


المساءلة في المؤسسات األهلية الفلسطينية: 
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية



يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث األســتاذ عزيــز كايــد إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق 
أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وحتريرهــم للتقريــر.

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 
يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. املســاءلة يف 

املؤسســات األهليــة الفلســطينية: الرقابــة الداخليــة والرقابــة اخلارجيــة. رام اهلل- فلســطني. 

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر، وال يتحمــل أي 
مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.
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المساءلة في المؤسسات األهلية الفلسطينية

متهيد

ألغــراض هــذا التقريــر، يشــمل العمــل األهلــي الفلســطيني، املؤسســات الفلســطينية الطوعيــة، وأي خدمــة أو نشــاط اجتماعــي 
ــاً، بهــدف حتســني مســتوى املواطنــني يف اجملتمــع،  أو اقتصــادي أو ثقــايف أو أهلــي أو تنمــوي أو غيــره، يقــدم تطوعــاً أو اختيارّي
اجتماعّيــاً، أو صحّيــاً، أو مهنّيــاً، أو مادّيــاً، أو روحّيــاً، أو فنّيــاً، أو رياضّيــاً، أو ثقافّيــاً، أو تربوّيــاً.  وأيضــاً ألغــراض هــذا التقريــر، 
ــوا  ــي، ســواء كان ــا واجــب املســؤولني عــن الوظائــف العامــة، وهــذا يشــمل املســؤولني عــن العمــل األهل مت اعتمــاد املســاءلة بأنه
منتخبــني أو معينــني، يف تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة األهليــة، بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم 
وتفســير سياســاتهم، واالســتعداد لتحمــل املســؤوليات املترتبــة علــى هــذه القــرارات.  وتفتــرض أنظمــة املســاءلة الفعالــة، االلتــزام 
بالشــفافية، التــي تشــمل وضــوح االلتزامــات واملســؤوليات واالختصاصــات واألطــر الناظمــة لعملهــم، وقنــوات االتصــال الداخلــي 
واخلارجــي، واإلجــراءات اخلاصــة بالعمــل، واملبــادئ التــي يتــم مبوجبهــا العمــل واإلدارة، وإيصــال املعلومــات وإتاحــة احلصــول 

عليهــا للعامــة. 

وفقــاً لقانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة، والقانــون العــام الفلســطيني، تخضــع مؤسســات العمــل األهلــي ملســاءلة 
خارجيــة ومســاءلة داخليــة. يقــوم باملســاءلة اخلارجيــة كل مــن وزارة الداخليــة، ووزارة االختصــاص، وديــوان الرقابــة املاليــة 
ــات  ــا املرجعي ــوم به ــة، فتق ــا املســاءلة الداخلي ــة. أم ــة، واملســاءلة اجملتمعي ــات املمول ــة مكافحــة الفســاد، واجله ــة، وهيئ واإلداري
الداخليــة يف كل مؤسســة، مثــل اجلمعيــة العموميــة يف مســاءلة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، ودور مجلــس اإلدارة علــى 
اإلدارة التنفيذيــة التــي قــد تشــمل رئيــس اجمللــس واإلدارة التنفيذيــة. وبالرغــم مــن تعــدد اجلهــات الرقابيــة علــى مؤسســات العمــل 
األهلــي، إال أن لــكل مــن الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة ســياقاتها واختصاصاتهــا، وتكمــل كل منهمــا األخــرى، مــن أجــل تطويــر 
العمــل، وحتســني األداء، واحلفــاظ علــى املــال العــام، وحســن ســير اإلدارة. الرقابــة اخلارجيــة تتــم بنــاء علــى نصــوص قانونيــة 
واســتحقاقات رســمية، والرقابــة الداخليــة تســتند إلــى أحــكام محــددة يف النظــام األساســي للمؤسســة األهليــة، الــذي مت اعتمــاد 
أحكامــه كوثيقــة أساســية مــن وثائــق عمــل املؤسســة مــن قبــل وزارة الداخليــة وفقــاً لقانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة 

رقــم )1( لســنة 2000، والئحتــه التنفيذيــة. 
يهــدف هــذا التقريــر إلــى املســاهمة يف تعزيــز احلوكمــة يف إدارة املؤسســات األهليــة مــن خــال تفعيــل املســاءلة الداخلية واملســاءلة 
املتبادلــة ملؤسســات العمــل األهلــي والرقابــة اخلارجيــة يف عمــل هــذه املؤسســات. ومــن أجــل ذلــك، يســلط التقريــر الضــوء علــى 

املعاييــر واألدوات التــي ميتلكهــا كل مســتوى اســتناداً إلــى القانــون. 
ــة  ــال املؤسســات األهلي ــى أعم ــة عل ــة بالرقاب ــات املُكلف ــة دور املرجعي ــة مــدى فاعلي ــر مراجع ويف هــذا الســياق، يتضمــن التقري
ــى التجــارب الناجحــة  ــد عل ــى التأكي ــل، إضافــة إل ــد مكامــن اخلل ــات املمنوحــة لهــا، وحتدي ــى الصاحي الفلســطينية اســتناداً إل

ــة يف هــذا اجملــال. الفعال

وبناء على هذا التعريف، فإن على كل من يتولى مسؤولية أو يتقلد منصباً، أن يلتزم مبا يلي: 

أن يقدم التقارير الدورية وغير الدورية عن أعماله ونشاطاته املرتبطة مبسؤولياته ومنصبه.. 1
أن يجيب عن أية استفسارات تتعلق بأعماله ونشاطاته، ومنها ما يتعلق بالشكاوى والعرائض.. 2
أن يفسر قراراته.. 3
أن يتحمل نتائج أعماله، أي أن تتم محاسبته عليها.. 4

انظر املادة )2( من قانون اجلمعيات اخليرية واملنظمات األهلية رقم )1( لسنة 2000.
االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، رام اهلل، 2020، ص 59.

د. عزمي الشعيبي، مستشار مؤسسة أمان/ االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/8/25.
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ويف هــذا اجملــال، يســلط التقريــر الضــوء علــى مــدى تعــاون مؤسســات العمــل األهلــي مــع اجلهــات الرقابيــة، يف التزامهــا بتقــدمي 
ــة  ــى دور الرقاب ــر عل ــب آخــر، يعــرج التقري ــة. ومــن جان ــا لألطــراف اخلارجي ــر املعلومــات عــن أعماله ــة، وتوفي ــر الدوري التقاري
الذاتيــة مــن العمــل األهلــي علــى مــدى التــزام املؤسســات باحلوكمــة، ومــدى اســتجابة مؤسســات العمــل األهلــي، والتزامهــا بأحــكام 
مدونــة ســلوك املنظمــات األهليــة، التــي جــرت بلورتهــا بالشــراكة بــني العديــد مــن مؤسســات العمــل األهلــي، باعتمــاد مؤشــرات 

ومعاييــر مت التوافــق عليهــا وتبنيهــا، تشــمل اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة والسياســاتية والســلوكية.
وهنــا، ال بــد مــن التنويــه إلــى البيئــة التــي تعمــل ضمنهــا مؤسســات العمــل األهلــي يف احلالــة الفلســطينية، ومــا تتركــه مــن آثــار 
علــى مجمــل أداء هــذه املؤسســات؛ خاصــة أن ممارســات االحتــال اإلســرائيلي ومنظمــات إســرائيلية تعيــق عمــل هــذه املؤسســات، 
وحتــاول منظمــات إســرائيلية اســتغال املعاييــر املطلوبــة للمســاءلة والشــفافية مــن أجــل التحريــض علــى املؤسســات الفلســطينية 
األهليــة، وتعطيــل دورهــا التنمــوي والثقــايف وغيــره، كمــا تاحــق مصــادر التمويــل األجنبــي للمؤسســات الفلســطينية، وتعمــل علــى 
جتفيــف التمويــل أو التحــول نحــو التمويــل املشــروط مــن بعــض الــدول املانحــة، الــذي قــد يحــرم املؤسســات مــن بعــض برامجهــا 

ومشــاريعها التــي ال تقبــل بهــا هــذه الــدول. 

املنهجية

يشــمل التقريــر مراجعــة اإلطــار القانونــي الــذي ينظــم عمــل املؤسســات األهليــة، ومــا فيــه مــن نصــوص تدعــم إجــراءات املســاءلة 
الداخليــة واخلارجيــة، أو غيــاب نصــوص أخــرى ضروريــة يف هــذا اإلطــار، وكذلــك مراجعــة األدبيــات التــي كتبــت يف هــذا 
ــي  ــج الوصف ــاد املنه ــي. وقــد مت اعتم ــان حــول العمــل األهل ــاف أم ــي، ونشــرات ائت ــر يف العمــل األهل املوضــوع، وخاصــة تقاري
التحليلــي مــن خــال إجــراء مقابــات مــع مجموعــة مــن نشــطاء وخبــراء وعاملــني يف عــدد مــن املؤسســات األهليــة، الســتخاص 
جتاربهــم مــن ناحيــة، واالســتئناس بآرائهــم يف هــذا اإلطــار مــن ناحيــة ثانيــة، كمــا مت فحــص املواقــع اخلاصــة باملؤسســات التــي 

مت حتديدهــا يف العينــة. 
ــة،  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة، ودي ــك يف كل مــن وزارة الداخلي ــي، وذل كمــا مت إجــراء مقابــات مــع اخملتصــني بالعمــل األهل
وشــبكة املنظمــات األهليــة، وذلــك لفحــص وجــود آليــات وأدوات واضحــة لهــذه اجلهــات للرقابــة علــى العمــل األهلــي، ومعاييــر 
اختيــار العينــات التــي يتــم إجــراء الرقابــة عليهــا ســنوّياً، وإصــدار تقاريــر رقابيــة ســنوية مــن قبــل هــذه اجلهــات، إضافــة إلــى 

فحــص مــدى تعــاون املؤسســات األهليــة مــع جهــات الرقابــة اخلارجيــة.
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أواًل: تطور وواقع قطاع العمل األهلي يف فلسطني

نشــأ العمــل األهلــي الفلســطيني يف وقــت مبكــر مــن القــرن املاضــي، ويف مجــاالت مختلفــة، ركــزت علــى العمــل اخليــري والتنمــوي، 
كمــا لعبــت مؤسســات العمــل األهلــي الفلســطيني دوراً واضحــاً يف مقاومــة االحتــال، وتعزيــز الصمــود الفلســطيني علــى األرض. 
وبعــد قيــام الســلطة الفلســطينية عــام 1994، تضاعــف عــدد هــذه املؤسســات، حيــث بلــغ عددهــا يف الضفــة الغربيــة والقــدس 

وقطــاع غــزة 3384 مؤسســة حســب بيانــات وزارة الداخليــة؛ عــدد كبيــر منهــا غيــر فّعــال أو نشــيط. 
ــود، اجملــاالت  ــز الصم ــة وتعزي ــب دعــم التنمي ــى جان ــا هــذه املؤسســات، وشــملت، إل ــي تعمــل ضمنه ــددت اجملــاالت الت ــد تع وق
ــوق  ــة يف حق ــة املدني ــة، ومكافحــة الفســاد، والتوعي ــة، والطبي ــة، والزراعي ــة، والصحي ــة، والتعليمي ــة واحلقوقي املســاندة القانوني
اإلنســان وســيادة القانــون، والتنميــة، والبيئــة، والبحــوث السياســية. كمــا امتــدت اجملــاالت لتشــمل قطاعــات كثيــرة، كاملــرأة 
والطفــل، والعمــال والطــاب، وذوي االحتياجــات اخلاصــة، وغيــر ذلــك. أي أن مؤسســات العمــل األهلــي انتقلــت مــن دور اإلغاثــة 
وتقــدمي املســاعدات، إلــى دور التنميــة، والضغــط علــى اجلهــات الرســمية لوضــع سياســات معينــة، وســن تشــريعات، وبنــاء 

مؤسســات. 
كمــا تعــددت آليــات عمــل مؤسســات العمــل األهلــي، فبعــد أن كانــت، يف غالبيتهــا، تســتهدف العمــل اخليــري مــن خــال اجلمعيــات 
اخليريــة، وتعتمــد علــى آليــات تقليديــة ومحــدودة، أصبحــت اليــوم متنوعــة، وتعمــل يف مجــاالت متعــددة، وترتبــط بشــبكات عمــل 
محليــة ودوليــة، وتنضــم إلــى عضويــة مؤسســات عامليــة. ومعظمهــا يعتمــد علــى متويــل خارجــي إضافــة إلــى التبرعــات اخليريــة 

احملليــة، وأصبحــت لعــدد مــن هــذه املؤسســات مكاتــب يف أكثــر مــن محافظــة، تقــدم خدماتهــا وتنظــم فعالياتهــا بشــكل واســع. 
عــدد ال بــأس بــه مــن املؤسســات األهليــة تطــور يف إدارة أعمالــه وزيــادة عــدد العاملــني فيــه، وكذلــك مــوارده ونفقاتــه، وتبنــت وضــع 

إســتراتيجيات وخطــط ســنوية، إلــى جانــب إعــداد املوازنــات العامة. 

تأثــر العديــد مــن مؤسســات العمــل األهلــي، ســواء التــي تأسســت يف ظــل االحتــال، أو بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة، بآليــات عمــل 
فصائــل الثــورة الفلســطينية )فتــح، حمــاس، جبهــة دميقراطيــة، جبهــة شــعبية.. إلــخ(، وطغــى أحيانــاً طابــع سياســي علــى هيئاتهــا 
التأسيســية، حيــث عملــت الفصائــل الفلســطينية علــى تأســيس جمعيــات خيريــة وهيئــات أهليــة. توســعت الهيكليــات اإلداريــة 
داخــل هــذه املؤسســات، وتضاعفــت املوازنــات املاليــة التــي تتصــرف بهــا، حيــث تُعتبــر أمــوال هــذه املؤسســات أمــواالً عامــة تخضــع 

للرقابــة، ومســؤولوها يخضعــون للمســاءلة. 

يف ظــل هــذا الواقــع، وإدراكاً ألهميــة الشــفافية واملســاءلة كمبدأيــن أساســيني للحوكمــة الرشــيدة، شــارك ائتــاف أمــان وعــدد 
مــن مؤسســات العمــل األهلــي الكبيــرة، التــي جتمعــت يف شــكل شــبكات )شــبكة املنظــات األهليــة يف الضفــة، وشــبكة املنظمــات 
ــة ســلوك خاصــة  ــة( يف وضــع مدون ــات اخليري ــام للجمعي ــة، واالحتــاد الع ــة للمنظمــات األهلي ــة الوطني ــة يف غــزة، والهيئ األهلي
بهــذه املؤسســات والعاملــني فيهــا، وذلــك مــن أجــل ضمــان تعزيــز احلوكمــة الرشــيدة بأحكامهــا اخملتلفــة، واملســاءلة والشــفافية، 
وجتنــب تضــارب املصالــح بشــكل خــاص داخــل هــذه املؤسســات، وبهــدف حتديــد وتوحيــد معاييــر أخاقيــة ألداء مؤسســات 
العمــل األهلــي الفلســطيني، وأداء العاملــني فيهــا، مــن قيــادات وأعضــاء ومتطوعــني، وذلــك عــن طريــق حتديــد مجموعــة القيــم 
ــى  ــد عاقاتهــم فيمــا بينهــم، وعل ــى صعي ــاء أداء مهماتهــم، وذلــك عل ــا أثن ــي ينبغــي اتباعه والقواعــد الســلوكية واملمارســات الت

صعيــد عاقاتهــم بالعاملــني واملســتفيدين والشــركاء واجلمهــور واملانحــني.  

عبد الناصر الصيريف، مدير عام اإلدارة العامة للمنظمات غير احلكومية والشؤون العامة بوزارة الداخلية، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/9/7.
من مقدمة مدونة األخاقيات والقواعد السلوكية اخلاصة بالشفافية واملساءلة يف العمل األهلي الفلسطيني.



8

المساءلة في المؤسسات األهلية الفلسطينية

علــى صعيــد املســاءلة والرقابــة، تضمنــت مدونــة الســلوك، التــي وقعــت عليهــا حوالــي 400 مؤسســة أهليــة عــام 2008، العديــد 
مــن املبــادئ والقواعــد التــي تتعهــد مجالــس اإلدارة يف املؤسســات األهليــة املوقعــة عليهــا، بااللتــزام بهــا، ومنهــا: 

علــى صعيــد اإلرادة واالســتعداد: أن يبــدي مجلــس اإلدارة اســتعداداً للمســاءلة العامــة املاليــة واإلداريــة، مــن قبــل األطــراف . 1
ذات العاقــة.

علــى صعيــد حتمــل املســؤولية: أن يتــم حتمــل املســؤولية الكاملــة عــن القضايــا املتعلقــة بــاألداء املالــي واإلداري للمؤسســة، . 2
مــن خــال وضــع سياســات واضحــة تبــني منــاذج ومتطلبــات تقــدمي التقاريــر، ودوريتهــا وأســس إعدادهــا، ومتابعــة ذلــك.

