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املقدمة

اإلطار النظري وخلفية الدراسة
مكمل لدور
مهم في عملية التنمية داخل املجتمع الفلسطيني،
ِّ
للمنظمات األهلية دو ٌر ٌ
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع اخلاص في إطار تقدمي اخلدمات ،باإلضافة
إلى ذلك هناك دور الوسيط الذي من املمكن أن تلعبه املنظمات األهلية بني مؤسسات السلطة
سن التشريعات التي تكفل احلريات
وأفراد املجتمع ،من خالل القيام بالتعبئة والتأثير في مجال ّ
العامة وتطبيقها في املجتمع؛ ما يعزّز دور املنظمات األهلية في ترسيخ مبادئ الدميقراطية
مجتمعي ًا.
ولكي تتمكّ ن املنظمات األهلية من القيام بهذا الدور ،ال بد لها من العمل على تعزيز مبادئ
احلكم الصالح وقيم الدميقراطية داخل مؤسساتها وهياكلها البنيوية ،وأن تعمل على تطبيق
تلك املبادئ والقيم منذ مراحل تأسيسها األولى ،عند بناء هياكلها التنظيمية واإلدارية وصياغة
الوثيقة البرنامجية ووضع اخلطط اإلستراتيجية وتنفيذ البرامج واملشاريع التي تسعى من
ً
مساهمة منها في عملية التنمية املستدامة.
خاللها إلى خدمة أفراد املجتمع،
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعمل على تسليط الضوء وإثارة النقاش حول طبيعة
الدور الذي تقوم به الهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة؛ لتطبيق مبادئ احلكم الصالح داخل
جمعيات العمل األهلي الفلسطيني وهيئاتها ،كما يتوقّ ع أن تسهم في التعرف إلى نظام احلكم
واإلدارة في منظمات العمل األهلي الفلسطينية.
وستعمل الدراسة على التعرف إلى نظام احلكم واإلدارة في اجلمعيات والهيئات األهلية
التنموية الفلسطينية؛ وذلك باالطالع على دور الهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة وتأثيرها
نص عليه قانون
داخل هذه املؤسسات ،والعوامل املؤثّ رة في تشكيلها ،ومعرفة مدى التزامها مبا ّ
اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطيني في العام  2000في إدارة تلك املؤسسات ،وكذلك مدى
االلتزام مببادئ احلكم الصالح( :النزاهة ،واملساءلة ،والشفافية).
وتتناول طبيعة العالقة التي تربط مجالس اإلدارة باإلدارة التنفيذية في املؤسسة ،وقياس
مدى إدراكها وفهمها طبيع َة الدور املناط بها والصالحيات املوكلة إليها من قبل الهيئات املرجعية،
باإلضافة إلى معرفة مدى قانونية هذه املجالس وشرعيتها ،وستعمل الدراسة على التأكّد من
9

وجود وثيقة برنامجية للجمعيات والهيئات األهلية ،والتعرف إلى دور الهيئات املرجعية في
صياغة تلك الوثيقة ،ورصد وجود لوائح داخلية ّ
تنظم عمل تلك املؤسسات.
وتتك ّون هذه الدراسة من ثالثة فصول ،يتناول الفصل األول منها املفهوم النظري للمجتمع
املدني ،ونشأة وتط ّور املجتمع املدني في فلسطني ،واستعراض وجهات النظر املختلفة حول
نشأته وتعريفه ،كما يتط ّرق إلى التط ّور التاريخي للمنظمات األهلية ،منذ مرحلة ما قبل
االنتداب البريطاني على فلسطني وحتى مرحلة ما بعد قيام السلطة ،ويد ُرس هذا الفصل
رؤى وإستراتيجيات وبرامج املنظمات األهلية واألدوار التي تقوم بها .كما يقرأ قانون اجلمعيات
والهيئات اخليرية ،ويقيس مدى تطبيقه من قبل املنظمات األهلية ،ويختم الفصل بعرض
مفهوم احلكم الصالح واملبادئ واملعايير املتفق عليها عاملي ًا ،ودراسة مؤشرات تطبيق هذه املبادئ
في املؤسسات األهلية.
أما الفصل الثاني فيستعرض نتائج الدراسة حول واقع الهيئات املرجعية في اجلمعيات
والهيئات األهلية ،وطبيعة املشاركة املجتمعية ،وآليات استقطاب أعضاء جدد ،والدور الذي تقوم
به الهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة في توجيه وإدارة اجلمعيات
 ،وقياس نسبة مشاركة املرأة
في مجالس اإلدارة ،ودور هذه املجالس في توفير مصادر الدعم املالي؛ لضمان حتقيق أهداف
ً
ً
برنامجية،
وثيقة
وتتوصل الباحثة إلى نتائج حول مدى امتالك املنظمات األهلية
اجلمعية.
ّ
واجلهات املشاركة في صياغتها.
كما يتط ّرق هذا الفصل إلى نتائج الدراسة حول الشؤون اإلدارية واملالية في اجلمعيات ومدى
امتالكها النظ َم اإلداري َة واملالي َة ،ويعرض لكيف ّية إعداد التقارير املالية الدورية والسنوية ،ومن
التوصل
يعدها ،واجلهة التي تعتمدها ،وآليات ووسائل نشرها ،باإلضافة إلى النتائج التي مت
ّ
ّ
إليها حول الشفافية واملساءلة في عمل اجلمعيات والهيئات ع ّينة الدراسة ،ويعالج الفصل الثالث
واألخير االستخالصات والتوصيات.
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الفصل االول

املجتمع املدني في فلسطني :النشأة واملفهوم
وتطور مفهوم املجتمع املدني :
 1.1نشأة
ّ
ظهر التعبير السياسي والقانوني األول عن املجتمع املدني في إعالن حقوق اإلنسان واملواطن
ً
بداية
في أعقاب الثورة الفرنسية ،الذي ترافقَ مع بعض التح ّوالت في أميركا وبريطانيا؛ ما اعتبر
ً
عالقة تنشأ بني املواطن واملجتمع والدولة ،وتقود إلى
لتشكّ ل مفهوم املجتمع املدني ،باعتباره
مت ّيز املجتمع عن الدولة عبر انفصالهما عن بعضهما ،حسب وصف توماس هوبز للمجتمع
املدني بـ «أنه ذلك املجتمع املنظم سياسي ًا عن طريق الدولة القائمة على فكرة التعاقد» ،وكما
ورد في نظرية العقد االجتماعي لـ هوبز ولوك وروسو.
يشكل املجتمع املدني الفضاء الواسع بني الدولة واألسرة ،فهو كل ما بينهما من مؤسسات
سياسية واجتماعية واقتصادية ،تسعى إلى توفير اخلدمات للمجتمع وفق قوانني وتشريعات
ّ
وتنظم حياته ،وقد اعتبر هيجل أن
تضع احلدود املناسبة التي ُتس ّير أمور املجتمع املدني
املجتمع املدني هو «الفرق املوجود بني العائلة والدولة ،وال يتأتّى له الوجود إ ّال بظهور الدولة
ٍّ
تعاقد ح ٍّر بني األفراد خارج إطار
مستقل ،حيث تقوم هيئاته بنشاطاتها على أساس
ككيان
قبله
ٍ
ٍ
خاص بهذا النمط االجتماعي اجلديد» (حمودي.)1998 ،
فضاء
العائلة أو الدولة ،وهو
ٌ
ٌ
ويؤكد عزمي بشارة ،في هذا السياق ،أن املجتمع املدني في أوروبا رغم أنه كان يختلف في كل
بقي يع ّبر عن تط ّور عملية الدمقرطة نفسها ،رغم التن ّوع واالختالف في حتديد
مرحلة ،إ ّال أنه َ
طبيعة املجتمع املدني من حيث العناصر املك ّونة له ،ويبقى قائم ًا ضمن وجود الدولة ومؤسساتها
املكمل لدور الدولة ال ينافسها وال يشكّ ل بدي ًال عنها( ،بشارة .)1996 ،ويؤكد
ونظامها ،وهو ّ
غرامشي ،أيض ًا ،أن املجتمع املدني «ال ينشأ من ضعف الدول ،بل هو وليد ق ّوة الدولة ووجوده
ضروري من أجل موازنة هذه القوة».
ً
صفة
ومن أجل القيام باملهام الدميقراطية فإن الري راميوند يضيف إلى تلك الصفات
تتع َّلق مبصالح مؤسسات املجتمع املدني املستق ّرة والبعيدة املدى ،في إطار املساواة بني أعضائها
وكذلك من حيث سيادة روح القيم الدميقراطية داخل التكوينات املدنية ،من خالل العمليات
الداخلية كعملية البناء وآليات اتخاذ القرارات الداخلية وكذلك التعددية والتنوع في إطار
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التكوينات املدنية ،دون أن حتدث انقسامات (مصلح.)1997 ،
وعلى املجتمع املدني أن يسعى إلى ترسيخ القيم واملبادئ التي تقوم على العدل واملساواة
وتعزيز املشاركة الفاعلة ،وأن يسعى ،أيض ًا ،إلى احلد من هيمنة واستبداد الدولة وأن يعمل على
تعزيز املشاركة السياسية وتطوير قدراته ليصبح قادر ًا على املشاركة الفعلية في نشر مبادئ
الدميقراطية ،وتوحيد املصالح املشتركة للجماعات املختلفة واملساهمة في جسر الهوة بني
الدولة واحلياة املدنية.
ّ
واملنظمة في املجال العام ،يفتح الباب أمام
ولتفسير عملية املشاركة اجلماعية الطوع ّية
التساؤالت حول مك ّونات املجتمع املدني ،فهل يتك ّون املجتمع املدني من املؤسسات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية التي تسعى إلى تنظيم حياة املجتمع وتوفير احتياجاته وحتقيق
رغبات األفراد؟ أم يضم ،أيض ًا ،األحزاب واحلركات السياسية التي تسعى للوصول إلى ُس ّدة
احلكم؟ وهل يظهر دور املؤسسات االجتماعية اإلرثية التي تتسم باإلجبارية حيث يجد الفرد
نفسه فيها مجبر ًا ال مخ ّير ًا في االنتماء إليها؟ وفي هذا اخلصوص يقول برهان غليون« :إن
يتضمن التنظيمات اإلرثية والتكوينات العشائرية والطائفية والقبلية
مفهوم املجتمع املدني
ّ
والنقابات واجلمعيات العائلية والثقافية والعادات والتقاليد ،التي تعتبر جميعها من مك ّونات
املجتمع املدني».
هنالك من يضم األحزاب السياسية ويستبعد املجموعات األولية من املجتمع املدني وهناك
من يستبعد األحزاب السياسية حسب رأي (الري رميوند) الذي يتفق مع (هينبوش) على ضرورة
استقاللية املجتمع املدني عن الدولة حيث يضيف شرط ًا آخر من أجل استقالل املجتمع املدني
عن املجتمع السياسي وحمايته من هيمنة األحزاب؛ بهدف اإلبقاء على قدرة املجتمع املدني على
القيام بالوظائف الفريدة من :التوسط ،وتعزيز وبناء الدميقراطية (الفالح.) 1995،
 1.2املجتمع املدني الفلسطيني
لم تتوقف تساؤالت الكتاب واملفكرين الفلسطينيني عند ماهية املجتمع املدني الفلسطيني وطبيعة
مك ّوناته فقط ،بل وصلت إلى حد التساؤل عن حقيقة وجود مجتمع مدني فلسطيني ،فالبعض مثل
(جورج جقمان ،وزياد أبو عمرو ،ومصطفى البرغوثي) يرى أن هناك مجتمع ًا مدني ًا فلسطيني ًا يتمتّع
بخصوصية مت ّيزه عن املجتمعات املدنية األخرى ،فيما يشكّ ك البعض اآلخر مثل (عزمي بشارة ،وعلي
اجلرباوي ،وجميل هالل) في وجود مجتمع مدني فلسطيني؛ ويعزون ذلك إلى عدم ّ
توفر املقومات
احلقيقية لوجودهٍّ ،
ولكل من هؤالء حججه وبراهينه إلثبات وجهة نظره.
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فيرى عزمي بشارة في كتابه (مساهمة في نقد املجتمع املدني) «أنه من األجدر احلديث عن
وجود مجتمع فلسطيني طبيعي قبل احلديث عن مجتمع مدني فلسطيني؛ مما يتطلّب ّ
توفر
مقومات ومحددات من أجل قيامه ،تبدأ بوجود دولة سيادية ومواطنة؛ ألن غياب سيادة الدولة
وضبابية املواطنة في هذه الدولة يعنيان غياب املقابلة بني الدولة واملجتمع التي ينشأ في سياقها
املجتمع املدني عادةً ،وأن استمرار وجود االحتالل جعل املجتمع السياسي الفلسطيني ،وحركة
التحرر الوطني تقوم بدور املجتمع املدني ،حيث لعبت مع تنظيماتها اجلماهيرية وجمعياتها
واحتاداتها دور ًا في تنظيم احلياة االجتماعية إضافة إلى دورها السياسي» (بشارة.)1996 ،
ويرى علي اجلرباوي أنه لكي نق ّر بوجود مجتمع مدني فلسطيني فإننا يجب أن نتأكّد من
ٌ
ّ
ضروري لوجود املجتمع
شرط
توفر مقومات هذا املجتمع في احلالة الفلسطينية «فاملقومات
ٌ
املدني ،ودونها ال ميكن للمجتمع أن يتبلور أو يدوم ،حتى ولو ّ
توفرت التنظيمات املجتمعية التي
نظرية العناص َر املكون َة لهذا املجتمع» (اجلرباوي.)1995 ،
ناحية
تشكّ ل من
ٍ
ٍ
ويعتبر جورج جقمان أنه ال جدوى من وجود النقابات واالحتادات واجلمعيات واملنظمات
املختلفة في مجتمع سياسي يفتقر إلى وجود عناصر الدولة الدميقراطية الضرورية التي تعمل
ليقي
كاملة؛
بحرية
مكفول بالقانون يستطيع بواسطته املواطن أن يتح ّرك
على توفير ح ّي ٍز
ٍ
ٍ
ٍ
َ
نفسه إمكانية اختراق الدولة حقو َقه وتسلطها عليه .إن وجود التنظيمات التي تعتبر نظري ًا
من مكونات املجتمع املدني دون ّ
توفر املقومات الضرورية حلمايتها وحصانتها كالبيئة املدنية
والثقافية والسياسية املشاركة وعناصر الدولة الدميقراطية ال ينتج سوى واجهة تلجأ إليها
بالعادة النظم السلطوية الديكتاتورية؛ إلخفاء مكنوناتها الشمولية.
مدني فلسطيني ،فإن زياد أبو
مجتمع
أما بالنسبة إلى وجهة النظر األخرى ،والتي تق ّر بوجود
ٍ
ٍ
عمرو ع ّرف املجتمع املدني الفلسطيني بأنه «يتكون من املنظمات واألحزاب السياسية ،والنقابات
العمالية ،واالحتادات الطالبية والشبابية ،واملنظمات النسائية ،واجلمعيات املهنية ،واملنظمات
الطوعية ،واملنظمات اإلرثية» (أبوعمرو .)1995 ،ويعطي بعض اخلصوصية؛ بسبب ظروف نشأة
وتط ّور املجتمع الفلسطيني؛ وبسبب واقع االحتالل .وهو ما اعتبره علي اجلرباوي في تعقيبه
على دراسة أبو عمرو ،تعبير ًا فضفاض ًا ملفهوم املجتمع املدني ،واعتبر أن دراسة عناصر املجتمع
ٌ
مطابقة متام ًا لدراسة عناصر املجتمع ،وهو يرى أن ذلك يؤدي إلى
املدني ضمن هذا املفهوم
تطابق مك ّونات املجتمع املدني الفلسطيني بشكل تام مع مك ّونات املجتمع الفلسطيني ،إذ ينتفي
فيها عنصر التخصيص الضروري للتفريق بني ما هو “مدني” وما هو “سياسي” وما هو
“أهلي” في املجتمع.
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وتطور املنظمات األهلية في فلسطني
 1.3نشأة
ّ

تعود نشأة املنظمات األهلية في فلسطني إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،الذي تزامن مع
نشوء االمتيازات األجنبية في فلسطني التي جاءت بعد اإلصالحات العثمانية وصدور وإعالن الدستور،
ال سيما في الربع األخير من القرن التاسع عشر (سالم .)1999 ،وقد ظهرت أولى املنظمات الفلسطينية،
باسم (جمعية األدب والعلوم) والتي ُأنشئت في العام  1847وأسسها ناصيف اليازجي وبطرس البستاني
وكان أعضاؤها من املسيحيني واملسلمني ،تليها «اجلمعية العلمية السورية» التي كان أعضاؤها من
املسيحيني واملسلمني ،أيض ًا (املوسوعة الفلسطينية.)1990 ،

