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أجازة الرسالة 

 
 

مبادئ كتطبيقات الحكـ الصالح في المنظمات غير الحككمية التنمكية الفمسطينية العاممة في 
 ةالمحافظات الشمالية كالجنكبي

 
 
 

سناء نجيب محمكد قصراكم 
 20320090:الرقـ الجامعي

 
عبد الرحمف الحاج إبراىيـ  . د: المشرؼ 

 
:  مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ 2008/    / نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ    
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إلى زكجي الغالي  

إلى عائمتي جميعان  

إلى كؿ مف مد يد العكف كالمساعدة إلنجاز ىذه الرسالة  

إلى كطني فمسطيف  

أيىدم جيدم المتكاضع  

                                                                      سناء نجيب محمود قصراوي  
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إقــرار 

أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 
بإستثناء ما تمت اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ ييقدـ لنيؿ درجة ألم 

.  جامعة أك معيد 
                                                                     

                                                                 التكقيع 

قصراوي   /                             سناء نجيب أبو عزيزة                                   

 18/03/2008: التاريخ                                                                 
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شكر وعرفان  

...  الحمد هلل رب العالميف ، أشكره كأحمده بعد أف مكنني مف إنجاز ىذه الدراسة 
 

أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جامعة القدس ممثمة بكافة مكظفييا كالعامميف فييا إلتاحتيما الفرصة لي 
لى برنامج التنمية المستدامة ممثبلن بييئتيا األكاديمية كاإلدارية لما بذلكه كيبذلكنو  إلكماؿ دراستي ، كا 

مف جيد كعطاء 
 

.  عبد الرحمف الحاج إبراىيـ الذم أشرؼ عمى ىذا البحث . كأتقدـ بالشكر الى أيستاذم الفاضؿ د
 

إياد البرغكثي أعضاء لجنة المناقشة . أحمد أبك دية ، د. كما أتقدـ بالشكر إلى األساتذة األفاضؿ ، د
لما أبدكه مف مبلحظات قيمة  

 
لى ، د بصرم صالح ، السيدة ريما الكيبلني، السيدة شادية أبك الزيف . عزمي الشعيبي ، أ. كا 

.  لمراجعتيـ لبلستبياف كلمبلحظاتيـ القيمة التي ساىمت في إخراج اإلستبياف بصكرتو النيائية 
 

كما أتقدـ بالشكر الى زكجي لدعمو الكبير كالتكاصؿ معي لحظة بمحظة كإلرشاداتو كمشاركتو التي 
.  أسيمت في إنجاز ىذا العمؿ 

 

. أتقدـ بالشكر لكالدم ، أخكتي أخكاتي كأبنائيـ ، الذيف ساندكني كأنبكني في لحظات الكسؿ 
 

رضكاف يحيى،  شادية قدادحة، لمساعدتيـ في . شكر الى األصدقاء، حساـ الطيب، عيسى مكقدم ، د
. إخراج ىذه الرسالة بصكرتيا النيائية

 

خراج الرسالة بصكرتيا النيائية كلما ، شكر إلى السيد أكـر مسمـ، كالسيد مصعب في التدقيؽ المغكم كا 
.  أبدكه مف مبلحظات قيمة

 

 العامكف أك التنفيذيكف الذيف أعطكا مف كقتيـ كأجابكا اكذلؾ إلى الجمعيات كالييئات، ممثمة  بمد رائو
. كبما ساعد في إنجاح ىذا العمؿ . عمى اإلستبانة بكؿ صدؽ كمكضكعية 

 

كأخيران أخص بالشكر الصديؽ أيسر طعمة ، ككؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث سائمة اهلل أف يجزييـ 
الخير                                   
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   تعريفات
 

 انتماء الفرد إلى الجماعة، كيرغب الفرد عادة باالنتماء إلى جماعة قكية يتقمص  :
شخصيتيا كيكحد نفسو بيا كاألسرة أك النادم أك الشركة أك المصنع ذم المركز 

 ( .1993أحمد زكي بدكم،  )الممتاز

 االنتماء

 في المجتمع، كيعني ذلؾ أف تتركز عممية لناس الجميع المتاحة الخيارات تكسيع :
حماية " التنمية عمى الرجاؿ كالنساء بخاصة الفقراء كالفئات الضعيفة، كما أنو يعني 

"  فرص الحياة لؤلجياؿ المقبمة ك النظـ الطبيعية التي تعتمد عمييا الحياة 
)    ( 1996 ,UNDP 

التنمية البشرية 
 المستدامة

أصغر مع خضكع ىذه الييئات  تمثيمية تفكيض الجماعة سمطات القيادة لييئات: 
لممحاسبة، كما تنطكم عممية الحكـ عمى تحقيؽ المشاركة الفعالة لمجماعة في التأثير 

 مف سبؿ المشاركة، بما األكثر تيميشان األكسع كالقطاعات تمكيف ، كعمى ىذه القرارات
"  كالطرؽ الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ كاألدكات في ذلؾ إتاحة المعمكمات

 (.2002دليؿ المجمكعة العربية لمحكـ الرشيد، )

الحكـ الصالح 

عدـ استنفاذ مكارد األجياؿ القادمة : تمبية العمميات كالمؤسسات لمعايير محددة كىي : 
كالمكاسب عمى  كتعزيز قدرات األشخاص كالمؤسسات باستمرار، كتقاسـ المسؤكليات 

  )UNDP1997,)نطاؽ كاسع  

 االستدامة

الشفافية في حرية تدفؽ المعمكمات، فالعمميات كالمعمكمات في المؤسسات األىمية،  :
يجب أف تككف متاحةن بصكرة مباشرة ألكلئؾ الميتميف بيا، كيجب تكفير المعمكمات 

 (.UNDP1997, )الكافية لفيـ تمؾ العمميات كالمؤسسات كرصدىا

 الشفافية

خميؿ احمد خميؿ،  )استنفار قكل جماعية، حشد طاقات اجتماعية ليدؼ معيف : 
1995  .)

تعبئة 

كسابيـ القدرة عمى االختيار المتحرر مف الجكع   :   تكسيع قدرات الناس كخياراتيـ، كا 
تاحة الفرصة، أماميـ لممشاركة في صنع القرارات التي تمس    كالعكز كالحرماف، كا 

  (        UNDP ،1997 )حياتيـ أك المكافقة عمييا  

 التمكيف

تعني استغبلؿ المكارد المتاحة مف خبلؿ التنظيـ كالتنسيؽ لمجيكد الجماعية كالفردية : 
  بشكؿ يحقؽ األىداؼ المحددة بكفاية كفاعمية كبكسائؿ إنسانية، مما يساىـ في تحسيف  

  حياة اإلنساف سكاء أكاف عضك في تنظيـ أك مستفيد مف خدماتو  
       (.1993جامعة القدس المفتكحة، )  

 اإلدارة
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أكجو النشاط اإلدارم أك مجمكعة الكظائؼ اإلدارية بالمشركعات التي تنظـ حركة : 
  (.1993، أحمد زكي بدكم )األمكاؿ البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المشركع بكفاية عالية 

 اإلدارة المالية

التكجييات مجمكعة المبادئ التي يمتـز بيا المخططكف كييتدكف بيا أثناء سعييـ : 
 ( .1993جامعة القدس المفتكحة ،  )لمكصكؿ لؤلىداؼ 

 السياسات

ىي التي تحدد التسمسؿ الزمني لمخطكات التي يجب القياـ بيا مف أجؿ تحقيؽ تمؾ : 
 (. 1993جامعة القدس المفتكحة،  )السياسات كمف ثـ الكصكؿ لؤلىداؼ 

