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 مذكرة مقدمة من هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"

 0202حول مسودة قانون التخطيط والتعاون الدولي للعام  

 

 السياق:
 

الدستور األردنً بشكل واسع. وجاءت التشرٌعات ٌعتبر حق التنظٌم وحق تشكٌل الجمعٌات فً األردن حقاً مكفوالً نظمه 

المختلفة لتنظم آلٌات تشكٌل الجمعٌات والمؤسسات التً ال تهدف إلى الربح، وتطورت عبر الزمن. وصوالً إلى قانون 

، والذي حاول إلغاء الشركات غٌر الهادفة إلى الربح وضمها تحت مظلته، إال أن هذا لم 2008لسنة  51الجمعٌات رقم 

 1997لسنة  22ث، وبقٌت الشركات غٌر الربحٌة موجودة كأحد األشكال القانونٌة وٌنظمها قانون الشركات رقم ٌحد

 .2010لسنة  73ونظام الشركات التً ال تهدف إلى تحقٌق الربح رقم 

مدنً(، وٌنص كل من القانون والنظام على آلٌات لإلشراف على الجمعٌات والشركات غٌر الربحٌة )مؤسسات المجتمع ال

ومن ضمن التنظٌم ٌنظم القانون آلٌة الموافقة على تموٌل تلك المؤسسات التً تكون من مصادر خارجٌة، من خالل 

النص على إجراءات الموافقة على التموٌل األجنبً، حٌث ألزمت التشرٌعات تلك المؤسسات الحصول على موافقة مجلس 

 ر غٌر أردنٌة.الوزراء على التموٌالت التً تحصل علٌها من مصاد

شهد قطاع المجتمع المدنً فً األردن نمواً كبٌراً فً السنوات األخٌرة، وتشعب دوره خاصة مع أزمة اللجوء السوري 

التً تزامنت مع حضور أوسع للمنظمات الدولٌة للعمل فً مجال إغاثة الالجئٌن، وساهمت فً إنشاء وتأسٌس عدداً كبٌراً 

 حٌة األردنٌة التً تعمل فً تخصصات مختلفة. من الجمعٌات والشركات غٌر الرب

وتجدر اإلشارة إلى أن المجتمع المدنً قد تنامى وكبر فً حجم أعماله فً السنوات األخٌرة وأصبح قطاعاً ٌشغل عشرات 

 اآلالف من األردنٌٌن وٌخدم مئات اآلالف من األفراد فً األردن وٌساهم بشكل كبٌر فً التنمٌة، وٌلعب أدوراً محورٌة

 فً الدفاع عن الدٌمقراطٌة، وحقوق اإلنسان وتطوٌر التشرٌعات والسٌاسات.

إال أنه ولغاٌة اآلن لم ٌحظ هذا القطاع الهام الذي ٌلعب دوراً اساسٌاً فً عملٌات اإلصالح والتنمٌة والتمكٌن وٌدعم جهود 

شهده من تنظٌم سواء على مستوى الدولة فً شتى المجاالت، االهتمام الالزم من قبل الحكومات المتعاقبة، وما ن

التشرٌعات أو على مستوى اإلجراءات والسٌاسات ٌتجه نحو السٌطرة والتقٌٌد أكثر من أن ٌهدف لحماٌة الحق فً التجمع 

 وتكوٌن الجمعٌات المكفول وطنٌاً ودولٌاً. 

ا ٌوجد ضعف شدٌد فً تنظٌم فنلحظ تركز االهتمام على أمرٌن أساسٌن هما التسجٌل وآلٌة الحصول على التموٌل، بٌنم

دور الدولة لتمكٌن هذا القطاع ونموه وفً تقدٌم التسهٌالت المختلفة كما فً اإلعفاءات الضرٌبٌة الكاملة أو الجزئٌة 

 وتطوٌر أدوات لتعزٌز ممارسات الحوكمة الرشٌدة والتصنٌف وغٌرها. 

دم وضوح دوره، ونظرة التخوف وضعف الثقة ال زال المجتمع المدنً األردنً ٌواجه تحدٌات مختلفة تعزى إلى ع

بأهدافه ودوافعه للمشاركة فً المجال العام، وعدم النظر الٌه باعتباره شرٌك حقٌقً لتحقٌق أهداف وأولوٌات الدولة، رغم 

ة الدور الذي ٌلعبه على مدار سنوات طوٌلة فً تعزٌز مسارات التنمٌة المستدامة والحقوق والحرٌات األساسٌة والمشارك

 فً تقدٌم الحلول وسد الفجوات والتطوٌر فً مختلف المجاالت.