 1.3.1مرحلة ما قبل االنتداب البريطاني
ومتتد هذه الفترة من أوائل الربع األخير من القرن التاسع عشر إلى أواخر احلرب العاملية
األولى ،وقد مت ّيزت املنظمات األهلية في هذه الفترة باعتبارها جمعيات خيرية ذات طابع طوعي،
ً
خاصة قبل إعالن الدستور ،فما إن
كما أنها كانت بعيد ًة عن ممارسة العمل السياسي ،وقليلة العدد
ٌ
ً
ً
ً
مسيحية
وخيرية ،وغالبيتها
أدبية
جمعية
ُأعلن الدستور حتى ُأنشئت ما ال يقل عن خمس عشرة
ً
ممنوحة للمسيحيني كطوائف ،وبفضل اجلمعيات التبشيرية أيض ًا،
نتيجة االمتيازات التي كانت
كما متيزت هذه الفترة بعدم وجود الروابط واالحتادات الفلسطينية ،حيث اقتصرت اإلشارة إلى
وجود ناديني أحدهما في بيت دجن واآلخر في غزة ،ولوحظ ،أيض ًا ،أنها عندما ُأنشئت اقتصرت
على املدن الرئيسة في فلسطني.
وفي تلك األثناء ظهرت جمعيات أجنبية في فلسطني منها اجلمعية األرثوذكسية في العام
 ،1882واجلمعية األملانية الفلسطينية التي ُعنيت بنشر املطبوعات ذات العالقة مبختلف شؤون
فلسطني( ،املوسوعة الفلسطينية.)1990 ،
وقد أنشئت العديد من اجلمعيات ذات الطابع الثقافي في القرن التاسع عشر ومنها في
القدس جمعية (سوسنة صهيون)  1877والتي كانت فرع ًا جلمعية الشبان املسيحية في لندن،
و(جمعية الغيرة املسيحية) ،أيض ًا ،في القدس ،وقد ُأنشئت ،أيض ًا ،في هذه املرحلة املبكرة ثالث
جمعيات في عكا( :شعبة املعارف) و(اجلمعية األدبية اخليرية) و(جمعية مار منصور) ،وكانت
هذه اجلمعيات جتمع األموال وتنفقها على تعميم املعارف والثقافة وعلى املشروعات اخليرية،
(املوسوعة الفلسطينية .)1984 ،كما تأسست أيام احلكم العثماني في العام ( 1908جمعية ترقي
اآلداب الوطنية) في يافا ،وفي العام نفسه أسس خليل السكاكيني فرع ًا لـ (جمعية اإلخاء العربي)
للعمل النافع.
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 1.3.2مرحلة االنتداب البريطاني ونهوض احلركة الوطنية ( 1918ـ )1948
شهدت هذه املرحلة منو ًا ملحوظ ًا للجمعيات الفلسطينية ،فقد ارتفع عدد اجلمعيات التي
أنشئت في تلك الفترة ،وحدث تغ ّير في نشاط وميدان عمل هذه اجلمعيات ،فبعد أن كان نشاط
اجلمعيات في الفترة السابقة لالنتداب البريطاني في فلسطني يقتصر على اجلانب الثقافي
واخليري ،أصبحت اجلمعيات في هذه املرحلة تهتم مبمارسة العمل السياسي ،فبعد أن أدرك
الفلسطينيون مطامع اليهود في فلسطني التي استندت إلى الوعود البريطانية بإنشاء وطن
قومي لليهود على إثر صدور وعد بلفور؛ بدأ الوعي السياسي الفلسطيني يتبلور ويعمل على
فضح السياسة البريطانية والتصدي للمطامع الصهيونية في فلسطني؛ حفاظ ًا على الهوية
العربية لفلسطني .ومن اجلمعيات التي أنشئت في هذه الفترة (اجلمعية األهلية) في يافا العام
 ،1918و(النادي العربي في القدس).
ولم يقتصر إنشاء اجلمعيات على املدن الرئيسة بل امتد إلى مدن أخرى ،حيث ُأنشئ (النادي
األدبي) في العام  1918في بيت حلم ،وأسس في العام ( 1925نادي الطلبة) في يافا ،و(النادي
األرثوذكسي) في غزة (غوشة في سالم. )1999 ،
الفت؛ نتيج َة االزدهار
وقد مت ّيزت هذه الفترة بارتفاع عدد النوادي والروابط واجلمعيات
بشكل ٍ
ٍ
ً
إضافة إلى ضم جنوب فلسطني إلى شمالها في ظل االنتداب ،وتبلور الوعي
النسبي للثقافة،
ٌ
ٌ
وطنية خارج البالد ،منها (جمعية الطالب الفلسطينيني)
جمعيات
اجلغرافي والسياسي ،وظهرت
في بيروت ،وكذلك اجلمعيات اخليرية في املهجر في نيويورك وكوبا (املوسوعة الفلسطينية،
.)1990
كما شهدت هذه الفترة ،أيض ًا ،نشوء جمعيات ذات دور سياسي وعسكري منها (جمعية الفدائية)
التي تأسست في العام  1920ورفعت راية الكفاح ضد املستوطنات اليهودية في فلسطني (سالم،
.)1999
وفي حزيران  ،1918مت تسجيل (اجلمعية اإلسالمية املسيحية) في القدس وتبعتها في
ذلك ٌّ
كل من يافا وغزة ،واتخذت اجلمعية رمز ًا لها :شارة الهالل وداخله الصليب ،وأخذت على
عاتقها مسؤولية املطالبة بحقوق عرب فلسطني في وطنهم ،ومناهضة وعد بلفور ،والوقوف
في وجه الهجرة الصهيونية ،والدفاع عن عروبة فلسطني ،وكان ُأسلوبها في العمل قائم ًا على
االحتجاجات الرسمية ،ورفع العرائض ،والتظاهرات وعقد االجتماعات ،وتولّت هذه اجلمعيات
بهذا األسلوب السلمي قيادة احلركة الوطنية خالل شهري تشرين األول وتشرين الثاني من العام
ً
دور في إبراز عدد من الرجال تولوا
 1918وقد ظلّت
متماسكة حتى نهاية العشرينيات ،وكان لها ٌ
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قيادة احلركة الوطنية.
وفي يافا تأسس في العام ( 1925نادي الطلبة) الذي كان فرع ًا ملؤمتر الطلبة العربي املنعقد
في بيروت ،وكان هذا النادي مرك َز حركة اجتماعية وسياسية وأدبية ،وقد كان يطلق على شباب
هذه احلركة اسم «حملة الفكرة االستقاللية»؛ مما ك ّون نوا ًة لدعم العمل السياسي الذي كانت
تقوم به اجلمعية اإلسالمية املسيحية في حيفا آنذاك.
كما لعبت اجلمعيات في تلك الفترة دور ًا في نقل التعليم من اإلدارة البريطانية إلى اإلدارة
العربية ومن أبرزها (النادي العربي) في يافا( .املوسوعة الفلسطينية.)1984 ،
ومما يلفت النظر في هذه الفترة بدء نشوء اجلمعيات اإلسالمية ،وكانت أوالها تلك التي
أنشئت في حيفا في أوائل العشرينيات ،وتلتها اجلمعية اإلسالمية في الرملة وجمعية الشبان
املسلمني في يافا( .املوسوعة الفلسطينية.)1990 ،
 1.3.3مرحلة ما بعد النكبة ( 1948ـ )1967
الفعال للمنظمات األهلية خالل فترة الوجود ُ
األردني في الضفة الغربية
لم يستمر الدور ّ
والوجود املصري في قطاع غزة ،بعد قيام إسرائيل ،حيث شهدت الفترة بني ( 1949ـ  )1967هبوط ًا
أهمها حالة
ظروف
ملحوظ ًا في مستوى نشاط منظمات العمل األهلي ،نتيج َة
ٍ
ٍ
مختلفة ،من ّ
اإلحباط الواسعة في صفوف املجتمع الفلسطيني التي رافقت أوضاع النكبة في العام ،1948
إضافة إلى ضعف األحزاب السياسية وتالشيها تقريب ًا ،وكذلك تشديد قبضة النظامني ُ
األردني
واملصري على حرية املواطنني الفلسطينيني وحركتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لقد تركّز مضمون العمل األهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة في تلك الفترة على مقاومة
جميع مشاريع التوطني ،وشكّ لت قضية الالجئني ،وحقّ العودة محو َر العمل السياسي في تلك
ً
إضافة إلى العمل اإلغاثي اخليريُ ،
حيث قامت اجلمعيات اخليرية بتقدمي خدمات عامة
الفترة،
طارئة لالجئني الفلسطينيني» (عبد الهادي.)2004 ،
وقد مت ّيزت هذه الفترة ،بحدوث تغيرات جذرية في التوزيع اجلغرافي لتلك املؤسسات وفي
هيكليتها وشمولية وظائفها ،وفي ظل ضعف أداء العمل األهلي في فلسطني جند أن ك ًال من
بيروت والقاهرة ودمشق قد أصبحت مراكز لكبرى املنظمات الفلسطينية كالروابط الطالبية
التوجه نحو تشكيل منظمات إقليمية تخدم مصالح التجمعات
واالحتادات النسائية ،وأصبح
ّ
الفلسطينية في تلك املناطق مثل رابطة للطلبة الفلسطينيني في القاهرة وبيروت وثالثة في
دمشق ،وانحصر دورها في :التوعية السياسية؛ وذلك للحيلولة دون حت ّول القضية الفلسطينية
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إلى قضية الجئني ورعاية مصالح الالجئني الذين فقدوا مصادر رزقهم ومللمة جراح الفلسطينيني
الذين نُكبوا بسبب النزوح وفقدان مصادر رزقهم من خالل إنشاء مؤسسات لرعايتهم.
ومن منطلق احلاجة إلى العمل اخليري أثناء احلروب والنكبات ،فقد برزت احلاجة إلى
ً
استجابة لظروف الدمار والتش ّرد
ذلك بعد نكبة  ،1948حيث تأسست ست جمعيات خيرية؛
منها (رابطة املناضل اجلريح) للعناية مبشوهي احلرب ،و(دار الفتاة الالجئة) و(دار الطفل
العربي) وجميعها في القدس ،وانتشرت اجلمعيات لتشمل معظم املدن الفلسطينية (املوسوعة
الفلسطينية.)1984 ،
 1.3.4مرحلة ما بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية
لقد كان لقيام منظمة التحرير الفلسطينية األثر اإليجابي في تفعيل منظمات العمل األهلي
الفلسطيني سواء على صعيد الداخل أو اخلارج ،فقد عملت منظمة التحرير ـ وباعتبارها املمثل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ـ على دعم ومساعدة العديد من املنظمات األهلية في
الشتات مثل( :االحتاد العام لطلبة فلسطني) ،و(االحتاد العام للمرأة الفلسطينية) .باإلضافة
إلى قيامها بتأسيس عدد من املؤسسات التابعة لها مثل( :مؤسسة صامد) ،و(بيت اجلريح)،
و(جمعية الهالل األحمر الفلسطيني).
وعملت منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املختلفة ـ في السبعينيات ـ على إنشاء جلان
العمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاع غزة لتل ّبية بعض احتياجات املجتمع الفلسطيني .إ ّال
خدمات نوعية للمجتمع الفلسطيني،
أن هذه الفترة لم تشهد نشوء مؤسسات تنموية مهنية ُتقدم
ٍ
إغاثية بالدرجة األولى (عبد الهادي،و.)2004 ،
خدمات
بل اقتصرت على تقدمي
ٍ
ٍ
 1.3.5مرحلة التنمية من أجل الصمود واملقاومة ( 1982ـ )1992
شهدت فترت الثمانينيات من القرن املاضي ،تطور ًا نوعي ًا وكمي ًا في عمل ونشاط املنظمات
األهلية الفلسطينية ،وحتديد ًا في العام  ،1982وهي الفترة التي خرجت فيها منظمة التحرير
الفلسطينية من لبنان ،بحيث أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة الساح َة املركزي َة للنضال
الفلسطيني؛ لذا سعت منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل املختلفة إلى إنشاء العديد
من اجلمعيات األهلية وجلان وهيئات العمل اجلماهيري؛ لتستطيع من خاللها ممارسة العمل
السياسي ،وتقدمي خدمات تنموية للمجتمع الفلسطيني .وقد مت إنشاء العديد من اللجان
الزراعية ،والصحية ،والنسوية ،والنقابية ،والطالبية ،والشبابية ،والفالحية .ولم يقتصر دور هذه
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سياسي
وبعد
بأفق
املؤسسات على العمل اإلغاثي فقط بل تعداه
ٍ
ليرتقي إلى الدور التنموي ٍ
ٍّ
َ
دميقراطية تشكّ لت قياداتها من الفئات الفقيرة
تنظيمية
فلسطيني ،كما عملت على تشكيل هياكل
ٍ
ٍ
ٍّ
ً
واملتوسطة في املجتمع ،ووجهت خدماتها إلى الفئات األكثر احتياجا في املجتمع الفلسطيني.
ومع بدء االنتفاضة الفلسطينية ،والتي تزامنت مع بدء التحضير لبناء الدولة الفلسطينية
بناء على االعتقاد السياسي بإمكانية نشوء الدولة ،أضفت منظمات العمل األهلي بعد ًا
املستقلة ً
آخر لعملها ودورها ،فربطت بإحكام عنصر البناء بعنصر املقاومة ،إ ّال أن الطابع السياسي بقي
غالب ًا على عملها ،كل هذا أدى إلى إنشاء مؤسسات فلسطينية مساندة جديدة متام ًا ،فتم تأسيس
عدد من املؤسسات واملراكز املهنية املتخصصة التي هدفت إلى دعم ومتكني عمليات البناء ،وتطوير
ضمت هذه املؤسسات في عضويتها عدد ًا من األكادمييني
املؤسسات اجلماهيرية والقاعدية ،وقد ّ
واملهنيني واملتخصصني في مجاالت متعددة ،ونفذت هذه املؤسسات العديد من املشاريع والبرامج،
كبير في توسيع قدرات ومهارات وإمكانيات املنظمات القاعدية ومساعدتها على
أثر ٌ
التي كان لها ٌ
بلورة برامجها وأهدافها مبا ينسجم بشكل أكبر مع متطلبات واحتياجات املجتمع الفلسطيني.
 1.3.6مرحلة ما بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية
بدأت هذه املرحلة مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتسلمها صالحياتها القانونية
واإلدارية في  17أيار  .1994ففي تلك املرحلة التي شهدت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية
وما رافقها من بناء أجهزتها األمنية ومؤسساتها احلكومية ووزاراتها تزايد عدد املنظمات غير
احلكومية؛ نتيجة التسهيالت املمنوحة من جهة ،وتالشي املعيقات االحتاللية من جهة أخرى،
كذلك اهتمام املؤسسات األجنبية احلكومية وغير احلكومية بدعم املؤسسات الفلسطينية
احلكومية وغير احلكومية .ورغم أن العالقة بني اجلمعيات والهيئات األهلية من جهة والسلطة
الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى اتسمت في البداية بالتنافس واالرتياب املتبادل ،إ ّال أن
ً
خاصة بعد انتفاضة األقصى في العام  ،2000حيث بادرت السلطة
شك ًال جديد ًا بدأ يظهر
ً
مجموعة من اإلجراءات لتوطيد العالقات
ممثلة بوزارة الداخلية منذ العام  2004إلى
الوطنية
ٍ
دورية بني وزارة الداخلية وجمعيات العمل
مع منظمات املجتمع املدني ،مثل عقد اجتماعات
ٍ
األهلي ،وعملت على تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص ،وغيرها من اإلجراءات التي تساهم
في حتقيق التكامل بني اجلانبني» (تقرير التنمية البشرية.)2004 ،
صدر قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات الفلسطيني في السادس من كانون الثاني من العام
 ،2000ونشر في اجلريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ،ومبوجب هذا القانون ألغيت
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كافة القوانني والتشريعات التي كانت سارية املفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وألول مرة
واحد.
قانون
توحد كافة الهيئات واجلمعيات حتت مظلة
ٍ
ٍ
ّ
جديد؛ ما
واقتصادي
سياسي
واقع
ٍّ
ٍ
ٍّ
لقد أدى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى خلق ٍ
ساهم في بروز مجاالت عمل جديدة للمنظمات األهلية ،وانحسار أخرى أصبحت من مهام
بد من اإلشارة إلى الدور الذي لعبته اجلمعيات اخليرية
السلطة الوطنية الفلسطينية ،وهنا ال ّ
امتداد للدور الذي كانت تلعبه في الفترات السابقة مع بعض التغيير
في تلك الفترة ،إذ إنه
ٌ
الذي رافق إنشاء السلطة الوطنية وما تطلبته تلك املرحلة.
لذا سوف نتحدث هنا عن طبيعة العالقة التي نشأت بني املنظمات غير احلكومية والسلطة
الوطنية ضمن الواقع اجلديد ،حيث اتخذت العالقة شكلني نذكرهما وباختصار:
الشكل األول ـ ميثل العالقة التنافسية على الدور واملجال واخلدمات ،وسببها الصراع على
التمويل ،حيث إن مصادر التمويل اخلارجي تناقصت لدى املنظمات األهلية؛ وذلك بسبب دعم
مؤسسات السلطة الوطنية من قبل املؤسسات األجنبية ،وبالتالي أصبح دور املنظمات األهلية في
عملية البناء والتنمية محدد ًا ويحتاج إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع مؤسسات السلطة.
الشكل الثاني ـ وقد متثل بعالقة شراكة وتنسيق ذات طابع قطاعي وغالب ًا ما تتم مع املنظمات
ذات اإلمكانيات الكبيرة وتقوم هذه العالقة على تقدير كل طرف ألهمية دور اآلخر وضرورة
التنسيق والتعاون في بعض املجاالت ،والسلطة ال تستطيع جتاهل دور وتاريخ املنظمات غير
احلكومية واإلجنازات التي حققتها وعالقتها باملمولني واملجتمع احمللي ،كذلك األمر بالنسبة
للمنظمات غير احلكومية والتي نظرت إلى وجود السلطة كأساس في تقليص حجم الدعم
والدور الذي ميكن أن تلعبه في التخطيط والتنفيذ ملجمل البرامج التنموية ،فالساحة لم تعد
ً
خالية من الوجود املؤسساتي للسلطة ،كما كان األمر في ظل االحتالل (ياسر شلبي.)2001 ،
 1.4البنى التنظيمية للمنظمات األهلية الفلسطينية
تتعدد أشكال البنى التنظيمية داخل منظمات العمل األهلي الفلسطينيٌّ ،
كل حسب مجال
ّ
العمل واالختصاص واملنهج الذي يتبعه ،وحسب فترة التأسيس التي أنشئت فيها اجلمعية
أو الهيئة األهلية ،وقد حدد قانون اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطيني ،شكل تلك البنى
وهيكليتها ،ووضع الشروط واملعايير املالئمة لتكوينها الداخلي الذي يجب أن تكون عليه ،إ ّال أننا
جند أكثر من شكل ومنط ،ويحددها زياد أبو عمرو باألمناط التالية :النمط األول من الهياكل
ً
إضافة إلى مجلس إدارة وفق ًا للقانون ،وهذا يشمل الكم
التنظيمية ويتك ّون من جمعية عمومية
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الواسع من املنظمات األهلية ،وبشكل خاص اجلمعيات اخليرية والنوادي الرياضية .والنمط
الثاني يتشكّ ل من جمعية عمومية ،ومجلس أمناء بد ًال من تسمية مجلس إدارة ،وفق ًا لرغبة
املؤسسة ،فيما يتشكل النمط الثالث من جمعية عمومية ومجلس أمناء ،إضافة إلى هيئة إدارية،
تعنى باألمور التنفيذية للمؤسسة ،وهذا يشمل مؤسسات التنمية واألبحاث بأنواعها املختلفة»
(زياد عمرو .)25:
وتأخذ الهيئات املرجعية أمناط ًا وأشكا ًال أخرى منها:
األول ـ جمعيات عمومية مفتوحة ،ميكن أن ينضم إليها من يشاء من أفراد املجتمع ممن
تنطبق عليهم معايير أعضاء اجلمعية العمومية حسب النظام األساس للجمعية ،وهذا ما
نص عليه القانون ،وجنده في النوادي الرياضية واجلمعيات اخليرية ،وفي التجمعات السكنية
ّ
واحمللية ،وفيها تكون العضوية كثيرة العدد غير محددة.
الثاني ـ يتمثل في اجلمعيات العمومية املغلقة والتي تضم في عضويتها أفراد ًا ضمن شروط
ومعايير صارمة ومحددة ،ويتم التنسيب للعضوية فيها من خالل ترشيح أسماء من ِقبل أعضاء
مجلس اإلدارة أو مجلس األمناء ،وأحيان ًا من خالل املدير العام للجمعية ،وجند هذا النموذج
في اجلمعيات التي تطلق على نفسها اسم املؤسسات املهنية اجلديدة .كما أنه من املمكن أن
تتكرر أسماء بعض الشخصيات االعتبارية في أكثر من جمعية ،بحيث جتمع بني عضوية أكثر
من مجلس إدارة في وقت واحد ،بهدف إعطاء صورة قانونية وشرعية أمام اجلمهور واملمولني
باعتبارها من الشخصيات املعروفة لدى املمولني ،فعملية استقطابهم من أجل أن يكونوا
الواجهة احلسنة للجمعية ،وهذا ما أكدته هديل القزاز حول تبادل األدوار في املؤسسات األهلية،
باعتبارها ظاهرة تتكرر في العمل األهلي الفلسطيني بحيث ِّ
محدود من الناس
عدد
ٌ
يشكل ٌ
ومجالس إدارته ،مما يؤدي الى تبادل املواقع بني الهيئات املرجعية والتنفيذية للمؤسسات
إدا َر َته
َ
املختلفة» (هديل القزاز.)2006 ،
 1.5قراءة في قانون اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية رقم ( )1للعام 2000
خضعت اجلمعيات األهلية الفلسطينية قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ،إلى
قانونَني مختلفَني :واحد في الضفة الغربية وهو القانون األردني رقم  33للعام  ،1966أما قطاع
غزة فقد خضع للقانون العثماني الصادر في  29رجب من العام 1927م ،كما وخضع ،أيض ًا،
إلى العديد من القوانني واألوامر العسكرية التي أصدرها االحتالل اإلسرائيلي ،بعد احتالل
األراضي الفلسطينية في العام  ،1967والذي ساهم بشكل أكبر في احلد من تأسيس اجلمعيات
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والهيئات اخليرية ،وحد من أنشطة هذه اجلمعيات.
وجاء مشروع القانون الفلسطيني رقم ( )1من العام  ،2000كأول قانون فلسطيني وطني ّ
ينظم
عمل اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية ،والذي أخذ بعني االعتبار القوانني السابقة،
وحد هذا القانون كافة
التي كانت تخضع لها اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية ،ولقد ّ
اجلمعيات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة حتت راية قانون واحد للمرة األولى.
قام مشروع هذا القانون على أساس دعم حرية املواطنني الفلسطينيني في تشكيل اجلمعيات
في كافة املجاالت املتعددة ،بعكس القانون األردني الذي كان مينع تشكيل أية جمعية أو هيئة إ ّال
بعد موافقة الوزارة ذات االختصاص ،وقد جاء ذلك في املادة رقم ( )1من القانون« :للفلسطينيني
احلق في ممارسة النشاط االجتماعي والثقافي واملهني والعلمي بحرية مبا في ذلك احلق في
تشكيل وتسيير اجلمعيات والهيئات األهلية وفق ًا ألحكام هذا القانون» ففي الوقت الذي أعطى
هذا احلق للمواطنني احلرية في تشكيل اجلمعيات والهيئات األهلية ،أيض ًا ،إ ّال أنه اشترط أن
ينص على العديد من البنود التي ّ
تنظم عمل هذه اجلمعيات
تكون وفق أحكام القانون ،الذي ّ
التي تسهل تطبيق مبدأ الشفافية واملساءلة ،وإن اعتبر البعض أنها حتد من حرية عمل هذه
الهيئات واجلمعيات.
لقد تبع إصدار القانون واملصادقة عليه من قبل املجلس التشريعي الفلسطيني العديد من
االتصاالت والنقاشات من ِقبل مؤسسات العمل األهلي الفلسطيني ،وتاله ،أيض ًا ،إصدار الالئحة
التنفيذية للعام  2003والتي جاءت لتفسير قانون اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطيني رقم
( )1للعام 2000؛ بهدف تطبيقه.
 1.5.1تشكيل اجلمعية العمومية وصالحياتها
لقد أعطى القانون الشرعية للجمعية العمومية ،واعتبرها السلطة العليا في اجلمعية
األهلية وقد جاء ذلك في املادة رقم (« )2اجلمعية العمومية :هي الهيئة العامة املكونة من
مجموع أعضاء اجلمعية وهي السلطة العليا في اجلمعية أو الهيئة» .وتشرح املادة ( )23كيفية
تشكيل اجلمعية العمومية وطبيعة اختصاصها ،بحيث تتكون من جميع األعضاء الذين أوفوا
بالتزاماتهم وفق ًا للنظام األساسي ،وتعقد اجلمعية العمومية اجتماع ًا عادي ًا مر ًة واحد ًة كل
سنة على األقل ،للنظر في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاطات اجلمعية أو الهيئة ،وتقرير مدقق
احلسابات عن مركزها املالي واملصادقة عليه ،وتعيني مدقق احلسابات ،وغير ذلك من املسائل
التي يرى املجلس إدراجها في جدول األعمال.
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كذلك تختص اجلمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة ،وانتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة؛ فقد حدد القانون حقها في اتخاذ القرارات ،باألغلبية املطلقة ألعضاء اجلمعية
العمومية ،فيما يختص بتعديل النظام األساسي ،وبأغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية فيما يختص
بحل اجلمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديالت على نظامها الداخلي ،أو احتادها أو إدماجها ،أو في
نص يشترط غير ذلك ،كما
حالة اتخاذ قرار بعزل أعضاء مجلس اإلدارة ،ما لم يرد في النظام ّ
وأعطت املادة ( )24من القانون احلق لثلث أعضاء اجلمعية العمومية بالدعوة إلى اجتماع غير
عادي.
 1.5.2مجلس اإلدارة
جاء في كثير من بنود القانون ،ما يحدد اختصاصات مجلس اإلدارة واملهام والصالحيات
املمنوحة له ،وطريقة االنتخاب وفق النظام األساسي للجمعية ،وعدد أعضاء مجلس اإلدارة.
فقد جاء في املادة (:)16
 1ـ يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء ،وال يزيد
على ثالثة عشر عضواً ،وحتدد طريقة تشكيله ،وكيفية اختيار أعضائه ،وإنهاء عضويتهم في
النظام األساسي للجمعية أو الهيئة.
 2ـ ال يجوز أن يضم مجلس اإلدارة عضوين أو أكثر ،جتمع بينهما صلة قرابة من الدرجتني
األولى والثانية.
كما ومنعت املادة ( )20من القانون ،اجلمع بني عضوية مجلس اإلدارة والعمل في اجلمعية
بأجر؛ بهدف احلد من تضارب املصالح داخل اجلمعية.
وفي املادة ( )17أعطى مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن كافة النشاطات ،وأعمال اجلمعية
أمام اجلمعية العمومية ،وكافة اجلهات املختصة؛ ما يسهم في تعزيز مبدأ املساءلة والشفافية
داخل اجلمعية ،وقد حددت اختصاصات مجلس اإلدارة من خالل املادة رقم ( )18كالتالي:
 -1إدارة شؤون اجلمعية أو الهيئة أو إعداد اللوائح واألنظمة والتعليمات الالزمة.
 -2تعيني موظفي اجلمعية أو الهيئة وحتديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفق ًا ألحكام
القانون.
ً
الزمة لتحسني العمل وحتديد اختصاص كل منها.
 -3تكوين اللجان التي يراها
 -4إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية ومشروع املوازنة للسنة اجلديدة.
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 -5تقدمي التقارير السنوية اإلدارية واملالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية إلى اجلمعية
العمومية.
 -6دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غير عادية لالجتماع وتنفيذ قراراتها طبق ًا
ألحكام القانون.
 -7متابعة أية مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو اجلهات الرسمية املختصة فيما يتعلق
بنشاط اجلمعية أو الهيئة والرد عليها.
كما وأكد القانون في املادة ( ،)19ضرور َة حتديد طبيعة مهام ٍّ
كل من رئيس مجلس اإلدارة،
وأمني السر ،وأمني الصندوق ،وباقي أعضاء مجلس اإلدارة في النظام األساسي والالئحة
الداخلية ،مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.
نالحظ أن ما جاء في هاتني املادتني من القانون يسهم ويعزز مبدأ املساءلة والشفافية،
ويخفف من احملسوبية واحملاباة في تعيني املوظفني ،وخاصة فيما يخص تعيني املوظفني داخل
املؤسسة ،أو إنهاء خدماتهم وفق بنود القانون ،وليس وفق أهواء ورغبات ومصالح أعضاء مجلس
اإلدارة في اجلمعية.
وفي املادة ( ،)21حدد القانون مدى قانونية وصالحية اجتماعات مجالس اإلدارة ،من خالل
حتديد وجوب انعقاد مجلس اإلدارة بصورة عادية كل ثالثة أشهر على األقل ،وكلما دعت الضرورة
لذلك ،كما واشترط أن تتخذ القرارات باألغلبية النسبية ،ليضمن عدم التفرد باتخاذ القرارات
من قبل بعض أعضاء مجلس اإلدارة في اجلمعية.
أما املادة ( )22في القانون ،فتسمح بأن يتولى من تبقى من مجلس اإلدارة (باعتبارهم جلنة
مؤقتة) عند تعذّ ر اجتماع مجلس اإلدارة ،بسبب االستقالة أو الوفاة ،ملدة أقصاها شهر ،لتتم دعوة
اجلمعية العمومية خالل املدة نفسها الختيار مجلس إدارة جديد.
 1.5.3املواد والسجالت الواجب حفظها في اجلمعية
نصت املادة رقم ( )5اخلاصة بالنظام األساسي على أنه يجب على كل جمعية أن يشتمل
ّ
نظامها األساسي على البيانات التالية:
1 .1اسم اجلمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
2 .2موارد اجلمعية أو الهيئة وكيفية استغاللها أو التصرف بها.
3 .3شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات األعضاء.
4 .4الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام األساسي وكيفية إدماجها
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أو احتادها.
5 .5كيفية انعقاد اجلمعية العمومية.
6 .6طرق املراقبة املالية.
7 .7قواعد حل اجلمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأمالك اجلمعية أو الهيئة عند
حلها ،كذلك على اجلمعية أو الهيئة أن حتتفظ مبقرها الرئيسي (وفق ًا للمادة ،)11
بالسجالت املالية واإلدارية الرسمية واملتضمنة جميع املعامالت املالية والقرارات اإلدارية
والبيانات التالية:
•املراسالت الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجالت منظمة.
•النظام األساسي ،وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
•أسماء جميع أعضاء اجلمعية أو الهيئة أو املؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ
انتسابهم.
•محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة متسلسلة.
•محاضر اجتماعات اجلمعية العمومية.
مفصل وفق ًا لألصول املالية.
•سجل الواردات واملصروفات على وجه
ّ
 1.5.4الشؤون اإلدارية واملالية
فقد جاءت املادة ( )30من الفصل السابع من القانون ،لتؤكد كيفية إدارة الشؤون املالية في
اجلمعية ،وكيفية التصرف بها ،وذلك من خالل توفر موازنة سنوية ،لدى اجلمعية ،يشرف عليها
قانوني ،ومدقق احلسابات القانوني ،وتقدمي تقرير عن املركز املالي للجمعية أو الهيئة
محاسب
ٌ
ٌّ
في نهاية السنة املالية ،في االجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية؛ إلقراره واملصادقة
عليه.
أما في املادة ( )31فقد ألزمت اجلمعية أو الهيئة بإيداع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف
أو مصارف معتمدة من قبلها ،وعليها أن تخطر الوزارة املختصة عن جهة اإليداع وال يجوز
للجمعية أو الهيئة االحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد على مصروف شهر واحد.
 1.5.5التسجيل والترخيص
وقد جاء القانون محدد ًا إجراءات التسجيل ألية جمعية ،بوزارة الداخلية ،باعتبارها اجلهة
املخ ّولة مبنح التراخيص للجمعيات ،وكما أعطى الوزارة ذات االختصاص ،صالحية اإلشراف
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ومتابعة عمل وأنشطة هذه اجلمعيات.
وحول إجراءات التسجيل ،فقد جاء في املادة ( )4من القانون ،أن مؤسسي اجلمعية أو الهيئة،
عليهم تقدمي طلب خطي يستوفي الشروط إلى الدائرة املختصة في وزارة الداخلية ،موقّ ع من
ثالثة على األقل من املؤسسني املف ّوضني بالتسجيل والتوقيع عن اجلمعية أو الهيئة ،ومرفق
بثالث نسخ من النظام األساسي ،موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
كما حدد للوزير مدة شهرين بشأن استيفاء الطلب لشروط الترخيص ،وفي حال انقضاء
ً
مسجلة بحكم القانون ،أما في حال صدور
مدة شهرين دون اتخاذ قرار تعتبر اجلمعية أو الهيئة
قرار من الوزير برفض التسجيل فيجب أن يكون القرار مسبب ًا ،ويحق ملقدمي الطلب اللجوء إلى
احملكمة املختصة للطعن فيه خالل  30يوم ًا من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطي ًا.
ومنحت املادة ( )6وزارة االختصاص ،مسؤولية متابعة عمل اجلمعية أو الهيئة ،وفق أحكام
القانون ،وعلى اجلمعية أو الهيئة ،متكني الوزارة من تنفيذ هذا البند من القانون ،للتأكد من أنها
تقوم بأعمالها وفق أحكام القانون ونظامها األساسي.
أما في املادة ( )13فقد ألزم القانون اجلمعية أو الهيئة ،بتقدمي تقريرين مق ّرين* من
اجلمعية العمومية ،للوزارة املختصة ،في موعد ال يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة املالية ،كما
جاء في املادة ( :)21على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها
أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إداراتها ،كله أو بعضه ،لدى الدائرة
واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
شهر
ٌ
املختصة وذلك خالل مدة أقصاها ٌ

* سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات اجلمعية أو الهيئة خالل العام املنصرم ،ومالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني
ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات اجلمعية أو الهيئة ،حسب األصول احملاسبية املعمول بها.
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 1.6احلكم الصالح في املنظمات االهلية
بدأ استخدام مفهوم احلكم الصالح من ِقبل مؤسسات األمم املتحدة ،منذ ما يقرب من عقدين
من الزمن ،وقد أطلق عليه البعض احلكم الرشيد أو احلكم السليم أو اإلدارة الرشيدة .وتعددت
توضح مضمون هذا املصطلح ومعاييره ومؤشراته ،واختلفت التعريفات لهذا
التعريفات التي ّ
املفهوم تبع ًا للمنظمة وتبع ًا للجغرافيا ،إ ّال أن اجلميع أجمع على أن ال حكم صاحل ًا إال بوجود
الدميقراطية ،كنهج حياة في املجتمع في كافة القطاعات ،التي متثّل حالة املجتمع( :القطاع
العام ،والقطاع اخلاص ،والقطاع األهلي) ،وضرورة التكامل في عمل تلك القطاعات ،كما
يستوجب ،أيض ًاّ ،
توفر نظام متكامل من املساءلة واحملاسبة والشفافية واملشاركة لكافة األطراف
ذات العالقة سواء أكانت جهات مرجعية أم إدارة تنفيذية.
أساس ال
إن الدميقراطية والشفافية واملساءلة في احلكم واإلدارة في جميع قطاعات املجتمع
ٌ
غنى عنه ،لتحقيق التنمية االجتماعية املستدامة التي تتركز على الناس (إعالن مؤمتر القمة
العاملي للتنمية االجتماعية .)1995
 1.6.1تعريف احلكم الصالح
«هو ممارسة السلطة السياسية وإداراتها لشؤون املجتمع وموارده وهو أوسع من مفهوم
احلكومة؛ ألنه يشمل عمل كل من املؤسسات غير الرسمية أو منظمات املجتمع املدني باإلضافة
إلى أجهزة الدولة الرسمية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية” (املقطري.)2007،
محدد تقوم عليه
“وهومزيج بني اإلدارة الداخلية وبناء العالقات اخلارجية واستقرار لنظام
ّ
مؤسسة الدولة” ( .)Jay Gonzalez 1999وقد ع ّرف تقرير التنمية العربية العام  2002احلكم
الصالح بـ” أنه نظام احلكم الذي يعزّز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ،ويقوم على توسيع قدرات
البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ال سيما بالنسبة
ألكثر أفراد املجتمع فقر ًا وتهميش ًا”.
من هنا نرى أن التعريف يؤكّد ضرورة ّ
توفر املؤسسات الدميقراطية في كافة القطاعات ،القطاع
العام واخلاص ومؤسسات العمل األهلي ،ويهتم بتحسني فرص احلياة لدى أفراد املجتمع على
كافة املستويات ،السيما الفئات األشد فقر ًا وتهميش ًا في املجتمع (تقرير التنمية اإلنسانية
العربية .)2002
وقد ع ّرفه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأنه «ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية
واإلدارية لتسيير شؤون بلد ما على كافة املستويات ،ويشمل احلكم اآلليات والعمليات واملؤسسات
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التي يقوم من خاللها املواطنون واجلماعات بالتعبير عن مصاحلهم ،وممارسة حقوقهم القانونية
والوفاء بالتزاماتهم ،وتسوية خالفاتهم” (وثيقة السياسات العامة 1997 ،م).
كما ع ّرفته املجموعة العربية بـ” تفويض اجلماعة سلطات القيادة لهيئات متثيلية أصغر مع
خضوع هذه الهيئات للمحاسبة ،كما تنطوي عملية احلكم على حتقيق املشاركة الفعالة للجماعة
في التأثير على هذه القرارات ،ومتكني القطاعات األوسع واألكثر تهميش ًا من سبل املشاركة ،مبا
في ذلك إتاحة املعلومات واألدوات والطرق الكفيلة بتحقيق ذلك» ( دليل املجموعة العربية
للحكم الرشيد) .وع ّرف ،أيض ًا ،بأنه « احلكم الذي يتسم باملشاركة في اتخاذ القرار والشفافية في
العمل العام واملساءلة عنها ،ويكون فعا ًال ومنصف ًا ويعزز سيادة القانون ،ويكفل وضع السياسات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية على أساس توافق آراء واسعة النطاق في املجتمع ،تسمع
فيه أصوات أكثر الفئات ضعف ًا وفقر ًا في صنع القرارات املرتبطة بتوزيع موارد التنمية» .إن
التعريف هنا يركز على عملية اتخاذ القرار وضرورة أن تشارك فيه كافة الفئات وعلى أوسع نطاق
ال سيما األكثر فقر ًا مبا تراه مناسب ًا لتحسني أوضاعها (جبريل محمد وعمر رحال  .)2003وع ّرف
املفكران اإلسالميان احلكم الصالح بأنه « احلكم الذي يقوم على مبدأ احلاكمية لله ،وليس على
مبدأ العلمانية الذي يفصل الدين عن احلياة ،لتسير هذه احلياة دومنا قيم أو أخالق ،وهو
احلكم الذي يقوم على مبدأ التعبد للخالق في كل فعل ،والذي يلتزم شك ًال ومضمون ًا ،مببدأ
تكرمي اإلنسان واحترام حقوقه» (أبو غزالة ،)2007 ،وال يربط ذلك بقضايا املصالح بل يسعى إلى
حتقيق العدل ،وفق ًا ملا أراده الله ،حيث تتحرى القيادة فيه العدالة في قراراتها ومواقفها بعيد ًا
عن كل املعايير الشخصية ،واالعتبارات غير املوضوعية ،ويعتمد الشفافية واحملاسبة كأساس
لتطوير العمل وحتقيق الفعالية ،وهو احلكم الذي يقرر مواقفه دائم ًا وفق ًا للقواعد الفقهية
ويلتزم املعايير الشرعية في كل تصرفاته ،ويستوعب كل التناقضات والتباينات التي قد توجد في
املجتمع ،ويساوي بني األفراد ،ويضع الشخص املناسب في املكان املناسب؛ وال يسمح بنشوء مراكز
القوى والنفوذ داخل املجتمع (أبو غزالة.)2007 ،
 1.6.2مبادئ ومعايير احلكم الصالح
تعددت اآلراء في حتديد مبادئ معايير وسمات احلكم الرشيد ،إ ّال أنها جميع ًا تأتي من
مضمون واحد ،يقوم على أساس املشاركة واحترام القانون ،وحتقيق أعلى درجات الشفافية في
احلصول على املعلومات ،ومبدأ املساءلة واحملاسبة ،من خالل تبني نظام محاسبي يتضمن في
حتديد لسمات احلكم
محتواه املساءلة والشفافية ،وقد جاء في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ٌ
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الصالح كما يلي:
ٌ
صوت في صنع القرار ،سواء بصورة مباشرة
•املشاركة ،بحيث يكون لكل الرجال والنساء
أو من خالل مؤسسات وسيطة شرعية متثل مصاحلهم ،وتستند هذه املشاركة إلى
حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبير ،كما تعتمد على تنمية القدرات ،وعلى املشاركة
البناءة.
•سيادة القانون ،من خالل اتسام األطر القانونية بالعدالة ،وتوخي احلياد في إنفاذ
القانون ،وبخاصة املتعلق بحقوق اإلنسان.
•الشفافية في حرية تدفق املعلومات ،فالعمليات واملعلومات في املؤسسات األهلية ،يجب
ً
متاحة بصورة مباشرة ألولئك املهتمني بها ،ويجب توفير املعلومات الكافية لفهم
أن تكون
تلك العمليات واملؤسسات ورصدها.
•االستجابة؛ بحيث تسعى املؤسسات ،وتوجه العمليات إلى خدمة جميع أصحاب
املصلحة.
•التوجيه؛ نحو بناء وتوافق اآلراء باعتبار احلكم الرشيد يتوسط املصالح املختلفة
للوصول إلى توافق واسع لآلراء ،بشأن ما يحقق مصلحة املجموع كأفضل ما يكون وبشأن
السياسات واإلجراءات ،حيثما يكون ذلك ممكن ًا.
•اإلنصاف؛ مما يتيح جلميع الرجال والنساء الفرصة لتحسني رفاههم.
•الفاعلية والكفاءة في حتقيق نتائج تلبي االحتياجات ،واستخدام أفضل للموارد.
•املساءلة لصناع القرار في احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدني من قبل
اجلمهور العام ،باعتبارهم أصحاب املصلحة الرئيسة.
•امتالك الرؤية اإلستراتيجية ،من قبل القادة واجلمهور العام حول احلكم الرشيد
والتنمية البشرية املستدامة ،مع اإلحساس مبا هو مطلوب لهذه التنمية.
وهذه السمات تترابط ويعزز بعضها البعض ،بحيث ال ميكن أن يوجد أي منها منفرداً،
فإمكانية احلصول على املعلومات مث ًال؛ تعني مزيد ًا من الشفافية ومزيد ًا من املشاركة ومزيد ًا
من فاعلية القرار ،كما أن اتساع نطاق املشاركة ُيسهم في ٍّ
كل من تبادل املعلومات الالزمة لفاعلية
صنع القرار وفي شرعية القرارات ،والشرعية بدورها تعني فاعلية التنفيذ ،وتشجع على املزيد
من املشاركة ،كذلك ،استجابة املؤسسات ،تعني أن تتسم بالشفافية وأن تلتزم في عملها بسيادة
ً
منصفة.
القانون إذا ما أرادت أن تكون

28

الفصل الثاني

واقع املنظمات األهلية
 2.1واقع الهيئات املرجعية في اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية
تعتبر الهيئات املرجعية جهة التشريع والسلطة العليا في اجلمعية أو الهيئة األهلية ،وتضع
السياسات العامة والتوجهات العامة للجمعية وحتدد رؤيتها ورسالتها التي يعمل وفقها كل
من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ويسترشد بها أثناء وضع اخلطط والبرامج للجمعية.
فعند دراسة الهيئات املرجعية في اجلمعيات والهيئات األهلية ،بلغت نسبة وجود هيئة مرجعية
(*)%100؛ مما يعني أن اجلمعيات ملتزمة بوجود هيئة مرجعية لها استناد ًا إلى قانون اجلمعيات
اخليرية والهيئات األهلية رقم  1للعام .2000
 2.1.1أنواع الهيئات املرجعية
تستخدم معظم اجلمعيات مسمى الهيئة العمومية باعتبارها الهيئة املرجعية وبعضها اآلخر
يستخدم مسمى مجلس أمناء ،حيث
تبلغ نسبة اجلمعيات التي لديها
)(%11.1
جمعية عمومية ( ،)%88.9فيما نسبة
( )%11.1من اجلمعيات يوجد لها
مجلس أمناء (شكل  )2.1مما يتفق
مع ما نص عليه القانون حول وجود
)(%88.9
جمعية عمومية تعرف بأنها« :الهيئة
العامة املكونة من مجموع أعضاء
اجلمعية وهي السلطة العليا في
شكل ( )2.1التوزيع النسبي حسب نوع الهيئة املرجعية
اجلمعية أو الهيئة.
* حسب اللوائح الداخلية املنظمة لعمل املنظمات األهلية الفلسطينية ،جند أن الهيئة املرجعية تتشكل أحيان ًا من جمعية عمومية
وأحيان ًا أخرى من مجلس أمناء.
.
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 2.1.2حجم العضوية في الهيئات املرجعية
عند دراسة واقع اجلمعيات التي انقضت سبع سنوات على تأسيسها* على األقل تبني أن
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22%

5.60%
5.60%

11.10%

8.40%
13.90%

19.60%
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40-47

شكل ( )2.2التوزيع النسبي حسب عدد أعضاء الهيئة املرجعية

نسبة ( )%8.4أفادت بأن العدد يتراوح بني ( 16ـ  )23عضواً ،وأفادت نسبة ( )%19.6من حجم
الع ّينة بأن العدد يتراوح فيها بني ( 24ـ  )31عضواً ،و( )%13.9أفادت بأن لديها ( 32ـ  )39عضواً،
ونسبة ( )%11.1من حجم الع ّينة أفادت بأن لديها بني ( 40ـ  )47عضواً ،ونسبة ( )%5.6أفادت بأن
لديها بني ( 48ـ  )55عضواً ،ونسبة ( )%5.6أفادت بأن لديها بني ( 56ـ  )63عضواً ،ونسبة ()%11.1
.1
من حجم الع ّينة أفادت بأن لديها من ( 64عضو ًا فما فوق) ،ونالحظ هنا أن عملية احلراك داخل
الهيئات املرجعية في تلك املنظمات بطيء جد ًا  ،وأن األشخاص القادرين على املشاركة في اتخاذ
القرار في تلك اجلمعيات لم يتجاوز ( )%11ملن يزيد عدد أعضاءها على ( )64عضو ًا وإذا ما قارنا
تلك األرقام مرة أخرى بالتوزيع اجلغرافي لعملها وللتنوع في الفئات املستهدفة واملجاالت التي
تعمل فيها؛ جند هنا أن فئة قليلة ال تتجاوز في مجموعها ( )64شخص ًا في تلك اجلمعيات من
يصنع السياسات ويحدد األولويات للفئات الفقيرة واملهمشة في املجتمع الفلسطيني.
* كان من شروط ومعايير اختيار الع ّينة أن يكون قد مضى على تأسيس اجلمعية سبع سنوات على األقل.

30 .

 2.1.3عضوية اإلناث في الهيئات املرجعية
للتعرف إلى دور املرأة في إدارة اجلمعيات األهلية ،البد من االطالع على نسبة مشاركتها
في الهيئات املرجعية؛ فقد كانت نسبة اجلمعيات التي بلغت عضوية النساء في هيئاتها املرجعية
أقل من ( )15امرأة من حجم الع ّينة ()%72.2؛ مما يعكس عدم قدرة تلك اجلمعيات على دمج
املرأة في املجتمع من خالل مشاركتها في رسم السياسات وحتديد األولويات ،إذا ما أخذنا بعني
االعتبار أن املرأة تشكل نصف املجتمع الفلسطيني.
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شكل ( )2.3التوزيع النسبي حسب عدد اإلناث األعضاء في الهيئات املرجعية

 2.2توسيع املشاركة املجتمعية من خالل زيادة حجم العضوية في الهيئات املرجعية
 .أنشئت اجلمعيات والهيئات األهلية؛ بهدف تقدمي اخلدمات املختلفة للمجتمع بكل فئاته،
وخاصة في املجاالت أو األماكن التي لم تتمكن املؤسسات احلكومية من أن توفر فيها اخلدمات،
ولضمان حتقيق هذا الدور للجمعيات ،فمن الضروري وجود مشاركة أوسع لتلك الفئات في وضع
السياسات والبرامج التي حتقق احتياجاتها وتكفل لها احلياة الكرمية.
 2.2.1استقطاب أعضاء جدد في الهيئات املرجعية
تعاني املنظمات األهلية من غياب آليات استقطاب األعضاء اجلدد من أجل زيادة حجم
العضوية ونوعيتها في الهيئات املرجعية ،حيث إن ( )%31من هذه املنظمات فقط لديها آليات
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استقطاب أعضاء جدد؛ مما يؤكد ضعف احلراك داخل الهيئات املرجعية في اجلمعيات والهيئات
األهلية ،وعند املقارنة بني عدد األعضاء في عام التأسيس وعددهم في العام  ،2007يظهر مدى
غياب التخطيط لدى اجلمعيات من أجل استقطاب أعضاء جدد في الهيئات املرجعية.

