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املقدمة

أجل النزاهة من أمان- الئتالف املستمرة اجلهود إطار في الكتاب هذا يأتي نشر
من الفساد، مكافحة في املدني باتمع املناط بأهمية الدور والشفافية،
تسوده إلى مجتمع للوصول العامة، السياسات في التوعية والتأثير خالل

الرشيد. مباديء احلكم وفق واملواطنة الصاحلة، الدميوقراطية

األهلي،  العمل  في املساءلة  الشفافية لتعزيز نزاهة مشروع أمان تنفذ
االحتاد من وبدعم اديناور، كونراد مؤسسة مع شراكة اتفاقية ضمن
األهلية أيدي املؤسسات بني نضعه ما أبرزها كان محاور، اشتمل األوروبي،
لقانون باملراجعةالقانونية تتعلق دراسات، من فيها والعاملني ونشطائها
مع انسجامه ومدى األهلي العمل  وشرعية الفلسطيني  األهلي العمل
العمل ومؤسسات اجلمعيات تطبيق ومدى الشفافية ومعايير متطلبات

املساءلة. ملباديء الشفافية ونظم األهلي

توعية الفلسطيني يتطلب اتمع في األهلية، للمنظمات الفعال الدور
مع عالقاتها وفي عملها، في فيها، والتبشير ونشرها فيها العاملني

اآلخرين.
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األهلية عمل الهيئات القانوني لتنظيم اإلطار
الفلسطينية

فيها واملساءلة الشفافية تعزيز في ودوره

املؤقت فاطمة احملامية: إعداد

مقدمة:
صمود تعزيز في أساسيا دورا  الفلسطينية األهلية  املنظمات  لعبت
إنشاء قبل املتعاقبة احملتل سياسات مواجهة الفلسطيني في املواطن 
واحلقوقية، اإلغاثية خدماتها خالل الفلسطينية من الوطنية السلطة
أوجدها التي والعراقيل القيود من  املنظمات  هذه عانت املقابل  وفي
وبكثير إستطاعت أنها إال املقاوم  ونشاطها وجودها للحد من اإلحتالل
احملتل ممارسات وفضح الصمود تعزيز في برسالتها القيام اجلهود من

الفلسطيني. الشعب حلقوق وانتهاكاته اليومية
لنظامني الفلسطينية األهلية املنظمات خضعت الفترة هذه خالل
الضفة الغربية العاملة في املنظمات على طبق األول مختلفني: قانونيني

لسنة   ٣٣ رقم األردني االجتماعية والهيئات اجلمعيات قانون خالل من
املطلق الوزارة على حق تقوم محافظة إلى سياسة يستند والذي ،١٩٦٦
من املسبقة والرقابة العمل مباشرة قبل الترخيص عدم أو منح في 
سهل األمر ،هذا األهلية  املنظمات ونشاطات أعمال على اجلهات اإلدارية
النظام أما الغربية، الضفة في املنظمات هذه محاصرة الحقا على احملتل
األهلية املنظمات على  مطبقا  كان الذي النظام فهو  الثاني  القانوني
،١٩٠٧ لعام العثماني اجلمعيات قانون  خالل من غزة قطاع في العاملة
األهلي العمل حرية  فلسفة على يقوم أنه إال قدمه من بالرغم والذي 
الذي األمر األهلية، املنظمة بإنشاء اإلدارية للجهات اإلشعار خالل من
عليه مبا يسهل الحقا العثماني اجلمعيات قانون لتعديل مواد احملتل دعا
رقم العسكري األمر فأصدر غزة قطاع في األهلية املنظمات إخضاع

واستبدله  املنظمات إلنشاء اإلشعار مبوجبه ألغى والذي ٦٨٦ لعام ١٩٨١
األمنية. واملالءمة بالترخيص

تضاعف   ١٩٩٤ العام  في الفلسطينية الوطنية السلطة إنشاء بعد  
وأخضعت وأهدافها أدوارها الفلسطينية وتنوعت األهلية املنظمات عدد
التي كانت القوانني مبوجب الفلسطينية الرسمية للرقابة األولى للمرة



ية
ين

ط
س

فل
ال

ية
هل

األ
ت

ئا
هي

ال
ل

عم
م

ظي
تن

يل
ون

ان
لق

را
طا

اإل

٩

املرسوم مبوجب التي أنشأت العامة الرقابة هيئة إلى رقابة سارية باإلضافة
.١٩٩٤ لسنة (٢٢) رقم الرئاسي

بني  واسع جدل ثار  السلطة قدوم  ومنذ ، ١٩٩٥ لسنة (١٧) رقم القانون
عمل وحرية تنظيم حول الفلسطيني املدني الفلسطينية واتمع السلطة
من أيلول شهر احلكومة في أعدت ، إستقالليتها ومدى األهلية املنظمات

اإلجتماعية  اخليرية والهيئات اجلمعيات قانون «مشروع مسودة ١٩٩٥ العام
قبل من واالحتجاج بالرفض املشروع هذا جوبه وقد اخلاصة» واملؤسسات
جديدة نسخة واصدار عنه العدول مت أن  إال  الفلسطيني املدني اتمع
وانتقل محافظة  بأنها املدني اتمع نشطاء قبل من وصفت ومعدلة،

الس  أروقة  داخل  ١٩٩٦ العام في التشريعية  اإلنتحابات بعد اجلدل هذا
لقانون مشروع مسودة  األهلية املنظمات شبكة أعدت حيث التشريعي،
تبنيه جرى املشروع حيث لتبني واملناصرة للضغط حملة اجلمعيات وقادت
الشافي عبد د.حيدر وهم باسمهم وقدموه الس أعضاء من عدد قبل من
تقدمت املقابل وفي النتشة ورفيق البرغوثي ومروان الشعيبي ,د.عزمي

التشريعي. اجلديدة للمجلس احلكومة مبسودتها
الفلسطيني  األهلية  والهيئات اجلمعيات قانون صدر ٢٠٠٠ العام في
عمل ومتابعة وتسجيل  إنشاء ينظم  قانون فلسطيني كأول لسنة٢٠٠٠،
املنظمات مشروع  في ورد  ما  مبعظم عام بشكل أخذ األهلية، املنظمات
التسجيل مكان خاص احلكومة وبشكل مشروع في األحكام وبعض األهلية
وأرسل املدني اتمع يطالب كما كان وزارة العدل وليس الداخلية لدى وزارة
األجهزة من ضغط جرى حيث نشره قبل عليه للمصادقة الرئيس للسيد
التشريعي الس قادها التي اإلصالحات فترة حصلت أن إلى لتعطيله األمنية

اجلمعيات  لقانون التنفيذية الالئحة صدرت ٢٠٠٣ العام وفي الدولي واتمع
 ٢٠٠٤ في العام كما صدر .٢٠٠٣ لسنة (٩) الوزراء رقم مجلس مبوجب قرار
الرقابة  عزز والذي  ٢٠٠٤ لسنة رقم(١٥) واإلدارية املالية الرقابة ديوان قانون

املنظمات األهلية. عمل على واملالية اإلدارية



١٠

القانون في ومصادره األهلية الهيئات تشكيل حرية مبدأ
الفلسطيني:

من ينتظم القانونية التي املؤسسات أهم من األهلية والهيئات اجلمعيات تعتبر
القانون عرفها وقد املعنويني؛ أو  الطبيعيني األشخاص من عمل جماعة خاللها
اتفاق مبوجب مستقلة تنشأ معنوية شخصية هي الهيئة «اجلمعية أو كاآلتي:
العام الصالح مشروعة تهم أهداف لتحقيق أشخاص عن سبعة يقل ال عدد بني
منفعة لتحقيق أو األعضاء بني اقتسامه بهدف الربح املالي جني دون استهداف
الفلسطيني والهيئات األهلية اخليرية اجلمعيات قانون من الثانية املادة شخصية»
واملعيار األساس الفلسطيني املشرع وضع التعريف هذا ومن ١ لسنة ٢٠٠٠. رقم
يجوز ال مبوجبه األهلية والذي الهيئة في األعضاء سلوك وصف مبوجبه يتم الذي
الشخصية املنفعة أو الربح األهلية الهيئة تشكيل من األعضاء  يستهدف أن

شأنها. كان مهما
إذا إال فعالة تكون أن ميكن وال املهمة وظائفها أن تؤدي األهلية للهيئات ميكن وال
تعزيز يضمن مبا عليها والرقابة نشاطاتها إدارة في احلرية من أجواء لها  توفرت
خاصة إدارتها. إطار في أو تأسيسها إطار في سواء داخلها، واملساءلة الشفافية
الدولية املواثيق  ترعاها  التي األساسية احلريات من األهلية الهيئات حرية وأن
قانون العام إطارها وينظم الفلسطينية، الوطنية للسلطة األساسي والقانون
عليه ترتكز الذي القانوني األساسي واملبدأ الذكر. سابق الفلسطيني اجلمعيات
اشتراط التأسيس دون هو الفلسطيني القانون في األهلي العمل ممارسة حرية
احلال هو كما اإلدارة جهة من مطلق تقدير إلى ويستند ترخيص، على احلصول
حيث العربية، اجلمعيات قوانني من وغيرها والعماني واألردني املصري القانون في
أو للجمعيات القانونية الشخصية إعطاء  سلطة يبقي الترخيص شرط أن
ما يتنافى على السلطة التقديرية للجهات اإلدارية، وهذا حكرا األهلية الهيئات
في الفلسطيني، املشرع نص املنطلق هذا ومن األهلية، تشكيل الهيئات حق مع
النشاط ممارسة في «للفلسطينيني احلق على: قانون اجلمعيات األولى من املادة
تشكيل في احلق  ذلك في مبا بحرية والعلمي واملهني والثقافي  االجتماعي

القانون». ألحكام هذا وفقاً األهلية، والهيئات اجلمعيات وتسيير
الوارد في الدستوري  النص أساسها من اجلمعيات قانون السابقة من املادة جتد

األول: األول:املبحث املبحث
األول: األول:املبحث املبحث
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على:  نصت والتي للسلطة الوطنية الفلسطينية األساسي القانون من ٢٦ املادة
ولهم وجماعات أفرادا السياسية احلياة في املشاركة حق «للفلسطينيني
واإلحتادات واجلمعيات النقابات تشكيل .٢ احلقوق اآلتية: اخلصوص وجه على

للقانون». وفقا الشعبية واملؤسسات والروابط واألندية
املدني للمجتمع كافيا مناخا  النظرية الناحية من األساسي  النص هذا وفر
الفلسطيني ليكونناشطابحرية،حيثأولىاملشرع الفلسطينيإهتماماخاصابدور
اتمع صمود تعزيز في كبيرا دورا لعبت التي األهلية الهيئات وخاصة املدني، اتمع
الفلسطينية، إنشاء السلطة قبل اإلحتالل اإلسرائيلي، مواجه في الفلسطيني،
تضمنتها القوانني التي القانونية العقبات بعض الفلسطيني، املشرع ألغى حيث
(قانون قانون اجلمعيات إصدار قبل غزة وقطاع الغربية الضفة مطبقة في كانت التي
اجلمعيات قانون و ،١٩٠٧ لسنة غزة في محافظات به املعمول اجلمعيات العثماني

الضفة). في محافظات به املعمول ١٩٦٦م لسنة األردني اخليرية
قدم  اجلمعيات على إنشاء حرية الفلسطيني املشرع السابق، وضع للنص بإيراده
عن بحق التعبير مباشرة املتعلقة األخرى، األساسية مع احلريات العامة املساواة
في احلكومية، كيفية تصرف السلطات في املعضلة تبقى ولكن واألفكار، الرأي
الصالح بتبريرات األحيان، في بعض شلها العامة لدرجة واحلريات احلقوق تقييد

وغيرها. القومي األمن على واحلفاظ العام، العام والنظام
األساسية احلقوق األهلية، من والهيئات اجلمعيات تشكيل حق اعتبار على ويترتب
قوانني ومبوجب التشريعية السلطة سوى سلطة ألي يحق  ال انه الدستورية، 
الدولي «العهد من (٢٢) حددته املادة احلرية، ضمن إطار ضيق نسبيا تلك من احلد
املادة هذه األولى من الفقرة أكدت أن فبعد والسياسية» املدنية باحلقوق اخلاص
آخرين، مع اجلمعيات تكوين حرية في فرد حق لكل .١ مبدأ حرية اجلمعيات على

مصاحله،  حماية  أجل من إليها  واالنضمام النقابات إنشاء حق ذلك في مبا
غير قيود احلق بأية استعمال هذا يلي”ال يجوز تقييد ما على ٢ الفقرة نصت
األمن لصيانة دميوقراطي مجتمع في الضرورة وتقتضيها التي يقررها القانون،
العامة أو اآلداب الصحة حلماية أو العام، النظام أو العامة السالمة أو القومي
يحول حكم أي املادة وال تتضمن هذه وحرياتهم. الغير حلماية حقوق أو العامة،
والشرطة في املسلحة القوات أفراد على القانونية الالزمة القيود فرض دون

احلق.“ لهذا استعمالهم

منسجما إلى جاء الفلسطيني، األهلية والهيئات اجلمعيات أن قانون القول ميكن
(٢٦) الفلسطينة في املادة الوطنية للسلطة األساسي القانون نص مع كبير حد
أبرز يلي وفيما والسياسية للحقوق املدنية الدولي من العهد (٢٢) املادة نص ومع

العملية: الناحية من اإلنسجام أوجه
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الترخيص :  طلب بدل التسجيل إجراءات أوال:  

املبدأ  حيث من الفلسطيني اجلمعيات قانون  في الفلسطيني  املشرع  ألغى
من ٥-أ املادة نص بصريح واردا كان كما األهلية الهيئات إلنشاء الترخيص شرط
يجوز «ال  الفلسطيني: اجلمعيات قانون مبوجب امللغى األردني اجلمعيات قانون
الوزير وفقا من خطي بترخيص إال االجتماعية الهيئات أو اخليرية اجلمعيات تأليف
(٦٨٦) لسنة (١٩٨١) رقم العسكري األمر في واردا كان وكما القانون». هذا ألحكام
«إجراءات عليه يطلق املشرع مبا العثماني، واستعاض عنه اجلمعيات املعدل لقانون
خاصة ترخيص إجراءات أنها على احملتوى حيث تأويلها من ميكن التسجيل» التي
نشاطاتها ممارسة األهلية الهيئات على حظرت اجلمعيات قانون من (٧) املادة أن
الهيئة تسجيل إشهار إشترط القانون هذا من (٨) املادة أن عن عدا التسجيل، قبل

الرسمية. اجلريدة األهلية في
اتفاق  مبوجب تنشأ مستقلة معنوية شخصية الهيئة األهلية أن املشرع  واعتبر
قانون  ٢ من أهداف مشروعة... (املادة لتحقيق أشخاص عن سبعة يقل ال عدد بني
األهلية الهيئة تشكيل يتضمن خطي طلب تقدمي فقط واشترط اجلمعيات)،
اجلهة قبول يتوقف إشترطها القانون، وال مستوفيا للشكليات التي يكون أن على
إستيفاء عدم أو إستيفاء مسألة على وإمنا التقديرية سلطتها على اتصة للطلب
يتم املطلوبة الشكليات الطلب إستوفى ومتى القانونية.. للشكليات الطلب
دون طلب التسجيل شهران على مر وإن األصول حسب املنظمة وتسجيل إشهار
اجلهة وتخضع ،(٥،٤ (املواد القانون بحكم مسجلة املنظمة تعتبر اإلدارة من جهة رد

ذلك لرقابة القضاء اإلداري. اتصة في

األهلية الهيئات تأسيس في  املشرع إتخذه الذي املنحى أن ونالحظ
التأسيس ربطت التي  العربية النظم من كثير عن ما  نوعا متقدم

اإلدارة الرسمية. جلهة التقديرية للسلطة املستند بالترخيص

التسجيل خالل إجراءات من بحل وسط أخذ الفلسطيني، قد املشرع فإن وعليه
اجلمعيات قانون املسبقة وبني مببدأ الرخصة أخذ الذي األردني، بني قانون اجلمعيات
املوقف هذا أن فقط، على باإلعالم ويكتفي الترخيص يشترط الذي ال العثماني،
باجتاه إعاقة الداخلية، وزارة في املسؤولني من قبل استغالله قد يساء الوسطي
الرسمية اإلدارة في العاملني بعض يفهم حيث فلسطني، في األهلي حرية العمل
للمواطنني أساسيا حقا وليس منها كمنحة اجلمعية على تسجيل املوافقة أن
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للقانون التطبيق أثناء اإلشكاالت هذه قبل وبرزت القانون، ملتطلبات وإستيفاءا
ما مثال قانونية غير مبسوغات تأخيره جرى أو اجلمعيات، عدد تسجيل منع مت حيث

تضمن  قرار(١) إداري هنية من السيد إسماعيل مجلس الوزراء رئيس صدر عن كما
هذا يوضح حيث ،٢٠٠٦/٥/١١ تاريخ من  إبتداءا جديدة جمعيات ترخيص *إيقاف 
إذ األساسي، القانون وملضمون اجلمعيات قانون ملضمون البعض فهم سوء القرار
هذه احلريات، إلغاء شل أو األحوال من بحال يعني ال للقانون احلريات وفقا تقييد أن
مساءلة يثير منعدم إداري قرار ميثل القانونية، الناحية املذكور من قراره وعليه فإن
من القرار هذا ميثله ملا التشريعي الس وأمام اإلداري، القضاء أمام الوزراء رئيس

وقانونية. دستورية مخالفات
احلكومة  دور أن تعي أن األهلية، من املنظمات األمر يتطلب التجاوزات ملواجهة هذه
العمل تنظيم بغرض عن مفهوم التسجيل ال يخرج أن ويجب اجلمعيات وفقا لقانون
ومساءلة املنطلق التعامل من هذا عليها وبالتالي له، تقييدا أو منعا األهلي، وليس

هذا املفهوم. عن أي خروج الرقابة، عن القضاء وكافة هيئات احلكومة أمام

األهلي؟ العمل لنشاط سابقة الحقة أم الرسمية     ثانيا: الرقابة

املبادئ من هو املسبقة الرقابة وليس لإلدارة، الالحقة الرقابة مببدأ العمل إن
حرية احترام حسن لتوفر واالجتهاد، الفقه عليها استقر التي األساسية
جتيز أحكام أية يتضمن ولم املبدأ، بهذا الفلسطيني أخذ القانون وقد اجلمعيات(٢).
الذي هذا املبدأ العامة. إن اإلدارة من أجهزة جهاز ألي املسبقني أو التدخل الرقابة،
مسبقة موافقة ونشاطاتها، إلى األهلية الهيئات أعمال من أي إخضاع عدم يعني
مجموعة أو توفير بتقدمي الهيئة إلزام فقط ويجيز الدولة، أجهزة من جهاز أي من
إجراء من األخيرة هذه تتمكن لكي اتصة، املستندات واملعلومات، إلى اإلدارات من
سنتناولها صريحة قانونية نصوص في ورد وفقا ملا الالزمة عليها، الرقابة الالحقة
املترتبة القانونية  النتائج ومن واملساءلة. الشفافية عن احلديث إطار في الحقا
الهيئات عمل على املسبقة الرقابة مببدأ الفلسطيني املشرع أخذ عدم على

األهلية مايلي:.
في ترغب  التي األنشطة تختار أن وحدها األهلية للهيئة يعود أ .
دون استهداف العام الصالح تهم مشروعة أهداف ممارستها لتحقيق
منفعة لتحقيق  أو األعضاء بني  اقتسامه بهدف  املالي الربح جني

٢٠٠٦/٤/٢٢ بتاريخ رقم (٢٠٠٦/١٢٠٠) هنية إسماعيل الوزراء مجلس رئيس قرار ١ أنظر
الشبكة  على منشورة مقالة واملمارسة، احلرية والقانون بني لبنان في اجلمعيات تنظيم غسان:  مخيبر، ٢

(٣poli.net.www) للخدمات واملعلومات شبكة الشمال ٢٠٠٥ موقع: عام اإللكترونية،
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 . اجلمعيات) قانون من (املادة ٢ شخصية(٣)
املنقولة وغير  املنقولة األموال متلك  حق أهلية هيئة أو جمعية ألية ب.

قانون اجلمعيات). من ٩ (املادة أهدافها لتحقيق
تقومعالقةاجلمعياتوالهيئاتبالوزاراتاتصةعلىأساسمن التنسيق ت.

قانون اجلمعيات). من ١٠ (املادة العام الصالح فيه ملا والتكامل والتعاون
املدرة املشاريع األنشطة وتأسيس إقامة في احلق ث. للجمعيات والهيئات
ملنفعة املتحصل لتغطية أنشطتها الدخل يستخدم أن للدخل شريطة

اجلمعيات). قانون ١٥من (املادة العام. الصالح
احتاد منظمة أو أية تنتسب إلى أو تشترك أن أو هيئة جمعية ألية يجوز ج.
إعالم يتم أن على الفلسطينية، خارج األراضي دولي أو إقليمي عربي أو

اجلمعيات).  قانون من ٢٨ (املادة بذلك. االختصاص ذات اجلهة
عملها خلدمة مشروطة غير تلقي مساعدات والهيئات للجمعيات يحق ح.

قانون اجلمعيات). من ٣٢ (املادة مع أحكام قانون اجلمعيات. ال يتعارض مبا
إقامة خالل من أو اجلمهور، من التبرعات جمع والهيئات للجمعيات  خ.
جمع وسائل من ذلك غير الرياضية، أو واملباريات اخليرية احلفالت واألسواق
إشعار بعد اجلها وذلك من أنشئت التي االجتماعية، لألغراض األموال

قانون اجلمعيات). من ٣٣ اتصة. (املادة الوزارة
الوطن على أنحاء مختلف الفروع في املسجلة فتح للجمعيات يحق د. 
تقريرها السنوي في افتتحتها، التي الفروع وعناوين عدد تقوم بذكر أن

. اجلمعيات) قانون ١٥من اتصة. (املادة الوزارة إلى املرفوع

اإلدارية.  قراراتها السلطة التنفيذية عن مساءلة ثالثا: *   

اجلهات أعمال على اإلداري، القضاء رقابة  من  الفلسطيني اجلمعيات قانون عزز
الفلسطينية العليا العدل محكمة أن األهلية، حيث بالهيئات يتعلق فيما اإلدارية
بخصوص اإلدارة جهات عن الصادرة القرارات في بالطعن بالنظر اخلاصة هي احملكمة
مكلفة هي إجراء إتخاذ  عن اإلدارة، امتناع أو  اإلدارية القرارات أو األهلية الهيئات
النظامية احملاكم تشكيل قانون من (٣٣) نصت املادة حيث باتخاذها بحكم القانون
فيما يلي:»البند (٢) بالنظر العليا محكمة العدل : تختص ٢٠٠١على لسنة (٥) رقم
النهائية اإلدارية القرارات أو األنظمة أو بإلغاء اللوائح الشأن ذوو يقدمها الطلبات التي
النقابات ذلك في مبا العام القانون أشخاص عن الصادرة أو األموال املاسة باألشخاص
اتخاذه كان يجب اتخاذ أي قرار اإلدارية أو امتناعها عن رفض اجلهة (٥) البند املهنية.

على «حتدد رقم ٢٠٠٠/١٤، السلطاني باملرسوم الصادر لسلطنة عمان األهلية اجلمعيات قانون من املادة ٤ نصت ٣
 .٤ اخلدمات النسائية  .٣ واالمومة الطفولة االيتام .٢رعاية رعاية .١ يأتي اجلمعية مبا فيها تعمل التي ااالت
موافقة بعد اضافتها الوزير يرى أخرى أنشطة أو أية مجاالت .٦ اخلاصة والفئات املعوقني رعاية .٥ املسنني رعاية

. واحد من مجال أكثر في اجلمعية تعمل أن الوزير موافقة واليجوز بغير . الوزراء مجلس
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األنظمة املعمول بها». أو القوانني ألحكام وفقاً
النصوص بعض في اإلداري القضاء الفلسطيني أورد رقابة اجلمعيات أن قانون بالرغم
يصدر عن ما كل في اإلداري للقضاء عدم اللجوء األحوال بحال من يعني ال ذلك أن إال

سابقا. ذكرنا كما قرارات من الرسمية اإلدارة جهات
اجلمعيات ذلك قانون من (٤) املادة في نص ورد ما سبق، ما عززت النصوص التي ومن
ملقدمي يحق الهيئة، أو اجلمعية اتص برفض تسجيل الوزير من قرار «في حال صدور
تاريخ من يوما ثالثون أقصاها  مدة خالل احملكمة اتصة أمام فيه  الطعن الطلب
هي أقل املذكورة فترة الطعن أن ٤) مع املالحظة خطيا» (املادة الرفض تبليغهم قرار

ما نراه  ٦٠ يوما وهذا وهي بالقرارات اإلدارية العادية الطعن فترة النصف من مبقدار
نسبيا. قصيرة فترة في اجلمعيات تسجيل حتصينا لقرار رفض

في الطعن الهيئة أنه يحق للجمعية أو اجلمعيات إلى قانون من (٣٨) املادة تطرقت
ويجوز اإلداري) اتصة (القضاء احملاكم الوزير اتص أمام من الصادر حل اجلمعية قرار
قرار حني صدور احلل إلى بقرار من تاريخ الطعن عملها مواصلة الهيئة أو للجمعية
للطعن يحدد مدة لم النص هذا أن بوقفها عن العمل، ونالحظ نهائي أو قضائي مؤقت

يوما. ٦٠ تكون العامة للقواعد وفقا وبالتالي
اإلدارة أعمال سلطة القضاء على لتعزيز اجلمعيات قانون في ورد والنص األخير الذي

اليد على أموال  وضع جواز عدم ٤١ والتي نصت على املادة العامة في األحكام ما ورد هو
صدور مراكزها وفروعها إال بعد من أي أو مقرها تفتيش أو إغالق أو هيئة أو أية جمعية

قضائية مختصة. من جهة قرار
حلرية حقيقية الفلسطيني يشكل ضمانة اجلمعيات قانون أن سبق مما القول ميكن
كبنية النظرية الناحية  من فلسطني في  األهلية  والهيئات  اجلمعيات تشكيل
العربية الدول اجلمعيات في قوانني باقي عن مدى ليبراليتها في تنفرد وكنصوص تكاد
احلكومية اإلدارة وأطلقت يد األهلية الهيئات تشكيل حرية كبير بشكل قيدت التي
يسمح ال السوري اجلمعيات قانون فمثال القائمة  األهلية الهيئات محاصرة في
هنا وميكن نشاطها(٤). تعليق أو اجلمعيات اإلدارية بحل للقرارات القضائية باملراجعة

الذي يتقارب  املغربي اجلمعيات وقانون ١٩٠٩ لسنة اللبناني قانون اجلمعيات استثناء
لتشكيل التسجيل مجال إجراءات في خاصة الفلسطيني كثيرا القانون معهما

اجلمعيات والهيئات األهلية.
القرار اتخاذ ملراكز سياسية بإرادة تقترن لم إذا شيئا تعني ال الضمانة قد هذه أن إال
اإلشكاليات من الكثير تثير قد التي العملية املمارسة في وتعزيزها عليها للمحافظة
التعسف في باجتاه تنزع بطبعها اإلدارية فاجلهات احملافظة، اإلدارية اجلهات لدى بعض
بسالح لها من يتصدى جتد لم القانون، إذا بذلك حدود وتتجاوز السلطة، استخدام
احلامية والضمانات النصوص في هو وارد ما بني من املفارقات كثير وهناك القانون،

في  اإلدارية اجلهات بعض تصرف ناحية من العملي والواقع األساسية، للحقوق
فلسطنيبشأنتسجيلومتابعةعملاجلمعياتواملنظماتاألهلية.

