
 

 

 

  حول مطالعة قانونية

 م6102لعام  مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات

( من 66/2/3الحق في تكوين الجمعيات بالحماية الدستورية وذلك بموجب المادة ) يحظى
وتحديدا في المادة الدستور األردني. كما أن المعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كفمتو 

ليس  إال أن ىذا الحقالثانية والعشرون من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
مطمقا بل يمكن أن ترد عميو قيودا معينة، شريطة أن ينص عمييا في القانون وأن تشكل تدابير 

لصيانة األمن القومي او السالمة العامة او النظام العام او  في مجتمع ديمقراطي ضرورية
العيد المدني 22/2)المادة الصحة العامة او اآلداب العامة او حماية حقوق اآلخرين وحرياتيم

ىذا الحق يثير ممارسة إال انو وبالرغم من ىذه الحماية الوطنية والدولية إال أن  .والسياسي(
الجدل في دول عدة ومنيا األردن خاصة فيما يتعمق بالقيود  العديد من اإلشكاليات ويثير

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.مع المفروضة عميو ومدى انسجام ذلك 

ىذه  تمن قبل الحكومة ونشر  2008( لسنة 56تمت مراجعة قانون الجمعيات رقم )ومؤخرا 
التعديالت عمى الموقع االلكتروني لديوان الرأي والتشريع والموقع االلكتروني لوزارة التنمية 

وذلك إلستقبال أي مالحظات من المجتمع المدني ومن الييئات المعنية حسبما أفاد  اإلجتماعية
وزير اإلعالم الناطق الرسمي بإسم الحكومة في اإلجتماع الموسع مع المركز الوطني 

تسمط المطالعة و  .في المركز الثقافي الممكي  30/6/2066ؤسسات المجتمع المدني بتاريخ وم
عمى دراسة مدى إنسجام مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لعام ضوء  دناه الأالقانونية 
 والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان .مع الدستور األردني   2066



 

 تقالل المالي واإلداري إنشاء دائرة السجل واالسأوال: 

/أ( من القانون لتنص 4عمى تعديل المادة ) لقانون الجمعيات  مشروع القانون المعدل نص
 عمى ان :

"تنشأ في الوزارة دائرة تسمى سجل الجمعيات تتمتع باالستقالل المالي واالداري، يتولى إدارتيا 
 الوزير...." . واإلشراف عمييا مجمس يسمى مجمس إدارة سجل الجمعيات برئاسة

وكما ىو مالحظ فقد أنشأ القانون دائرة خاصة بسجل الجمعيات، بعد ان كان القانون األصمي 
ينص عمى أن ينشأ في الوزارة سجل يسمى )سجل الجمعيات( . وقد أحسن المشرع بالنص 

تنظيمية، يتم العمل بيا عمى أرض  عمى استحداث دائرة تعنى بسجل الجمعيات وىي خطوة
نسيابيتو.يفترض أن تسو  ، فعميا الواقع  اىم في حسن سير العمل وا 

داري؛ ويعد ذلك خطوة أن ىذه الدائرة تتمتع بإ كما نصت الفقرة ذاتيا عمى ستقالل مالي وا 
لنص المادة إيجابية لو توافرت العناصر والضوابط الالزمة ليذا االستقالل. إال أن القارئ 

الحقيقي  المؤسسي ن الصعوبة بمكان تحقق االستقالله( يستطيع ان يرى بأنو م -بفقراتيا )أ
فبالرغم من  ؛يطغى عمييا الجانب الحكوميتركيبة مجمس اإلدارة والتي  ليذه الدائرة في ظل 

إال أن الغمبة بقيت لمسمطة فييا زيادة عدد األعضاء  القانون المعدل عمىمشروع نص 
يمثمون ، فسبعة منيم األعضاءبقية ما اإلجتماعية. ألمجمس وزير التنمية إذ يرأس ا التنفيذية؛