)(2.80%
)(36.10%

)(61.10%

شكل ()2.4التوزيع النسبي حسب آليات استقطاب أعضاء جدد في الهيئات املرجعية

. .

 2.2.2استقطاب النساء في الهيئات املرجعية
أما فيما يخص وجود أية آليات الستقطاب النساء في عضوية الهيئات املرجعية فيظهر من
ً
مقارنة بالعدد الكلي
اجلدول أعاله أن نسبة مشاركة املرأة في الهيئات املرجعية للجمعيات قليلة
لألعضاء في تلك اجلمعيات ،حيث إن ( )%72.1من الهيئات املرجعية في اجلمعيات ال يزيد عدد
النساء األعضاء فيها على ( )15عضو ًا ويتبينّ  ،أيض ًا ،أن ( )%80.6من حجم الع ّينة ليست لديها
أية أنشطة تستهدف استقطاب النساء لعضوية اجلمعية( ،شكل(.*))2.5
* من اجلدير ذكره أن ( )%8.3من الع ّينة املبحوثة هي جمعيات نسوية.
)(8.30%
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)(11.10%

. .

)(8.30%
)(11.10%

)(8.60%

شكل ( )2.5التوزيع النسبي حسب وجود آليات الستقطاب النساء للهيئات املرجعية

.

 2.3دور الهيئات املرجعية في إدارة اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية
إن قياس مدى فاعلية الهيئات املرجعية في إدارة اجلمعيات ،يتم من خالل التأكد من مدى
التزامها باملهام واملسؤوليات املناطة بها ،بدء ًا من حتديد السياسات العامة للجمعية والقيام
مبهام الرقابة على األنشطة اإلدارية واملالية للجمعية وعقد االجتماعات وااللتزام بتسديد
اشتراكات العضوية للجمعية.
 2.3.1اجتماعات الهيئات املرجعية في اجلمعيات األهلية
نص القانون في املادة ( )23على أنه «تعقد اجلمعية العمومية اجتماع ًا عادي ًا مر ًة واحد ًة كل
سنة على األقل» .ويتبني من الدراسة أن ( )%52.8من حجم الع ّينة جتتمع هيئتها املرجعية مر ًة
واحد ًة في السنة ،في حني أن النسبة الباقية ( )%47.2من اجلمعيات جتتمع هيئاتها املرجعية
مر ًة واحد ًة كل سنتني (شكل( ،))2.6ومن الواضح هنا أن الهيئات املرجعية لدى بعض اجلمعيات
ال تلتزم باالجتماع العادي السنوي حسب القانون.
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)(52.8%

)(47.2%

شكل ( )2.6التوزيع النسبي حسب اجتماع الهيئات املرجعية العادي

 2.3.2التزام الهيئات املرجعية بتسديد اشتراكات العضوية السنوية
 . .2تبني من خالل اجلدول أدناه أن ( )%71.2من اجلمعيات ،ع ّينة الدراسة ،ال يسدد أعضاء
هيئاتها املرجعية اشتراكات العضوية السنوية ،في حني أن ( )%27.8فقط يلتزم أعضاؤها بتسديد
االشتراكات السنوية (الشكل .)10.4
وجند أن شرط تسديد اشتراكات العضوية السنوية من الشروط األساسية الختيار األعضاء
في اجلمعيات بحسب أنظمتها األساسية* ،بحيث يعتبر األعضاء العاملون في اجلمعية هم
املسددون الشتراكاتهم ،والذين يحق لهم املشاركة واالنتخاب والترشح ملجلس اإلدارة واملصادقة
على كل ما يتعلّق باجلمعية من أنظمة وقوانني .وتعني النتيجة السابقة أن ( )%71.2من األعضاء
في تلك اجلمعيات غير فاعلني وال يحق لهم املشاركة في إدارة شؤون اجلمعية ،لعدم االلتزام
بتسديد اشتراكاتهم السنوية ،لذا نرى في الكثير من الصحف وبشكل مستمر إعالنات لبعض
اجلمعيات تدعو فيها أعضاءها لتسديد اشتراكات العضوية قبل موعد االنتخابات.

* تقرر الهيئة املرجعية في االجتماع السنوي قيمة االشتراك السنوي.
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)(27.8%

)(71.2%

شكل ( )2.7التوزيع النسبي حسب التزام أعضاء الهيئات املرجعية بتسديد اشتراكات العضوية

 2.3.3 . .3دور الهيئات املرجعية في وضع السياسات العامة وانتخاب مجالس اإلدارة
نص القانون في املادة رقم ( )23حول تشكيل اجلمعية العمومية واختصاصاتها على ما يلي:
َّ
«تختص اجلمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة وفق ًا لنظامها األساسي» (قانون اجلمعيات).

%52.8

%47.2
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. .3

%52.8

%47.2

شكل ( )2.8التوزيع النسبي حسب مهام الهيئات املرجعية في اجلمعيات

وعند دراسة ع ّينة البحث وجد أن نسبة ( )%47.2فقط من حجم الع ّينة تشارك في وضع
السياسات العامة للجمعية وانتخاب مجلس اإلدارة ،وأن نسبة ( )%52.8من أفراد الع ّينة تشارك
فقط في انتخاب مجلس اإلدارة مما يظهر الغياب الواضح لدور الهيئات املرجعية في تلك
اجلمعيات وأثر ذلك أيض ًا على عملية إتخاذ القرار وصنع السياسات وإنحسار هذه العملية في
أيدي قلة من األشخاص الذين يشكلون في الغالب إما مجالس اإلدارة  ،أو اإلدارة التنفيذية
لتلك املنظمات و اجلمعيات وهنا ننوه إلى مدى إنسجام ذلك مع أهم مؤشرات واسس احلكم
الصالح في توسيع قاعدة املشاركة (.شكل .)2.8
 2.3.4مراجعة الهيئات املرجعية للتقارير املالية السنوية واملصادقة عليها
جاء في املادة ( )23من الفصل اخلامس في قانون اجلمعيات والهيئات الفلسطيني رقم ()1
للعام « :2000تعقد اجلمعية العمومية اجتماع ًا عادي ًا مر ًة واحد ًة كل سنة على األقل ،للنظر
في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاطات اجلمعية أو الهيئة وتقرير مدقق احلسابات عن مركزها
املالي واملصادقة عليه» في حني ذكر ما نسبته ( )%63.9من الع ّينة املبحوثة أن أعضاء الهيئة
املرجعية يطلعون ويصادقون على التقارير املالية ،في حني أجابت نسبة ( )8.3%أنها ّ
تطلع عليها
أحيان ًا ،وأجابت ( )%27.7من حجم الع ّينة أنها ال ّ
تطلع على التقارير املالية اخلاصة باجلمعية
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(شكل ،)12.4وتبينّ أن ( )%31.4من حجم الع ّينة ّ
تطلع هيئاتها املرجعية وتصادق سنوي ًا على
التقارير املالية ،وأن نسبة ( )%42.9من الع ّينة املبحوثة تطلع هيئاتها املرجعية كل سنتني ،وأن ما
نسبته ( )%25.7من الع ّينة الدراسة تطلع الهيئات املرجعية فيها على التقارير املالية في نهاية
نص على وجوب اطالع الهيئة املرجعية
الدورة االنتخابية (شكل  .)13.4في حني أن القانون َّ
على التقارير املالية واملصادقة عليها ،وتبينّ من النتائج السابقة أنه ال توجد مشاركة فعلية
نص
ورقابة حقيقية من الهيئات املرجعية على األنشطة املالية للجمعية ،وذلك يتعارض مع ما َّ
عليه القانون في الفصل السابع اخلاص بالشؤون املالية للجمعيات والهيئات من املادة ()30
الفصل اخلامس من القانون والذي نص على أن « يقدم مدقق احلسابات تقرير ًا عن املركز املالي
للجمعية أو الهيئة عن السنة املالية املنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي إلقراره
واملصادقة عليه» (قانون اجلمعيات الفسطيني).
%63.9

70
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%27.8

30

%8.3

20
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0

شكل ( )2.9التوزيع النسبي حسب اطالع الهيئات املرجعية على التقارير املالية السنوية

. .5

 2.3.5مشاركة الهيئات املرجعية بورش عمل تنفذها اجلمعية لتقييم برامجها ومشاريعها
إن مشاركة الهيئات املرجعية في تقييم برامج ومشاريع اجلمعية يساعدها في التعرف
إلى واقع عمل اجلمعية وفاعلية اإلدارة في تنفيذ اخلطط والبرامج مبا ينسجم مع الوثيقة
البرنامجية ،كما ميكنها من بلورة صورة واضحة حول اإلجراءات والتعديالت الواجب اتباعها
لتحسني وتطوير عمل اجلمعية.
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)(%27.8

)(%44.4

)(%5.6

)(%22.2

شكل ( )2.10التوزيع النسبي حسب املشاركة بورش عمل لتقييم برامج اجلمعية

يتبني أن مشاركة الهيئات املرجعية في ورش لتقييم برامج اجلمعية ومشاريعها ،كانت
منخفضة جداً ،حيث بلغت نسبتها ( ، )%5.6في حني شارك خبراء من خارج اجلمعية بنسبة
( ،)%27.8أما نسبة مشاركة العاملني فكانت ( .)%44.4أما بالنسبة ملجلس اإلدارة فقد كانت نسبة
املشاركة ( )%22.2فقط من حجم الع ّينة .وتظهر النتائج أن نسبة املشاركة من الهيئة املرجعية
هي األضعف يليها مجلس اإلدارة ،وأن النسبة األكبر هي للعاملني في اجلمعية واخلبراء
اخلارجيني والذين يأتون في الغالب من طرف اجلهات املمولة التي ترغب في التأكد من آليات
صرف أموالها .إن ذلك يؤدي إلى فقدان الهيئات املرجعية لقدرتهاعلى التأكد من تنفيذ مشاريع
تنسجم مع الوثيقة البرنامجية وهذا ما يحصل في اجلمعيات وذلك ما يظهر عند مقارنة
التقارير اإلدارية مع الوثيقة البرنامجية حيث جندها ال تنسجم معها.
 2.3.6مشاركة الهيئات املرجعية في حتديد احتياجات اجلمعية
تعتبر مشاركة الهيئات املرجعية في حتديد احتياجات اجلمعية والفئات املستفيدة من
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خدماتها ضرورية ملساعدتها على حتديد السياسات العامة للجمعية ،واملساهمة في إجراء
التعديالت املناسبة على الوثيقة البرنامجية إذا لزم األمر.
أن مشاركة الهيئة املرجعية في ورش عمل لتحديد االحتياجات تكتسي أهمية كبيرة في
مساعدة تلك الهيئات على وضع السياسات وفق أسس علمية ومدروسة تعتمد على دراسة
اإلحتياجات وحتديد األولويات ,ومع ذلك فأن ( )%11.1من أعضاء الهيئات املرجعية يشارك في
ورش حتديد االحتياجات ،مقابل ما نسبته ( )%67.2التشارك في ورش عمل حتديد االحتياجات
 ,مما يعطي مؤشرا على طبيعة السياسات التي تنتهجها املنظمات األهلية في حتديد األولويات
التنموية للمجتمع الفلسطيني (شكل .)2.11
)(16.7%

)(11.1%

)(2.8%
)(6.7%

شكل ( )2.11التوزيع النسبي حسب مشاركة الهيئات املرجعية في ورش عمل حتديد احتياجات

 2.3.7تفعيل الهيئات املرجعية ومتكينها من إدارة اجلمعيات
وحول وجود خطط لتفعيل دور الهيئات املرجعية للقيام بالدور املناط بها مبا يتفق مع
قانون اجلمعيات الفلسطيني ومبادئ احلكم الصالح املتعارف عليها دولي ًا ,يتبني أن ( )%52.8من
اجلمعيات ليس لديها خطط لتفعيل دور الهيئة املرجعية ،وأن ( )%47.2اعتبرت أن اجلمعيات
لديها خطط لتفعيل الهيئات املرجعية (شكل ( .))2.12جند هنا أنه على الرغم من محدودية
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عدد األعضاء في الهيئات املرجعية ،إ ّال أن اجلمعيات ال تبذل أي جهد لتفعيلهم أو إشراكهم في
برامج وأنشطة اجلمعيات.

)(47..2%

)(52.8%

شكل ( )2.12التوزيع النسبي حسب وجود خطط لتفعيل دور الهيئات املرجعية

 2.4مجالس اإلدارة
احلكم الرشيد داخل املؤسسات املختلفة ينطوي في جوهره على تفويض اجلماعة سلطات
القيادة للهيئات التمثيلية األصغر ،مع خضوع هذه الهيئات للمحاسبة كما تنطوي على حتقيق
املشاركة الفعالة للجماعة في التأثير على هذه القرارات ،ما يعني متكني القطاعات األوسع
واألكثر تهميش ًا من سبل املشاركة (املجموعة العربية للحكم الرشيد.*)6 : 2005 ،
 2.4.1وجود مجالس إدارة منتخبة من الهيئة املرجعيات إلدارة شؤون اجلمعيات
نص قانون اجلمعيات على وجوب انتخاب مجلس إدارة من أعضاء اجلمعية العمومية،
ّ
حددت له مجموعة من املهام التي عليه القيام بها بتفويض من اجلمعية العمومية ،كما يتضح
* مت االتفاق على هذا التعريف مع املجموعة العربية املشاركة في ورشة احلكم الرشيد ملركز دعم التنمية بالقاهرة ( 2003ـ .)2005
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من اجلدول أن نسبة اجلمعيات التي لديها مجلس إدارة وجمعية عمومية بلغت ( )%72من
اجلمعيات ،فيما بلغت نسبة اجلمعيات التي ال يوجد لها مجلس إدارة ( ،)%28وإمنا يوجد لديها
مجلس أمناء ميارس صالحيات اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة مع ًا وهو على عالقة مباشرة
مع اإلدارة التنفيذية للجمعية.

)(28%

)( 72%

شكل ( )2.13التوزيع النسبي حسب وجود مجالس إدارة للجمعيات

وهذا الشكل ال نراه إ ّال في اجلمعيات التنموية اجلديدة التي حتدد العضوية في هيئاتها
 .املرجعية (شكل (.))2.13

.

 2.4.2حجم العضوية في مجالس اإلدارة في اجلمعيات والهيئات األهلية
جاء في الفصل الرابع من القانون في املادة ( )16حول تشكيل مجلس اإلدارة أن «يكون لكل
جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد على ثالثة
نص عليه قانون اجلمعيات اخليرية
عشر عضواً» .ويظهر بشكل واضح التزام اجلمعيات مع ما ّ
والهيئات األهلية الفلسطيني حول العدد احلقيقي ألعضاء مجلس اإلدارة.
 2.4.3املشاركة النسوية في إدارة اجلمعيات والهيئات األهلية
تنطوي مبادئ احلكم الرشيد على حتقيق املشاركة الفعالة للجماعة في التأثير على القرارات،

. .1
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ومتكني القطاعات األوسع واألكثر تهميش ًا من سبل املشاركة والتي تعني حق الرجل واملرأة
بالتصويت وإبداء الرأي مباشرة أو عبر املجالس املنتخبة (املجموعة العربية للحكم الرشيد،
.)2005
 2.4.3.1املشاركة النسوية في عضوية مجالس اإلدارة
توزعت املشاركة النسوية في مجالس اإلدارة للجمعيات األهلية على مجالس اإلدارة التي
ال تضم في عضويتها نساء بنسبة ( )%8.3من حجم الع ّينة ،و( )%11.1من حجم الع ّينة تضم
في مجلس إدارتها (امرأة واحدة فقط) ،أما ما نسبته ( )%27.8من مجالس اإلدارة فتضم في
عضويتها (امرأتني) ،وما نسبته ( )%36.1من حجم الع ّينة لديها ( 3نساء فقط) في مجلس
إدارتها ،و( )%11.1من حجم الع ّينة لديها ( 4نساء فقط) و( )%2.8لديها ( 5نساء) و( )%2.8من
حجم الع ّينة لديها ( 9نساء) في مجلس إدارتها (شكل (،))2.14
36.10%
27.80%

11.10%

11.10%
2.80%

2.80%
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شكل ( )2.14التوزيع النسبي حسب املشاركة النسوية في عضوية مجالس اإلدارة

علم ًا أن ما نسبته ( )%2.8من حجم الع ّينة هي جمعيات نسوية ،ونالحظ من النتائج السابقة
أن ( )%83.3من مجالس اإلدارة للجمعيات التي كانت املشاركة النسوية فيها ال تزيد على ()3
نساء ،في حني أن ( )%71.5من حجم الع ّينة عدد أعضاء مجلس إدارتها بني ( 9ـ  )13عضواً.
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 2.4.3.2تولي املرأة رئاسة مجلس إدارة اجلمعية
في محاولة للتعرف إلى مدى جدية مشاركة املرأة في تولي مناصب عليا في إدارة اجلمعيات
والهيئات األهلية ،وهل هذه املشاركة نابعة من اإلميان بدور املرأة ومتكنها من قيادة اجلمعية من
خالل رئاسة مجلس إدارة ،أم أن وجودها في مجالس اإلدارة ومشاركتها يأتي حتقيق ًا لشروط
التمويل؟ فقد تبينّ أن ( )%71.4من حجم الع ّينة لم تترأس مجالس إدارتها امرأة نهائي ًا ،في
حني أن ( )%28.6من حجم الع ّينة قد ترأست مجلس إدارتها امرأة( ،شكل ( .))2.14وهذه النسبة
توزعت كما يلي )%22.8( :من اجلمعيات املبحوثة ترأست مجلس إدارتها امرأة مر ًة واحد ًة فقط،
و( )%2.8من حجم الع ّينة ترأست امرأة مجلس اإلدارة مرتني فقط ،و( )%2.8من حجم الع ّينة
أفادت بأن مجلس إدارة اجلمعية ترأسته امرأة ثالث مرات (شكل ())2.15
)3
%2.8

(

)

(

2.8%

22.2%
)

(

شكل ( )2.15التوزيع النسبي حسب عدد مرات تولي املرأة رئاسة مجلس اإلدارة

 2.4.3.3املشاركة النسوية حسب النظام األساسي للجمعية
عند االستفسار عن وجود نسبة محددة في النظام األساسي لتحديد املشاركة النسوية سواء
في الهيئة املرجعية أو في مجلس اإلدارة ،تبينّ أن ( )%97.2من حجم الع ّينة ال حتدد نسبة

)(% 2.8
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مشاركة املرأة ،فيما أكدت ( )%2.8من اجلمعيات التي متت دراستها وجود نسبة محددة ملشاركة
املرأة( .شكل (.))2.16

شكل ( )2.16التوزيع النسبي حسب وجود بند في النظام الداخلي يحدد نسبة مشاركة املرأة في عضوية مجلس اإلدارة
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 2.4.4الوصف العام النتخابات مجلس اإلدارة في اجلمعيات والهيئات األهلية
ميكن دراسة العملية الدميقراطية داخل اجلمعيات والهيئات األهلية من خالل التعرف
إلى العوامل املؤثرة في عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة ،ومدى التزام اجلمعيات بتنفيذ
االنتخابات في املوعد احملدد لها ،وقياس حجم املشاركة من ِقبل أكبر عدد ممكن من أعضاء
الهيئة املرجعية في عضوية مجلس اإلدارة وذلك حسب عدد املرات املسموح بها للعضو الواحد
الترشح وشغل منصب في مجلس اإلدارة.
َ
رقم
1
2
3
6
7
8
املجموع

النسبة املئوية

العوامل املؤثرة
االنتماء احلزبي

% .38.3

السمعة احلسنة

%2.8

املهنية

%22.2

السمعة احلسنة واملهنية

%8.4

السمعة احلسنة واملهنية و الدرجة العلمية
املهنية والدرجة العلمية

%19.4
%8.4

%100
جدول ( )2.1توزيع الع ّينة حسب العوامل املؤثرة في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة
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 2.4.4.1العوامل املؤثرة في انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة
للتعرف إلى كيفية تداول السلطة داخل اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية ،ال بد
أو ًال من التعرف إلى العوامل املؤثرة وذات الصلة باختيار أعضاء مجلس اإلدارة ،وقد أظهرت
نتائج الدراسة أن هناك أربعة عوامل تؤثر في العملية االنتخابية ،وتتفاوت في مدى تأثيرها
من .جمعية إلى أخرى ،وقد برز أن االنتماء احلزبي له التأثير األكبر على اختيار أعضاء مجلس
.1
اإلدارة ،يليه تأثير املهنية والدرجة العلمية التي تأتي في أسفل السلم من حيث التأثير ،كما
ً
ً
اجتماعية
سياسية أكانت أم
نالحظ أن اجلمعيات والهيئات األهلية تتأثر بالعوامل احمليطة بها
وهي نفسها العوامل املؤثرة في املجتمع الفلسطيني بشكل عام.
 2.4.4.2التزام اجلمعيات بإجراء انتخابات مجالس اإلدارة في املوعد احملدد
للتأكد من أن العملية االنتخابية تسير في اجلمعيات والهيئات األهلية حسب األنظمة
املرعية ،والفترة الزمنية احملددة لها في النظام األساسي لكل جمعية ،كان ال بد من دراسة مدى
. .2
التزامها بذلك من خالل قياس عدد املرات االنتخابية التي من املفروض أن تكون قد أجرتها
اجلمعيات خالل فترة حياة اجلمعية بالرجوع إلى سنة التأسيس لكل جمعية ومقارنة العدد
احلقيقي مع العدد الفعلي للدورات االنتخابية التي نفذت في اجلمعيات.