ن المطلوب من التشرٌعات التً تصدر لتنظٌم ممارسة الحق بتكوٌن مؤسسات المجتمع المدنً تعزٌز قدرتها وتمكٌنها إ

من أداء دورها، بإٌجاد األطر القانونٌة الداعمة للتنظٌم الجٌد وتساعدها على الصمود والبقاء لتلبٌة االحتٌاجات المتزاٌدة 

مشارٌع التً تتكامل مع جهود األطراف األخرى فً الدولة من خالل إجراءات للمجتمع وتسهل علٌها تنفٌذ البرامج وال

واضحة وسهلة تذلل العقبات الحالٌة وتعالجها وتضع معاٌٌر لقوننة حوكمة هذه المنظمات آخذة بعٌن االعتبار االختالفات 

رتها على االلتزام بالمتطلبات التشرٌعٌة الهٌكلٌة لها وحجم تموٌلها وقدراتها المالٌة واإلدارٌة والبشرٌة التً تعكس مدى قد

 للتنظٌم. 
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 شكاوى متزايدة بالتضييق والتدخل

اشتكى المجتمع المدنً األردنً بكافة مؤسساته من ممارسات حكومٌة اتسمت بتضٌٌق متزاٌد وتدخل فً أعماله، 

كل عام، والتموٌل األجنبً بشكل ومحاولة للسٌطرة على أنشطته، باستخدام المتطلب القانونً للموافقة على التموٌل بش

 خاص.

وخاصة فً ظل محدودٌة مصادر التموٌل فً األردن، وضعف إمكانٌات التموٌل العام للعمل المدنً، وكذلك ضعف 

تنظٌم وتشجٌع مبادرات القطاع الخاص، وصعوبة الحصول على حوافز ضرٌبٌة للشركات واألفراد الذٌن ٌتبرعون 

والشركات غٌر الربحٌة. األمر الذي جعل التموٌل من المنظمات المانحة الدولٌة هو وٌتطوعون للعمل مع الجمعٌات 

 المصدر األساسً لتموٌل المجتمع المدنً. 

وقد تزاٌدت الشكاوى فً السنوات العشر األخٌرة، وتزاٌدت الممارسات وتم التوسع فً متطلبات الموافقات على التموٌل 

باستحداث اآللٌة الوطنٌة للموافقة على التموٌل األجنبً التً أسست  2019العام  األجنبً. وقامت الحكومة األردنٌة فً

للجان لمراجعة طلبات التموٌل وكان الهدف المعلن منها توحٌد اإلجراءات وزٌادة الفاعلٌة وكفاءة مراجعة طلبات 

 التموٌل.

لتدخل فً أعمال المجتمع المدنً. وقد وثقت إال أنه على أرض الواقع أدت هذه اآللٌة إلى مزٌد من التعقٌد والتأخٌر وا

منظمات المجتمع المدنً سواء أردنٌة أو اجنبٌة لتأخٌر فً الحصول على الموافقات وصل إلى أشهر طوٌلة، إضافة إلى 

 بٌروقراطٌة وتعقٌدات غٌر منطقٌة، ومتطلبات اتسمت بالتدخل المباشر وغٌر المباشر فً أعمالها. 

% من طلبات التموٌل 99مراراً أن إجراءاتها لم تؤِد إلى منع موافقات التموٌل وأن نسبة تفوق  وكانت الحكومة قد أعلنت

 ٌتم الموافقة علٌها، وأن أعداد المشارٌع التً ٌتم رفضها سنوٌاً ال تتجاوز أصابع الٌد الواحدة.

والتعقٌدات. وقد وثقت  دعاء نظرٌة عدم وجود خطر حقٌقً ٌستدعً كل هذه اإلجراءات المؤسسٌةوقد عزز هذا اإل

م، وإضعاف دوره منظمات المجتمع المدنً تداعٌات هذا التدخل والتأخٌر، وانعكاسه على القطاع المدنً بشكل عا

إلى انسحاب العدٌد من الممولٌن من العمل فً األردن أو تقلٌص أعمالهم، وإلى انخفاض حجم  واستدامته. وصوالً 

مع المدنً واضطرار العدٌد منها إلى إنهاء عقود العاملٌن فٌها، خاصة مع تفاقم المشارٌع التً تنفذها مؤسسات المجت

 تداعٌات أزمة كورونا وتغٌر أولوٌات التموٌل على المستوى العالمً.

وكانت هٌئة تنسٌق مؤسسات المجتمع المدنً "همم" قد قدمت أوراقاً للحكومة األردنٌة وثقت بها التحدٌات التً تواجه 

ها نً األردنً وتداعٌات التضٌٌق على تموٌله، ووثقت ذلك فً مذكرة قدمت للحكومة مؤخرا وقدمت فٌالمجتمع المد

فاعلٌة العمل. وقد تضمنت الورقة المقدمة من "همم" مقترحاً لتعزٌز الحوكمة فً قطاع  مقترحات للتغٌٌر باتجاه زٌادة

تً تواجه المجتمع المدنً وتؤثر على إنتاجٌته المجتمع المدنً. وطالبت بضرورة التصدي لمجموعة من التحدٌات ال

 واستمرارٌته. 