علــى صعيــد إجــراءات ضمــان املســاءلة وتســهيلها: االلتــزام بتوثيــق كافــة القــرارات املؤثــرة يف السياســات واملمارســات، وذلــك . 3
مــن خــال إعــداد محاضــر اجتماعــات الهيئــات العامــة، ومحاضــر مجالــس اإلدارة، واالحتفــاظ بهــا بشــكل ســليم وآمــن.

علــى صعيــد إجــراءات املســاءلة املاليــة: االلتــزام بإيجــاد نظــام رقابــة وضبــط داخلــي فعــال، وتطبيقــه وفــق املعاييــر املهنيــة . 4
اخلاصــة باإلجــراءات واملراجعــة احملاســبية.

علــى صعيــد التقييمــات واملســاءلة املتبادلــة: التعهــد بإجــراء تقييمــات منتظمــة للمؤسســة، وإشــراك املســتفيدين واملانحــني . 5
والشــركاء والعاملــني، بحيــث يتضمــن ذلــك مراجعــة مهــام املؤسســة ونشــاطاتها بصفــة دوريــة، علــى أن تكــون عمليــات التقييــم 

منفتحــة، جتــري بأمانــة ومبشــاركة األطــراف ذات الصلــة بعمــل املؤسســة.
تســهيل املســاءلة اجلماهيريــة والرقابــة الذاتيــة: االلتــزام بالســعي للحصــول بانتظــام علــى تغذيــة راجعــة مــن األطــراف ذات . 6

العاقــة بتحســني عملهــا، وذلــك مــن خــال تســهيل مهمــة إبــداء املاحظــات والشــكاوى املتعلقــة بعملهــا.
تعزيــز وتشــجيع املســاءلة خارجّيــاً: األخــذ بعــني االعتبــار التــزام الشــركاء مبعاييــر االســتقامة واملســاءلة عنــد التشــبيك . 7

والتعامــل وتكويــن االئتافــات والشــبكات والتحالفــات.
علــى صعيــد االنتخابــات الدوريــة: االلتــزام بإجــراء انتخابــات جمللــس إدارة نزيــه وشــفاف بشــكل دوري، بحيــث تتحمــل . 8

ــات  ــا أمــام الهيئ ــج أعماله ــه مــن قــرارات، ونتائ ــر عمــا اتخذت ــة املســؤولية عــن تقــدمي الكشــوفات والتقاري ــات املنتخب الهيئ
ــة. العام

علــى صعيــد شــكاوى اجلمهــور: االلتــزام بسياســة واضحــة ومعلنــة جتــاه اســتقبال شــكاوى اجلمهــور، والتعامل معهــا والتحقيق . 9
فيهــا بجديــة، وذلــك مــن خــال إصــدار قــرار مجلــس إدارة أو الئحــة، وإجــراءات مصدقــة واضحــة ومعلنــة....، والــرد علــى 

املواطنــني مبــا توصلــت إليــه املؤسســة يف عمليــة التحقيــق. 
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ثانيًا: الرقابة الداخلية يف مؤسسات العمل األهلي

متهيد	 
يُعتبــر قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، املرجعيــة القانونيــة الرئيســية لتنظيــم عمــل مؤسســات 
العمــل األهلــي الفلســطيني، إضافــة إلــى الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003، 

والنظــام األساســي أو الائحــة الداخليــة لــكل مؤسســة علــى حــدة.
يتنــاول هــذا القســم املعاييــر التــي متّكــن املرجعيــات احلاكمــة يف مؤسســات العمــل األهلــي مــن القيــام بدورهــا يف املســاءلة 
الداخليــة، خاصــة مــن قبــل الهيئــات العامــة )اجلســم املرجعــي األساســي بغــض النظــر عــن تســميته يف النظــام األساســي( 
علــى اإلدارات التنفيذيــة فيهــا، وذلــك مــن أجــل أن تكــون هــذه املرجعيــات فاعلــة ونشــطة، وليســت شــكلية بروتوكوليــة، وحتــى 
ال تصبــح املؤسســات األهليــة ممالــك إلداراتهــا التنفيذيــة، تفعــل مــا تشــاء دون رقابــة فاعلــة عليهــا. ولذلــك، ســيتم اســتعراض 
آليــات املســاءلة الداخليــة يف عمــل املؤسســات األهليــة، ومــدى فعاليتهــا باعتبارهــا أداة التأكــد مــن احتــرام مجموعــة املبــادئ التــي 
يشــترطها النظــام األساســي للمنظمــة األهليــة، إضافــة ملــا يتضمنــه قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 

2000 والئحتــه التنفيذيــة مــن أحــكام ملزمــة ملرجعيــات كل مؤسســة.
ويف هــذا اجملــال، ســيتم التركيــز علــى أهــم املعاييــر التــي تتعلــق بفاعليــة 
دور كل مــن الهيئــة العامــة يف الرقابــة الشــمولية والعامــة، املتعلقــة 
بعمــل مجلــس إدارة املؤسســة، وبشــكل محــدد ذات العاقــة يف كيفيــة 
ــس اإلدارة  ــك دور مجل ــه، وكذل ــام املنوطــة ب ــس اإلدارة امله ــذ مجل تنفي
يف متابعــة تنفيــذ املهــام املباشــرة املنوطــة باألطــراف التنفيذيــة يف 
املؤسســة. وتتركــز املســاءلة علــى أصحــاب املناصــب أكثــر مــن املوظفــني 
الصغــار. وميكــن تســجيل متطلبــات أساســية تتــم الرقابــة مبوجبهــا 

علــى النحــو التالــي:
وجود نظام أساسي للمؤسسة مقر من قبل اجلمعية العمومية، . 1

تتضح فيه الصاحيات واملسؤوليات.
وجود هيكلية للمؤسسة تتضح فيها املستويات املرجعية واإلدارية . 2

اخملتلفة.
وجود نظام إداري ونظام مالي معتمد من اجلهات املرجعية، . 3

إضافة لنظام مشتريات.
وجود جلنة رقابة داخلية يف املؤسسات الكبيرة، تتبع للجمعية . 4

العمومية وتقدم لها تقريراً سنوّياً، إلى جانب التقارير الدورية، 
وتعمل باستقالية ووفق معايير واضحة.

الرشــيدة،  األهليــة  للمؤسســات  األساســي  النظــام  إن 
الــذي يعكــس مفهــوم احلكــم الصالــح، يتســم بالوضــوح 
التــام لألهــداف، وضمــان تــداول الســلطة يف املؤسســة، 
اتخــاذ  وأنظمــة  وشــروطها،  والعضويــة  األدوار،  وتوزيــع 
القــرارات وآلياتهــا، وانســياب املعلومــات باجتــاه اجلمعيــة 
العموميــة خاصــة، إضافــة إلــى حتديــد آليــات التعيينات، 
وأنظمة الشراء، واألنظمة املالية واحملاسبية، وسياسات 
اســتعمال مــوارد املؤسســة، وشــروط قبــول املنــح وصرفهــا، 
التقاريــر وتقدميهــا، وبشــكل خــاص وضــوح  وسياســات 
آليــات املســاءلة والتقييــم، وفــض النزاعــات واخملالفــات 
والعقوبــات، وســلم الرواتــب واملكافــآت، وحقــوق العاملني، 
إضافــة إلــى آليــات تنظيــم عمــل املتطوعــني وحقوقهــم، 
بــْدًءا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وانتهــاء باملتطوعــني 

الذيــن يقدمــون اخلدمــات.
املصــدر: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، النزاهــة والشــفافية واملســاءلة 

يف مواجهــة الفســاد، ص 137
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دور اجلمعية العمومية يف الرقابة على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية	 
ــا  ــة بأنه ــة العمومي ــه اجلمعي ــة من ــادة الثاني ــم )1( لســنة 2000 يف امل ــة رق ــة واملنظمــات األهلي ــات اخليري ــون اجلمعي يعــرف قان
الهيئــة العامــة املكونــة مــن مجمــوع أعضــاء اجلمعيــة أو الهيئــة، وهــي الســلطة العليــا فيهــا. وحســب املــادة )23(، تختــص اجلمعيــة 
العموميــة بوضــع السياســات والتوجهــات العامــة، وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــاً للنظــام األساســي. ولتفعيــل دور اجلمعيــة 
ــاً  العموميــة يف الرقابــة علــى اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة، نصــت املــادة علــى أن تعقــد اجلمعيــة العموميــة اجتماعــاً عادّي
مــرة واحــدة كل ســنة علــى األقــل، للنظــر يف تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاطات اجلمعيــة أو الهيئــة، وتقريــر مدقــق احلســابات 
عــن مركزهــا املالــي، واملصادقــة عليــه، وتعيــني مدقــق احلســابات. كمــا نصــت املــادة )24( علــى أنــه يجــوز لثلــث أعضــاء اجلمعيــة 

العموميــة طلــب دعوتهــا الجتمــاع غيــر عــادي.
ــس اإلدارة، وهــي صاحيتهــا يف عــزل  ــى مجل ــة عل ــون أداة أخــرى للرقاب ــا القان ــة، منحه ــة فاعل ــة العمومي ــى تكــون اجلمعي وحت
اجمللــس لســبب مــا، حيــث نظمــت املــادة )23( مــن القانــون كيفيــة اتخــاذ قــرارات اجلمعيــة العموميــة يف حــاالت مختلفــة، منهــا 
عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء اجلمعيــة العموميــة. ويتمثــل دور اجلمعيــة العموميــة يف املنظمــات األهليــة يف 

املســاءلة والرقابــة علــى أعمــال مجلــس اإلدارة مبــا يلــي: 

التأكد من االلتزام بالسياسات والتوجهات العامة للمؤسسة. 1
يشــير واقــع مؤسســات العمــل األهلــي إلــى أن معظمهــا متــارس فيــه 
اجلمعيــة العموميــة سياســات املؤسســة، وهــو مــن صميــم صاحياتهــا 
حســب املــادة )23( مــن قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة 
ــة مســاءلة كل  ــة العمومي ــث تســتطيع اجلمعي ــم )1( لســنة 2000، حي رق
مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، عــن التزامهــم بالسياســات العامــة 
التــي وضعتهــا اجلمعيــة العموميــة، والرقابــة علــى ذلــك . وشــكلت هــذه 

مناقشة التقرير السنوي ومحتواه الذي يعده مجلس اإلدارة   .2
يفــرض قانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة لســنة 2000 عقــد اجتمــاع واحــد علــى األقــل للهيئــة »اجلمعيــة« العامــة. 
ــه قبــل  ــر الســنوي اإلداري واملالــي ومراجعت وعــادة، تقــوم منظمــات اجملتمــع املدنــي بعقــد اجتمــاع ســنوي لهــا للنظــر يف التقري
املصادقــة عليــه. وقــد اتضــح مــن خــال ســؤال ممثلــني عــن العديــد مــن املؤسســات األهليــة التــي مت اختيارهــا، أن الوقــت 
اخملصــص جلــدول أعمــال االجتمــاع لبعــض املؤسســات، ليــس كافيــاً ملناقشــة جميــع التقاريــر بشــكل فعــال، والوقــوف علــى 
تفاصيلهــا، وبالتالــي، يتــم يف الغالــب، املــرور عليهــا مــروراً ســريعاً. وألن وقــت االجتمــاع أو مكانــه قــد ال يكــون مناســباً للجميــع، 

الرقابــة إحــدى أدوات توجيــه البوصلــة يف سياســات بعــض املؤسســات، مثــل سياســة رفــض التمويــل املشــروط،  وسياســة عــدم 
املشــاركة يف أي خطــوات تطبيــع مــع مؤسســات االحتــال،  وسياســة وجــود متويــل وطنــي إلــى جانــب التمويــل األجنبــي.  

أشــار التقريــر الســنوي 2018 لديــوان الرقابــة املاليــة 
قــام  األهليــة  املؤسســات  إحــدى  أن  إلــى  واإلداريــة 
مجلــس اإلدارة فيهــا بفتــح فــروع وشــراء مقــرات يف 
بعــض احملافظــات دون موافقــة الهيئــة العامــة، التــي 

هــي صاحبــة الصاحيــة يف ذلــك حســب القانــون.
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf :املصدر

شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة احلق، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/23.
عمر رحال، رئيس مجلس إدارة مركز إعام الدميقراطية وحقوق اإلنسان/ شمس، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/20.

رائدة الشعيبي، رئيسة مجلس إدارة مركز إبداع املعلم، مقابلة هاتفية بتاريخ 2020/7/16.
جهاد حرب، رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية الستقال القضاء وسيادة القانون/ استقال، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/20..

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf 
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf 
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فــإن حضــور جميــع األعضــاء ليــس مضمونــاً، وعليــه، فــإن مثــل هــذا االجتمــاع، حتــى لــو توفــر فيــه النصــاب القانونــي، ال يكــون 
ــال مــن قبــل جميــع األعضــاء. ويعــد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة مــرة  ــاً فاعــًا يف مناقشــة التقاريــر ومتابعتهــا بشــكل فّع أحيان
ــل هــذا  ــون. فمث ــر القان ــا ذك ــا يف املؤسســة كم ــا الســلطة العلي ــة، وال يجعله ــة فاعل ــق رقاب ــاً لتحقي ــس كافي واحــدة يف الســنة لي
االجتمــاع يتضمــن مناقشــة التقريــر اإلداري والتقريــر املالــي، وتقريــر مدقــق احلســابات اخلارجــي، وانتخــاب مجلــس إدارة جديــد، 
وتعيــني مدقــق حســابات قانونــي خارجــي. ولــذا، ويف ظــل توســع نشــاطات املؤسســات األهليــة، وتعــدد مجــاالت عملهــا، ومتــدد 
عاقاتهــا مــع املمولــني واملواطنــني وشــبكة املؤسســات اخملتلفــة، فــإن عقــد اجتماعــني أو ثاثــة يف الســنة للجمعيــة العموميــة، 
ســيمنحها فرصــة أكبــر لاطــاع علــى ســير العمــل يف املؤسســة، والقــدرة علــى تقييــم األداء فيهــا، األمــر الــذي يدعــم دورهــا يف 

الرقابــة علــى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. 
ــا  ــق يف أوضاعه ــي حق ــة الت ــة لســنة 2018، أن بعــض املؤسســات األهلي ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــر الســنوي لدي ــر التقري ذك
الداخليــة، ال تعقــد اجتماعــاً جلمعيتهــا العموميــة ولــو مــرة واحــدة يف الســنة، ومنهــا إحــدى املؤسســات التــي لــم جتتمــع جمعيتهــا 
العموميــة منــذ أربــع ســنوات. وبنــاء علــى ذلــك، لــم تطلــع علــى أي تقاريــر، ولــم تعــني مدقــق حســابات، ولــم تنتخــب مجلــس إدارة 

جديــداً. 
علــى صعيــد آخــر، تنــص األنظمــة األساســية للعديــد مــن املؤسســات األهليــة، علــى عقــد اجتماعــات غيــر عاديــة ملناقشــة قضايــا 
طارئــة، كالنقــص يف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة يف حالــة فقــدان النصــاب يف اجمللــس، أو تعديــل النظــام األساســي للجمعيــة، 
أو قضايــا طارئــة تتعلــق بعمــل املنظمــة، أو عمــل مجلــس اإلدارة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات محــددة حــول عــدد 
اجلمعيــات التــي عقــدت اجتماعــات طارئــة، إال أن بعــض منظمــات اجملتمــع املدنــي يقتصــر عقــد االجتماعــات الطارئــة فيهــا، إمــا 

لتعديــل النظــام األساســي، أو شــغور عــدد مــن املناصــب فيهــا.

انتخابات مجلس اإلدارة بشكل دوري وتداول املواقع القيادية   .3
تنــص األنظمــة الداخليــة للعديــد مــن املؤسســات، علــى حتديــد فترتــني متتاليتــني فقــط إلشــغال منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة، إال 
أن املديــر العــام قــد يشــغل منصبــه دون قيــود أو ســقف زمنــي يف بعــض املؤسســات. فهنــاك مؤسســات مــا زال مديرهــا العــام يف 
منصبــه منــذ 10 ســنوات، وبعضهــا 14 ســنة، بــل شــغل البعــض منصــب املديــر العــام ألكثــر مــن 30 ســنة. ورغــم أن القانــون ال مينــع 
ذلــك، إال أنــه ال يتوافــق مــع معاييــر احلكــم الصالــح، وأنظمــة إدارة اجلــودة، واملمارســات الفضلــى، ويحــول دون رقابــة حقيقيــة 
ــرر اســتمرار  ــك مــع الوقــت ســلطات ونفــوذاً واســعاً يف املؤسســة.  علمــاً أن بعــض املؤسســات تب ــذي ميل ــام، ال ــر الع ــى املدي عل
املديــر العــام يف منصبــه لفتــرة طويلــة، بــأن املديــر أداؤه ناجــح، وعاقاتــه مفتوحــة، ويتمتــع مبواصفــات مناســبة جــّداً للمؤسســة، 

وبالتالــي، فــإن تغييــره قــد يؤثــر ســلباً علــى املؤسســة بشــكل عــام.  

