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 التقرير الدوري حول المستجدات المتعلقة بالبيئة التمكينية للمجتمع المدني في فلسطين 

 

 31/12/2020التاريخ: 

 إعداد/ محمود حمادة

 

 

 مقدمة

من العهد  22و 21، 19يعتبر الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات من الحقوق المقرة دوليا والمنصوص عليها في المواد 

بمكانة مهمة في المواثيق والتشريعات الدولية التي وفرت حماية واضحة ، وقد حظيت هذه الحقوق (1)الدولي للحقوق المدنية والسياسية

النقابات المنظمات وعلى الدول وضع عراقيل أو اتخاذ اجراءات تقيد من حرية تشكيل وعمل الجمعيات ولهذا الحق، وحظرت 

 . واالنضمام إليها

ب السلطة في ظل العمل تحت االحتالل اإلسرائيلي وغياخاصة التعقيدات والقيود من  يتسم الفضاء المدني في فلسطين بمجموعة

ات كذلك النقابات تعدد التشريعات المقيدة لعمل المنظمات األهلية والجمعيلاخلي والذي أدى التشريعية بسبب االنقسام السياسي الد

 ومؤسسات العمل المدني بشكل عام. 

 

 واإلجراءات الحكوميةالواقع القانوني 

باإلضافة ها، ينظم عملوالذي وتعديالته  2000لسنة  1تخضع الجمعيات األهلية العاملة في فلسطين إلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 

 6وكذلك المرسوم بقانون رقم  ،الخاصة بعمل الشركات غير الهادفة للربحووتعديالته  2010لسنة  3إلى الئحة مجلس الوزراء رقم 

الرئيس محمود  هأصدروالذي  م2011( لسنة 6بقانون رقم )القرار  1964لسنة  12بشأن تعديل قانون الشركات رقم  2008لسنة 

الجمعيات  تحويل أموالعديل حيث أجاز الت، (2)م2000( لسنة 1تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم ) بشأنعباس 

أعطى النظام األساسي للجمعية  يالقانون األصلي الذ ، وهذا التعديل يخالفإلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةالتي يتم حلها 

 . لما هو مذكور في نظامها األساسيطبقاً وحرية التحديد 

 

في حكومة  من ممارسة األعمال التطوعية، حيث أصدر وزير الداخلية واألمن الوطنيالحكوميين وفي قطاع غزة تم منع الموظفين 

طالبة كما وتواصل وزارة المالية في قطاع غزة مم، قراراً بشأن حظر عمل الموظفين في الجمعيات. 9/02/2011غزة بتاريخ 

المانحين  المؤسسات والجمعيات األهلية في قطاع غزة بدفع ضريبة الدخل، وهذا يعّرض المؤسسات لخطر وقف التمويل في ظل رفض

ها شهادة ض منحدفع أي نوع من الضريبة للسلطات في غزة، فتوضع المؤسسة أمام تهديد فقدان التمويل إن دفعت الضريبة، أو رف

رائح الرواتب اختالف قيمة احتساب الضريبة على شباإلضافة إلى اإلعفاء الضريبي التي تعتبر ضرورية كشرط لتلقي التمويل. هذا 

 بين غزة ورام هللا فهي في غزة أعلى بكثير من نظيرتها في الضفة.

 

حصول على تجديد العديد من المنظمات األهلية عقبات عدة للفتواجه أو تجديد اعتماداتها لدى السلطات بخصوص تسجيل الجمعيات أما 

ا بالنسبة لتسجيل مت، أضروريا لتفعيل الحسابات البنكية لهذه الجمعيا االعتمادنتخابات مجالس إداراتها؛ حيث يعتبر هذا ال االعتمادات

معيات على إذن وأحيانا ال تحصل هذه الجلة لفترات مطومن قبل الدولة والذي قد يستمر فيخضع للتدقيق األمني الجمعيات الجديدة 

يير الدولية. ومع وتقوم السلطة الفلسطينية بشكل متزايد بتنظيم وضبط ومراقبة حركة األموال لخلق بيئة تتماشى مع المعاالتسجيل. 

ذتها المصارف باإلضافة إلى ذلك، هناك إجراءات مشددة اتخ ذلك، فإن هذا الطموح يقترن بتقليص حريات منظمات المجتمع المدني. 