لقد أكدت الحكومة األردنٌة عزمها على التصدي للتحدٌات التً تفاقمت وأسهمت فً تراجع األردن على عدد من 

المؤشرات العالمٌة وكان آخرها مؤشر "سٌفٌكوس" الذي تراجع فٌه تصنٌف األردن من "معوق" إلى "قمعً" ومن ضمن 

 األسباب لهذا التراجع القٌود المفروضة على المجتمع المدنً.

، على توحٌد إجراءات الموافقات على التموٌل األجنبً وتطوٌرها 2023وقد أعلنت الحكومة أنها ستعمل منذ بداٌة العام 

تماده كمرجعٌة وزٌادة كفاءتها. وبالفعل أنشأت قسماً خاصاً إلدارة شؤون التموٌل فً وزارة التخطٌط وعملت على اع

موحدة، وأحالت الطلبات التً كانت مقدمة للجنة التموٌل األجنبً المنشأة تحت سجل الجمعٌات إلى وزارة التخطٌط للبت 

 فٌها من خالل لجنة موحدة.

 وكانت منظمات المجتمع المدنً التً تعاملت مع اللجنة الجدٌدة واإلجراءات الجدٌدة قد أفادت بأنها لم تشهد تغٌراً فً

، ومن 2023البٌروقراطٌة، بل تم توثٌق أكثر من حالة تم فٌها تقدٌم طلبات غٌر منطقٌة فً الشهرٌن األولٌن للعام 

ضمنها الطلب من منظمات حقوقٌة فً أكثر من حالة تعدٌل أنشطة مشارٌعها واستبدالها بأنشطة متعلقة بتنفٌذ حمالت دعم 

ه، الى جانب إعادة بعض المشارٌع الى وزارة الصناعة والتجارة للحصول نقدي أو حمالت لتوزٌع كسوة الشتاء أو ما شاب

 على موافقتها وفق الطرٌقة التً كانت متبعة سابقا 
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وتم نشره على موقع دٌوان  2023وقد تم اإلعالن عن مسودة مشروع قانون وهو قانون التخطٌط والتعاون الدولً للعام 

 .22/2/2023التشرٌع والرأي بتارٌخ 

سند القانون المقترح لوزارة التخطٌط مهمة تنظٌم آلٌة الموافقة على التموٌل األجنبً المقدم من الجهات المانحة وقد أ

والدولٌة للجمعٌات والشركات التً ال تهدف إلى تحقٌق الربح ومتابعته، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام التشرٌعات ذات 

قانون الجمعٌات أٌضا تضمن تنظٌماً آللٌة التموٌل فال شك أن ذلك ( منه، وحٌث أن 1/11العالقة، وذلك فً المادة )

 سٌحدث ارباكاً وتداخالً وقد ٌؤدي إلى المزٌد من التضٌٌق وتفاقم التحدٌات التً تواجه المجتمع المدنً فً هذا المجال

راً، والتً نرى أنها وندرج أدناه بعض المالحظات على مسودة القانون المقترح فٌما ٌتعلق بعمل المجتمع المدنً حص

 ستكسل قٌودا إضافٌة على عمل منظمات المجتمع المدنً، وال تهدف هذه المذكرة إلى التعلٌق على القانون بمجمله.

 

 التعليق على مسودة القانون المقترح
 

 فلسفة التشرٌع حول دور الوزارة فً التعامل مع المجتمع المدنً والقطاع الخاص .1

بٌن منظمات المجتمع المدنً والمؤسسات الحكومٌة والوزارات وٌتعامل معها جمٌعاً كوحدة ال ٌمٌز القانون المقترح 

 منه على: 5واحدة، فقد نصت مسودة القانون المقترح فً المادة 

"ج. ٌحظر على أي وزارة أو مؤسسة رسمٌة عامة أو خاصة أو جمعٌة أو شركة ال تهدف إلى تحقٌق الربح قبول 

مالٌة أو فنٌة أو عٌنٌة بأي صورة كانت إال بعد موافقة مجلس الوزراء علٌها، بناء على تنسٌب أي مساعدات دولٌة 

 الوزٌر.

د. ال ٌنفذ أي مشروع تنموي فً أي وزارة، أو مؤسسة رسمٌة أو عامة أو جمعٌة أو شركة ال تهدف إلى الربح إال 
 بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر."