اما األربعة باالضافة الى ممثل عن اإلتحاد العام لمجمعيات الخيرية ، الجانب الحكومي، 
خبرة في مجال لذوي امن  بناء عمى تنسيب الوزير فيتم تعينيم من قبل مجمس الوزراء الباقون

ن  االستقاللية المؤسسية ي يعني أقطاع العمل الخيري دون ضوابط تذكر االمر الذ
. واألجدى ان يتولى إدارة ىذه مس إدارة دائرة السجل غير متحققةواالستقاللية الشخصية لمج

ىيئة تتمتع باالستقاللية والحياد؛ وذلك ايفاء بااللتزامات المفروضة عمى الدولة بموجب الدائرة 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتحديدا العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 

يد زمة إلعمال الحقوق الواردة في العالال اتخاذ التدابير( منو والمتمثمة في ضرورة 2/2المادة )



وكفالتيا لألفراد، ويشمل ذلك بالطبع إنشاء مؤسسات فاعمة قادرة عمى إعمال الحق عمى أرض 
   الواقع.

 معايير تعيين األعضاء )من خارج الحكومة( وآلية إنهاء خدماتهمثانيا: 

 معايير تعيين األعضاء .6

في قطاع العمل من ذوي الخبرة يتم تعيين أربعة أعضاء  ينص قانون الجمعيات عمى أن
دون تحديد بناء تنسيب الوزير  من قبل مجمس الوزراء -عالهذكر أكما  –الخيري والتطوعي 

يتوجب أن تتوفر في الشخص المعين. مما يعني غياب الشفافية أية ضوابط او معايير 
والوضوح في عممية التعيين واعتمادىا في الغالب األعم عمى معايير تتغير وتتبدل بتغير 

  .مجمس الوزراءالوزير و 

 آلية إنهاء العضوية .2

نياء إ اما فيما يتعمق بآلية إنياء عضوية االعضاء المعينين فقد نص القانون عمى جواز 
نياء العضوية بيذه الطريقة دون يحل محمو بالطريقة ذاتيا. ويعد إ عضوية أيا منيم وتعيين من

لمضغط عمى ىؤالء ا قد يستخدم األعضاء منفذوجود ضوابط أو معايير لعممية إنياء عضوية 
، وفي الوقت ذاتو فإنو يحول دون تحقيق االستقاللية الشخصية لتنفيذ توجيات معينةاالعضاء 
 الدائرة أثناء قياميم بمياميم.  ألعضاء

 مدة التعيين .3

مدة تعيين االعضاء والمتمثمة في سنتين قابمة لمتجديد؛ أي أن أن ( عمى 4/7تنص المادة )
الذين يمثمون قطاع العمل الخيري، وىو  ألعضائيامفتوحة بالنسبة باب التجديد لعضوية الدائرة 

أمر آخر يحول دون تحقيق استقاللية الدائرة وقد يؤدي الى حرص االعضاء عمى تنفيذ 
ترك عدم معينة من اجل االستمرار في عضوية ىذه الدائرة. ومن ناحية أخرى فإن  توجيات

بين أكبر عدد ممكن  نو أن يؤدي الى تداول العضويةجديد لعضوية الدائرة مفتوحا من شأالت
 من ممثمي قطاع العمل الخيري او التطوعي.



 شخاص المكونين لهاتعريف الجمعية وأهدافها وعدد األثانيا: 

 والمقر الخاص عدد أعضاء الجمعية .0

ينص مشروع القانون المعدل في المادة الثانية وضمن تعريف "الجمعية" عمى رفع نسبة 
كان ينص عمى . في حين أن النص القديم خمسين شخصا المؤسسين لمجمعية لعدد ال يقل عن

ويعد إجراء  أو مسوغ لو. رن ال يقل العدد عن سبعة أشخاص وفي ىذا قيد جديد ال مبر أ
تقييدي عمى حرية تأسيس  الجمعيات من شأنو أن يحول دون تأسيس العديد من الجمعيات 

 خاصة في المناطق النائية. 