بالرغــم مــن أن القانــون نــص علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل اجلمعيــة 
العموميــة، إال أنــه لــم يحــدد ســقفاً زمنّيــاً إلشــغال املناصــب القياديــة يف املؤسســات، كرئيــس 
مجلــس اإلدارة أو املديــر العــام، األمــر الــذي وّلــد ظاهــرة مؤسســة الشــخص، أو أشــخاص 

محدديــن، بســبب عــدم تــداول هــذه املناصــب القياديــة بــني الكفــاءات اخملتلفــة، وجعلهــا

مساءلة عامة دورية جمللس 
اإلدارة من خال محاسبة 

بعض األعضاء بإجراء 
االنتخابات الدورية.

جهاد حرب، املصدر السابق.

محمد خالد، مدير عام جمعية إنعاش األسرة، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/16.
رائدة الشعيبي، رئيسة مجلس إدارة مركز إبداع املعلم، مقابلة هاتفية بتاريخ 2020/7/16.

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf .2018 ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي لسنة

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf
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التأكد من أن عدد أعضاء الهيئة العامة كاٍف ملمارسة كافة مجاالت الرقابة  .4
علــى الرغــم مــن أن القانــون حــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة )7-13(، إال أنــه لــم يحــدد حــّداً أدنــى كافيــاً ألعضــاء الهيئــة العامــة، 
حتــى ميــارس جميــع أدواره الرقابيــة بشــكل فّعــال، وال يتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة إضعــاف أعمالهــا باعتبارهــم قــوة عدديــة 
داخــل الهيئــة العامــة. فمثــًا، منــح اجلمعيــة العموميــة حــق عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضــاء اجلمعيــة 
العموميــة، إال أن أغلبيــة الثلثــني ال تكــون فاعلــة إال إذا كان عــدد أعضــاء اجلمعيــة العموميــة ثاثــة أضعــاف عــدد أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، لكــن القانــون لــم يتنــاول هــذه املســألة، حيــث إن عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة يشــكل غالبيــة داخــل الهيئــة العامــة، األمــر 

الــذي يــؤدي إلــى إضعــاف دورهــا يف مســاءلة مجلــس اإلدارة بشــكل عــام. 

وجود أعضاء تربطهم عاقة شخصية يف مواقع قيادية لعدد من املؤسسات   .5
ــة،  ــة العمومي ــس اإلدارة واجلمعي ــا، كمجل ــة، واملشــاركة يف هياكله ــات األهلي ــات والهيئ ــى حــق تأســيس اجلمعي ــون عل نــص القان
مــن قبــل أي مــن املواطنــني وفقــاً ألحــكام البــاب الثانــي مــن القانــون األساســي، األمــر الــذي ينســجم مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان 
واحلريــات العامــة، ولكنــه لوحــظ يف التجربــة الفلســطينية يف العمــل األهلــي، وجــود بعــض األشــخاص األصدقــاء، يشــتركون يف 
هيئــات عــدد مــن املؤسســات األهليــة يف املواقــع القياديــة يف نفــس الوقــت، فيكــون أحدهــم رئيســاً جمللــس اإلدارة يف إحداهــا، 

وعضــواً يف الهيئــة العامــة أو مجلــس اإلدارة يف مؤسســة ثانيــة، ومديــراً تنفيذّيــاً يف ثالثــة، وهكــذا بقيــة األصدقــاء.
ال شــك أن هــذا األمــر ينطــوي علــى نشــوء مصالــح مشــتركة يحــول دون وجــود رقابــة فاعلــة وحقيقيــة يف مثــل هــذه املؤسســات، 
بســبب »مســايرة« رئيــس مجلــس اإلدارة للمديــر العــام يف إحــدى املؤسســات، مقابــل »مســايرة« اآلخــر لــه يف املؤسســة األخــرى. 
الواقــع أن بعــض املؤسســات يتمركــز الــدور املؤثــر فيهــا بيــد عــدد محــدد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، والعاملــني يف مواقــع 

إشــرافية.  

ــب عمليــة الرقابــة عليهــم، ويُضعــف مســاءلتهم، ويتنافــى مــع معاييــر احلكــم الصالــح،  حكــراً علــى أشــخاص معينــني، مــا يصّع
حيــث تُقــاس دميقراطيــة أي مؤسســة مبعــدالت التغييــر يف عضويــة هيئاتهــا القياديــة؛ إلتاحــة الفرصــة لتداولهــا أمــام أكبــر عــدد 
ممكــن مــن أعضائهــا، للتدريــب علــى القيــادة واكتســاب اخلبــرة، وحتــى ال يتــم جمــود النخبــة داخــل املؤسســة، واســتمرارها يف 

القيــادة لســنوات عديــدة. 
إن العضويــة الطويلــة يف مجلــس اإلدارة، يرافقهــا بالتأكيــد عــدم إتاحــة الفــرص ألجيــال جديــدة، وبالتالــي، عجــز عــن الرقابــة 
احلقيقيــة، لدرجــة أن إحــدى املؤسســات بلــغ متوســط عمــر أعضــاء مجلــس إدارتهــا 76 ســنة.  هــذا األمــر يحصــل أحيانــاً، فقــد 
دلــت التجربــة علــى إمكانيــة تــداول املواقــع القياديــة يف عــدة مؤسســات بــني أشــخاص محدديــن، فيكــون أحدهــم رئيســاً جمللــس 
اإلدارة يف إحــدى املؤسســات، ومديــراً عاّمــاً يف مؤسســة أخــرى، ويكــون شــخص آخــر مديــراً عاّمــاً يف املؤسســة األولــى، ورئيســاً 

جمللــس اإلدارة يف املؤسســة الثانيــة.

د. عمر رحال، دور الهيئات املرجعية ملؤسسات اجملتمع املدني يف تعزيز قيم النزاهة والشفافية، مجلة أهليات، عدد 3، هيئة شؤون املنظمات األهلية، رام اهلل، ربيع 2018، ص 17.
محمد خالد، مصدر سابق.اهلل، ربيع 2018، ص 17.

هاني املصري، مدير عام املركز الفلسطيني للسياسات ودراسة اإلستراتيجيات/ مسارات، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/22.
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تعيني مدقق حسابات قانوني خارجي أو مراقب مالي  .6
وفقــاً لقانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة، يتوجــب علــى اجلمعيــة العامــة تعيــني مدقق احلســابات القانونــي اخلارجي، 
باعتبــاره إحــدى آليــات مســاعدة الهيئــة العامــة يف املســاءلة املاليــة، خاصــة أن تقريــر املدقــق القانونــي يرفــع ماحظــات خاصــة 
علــى عمــل اجلهــاز التنفيــذي ومجلــس اإلدارة يف الشــأن املالــي وســامة اإلجــراءات املعمــول بهــا يف املؤسســة. وعــادة، يتــم تغييــر 
شــركة التدقيــق القانونــي بحــد أقصــى كل ثــاث ســنوات يف أغلــب املؤسســات؛ إذا مــا حصلــت الشــركة علــى التعاقد مع املؤسســة. 
وعلــى الرغــم مــن أن النصــوص القانونيــة تشــير إلــى ضــرورة موافقــة الهيئــة العامــة للجمعيــة علــى التعاقــد مــع شــركة التدقيــق 
القانونــي، إال أن بعــض الهيئــات العامــة تقــوم بتفويــض مجلــس اإلدارة بفتــح اســتدراجات العــروض املقدمــة مــن شــركات التدقيــق 
ــه  ــم مبهمت ــر قائ ــذي يف املؤسســة غي ــاز التنفي ــس اإلدارة واجله ــاً يكــون مجل ــة، غالب ــا، ويف هــذه احلال ــد معه ــي، والتعاق القانون

إعــان العطــاء أو اســتدراج العــرض اخلــاص بالتدقيــق القانونــي.  

مناقشة احلساب اخلتامي الذي يعده مدقق احلسابات اخلارجي وإقراره  .7
يفــرض قانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات األهليــة لســنة 2000 عقــد اجتمــاع واحــد علــى األقــل للهيئــة »اجلمعيــة« العامــة. 
وعــادة، تقــوم منظمــات اجملتمــع املدنــي بعقــد اجتمــاع ســنوي لهــا؛ للنظــر يف تقريــر املدقــق اخلارجــي واملصادقــة عليــه. وإضافــة 
إلــى أن الوقــت اخملصــص جلــدول أعمــال االجتمــاع، غيــر كاٍف ملناقشــة التقاريــر والوقــوف علــى تفاصيلهــا، فــإن اإلشــكالية التــي 
تواجــه بعــض أعضــاء مجالــس الهيئــات، تتمثــل يف ضعــف القــدرات يف قــراءة التقاريــر احملاســبية، واألرقــام الــواردة فيهــا، خاصــة 

يف ظــل ضغــط وقــت عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة للمؤسســة. 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .8

مــن امعــروف أن العضويــة يف املرجعيــات احلاكمــة يف املؤسســات األهليــة، هــي عضويــة تطوعيــة، وبالتالــي، فــإن األعضــاء 
ــى متابعاتهــم اخملتلفــة ألعمــال املؤسســة. ولكــن يف بعــض املؤسســات  ــى حضــور االجتماعــات، وال عل ال يتقاضــون مكافــآت عل
الكبيــرة، يتــم أحيانــاً صــرف بعــض املكافــآت لرئيــس مجلــس اإلدارة، أو لعضــو أو أكثــر مــن أعضــاء اجمللــس، شــريطة أن يكــون 

ــم النــص عليــه يف النظــام األساســي للمؤسســة. ذلــك حتــت رقابــة اجلمعيــة العموميــة، وأن يت

دور مجلس اإلدارة يف الرقابة على اإلدارة التنفيذية	 
وفقــاً للمــادة )16( مــن القانــون، ال يجــوز أن يضــم مجلــس اإلدارة عضويــن 
أو أكثــر جتمــع بينهمــا صلــة قرابــة مــن الدرجتــني األولــى والثانيــة. ومــن 
ــون، خصــص  ــا القان ــون منه ــادة يتك ــني تســعة فصــول وخمــس وأربعــني م ب
العموميــة،  للجمعيــة  والفصــل اخلامــس  اإلدارة،  الرابــع جمللــس  الفصــل 
التــي تســمى أحيانــاً الهيئــة العامــة، ومنــح كّاً منهمــا صاحيــات معينــة، 
وحملهمــا مســؤوليات محــددة. وقــد تضمــن القانــون العديــد مــن النصــوص 

ذات العاقــة باملســاءلة والرقابــة.

 )17( املــادة  يف  اإلدارة  مجلــس  القانــون  حّمــل 
أو  املؤسســة  أعمــال  جميــع  عــن  املســؤولية 
الهيئــة ونشــاطاتها، فقــد منحــه أيضــًا يف املــادة 
وبالتالــي،  االختصاصــات،  مــن  العديــد   )18(
يصبــح أعضــاء اجمللــس مســاءلني عــن أعمــال 
املؤسســة، وعــن هــذه االختصاصــات أمــام الهيئــة 
العامــة وأجهــزة الرقابــة الرســمية، ومنهــا مهــام 
ومســؤوليات ســيكون مســاءاًل عنهــا الحقــًا أمــام 

الهيئــة. تتولى مجالس اإلدارة يف املنظمات األهلية العديد من الصاحيات، منها:
إدارة شؤون اجلمعية أو الهيئة، وإعداد اللوائح واألنظمة والتعليمات الازمة. . 1
تعيني املوظفني الازمني، وحتديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً ألحكام القانون. . 2
تكوين اللجان التي يراها الزمة لتحسني العمل، وحتديد اختصاص كل منها. . 3
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إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية، ومشروع املوازنة للسنة اجلديدة.   .4
تقدمي التقارير السنوية اإلدارية واملالية، وأية خطط ومشاريع مستقبلية، للجمعية العمومية.   .5

6.  دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غير عادية لاجتماع، وتنفيذ قراراتها طبقاً ألحكام القانون.
وعلــى صعيــد الفاعليــة، نــص القانــون يف املــادة )21( علــى أن ينعقــد مجلــس اإلدارة بصــورة عاديــة مــرة كل ثاثــة أشــهر علــى 
األقــل بدعــوة مــن الرئيــس أو نائبــه، وأن ينعقــد بصــورة اســتثنائية كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك، بدعــوة مــن الرئيــس أو نائبــه، أو 

بطلــب مــن ثلــث أعضائــه، فاالجتمــاع الــدوري مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثاثــة أشــهر. 
تركــز الائحــة الداخليــة لقانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة، الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003، 
علــى العمليــات اإلجرائيــة واخلطــوات العمليــة املتعلقــة بالتســجيل واملتابعــة وغيرهــا، وال تتضمــن املبــادئ واملعاييــر املتعلقــة 
بالرقابــة الداخليــة إال يف نصــوص محــدودة. فقــد نصــت الائحــة يف املــادة )45( علــى أن تقــوم اجلمعيــات بتضمــني أنظمتهــا 

الداخليــة أحكامــاً متنــع تعــارض املصالــح بــني اجلمعيــة وأعضائهــا. 

ولــم يشــترط القانــون مواصفــات خاصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة. يف مجالــس إدارة بعــض املؤسســات األهليــة، قــد تكــون لبعــض 
األعضــاء انشــغاالتهم الشــخصية، وال ميلكــون الوقــت الــكايف ملتابعــة التقاريــر، ومناقشــة املوازنــات، وإقــرار املشــاريع والبرامــج، 
وبالتالــي، ال تكــون عضويتهــم فاعلــة، وال ميارســون رقابــة حقيقيــة يف أعمــال املؤسســة، فيبــدو هــذا النــوع مــن األعضــاء ضعفــاء 

أمــام مديــر تنفيــذي لــه عاقاتــه باملمولــني، واملوظفــني، واملؤسســات األخــرى، واجلهــات الرســمية. 

أحــد نشــطاء العمــل األهلــي يقــول إن ســبب غيــاب الفاعليــة يعــود أحيانــاً إلــى االشــتراك املالــي الــذي يجــب أن يســدده عضــو 
الهيئــة العامــة ســنوّياً، فبعــض األشــخاص يتثاقلــون مــن هــذا االشــتراك، علــى الرغــم مــن أنــه اشــتراك رمــزي، لكنــه يعكــس جديــة 
العضــو يف انتمائــه للمؤسســة، وهــو عمــل تطوعــي ال يحصــل مقابلــه العضــو علــى منافــع معينــة، وبالتالــي، تضعــف فاعليتــه يف 

اجلمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة، وتلقائّيــاً تضعــف عمليــة الرقابــة يف املؤسســة.  

ولكــن يف املقابــل، هنــاك مــن يــرى أن املســألة تعتمــد علــى الشــخص نفســه، فبعــض األعضــاء فاعلــون يف احلضــور واملناقشــات 
بجديــة وعمــق، وهــم متخصصــون يف مجــاالت لهــا عاقــة مباشــرة بعمــل املؤسســة، وال تقتصــر متابعتهــم ألعمــال املؤسســة علــى 

حضــور االجتماعــات، وإمنــا مــن خــال املتابعــة امليدانيــة أيضــاً، رغــم وجــود اشــتراك ســنوي يلتزمــون بدفعــه. 

عمر رحال، رئيس مجلس إدارة مركز إعام الدميقراطية وحقوق اإلنسان/ شمس، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/20.
ناديا حرب، مديرة جمعية تنمية املرأة الريفية، مقابلة هاتفية بتاريخ 2020/7/23.

تضّمــن قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، العديــد مــن املعاييــر التــي تتيــح الرقابــة الداخليــة 
يف مؤسســات العمــل األهلــي، منهــا:

مراجعة تنفيذ خطة العمل السنوية وتقييم دور األطراف. 1
بالرغــم مــن أن اجتمــاع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثاثــة أشــهر يُعتبــر مقبــوالً، إال أن فاعليــة دوره الرقابــي ســتكون 
محــدودة مــا لــم يقــم مبراجعــة اخلطــط املقــرة، ويســتلم أعضــاء اجمللــس التقاريــر املاليــة واإلداريــة قبــل فتــرة كافيــة مــن موعــد 

االجتمــاع؛ ليتمكــن كل منهــم مــن تفحصهــا وتدقيقهــا، وحتقيــق الفاعليــة مــن تقــدمي التقاريــر. 