( من الدستور التً 16والخلط ال ٌتوافق مع فكرة استقاللٌة المجتمع المدنً، وٌعارض نص المادة )وهذا الجمع 

تحمً حق التنظٌم وتشكٌل الجمعٌات لألردنٌٌن، والتً ال تضع قٌوداً على هذا الحق غٌر مشروعٌة غاٌاتها وأن 

الجمعٌات حصراً فً مجالٌن وهما  تكون نظمها ال تخالف الدستور، وأسندت المادة للقانون صالحٌة تنظٌم عمل

  كٌفٌة تأسٌسها، والرقابة على مصادر تموٌلها.

 فقد نص الدستور على:

 ( من الدستور األردني:16المادة )

 لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون. .1

لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة  .0

 سائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور.وو

 ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها. .2

 

 ( من الدستور األردني: 108المادة )

أو ال يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق "

 "تمس أساسياتها
 

كما أن الحق فً الوصول إلى الموارد بشكل مستقل ومٌسر هو عنصر أساسً من عناصر وجود استقاللٌة المجتمع 

المدنً. فمجرد وجود تشرٌعات تسمح بتأسٌس منظمات المجتمع المدنً دون كفالة حقها بالوصول الى الموارد 

التنظٌم والتجمع الذي نصت علٌه االتفاقٌات الدولٌة وكفلته كحق بدون تقٌٌد، ال ٌحقق التزام الدولة بكفالة حق 

 أساسً من حقوق اإلنسان. 
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وبناء علٌه، ٌمكن االستخالص أن التشرٌع الذي ٌقٌد حق المجتمع المدنً بالحصول على الموارد والتموٌل وٌربطه 

وفً االتفاقٌات الدولٌة التً صادق  بموافقة السلطة التنفٌذٌة هو تشرٌع ٌمس بجوهر حق التنظٌم المكفول دستورٌاً 

 علٌها األردن. 

 

 غٌاب ضوابط تنظٌم الموافقات .2

رغم أن المعاٌٌر الدولٌة تتطلب أن تكون الرقابة على أعمال المجتمع المدنً هً رقابة الحقة ولٌست موافقات 

مسبقة، إال أن الحكومات المتعاقبة كررت تأكٌدها على الحاجة للرقابة على التموٌل األجنبً، استناداً للمتطلبات 

وإلى ضرورة توجٌه الدعم الدولً الموجه إلى الدولة ضمن الدولٌة المتعلقة بمكافحة غسل األموال ومنع اإلرهاب، 

 ما تم اإلشارة له على أنه أولوٌات وطنٌة. 

وهنا نلحظ أن مسودة التشرٌع المقترح، لم تأت بأٌة ضوابط لتنظٌم الموافقات على تموٌل المجتمع المدنً، وقد 

رارات وعدم وجود معاٌٌر لرفض أو قبول اشتكى ممثلو المجتمع المدنً المحلً والدولً مراراً من ضبابٌة الق

التموٌل، ومن االنتقائٌة فً قرارات منح الموافقات، وقد وثق الكثٌر من الحاالت التً ٌتم فٌها الموافقة على نشاط 

 معٌن لمنظمة بعٌنها، ورفض نفس النشاط لمنظمة أخرى، أو نشاط مشابه لنفس المنظمة من نفس الممول.

وشابها فً أوقات كثٌرة العدٌد من اإلشكاالت ومن ضمنها العشوائٌة والتناقض وعدم  وقد تعددت أسباب الرفض،

 فهم لدور المجتمع المدنً أو آللٌات التموٌل الدولٌة. 

وقد التزمت الحكومة فً أكثر من موقع بحل هذه اإلشكالٌات من خالل توحٌد اإلجراءات ووضع ضوابط، 

فض التموٌل، كما التزمت بوضع سقف معقول لمدد إجراءاتها التً تتبناه واإلعالن بشفافٌة عن أسس الموافقة أو ر

 من أجل مراجعة طلبات الموافقة على التموٌل األجنبً.

إال أن مشروع القانون لم ٌأت بأي تطوٌر فً هذا المجال، فهو قد أبقى على عمل التشرٌعات السارٌة بمختلف 

اإلجراءات والموافقات فقد استلزم تنسٌب وزٌر التخطٌط لمجلس تعقٌداتها وتخبطها، وأضاف لها طبقة جدٌدة من 

الوزراء، دون وضع أي ضوابط للمعاٌٌر التً ستتبناها الوزارة عند التنسٌب. مما ٌفتح المجال الستمرار االنتقائٌة 

 والعشوائٌة وسوء التطبٌق.