( تتضمن : أن 64الجمعيات عمى اضافة فقرة جديدة لممادة ) نص القانون المعدل لقانونكما 
يكون لمجمعية مقر خاص بيا. وقد يضيف ىذا الشرط أعباء اضافية عمى حق االفراد في 

 تأسيس الجمعيات، ويشكل قيدا غير مباشر في ىذا الصدد .

لعام  رهوفي ىذا الصدد فإن المقرر الخاص المعني بالحق في تكوين الجمعيات أشار في تقري
تكوين الجمعيات. لقدرة بعض الفئات  عمى ن شروط تسجيل الجمعيات قد تؤثرالى أ م2064

وبالرغم من تأكيده عمى ان اشتراط تسجيل الجمعيات يتنافى مع الممارسات الفضمى،  إال أنو 
، ينبغي صياغة شروط التسجيل عمى نحو ال يحرم ى انو وفي حال وجود نظام لمتسجيلأكد عم

تكوين جمعيتو، سواء بسبب وضع شروط اجرائية مضنية او فرض قيود ال مبرر ليا  أحدا من
 .6عمى األنشطة االساسية لمجمعيات

 تعريف الجمعية .6

عمى ان الجمعية والذي ينص الجمعية  عمى تعريفأبقى المشروع المعدل لقانون الجمعيات 
ستيدف جني الربح واقتسامو او م بأنشطة عمى أساس تطوعي دون أن تتقدم خدمات او تقو 
او لشخص محدد بذاتو أو تحقيق أي أىداف سياسية  امن اعضائي أليتحقيق اي منفعة 

 تدخل ضمن نطاق اعمال او انشطة األحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة.
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ىداف عبارة " ان ال تيدف الجمعية الى تحقيق اية أ بقى مشروع القانون عمىوكما ىو مالحظ ا
شكاليات عممية عمى ارض الواقع تؤدي االمر الذي كان موضع جدل ويثير إ وىو "، سياسية

الى رفض تسجيل بعض الجمعيات بذريعة أنيا تيدف الى تحقيق اىداف سياسية؛ ذلك أن 
مصطمح )االىداف السياسية( مصطمح غير منضبط ويحتاج الى تعريف أكثر دقة حتى ال يتم 

الحياة المشاركة في  بأىميةجمعية تيدف الى نشر الوعي سيس تأ استخدامو لغايات منع
 . عمى سبيل المثال او تيدف الى تعديل قوانين ذات عالقة بالحياة السياسية السياسية 

 الجمعيات المحظور تسجيمها وآلية حمهاثالثا: 

 الجمعيات المحظور تسجيمها  .0

واالستعاضة عنيا باالتي: " يحظر تسجيل أي جمعية ليا تم الغاء الفقرة )د( من المادة الثالثة 
غايات غير مشروعة أو تتعارض مع األمن الوطني او السالمة العامة او الصحة العامة او 
النظام العام او اآلداب العامة او حقوق الغير وحرياتيم في المممكة، ولممجمس بناء عمى 

 .2"مارستيا ألي من ىذه الغاياتتنسيب الوزير المختص حل الجمعية في حال تبين م

ويالحظ ان ىذا التعديل توسع في االسباب التي يحظر بناء عمييا تأسيس الجمعية، في حين 
كان النص القديم يحظر تسجيل أية جمعية  ليا "غايات غير مشروعة أو تتعارض مع النظام 

دال عمى المستوى " يتسم بالعمومية ويثير جحري بالذكر ن مصطمح "األمن الوطنيو  العام".
حقوق ن مصطمحات من مثل "النظام العام ، السالمة العامة و الداخمي والخارجي، كما ا

وتجدر  اآلخرين وحرياتيم...الخ " تعد مصطمحات غير منضبطة وتقبل التفسير والتأويل.
والتي أكدت عمى  6997( لعام 27االشارة ىنا الى تعميق المجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم)

القائل  ى  القيود ...، أن تسترشد بالمبدأينبغي لمدول لدى اعتمادىا القوانين التي تنص عمنو: "ا
وبين بعدم إعاقة جوىر الحق من جراء القيود...ويجب ان ال تقمب العالقة بين الحق والقيد 

د القاعدة واإلستثناء..ويتعين ان تبرر أية قيود عمى أساس إحدى المصالح المحددة وان تستن
 الى قاعدة قانونية يتم صياغة أحكاميا عمى وجو كاف من الدقة ..."
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 مع النظام العام".