ضد منظمات المجتمع المدني. حيث تم إغالق بعض الحسابات المصرفية، ورفض طلبات فتح حسابات جديدة، وفرضت قيودا 

لتبرعات ح باوتأخيرات وحظر على التحويالت والودائع لمنظمات المجتمع المدني المعروفة وذات المصداقية؛ وأخيرا، لم يُسم

 .الشخصية عن طريق اإليداع المباشر في الحساب المصرفي للجمعية

 

تعديالت كما وتطالب المصارف، دون إبداء األسباب، بتجديد سنوي لشهادات التسجيل للجمعيات الخيرية، على الرغم من أن ال

 للجمعيات. للمفوضين بالتوقيع تحدث كل سنتين أو ثالث ووفقا للوائح الداخلية 

 

تلقي األموال من المتبرعين للشركات غير الهادفة للربح، ويرجع ذلك أساسا إلى الئحة تجاه هناك إجراءات معقدة ورقابة غير مسبوقة 

، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لتلقي أي معاملة نقدية، تتطلب هذه العملية فترة 2015لعام  8مجلس الوزراء رقم 

 .(3)أشهر للموافقة عليها تقريبية مدتها ستة

 

                                                           
 ICCPR .https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspxالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  1
2 http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2011&MID=16268  
  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16724م،  2010( لسنة 3م )م بنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رق2015( لعام 8قرار مجلس الوزراء رقم ) 3

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2011&MID=16268
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16724
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 حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات تحت االحتالل

تجفيف منابع تمويل وهدف نزع الشرعية المهنية والقانونية إلى تقويض عمل منظمات المجتمع المدني باالحتالل اإلسرائيلي يسعى 

والمنظمات الدولية الداعمة لها، عبر ما يسمى راصد ، إذ تتواصل حملة التحريض الممنهجة ضد المنظمات األهلية المنظماتهذه 

والتي تسعى من خاللها إلى تشويه صورة المنظمات  سرائيليةووزارة الشؤون االستراتيجية اإل، )NGO Monitor(المنظمات األهلية 

بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات عنها  وفرض بذريعة عملها   األهلية والعاملين فيها وتتهمها باإلرهاب أو الفساد

 . BDSالعقوبات عليها 

لمؤسسات األهلية، تمنع سلطات االحتالل المؤسسات األهلية من االستفادة من الخبرات الدولية، فتمنع استقدام متطوعين للعمل مع او

 .اتالمحتلة ولدولة االحتالل لمدة تصل إلى عشر سنوية دخوله لألراضي الفلسطينبحرمان بل وأصبحت تعاقب البعض منهم 

، أييدلبية العاملين في المؤسسات األهلية، األمر الذي يحرمهم من تنفيذ نشاطات المناصرة والتتحظر سلطات االحتالل سفر غاكما 

يصال صوت الضحايا ونقل صورة الواقع اإلنساني المتدهور في قطاع غزة. كما تحول دون قدرة المؤسسات إويحد من قدرتهم على 

الدورات التدريبية، والتعرف على آليات األمم المتحدة بشكل عملي على تعزيز قدرات طواقمها، من خالل المشاركة في المؤتمرات و

عبر المشاركة في جلسات مجلس حقوق اإلنسان. كما أنه تحول دون التواصل بين المؤسسات في قطاع غزة ونظيراتها في الضفة 

 (4)الغربية أو تنفيذ برامج مشتركة.

 

 على العمل األهلي  19-كوفيدآثار جائحة 

ي البالد فلمدة ثالثين يوما محمود عباس مرسوما رئاسيا بإعالن حالة الطوارئ الفلسطيني أصدر الرئيس  2020مارس  5بتاريخ 

ذا المرسوم يتجدد همثل وظل وأوكل بموجبه كامل الصالحيات للحكومة التخاذ التدابير االحترازية بغية تطويق رقعة انتشار الفيروس. 