 

 المدد والتأخٌر .3

دم بها المؤسسات، بل على العكس فإن ربط القانون موافقة لم تضع مسودة القانون أي مدد لمراجعة الطلبات التً تتق

مجلس الوزراء بتنسٌب من وزٌر التخطٌط، هو مؤشر لمزٌد من التأخٌر على الجمعٌات والشركات التً ال تهدف 

 إلى تحقٌق الربح.

السارٌة، وهو ( من القانون المقترح، قد نصت على عدم المساس بالتشرٌعات 5/11وكما أشرنا أعاله، فإن المادة )

( منه، وهً مدة 17فً المادة ) 2008لسنة  51ما قد ٌفهم منه بقاء على المدة التً حددها قانون الجمعٌات رقم 

ٌوماً منذ تارٌخ تقدٌم طلب الموافقة على التموٌل، ونصت تلك المادة على اعتبار طلب التموٌل موافق علٌه  30

 حكماً بعد مرور تلك الفترة. 

إن قانون الجمعٌات تعامل مع الحاجة إلى كفاءة اإلجراءات وسرعتها، ورتب عواقب على التأخٌر وبناء علٌه، ف

بحٌث حمى الجمعٌات من البٌروقراطٌة أو التأخٌر سواء أكان متعمداً ام غٌر متعمد. وهو ما ٌتوافق مع طبٌعة عمل 

قد تطرقت لها فً مذكرتها  "همم"دة، كانت المشارٌع التنموٌة التً ٌترتب على تأخٌر بدء التنفٌذ منها، عواقب عدٌ

 المقدمة سابقاً للحكومة.

( نجد أن النص تطلب تنسٌب الوزٌر قبل عرض الطلب على مجلس الوزراء، مما 5وهنا بالنظر إلى نص المادة )

التنسٌب من ( من قانون الجمعٌات لن تبدأ بالسرٌان قبل صدور 17سٌعنً حكماً أن المدة الواردة فً نص المادة )

 الوزٌر.

وقد عانت منظمات المجتمع المدنً الكثٌر من التأخٌر والبٌروقراطٌة فً عملٌة مراجعة الطلبات، علماً أن آلٌة 

مراجعة طلبات التموٌل التً أقرها مجلس الوزراء سارٌة المفعول حالٌاً قد ألتزمت بعدم تجاوز الفترة المحددة 
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تالم الطلب مستكمالً حتى تارٌخ صدور قرار مجلس الوزراء، ومع ذلك فإن ٌوماً منذ تارٌخ اس 30قانوناً وهً 

اإلجراءات التً تتم على ارض الواقع هً أن عملٌة مراجعة الطلبات وقبل عرضها على مجلس الوزراء تستغرق 

 شهور لدراسة الطلب.  6ما معدله 

لتأخٌرات التً تحصل مشروعٌة، فالتأخٌر وبناء علٌه، نجد أن النص المقترح جاء إلعطاء اإلجراءات الحالٌة وا

الذي ٌحدث الٌوم هو فً الواقع مخالف لقانون الجمعٌات، وٌمكن استقراء نص مواد القانون المقترح على نٌة 

الحكومة باستمرار اعتماد نفس اإلجراءات والسماح بالتأخٌر مع رفع المخالفة القانونٌة وحماٌة سالمة إجراءاتها 

 المعتمدة.

ئة تنسٌق مؤسسات المجتمع المدنً "همم" أن هذا النص ال ٌتوافق مع روح العصر والتحدٌث الذي تدعو له وتجد هٌ

الحكومة، فمن غٌر المعقول أن ٌحمً القانون الترهل اإلداري والتأخٌر غٌر المبرر الذي تشهده منظمات المجتمع 

وتعتبر أن النص المقترح هو مؤشر غٌر مرٌح المدنً الٌوم من خالل إجراءات الموافقات على التموٌل األجنبً. 

 على نٌة الحكومة بشرعنة هذا التأخٌر واالستمرار به.

 

 اشتراط الموافقة على المشارٌع التنموٌة  .4

جاء القانون المقترح بتقٌٌد إضافً لم تنص علٌه أي من التشرٌعات السارٌة حالٌاً، فقد نص على اشتراط موافقة 

مجلس الوزراء بتنسٌب من الوزٌر على أي مشروع تنموي تنفذه أي من الوزارات، أو المؤسسات الرسمٌة، أو 

 الخاصة، أو الجمعٌات أو الشركات التً ال تهدف إلى الربح. 