)(%19.6

)(% 80.4

شكل ( )2.17التوزيع النسبي حسب التزام اجلمعيات باملوعد احملدد النتخابات مجلس اإلدارة
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وقد وجد أن ( )%80.4من اجلمعيات لم تلتزم بإجراء االنتخابات في املواعيد احملددة لها ،وقد
تكرر ذلك أكثر من مرة خالل دورة حياة اجلمعية ،في حني أن ( )%19.6فقط من اجلمعيات قد
التزمت بإجراء االنتخابات في املوعد احملدد* ويتفق ذلك مع ما نراه في اجلمعيات والهيئات
األهلية من تولي أفراد عضوية ورئاسة مجلس اإلدارة لفترات طويلة** ،كما تبينّ من الدراسة أن
( )%35.4فقط من املجموع الكلي لعدد الدورات االنتخابية الكلية الواجب إنفاذها قد نفذت في
تلك اجلمعيات ***(الشكل (.))2.17
 2.4.4.3عدد مرات الترشيح املسموح بها لعضوية مجلس اإلدارة حسب النظام
األساسي
للتعرف إلى حجم مشاركة أعضاء الهيئة املرجعية في تولي مناصب في مجلس اإلدارة ،كان
ال بد من معرفة أسس العملية الدميقراطية في اجلمعية ،وهل يوجد في النظام األساسي
للجمعية ما يساعد على توسيع تلك املشاركة ؟ ومعرفة عدد املرات املسموح بها للعضو الواحد
منصب في مجلس اإلدارة حسب هذا النظام.
تولي
ٍ
َ
ألن الدميقراطية تقاس في أ ّية مؤسسة مبعدالت التغيير في هيئاتها القيادية إلتاحة الفرصة
لتداول القيادة من قبل أكبر عدد ممكن من أعضائها للتدريب على القيادة واكتساب خبراتها
(شكر.)2003،

* املقصود باملوعد احملدد هنا هو االلتزام بالسنة عينها التي من املقرر إجراء االنتخابات فيها وليس املوعد الرسمي حسب اليوم والشهر
من السنة.

** جند أن قيادات العمل األهلي محدودة العدد على الرغم من ارتفاع عدد اجلمعيات املسجلة لدى وزارة الداخلية رسميا حتى نهاية
العام  ، 2007إلى ما يقارب  1543جمعية وهيئة أهلية فلسطينية.

*** وقد الحظت الباحثة أن معظم اجلمعيات قد أجرت انتخاباتها بني عامي ( 2006ــ ،)2007رغم أنها لم جترها منذ فترة ،وقد جاء
ذلك متزامن ًا مع تسلم حركة حماس احلكومة ،وما تبعها من اإلجراءات من قبل احلكومة حول اجلمعيات والهيئات األهلية والقرار الذي
أصدره رئيس الوزارء السابق إسماعيل هنية فيما يخص ترخيص اجلمعيات.
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وقد تبني أن ( )%2.8من حجم الع ّينة تسمح بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة مر ًة واحد ًة وأن
( )%47.2تسمح بالترشح لفترتني متتاليتني فقط ،في حني أن ( )%50العضوية فيها مفتوحة؛
ما يعني أن تلك اجلمعيات تقل فيها فرص التغيير في القيادة وتقل فرص األعضاء في الهيئات
املرجعية في املشاركة في إحداث التغيير اإليجابي من خالل تولي مناصب قيادية داخل مجالس
اإلدارة( .الشكل )2.18

)(%47.2
)(% 50

)(2.8%

شكل ( )2.18التوزيع النسبي حسب عدد الدورات االنتخابية املتتالية التي يحق للعضو فيها الترشح ملجلس اإلدارة
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)( 91.60%

)( 91.60%

)( 91.60%

شكل ( )2.19التوزيع النسبي حسب تولي املناصب اإلدارية من قبل الفرد نفسه ألكثر من مرة واحدة

.

وقد تبني ،أيض ًا ،أن ما نسبته ( )%91.6من ع ّينة اجلمعيات أفادت بحق رئيس مجلس اإلدارة
وأمني السر وأمني الصندوق فيها بالترشح للمنصب نفسه أكثر من مرة واحدة( ،الشكل (.))2.19
وتشير النتائج إلى احلالة التي نراها في جمعيات وهيئات العمل األهلي والتي تعكس احلالة
التي يفرضها النظام األساسي لتلك اجلمعيات والتي ال تشجع على توسيع املشاركة ألكبر عدد
من األعضاء في إدارة وتسيير شؤون اجلمعية؛ نتيجة عدم حتديد عدد مرات العضوية املسموح
بها للعضو الواحد بتولي منصب في مجلس اإلدارة ،وذلك إلعطاء املزيد من الفرص ألعضاء
آخرين في الهيئة املرجعية باملشاركة في إدارة اجلمعية «فالعضوية أبدية في مجالس اإلدارة؛
فلدينا في املجتمع األهلي أناس ولدوا ليكونوا أعضاء مجالس إدارة في مؤسسات ما» (هديل
القزاز.)2006 ،
 2.4.5اجتماعات مجالس اإلدارة في اجلمعيات
ويظهر جلي ًا دور مجالس اإلدارة في إدارة اجلمعيات والهيئات األهلية ،من خالل معرفة كيفية
إدارتها اليومية للجمعيات ،وللوصول إلى ذلك ال بد من التعرف إلى كيفية تنظيم االجتماعات؟

. .1
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ومدى التزام األعضاء بحضور تلك االجتماعات؟ والتعرف ،أيض ًا ،إلى دور اإلدارة التنفيذية في
هذه االجتماعات .وهل هو ضمن املسموح به؟ أم أن هناك جتاوز ًا لهذا الدور إلى أدوار أعضاء
مجالس اإلدارة؟.
 2.4.5.1تنظيم اجتماعات مجالس اإلدارة في اجلمعيات
حدد قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية الفلسطيني في املادة ( ) 21ما يلي« :ينعقد
ّ
مجلس اإلدارة بصورة عادية كل ثالثة شهور على األقل بدعوة من الرئيس أو نائبه» (قانون
اجلمعيات الفلسطيني) ،وستتطرق الباحثة إلى اجتماعات مجلس اإلدارة وستقوم بدراستها
إجراء ضروري ًا مُيكن مجلس اإلدارة من
كوسيلة تساعد على فهم الدور الذي تقوم به ،باعتبارها
ً
متابعة أوضاع اجلمعية والتشاور فيما بينهم حول كيفية إدارة شؤون اجلمعية ،كما وتعكس ،أيض ًا،
املشاركة احلقيقية والفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة في اتخاذ القرار بأعلى قدر من الشفافية
والوضوح.
وعن مدى التزام مجلس اإلدارة بعقد االجتماعات والتزام األعضاء بحضور هذه االجتماعات،
أظهرت الدراسة أن ( )%91.7من اجلمعيات يعقد مجلس إدارتها اجتماعات منتظمة( ،شكل
(.))2.20
)(8.30%

)(91.70%

شكل ( )2.20التوزيع النسبي حسب التزام مجلس اإلدارة بعقد اجتماعات دورية
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أما عن الفترة الزمنية التي تفصل بني اجتماعات مجالس اإلدارة ،فقد وجد أن نسبة ()%33.3
من ع ّينة اجلمعيات تعقد اجتماعات شهرية ،في حني أن ( )%13.9منها تعقد اجتماعاتها كل
شهرين ،والنسبة الباقية والبالغة ( ،)%44.4تعقد اجتماعاتها كل ثالثة شهور
( شكل ( ،))2.21وتنسجم النتيجة مع ما نص عليه القانون الفلسطيني للمؤسسات اخليرية
والهيئات

44.40% 33.30%

%13.9

شكل ( )2.21التوزيع النسبي حسب انتظام االجتماعات زمني ًا

األهلية الفلسطيني في متابعة مجلس اإلدارة لشؤون اجلمعية من خالل عقد االجتماعات
املنتظمة والتي يجب أن ّ
تنظم مر ًة واحد ًة على األقل كل ثالثة شهور.

)(%47.2
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)(% 52.8

%13.9

 2.4.5.2التزام أعضاء مجالس اإلدارة بحضور االجتماعات الدورية
أظهرت الدراسة أن نسبة ( )%47.2من حجم الع ّينة يلتزم أعضاء مجالس إداراتها بحضور
االجتماعات بشكل دائم ،في حني أن ( )%52.8من حجم الع ّينة أفادت بأن أعضاء مجالس
إداراتها يلتزمون باحلضور أحيان ًا (شكل  .)30:4إن عدم التزام أعضاء مجلس اإلدارة بحضور
االجتماعات قد يؤدي إلى صعوبة متابعة القضايا التي تهم اجلمعية والتي من الواجب أن ّ
يطلع
مجلس اإلدارة عليها ويتخذ القرارات بشأنها ،وبالتالي فإن ذلك إما أن يؤدي إلى ّ
تعطل األعمال
وتأخر التنفيذ في الفترة احملددة؛ مما يؤدي إلى اإلضرار مبصالح اجلمعية ،أو قد يؤدي إلى
ّ
تف ّرد عدد محدود من األعضاء باتخاذ القرار نتيجة عدم التزام األعضاء اآلخرين باحلضور ،وقد
يؤدي ،أيض ًا ،إلى أن تأخذ اإلدارة التنفيذية بزمام األمور وتتخذ القرارات التي تراها مناسبة دون
الرجوع إلى مجلس اإلدارة وتصادر حق املجلس في ذلك اجلانب.

)(%47.2

)(% 52.8

شكل ( )2.22التوزيع النسبي حسب اللتزام أعضاء مجلس اإلدارة بحضور االجتماعات

:

 2.4.5.3دور اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعات مجالس اإلدارة
ً
ً
مضاعفة في
أهمية
يكتسب حضور املدير العام أو املدير التنفيذي* اجتماعات مجلس اإلدارة
ظل عدم قيام مجلس اإلدارة بإعداد جدول األعمال والغياب املتكرر لألعضاء؛ وذلك لتوضيح أ ّية
مسائل تتعلّق بتسيير العمل ومناقشة أ ّية استفسارات يرغب مجلس اإلدارة مبناقشتها ،باعتبار
* ذكرت الباحثة مسمى املدير العام أو التنفيذي ،حسب التصنيف الذي جاء في الهيكل التنظيمي لكل جمعية فبعضها لديه مدير عام،
وبعضها لديه مدير تنفيذي وقد التزمت الباحثة بذلك.
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أن املدير العام أو التنفيذي هو الذي سيعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة
في تسيير شؤون احلياة اليومية داخل اجلمعية بالتنسيق مع أعضاء مجلس اإلدارة كل حسب
اختصاصه*.

75%

2.8%

2.8%

8.3%

11.1%

شكل ( )2.23التوزيع النسبي حسب مشاركة املدير العام في اجتماعات مجلس اإلدارة

وقد تبينّ في ( )%75من اجلمعيات أن املدير العام أو التنفيذي يشارك في اجتماعات مجلس
اإلدارة بشكل دائم( ،شكل ( .))2.23كما تبني ،أيض ًا ،أن ( )%88.9من اجلمعيات أفادت بعدم أحقية
املدير بالتصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة ،في حني أكدت ( )%5.6منها حق املدير بالتصويت
داخل مجلس اإلدارة (شكل .)2.24

* ال يحق للمدير التنفيذي التصويت واملشاركة باتخاذ القرارات داخل املجلس.
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)(%94.4

)(% 5.6

شكل ( )2.24التوزيع النسبي حسب حق املدير العام في التصويت على قرارات مجالس اإلدارة

 2.4.6دور مجالس اإلدارة في توفير مصادر الدعم املالي للجمعيات
يتطلب الدور الذي يلعبه مجلس اإلدارة ـ في تنفيذ رؤية وأهداف اجلمعية واملساهمة في
لعب دور أكبر في زيادة املوارد املالية للجمعية من خالل توسيع دائرة العالقات
تفعيل اجلمعية ـ َ
مع مصادر التمويل احمللي ومصادر الدعم اخلارجي ،واختيار وإعداد املشاريع التي تعكس رؤية
اجلمعية وتعمل على حتقيق أهدافها.
)(%28.6
إداراتها في إعداد وكتابة
وأظهرت نتائج الدراسة أن ( )%25من اجلمعيات تشارك مجالس)(%47.2
املشاريع ،و( )%28.6فقط منها تشارك في جتنيد األموال وزيادة مصادر التمويل للجمعية،
و( )%53.1تشارك في توسيع دائرة عالقات اجلمعية مع احمليط اخلارجي ،وأن ما نسبته ()%47.2
من اجلمعيات تصادق مجالس إداراتها على تنفيذ البرامج واخلطط التي تنفذها اجلمعية
(شكل .)2.25

)(%25
)(%53
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)(%28.6

)(%47.2

)(%25
)(%53

شكل ( )2.25التوزيع النسبي حسب مشاركة مجلس اإلدارة في توفير الدعم املالي للجمعية

كما أن ضعف مشاركة مجالس اإلدارة في لعب دور أكبر في زيادة املوارد املالية للجمعية لتنفيذ
.
أهداف اجلمعية ،يضعف القدرة لديها على املشاركة الفعلية واحلقيقية في اتخاذ القرار داخل
اجلمعية حول طبيعة املشاريع والبرامج املنفذة مبا ينسجم مع الرؤية واألهداف احلقيقية
للمؤسسة ،و ُيبقي التساؤل حول ماهية الدور الذي ميارسه مجلس اإلدارة ،وطبيعة املساهمة
التي يقدمها للجمعية لتحقيق رؤيتها ،وعلى ماذا اعتمدت تلك اجلمعيات منذ نشأتها لتمويل
مشاريعها؟.
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 2.4.7إقامة مشاريع مدرة للدخل تساهم في دميومة واستمرارية عمل اجلمعيات
إنشاء مشاريع مدرة للدخل
نوع تلك املشاريع
تستفيد الفئات املستهدفة من تلك
املشاريع بشكل مباشر
تنفق في تغطية املصاريف اإلدارية
ورواتب العاملني

 %19.4من اجلمعيات املشاركة في الدراسة
شراء عقارات أو بيع مواد تدريبية
ال تستفيد بشكل مباشر
نعم

جدول ( )2.2التوزيع النسبي للعينة حسب إقامة مشاريع مدرة للدخل

لكي تتمكن اجلمعيات من االستمرار في تقدمي خدماتها وضمان دميومتها ال بد لها من أن
تعمل على تنويع مصادر الدعم املالي ،وعدم االكتفاء بالدعم املالي من اجلهات املانحة الدولية
األجنبية احلكومية وغير احلكومية .ولكي ال تبقى حتت رحمة املمول ال بد من البحث عن مصادر
متويل أخرى كما في املراحل السابقة وقبل تدفق التمويل اخلارجي املبرمج إلى فلسطني .ومنها
احلصول على التمويل من خالل جمع التبرعات من املجتمع احمللي الرسمي وغير الرسمي،
كذلك العمل على إنشاء مشاريع مدرة للدخل تساعد على ضمان استمرارية اجلمعية ،فقد
تبني من الدراسة أن (  )%19.4من حجم العينة أنشأت مشاريع مدرة للدخل ،وأن تلك املشاريع
كانت على شكل شراء عقارات أو طباعة مواد تدريبية وبيعها ،وقد تبني أن مداخيل تلك املشاريع
تستخدم في اإلنفاق على رواتب العاملني واملصاريف اإلدارية املتعددة ،ولم تساهم في تغطية أي
خدمات مباشرة للجمهور ( جدول .)2.2
فقد مت ّيزت اجلمعيات والتي تأسست في فترة الثمانينيات والتسعينيات باالعتماد على
التمويل اخلارجي واألجنبي في متويل برامجها ،بعكس اجلمعيات اخليرية التي ُأسست قبل تلك
املرحلة« ،اجليل الذي نشأ وتكاثر في سنوات التسعينيات ،بعد نشوء السلطة .هذا اجليل الذي
بحث عن التمويل من أجل التمويل ،وهو األكثر طواعية لشروط املانحني (البرغوثي.)2006 ،
 2.5الوثيق ــة البرنامجي ــة
تلعب اجلمعيات والهيئات األهلية التنموية الفلسطينية دور ًا في تطبيق مبادئ احلكم
الصالح ،ويتضح ذلك من خالل دراسة واقع اجلمعيات والهيئات األهلية واإلجابة عن األسئلة
التالية:
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هل توجد وثيقة برنامجية لدى اجلمعية؟ وهل تساهم الهيئة املرجعية ومجلس اإلدارة في
صياغة الوثيقة البرنامجية؟ وفي حال إجراء أي تعديل عليها ،من له الدور األكبر في ذلك؟
هل هي الهيئات املرجعية؟ أم العاملون؟ أم اخلبراء اخلارجيون؟ وهل توجد لدى اجلمعية
خطة إستراتيجية؟ وما مدى انسجامها مع الوثيقة البرنامجية؟ وما هي اجلهات التي شاركت
في وضعها؟.
 2.5.1امتالك اجلمعيات والهيئات األهلية الوثيقة البرنامجية
ينظر إلى وجود الوثيقة البرنامجية( :الرؤية ،الرسالة ،األهداف) في اجلمعية ،كمؤشر مهم من
مؤشرات احلكم الصالح؛ لذا فقد تنبهت اجلمعيات التنموية إلى ضرورة وجود وثيقة برنامجية
للجمعية ،ألهميتها كمرشد عند صياغة البرامج واملشاريع التي تخدم الفئة املستهدفة التي
أنشئت اجلمعية من أجل حتقيق مصاحلها ورعايتها.

)(5.60%

)(94.40%

شكل ( )2.26التوزيع النسبي حسب وجود الوثيقة البرنامجية في اجلمعيات

ساهم اهتمام اجلمعيات ـ جديدة العهد ـ في صياغة الوثيقة البرنامجية بالوصول إلى نسبة
( )%94.4من اجلمعيات التي أعدت وثيقة برنامجية (الشكل (.))2.26
.
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 2.5.2صياغة الوثيقة البرنامجية
تقود الكيفية التي تتم فيها صياغة الوثيقة البرنامجية * إلى معرفة دور الهيئة املرجعية في
صياغة الوثيقة البرنامجية ومدى عكسها لوجهة نظر األفراد واألعضاء ورؤيتهم لعمل اجلمعية
كجهة مرجعية.

91.70%

45%

33.30%

33.30%

شكل ( )2.27التوزيع النسبي حسب مشاركة األطراف املختلفة في وضع الوثيقة البرنامجية

أظهرت الدراسة أن ( )%33.3من اجلمعيات يشارك فيها بعض األعضاء من الهيئة العامة في
إقرار الوثيقة البرنامجية وليس ثلثي األعضاء حسب ما نص عليه القانون ،فيما أكدت نسبة
( )%91.7من الع ّينة أن العاملني في اجلمعية قد شاركوا في وضع الوثيقة البرنامجية ،وأكدت
نسبة ( )%33.3من حجم الع ّينة أن خبراء خارجيني قد شاركوا في وضع الوثيقة البرنامجية
للجمعية ،في حني أكدت ( )%45من حجم الع ّينة أن أعضاء من مجلس اإلدارة قد شاركوا في
وضع الوثيقة البرنامجية (شكل (.))2.27

* وجدت الباحثة خالل اللقاءات مع الفئة املبحوثة أن تلك اجلمعيات قد نفذت ورش عمل تضم العاملني في اجلمعية وخبراء خارجيني
باإلضافة أحيان ًا إلى أعضاء من مجلس اإلدارة ،وأعضاء من الهيئة املرجعية ،إما لصياغة الوثيقة البرنامجية وإما ملراجعة الوثيقة
البرنامجية وإجراء التعديالت التي تراها مناسبة ،وأن ذلك النشاط يتم تنفيذه ومتابعته واإلشراف عليه من اإلدارة التنفيذية وتتم
صياغة النتائج والتقرير النهائي من طرف اإلدارة التنفيذية.
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 2.5.2املصادقة على تعديالت الوثيقة البرنامجية
أكدت نسبة ( )%30.6فقط من حجم الع ّينة أن الهيئات املرجعية هي التي صادقت على
تلك التعديالت ،فيما أكدت ( )%41.7من حجم الع ّينة أن مجلس اإلدارة هو الذي يصادق على
التعديالت (شكل (.))2.28

) ( 41.70%

) ( 30.60%

شكل ( )2.28التوزيع النسبي حسب دور الهيئة املرجعية ومجلس اإلدارة في املصادقة على تعديالت الوثيقة البرنامجية

