التاريخ03/03/2021 :
ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن قرار بقانون معدل
لقانون الجمعيات
تعبر مؤسسات المجتمع المدني عن رفض ها المطل ق للق رار بق انون بش أن تع ديل ق انون
ش ر في الجري دة الرس مية (الوق ائع
الجمعيات الخيرية والهيئات األهلي ة وتعديالت ه ال ذي ن ُ ِ
الفلسطينية) بتاريخ  .02/03/2021ي أتي ه ذا الق رار بق انون في إط ار س يل من الق رارات
بقوانين المستمرة التي تصاغ بنهج السرية الكاملة وفي الغرف المغلقة .وذلك بعد ص دور
المرس وم الرئاس ي بت اريخ  15/01/2021بال دعوة إلج راء االنتخاب ات العام ة التش ريعية
والرئاس ية وللمجلس الوط ني ،وفي ظ ل الت دهور الكب ير والمتس ارع الحاص ل في النظ ام
السياسي الفلسطيني ككل .على الرغم من أن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
رقم ( )1لسنة  2000ال ذي أق ره المجلس التش ريعي من الق وانين الفلس طينية يعت بر من
القوانين المتطورة في المنطقة العربية.
ويأتي هذا القانون متناقضا م ع ق رارات ح وارات الق اهرة ال تي دعت الى إطالق الحري ات
العام ة وتهيئ ة البيئ ة الداخلي ة إلنج اح االنتخاب ات ،بينم ا الق انون يح د من ح ق التجم ع
والتنظيم وح ق ممارس ة األنش طة المس تقلة عن ال وزارات والس لطة التنفيذي ة ،ويح ول
المؤسسات األهلي ة الى ف روع تابع ة لل وزارات ،ال تي س وف تص ادر أدوار مج الس إدارات
المؤسسات األهلية.
إن مؤسس ات المجتم ع الم دني ت رى في تع ديل ق انون الجمعي ات الخيري ة والهيئ ات
األهلية ذات التاريخ العريق في فلسطين ،يتماهى مع الهجمة الشرس ة ال تي تتع رض له ا
المؤسس ات األهلي ة من قب ل "إس رائيل" الس لطة القائم ة ب االحتالل االس تعماري،
والمؤسس ات الص هيونية الداعم ة له ا ،في ال داخل أو الخ ارج ،وبأش كال مختلف ة من
س معة الع املين فيه ا ومح اوالت تهدي د وتخوي ف
تهديدات بالقتل ومحاوالت الني ل من ُ
وإرب اك المؤسس ات التمويلي ة الش ريكة ،به دف وق ف التموي ل عن المؤسس ات
الفلس طينية ،وإعاق ة ق دراتها في ال دفاع عن حق وق الفلس طينيين في مواجه ة الج رائم
الح رب االس رائيلية الممنهج ة ال تي ينعق د له ا اختص اص المحكم ة الجنائي ة الدولي ة،
وجهوده ا في مس ار اآللي ات الدولي ة التعاقدي ة وغ ير التعاقدي ة ،ومواجهته ا إلج راءات
التوسع والضم وحمالت التهجير القسري في القدس والمناطق المص نفة ج ،رغم أن تل ك
المح اوالت المتك ررة فش لت ح تى اآلن في الني ل من عزيم ة وثب ات العم ل األهلي
الفلسطيني ورسالته الحقوقية النبيلة دفاعا ً عن الحق.
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لقد اشتملت أسانيد إصدار القرار بقانون الم ذكور ،ال واردة في مقدمت ه أن ه ج اء بن ا ًء على
تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ  11/01/2021وصدر عن ال رئيس بت اريخ  28/02/2021أي
أن هناك مدة زمنية تزيد على ش هر ونص ف بين إق راره من مجلس ال وزراء وتنس يبه وبين
ي تصريح عن رئيس الوزراء ووزير الداخلي ة د .اش تية
إصداره من قبل الرئيس .ولم يصدر أ ّ
وال عن الحكوم ة يش ير أو ي وحي بوج ود ه ذا الق رار بق انون ال ذي بقي طي الس رية التام ة
لغاية إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ،وه ذا م ا يُ دلل على وج ود ني ة واض حة ومبيت ه
من قب ل الحكوم ة على اس تهداف المؤسس ات األهلي ة واإلجه از على م ا تبقى من نظ ام
سياسي في ظل أجواء انشغال المواطنين بالعملية االنتخابي ة بع د ص دور مرس وم ال دعوة
إلجراء االنتخابات العامة.
كم ا اس تهدف الق رار بق انون تع ديل الم ادة ( )13من الق انون األص لي ال واردة بش أن
التقري رين اإلداري والم الي المص دّق ال ذي تقدم ه الجمعي ات إلى وزارة االختص اص في
