن معايير اختيار األعضاءكما يالحظ 

تصاص ضعف الخبرة واالخالتأثير على فعالية عمل اللجنة نتيجة لعدة أسباب أهمها اللجنة الموكل لها صالحيات فنية دقيقة 
في إجراءات دراسة الطلب، وطلب غير المبرر التأخر و لجمعيات من الناحية العملية والواقعية، لدى األعضاء في عمل ا

 . الكثير من الوثائق لما يسمى باستكمال الطلب والدخول في كثير من التفاصيل الفنية بتنفيذ المشروع

الت التي تستدعي اتخاذ مثل هذا كما تفتقر أسس تشكيل اللجنة إلى تنظيم إجراءات إنهاء عضوية أي من أعضائها والحا
 وتسبيب القرار.  القرار، وتحديد صالحيات اتخاذ مثل هذا القرار كأن يكون ذلك بقرار تتخذه أغلبية األعضاء

 : الرقابة الداخلية على عمل اللجنة تنظيم أطر .3

ألطر الرقابة واضح كما هو الحال بالنسبة لغياب أطر وأسس واضحة تنظم عمل اللجنة في دراسة الطلبات، فيوجد غياب 
الجهة ن وجدت و إطر الرقابة الداخلية أاالفصاح الشفاف عن بينما يفترض الداخلية على عمل اللجنة والقرارات التي تتخذها، 

ظر والجهة المرجعية المختصة بن المساءلة والعقوبات المفروضة على المخالفاتواليات رفع التقارير و بالرقابة المختصة 
 .الشكاوى والتظلمات التي ترد بشأن أي عمل يدخل ضمن اختصاص اللجنة

 التزام أعضاء اللجنة باحترام قواعد السرية:  .4

ئق ال يوجد أي نص يلزم اللجنة وأعضائها االلتزام بقواعد السرية عند دراسة الطلبات وما يتصل بها من معلومات أو وثا
 يمكن للجنة أن تطلع عليها بحكم عملها. 

 

 : الشفاف عن اليات اتخاذ القرار داخل اللجنةفصاح اإل .5

لمهنية للجنة وضمان عدم التعسف وااللتزام بمبادئ الحياد واإن هذه النقطة متطلب مهم لضمان الرقابة على أعمال وقرارات ا
اخل ، وعلى الرغم من أهميتها إال أنه لم يتم اإلفصاح عن آليات اتخاذ القرار دعند ممارسة اللجنة لمهامها وصالحياتها

قة الزمة لضمان الث اللجنة فيما إذا كان يتم باإلجماع أو بالتوافق وفي حال الخالف كيف يتم حسم القرار، وهي تفاصيل
 والحياد بالقرار المتخذ من قبلها. 

علقة كما البد من النص بشكل واضح على حصر قرارات الرفض باألسباب الواردة في القانون ودون التطرق لألمور الفنية المت
 بعمل الجمعية وميزانيتها أو نشاطات المشروع. 

 جنة التمويل األجنبي.لمجلس الوزراء و ليس لبقرارات الرفض  التأكيد بنص واضح على حصرو 
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 : على التمويل األجنبي آلية الموافقة مقترح بديل عن :خامساً 
 

صيلها مراجعة الية الحصول على التمويل والدعم الخارجي بكافة تفا وفقًا لكافة التحديات المذكورة أعاله من الضروري أن يتم
لمرجعيات االشفافية، والرقابة الالحقة، وتالفي البيروقراطية، وتوحيد : والعمل على بناء نظام خاص لهذه الغاية ينطلق من مبادئ

 .ل األجنبيوتجسير الفهم بين الجهات الحكومية والمنظمات ووضع إجراءات لمساءلة لجنة التموي

ر نحن نقدم المقترح التالي بحيث يركز على اإلجراءات ضمن اإلطاوحيث أن مجلس الوزراء يعكف حاليًا على تعديل اآللية، ف
 القانون الحالي وال يستوجب أي تعديل تشريعي:

 

 اعتماد عدة مسارات لدراسة الطلبات: -أ

إننا ف، وبشكل محدد وفق معايير توضع لهذه الغايةدراسة الطلب وتدقيقه مسارات مختلفة إلجراءات عدة ال بد لآللية أن تتضمن 
 نقترح أن تتضمن المعايير ما يلي:

 مصدر التمويل: تصنيف  .1

ه غسيل األموال. وبناء عليمن المتفق عليه أن من حق الدولة التدقيق على مصادر التمويل خوفًا من تمويل اإلرهاب أو 
مع  والذين تربطهم اتفاقيات ثنائية من المنظمات الدولية المرموقة والمعروفةنقترح أن تقوم الحكومة بتصنيف الممولين 

كما من الضرورة أن يكون هناك معايير تسمح  .الحكومة أو معروفين لديها. بحيث يكون هناك قائمة بالممولين اآلمنين
نشأهم وأهمها معرفتهم واإلعالن عن أهدافهم، وتسجيلهم ودول م الذين قد ال يكونوا متضمنين ضمن القائمة بتقييم الممولين

 وعالقتها مع األردن وما إلى ذلك من معايير.

ومن الضروري أن تأخذ إجراءات الرقابة على التمويل مصادر التمويل المخصصة لألردن أو تلك التي يتم التنافس فيها 
ى ولي أو إقليمي، وبالتالي، فقد يؤدي رفض التمويل المخصص لألردن إلى إعادة تحويل األموال إلى جهة أخر على مستوى د

ذة لتنفيذ مشاريع أخرى، بينما في األغلب يعني رفض التمويل المخصص إقليميًا أو دوليًا إلى تحويلها لجهات منفمدنية 
  ل على مستوى االقتصاد.خارج األردن وله تداعيات اقتصادية بخسارة فرص التموي

 الجهة المنفذة للمشروع:تصنيف  .2

 لفئات وفقًا للمعايير التالية:يتم تصنيف الجمعيات والشركات غير الربحية 

 الجمعية / الشركة قانونًا  تسجيل 
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 متوافقة مع سياسات مالية ول أي وجود هيئة إدارية وتوزيع لألدوار الجمعية/ الشركة هيكلية تدعم الحوكمة تبني
 المبادئ الفضلى.

 للتدقيق المالي الدوري وإعالنها لنتائج أعمالها ونشرها.الجمعية / الشركة  خضوع 
 تقديم المتطلبات القانونية من تقارير.التزام الجمعية ب 
 .أو من حيث وجود مشاكل مالية أو إدارية وفق تقرير  تاريخ الجمعية / الشركة من حيث وجود وتكرار المخالفات

 .لهذه الغاية تصدره الجهة اإلشرافية
 .مع التنويه أن حجم الجمعية/ الشركة ال يجوز  حجم عملها وفريقها ومدى قدرتها المؤسسية على تنفيذ المشاريع

بل لتقييم قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى من حيث  ،ابتداءأن يشكل عاماًل لتقييم قدرتها على تلقي التمويل 
 الكفاءة.

 لحكومية التي يتبع لها تسجيل الجمعية، ويتم تجديده بشكل دوري )كل يتم التصنيف ويعتمد وفقًا لتقييم الجهة ا
مرة تتقدم تقييم المؤسسة في كل  الحكومية المسؤولة عن مراجعة طلب التمويلال يكون مطلوبًا من الجهة عامين(. و 

 بها لطلب موافقة على التمويل.
  ة التصنيفات وفق إجراءات واضحة ومعايير من الطعن بالتصنيف وأن تصدر كافمن المهم تمكين الجمعية/ الشركة

 .شفافة

 

 تصنيف المشاريع:  .3

تكرار سلسلة إجراءات بحيث ال يتم  الذي يأتي استكمااًل لمشروع قائم أو تجديدًا له الجديد التمييز بين المشروعمن خالل 
الموافقات الحكومية التي تم الحصول عليها عند تقديم طلب الموافقة على المشروع األصلي أو السابق المرتبط بطلب التمويل 

حيث أن الموافقات السابقة يفترض بها أن تكون قد درست مصدر التمويل وغاياته في هذه المشاريع عند تقديمها الجديد. 
 المشاريع التي ستسهم في توفير خدمات غير متاحة حكوميًا أو فيها نقص، أو تلك التي تقوم بتشغيل عدد وأيضاً . ألول مرة

كبير من األردنيين، من ناحية أخرى، يتم التصنيف بناء على حجم المشروع وتوافقه مع القدرات المؤسسية للجهات المنفذة 
  وتحقيقه لغاياتها.