جهاد حرب، مصدر سابق.
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وضعــت املؤسســات األهليــة الفلســطينية الكبيــرة ومتوســطة احلجــم أدلــة وأنظمــة عمــل خاصــة بهــا، واعتمــدت سياســات تســاعد 
علــى ضبــط العمــل مــن ناحيــة، ومتكــن املرجعيــات اخملتلفــة مــن مســاءلة الدوائــر التنفيذيــة. ومعظــم هــذه األدلــة مصــادق عليهــا 
مــن مجلــس اإلدارة ثــم اجلمعيــة العموميــة، مثــل دليــل الشــكاوى واالقتراحــات، ونظــام إدارة مصــادر املعلومــات، وسياســة املســاواة 
اجلندريــة، ووثيقــة عــدم تضــارب املصالــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة، ووثيقــة عــدم تضــارب املصالــح للموظفــني، ودليــل إدارة 
املتطوعــني، ودليــل إدارة البيئــة. ولكــن معظــم املؤسســات األهليــة الصغيــرة ال تعمــل مبوجــب أنظمــة وأدلــة خاصــة، وإمنــا تكتفــي 

بااللتــزام باألحــكام املاليــة واإلداريــة املتضمنــة يف القانــون والائحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء. 
العديــد مــن املؤسســات األهليــة الكبيــرة متتلــك مجالــس إدارتهــا هــذه األنــواع مــن وســائل الرقابــة، مثــل وجــود أدلــة إجــراءات 
وأدلــة عمــل. ومــن غيــر الواضــح مــدى اســتخدام مجلــس اإلدارة لصاحياتــه؛ للتأكــد مــن حســن اســتخدامها مــن قبــل الدوائــر 
ــن  ــد م ــط. والعدي ــاول اإلجنــازات والنشــاطات فق ــس اإلدارة، تتن ــا جملل ــم تقدميه ــي يت ــر الت ــن التقاري ــد م ــة؛ ألن العدي التنفيذي
مجالــس اإلدارة ال تقــوم بإجــراء تقييــم خارجــي لفحــص مــدى التــزام اإلدارة بالنتائــج، وعــدد محــدود مــن أعضــاء مجالــس اإلدارة 

تشــارك يف تقييــم ومراجعــة مــدى التــزام الدوائــر بتحقيــق أهــداف اإلســتراتيجية واخلطــة املعتمــدة.

ذكــر التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2018، أن املديــر التنفيــذي يف إحــدى املؤسســات األهليــة التــي حقــق يف 
أوضاعهــا الداخليــة، ينفــرد يف اتخــاذ القــرارات دون مســاءلة مــن مجلــس اإلدارة وال مــن الهيئــة العامــة، اللذيــن أصبحــا مغيبــنْي، وال 

يعقــدان االجتماعــات وال حتــى بحدهــا األدنــى. 
املصدر: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي لسنة 2018.

عمر رحال، مقابلة شخصية، مصدر سابق.

التأكد من تطبيق أحكام النظام املالي املعتمد   .2
يف ســياق فاعليــة مجلــس اإلدارة يف إدارة اجملــاالت املاليــة يف مؤسســات العمــل األهلــي، 
وبالرغــم مــن عــدم وجــود نظــام مالــي خــاص معتمــد وملــزم جلميــع مؤسســات العمــل 
األهلــي، إال أن القواعــد واألحــكام الــواردة يف القانــون الفلســطيني والنظــام الداخلــي، 
والنظــام األساســي يف العمــل األهلــي، كاٍف بصــورة أو بأخــرى ملمارســة مجلــس اإلدارة 
رقابتــه املاليــة علــى تنفيــذ املوازنــة العامــة التــي تنفذهــا اإلدارة التنفيذيــة، ومــن أجــل 
مزيــد مــن الفاعليــة، يف موازنــة املشــاريع التــي تقــوم اإلدارة بتنفيذهــا، واالتفاقيــات التــي 
توقعهــا مــع جهــات مختلفــة، والتأكــد مــن جتنــب تضــارب املصالــح لــدى أصحــاب املناصــب 
العليــا فيهــا. بهــذا احلضــور جمللــس اإلدارة، تتحقــق لــه فاعليــة عاليــة متكنــه مــن القيــام 
بــدوره الرقابــي املطلــوب، الــذي يضبــط العمــل داخــل املؤسســة، مــن خــال إقــرار املوازنــات 
واحلســابات واملشــاريع واالتفاقيــات والرواتــب. يف الواقــع العملــي، يتضــح أن مــدى االلتــزام

ذكــر التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة 
املالية واإلدارية لسنة 2018، أن إحدى 
التــي حقــق يف أوضاعهــا  اجلمعيــات 
يف  أموالهــا  اســتثمرت  الداخليــة، 
إال  االســتثمارية،  املشــاريع  بعــض 
فادحــة،  خلســائر  تعرضــت  أنهــا 
إلــى  ذلــك  أســباب  التقريــر  وعــزا 
لهــذه  اإلدارة  مجلــس  متابعــة  عــدم 
املديــر  مســاءلة  وعــدم  االســتثمارات، 

العــام. 
املصــدر: ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، التقريــر 

الســنوي لســنة 2018

يتفــاوت بشــكل كبيــر مــن مؤسســة إلــى أخــرى، فهنــاك بعــض املؤسســات، وخاصــة الكبيــرة منهــا، تلتــزم بذلــك التزامــاً كامــًا، 
وهنــاك مؤسســات أخــرى تفتقــد إلــى هــذه املعاييــر بشــكل واضــح. 

ويأتــي يف ســياق ذلــك، حتقــق مجلــس اإلدارة مــن االلتــزم بأحــكام نظــام صــرف مكافــآت للعاملــني، وفقــاً ألحــكام النظــام املالــي 
املعتمــد وفــق األصــول مــن الهيئــة العامــة، وذلــك للتأكــد مــن إجرائــه يف حــدوده الطبيعيــة، ويراقــب مــن خــال الرقابــة الداخليــة.
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يف حــال خضــوع العمليــات املاليــة واإلداريــة للرقابــة والتدقيــق مــن قبــل جلنــة خاصــة، قــد 
ــة فيهــا، إذا قامــت اجلمعيــة العموميــة بدورهــا  ــة الداخليــة ضروري ال تكــون دائــرة الرقاب
احلقيقــي يف الرقابــة، وكانــت فاعلــة كأعلــى ســلطة يف املؤسســة، وبالتالــي، تكــون هــي 
مبثابــة دائــرة الرقابــة الداخليــة. إال أن املؤسســات األهليــة الكبيــرة، التــي يعمــل فيهــا عــدد 
ــم  ــددة، وتقي ــات متع ــرة، وتقــوم بنشــاطات وفعالي ــات كبي ــا موازن ــر مــن املوظفــني، وله كبي
عاقــات واســعة مــع املانحــني، قــد تصبــح دائــرة الرقابــة الداخليــة فيهــا ضروريــة، علــى 
غــرار البلديــات والهيئــات احملليــة اخملتلفــة، خاصــة إذا كانــت اجلمعيــة العموميــة ال جتتمــع 
ــام  ــى مه ــة أن تتول ــة الداخلي ــرة الرقاب ــى األقــل يف الســنة. ميكــن لدائ إال مــرة واحــدة عل
واضحــة وصاحيــات محــددة، كإجــراء التدقيــق علــى األمــور املاليــة، والصــرف والشــيكات 
والعطــاءات، وعمليــات الشــراء، وجــرد املوجــودات، والتوقيعــات، وحتــى عمليــات التوظيــف، 
وشــؤون املوظفــني، وميكنهــا إعــداد التقاريــر الرقابيــة ورفعهــا إلى مجلــس اإلدارة واجلمعية 

العموميــة،

لديــوان  الســنوي  التقريــر  ذكــر 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2018، 
أن إحــدى اجلمعيــات التــي حقــق يف 
أوضاعهــا الداخليــة، ال يوجــد لديهــا 
أي  تتبــع  إداري، وال  مالــي وال  نظــام 
إجــراءات رقابيــة داخليــة، وأن املديــر 
التنفيــذي للجمعيــة هــو والــد رئيســة 
راتــب  صــرف  ويتــم  اإلدارة،  مجلــس 
طبيعــة  توضيــح  دون  لــه،  مرتفــع 

لــه. املوكلــة  واملهــام  عملــه 
واإلداريــة،  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  املصــدر: 

.2018 لســنة  الســنوي  التقريــر 

 وبالتالــي، تكــون هــذه الدائــرة، وخاصــة يف املؤسســات األهليــة الكبيــرة، مبثابــة أداة رقابــة داخليــة تخــدم املرجعيــات 
احلاكمة يف هذه املؤسسات.

ال شــك أن بعــض املؤسســات جنحــت يف إجــراءات الرقابــة الداخليــة، فعينــت مراقبــاً داخلّيــاً محترفــاً ومهنّيــاً، وبعقــد عمــل قانونــي 
ــا  ــت لديه ــك، تكون ــس اإلدارة، وبذل ــة تســتطيع حضــور اجتماعــات مجل ــة العمومي ــة مــن اجلمعي ــة للرقاب وواضــح، وشــكلت جلن

منظومــة متكاملــة مــن الرقابــة الداخليــة، جتعــل اتخــاذ أي قــرار ميــر ضمــن عمليــة ســليمة وإجــراءات متينــة.  

مراجعة احلساب اخلتامي الذي يعده مدقق احلسابات اخلارجي، وتقدميه للجمعية العمومية إلقراره  .3
يفتــرض أن يقــوم مجلــس اإلدارة مبراجعــة احلســاب اخلتامــي الــذي يعــده املدقــق القانونــي اخلارجــي، وهــي أداة مســاءلة للجهــاز 
التنفيــذي، للتحقــق مــن ســامة اإلجــراءات واملعامــات املاليــة التــي قامــت بهــا املؤسســة )اجلهــاز التنفيــذي ومجلــس اإلدارة(. 
عــادة مــا تقــوم مجالــس اإلدارة مبراجعــة احلســاب اخلتامــي للمؤسســة، لكــن اإلشــكالية القائمــة هــي أن العديــد منهــا يف الكثيــر 
مــن املؤسســات، يفتقــدون اخلبــرة الازمــة يف األمــور املاليــة، ولديهــم صعوبــات يف قــراءة املوازنــات واحلســابات واألرقــام بشــكل 

احتــرايف، مــا يُضعــف املســاءلة الداخليــة، خاصــة أن األمــور املاليــة هــي أســاس املســاءلة ومكافحــة الفســاد.  

عبد القادر احلسيني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمان/ االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، مقابلة هاتفية بتاريخ 2020/7/18

جهاد حرب، مصدر سابق.

الرقابة على عمليات الشراء وإقرارها   .4 
عمــل عــدد مــن مجالــس اإلدارة يف منظمــات اجملتمــع املدنــي الكبيــرة، علــى إنشــاء جلــان عطــاءات فيهــا، مــا يحقــق فصــًا بــني 
اجلهــات التــي تطلــب شــراء اخلدمــة، واجلهــات اإلداريــة التــي تتعاقــد مــع منفــذي اخلدمــات، واجلهــات التــي تتأكــد مــن ســامة 
ــة  ــس اإلدارة مــن إعــداد جلن ــد مجل ــة، وتأك ــة مــن جه ــح محتمل ــة إتاحــة فــرص لتضــارب مصال ــع إمكاني ــي من ــا يعن ــذ، م التنفي
ــي،  ــاً للنظــام اإلداري واملال ــة وفق ــا لإلجــراءات املتبع ــح العطــاءات، واحترامه ــكل عطــاء، والتحقــق مــن فت العطــاءات محضــراً ل
ونظــام الشــراء يف املؤسســة، بغيــة مراجعــة عمليــات الشــراء وإقرارهــا. وكمــا يبــدو، فــإن العــدد األوســع مــن مؤسســات العمــل 

األهلــي، مينــح رئيــس مجلــس اإلدارة متابعــة ذلــك نيابــة عــن مجلــس اإلدارة.
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التأكد من حسن استخدام ممتلكات املؤسسة، ومنع استخدامها ألغراض شخصية  .5
ــل  ــكات املؤسســة، ومــن عــدم اســتخدامها ألغــراض شــخصية مــن قب ــس اإلدارة التأكــد مــن حســن اســتخدام ممتل ــى مجل يتول
املوظفــني، ســواء مــن خــال وضــع إجــراءات وتدابيــر محــددة، أو مــن خــال القيــام باجلــرد الســنوي ملمتلــكات املؤسســة، أو اجلــرد 
املفاجــئ، بحيــث يتأكــد مجلــس اإلدارة مــن عــدم اســتغال هــذه املمتلــكات لغايــات خارجــة عــن غايــات املؤسســة، والتأكــد مــن 

عــدم وجــود تضــارب مصالــح للموظفــني والعاملــني يف املؤسســة.
لقــد تبــني أن عــدداً كبيــراً مــن املؤسســات األهليــة، يكتفــي بــدور رئيــس مجلــس اإلدارة واملديــر التنفيــذي يف القيــام بهــذا الــدور 

اإلشــرايف، أو يكتفــي بتضمينــه يف أحــكام مدونــة الســلوك. 

التأكــد مــن أن إقــرار الذمــة املاليــة مت تقدميــه مــن قبــل رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار املوظفــني يف املؤسســة إلــى هيئــة   .6
مكافحــة الفســاد

ــة، تقــدمي إقــرارات الذمــة  ــار املوظفــني يف املنظمــات األهلي ــس اإلدارة، وكب ــى أعضــاء مجل ــون مكافحــة الفســاد عل يفــرض قان
املاليــة اخلاصــة بهــم لهيئــة مكافحــة الفســاد. لكــن أغلــب مجالــس اإلدارة ال تتابــع هــذا األمــر لضمــان تفــادي إمكانيــة الكســب 
غيــر املشــروع. ومــا زال العمــل بهــذا األمــر محــدوداً مــن قبــل أغلــب منظمــات اجملتمــع املدنــي، خاصــة أن هيئــة مكافحــة الفســاد 

لــم تقــم بإرســال اســتمارة اإلقــرار إلــى قطــاع واســع مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي.

فتح اجملال الستام شكاوى من موظفي املؤسسة، أو من املواطنني، ومناقشتها والرد عليها  .7
ــة  ــني، إحــدى أدوات املســاءلة داخــل املنظم ــي املؤسســة، أو املواطن ــد وجــود نظــام أو إجــراءات الســتام شــكاوى مــن موظف يع
األهليــة، التــي تســاعد علــى فهــم اختــاالت العمــل يف املنظمــة، ويف الوقــت ذاتــه إنتــاج سياســات تتعلــق مبجــال عمــل املنظمــة، 
وجتــاوز اإلخفاقــات أو األخطــاء التــي يقــع بهــا موظفــو املنظمــة. وال تتوفــر لــدى أغلــب منظمــات اجملتمــع املدنــي آليــات واضحــة 
ومحــددة ومعلنــة ملعاجلــة الشــكاوى، مــا يفقــد مجلــس اإلدارة هــذه اآلليــة ملســاءلة اجلهــاز التنفيــذي. وتفســح الشــكاوى اجملــال 
أمــام مجلــس اإلدارة لاطــاع علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة، والتزامهــا بالتعليمــات واألنظمــة، مــا يجعــل الشــكاوى أداة رقابــة 

داخليــة. وحديثــاً، يجــري إدمــاج موضــوع الشــكاوى التــي تتعلــق بالتحــرش اجلنســي يف العمــل. 

الرقابــة علــى االلتــزام بأحــكام مدونــة الســلوك املعتمــدة، وكذلــك بأحــكام النظــام أو التعليمــات اخلاصــة باالحتفــاظ بالهدايــا   .8
وتســجيلها

علــى الرغــم مــن أهميــة وجــود نظــام أو تعليمــات خاصــة بذلــك، ومبــا يشــمل الضوابــط والقواعــد اخلاصــة بقبــول الهدايــا 
واالحتفــاظ بهــا، وتســجيلها، واملعروضــة مــن جهــات أو أشــخاص يتعاملــون مــع موظفــي اجلمعيــة، إال أن أغلــب منظمــات اجملتمــع 
ــات  ــة مــن آلي ــذي يفقدهــا آلي ــا، األمــر ال ــة بشــأن التعامــل مــع الهداي ــي ال توجــد لديهــا تعليمــات واضحــة ومحــددة ومعلن املدن

املســاءلة التــي يتمتــع بهــا مجلــس اإلدارة. 

محمد خالد، مصدر سابق.