لسنة ٢٠٠٤ ص ١٣ وص ٨٢ العربية اإلنسانية تقرير التنمية أنظر ٤
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في القانون األهلية عمل املنظمات في املساءلة والشفافية
الفلسطيني

أخذ ومدى عام، بشكل  واملساءلة الشفافية مفهوم املبحث هذا في سنتناول 
قانون خاصة املفهوم األهلية بهذا بالهيئات العالقة ذات القوانني الفلسطينية

واإلدارية. املالية الرقابة ديوان وقانون التنفيذية اجلمعيات والئحته

واملساءلة الشفافية مفهوم
الهيئات  داخل الصالح احلكم ركائز من أساسية ركائز واملساءلة الشفافية تعتبر
احلكم يعرف حيث واملشاركة، والتفويض التمكني لعناصر  باإلضافة األهلية 
اجلماعة تفويض على جوهرها في «تنطوي بأنها اتلفة املؤسسات داخل الصالح
للمحاسبة، الهيئات هذه خضوع مع أصغر متثيلية لهيئات القيادة سلطات
القرارات، هذه في بالتأثير للجماعة الفعالة املشاركة حتقيق على تنطوي كما
ذلك إتاحة في مبا املشاركة، سبل في تهميشا واألكثر األوسع ومتكني القطاعات

. ذلك»(٥) بتحقيق الكفيلة والطرق املعلومات، واألدوات،

برنامج  اإلمنائي/ املتحدة األمم برنامج لتعريف  وفقا : الشفافية  مفهوم  -١  
الى تشير ظاهرة هي الشفافية فإن (POGAR) العربية الدول في احلكم إدارة
مصلحة لهم ملن تتيح فهي بطريقة مكشوفة. والتصرف املعلومات تقاسم
في حاسم دور لها يكون قد الشأن، هذا حول معلومات يجمعوا أن ما، شأن في
الشفافية ذات األنظمة ومتتلك مصاحلهم. حماية وفي املساوئ، الكشف عن
قنوات متتلك كما العام، الصعيد على القرار صنع لكيفية واضحة إجراءات
من واسعة سلسلة وتضع املصلحة واملسؤولني، أصحاب بني اتصال مفتوحة

اجلمهور. متناول في املعلومات

أن  ما مبصالح للمعنيني وهي تتيح للمعلومات. احلر التدفق على الشفافية  تقوم
املصالح، بهذه املرتبطة واملعلومات واملؤسسات العمليات على مباشرة لعوا يطّ
سهولة وتزيد من ومراقبتها. تساعدهم على فهمها كافية، لهم معلومات وتوفر
الدولي العهد من (١٩) املادة تنص حيث الشفافية درجة الى املعلومات الوصول 

الثاني: املبحث
الثاني: الثاني:املبحث املبحث
الثاني: املبحث

لقوانني  الدولي املركز املصري، اتمع قدرات  على وتأثيره مصر في  اجلمعيات قانون محمد: العجاتي،  ٥
٢٠٠٦ لبنان، للربح، الهادفة غير املنظمات
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التعبير. حرية في حق إنسان «لكل .٢ : أنه على  والسياسية املدنية للحقوق
واألفكار املعلومات ضروب مختلف التماس في حريته احلق هذا ويشمل
مكتوب شكل على سواء  للحدود، اعتبار دومنا آخرين إلى  ونقلها وتلقيها
ممارسة تستتبع أخرى يختارها.٣. بأية وسيلة أو فني قالب  في أو مطبوع  أو

خاصة.  ومسئوليات واجبات املادة هذه من ٢ الفقرة في عليها احلقوق املنصوص
محددة بنص تكون أن شريطة ولكن القيود لبعض إخضاعها يجوز وعلى ذلك
حلماية (ب) سمعتهم، أو حقوق اآلخرين الحترام (أ) تكون ضرورية: وأن القانون

العامة». اآلداب أو العامة الصحة أو العام النظام أو القومي األمن
أن منصفة، عليها وملشاغلهم الناس، حلاجات املستجيبة املؤسسات تكون ولكي
املدني اتمع فإصالح مؤسسات القانون. لسيادة وفقا تعمل وأن شفافة تكون
الصالح. احلكم أركان من أساسي ركن وشفافية، ومساءلة كفاءة أكثر وجعلها

كبيرا اعتمادا املدني، اتمع مؤسسات في احلاكمة األجسام شفافية تعتمد
يترتب املساءلة عناصر من رئيس عنصر والشفافية وصحتها. املعلومات توفر على
للفحص متاحة احلسابات مدققي وتقارير العامة احلسابات جميع جعل عليه 
في ارتكاب خطأ ومن الوظيفية، االخطاء من تقي فالشفافية الدقيق. العمومي

الفساد(٦). ومن تقدير املوارد،
الهيئات في والنشر، الشفافية  ملتطلبات املؤشرات من مجموعة تطوير مت  وقد
النسخة التعاون- مؤسسة حتالف قبل من املعد الشرف ميثاق ضمن األهلية،

صياغة  إعادة في املؤشرات  هذه من اإلستفادة ميكن ٢٠٠٦ متوز  ١١ في املعدلة
إلى املؤشرات هذه تنقسم الفلسطيني، اجلمعيات  لقانون التنفيذية الالئحة

بـ: تتعلق محاور أربعة

املؤسسة: عن عامة معلومات أ:
األساسي بالهيكل العالقة ذات  املعلومات بعض املؤشرات هذه وتشمل  
على اإلطالع من اجلمهور لتمكني واملالية، اإلدارية واإلجراءات للمؤسسة، 
العامل، الكادر اإلداري، الهيكل اإلجراءات، األهلية، املنظمة العمل في قواعد

اإلدارات اتلفة. موازنات وكذلك للمصروفات، التفصيلية احلسابات

اإلدارة)  ومجلس العامة، (الهيئة املؤسسة احلاكمة في األجسام عن معلومات ب:
(الهيئة احلاكمة األجسام عند الشفافية عناصر املؤشرات هذه وتشمل   
املعلومات إلى الوصول من املواطنني متكن والتي اإلدارة) ومجلس العامة

 . حقّ وجه ودون  مشروعة  غير بطريقة ة خاصّ منافع لتحقيق السلطة استخدام اساءة يعني  الفساد:   ٦
املنصب استخدام سوء يتضمن عمل كل بأنه « الدولية» «منظمة الشفافية حددته كما أيضا افساد ويعرف

.» جماعته ذاتية لنفسه أو لتحقيق مصلحة خاصة العام
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وكذلك للمؤسسات، احلاكمة في األجسام متثيلهم حول كيفية التفصيلية
اجلمهور. عليه موضع يطلع في تكون أن االس يجب أنشطة هذه

إستراتيجيتها وتطوير للمؤسسة العريضة السياسات ج: *
األهداف  حتتوي والتي للمؤسسة، العريضة اخلطط اموعة هذه وتشمل
والتي احلاكمة، األجسام تقرها التي واإلجراءات اخلاصة باملؤسسة، والوظائف
كيفية معرفة من اجلمهور ميكن مبدى احملددة واألولويات، على األهداف تركز

املعرفة. هذه تيسر بطريقة ومحتواها للمنظمة العامة السياسات إعداد

املؤسسة لعمل الواسع والتدقيق التقييم د:
والتي  املؤسسة، في التقييم وحدة أعمال جميع املؤشرات هذه وتتناول
بها تقوم  التي األعمال اثر في تختص التي التقييم دراسات تشمل
في البند هذا يبحث وكذلك . دراستها متت ومؤشرات األداء التي املؤسسة،
من معرفة اجلمهور ميكن مبا خارجية أطراف بها األبحاث التي قامت تقارير
التقييمات هذه تعميم خالل من املؤسسة مت على الذي والتدقيق التقييمات

التدقيق. وتقارير

أنها  على املساءلة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يعرّف املساءلة: مفهوم .٢
حول املصلحة ألصحاب الالزمة التوضيحات  تقدمي  املسؤولني من الطلب
التي باالنتقادات  واألخذ واجباتهم، وتصريف صالحياتهم استخدام كيفية
عن املسؤولية (بعض) وقبول منهم املطلوبة املتطلبات وتلبية لهم توجه

والغش. اخلداع عن أو الكفاءة وعدم الفشل

الوزارت الداخلية، (وزارة واحلكومة األهلية، الهيئات بني  فيما املساءلة وتكون
العامة بني الهيئة الهيئات هذه داخل أو القضاء، أو العامة) الرقابة ديوان اتصة،
تتعدى أن أو األهلية، للهيئة التنفيذي واجلهاز اإلدارة مجلس أو بني اإلدارة، ومجلس
اإلجابة وموظفيها  األهلية  الهيئة على يتوجب عندما مثال اإلهلية، الهيئات
األهلية. الهيئة في مصلحة لهم من كل أو املنتفعني، أسئلة  على مباشرة 
املسؤولية مواقع يحتلون من في تبحث قضايا تتناول أن املساءلة آلليات وميكن
وجود املساءلة تتطلب يتخذونها. التي القرارات طبيعة وفي األهلية الهيئات في

املعلومات. إلى الوصول حرية
من آخرا معيارا العامة، األموال بإدارة عالقتها حيث من املساءلة خصوصا تشكل
أداء وضبط ملراقبة نظام وجود املساءلة وتتطلب العامة السليمة. اإلدارة معايير
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وإساءة العجز  أو الكفاءة  وعدم النوعية حيث من احلاكمة، وخصوصا األجسام
املالية، والوكالة لإلدارة، صارمة نظم وجود أيضا الضروري املوارد. ومن استعمال
بحق تطبّق عقوبات مع جنب إلى جنبا اإليرادات وجلباية  والتدقيق، وللمحاسبة

واإلدارية. املالية االفات مرتكبي
اجلمهور، قبل من للمساءلة عرضة املدني في اتمع القرار صناع يكون أن يجب
تضمن التي العمليات وتتفاوت املصلحة. أصحاب أمام مسؤوليتهم عن فضال 

فيها. صنع القرار وآليات الهيئة لنوع املساءلة تبعا حصول

بعناصره  الصالح احلكم مفهوم يواجه واملساءلة: الشفافية معوقات .٣
للشفافية من غياب عدة معوقات* داخل الهيئات األهلية الذكر اتلفة سابقة
املسؤولني استخدام فرص فيها تزداد عمل بيئة وجود إلى يؤدي مما واملساءلة،
يؤدي كما (فساد) شخصية ملصالح العامة، للمقدرات األهلية الهيئات في
رئيس أو مديرها أو مؤسسها باسم تعرف حيث الهيئات، هذه شخصنة إلى
عمليات لغياب باإلضافة  واحدة، يد في  إدارتها  إحتكار أو إدارتها، مجلس
رغبت ما إذا الشفافية، يعوق  مما األهلية  الهيئات داخل املمنهجة، التوثيق

عن  ٢٠٠٢ الصادر البشرية للعام تقرير التنمية فقد رصد تطبيقها، الهيئة في
للقصور الداخلي متعددة أوجه املتحدة، بشكل واضح لألمم اإلمنائي البرنامج
املنعكسة الداخلية الدميقراطية نقص خالل  من  العربية، األهلية  للهيئات
مجالس في والشبابي التمثيل النسائي تداول اإلدارة، إنخفاض البطء في في
تدني مستوى الشفافية على ويرصد واحدة، يد في شخصنة إدارتها إدارتها،
في صعوبة بعضها يجد أن تصل حلد القرار باتخاذ  يختص  مؤشراتها فيما

واحملاسبية(٧). لإلدارة واضحة قواعد إحترام
تفرضها التي القانونية، القيود بعض فإن السابقة للمعوقات باإلضافة
توافر وحتد من الرشيد احلكم تعوق * األهلية باملنظمات التشريعات املتعلقة
بعض تطلق والتي السلطات الرسمية، تدخالت خشية واملساءلة، الشفافية
األردني ،٢٠٠٠ لسنة العماني ،٢٠٠٢ لسنة املصري اجلمعيات (كقانون القوانني
اتمع منظمات مسار السيطرة على التنفيذية، في السلطة يد (١٩٦٦ لسنة
الهيئات حل سلطات حيث من  أو اإلخطار، بدل الترخيص حيث من املدني

في شؤونها. األهلية والتدخل

البرنامج ثالثة عن صدر هذا وقد اإلنسانية العربية ٢٠٠٢، ص١٠٥، التنمية تقرير اإلمنائي، األمم املتحدة برنامج ٧
لسنة ٢٠٠٤  والتقرير الثالث املعرفة» مجتمع إقامة «نحو بعنوان ٢٠٠٣ لسنة الثاني التقرير وهي أخرى تقارير
نهوض  «نحو ٢٠٠٥ بعنوان لسنة والتقرير الرابع العربي» في العالم الصالح واحلكم للحرية «دعوة بعنوان

العربي. الوطن في األهلي العمل حول أهم مرجعية األول ويعتبر التقرير العربي». الوطن في املرأة
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واألنظمــة  القوانــني واملســاءلة فــي الشــفافية  عناصــر 
األهلية: بالهيئات العالقة ذات الفلسطينية

األهلية الهيئات الناظم لعمل القانوني اإلطار الفلسطيني اجلمعيات يعتبر قانون
األهلية الهيئات من تتطلب التي األحكام  من العديد وقد تضمن الفلسطينية
القانون لهذا التنفيذية الالئحة كما جاءت واملساءلة، عناصر الشفافية تطبيق
الهيئات حرية عمل التي تضمن النصوص من وأوردت العديد ومفسرة له مكملة
واإلدارية الرسمية املالية الرقابة مسألة الفلسطيني املشرع تناول كما األهلية،
هذه وسنتناول واإلدارية املالية الرقابة ديوان قانون ضمن األهلية الهيئات عمل على

يلي: فيما بالتفصيل املسائل

األهلية  املنظمات داخل واملساءلة الشفافية تعزز التي املواد أوال:
اجلمعيات الفلسطيني: لقانون وفقا

األساسي: النظام بيانات .١
عليها أن يشتمل التي يجب البيانات القانون مجموعة من من (٥) املادة تناولت

كما يلي: فيها الشفافية يعزز مبا هيئة أو جمعية أية األساسي في النظام
الرئيسي. ومقرها منها والغرض وعنوانها الهيئة أو اجلمعية اسم .١

بها. التصرف أو استغاللها وكيفية الهيئة أو اجلمعية موارد .٢
األعضاء. واشتراكات انتهائها وأسباب وأنواعها العضوية شروط .٣

النظام ــل تعدي ــة وكيفي ــة الهيئ أو ــة للجمعي ــي ــكل التنظيم ٤. الهي
أو احتادها. ادماجها األساسي وكيفية

العمومية. اجلمعية انعقاد كيفية .٥
املالية. املراقبة طرق .٦

وأمالك اجلمعية بأموال التصرف وكيفية الهيئة أو اجلمعية حل ــد قواع .٧
حلها. عند الهيئة أو

املنظمات األهلية: عمل متابعة في التنفيذية السلطة صالحية .٢
اجلمعيات عمل ملتابعة  اتصة للوزارة صالحيات القانون من  (٦) املادة أعطت
في أن أموالها صرفت من للتثبت هيئة، أو جمعية أية والهيئات ومتابعة نشاط
قانون ألحكام وفقا أعمالها ومارست أجله، من خصصت الذي الغرض سبيل
عمل إعاقة إلى تؤدي أن ميكن الصالحيات هذه األساسي.  ونظامها  اجلمعيات
النص هذا جتنيد خالل من تعسفي بشكل أستخدمت ما إذا األهلية، الهيئات
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املالية الرقابة ديوان وصالحيات تتعارض أنها  كما رقابة، ال كآلية  تفتيش كآلية 
الحقا. سيلي  ملا وفقا اجلمعيات * تسجيل دائرة وصالحيات واإلدارية

املنظمة األهلية: تسجيل قرار إشهار .٣
قرار بنشر الرسمية السلطات تقوم أن وجوب على القانون من (٨) املادة نصت
املعرفة من اجلمهور ميكن مبا الرسمية، اجلريدة في الهيئة  أو اجلمعية تسجيل 
ليست الرسمية  اجلريدة  أن النص هذا على يؤخذ لكن األهلية. املنظمة بوجود
فاجلريدة األهلية، الهيئة تسجيل على من اإلطالع لتمكني اجلمهور األمثل املكان
بنفاذ املرتبط اإلشهار لغايات وتستخدم للجمهور أصال متاحة غير  الرسمية
األهلية الهيئة تسجيل إشهار وعليه نوصي بضرورة بها، ااطبني بحق القوانني
للجمهور العادي، وصوال األكثر اإلعالم وسائل وفي اليومية، الصحف في وغاياتها
حرية العمل مع تتنافى ألنها الرسمية اجلريدة في القانوني اإلشهار مسألة وإلغاء
الناحية من األهلية الهيئة أعمال الزم لنفاذ القانوني اإلشهار أن خاصة األهلي،
شهرين مبرور املعنوية للشخصية الهيئة واكتساب يتعارض ما القانونية، وهذا

الداخلية. وزارة من رد دون تسجيلها طلب تقدمي على

الرسمية: واجلهات بني املنظمات األهلية العالقة .٤
اتصة األهلية بالوزارات بني املنظمات العالقة أن القانون على من (١٠) املادة نصت
اعتماد أي العام, فيه الصالح ملا والتكامل، والتعاون من التنسيق أساس على تكون
املعلومات تناول بدون إستراتيجية الشراكة النجاح في ميكن وال الشراكة مبدأ
الكالم ميكن األدوار وحتديد ضوء تقسيم العمل وعلى شفاف، بشكل واملعطيات

مضمون املساءلة. عن

بالسجالت: االحتفاظ .٥
من مبوجموعة اإلحتفاظ األهلية املنظمة على القانون من (١١) املادة أوجبت
املعامالت املالية جميع يشمل مبا املنظمة داخل الشفافية تعزز التي السجالت

والبيانات التالية:- اإلدارية والقرارات
ــجالت وس خاصة في ملفات إليها ــواردة عنها وال ــادرة الص ــالت ١. املراس

منظمة.
دورة ــي كل ف إدارتها ــس مجل أعضاء ــماء وأس لها ــي األساس ــام ٢. النظ

انتخابهم. وتاريخ انتخابية
هوياتهم مع ذكر املؤسسة أو الهيئة أو اجلمعية أعضاء جميع ــماء أس .٣

انتسابهم. وتاريخ وأعمارهم
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متسلسلة. بصورة مجلس اإلدارة محاضر اجتماعات .٤
العمومية. اجتماعات اجلمعية محاضر .٥

املالية. لألصول وفقا مفصل واملصروفات على وجه اإليرادات سجل .٦

اجلمهور وحق السابقة توفر املعلومات بني يربط لم السابق النص نالحظ أن
صراحة النص خالل من الربط نوصي بضرورة هذا وعليه اإلطالع عليها، في
قيود وأن تلتزم أية دون عليها باإلطالع اجلمهور حق على املادة منت هذه في

احلق.   هذا من اجلمهور بتمكني الهيئة األهلية

مركز املنظمة علــى والتغييرات بالتعديــالت اتصة ٦. تبليــغ اجلهات
القانوني:

وزارة في اتصة الدائرة تبليغ األهلية املنظمة القانون من (١٢) املادة ألزمت
أو نظامها على مركزها أو أي تعديل أو تغيير يطرأ من تاريخ خالل شهر الداخلية
النص هذا يعتبر بعضه. أو كله إدارتها مجلس في تغيير أي أو أغراضها أو أهدافها
اجلمعيات قانون من (١٥) املادة بنص العمل األهلي مقارنة حرية مجال في متقدم
حيث الهيئة األهلية من على يطرأ أي تعديل لنفاذ إشترطت امللغى والتي األردني

هذا التعديل. حق رفض له الذي الداخلية وزير أو إدارتها موافقة نظامها
في املصلحة ذوي تبليغ بإضافة  النص  هذا بتعديل  نوصي  الشفافية لزيادة
أوردناها التي باملالحظة أسوة عليها يطرأ قانوني تغيير بأي العامة الهيئة

السابق. النص على

للوزارة اتصة: املالية واإلدارية التقارير تقدمي .٧
على وصف يحتوي سنوي بتقدمي األهلية املنظمة القانون من  (١٣) املادة ألزمت
مدقق قبل من مصدق مالي لتقرير باإلضافة املنصرم العام لنشاطاتها خالل كامل
أو اجلمعية ومصروفات إليرادات كامل تفصيلي بشكل ويتضمن قانوني، حسابات
نهاية من شهور أربعة خالل وذلك بها احملاسبية املعمول األصول حسب الهيئة،

املنظمة. في العمومية اجلمعية من مقرة التقارير وتكون هذه املالية السنة
من لكن النظرية، الناحية من واملساءلة الشفافية يعزز النص هذا أن نالحظ
يتم شكلي وال إال إجراء الداخلية لوزارة التقارير تقدمي يشكل العملية ال الناحية
اإلطالع للجمهور يتيح النص ال هذا أن كما هذه التقارير، مضامني مع التعامل
ضرورة على القانون في النص األفضل من وعليه  التقارير، هذه فحوى على
الرسمية واجلهات اجلمهور ومتكني املذكورة بالتقارير األهلية الهيئة إحتفاظ

وقت. أي في عليها اإلطالع من
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مجلس اإلدارة: داخل املصالح تضارب .٨
أو عضوين اإلدارة مجلس  يضم أن  جواز  عدم على  القانون من (١٦) املادة نصت
(٢٠) املادة نصت كما والثانية. األولى الدرجتني من قرابة صلة يجمع بينهما أكثر
وهذه بأجر، في املنظمة اإلدارة والعمل مجلس عضوية بني اجلمع عدم جواز على
األمثلة في املصالح تضارب من وحتد املنظمة داخل الشفافية تعزز النصوص
عضو أوعمل القرابة، عالقة على ال يقتصر فقط املصالح تضارب أن إال املطروحة
من أو أقرباء، أحد املصالح تنفيذ تضارب يطال فقد الهيئة داخل  االدارة مجلس 
األعمال أو العطاءات ألحد  اإلدارة مجلس  أعضاء  بأحد جتارية عالقات ربطهم
على يريد من حصول اإلدارة مجلس  عضو  وجود  يسهل  بحيث بالهيئة اخلاصة

املنفعة. أو العطاء

وجود عن  باإلفصاح اإلدارة مجلس عضو يلزم عاما نصا  نقترح وعليه
وتطرح األهلية الهيئة أعمال في ذاتية مصلحة أو شخصية منفعة أية
شبهة وجود احلصر بحيث يتم جتنب املثال ال سبيل على املسائل السابقة

األهلية. الهيئة في املصالح تضارب أو

املنظمة: وأعمال مجلس اإلدارة عن نشاطات مسؤولية .٩
أعمالها جميع عن مسؤوال املنظمة في اإلدارة مجلس القانون من (١٧) املادة اعتبرت
مواجهة وفي العمومية اجلمعية مواجهة في املسؤولية هذه ونشاطاتها وتكون
يعزز ما وهذا األهلية في الهيئة املصلحة وذوي ذات االختصاص الرسمية اجلهات
تفسير حتديدا اإلدارة مجلس ويلزم األهلية املنظمات داخل  العمودية  املساءلة

السلطة التنفيذية. باعتباره أعماله مسؤولية حتمل أو قراراته

انعقاد مجلس اإلدارة: .١٠
السلطة باعتباره اإلدارة مجلس إنعقاد مسألة القانون من (٢١) املادة نظمت
دعت استثنائية كلما وبصورة نائبه، أو الرئيس من بدعوة عادية التنفيذية بصورة
تكون بحيث ثلث أعضائه، من بطلب أو نائبه أو الرئيس بدعوة من لذلك الضرورة
طريقة التصويت نظمت كما أعضائه، ثلثي بحضور صحيحة الس اجتماعات

٢٢ مسألة  املادة كما نظمت احلاالت. جميع في املطلقة باألغلبية  الس  داخل
مؤقتة جلنة الداخلية بتعيني لوزير  صالحية  وأعطت اإلدارة، مجلس إنعقاد تعذر
شهر أقصاها ملدة اإلدارة مجلس مبهام لتقوم العمومية أعضاء اجلمعية بني من

جديد. إدارة مجلس األجل الختيار خالل ذات لالنعقاد العمومية ولدعوة اجلمعية
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التدخل صالحيات للوزير أعطت أنها اجلمعيات قانون من (٢٢) املادة على ويؤخذ
شهر أقصاها ملدة كان وإن مؤقت إدارة مجلس تعيني وهي أال األهلي العمل في
للهيئة العمومية للجمعية  أصيلة صالحيات إعتداء على من ذلك ميثله ملا
الوزير من الطلب أساس على النص صياغة هذا األحرى باملشرع األهلية، وكان
مؤقتة جلنة أو جديد مجلس إدارة لتعيني لالنعقاد العمومية حق دعوة اجلمعية

اإلدارة. مجلس يتعذر فيها إنعقاد التي احلالة في

وإختصاصاتها:  العمومية اجلمعية تشكيل .١١
للمنظمة العمومية اجلمعية تشكيل  كيفية القانون من (٢٣) املادة تناولت
جميع من تتكون بحيث التأسيسي نظامها من خالل التشريعي اجلسم باعتبارها
العمومية اجلمعية وتعقد للنظام األساسي، التزاماتهم وفقا أوفوا األعضاء الذين
عن اإلدارة مجلس تقرير في األقل، للنظر على سنة واحدة كل مرة عاديا اجتماعا
مركزها املالي عن احلسابات مدقق وتقرير الهيئة أو العمومية اجلمعية نشاطات
الس يرى التي  املسائل  من  ذلك وغير احلسابات مدقق وتعيني عليه واملصادقة

جدول األعمال. إدراجها في
أو للجمعية العامة والتوجيهات السياسات بوضع العمومية اجلمعية تختص و
القرارات وتصدر األساسي، لنظامها وفقا اإلدارة مجلس أعضاء وانتخاب الهيئة
النظام بتعديل يختص فيما العمومية  اجلمعية ألعضاء املطلقة  باألغلبية
أو الهيئة أو اجلمعية بحل يختص فيما اجلمعية أعضاء ثلثي وبأغلبية األساسي
أو اإلدارة أعضاء مجلس عزل اجلمعية أو بغرض يتعلق نظامها في تعديل بإدخال
كما ذلك، من أكثر يشترط أغلبية نص النظام في لم يرد ما إدماجها أو احتادها

العادي،  غير اإلنعقاد في العمومية اجلمعية حق على القانون من ٢٤ املادة نصت
من العمومية للجمعية أعطاه مبا للمنظمة الداخلية املساءلة يعزز النص وهذا
الثقة حجب إلى تصل األهلية املنظمة مستوى وتشريعية على تقريرية صالحيات

إلتزاماته. تنفيذ عن تقاعس أو جتاوز إذا ما اإلدارة مجلس عن
عزل في العمومية اجلمعية حق مسألة  على  مالحظة تسجيل هنا وميكن 
األغلبية هذه لتوافر يجب الثلثني، إذ بأغلبية عنه الثقة حجب أي اإلدارة، مجلس
حالة التصويت في في  املشاركة نفسه اإلدارة لس  يحق ال الذي الوقت في
أعضاء عدد ضعفي العمومية أعضاء اجلمعية عدد يكون أن الثقة عنه حجب
األغلبية تتحقق هذه حتى األقل على عنه الثقة حجب املنوي اإلدارة مجلس
التي احلاالت في الصالحية هذه إهمال ميكن ال وبالتالي الداخلية، املساءلة لتعزيز

اجلمعية  أعضاء عدد أكثر من نصف أو اإلدارة يشكل مجلس أعضاء عدد يكون
لهم التصويت. يحق العمومية الذين
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أعضاء عدد يكون بأن يلزم  اجلمعيات قانون في نص يرد أن يجب  وعليه 
لعدد األقصى احلد أضعاف ثالثة األهلية  الهيئة في  العمومية اجلمعية

تسجيلها. بعد األول التأسيسي إجتماعها في إدارتها مجلس أعضاء

للجمعيات والهيئات املالية الشؤون .١٢
السنوية مصروفاتها التي تزيد األهلية الهيئة على القانون من (٣٠) املادة أوجبت
القانونيني احملاسبني عليها أحد موازنة سنوية يشرف يكون لها بأن دينار ألف عن
للسنة للهيئة املالي املركز عن تقريرا احلسابات مدقق  يقدم احلالتني  كلتا  وفي
واملصادقة إلقراره السنوي  اجتماعها في العمومية للجمعية املنصرمة  املالية 
باسمها أموالها تودع بأن الهيئة األهلية القانون من (٣١) املادة ألزمت كما عليه،
اتصة عن تخطر الوزارة أن وعليها قبلها، من مصارف معتمدة أو مصرف لدى
يزيد عن نقدي برصيد لديها االحتفاظ الهيئة أو للجمعية يجوز اإليداع وال جهة
املنظمات داخل واحملاسبية املالية الشفافية يعزز ما وهذا واحد، مصروف شهر

األهلية.

السنوية مصروفاتها تزيد ال التي اجلمعيات  بخصوص  توصية نورد وهنا
ملتابعة قبلها للحسابات من مدققا الوزارة اتصة تعني بأن دينار ألف عن

والشفافية. للمساءلة اجلمعيات ضمانا هذه موازنة وتدقيق

: األهلية الهيئة ١٣: حل
خالل من األهلية الهيئة داخل والرسمية الداخلية املساءلة (٣٢) املادة عززت  
حالة في أو األساسي نظامها جوهري بشكل  خالفت أذا الهيئة حل صالحية
اإللتجاء حق القانون من (٣٨) املادة وضمنت  أعمالها، مباشرة عن تقاعسها 
من أو املنتفعني األعضاء فيها من الهيئة سواء بقاء في املصلحة لذوي للقضاء
في املنظمة مع حق احلل قرار تاريخ صدور  يوما من ثالثني  خالل  وذلك خدماتها،

الطعن. إجراءات خالل عملها أداء في اإلستمرار
مصفي، خالل من أموالها وجرد األهلية إجراءات حل الهيئة (٣٩) املادة نظمت  كما
والشفافية داخل املساءلة يعزز من اخلطيرة املسألة هذه على للقضاء رقابة ووجود
على تقتصر أن األهلية يجب الهيئة حل صالحية فإن ذلك ومع األهلية. املنظمات
إرادي بقرار احلل اجلمعيات، األولى: تشكيل حرية ملبدأ وفقا ثالث لهما ال  جهتني
للطعن قابل قطعي غير بقرار فتكون الثانية أما جمعيتها العمومية، عن صادر
اجلمعيات حرية مبدأ مع النص فقط ينسجم وبذلك اتص، القضاء عن صادر
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وفي والسياسية، املدنية للحقوق الدولي والعهد األساسي القانون في الوارد
األهلية الهيئة  أن الرقابة  أعمال من خالل الرسمية للجهات  تثبت التي احلاالت
اجلهات الرسمية على يجب أعمالها، تباشر لم أو األساسي نظامها خالفت قد
من متكينها بعد األهلية الهيئة بحل إصدار قرار إليه والطلب القضاء إلى اإللتجاء

اتصة. أمام احملاكم الدفاع حق

خالصــــة:
الشفافية  تعزز نصوص تضمن اجلمعيات قانون  أن اإلستنتاج  ميكن سبق مما
حكم لقيام متهد النصوص أن لهذه وميكن األهلية، املنظمات عمل في واملساءلة
الشفافية ملعايير أو التفصيلية النصوص لبعض نقص هناك لكن! داخلها، صالح
عمل سجالت وسير في اإلطالع على اجلمهور حق على كالنص األفقية، واملساءلة
إشراك أو اإلدارية، والتقارير املوازنات  نشر ضرورة على النص أو األهلية، الهيئات
عملية في معهم التشاور الهيئات األهلية، أو تقييم عمل في اخلدمات متلقي

املستقبلية. لنشاطاتها التخطيط
عمل على العمودية  اخلارجية الرقابة عزز القانون أن نالحظ لذلك باإلضافة
تتبع التي وزارات اإلختصاص، قبل من أو الداخلية وزارة من قبل األهلية، الهيئات
هذه في الداخلية الرقابة حساب على وذلك نشاطاتها، في األهلية لها الهيئات
واستخدامها مكانها غير في  النصوص هذه  تفسير ميكن  وبالتالي  الهيئات،
الذي السياسي للمناخ األهلي تبعا العمل لتقييد كأدوات الوزارت هذه قبل من
مستقلة عامة جهة وجود بضرورة للتفكير يدفع وهذا احلكومات، تشكيل يحكم
والهيئات العالقة  الرسمي صاحب القطاع  ممثلني عن تضم احلكومي اجلهاز عن
لشروط حيث احترامها من األهلية الهيئات املواطن ملتابعة حقوق وممثلي األهلية،
اتمع، يخدم مبا مسارها وتصويب قدراتها، وتطوير عليها والرقابة تسجيلها،
الشفافية مبادئ إلى إضافة املهنية املعايير وتطبيق وضع اجلهة هذه وتتولى 

األهلية. الهيئات داخل الصالح احلكم وضمان املساءلة ونظم

الفلسطيني بحاجة التنفيذية لقانون اجلمعيات الالئحة ثانيا:
تطوير: إلى

الفلسطيني اجلمعيات لقانون ومفسرة مكملة التنفيذية الالئحة نصوص جاءت
مبا اإلدارية، اجلهات تعسف من وحمايته األهلي العمل  حرية ضمان حيث من
الالئحة تتطرق ولم  األهلي، العمل منظمات  داخل صالح حكم قيام يضمن
إلى بعض وأشارت مباشر أو بشكل واملساءلة الشفافية ملعايير معمق بشكل
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وذلك أدنى، كحد األنظمة هذه توافرها في بالبيانات الواجب املتعلقة االشتراطات
باستثناء العالقة ذات قانون اجلمعيات عن نصوص أوردناه عما ال يختلف بشكل

واملؤسسات  اإلطالع للجمهور حق على نصت والتي الالئحة من (٨)(٣٧) املادة نص
اخليرية اجلمعيات تسجيل دائرة لدى املوجودة األهلية  املنظمات سجالت على
عمل في يعزز الشفافية النص هذا أن وجند وزارة الداخلية، في األهلية والهيئات
قابلية أن من نفسها بالرغم الهيئات داخل يعززها أكثر مما دائرة تسجيل اجلمعيات
املؤسسات احلكومية ومعايير مع التعامل محفوفة مبصاعب للتطبيق النص هذا
املعلومات على االطالع في املواطن حق قانون إقرار لديها، ويتطلب األمن والسالمة

 .