 اإلجراءات

.  محافظات الضفة الغربية:  المحافظات 
الشمالية  

. محافظات قطاع غزة:  المحافظات 
الجنكبية  

ىي عممية تقدير أداء كسمكؾ المكظفيف لمعرفة مدل قياميـ بكاجباتيـ ، كمعرفة   : 
لى أم حد يساىمكف في تحقيؽ أىداؼ المنشأة مف خبلؿ استغبلؿ  مستكل أدائيـ ، كا 

  ( . 1993جامعة القدس المفتكحة ،  ). طاقاتيـ كقدراتيـ في العمؿ 

تقييـ أداء 
 المكظفيف

كالمسالة األساسية في نظر الميتميف .  يككف المرء طرفا في عمؿ مافتعني حرفيا أ: 
كتككف المشاركة الفعالة عندما تتكفر . بقضايا الحكـ ىي مدل فاعمية المشاركة

ألعضاء الجماعة الفرص الكافية كالمتكافئة إلدراج قضاياىـ عمى جدكؿ األعماؿ، 
كتككف . كاإلعراب عف خياراتيـ المفضمة بشاف الناتج النيائي لعممية اتخاذ القرارات

. ) UNDP1997 ,)مباشرة أك عف طريؽ ممثميف شرعييف 
 

 المشاركة

نفاذىا ، ككؿ نظاـ :  درجة قبكؿ الناس لما تتبعو الحككمة مف إجراءات لسف القكانيف كا 
شرعي نظاـ قانكني كلكف األىـ مف ذلؾ أف يجد الناس أنو نظاـ مناسب كأف يمتثمكا 

فاالمتثاؿ الطكعي لمقكانيف كالمكائح ينتج : لقكاعده ، كالشرعية كثيقة الصمة بالحكـ 
 الشخصية تفعالية أكبر مف الفعالية الناتجة عف االعتماد عمى القير ك الكالءا

(  , UNDP1997 (   .
 

 الشرعية

كحدة اجتماعية كاقعية ، جزء عضكم مف مجتمع ، ذات مكاقؼ اجتماعية ناشطة  : 
( .  1995خميؿ احمد خميؿ ،  )متصمة ، ترمي إلى إنجاز أعماؿ مشتركة 

الجماعة 

 األرض كتربطيـ عبلقات دائمة فمجمكعة مف الناس الذيف يقيمكف عمى رقعة معينة ـ: 
نسبيان، كليـ نشاط منظـ، كفؽ قكاعد كأساليب كأنماط متعارؼ عمييا كتسكد بينيـ ركح 

(.  1993أحمد زكي،  )جمعية تشعرىـ بأف كبل منيـ ينتمي ليذا المجتمع 
 

 المجتمع المحمي
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تنظيـ رسمي تكتسب عضكيتو باالشتراؾ، كلو أىداؼ مشتركة كمحددة نسبيان كتتككف : 
العبلقات بيف أفراده مف االتصاالت المتبادلة كاالستجابات ذات الطبيعة الدائمة التي 

(.  1993أحمد زكي البدكم،  )تختمؼ عف مجرد االتصاؿ المؤقت 
 

 المنظمة

الييئات التشريعية كالقضائية كاالنتخابية ، فالييئات التشريعية ساحات لمكساطة بيف : 
مختمؼ المصالح ، ككضع السياسات كالقكانيف كتحديد أكلكيات استخداـ المكارد 

كتكفؿ الييئات . المتكفرة التي تؤثر تأثيران مباشران عمى التنمية التي تتركز عمى الناس 
أما الييئات القضائية ، فتعزز . االنتخابية إجراء انتخابات مستقمة تتسـ بالشفافية 

سيادة القانكف كتضفي عمى العبلقات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية إحساسان 
 .  ) UNDP1997 , ).باألماف ك االطمئناف 

 

 مؤسسات الحكـ

نكع مف الرقابة عمى نتائج الجيكد التي بذلت نحك حالة فردية أك مشركع ما لتقرير إذا : 
ما كاف يحقؽ أىدافو كأف تنفيذ برامجو مطابؽ لمخطة المكضكعة بما يتفؽ مع الزمف 

  ( . 1993، أحمد زكي بدكم )المحدد كبأقؿ قدر مف النفقات كبأكثر قدر مف الكفاية 

 المتابعة

الجزء مف االقتصاد غير المممكؾ لمقطاع الخاص إما ألنو مممكؾ لمدكلة أك ألنو يخضع : 
كىك يشمؿ الحككمة المركزية كالسمطات المحمية كالصناعات الكطنية . لمممكية العامة 

 .) UNDP1997,)كالمؤسسات العامة 

 
 القطاع العاـ

في نظاـ اقتصادم مختمط يغطي القطاع الخاص جزئو غير الخاضع لسيطرة   : 
 .) UNDP1997,)الحككمة حيث تسكد قكانيف السكؽ كالمشاريع التجارية الخاصة 

 القطاع الخاص

دراسة كتتبع األعماؿ الماضية ككذلؾ األعماؿ الحالية لمتأكد مف أف حركة األمكاؿ : 
تسير طبقان لما سبؽ كضعو مف التخطيط المالي، ككذلؾ لمتأكد مف أف االنحرافات أك 

، أحمد زكي بدكم )الخبلفات بيف الخطط كبيف ما حدث فعبلن أمكف التحكـ فيو 
1993.) 

 الرقابة المالية

صدار قرارات كتكصيات في المكضكعات :  مجمكعة مف األفراد تعيف أك تنتخب لبحث كا 
 (. 1993، أحمد زكي بدكم)التي تحاؿ إلييا كيتكقؼ ذلؾ عمى نكع المجنة 

 المجنة

إنشاء بعض الكظائؼ كتطكيرىا كتحديد جكانب االرتباط بينيا إلنجاز مياـ محددة : 
 . ) UNDP1997,)داخؿ المؤسسات 

 بناء المؤسسات

المساءلة لصناع القرار في الحككمة كالقطاع الخاص كمنظمات المجتمع المدني مف : 
. ) UNDP1997,)قبؿ الجميكر العاـ، باعتبارىـ أصحاب المصمحة الرئيسة 

 

المساءلة 

يتككف المجمس مف عدة أفراد ينتخبيـ أعضاء منظمة ما إلدارة المنظمة كيعيف النظاـ :   مجمس اإلدارة
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أحمد زكي )الخاص بيا عدد أعضاء المجمس كمكاعيد اجتماعاتو ككيفية اتخاذ قراراتو 
  (.  1993، بدكم
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المختصرات  
 

  (العربية  ): قائمة المختصرات 
 
المختصر                       الداللة 
األسككا                         المجنة اإلقتصادية كاإلجتماعية لغربي آسيا 
أماف                            االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة 
ماس                            معيد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفمسطيني 
 مكاطف                          المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية

NGOs المنظمات غير الربحية                        
PNA السمطة الكطنية الفمسطينية                          

PNIN الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية الفمسطينية                         
PNGOشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية                         

UNDP  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي                        
 

  (اإلنجميزية  ):  قائمة المختصرات 

 
ESCOW                             Economic & Social Commission For  

                                            Western Asia 

NGOs                                 Non Governmental Organization  

PNA                                   Palestine National Of Authority  

PNIN                                  Palestine National Institution For NGOs 

PNGO                                The Palestinian Non-Governmental  

                                            Organizations Network   

UNDP                                United Nation Development Program 
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ملخص الدراسة 
 

 في المؤسسات األىمية الفمسطينية العاممة كاإلدارةاـ الحكـ ظفأيعدت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى 
 في اإلدارة،مجالس الذم تمارسو الييئات المرجعية ك دكر التنمية، مف خبلؿ التعرؼ عمى اؿفي مجاؿ 