مات ووضع وبموجب هذا المرسوم ُمِنح رئيس مجلس الوزراء صالحية وضع اللوائح والتعليذا التقرير. كل شهر حتى وقت إصدار ه

ية وبدون محاسبة على األفراد المخالفين.   الجزاءات بحّرِ

وضح فيها اإلجراءات  (5)قرارات من رئيس مجلس الوزراءإصدار تبع إصدار المراسيم الرئاسية بإعالن وتمديد حالة الطوارئ وعليه، 

وتحديد نسبة العاملين في الوزارات والمساجد والقيود والعقوبات الخاصة بحالة الطوارئ والتي شملت إغالق المدارس والجامعات 

 . لفترات مختلفةواإلغالقات  منع الحركة للمواطنينوالمؤسسات والمطاعم والمقاهي و

ة تشكيل كل ما سبق أثر على حرية التجمع وحري. كة والتنقل ومنع التجمعاتبفرض الحظر ومنع الحركما تم تفويض المحافظين 

 وعمل الجمعيات والنقابات. 

فقد استمر سريان قانون المطبوعات  ي التعبير كانت سيئة حتى قبل جائحة كورونا،أحالة الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الر

جميعها تسهم في االجتماعات العامة، وقانون الجرائم االلكترونية وقانون سوء استخدام التكنولوجيا ووالنشر، والالئحة التنفيذية لقانون 

قانون يكفل حق وحرية الجميع للوصول إلى عدم وجود يد الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، باإلضافة إلى يتقتقويض و

أن القيود على الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي في ظل حالة الطوارئ " ويرى المركز الفلسطيني لحقوق االنسانالمعلومات. 

المعلنة يجب أن تكون في نطاق الهدف المعلن منها وهو مكافحة الوباء والحفاظ على الصحة العامة، وأال تستغل هذه الحالة لفرض 

دون تمييز، وأال تستغل حالة الطوارئ في التقييد على هذا  يجب توحيد المعايير فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، وقيود إضافية

بإقامة تجمعات في الصاالت أو بيوت العزاء، فمن المفروض أن تسمح بإقامة تجمعات سلمية مطلبية وفق  -مثالً  –الحق، فإن سمح 

هضة لقوات االحتالل، يجب عليها البروتوكول الصحي، بما يضمن التباعد االجتماعي أيضاً.  وإذا سمحت بإقامة تجمعات سلمية منا

 (6)"ان تسمح بإقامة تجمعات سلمية أخرى

على األهلية في جانبين أساسيين؛ األول هو عدم قدرة هذه الجمعيات المنظمات أثرت الجائحة بشكل مباشر على عمل الجمعيات ولقد 

بشكل طبيعي، أما وتقديم الخدمات العمل وتقليص هذه الجمعيات مستوى الحوكمة في عقد اجتماعاتها الدورية والسنوية مما أثر على 

عن طريق ، وذلك األهلية التي تنتهي مدة صالحية مجالس إداراتهاالمنظمات تحكم وزارة الداخلية بالجمعيات والجانب الثاني فهو 

اء انتخابات طبقا للوائح الداخلية لهذه دون إجر (7)المالية المفوضة بالتوقيع لهذه المؤسسات شهرا بعد شهراللجان صالحية تمديد 

  الجمعيات والمنظمات. 

 

 حرية التعبير

وال يزال يتم القبض على  ،عليهجرائم االلكترونية في الضفة الغربية ساري المفعول على الرغم من االعتراضات ال زال قانون ال

حالة الطوارئ يعتبر استثنائيا وال يشكل للدولة عذرا لتجاهل وعلى الرغم من أن إعالن .  مواطنين بذريعة انتهاكهم لهذا القانون

                                                           
، 15/12/2020"، سمير زقوت. شبكة المنظمات األهلية، التحديات التي تواجه المنظمات األهلية الفلسطينية "واقع الحق في تشكيل الجمعيات في ظل األوضاع الراهنة 4

https://pngoportal.org/post/23248  
  24/12/2020، 174(، الوقائع الفلسطينية عدد 27قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 5

https://maqam.najah.edu/media/uploads/2020/12/legislations/27.pdf 
، 03/12/2020ز الفلسطيني لحقوق االنسان، حلقة نقاش حول تأثير جائحة كورونا وحالة الطوارئ على الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، المرك 6

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=20102  
 ews/545765http://pnn.ps/n، 05/10/2020تمدد صالحية توقيع الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية لدى البنوك، شبكة فلسطين اإلخبارية، ” الداخلية“  7

https://www.ngo-monitor.org/
https://www.gov.il/ar/departments/units/ministry_of_strategic_affairs_and_information
https://pngoportal.org/post/23248
https://maqam.najah.edu/media/uploads/2020/12/legislations/27.pdf
https://www.pchrgaza.org/ar/?p=20102
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، كما ال تمنح السلطات الرسمية، ضوءا أخضرا للقيام بإجراءات تعسفية تخالف صريح القانون. وفي كل (8)التزاماتها بحقوق اإلنسان