والذي األهلي العمل حرية تعزز التي الالئحة  نصوص أهم نستعرض يلي وفيما
الرقابة ملبدأ تستند غير مباشرة بطريقة واملساءلة الشفافية لتعزيز بدوره يؤدي

. ذكرناه سابقا الالحقة الذي
أنظمتها، أو أو ــروعة، املش ــة األهلي الهيئات ــداف ــون أه تك أن ــوز أ . ال يج
مجاالت كانت ــا عددهم، أي أو ــم، انتماءاته أو ــيها، ــخصية مؤسس ش

٢/٢ من  (املادة ــها تأسيس على عراقيل أو قيود أي لفرض ــببا س عملها،
اجلمعيات). لقانون التنفيذية الالئحة

الهيئة أو اجلمعية ــجيل تس طلب رفض وراء ــون الباعث يك أن ــوز يج ب . ال
املشروعة. (املادة أهداف اجلمعية املؤسسني السياسي، أو انتماء األهلية

الالئحة التنفيذية). من ٤ /٢١
اجتماعات ــيير تس ــة في عملي ــل التدخ ــمية رس جهة ــة ألي ــق ت . ال يح

٣ من  /٤٦ (املادة عليها التأثير ــاطاتها أو نش أو انتخاباتها، ــات، أو اجلمعي
التنفيذية). الالئحة

الوطن، على مختلف أنحاء في الفروع فتح املسجلة للجمعيات يحق ث. 
ــنوي الس تقريرها في افتتحتها التي الفروع وعناوين عدد بذكر أن تقوم

٤٧ من  واملادة اجلمعيات ــون قان ١٥من اتصة. (املادة الوزارة ــى املرفوع إل
التنفيذية). الالئحة

 : على اجلمعيات التنفيذية لقانون الالئحة املادة ٣٧ من تنص ٨
.٣٦ املادة في عليها املنصوص السجالت على اإلطالع واملعنويني الطبيعيني لألشخاص ١. يحق

املعد لذلك. النموذج على يقدم طلب وفق على السجالت اإلطالع ٢. يتم
أو إعاقة إلى  السجالت على اإلطالع  لتنظيم الدائرة تضعها التي اإلدارية اإلجراءات تؤدي أال يجب .٣

احلق. هذا تعطيل
املذكور. الطلب تقدمي بشكل تلقائي عند اإلطالع حق مينح .٤

السجالت. على اإلطالع مقابل رمزية رسوم تقرير للوزير ميكن .٥
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ودون بحرية ــية األساس أنظمتها وضع بحق اجلمعية ــو مؤسس يتمتع ج .
الالئحة التنفيذية). من ١/٤٥ أية جهة حكومية (املادة تدخل من أي

األهداف ومجاالت ذلك في مبا بحرية، أنظمتها تعديل للجمعيات ــق يح ح.
والوزارة ــالم الدائرة إع ــريطة ألنظمتها، ش طبقا وقت أي في ــاط، النش

الالئحة  من ٢/٤٥ (املادة ــل(٩). التعدي إجراء تاريخ من ــهر ش خالل اتصة
التنفيذية).

األنظمة ــة، فرض الداخلي وزارة في اجلمعيات ــجيل تس لدائرة ــوز يج خ . ال
وتكون ــني، املؤسس على أحكامها ــض أو بع تضعها ــي الت ــية األساس

الالئحة  ــن ٤/٤٥ م ــني. (املادة للمؤسس ــة إختياري ــة النموجي ــة األنظم
التنفيذية).

التقارير ــر عب ــجلة اجلمعية املس عمل ــة اتصة مبتابع ــوزارة ال ــوم د . تق
في احملددة األهلية اجلمعيات بحقوق اإلخالل يجوز وال واملالية، ــنوية الس

الالئحة  من ٦٠ عملها.(املادة ــة متابع أثناء ــي والنظام األساس القوانني
التنفيذية).

: األهلية الهيئات حل
إما األهلية وهي: الهيئات فيها حتل التي احلاالت (٣٢) املادة في قانون اجلمعيات حدد
الداخلية وزير من بقرار وإما أعضائها، ثلثي وبأغلبية العمومية جمعيتها من بقرار
حالة في أو تسجيلها،  من األولى السنة خالل أعمالها مباشرة  عدم حالة في
بعد إنذارها إال احلل وال يكون قرار جوهري، بشكل األساسي مخالفتها لنظامها
عن الصادر غير قرار احلل يشكله وملا اجلمعيات. تسجيل دائرة أو وزير الداخية من
الداخلية الالئحة وضعت األهلي، العمل حرية على خطر ذاتها من الهيئة األهلية
الداخلية وزارة تعسف  دون للحيلولة وضمانات معايير عدة اجلمعيات  لقانون
وجوب مثل أوضاعها. تصويب أو نشاطاتها، ملباشرة للهيئات فرصة  وإلعطاء
النظام مخالفة وعند (٦٤) املادة النشاط مزاولة عدم عند خطي إنذار توجيه
املادة الهيئة تسجيل إلغاء قرار تسبيب إلى باإلضافة ،(٦٥) املادة األساسي 

 .(٦٦)

أية إدارة هيئة على » الفلسطيني اجلمعيات بقانون امللغى األردني قانون اجلمعيات من املادة ١٥/ب نصت ٩
في والعمل االجتماعية الشئون مكتب بواسطة إشعار الوزير ما أو احتاد هيئة اجتماعية أو خيرية جمعية
بعضها، أو كلها الهيئة اإلدارية تغيير أو نظامها أو مركزها على يطرأ تعديل تبديل أو بكل أعمالها منطقة
بعد اخلطية  الوزير موافقة بعد إال ً نافذا النظام تغيير  أو تعديل يكون ال أن  .١ يلي: ما ذلك في ويشترط
الوزير موافقة بعد إال نافذا بعضها أو كلها اإلدارة هيئة تغيير يكون ال أن .٢ اتص. االحتاد برأي االستئناس

املتصرف.» أو احملافظ برأي االستئناس بعد اخلطية
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األهلية، الهيئات في الداخلية املساءلة تعزز واملدة الزمنية األنذار فكرة أن نالحظ
مخالفاتها تصويب  أو نشاطها، مزاولة  عن فيها  تتقاعس التي احلاالت  في
الرقابة ديوان صالحيات السؤال حول القضايا تثير هذه لكن األساسي، لنظامها
سنتناوله ملا وفقا الديوان عمل صلب القضايا هي من هذه أن إذ املالية واإلدارية،
باالفات خاصة فيما يتعلق الصالحيات هذه بني التضارب ينشأ وبالتالي الحقا،
مالحظتنا على نؤكد كما األهلية، الهيئات  داخل ترتكب  التي واإلدارية، املالية
صادر بقرار أو من جمعيتها العمومية األهلية إما الهيئة بخصوص حل السابقة

اتص. القضاء عن

املنظمات أعمال على والرقابة واإلدارية املالية ثالثا: ديوان الرقابة
. األهلية

بالشخصية تتمتع فلسطينية، عامة مؤسسة واإلدارية املالية الرقابة ديوان يعتبر
األعمال كافة ملباشرة الكاملة القانونية وباألهلية املستقلة، االعتبارية
موازنة وله الديوان، أجلها  من  قام التي  املهام  حتقيق تكفل التي والنشاطات،

قانون  ٢ من (املادة الفلسطينية الوطنية للسلطة العامة املوازنة ضمن خاصة
ويتولى الرقابة)، ديوان

الرقابية  اإلجراءات واألعمال كافة الرقابة ديوان قانون من ( ٣) املادة حسب  الديوان
تستهدف: التي

األغراض في العام املال استخدام وحسن املالي النشاط سالمة ضمان .١
أجلها. من خصص التي

السلطة استخدام وحسن األداء، كفاءة لضمان اإلداري التفتيش .٢
وجد. أينما عن االنحراف والكشف

واألنظمة للقوانني واإلداري املالي النشاط ومطابقة انسجام مدى  .٣
واللوائح والقرارات النافذة.

املصداقية وتعزيز العام األداء في والوضوح الشفافية والنزاهة ضمان .٤
الوطنية للسلطة واالقتصادية واإلدارية املالية بالسياسات والثقة

الفلسطينية.
اإلدارية  الديوان لرقابة اخلاضعة اجلهات الرقابة ديوان قانون من ( ٣١) املادة بينت وقد
الفلسطينية (التنفيذية، الوطنية السلطة في الثالث السلطات يشمل مبا واملالية
واألهلية والنقابات العامة واملؤسسات للهيئات باإلضافة القضائية) التشريعية،

حكمها. ومن في ومستوياتها أنواعها بجميع واالحتادات واجلمعيات



٣٠

التي الالحقة الرقابة مبدأ على رقابته على الهيئات األهلية في الديوان ويعتمد
عدد وجود تقتضي  كبيرة مهام به  أنيطت وقد األهلية،  الهيئات تأسيس تلي 
عن مستقل جهاز بوصفه الرقابي ودوره تتناسب وموازنة املوظفني، من  كبير
املهنية، وفيما الناحية من املدني باتمع عالقته التنفيذية، مما يسهل السلطة
بها العمل يؤدي والتي بالديوان املناطة واالختصاصات املهام بعض سنعرض يلي

الهيئات األهلية: في واملساءلة تعزيز الشفافية إلى بالضرورة
الشفافية تعزيز يضمن اخلاصة بالرقابة والتفتيش مبا تنفيذ السياسات .١
العامة والهيئات واملؤسسات احلكومة أعمال في والوضوح واملصداقية

.(٧/٢٣ في حكمها (مادة ومن
ــتهدف تس والتي املوظفني غير تقع من التي ــات االف وضبط ــف ٢. كش

(١٠/٢٣ اخلدمة العامة.(مادة أو الوظيفة واجبات أداء بسالمة املساس
في اإلهمال أو ــات االف املواطنون عن يقدمها ــي ــكاوي الت الش ٣.  بحث
من اتلفة اإلعالم ــائل وس تنشره ما ــة ودراس الوظيفية الواجبات أداء
سوء أو أو االستهتار اإلهمال نواحي تتناول صحفية حتقيقات أو شكاوي

(١١/٢٣ (مادة االستغالل. أو اإلدارة
من خصصت لألغراض التي ــا للتثبت من صرفه النفقات في ــق ٤.  التدقي
(مادة بها. واألنظمة املعمول ــني للقوان وفقاً مت قد الصرف ومن أن ــا أجله

١٣/٢٣/أ)
من للتثبت ــرف للص ً تأييدا املقدمة ــق والوثائ ــتندات املس في ــق ٥. التدقي
١٣/٢٣/ب) (مادة القيود. في مثبت هو ملا مطابقة قيمتها صحتها ومن

اجلهات قبل ومن األصول حسب مت قد الصرف أوامر إصدار من أن التثبت .٦
١٣/٢٣/ت) (مادة اتصة.

اإلدارية، للجهات املقدمة والتبرعات والهبات املنح مراجعة العمل على .٧
املعمول واألنظمة القوانني ــا مع اتفاقه مدى من والتأكد صرفها ــة وآلي

(١٦/٢٣ (مادة بها.
رئيس من ــى الديوان إل أو يحال حتال تقرير أو حالة أو ــة أية قضي ــة ٨. دراس
مجلس أو ــة اتص وجلانه ــريعي التش ــس ال أو ــة، الوطني ــلطة الس
مهام في نطاق يدخل مما احلال، مقتضى ــب حس اتص، الوزير أو الوزراء
اإلدارية واملالية ــات االف في التحقيق ذلك في ــا ــات الديوان، مب وصالحي

(١٧/٢٣ (مادة اتلفة. اإلدارية اجلهات املوظفون في يرتكبها التي
في ــوازم والل ــتندات واملس والوثائق ــابات احلس ــي ف ــق التدقي ــوان ٩. للدي
ويقدموا له ــه مهمت ــهلوا يس أن الدائرة وعلى موظفي هذه ــرة، أية دائ
من له يبدو إلى ما نظرهم يلفت أن ــه يطلبها ول التي ــة املعلومات كاف
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إجناز في تأخر من له يظهر ما سبب عن منهم يستوضح وأن مالحظات
املعامالت.
(مادة ٢٤)  

من الواردة ــات والبيانات واملعلوم التقارير كافة ــى عل اإلطالع ــوان ١٠. للدي
باألمور ــاس لها مس التي االفات في تقارير التحقيق وعلى ــني، املوظف
من عليه ــالع اإلط يريد ما بكل ــده تزوي وله أن يطلب ــة،  واإلداري ــة املالي
بأعمالها. عالقة له مما احلكومية الدوائر جميع معلومات وإيضاحات من

(٢٥ (مادة
طلب اختصاصاته حق مباشرة سبيل في للديوان القانون ألحكام وفقاً .١١
ــتندات، مس أو أوراق، بيانات، أو ملفات، أو على أية التحفظ أو اإلطالع أو
فيها املوجودة اجلهة وذلك من منها، صور احلصول على ــات، أو معلوم أو
ذلك في مبا املعلومات أو ــتندات املس أو األوراق أو البيانات أو امللفات هذه
يرى من ــتدعاء وكذلك اس التداول، ــري س ذلك كل ــي تعتبر ــات الت اجله

(٢٩ (مادة أقوالهم. سماع
وقف االختصاص ــة جه من يطلب أن للديوان ــون القان ألحكام ــاً ١٢. وفق
على وجوده أن تبني إذا مؤقتاً إبعاده عنها أو وظيفته، عن أعمال املوظف

(٣٠ (مادة التحقيق. بإجراءات يضر عمله رأس
وجميع اجلهات األخرى ــة كافة املالي في املراكز اإلنفاق مفوضي ــى عل .١٣
وقائع ــن م اجلهات هذه ــي ف مبا يقع ــه ــوان، إبالغ ــة الدي ــة لرقاب اخلاضع
وما أو اإلهمال، ــق، احلري أو اإلتالف، أو ــد، التبدي أو ــرقة، الس أو االختالس،
بالقرارات الديوان يوافوا أن ــاً وعليهم أيض ــافها، اكتش يوم في حكمها،

وكذلك صدورها فور بشأنها الصادرة
تقومي خطة تنفيذ ملتابعة الالزمة واملؤشرات بالبيانات  الديوان موافاة أ.

الديوان. يعدها للنظم والنماذج التي طبقاً األداء،
بها. اجلهات هذه إبالغ تاريخ شهر من خالل الديوان مالحظات على الرد ب.

والتعليمات والقرارات واللوائح واألنظمة القوانني بجميع تزويد الديوان ت.
(٣٦ (مادة اجلهات. هذه تصدرها التي

على الديوان مالحظات عرض حكمها ــي األهلية ومن ف الهيئات ــى ١٤. عل
بها وعلى ــا تاريخ إبالغه ــن م األكثر على ــهر ش خالل إدارتها ــس مجال

(٣٩) مادة انعقادها. حال العمومية اجلمعيات

واملالية  اإلدارية االفات
ونظم و٤١)، ٤٠) املادتني في واإلدارية املالية االفات الرقابة ديوان قانون عرف

كما يلي: (٤٢-٤٤) املواد في العقوبات التأديبية على هذه االفات



٣٢

مالية مخالفة يعد الرقابة قانون من (٤٠) املادة لنص املالية: وفقا أوال: االفات
يلي: ما

القوانني في  عليها املنصوص املالية واإلجراءات القواعد مخالفة  .١
العالقة. أو اللوائح النافذة ذات واألنظمة

املوازنة قانون  بتنفيذ اخلاصة واألحكام  واإلجراءات القواعد مخالفة .٢
الوطنية. للسلطة العامة

وإدارة واملبيعات باملشتريات  اخلاصة واإلجراءات القواعد مخالفة .٣
واحملاسبية املالية بالنظم واألحكام املتعلقة تلك فيها مبا املستودعات،

الشأن. بهذا السارية
بغير الوطنية أموال السلطة مبلغ من عليه صرف يترتب تصرف كل .٤
اجلهات من أي أو الوطنية، احلقوق املالية للسلطة ضياع حق من أو حق

الديوان. لرقابة اخلاضعة
املناقصات التي أو االتفاقيات أو العقود من بصورة الديوان موافاة عدم .٥

القانون. أحكام هذا توجبها
املواعيد في لها املؤيدة واملستندات باحلسابات الديوان  موافاة  عدم  .٦
أو جلسات محاضر أو قرارات أو بيانات أو أوراق من يطلبه مبا أو املقررة
اإلطالع أو مراجعتها أو  فحصها في احلق له  يكون مما غيرها أو وثائق

القانون. ألحكام وفقاً عليها
 

إدارية مخالفة الرقابة يعد قانون من (٤١) املادة لنص وفقا اإلدارية: ثانياً: االفات
يلي: ما

عليها الرد التأخر في أو مراسالته، أو الديوان، مالحظات على الرد عدم .١
حكم ويعتبر في القانون، هذا في املقررة املواعيد عن مقبول عذر دون

أو التسويف. املماطلة منها الغرض بطريقة اإلجابة الرد عدم
رفض أو إليه،  تقدميها عن االمتناع أو الديوان، يطلبها بيانات إخفاء .٢
طلب تنفيذ االمتناع عن وكذلك طبيعتها كانت مهما عليها، إطالعه

االستدعاء.
مبا القانون، هذا احملدد في املوعد خالل الديوان إبالغ في مبرر، دون التأخير .٣

إليها. التي تبلغ االفة شأن في اتصة اجلهة تتخذه
العام. في إدارة املرفق أو اإلداري، العمل في التقصير .٤

الوظيفة. أداء في األداء أو اإلهمال سوء .٥
الديوان. عن الصادرة العالقة ذات القرارات أو مخالفة التعليمات .٦
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الرقابة : قانون (٤٢) من املادة لنص التأديبية وفقا العقوبات ثالثا:
في ــاهم يس أو أو اإلدارية، ــات املالية االف من أياً ــب يرتك ــف ١. كل موظ
في يقصر أو ــا، مرتكبيه على ــتر يتس وقوعها، أو ــهل يس ــا، أو ارتكابه
أو اجلزائية الدعوى بإقامة ــالل اإلخ عدم مع تأديبياً يعاقب عنها، ــالغ اإلب

القانون. ألحكام املدنية وفقاً
مت صرفها املبالغ التي السترداد إجراءات من يلزم ما اتصة اجلهات تتخذ .٢

دون وجه حق.
خزينة على ضياعها في تسبب التي أو اتلسة، املبالغ برد االف ٣. إلزام

الديوان. اخلاضعة لرقابة األخرى اجلهات من أي أو الوطنية، السلطة
 

في ميكن تصوره ما وهذا باملوظفني،  تتعلق التأديبية العقوبات أن هنا نالحظ
بالوظائف لكافة املسؤولني املسؤولية ميتد نطاق بوصف احلكومية املؤسسات
الهيئات في تصوره ميكن ال النص هذا  لكن  الوظيفي بوصفهم العمومية، 
مجلس ومسؤولية أعضاء الهيئة في املوظف الفصل بني  ميكن ال إذ األهلية،
فإن اجلمعيات لقانون ووفقا أنه إذ  داخلها، واملالية اإلدارية االفات عن اإلدارة
يتطلب األهلية، وعليه الهيئة عن كافة أعمال قانونا املسؤول هو اإلدارة مجلس
في اإلدارة على أعضاء مجالس اتص القضاء خالل من مالية عقوبات فرض األمر
بإقامة اإلخالل دون منهم أو بتسهيالت االفات السابقة، بعلمهم، إرتكاب حالة
مسؤوليتهم. حتت ارتكبت قد جرائم أن لو فيما عليهم، واملدنية اجلزائية الدعوى

 
(٤٣) املادة نصت واإلدارية: إلرتكاب االفات املالية باألوامر اإلحتجاج عدم رابعا:

على: الرقابة ديوان قانون من
أن ثبت إذا  إال رئيسه،  أمر إلى  ً استنادا التأديبية، العقوبة  من املوظف  يعفى ال
من الرغم وعلى رئيسه، من إليه صادر كتابي ألمر  ً تنفيذا كان  االفة ارتكابه
على املسؤولية تكون احلالة هذه وفي االفة، إلى كتابه الرئيس هذا بتنبيه قيامه

األمر. أصدر من

ديوان قانون من (٤٤) املادة واإلدارية: أوجبت املالية االفات عن التبليغ خامسا:
اكتشافها فور الديوان إبالغ الديوان، لرقابة اخلاضعة اجلهات جميع على الرقابة
خسارة شأنه أن تترتب عليه من حادث أي أو لديها، مخالفة مالية أو إدارية ألية
أو الثابتة أصولها يعرض أو حقوقها، من حق ضياع أو الوطنية، للسلطة مالية
لهذا طبقاً الواجبة التخاذ اإلجراءات وذلك وجه، أي على التلف أو للضياع املنقولة

أخرى. من إجراءات اجلهات تلك تتخذه أن يجب مبا ودون إخالل القانون،
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خالصـــة:

من األحكام مجموعة وضع قد الرقابة ديوان قانون أن السابقة املواد من نالحظ
فيها مبا له اخلاضعة اجلهات عمل على الرقابة في الديوان سلطة تعزز  التي

شكلني: يتخذ الدور هذا أن القول األهلية، وميكن الهيئات
واإلداري  املالي األداء وتقومي القدرات تطوير مجاالت في مساند تطوير دور هو األول:-

و٢٠ و ٣٦). ١٨ و ١٩ ورد في املواد( كما
بالرقابة  اخلاصة السياسات تطبيق من للتأكد الرقابي الدور فهو الثاني:- أما
وفقا السليم واإلداري  املالي العمل  وقواعد مبعايير االلتزام يضمن  مبا والتفتيش
إلى بالضرورة يؤدي الدورين هذين تكامل فإن وبالتالي الشأن، ذات السارية للقوانني
بعض هناك أنه إال األهلية، الهيئات عمل في واملساءلة الشفافية معايير تعزيز

: منها األهلية بالنسبة للمنظمات الهامة املعوقات
الداخلية، وزير الرقابة، وصالحيات ديوان بني متطلبات أحيانا تعارض وجود .١
الوزير وصالحيات الداخلية، وزارة في اجلمعيات دائرة تسجيل وصالحيات
ويظهر نشاطها، حيث من األهلية الهيئة لوزارته تتبع  الذي اتص،
التقارير وتلقي واإلدارية املالية باالفات يتعلق فيما التعارض  هذا
للمتابعة صالحية األكثر السابقة هي اجلهات أي وحتديد واإلدارية املالية

هذه اجلهات. جلميع معطاة الصالحيات هذه أن من بالرغم والتدخل
يؤدي قد األهلية الهيئات لها صالحيات في متابعة التي اجلهات تعدد .٢
في مبهامه  الرقابة ديوان فيها مبا اجلهات هذه من أي  قيام عدم  إلى
قد األخرى، أو على كل منها األهلية نتيجة الركون من الهيئات متابعة
اجلهات هذه تدخل نتيجة األهلية الهيئات عمل وإعاقة كبت إلى يؤدي

الهيئات. هذه ونشاط عمل ملتابعة معا
اجلمع صعوبة إلى تؤدي الديوان، على عاتق امللقاة الرقابية املهام حجم .٣
القطاع على الرقابة وآليات الرسمي، القطاع على الرقابة آليات بني ما
القطاعني بني الرقابة معايير إلختالف ذلك األهلية)، (الهيئات األهلي

بينهما. البشري املوازنات والكادر بفوارق يتعلق فيما خاصة
تتعلق سياسية ملعايير تخضع العليا، الوظائف وخاصة الديوان تشكيل .٤
مما الفلسطينية، والرئاسة الوزراء مجلس وتشكيلة البرملانية باألغلبية
الديوانخاضعللمعاييرالسياسيةبعيداعنتوجهاتوضوابط يجعلهذا
التي العالقة  طبيعة على بظالله سيلقي الذي األمر األهلي، العمل
غير األهلية الهيئات قطاع أن خاصة األهلية بالهيئات الديوان ستجمع

الديوان. هذا في ممثل
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استنتاجات وتوصيات:
: االستنتاجات

الهيئات األهلية، تأسيس في الفلسطيني املشرع إتخذه الذي املنحى .١
التأسيس ربطت التي  العربية النظم من كثير عن ما  نوعا متقدم
ولكن الرسمية، اإلدارة جلهة التقديرية للسلطة املستند بالترخيص
حرية العمل تعزيز وإطالق في يبلغ لم املشرع الفلسطيني فإن ذلك مع

املاضي. القرن مطلع املشرع العثماني في بلغه األهلي ما
الهيئات لتأسيس بالنسبة وسطاً  حال الفلسطيني املشرع إتخذ  .٢
مببدأ الرخصة وليس التسجيل مبتطلبات التنفيذ مبدأ من خالل األهلية
للمسؤول تقديرية لسلطة املستند الترخيص يشترط املسبقة الذي

احلكومي.
الرقابة ديوان قانون و الداخلية والئحته اجلمعيات قانون وفرت نصوص .٣
في شفافة إجراءات خالل من عليها والبناء اإلرتكاز ميكن أولية مبادئ
غياب زال هناك ما لكن فيها، مساءلة نظام وبناء األهلية، الهيئة عمل
علنية في  إلزامها مثل الشفافية،  تلزم التي  التفصيلية النصوص 
الهيئة، عمل تقييم في للمشاركة اخلدمات ملتلقي وإعطاء دور املوازنة،
الهيئات داخل ترتكب التي واالفات تتناسب عقوبات وجود وعدم
واملساءلة الشفافية مؤشرات من وغيرها األفراد، قبل من األهلية
إصالحها ويبقي عملية للهيئة، احلكم رشادة  مدى في سلبا يؤثر مما
املؤثرين األشخاص شفافية مدى على تتوقف فردية مبادرات إلى تستند

الهيئة ورغباتهم. في
عمل على الرسمية الرقابة املذكورة القوانني نصوص ركزت وضمنت .٤
يجعل مما املنظمات،  هذه  داخل املساءلة وجتاهلت  األهلية، املنظمات
تخضع بوصفها واملالية اإلدارية املسائل مع تتعامل األهلية الهيئات

الصالح داخلها. للحكم وسيلة وليست احلكومية، للرقابة

: التوصيات
الهيئات األهلية: وعمل سجالت على اجلمهور إطالع حق على النص

التي ــية األساس احلقوق من ــو ه اإلطالع حق ــإن ف ــابقا س ذكرنا ــا ١.  كم
من ــية أساس ركيزة هذه احلق يعتبر كما أن ــة، الدولي املواثيق ــا كفلته
ــكل بش عليه يجب النص وبالتالي األهلي، العمل في ــفافية الش ركائز
من اجلمهور بتمكني األهلية الهيئات وإلزام ــات اجلمعي قانون في صريح
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األدوات ــؤولة املس الهيئات توفر املؤكد أن ــن وم قيود، أية دون ــق احل هذا
المكاناتهاوظروفها. وفقا لذلك

باإلعالم واستبداله الترخيص شرط إلغاء على واضح بشكل النص .٢
فقط:

عليها  املنصوص ــجيل التس إجراءات تخلقها التي اللبس حالة ــاوز    لتج
يقبل ال ــكل بش قانون اجلمعيات في يجب النص ــات، اجلمعي قانون ــي ف
يكتفى ــة وإمنا األهلي الهيئات ــاء إلنش للترخيص ــة حاج ال ــل، أن التأوي
لنص املادة ــبة بالنس احلال هو كما ــيس اتصة بالتأس ــالم اجلهات بإع

.١٩٠٧ لسنة العثماني اجلمعيات قانون من الثانية
املنظمات األهلية عمل بتطوير تعنى مستقلة وطنية هيئة تشكيل .٣

الرشيد: احلكم حلالة للوصول ومساعدتها
على  الرقابة وربط ــة الداخلي بوزارة األهلية املنظمات ــجيل تس ــط رب     إن
بالطريق ــة واإلداري املالية ــة الرقاب وديوان ــة، احلكوم جهة من ــا أعماله
ظروف يوفر أو العمل في ــفافية الش االلتزام مببادئ اليضمن ــكلية الش
احلكومة ــني العالقة ب وتبقي ــة، األهلي املنظمات ــي ف فعالة ــاءلة مس
منهما، لكل ــية والتوجهات السياس مرتبطة بالظروف واتمع املدني
املنصوص الصالحيات ــة ممارس أصال دون حتول قد احلكومة أعباء أن كما
واإلدارية املالية ــة الرقاب ديوان قانون ــي ف أو اجلمعيات، قانون في ــا عليه
املتابعة، ــال مج في خاصة اجلمعيات ــون لقان الداخلية الالئحة ــي أو ف
وجود هيئة ــى عل ينص بحيث ــات اجلمعي ــل قانون تعدي ــه نقترح وعلي
وتقييم وتطوير ــة متابع تتولى ــي احلكوم اجلهاز عن ــتقلة مس وطنية
واإلدارية، ــة املالي ــداد التقارير إع في ــاعدتها الهيئات ومس ــذه ــل ه عم
مشاركة مع آليات في تطوير ــاعدتها ومس السليم العمل قواعد وفق
املساءلة ــفافية ونظم الش مبادئ لتبني ــجيعها وتش اخلدمات متلقي
مسألة في مساعدتها وتتولى كما األهلية، الهيئات مع تتناسب التي
هذه العاملني في إضافة ملساعدة تطوير قدراتها مجال وفي التخطيط
اجلهات والتعاون بني التكامل لتحقيق سلوك مدونات املنظمات لتبني

األهلية. الرسمية واملنظمات
اإلدارية: وتقاريرها موازناتها بنشر األهلية الهيئات إلزام على النص .٤

يأتى من  وهذا االطالع وحق تدفق املعلومات الشفافية على حرية تقوم  
بطريقة اإلدارية وتقاريرها ــا موازناته ــر بنش الهيئات األهلية إلزام خالل
في ــرها ــواء بنش س فيها الرأي وإبداء عليها اإلطالع ــن اجلمهور من متك
أو توزيعها اإللكترونية ــات الهيئ هذه مواقع على أو أمكن إن ــف الصح
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العامة. الهيئة على
ضمن األنظمة واملساءلة الشفافية مؤشــرات من مجموعة تطوير .٥

النموذجية: األساسية
ــاعدة  ملس اتصة وجدت اجلهات تعدها التي ــة النموذجي ــة األنظم إن   
متكن الهيئة قانونية لقواعد وفقا األهلية، الهيئات ــيس تأس األفراد في
األنظمة ــذه ه تضمني وميكن ــه، أكمل وج ــى عل ــاطها نش ــن مزاولة م
ــة مؤسس أعدتها التي ــك كتل ــرات املؤش من ــة مجموع ــة النموذجي
داخل الهيئات ــفافية واملسائلة الش لضمان أمان ــة أو مؤسس التعاون،
واجلمعيات املنظمات للعاملني في سلوك مدونات لتبني إضافة األهلية,

األهلية
داخل اإلدارة وتــداول اإلدارة مجالــس إنتخاب أعضــاء ٦. النــص علــى

األهلية: الهيئات
ــاركة  املش يضمن مبا احمللية الهيئات داخل الدميقراطية اآلليات ــان لضم
األهلية، ــات للهيئ العمومية ــات اجلمعي ــاء أعض من ممكن ــدد ــر ع ألكب
في النص بضرورة ــرى ن العمومية، اجلمعيات عضوية ــيع ولضمان توس
أعضاء جميع نفس عضوية ــغال إش عدم أهمية على اجلمعيات ــون قان
ميكن حيث متتاليتني، ــني دورت من ألكثر األهلية الهيئات إدارة ــس مجال
دماء ضخ ميكن ــذا وبه دورة، كل ٢٠٪ في ــتبدال اس يتم أن ــى ــص عل الن
ــاد والفس إدارتها تكلس دون وللحيلولة األهلية ــات الهيئ إلدارة ــدة جدي

داخلها.
الهيئة العمومية في اجلمعية أعضاء عدد أدنى من حــد على ٧. النص
أعضائها سنويا: وزيادة عدد األول التأسيسي إجتماعها في األهلية