محور خطورة هذا النص حول أن مشروع القانون لم ٌعرف المشروع التنموي ولم ٌحصره فً المشارٌع التنموٌة وتت

الممولة من جهات غٌر أردنٌة. وهذا النص ٌعتبر تدخالً صارخاً فً أعمال الجمعٌات والمجتمع المدنً، وهو مخالف 

 لقوانٌن بما ٌؤثر على جوهر الحقوق أو ٌقٌدها.( من الدستور التً تمنع أن تأتً ا128بشكل واضح لنص المادة )

إضافة إلى تلك المخالفة الدستورٌة، فهذا النص هو نص ٌؤسس لحجم من البٌروقراطٌة غٌر مسبوق، وٌستحٌل 

تطبٌقه على أرض الواقع، وسٌتطلب موارد ضخمة من الوزارة لتتمكن من متابعة أو مراجعة أي مشارٌع تخطط أي 

 المدنً. ام بها سواء فً القطاع العام أوالخاص أوجهة فً المملكة للقٌ

 

 التوسع فً متطلبات الموافقات .5

جاء القانون المقترح بإلزامٌة الموافقة على المساعدات المالٌة والعٌنٌة والفنٌة، كما نص على ضرورة موافقة 

ي جهة حكومٌة أو مجلس الوزراء على السماح ألي خبٌر أجنبً من قبل أي جهة مانحة أو دولٌة للعمل مع أ

 خاصة. 

وهنا نلحظ أن القانون ٌتوسع بشكل كبٌر بصالحٌات مجلس الوزراء بالرقابة على أعمال القطاع الخاص والمجتمع 

المدنً، فالنص على الحصول على موافقة ألي مساعدة فنٌة هو نص واسع وفضفاض ومقٌد بشكل كبٌر، فهذا 

وٌل، سواء من خالل تقدٌم الخبرات الفنٌة أو من خالل التعاون لمشاركة النص ٌعنً تقٌٌد التعاون غٌر المرتبط بالتم

المجتمع المدنً فً المؤتمرات أو الدورات فً الخارج، أو االستفادة من الرخص المتاحة دولٌاً للمجتمعات المحلٌة 

 ولمنظمات المجتمع المدنً. فكل ما ذكر قد ٌتم تفسٌره على أنه ٌقع ضمن المساعدة الفنٌة. 

قد أثبتت الخبرة الواقعٌة أن إدراج مثل هذه النصوص فً التشرٌعات ال ٌتم تفسٌره وال تطبٌقه بحسن نٌة، وبالتالً و

فإن هذا النص من المحتمل أن ٌتم استخدامه كمدخل إضافً للتضٌٌق على أعمال المجتمع المدنً ومشاركاته مع 

الفنً الذي ٌمكن أن ٌقدم له من الخبرات الدولٌة سواء  المجتمع الدولً وعلى مدى قدرته على االستفادة من الدعم

على مستوى افراد او منظمات دولٌة، كما أن تطبٌقه سٌعنً على األغلب المزٌد من العبء اإلداري والمالً على 

المجتمع المدنً، الذي شهد سابقاً متطلبات بترجمة الكثٌر من الوثائق لعرضها على اللجان المختلفة من أجل 

 ل على الموافقات. الحصو

وهذا النص غٌر مقبول فً ظل التطور السرٌع الذي ٌشهده العالم، حٌث أصبحت الموارد متاحة للجمٌع، وهو ٌدخل 

ضمن التقٌٌد. كما أن "همم" تعتقد أن هذا النص سٌغرق وزارة التخطٌط فً مراجعات وطلبات لن تتمكن من 

 ئٌاً على األغلب. التصدي لها، مما سٌعنً أن التنفٌذ سٌكون انتقا
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 غٌاب التزامات وزارة التخطٌط .6

رغم التوسع الكبٌر فً صالحٌات وزٌر التخطٌط فً الموافقات وتحدٌد األولوٌات والتنسٌب، إال أن القانون لم ٌأت 

بأي متطلبات للتنظٌم أو الشفافٌة، ولم ٌرتب أي مسؤولٌات أو عواقب على سوء التصرف أو التأخٌر على وزارة 

ط أو أي جهة حكومٌة. كما لم ٌلزم الوزارة باإلعالن أو الشفافٌة فٌما ٌتعلق بأعمالها أو المشارٌع التً ٌتم التخطٌ

الموافقة علٌها أو رفضها. وكذلك لم ٌرتب أي سبٌل للطعن أو فرض رقابة القضاء على التأخٌر أو التنسٌب أو غٌر 

 ذلك.