الرقابة على التعيينات والتوظيف وضمان مبدأ تكافؤ الفرص   .9
فيمــا عــدا تعيــني مديــر عــام املؤسســة أو املديــر التنفيــذي، فــإن اجلهــاز التنفيــذي يقــوم بتعيــني املوظفــني يف املســتويات املتعــددة 
يف املؤسســة، األمــر الــذي يتطلــب إنشــاء جلنــة أو جلــان للتعيــني، وإلجــراء املقابــات أو االمتحانــات الكتابيــة أو الشــفوية 
للمتقدمــني للوظائــف املعلــن عنهــا يف املؤسســة. كمــا أن التأكــد مــن ضمــان مبــدأ تكافــؤ الفــرص للمتقدمــني للعمــل والوظائــف 
يف املؤسســة، هــو إحــدى أدوات املســاءلة التــي مُتكــن مجلــس اإلدارة مــن مراجعــة آليــات التعيــني فيهــا. ويتــم يف أغلــب منظمــات 
اجملتمــع املدنــي الكبيــرة إنشــاء هكــذا جلــان، فيمــا أغلــب املنظمــات الصغيــرة ال يتــم إنشــاء مثــل هكــذا جلــان. لكــن مــن غيــر 

الواضــح مــدى ممارســة مجالــس إدارة منظمــات اجملتمــع املدنــي لهــذه األداة.  
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ثالثًا: املساءلة املتبادلة ملؤسسات العمل األهلي

ــاة  ــني األساســيني يف احلي ــا أحــد الفاعل ــام، باعتباره ــي الع ــد الوطن ــاً يف اجله ــة الفلســطينية دوراً هاّم ــات األهلي ــب املنظم تلع
للظــروف واألوضــاع السياســية واالقتصاديــة  الفلســطينية. وتاريخّيــاً، لعبــت هــذه املنظمــات أدواراً مختلفــة، تباينــت تبعــاً 
واالجتماعيــة التــي مــر بهــا اجملتمــع الفلســطيني، قبــل نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبعــده، وســاهمت بفعاليــة يف الدفــاع 
عــن وجــود الشــعب الفلســطيني وتعزيــز صمــوده، وتعزيــز القيــم التحرريــة والتقدميــة واإلنســانية لديــه. لذلــك، فــإن هــذا الــدور 
يتطلــب بالدرجــة األولــى العمــل اجلــدي مــن قبــل هــذه املنظمــات، لتعزيــز التنظيــم الذاتــي لهــا، مــن أجــل تعزيــز قيــم النزاهــة 
ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عملهــا، مبــا يضمــن خلــق وتعزيــز ثقافــة أكثــر حتديــاً ومقاومــة للفســاد يف هــذه املنظمــات، 

ويحــول دون التعايــش مــع هــذه الظاهــرة، ويقلــل مــن فــرص تفشــي الفســاد يف بيئــة عملهــا.
ويتطلــب التنظيــم الذاتــي ملنظمــات اجملتمــع املدنــي، وحمايتهــا مــن تغــول الســلطة التنفيذيــة، والتشــبيك بينهــا لتعزيــز جهودهــا 
ــادئ  ــم النزاهــة ومب ــز وإشــاعة قي ــر إطــار أو منــوذج يضمــن تعزي ــا؛ تطوي ــر أدائه ــني، وتطوي ــا للمواطن ــة بتقــدمي خدماته املتعلق
ــا وإشــراكها يف اجلهــد  ــا البعــض، بغــرض متكينه ــاون والتنســيق مــع بعضه الشــفافية ونظــم املســاءلة يف هــذه املنظمــات، بالتع
الوطنــي العــام ملكافحــة الفســاد يف اجملتمــع الفلســطيني، ومبــا يعــزز مــن مكانــة هــذه املنظمــات يف اجملتمــع الفلســطيني، ويقــوي 

نظــم املســاءلة فيهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن التنظيــم الذاتــي ملنظمــات اجملتمــع املدنــي هــو أمــر 
ــي  ــة، القاضــي بتبن ــي يف إطــار مفهــوم املســاءلة املتبادل ــه يأت تطوعــي، إال أن
ــإدارة الشــأن  ــوم ب ــي تق ــي، الت ــات املســؤولة يف مؤسســات العمــل األهل اجله
العــام، بتبريــر وتوضيــح قراراتهــا وأعمالهــا، لتعزيــز مفهــوم احلكــم الصالــح 
القائــم علــى منظومــة مــن القيــم واملبــادئ واملعاييــر، املعبــر عنهــا بإجــراءات 
تؤكــد علــى ممارســة الســلطة )احلكــم( بطريقــة صاحلــة، تنطلــق مــن فعاليــة 
وحســن اســتخدام املــوارد خلدمــة أهــداف املؤسســة واجملتمــع بشــكل عــام، 
اخليــارات  توســيع  وتصــب يف  املســتهدفة،  أو اجملموعــة  الفئــة  وملصلحــة 
ــرام  ــداً عــن املنفعــة الشــخصية، ويف إطــار احت املتاحــة ألفــراد اجملتمــع، بعي

ــد املســتهدفني. ــذات اإلنســانية عن ــز ال وتعزي

ــة الفســاد يف  ــدوة تســتهدف مواجه ــا، باعتبارهــا مؤسســات ق ــي واملســؤولني فيه ــل األهل إن حتســني أداء ودور مؤسســات العم
املؤسســات الرســمية، يتطلــب ضمــان تطبيــق مدونــة الســلوك للعاملــني يف منظمــات اجملتمــع املدنــي، التــي تتضمــن القواعد العامة 
التــي حتكــم عاقــة املنظمــات األهليــة بهيئاتهــا املرجعيــة، والتــي مت التوقيــع عليهــا مــن قبــل عــدد واســع منهــا، وذلــك باالنتقــال 
مــن التنســيق والتعــاون بــني املنظمــات األهليــة الفلســطينية، إلــى الرقابــة علــى أداء املنظمــات األهليــة، وذلــك بهــدف التحقــق مــن 
التــزام املنظمــات األهليــة مببــادئ وقواعــد احلكــم الرشــيد يف إدارتهــا، مبــا يف ذلــك القواعــد املاليــة واإلداريــة الســليمة، واإلدارة 
الرشــيدة يف عمــل الهيئــات احلاكمــة فيهــا، مــا يحصنهــا مــن أي فــرص للفســاد مــن جهــة، ويعــزز مــن ثقــة املواطنــني واجلهــات 

احلكوميــة بهــا مــن جهــة ثانيــة.

علــى الرغــم مــن أن شــبكة املنظمــات األهليــة ال تعتبــر 
العشــرات  شــبكة جتمــع  هــي  مــا  بقــدر  رقابيــة،  جهــة 
بالتنســيق  وتقــوم  األهلــي،  العمــل  مؤسســات  مــن 
واجلهــات  الرســمية  اجلهــات  مــع  والتنســيق  بينهــا، 
املانحــة لدعــم مؤسســات اجملتمــع املدنــي، إال أن هــذه 
الوظائف جتعلها يف موقع املراقب، للتأكد من التزام 
التزامهــا  املقدمــة  ويف  الرشــيد،  باحلكــم  أعضائهــا 
بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية واملســاءلة الفعالــة، 
تقاريــر  علــى  األهليــة  املنظمــات  شــبكة  تطلــع  حيــث 
علــى  تطلــع  كمــا  الشــبكة،  يف  األعضــاء  املؤسســات 
نشــاطات مجالــس اإلدارة والهيئــات العامــة واإلدارات 
التنفيذيــة فيهــا، وبإمكانهــا تقــدمي املســاعدة املطلوبــة 

الشــريكة. للمؤسســات 
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مجاالت فحص التنظيم الذاتي ملنظمات اجملتمع املدني 
الشفافية املالية واإلدارية. 1

االلتــزام باالنفتــاح، والشــفافية، واألمانــة، فيمــا يتعلــق باملؤسســة، ورســالتها، وسياســتها، ونشــاطاتها علــى املســتويات اإلداريــة 	 
كافــة، بشــكل يســمح مبســاءلة جــادة للمؤسســة وللعاملــني فيهــا فيمــا يتعلــق مبعاماتهــا كافــة، ومــع األطــراف ذات العاقــة 

كافة.
العمــل ضمــن إجــراءات واضحــة ومعلنــة، علــى تبنــي مواقــف ذات عاقــة بسياســات املؤسســة املاليــة والتنمويــة، ومواقفهــا 	 

مــن السياســات العامــة، ضمــن سياســات أخاقيــة صريحــة توجــه اخليــارات الفلســطينية اإلســتراتيجية.
االلتــزام بسياســة واضحــة للنشــر تتضمــن حفــظ وتوثيــق كل مــا يتعلــق ببنــاء املؤسســة وعملهــا، مــن خــال إصــدار قــرارات 	 

مجلــس اإلدارة أو لوائــح وإجــراءات مصــادق عليهــا.
التعهد بتوفير املعلومات الصحيحة للجمهور العام بأعلى مستوى من الدقة.	 
التعهــد باحملافظــة علــى ســرية املعلومــات الشــخصية املتعلقــة بشــؤون املوظفــني والعمــاء واآلخريــن، مــا لــم يتنازل األشــخاص 	 

املعنيــون عــن هــذا احلــق أو يتطلــب القانــون كشــف هــذه البيانــات.
تبنــي إجــراءات مكتوبــة ومعلنــة حتمــي املــوارد البشــرية يف املؤسســة، مــن املمارســات غيــر املهنيــة، مبــا فيهــا أســس التوظيــف، 	 

والتقييــم، والتدريــب، والترقيــات وســلم الرواتــب، وآليــة اختيــار املســتفيدين وشــبكة عاقاتها.
ــة مــن خــال وضــع إجــراءات املراجعــة احملاســبية والضبــط 	  ــة والقواعــد اخلاصــة بالشــفافية املالي ــر املهني ــد باملعايي التقي

الداخلــي وآلياتهــا والوفــاء باملتطلبــات املاليــة كافــة، وخاصــة التقاريــر، وذلــك مــن خــال االلتــزام بدوريــة وانتظــام النشــر 
للتقاريــر املاليــة املدققــة مرفقــة ببيــان مدقــق حســابات مؤهــل ومســتقل، علــى أن تتضمــن هــذه التقاريــر مصــادر التمويــل، 

ــة إدارتهــا وصرفهــا واســتخدامها، وفــق القوانــني والقواعــد ذات العاقــة.  وكيفي
االلتــزام بإتاحــة املعلومــات املتعلقــة بالشــؤون املاليــة، والهيــكل التنظيمــي، واألنشــطة وقوائــم املوظفــني والشــركاء وتيســير 	 

االطــاع عليهــا مــن قبــل اجلمهــور، وبــذل كافــة اجلهــود إلحاطــة اجلمهــور علمــاً باألعمــال التــي تقــوم بهــا املؤسســة ومصــادر 
مواردهــا وأوجــه صــرف تلــك املــوارد.

املساءلة املالية واإلدارية   .2
تعنــي املســاءلة وجــود آليــات لتقــدمي التقاريــر حــول اســتخدام مــوارد املؤسســة وحتمــل املســؤولية مــن قبــل املســؤولني عــن 	 

اإلخفــاق يف حتقيــق أهــداف األداء احملــدد، وتعنــي يف هــذا الســياق »حتمــل مســؤولية االختيــارات والتصرفــات«، وعليــه، فــإن 
علــى مجلــس اإلدارة أن يقــوم مبــا يلــي:

علــى صعيــد اإلدارة واالســتعداد: أن يبــدي اســتعداداً للمســاءلة العامــة، املاليــة واإلداريــة، مــن قبــل األطــراف ذات العاقــة، 	 
وأن يبــدي التزامــه بتحســني مضمــون الوثائــق التــي يتــم نشــرها، مبــا يســمح مبســاءلة جــادة للمؤسســة، والعاملــني فيهــا، عــن 

كافــة تصرفاتهــا وقراراتهــا.
علــى صعيــد حتمــل املســؤولية: أن يتــم حتمــل املســؤولية الكاملــة عــن القضايــا املتعلقــة بــاألداء املالــي واإلداري للمؤسســة، مــن 	 

خــال وضــع سياســة واضحــة تبــني منــاذج ومتطلبــات تقــدمي التقاريــر ودوريتهــا وأســس إعدادهــا ومتابعــة ذلــك. 
علــى صعيــد إجــراءات ضمــان املســاءلة وتســهيلها: االلتــزام بتوثيــق كافــة القــرارات املؤثــرة يف السياســات واملمارســات، وذلــك 	 

ــات العامــة، ومحاضــر مجالــس اإلدارة، واالحتفــاظ بهــا بشــكل ســليم وآمــن،  مــن خــال إعــداد محاضــر اجتماعــات الهيئ
والتأكــد مــن توثيــق كافــة القــرارات واألحــداث واملعامــات علــى املســتويات التنفيذيــة، وتلــك املتعلقــة مبجالــس اإلدارة.

يعتمد هذا القسم على »مدونة األخاقيات والقواعد السلوكية اخلاصة بالشفافية واملساءلة يف العمل األهلي«.
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/663269c4f51b9542135c32def7163674.pdf 

 https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/663269c4f51b9542135c32def7163674.pdf 
 https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/663269c4f51b9542135c32def7163674.pdf 


20

المساءلة في المؤسسات األهلية الفلسطينية

علــى صعيــد إجــراءات املســاءلة املاليــة: االلتــزام بإيجــاد نظــام رقابــة وضبــط داخلــي فعــال وتطبيقــه، وفــق املعاييــر املهنيــة 	 
اخلاصــة باإلجــراءات واملراجعــة احملاســبية، بحيــث يتضمــن إجــراءات وقائيــة تشــمل كافــة أوجــه الصــرف املالــي.

علــى صعيــد التقييمــات واملســاءلة املتبادلــة: التعهــد بإجــراء تقييمــات منتظمــة للمؤسســة وإشــراك املســتفيدين واملانحــني 	 
والشــركاء والعاملــني، بحيــث يتضمــن ذلــك مراجعــة مهــام املؤسســة، ونشــاطاتها بصفــة دوريــة، للتأكــد مــن فاعليتهــا وكفاءتهــا 
وعاقتهــا مبهمــة املؤسســة وجــدوى االســتمرار يف البرامــج أو تعديلهــا، ومــدى احلاجــة لبرامــج جديــدة، علــى أن تكــون 

عمليــات التقييــم منفتحــة، جتــري بأمانــة ومبشــاركة األطــراف ذات الصلــة بعمــل املؤسســة كافــة.
تســهيل املســاءلة اجملتمعيــة والرقابــة الذاتيــة: االلتــزام بالســعي للحصــول بانتظــام علــى تغذيــة راجعــة مــن األطــراف ذات 	 

العاقــة بتحســني عملهــا، وتشــجيع مســاهمات هــذه األطــراف واألفــراد الذيــن يتأثــرون مباشــرة بعملهــا وذلــك مــن خــال 
تســهيل مهمــة إبــداء املاحظــات والشــكاوى املتعلقــة بعملهــا.

تعزيــز وتشــجيع املســاءلة خارجّيــاً: األخــذ بعــني االعتبــار التــزام الشــركاء مبعاييــر االســتقامة واملســاءلة عنــد التشــبيك 	 
والتعامــل وتكويــن االئتافــات والشــبكات والتحالفــات.

علــى صعيــد االنتخابــات الدوريــة: االلتــزام بإجــراء انتخابــات جمللــس بشــكل دوري وبطريقــة شــفافة ونزيهــة، بحيــث تتحمــل 	 
ــات  ــا أمــام الهيئ ــج أعماله ــه مــن قــرارات، ونتائ ــر عمــا اتخذت ــة املســؤولية عــن تقــدمي الكشــوفات والتقاري ــات املنتخب الهيئ

العامــة.
علــى صعيــد شــكاوى اجلمهــور: االلتــزام بسياســة واضحــة ومعلنــة جتــاه اســتقبال شــكاوى اجلمهــور والتعامــل معهــا والتحقيــق 	 

فيهــا بجديــة، وذلــك مــن خــال إصــدار قــرار مجلــس اإلدارة أو الئحــة، وإجــراءات مصدقــة واضحــة ومعلنــة فيمــا يتعلــق 
بآليــات اســتقبال الشــكاوى وتشــجيع املواطنــني عليهــا وآليــات التحقيــق واملعاجلــة والــرد علــى املواطنــني مبــا توصلــت إليــه 

املؤسســة يف عمليــة التحقيــق.

اإلفصاح عن تضارب املصالح   .3
احلرص على عدم استغال موقعهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية أو حزبية أو مكاسب مادية. 	 
االمتنــاع عــن قبــول أي هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة مباشــرة أو بالواســطة مــن جهــات أو أشــخاص بغــرض تقــدمي 	 

تســهيات أو معلومــات لتحقيــق مصالــح شــخصية أو عائليــة أو حزبيــة أو ملكاســب ماديــة.

حرية احلصول على املعلومات  .4
وجــود سياســات واضحــة للنشــر وإدارة املعلومــات مقــرة ومعلنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بائحــة تصــدر عنــه حتــدد ماهيــة 	 

املعلومــات وأوقــات النشــر، وحتــدد إجــراءات احلصــول علــى املعلومــات. 
إدارة املعلومات	 
حفظ امللفات: تضمن عملية حفظ وإدارة امللفات بطريقة جيدة واحلفاظ عليها بشكل آمن وسليم.	 
توثيــق القــرارات: ينبغــي ضمــان أن تكــون كافــة القــرارات املؤثــرة يف السياســات واملمارســات شــفافة، ويجــب أن يتــم توثيــق 	 

القــرارات واإلجــراءات للمحافظــة علــى كافــة األطــراف املشــتركة يف إصــدار القــرارات بشــكل جماعــي أو فــردي. 
اســتخدام املعلومــات الســرية واملوثقــة: وهــي املعلومــات املتعلقــة بخصوصيــة األفــراد العاملــني أو املســتفيدين مــن عمــل 	 

املؤسســة، وعلــى السياســة املعتمــدة يف هــذا اجملــال أن تضمــن: )1( كــون الســجات الســرية مهيأة إلجــراءات تعامل صحيحة. 
)2( احتــرام املعلومــات الســرية والتعامــل مــع أي قيــود متفــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار مــا 
ورد يف املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحــق االطــاع. )3( عــدم إســاءة اســتعمال املعلومــات التــي مت احلصــول عليهــا 

أثنــاء تأديــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مهامهــم ملصلحــة خاصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. )4( احتــرام خصوصيــة األفــراد.
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احلفــاظ علــى أمــن املعلومــات: حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن تخزيــن وحفــظ املعلومــات 	 
والتعامــل مــع الســجات، بحيــث تضمــن السياســة مســؤولية أعضــاء مجلــس اإلدارة كافــًة 
مســؤوليًة فرديــة عــن أي وثيقــة أو شــريط تســجيل أو قــرص إلكترونــي أو أي ســجات يف 

مؤسســتهم.
تعديــل أو إتــاف الســجات: يجــب أن تضمــن السياســة املعتمــدة يف هــذا اجملــال: )1( وضــع 	 

ضوابــط لضمــان عــدم إتــاف أو تدميــر أي مــن الســجات علــى ســبيل اخلطــأ. )2( عــدم 
وضــع تواريــخ خاطئــة أو إزالــة جــزء مــن املعلومــات املســجلة يف الوثائــق. 