 2008 كاذار2007 كنفذت في الفترة الكاقعة بيف شيرم أيار .إدارتيا في الصالحتطبيؽ مبادئ الحكـ 
، كمثؿ مجتمع الدراسة الجمعيات كالمنظمات األىمية غير الحككمية المسجمة رسميان لدل كزارة الداخمية 

 الباحثة إلى إعداد ىذه الدراسة، عكما دؼ. الفمسطينية، كالتي تتسـ بالفعالية كتقديـ الخدمات لمجميكر،
  . في فمسطيفةالتنمية المستداـ في عممية ،الياـ الذم تمعبو المؤسسات األىمية الدكر

 
المنيج الكصفي التحميمي، كقامت بجمع المعمكمات، كدراسة استخدمت الباحثة في انجاز ىذه الدراسة 

 مخرجات ةكقامت بتحميؿ كمعالج. كاختبار التساؤالت، باالستعانة باالستبانة كمراجعة األدبيات السابقة
.  اإلحصائيةSPSSاالستبانة إحصائيا كعرضيا بكاسطة حزمة 

 
 المنظمات األىمية، بعد قياـ تتكصمت الدراسة إلى أنو قد طرأت تغيرات ميمة عمى أدكار كاستراتيجيا

فقد ترافقت مع قياـ السمطة الفمسطينية حالة مركبة ما بيف .  دكرىا التنمكم زالسمطة الفمسطينية، كبرك
.  االحتبلؿ كاالستقبلؿ، انعكست عمى أدكار المنظمات األىمية لتصبح مركبة أيضا

 
 الفرص ألعضاء آخريف في الييئة مإف الحالة التي نراىا في جمعيات كىيئات العمؿ األىمي، ال تعط

المرجعية مف المشاركة في إدارة الجمعية، مما يعني أف تمؾ الجمعيات  تقؿ فييا فرص التغيير في 
القيادة، كتضعؼ فرص األعضاء في المشاركة في إحداث التغيير اإليجابي مف خبلؿ تكلييـ مناصب 

. قيادية 
 

إف ضعؼ الييئات المرجعية، الذم جاء نتيجة لعدـ ممارستيا لدكرىا، أدل إلى ازدياد قكة اإلدارة 
التنفيذية في الجمعيات عمى حساب الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة، ليصبح كجكدىا مجرد إجراء 

 .  شكمي أماـ القانكف، كإلضفاء الشرعية أماـ الجميكر كالمجتمع الفمسطيني 
فقد كجد البحث أف عدـ كضكح الرؤية عند مجالس اإلدارة حكؿ دكرىـ في إدارة الجمعيات ، جعؿ ىذا 
الدكر يتضارب مع دكر الييئات المرجعية، فبدال مف إف يدعـ مجمس اإلدارة كجكد الييئات المرجعية، 

 في المشاركة في إدارة الجمعيات كبدا ذلؾ مف خبلؿ العديد مف اإلجراءات كمنيا قاـ بتيميش دكرىا
صياغة الكثيقة البرنامجية أك إجراء أم تعديؿ عمييا، مما أضعؼ قدرة الييئات المرجعية في الدفاع 

لزاميا بيا   .عف تمؾ الكثيقة أماـ اإلدارة التنفيذية، كا 
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أف تمؾ الجمعيات كالييئات، قد أبدت عدـ الجدية في تطبيؽ قيـ المساءلة كالشفافية كأظيرت الدراسة 

كالنزاىة، كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ ضعؼ السياسات كاإلجراءات التي تمكف مف المساءلة الداخمية 
. كالخارجية 

 
كخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ غياب كبير في تطبيؽ مبادئ الحكـ الصالح في عمؿ الييئات المرجعية 

في الجمعيات كالييئات التنمكية الفمسطينية، كالذم يتحمؿ مسؤكليتو في المقاـ األكؿ، مجالس اإلدارة 
 .كالييئات المرجعية، لتخمييما عف القياـ بالمسؤكلية الممقاة عمى عاتقيما

 

 
            كقد أكصت الباحثة بضركرة أف تعيد الييئات المرجعية  دكرىا في إدارة الجمعيات كالييئات األىمية مف 

خبلؿ تكلي الدكر المنكط بيا، كأف يقكـ مجمس اإلدارة بأداء دكره كفؽ ما نص عميو القانكف ككفؽ 
الصبلحيات الممنكحة لو مف طرؼ الييئات المرجعية، كأف تتكلى اإلدارة التنفيذية إدارة الجمعية بما 

ينسجـ مع النظاـ اإلساسي كالكثيقة البرنامجية التي ال بد مف أف تشارؾ الييئات المرجعية في 
صياغتيا كالمصادقة عمييا  

                
            كما أكصت الباحثة بضركرة أف تعيد الجمعيات صياغة خططيا اإلستراتيجية بما ينسجـ مع الكثيقة 
البرنامجية لمجمعيات، كأف تتفؽ في ذات الكقت مع أكلكيات التنمية كاحتياجات المجتمع الفمسطيني 

.  كمصالحو الكطنية 
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Abstract  

This dissertation was carried out during the period of May 2007 and March 2008. It was 

about the NGOs, which are officially registered to the Palestinian Ministry of Interior, 

effective and provide services to the public. Their number is estimated up to 1560 NGOs. 

What prompted the researcher for conducting this study is the crucial role being played by 

the NGOs in sustainable process of development in Palestine. The study in general aimed at 

comprehending the system of governance and administration in NGOs working in the field 

of development. This was accomplished through identifying the role played by bodies and 

the boards of directors in applying the principles of good governance. 

 

In her study, the researcher used the descriptive analytical curriculum. She collected the 

data and studied the hypothesis by using a questionnaire and revising the previous studies. 

She analyzed and reviewed them using the SPSS program. 

 

The study concluded that significant changes have taken place regarding the roles and 

strategies of the NGOs after the advent of the PNA and the emergence the (NGOs’) 

developmental role. The presence A complex situation of occupation and independence has 

coincided with the advent of the PNA which affected the roles of the NGOs, which have 

become complicated too. 

 

The study proved that the societies and organizations of civil action do not give chances to 

members of the body any reference to participate in the management of the societies. This 

leads to less opportunity for change in leadership and weakness of members’ opportunity to 

create positive changes through taking up leadership positions. 

 

The study also came to conclude that the weakness of the body of reference that resulted 

from the failure of exercising its role which led to the increase of the executive 

management at the expense of the body of reference and a way to boards. Hence, their 

existence has become a mere formality before the law to legalize itself before the public. 
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The Research also found that the lack of clarity of the boards` vision about their role in the 

management association made this role inconsistent with the role of the reference bodies. 

Instead of upholding them, the Board has marginalized their role in the drafting the 

document program or amending it, this weakened their capability of defending that 

document and obliging the executive management with enforcing it. 

 

The study, showed that the societies and associations lack seriousness in the application of 

accountability, transparency and integrity. This was evident in weak policies and 

procedures that enable the internal accountability of the Institution . 