الرؤى واألولوٌات، إال أنه لم ٌلزم بشكل واضح بتبنً آلٌات كما نص القانون على قٌام الوزارة باإلعداد لوضع 

تشاورٌة لوضع األولوٌات الوطنٌة، وهو ما ٌؤذن الستمرار النهج القائم حالٌاً باستثناء المجتمع المدنً من عملٌة 

 التخطٌط وعملٌة وضع األولوٌات واالستراتٌجٌات. بل إن النص ٌعطً ثقالً أكبر للوزارة وٌتعارض مع نهج

 الالمركزٌة الذي تدعو له االستراتٌجٌات والسٌاسات المعلن عنها سابقاً.
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 الخالصة والتوصيات

 

ً "همم" تخوفها من القانون المقترح، وتعتبره مؤشراً غٌر إٌجابً على استمرار نالمجتمع المد مؤسسات تبدي هٌئة تنسٌق

نهج التضٌٌق على منظمات المجتمع المدنً، ونهج المركزٌة فً اتخاذ القرارات. كما ترى أنه من شأنه أن ٌرتب أعباء 

 جدٌدة وٌعطً الحكومة صالحٌات واسعة فً التدخل فً القطاع الخاص والمدنً. 

 ليه تدعو "همم" إلى: وبناء ع

 

 فتح باب الحوار لمناقشة مسودة القانون المقترح:  .1

ضافة اختصاص لوزارة التخطٌط للحصول على الموافقات إة للقانون تتناول آلٌة التموٌل وحٌث إن المسودة المقترح

إجراء مشاورات وطنٌة المسبقة وتقٌٌد الحصول علٌها، فإن هذا ٌتطلب خالل عملٌة مراجعة وإقرار المسودة المقترحة 

شراك المجتمع المدنً فً الحوار لمناقشة تداعٌات وأثر النصوص الواردة فٌه وأخذ مخاوفه وتطلعاته على محمل إو

 الجد، وإٌجاد الحلول للتحدٌات التً تواجهه. 

 

 مراجعة مسودة القانون المقترح لتوحيد سياسات وإجراءات التعامل مع طلبات التمويل األجنبي:  .0

لٌة التموٌل لتوحٌد السٌاسة التشرٌعٌة آسٌاق مختلف التشرٌعات التً تنظم بد من مراجعة المسودة ٌجب أن ٌكون فً ال 

الوطنٌة وتوحٌد المرجعٌات بطرٌقة تسهل اإلجراءات وتسرعها مع ضمان المزٌد من الشفافٌة والحوكمة والتقلٌل من 

والحد من النصوص الضبابٌة التً تفتح المجال لسوء استخدام المزاجٌة الشخصٌة لدراسة الطلبات والموافقة علٌها 

 الصالحٌات أو للتأخٌر أو للمزاجٌة والتقدٌر الشخصً. 

 

 التوافق على المسائل التي تحتاج إلى اصدار أنظمة تنفيذية وتعليمات:  .2

ال ٌمكن للقانون أن ٌنظم كافة التفاصٌل التً ٌحتاجها التعامل مع طلبات التموٌل األجنبً بل ال ٌجوز للقانون أن ٌتضمن 

كافة التفصٌالت التنفٌذٌة، لذا وحٌث أن متطلبات تقدٌم ودراسة الطلبات كثٌرة وتفصٌلٌة، فإن معالجة كل هذه المسائل 

مة التً تحدد الحكم العام ومن ثم اصدار أنظمة وتعلٌمات توضح اإلجراءات ٌحتاج إلى تضمٌن القانون للنصوص العا

 المطلوبة لتنفٌذ الحكم العام بما فً ذلك تحدٌد األدوار واإلجراءات التفصٌلٌة لدراسة الطلب خالل المدة القانونٌة. 

 

 إيجاد قاعدة بيانات ومنصة موحدة لتقديم ودراسة الطلبات:  .4

الزال األردن ٌفتقر لقاعدة بٌانات موحدة توفر المعلومات والبٌانات حول المجتمع المدنً نتٌجة لتعدد المرجعٌات 

والمشارٌع التً ٌنفذها، وبالتالً كان األولى بمسودة القانون المقترحة أن تنص على واجب الوزارة فً إٌجاد هذه المنصة 

ل المجتمع المدنً فً األردن وانواعه بحٌث تكون منصة تفاعلٌة وبذات الوقت توفر المعلومات والبٌانات حو

واختصاصاته باإلضافة إلى المشارٌع التً ٌنفذها وحجم التموٌل الذي ٌستفٌد منه، وكذلك توفر المعلومات حول 

اإلجراءات والمتطلبات لتقدٌم طلبات التموٌل ومدد دراستها، وتمكٌن الجهة مقدمة الطلب من تتبع طلبها وتمكنه أٌضا من 

جابة على االستفسارات بطرٌقة تضمن السرٌة وبذات الوقت لى الدعم الفنً أو المعلومات واإلصول عالتواصل للح

 تضمن السرعة والفعالٌة والكفاءة سواء فً دراسة الطلبات والتعامل معها أو فً الحصول على المعلومات والبٌانات.  