وارتباطا مبا  ــة، األهلي ــي عضوية الهيئات ف ــاركة املش ــيع بتوس     إرتباطا
كأداة من اإلدارة مجلس بعزل ــة اجلمعية العمومي حق حول ــبق ذكره س
قانون في بضرورة النص نرى األهلية للهيئات الداخلية ــاءلة املس أدوات
ــي اإلجتماع ف العمومية ــة اجلمعي ــاء ألعض ــى حد أدنى عل ــات اجلمعي
املنصوص مجلس اإلدارة عدد أضعاف ثالثة عن يقل ال األول ــي التأسيس

األهلية. للهيئة في النظام األساسي عليه
بالقضاء. أو بجمعيتها العمومية األهلية الهيئة سلطة حل حصر -٨

دون  وللحيلولة ــاء أمام القض األهلية الهيئات ــاءلة مس تعزيز ــات     لغاي
في أو األساسي حاالت مخالفة الهيئة لنظامها احلكومة في ــف تعس
األهلية الهيئة سلطة حل حصر نقترح ألعمالها، مباشرتها عدم حالة
إنذار بعد ذلك يتم أن على اتص القضاء أو بيد العمومية جمعيتها بيد
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حالة وفي للقانون، ــة تصويب أوضاعها االف ــرورة بض الهيئة األهلية
اتصة للمحكمة األمر ــمية الرس اجلهات ترفع باإلنذار ــا إلتزامه عدم

الدفاع. في حقوقها وضمان عادلة محاكمة بعد قرار احلل إلتخاذ
للهيئات األهلية وزارة اإلختصاص من قبل حســابات مدققي تعيني .٩

دينار: ألف عن السنوية موازنتها تقل التي
تزيد األهلية التي الهيئات اجلمعيات قانون من املادة (٣٠) ــت ألزم ــث وحي    
هذه نطاق من أخرجت ــابات حس مدقق بتعيني دينار ألف عن ــا موازنته
وبالتالي ولضعف ــور املذك املبلغ عن تقل موازنتها التي ــات الهيئ املادة
وزارة تقوم أن ــرورة بض ــرع الهيئات، نوصي املش املادية لهذه ــات اإلمكان
هذه الهيئات ملتابعة ــا، ــابات من قبله حس بتعيني مدققي اإلختصاص

فيها. والشفافية للمساءلة ضمانا العامة موازناتها على واإلشراف
مجالس اإلدارة: في املصالح تضارب بخصوص عام نص إضافة .١٠

املصالح  تضارب بخصوص احلصر سبيل على اجلمعيات نصني قانون أورد
عضوية في القرابة ــر عنص جواز عدم على ــان يقوم اإلدارة ــي مجلس ف
الهيئة بينما في بأجر والعمل مجلس في العضوية بني أواجلمع ــس ال
أية وجود مبجرد ــأ بكثير وتنش ذلك من هي أكثر املصالح تضارب ــاالت ح
األهلية داخل الهيئة اإلدارة ــس مجل فئوية لعضو أو ــخصية ش منفعة
منفعة أية اإلدارة مجلس لعضو يكون أن يحظر عاما نصا وعليه نقترح
املثال سبيل املسائل السابقة على وتطرح األهلية الهيئة في شخصية
إساءة ــبهة فيها ش إهمال النص في كل حالة تثار احلصر بحيث يتم ال

األهلية. الهيئة في املصالح تضارب
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الفلسطينية األهلية املنظمات شرعية مصادر

محمد جبريل إعداد:

التاريخية الشرعية
حيث سنت العثماني، العهد أواخر إلى فلسطني األهلي في العمل  تاريخ يعود
العثمانية، اجلمعيات بقانون فلسطني يعرف في قانوناً أصبح العثمانية السلطنة
مناطق وفي القدس، مدينة في اجلمعيات من تسجل كثير زالت ال مبوجبه والذي
احلديثة، الفلسطينية األهلية املنظمات غالبية لتسجيل مدخال كما شكل .١٩٤٨
اجلمعيات تسجيل كان حيث الغربية، الضفة في الثمانينات في عملها بدأت والتي
وقد اإلسرائيلية. العسكرية األوامر ظل في الضفة، في منه أسهل في القدس
الفلسطينية املدن في وأهلية شعبية مبادرات البريطاني االنتداب بدايات مع برزت
في منظم،  أهلي كنشاط املسيحية اإلسالمية/ اجلمعيات تشكيل مت حيث
عمليات في  اجلمعيات هذه ونشطت الصهيونية(١). واللجان اجلمعيات مواجهة
على االستيالء وعمليات فلسطني، إلى اليهودية الهجرة أخطار من التوعية
التعليم وبناء املدارس، ونشر ودينية، وطنية مناسبات إحياء األراضي، إضافة إلى

الشبابية...الخ. األندية وإنشاء
للحاجة  استجابة اجلمعيات، من العديد والدة عنها في نتج وما النكبة  وأثرت
من الفلسطيني الشعب تشريد عملية  أفرزتها التي  والسياسية االجتماعية
اجتماعية وصحية...الخ. من مآس ذلك عن نتج دخله، وما ملصادر وفقدانه أرضه،
الفلسطينية املدن في طبقات ميسورة إلى ينتمني أو متعلمات، بادرت نساء حيث
مؤسسات نشطت كما الالجئني، ملساعدة نسائية تطوعية جمعيات بناء إلى
باحلالة فلسطني مرتبطا في اخليري طابع العمل وظل اال. هذا في دولية إغاثة

هذا. يومنا حتى رمبا النكبة عن السياسية الناجتة
ناجتة موضوعية سياسية حاضنة في الفلسطيني، التطوعي األهلي العمل منا
صراع مصيري يهدد وجوده، حالة يعيش الذي اتمع، من إرادة نابعة دولة غياب عن
كأحد حياته مبظاهر يتسم الذي االجتماعي، االقتصادي التخلف وضعية عن عدا
ومتواصل متكامل فلسطيني اجتماعي تشكيل وغياب الثالث، العالم أقطار
أقطار في فلسطينية جتمعات ووجود التشرد ظروف عن هذا نتج جغرافيا، حيث
تنظيمها وأشكال األهلي العمل مؤسسات تباينات بني إلى بروز أدى وهذا مختلفة،
ميكن هنا جتمع فلسطيني. كل في سائدا كان الذي والقانون للعرف وعملها، وفقا

للدراسات والنشر ص٦٤ .  العربية املؤسسة بيروت، م٢، العام، القسم الفلسطينية ١ املوسوعة
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الفلسطينية األهلية املنظمات وجود شرعية مصادر أهم أحد  أن أيضا القول
من الدول التي حكمت ما تبقى أو ضعف قدرة تاريخياً هو غياب سلطة الدولة،
تبني وظائف باجتاه تدفع املؤسسات بعض جعل الذي األمر النكبة. بعد فلسطني

غيابها. ظل في للدولة
كانت التي الفلسطينية، األهلية املنظمات على إضعاف اإلسرائيلي االحتالل عمل
مساعدات تقدم خيرية منظمات أغلبها في كانت والتي ،١٩٦٧ عام قبل قائمة
تشكيلها حتدد التي العسكرية، من األوامر العديد أصدر حيث للفئات الفقيرة،
تقدمي على  ليقصرها باتمع عالقتها مدى  أقصى إلى وقلص نشاطها، وأوجه

احملتلة. السلطة مسؤوليات من تخفف التي املادية املعونات
والتضييق قانوني، نشاط مدني ألي اإلسرائيلي املنع وفي ظل اخللفية هذه على
بناء عبر حملددات االحتالل التحدي جرى الفلسطيني، األهلي العمل مؤسسات على
قبل القوى من من االحتالل، مرخصة وغير واسعة العضوية جماهيرية منظمات
والعمل والعمالي والنسوي اال الطالبي في نشطت حيث اتلفة الفلسطينية
ااالت من وغيرها والزراعية الصحية اخلدمات في العمل ومجاالت  التطوعي 
االحتالل، عن سياسة رغما نفسها لتفرض وعربية، دولية عالقات لها تبني وبدأت
غير تخفيفا املؤسسات هذه تقدمها التي اخلدمات في رأى آخر جانب من والذي

محتلة. كسلطة مسؤوليته من مباشر
مختلفة فروعا لها نشرت حيث بارزا دورا  اجلماهيرية  املنظمات  هذه لعبت وقد
حولها، جماهيري تنظيم  حالة بناء في وأسهمت وايمات والقرى املدن في
القاعدة نحو ومتجهة مناضلة تطوعية منظمات باعتبارها لها، داعما يشكل
جماهيرية شرعية أعطاها الذي األمر القاعدة، هذه حتتاجها بخدمات االجتماعية
قاعدة على سياسية قيادات إلى التحول  في  قياداتها لبعض الفرص وأعطى
أهملها وقد  للمجتمع، خدمات وتقدمي االجتماعي دورها من املستقاة الشرعية

متعمدا. االحتالل

املنظم األهلي العمل ونواة األولى  االنتفاضة

من فرضه طابعها الشعبي وما ،١٩٨٧ عام الشعبية االنتفاضة في واضحا بدا ذلك
بعده اكتسب الذي االنتفاضي النشاط في كليا املنخرط اتمع لتنظيم ضرورات
كمبادرة شعبية االنتفاضة هذه خالل انطالق العميق من والدميقراطي الشعبي

بعد. فيما الفصائل وقادتها اجلماهيرية، املنظمات البداية في احتضنتها
في مجال اخلدمات في تعمل التي الرئيسة األهلية املنظمات أن هنا القول ميكن
عام انتفاضة ولدتها التي الشعبية جذورها لها كان حاليا الفلسطيني اتمع
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االنتفاضة ولدته قد الفلسطيني، األهلي للنضال احلقيقي الزخم وأن ،١٩٨٧
كان سواء املنظمات اجلماهيرية، هذه مأسسة إلى بعدها التحول األولى، ليجري
اجلديدة التي للظروف عملها من جهة، أو استجابة في موضوعي لتطور نتيجة
عنهما تولد وما ،١٩٩١ عام الثانية اخلليج وحرب نشأت بعد انهيار سور برلني١٩٨٩،
وبدء مدريد، مؤمتر بعد خاصة الفلسطينية،  الساحة  في سياسية حتوالت من 

.١٩٩٣ عام أوسلو اتفاق وتوقيع اإلسرائيلية املفاوضات الفلسطينية

ما بعد أوسلو

اجلماهيرية األطر بعض نشطت جديد، سياسي حراك من مدريد مؤمتر ولده ما أثر
للعمل املرافقة الفنية الطواقم في للعمل عنها ممثلني إيفاد في الواسعة
عرض التمويل دولية في مؤسسات نشطت كما واشنطن، اجلاري في التفاوضي
هذا وأمام والدميقراطية...الخ، اإلنسان وحقوق البناء، موضوعة على تركزت ملشاريع

ظواهر أهمها: أمام نفسه الفلسطيني اتمع وجد التمويلي الهائل، التدفق
لتدفق استجابة جاءت والتي األهلية للمنظمات غير الطبيعي التكاثر *
وحتت اجلارية، املفاوضات مع بالتناغم تتعلق محددة في مجاالت التمويل

السالم. أجل من الدميقراطي التحول شعار
كيان إلى الواسعة العضوية من اجلماهيرية املنظمات من عدد حتول *
مع املنظمات هذه ومواءمة  حديث،  بشكل واملدار  الصغير، املؤسسة

التمويل. على احلصول أجل من أو املمولني، وشروط متطلبات
األهلية املنظمة  لصالح التقليدية  اخليرية املؤسسات عمل تراجع *

احلديثة.
خالل من السالم  (صناعة بوصفه املوضوع هذا على برينان  ريكس  علق وقد
احلكومية املنظمات غير إلى وصل الهائل الذي التدفق املالي كل ورأى أن التمويل)(٢)،
اتفاق على بناءاً حل إلى التوصل فرص تعزيز خلفية على جاء قد الفلسطينية،
وأثناء التفاوض قبل ملحة كانت التنمية إلى الفلسطينية احلاجة وأن أوسلو. 

وتوجيهها. وإدارتها، واملصادر بالسلطة االحتالل حتكم
بعد اتمع في أقدامها باتت تثبت سلطة وجود الفترة هو هذه في األهم أن غير
هذه بني ومن متعددة، قوانني سن  في باشر  والذي  التشريعي،  الس انتخابات 
األهلية، باجلمعيات املتعلق القانون على شديدان واملساومة احلوار كان القوانني،

املنظمات. لهذه اإلجرائية للشرعية بذلك ليؤسس إقراره، مت حتى
املنظمات قبل من باجلمعيات األهلية، القانون املتعلق سن أجل من كانت املبادرة

http://www.powells.com ٢
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الفتوى ديوان  طرح  فيما  املفصل،  مشروعها طرحت حيث نفسها األهلية
التسجيل، مرجعية املفهومني على في االختالف وتركز  آخر، مشروعا والتشريع
من األهلي العمل السلطة احتواء حاولت حني ففي استقالل املؤسسة، ودرجة
وخضوعها الداخلية وزارة في اجلمعيات تسجيل اشترطت القانون في مواد خالل
باعتبار العدل  وزارة لدى التسجيل على املنظمات  وأصرت الوزارة، هذه إلجراءات
وجرت الداخلية. وزارة عام بشكل الذي يسم لألمن وليس للقضاء احتكاما ذلك
اجلمعيات أرادت كما يأت والذي لم القانون، إصدار مت واسع حتى ونقاش حوار عملية
جاء اجلمعيات. حيث بهذه التحكم في السلطة يد يطلق لم أنه كما األهلية،
في وتسجيلها  جانب،  من املؤسسات استقاللية احترام على  قام وسطا حال
العامة الرقابة لهيئة رقابيا املؤسسات خضوع آخر، مع جانب الداخلية من وزارة
تنظم داخلية الئحة وتطبيق املؤسسة، تسجيل تؤمن التي الداخلية لوزارة وليس
مبجال املتعلقة والوزارة األهلية املنظمات شؤون ووزارة الداخلية بني وزارة العالقة
قانون مقر على القائمة اإلجرائية الشرعية تأسيس هنا مت حيث املؤسسة، نشاط

األخرى. الشرعية مبصادر اعترافا باعتباره
جلنة تشكيل جرى  القانون، وفق  األهلية املنظمات لعمل التشريع مت حني  وفي
والتعاون وزارة التخطيط عبر والتي تضم السلطة احملافظني، بهيئة ثالثية عرفت
عبر األهلية واجلمعيات الدولي، بالبنك الغالب في ممثال واملمولني آنذاك، الدولي 
العام واالحتاد الفلسطينية، األهلية املنظمات شبكة أهمها لها ممثلة  شبكات
احملافظني هيئة لقد كانت واألهلية. الوطنية املؤسسات وهيئة اخليرية، للجمعيات
على تتفق واضحة أجندة دون كانت  لكنها الثالثة، األطراف بني تنسيقيا إطارا

التمويل(٣). وتوزيع البعض أنها كانت مجرد إطار لتنسيق ويرى األولويات،
الفلسطينية الوطنية احلركة مراحل من مرحلة كل في األهلية املنظمات لعبت
كانت تنشأ منظمات مرحلة كل وفي املرحلة، تلك مع طبيعة يتالءم دورا وتطورها
التطوعي العمل إلى اخليري، والعمل اإلغاثة فمن اجلديدة، للظروف تستجيب
إلى االحتالل، مقاومة في نشطة عامة وهيئات واسعة قاعدة إلى املستند
ال تعتمد فيما دولة، كشبه وجود سلطة تتصرف إطار في تعمل حديثة منظمات
إدارة مجالس أو مجالس أمناء، على وتقتصر جهة، الواسعة من العامة الهيئات
يعتمد صغير، يومي إداري وجسم للمنظمة، العام القرار صنع عملية ناحية من

نظريا. مكلفة وغير مرنة إدارية ونظم املشروعات إدارة على
الفلسطينية، الوطنية ظل السلطة في األهلية نشاط املنظمات التوسع في هذا
منظمات تكيفت السابقة، فقد املسارات عن تختلف جديدة نوعية مسارات اتخذ

واملمولني،  الوطنية السلطة وع بعضها بني الفلسطينية، احلكومية غير املنظمات عالقات لدادوة، حسن ٣
٢٠٠١ ماس، رام اهللا،
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ومستندة الوضع  هذا  خلفية على أخرى نشأت فيما اجلديد الوضع مع سابقة
مواجهة أجل من والتعبئة التطوع أو اإلغاثة عن عملها واختلفت أشكال إليه،
والتأثير التعبئة األساس قوامها جديدة استراتيجيات سياسات االحتالل، لتتخذ
عامة سياسات واقتراح  وتشريعات قوانني سن  أجل من والضغط ،(advocacy)
بناء ثانية جهة ومن جهة، واإلقليمي من الدولي العامل في التأثير أو للسلطة
الصالح احلكم وقضايا كالدميقراطية مختلفة مجاالت وعي مجتمعي في وتطوير
الطارئة اخلدمات تقدمي استمرار هناك حاجة إلى ظلت ثالثة جهة ومن اتلفة.

البشرية.(٤) املوارد وتنمية والتنظيمي املؤسسي التطوير عدا عن والتنموية،

الثانية االنتفاضة األهلية في املنظمات

الفلسطينية األهلية املنظمات بني النزاع وحالة الثانية االنتفاضة  اندلعت
األهلية اجلمعيات  لقانون التنفيذية الالئحة على الصراع قائمة، كان والسلطة
الالئحة ومواءمة أوضاع إلنفاذ حتضر الداخلية وزارة فيما كانت تطبيقه، وطريقة

السلطة. ملفهوم وفقا ولوائحه القانون وفق األهلية املنظمات
مسودة أجل وضغط من تعبئة األهلية في أعمال املنظمات ورغم ذلك نشطت
األخرى القضايا من وغيرها االنتخابات، قانون أجل ومن الفلسطيني، الدستور
بضغطها املنظمات استطاعت  وقد احلكم، مع املنظمات هذه بعالقة املتعلقة

الفلسطيني. الدستور صياغة في أثرت فيما االنتخابات، قانون تعديل
قدمت فقد االنتفاضة، إطار في اتمع مع املنظمات هذه لعالقة بالنسبة أما
في االنخراط الفعلي عن عجزت للجرحى، فيما إسعاف وأعمال صحية خدمات
التي بالقواعد االتصال فقدت ألنها وذلك الطابع الشعبي، وإعطائها االنتفاضة
قلصت التخاذ االنتفاضة مناحي عسكرية آخر جانب ومن جانب، من معها عملت

الشعبي. للفعل املباشر الدور من
دور عن كبيرا سؤاال األخيرة  التشريعية واالنتخابات االنتفاضة طرحت لقد 
اتمع في الثنائي االستقطاب حالة أظهرت حيث اتمع، في األهلية املنظمات
وسيطة مجتمعية قوة تكوين في دور لعب عن عجز هذه املنظمات الفلسطيني
احلديث النمط خارج  أخرى أهلية  منظمات  هناك أن  أو الرئيسني،  التيارين بني
أكثر اتمع في أثرت قد تقليدية اغاثية أنشطة ميارس والذي األهلية، للمنظمات
التنظيم بدقة اإلسالمي الذي يتميز االجتاه لصالح ذلك وكان احلديثة من املنظمات

واألداء، ودرجة ارتباط عالية باجلمهور.

بيسان  مركز التنمية، عملية في الفلسطينية األهلية املنظمات لدور أوسع  «رؤية الهادي، عبد عزت  ٤
اهللا،٢٠٠٤ رام واإلمناء للبحوث
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له عريق عمل فلسطني هو ومؤسساته في األهلي العمل أن يبني ما تقدم كل
من طويل تاريخ عبر اكتسبها التي سماته  أن له كما وامتداداته، وجذوره تراثه
في أساسيا شريكا األهلي العمل السمات جعلت من هذه قائما، ال زال الصراع
الشراكة هذه وأن وذاتيا، موضوعيا الوطني املشروع في املشاركة القوى  بنية
الوضع ظروف حكمتها وبرامج وأهدافاً  ً دورا األهلي العمل ملؤسسات حددت قد
اتمع أصاب وما عقود، عبر الوطنية احلركة تطور مراحل في الفلسطيني
أشكال تطوير ضرورة فرضت وتطورات تغيرات  من الفلسطينيني، والسياسة

ومؤسساته. اتمعي العمل
متعددة مصادر لها الفلسطيني األهلي العمل مؤسسات فان شرعية وبالتالي

األهلي. العمل من التاريخي البعد هذا منها

الفلسطينية شرعية املنظمات األهلية

أليست جدال؟ محل األهلية املؤسسة شرعية تشكل ملاذا سائل يسأل  رمبا
وهي نسبياً عن الدولة مستقلة خاصة، مؤسسة أنها مبعنى (ال دوالنية) مؤسسة
ال فهي وبالتالي اخلاص، القطاع مؤسسات من مؤسسة أي دور دورها في تشبه

شرعيتها؟ تبرير إلى حتتاج
زال ال ومؤسساته األهلي العمل شرعية تنظير أن على اخلبراء كثير من يتفق هنا
العمل ملؤسسات الشرعية مبصادر االهتمام عدم عن ناجت الفقر هذا وأن ،ً فقرا يعاني
األهلي العمل ينظم قانون بوجود املتعلق اإلجرائي اجلانب خالل من إال األهلي، 
تفرضها التي احلريات بأن يكتفي آخرون جهة، فيما من هذا أو عدمه. ومؤسساته
االجتماعي والتنظيم التعبير حرية تقتضي التي الدميقراطية والدولة املواطنة 

األهلية(٥). املؤسسة وجود شرعية لتبرير وحدها تكفي
والتدفق التطور السريع تكنولوجيا عن ناجتة لفراغات الدولة تخليف أن فيدر ويرى
من مللئها إلى املبادرة اجلمهور دفع احلاجات اإلنسانية، وتوسع للمعلومات، الهائل
الفراغ، بضرورة ملء عام وعي لتحقيق اتلفة للمجاالت والتنظيم التعبئة خالل
البشر، حياة في وتتدخل عامة بادوار تقوم األهلية املؤسسات أصبحت وبالتالي
عن أنها تختلف كما الدولة، عن تختلف بالتالي وهي ضرورية. باعتبارها مؤسسات
أن قيام املؤسسة مبعنى لعملها، األساسية السمة التطوع يشكل فيما الشركة،
يجب اجتماعية بحاجة وعي إلى مستند أخالقي/اجتماعي دافع نابع من األهلية
املثل على القائم األخالقي البعد  أن بيتهام ديفيد يرى هنا  اتمع، في تلبيتها

- NGOs  Global Policy Forum NGO Credibility Crisis . Anton vender   ٥
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بيتهام صنف األهلي، وقد العمل وشرعية بضرورة األبرز التبريري هو البعد العليا
األهلي هي: العمل مؤسسات شرعية من مستويات ثالث

يحملون ً أفرادا عليا تدفع مثل على القائم األخالقي القيمي املستوى أ-
ذاتية احتياجات  وتلبية  العامة  اخلدمة في التطوع نحو وقيم قناعات

عامة. متطلبات تلبية عبر لهم،
للنشاط االجتماعية احلاجة وعي على القائم االجتماعي املستوى ب- 

العام.
القانوني.(٦) املستوى ت-

املصدر األساسية واحلقوق احلرية في فيرى الدولي البنك من ادوارز ميشيل أما 
األهم

مبنية أهلية مؤسسة أي شرعية أن ويرى األهلية، املؤسسات شرعية مصادر من
على:

(احلرية). تقوله ما تعمله أو تقول ما عمل في احلق -١
القطاعي. التمثيل على القائمة الشرعية -٢

اتمع. العمل في وتأثير نتائج على الشرعية القائمة -٣

يقيس العمل ألنه األهم الشرعية هو مصادر من املصدر الثالث ادوارد أن ويعتبر
نشاط»٧. خدمة أو من تدعي ملا املؤسسة «تقدمي أنه يفحص مبعنى بالنتائج

وهو األهلية املؤسسة شرعية مصادر من أساسياً مصدرا هوجو سليم ويضيف
استمرار ويشترط املؤسسة. أعضاء ومن املستهدف، اجلمهور من املباشر الدعم
نشاط املؤسسة يحرزها التي وبالنتائج اتمع في والتأثير اجليد باألداء الشرعية

هي: الشرعية هذه تبرز عوامل أربعة معتمدا

املصداقية -١
السمعة -٢

الثقة -٣
اتمع(٧). في االنخراط -٤

ibd ٦
«.٧Michael Edwards ,Are NGOs Overrated? Why and How to Say «No

[١] The World Bank, Washington DC
ibd ٧
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قضية ليست األهلية املنظمات شرعية أن لستر سارة مع االتفاق ميكن سلف مما
على(٨)  يقوم الذي اتمعي بالبناء متعلقة أنها تقنية، بل

ومواقفهم طبيعتهم األهلية، املؤسسة يشكلون الذين األفراد أ-
وأهدافهم.

حتقيقها. إلى املؤسسة تسعى األهداف التي ب-
املؤسسة. بها وتدار تبنى التي اآللية ج-

وهما: الشرعية عليها تقوم التي لألسس أخرى نقاط ثالث إضافة ميكن وهنا

للمؤسسة. املستهدف اجلمهور -١
له. االجتماعية واحلاجة ٢- البرنامج

له. واحلاجة االجتماعية البرنامج في املستهدف اجلمهور مشاركة درجة -٣

األهلية املؤسسة  شرعية حتدد معايير  بناء ميكن النظري االستعراض هذا بعد 
عام كالتالي: بشكل

البعد األخالقي/القيمي: أوال:

وأفكار مواقف لديهم تكونت معني مجتمع في أفراد بوجود األخالقي، البعد يتعلق
وال يهتم كالدولة، رسمية مؤسسة ال تلزم وأفكار مواقف وهي لتطبيقها يسعون
أهداف حتقيق اجل من األفراد هؤالء يتطوع وبالتالي اخلاص،  الربحي القطاع بها
األساسية احلقوق وتضمنها عليها يتفقون وقناعات منطلقات على مبنية معينة

املواطنة. خالل من واجلماعات لألفراد

ثانيا: البعد االجتماعي:
 

نظرات أغفلتها له أو أفضل شروط حياة على احلاجة االجتماعية لتلبية يقوم وهو
البعد يتضمن: تلبيتها، وهذا ال تستطيع أنها أو الدولة

أطفال..الخ). معلمني، (عمال، القطاعي التمثيل شرعية أ-
األهداف والبرامج. شرعية ب-

حتسني في ونتائجه للنشاط االجتماعي التأثير من مستمدة ث- شرعية
احلياة. شروط

 Sarah Lister, NGO Legitimacy, Technical Issue or Social Construct?, Institute of Development   ٨
 Studies, UK
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العملياتي:  البعد ثالثا:  

على: هذا البعد ويشتمل
املؤسسة. بها وتدار تبنى التي اآللية أ-

املؤسسة. قرار اجلمهور املستهدف في إشراك طريقة ب-
وأثره االجتماعي. نشاط املؤسسة تقييم ج-

اإلجرائي القانوني: البعد رابعا:
 

وبالتالي لوالدته، سببا كونه أكثر من األهلي العمل لوجود نتاجا بعد يشكل وهو
تضع املؤسسة التي الشروط والعوامل ويحدد هو قائم، ما ينظم بعد إجرائي فهو
الئحة للمؤسسة يوفر كما ومحاسبتها، مساءلتها خالله من ميكن  إطار في
العمل ومؤسسات الدولة بني العالقة وينظم إطارها. في حقوق وواجبات تعمل

احلكم الرسمي. وجهاز املؤسسات هذه بني وتفاعال تنسيقا يضمن مبا األهلي،
املؤسسات هذه  من يجعل األهلية  املؤسسات شرعية  في التشريعي البعد أن
وإدارتها على استقالليتها احلفاظ إلى جانب ضمان واملساءلة، للرقابة كيانات قابلة
مؤسسات دور حول اتمع لرؤية ترجمة يشكل هنا القانون فان وبهذا الذاتية،
لعقاب أداة ليس أنه ككل. احلكم نظام وفي اتمع في ومكانتها األهلي، العمل
نشاطاتها، ومجاالته ومراقبة عملها، وتنظيم لضبط أداة ولكنه املؤسسات هذه
عليه سواء حتصل املال العام الذي من جلزء وإدارتها عملها آليات فحص إلى إضافة

اخلارجي. العامة والتمويل التبرعات من أم مت ذلك، أن اخلزينة من
أساسا تنبع النظري، املستوى  على األهلية املؤسسة شرعية فان اخلتام في 
اجتماعية حاجة على وتبنى املواطنة، وحقوق باحلرية يؤمن قيمي  موقف  من
آليات لبناء عنها وينتج اتمع، عن تطور ناجتة وسد ثغرات في التطوع مشتركة
القانون يأتي النهاية وفي اتمع، مع وللتفاعل إلدارتها، وأساليب املؤسسة هذه
كيانا األهلية املؤسسة من جتعل وشروط وواجبات حقوق  إطار في ذلك لينظم

التحلل. أو االستدامة إمكانية لها يوفر مبا واملساءلة، يخضع للمحاسبة
اقتصاد وسيادة العوملة، اثر حدثت التي السريعة التطورات أن القول ميكن وهنا
دعوات صاحبتها  التي املظاهر، هذه من ...الخ الهائلة املعلومات وتدفق  السوق،
من وسع قد الدولي التمويل وعوملة الدولة، دور وتقليص الدميقراطية عالية نحو
وهو األهم السؤال يبقى لكن نشاطها، من وزاد األهلية املؤسسات عمل مجاالت

يسائلها؟ ومن ميولها ومن األهلية؟ املؤسسات يحرك من
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الشرعية ومصادر الفلسطيني األهلي مؤسسات العمل

الفلسطيني الوطني االستقالل اجل والصراع من الدولة، مؤسسات غياب أسهم
العسكري االحتالل  حظر  وسبب األهلية، املؤسسات من العديد أنشاء في
مختلفة مدني مجتمع منظمات بناء السياسية في األحزاب لنشاط اإلسرائيلي
جماهيرية، وجمعيات منظمات في الفلسطيني اتمع في تعبئة جهدت األهداف،
وحتولت املنصرم، القرن في سبعينيات وثمانينات النشاطات معظم قادت ونقابات،
في ظل خاصة متخصصة، مؤسسات أهلية وجمعيات إلى املنظمات هذه بعض
من متزايد عدد مت بروز حيث أوسلو اتفاق اثر الفلسطينية الوطنية السلطة قيام

املهني. الطابع وذات واملتخصصة األهلية احلديثة املؤسسات
محل املؤسسات، لتحل هذه لنشاط اخلارجي التمويل تدفق التكاثر مع هذا ترافق
أحياناً، سلبية أوجهاً معها حملت الظاهرة هذه لكن اجلماهيرية، املنظمات 
مع العالقة احلياة، منط العالية» «الرواتب مثل لها عال نقد توجيه في سببا كانت
في جدية أزمة تواجه املؤسسات هذه باتت لدرجة اتمع» مع املانحني، العالقة

شرعيتها(٩).