مبــادئ حريــة احلصــول علــى املعلومــات: االســتجابة لــروح حريــة احلصــول علــى املعلومــات 	 
والتأكــد مــن االلتــزام مبعاييــر حــق االطــاع مــن حيــث: االلتــزام بالنشــر، وتعزيــز مبــدأ 
االجتماعــات املفتوحــة، ومســاعدة اجلمهــور يف احلصــول علــى املعلومــات وتســهيل حصولهم 
عليهــا، والســماح باحلصــول علــى املعلومــات بأقــل تكلفــة ممكنــة، واحلفــاظ علــى خصوصيــة 
األفــراد وعــدم التضليــل، وتســجيل احلقائــق يف الوثائــق، وجتنــب إزالــة وثائــق مــن أي ملــف. 

لديــوان  الســنوي  التقريــر  ذكــر 
لســنة  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة 
إحــدى  إدارة  مجلــس  أن   ،2017
مببلــغ  تبــرع  األهليــة  املؤسســات 
ودون  سياســية،  جلهــات  مالــي 
حتديــد أوجــه الصــرف، ودون توفــر 
مســتندات تثبــت ماهيــة الصــرف، 
اإلدارة  مجلــس  أن  علــى  عــاوة 
احلســابات  مبناقشــة  يقــوم  ال 

ميــة. اخلتا
املاليــة  الرقابــة  ديــوان  املصــدر: 
واإلداريــة، التقريــر الســنوي لســنة 

.2017
https://www.saacb.ps/BruRpts/

RPTSAACB2017.pdf

مــا زالــت منظمــات العمــل األهلــي تــراوح مكانهــا دون النجــاح يف بلــورة آليــة معتمــدة مــن قبلهــا للرقابــة علــى االلتــزام بأحــكام 
ــاً لتطويــر قــدرات عــدد  ــاً وإدارّي مدونــة الســلوك املوقــع عليهــا مــن قبــل معظمهــا، وإن كانــت قــد قدمــت مســاعدات ودعمــاً فنّي

كبيــر مــن املنظمــات األهليــة. 

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf
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 رابعًا: دور املؤسسات الرسمية يف الرقابة على مؤسسات العمل األهلي

اإلطار القانوني 	 
هناك جهات رسمية متعددة، تختص كل منها بجانب من جوانب الرقابة على املؤسسات األهلية، وهي:

ــات املتعلقــة باملؤسســة . 1 ــر والبيان ــزام بشــروط الترخيــص والتســجيل وإصــدار التقاري ــة: وتختــص بأمــور االلت وزارة الداخلي
وفقــاً للقانــون بشــكل عــام، وااللتــزام مبجــال وأهــداف عمــل املؤسســة وفقــاً للترخيــص املمنــوح. 

وزارات االختصــاص: وتختــص مبتابعــة تنفيــذ املهــام والنشــاطات، واألمــور الفنيــة واملاليــة للمؤسســة )وفقــاً لإلجــراءات . 2
ــة(. ــة بالائحــة التنفيذي امللزم

ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: ويختــص بالرقابــة والتفتيــش والتدقيــق علــى أعمــال املؤسســة املاليــة واإلداريــة وفقــاً . 3
للقانــون، ويتولــى ذلــك مــن تلقــاء نفســه، أو بطلــب مــن وزارة الداخليــة أو وزارة االختصــاص.

هيئــة مكافحــة الفســاد: وتختــص مبتابعــة تقــدمي الــذمم املاليــة والتحقيــق يف أي شــبهات فســاد وفقــاً لقانــون مكافحــة . 4
الفســاد.

علــى صعيــد وزارة الداخليــة، ينــص قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، علــى أن تُنِشــئ وزارة 
الداخليــة دائــرة تعنــى بشــؤون تســجيل اجلمعيــات والهيئــات بالتنســيق مــع الــوزارة اخملتصــة )مــادة 3(، وينظــم الفصــل الثانــي مــن 
القانــون العديــد مــن القضايــا التــي تتعلــق بتســجيل املؤسســات األهليــة، كإجــراءات التســجيل، والبيانــات واملعلومــات املطلوبــة، 
والهيئــة التأسيســية، والنظــام األساســي، وحقــوق املؤسســات وواجباتهــا. ومــا يتعلــق بالرقابــة. جــاء يف املــادة )5( أن النظــام 
األساســي للمؤسســة يجــب أن يشــتمل علــى العديــد مــن البيانــات، منهــا مــوارد اجلمعيــة أو الهيئــة، وكيفيــة اســتغالها أو التصــرف 
بهــا، وشــروط العضويــة وأســباب انتهائهــا، والهيــكل التنظيمــي للمؤسســة، وكيفيــة انعقــاد اجلمعيــة العموميــة، وطــرق املراقبــة 
املاليــة، وقواعــد حــل املؤسســة وكيفيــة التصــرف بأموالهــا عنــد حلهــا. كمــا أن املــادة )37( منحــت وزارة الداخليــة حــق حــل أي 
مؤسســة إذا ثبتــت مخالفتهــا لنظامهــا األساســي مخالفــة جوهريــة، ولــم تصحــح أوضاعهــا خــال مــدة ال تزيــد علــى ثاثــة أشــهر 
ــاً بذلــك مــن قبــل الوزيــر أو الدائــرة. ونصــت املــادة )12( مــن القانــون علــى أن تبلــغ املؤسســة للدائــرة  مــن تاريــخ إنذارهــا خطّي
اخملتصــة يف وزارة الداخليــة أي تعديــل يطــرأ علــى مركزهــا أو نظامهــا أو أهدافهــا، أو أي تغييــر يف مجلــس إدارتهــا، وذلــك خــال 

شــهر مــن تاريــخ إجــراء التعديــل.

وعلــى صعيــد الــوزارة اخملتصــة، ينــص القانــون نفســه يف املــادة )6(، علــى 
أن تتولــى الــوزارة اخملتصــة مســؤولية متابعــة عمــل اجلمعيــات والهيئــات 
وفقــاً للقانــون، وللــوزارة أيضــاً متابعــة نشــاط أيــة جمعيــة أو هيئة مبوجب 
ــت  ــة، للتثب ــر اخملتــص يف كل حال ــرار خطــي مســبب صــادر عــن الوزي ق
ــى  ــه، وعل مــن أن أموالهــا ُصرفــت يف ســبيل الغــرض الــذي خصصــت ل
اجلمعيــة أو الهيئــة متكــني الــوزارة اخملتصــة مــن تنفيــذ القــرار للتثبــت 
مــن أنهــا تقــوم بأعمالهــا وفقــاً ألحــكام القانــون ونظامهــا األساســي. 

وأضــاف القانــون يف املــادة )10( أن العاقــة بــني اجلمعيــات والهيئــات
وبني الوزارات اخملتصة، تقوم على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل ملا فيه الصالح العام.

دور جهات الرقابة اخلارجية
مراجعــة التقاريــر الدوريــة، املاليــة واإلداريــة، مــن قبــل  وزارة 

االختصاص.
مراجعة وزارة الداخلية الجتماعات الهيئة الهامة

التــزام  مــن  والتأكــد  اإلدارة  مجلــس  وانتخابــات  الدوريــة 
األساســي.  بنظامهــا  املؤسســة 

علــى         بالتدقيــق  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  قيــام 
مبرمــج. بشــكل  األهليــة  املؤسســات 
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ــوزارة  ومــن أجــل قيــام الــوزارات اخملتصــة بدورهــا الرقابــي، نــص القانــون يف املــادة )13( علــى أن تقــدم املؤسســات األهليــة لل
اخملتصــة، ويف موعــد ال يتعــدى أربعــة أشــهر مــن نهايــة الســنة املاليــة، تقريريــن مقريــن مــن اجلمعيــة العموميــة، أحدهمــا تقريــر 
ســنوي يحتــوي علــى وصــف كامــل لنشــاطات اجلمعيــة أو الهيئــة خــال العــام املنصــرم، واآلخــر تقريــر مالــي مصــدق مــن قبــل 
مدقــق حســابات قانونــي، ويتضمــن بشــكل تفصيلــي كامــل إيــرادات ومصروفــات املؤسســة حســب األصــول احملاســبية املعمــول 
بهــا. كمــا أن الائحــة التنفيذيــة للقانــون، الصــادرة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003، أكــدت علــى كل مــا يتعلــق 

بــدور وزارة الداخليــة ووزارات االختصــاص، وبالتفاصيــل املطلوبــة.
أمــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، فإنــه ميلــك صاحياتــه الرقابيــة علــى املؤسســات األهليــة وفقــاً لقانــون الديــوان رقــم )15( 
لســنة 2004، والقــرار بقانــون املعــدل رقــم )18( لســنة 2017، حيــث تنــاول القانــون يف الفصــل الرابــع اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة 
ــع  ــات واالحتــادات بجمي ــات واجلمعي ــة، والنقاب ــات واملؤسســات العامــة واألهلي ــم )31( »الهيئ ــادة رق ــا يف امل ــر منه ــوان، وذك الدي
أنواعهــا ومســتوياتها ومــن يف حكمهــا«. وطالــب الديــوان هــذه املؤسســات يف املــادة )39( بعــرض ماحظاتــه علــى مجالــس إدارتهــا 

خــال شــهر علــى األكثــر مــن تاريــخ إباغهــا بهــا، وعلــى اجلمعيــات العموميــة حــال انعقادهــا.

وبالرغــم مــن أن القانــون يعطــي وزارة الداخليــة صاحيــة تســجيل املؤسســات األهليــة، إال أن هــذا، حســب مديــر عــام »اإلدارة 
العامــة للمنظمــات غيــر احلكوميــة والشــؤون العامــة«، ال يعنــي أن دورهــا الرقابــي يتوقــف عنــد عمليــة التســجيل، وإمنــا ميكــن 
القــول إن دورهــا الرقابــي ينقســم إلــى ثاثــة أقســام: رقابــة مســبقة، ورقابــة آنيــة، ورقابــة الحقــة. تتعلــق الرقابــة املســبقة بعمليــة 
التســجيل وســامة النظــام األساســي للمؤسســة، وعــدم تعــارض اســم املؤسســة مــع مؤسســة أخــرى، واســتيفاء شــروط التأســيس 
املنصــوص عليهــا يف القانــون، بــْدءاً مــن تقــدمي الطلــب مــن قبــل هيئــة تأسيســية ووجــود نظــام أساســي، وانتهــاء باملوافقــة علــى 

التســجيل، والتمتــع بالشــخصية االعتباريــة. 

ــي واإلداري يف  ــوان، إلــى ضمــان ســامة العمــل واالســتقرار املال ــون الدي ــوان يهــدف، حســب املــادة )23( مــن قان يُذكــر أن الدي
الســلطة الوطنيــة، وكشــف أوجــه االنحــراف كافــة، والتأكــد مــن أن األداء العــام يتفــق مــع أحــكام القوانــني واللوائــح واألنظمــة 

ــادة )3( بأنهــا: ــة يف امل ــون الرقاب ــك، يعــرف القان والقــرارات والتعليمــات النافــذة. لذل
ضمان سامة النشاط املالي وحسن استخدام املال العام يف األغراض التي ُخصص من أجلها.. 1
التفتيش اإلداري لضمان كفاءة األداء وحسن استخدام السلطة، والكشف عن االنحراف أينما ُوجد.. 2
مدى انسجام ومطابقة النشاط اإلداري واملالي للقوانني واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة. . 3
ضمــان الشــفافية والنزاهــة والوضــوح يف األداء العــام، وتعزيــز املصداقيــة والثقــة بالسياســات املاليــة واإلداريــة واالقتصاديــة . 4

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية. 

فحص معايير الرقابة اخلارجية على مؤسسات العمل األهلي	 
وزارة الداخلية ووزارات االختصاص. 1

ــة والشــؤون  ــر احلكومي ــة مــن خــال »اإلدارة العامــة للمنظمــات غي ــا جتــاه املؤسســات األهلي ــة صاحياته ــى وزارة الداخلي تتول
العامــة«، وهــي إدارة نــص قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، علــى إنشــائها يف الــوزارة؛ ملتابعــة 

شــؤون تســجيل اجلمعيــات والهيئــات بالتنســيق مــع الــوزارة اخملتصــة )مــادة 3(.
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وتتعلــق الرقابــة اآلنيــة مبتابعــة عمــل املؤسســة مــن حيــث اســتمرار مطابقــة نشــاطاتها مــع أهدافهــا، وســامة إجــراءات التســجيل 
ــى أهــداف املؤسســة  ــأي تعديــات تطــرأ عل ــق ب ــس إدارة املؤسســة، ومــا يتعل ــة، وانتخــاب مجل ــة العمومي ــة يف اجلمعي والعضوي
ونظامهــا األساســي، وغيــر ذلــك. أمــا الرقابــة الاحقــة، فيمكــن أن تتــم بنــاء علــى طلــب وزارة االختصــاص يف أمــور تتعلــق 
بالتدقيــق املالــي واإلداري، والتحقــق مــن ســامة صــرف أمــوال املؤسســة، وذلــك عبــر دائــرة التدقيــق واملتابعــة املاليــة يف اإلدارة 
العامــة للمنظمــات غيــر احلكوميــة، وتنفيــذاً للمــادة رقــم )6( مــن قانــون اجلمعيــات، التــي تخــول وزارة الداخليــة التدقيــق املالــي 
علــى اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة بنــاًء علــى قــرار خطــي مســبب مــن الوزيــر اخملتــص. ومــن أجــل ذلــك، يوجــد فريــق 
تدقيــق مالــي مــن 5 محاســبني متخصصــني بالتدقيــق املالــي علــى أعمــال املؤسســات األهليــة. هــذه الرقابــة، مبراحلهــا الثــاث، 
تعنــي أن عاقــة وزارة الداخليــة باملؤسســات األهليــة، ليســت عاقــة إيــداع وإشــهار فقــط، وإمنــا متتــد أيضــاً إلــى صاحيــات 

املتابعــة واملســاءلة.  
بنــاء علــى هــذا التوصيــف، فــإن اإلدارة العامــة للمنظمــات غيــر احلكوميــة والشــؤون العامــة بــوزارة الداخليــة تعتبــر أن مــن 
مهامهــا جتــاه املؤسســات األهليــة مهــام رقابيــة، أبرزهــا التأكــد مــن التــزام املؤسســة بشــروط التســجيل والترخيــص وااللتــزام 
بأحــكام النظــام األساســي للمؤسســة، وبشــكل عــام متابعــة إجــراء االنتخابــات الدوريــة للمؤسســة أو تغييــر يف أحــد أحــكام النظــام 

األساســي: 
االستام واالطاع على انتخابات مجالس اإلدارة.. 1
اعتماد فروع اجلمعيات احمللية.. 2
تنسق هذه الدائرة بوزارة الداخلية مع وزارات االختصاص بشأن الرقابة على أعمال املؤسسات األهلية.. 3

عبد الناصر الصيريف، مدير عام اإلدارة العامة للمنظمات غير احلكومية والشؤون العامة بوزارة الداخلية، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/9/7
https://www.moi.pna.ps/Departments/ga-of-ngos  ،موقع اإلدارة العامة للمنظمات غير احلكومية والشؤون العامة بوزارة الداخلية

ــاج إلــى التدقيــق فيهــا والتحقــق منهــا،  ــة، يف حــال وجــود شــبهات حتت ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة مــع دي كمــا تنســق الداخلي
ــام بذلــك.  ــوان القي ــوزارة مــن الدي ــب ال فتطل

وبنــاء علــى جتربــة الداخليــة مــع مؤسســات العمــل األهلــي، ســجلت الــوزارة العديــد مــن املاحظــات التــي تتعلــق بتقييمهــا لفعاليــة 
دورهــا الرقابــي علــى هــذه املؤسســات، وامتثــال املؤسســات لهــذه الرقابــة، ومنهــا: 

ال تقــوم العديــد مــن مؤسســات العمــل األهلــي بتقــدمي تقاريــر إداريــة وماليــة، وميزانيــة ســنوية بعــد انتهــاء الســنة املاليــة، إلــى 	 
وزارة الداخليــة، وهــذا االلتــزام ضعيــف يف كثيــر مــن املؤسســات.