عمييا ان تقيم الى أن الدولة  2004( لعام 36كما أن المجنة ذاتيا أشارت في تقريرىا رقم )
وأال تتخذ من التدابير إال ما يكون متناسبا مع السعي الى  الدليل عمى ضرورة ىذه القيود
ية ضمان حماية الحقوق المنصوص عمييا في العيد حماية تحقيق األىداف المشروعة بغ

 .مستمرة وفعالة

كما تجدر اإلشارة في ىذا السياق الى أن المشرع الدستوري نص وبشكل صريح في الفقرة 
أنو ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور  عمى 628/6األولى من المادة 

 لتنظيم الحقوق والحريات عمى جوىر ىذه الحقوق أو تمس أساسياتيا. 

 حل الجمعية في هذه الحاالت آلية  .6

ل ن لممجمس بناء عمى تنسيب الوزير المختص حل الجمعية في حانص مشروع القانون عمى ا
العامة، الصحة العامة  اآلداباألمن القومي، النظام العام، تبين ممارستيا ألي من اعتبارات 

ن يجعل حل الجمعية في وكان األولى بالمشرع أ. مة العامة وحقوق وحريات اآلخرينالسال
بيد القضاء صاحب القول الفصل في ىذه حال ممارستيا لغايات تتعارض مع ما ذكر أعاله 

لممعايير الدولية لحقوق اإلنسان  حكمو عنوان الحقيقة وامتثاالالحاالت كما يفترض والذي يمثل 
 بالمجوء الى وسيمة إنصاف فعالة .

وتجدر االشارة في ىذا السياق الى ان تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في تكوين 
ىما : يعتبر وقف عمل الجمعية وحميا غير الطوعي  لى أنوفيو ااشار والذي الجمعيات 
عمى حرية تكوين الجمعيات. وعميو ال ينبغي القيود المفروضة  بيناألشد صرامة االجراءان 

ال اذا كان ىناك خطر جمي ومحدق يؤدي إلى إنتياك جسيم لمقانون الدولي. السماح بذلك إ
بموجب قرار قضائي بحيث تكون حقوق الدفاع كما ان قرارات الحل ينبغي اال تكون إال 

 . 3مكفولة
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 إصدار القرار في طمب تسجيل الجمعية رابعا : 

)ب( من المادة الحادية عشرة  ةنص مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات عمى الغاء الفقر 
بشأن طمب التسجيل خالل المدة  عمى أنو إذا لم يصدر المجمس قراروالتي كانت تنص 

 ( يوما، يعتبر الطمب موافقا عميو حكما. 60في الفقرة )أ( وىي مدة ) المحددة

لغاء ىذه الفقرة يعني ان الطمبات قد تنظر لمدة تفوق الستين يوما دون وجود ضابط يؤطر إن إ
عمل المجمس ويحثو عمى اصدار القرار خالل فترة محددة، وىو االمر الذي قد يفتح الباب 

القرار تعد فترة  إلصداركما ان مدة الستين يوما الالزمة  دام الحق.امام التعسف في استخ
طويمة نسبيا؛ في حين ان المعايير الدولية تؤكد دائما عمى ضرورة ان تكون المدد الزمنية 

 قصيرة وال تعيق ممارسة الحق.