من خصوصية النابعة خصوصيته له الفلسطينية املؤسسة شرعية سؤال أن
في الزمن األهلية للمؤسسة االيجابي من يكون رمبا ومن هنا احلالة الفلسطينية،
جعلتها كما العمل،  في احلرية  من مزيدا أعطتها دولة سلطة غياب السابق 
االنخراط عن الناشئة الشعبية بالشرعية متتعا وأكثر دميقراطية، أكثر أحياناً
ابعد إلى قلص  احتالل ظل  في للجمهور اخلدمات وتقدمي االحتالل، مواجهة في
ال هنا  الوطنية. واملوارد الضرائب  ألموال نهبه رغم للمواطنني، خدماته  من حد
األهلية املؤسسة شرعية إلى السابقة النظرية ضوء املقدمة في من التطرق بد

ومصادرها: الفلسطينية

الوطني: التاريخي أوال:البعد

الدولة وانخراطها تشكل قبل الفلسطينية، األهلية املنظمات تأسيس يشكل
سياسية قوى مببادرة بني قد بعضها أوأن  الفلسطيني، الوطني العمل في
ألنها تاريخية شرعية املنظمات، فهي هذه شرعية مصادر من مصدراً مناضلة،

كيرفي واسترو مؤسسة بني مشترك فلسطينية،مشروع نسوية منظمة اداء عن تقييم ،Roland dittl (٩)
.٢٠٠٥ الفلسطينية، املرأة جلأن االملأنية واحتاد
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الوعي ونشط الهوية، على حافظ وسياسي مجتمعي بنشاط القيام إلى بادرت
الوطنية القضية خدمة وفي خضم الصراع، في اجتماعية بنى ونظم الوطني،
هذه ببعضها قامت أعباء وتتحمل الوطنية، السيادة عن تعبر دولة غياب ظل في
عن أو عن ائتالف وطني، انبثاق بعضها فان جانب آخر جانب. ومن من املنظمات،
الوطني الدور ذلك من مستقية والوجود، العمل أعطاها شرعية محدد فصيل

الوطنية الفلسطينية. في احلركة مكانته ومن نفسه للفصيل
هذه إلى يستندون  الفلسطينية، األهلية املنظمات مؤسسي من كثيرا أن 
املنظمات هذه أن يلعبونه، كما الذي والسياسي االجتماعي للدور الشرعية كمبرر
أن معلن، حتى سياسي لدور قياداتها بعض  ملمارسة واجهة أحياناً استخدمت
إطار وبناء  احلزب خارج املنظمة تشكيل من وأنتقل الكرة أعاد حديثاً بعضها

إلى مقدراتها. باالستناد ورمبا األهلية املنظمة خالل من سياسي جديد
أن حيث املعالم، واضحة وغير رجراجة تبقى البعد هذا في الشرعية أن محددات
الشرعية إليها مضافا الفلسطيني، السياسي التعدد ظل في الوطنية الشرعية
فيما بها، نفسها  تبرر أن األهلية املنظمات لبعض تسمح أن ميكن التاريخية،
أن القول ميكن كما وطني،  تخريب إلى تهدف أو مخبأة، أجنداتها  بعض  تكون
فساد معششة حاالت على تغطي ميكن أن املؤسسات الوطنية لبعض السمعة

في بنائها. دميقراطية غياب أو فيها
على بها االستقواء  محاذير طياتها في حتمل والتاريخية، الوطنية  فالشرعية
ممارسة أو التاريخي مبررا لقيامها بنشاطات دورها  من  جتعل أو القانون، شرعية 
مواءمتها وإعادة الشرعية هذه لفحص ضرورة هناك فان ولهذا صاحلة. غير إدارية

سليم. رقابي إطار القانون، ويجعلها في هذا املؤسسة وفق ينظم بالقانون، ومبا

القيمي:  البعد األخالقي ثانيا:

املؤسسة األهلية الفلسطينية شرعية مصادر من كمصدر القيمي البعد ينطلق
مستويني: من

فلسطينية ودولة مجتمع وبناء الوطني واالستقالل احلرية قيم مستوى -١
الوطنية، حتطيم الشخصية ضد والنضال االحتالل مقاومة دميقراطية،
واالجتماعية النفسية الصعد مختلف على االحتاللي القمع وأشكال
الوطني البعد في سابقا عاجلناه وقد واخلدماتية....الخ. واالقتصادية 

من مصادر الشرعية. كمصدر
كحالة التعاون مثل اتمع في الراسخة اتمعية القيم مستوى -٢
ظاهرة املنصرم القرن  وثمانينات سبعينات  في أبرز والذي  ايجابية
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جمعيات افرز كما متاما اجتاهاتها، مختلف على العمل التطوعي جلان
ومساعدة  إغاثة لعمليات تصدت والتي ١٩٤٨ ونكبته العام بعد خيرية
حيث سلبية، كحالة عنه أو القبلي والدفاع الطائفي واالنتماء لالجئني.
فترات في جهوي أو أو قبلي طائفي بعد أهلية ذات وأطر جمعيات برزت
عامة بعيدا مؤسسات إلى حتولت اجلمعيات قد هذه بعض أن إال محددة،
في وحتللت مع التطور اندثرت أنها أو اجلهة أو القبيلة أو الطائفة عن
إطار وفي الوطني. الوالء فرضت التي السياسية التحوالت اتمع ومع
القانون ال زال فمثال أخالقي، بعد ذات أخرى حاجات اتمع برزت تطور
شرف خلفية على أو الثأر على خلفية للقتل مختلفة عقوبات يعاقب
اآلن أصبح معيبة أخالقية، األمور هذه ضد الوقوف كان فيما العائلة،
ضـــوع ملو تصدت جمعيات عن عدا عال. وبصوت عنه أمرا ميكن احلديث

األسري.. العنف

نسبي منطلق هو أهلية منظمة لتأسيس األخالقي القيمي فاملنطلق هنا إذن
واالجتاهات، القيم في ومستوى احلراك اتمعية الثقافة تطور مبستوى محكوم
الوطنية الكرامة  قيمة ترسخ املاضية  العقود  مر وعلى الثابت من بات فيما

عنها. والدفاع
واجتاهات قيم لبروز  دافعا دولة مؤسسات غياب مع احتالل وجود شكل  لقد
مختلفة، بأشكال ملقاومته ومستعدة  االحتالل، لهذا رافضة عامة  مجتمعية
القيم هذه عن منظم ناجت عمل إلى واملبعثر الفردي القيمي األمر الرفض وتعدى
أو رياضية،  أو اجتماعية أو ثقافية األغراض، متعددة أهلية مؤسسات قيام عبر

اغاثية. خيرية
النظام في تغيير عملية مع مترافقا الفلسطينية، الوطنية السلطة قيام ومع
واإلدارة الصالح احلكم ومفاهيم الدميقراطي  للبناء األولوية أعطى  الدولي،
الدميقراطية أصبحت املدني، والتثقيف  اإلنسان،  وحقوق واملواطنة الرشيدة، 
من الوليدة، السلطة مستقبل  على معايير احلكم من ملموسة ومعيارا قيمة
الدميقراطي العمل قيم إلى عملها شرعية في استندت مؤسسات نشطت هنا
تبرر وباتت جديد عليها مؤسسيا، في وسط من القيم لتعمل وغيرها واملساواة

أساسية. إنسانية عن حقوق تدافع بأنها وجودها

االجتماعي:  البعد ثالثا:

مصادر من كمصدر االجتماعية احلاجة  تظهر كما الدولة، غياب دور يظهر هنا
احتالل حتت يعيش مجتمع ظل ففي الفلسطينية، األهلية املؤسسة  شرعية
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وطنية محدودة ظل سلطة دولة، وفي بناء كل مقومات إجالئي، واستيطاني، دمر
احلاجة برزت املناطق بعض على سيادة وجود عدم مع مترافقة الصالحيات
خالل األهلية من املؤسسة االجتماعي لشرعية البعد ويظهر األهلية، للمنظمة

التالية: األدوار
التأثيرات ومقاومة اإلسرائيلي  باالحتالل  متعلق وطني سياسي  -١

له. االجتماعية
االحتياجات االجتماعية. تلبية كافة الوليدة على السلطة قدرة عدم -٢

على والتأثير القرار، صنع في اجتماعية  مشاركة وجود ضرورة -٣
السياسات العامة.

بناء في والنجاح املعنية االجتماعية للقطاعات الوصول خالل من وذلك
االجتماعية. احلركات

والضغط. والتعبئة واحملاسبة واملساءلة املراقبة -٤
خدمات حتتاج إلى مستهدفة كفئة اتمع كل أو اجتماعي، قطاع ٥-وجود

االحتالل. قمع أو السلطة ضعف ظل في املؤسسات هذه

تعددية هشة، حتكمه سياسي إطار في الفلسطينية األهلية املؤسسات وتعمل
وفيما يخص اتمع املدني، تهميش من تزيد ثنائي استقطاب حالة في إطار تعمل
واحلديثة، (العائلية/اجلهوية) التقليدية بني انتقالية بنية فهو إطارها االجتماعي
والفردية، اجلماعية بني الغرب، وتقليد السلفية بني مختلفة قيم فيها تتعايش
األهلية املؤسسات تنوعت  البيئة هذه وفي وضعها، على واحلفاظ املرأة بني حترر

بتنوع اتمع(١٠) . 

إلى: األهداف ضوء على الفلسطينية األهلية املؤسسات تصنيف ميكن هنا  
املؤسسات في أقدم وهي خيرية» «جمعيات خيرية اغاثية مؤسسات أ-
«اإلحسان» ومنهج الفقيرة األسر مساعدات من واتخذت فلسطني

ذلك. تلبي زالت وال حاجات اجتماعية لبت وقد لعملها وسيلة
بعد نشأت  حديثة منظمات وهي ودفاع وتعبئة دعاوية منظمات ب- 
حقوق ومؤسسات بحث، مراكز وتشمل إبانها، أو األولى االنتفاضة
وعي بناء ضرورة عن وعبرت ....الخ بالدميقراطية  توعية ومراكز إنسان،

وطني. دميقراطي
من املنظمات اجلماهيرية وأغلبها مؤسسات حتولت تنموية، مؤسسات ح-

ذكره ٢٠٠١ سبق مصدر لدادوة، ١٠ حسن
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الصحة مجال  في تنموية  خدمات تقدمي إلى وهدفت  املأسسة باجتاه
تنموية خطة غياب ظل في دورها ومارست الخ والتعليم... والزراعة

الوطنية. للسلطة متكاملة

رابعاً: البعد العملياتي:

على متت أنها جند لذلك نظرنا إذا فلسطني؟ في األهلية كيف نشأت املؤسسة
التمويل وجتنيد  اخليري، للعمل  أفراد تطوع خالل من نشأت البداية في مراحل 
االعتماد جل اخلارج....الخ، وكان في يدرسون طلبة أو فقيرة، أسر مساعدة لصالح
كان فيما توسيعها، وميكن مسجلة عضويتها عامة هيئة على  اال هذا  في
متويلها، مصادر تعددت بحيث دولية أو عربية، أو محلية تبرعات على يعتمد متويلها
حد إلى العامة دوريا من الهيئة املؤسسات تنتخب لهذه اإلدارية وكانت الهيئات

كبير.
عامة عضوية أساس على تقوم حديثة مؤسسات ذلك بعد لدينا نشأت ثم
بتيسير صغير، يقوم إداري محدودون، وطاقم أو أمناء إدارات، ً، ومجالس جدا محدودة
اخليرية اجلمعيات واغلب وامتداده نشاطها وحجم حجمها حسب املؤسسة أمور
املركزية احلديثة في املدن املؤسسات تتركز فيما محلية ضيقة، أو جتدها مناطقية
يقتصر وجوده وبعضها املدن في فروع له بعضها غزة، أو اهللا رام في إما وغالبا

املركز. على
كيفية مبعنى حديثة، مؤسسة لتشكيل واحدة آلية إيجاد ميكن ال اآلن  وحتى
تأسيسية، كهيئة ألفراد  اجتماع آلية فهناك  مؤسسي، واقع إلى الفكرة حتول
وسار إدارة، هيئة التمويل وكون على حصل فرد وهناك مؤسس عام، مدير وتعيني
جمهور بني التفاعل  نتيجة تشكلت مؤسسة جتد أن  يندر فيما باملؤسسة،

املستفيدين واملبادرين.
فان املؤسسة، قرارات  في املستهدف اجلمهور إشراك طريقة صعيد على أما
جمهور عضوية من  تخلو املؤسسات هذه فقيادة اآلن. حتى واضح غير ذلك
قد تكون برامج املستفيد على اجلمهور فان املؤسسات تطرح املستفيدين، كذلك
العمل ورشات إجراء بعدها فيما يجري األجنبي، أعدت سلفا، ووافق عليها املمول
املستفيد اجلمهور فيه يكون ما غالبا والذي التنفيذ مرحلة في وحتديد االحتياجات

العملية. في هذه فاعلية ذات أكثر منه موضوعيا
الستشعار أوال تخضع األهلية املؤسسات في وتنفيذها البرامج، تخطيط آلية أن
التمويلية، املقترحات على املوافقة لتحصيل والسعي األجنبي املمول اجتاهات 
لبرامج متلقيا املستفيد اجلمهور ويصبح بعدها. التنفيذية اخلطوات فيما تأتي
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الفلسطيني، اتمع بها ينوء التي احلاجات لكثرة  وذلك حاجاته عن تعبر رمبا
أولوياته. من ضمن ال تكون رمبا لكنها

العامل فهو وبرامجها، األهلية املؤسسة لنشاط االجتماعي للعائد وبالنسبة 
بنتائجها تقاس  فاألمور للمؤسسة، اإلجرائية غير الشرعية حتديد في احلاسم 
املستفيد، حياة اجلمهور ظروف في كتحسني والقابلة للقياس امللموسة العملية
زالت جتاه املؤسسات األهلية ال الفلسطيني اتمع في السائدة العامة فالنظرة
األجنبي للممول للخدمات ووسيط مزود كمجرد ينظر إليها حيث سلبية، نظرة
أو وثقافته اتمع نسيج عن غريبة لثقافة ناقلة أنها أو اخلدمة، تزويد هذه في
اخلاص حياتها منط لها الفلسطيني اتمع فئات من خاصة فئة  شكلت  أنها
االنتخابات أظهرته نتائج ما وهذا نفسه. اتمع مع غير املتفاعلة اخلاصة وعالقاتها
املؤسسات وقادة رؤوس من األخيرة، حيث فشل العديد الفلسطينية التشريعية
قوائم حتظى لم فيما مقاعد الس، الوصول إلى أنفسهم في األهلية ممن رشحوا
كم رغم مقعدين، هذا من واسعة بأكثر ذات سمعة أهلية رؤساء منظمات قادها
الخ، ... املدني واتمع الدميقراطية تعليم قضايا في استثمر الذي الهائل األموال
الهائل االستثمار من االجتماعي العائد أن األخيرة االنتخابات نتائج أثبتت فقد 
وهذا االجتماعي، التأثير حتى أو السياسي أكله في اال يؤت اال لم هذا في
معني بقدر ما هو املؤسسات هذه معني بشرعية غير يزل لم اتمع على أن دليل

هذه املؤسسات. تقدمها والتي أولوياته تالمس التي امللموسة باخلدمات

في   ١٩٩٧ عام برينان ريكس قاله ما أن
في األجنبي التمويل دور حول له مقالة
ضعف حقيقة بامللموس يثبت فلسطني
ريكس شكك  فقد  املنظمات، هذه تأثير
املؤسسات «متويل السالم» عبر أن برتيان في
اتمع أولويات مع  يتنافى زال  ال األهلية

الفلسطيني.
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املمولني اجلمهور املستهدف ومع مع العالقة
 

أدارتها في فقط ليس أساسا  الفلسطينية األهلية املؤسسات أداء يتعلق
درجة إلى إضافة وباملمولني، املستفيدين  بجمهور عالقتها في وإمنا للمؤسسة،

برامجها. بني اتلفة والتقاطعات بينها فيما والتنسيق التعاون
مباشرة، وهي غير أخرى التمويل عالقة األهلية بجمهور املؤسسة عالقة حتكم
أو حكومي، إما أجنبي، متويل هو عادة فالتمويل واملمول. املؤسسة  بني  العالقة
جمهور من ينطلق عادية آلية وفق يتم ال االحتياجات فان حتديد  وبالتالي أهلي،
هي القراءة هذه «ذكية» لتوجهات املمول، من قراءة أوال يأتي بل أنه املستفيدين
العام مع التوجه يتطابق ومبا وجوهره شكله املمول عرض املشروع على حتدد التي

للممول.

واحد» يقدمون «ذكي من أكثر هناك يكون حيث مختلفة، أعراف عن ذلك ينتج
الذي ينتج األمر املمول، نفس أو متشابهني إما ممولني إلى متشابهة ملشاريع عروضا
العالقة ال يحكم فيما املستهدف، اجلمهور وتشابه في تشابه في البرامج عنه
البرامج تنفيذ في أو تعاون تنسيق عالقة التمويل على احلاصلتني بني املؤسستني
زاوية الشباب وفي نحو التنافس فإذا كان توجه املمولني يحكمها بل املتشابهة،
من مؤسسة من أكثر من تطرق هذه الزاوية أن جند الشباب، من حاجات محددة
اال هذا في اجلهد ويتركز مثال املؤسسي التطوير أو التدريب  إما برامج خالل
وتصبح أجندته يفرض هنا لكن املمول لها ميكن التطرق زاوية من أكثر فيما هناك
معمق نقاش يجري حيث ال لتوجهاته، سلبي وكيل ومستجيب مجرد املؤسسة
وإذا مت املشاريع. تنويع ألجل والتنسيق احمللية االحتياجات تعدد حول املمولني مع
على احلصول من مؤسسة أكثر من املمول ومتكنت لدى وتعددها التوجهات تفريع
على احلاصلة بني املؤسسات التنسيق وتبادل املعلومات فان معني، جانب في متويل
التوجه في  وفوضى اجلهد،  تشتيت إلى  يؤدي وهذا  معدوم، شبه يكون التمويل

املستهدفة. اموعة لنفس

مسبقا، مرسومة وبرامج خطط وفق للمشاريع متلق فيصبح اجلمهور أما
عنده معينة حاجات تسد مساعدات باعتبارها له يقدم مبا اجلمهور هذا ويكتفي
أمان ائتالف أجراه  استطالعاً أشار وقد املباشرة. أولوياته تقع ضمن كانت ال وإن

الفلسطينية،  األهلية املؤسسات وبرامج  مشاريع  وأن املبحوثني، من ٪ ٣٨٫٣ أن
هذه قليل بشكل تلبي أنها ٪٤٣٫٣ رأى بينما اتمع، وأولويات احتياجات ال تلبي
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أداء عن راضني غير املبحوثني من ٪٧٠ من أكثر أن مبعنى واألولويات(١١)، االحتياجات
اتمع. في املؤسسات هذه دور حول مشروعاً يثير تساؤالً وهو ما املؤسسات. هذه
وبرامج عمل أولويات حتدد التي الرئيسة اجلهة هم املمولني أن ٪٣٦،٣ يرى فيما 
جهات من بني كجهة رابعة األهلية حددت املؤسسات بينما املؤسسات األهلية،

(١٢).٪١٦٫٢ اجلانب هذا في وبلغت نسبة املبحوثني األولويات حتديد
االحتياجات لتحديد الذهني العصف من مختلفة وأشكال عمل، ورشات عادة جتري
سلفا املوضوع تعديل البرنامج في للبحث عادة لكنها تكون مستهدفة فئات مع
ال يتم ذلك بعد نفسه. املشروع كثيرا في جوهر تؤثر تفصيالت صغيرة ال وضمن
وتقييمه املشروع تنفيذ يتم أن وبعد املشروع، وإدارة متابعة في إشراك اجلمهور
تراكمية عملية إحداث يتم ال حيث نفسه، باجلمهور املؤسسة عالقة  تنتهي
مختلف آخر ببرنامج اجلمهور لنفس التوجه يتم رمبا بل تنفيذه، مت ملا دائمة ومتابعة
يشتت تكديس وإمنا تراكما ليس السابق أي أن ما يجري بالبرنامج مباشرة يرتبط ال

اجلمهور. مبادرة تطوير على مستدامة وقادرة تنمية يبني وال الفائدة،
فلماذا ال البرامج تنفيذ موضوع هو اجلمهور كان إذا هو  هنا الشرعية سؤال أن
غالبية يتم في ال ما وهو واملتابعة؟ والتنفيذ التخطيط واإلدارة في إشراكه يتم

انتهاء املشروع. مبجرد العالقة تنقطع حيث البرامج

وتشابه البرامج: تعددية تنافسية

تعددية جند لكننا العمل، مجال نفس في للمؤسسات التعددية في العيب ليس
وتعمل الشباب، مجال في تعمل بالدميقراطية تعنى فمؤسسة مبستويني
للتنمية مؤسسة جند فيما ااالت. من  وغيرهما  النفسية الصحة مجال في
ذلك يحكم متشابه  برنامج  في شبيهة أخرى مؤسسة مع تتنافس  اتمعية 
هذا ويحكم البرنامج، الدخول إلى زاوية اختالف وليس املمول، اختالف العادة في
يدفع التمويل اجتاه فإدراك «املوضة» بـ يعرف وما جهة، من التمويل اجتاهات املوضوع
ال فيما االجتاه نفس في ولكن من مصدر متويلي ألكثر برامج طرح إلى املؤسسات
متكاملة، مشاريع في اجلهد والتمويل تنسيق على املمولني مع التفاوض يجري
تغيير يؤدي إلى ااالت مجال من في تراكما يخلق كما ال تنوعا يخلق األمر الذي ال

جديدة. مجتمعية حالة تخلق أن ميكن التي االجتاهات أو القيم أو في األوضاع

ذلك لكن املدني والتثقيف الدميقراطية مشاريع على الدوالرات صرف ماليني مت لقد
تنتج لم البرامج كما هذه مثل تنفيذ عن واضحة ناجتة اجتماعية ينتج حركة لم

حزيران ٢٠٠٦ امات، استطالع، ١١
املصدر نفس ١٢
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تغير في ملسه الواسعة، ميكن اتمعية املنظمات أو األحزاب أوساط تأثيرات في
النشاط. اجتاهات أو العمل اجتاهات في

فالتدفق في اتمع، التأثير إشكالية نحو هنا يدفع وعدم التنسيق التنافس أن
من عنها ينتج وما التمويلية للطاقة تركيزا يعني ال الهائل للمشاريع املتشابهة
احلصول هو إدارة ملوارد مت ما بقدر خطة على وبناءا اجتاه مرسوم سلفا في برامج
األهلية تصبح املنظمة شرعية وسيلة وهذا ما يعني أن بأي أنفاقها ويجب عليها
من خالل برامجها أو خالل تأثير من وجودها ضرورة تبرر لم هي إذ تساؤل موضع

أخرى. مؤسسات مع وتنسيقها تعاونها

إدارته:  مقابل املشروع على الصرف حجم

اإلداري اجلهاز حجم بصغر العام، القطاع عن األهلية املؤسسات تتميز  نظريا
تعطيها امليزة هذه املشروع. نفس لتنفيذ  بالنسبة  التشغيلية، واملصروفات
يلجأ وبالتالي الزمن، ومحدودة ومتوسطة صغيرة مشاريع تنفيذ في أفضلية
الوضع أن وفي فلسطني، جند . احلكومية املؤسسة من أكثر اال هذا في إليها
موازنة من األكبر اجلزء التشغيلية والنفقات املصاريف تأكل  ما فكثيرا يختلف
النفقات اإلدارية وتذهب منه، صغيرة نسبة على التنفيذ يحصل املشروع، فيما
ومواصالت، قاعات وأجور  اخلبراء، ومكافآت  رواتب  شكل على عادة والتشغيلية
في هائلة زيادة يعني  ذلك  فان للمشروع مقيم أو أجنبي خبير  استقدام  مت وإذا
ويترك الفلسطينية األهلية املؤسسات غالبية في يسود الذي األمر  املصروفات

املستفيدين منه. وعدد جدوى املشروع على أثره

إلى النفقات تقليص مبدأ على تعتمد والتي اإلدارة في  املطلوبة النجاعة  أن 
األهلية املؤسسات  في  شك موضع  تزال ال املردود،  تعظيم مع ممكن قدر اقل 
ونقاش وأمرا يخضع جلدال سؤال، شرعيتها محل من الفلسطينية، وهذا يجعل

التصحيح. اجل من

املمول: مع شكل العالقة

املمولة، واجلهة  الدعم نوعية مثل  متغيرات املمول  مع  العالقة شكل يحكم
أجانب هم مموليها غالبية أن جند الفلسطينية، األهلية املؤسسات إلى وبالنظر
على يعتمد وهو قليل احمللي الدعم أن فلسطينيني، وتبني وغير عرب غير مبعنى
متقطع وهو  أيضا فيندر العربي  الدعم  أما  ، ووصايا  هبات  أو تبرعات مقطوعة
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حتديد في مشاركة أو رقابة وجود  عدم هو والعربي احمللي  الدعم أن سمات كما 
أو املنحة أو الوصية الهبة تقدمي على ويقتصر واستشارات. خبراء تقدمي البرامج أو
بحكم وضعيفة، معنوية الهبة هذه صرف على الرقابة تكون فيما للمؤسسة
املؤسسات هذه مثل تبني أو أهلية ملؤسسات التبرع ثقافة وغياب دميومتها، عدم
أنشطة رعاية احمللي اخلاص القطاع مؤسسات حتبذ حيث احمللي. اخلاص القطاع من

.ً وانتشارا رواجاً لها تخلق وعامة واسعة

األهلية املؤسسات  غالبية أن فيظهر األجنبي، التمويل صعيد على أما
التمويل هذا دولي، أو حكومي غير إما حكومي أو أجنبيا الفلسطينية تتلقى متويال
خبراء وتقدمي البرامج في حتديد املشاركة مثل آليات في لشروط تترجم يخضع
نوع أو محددة لبرامج تقدم ال التمويل أغلبية وتدريب، فيما وتأهيل ومستشارين

قضية إستراتيجية. تبني في املساواة على قدم املشاركة من

وتراكم املؤسسة، نشاط على استفهام عالمة تضع التمويلية األشكال هذه
البرامج حتدد التمويل، وال اجتاهات املؤسسة تتبع حيث تخصصها، وحتى إجنازاتها،
وباجتاه عكسيا سيرا يشكل وهو ما لها، جلب التمويل اإلستراتيجية التي ميكن
أكثر مشاريع، مقاول هنا فهي امليزان، في املؤسسة شرعية يضع كما املمول، رغبة
متخصص لدور استراتيجة ولها نظرة ومشرك للجمهور، لالحتياجات دارس منها

به. تقوم

األهلية: املؤسسات التشبيك بني حالة

إلى الفلسطينية،  األهلية املؤسسات بني  فيما العالقة تقسيم هنا ميكن
والتعاون والواجبات. واحلقوق العضوية محدد احتاد ضمن التواجد مبعنى التشبيك
والتشاور املعلومات تبادل على القائم والتنسيق مشتركة، بأعمال القيام مبعنى
بني السائدة العالقة التشاور هو أن جند هنا للعالقة. مستوى أدنى يشكل والذي
االنتشار بني في التشاور من أدنى التعاون أو التنسيق يعتبر فيما املؤسسات هذه
هي املؤسسات هذه أن مبعنى كمية فهو حالة التشبيك أما األهلية.  املنظمات
الوطني االحتاد الفلسطينية، أو األهلية املنظمات شبكة مثل احتادات في أعضاء
اآلن تزال حتى ال العضوية هذه ولكن اخليرية، اجلمعيات أو احتاد للمؤسسات األهلية،
جهة، من أدائها طريقة التكتم على كل مؤسسة بحكم محاوالت منشطة غير
ال أحيانا شروط التمويل من معلومات من جهة أخرى، عدا عن أن متتلكه ما وعلى
الوصول إلى على تساعد ال العضوية في شبكة أو احتاد أن أو بالتشبيك، تسمح
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العالقات فيما صعيد املؤسسات األهلية على وضع أن يعني وهذا متويل، مصادر
عام ووطني مجتمعي لدور على فهم غير قائم حدوده وأنه أدنى في زال ال بينها

األهلية(١٣). التجمعات هذه خالل ويتم التعبير عنه من لهذه املؤسسات

عالقات هي األهلية، بني املنظمات العالقات اغلب أن جند الوطني وعلى الصعيد
وطني، وهذا مستوى على التنسيق أو القطاعي التعاون يندر فيما محلية مناطقية
واحلرص التمويلية، عالقاتها بسرية مع االحتفاظ املؤسسات هذه جهد يكشف
شرعيتها في ما يضرب وهو العام، الوطني النشاط من املؤسسة أكثر بقاء على

اتمع. في التأثير وهو مهم مبدأ

السلطة:  مع العالقة حالة

السلطة مع املباشرة عالقتها تعتبر الفلسطيني األهلي العمل مؤسسات كل
أمناط العالقات بني السائدة هي القانونية والعالقة محكومة بالقانون، عالقة هي
السلطة مع مؤسسة هيئات ضمن فالتشبيك والسلطة. األهلية املؤسسات بني
أعمال ضمن التعاون عالقة كذلك كعالقة، األهلية املنظمات بني منتشر غير
أدنى تشكل والتي والتشاور عالقة التنسيق القانونية العالقة تلي فيما مشتركة

العالقات. مستوى
في كشريك وجودها يندر فيما مشاريع، في تنفيذي كشريك السلطة وتظهر
مع األهلية املؤسسات عالقة نطاق ويتركز التمويل، في يتقدم ويكاد التخطيط
زالت ال بينما العامة، السياسات في والتــأثير القطاعي، التنسيق في السلطة

األقوى. العالقة التشريعي املؤسسات األهلية مع الس عالقة تشكل
املؤسسات بني املتبادل والشد الشك من جو ساد الوطنية السلطة قيام ومنذ
إلى احلرص هذا ودفعها  السلطة عن استقالليتها على حرصت التي األهلية، 
مراقبة حقها من أن رأت التي السلطة وبني النزعة االستقاللية في أحياناً التطرق

املؤسسات. وبرامج هذه أعمال

مصادر باألساس هي التي التمويل على مصادر تنازعاً أساسا الطرفني وكان دافع
املؤسسات فيما سعت منه األكبر باجلزء تستحوذ أن السلطة  حاولت خارجية 
اجلمعيات اخليرية قانون إقرار مت حتى التمويل من هذا حصتها تعظيم إلى األهلية
تسوية مؤسسة كانت والتي احملافظني، هيئة وتشكيل األهلية، واملؤسسات

األهلية. واملؤسسات السلطة بني التمويل لتوزيع

ذكره سبق لدادوة، مصدر حسن ١٣
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لصياغة الهيئة هذه إطار في مشترك تعاون أو تنسيق أو تخطيط وجود يندر، فيما
ذلك نشاط املؤسسات األهلية في وحدود الفلسطيني اتمع  وحاجات أولويات

هذا اال. في مشاركتها أو السلطة وحدود تدخل

املؤسسات على السلطة بيروقراطية  فيه تـأخذ والذي الواضح،  التنافس هذا
مآخذ األجنبي، يقابله التمويل تخضع لشروط وأنها منعمة نخبة أنها األهلية
املؤسسات هذه مع تتعامل التي السلطة، على األهلية املؤسسات من أخرى
إداري بأداء  تتمتع  وال سلطة فساد ومحسوبيات وأنها جهة، من أمنية بطريقة

الفلسطيني. اتمع حاجات يلبي ناجح
يؤثر فذلك األهلي، احلاجة إلى مؤسسات العمل نفي السلطة تستطع لكن لم
رديفاً األهلية املؤسسات من الذي جعل األمر متويلها أيضا على سمعتها، وعلى

نفس الوقت. معها في ومتنافسا جهة التمويل، للسلطة من

يعتبر ال وهو املؤسسات األهلية، عمل لشرعية كمصدر القانوني األساس يبقى
في تطوير الضرورة يحدد ناظم، لوجود للحاجة نتيجة هو ما بقدر ً أساسياً، مصدرا
محددة رسمية فلسفة يرسي مبا بل وواجبات، حقوقاً يعطي مبا ليس التشريع
من تنطلق يجب أن التي الفلسفة هذه فلسطني. ومؤسسات في األهلي للعمل

أولوياته. حتديد في إشراكه سبل حول والتصورات اتلفة، اتمع احمللي حاجات

بني طويل  ونقاش جدل بعد فلسطني،  في األهلية اجلمعيات قانون صدر لقد
إلى الوصول ومت التشريعي  الس فيها مبا والسلطة األهلية املؤسسات ممثلي 
احلصول لكن املؤسسات األهلية لبناء شروطاً ووضع األهلي العمل لتنظيم أداة
هذه وتطابق الرخصة، صاحب إلثبات جدارة تكفي املهنة ال رخصة مزاولة على
ودرجة اتمع أولويات مع األهداف وتطابق وضعتها، التي األهداف  مع املمارسة

املؤسسات. االمتحان لشرعية هي املشاريع تنفيذ إشراكه في
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واملصادر: املراجع
للدراسات العربية بيروت، املؤسسة العام، م٢، القسم الفلسطينية املوسوعة -١

ص٦٤. والنشر
 ٢ http://www.powells.com

احلكومية غير املنظمات عالقات عزام، جابر محمد، جبريل  لدادوة، حسن -٣  
.٢٠٠١ اهللا، رام ماس، واملمولني، الوطنية السلطة ومع بعضها بني الفلسطينية،
عملية الفلسطينية في األهلية املنظمات لدور أوسع «رؤية الهادي، عبد عزت -٤

٢٠٠٤ اهللا، واإلمناء رام للبحوث بيسان مركز التنمية،
NGOs  Global Policy Forum NGO Credibility Crisis . Anton veder٥

 Michael Edwards ,Are NGOs Overrated? Why and How to Say «No.»  The  ٦
[١] World Bank, Washington DC

 

بني مشترك فلسطينية،مشروع نسويه منظمة أداء عن تقييم ،Roland dittl ٧
.٢٠٠٥ الفلسطينية، جلأن املرأة األملانية واحتاد واسترو كيرفي مؤسسة

 Sarah Lister, NGO Legitimacy, Technical Issue or Social Construct?,   ٨
.Institute of Development Studies, UK

٢٠٠٦٩ استطالع، حزيران أمان، -
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احلكومية غير في املنظمات النزاهة والشفافية
الفلسطينية

تقييم أولي
إعداد: حسن لدادوة

مقدمة

بدورها اعترافا الدولي، املستوى باهتمام كبير على احلكومية حظيت املنظمات غير
االهتمام هذا  ويجد والشعوب. الدول بني  العالقات مجال في ودورها  التنموي،
وفي املنظمات، هذه فيها تشارك التي واإلقليمية الدولية  املؤمترات في ترجمته
القمة مؤمتر اتلفة، مثل واإلقليمية الدولية البرامج في  بها خاصة بنود إفراد
املتحدة األمم  ومؤمتر باملرأة، املعني بكني ومؤمتر االجتماعية، للتنمية العاملي
تقارير مثل  االهتمام هذا الدولية والتقارير الدراسات تظهر وكذلك للسكان.