مــن أجــل االلتــزام مبعاييــر احلوكمــة، طلبــت الــوزارة مــن املؤسســات تقــدمي نظــام مالــي ونظــام إداري يتناســب مــع النظــام 	 
األساســي لــكل مؤسســة، إال أن امتثــال املؤسســات لهــذا الطلــب يتــراوح بــني االســتجابة واملماطلــة واإلهمــال.

هنــاك مؤسســات أهليــة فاعلــة يف مجــال عملهــا، وهنــاك مؤسســات أخــرى غيــر فاعلــة مطلقــاً، رغــم أنهــا تتلقــى مســاعدات 	 
ماليــة، ومــع ذلــك، تتــم الرقابــة عليهــا والتدقيــق املالــي علــى املســاعدات التــي تتلقاهــا، وقــد وجهــت الــوزارة إنــذارات لعــدة 
مؤسســات بشــأن مخالفــات ماليــة وإداريــة للقانــون أو للنظــام األساســي للمؤسســة، وقامــت الــوزارة يف حــاالت معينــة بحــل 

بعــض اجلمعيــات بســبب هــذه اخملالفــات.
هنــاك مؤسســات أهليــة فاعلــة يف مجــال عملهــا، وهنــاك مؤسســات أخــرى غيــر فاعلــة مطلقــاً، رغــم أنهــا تتلقــى مســاعدات 	 

ماليــة، ومــع ذلــك، تتــم الرقابــة عليهــا والتدقيــق املالــي علــى املســاعدات التــي تتلقاهــا، وقــد وجهــت الــوزارة إنــذارات لعــدة 
مؤسســات بشــأن مخالفــات ماليــة وإداريــة للقانــون أو للنظــام األساســي للمؤسســة، وقامــت الــوزارة يف حــاالت معينــة بحــل 

بعــض اجلمعيــات بســبب هــذه اخملالفــات.

عبد الناصر الصيريف، مرجع سابق.

https://www.moi.pna.ps/Departments/ga-of-ngos
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تتفــاوت املؤسســات فيمــا بينهــا مــن حيــث االلتــزام بعقــد االجتماعــات الدوريــة جمللــس اإلدارة واجلمعيــة العموميــة، وانتخــاب 	 
مجالــس اإلدارة يف األوقــات احملــددة، وتعيــني مدقــق حســابات قانونــي، وتتعــاون الــوزارة مــع وزارات االختصــاص يف متابعــة 

هــذه اخملالفــات ومــا يترتــب عليهــا.
الــدور الرقابــي للــوزارة علــى املؤسســات األهليــة يف قطــاع غــزة ضعيــف بســبب االنقســام، كمــا أن دورهــا هــذا علــى مؤسســات 
القــدس ضعيــف أيضــاً بســبب إجــراءات االحتــال، إال أن الــوزارة تتابــع تصويــب أوضــاع املؤسســات يف القــدس، وال تقــوم بحــل 

أي مؤسســة فيهــا ألســباب سياســية تتعلــق بالصــراع مــع االحتــال يف القــدس، الــذي يتطلــب دعــم املؤسســات وليــس حلهــا.
يف إطــار الــدور الرقابــي، تتلقــى الــوزارة العديــد مــن الشــكاوى علــى املؤسســات األهليــة، ســواء مــن مواطنــني، أو مــن أعضــاء يف 
املؤسســات نفســها، وتقــوم الــوزارة مبتابعتهــا مــع وزارات االختصــاص حتــى الوصــول إلــى نتائــج معينــة، وحــل اإلشــكاليات داخلّيــاً، 

أو التوصيــة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالتدقيــق علــى املؤسســة. 
متــارس الــوزارة دورهــا الرقابــي علــى انتخابــات املؤسســات األهليــة، كانتخــاب أعضــاء ورئيــس مجلــس اإلدارة، وذلــك مــن خــال 
حضــور ممثــل عــن الــوزارة االجتمــاع الســنوي الــذي تتــم فيــه عمليــة االنتخــاب، علمــاً أن هــذا احلضــور مرتبــط بالنظــام األساســي 
لــكل مؤسســة علــى حــدة وليــس إلزامّيــاً، األمــر الــذي يجعــل الــدور الرقابــي للــوزارة علــى عمليــة االنتخــاب متفاوتــاً مــن مؤسســة 

إلــى أخــرى. 
مــع ذلــك، يشــتكي بعــض العاملــني يف اجلمعيــات اخليريــة الصغيــرة، مــن أن وزارة الداخليــة تكتفــي باســتام التقاريــر، ولكنهــا 
ال تتابــع معهــم أي شــيء، حتــى أن وزارة االختصــاص ليســت لهــا أي عاقــة بهــا ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، أي أن الرقابــة علــى 

اجلمعيــات الصغيــرة تــكاد تكــون معدومــة، إال مــن حضــور جلســة انتخــاب مجلــس إدارة جديــد. 

لوجســتّياً، خصــص ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إدارة قائمــة بذاتهــا، للتدقيــق علــى مؤسســات العمــل األهلــي، وهــي اإلدارة 
العامــة للرقابــة علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة. ومــع ذلــك، يواجــه الديــوان وهــذه الدائــرة، بعــض املعوقــات أثنــاء القيــام بأعمــال 
الرقابــة والتدقيــق، أهمهــا قلــة الــكادر الوظيفــي اخملصــص لهــذه الدائــرة مقابــل ضخامــة قطــاع العمــل األهلــي، ففــي الدائــرة 
10 موظفــني فقــط، يقومــون بالتدقيــق املالــي واإلداري علــى حوالــي 4000 مؤسســة عمــل أهلــي منتشــرة يف مختلــف محافظــات 

الوطــن. 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية   .2
يُعتبــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــن أهــم أجهــزة الرقابــة اخلارجيــة يف الســلطة الفلســطينية، وذلــك ملــا مينحــه لــه القانــون 
ــزم  ــون ال يُل ــك، فــإن القان ــح امللفــات. ومــع ذل ــات، وفت ــب املعلومــات والبيان ــق، وطل ــات واســعة يف التفتيــش والتدقي مــن صاحي
الديــوان بالقيــام بأعمــال التدقيــق علــى كل مؤسســات الســلطة الوطنيــة ســنوّياً، وإمنــا يقــوم الديــوان كل ســنة باختيــار عينــة مــن 

حوالــي 40 مؤسســة، مــا بــني كبيــرة وصغيــرة، ومنهــا عــدد مــن مؤسســات العمــل األهلــي. 
ومن أجل اختيار العينة، يعتمد الديوان على عدد من املعايير، مثل: 

بناء على شكاوى مهمة متس جانباً من جوانب العمل يف مؤسسة ما.. 1
بناء على طلب من الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي وزارة، أو هيئة مكافحة الفساد.. 2
بناء على تقارير إعامية وأخبار الرأي العام، حتى لو كانت غير مؤكدة.. 3
التوزيــع اجلغــرايف بــني احملافظــات، وتقســيم املؤسســات علــى قطاعــات، كالنقابــات، ومؤسســات املــرأة والطفــل، واملؤسســات . 4

الصحيــة والزراعيــة وغيرهــا.

فائق حمايل، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء البيرة اخليرية، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/10/14.
سوزان خلف، القائم بأعمال اإلدارة العامة للرقابة على املؤسسات واملنظمات غير احلكومية يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/9/13.

سوزان خلف، املرجع السابق.
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ــه فــروع يف املــدن  ــاً واحــداً فقــط هــو املكتــب املركــزي يف رام اهلل، وليســت ل ــة مكتب ــوان الرقاب ويف هــذا الســياق، يُذكــر أن لدي
األخــرى، مــا يعنــي زيــادة األعبــاء علــى العاملــني، وحاجتهــم ألوقــات مضاعفــة إلجنــاز أعمالهــم يف املناطــق الفلســطينية األخــرى. 
يذكــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة العديــد مــن العقبــات والتحديــات التــي تواجــه طواقــم الديــوان أثنــاء التدقيــق علــى 

املؤسســات األهليــة، وهــي: 
عدم احتفاظ بعض اجلمعيات باملستندات وامللفات والبيانات، ما يستدعي وقتاً أطول للحصول على املعلومات املطلوبة.. 1
عدم وجود أنظمة مالية وداخلية تنظم أعمال بعض املؤسسات األهلية.. 2
قيام بعض اجلمعيات بتعيني بعض املتطوعني لديها دون وجود معايير للعمل التطوعي.. 3
عــدم وجــود فصــل يف الصاحيــات واملســؤوليات يف وظائــف العاملــني يف بعــض اجلمعيــات، مــا يؤثــر ســلباً علــى آليــة التعامــل . 4

بــني طواقــم التدقيــق واجلهــات اخلاضعــة.

 ،BEST PRACTICE »رغــم وجــود نصــوص قانونيــة ملزمــة للمؤسســات، إال أن ديــوان الرقابــة يعتمــد أيضــًا علــى مــا ُتعــرف بـــ »املمارســات الفضلــى
وهــي معاييــر غيــر ملزمــة، ولكنهــا عبــارة عــن معاييــر للحوكمــة مقتبســة مــن املمارســة الدوليــة والتجربــة احملليــة. فالعديــد مــن املؤسســات األهليــة 
تلتــزم بالقانــون، ولكنهــا، يف كثيــر مــن فعالياتهــا، بعيــدة عــن املمارســات الفضلــى التــي تتطلبهــا معاييــر احلوكمــة. فمثــًا، يبقــى املديــر التنفيــذي 
يف بعــض املؤسســات يف منصبــه فتــرة طويلــة، قــد تصــل إلــى 15 أو 20 ســنة، فمــع أن القانــون ال مينــع ذلــك، إال أن معاييــر احلوكمــة تقتضــي تغييــره 
بــني فتــرة وأخــرى. ونفــس األمــر بالنســبة ملدقــق احلســابات، وتشــكيلة مجلــس اإلدارة، وأعضــاء الهيئــة العامــة، وغيرهــا مــن املعاييــر التــي تــدل علــى 

عــدم وجــود دمــاء جديــدة يف املؤسســة.
املصــدر: ســوزان خلــف، القائــم بأعمــال مديــر عــام اإلدارة العامــة للرقابــة علــى املؤسســات واملنظمــات غيــر احلكوميــة، مقابلــة شــخصية بتاريــخ 

.2020/9/13

سوزان خلف، املرجع السابق.
https://www.saacb. ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير ربع السنوي الثالث: اخملالفات األكثر شيوعاً يف املؤسسات األهلية واملنظمات غير احلكومية، املوقع اإللكتروني للديوان

ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf

وتشــير جتربــة الديــوان يف الرقابــة علــى مؤسســات العمــل األهلــي الــى ضعــف احلوكمــة فيهــا ناجمــة، علــى ســبيل املثــال، عــن 
التدخــات السياســية، والتأثيــرات العائليــة، وعــدم وجــود نظــام مالــي يف بعــض املؤسســات.  فعلــى صعيــد اخملالفــات التــي 
ترتكبهــا مؤسســات العمــل األهلــي، يرصــد ديــوان الرقابــة الكثيــر مــن اخملالفــات املاليــة واإلداريــة، منهــا العديــد مــن اخملالفــات 

التــي تتعلــق بالــدور الرقابــي، مثــل: 

ــة، وتقصيــر الهيئــات العامــة يف ممارســة صاحياتهــا يف انتخــاب 	  إبقــاء املؤسســات علــى مدقــق احلســابات لســنوات طويل
مدقــق احلســابات بشــكل ســنوي.

قيــام املدقــق اخلارجــي بإعــداد القوائــم املاليــة لبعــض املؤسســات، والتدقيــق عليهــا يف آن واحــد، خافــاً للمعاييــر الدوليــة 	 
يف التدقيــق.

عدم التزام بعض املؤسسات بإقفال وإعداد احلسابات اخلتامية للمؤسسة بشكل دوري ومنتظم يف نهاية كل سنة مالية.	 
ضعــف التنظيــم املالــي واإلداري يف بعــض اجلمعيــات، وضعــف إجــراءات الرقابــة والضبــط الداخلــي، وغيــاب وحــدات الرقابة 	 

الداخليــة، وضعــف رقابــة مجلــس اإلدارة علــى أعمــال املؤسســة.
حصــول املديــر التنفيــذي علــى صاحيــات واســعة يف إدارة اجلمعيــة مالّيــاً وإدارّيــاً، إضافــة إلــى إعطائــه صاحيــات التوقيــع 	 

علــى اتفاقيــات املشــاريع، واملفــوض بالتوقيــع علــى الشــيكات.
حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة يف بعــض اجلمعيــات علــى رواتــب شــهرية خافــاً للمــادة )20( مــن قانــون اجلمعيــات اخليريــة 	 

والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000.
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ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf

https://www.saacb.ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf
https://www.saacb.ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf
https://www.saacb.ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf
https://www.saacb.ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf
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عــدم االلتــزام بإجــراءات الشــراء وإجــراءات الرقابــة الداخليــة عليهــا حســب األصــول، وعــدم إرفــاق كافــة املعــززات املؤيــدة 	 
لعمليــة الصــرف.

عدم انتظام عقد اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة العامة لبعض املؤسسات.	 

هيئة مكافحة الفساد  .3

حســب التقريــر الســنوي للهيئــة لعــام 2019، املنشــور بتاريــخ 2020/8/9، بلــغ عــدد الشــكاوى علــى اجلمعيــات واملؤسســات 
األهليــة 49 شــكوى، وبلــغ عــدد قضايــا التحقيــق يف اجلمعيــات 4 قضايــا. 

ــة مبؤسســات العمــل  ــج املتعلق ــا ال توضــح النتائ ــل، أي أنه ــق بشــكل عــام ودون تفاصي ــج التحقي ــة يف تقاريرهــا نتائ ــر الهيئ تذك
ــي.  ــل محــددة بشــأن مؤسســات العمــل األهل ــة تفاصي ــر الهيئ ــي، وال تتضمــن تقاري األهل

مؤسسة أمان/ االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، التقرير السنوي الثاني عشر، واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني لعام 2019، ص 84.
https://www.pacc.ps/library/viewbook/10356 ،هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2019، املوقع اإللكتروني للهيئة

https://www.pacc.ps/library/viewbook/10356
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات	 
تضمــن قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000 عــدة معاييــر تعــزز رقابــة اجلمعيــات العموميــة . 1

ومجالــس اإلدارة يف مؤسســات العمــل األهلــي، مثــل انتظــام االجتماعــات، وتقــدمي التقاريــر، وانتخــاب مجلــس اإلدارة، وعــدم 
ــس اإلدارة جتمــع  ــر يف مجل ــن أو أكث ــس اإلدارة والعمــل يف املؤسســة بأجــر، وعــدم وجــود عضوي ــة مجل اجلمــع بــني عضوي
بينهمــا قرابــة مــن الدرجتــني األولــى والثانيــة، وتعيــني اجلمعيــة العموميــة مدقــق حســابات قانونّيــاً خارجّيــاً، وحــق اجلمعيــة 

العموميــة يف عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة، وصاحيتهــا يف حــل اجلمعيــة.
ــل يف . 2 ــى األق ــرات عل ــاث م ــس اإلدارة ث ــاع مجل ــل يف الســنة، واجتم ــى األق ــرة واحــدة عل ــة م ــة العمومي ــاع اجلمعي إن اجتم

الســنة، ليــس كافيــاً ليقــوم كل منهمــا بــدور رقابــي فاعــل، وخاصــة يف ظــل تعــدد مجــاالت مؤسســات العمــل األهلــي، وتوســع 
برامجهــا وخططهــا الســنوية، وضخامــة موازناتهــا، ومتــدد شــبكة عاقاتهــا مــع املانحــني واملؤسســات، وغيــر ذلــك. 

افتقــد القانــون لبعــض املعاييــر التــي جتعــل مجالــس اإلدارة واجلمعيــات العموميــة يف املؤسســات األهليــة أكثــر فاعليــة، مثــل . 3
ــذي،  ــر التنفي ــس اإلدارة واملدي ــس مجل ــة يف هــذه املؤسســات، وخاصــة رئي ــي إلشــغال املناصــب القيادي ــد ســقف زمن حتدي
وحتديــد عــدد محــدد مــن الــدورات املتتاليــة لعضويــة مجلــس اإلدارة، وأال يقــل عــدد أعضــاء اجلمعيــة العموميــة عــن عــدد 
محــدد ميّكنــه مــن عــزل مجلــس اإلدارة بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء، وعــدم اجلمــع بــني عضويــة اجلمعيــة العموميــة والعمــل يف 

املؤسســة بأجــر.
يخلــو قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة مــن النــص علــى عقوبــات للمخالفــات التــي ميكــن أن ترتكبهــا املؤسســات . 4

األهليــة، كمــا ال يلــزم القانــون هــذه املؤسســات بنشــر بياناتهــا وموازناتهــا ومصــادر التمويــل الــذي حتصــل عليــه، وحجمــه 
أيضــاً.