 

Lastly, the study pointed to a major absence of applying the principles of good governance 

in the work of the Palestinian associations and developmental bodies. This absence is 

attributed to the Boards and reference bodies for they abandoned their responsibilities that 

they were assigned to up hold.    
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 الفصل األول

 
 

اإلطار النظري وخمفية الدراسة 
 

  خمفية البحث 1.1

 
لممنظمات األىمية دكره ميـه في عممية التنمية داخؿ المجتمع الفمسطيني، مكمِّؿ لدكر مؤسسات السمطة 
الكطنية الفمسطينية كالقطاع الخاص في إطار تقديـ الخدمات، باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ دكر الكسيط 

الذم مف الممكف أف تمعبو المنظمات األىمية بيف مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية كأفراد المجتمع 
الفمسطيني، مف خبلؿ القياـ بالتعبئة كالتأثير في مجاؿ سٌف التشريعات التي تكفؿ الحريات العامة 

. كتطبيقيا في المجتمعع ما يعٌزز دكر المنظمات األىمية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية مجتمعيان 
 

كلكي تتمكف المنظمات األىمية مف القياـ بيذا الدكر، ال بد ليا مف العمؿ عمى تعزيز مبادئ الحكـ 
 داخؿ مؤسساتيا كىياكميا البنيكية، كأف تعمؿ عمى تطبيؽ تمؾ المبادئ كالقيـ ةالصالح كقيـ الديمقراطي

مف مراحؿ تأسيسيا األكلى، عند بناء ىياكميا التنظيمية كاإلدارية كصياغة الكثيقة البرنامجية ككضع 
 كالمشاريع التي تسعى مف خبلليا إلى خدمة أفراد المجتمع، مساىمةن جالخطط اإلستراتيجية كتنفيذ البراـ
.  منيا في عممية التنمية المستدامة
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  أهمية الدراسة2.1
 

تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تسمط الضكء كتثير النقاش حكؿ طبيعة الدكر الذم تقـك بو الييئات 
المرجعية كمجالس اإلدارة، لتطبيؽ مبادئ الحكـ الصالح داخؿ جمعيات كىيئات العمؿ األىمي 

. الفمسطيني، كما ك تيسًيـ في التعرؼ إلى نظاـ الحكـ كاإلدارة في منظمات العمؿ األىمي الفمسطينية
 
 

   المشكمة البحثية3.1
 
 الجمعيات كالييئات األىمية في الحكـ كاإلدارةلى نظاـ إحٌدد مشكمة الدراسة مف خبلؿ التعرؼ تت

 داخؿ ىذه اإلدارةمجالس  الييئات المرجعية ك عمى دكر كتأثيرباالطبلع كذلؾ التنمكية الفمسطينيةع
بما نٌص عميو قانكف الجمعيات  ىاالمؤسسات، كالعكامؿ المؤٌثرة في تشكيميا، كمعرفة مدل التزاـ

مبادئ ب كذلؾ مدل االلتزاـ ك، تمؾ المؤسساتإدارةفي  2000كالييئات األىمية الفمسطيني في العاـ 
  (. كالشفافية،المساءلةك النزاىة،) :لصالحالحكـ ا

 
 ىاؾرادإ مدل كقياس ، التنفيذية في المؤسسةباإلدارة  اإلدارةمجالسالتي تربط  ة كتتناكؿ طبيعة العبلؽ

باإلضافة إلى  مف قبؿ الييئات المرجعية، إليياط بيا كالصبلحيات المككمة اكفيميا طبيعةى الدكر المف
برنامجية كجكد كثيقة كستعمؿ الدراسة عمى التأٌكد مف  كشرعيتيا، ة ىذه المجالسمدل قانكنيمعرفة 

 كجكد  كرصد،لمجمعيات كالييئات األىمية، كالتعرؼ إلى دكر الييئات المرجعية في صياغة تمؾ الكثيقة
.  لكائح داخمية تنٌظـ عمؿ تمؾ المؤسسات

 
  مبررات الدراسة 4.1
 

 .اإلدارة كالحكـ في المنظمات األىميةمكضكع  إلى ندرة الدراسات التي تطٌرقت .1

 .ىـ الذم تمعبو المؤسسات األىمية في عممية التنمية المستدامة في فمسطيفـاؿ الدكر. 2

عدـ كضكح الدكر الذم تمعبو مجالس اإلدارة كالييئات المرجعية في إدارة الجمعيات كالييئات . 3
.   األىمية الفمسطينية

  .نكعٌية البرامج كالمشاريع التي تنٌفذىا ىذه المؤسسات طبيعة كالتغٌير السريع في. 4

 

   أهداف البحث5.1
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: الهدف العام
 

مف خبلؿ  عاـ الحكـ كاإلدارة في المؤسسات األىمية الفمسطينية العاممة في مجاؿ التنميةظدراسة ف
 في الصالحمجالس اإلدارة في تطبيؽ مبادئ الحكـ الذم تمارسو الييئات المرجعية كدكر التعرؼ إلى اؿ

 .تياادارإ
 
 

: األهداف الفرعية
 
 . في عمؿ الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطينيةالييئات المرجعية  دراسة مدل فاعمية كتأثير -1

 .ىذه الجمعيات ؿ كمجالس االدارةدراسة العكامؿ المؤٌثرة في تشكيؿ الييئات المرجعية -2

. ىاٌثر في صنع القرار داخؿؤالعكامؿ التي تدراسة  -3
 .فييا  الصالح مبادئ الحكـ اتتطبيؽكالبحث في جكانب  -4

 . داخؿ المؤسسات األىمية الفمسطينيةالصالحات لتفعيؿ الحكـ حقديـ تكصيات كمقترت -5

 
:   أسئمة البحث6.1

 
ىؿ تتشٌكؿ الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة في الجمعيات كالييئات األىمية التنمكية  -1

الفمسطينية كفؽى ما نصَّ عميو قانكف الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطينية؟ 
ىؿ تسترشد الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة بقانكف الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطيني  -2

في إداراتيا داخؿ الجمعيات ؟ 
ىؿ تسترشد الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة بأسس كمبادئ الحكـ الصالح في إداراتيا  -3

لمجمعيات كالييئات األىمية ؟ 
ما ىي أنماط العبلقة بيف الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة ؟  -4
ىؿ تدرؾ مجالس إدارة الجمعيات كالييئات األىمية طبيعة الدكر المناط بيا كمجالسى منتخبةو  -5

مف ًقبؿ الييئات المرجعية ؟ 
ىؿ ىناؾ تضاربه في استخداـ الصبلحيات بيف مجمس اإلدارة كالييئة المرجعية مف جية  -6

 كاإلدارة التنفيذية مف جية أخرل ؟

 

:  استعراض عام لفصول الدراسة 7.1
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 ث النظرم كخمفية الدراسة، حيرتتكٌكف ىذه الدراسة مف خمسة فصكؿ، يتناكؿ الفصؿ األكؿ منيا اإلطا

يتـ التطٌرؽ إلى دكر المنظمات األىمية الفمسطينية في العمؿ عمى تعزيز مبادئ الحكـ الصالح داخؿ 
كيتـ التأكيد في ىذا الفصؿ عمى أىمية الدراسة التي تعمؿ عمى تسميط . مؤسساتيا كىياكميا البنيكية

الضكء عمى طبيعة الدكر الذم تقـك بو الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة  في تطبيؽ مبادئ الحكـ 
. الصالح داخؿ جمعيات كىيئات العمؿ األىمي الفمسطينية

 
التنمكية  الجمعيات كالييئات األىمية في الحكـ كاإلدارةلى نظاـ إالتعرؼ ب مشكمة الدراسة  فيوحٌددكما تت

  اإلدارةمجالسالتي تربط  ةلصالح، كدراسة طبيعة العبلؽمبادئ الحكـ اب مدل التزاميا كالفمسطينية،
ط بيا ا كفيميا طبيعةى الدكر المفىاؾرادإ مدل ، كقياس التنفيذية في المؤسسةباإلدارةالييئات المرجعية ك

اإلدارة كالحكـ في مكضكع ما كيتب عف ندرة إلييا، كتبٌرر الباحثة الدراسةى بكالصبلحيات المككىمىة 
ىـ الذم تمعبو المؤسسات األىمية في عممية التنمية المستدامة في ـاؿالمنظمات األىمية، كطبيعة الدكر 