التنمية البشرية(١).
 

النسيج من مهما جزءا تشكل املنظمات هذه فإن الفلسطيني املستوى وعلى
وهي له، التنظيمية  البنية مكونات من رئيسيا ومكونا الفلسطيني، اتمعي 
املنظمات هذه جتاوزت وقد  الفلسطينية. التنموية العملية  في مهم  طرف
اخليرية واجلمعيات األهلية  املنظمات قانون بإقرار عملها  شرعية حول النقاش
في البحث إلى  الفلسطينية الساحة في النقاش وانتقل عملها. ينظم  الذي
قيامها بدور األدوار هذه ومن اتلفة. ااالت في دورها املنظمات وتعزيز تطوير هذه
في اتمع الفلسطيني. املساءلة روح وإشاعة الشفافية تعزيز مجال في نشط
النزاهة بدرجة كبيرة من تتحلى  أن يفترض دورها بكفاءة تأدية  تستطيع  وحتى
للمواطنني، خدماتها تقدمي في دورها يعزز  وهذا  وعملها. بنائها في والشفافية 
فعالة رقابة وتشكيل مساءلة احلكومة، في مجال رسالتها، وكذلك تأدية وفي

اخلاص. القطاع على

من العديد أجريت فقد التنموي، اتمعي دورها بأهمية اإلقرار مع وانسجاما
في تؤديها باألدوار التي التعريف مجال في الدراسات هذه وتأتي حولها. الدراسات

غير املنظمات دور عن دراسات مجموعة آسيا- االسكوا، ٢٠٠٣. لغربي واالجتماعية االقتصادية  اللجنة ١
نحو العشرين: القرن من التسعينات عقد خالل متابعتها وفي املؤمترات العاملية توصيات تنفيذ في احلكومية

املتحدة. مدونة سلوك. نيويورك: األمم

األول القسم
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وغيرها. والتأييد  الدعم وحشد والتثقيفية،  التنموية االغاثية،  اتلفة: ااالت
ومتويلها(٢). عالقاتها وشبكة املنظمات هذه كبناء مختلفة دراسات تناولت كذلك
احلكومية غير  املنظمات به حظيت الذي الكبير البحثي االهتمام هذا ورغم
وسلوك عملها في النزاهة زاوية من هذه املنظمات دراسة جتر لم الفلسطينية،
املنظمات هذه  نزاهة حول تشيع التي العامة االنطباعات وتعزز فيها. العاملني
في تأتي االنطباعات هذه  وأن خاصة  عملها. في النزاهة  قياس  إلى احلاجة من
الدراسة هذه وستقوم املنظمات. هذه حول الفرقاء اتلفني بني املساجلة مجال
الفلسطينية، احلكومية غير املنظمات عمل في والشفافية للنزاهة أولي بفحص
عليها، للقائمني املساءلة آليات وكذلك فحص موضوعي. مقياس على باالعتماد

مناهضة للفساد. املساءلة بيئة ونظم الشفافية ومبادئ النزاهة قيم باعتبار

في أخالقي أمان صمام األهلية، املنظمات ومنها املدني، اتمع مؤسسات وتشكل
األفراد بني العالقة تتوسط تكون. فهي أن هكذا يجب أو الفساد، محاربة مجال
واتمع األفراد فإن والشفافية للنزاهة املؤسسات هذه افتقدت فإذا  والدولة،
اتمع األخرى، مؤسسات الفساد في محاربة مجال عليها في يعول أداة يفتقدون
دائرة في أصبحنا املؤسسات هذه فسدت  فإذا  ومحاسبتها. مساءلتها وفي
تعزيز موضوع يكتسب البعض. لذا بعضها تغذي حلقاتها الفساد من شيطانية
إلى وحتتاج خاصة، حساسية األهلي العمل في املساءلة الشفافية ونظم مبادئ

باستمرار. تعزيزها

الوقت وفي ثقافة وسلوك، الفساد أن هذا املوضوع عاجلت التي بينت الدراسات وقد
صعبة ممارسته وجعل  محاصرته، الفساد كليا، ميكن اجتثاث فيه  ميكن ال الذي
ويتحقق ذلك الفساد. ملمارسة أمام الذين مييلون الفرص وتضييق الفاسدين، أمام

املثلث التالي: خالل من
الشفافية. على تقوم ممارسة -

املساءلة. روح تعزيز -
حتارب الفساد. مهنية ثقافة إشاعة -

هذه الدراسات: ومن ٢
فلسطني. اهللا- املدني. رام اتمع بناء في األهلية دور املنظمات .٢٠٠٢ واإلمناء، للبحوث بيسان مركز

السلطة الوطنية ومع بينها احلكومية الفلسطينية فيما غير املنظمات عالقات .٢٠٠١ وآخرون، حسن لدادوة،
ماس. اهللا: رام الفلسطينية واملمولني.

أبحاث معهد اهللا: رام غزة. وقطاع الضفة الغربية في احلكومية غير تعداد املنظمات .٢٠٠١ ياسر، شلبي،
(ماس). الفلسطيني االقتصادية السياسات
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األهــداف
التالية: األهداف حتقيق إلى الدراسة هذه تسعى هذه الرؤيا مع انسجاما

رصد  من خالل املنظمات هذه وعمل بناء في والشفافية للنزاهة أولي تقييم أوال:
خالل: من ذلك وسيتم قصورها. مواطن على والتعرف اال، هذا اجنازاتها في

للمؤسسة، نظام وعملها: أي وجود الشفافية في بنائها درجة رصد -١
بأنشطة املواطنني ومدى معرفة ألعضائها، وجمهورها. واضح ومعروف
تأدية وكيفية  خدماتها، على احلصول وكيفية  املؤسسة هذه وبرامج
حيث من سيما ال املعلومات عنها، يوفر نظام هناك وهل اخلدمة، هذه
وهل عليها. احلصول وشروط توفرها ومكان عليها احلصول كيفية
محليني، شركاء وبرامجها مع أنشطتها املنظمة بتنسيق هذه تقوم
وأنواع حجم عن الكشف مدى إلى املستهدف؟ باإلضافة اجلمهور مع أو

إيراداتها ونفقاتها.

مقدم مساءلة تضمن  آلية  توجد هل  املساءلة:  نظام على التعرف -٢
قبل من فيها) العاملني أو دوائرها أحدى أو األهلية (املنظمة اخلدمة
ترفع املؤسسة عمل عن دورية تقارير توجد هل العالقة؟ ذات  األطراف
نظام هل هناك عليها؟ باالطالع للجمهور ذات العالقة ويسمح للجهات
فيها الشكاوي والبحث باستقبال مختصة جهة وهل هناك للشكاوي؟
املسؤولية لتحمل مستعدة اجلهات املسؤولة وهل إجابات عنها؟ وتقدمي

الشرعية؟. مرجعياتها أمام أعمالها عن

هذه شرعية مبصادر املساءلة عالقة  فحص سيجري اإلطار  هذا وفي
ذلك وربط املنظمات. هذه يسائل أن له يحق من وبالتالي املنظمات(٣)،
اجلهات هي ما أي املنظمات، هذه ظله في تعمل الذي القانوني باإلطار
املعلومات، تدفق بحرية املساءلة عالقة تسائلها؟ وكذلك مقاربة التي
هذه تساءل حولها أن ميكن التي اجلوانب هي ما وحتديدا ذلك. وحدود
هذه ضوابط هي وما ؟  وتبريرها قراراتها تفسير فيها  مبا املنظمات
يتم التي والوسائل الطرق هي وما تساءل؟ ماذا عن أي العملية؟

آليات املساءلة؟ هي ما أي املساءلة؟ بواسطتها

يتوفر هل املهنية: أي واملعايير باألخالقيات االلتزام مدى  على التعرف  -٣
ويحدد عملهم في املؤسسات  هذه موظفي يرشد للعمل دليل

في الدراسة. خاص باب الشرعية في سيعالج موضوع ٣
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عمل من املستفيدة واألطراف املواطنني وجتاه جتاه زمالئهم سلوكهم
وتشجيع بلورة توفره على حال في الدليل يقوم هذا وهل منظمتهم؟
للمواطن اخلدمة إلى تقدمي وتسعى واحملسوبية؛ الفساد محاربة ثقافة
أنظمة يتوفر وهل مهنية؟ وبطريقة املواطنني بني املساواة قاعدة على
عند املكتوب بالنظام االلتزام يتم وهل مبوجبها؟ العمل يتم مكتوبة
آليات الرقابة هي فما التجاوزات حصلت وإذا هناك جتاوزات؟ أن أم توفره
اخلدمة بتقدمي املوظفون يقوم وهل التجاوزات؟ هذه على واحملاسبة

املواطنة؟. االلتزام بقيم أساسه وواجب التزام بوصفها للمواطن
  

العمل  املنظومة وبيئة في واخللل مواطن القصور تعالج تقدمي توصيات ثانيا:
بهدف املنظمات، هذه في العاملني نزاهة من وتعزز الفساد، مقاومة تضعف التي

اتمعي. املنظمات هذه دور تعزيز

الدراسة منهجية
خالل: من السابقة األهداف سيجري حتقيق

«نظام النزاهة كتاب خاصة املوضوع، بهذا العالقة األدبيات ذات مراجعة -١
في عليه اعتمدنا الذي  املرجعية» كتاب الفساد: مواجهة في العربي

املنظمات. في هذه واملساءلة الشفافية قياس مؤشرات بلورة
في الفساد حول  رأي  واستطالعات ومسوح دراسات على االعتماد  -٢

بناء هذه املنظمات. احلكومية، وحول غير املنظمات
بناء على للتعرف فاعلة، وشبكات رئيسية، منظمات وثائق مراجعة -٣

عملها. املنظمات وآلية هذه
املنظمات من  لعدد للمنظمات  االلكترونية الصفحات مراجعة -٤

الكبيرة.

إطار في  املنظمات هذه تصنيف خالل  من املنظمات هذه عمل رصد وسيتم 
التالية: األبعاد مجموعات حسب

مفتوحة، عضوية منظمات ذات املنظمات: هذه في طبيعة العضوية -١
ضيقة. عضوية ذات ومنظمات اخليرية، مثل اجلمعيات

صغيرة. وأخرى كبيرة، منظمات حجم املنظمة: -٢
دعاوية ومنظمات إغاثية، ومنظمات تنموية، منظمات عملها: مجال -٣

حلشد الدعم. وهادفة
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بأنها الشفافية الفساد مواجهة  في  العربي  النزاهة  نظام كتاب يعرف
بينها العالقة  وفي املؤسسة داخل واإلجراءات األنظمة بوضوح «تتعلق
واألهداف والغايات اإلجراءات وعلنية خدماتها، من املواطنني املنتفعني وبني
عامة بوجود سياسة الشفافية ربط  وكذلك العامة»، عمل املؤسسة في
املعلومات على احلصول في املواطن  حق وضمان املعلومات، عن «لإلفصاح

العامة.» أعمال اإلدارات الالزمة عن
الشفافية  تعزيز «نزاهة-  مشروع  قبل من املعدة التدريبية املادة  تقدم
مؤشرات على يشتمل تعريفا أمان أعدته الذي األهلي»، العمل في واملساءلة
املستويات، جميع على وإدارة املؤسسة، التزام قيادة في: وتتمثل الشفافية، 
التي مجمل األمور للجمهور حول املطلوبة املعلومات أو إتاحة وتعميم بنشر
تقدم من التي  األعمال ومجمل واخلدمات، والقرارات اإلجراءات جميع تخص
أو شخص أي من الطلب، أثناء أو طلب، دون دوري بشكل وتوفيرها املؤسسة،

املؤسسة. في املسؤولني األشخاص حول معلومات وكذلك مهتم،

على يحرص احلكومية،  غير املنظمة في اإلداري  أو املسؤول فإن وبالتأكيد
حق أما أعني اتمع. حتت يؤدي مهامه دام النزاهة ما إطار في نشاطه تقدمي
فيأتي العامة ونشاط الهيئات بناء حول املعلومات على احلصول في املواطن
العامة. عن بالنيابة بل تخصها ال مبعلومات حتتفظ العامة املؤسسات «أن من
حالة في إال املعلومات هذه على احلصول لألفراد يحق املبدأ هذا على وبناءا
تتعلق كانت إذا أو نادرة»(٤)، حالة وهذه العامة للمصلحة سرية إبقائها ضرورة

بخصوصية األفراد.

وإتاحة للنشر  وحدود ضوابط يوجد هل  هنا، نفسه يطرح الذي والسؤال 
هناك كانت وإذا وأنشطتها؟ باملنظمة املتعلقة البيانات على الفرصة لإلطالع
املنظمة؟. بيانات على االطالع للجميع يحق وهل هي؟ فما وضوابط حدود
بشكل بشأنه والتقرير ذلك بحث املسؤولة الهيئة على  احلاالت جميع في 
املؤسسة توضع في بعينها حتديد جهة ضرورة مع ويعلم به العاملون مكتوب

لديها. املعلومات

اليونسكو. نيودلهي: مقارن. قانوني مسح املعلومات: حرية توبي، ٢٠٠٣. مندل،  ٤

الشفافية
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مؤشرات الشفافية

وتشمل: للشفافية، أعاله الواردين التعريفني الدمج بني على املؤشرات هذه تستند
وبرامجها، عملها، وفلسفة املنظمة، أهداف حول واضحة وثائق توفر -

وإتاحتها للجمهور.
التنظيمي والهيكل األساسي النظام حول للجمهور معلومات توفير -

املؤسسة. وميزانية املوظفني، وكذلك نظام للمنظمة،
خطط املنظمة، وإشراك اجلمهور لالطالع على للجمهور الفرصة إتاحة -

عليها. والتعليق اخلطط هذه صياغة في
مع محليني، أو شركاء مع وبرامجها أنشطتها بتنسيق املنظمة - قيام

املستهدف. اجلمهور
على احلصول وكيفية املنظمة  وبرامج  بأنشطة  املواطنني تعريف  -

اخلدمة. هذه تأدية وكيفية خدماتها،
وعالقاتها. ومتويلها املنظمة نشاطات حول دورية تقارير نشر -

للجمهور املعني. عن املعلومات واإلفصاح للنشر سياسة عامة وجود -

ووجود واملعلومات والوثائق، البيانات توفر من خالل يتم اال هذا في التركيز أي أن
اجلمهور. قبل عليها من احلصول أسس عامة حتدد سياسة

وهي: الشفافية، بأبعاد السابقة املؤشرات وتتعلق
اجلمهور؟ أمام نشرها، ووضعها ميكن التي البيانات هي ما املضمون: *

بالبعد  يرتبط وهذا بياناتها، املنظمة تنشر أين ومكانه: النشر نطاق *
هم أعضاء هل النشر: من املستهدف وهو اجلمهور للشفافية، الثالث
اجلميع؟. أم بشكل عام؟ اجلمهور أم املستفيدين؟أم املنظمة؟ وموظفي

حجم وحتديدا املنظمة، حجم حسب املؤشرات هذه تطبيق قابلية وتتباين
فاملنظمات نشاطها). فيه متارس الذي اجلغرافي عملها (النطاق ونطاق أنشطتها،
تتبع إلى ال حتتاج حي)، (قرية، احمللي اتمع مستوى على تعمل والتي الصغيرة،
ظاهرة تكون ونشاطها ومتويلها بنائها  فآلية بتفاصيلها.  السابقة املؤشرات
احلكومية غير املنظمات من ٪٣٥ املثال سبيل فعلى احمللي، وألعضائها. للمجتمع
متطوعني بواسطة وتسير أعمالها بأجر، موظف فيها أي يكن لم الفلسطينية
هذه ومعظم ٢٠٠٠ (شلبي، ٢٠٠١)(٥)، للعام احلكومية املنظمات غير تعداد حسب

الفلسطينية. األهلية املنظمات واقع على عام مؤشر تقدم لكنها نسبيا، قدمية أن البيانات رغم ٥
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فما كذلك األمر دام وما ريفية. ثقافية ومراكز وأندية خيرية املنظمات جمعيات
بآليات االهتمام أو األهلية، املنظمات في العاملني للموظفني نظام  وجود داعي
على تركز أبسط، مؤشرات اعتماد  ميكن املنظمات لهذه وبالنسبة التوظيف.
وإتاحة واللجان)، العامة والهيئة (اإلدارة  القيادية الهيئات  اجتماعات انتظام 
عمل من املستهدفني (أو اتمع احمللي في واملواطنني املنظمة أعضاء أمام الفرصة

االجتماعات. وملخصات مبحاضر التقارير لالطالع على املنظمة)

األهلية املنظمات في الشفافية

الصغيرة املنظمات في الشفافية تعزيز تواجه التي املهمة التحديات من
السياسي االستقطاب عاملي محلي، نطاق على تعمل والتي فلسطني، في
سياسية أو عشائرية  جماعة سيطرة  االستقطاب بهذا واملقصود والعشائري.
املنظمة، وتوظيف بأنشطة استئثارها وبالتالي األهلية، املنظمة على فصائلية
املواطنني التعامل مع معيار غياب أي اآلخرين. إلقصاء املعلومات على سيطرتها
مجال واحملاباة في احملسوبية حسابات عن بعيدا املساواة، مبدأ احترام على أساس

املساعدات. توزيع مجال حتى أو التوظيف

ثقافة تسود حيث الفلسطينية، األهلية املنظمات عمل تقييم حول اجلدل مييل
إما اللجوء واحدة: سلة في كلها يضعونها أي العامة، التقييمات في إطالق اجلمهور
تشخيص في يفيد  ال وهذا  مطلق.  سلبي تعميم أو إيجابي مطلق  تعميم إلى
األهلية فاملنظمات دورها. تعزيز مجال  في  يفيد  ال  أنه كما  املنظمات، هذه واقع 
بنائها في الشفافية  ملعايير مراعاتها  حسب ومتدرجة  متنوعة،  الفلسطينية
دقيق بتقدمي تقييم تسمح ميداني) (مسح ميدانية معلومات تتوفر ال لكن وعملها.
رأي استطالعات مصدرها املتوفرة والبيانات املنظمات، هذه في الشفافية ملمارسة
التي استطالعات الرأي إلى إضافة األهلي، العمل سلوك انطباعه عن حول اجلمهور
هي األهم املراجعة ولكن األهلية، املؤسسات العاملني في رأي حول أمان أعدتها
من املؤسسات األهلية املعروفة عدد على وثائق باالطالع الدراسة هذه في متت التي
عملها وبرامج وموازنتها السنوية نظامها وشملت بها تزويد أمان على وافقت والتي
تعبر لكنها االستطالعات نتائج هذه أهمية عملها. ورغم بشأن نفذت وتقييمات
لواقع مطابقة وليست، بالضرورة، املنظمات، هذه واقع حول انطباعات اجلمهور عن
جرى الشفافية، مؤشرات تتعلق ببعض متفرقة إلى بيانات املنظمات. باإلضافة هذه
املنظمات. عمل هذه من أخرى جوانب دراسة على ركزت إطار أبحاث في جمعها

البيانات. هذه أهم يلي فيما وسنعرض
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اجلمهور انطباعات

األهلية املنظمات أوضاع حول العام الرأي اال على «استطالع هذا في سنعتمد
نفذه الذي واملساءلة»  الشفافية ومبادئ  لقيم  مراعاتها ومدى الفلسطينية
حيث ١٥-١٨ حزيران ٢٠٠٦. من الفترة في أمان واملساءلة النزاهة أجل من االئتالف
يعتقدون الفلسطيني من اجلمهور كبيرة نسبة أن هذا االستطالع إلى أشارت نتائج
نسبة قليلة ترى مع ذلك ،(٪٥٧) الفلسطينية األهلية املنظمات فساد في بوجود
األخرى املؤسسات في الفساد يفوق املنظمات هذه في  الفساد أن  اجلمهور من
املنظمات، أي هذه في فساد حاالت على اطلعوا وأفاد نصف املبحوثني أنهم .(٪٣)
أشخاص من معلومات على بناءً أو شخصية، جتارب على مبنية انطباعاتهم أن

لهم. مقربني

حوالي أن إلى النتائج أشارت فقد بالشفافية، للمؤشرات املتعلقة بالنسبة أما
يعني مؤشر وهذا املنظمات. بهذه متعلقة بيانات على املبحوثني اطلعوا من ٪٢٢
عليها. باالطالع  للجمهور  تسمح أو بياناتها، تنشر أهلية منظمات  هناك أن
هذه في الشفافية ضعف أو غياب على مؤشر يعني ال النسبة هذه تدني بينما
قد املنظمات هذه تخص بيانات على املبحوثني من ٪٧٨ اطالع ألن عدم املنظمات،
األهلية باملنظمات يتعلق ما ومنها شخصي، هو ما منها عديدة، أسباب إلى يعود
هذه أن (٪٧٠) املبحوثني معظم لدى  انطباع يسود السياق نفس  وفي نفسها.

وهيكلتها. وأنشطتها، حول برامجها بيانات توفر املنظمات ال

هذه تترجم  حيث مهمة، احلكومية غير  املنظمات  حول االنطباعات وهذه
ونشاطها. ببرامجها يتعلق فيما املنظمات جتاه هذه موقف اجلمهور االنطباعات
واألدق بناء احلكم املنظمات. هذه واقع بالضرورة تعكس ال انطباعات تبقى لكنها

موضوعي. مقياس بيانات على باالعتماد املنظمات هذه شفافية درجة على

الشفافية واقع حول مهمة بيانات أمان نفذته الذي الثاني الرأي استطالع ويقدم
فيها(٦). العاملني نظر وجهة من الفلسطينية األهلية املنظمات  في والنزاهة
لكنه الفساد، من تعاني األهلية املنظمات  أن  العينة أفراد من ٪٨٦٫٥ أفاد فقد
هذه أن  أفادوا الذين نسبة بلغت حيث منخفضة، أو متوسطة بدرجات فساد 
فساد من تعاني أنها ٪٤٨٫٨ ذكر بينما ،٪١٦٫٥ كبير فساد من تعاني املنظمات

تصدر  أي هذه املنظمات، في العاملني يقيس رأي فهو األول، من املسح أوضح صورة املسح هذا يكتسب  ٦
والبقية ٪٤٨٫٤ واملوظفني ،٪٤٩٫٥ العينة في اإلدارة أعضاء نسبة بلغت فقد عملية، جتربة عن آراؤهم

مستفيدين.
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وجهة من الفساد ويتركز متوسط. فساد من تعاني أنها ذكروا و٢١٫٣٪ متوسط،
أن املبحوثني ٤٦٫٣٪ من أفاد فقد اإلدارة، مجالس أعضاء أوساط في املبحوثني نظر
املدير اإلداريون، خاصة املوظفون يليهم للفساد، ممارسة اإلدارة أكثر مجالس أعضاء
أن ٪١٦٫٦ وقال للفساد، ممارسة أكثر العادي املوظف أن ٪٥٫٦ أفاد بينما ،(٪٣١٫٢)

فسادا. هي األكثر املذكورة سابقا غير أخرى جهات

املبحوثني، أطلقها التي الفساد حول السابقة األحكام مصداقية  وتتراجع
املبحوثني من ٪٣٠ أفاد فقد يسمعه، على ما أحكامه اعتمادا أصدر فمعظمهم
من بكثير أقل النسبة وهذه األهلية، املنظمات في فساد حاالت على اطلعوا أنهم
الفساد. تعاني من الفلسطينية أن املنظمات األهلية إجاباتهم في أكدوا الذين
التقييم بأجواء يتأثرون فيها  والعاملني املنظمات هذه أعضاء فإن  يبدو وكما
غير انطباعات هي منهم  كبيرة نسبة أحكام أن وكذلك لنزاهتها،  السلبي

ملموسة. مدعومة مبعطيات

املسؤولني، واحتياجات ألغراض املؤسسة موارد استخدام أن املسح وأظهرت نتائج
لألقارب واخلدمات املساعدات تقدمي في واحملاباة التوظيف، في واحملسوبية والواسطة
كما الفلسطينية األهلية املنظمات في انتشارا األكثر األشكال هي  واملعارف
رشوة. حاالت شاهدت قالت أنها نسبة أقل بكثير التالي. بينما اجلدول يظهر من
مبمارسات تتعلق املبحوثني من قبل مشاهدتها متت احلاالت التي أن ومن الواضح

عامة. بصورة وامتيازاتهم املسؤولني،

املبحوثني عليها اطلع التي الفساد ومظاهر أشكال

الفساد %أشكال
في التوظيف واحملسوبية %84.10الواسطة

عن املسؤولني واحتياجات ألغراض املؤسسة وممتلكات موارد استخدام
املؤسسات

83.30%

واملعارف لألقارب واخلدمات املساعدات في تقدمي %82.40احملاباة

للقانون مخالفة مالية المتيازات املؤسسات على القائمني 57.6اكتساب

الوصف مع يتناسب ال نحو على املوظفني لكبار عالية مالية رواتب حتديد
جهد من يتطلبه وما الوظيفي

60.80%

اخلدمة لتقدمي رشوة على %20.80احلصول
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على ضوء غير احلكومية املنظمات في الشفافية واقع
بياناتها مراجعة

املتعلقة بعض املؤشرات تناولت دراسات سابقة على هذا القسم بيانات تعتمد
مراجعة على باالعتماد أو الفلسطينية، احلكومية غير املنظمات في بالشفافية
على االطالع أو الكبيرة، احلكومية غير املنظمات لبعض االلكترونية الصفحات 
عامة مؤشرات يعطي يتوفر ما فإن لذا والشبكات احمللية. املنظمات بعض بيانات

هذه املنظمات. في واقع الشفافية حول

املؤشرات التالية:  من خالل الشفافية قياس جرى (٧)(٢٠٠٢) بيسان دراسة في
أنها أفادت العينة في من املنظمات ٪٦٢٫٣ منتظمة، سنوية تقارير وجود *

سنوية. تقارير تعد
مالية تقارير تعد أنها أجابت ٪٦١٫٨ مدققة، تقارير مالية سنوية وجود *

مدققة.
للعاملني املنظمة في بها املعمول  والنظم  اإلجراءات كافة توضيح *
تقوم أنها العينة من ٪٧٩٫٢ وأجابت نشاطاتها، من واملستفيدين

بذلك.
يتوفر أنه ٪٥٦٫٤ لديهاأفادت ٪٥٦٫٤ فادت حيث برنامجية، وثيقة وجود *

برنامجية. وثيقة لديها

الشفافية من أجواء في نشاطاتها متارس املنظمات غالبية أن البيانات هذه تفيد
ممارسة مدى لقياس ليست كافية املؤشرات لكن هذه املذكورة. املؤشرات حسب 
لكن ذاته، بحد مهم املالي أو السنوي التقرير فوجود املنظمات. هذه الشفافية في
وأن خاصة التقارير. هذه في املضمنة البيانات التقارير، وحدود هذه مضمون األهم
التجربة لكن االختصاص.  لوزارة سنوية تقارير تقدمي املنظمات هذه يلزم القانون
نزاهة على أو كافيا على الشفافية، مؤشرا ليس التقرير بحد ذاته أن تقول العملية
اإلنسان حقوق مجال في العاملة املنظمات إحدى كانت سبيل املثال فعلى املنظمة.
واسع. مالي فساد وجود فيها الحقا تبني لكن واإلدارية، املالية املدققة تقاريرها تنشر

النسوية املنظمات فاعلية حول (٢٠٠٥) املرأة وإعالم معلومات ملركز دراسة وفي
حول الدقيقة املعلومات غياب في تكمن مهمة، مشكلة برزت غزة  قطاع في
في الشفافية درجة على مؤشر بحد ذاته النسوية، وهذا األهلية املنظمات أوضاع

بشكل عشوائي. سحبها منظمات جرى العينة ٢٠٧ شملت  ٧
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العامة، للشعارات أقرب هذه املنظمات أن أهداف الدراسة وبينت املنظمات. هذه
مالئمة أرشفة  إلى تفتقر  أنها  كما للقياس. قابلة محددة  أهداف  إلى وتفتقر 
خلصت إليها التي النتائج ورغم أهمية بياناتها(٨). عدم دقة ما يعني ألنشطتها،

(٣٩ منظمة  األهلية املنظمات من محدود عدد تخص تبقى لكنها الدراسة، هذه
غزة). (قطاع محددة جغرافية منطقة وفي فقط)