 

 األولويات الوطنية .4

اإلجراءات الحالية بندًا تشير فيه الجمعيات والشركات غير الربحية إلى االستراتيجيات الوطنية التي تحققها المشاريع تتضمن 
مساعدات التمييز بين التمويل الذي يحتسب من ضمن ال الممولة، ولكن في أكثر من مجال أشار ممثلو الحكومة على أهمية
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األولويات الوطنية واالحتياجات المجتمعية ويدخل ضمن غايات وأهداف ي من ضمن الذي يأت التمويل المباشرة للمملكة، وبين
 الجمعية. 

المجتمع والتي توضع بالتشارك مع ونحن نؤكد أن مثل هذا التمييز يكون باإلعالن عن األولويات الوطنية من قبل الحكومة 
بعينه، بل هي تتعلق بتحقيق التنمية المستدامة. المدني، فاآلليات الوطنية ال تحدد ضمن أولويات حكومة واحد أو وزير 

ونشير أنه من المهم االنتباه أن التمويل الموجه للمجتمع المدني لن يوجه نحو القطاع العام أو الحكومة بأي شكل، وأن من 
وبالتالي  نسانأهم أهداف المجتمع المدني الرقابة على أداء الحكومة ودفعها نحو تبني السياسات التي تتوافق مع حقوق اإل

ال . وأهمية أال بد من وجود المساحة لتمويل المشاريع التي تحقق تلك الرقابة والرصد ونقد السياسات العامة أو التشريعات
 .المجتمع المدني بمثابة مقاول للحكومة لجعلآليات الموافقة  تسعى

 

 اإلجراءات المقترحة وفق التصنيفات المعتمدة -ب

 

 االعتمادات المذكورة أعاله: يتم إصدار نظام وتعليمات تنظم اإلجراءات وفق ما يلي:بعد استكمال 

  اإلعالن عن الوثائق التي تجعل الطلب مستكماًل والنماذج المطلوب ملئها من قبل مقدمي الطلب، بحيث اذا ما تم
يث يكون الخلل في المحتوى إرفاق الوثائق واستكمال النماذج يعتبر الطلب مستكماًل بغض النظر عن المحتوى، بح

 ر الطلب غير مكتمل.امن عوامل تقييم الطلب وليس مدعاة العتب
  عند استالم الطلب مستكماًل يتم التدقيق األولي من خالل الموظفين المخصصين لغايات التدقيق ويتم تدريبهم

 لتحديد المسارات المحددة في النظام.

 :اآلمن / السريعالمسار 

 موافقات على المشاريع التي تقدمها الجمعيات أو المؤسسة المعتمدة والتي تتلقى التمويل من تضمن مسار ي
 .المنظمات الدولية المعتمدة ضمن غاياتها وضمن األولويات الوطنية

  يتم إرسال الطلب إلى اللجنة المختصة والتي تقوم بمراجعته خالل فترة ال تزيد على ثالثة أيام وفي حال تأكدت
 ة التدقيق األولي ترفعه لمجلس الوزراء للموافقة والذي يصدر قراره خالل فترة عشرة أيام.من سالم

 

 : طبيعيالالمسار 
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  يتضمن هذا المسار المشاريع التي وجد التدقيق أن المعايير األولى ال تنطبق عليها سواء من حيث اعتماد الجمعية أو
لجنة التمويل األجنبي التي تراقب على التدقيق وتحدد المطلوب والجهة الممول أو المشروع، وهنا يرسل األمر أوليًا إلى 

الحكومية التي ستقوم بالتدقيق، بناء على اقتراح من الجهة مقدمة الطلب إضافة إلى تقييم اللجنة نفسها وفق األولويات 
 الوطنية المحددة مسبقًا من مجلس الوزراء.