 .فمسطيف
 

 في المؤسسات األىمية الفمسطينية كاإلدارةاـ الحكـ ظ فكييجمؿ الفصؿ األكؿ اليدؼى العاـ لمدراسة ببحثً 
الذم تمارسو الييئات المرجعية  دكر التنميةع مف خبلؿ التعرؼ إلى اؿالعاممة في مجاؿ 

.  إداراتيا في الصالح في تطبيؽ مبادئ الحكـ اإلدارةمجالس ك
 

كينتيي الفصؿ األكؿ بطرح األسئمة الرئيسة حكؿ مدل التزاـ الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة في 
الجمعيات كالييئات األىمية التنمكية  بقانكف الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطيني، ككيفية استرشادىا 

. بأسس كمبادئ الحكـ الصالح في إداراتيا لمجمعيات كالييئات األىمية
 

أما الفصؿ الثاني، فيبحث في المفيكـ النظرم لممجتمع المدني، كنشأة كتطٌكر المجتمع المدني في 
فمسطيف، كاستعراض كجيات النظر المختمفة حكؿ نشأتو كتعريفو، كما يتطٌرؽ إلى التطٌكر التاريخي 

لممنظمات األىمية الفمسطينية، منذ مرحمة ما قبؿ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف كحتى مرحمة ما بعد 
قياـ السمطة الفمسطينية، كيدريس ىذا الفصؿ رؤل كاستراتيجيات كبرامج المنظمات األىمية الفمسطينية 

. كاألدكار التي تقـك بيا
 



 20 

ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية ، 2000لسنة  (1)كتقكـ الباحثةي بقراءةو في قانكف رقـ
 الفصؿ بعرض مفيـك الحكـ الصالح كالمبادئ ـكقياس مدل تطبيقو مف قبؿ المنظمات األىمية، كتخت

.  المتفؽ عمييا عالميان، كدراسة مؤشرات تطبيؽ ىذه المبادئ في المؤسسات األىمية الفمسطينيةركالمعايي
 

كيتناكؿ الفصؿ الثالث منيجى كأدكاًت البحًث التي تـ استخداميا، حيث استعممت الباحثة المنيج 
الكصفي التحميمي، كاستعانت باالستبانة كأداة رئيسةو تـ تحكيميا كمراجعتيا مف قبؿ أكاديمييف 

كتعًرض الباحثة . كمتخٌصصيف، كالتحٌقؽ مف ثباتياع بأف تـ اختبارىا عمى عٌينة مصٌغرة مف الجمعيات
في تحميؿ البيانات، حيث اعتمدت في التحميؿ عمى  (spss)في ىذا الفصؿ كيفيةى استخداـ حزمة 

كقد تـ تحديد مجتمع الدراسة بالمحافظات الشمالية . اإلحصاء الكصفي، كاختبار التبايف األحادم
كتختـ الفصؿ الثالث بالتطٌرؽ . كحدكد جغرافية، كالجمعيات كالمنظمات األىمية كحدكد بشرية لمدراسة

 استبانةن عمى مجتمع الدراسة، ككانت 55إلى حجـ كخصائص عٌينة الدراسة، حيث كٌزعت الباحثة 
. مكاف النشاط، كنكعو، كالفئة المستيدفة مف النشاط، كالقائميف عميو: العٌينة مكزعةن حسب

 
أما الفصؿ الرابع فيستعرض نتائج الدراسة حكؿ كاقع الييئات المرجعية في الجمعيات كالييئات األىمية، 

 كآليات استقطاب أعضاء جدد، كالدكر الذم تقـك بو الييئات المرجعية كطبيعة المشاركة المجتمعية،
دارة الجمعيات  كقياس نسبة مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة، كدكر ىذه ،كمجالس اإلدارة في تكجيو كا 

كتتكٌصؿ الباحثة إلى نتائج . المجالس في تكفير مصادر الدعـ الماليع لضماف تحقيؽ أىداؼ الجمعية
. حكؿ مدل امتبلؾ المنظمات األىمية كثيقةن برنامجيةن، كالجيات المشاركة في صياغتيا

 
كما تـ التطٌرؽ في ىذا الفصؿ إلى نتائج الدراسة حكؿ الشؤكف اإلدارية كالمالية في الجمعيات كمدل 

امتبلكيا النظـى اإلداريةى كالماليةى، كتٌمت اإلجابة عف كيفٌية إعداد التقارير المالية الدكرية كالسنكية، كمف 
يعٌدىا، كالجية التي تعتمدىا، كآليات ككسائؿ نشرىا، باإلضافة إلى النتائج التي تـ التكٌصؿ إلييا حكؿ 

. الشفافية كالمساءلة في عمؿ الجمعيات كالييئات عٌينة الدراسة
 كيعالج الفصؿ الخامس كاألخير اإلستنتاجات التي تكصمت إلييا الباحثة باإلعتماد عمى ماتكصؿ إليو 
البحث مف نتائج في الفصؿ الرابع ، كما كطرحت الباحثة العديد مف التكصيات التي مف الممكف اف 

 .تساىـ في تطبيؽ مبادئ الحكـ الصالح داخؿ جمعيات كىيئات العمؿ األىمي 
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الفصل الثاني 
 

النشأة والمفهوم : المجتمع المدني في فمسطين
 
  نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطّوره  1.2 
 

كنشكًء األنظمة الممكية  بعد انتياء الحركب الدينية في أكركبا اإلقطاعية في القرف السابع عشر،
المجتمعات،  عمى الحٌد مف سيطرة كىيمنة الكنيسة عمى تبركز الصفكة البرجكازٌية التي عمؿالمطمقة ك

. بدأت تبرز قيـه بديمةه لمنطؽ الدكلة الدينية الكاحدة، بحيث أصبح الفصؿ بيف الدكلة كالمجتمع ممكنان 
(.  1973رينياردت ككزيميؾ ، )
 

كظير التعبير السياسي كالقانكني األكؿ عف ذلؾ في إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف في أعقاب الثكرة 
الفرنسية، كالذم ترافؽى مع بعض التحكالت في أمريكا كبريطانياع ما اعتبر بدايةن لتشٌكؿ مفيكـ المجتمع 
المدني، باعتباره عبلقةن تنشأ بيف المكاطف كالمجتمع كالدكلة، كتقكد إلى تمٌيز المجتمع عف الدكلة عبر 

أنو ذلؾ المجتمع المنظـ "بـ  لممجتمع المدني توماس هوبزانفصاليما عف بعضيما، حسب كصؼ  
نظرية العقد االجتماعي ليكبز كلكؾ ، ككما كرد في "سياسيان عف طريؽ الدكلة القائمة عمى فكرة التعاقد

( .  2007عباس، ).كركسك
 
مف مؤسسات سياسية بينيما شكؿ المجتمع المدني الفضاء الكاسع بيف الدكلة كاألسرة، فيك كؿ ما م

تضع الحدكد   تكفير الخدمات لممجتمع كفؽ قكانيف كتشريعاتإلى تسعى كاقتصادية،كاجتماعية 
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أف المجتمع المدني ىك  ىيجؿاعتبر ، كقد  كتنٌظـ حياتو المدنيسٌير أمكر المجتمعتي  التيالمناسبة 
، حيث " الفرؽ المكجكد بيف العائمة كالدكلة، كال يتأٌتى لو الكجكد إاٌل بظيكر الدكلة قبمو ككيافو مستقؿو

تقكـ ىيئاتو بنشاطاتيا عمى أساس تعاقدو حرٍّ بيف األفراد خارج إطار العائمة أك الدكلة، كىك فضاءه 
(. 1998حمكدم، )" خاصه بيذا النمط االجتماعي الجديد