أمان نفذه الفلسطينية الذي األهلية املنظمات في والشفافية النزاهة أما مسح
معظم أن  تبني فقد املنظمات هذه في العاملني من عينة  على  (٢٠٠٧ (شباط
أخرى(٥٣٫٨). ملنظمة أو ملنظمتهم وإدارية مالية تقارير على اطلعوا املبحوثني
أهلية ملنظمة مالية تقارير يطلعوا على لم أنهم املبحوثني من ٪١٢٫٣ أفاد فيما

إدارية. تقارير على يطلعوا لم و٩٫٨٪ فلسطينية،

ووضعها حجمها، أبعاد حسب األهلية املنظمات في الشفافية  نقاش وقبل
من الشفافية: مستويني بني التمييز من املفيد القانوني، ونشاطها،

فيها، والعاملني املنظمة ألعضاء البيانات توفير وهي الداخلية، الشفافية *
حول من املعلومات األقصى احلد توفير على تقوم عامة سياسة وجود أو
التوظيف وآليات ونشاطها، لعملها الناظمة والقواعد املنظمة هيكل

فيها.
املستهدفني خاصة للجمهور، البيانات توفير وهي اخلارجية، الشفافية *

املمولني. إلى إضافة والباحثني، املنظمة نشاط من واملنتفعني

املنظمة الشفافية حسب حجم

اتمع نطاق على أنشطتها نشاطها) (حسب الصغيرة متارس معظم املنظمات
لكن وأنشطتها. باملنظمة معرفة جيدة هذا اتمع لدى يكون وفي العادة احمللي،
مجهر حتت احمللية املنظمة وضع عن قاصرة  تبقى  الرسمية غير املعرفة هذه
بعيدا أي نفسه. الوقت وجلمهورها في للمنظمة منصف احمللي بشكل اتمع
وجود عن تغني ال نفسه الوقت وفي والسلبية. االيجابية واملبالغات اإلشاعات عن

جلمهورها. البيانات توفير على وتقوم بالشفافية، تتسم نشر سياسة

مجالت هذه املنظمات هي بأنشطة املتعلقة البيانات لنشر الشائعة والطريقة
نطاق على توزع  ومطويات) (بيانات قصيرة  نشرات  أو املؤسسة، مقر  في احلائط

.٢٠٠٧/٢/١٠  www.pwc.org  ٨
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بالواردات تقارير ترفع وغالبا قليلة، املنظمات ميزانيات هذه العادة وفي اتمع احمللي.
العامة). والهيئة اتصة، (الوزارة اتصة للجهات واملصروفات

هذه في درجة الشفافية اخلارجي على والدعم احلكومية(٩)، املتابعة عاملي ويؤثر
إيجابا الدور، ممارسة هذا حال في الوزارة اتصة، متابعة تؤثر وبدون شك املنظمات.
بدورها اتصة الوزارة تضطلع فطاملا املنظمات.  هذه في الشفافية على درجة
القانون، تطبيق  استحقاق أمام املنظمة نفسها جتد املنظمة، عمل متابعة في
القيادية الهيئات اجتماعات مبحاضر ملخصات توفير فيه مبا الداخلي، ونظامها 
دورية ضمان وكذلك املنظمة، بنشاط  املتعلقة اتلفة التقارير وتوفير اتلفة،
الشؤون مديرات بعض قامت عندما  واضحا هذا وكان واالنتخابات.  االجتماعات
وتقدمي القانون، وفق أوضاعها اخليرية اجلمعيات تسوية موضوع مبتابعة االجتماعية
تراجع لكن وإجراء االنتخابات. مرجعياتها، اجتماعات مواعيدها، وعقد في التقارير
وسمح إلى تراجع هذه العملية، أدى مختلفة عوامل ال نتيجة هذا في دور الوزارة
طويلة، سنوات منذ اجلمعية رأس على اجلمعيات بعض في إدارية هيئات  ببقاء 

العامة. الهيئة دور وتهميش

تفتقر الفلسطينية احلكومة أن فرضية من ننطلق أن علينا السياق هذا وفي
يقود وهذا الدراسة، حتى إعداد هذه األهلي العمل جتاه واضحة رسمية لسياسة
حسب املنظمات هذه جتاه الهيئات الرسمية من قبل متعددة انتقائية مواقف إلى
هذه املنظمات على مع السلطة تعامل يقوم العادة وفي املعني، املسؤول موقف
احلاكم) لالجتاه (تابعة بعينها منظمات  دعم  فيجري وظيفي، سياسي أساس
ذلك ويشمل معارضة، لقوى  تابعة  أنها على تصنف  أخرى  منظمات وإعاقة
وإجراءات شروط في القانون) وروح نص  عن  بعيدة  أي (وذاتية، مزدوجة معايير
لعدد الترخيص منح اال هذا في املهمة املؤشرات ومن املتابعة. أو الترخيص، 
املنظمات هذه ملباشرة متابعة  دون سياسي معني لون من املنظمات من كبير
الصحيحة، العمل وأعراف بالقانون املنظمات هذه التزام متابعة أو لعملها،
تساهم والتي الوهمية، املنظمات من كبيرة  أعداد بوجود  الوضع هذا وسمح
من مع احلكومة صراع في لتوظيفها مهيأة أنها خاصة األهلي، العمل إرباك في

منافسيها. أو خصومها تصنفهم

ولو باحلد  بشكل منهجي، العام ٢٠٠٧ األهلية حتى املنظمات عمل مبتابعة اتصة الوزارة تقوم ال لألسف ٩
وزارة يخول األهلية املنظمات أن قانون رغم الداخلية لوزارة تقاريرها املنظمات برفع بعض قيام األدنى. ويالحظ

واملالية). (اإلدارية الدورية التقارير منها وتلقي املعنية، املنظمات متابعة االختصاص
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اخلارجي الدعم تأثير
 

والنشر املمول، للمشروع للترويج اجلهة املمولة باشتراطات من الدعم عادة، يترافق
املانحة). للجهة شكر بالفعاليات، وتقارير النشاط، لترويج (حملة نشاطاته حول

مقابل احمللية، املنظمة على قاعدة اإلدارة اعتماد من يضعف التمويل اخلارجي إن
وكذلك يؤدي التمويل. اتفاقية متطلبات حتقيق وحتديدا املمول، مع روابطها تقوية
وبالتالي جماهيري، غير نخبوي طاقم على االعتماد العادة، إلى في التمويل اخلارجي،
السلبية اآلثار  أن  إلى التنويه الضروري ومن  املنظمة. قاعدة دور تراجع إلى يؤدي
املؤسسة. إدارة بإرادة حتقيقها يرتبط إمكانية هي بل حتمية، ليست للتمويل 
غياب األهلي  للعمل املقدم  اخلارجي للدعم السلبية اآلثار احتماالت من ويزيد
إلى وجود يقود رسمية فغياب سياسة هذا الدعم. مع للتعامل سياسة رسمية
من موقفها بتحديد منها كل منظمة، حيث تقوم كل قبل من متعددة سياسات
دور ويقوي منها، كل دور يضعف وهذا إنفراد، على وأولوياته واشتراطاته الدعم هذا

احمللي. اتمع تأثير من يضعف حاصل الدولية املانحة، وحتصيل األطراف

لالنغالق تؤدي الفئوية العصبية

تدني في احمللية املنظمات  بعض  في والعشائري السياسي  االستقطاب ساهم 
هذه في  العامة الهيئة وأن خاصة املنظمات، هذه  عمل  في الشفافية  درجة
أن دون املسيطرة اجلهة أنصار حشد أساس  على توسيعها يجري املنظمات
ممثل أو  احلزب أو الفصيل  لدعم االنتخابات يوم احلضور  سوى دور أي لهم يكون 
األولوية وتعطي  القيادية، الهيئات متابعة في دورها من يضعف وهذا العائلة، 
املقابل وفي عليها.  املعنية والعشائرية السياسية اجلهة سيطرة استمرار إلى
واملوقف الفالنية، للجهة تابعة املنظمة هذه اجلمهور أن لدى منطي تصور يتشكل
تصنف مجتمعية ثقافة تتولد املسيطرة عليها. مبعنى اجلهة من موقف هو منها
موقفها وحتدد عليها،  املهيمنة والعشائرية  السياسية  اجلهة  حسب املنظمات
هذه عمل جدي لتقييم اهتمام إيالء دون لهذا التصنيف، تبعا من هذه املنظمات
حتى أو أجلها. من أنشئت التي باملسؤوليات التزامها مدى  تقييم أو املنظمات،

عضويتها أو هيئاتها. في الرغبة باملشاركة أو املطالبة

حجم ولديها واسع، مكاني نطاق على نشاطها فتمارس الكبيرة أما املنظمات
ممولة جهات مع واسعة عالقات في وتدخل متعددة، وبرامج نشاط كبير نسبيا،
بعمل العالقة ذات واإلقليمية الدولية التغيرات مع تتفاعل وهي  مختلفة،
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وغيرها). واملساءلة والشفافية الصالح، احلكم مبقوالت األهلية (التأثر املنظمات
األهلية املنظمات إجمالي من لهذه املنظمات العددية النسبة عن النظر وبغض
األهلية تعطي املنظمات التي هي العامة وصورتها فإن نشاطها الفلسطينية،
موجهة األهلية  املنظمات حول اجلمهور  انطباعات كانت ورمبا  العامة. صورتها

باألساس إلى هذه املنظمات(١٠).

املؤسسات، هذه عمل شفافية حول كافية وموضوعية ميدانية بيانات توفر ال
هذه شفافية واقع حول عامة صورة ولتقدمي متباينة مصادر على باالعتماد لكن

مراجعة وثائقها: ضوء على فيها الشفافية ملؤشرات عرض يلي فيما املنظمات،

توفير  ويرتبط وبرامجها. عملها، وفلسفة املنظمة، أهداف حول وثائق عادة تتوفر
جزء الوثائق اخلارجي، وهذه التمويل متطلبات خاصة عملها، هذه الوثائق بشروط
تلجأ املنظمات هذه من كبير عدد لكن التمويل. وجتنيد للمنظمة الترويج آلية من
التنموي، دورها  على التأكيد مثل بالعمومية، تتسم وثائق واعتماد صياغة  إلى
هوية من يجعل  ما ومختلفة،  عديدة نشاط مناطق تتواجد العنوان  هذا  وحتت
رابط ال مختلفة ميادين في بالعمل لها ويسمح واضحة، غير املنظمة نشاط

بينها.

االجنليزية،  باللغة وثائقها إعداد إلى املنظمات بعض  تلجأ السياق نفس وفي
خاص وبشكل هذه الوثائق، لالطالع على احمللي اجلمهور املمول وليس وتستهدف
املمولني. للمنظمة بني الترويج احلالة، هذه في النشر، وظيفة وتكون البرنامجية.
حضور من أضعف للجمهور الوثائق هذه إتاحة مؤشر حضور فإن عامة وبصورة
ويعود هذا املؤشر، هذا في إلى حتسن العام االجتاه ويشير الوثائق. هذه وجود مؤشر
التمويل، من اتفاقيات جزء املنظمة ملشاريع الترويج التالية: العوامل إلى التحسن

أنشطة املؤسسة. في املشاركني استقطاب إلى املوضوعية واحلاجة

والهيكل التنظيمي  األساسي للجمهور حول النظام معلومات توفير مؤشر أما
احلضور ضعيفة فهي املؤسسة وميزانية املوظفني، نظام وكذلك للمنظمة،
بعض فيه تعمل الذي الوقت ففي عام. بشكل الكبيرة األهلية املنظمات في 

على  نشاطها متارس املنظمات من األكبر النسبة أن احلكومية العام ٢٠٠٠ غير املنظمات تعداد أظهر ١٠
على نشاطها متارس احملافظة، و١٩٫٣٪ مستوى على نشاطها متارس و٢٥٫٣٪ ،(٪٣٧٫٤) السكاني التجمع نطاق
غزة. قطاع أو الغربية الضفة مستوى على نشاطها متارس (٪١٧٫٩) والبقية الفلسطينية، األراضي مستوى
خيرية جمعيات إما احملافظة أو السكاني التجمع مستوى  على نشاطها متارس التي املؤسسات  ومعظم
الغربية الضفة في احلكومية املنظمات غير تعداد .٢٠٠١ (شلبي، محلية ثقافية مراكز أو نوادي، أو صغيرة،

ماس). اهللا: رام وقطاع غزة.
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أخرى فإن منظمات املعني، للجمهور ونشرها النظم، هذه توفير على املنظمات
ميزانية إعداد املنظمات هذه في ويفترض ملوظفيها. البيانات هذه مثل توفر ال
توفر املنظمات هذه من العديد أن  من بالرغم قانوني،  استحقاق فهذا سنوية،

تعلنها  وللممول، بينما ال الداخلية(١١) لوزارة ميزانيات من أصلية نسخة أو صورة
مبساءلة يسمح ال معلومات من امليزانيات هذه ما حتتويه مضمون إن للجمهور.
الصرف وأوجه التمويل مصادر مجال في خاصة محاسبتها، أو املنظمة هذه
بلغة معدة كانت ما إذا بكفاءة، خاصة مواردها  استخدام  مجال في أو وآلياته،
التي املنظمات فقليلة واإلدارية، املالية النظم، مثل باقي أما بخصوص أجنبية.
النظم أوال. هذه وجدت إذا هذا بشكل فعلي، بها موظفيها أو تعرّف جمهورها،
في األنظمة هذه املنظمة مبخالفة على القائمني بعض استسهال إلى إضافة
األهلية املنظمات من كثير في يتسم التوظيف املثال، سبيل فعلى وجودها، حال
التعيني بخصوص مكتوبة ومعايير آليات وجود رغم واحملاباة واحملسوبية بالواسطة
إعالنات تنشر عندما وحتى الفرص، وتكافؤ املساواة أساس على اخلدمة تقدمي أو
هذا سلوكها يواجه موظفيها،  الختيار مقابالت وجتري الصحف، في التوظيف

شكلي. سلوك بوصفه اجلهور قبل بتشكيك من

وإشراك  خطط املنظمة، على لالطالع للجمهور إتاحة الفرصة ملؤشر وبالنسبة
هذه بني كبير  التفاوت فإن  عليها، والتعليق اخلطط هذه صياغة في اجلمهور
اجلمهور يشرك الكبيرة األهلية الفلسطينية املنظمات من قليل فعدد املنظمات.
أن ترى املبحوثة املنظمات ربع (٢٠٠٢) إلى أن بيسان مركز دراسة أشارت فقد بذلك.
التأكيد ومن املفيد التخطيط، عملية في شريك املستهدفة والفئات احمللي اتمع
٪٤٧ بهذه املمارسة، بينما تقوم أنها بالضرورة ليس أي ذلك، املنظمات يرى ربع أن

فقط(١٢). للخدمة متلقية في الفئة املستهدفة ترى األهلية املنظمات من

شركاء محليني،  مع أنشطتها وبرامجها املنظمة بتنسيق مؤشر قيام ويفترض
بهذه وتقوم  الشركاء. لهؤالء الالزمة البيانات توفير املستهدف، اجلمهور مع أو
تعزيز مجال في العاملة املنظمات وبعض الكبيرة، اخلدماتية املمارسة املنظمات
بالرغم االغاثية. املنظمات أوساط في تتراجع لكنها املدني، والتثقيف الدميقراطية
(أكثر األهلية املنظمات معظم إلى أن الذكر تشير سابقة بيسان دراسة أن من
فيما والتشبيك التنسيق  أهمية على تؤكد املبحوثة) املنظمات أرباع ثالثة من 
عن كشفت (٢٠٠١) ماس دراسة لكن ااالت اتلفة، األهلية في املنظمات بني

املالية  وتلقي تقاريرها متابعتها، فقط، أما املنظمات هذه تسجيل الداخلية يخول وزارة القانون أن رغم ١١
الفلسطيني. األهلية واملنظمات اخليرية اجلمعيات لقانون وفقا االختصاص وزارة مسؤولية فهي من واإلدارية
.٨٧ ص فلسطني، اهللا- رام املدني. بناء اتمع األهلية في املنظمات دور واإلمناء، ٢٠٠٢. للبحوث بيسان مركز ١٢
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أو التخطيط  مستوى  على الفلسطينية األهلية  املنظمات بني  التعاون ضعف
التنفيذ(١٣).وأهميةالتشبيك مجال في التعاون صورة تتحسن بينما البرامج، بناء

بني املنظمات. والعالقات

احلصول  وآلية املنظمة وبرامج بأنشطة املواطنني  معرفة ملؤشرات  وبالنسبة
املنظمات هذه بني  كبير الفرق فإن اخلدمة، هذه  تأدية  وكيفية  خدماتها، على
عادة، تروج، ال مساعدات خيرية) تقدم (التي االغاثية فاملنظمات حسب نشاطها،
أما بها. لاللتزام ضمانات توجد ال  توفرها حال وفي املساعدة، استحقاق أسس
لالستفادة معايير حتدد عادة فهي وحقوقية)، وصحية، (زراعية اخلدماتية املنظمات

ضعيفا. زال ما املستهدف اجلمهور على تعميمها مستوى خدماتها، ولكن من

نشاطات  حول دورية تقارير نشر مؤشر هو شيوعا الشفافية مؤشرات أكثر  ومن
أن ورغم عالقاتها(١٤). وشبكة متويلها وحجم مصادر حول أقل وبصورة املنظمة،
اتصة اجلهة احلكومية فاعلية قانوني، لكن ضعف استحقاق السنوي التقرير
إلى التقارير  هذه مضمون يحتاج كذلك التقليد. هذا عن التخلي على يشجع 
من أنشطتها، صورة في حيث وضعها جمهورها من مفيدة تصبح حتى مراجعة
أنشطتها، من املستفيدين حيث ومن اتلفة، املنظمة هيئات وفاعلية عمل حيث
جتاوز وحاالت باملنظمة، اخلاصة والتعليمات بالنظم األنشطة، والتزامها هذه وتوزيع
صورة في اجلمهور وضع وكذلك هذا التجاوز. ومبررات حصلت، إذا هذه األنظمة،
املقابل في املنظمات، تقارير عن العادة في تغيب والتي اتلفة، عالقات املنظمة
حيزا تفرد فهي مثال، اإلغاثة الزراعية تقارير (راجع إبرازها على أخرى منظمات حترص
الكبيرة املنظمات استعداد حيث من األخير، في ويأتي اتلفة). املنظمة لعالقات
التي التجربة أو حجمها. ومن مصدرها، سواء املعلومات، بيانات التمويل، لتوفير
تشكل حيث صعوبة واجهت املالية املنظمات وثائق على أمان للحصول بها قامت
ورمبا املنظمات. هذه من كبير عدد مسؤولي لدى خاصة حساسية البيانات هذه
شبكة املنظمات في هذه ودخول اخلارجي، للتمويل ضوابط غياب إلى ذلك يعود
نفس على املنظمات هذه  تتنافس كثيرة أحيان وفي املمولني، مع ثنائية عالقات

منها. جزء أو التمويل بيانات إخفاء على حريصة فهي لذا التمويل،

املعلومات  عن واإلفصاح للنشر عامة سياسة وجود وهو األخير املؤشر أما
فيها مبا املنظمات، هذه العظمى من الغالبية غائب عن فهو املعني، للجمهور

السلطة ومع بينها فيما  الفلسطينية غير احلكومية املنظمات عالقات وآخرون، ٢٠٠١. حسن لدادوة،  ١٣
.٦١-٦٢ ص ماس.ن اهللا: رام واملمولني. الفلسطينية الوطنية

أن (٢٠٠٧ (آذار فيها والعاملني الفلسطينية األهلية املنظمات أعضاء مسح في املبحوثني أفاد ٨٣٫٣٪ من  ١٤
مالية. تقارير تنشر األهلية املنظمات
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غياب واملقصود اإلنسان. وحقوق الدميقراطية تعزيز  مجال  في عاملة منظمات
البيانات التي حتدد مواصفات البيانات، لنشر قواعد تضع مكتوبة رسمية سياسة
لعدد حتققت التي التجربة ومن التحفظ. هذا ومبررات عليها، التحفظ يجري 
في املواطن حق معلومات حول جلمع أمان مؤسسة مع عملوا الذين الباحثني من
واعتبارات إلرادة  يخضع البيانات تدفق أن  وجدوا فإنهم املعلومات على احلصول
كان لو حجبها عن آخر، حتى جرى بيانات على شخص ميكن أن يحصل إذ املسؤول.
الدارجة عند طلب العبارة فإن كذلك مثال). (باحثان الرسمية الصفة نفس لهما
تنتظر أن فعليك بذلك، اول املسؤول هو «أن اتلفة، املنظمات من معلومات

معه»(١٥). موعدا أو حتدد حضوره،

فقد أشارت فيها، التوثيق آلية األهلية املنظمات املعلومات في تدفق بحرية ويرتبط
قدرة املسؤول على  ضعف اال، ينعكس في هذا في ضعف إلى سابقة(١٦) دراسات

الدقيقة. املعلومة تقدمي

وتشير شفافيتها، درجة حيث من تتباين الكبيرة املنظمات فإن وباإلجمال
االلكترونية الصفحات خالل ومن أمان جمعتها التي (الوثائق املتوفرة البيانات
في مضطرد حتسن إلى الشبكات) نشرات الصحف، في إعالناتها املنظمات، لهذه
املنظمات هذه وعمل اعتماد لكن يختلف مستوى الشفافية. مؤشرات من العديد
الوثائق، بعض إعداد املبادئ (خاصة ببعض هذه األخذ يشيع حيث الشفافية، مببادئ
خاصة أخرى، مببادئ تأخذ التي املنظمات عدد يقل بينما نشاطات)، تقرير ونشر
وآلية التوظيف، وأسس هيئاتها، وفاعلية الداخلي، املنظمة ببناء املتعلقة تلك
متارس التي املنظمات نسبة  أكثر وتتدنى عالقاتها. وشبكة املستفيدين، اختيار
من أكثر من غيره اجلدل يدور حوله الذي اجلانب رغم أنه املالي، اجلانب في الشفافية

والشائعات. التقوالت حوله تنتشر الذي اجلانب املنظمات، وهو هذه عمل جوانب

ملنظمات االلكترونية الصفحات تتضمنها التي املواد عناوين مناذج من
كبيرة: أهلية

النبذة لهذه العام جميع الصفحات، والطابع ويشمل باملنظمة: تعريف
بينما الشعارات اإلعالمية. طابع عليه ويغلب الصفحات عام معظم في
املؤسسة، وتطور  نشأة حول ملموسة  بيانات  الصفحات بعض  توفر

املنظمات النسوية أرباع سابقا، أفادت ثالثة إليها املشار املرأة (٢٠٠٥) ومعلومات مركز إعالم دراسة في ١٥
املؤسسة. في النهائية الكلمة صاحبة هي املديرة أن غزة قطاع في املبحوثة

ماس. رام اهللا: االجتماعي. الدعم واملالكي، ١٩٧٧. مؤسسات هالل ١٦
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قليل. املنظمات هذه لكن عدد محددة وملموسة، وأهداف ورسالتها
املنظمات، هذه بني البيانات تفصيلية درجة وتتفاوت املنظمة: هيكلية
أكثر بيانات أخرى مؤسسات تضع بينما عامة، هيكلية تنشر فغالبيتها

وموظفيها. املنظمة هيكلية حول تفصيال
الرئيسية. بدوائرها تعريفا معظم املنظمات تنشر املنظمة: دوائر

الصفحات في شائع وهذا أنشطتها: حول وتقارير واألنشطة، البرامج 
من العظمى الغالبية في توجد للمنظمات األهلية. لكن ال االلكترونية
من املقدمة  اخلدمة على احلصول آلية  حول  بيانات أية  الصفحات هذه

املنظمة. هذه
تنشر املنظمات من كبيرة  نسبة واملالية): (اإلدارية  السنوية التقارير
بنشر تقوم إما العادة في االلكترونية، وهي على صفحاتها تقاريرها املالية
الشفافية فإن العادة وفي عنها. ملخصات أو كاملة، السنوية تقاريرها
تضع قائمة املنظمات من قليل وعدد املالية، يتعلق بالبيانات فيما تتراجع

التي صرفتها. وتلك تلقتها، املبالغ التي الداعمة، وتذكر باجلهات
االلكترونية الصفحات جميع في موجودة وهذه إعالمية: وبيانات تقارير

األهلية. للمنظمات
هذه من عدد فإن  بها االلكتروني النشر يجري التي للغة بالنسبة أما 
صفحة بالعربي لديه وبعضها االجنليزية، باللغة بالنشر تكتفي املنظمات
لديها التي املنظمات بينما كل طويلة، فترة ومنذ  اإلنشاء حتت  لكنها

االجنليزية. باللغة صفحاتها على بياناتها تنشر الكترونية صفحات

أفادوا املنظمات األهلية في مسح العاملني في املبحوثني من ٪٥٩ أن ويذكر
الصفحات هذه  أن  فقط ٪٣٠ وأجاب الكترونية، صفحة  ملنظماتهم أن

واملوازنة. واملالية اإلدارية النظم تتضمن

عن الناجت السائد العام الفلسطينية باجلو األهلية املنظمات شفافية وتتأثر درجة
عديدة. أهلية تطال منظمات والتي الغربية، التحريض اخلارجي، وحملة احلصار ظروف
ترى التي البيانات تلك خاصة بياناتها، نشر في املنظمات هذه قبل من حذرا يعني ما
البيانات، طالبي مع التعامل للحذر في املنظمة، وتدفعها على خطرا تشكل قد أنها
حاليا الباحثني مع للتعاطي درجة االستعداد في واضح النزعة بشكل هذه وتظهر
مبا بياناتها، مقارنةبفتراتسابقة، فقدكانت بعض املنظماتترحببنشر (عام٢٠٠٦)
إلى وما املشاريع، هذه من واملستفيدين ومشاريعها، متويلها، ومصادر مصروفاتها فيه

بها. لإلضرار البيانات هذه تستخدم أن وتخشى حذرة، اآلن لكنها البيانات، ذلك من
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بأنها املساءلة الفساد»  مواجهة  في  العربي  النزاهة  «نظام  كتاب عرف
دورية تقارير تقدمي معينني، منتخبني أو كانوا سواء العامني، املوظفني «واجب
تنفيذها، في جناعتهم ومدى لقراراتهم، وتفسيرهم أعمالهم، نتائج  عن
القانون، وأحكام الدميقراطية القيم مع يتفق عملهم أن من التأكد يتم حتى
مفهوم عنه وينتج املساءلة، مبفهوم ويرتبط السليم». العمل وقواعد وأصول
للمساءلة العامة  املناصب يتولون الذين «خضوع يعني والذي  احملاسبة،
مبسؤولية ذلك وأعمالهم، ويتمثل قراراتهم إزاء واألخالقية القانونية واإلدارية
الهرم قمة حتى وهكذا مسؤوليهم، أمام العامة الوظائف يشغلون من
العمودية املساءلة املساءلة: من نوعني بني الكتاب ومييز  املؤسسة.»(١٧) في
جمهور قدرة إلى العمودية املساءلة  مفهوم ويشير األفقية. واملساءلة 
أما انتخابهم. عدم أو عبر إعادة انتخابهم، ممثليهم مساءلة على الناخبني
واملساءلة للرقابة مسؤول إلى خضوع كل هيئة أو فتشير املساءلة األفقية

املساءلة(١٨). خارج أحد يوجد ال بحيث قبل هيئة أخرى، من

واملنظمات اخليرية للجمعيات الشرف ميثاق مسودة أفادت السياق نفس وفي
أي من املطلوبة التفسيرات على احلصول «هدف املساءلة أن الفلسطينية األهلية
التفسيرات وهذه للجمعية. نشاط أو موضوع أي عن عالقة ذو مسؤول أو موظف

واالنفتاح»(١٩) التفصيل من قدر أكبر مع تقدم أن يجب

العمل في واملساءلة الشفافية لتعزيز «نزاهة مشروع في التدريبية املادة أما
للمساءلة والبسيط اتصر «التعريف يلي: كما املساءلة عرفت فقد األهلي»

وهما: سؤالني محددين خالل من عرضه ميكن
املؤسسات عن املسؤولة التنظيمي، الهيكل حسب املرجعيات هي من (١

األهلية؟ أو الرسمية
االلتزام املؤسسة على  التي واألنشطة واملعايير األهداف هي ما  (٢

؟ بتحقيقها

اللبناني املركز بيروت: الفساد. مواجهة في العربي النزاهة نظام .٢٠٠٦ الدولية،  الشفافية منظمة  ١٧
.٣٦ ص للدراسات،

ص ٣٨-٣٩. املصدر، ١٨ نفس
األولى. املسودة الفلسطينية، حزيران ٢٠٠٦: األهلية واملنظمات اخليرية للجمعيات الشرف مسودة ١٩

املساءلة
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وكذلك والرقابة، واملتابعة باإلشراف تقوم التي األطر طبيعة السؤال األول يعالج
خالل من وذلك لهذه املرجعيات، املسؤولة الهيئات قبل من واخلضوع االلتزام آليات
أية عن واإلجابة القوانني. حسب العليا واملرجعيات للسلطات التقارير كتابة
املسؤولية لتحمل  واالستعداد للنتائج، وتبريرات توضيحات وتقدمي استفسارات

للمساءلة.(٢٠) احملتوى العام الثاني السؤال ويعالج النتائج. هذه عن

التالية: األسئلة تثار اال هذا وفي
املساءلة)؟ (أسس األهلية املنظمات في املساءلة ملاذا -

باملساءلة املرتبطة الظواهر هي ما أي هي اشتراطات املساءلة؟ ما -
نستطيع القيام باملساءلة؟) حتى أن يتوفر الذي يجب (ما -

باملساءلة؟ اولة اجلهات هي من -
املساءلة؟ آليات هي ما -

املساءلة)؟ (مضمون املساءلة تتم ماذا على -

املساءلة ومبررات أسس

العامة)، (الهيئة ألعضائها قانونا مملوكة عامة، منظمات األهلية املنظمات
مبقدرات وتتصرف املعني، اتمع نشاطهم بالوكالة عن ميارسون واملسؤولني فيها
مختلفة خدمات في تقدميها وجودها مبرر املنظمات هذه جتد ذاته الوقت وفي عامة.
من شرعيتها مبعنى تستمد معينة، مجتمعية احتياجات وإشباعها للجمهور،
استحقاقات عليها ويفرض  عملها، ينظم  الذي  القانون من  كذلك جمهورها،

معينة.