نالحظ من النتائج السابقة أن هناك أربعة أطراف قد شاركت في وضع الوثيقة البرنامجية
وفي إجراء التعديالت واملصادقة عليها ،وعلى الرغم من أن كل طرف هو فاعل بشكل أو بآخر
في إدارة اجلمعية ،إ ّال أن دور كل طرف يجب أن يتوافق مع مبادئ احلكم الصالح ويتفق مع
القانون.
واستناد ًا إلى تعريف الوثيقة البرنامجية فإنها تتكون من العناصر الثالثة التالية( :الرؤية،
والرسالة ،واألهداف) ومبا أن الوثيقة البرنامجية تعتبر جزء ًا ال يتجزّأ من النظام األساسي
ألية جمعية ،انسجام ًا مع ما جاء في نص قانون رقم ( )1لسنة 2000م بشأن اجلمعيات اخليرية
والهيئات األهلية ،وفي املادة ( )23حول اجلمعية العمومية حتت بند تشكيلها واختصاصاتها:
«تختص اجلمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة وفق ًا لنظامها األساسي» (قانون اجلمعيات الفلسطيني) فإن صياغة الوثيقة
البرنامجية بعناصرها الثالثة وإجراء أي تعديل عليها واملصادقة عليها هي من اختصاص الهيئات
املرجعية (اجلمعية العمومية) ،في حني نالحظ من النتائج أن ( )%33.3من حجم الع ّينة قد
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شارك أعضاؤها من الهيئة املرجعية في وضع الوثيقة البرنامجية وليس كل الهيئة املرجعية ،وأن
( )%36.8من الع ّينة شارك أعضاء من هيئاتها املرجعية في التعديالت على الوثيقة البرنامجية،
نص القانون* املنظم لعمل اجلمعيات والهيئات األهلية والذي وافقت عليه منظمات
في حني ّ
العمل األهلي ،أيض ًا ،في املادة (« )23على أن تصدر القرارات باألغلبية املطلقة ألعضاء اجلمعية
العمومية فيما يخص تعديل النظام األساسي ،وبأغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية فيما يخص حل
اجلمعية أو الهيئة أو إدخال تعديل في نظامها» (قانون اجلمعيات الفلسطيني).
وبذلك تكون مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في تعديل وصياغة الوثيقة البرنامجية من خالل
عضويتهم في الهيئة العمومية وليس من خالل عضويتهم في مجلس اإلدارة ،ولكن أظهرت
النتائج أن ( )%41.7من حجم الع ّينة أفادت بأن مجلس إدارتها قد شارك في إجراء التعديالت
من دون مشاركة الهيئة املرجعية؛ األمر الذي يتعارض مع ما نص عليه القانون في الفصل
اخلامس ،املادة (« )17يعتبر مجلس اإلدارة في أية جمعية أوهيئة أهلية مسؤو ًال عن جميع أعمالها
ونشاطاتها» .وفي املادة ( )18يتضح اختصاص مجلس اإلدارة «بإدارة شؤون اجلمعية أو الهيئة
وإعداد اللوائح أو األنظمة والتعليمات الالزمة» .كما جاء في فقرة أخرى من املادة نفسها «تقدمي
التقارير السنوية اإلدارية واملالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية» .ونص،
أيض ًا ،على «دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غير عادية لالجتماع وتنفيذ قراراتها طبق ًا
ألحكام القانون» ويندرج إجراء أي تعديل على الوثيقة البرنامجية حتت هذا البند؛ ما يوجب
على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العمومية الجتماع غير عادي إلجراء التعديالت على الوثيقة
البرنامجية (قانون اجلمعيات الفلسطيني).
 2.6النظم اإلدارية واملالية في اجلمعيات والهيئات األهلية
يعتبر وجود نظم مالية وإدارية متوافقة مع مبادئ احملاسبة الدولية املتعارف عليها ،أو ما
يعرف مبعايير التقارير املالية الدولية باإلضافة إلى معايير احملاسبة املتعارف عليها للمؤسسات
غير الهادفة للربح مؤشر ًا من مؤشرات احلكم الصالح ،ويعتبر النظام احملاسبي في أية مؤسسة
العمود الفقري في عملها حيث إن وجود نظام محاسبي جيد ميكّ ن املؤسسة من توفير معظم
العناصر الضرورية للتق ّيد مببادئ الشفافية مبا في ذلك إعداد وتقدمي التقارير املالية وتوفير
العناصر األساسية املطلوبة لنظام رقابة داخلي ميكّ ن املؤسسة من كشف األخطاء وتصحيحها
في الوقت املناسب ومينع حدوث خروقات حلساباتها وسجالتها املالية (أمان .)2007:8:
* قانون اجلمعيات والهيئات األهلية رقم ( )1للعام .2000
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 2.6.1الشفافية املالية
في هذا اجلزء من الدراسة سيتم استعراض اإلجراءات املتبعة في جمعيات وهيئات العمل
األهلي في تطبيق مبدأ الشفافية ،والتأكد من وجود التقارير املالية السنوية ،ونشرها للعموم،
ومعرفة دور مجلس اإلدارة (من خالل أمني الصندوق) في املشاركة في إعداد هذه التقارير
واالطالع على دور الهيئات املرجعية في املراجعة واملصادقة على التقارير املالية السنوية ،حسب
ما جاء في القانون.
 2.6.1.1التقارير املالية السنوية
للتأكد من وجود نظام محاسبي جيد يكفل وجود نظم املساءلة والتق ّيد مببادئ الشفافية
في عمل اجلمعيات والهيئات األهلية حسب األصول املتعارف عليها ووفق مبادئ احملاسبة الدولية
ومبوجب القانون الفلسطيني ،يجب قياس مدى ّ
توفر التقارير املالية السنوية املدققة من ِقبل
ومصادق عليها من الهيئات املرجعية للجمعيات ،وكذلك التعرف إلى آليات إعداد
مدقق خارجي
ٍ
التقارير املالية وكيفية نشرها ،ومدى مساهمة مجلس اإلدارة في ذلك ،وكذلك االطالع على دور
الهيئات املرجعية في مراجعتها واملصادقة عليها.

)(13.9%

)(86.1%

شكل ( )2.29التوزيع النسبي حسب إعداد التقارير املالية السنوية

يجب على اجلمعيات أن تعمل على إعداد التقارير املالية لتحقيق املزيد من الشفافية في
عملها في اجلمعيات خاصة السنوية منها على أقل تقدير؛ لتمكني األطراف من مساءلة اإلدارة
ً
ً
عالية من
استجابة
التنفيذية حول الوضع املالي للجمعية .وقد أظهرت الدراسة أن هناك
.
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اجلمعيات فيما يخص إعداد التقارير املالية السنوية ،حيث تبينّ أن ( )%86.1من اجلمعيات
توجد لديها تقارير مالية سنوية ،في حني أن ( )%13.9ال تعمل على إعداد تقارير مالية سنوي ًا
(الشكل (.))2.29
 2.6.1.2نشر التقارير املالية السنوية
يسهم نشر التقارير املالية واإلدارية السنوية من خالل وسائل اإلعالم املتعددة واملتاحة
للجمهور ،في حتقيق مزيد من الشفافية ومتكني املواطن من االطالع على األعمال املالية
للجمعية ،فمن واجب اجلمعيات الوصول إلى املواطن من خالل املعلومات ،ومن املستحب أن تبادر
املنظمات األهلية إلى نشر تقاريرها املالية السنوية مع تقرير مدقق احلسابات في الصحف احمللية
وغيرها من الوسائل اإلعالمية األخرى ،وخالل فترة وجيزة من السنة املالية (أمان.)2007 ،
إ ّال أنه تبني من الدراسة أن ( )%52.8من اجلمعيات ال تنشر تقاريرها السنوية ،في حني أن
( )%47.2فقط منها تنشر هذه التقارير (الشكل (.))2.30
)(47.2%

)(52.8%

شكل ( )2.30التوزيع النسبي حسب نشر التقارير املالية السنوية للعموم

.
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)(52.8%

.

 2.6.1.3دور مجالس اإلدارة في إعداد التقارير املالية السنوية
يعتبر إعداد التقارير املالية السنوية من مهام مجلس اإلدارة وفق الصالحيات املمنوحة له
من الهيئات املرجعية ،وهي مسؤولية حددها القانون ،ورغم قيام الدائرة املالية لدى الغالبية من
اجلمعيات املبحوثة بإعداد التقارير املالية ،إ ّال أن ذلك ال يعفي مجلس اإلدارة بشكل عام وأمني
الصندوق بشكل خاص ،من املشاركة في إعداد التقارير املالية كجهة رقابة ومتابعة ألعمال اإلدارة
التنفيذية.
وقد أظهرت الدراسة أن ما نسبته ( )%33.3فقط من اجلمعيات أفادت بأن أمني الصندوق
يشارك في إعداد التقارير املالية السنوية( ،شكل ( ))2.31وأن عدم مشاركة أمني الصندوق متنعه
من االطالع على تفاصيل األمور واإلجراءات املالية التي تنفذها اإلدارة التنفيذية ،والتي من
املمكن أن تسهل على مجلس اإلدارة مساءلة اإلدارة التنفيذية حول األمور املالية املختلفة في
اجلمعية.
61.10%

33.30%

5.60%

شكل ( )2.31التوزيع النسبي حسب مشاركة أمني الصندوق في إعداد التقارير املالية
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 2.6.1.4دور الهيئات املرجعية في مراجعة التقارير املالية السنوية واملصادقة عليها
يشرف مجلس اإلدارة على أداء اإلدارة التنفيذية ألعمال اجلمعية ،وتقوم الهيئة املرجعية
مبساءلته عن كيفية إدارته ألموال اجلمعية ،والهيئة املرجعية بدورها مساءلة أمام القانون ،لذا
.
سيتم قياس مدى قيام الهيئات املرجعية بدورها في مراجعة التقارير املالية واملصادقة عليها،
والتأكد من عدم هدر أموال اجلمعية في غير أوجه الصرف املقررة لها .وقد وصفت (أمان)
املشاركة الفاعلة بتعيني جلنة تدقيق داخلية لإلشراف على الشؤون املالية في اجلمعية فأفادت
بأن« :املشاركة الفعالة للجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ،لهذا كان ال
بد من وجود مراجعة مستمرة ودقيقة من قبل أشخاص آخرين في اجلمعية غير الذين قاموا
بتنفيذ املعاملة؛ للتأكد من التطبيق السليم لإلجراءات» (أمان.)2007،
وأظهرت النتائج أن ( )%47.2من اجلمعيات فقط تصادق هيئاتها املرجعية على التقرير املالي
في نهاية السنة املالية ،وأن ( )%52.8منها يصادق أعضاء الهيئة املرجعية فيها على التقرير املالي
في نهاية كل دورة انتخابية * (شكل ( .))2.32تتنافى تلك النتائج مع مبادئ املساءلة والنزاهة
في عمل اجلمعيات األهلية ،وتتنافى مع ما جاء في قانون اجلمعيات والهيئات األهلية للعام
نصت على أن يقدم مدقق احلسابات تقرير ًا عن املركز املالي للجمعية
 ،2000في املادة ( )30والتي ّ
أو الهيئة عن السنة املالية املنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي إلقراره واملصادقة
عليه.
52.80%

47.20%

شكل ( )2.32التوزيع النسبي حسب للمصادقة على التقارير املالية السنوية من الهيئات املرجعي
.
* مدة الدورة االنتخابية تتحدد حسب النظام األساسي للجمعية ،وتتراوح بني (سنتني ـ ثالث سنوات)؛ ما يعني أن بعض اجلمعيات
تصادق الهيئة املرجعية على تقاريرها املالية مر ًة واحد ًة كل ثالث سنوات أو كل سنتني.
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 2.6.1.5التدقيق املالي اخلارجي
ال بد من ّ
توفر بيئة سليمة لنجاح نظام محاسبي جيد ،وهذه البيئة تقاس باإلجراءات
والسياسات واألفعال التي تعكس توجهات اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية ،مبا فيها الهيئة
العامة واإلدارة التنفيذية ومن ضمنها اختيار مدقق حسابات خارجي.
ومن األهمية مبكان ،أن تخضع كافة الشؤون املالية للجمعيات للتدقيق اخلارجي ،للتعرف
إلى كيفية إنفاق أموال اجلمعية والتأكد من استخدامها بالشكل األمثل والعمل على اكتشاف
األخطاء في حال وقوعها.
وتبينّ في الدراسة أن جميع اجلمعيات تقوم بعملية التدقيق اخلارجي ،وتنفذه جهة مستقلة
ومحايدة عن اإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة اجلمعية ،ولكن هل يتم اختيارها من ِقبل الهيئات
املرجعية في اجلمعيات والهيئات األهلية؟ .أظهرت الدراسة أن ( )%44.4فقط من اجلمعيات تقوم
الهيئة املرجعية باختيار مدقق احلسابات ،وأن ( )%66.6من الهيئات املرجعية ال تختار مدقق
حسابات اجلمعية (شكل ( ،))2.33ويتعارض ذلك مع ما نص عليه القانون في املادة (« )23وتعقد
اجلمعية العمومية اجتماع ًا عادي ًا مر ًة واحد ًة كل سنة على األقل ،للنظر في تقرير مجلس
اإلدارة عن نشاطات اجلمعية أو الهيئة وتقرير مدقق احلسابات عن مركزها املالي واملصادقة عليه
وتعيني مدقق احلسابات وغير ذلك.

)(44.40%

)(66.60%

شكل ( )2.33التوزيع النسبي حسب مشاركة الهيئة املرجعية في اختيار مدقق حسابات اجلمعية
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 2.7املساءلة في عمل اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية
تعتبر املساءلة من أهم أسس احلكم الصالح التي تساهم في حتسني أداء اجلمعية وتقدميها
َ
أفضل اخلدمات؛ من خالل االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات املتوفرة؛ لذا كان ال بد من أن
تكون هناك عملية متابعة وتقييم بشقيها الداخلي واخلارجي ،تساعد على التن ّبه للمخاطر التي
قد تهدد عمل اجلمعية؛ ما يعطي الفرصة للعمل بشكل مباشر وسريع حلل تلك اإلشكاليات
والتغلب عليها.
 2.7.1املتابعة والتقييم الداخلي في اجلمعيات والهيئات األهلية
تكتسي عملية التقييم واملتابعة الداخلية في اجلمعيات أهمية كبيرة من أجل تصويب أوضاع
اجلمعية بشكل مستمر وحمايتها من االنحراف عن مسارها الصحيح ،وللتعرف إلى مدى جدية
اجلمعيات في تنفيذ تلك العملية بشكل دائم ،ال بد من التعرف إلى السياسات واإلجراءات
املتبعة في اجلمعية لتحقيق ذلك ،والتأكد من وجود نصوص في النظام األساسي خاصه
باملتابعة والتقييم ،ومدى تطبيق هذا البند ،ومدى مشاركة الهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة
في عملية التقييم وطبيعة هذه املشاركة.
 2.7.2وجود بند في النظام األساسي ينص
على املتابعة والتقييم لبرامج ومشاريع اجلمعية
ال يوجد لدى معظم اجلمعيات نصوص خاصة في أنظمتها حول وجوب املتابعة والتقييم
املستمر للجمعية ،فقد أظهرت النتائج أن ( )%25من اجلمعيات أفادت بأن لدى جمعياتها بند ًا
في النظام األساسي ينص على وجوب عملية املتابعة والتقييم ،فيما أكدت ما نسبته ( )%75من
اجلمعيات عدم وجود بند في النظام األساسي للجمعية ينص على ذلك (شكل (.))2.34
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25%

25%

75%

75%

شكل ( )2.34التوزيع النسبي حسب توفر بند في النظام األساسي للمتابعة والتقييم

 2.7.3األطراف املشاركة في عملية املتابعة والتقييم في اجلمعيات
للهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة دور أساسي في عملية تقييم البرامج واملشاريع التي تنفذها
اجلمعية ،وذلك من خالل اإلشراف واملشاركة مع اإلدارة التنفيذية في إجراء ذلك التقييم،
واعتماد النتائج والتوصيات لعملية التقييم الشامل لبرامج وأنشطة اجلمعية ،واالطالع على
تقارير التقييم املقدمة للجهة املانحة50% .
50%

21.7%

21.7%

8.3%
0

8.3%

.

0

( )2.35التوزيع النسبي حسب اجلهات التي تطلب إجراء عملية التقييم واملتابعة
شكل
.
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تبني أن ( )%50من جمعيات الع ّينة أفادت بأن التقييم يتم بناء على طلب من املمولني ،وذلك
بهدف متابعة املمولني كيفي َة إنفاق اجلمعية أموا َلها ،حسب األهداف التي مت االتفاق عليها،
وهنا ال بد من ذكر أن املطالبة باملتابعة والتقييم من املمولني ،السيما األوروبيني واألميركيني،
كانت ألسباب تتعلّق أكثرها بالتأكد من عدم صرف تلك املبالغ على أهداف قد تكون سياسية
أو لها عالقة بالشأن الفلسطيني اخلاص؛ لذا فإن التقييم األساسي هو من صالحيات الهيئات
املرجعية ـ املالك القانوني لتلك اجلمعيات ـ إ ّال أن الدراسة أثبتت أن ( )%8.3من الهيئات املرجعية
تطلب إجراء تقييم للبرامج واملشاريع ،في حني أن ( )%21.7من حجم الع ّينة أفادت بأن التقييم
بناء على طلب مجلس اإلدارة ( .شكل (.))2.35
يجري ً

75.00%

39.20%

8.30%

شكل ( )2.36التوزيع النسبي حسب األطراف املشاركة في التقييم واملتابعة

وفيما يتعلّق مبشاركة األطراف املختلفة في عملية تقييم برامج اجلمعية ،أظهرت النتائج
أن ( )%8.3من حجم الع ّينة يشارك فيها أعضاء من الهيئة املرجعية في عملية التقييم ،وأن
( )%39.2من حجم الع ّينة يشارك فيها مجلس اإلدارة ،في حني أن ( )%75يشارك فيها العاملون
في عملية التقييم داخل اجلمعية( .شكل ( .))2.36إن عدم اهتمام الهيئات املرجعية ومجالس
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اإلدارة بعملية التقييم واملتابعة وعدم املشاركة من طرفها يؤدي إلى ضعف القدرة لديها على
لعب دورها في إدارة شؤون اجلمعية؛ إذ كيف لها أن متتلك القدرة على وضع السياسات ما لم تكن
مطلعة على سير عمل تلك اجلمعيات ومتأكدة من أنها تعمل وفق الرؤية واخلطة اإلستراتيجية
اخلاصة بها.
 2.7.4التقييم اخلارجي على أداء اجلمعية
بعد إجراء التقييم الداخلي؛ فإن على اجلمعيات القيام بعملية متابعة وتقييم خارجي للتأكد
من االلتزام بكافة األسس واملعايير التي تتفق مع مبادئ احلكم الصالح في إدارة العمل األهلي،
والتأكد من عدم مخالفتها ما نص عليه القانون ،وهناك عدة جهات من املمكن أن تشارك في ذلك
ومنها :اجلهات الرسمية احلكومية واملتمثلة بالوزارة جهة االختصاص والتي تتابع وتشرف على
أعمال اجلمعية وفق ما نص عليه قانون اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطيني .واالستعانة
بخبراء خارجيني لتقييم أنشطة اجلمعية ،باإلضافة إلى املمول الذي يسعى إلى التأكد من
صرف أمواله في اإلطار املتفق عليه وبأفضل السبل ،على أ ّال تتجاوز املشاركة ذلك وتذهب إلى
التدخل في توجهات اجلمعية وأهدافها في املجتمع.
تساعد مشاركة تلك األطراف ،كل في مجال اختصاصه وفي إطار مسؤولياته على تعزيز مبدأ
املساءلة والشفافية في عمل اجلمعيات والهيئات األهلية وتساهم في تنفيذ البرامج واملشاريع
التي تنسجم مع رؤية اجلمعية ورسالتها ،ومتكّ ن من استخدام املوارد املتاحة لدى اجلمعية على
أفضل وجه.
 2.7.5دور اجلهات الرسمية في اإلشراف على أنشطة اجلمعية
حدد قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية الفلسطيني في املادة رقم ( )6أن اجلمعيات
والهيئات األهلية مطالبة باخلضوع إلشراف وزارة االختصاص* مبا حتدده طبيعة عمل كل
جمعية ،لتولي الوزارة املختصة مسؤولية متابعة عمل اجلمعيات والهيئات ،وفق ًا ألحكام هذا
القانون.
وقد وجدت الدراسة أن ( )%88.8من اجلمعيات املبحوثة أفادت بأنها لم تخضع على اإلطالق
إلشراف جهة االختصاص (شكل ( .))2.37وهنا يطرح التساؤل حول غياب دور اجلهات الرسمية
املختصة ـ وزارة اإلختصاص ـ وهل هو لعدم إدراك تلك اجلهات لدورها حسب ما نص عليه
* وزارة االختصاص :الوزارة التي يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
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القانون ؟ أم أن تلك اجلهات ال متتلك الكادر الفني واملهني القادر على املتابعة لعمل تلك
اجلمعيات ؟ وال تتوفر لديها آليات متابعة وتقييم متكنها من رصد تلك اجلمعيات ومساعدتها
على تصويب مسارها إذ دعت احلاجة لذلك ؟ أم أن هناك رفض ًا من قبل تلك اجلمعيات لتدخل
جهات االختصاص.
88.80%

5.60%

5.60%

شكل ( )2.37التوزيع النسبي حسب خضوع اجلمعية لإلشراف من وزارة االختصاص

 2.7.6مشاركة اجلهات املمولة في تقييم املشاريع التي متولها
يشترط بعض املمولني املشاركة في تقييم املشاريع التي تنفذها اجلمعية؛ بهدف التأكد من
أن اجلمعية قد التزمت ببنود االتفاقية املوقعة بينهما.
فقد أظهرت الدراسة أن ( )%13.9من اجلمعيات تخضع للتقييم الدائم من قبل املمولني ،وأن
( )%8.3غالب ًا ما تخضع للتقييم من املمولني ،وأن ( )%16.7أحيان ًا (شكل ( .))2.38ونالحظ من
النتائج أن اجلمعيات تخضع للتقييم من املمولني أكثر مما تخضع ملتابعة اجلهات الرسمية.
.
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16.70%
13.90%

8.30%

شكل ( )2.38التوزيع النسبي حسب مشاركة املمولني في تقييم املشاريع التي ميولونها

 2.8الشفافية في نشر املعلومات لدى جمعيات وهيئات العمل األهلي
من املفيد التمييز بني مستويني من الشفافية في املنظمات األهلية املستوى الداخلي
واملستوي اخلارجي ،إلى أن ذلك ال يعني أن يتم التعامل معهما كل على حدة؛ فالشفافية في كال
االجتاهني يجب أن تكون متالزمة في عمل الهيئات األهلية ،ولكي توصف اجلمعية بأنها تراعي
مبدأ الشفافية في نشر املعلومات عليها أن تراعي املستويني مع ًا.
 2.8.1الشفافية الداخلية
الشفافية الداخلية تعني توفر املعلومات الالزمة حول البنى والهياكل التنظيمية في اجلمعية،
وتوضح النظم املالية واإلجراءات اإلدارية املتبعة في اجلمعية والتي متكّ ن العاملني من التعرف
إلى اجلمعية واالنخراط فيها بكل يسر وسهولة ،ومتكنها من فهم املهام املطلوبة مبا ال يتعارض
مع سياسات اجلمعية .وملعرفة مدى تطبيق ذلك في جمعيات وهيئات العمل األهلي؛ أظهرت
النتائج أن ( )%84من اجلمعيات يوجد لديها هيكل تنظيمي ينظم عملها ،وأن ( )%75.6أفادت
بأن الهيكل التنظيمي فيها مفتوح لدى جميع العاملني كما تبني أن ( )%84منها لديها وصف
وظيفي لكل مسمى وظيفي.
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)( 81.2%