أن أض اف بن دا ً جدي دا ً على النص
موعد ال يتعدى أربع ة ش هور من نهاي ة الس نة المالي ة ،ب ْ
يُلزم الجمعيات بأن تقدم إلى وزارة االختصاص "خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للس نة
المالية الجديدة منسجمة م ع خط ة ال وزارة المختص ة" .م ا يع ني أن المؤسس ات األهلي ة
ستعمل لحساب وزارة االختصاص وليس وفقا ً لرؤيته ا ورس التها وأه دافها وبرامجه ا ،أي
التعام ل م ع المؤسس ات األهلي ة وكأنه ا إدارات حكومي ة تتب ع وزارة االختص اص وت أتمر
بأوامره ا ،رغم أن األخ يرة ليس ل ديها أي خط ة منش ورة ولم يس بق له ا أن ناقش ت
المؤسس ات بأي ة خط ة ل ديها به ذا الخص وص .ويه دم مهني ة واس تقاللية وحري ة النش اط
األهلي ودوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية والسعي للمحاسبة على انتهاكاتها.
كم ا اش تمل التع ديل بع دم ج واز أن تزي د رواتب الم وظفين والمص اريف التش غيلية في
الجمعي ة أو الهيئ ة عن  %25من إجم الي الميزاني ة الس نوية" .م ا يع ني أن الس لطة
التنفيذية ب اتت تتحكم بالموازن ات المالي ة للمؤسس ات األهلي ة وبنوده ا وكيفي ة توزيعه ا
وسقوفها من إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى جع ل
العمل األهلي أشبه بالمقاوالت والمشاريع التجاري ة به دف تفريغ ه من ج وهره الحق وقي
والوطني ،وفتح الباب واسعا لوضع العم ل األهلي الفلس طيني تحت وص اية مؤسس ات
إسرائيلية ودولية تعمل في األراضي المحتلة .كما كش فت نص وص الق رار بق انون ال تي
منحت الحكومة صالحية اصدار األنظمة الخاصة بش روط الحص ول على التموي ل س عيها
لالستقواء على المؤسسات األهلية وحلها وتولي وزارة الداخلية بنفس ها إج راءات تص فية
المؤسس ات بع د حله ا وج رد أمواله ا المنقول ة وغ ير المنقول ة ومحتوياته ا وإحالته ا إلى
"الخزينة العامة" في عمليات مصادرة غير دستورية.
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تضمن القرار بقانون في المادة ( )6التي عدّلت الم ادة ( )40من ق انون الجمعي ات بن دا ً
جديدا ً يحمل الرقم ( )2نص على أن "يُصدر مجلس الوزراء نظاما ً يحدد فيه الرس وم ال تي
يجب أن تدفعها الجمعية أو الهيئة األهلي ة عن أي طلب ات جدي دة تق دمها لل وزارة (وزارة
الداخلية) ،إذا لم تكن مشمولة بالرسوم المبينة في القانون" .هذا التع ديل مخ الف أيض ا ً
للقانون األساسي (الدستور) وتحديدا ً الم ادة ( )88ال تي تنص على أن "ف رض الض رائب
العامة والرسوم ،وتعديلها وإلغاؤها ،ال يكون إال ّ بقانون  ."...وبالتالي فإنه ال يجوز دس توريا ً
جباية رسوم من المؤسسات األهلية من خالل نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
ينتهك القرار بقانون المذكور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ان (م ادة  )20والعه د ال دولي
الخاص بالقوق المدنية والسياسية (مادة  )22التي أكدت على الحق األساس ي في حري ة
تكوين الجمعيات واستقاللية أنشطتها ومصادرها المالية ،والعديد من الق رارات الص ادرة
عن مجلس حق وق اإلنس ان الت ابع لألمم المتح دة ومن بينه ا الق رار رقم ( )22/6بت اريخ
 21/03/2013الذي دع ا في ه ال دول ب أن ال تعرق ل االس تقالل ال وظيفي للجمعي ات وأال
تفرض على نحو تمييزي قيودا ً على المصادر المحتملة للتمويل.
إن الحق في حري..ة تك..وين الجمعي..ات والنش..اط األهلي على األرض الفلس..طينية
ٌ
ي من حق..وق اإلنس..ان مكف..ول في الق..انون األساس..ي
المحتل..ة،
ح..ق أساسٌ ..
الفلس..طيني (الدس..تور) وق..انون الجمعي..ات ال..ذي أق..ره المجلس التش..ريعي
والمعايير الدولي..ة ،وبن.اء على م..ا تق..دم ف.إن مؤسس..ات المجتم..ع الم.دني تؤك.د
موقفها على النحو التالي:
.1