وتجدر االشارة في ىذا السياق الى أن المقرر الخاص المعني بالحق في حرية تكوين 
المتعمقة بالحق ات والحق في التجمع السممي أشار في تقريره حول أفضل الممارسات الجمعي

عمى ان القوانين  2062حدة لعام تفي تكوين الجمعيات المقدم الى الجمعية العامة لألمم الم
يجب ان تحدد ميال زمنية قصيرة لمرد عمى الطمبات. وقد استرشد المقرر الخاص بقرار صدر 

وبية لحقوق اإلنسان مفاده أن :" حاالت التأخير الكبير في اجراءات عن المحكمة األور 
 .4التسجيل تمثل تدخال في ممارسة مؤسسي الجمعيات لحقيم في حرية تكوين الجمعيات"

ات تأسيس بتقديم اشعار لغايبتداء إعمى ضرورة أن يتم اإلكتفاء  ونؤكد في ىذا السياق
صالحية رفض او قبول الطمب وأن تقتصر صالحيتو دارة السجل الجمعيات دون منح مجمس إ

 عمى إحالة األمر لمقضاء في حال وجود مخالفة لمتشريعات.

 األجنبيالتمويل خامسا : 

كثر المسائل تعقيدا، وفي الوقت الذي نؤكد تعمقة بتمقي التمويل األجنبي من أتعد المسألة الم
ا التمويل في ميزانية وأن يظير ىذاح عن أي تمويل أجنبي أو محمي اإلفصفيو عمى ضرورة 

من الضروري أيضا أن ال تتسم إجراءات تمقي  كما، الجمعيات وأن يكون خاضعا لمرقابة
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التمويل األجنبي بالتعقيد الشديد أو الرفض دون بيان األسباب وذلك لغايات خمق توازن بين 
لتمويل وفي الوقت ذاتو حق الدولة في الرقابة واإلشراف بصورة ال تؤدي الى إساءة استغالل ا

يحفظ حق األفراد في ممارسة حقيم في تكوين الجمعيات والتي تعد الموارد أمرا حيويا لنشاطيا 
 وفاعميتيا.

 2066لقانون الجمعيات لعام  القانون المعدل مشروعوتجدر اإلشارة في ىذا السياق الى ان 
مويل األجنبي، يتعمق بتمقي التفيما مقارنة بالقانون االصمي تعقيدا  رعمى إجراءات اكثنص 

  :5تيوذلك عمى النحو اآل

 اذا رغبت الجمعية في الحصولالقانون المعدل لقانون الجمعيات عمى أنو مشروع ص ن  -
بطمب الى دائرة السجل ويرفع الرئيس بدوره الطمب الى  عمى تبرع او تمويل فعمييا التقدم

مجمس الوزراء. في حين أن النص السابق كان ينص عمى ان يتم تقديم اشعار بذلك الى 
 مجمس الوزراء مباشرة.

بيان وجوب رفض، ولم ينص القانون عمى لقوم مجمس الوزراء بالموافقة عمى التمويل او اي  -
 .اسباب الرفض 

يوم دون رفض طمب التمويل من  30القانون االصمي عمى انو في حال مرور ينص   -
مجمس الوزراء فيعتبر موافقا عميو حكما. في حين ان القانون المعدل ال يضع ىذا السقف 

 الزمني.

سس قبول التمويل االجنبي وجميع الشؤون المتعمقة بو يتم ينص القانون المعدل عمى ان أ  -
سباب التي يتم رفض ص. وكان االجدى أن يبين القانون األالنص عمييا في نظام خا

 سس قبول التمويل عامة بالقانون وليس بالنظام.بسببيا وأ طمب التمويل

بين  2062في تقريره لعام وحري بالذكر أن المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات 
أن قدرة بالحق في تكوين الجمعيات وقد أشار في ىذا الصدد الى  الممارسات المتعمقة أفضل

الجمعيات عمى الحصول عمى األموال والموارد ىو جزء حيوي ال يتجزأ من الحق في حرية 
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ات المجتمع ممكانية حصول منظأنو يتعين عمى الحكومات ان تتيح إو تكوين الجمعيات. 
الدولي المخول لممجتمع المدني بنفس القدر المدني عمى التمويل االجنبي كجزء من التعاون 

المخول لمحكومات. كما أكد المقرر عمى ان الدول يقع عمييا مسؤولية التصدي لغسل االموال 
واالرىاب، إال أنو ال ينبغي التذرع بذلك لتقويض مصداقية الجمعية او عرقمة عمميا المشروع. 