 عدم  تصنيف الجمعية أو الجهة مقدمة الطلب ضمن القائمة المعتمدة،  وفي حال كان المعيار الوحيد غير المنطبق هو
يتم إرساله إلى الوزارة المشرفة لتقديم مشروحات حول المنظمات وغاياتها والتزامها بالتقارير ومعايير الحوكمة، وعندها 

توصية بالموافقة يتم رفعها لمجلس تقوم الوزارة بتقديم رأيها حول المنظمة خالل فترة ال تتجاوز األسبوع.  وفي حال ورود 
الوزراء مع توصية بالموافقة. وفي حال ورود ما يفيد بالرفض يتم التواصل مع الجهة مقدمة الطلب ومناقشة مخاوف 
الجهة اإلشرافية حول الحوكمة وطلب اتخاذ إجراءات مثل موافقات الهيئة العامة، أو نشر التقارير المتعلقة بالمشروع أو 

 .ما إلى ذلك
  في حال وجدت اللجنة أن الجهة الممولة غير معتمدة لكن الجهة المنفذة معتمدة يتم توجيه الطلب باالستفسار عن

الجهة الممولة واستقبال التوضيح بهذا الشأن ويتم التدقيق على ذلك من جهة تعتمدها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع 
 د تحفظ يتم التنسيب بالموافقة.األجهزة األمنية والمالية المختصة وفي حال عدم وجو 

  في حال وجدت اللجنة أن المشروع يخالف النظام العام، تقوم بتوثيق المخالفة ويتم إرسال المشروع إلى الجهة اإلشرافية
 المختصة ليتم اتخاذ المقتضى الالزم، وبعد استكمال اإلجراءات يتم التنسيب برفض المشروع إلى مجلس الوزراء.

  في حال وجدت اللجنة أن المشروع ال يتوافق مع غايات المنظمة مقدمة الطلب ولكنه ال يخالف النظام العام ويحقق
الغايات الوطنية يتم إرساله إلى الجهة الحكومية ذات العالقة وإلى سجل الجمعيات بغايات المشروع بحيث تم االستئناس 

وتفاصيله. وتقوم الجهات المختصة بالتواصل مع الجمعية أو الجهة  برأيها حول تنفيذ الجهة لهذا المشروع وأهميتها
مقدمة الطلب لتوضيح تقاطع المشروع مع غاياتها والتأكد من وجود موافقة من هيئتها العامة أو من المرجعية التي 

القرار الذي تقرره ينظمها نظامها الداخلي. وبعد ذلك يتم إرسال كافة الوثائق واإلجراءات إلى مجلس الوزراء مشفوعة ب
 اللجنة.

  تحدد الجهات ذات العالقة بحيث ال تزيد عن جهتين أو ثالثة تكون إحداها جهة رئيسية، ويعتبر عدم ورود أي جواب
 من الجهة الحكومية التي يستأنس رأيها بمثابة عدم ممانعة.

  آالف دينار وكانت  10يل أقل من وفي أي وقت تقوم للجنة أن تحيل الطلب إلى المسار األول إذا كانت قيمة التمو
الجهة المنفذة مسجلة قانونًا وتعمل في المحافظات، وكانت غايات المشروع متوافقة مع األولويات الوطنية والجهة 

 الممولة معروفة ومعتمدة. 
  يوم من تاريخ استكمال الطلب. 30وبكل األحوال ال يجوز أن تتجاوز فترة اتخاذ اإلجراءات ما يزيد على 

 



 

21 
 

 :التدقيقي المسار

  ويخصص هذا المسار للمشاريع ذات الخطورة العالية من حيث عدم وضوح الجهات المنفذة أو الجهات والذي تزداد فيه
االحتمالية بوجود شبهة غسيل أموال أو دعم لإلرهاب أو الفساد، وهنا تقوم اللجنة بإحالتها إلى كافة الجهات ذات العالقة 

باإلشراف التدقيق الكامل على المشروع وإصدار رأيها الفني به، ويمكن للجنة أن تطلب وتطلب من الجهة المختصة 
 االجتماع مع الجهة مقدمة الطلب وتزويدها باإليضاحات. 

  .وفي حال عدم قناعة اللجنة بسالمة المشروع أو شعورها بوجود تهديد تقوم بالتنسيب بالرفض قبل مرور فترة ثالثين يومًا
دمة الطلب أن من حقها إعادة تقديم الطلب في حال استجد وجود وثائق أو تفاصيل قد تغير رأي اللجنة وتشعر الجهة مق

 أو وجود إيضاحات حول الجهة الممولة أو ما شابه.