 

 تعزيز قدرات الموظفين المتعاملين مع طلبات التمويل:  .5

الكثٌر من التحدٌات الحالٌة ٌمكن تجاوزها من خالل إشراك الموظفٌن المعنٌٌن بالتعامل مع المجتمع المدنً ومع طلبات 

التموٌل فً برامج مستدامة لتعزٌز القدرات تتضمن تكوٌناً أولٌاً عند بداٌة التعٌٌن فً هذا المجال، ٌتبعها برامج تدرٌب 

عتبار كافة االحتٌاجات الفعلٌة والمهارات التً ٌجب أن تكون لدى الموظف مستمر لتعزٌز القدرات تأخذ بعٌن اال

المختص وتضمٌنها مواضٌع لتعدٌل االتجاهات لتغٌٌر الصورة النمطٌة السلبٌة تجاه المجتمع المدنً من خالل توضٌح 

 أهمٌة دوره لتعزٌز التنمٌة المستدامة. 
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لحوارٌة لتناول المحددات والمعٌقات التً تواجه المجتمع المدنً وأٌضا باإلضافة إلى عقد المزٌد من الجلسات النقاشٌة وا

التً تواجه الموظفٌن والجهات المتعاملة معه لتحدٌد متطلبات تجاوزها وحلها بطرٌقة تشاركٌة تأخذ بعٌن االعتبار 

 وجهات نظر كافة األطراف المعنٌة. 

 

 هات الحكومية في رفض طلبات الموافقة على التمويلالنص بوضوح على الضوابط والمعايير التي تستند لها الج .6

ال بد من ٌلخص القانون الضوابط التً تسمح للحكومة برفض التموٌل، وٌجب على هذه الضوابط أال تكون فضفاضة أو 

منفذة عامة بشكل مقٌد وٌترك األمر للمزاجٌة، فالمعاٌٌر ال بد أن توضح وتنقسم ألسباب تتعلق بالجهة الممولة أو الجهة ال

 للمشروع، أو طبٌعة األنشطة التً ٌهدف التموٌل لتنفٌذها.

وتحت كل بند ال بد من وضع مجموعة من الضوابط التً ترتبط بشكل مباشر بالتصدي إلشكاالت تعتبر مخاوف 

 مشروعة، مثل الخوف من غسٌل األموال أو تموٌل اإلرهاب أو التخوفات األمنٌة وما إلى ذلك.

 

 ؤوليات الوزارة والجهة المنظمة وإلزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدةالنص بوضوح على مس .7

ال بد من أن ٌنص القانون على التزامات الوزارة خالل عملها فً تنظٌم آلٌة التموٌل. ومن ضمنها الشفافٌة فً التصرٌح 

عدم تضارب المصالح مع  حول إجراءاتها وأسباب وتفاصٌل التعامل مع المشارٌع. كما ٌجب أن ٌلزم الوزارة بمراعاة

الموظفٌن الذٌن ٌتصدون لهذه المهمة، وفرض السٌطرة علٌهم، ووضع آلٌات الستقبال الشكاوى بهذا الشأن.  كما ٌجب أن 

 ٌلزمها بوضع خطط للتدرٌب والتأهٌل، وخلق الحوار مع المجتمع المدنً.

 

 األولويات الوطنية .8

األولوٌات الوطنٌة، فال ٌترك هذا األمر لوزارة التخطٌط، بما فً ذلك من  ال بد من ٌتوسع القانون فً تنظٌم كٌفٌة إعداد

إلى تعدٌل عقلٌة المشرع لالعتراف بأن  "همم"تغول على باقً الوزارات والمكونات فً الدولة األردنٌة، كما تدعو 

ٌقل فً تحقٌق األولوٌات  الحفاظ على المجتمع المدنً المستقل والقوي، ٌجب أن ٌكون ضمن األولوٌات الوطنٌة، وهو ال

 الوطنٌة عن أهمٌة عن دعم قطاع األعمال واالستثمار.

 

 المرجعية التشريعية .9

المجتمع المدنً "همم" بإعادة تطوٌر كافة التشرٌعات والسٌاسات الناظمة لعمل منظمات  تنسٌق مؤسسات توصً هٌئة

المجتمع المدنً سواء أكانت جمعٌات أم شركات ال تهدف الى تحقٌق الربح، استندا الى مبادئ الحق فً التنظٌم الذي 

دنٌة والسٌاسٌة والحقوق االقتصادٌة نصت علٌه الشرعة العالمٌة لحقوق االنسان وخاصة العهدٌن الدولٌٌن لحقوق الم

من الدستور  128واالجتماعٌة والثقافٌة والتً صادق علٌها األردن، الى جانب تطبٌق المبدأ الدستوري الوارد فً المادة 

ال يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من األردنً والتً تنص على "

 ".لحقوق أو تمس أساسياتهاجوهر هذه ا

 

 

 

 