 
كيؤكد عزمي بشارة في ىذا السياؽ أف المجتمع المدني في أكركبا رغـ أنو كاف يختمؼ في كؿ مرحمة، 
إاٌل أنو بقيى يعٌبر عف تطٌكر عممية  الدمقرطة نفسيا، رغـ التنٌكع كاالختبلؼ في تحديد طبيعة المجتمع 

المدني مف حيث العناصر المكٌكنة لو، كيبقى قائمان ضمف كجكد الدكلة كمؤسساتيا كنظاميا، كىك 
كيؤكد غرامشي، أيضان، أف (. 1996 بشارة، )،ا بديبلن عنوؿ كال يشؾٌ االمكٌمؿ لدكر الدكلة الينافسو

الينشأ مف ضعؼ الدكؿ، بؿ ىك كليد قٌكة الدكلة ككجكده ضركرم مف أجؿ مكازنة ىذه "المجتمع المدني 
  ". القكة

 
 قيكد دلذلؾ يشدد مصطفى السيد عمى أٌف تكٌفر التسامح في إطار العبلقة بيف األغمبية كاألقمية، ككجك

 .عمى ممارسة سمطة الدكلة، يشٌكبلف الحٌد األدنى لتكفير ميزة أك صفة المدني ألم مجتمع
 

كمف أجؿ القياـ بالمياـ الديمقراطية فإف الرم رايمكند يضيؼ إلى تمؾ الصفات صفةن تتعمَّؽ بمصالح 
مؤسسات المجتمع المدني المستقٌرة كالبعيدة المدل كفي إطار المساكاة بيف أعضائيا ككذلؾ مف حيث 

سيادة ركح القيـ الديمقراطية داخؿ التككينات المدنية، مف خبلؿ العمميات الداخمية كعممية البناء كآليات 
 . اتخاذ القرارات الداخمية ككذلؾ التعددية كالتنكع في إطار التككينات المدنية، دكف أف تحدث انقسامات

 
 كتعزيز ةكعمى المجتمع المدني أف يسعى إلى ترسيخ القيـ كالمبادئ التي تقـك عمى العدؿ كالمساكا

المشاركة الفاعمة، كأف يسعى، أيضان، إلى الحد مف ىيمنة كاستبداد الدكلة كأف يعمؿ عمى تعزيز 
المشاركة السياسية كتطكير قدراتو ليصبح قادران عمى المشاركة الفعمية في نشر مبادئ الديمقراطية، 
. كتكحيد المصالح المشتركة لمجماعات المختمفة كالمساىمة في جسر اليكة بيف الدكلة كالحياة المدنية

 
كلتفسير عممية المشاركة الجماعية الطكعٌية كالمنٌظمة في المجاؿ العاـ، يفتح الباب أماـ التساؤالت 
حكؿ مكٌكنات المجتمع المدني، فيؿ يتكٌكف المجتمع المدني مف المؤسسات السياسية كاالجتماعية 
كاالقتصادية التي تسعى لتنظيـ حياة المجتمع كتكفير احتياجاتو كتحقيؽ رغبات األفراد؟ أـ يضـ، 

أيضان، األحزاب كالحركات السياسية التي تسعى لمكصكؿ إلى سيٌدة الحكـ؟ كىؿ يظير دكر المؤسسات 
االجتماعية اإلرثية التي تتسـ باإلجبارية حيث يجد الفرد نفسو فييا مجبران ال مخٌيران في االنتماء إلييا؟ 
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إف مفيكـ المجتمع المدني يتضٌمف التنظيمات اإلرثية : "كفي ىذا الخصكص يقكؿ برىاف غميكف
كالتككينات العشائرية كالطائفية كالقبمية كالنقابات كالجمعيات العائمية كالثقافية كالعادات كالتقاليد، التي 

". تعتبر جميعيا مف مكٌكنات المجتمع المدني
 

 كمفاىيميـ فيما يتعٌمؽ بالمجتمع المدني، كالتي اتفقت في أجزاء ـلقد طرح العديد مف المفٌكريف آراءىه
كاختمفت في أخرل، فالبعض رأل أف األحزاب السياسية ىي مف مكٌكنات المجتمع المدني كما رآىا عالـ 

عناصر كتنظيمات غير حككمية كاألحزاب السياسية كاالتحادات "االجتماع المصرم سعد الديف إبراىيـ 
العمالية كالنقابات المينية كىيئات التنمية االجتماعية كغيرىا مف جماعات الضغط، رافضان اعتبار 

المؤسسات اإلرثية القبمية، أحد عناصر المجتمع المدني، كاختمؼ معو عالـ االجتماع السكرم برىاف 
غميكف، الذم اعتبر أف المؤسسات اإلرثية ىي أحد مككنات المجتمع المدني، باعتبار المجتمع المدني 

 .يتشٌكؿ مف الجماعات كالنقابات كالتككينات العشائرية كالطائفية كالقبمية كالثقافية كالعادات كالتقاليد
 

 مع رأم سعد الديف إبراىيـ عمى  ريمكند ىنبكش (Raymond.A.Hinubusch)كيتفؽ رأم العالـ 
ضركرة استبعاد التككينات العشائرية كالقبمية مف مككنات المجتمع المدني، عمى اعتبار أف تشكيؿ 

. ، طكعية التككيف، كتككف ىذه التشكيبلت مستقٌمةن عف الدكلة كالجماعات األكليةتالشبكات كاالتحادا
فعندما تعمؿ عمى احتكاء االنقسامات االجتماعية كتشٌكؿ منطقةن عازلةن بيف الدكلة كالمجتمع، فإنيا 

 .(2002الفالح،). تعمؿ عمى ربطيا بالدكلة كسمطتيا
 

كيتفؽ حسنيف تكفيؽ إبراىيـ، أيضان، مع ريمكند في اعتبار االستقبللية شرطان مف شركط المجتمع 
درجة استقبلؿ مؤسسات المجتمع المدني تتحٌدد مف خبلؿ االستقبلؿ المادم "المدني عندما يرل أف 

كاإلدارم كالتنظيمي عبلكةن عمى االعتراؼ الضمني بأف األصؿ في العبلقة بيف الدكلة كالمجتمع ىك أاٌل 
 أم أف التتدخؿ الدكلة باشكاؿ كنكع النشاط الذم (.1995 ،إبراىيـ)". تتدخؿ الدكلة في مجاؿ النشاط

.  تمارسو تمؾ الجمعيات 
 

لقد رأينا أف ىناؾ مف يضـ األحزاب السياسية كيستبعد المجمكعات األكلية مف المجتمع المدني كىناؾ 
عمى ضركرة  (ىينبكش)الذم يتفؽ مع  (الرم ريمكند)مف يستبعد األحزاب السياسية حسب رأم 

استقبللية المجتمع المدني عف الدكلة حيث يضيؼ شرطان آخر مف أجؿ استقبلؿ المجتمع المدني عف 
المجتمع السياسي كحمايتو مف ىيمنة األحزاب، بيدؼ اإلبقاء عمى قدرة المجتمع المدني عمى القياـ 

 (. 1995الفالح،). التكسط، كتعزيز كبناء الديمقراطية: بالكظائؼ الفريدة مف
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 كجية نظرو في مفيكـ المجتمع المدني، فالمجتمع المدني مف كيحًمؿ العديد مف المفٌكريف اإلسبلمييف
محمد مكرك أف مضمكف المجتمع المدني أمره ليس . كجية نظرىـ لو سماتو كميزاتو الخاصة، كيرل د