 

 : آلية تقديم طلبات الموافقة وإصدار الموافقات إيجاد إطار تشريعي ينظم -ب.

موظفين فال يمكن استحداث ما لم يستحدثه القانون من حيث المبدأ، إال حيث لم ينص القانون على أي دور ألية لجنة أو 
الضروري أن لذا من ستند إلى فكرة تفويض مجلس الوزراء لصالحيته للجنة لتبدأ عملية التدقيق نيابة عنه، هذا المقترح ي أن

والمشروعية، على أن تتضمن اآللية المعايير  اإللزامية واكسابهااالستقرار التشريعي  لضمانشكل نظام  إصدار اآللية علىيتم 
لكونها ليست صاحبة اختصاص  في قبول أو رفض التمويل، التي تراجع الطلبالمعتمدة والضوابط التي تستند لها الجهة 

 30 وان تنظم المدد الزمنية بوضوح وتقسمها حسب المسارات المختلفة المقترحة أعاله، وبحيث تكون مدة أصيل في القانون.
، إذ ال يجوز أن تأتي التعليمات أو األنظمة ، حتى ال تخالف اآللية المقترحة مبدأ المشروعيةيومًا هي المدة القصوى للموافقة

 بما يخالف القانون.

 

 والرقابة على قرارات الرفض:  تسبيب قرارات اللجنة  -ج

واشتراط تسبيب كافة القرارات التي تصدر عن  في إجراءات دراسة الطلبات الشفافيةعلى ضرورة النص على مبادئ  نؤكد
بحيث يتم مراجعتها واإلعالن عنها، حتى والنص على آلية الرقابة على قرارات الرفض، ، الجهة التنظيمية المتعلقة بالتمويل

الجهة  التمويل وسيلة للمساومة مع مؤسسات المجتمع المدني وحتى يتم ضمان اتساق المنهجية المعتمدة من ال يصبح رفض
اإلشرافية وبذات الوقت عدم البت بأي قرار رفض دون عقد جلسة توضيحيه مع المنظمة المقدمة للطلب لتتمكن بدورها من 

 .للطلب شرح ماهية وأبعاد المشروع لتجسير الفهم بين لجنة التمويل والجهة المقدمة
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األفراد المنفذين لألنشطة ومراعاة الضوابط الدستورية تتضمن عوامل قبول التمويل أية جوانب تتعلق بالتدخل باألنشطة أو  أالو 
  .باستقاللية الجمعيات

شك فيه أن لتسبيب القرارات أهمية خاصة بالنسبة لتفعيل النص القانوني المتعلق بحق الجمعية تقديم االعتراض أو  ومما ال
 الطعن في قرار مجلس الوزراء أمام جهة قضائية مختصة.

 

 استحداث نظام خاص للمساءلة وتقديم الشكاوى:  -د

استحداث نظام إن ضمان كفالة حق تكوين وتأليف الجمعيات وضمان عدم المساس باستقالليتها وحريتها في العمل يتطلب 
ن ووضع آلية عملية لتقديم الشكاوى سواء الكترونية او ععن أي خلل أو تأخير يصدر عنها،  مساءلة لجنة التمويل األجنبي

طريق خط هاتفي باعتباره مسار مختلف عن اإلجراءات القضائية وتحديد الجهة المسؤولة عن استقبال الشكاوى وإجراءات 
وأثر قراراتها اقتصاديا وعلى منظومة حقوق االنسان والمؤشرات الدولية  نظرها البت فيها، كما البد من إجراء تقييم لعملها

 ستدامة. المعنية به وعلى بأهداف التنمية الم

 

 :اللجان والجهات ذات العالقةبناء قدرات أعضاء  -ه

، واكتساب المفاهيمية بين منظمات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الحكومية للموافقات على التمويل الفجوةردم لغايات 
الفضلى التي تنظم عملها الخبرة والمعرفة الالزمة بإطار عمل هذه المؤسسات الوطنية والدولية واالطالع على الممارسات 

 . دون المساس بالحق األساسي في تكوين الجمعيات

 