الفكرية املشارب وتنوع اتمع، تنوع من تنبع إشكالية القول هذا ويتضمن
علما وأحيانا تعارضها. اتلفة، الفئات مصالح تنوع وبالتالي فيه، والسياسية
اجتماعية بتيارات أو ترتبط مبصالح اجتماعية، األهلية املنظمات من العديد بأن
التجاذبات. إطار هذه في املنظمات هذه نفسها جتد وبالتالي وسياسية، وفكرية
وجهة من ضارا يعتبر قد معينة وجهة نظر فئة من مفيدا يعتبر ما وبامللموس
قضايا في أو املدني، التثقيف مجال في العاملة املنظمات مثل فئة أخرى، نظر
تغريب. وينسحب بوصفها اتمع في واسع جمهور من رفضا فهي تالقي اجلندر،
فهي اتمع، في مبتكرة وأشياء تقدمي حلول حتاول التي املنظمات على القول هذا

األهلي-   في العمل الشفافية واملساءلة لتعزيز نزاهة مشروع أمان. واملساءلة- النزاهة أجل من االئتالف ٢٠
التدريبية. املادة الفلسطينية: األهلية في املنظمات واملساءلة الشفافية تعزيز حول تدريب برنامج
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خدمية منظمة نشاطات وحتى معني. جمهور من قبل رفضا تواجه ألن مؤهلة
على ما لفئة السياسي النفوذ قاعدة أنها تعزز على بها التشهير يجري قد ما
لشرعيتها، رغم ليست شرطا املنظمة شعبية لذا فإن األخرى. الفئات حساب
مع توافقها هو شرعيتها ومحك حولها. والتفافه بها احمللي قبول اتمع أهمية

خالل ترخيصها. من يترجم والذي القانون،

والتي تقوم والدولة، بني الفرد أشكال التوسط ما أحد األهلية املنظمات وتشكل
الفرد حماية مجال بكفاءة في بدورها تضطلع ولكي الطوعية،  العضوية على
شكل تقدم أن عليها األفراد، وطاقات جهود تنظيم مجال وفي طغيان الدولة، من
تكون جهة حتى فيها، املساءلة روح تعزيز على يقوم والعمل، التنظيم من جديد

اخلاص. وكذلك القطاع احلكومي القطاع األخرى: لألطراف فاعلة مساءلة

املســاءلـة شروط

من الضرورة  هذه وتنبع احلكومية، غير للمنظمات ضرورية املساءلة كانت إذا
منها جتعل  التي  الشروط هي فما وأدوارها، ومهماتها املنظمات هذه طبيعة

فاعلة؟

وأهدافها،  عمل املنظمة، وفلسفة برسالة تتعلق منشورة وواضحة وثائق وجود أوال:
الوثائق هذه ألن مهم وهذا ونفقاتها. وإيراداتها وموازناتها وخططها وإستراتيجيتها
والعاملني املنظمة قيادات مساءلة التي يتم املرجعية وعمليا، منطقيا تشكل،
قيادة مساءلة جتري أن ميكن هل فعلى سبيل املثال التزامهم بها. وفقا ملدى فيها
مساعدات عدد احلاالت التي تلقت وفق الدميقراطية تعزيز مجال منظمة تعمل في
اتمع؟ في العشائرية البنية مع انسجامها وفق مساءلتها أو ونقدية؟ عينية
مقدار على تركز مؤشرات حسب املؤسسة القائمني على مساءلة لذلك يجري
وأنشطة برامج تكون بحيث  رسالتها، وإيصال املنظمة، ألهداف هؤالء  حتقيق

ورسالتها. أهدافها مع منسجمة أعضائها ونشاطات املنظمة

لذلكال مجال  فاملساءلةواحملاسبةتتموفقالبياناتاملتوفرة، ثانيا: تدفقللمعلومات،
باملساءلة ربطها عند الشفافية وظيفة تكتمل وأيضا الشفافية، بدون للمساءلة
أعضاء مجهر حتت يعمل األهلية املنظمة في املسؤول املوظف أو جعل واحملاسبة. أي
لقياس من استخدامها متكنهم التي املعلومات تتوفر بحيث وجمهورها املنظمة

املنظمة. وأهداف وفلسفة برسالة املسؤولني والعاملني التزام مدى
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ملساءلة  األدنى الهيئات جميع خضوع خاصية فيها تتوفر هيكلية وجود ثالثا:
هذه بني العالقة  وأشكال آليات حتدد أنظمة وتوفر األعلى. الهيئات ومتابعة
اإلطار باعتباره املساءلة، طبيعة وشكل  يحدد نظام  توفير  يعني وهذا الهيئات.
الهيئات ومسؤوليات  وواجبات حقوق حتدد التي  األحكام  فيها مبا لها، القانوني

واألعضاء.

يسائل؟ من
في املنظمة؟ العاملني مساءلة لهم يحق الذين هم من السياق نفس وفي

مبساءلتها لهيئاتها هو اول أو للمنظمة الشرعية مينح من أن هو املنطقي اجلواب
غير للمنظمات املساءلة ملمارسة املؤهلني  قائمة تنميط وميكن ومحاسبتها.

إلى: احلكومية
وتشمل داخلها، من املنظمة حتاسب اجلهات التي وهي تشمل الداخلية: املساءلة
مجلس أو املغلقة أو املفتوحة الهيئات (سواء العامة الهيئة الرقابية،  الهيئات

األمناء).
االختصاص  وزارة مثل الصالحية ذات مؤسسات الدولة وتشمل املساءلة اخلارجية:
واتمع واملستفيدين، الفساد(٢١)، مكافحة  وهيئة واإلدارية املالية الرقابة وديوان

واجلمهور، املمولني. احمللي،

،٥-٢ قسم في الواردة األسس وفق املساءلة في وواجبهم حقهم هؤالء وميارس
في والعاملني املسؤولني ومحاسبة ملساءلة اعتمادها يجري التي املسطرة أن أي
التزامها وعلى وإستراتيجية املنظمة، وأهداف على فلسفة مبنية املنظمات هذه

عملها. ينظم الذي بالقانون

أدواتها؟ ما هي املساءلة؟ تتم كيف جانب آخر من
القيادية الهيئات تعتمدها التي واملراقبة  املتابعة آليات املساءلة  تشمل  -
امليداني التفتيش اتلفة، الدورية التقارير ذلك ويشمل األدنى/ الهيئات لعمل

الدورية. واالجتماعات
وجلانها املنظمة، مرجعية أو العامة، الهيئة إلى املقدمة الدورية التقارير -
الالزمة الوثائق وتوفير اتلفة، الهيئات اجتماعات يفترض انتظام وهذا الوظيفية.
االجتماعات) (مضمون هذه بدورها والهيئات األعضاء أوال، وقيام االجتماعات لهذه

ثانيا.
الهيئات القانون، وقيام عليه ينص ملا وفقا االختصاص، لوزارة الدورية التقارير رفع -

اآلن. حتى املؤسسة تنشأ لكن لم سنتني قبل الفساد مكافحة هيئة قانون صدر ٢١
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بالقانون. املنظمات هذه التزام متابعة في بدورها العالقة احلكومية ذات
خاللها من يتم التي األشكال هي ما احمللي، واتمع للمستفيدين  وبالنسبة  -
عقد أو تقييم، استمارة استخدام مثل املؤسسة؟ وبرامج مشاريع تقييم

وشكاوي. اقتراحات صندوق أو دورية، اجتماعات

املســاءلـة مضمون

جتري املساءلة؟ ماذا عن واآلن
بنزاهة، األهلية  املنظمة اخلدمة في تقدمي  وظائف تؤدي أن  املساءلة في يفترض
في املنظمة موقعه باستغالل يقوم املوظف ال أن من التأكد أي وفعالية وكفاءة.
وأنشطة املنظمة برامج أن وضمان متييز، خدماته بدون ويقدم اخلاصة، ملصلحته

املنظمة. ملوارد فعال استخدام يجري وكذلك تتوافق وأهدافها،
األهلية؟ املنظمات في املساءلة مؤشرات هي ما وبالتحديد،

تشمل: املساءلة املساءلة، فإن مؤشرات حول أعاله ورد ما ضوء على
اتلفة. اإلدارية املستويات مساءلة تتضمن هيكلية وجود -

الهيئات ترفعها التي التقارير في انتظام وحتديدا وإدارية)، (مالية التقارير -
منها. أعلى هم من إلى اتلفة

جلان العامة، الهيئة اإلدارة، اتلفة: الهيئات اجتماعات  -انتظام
االختصاص.

صندوق الدورية، املوظفني  اجتماعات املوظفني: مع التواصل أشكال -
اقتراحات.

جلان تقييم، استمارة اجتماعات، املستفيدين: مع  التواصل أشكال -
دائمة.

اتصة. للجهة احلكومية دورية مالية وإدارية تقارير -
واخلطط. واملشاريع، البرامج تقييم -

األهلية الفلسطينية املنظمات في املساءلة

في أمان  – املساءلة و النزاهة أجل  من االئتالف أجراه الذي الرأي استطالع وفق
القانون  األهلية حتترم املنظمات اجلمهور أن لدى العام االنطباع فإن ٢٠٠٦ حزيران
القانون األهلية تراعي املنظمات أن من املبحوثني ٪٥٨ أفاد فقد أحيانا. عملها في
ال أنها املبحوثني من ٪٢٢ رأى فيما أحيانا، عملها في واإلدارية  املالية  واألنظمة
دائماً تراعي أنها ٪١٩ قال عملها، وفقط في واألنظمة القانون اإلطالق على تراعي
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فيما أفضل اجلمهور انطباع لكن  عملها. في واإلدارية املالية واألنظمة القانون
أن يعتقدون ٪٥٦ فإن االستطالع فحسب بيانات اإلدارة، مجالس بفاعلية يتعلق
وتضمنت التنفيذيني. للمدراء كمرجعية فاعلة العامة والهيئات مجالس اإلدارة
في مساءلة بدورها الفلسطينية الوطنية السلطة لقيام سلبيا النتائج تقييما

املبحوثني. من ٪٦١ بذلك أفاد حيث األهلية، املنظمات
املساءلة واقع بالضرورة، تعكس، عامة للجمهور، ال انطباعات النتائج هذه وتبقى

األهلية الفلسطينية. املنظمات في
(٢٠٠٧ (شباط فيها والعاملني الفلسطينية األهلية املنظمات أعضاء أما مسح
من املبحوثني العظمى فإن الغالبية اال، هذا في إيجابية أكثر نتائج أظهر فقد
وتراعي ،(٪٨٢) عملها في القوانني تراعي الفلسطينية األهلية املنظمات أن ترى
يرون املبحوثني أرباع ثالثة  نحو فإن ذلك ومع .(٪٨٥٫١) واإلدارية املالية األنظمة
والترقيات، بالرواتب يتعلق فيما املوظفني بني األهلية املنظمات  في متييز وجود
بينها، التباين فيما يظهر بحيث واعتباطية، انطباعية هذه التقييمات أن ويبدو
من تخالفها الوقت نفس وفي واألنظمة بالقوانني  املنظمات  هذه  تلتزم فكيف
املبحوثني تقييم التقييم في اإلرباك مع هذا وينسجم املوظفني. بني خالل التمييز
الكفاءة أن ٪٤٥٫٨ حيث يرى الفلسطينية، األهلية املنظمات في التوظيف ألسس
أن ٪٢٠٫٣ ويرى املعيار، هي الواسطة أن  ٪٣١٫٤ يرى بينما التوظيف، معيار هي
النسبة ترى  بينما األهلية، املنظمات في للعمل مطلبان والواسطة الكفاءة
نفس وفي املنظمات. هذه في للتوظيف أخرى أسس هناك أن (٪٢ الباقية (حوالي
الفلسطينية أنه األهلية املنظمات في العاملني املبحوثني من ٪٣٠ أفاد السياق
أكثر مؤشرات وهذه صحي، تأمني لديهم ال يوجد ٪٦٧٫٨ وأن عقود، لديهم يوجد ال
من اإلجابة يظهر الذي األول االنطباع من بالقوانني، املنظمات هذه التزام دقة حول

واألنظمة. التزامها بالقوانني املباشر عن السؤال عن

الفلسطينية األهلية في املنظمات املساءلة لواقع عامة صورة رسم وسنحاول
على وبناء سابقة، دراسات إلى جمعتها أمان إضافة التي البيانات على باالعتماد

املنظمات. لبعض االلكترونية الصفحات متابعة

املساءلة: مؤشرات
  

للمساءلة اتلفة املستويات خضوع على تقوم هيكلية وجود

للمساءلة  اتلفة املستويات خضوع على تقوم هيكلية وجود ملؤشر بالنسبة
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في األهلية املنظمات اختالفات بني  توجد  أن الطبيعي  من فإنه عليا هيئات من
األعضاء، أو عدد حيث من الصغيرة فاملنظمات ال حسب حجم املنظمة، هذا
من قريبة اإلدارة تكون ما عادة اإلداري، بنائها متلك تعقيدات في ال والتي النشاط
الهيئات مساءلة في بدورها تقوم ال العامة لكن الهيئة العامة. الهيئة أعضاء
تصبح حينها وسياسيا، العامة متنوعة عشائريا الهيئة  كانت إذا إال املسؤولة
املؤسسات أما على موضوعية املساءلة. سياسية وعائلية تؤثر لتجاذبات خاضعة
هذا إذا شكلية، واحد فاملساءلة فيها أو سياسي عائلي لون عليها يسيطر التي

مورست.

وإداريـة) (مـالية التقــــارير

الهيئات  ترفعها التي التقارير في وإدارية)، وحتديدا انتظام التقارير (مالية مؤشر
من ما تبني إضافة إلى (٢٠٠٢) بيسان دراسة منها. بينت هم أعلى من إلى اتلفة
عدد أن عقدت في أمان التي األهلية املنظمات من عدد مسؤولي مع احلوار جلسات
عملها(٢٢)، في مختلفة تقارير تستخدم الفلسطينية األهلية املنظمات من كبير
يوجد ال التي املنظمات الصغيرة نسب أخذنا بعني االعتبار إذا وهذه نسبة كبيرة،
مضمون هذه حول السؤال يبقى ونشاطاتها محدودة. لكن إدارية، فيها مستويات
فهي املالية، أمام التقارير قليال ويفيد التوقف ضبط العمل. في وفاعليتها التقارير
مبعنى االستخدام املنظمة، كفاءة بقياس تسمح تفصيالت ال تتضمن العادة في

للمنظمة. املالية للموارد األفضل
اتلفة التقارير حول بيانات توفير  املهم من املؤشر، لهذا معنى  يكون وحتى
حول تقارير شهري)، أو (أسبوعي املوظف أو للعضو  النشاط تقارير للمنظمة:

اتصة ودوريتها. اللجان تقارير البرنامج، أو املشروع تطور مراحل

املنظمات مثل التقارير، عبر الرقابة من مختلفة أشكال اخلدماتية املنظمات تقدم
اإلنسان، وحقوق القانون في العاملة الكبيرة املنظمات أو والزراعية، الصحية
حضورا أكثر الرقابة من األشكال هذه حضور فإن وإجماال املعوقني. تأهيل أو 
عامة وهيئات أمناء مجالس على تعتمد (التي واحلديثة التنموية املنظمات  في
في تتراجع كما والنوادي)، (اجلمعيات اخليرية، باملنظمات التقليدية مقارنة مغلقة)
يوجد ال ورمبا الصغيرة، املنظمات عمل هذه األشكال عن وتغيب االغاثية. املنظمات

وجودها. أو هيكليات تبرر نشاط، حجم

فلسطني. اهللا- املدني. رام اتمع بناء في األهلية دور املنظمات واإلمناء، ٢٠٠٢. للبحوث بيسان مركز ٢٢
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اتلفة الهيئات اجتماعات انتظام

جلان  العامة، الهيئة  (اإلدارة، اتلفة الهيئات اجتماعات انتظام مؤشر
اجتماع مرجعياتها تعقد لم  األهلية املنظمات من قليل عدد االختصاص):
واحدا اجتماعا العليا مرجعياتها عقدت  املنظمات  معظم بينما العام، طوال
ضعف لكن .(٢٣)٢٠٠٠ العام احلكومية غير  املنظمات تعداد بيانات حسب فقط
السياسية واألوضاع ،٢٠٠٠-٢٠٠٦ السنوات خالل الفلسطينية الوطنية السلطة
في العامة الهيئات اجتماعات انتظام على سلبا أثرت العامة، واالقتصادية
لديها التي األخرى املنظمات أما والنوادي). (اجلمعيات اخليرية، التقليدية املنظمات
نظامها حسب اجتماعاتها تعقد فهي أمناء مجالس أو مغلقة، عامة هيئات
تتوفر فال االجتماعات مشروعا، هذه فاعلية حول السؤال يبقى لكن عادة، الداخلي
أمناء شكليا مجلس لديها املنظمات التي من عدد يوجد لكن ذلك. حول بيانات
واإلدارة، العام املدير لرغبات االستجابة على دوره ويقتصر به، املناط بالدور يقوم
يلتزم ال وبعضها  أعمالهم. ونتائج  قراراتهم على الشكلية  الشرعية إضفاء  أو
الفلسطينية في املنظمات األهلية العاملني تقييم كان وقد االجتماعات. بدورية
الفلسطينية األهلية املنظمات بيانات مسح أعضاء حسب اال هذا إيجابيا في
فعالة، الهيئات العامة املبحوثني أن من ٪٦٥ أفاد فقد ،(٢٠٠٧ (آذار فيها والعاملني

فاعلة. اإلدارة مجالس أن ٪٧٨٫٦ وأفاد
 

املوظفني مـع التواصــل

صندوق  الدورية، املوظفني اجتماعات  املوظفني: مع التواصل أشكال  مؤشر
بلغت وقد ملوظفيها،  اجتماعات األهلية املنظمات تعقد العادة في اقتراحات.
دراسة حسب نصف املنظمات نحو اجتماعات دورية التي تعقد نسبة املنظمات
تعقد ال قليلة ونسبة دورية، غير اجتماعات أخرى منظمات تعقد فيما بيسان،
واألعضاء املوظفني أمام اال أخرى منظمات وتتيح .(٢٤)(٪٧ (حوالي اجتماعات
توجد ال لكن تساؤالت وتظلمات. تقدمي أو تطوير العمل، بهدف اقتراحات لتقدمي
إلى أقرب هي التي املنظمات في فاعلية هذا الشكل وتزداد ذلك. كمية حول بيانات
املوظفني، من معقول عدد فيها التي احلديثة) (املنظمات اتصة املهنية املراكز

حتتاجها. ال الوسائل، ورمبا هذه إلى ال تلجأ والصغيرة التقليدية املنظمات بينما

أبحاث معهد اهللا: رام غزة. وقطاع الضفة الغربية في احلكومية غير تعداد املنظمات ياسر، ٢٠٠١. شلبي،  ٢٣
(ماس). الفلسطيني االقتصادية السياسات

فلسطني. اهللا- املدني. رام اتمع بناء في األهلية دور املنظمات واإلمناء، ٢٠٠٢. للبحوث بيسان مركز ٢٤
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املستفيدين مع التواصــل

استمارة  اعتماد أو اجتماعات، عقد مثل املستفيدين: مع التواصل أشكال مؤشر
مع ممولة وأنشطة برامج تنفذ التي الكبيرة يخص املنظمات مؤشر وهذا تقييم.
النشاط، عن رضا املبحوثني إلى قياس املنظمات هذه تسعى حيث احمللي، اتمع
من كثير التمويل في استحقاقات من جزءا اإلجراء وهذا فاعليته. لقياس كآلية
الفلسطينية األهلية املنظمات أعضاء في مسح املبحوثني من أفاد٦٦٪ وقد األحيان.
برنامج أولويات حتديد في اجلمهور منظماتهم تشرك أن (٢٠٠٧ (آذار فيها والعاملني
شكاوي الستقبال آليات أنه توجد ٪٥٣ وذكر مشروعاتها، تقييم أو املؤسسة عمل

شفاهة. أو كتابة إما على هذه الشكاوي الرد يجري وأنه اجلمهور،

احلكومية اتصة للجهة دورية وإدارية مالية تقارير رفع

استحقاق  وهذا اتصة. احلكومية للجهة دورية وإدارية مالية تقارير مؤشر رفع
متر التي العامة األزمة لكن أهلية، منظمة كل به تقوم أن يفترض أي قانوني، 

انتظام  على أثرت  ٢٠٠٠-٢٠٠٥ عام االنتفاضة  بعد الفلسطينية األراضي فيها
األهلية املنظمات مسح أعضاء في من املبحوثني ٪٩٤ ذكر وقد التقارير. هذه رفع
الدورية إلى تقاريرها ترفع أن منظماتهم (٢٠٠٧ (آذار فيها الفلسطينية والعاملني

االختصاص. وزارة

واخلطط واملشاريع البرامج تقييم

األهلية املنظمات من حوالي ٨٠٪ واخلطط. قالت واملشاريع، البرامج تقييم مؤشر
حتقق اخلطة أن املنظمات هذه ربع وأكد خطة، وفق عملها متارس الفلسطينية أنها
ويشير .(٢٥)٢٠٠٠ العام احلكومية للمنظمات غير ماس بيانات تعداد وفق أهدافها
املنظمات كما تقوم خططها، تقييم إلى األهلية املنظمات جلوء إلى بوضوح ذلك
ككل. تقوم بتقييم املنظمة بشكل دوري، وأحيانا عادة بتقييم برامجها الكبيرة

كفاءة تقييم خاصة احملاسبة، بجانب يتعلق اال هذا في األهم النقص لكن
املنظمة. ملوارد الفعال التوظيف مبعنى املنظمة،

أبحاث معهد اهللا: رام غزة. وقطاع الضفة الغربية في احلكومية غير تعداد املنظمات ياسر، ٢٠٠١. شلبي،  ٢٥
(ماس). الفلسطيني االقتصادية السياسات
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املهنية واملعايير األخالقيات

الفساد محاربة إستراتيجية في الثالثة الركيزة املهنية األخالقيات تشكل 
فحتى الفلسطينية. األهلية املنظمات في احلضور ضعيفة لكنها ومحاصرته،
من بروحها األهلية املنظمات ملوظفي مرجعا تشكل سلوك مدونة ال توجد اآلن
ثانية. وتسعى بعض جهة  من وفقها العاملني حملاسبة مرجعية وتشكل جهة،
في يساهم شرف ميثاق من جزءا مدونة سلوك تكون بلورة إلى املنظمات األهلية

فيه. والشفافية روح النزاهة القطاع وتعزيز هذا تنظيم تعزيز
فيها والعاملني األهلية الفلسطينية املنظمات أعضاء مسح نتائج أظهرت وقد
املنظمات، هذه من في عدد موظفني دليل أو مدونة سلوك وجود (٢٠٠٦ (شباط
حتتاج إلى النتيجة وهذه الوثائق. هذه مثل بوجود املبحوثني ٥٤٫٥٪ من أفاد حيث
في أعاله سلوك باملعنى الوارد مدونة على احلصول في الباحث يوفق تدقيق، فلم
البرامج، بعض في للموظف بإرشادات يتعلق موجود هو وما األهلية. املنظمات 
املتوقعة الصعوبات مع  التعامل  وكيفية املستفيدين، مع التعامل آلية توضح

امليدان. في

العاملني افتقاد أو املنظمات، هذه عمل في النزاهة قيم يعني غياب ال القول هذا
انطباعات لكن مكتوبة. معايير هنا عن فاحلديث يجري القيم. إلى مثل هذه فيها
الرأي استطالع لبيانات وفقا اال هذا في سلبية األهلية املنظمات حول اجلمهور
الواسطة واحملسوبية يعتقدون بوجود ٪٩٥ أن النتائج أظهرت فقد أمان. نفذه الذي
يعتقدون و٩٤٪ املتساوية باحلسبان، والفرص الكفاءة معيار أخذ دون التوظيف في
يعتقدون و٨٩٪ واملعارف، لألقارب واخلدمات املساعدات تقدمي في محاباة بوجود
ألغراضهم املؤسسة وممتلكات موارد يستخدمون املؤسسات على القائمني بأن
يتقاضون األهلية املنظمات في املوظفني كبار بأن يعتقدون و٨٦٪ واحتياجاتهم،

جهد(٢٦). من يتطلبه الوظيفي وما الوصف مع تتناسب ال عالية رواتب مالية

مدونة سلوك إلى  الوصول أمان تنفذه الذي نزاهة مشروع أهداف من  أن ويذكر 
ومهنية املنظمات على مهنية هذه تؤكد تتضمن قواعد ومعايير للعمل األهلي،

زمالئهم. جتاه العاملني سلوكيات وكذلك فيها، العاملني

الفلسطينية،  األهلية املنظمات أوضاع حول العام الرأي النزاهة واملساءلة– أمان، استطالع أجل من االئتالف ٢٦
اهللا. رام ،٢٠٠٦ حزيران،
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واملساءلة  الشفافية السابقة لقياس املؤشرات على املقترحات هذه تعتمد
تطوير خيار إلى  االنحياز من وتنطلق الفلسطينية. األهلية املنظمات في
واملساءلة في الشفافية تطوير جوانب خالل من املنظمات هذه وفاعلية عمل

هيكليتها ونشاطها.

فما  والكبيرة. الصغيرة املنظمات بني املقترحات هذه متيز آخر جانب  من
املنظمات الصغيرة. على بالضرورة، ينطبق، ال الكبيرة املنظمات على ينطبق
مقترحات أية تتضمن نفسه، وال األهلي القطاع إلى موجهة مقترحات وهي
أوال. القطاع مسؤولية هذا فتعزيز الشفافية وروح املساءلة األخرى، لألطراف

درجة  تقييم أو األهلي، القطاع مجموع عن احلديث اال هذا في يفيد  وال
واملساءلة الشفافية مؤشرات استخدام نحو التوجه واألجدى الشفافية فيه،
للدفع وأداة جهة، من احلالة النموذجية من املنظمة مدى اقتراب لقياس كأداة
وذلك من جهة ثانية، املنظمات هذه في واملساءلة الشفافية روح تعزيز باجتاه

ذلك. حتقيق من ومتكينها مساعدتها خالل من

العامة  واالحتادات الشبكات من خالل أي من فوق، بذلك القيام األجدى ورمبا
املنظمات هذه عضوية شروط من جزءا املعايير هذه تصبح بحيث والقطاعية،
معايير تكون وأن  العضوية. هذه الستمرار  شرطا أو  االحتاد، أو الشبكة  في
حالة ضاغطة ذلك احلالة يشكل في هذه نفسها. الشبكة عمل في معتمدة
واملساءلة. الشفافية تعزيز نحو التوجه العام خارج تبقى التي املنظمات على

مختصة  هيئة إنشاء إلى الورقة هذه تدعو التوجه، هذا مع وانسجاما  
األعضاء املنظمات التزام متابعة مسؤوليتها تكون إحتاد أو كل شبكة في
في استشاري الهيئة بدور وميكن أن تتمتع هذه واملساءلة. الشفافية مبعايير
من ويكون هذه املنظمات. حتسني درجة شفافية مهام مع يتضافر البداية،
مراعاة حول سنتني) كل أو (سنوي دوري تقرير إصدار الهيئة هذه أنشطة
هذه الهيئات تكون أن وميكن واملساءلة. ملعايير الشفافية املنظمات األعضاء
صالحيات ذات األهلية نفسها املنظمات من وطنية عامة هيئة بداية لبلورة

هذه املنظمات. مراقبة شفافية في

اقتراحـــات
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جهة  على بلورة العمل عنه، رمبا يكون بديال أو السابق، لالقتراح  واستكماال
بعد تطلبها التي األهلية للمنظمة شهادة متنح األهلي اتمع محايدة من
الشفافية ومبادئ الصالح، باحلكم  العالقة ذات املتطلبات كل استكمال
العاملني فيها. وسلوكيات املنظمة عمل في النزاهة وقيم املساءلة وأنظمة
املعنية املنظمات لاللتزام واملتابعة الرقابة دور بني الهيئة هذه مثل وجتمع
كوكالة دورها وبني من جهة، النزاهة وقيم املساءلة وأنظمة الشفافية مببادئ

هذا اال(٢٧). املنظمة املعنية في ومتكني تقوم بتأهيل

(قرية،  احمللي نطاق اتمع على تعمل التي للمنظمات الصغيرة وبالنسبة
وميكنها محلي، مستوى على وثائق من لديها ما نشر إلى حتتاج فهي حي)،
الهيئات قيام أما القصيرة. النشرات أو احلائط، مجلة خالل القيام بذلك من
هذه في النشطة العناصر أو اإلدارة قيام  إلى يحتاج فهو بدورها  العامة 
االكتفاء بعضويته معينة، وعدم أنشطة خالل من بتفعيل العضو املنظمات

للمعلومات. تدفق مع ذلك وتضافر االقتراع، يوم إال تظهر ال التي

عن  لإلفصاح عامة سياسة وضع فإن  الشفافية  مؤشرات مجال وفي
التي البيانات من  األدنى احلد حتديد وميكن خاص، تركيز إلى حتتاج البيانات
مسؤولي يضمن عمل ومبا العام، للجمهور بتوفيرها املنظمة تقوم أن يجب
مجهر اجلهات وحتت أوال، احمللي مجهر اتمع املنظمة األهلية حتت وعاملي
الشرف ميثاق في املوجودة املعايير وحتقق الثانية.  الدرجة  في العالقة ذات
البيانات، بعض سرية املنظمة على حتافظ أن الطبيعي ومن الغرض. لهذا

عملها. من املستفيدين األفراد بخصوصية املتعلقة تلك خاصة

املنظمات،  هذه تعدها التي التقارير مضمون حتسني السياق نفس وفي
وعلى املنظمة فاعلية على  للحكم الضرورية البيانات  تتضمن بحيث 

جهة ثانية. من نزاهتها وعلى جهة، كفاءتها من

اجلمهور  املستهدف،  اجلمهور (األعضاء، للمعنيني البيانات هذه وتوفير
أوال املنظمات  هذه تقارير تكون أن وحتديدا مناسب،  وبشكل  عام) بشكل
املطبوعات أو االلكترونية، الصفحة على تقارير كانت سواء العربية، باللغة

فيها (آذار ٢٠٠٧) والعاملني الفلسطينية األهلية املنظمات أعضاء استطالع في املبحوثني غالبية دعمت  ٢٧
اجلسم هذا أن املبحوثني من ٪٩٧ فقد أفاد الفلسطينية، األهلية املنظمات الفساد من حملاربة ائتالف تشكيل

ضروري.
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باللغة الكترونية بصفحة  محلية منظمة تكتفي أن يعقل  فال العادية.
اتمع عن البيانات حجب على يقوم سلبيا موقفا يضمر فهذا االجنليزية،

للممولني. وإتاحتها احمللي

فاعلية  على تسمح باحلكم مقاييس إضافة املساءلة، ملؤشرات وبالنسبة
نسبة مثل املالية، املنظمة ملوارد األفضل  االستغالل خاصة املنظمة،
لتكاليف تقدير وتقدمي املنظمة، ميزانية  إجمالي  من اإلدارية املصروفات

املقدمة. اخلدمة

احلكومية،  غير املنظمات تنوع  على احملافظة على اال هذا في واحلرص
املفتوحة العضوية ذات املنظمات على احلفاظ أي عضويتها، منط حيث من
عضوية فتح إلى تهدف التي واحلذر من الدعوات املغلقة. وتلك ذات العضوية

املنظمات. العامة جلميع الهيئات

زمني إلشغال  سقف املنظمات هذه أنظمة تضمني اال هذا في ويفيد
هذا اإلجراء العام. فمثل املدير اإلدارة، أو عضوية مثل فيها، القيادية املناصب
عمر طوال أو عمره طوال املنظمة مسؤولية في البعض للبقاء ميل يحد من
وكذلك مديرها العام. فيها مع تتوحد توجد منظمات خاصة وأنه املنظمة.
املنظمات هذه مسؤولي لدى املصالح تضمن عدم تعارض تضمينها أنظمة

فيها. العاملني أو

مسألة  تصبح السلوك مدونة اعتماد فإن املهنة، أخالقيات مجال أما في
في لتقييم النزاهة معيارا بل للعمل، اختياري كمرشد ليس فقط ضرورية،
نيابة عن عامة موارد تستخدم األهلية أن املنظمة قاعدة املنظمة، على عمل

محسوبية ومحاباة. دون اتمع التمتع بخدماتها أفراد حق ومن اتمع،
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