فالدكلة كالمجتمع كالحككمة كفقان لمنص اإلسبلمي ككفقان لمممارسات "جديدان عمى الحضارة اإلسبلمية، 
" الحضارية اإلسبلمية ىي دكلة مدنية كمجتمع مدني، فميست ىناؾ قدسية لفرد أك حاكـ أك مؤسسة

كيرل، أيضان، أف المضاميف التي يحمميا مصطمح المجتمع المدني كالتي  ( 2003مكرك، شكر، )
ظيرت في أكركبا في بداية عصر النيضة كالمرحمة الرأسمالية كالديمقراطية كالخركج عمى المجتمع 
الكنسي كاإلقطاعي تختمؼي عف المضاميف التي يحمميا المصطمح في اإلسبلـ، فيك يرل أف ىناؾ 
اختبلفان في األىداؼ التي يحمميا المفيكـ الغربي عف المفيكـ اإلسبلمي، حيث يؤكد أف  المرجعية 

أما في الغرب فإف اليدؼ كالغاية . كالغاية في اإلسبلـ مصمحةي الجماعة دكف الطغياف عمى حقكؽ الفرد
كالمرجعية ىي الفرد، فيك يرفض تسمية المؤسسات كالييئات كالجماعات األىمية غير الحككمية مجتمعان 

العمؿ األىمي، القطاع الثالث، )مدنيان كاعتبر التسمية خطأن عمميان كقد فٌضؿ أف يعٌبر عف الظاىرة بػ
كيعتبر أف المجتمع المدني يحمؿ  (القطاع غير الربحي، القطاع غير الرسمي، القطاع غير الحككمي

.  كمعرفيةن كمرجعيةن غربيةن ال تصمح لتكصيؼ المجتمعات العربية كاإلسبلميةةن مضاميف أيديكلكجي
 .)2003مكرك، شكر،)
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 المجتمع المدني الفمسطيني 2.2

 
لـ تتكقؼ تساؤالت المفكريف الفمسطينييف عند ماىية المجتمع المدني الفمسطيني كطبيعة مكٌكناتو 

فقط، بؿ كصمت إلى حد التساؤؿ حكؿ حقيقة كجكد مجتمع مدني فمسطيني، فالبعض يرل أف ىناؾ 
جكرج جقماف، : مجتمعان مدنيان فمسطينيان كيتمٌتع بخصكصية تمٌيزه عف المجتمعات المدنية األخرل مثؿ

عزمي بشارة، عمي الجرباكم، : فيما يشٌكؾ البعض اآلخر مثؿ. مكزياد أبك عمرك، كمصطفى البرغكث
كجميؿ ىبلؿ، في كجكد مجتمع مدني فمسطينيع بسبب عدـ تكٌفر المقكمات الحقيقية لكجكده، كلكؿٍّ 

.   مف ىؤالء حججو كبراىينو إلثبات كجية نظره
 

أنو مف األجدر الحديث عف كجكد مجتمع " مساىمة في نقد المجتمع المدني"يرل عزمي بشارة في كتابو    "
فمسطيني طبيعي قبؿ الحديث عف مجتمع مدني فمسطينيع ما يتطٌمب تكٌفر مقكمات كمحددات مف أجؿ 
قيامو، تبدأ بكجكد دكلة سيادية كمكاطنةع ألف غياب سيادة الدكلة كضبابية المكاطنة في ىذه الدكلة يعني 

غياب المقابمة بيف الدكلة كالمجتمع التي ينشأ في سياقيا المجتمع المدني عادةن، كأف استمرار كجكد االحتبلؿ 
جعؿ المجتمع السياسي الفمسطيني، كحركة التحرر الكطني تقـك بدكر المجتمع المدني، حيث لعبت مع 
" تنظيماتيا الجماىيرية كجمعياتيا كاتحاداتيا دكران في تنظيـ الحياة االجتماعية إضافة إلى دكرىا السياسي

( .  1996بشارة،)
 

كيرل عمي الجرباكم أنو لكي نقٌر بكجكد مجتمع مدني فمسطيني فإنو يجب أف نتأٌكد مف تكٌفر 
فالمقكمات شرطه ضركرمه لكجكد المجتمع المدني، "مقكمات ىذا المجتمع في الحالة الفمسطينية 
كالبيئة المدنية ك الثقافية السياسية المشاركة كعناصر - كدكنيا ال يمكف لممجتمع أف يتبمكر أك يدكـ

حتى كلك تكٌفرت التنظيمات المجتمعية التي تشٌكؿ مف ناحيةو نظريةو العناصرى - الدكلة الديمقراطية 
(. 1995الجرباكم،)"المككنةى ليذا المجتمع

 
 كيعتبر جكرج جقماف أنو ال جدكل مف كجكد النقابات كاالتحادات كالجمعيات كالمنظمات المختمفة 
في مجتمع سياسي يفتقر لكجكد عناصر الدكلة الديمقراطية الضركرية التي تعمؿ عمى تكفير حٌيزو 

مكفكؿو بالقانكف يستطيع بكاسطتو المكاطف أف يتحٌرؾ بحريةو كاممةوع ليقيى نفسو إمكانية اختراؽ الدكلة 
 مف مككنات المجتمع المدني دكف تكٌفر ان إف كجكد التنظيمات التي تعتبر نظرم. حقكقىو كتسمطيا عميو

المقكمات الضركرية لحمايتيا كحصانتيا كالبيئة المدنية كالثقافية كالسياسية المشاركة كعناصر الدكلة 
الديمقراطية الينتج سكل كاجية تمجأ إلييا بالعادة النظـ السمطكية الديكتاتكريةع إلخفاء مكنكناتيا 

 .الشمكلية
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، فإف زياد أبك عمرك  أما بالنسبة إلى كجية النظر األخرل كالتي تقٌر بكجكد مجتمعو مدنيو فمسطينيو

يتككف مف المنظمات كاألحزاب السياسية، كالنقابات العمالية، "عٌرؼ المجتمع المدني الفمسطيني بأنو 
كاالتحادات الطبلبية كالشبابية، كالمنظمات النسائية، كالجمعيات  المينية، كالمنظمات الطكعية، 

كيعطي بعض الخصكصيةع بسبب ظركؼ نشأة كتطٌكر . (1995أبكعمرك، )". كالمنظمات اإلرثية
كىك ما اعتبره عمي الجرباكم في تعقيبو عمى دراسة أبك .  الفمسطينيع كبسبب كاقع االحتبلؿعالمجتـ

عمرك، تعبيران فضفاضان لمفيكـ المجتمع المدني، كاعتبر أف دراسة عناصر المجتمع المدني ضمف 
ىذا المفيكـ مطابقةه تمامان لدراسة عناصر المجتمع، كىك يرل أف ذلؾ يؤدم إلى تطابؽ مكٌكنات 

المجتمع المدني الفمسطيني بشكؿ تاـ مع مكٌكنات المجتمع الفمسطيني، إذ ينتفي فييا عنصر 
. في المجتمع" أىمي" كما ىك " سياسي"كما ىك "  مدني"التخصيص الضركرم لمتفريؽ بيف ما ىك 

 
  نشأة وتطّور المنظمات األهمية في فمسطين 3.2

 
تعكد نشأة المنظمات األىمية في فمسطيف إلى النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، الذم تزامف مع 

عبلف  نشكء االمتيازات األجنبية في فمسطيف التي جاءت بعد اإلصبلحات العثمانية كصدكر كا 
كقد ظيرت أكلى . (1999سالـ، )الدستكر، السيما في الربع األخير مف القرف التاسع عشر

 كأسسيا ناصيؼ 1847كالتي أينشئت في العاـ " جمعية األدب كالعمكـ"المنظمات الفمسطينية، باسـ 
" الجمعية العممية السكرية"اليازجي كبطرس البستاني ككاف أعضاؤىا مف المسيحييف كالمسمميف، تمييا 