يتعــزز الــدور الرقابــي للمرجعيــات احلاكمــة يف مؤسســات العمــل األهلــي، كلمــا توفــرت للمؤسســة هيكليــة واضحــة ومصــادق . 5
عليهــا، بحيــث تتضــح فيهــا كافــة املســتويات اإلداريــة يف املؤسســة، ومرجعيــة كل مســتوى، األمــر الــذي يســهل مســاءلة 
املســتويات العليــا للمســتويات التابعــة لهــا، ويســهل رقابــة املســتويات اخملتلفــة بعضهــا لبعــض، كمــا يتعــزز هــذا الــدور 
أيضــاً كلمــا توفــرت يف املؤسســة األنظمــة الضروريــة التــي تضبــط أداء املســتويات اخملتلفــة، ومتنــع تضــارب املصالــح، 
ويكــون مصادقــاً عليهــا مــن اجلمعيــة العامــة أو مجلــس اإلدارة، وهــي: النظــام األساســي للمؤسســة، والنظــام املالــي، ونظــام 

ــب، وغيرهــا.  ــآت، ونظــام املشــتريات، والعطــاءات، وســلم الروات املكاف
تُعتبــر »الفاعليــة« مــن أهــم معاييــر جنــاح مجلــس اإلدارة واجلمعيــة العموميــة يف أي مؤسســة، وهــي تعكــس مــدى قيــام مجلس . 6

اإلدارة مبتابعــة أعمــال اإلدارة التنفيذيــة، والرقابــة عليهــا، ومســاءلتها اإلداريــة واملاليــة. تتمثــل الفاعليــة مبناقشــة التقاريــر 
ومتابعــة القــرارات بشــكل جــدي، والتصويــت علــى املوازنــات واملشــاريع بعــد االطــاع عليهــا ودراســتها دراســة حقيقيــة، حتــى 

ال تصبــح عضويــة اجمللــس واجلمعيــة شــكلية.
تُعتبــر احلياديــة واالســتقالية مــن املعاييــر الضروريــة لنجــاح املرجعيــات احلاكمــة يف املؤسســات األهليــة، وقــد أثبــت واقــع . 7

العمــل األهلــي أن مــن أهــم معاييــر احلياديــة واالســتقالية البعــد عــن التدخــات السياســية يف عمــل املؤسســات األهليــة. 
اإلدارة والعمــل يف املؤسســة بأجــر. 
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تقــوم املرجعيــات يف بعــض مؤسســات العمــل األهلــي بــدور رقابــي متقــدم، وحتتــرم املعاييــر الواضحــة يف ذلــك، مــن حيــث   .8
انتظــام االجتماعــات، ومناقشــة التقاريــر مناقشــات جــادة، وانتخــاب مجلــس اإلدارة يف املواعيــد القانونيــة، ومنــع تضــارب 
ــات واملشــاريع  ــى املوازن ــة يف املؤسســة، واملصادقــة عل ــداول املواقــع القيادي ــة والعمــل مــع املؤسســة، وت ــح يف العضوي املصال

ــة، وتعيــني مدقــق احلســابات، وغيرهــا. ــى كافــة املعامــات املالي ــع عل ــة، والتوقي واحلســابات اخلتامي
هنــاك مؤسســات أخــرى ترتكــب العديــد مــن اخملالفــات، وال تلتــزم باملعاييــر التــي نــص عليهــا القانــون، وال حتــى باملعاييــر   .9
املتعــارف عليهــا يف هــذا الشــأن، مثــل عــدم اجتمــاع مجلــس اإلدارة واجلمعيــة العموميــة يف األوقــات احملــددة قانونــاً، 
ــات  ــى املوازن ــة عل ــم املصادق ــني مدقــق احلســابات، وال تت ــدة، وال تعي ــة كل دورة جدي ــد بداي ــس اإلدارة عن وال انتخــاب مجل
واملشــاريع والبرامــج واخلطــط، بــل تطغــى شــخصية املديــر التنفيــذي علــى املرجعيــات احلاكمــة، مــا يضعــف دورهــا الرقابــي 

عليــه، وغيــر ذلــك.
تفتقــد بعــض املؤسســات األهليــة لـ«املمارســات الفضلــى«، التــي ال تخالــف القانــون، ولكنهــا تتعــارض مــع معاييــر احلوكمــة   .10
التــي جنمــت عــن التجربــة الدوليــة واحملليــة يف العمــل األهلــي، مثــل بقــاء املديــر التنفيــذي يف منصبــه لفتــرة طويلــة، وكذلــك 
مدقــق احلســابات، وتشــكيلة مجلــس اإلدارة، وأعضــاء الهيئــة العامــة، وغيرهــا مــن املعاييــر التــي تــدل علــى عــدم وجــود دمــاء 

جديــدة يف املؤسســة.
تعكــس العضويــة يف بعــض املؤسســات األهليــة واقعــاً يُضعــف الرقابــة الداخليــة فيهــا، مثــل اســتمرار إشــغال املناصــب العليــا   .11
مــن قبــل أشــخاص محدديــن، ورمبــا لــدورات عديــدة، ووجــود عاقــات قرابــة مــن الدرجــة األولــى يف هــذه املناصــب، وتبــادل 
األدوار بــني بعــض األشــخاص يف عــدة مؤسســات يف آن واحــد، مبــا يشــبه النــادي املغلــق عليهــم، واجلمــع بــني عضويــة مجلــس 

اإلدارة والعمــل يف املؤسســة بأجــر. 
ال تلتــزم الكثيــر مــن مؤسســات العمــل األهلــي، وخاصــة املؤسســات املتوســطة والصغيــرة، بتقــدمي تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة،   .12
إلــى وزارة الداخليــة ووزارات االختصــاص، وكثيــر منهــا مــا زالــت لــم تقــر نظامــاً مالّيــاً وال نظامــاً إدارّيــاً، وال حتــى تدعــو وزارة 
الداخليــة ووزارة االختصــاص حلضــور االجتمــاع الســنوي الــذي يتــم فيــه انتخــاب مجلــس اإلدارة وتعيــني مدقــق احلســابات 

القانوني.
تواجــه ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة العديــد مــن التحديــات أثنــاء قيامــه بالرقابــة علــى املؤسســات األهليــة، مثــل النقــص   .13
ــد مــن املؤسســات،  ــدى العدي ــة ل ــات واملعلومــات املطلوب ــكادر الوظيفــي املتخصــص، وعــدم توفــر كافــة البيان الشــديد يف ال
وعــدم الفصــل يف الصاحيــات واملرجعيــات يف بعــض املؤسســات، مــا يعيــق عمليــة املراجعــة والتدقيــق مــن قبــل الديــوان، 
وعــدم تفاعــل بعــض املؤسســات مــع طلبــات الديــوان، وضعــف قــدرة الديــوان علــى القيــام بصاحياتــه يف القــدس وقطــاع 

غــزة. 
تتفــاوت املؤسســات األهليــة مــن حيــث التعــاون مــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث يتــراوح تعاونهــا مــع الديــوان بــني   .14

االســتجابة الكاملــة، واملماطلــة، والرفــض.
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التوصيات	 
تفعيــل دور وزارات االختصــاص يف متابعــة عمــل املنظمــات األهليــة: إجــراء تعديــل علــى قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات . 1

األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، بحيــث يتضمــن التعديــل بعــض املعاييــر التــي تعــزز الرقابــة الداخليــة، وتفعــل دور املرجعيــات 
ــر بشــكل  ــن مناقشــة التقاري ــا م ــة بانتظــام االجتماعــات بشــكل كاٍف ميكنه ــات احلاكم ــزام املرجعي ــل إل ــا، مث ــة فيه احلاكم
حقيقــي، والتصويــت علــى املوازنــات واخلطــط واملشــاريع بشــكل فاعــل، وحتديــد ســقف زمنــي إلشــغال املناصــب القياديــة يف 
املؤسســات، وخاصــة رئيــس مجلــس اإلدارة واملديــر التنفيــذي، وحتديــد عــدد محــدد مــن الــدورات املتتاليــة لعضويــة مجلــس 
اإلدارة، وأال يقــل عــدد أعضــاء اجلمعيــة العموميــة عــن عــدد محــدد ميكنــه مــن عــزل مجلــس اإلدارة بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء، 

وعــدم اجلمــع بــني عضويــة اجلمعيــة العموميــة والعمــل يف املؤسســة.
تركيــز رقابــة وزارة الداخليــة الاحقــة علــى االلتــزام بأحــكام النظــام األساســي مــن قبــل املنظمــة األهليــة: تفعيــل فكــرة وجــود . 2

دائــرة رقابــة داخليــة، أو مراقــب خارجــي، خاصــة يف املؤسســات األهليــة الكبيــرة، تتميــز باالســتقالية واحلياديــة، وتكــون 
مرجعيتهــا اجلمعيــة العموميــة التــي جتتمــع مــرة واحــدة يف الســنة، األمــر الــذي يقلــل مــن آثــار غيــاب اجلمعيــة العموميــة فتــرة 

طويلــة، ويقــدم لهــا التقاريــر الدوريــة التــي تضعهــا يف صــورة الوضــع املالــي واإلداري للمؤسســة. 
ــى أن تكــون املســتويات . 3 ــي بوضــع الهيكليــات التنظيميــة لهــا، عل ــة العامــة: التأكيــد علــى كافــة مؤسســات العمــل األهل الهيئ

اإلداريــة فيهــا واضحــة، حتــى تتــم املســاءلة والرقابــة بــني املســتويات اخملتلفــة.
مجلــس اإلدارة: التأكيــد علــى كافــة مؤسســات العمــل األهلــي بضــرورة اســتكمال وضــع األنظمــة الداخليــة واللوائــح وأدلــة . 4

العمــل، لتكــون الوثائــق القانونيــة التــي تتــم املســاءلة والرقابــة بنــاء عليهــا.
مؤسســات الرقابــة املســتقلة: ضــرورة مســاءلة املؤسســات األهليــة التــي ال تقــوم مرجعياتهــا احلاكمــة بدورهــا الرقابــي . 5

ــن خــال  ــك م ــم ذل ــن أن يت ــة، وميك ــات قانوني ــذا الشــأن، وترتكــب مخالف ــون به ــه القان ــص علي ــزم مبــا ن الفاعــل، أو ال تلت
اجلهــات الرقابيــة اخلارجيــة، كــوزارة االختصــاص، ووزارة الداخليــة، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وهيئــة مكافحــة 

الفســاد. 
املســاءلة اجملتمعيــة: التأكيــد علــى فكــرة جتنيــب مؤسســات العمــل األهلــي ألي تدخــات سياســية أو حزبيــة أو عائليــة؛ ألنهــا . 6

تعيــق الرقابــة احلقيقيــة واملســاءلة اجلديــة.
تطوير آليات الرقابة الذاتية.. 7
ــام . 8 ــى القي ــة، وتطبيــق املزيــد مــن مؤشــرات الشــفافية التــي تســاعد عل ــى أهميــة نشــر البيانــات املاليــة واإلداري التأكيــد عل

ــي التــي ال تقــوم بذلــك مــن أجــل القيــام بــه. بالرقابــة وتفعيــل املســاءلة، ودعــوة مؤسســات العمــل األهل
دعــم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، باالحتياجــات اللوجســتية والفنيــة، واملهــارات املتخصصــة، والــكادر الوظيفــي، وذلــك . 9

مــن أجــل توســيع دائــرة الرقابــة الســنوية لتشــمل املزيــد مــن املؤسســات التــي يبلــغ عددهــا حوالــي 3384 مؤسســة، بينمــا يقــوم 
بالتدقيــق عليهــا 10 موظفــني فقــط.

إن عقــد اجتماعــني أو ثاثــة يف الســنة للجمعيــة العموميــة، ســيمنحها فرصــة أكبــر لاطــاع علــى ســير العمــل يف املؤسســة، . 10
والقــدرة علــى تقييــم األداء فيهــا، األمــر الــذي يدعــم دورهــا يف الرقابــة علــى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

حتــى ال تكــون العضويــة »شــرفية« فقــط، يقتــرح البعــض أن ينــص القانــون علــى آليــات جديــدة إللــزام مــن يقبــل أن يكــون . 11
عضــواً يف مجلــس إدارة أي مؤسســة، بــأن يكــون فاعــًا فيهــا، مثــل حضــور عــدد معــني مــن اجللســات، والتوقيــع علــى محاضــر 
االجتماعــات، والتوقيــع املباشــر علــى التقاريــر، ووضــع بعــض الشــروط املتعلقــة بالكفــاءة واملهنيــة يف األعضــاء، ألن احلوكمــة 
ترتبــط باملضمــون وليــس بالشــكل، أي مبضمــون االجتماعــات وليــس بعددهــا، ومبضمــون التقاريــر وليــس مبجــرد إعدادهــا. 

كل ذلــك يوفــر رقابــة فاعلــة مــن خــال عضويــة حقيقيــة.  

هاني املصري، املصدر السابق.
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املصادر واملراجع	 

أواًل: القوانني واللوائح واملدونات
قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000.. 1
قانون مكافحة الفساد املعدل رقم )1( لسنة 2005.. 2
قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004، والقرار بقانون املعدل رقم )18( لسنة 2017.. 3
الائحة الداخلية لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2003.. 4
مدونة األخاقيات والقواعد السلوكية اخلاصة بالشفافية واملساءلة يف العمل األهلي الفلسطيني.. 5

ثانيًا: التقارير
التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة 2017. 1

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf 
التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة 2018. 2

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf 
التقرير ربع السنوي الثالث لديوان الرقابة املالية واإلدارية . 3

 https://www.saacb.ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf،2013
التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة 2019. 4

 https://www.pacc.ps/library/viewbook/10356 
التقريــر الســنوي الثانــي عشــر ملؤسســة أمــان/ االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة: واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف . 5

فلســطني لعــام 2019.

ثالثًا: املقابات
رائدة الشعيبي، رئيسة مجلس إدارة مركز إبداع املعلم، مقابلة هاتفية بتاريخ 7/16/ 2020.. 1
محمد خالد، مدير عام جمعية إنعاش األسرة، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/16.. 2
عبد القادر احلسيني، رئيس مجلس إدارة ائتاف أمان، مقابلة هاتفية بتاريخ 2020/7/18.. 3
جهــاد حــرب، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة األهليــة الســتقال القضــاء وســيادة القانــون/ اســتقال، مقابلــة شــخصية بتاريــخ . 4

.2020/7/20
عمر رحال، مدير عام مركز إعام الدميقراطية وحقوق اإلنسان/ شمس، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/20.. 5
ــخ . 6 ــة شــخصية بتاري ــر عــام املركــز الفلســطيني للسياســات ودراســة اإلســتراتيجيات/ مســارات، مقابل ــي املصــري، مدي هان

.2020/7/22
شعوان جبارين/ مدير عام مؤسسة احلق، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/23.. 7
عزة جبر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فلسطينيات، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/7/23.. 8

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf
https://www.saacb.ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf 
https://www.saacb.ps/BruRpts/NGOs-Final%20Report.pdf 
https://www.pacc.ps/library/viewbook/10356
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رابعًا: الكتب والدراسات
مؤسسة أمان/ االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، رام اهلل، 2020.. 1
مؤسســة أمــان/ االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة، واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف القطــاع األهلــي الفلســطيني، . 2

2014
3 .https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/4588bac24d094bb52173f9c7c 

2f74165.pdf

مؤسسة أمان/ االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، مساءلة العمل األهلي الفلسطيني/ دراسة تقييمية، 2013. 4
5 .https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/f88a8b937d9236a3fc2c83e8a2

c849bd.pdf

عمــر رحــال، دور الهيئــات املرجعيــة ملؤسســات اجملتمــع املدنــي يف تعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية، مجلــة أهليــات، عــدد 3، . 6
هيئــة شــؤون املنظمــات األهليــة، رام اهلل، ربيــع 2018.

خامسًا: املواقع اإللكترونية
1 .https://www.moi.pna.ps/Departments/ga-of-ngos املوقع اإللكتروني لوزارة الداخلية
2 .https://www.saacb.ps/ar/IndexAr.aspx  املوقع اإللكتروني لديوان الرقابة املالية واإلدارية
3 ./http://pngoportal.org  املوقع اإللكتروني لشبكة املنظمات األهلية
املواقع اإللكترونية لكافة املؤسسات عينة البحث.. 4

ناديا حرب، رئيسة مجلس إدارة جمعية تنمية املرأة الريفية، مقابلة هاتفية بتاريخ 2020/7/23.  .9
د. عزمي الشعيبي، مستشار أمان/ االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/8/25.  .10

عبد الناصر الصيريف، مدير عام اإلدارة العامة بوزارة الداخلية، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/9/7.  .11
دعاء قريع، مدير عام شبكة املنظمات األهلية، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/9/7.  .12

ســوزان خلــف، القائــم بأعمــال مديــر عــام اإلدارة العامــة للرقابــة علــى املؤسســات واملنظمــات غيــر احلكوميــة، مقابلــة   .13
.2020/9/13 بتاريــخ  شــخصية 

فائق حمايل، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء البيرة اخليرية، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/10/14.   .14

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/4588bac24d094bb52173f9c7c2f74165.pdf
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة 

واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
 يســعى االئتــاف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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