)( 84%

)( 75.6%

)(81.2%
)(84%

شكل ( )2.39التوزيع النسبي حسب توفر اإلجراءات التي تعكس الشفافية الداخلية فيها

أفاد ما نسبته ( )%81.2من اجلمعيات بأن موظفيها يتمتعون بعقود عمل مكتوبة ،وأن
( )%81.2منها تستخدم دليل النظم املالية واإلدارية في تنظيم العمل والعالقات داخل اجلمعية
أو الهيئة (شكل ( .))2.39وتشير النتائج أعاله ،إلى أن اجلمعيات والهيئات األهلية التنموية
تتمتع بدرجة عالية من الشفافية الداخلية من حيث توفر املعلومات ،ورمبا يعود ذلك إلى وجود
طواقم عمل مهنية فيها* ،األمر الذي ال يتوفر لدى اجلمعيات والهيئات اخليرية واملنظمات
القاعدية املوجودة في األرياف ،كما لوحظ في السنوات األخيرة أن هناك تخصيص ًا لنسبة عالية
من التمويل لبناء القدرات وتطوير املؤسسات ،وذلك ما تؤكده النتيجة التي مت التوصل إليها
في البحث حول نوع اخلدمات املقدمة من اجلمعيات املشاركة ،فقد تبني أن ( )%47.2من حجم
الع ّينة تقدم برامج متكني وبناء القدرات ،وال يفوتنا ،أيض ًا ،أن اهتمام بعض اجلمعيات بذلك
يعود لشروط التمويل ،التي أصبحت تشترط توفر النظم املالية واإلدارية وفق مبادئ احلكم
الصالح ،كأحد الشروط الواجب توفرها في اجلمعيات الراغبة في متويل مشاريعها.
* خضعت هذه الطواقم للعديد من برامج التدريب والتطوير لقدراتها املهنية والتي انعكست إيجاب ًا على أدائها داخل تلك اجلمعيات.
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 2.8.2الشفافية اخلارجية
كما أن للشفافية الداخلية أهمية؛ فإن للشفافية اخلارجية أهمية ،أيض ًا؛ بهدف حصول
اجلمهور على املعلومات التي يحتاجها حول برامج اجلمعية ومشاريعها لالستفادة منها،
عما مت من إجنازات حققتها اجلمعية فقط ،بل أن
والشفافية اخلارجية ال تعني نشر املعلومات ّ
تنشر معلومات حول املشاريع املستقبلية والتي تسعى إلى تنفيذها ،كما أن الشفافية تعني نشر
املعلومات في الوقت املناسب للجمهور .وتوفير البيانات للجمهور ،خاصة املستهدفني واملنتفعني
من نشاط املنظمة والباحثني ،إضافة إلى املمولني (أمان.)2007 ،
 2.8.3السياسات واإلجراءات التي مُت ِّكن من نشر املعلومات
لكي تتمتع اجلمعيات بصفة الشفافية في نشر املعلومات ال بد من أن تعمل على صياغة وإقرار
مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تساعد ومتكن اإلدارة التنفيذية من نشر املعلومات
للجمهور ،ومتكن اجلمهور ،أيض ًا ،من حرية الوصول للمعلومات التي يرغب في احلصول عليها؛
لذا فإن املسؤولية التي تقع على عاتق اجلمعيات في إيصال املعلومات للجمهور كبيرة وعلى كل
جمعية أن تستخدم كافة الوسائل املمكنة واملتاحة والتي تتناسب مع حجم اإلمكانيات املادية
املتوفرة لديها.

28%

25.%

شكل ( )2.40التوزيع النسبي حسب وجود سياسات خاصة بنشر املعلومات في اجلمعيات
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 2.8.4وجود سياسات داخل اجلمعيات خاصة بنشر املعلومات
وقد تبني من الدراسة أن اجلمعيات التي يتوفر لديها قرار من مجلس اإلدارة بنشر املعلومات
بلغت ( )%25من حجم الع ّينة ،وأن ( )%28من حجم العني تخصص بند ًا في املوازنة العامة
السنوية لنشر املعلومات (شكل ())2.40؛ ونالحظ أن النتائج تعكس عدم اهتمام مجالس اإلدارة
أو الهيئات املرجعية بأهمية نشر املعلومات حول اجلمعية ،وأن كافة احملاوالت التي تقوم بها
اجلمعيات في نشر معلومات هي باجتهاد شخصي من اإلدارة التنفيذية للجمعية ،ذلك يعني أن
عملية نشر املعلومات غير منتظمة ،فاإلدارة التنفيذية سوف تقوم بنشر املعلومات متى شاءت
وكيفما تريد ،وذلك لعدم وجود أية أنظمة أو موازنات مخصصة لذلك البند من قبل اإلدارة
العليا في اجلمعية.
 2.8.5اإلجراءات املتبعة في نشر املعلومات
حتتاج سياسات الشفافية في نشر املعلومات إلى إجراءات تترجمها على أرض الواقع؛ لذا كان
ال بد للجمعيات من تبني إجراءات تساهم في نشر املعلومات بني اجلمهور وكل مؤسسة أو جمعية
حسب اإلمكانات املادية املتوفرة لديها ،وقد تنوعت اإلجراءات التي استخدمتها اجلمعيات .لذا
سوف نتعرف في ذلك اجلزء من الدراسة إلى أهم اإلجراءات والوسائل املستخدمة في اجلمعيات
لنشر املعلومات وتيسير الوصول إليها من قبل اجلمهور ومن يحتاجها .مثل املواقع اإللكترونية
واستخدام وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة( :الصحف ،اإلذاعة ،التلفاز) وانتهاء
بالوسائل املطبوعة مثل( :امللصقات ،النشرات ،والتقارير املطبوعة).
 2.8.5.1املوقع اإللكتروني
أصبح اإلنترنت ـ مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ـ من أكثر الوسائل استخدام ًا
بني الناس ،ومكّ ن اجلمهور من احلصول على املعلومة بأسرع وقت وأقل جهد وكلفة؛ لذا كان
ال بد للجمعيات واملؤسسات من أن تستخدمه كوسيلة لنشر املعلومات .فهل متكنت اجلمعيات
من استخدام تلك التقانة في توصيل املعلومة للجمهور؟ وهل استطاع اجلمهور احلصول على
املعلومة بشفافية عالية من خاللها ،أظهرت الدراسة أن ( )%100من حجم الع ّينة يتوفر لديها
موقع إلكتروني خاص بها ،وأن ( )%47.6من حجم الع ّينة لديها موظف خاص بتحديث
املعلومات (الشكل (.))2.41
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100%

47.60%

شكل ( )2.41التوزيع النسبي حسب استخدام اجلمعيات للموقع اإللكتروني لنشر املعلومات

 2.8.5.2استخدام وسائل اإلعالم في نشر املعلومات
إن حجم عمل اجلمعيات ،واإلمكانيات املادية املتوفرة لديها ،لها األثر األكبر في حتديد
الوسائل التي من املمكن استخدامها في نشر املعلومات حول برامجها وأنشطتها ،ولقد متيزت
اجلمعيات والهيئات األهلية قيد الدراسة بأنها من اجلمعيات التي حتصل على متويل يصل لدى
البعض منها إلى مئات اآلالف من الدوالرات و منها ما يزيد على املليون دوالر سنوي ًا  ،وبالرغم
من ذلك ال جند بند ًا في املوازنة يختص بنشر املعلومات ،فقد أظهرت النتائج أن ( )%19فقط
تشتري بث ًا إذاعي ًا لإلعالن عن نفسها ،وأن ( )%25.2تشتري بث ًا تلفازي ًا ،وأن ( )%19فقط تشتري
مساحات في الصحف لإلعالن عن نفسها ،في حني أن ( )%5.6من اجلمعيات فقط تشتري
(مساحات في األماكن العامة لإلعالن عن نفسها) (الشكل (.))2.42
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)(5.6%
)(19%

)(19%

)(25.2%

شكل ( )2.42التوزيع النسبي حسب استخدام وسائل اإلعالم لنشر املعلومات عن اجلمعيات

وقد بررت الفئة املبحوثة ذلك بعدم توفر األموال الالزمة ،واملتتبع ،أيض ًا ،للصحف ووسائل
اإلعالم األخرى يجد أن اإلعالنات تقتصر على إعالنات توظيف ،أو طرح عطاءات خاصة
مبشاريع وبرامج محددة ،اللهم إال أن بعض اجلمعيات مثل تلك التي تعمل في مجال حقوق
العاملني تستخدم الصحف في توعية العمال بحقوقهم ،وكذلك إحدى اجلمعيات العاملة
في مجال النزاهة واحلكم الصالح تستخدم املساحات اإلعالنية في األماكن العامة لتوعية
اجلمهور ،وبعض اجلمعيات النسوية تستخدم وسائل اإلعالم لتوعية النساء بحقوقهن ،إال أن
تلك اجلمعيات قلية العدد.
 2.8.5.3استخدام املطبوعات في نشر املعلومات
تقوم اجلمعيات والهيئات األهلية باستخدام الوسائل املطبوعة (امللصقات والنشرات والتقارير
الدورية واملجالت) لإلعالن عن مشاريعها وبرامجها ،وتعتبر تلك الوسائل األكثر استخدام ًا من
بني الوسائل األخرى ،ولعلها ارتبطت أص ًال بالعمل األهلي حتديد ًا أكثر من غيرها من القطاعات
األخرى ،ورمبا يرجع ذلك ،إلى قلة تكلفتها مقارنة مع غيرها من وسائل النشر األخرى ،كما أنها
أصبحت أحد بنود مقترح املشروع املقدم للحصول على التمويل وهذا ما يدعمه املمول أيض ًا.
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64.4%

61.6%
47.6%

30.8%

شكل ( )2.43التوزيع النسبي حسب استخدام املطبوعات في نشر املعلومات

وقد تبني أن (  )%.47من اجلمعيات املبحوثة تستخدم امللصقات وأن ( )%61.6تستخدم
النشرات الدورية اخلاصة ،وأن ( )%64.4منها تصدر تقارير سنوية ،وأن ( )%30.8تعمل على نشر
هذه التقارير للعموم ،في حني أن ( )%31.6ممن يصدرون التقارير حتتفظ بها داخل اجلمعية،
وأن ( )%16.8تعرض على وزارة االختصاص فقط (الشكل (.))2.43
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 2.9اخلالصة
مت تسليط الضوء في هذا الفصل على واقع الهيئات املرجعية في اجلمعيات األهلية ،وكيفية
متابعتها لعمل اجلمعيات ،وأظهرت النتائج أنهما ال ينسجمان مع أسس ومبادئ احلكم الصالح،
كما يتعارضان مع ما نص عليه قانون اجلمعيات اخليرية الفلسطيني ،كما سلطت الدراسة
الضوء ،أيض ًا ،على الدور الذي تلعبه مجالس اإلدارة ومساهمتها في تهميش دور الهيئات املرجعية،
الذي يترافق مع تقصيرها في أداء دورها ،وإسناد املهام امللقاة عليها إلى اإلدارة التنفيذية التي
أصبحت تس ّير أمور اجلمعية وفق ما تراه مناسب ًا ،وأصبحت تتفرد بالسيطرة على اجلمعيات
وهيئات العمل األهلي ملا تتمتع به من مهارات تخولها إدارة تلك اجلمعيات والعالقات التي
بدأت تنسجها مع املمولني ،وبالتالي العمل على توفير الدعم املالي للمشاريع والبرامج والتي
أصبحت هي اجلهة التي تقرر طبيعة ونوع البرامج التي تنفذها ،حتى وإن اختلفت مع الوثيقة
البرنامجية والنظام األساسي للجمعية.
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الفصل الثالث

االستنتاجات والتوصيات
يتناول هذا الفصل أهم االستنتاجات والتوصيات ،حول واقع احلكم واإلدارة في اجلمعيات
والهيئات األهلية ،وفق ما خَ ُلصت إليه نتائج الدراسة.
 3.1االستنتاجات
نظام اإلدارة واحلكم في اجلمعيات والهيئات األهلية التنموية الفلسطينية ،هو نظام طوعي
يتكون في األساس من املكونات الثالثة التالية :الهيئة املرجعية( ،اجلمعية العمومية أو الهيئة
العامة) ،والتي تعتبر السلطة العليا في اجلمعية ،ومجلس اإلدارة (املفوض من ِقبل الهيئة
املرجعية بتصريف وإدارة شؤون اجلمعية ،والذي يتم اختياره من خالل العملية االنتخابية،
ولدورة انتخابية يحدد النظام األساسي للجمعية مدتها الزمنية) واملكون الثالث :هو وجود وثيقة
برنامجية( :الرؤية ،الرسالة ،األهداف) تصوغها الهيئة املرجعية ،وتتضمن اخلطة اإلستراتيجية
ليسترشد بها في وضع البرامج واملشاريع التي تنوي اجلمعية تنفيذها.
للجمعية؛ ُ
برز في منتصف الثمانينيات ،مكون رابع ،ليصبح فيما بعد ،من أهم عناصر احلكم في
اجلمعيات والهيئات األهلية التنموية الفلسطينية ،أال وهو اإلدارة التنفيذية للجمعية أو
الهيئة ،وبروز هذا العامل ،كان بفعل املتغيرات السياسية اخلارجية ،وموقع املنظمات األهلية من
اخلطاب الدولي الذي تعامل معها كطرف ثالث في اإلدارة واحلكم في املجتمع الفلسطيني إلى
جانب القطاع العام احلكومي والقطاع اخلاص ،وقد متيزت طواقم اإلدارة التنفيذية للجمعيات
باملهنية ،وامتالك الدرجات العلمية ،والتدريب في مجال إعداد املشاريع وإدارتها وكتابة التقارير،
واالتصال باملمولني؛ لتجنيد الدعم الالزم لتمويل برامج ومشاريع اجلمعيات.
ومبا أن التدريب والتأهيل ركز على املوظفني التنفيذيني في اجلمعية ،دون األعضاء في
الهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة  ،فقد أحدث ذلك فجوة كبيرة بني الطرفني ،ففي حني بدأت
اإلدارة التنفيذية تزداد خبر ًة في مجال العمل األهلي ،وتضع له اخلطط اإلستراتيجية ،وجتند
األموال لتنفيذ البرامج واملشاريع األهلية حتى وإن اختلفت مع الوثيقة البرنامجية للجمعية؛
فقد كان هناك في املقابل تراجع في قدرات األعضاء في اجلمعيات األهلية؛ بسبب نقص في
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التأهيل من جهة ،الستحواذ اإلدارة التنفيذية على البرامج التدريبية؛ بحجة التفرغ إلدارة
شؤون اجلمعية أو بسبب انشغال األعضاء الدائم من جهة أخرى ،ذلك أن أعضاء هذه اجلمعيات
حتديداً ،هم أعضاء في أكثر من جمعية ،وبالتالي أصبح من الصعب عليهم أن ميارسوا دور ًا
فاع ًال في تلك اجلمعيات.
التزمت اجلمعيات والهيئات األهلية التنموية بقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية
الفلسطيني رقم ( )1للعام  ،2000من حيث وجود هيئة مرجعية بالشكل ال باملضمون ،إذ إنها
وقفت عاجز ًة عن ممارسة العملية الدميقراطية داخل بناها التنظيمية؛ بسبب تضارب مصالح
اجلمعية والفئات املستهدفة فيها ،مع مصالح مجموعة صغيرة من األفراد ،والذين يشكلون
مجالس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية والتي انفردت في احلكم داخل تلك اجلمعيات من دون إعطاء
أي مجال ملشاركة الهيئات املرجعية أو التدخل املجتمعي.
ويتضح أن العضوية في اجلمعيات مغلقة وغير مفتوحة للعموم ،جتمع إدارتها مجموعة
مصالح مشتركة تعيق االنتماء لتلك اجلمعية ،وال تشجع على توسيع قاعدة العضوية ،وهو
األمر الذي يظهر من خالل عدم وجود طلب انتساب للعضوية في هذه اجلمعيات ،إلى جانب
عدم وجود أية آليات الستقطاب أعضاء جدد لعضوية الهيئة املرجعية فيها؛ ما أدى إلى تضاؤل
حجم العضوية في الهيئات املرجعية وانعزالها عن احمليط اخلارجي االجتماعي ،وبالتالي
أصبحت غير قادرة على االستجابة الحتياجات املجتمع احمللي وحتديد أولوياته .وفي املقابل،
فإن اعتمادها على التمويل اخلارجي وخاصة األجنبي ،أضعف قدرتها على مواجهة التأثيرات
اخلارجية غير املرغوبة ،وعدم متكنها من اتخاذ موقف مستقل وفق رؤية اجلمعية؛ ما يدفعنا إلى
االستنتاج بأن الهيئات املرجعية عاجزة عن القيام بدورها ،واملهام واملسؤوليات األساسية املناطة
بها ،والذي ظهر واضح ًا من خالل عدم االلتزام بتنظيم االجتماعات السنوية؛ ما أدى إلى عدم
اطالع الهيئات املرجعية على التقارير السنوية اإلدارية واملالية ،وبالتالي عدم متكنها من تقييم
أداء اجلمعية ومساءلة مجالس اإلدارة وقياس مدى التزام اإلدارة التنفيذية بتنفيذ البرامج
التي تنسجم مع الوثيقة البرنامجية ،إلى جانب عدم تسديد اشتراكات العضوية ،الذي يعتبر
شرط ًا أساسي ًا لتثبيت العضوية حسب ما جاء في القانون.
جاء ضعف الهيئات املرجعية نتيجة عدم ممارستها دورها؛ وأدى إلى ازدياد قوة اإلدارة
التنفيذية في اجلمعيات على حساب الهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة ،ليصبح وجودها مجرد
إجراء شكلي أمام القانون ،وإلضفاء الشرعية أمام اجلمهور واملجتمع الفلسطيني.
لقد كان لواقع املرأة في احلياة االجتماعية ،وتهميش دورها الناجت عن العادات والتقاليد التي
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حتد من مشاركة املرأة في احلياة العامة؛ األثر الواضح على دور املرأة ،أيض ًا ،في منظمات العمل
األهلي ،فقد عجزت جمعيات وهيئات العمل األهلي عن دعم املرأة ومساندتها في االنخراط في
احلياة العملية ،وبدا دور املرأة مهشم ًا ورمزي ًا في تلك اجلمعيات ،حيث خلصت الدراسة إلى ذلك
من خالل رصدها لتدني مستوى مشاركة املرأة في عضوية الهيئات املرجعية وعضوية مجالس
اإلدارة وتدني نسبة تولي املرأة منصب رئيس مجلس اإلدارة في اجلمعيات والهيئات األهلية.
وعلى الرغم من الظروف التي حتد من مشاركة املرأة في احلياة العامة ،إ ّال أن اجلمعيات
لم تضع السياسات واإلجراءات التي تساعد على تفعيل دور املرأة في احلياة العامة ،إذ غابت
آليات استقطاب النساء للمشاركة في عضوية اجلمعيات ،وغاب عن النظام اإلساسي ما يشجع
على زيادة مشاركة النساء ،باإلضافة إلى عدم سعي جمعيات العمل األهلي للوصول إلى النساء
ً
وخاصة بعدما ازدادت فرص التحاق النساء
القادرات على املشاركة في قيادة تلك اجلمعيات،
بالتعليم والعمل ،وإثباتهن بجدارة قدرتهن العالية على شغل مناصب قيادية عديدة في
القطاعات املختلفة ،لذا كان ال بد لتلك اجلمعيات من أن تبذل جهد ًا أكبر للبحث عن تلك
النخبة النسوية ،لكي يكون لها دور فاعل وحقيقي في قيادة تلك اجلمعيات.
كما أن عدم وضوح الرؤية عند مجالس اإلدارة حول دورها في إدارة اجلمعيات ،جعل هذا الدور
يتضارب مع دور الهيئات املرجعية ،فبد ًال من أن يدعم وجود الهيئات املرجعية ،قام بتهميش
دورها من خالل املمارسات التالية:
عدم االلتزام بإجراء االنتخابات باملواعيد املقررة ،واإلبقاء على مجلس اإلدارة لفترة تفوق
الفترة الزمنية احملددة له ،من خالل االمتناع عن الدعوة لعقد انتخابات جديدة.
سيطرة مجالس اإلدارة على حتديد العضوية في الهيئات املرجعية ،واستفرادها بقرار تنسيب
األعضاء اجلدد ،والذي ال يتم إال مبوافقة اثنني من أعضاء مجلس اإلدارة على ترشيح العضو
اجلديد؛ ما أدى إلى تضييق نطاق العضوية وعدم السماح ألعضاء جدد باالنتساب للجمعية.
إهمال وتقصير مجالس اإلدارة في اإلعداد والدعوة لتنظيم اجتماعات الهيئات املرجعية
وخاصة السنوية منها ،والتي متكن الهيئات املرجعية من االطالع على أوضاع اجلمعية ومناقشة
التقارير املالية واإلدارية السنوية واختيار مدقق حسابات ،وغيرها من األمور ،التي على الهيئات
املرجعية االطالع عليها واملشاركة في مناقشتها مع مجلس اإلدارة.
من الواضح أن مجالس اإلدارة قد عملت على تهميش دور الهيئات املرجعية؛ بسبب نشوء
عالقة تقوم على أساس تبادل املصالح فيما بني مجالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للجمعيات
والهيئات األهلية ،على حساب املصلحة العامة للجمعيات مبا فيها الهيئات املرجعية.
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لقد كان إلضعاف دور الهيئات املرجعية وعدم قدرتها على مساءلة مجالس اإلدارة وإخفاق
مجالس اإلدارة في أداء دورها ،ومن ثم قيام اإلدارة التنفيذية بأداء املهام واملسؤوليات بد ًال عنها؛
دور في سيطرة اإلدارة التنفيذية على مجلس اإلدارة ،نتيجة عدم التزام مجالس اإلدارة بإجراء
االنتخابات ،وجتاوزها املدة القانونية احملددة لها ،وفقدانها صفة الشرعية القانونية؛ ما زاد
من القوة التي متتلكها اإلدارة التنفيذية ،لتصل إلى التدخل في سير العملية االنتخابية؛ لذا
حرصت مجموعة من األعضاء على البقاء في عضوية تلك املجالس من أجل حتقيق مكانة
اجتماعية وأهداف شخصية ،وكان ال بد لها من إرضاء اإلدارة التنفيذية على حساب مصالح
اجلمعية.
لقد سيطرت اإلدارة التنفيذية على اجلمعيات والهيئات األهلية؛ بحيث أصبحت ال تعتقد
بحق الهيئات املرجعية مبساءلتها ،أو التدخل في شؤون اجلمعية ،وعلى الرغم من امتالكها
مهارات عالية في اإلدارة ،وفي جتنيد األموال واالتصال باملمولني ،إ ّال أنها غير قادرة على التعامل
مع الرؤية التنموية العامة والتوافق مع أولويات التنمية في فلسطني ،أمام اإلغراءات واالمتيازات
التي حتصل عليها من التمويل اخلارجي.
إن اإلشكالية في العالقة بني اإلدارات بكافة مستوياتها ،أثرت سلب ًا على أداء تلك اجلمعيات
في االستجابة الحتياجات املجتمع وأولويات التنمية في فلسطني ،وقد بدا ذلك واضح ًا في
استجابتها ألجندة املمول على حساب أولويات التنمية في فلسطني ،ما أضعف؛ أيض ًا قدرة تلك
اجلمعيات على بلورة رؤية واضحة حول ضرورة التنويع مبصادر التمويل التي تعتمد عليها
اجلمعيات؛ فغياب التنسيق والتواصل بني اإلدارات داخل تلك اجلمعيات أسهم في عدم تنوع
مصادر التمويل ،واعتمادها التمويل اخلارجي األجنبي كمصدر وحيد؛ ما أفقدها مصدرين
مهمني:
املصدر األول ـ متويل املشاريع من التبرعات من املجتمع احمللي ،وهذا مصدر رئيسي في العمل
األهلي السابق.
املصدر الثاني ـ والذي ال يقل أهمية عن مصادر التمويل األخرى فهو إنشاء مشاريع مدرة
للدخل تسهم في اإلنفاق على اخلدمات األخرى التي تقدمها اجلمعيات للمواطنني والتي من
املمكن أن تسهم في دميومة عمل اجلمعية وعدم خضوعها لشروط وأجندة املمول.
إذ إن التنوع الكبير في نوع اخلدمات التي تقدمها اجلمعيات* ،يعكس عدم قدرة هذه
* الرجوع الى الفصل الثالث من البحث في بند خصائص الع ّينة جدول رقم (  ) 1.2حول نوع النشاط ،وجدول ( )2.2حول التنوع في
الفئات املستهدفة.
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اجلمعيات على االلتزام برؤية تنموية واضحة ،والذي يعتبر نتاج أجندة املمول التي تفرض
نفسها على اجلمعيات وعلى املشاريع التي تنفذها ،فعلى سبيل املثال ال احلصر ،نرى جمعيات
تعمل في مجال الزراعة تنفذ مشروع حفر آبار ،ثم نراها تتحول في السنة التالية إلى مشروع
العمل مقابل الغذاء ،وفي فترة أخرى جندها تعود لتقدمي مشاريع حفر اآلبار ،أو بناء السالسل
احلجرية لتشغيل العاطلني عن العمل ،وتارة تعمل على إنشاء احلدائق املنزلية كمشاريع دعم
للنساء؛ إن ذلك يعكس حالة التخبط التي تعانيها اجلمعيات الناجمة عن إشكالية التمويل؛ لذا
ال بد لتلك اجلمعيات من العمل على إيجاد مصادر أخرى لتمويل برامجها ومشاريعها والبحث
عن طرق أخرى لتجنيد مصادر الدعم ،كإقامة مشاريع ربحية تسهم في اإلنفاق على مشاريع
اجلمعية وبرامجها وتضمن استمراريتها.
تستند صياغة الوثيقة البرنامجية إلى أسس علمية وإجراءات نظامية يجب أن تدركها
مجالس اإلدارة والهيئات املرجعية في العمل األهلي .فقد وجد أن اجلمعيات والهيئات األهلية
متتلك وثيقة برنامجية مت إعدادها من قبل اإلدارة التنفيذية باالستعانة مبجموعة من اخلبراء
من خارج اجلمعية ،ورغم امتالك اجلمعيات مهارات التخطيط اإلستراتيجي والذي يتضمن
كيفية صياغة الوثيقة البرنامجية ،إال أن ذلك لم يجبر تلك اجلمعيات على االلتزام بتلك
الوثيقة ،ولعل من أهم أسبابه؛ عدم مشاركة الهيئات املرجعية في صياغة الوثيقة البرنامجية
أو إجراء أي تعديل عليها؛ ما أضعف قدرتها في الدفاع عن تلك الوثيقة أمام اإلدارة التنفيذية،
وإلزامها بها؛ إذ إن تلك اجلمعيات قد قامت بوضع الوثيقة البرنامجية بشكلها احلالي( :الرؤية،
الرسالة ،األهداف) في السنوات السبع األخيرة أي بعد العام 2000؛ والتي كانت استجابة ملتطلبات
التمويل التي تتطلب ضرورة وجود هذه الوثيقة ،وقد تزامن ذلك مع قيام العديد من اجلمعيات
بتنفيذ برامج تدريبية في بناء املؤسسات ،وإن كانت ال تتفق مع رؤية وأهداف تلك اجلمعيات في
األساس؛ إذ إن تلك البرامج حصلت على متويل بشكل سخي جد ًا من اجلهات املمولة وما زالت.
وقد كان التخطيط اإلستراتيجي ،الذي يتضمن كيفية صياغة الوثيقة البرنامجية ،من ضمن
تلك التدريبات ،والذي خضعت له العديد من اجلمعيات ،وبدأت بصياغة الوثيقة اخلاصة بها،
إ ّال أن ذلك لم يجبر تلك اجلمعيات على االلتزام بتلك الوثيقة ،وقد بدا واضح ًا من خالل عدم
مصادقة العديد من الهيئات املرجعية على تلك الوثيقة أو املشاركة في صياغتها أو في إجراء
ً
خاصة
تعديل عليها .لقد كانت وسيلة نفذتها اإلدارة التنفيذية من أجل استقطاب التمويل،
التمويل األجنبي الذي يشترط وجودها.
على الرغم من الدور املهم واألساسي للهيئات املرجعية في مساءلة مجالس اإلدارة واإلدارة
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التنفيذية حول كيفية تسير أمور اجلمعية ومدى تطبيقها ملا جاء في الوثيقة البرنامجية
اخلاصة باجلمعية ،ومراعاتها مبادئ احلكم الصالح في عملها ،وعلى الرغم من الدور الذي
تلعبه تلك الهيئات املرجعية في إرساء مبادئ احلكم الصالح في اجلمعيات ،والذي يعتبر أساس ًا
في عمل اإلدارة التنفيذية ويلزمها تطبيقه في عملها ،إال أن تلك الهيئات قد أظهرت عدم
اجلدية في تطبيق قيم (املساءلة والشفافية والنزاهة) ،وقد ظهر ذلك من خالل ضعف السياسات
واإلجراءات التي متكن من املساءلة الداخلية والتي جتسدت في النقاط التالية:
•عدم وجود بند في النظام األساسي ينص على إجراء عملية املتابعة والتقييم في
اجلمعية.
•ضعف مشاركة مجلس اإلدارة والهيئات املرجعية في عملية املتابعة والتقييم داخل
اجلمعية.
•عملية التقييم واملتابعة تتم من خالل العاملني في اجلمعية ،الذين يقومون بتقييم
أدائهم بأنفسهم ،وتقييم املشاريع والبرامج من دون مشاركة مجالس اإلدارة والهيئات
املرجعية ،فعملية التقييم تتم على أساس مقارنة اإلجنازات ،ومدى حتقيقها أهداف
املشاريع التي نفذت ،وليس مبقارنتها مع الوثيقة البرنامجية.
•عملية املتابعة والتقييم تتم بناء على طلب املمول أكثر من الهيئات املرجعية.
•عدم مصادقة الهيئات املرجعية على التقارير اإلدارية واملالية السنوية واملشاركة باختيار
مدقق حسابات خارجي بشكل دائم.
â
ال تخضع جمعيات وهيئات العمل األهلي للمتابعة من قبل جهات االختصاص احلكومية *
بشكل مهني ومستمر ،بل تتم املتابعة في بعض األحيان ،ولبعض اجلمعيات ،بحسب التقارير
الواردة لوزارة الداخلية أو وزارة االختصاص.
وميكن إجمال ذلك في ضرورة حتمل كال الطرفني املسؤولية إلجناح حالة التعاون بينهما،
إذ إن العديد من اجلمعيات ال تقدم تقاريرها املالية أو السنوية لوزارة االختصاص ،وفي حال
قيامها بذلك ال تتلقى أية تغذية راجعة من الوزارة .كما أن اجلمعيات تقوم بتقدمي تقاريرها
فقط لوزارة الداخلية ،وذلك في حال رغبتها بإجراء انتخابات جديدة ،مع العلم أنه ال عالقة
لوزارة الداخلية في اإلشراف على أعمال اجلمعية ،بل تسند تلك املهمة إلى وزارة االختصاص،