.2
.3

.4

الرفض المطلق للقرار بقانون رقم ( )7لسنة  2021بشأن تعديل قانون الجمعي ات
الخيرية والهيئ ات األهلي ة وتط الب بإلغائ ه بش كل ف وري لم ا يش كله من ع دوان
صارخ على الق انون األساس ي وق انون الجمعي ات واالتفاقي ات والمع ايير الدولي ة
التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات.
دعوة األحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني للوقوف عند مس ؤولياته وبخاص ة
فيما تعلق بحالة الحقوق والحريات في مرحلة االنتخابات العامة القائمة.
توجي ه ن داء عاج ل للمق رر الخ اص في األمم المتح دة بش أن الح ق في تك وين
الجمعيات حول االثار المترتبة على تعديل ق انون الجمعي ات وأث ره على الح ق في
تكوين الجمعيات في األرض الفلسطينية المحتلة.
تُعلن تشكيل لجن ة ط وارئ دائم ة االنعق اد لتص عيد اإلج راءات االحتجاجي ة لحين
إلغاء القرار بق انون الم ذكور ،واعتب اره كأن ه لم يكن .بم ا فيه ا االمتن اع عن الرقاب ة
المحلية على االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
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المؤسسات واالئتالفات الموقعة على البيان:
الهيئة األهلية الستقالل القضاء – استقالل
مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي
مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
جمعية منتدى شارك الشبابي الخيري
المب ادرة الفلس طينية لتعمي ق الح وار االئتالف من أج ل النزاه ة والمس اءلة –
أمان
العالمي والديمقراطية "مفتاح"
المؤسس ة الفلس طينية للتمكين والتنمي ة
مركز بيسان للبحوث واالنماء
المحلية "ريفورم"
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطي ة – مركز دراسات المرأة
شمس
مؤسسة الحق  -القانون من أجل اإلنسان مركز الميزان لحقوق اإلنسان
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان
"حريات"
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق
مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق
اإلنسان
اإلنسان
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  -فرع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
فلسطين
المركز الفلسطيني الستقالل المحاماه
مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان
والقضاء  -استقالل
االئتالفات األهلية الموقعة على البيان

المنتدى

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية
لمناهضة العف ضد المرأة
مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية
إلصالح القضاء وحمايته
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االئتالف.

األهلي
األهلي