ابية ينبغي لمدول أن تستعين بآليات وضمانا لعدم استغالل الجمعيات من جانب منظمات ارى
 بديمة لتقميل المخاطر المصرفية والقوانين الجنائية التي تحظر أعمال اإلرىاب .

وعمى غير صعيد تجدر اإلشارة أيضا الى ان إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان نص في 
س وتمقي شتراك مع غيره الحق في التمابمفرده وباإل لكل شخص( منو عمى أن 63المادة )

حقوق االنسان والحريات  واستخدام موارد يكون الغرض منيا صراحة ىو تعزيز وحماية
 .6، بالوسائل السمميةاالساسية

 صالحيات مجمس السجلسادسا: 

الفقرة )د( من المادة التاسعة لواسعة لممجمس؛ إذ تمنح يمنح القانون المعدل بعض الصالحيات ا
مجمس إدارة السجل إيقاف فرع الجمعية االجنبية المخالفة لمتشريعات الى حين تصويب 

أمر  ولى بالمشرع ان ينص عمى أن يكون األ نا. وكاوبخالف ذلك يتم إلغاء تسجيميأوضاعيا 
األمر الذي وىو  الغاء تسجيل الجمعية من اختصاص القضاء النظامي دون أية  جية أخرى.

 أكدت عمية تعميقات المجنة المعنية بحقوق اإلنسان.

 نظمة والتعميماتاإلحالة الى األ سابعا: 

)المادة  عمى أن ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردىاينص الدستور األردني 
في قضايا جوىرية تتعمق وذلك لى األنظمة والتعميمات بكثرة إيحيل  (. إال أن القانون 66/3

 :بعض األمثمة، منيا . ويمكن اإلشارة في ىذا الصدد إلى بطبيعة الجمعيات
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اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،إعالن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان . 

 .1991ديسمرب 9بتاريخ  35/411اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العمومية رقم  ، املعرتف هبا عامليا  



ؤون صندوق ن تحدد سائر االمور المتعمقة بكيفية إدارة ش/د( عمى أ22ة)تنص الماد -
نفاق منو وأسس دعم الجمعيات بمقتضى نظام يصدر ليذه دعم الجمعيات وأوجو اإل

 الغاية.

ن أسس قبول التمويل االجنبي وجميع الشؤون المتعمقة بو يتم مى أينص القانون ع -
جدى أن يبين القانون األسباب التي يتم رفض النص عمييا في نظام خاص. وكان األ

 طمب التمويل بسببيا وأسس قبول التمويل عامة بالقانون وليس بالنظام.

والتي أكد  بقانون الجمعيات عامةوأخيرا، فال بد من التأكيد عمى جممة من القضايا المتعمقة 
 ، منيا : المركز باستمرار عمى ضرورة تجاوزىا

ان يتم تأسيس الجمعيات من خالل اسموب االشعار مع احتفاظ االدارة بحقيا بالمجوء  -
الى القضاء والمطالبة بحل الجمعية في حال وجود مخالفة ما بحيث ال تممك أي جية 

 قضائي بات.حل الجمعية اال بناء عمى قرار 

بتسجيل الجمعية ما يتعمق منيا تبسيط االجراءات المتعمقة بتسجيل الجمعيات خاصة  -
ومن ثم احالتيا الى الوزارة المختصة ومن ثم المتابعة بين الوزارة المعنية ودائرة السجل؛ 

 عاقة الحق في تكوين الجمعيات.لك ان تعقيد االجراءات يؤدي الى إذ

 دادــــإع
 المومنينهال  د.

 مدير إدارة التشريعات
 المركز الوطني لحقوق اإلنسان

 
 

 

 