* وزارة الداخلية أو وزارة األختصاص مبوجب قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية الفلسطيني.
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ويقتصر دور وزارة الداخلية على منح التراخيص الالزمة لتأسيس اجلمعية ، *âإذ ًا هناك تقصير
من اجلانبني ،اجلانب األول :امتناع اجلمعيات عن تقدمي التقارير السنوية للوزارة املختصة ،مع
أن ذلك من واجباتها كما نص عليه القانون :بوجوب تقدمي التقارير خالل أربعة شهور من انتهاء
السنة ،واملرتبط أساس ًا مبصادقة الهيئات املرجعية على التقارير املالية السنوية في الغالب؛ إذ إن
التقارير يجب أن تكون مصادقة من الهيئات املرجعية قبل تقدميها لوزارة االختصاص .واجلانب
الثاني يتعلق بتقصير وزارة االختصاص في أداء عملها ،والتي ال تتواصل مع الهيئات واجلمعيات
بشكل مناسب ،فهي ال تطلب من اجلمعيات تقدمي التقارير ،كما أنها في حال استالم التقارير
ً
ال ّ
راجعة للجمعيات ،وذلك يبدو واضح ًا من عدم مساءلة اجلمعيات حول االختالف
توفر تغذية
فيما بني املشاريع والبرامج التي تنفذها ،والرؤية واألهداف احلقيقية التي يتضمنها النظام
األساسي للجمعية ،وانعكاس ذلك على تنوع البرامج واملشاريع التي تنفذها تلك اجلمعيات،
في الوقت الذي يتمتع املمول فيه بالنصيب األكبر من عملية املتابعة والتقييم لبرامج ومشاريع
اجلمعيات.
تعاني اجلمعيات والهيئات األهلية من ضعف في تطبيق مبدأ الشفافية في نشر املعلومات،
فهي تفتقر إلى وجود سياسات أو إجراءات متبعة لتعزيز مبدأ الشفافية في نشر املعلومات
ومنها:
•عدم وجود قرار من مجالس اإلدارة يحث على نشر املعلومات ونشر التقارير الدورية
والسنوية حول برامجها وأنشطتها.
•عدم تخصيص بند في املوازنات السنوية خاص بنشر املعلومات.
•االنتقائية في نشر املعلومات على املوقع اإللكتروني للجمعية.
•استخدام الصفحة اإللكترونية الستقطاب املمول أكثر من التركيز على اجلمهور
الفلسطيني وبدا ذلك واضح ًا من خالل االهتمام بصفحة اللغة اإلنكليزية أكثر من
اللغة العربية.
•عدم استخدام وسائل اإلعالم لإلعالن عن برامج ومشاريع اجلمعية والتقارير املالية
واإلدارية واخلطة اإلستراتيجية.
•قلة استخدام املواد املطبوعة والنشرات الدورية.
* مقابلة مع السيد أمجد ابوشملة ،نائب مدير عام املنظمات األهلية في وزارة الداخلية بتاريخ .2007/04/15
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على الرغم مما اتفق عليه املفكرون والباحثون في مجال احلكم الصالح ،من صعوبة االلتزام
التام بتطبيقات مبادئ احلكم الصالح ،إ ّال أن الدراسة قد أظهرت أن هناك غياب ًا كبير ًا في تطبيق
مبادئ احلكم الصالح في عمل الهيئات املرجعية ومجالس اإلدارة في اجلمعيات والهيئات التنموية
الفلسطينية؛ األمر الذي يتحمل مسؤوليته الطرفان مع ًا ،ففي املقام األول تلك الهيئات املرجعية
التي تخلت عن القيام باملسؤولية امللقاة على عاتقها وكذلك مجالس اإلدارة وعدم التزامها مبا
أعطته إياها الهيئات املرجعية من خالل تفويضها إدارة شؤون اجلمعية ،وتعديها على صالحيات
الهيئات املرجعية مع إهمالها دورها ،وإعطاء اإلدارة التنفيذية صالحيات مطلقة دومنا أية رقابة
أو متابعة لها.
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 3.2التوصيات
استناد ًا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،ولكي حتقق أحد أهم أهدافها في وضع
توصيات قد تسهم في حتسني أداء املنظمات األهلية ،وتساعد على تخفيف حدة اآلثار املترتبة
على عدم االلتزام بتطبيقات مبادئ احلكم الصالح ،نورد مجموعة من التوصيات قد تعمل على
حل اإلشكالية:
ً
فعل دورها في متابعة عمل اجلمعيات والهيئات األهلية ،وأن
أوال ـ على الهيئات املرجعية أن ُت ّ
تستعيد مكانتها فيها ،وذلك من خالل اإلجراءات املقترحة التالية:
•أن تتولى الهيئات املرجعية أمر قبول أعضاء جدد في اجلمعية ،وإلغاء أي بند في النظام
األساسي ينص على تخويل مجلس اإلدارة املوافقة على العضوية في اجلمعيات.
• أن تقوم الهيئة املرجعية بتشكيل جلنة حتضيرية لالنتخابات حتضر وتعد وتدعو إلى
عقد املؤمتر االنتخابي؛ النتخاب مجلس إدارة جديد لها في املوعد احملدد.
•أن تقوم الهيئات املرجعية ،كل في مؤسسته ،بتحديد سلم رواتب يتناسب مع حجم
األعمال التي يقوم بها موظفو اجلمعيات والهيئات األهلية.
ثاني ًا ـ على الرغم من أن قانون اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطيني ( )1العام 2000
قد تضمن بعض النصوص التي تنظم عمل الهيئات املرجعية ومجالس االدارة وتضع بعض
األسس لكيفية إدارة الشؤون املالية واإلدارية ،إ ّال أنه ما زال بحاجة إلى تعديالت على بعض
املواد فيه؛ ما يعزز قيم النزاهة والشفافية واملساءلة ومنها:
• أن يحدد القانون عدد أعضاء الهيئات املرجعية ،بحيث ال يقل عدد أعضاء الهيئات
املرجعية ألية جمعية أو هيئة عن ثالثة أضعاف مجلس اإلدارة خاصة بعد السنة األولى
من التأسيس.
• أن يحدد القانون نسبة زيادة سنوية في عدد أعضاء الهيئات املرجعية ،مبا اليقل عن %5
من عدد األعضاء مع احترام شروط العضوية التي يحددها النظام األساسي للجمعية
أو الهيئة.
•أن يحدد القانون عدم جواز أن يشغل العضو ذاته في مجلس اإلدارة ،العضوية في مجلس
اإلدارة أكثر من مرتني متتاليتني.
•أن يتضمن القانون نص ًا يلزم اجلمعيات بنشر تقاريرها املالية واإلدارية في الصحف
احمللية.
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ثالث ًا ـ أما في ما يتعلق بدور وزارة االختصاص التي تعمل على تنظيم عمل اجلمعيات
والهيئات األهلية واإلشراف على نشاطاتها ،نقترح التوصيات التالية:
•على وزارة االختصاص تشكيل دائرة مختصة تعنى باإلشراف على جمعيات العمل األهلي
وأن تعمل على توفير العدد الالزم من املوظفني ذوي اخلبرة والكفاءة في العمل األهلي.
•على وزارة االختصاص أن تطلب من الهيئات واجلمعيات األهلية تقدمي تقاريرها املالية
واإلدارية في موعدها احملدد ،وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة ضد اجلمعيات غير امللتزمة.
•على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تخصص بند ًا في موازنتها كما في الدول األخرى
لدعم اجلمعيات والهيئات األهلية؛ لكي حتميها من اخلضوع لسيطرة التمويل اخلارجي
ومبا يفرضه من أجندة عليها.
•أن تدعو وزارة االختصاص اجلمعيات إلى عقد انتخابات اجلمعيات والهيئات في موعدها
احملدد ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد اجلمعيات املخالفة.
رابع ًا ـ على صعيد جمعيات وهيئات العمل األهلي:
•تشكيل احتادات نوعية للجمعيات والهيئات األهلية حسب القطاعات املختلفة تعمل على
تنظيم العمل األهلي ويكون مجال عملها:
1 .1العمل على صياغة مدونة سلوك تلتزم بها اجلمعيات والهيئات األهلية.
2 .2إعداد ميثاق شرف ينظم العمل األهلي الفلسطيني مبا يعزز قيم النزاهة واملساءلة
والشفافية تلتزم به اجلمعيات األعضاء.
3 .3العمل على إنشاء شبكة حماية ملوظفي قطاع العمل األهلي توفر لهم الضمان
االجتماعي والتأمني الصحي وغيرها من البرامج التي تعطيهم الشعور باألمن
الوظيفي واألمان االجتماعي.
4 .4التنسيق والتشبيك بني جمعيات وهيئات العمل األهلي القطاعية ،لتحقيق أكبر
قدر من التكامل فيما بينها ،في نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني ومنع تكرار
البرامج واملشاريع على حساب نوعيتها.
5 .5أن تعمل اجلمعيات وهيئات العمل األهلي على صياغة أجندة وطنية ،حتدد من خاللها
أولويات التنمية واحتياجات الفئات املهمشة والفقراء في املجتمع الفلسطيني.
6 .6أن تكثف جهودها من أجل فرض أجندتها ،ومنع املمولني من فرض أجندتهم
اخلاصة على تلك اجلمعيات.
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املالحق
ملحق  : 1.1قائمة اجلمعيات والهيئات عينة الدراسة
اسم اجلمعية
جمعية اإلغاثة الزراعية.
شبكة املنظمات األهلية (.)PNGO
جمعية القطان للطفل.
املعهد الفلسطيني للدراسات الدميقراطية ـ مواطن.
جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية.
جمعية املرأة العاملة الفلسطينية.
مركز الدراسات النسوية.
طاقم شؤون املرأة.
مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب.
جمعية الشبان املسيحية.
جمعية الشابات املسيحيات.
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب ـ بياالرا.
مؤسسة الرؤيا الفلسطينية.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة ـ أمان.
جمعية احلركة العاملية للدفاع عن األطفال (.)DCI
مركز مع ًا التنموي.
معهد الصحة والتنمية واملعلومات والسياسات.
املركز الفلسطيني لللدميقراطية وتنمية املجتمع ـ بانوراما.
مركز االستقالل لإلعالم والتنمية.
مركز أبحاث األراضي.
تامر للتعليم املجتمعي.
احتاد جلان العمل الزراعي.
مؤسسسة جلان العمل الصحي.
جمعية العمل النسوي.
احتاد املزارعني الفلسطينيني.
املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية.
الشركة الفلسطينية لإلقرض والتنمية ـ فاتن.
منتدى الفكر العربي.

العنوان
رام الله
رام الله
رام الله
البيرة
البيرة
رام الله
القدس
رام الله
رام الله
القدس
رام الله
رام الله
القدس
رام الله
رام الله
رام الله
رام الله
رام الله
اخلليل
اخلليل
رام الله
رام الله
البيرة
رام الله
رام الله
رام الله
البيرة
القدس
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امللتقى املدني.
مركز املصادر للطفولة املبكرة.
املؤسسة الوطنية لالستثمار واإلمناء ـ نفيد.
املركز الفلسطيني لإلرشاد.
جمعية أصدقاء املريض.
املركز الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار.
مركز املراة لإلرشاد القانوني واالجتماعي.
اجلمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال ـ أصالة.
مركز إبداع املعلم.
جمعية مركز الدميقراطية وحقوق العاملني.
جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية.
املركز الثقافي لتنمية الطفل.
مركز املنهل الثقافي لتطوير املرأة والطفل.
املركز الثقافي ـ مؤسسة الشهيد ظافر املصري.
مركز حواء الثقافي.
مركز اخلدمات الزراعية.
رابطة الشباب الفلسطيني.
املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطن والالجئني.
املركز العربي للتطوير الزراعي.
املركز الفلسطيني للطفولة والتنمية.
مركز األبحاث التطبيقية ـ أريج.
املركز الفلسطيني للتطوير الريفي.
مركز التطوير املائي والبيئي.
مركز تطوير املعلم ـ املورد.
مركز بيسان للبحوث واإلمناء.
االحتاد العام للجمعيات اخليرية.
مجموعة الهيدرولوجني.
جمعية املستقبل الفلسطيني للتنمية والدميقراطية.
املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية.
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رام الله
القدس
القدس
القدس
جنني
رام الله
رام الله
رام الله
رام الله
رام الله
القدس
طولكرم
نابلس
نابلس
نابلس
اخلليل
اخلليل
بيت حلم
البيرة
اخلليل
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
رام الله
البيرة
رام الله
رام الله
نابلس
رام الله

املختصرات
قائمة املختصرات ( :العربية)
املختصر
األسكوا
أمان
ماس
مواطن
NGOs
PNIN
PNGO
UNDP

الداللة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية
املنظمات غير الربحية
الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية
شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

قائمة املختصرات ( :اإلنكليزية)
Economic & Social Commission For Western Asia
Non Governmental Organization
Palestine National Institution For NGOs
The Palestinian Non-Governmental Organizations
Network
United Nation Development Program

ESCOW
NGOs
PNIN
PNGO
UNDP
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