القائم، وعدم مساسها بحرية الرأي والتعبير، األحوال تبقى حالة الطوارئ مرتبطة بقضيتين: "األولى: ارتباط كافة اإلجراءات بالخطر 

والثانية: تطبيقها على كل المواطنين بال استثناء، ألن حالة الطوارئ ال تعد انتهاًكا للحرية، بل فيه حماية، وهو ينسجم مع روح 

 (9)القانون"

 

وقد وثقت اإلجراءات االحترازية المتخذة، إال أن تقويض حرية الرأي والتعبير والصحافة كان واضحا في ممارسة السلطات من خالل 

جمعيات ومؤسسات حقوق االنسان قيام األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة استدعاء واحتجاز وتوقيف عشرات المواطنين 

شورات على صفحات بينهم صحفيين، على خلفية التعبير عن الرأي بشأن تردي األوضاع االقتصادية، وانتقادهم لألداء الرسمي، عبر من

ظروف غير إنسانية  التواصل االجتماعي، "حيث تعرض عدد من النشطاء المحتجزين للضرب وإساءة المعاملة، ال سيما احتجازهم في

 .(10)"رغم انتشار فيروس كورونا وغير مالئمة صحياً 

 

انتهاكات لحقوق االنسان؛ ثالث منها وقعت بالضفة أربعة شكاوى بسجلت الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  2020فخالل شهر نوفمبر 

الغربية تتعلق باالعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وواحد في قطاع غزة يتعلق بالمنع من السفر حيث قامت 

 . (11)األجهزة األمنية بمنع أحد المواطنين من السفر وسحب جواز سفره

قرار بحظر حول ال تعميما للصحفيين ووسائل األعالممكتب اإلعالمي بوزارة الداخلية في قطاع غزة أصدر ال 07/12/2020وبتاريخ 

منه بسريان القرار على كافة القطاعات الفقرة الثانية حددت حيث التجوال الكامل ليومي الجمعة والسبت سعيا للحد من انتشار الوباء. 

 .(12)"بالذكر "الصحفيين ووسائل االعالم، لذا يمنع تحرك الصحفيين للتغطية ميدانيا تالعاملة وخص

 ً  اول المعلومات.وممارستهم حرية الرأي والتعبير والنشر وتد في القطاع على خلفية عملهم الصحفي، كما تكرر احتجاز صحفيين أيضا

تعسفي، وتحريك استخدام العنف الجسدي، واالستدعاء ال" برز أنماط االنتهاكات بحق ممارسي حرية الرأي والتعبير فيتمثّلت أحيث 

  ."استمرار العمل بالقوانين التي تقوض هذه الحقوقوالقضائية،  الدعاوي

 

مباحث كورونا،  –مثل: المباحث العامة وذكرت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان، بأن السلطات أنشأت أجساماً جديدة بدون سند قانوني، 

تمامها اعتقال ووزارة االقتصاد الوطني التي تقوم بدور مأمورية الضبط، تم خاللها االعتداء على الممتلكات واألشخاص، وكان اه

 مواطنين وتحرير مخالفات لهم.  

 

ة عن أي ، إلى خلق فجوة في مساءلة الحكومأدى غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، بصفته جهة رقابية على ممارسات الحكومة

دورها  سوء تصرف أو انتهاك للحقوق وخاصة لمنظمات المجتمع المدني وأدى ذلك إلى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني في أداء

 الرقابي.

 

 

 خاتمة

ولوجيا، وما تضمنته اإللكترونية وقانون سوء استخدام التكن يظهر مما تقدّم أن النصوص الواردة في تشريعات الطوارئ وقانون الجرائم

 ل أو بآخر فيقانونية أو معايير قابلة للقياس عليها، أسهمت بشك دون أي ضوابط أو ضماناتتقييد للحريات والفضاء المدني، من 

الجائحة لفرض  تحذيرات من استغاللالمخاوف وال ظل الجائحة، وهو ما يفسرفي التضييق على حرية الرأي والتعبير استمرار وزيادة 

 والتفرد والقمع، في ظل نظام سياسي وقضائي هّش ومنقسم. المزيد من الهيمنة
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