(. 1990المكسكعة الفمسطينية، ).  كالمسمميف، أيضان فالتي كاف أعضاؤىا مف المسيحيي
 
 

:     مرحمة ما قبل االنتداب البريطاني1.3.2
 

 أكاخر الحرب العالمية األكلى، ل القرف التاسع عشر إؿفكتمتد ىذه الفترة مف أكائؿ الربع األخير ـ
كقد تمٌيزت المنظمات األىمية في ىذه الفترة باعتبارىا جمعيات خيرية ذات طابع طكعي، كما أنيا 
كانت بعيدةن عف ممارسة العمؿ السياسي، كقميمة العدد خاصةن قبؿ إعبلف الدستكر، فما إف أيعمف 
الدستكر حتى أينشئت ما اليقؿ عف خمس عشرة جمعيةن أدبيةن كخيريةن، كغالبيتيا مسيحيةه نتيجة 

 كطكائؼ، كبفضؿ الجمعيات التبشيرية أيضان، كما تميزت فاالمتيازات التي كانت ممنكحةن لممسيحيي
ىذه الفترة بعدـ كجكد الركابط كاالتحادات الفمسطينية، حيث اقتصرت اإلشارة إلى كجكد نادييف 
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أحدىما في بيت دجف كاآلخر في غزة، كلكحظ، أيضان، أنيا عندما أينشئت اقتصرت عمى المدف 
. الرئيسة في فمسطيف

، 1882كفي تمؾ األثناء ظيرت جمعيات أجنبية في فمسطيف منيا الجمعية األرثكذككسية في العاـ 
كالجمعية األلمانية الفمسطينية التي عينيت بنشر المطبكعات ذات العبلقة بمختمؼ شؤكف فمسطيف، 

(. 1990المكسكعة الفمسطينية، )
 

 كقد أنشئت العديد مف الجمعيات ذات الطابع الثقافي في القرف التاسع عشر كمنيا في القدس جمعية 
جمعية الغيرة " كالتي كانت فرعان لجمعية الشباف المسيحية في لندف، ك1877" سكسنة صييكف"

: ، أيضان، في القدس، كقد أينشئت، أيضان، في ىذه المرحمة المبكرة ثبلث جمعيات في عكا"المسيحية
، ككانت ىذه الجمعيات تجمع "جمعية مار منصكر"ك" الجمعية األدبية الخيرية"ك" شعبة المعارؼ"

المكسكعة الفمسطينية، )األمكاؿ كتنفقيا عمى تعميـ المعارؼ كالثقافة كعمى المشركعات الخيرية، 
1984 .)

 
في يافا، كفي العاـ " جمعية ترقي اآلداب الكطنية "1908 كما تأسست أياـ الحكـ العثماني في العاـ 

. لمعمؿ النافع"  جمعية اإلخاء العربي"نفسو أسس خميؿ السكاكيني فرعان لػ 
 

(: 1948ــ1918)  مرحمة االنتداب البريطاني ونهوض الحركة الوطنية  2.3.2
 

 شيدت ىذه المرحمة نمكان ممحكظان لمجمعيات الفمسطينية، فقد ارتفع عدد الجمعيات التي أنشئت في 
تمؾ الفترة، كحدث تغٌير في نشاط كميداف عمؿ ىذه الجمعيات، فبعد أف كاف نشاط الجمعيات في 

الفترة السابقة لبلنتداب البريطاني في فمسطيف يقتصر عمى الجانب الثقافي كالخيرم، أصبحت 
تيتـ كتمارس العمؿ السياسي، فبعد أف أدرؾ - إلى جانب ما سبؽ - الجمعيات في ىذه المرحمة 

الفمسطينيكف مطامع الييكد في فمسطيف التي استندت إلى الكعكد البريطانية بإنشاء كطف قكمي 
لمييكد، إثر صدكر كعد بمفكرع بدأ الكعي السياسي الفمسطيني يتبمكر كيعمؿ عمى فضح السياسة 

.  البريطانية كالتصدم لممطامع الصييكنية في فمسطيف، حفاظان عمى اليكية العربية لفمسطيف
 

النادم العربي "، ك1918في يافا العاـ " الجمعية األىمية " كمف الجمعيات التي أنشئت في ىذه الفترة 
، كلـ يقتصر إنشاء الجمعيات عمى المدف الرئيسة بؿ امتد إلى مدف أخرل، حيث أينشئ "في القدس

 نادم الطمبة في يافا، كالنادم 1925 في بيت لحـ، كأسس في العاـ 1918في العاـ " النادم األدبي"
(. 1999غكشة في سالـ، )األرثكذكسي في غزة 
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ع نتيجةى االزدىار النسبي  كقد تمٌيزت ىذه الفترة بارتفاع عدد النكادم كالركابط كالجمعيات بشكؿو الفتو

لمثقافة، إضافةن إلى ضـ جنكب فمسطيف إلى شماليا في ظؿ االنتداب، كتبمكر الكعي الجغرافي 
في بيركت، " فجمعية الطبلب الفمسطينيي"كالسياسي، كظيرت جمعياته كطنيةه خارج الببلد، منيا 

 (.1990المكسكعة الفمسطينية، ).  كككباؾككذلؾ الجمعيات الخيرية في الميجر في نيكيكر
 

التي " جمعية الفدائية"كما شيدت ىذه الفترة، أيضان، نشكء جمعيات ذات دكر سياسي كعسكرم كمنيا 
(. 1999سالـ، ) كرفعت راية الكفاح ضد المستكطنات الييكدية في فمسطيف 1920تأسست في العاـ 

 
، تـ تسجيؿ الجمعية اإلسبلمية المسيحية في القدس كتبعتيا في ذلؾ كؿٌّ مف يافا 1918كفي حزيراف 

شارة اليبلؿ كداخمو الصميب، كأخذت عمى عاتقيا مسؤكلية : كغزة، كاتخذت الجمعية رمزان ليا
المطالبة بحقكؽ عرب فمسطيف في كطنيـ، كمناىضة كعد بمفكر، كالكقكؼ في كجو اليجرة 

الصييكنية، كالدفاع عف عركبة فمسطيف، ككاف أيسمكبيا في العمؿ قائمان عمى االحتجاجات الرسمية، 
 السممي قيادة بكرفع العرائض، كالتظاىرات كعقد االجتماعات، كتكٌلت ىذه الجمعيات بيذا األسمك

 كقد ظٌمت متماسكةن حتى 1918الحركة الكطنية خبلؿ شيرم تشريف األكؿ كتشريف الثاني مف العاـ 
. نياية العشرينيات، ككاف ليا دكره في إبراز عدد مف الرجاؿ تكلكا قيادة الحركة الكطنية

 
الذم كاف فرعان لمؤتمر الطمبة العربي المنعقد في " نادم الطمبة "1925 كفي يافا تأسس في العاـ 

بيركت، ككاف ىذا النادم مركزى حركة اجتماعية سياسية كأدبية، كقد كاف يطمؽ عمى شباب ىذه 
ع مما كٌكف نكاةن لدعـ العمؿ السياسي الذم كانت تقكـ بو "حممة الفكرة االستقبللية"الحركة اسـ 

. الجمعية اإلسبلمية المسيحية في حيفا آنذاؾ
 

كما لعبت الجمعيات في تمؾ الفترة دكران في نقؿ التعميـ مف اإلدارة البريطانية إلى اإلدارة العربية كمف 
(. 1984المكسكعة الفمسطينية، ). في يافا" النادم العربي"أبرزىا 

 
كمما يمفت النظر في ىذه الفترة بدء نشكء الجمعيات اإلسبلمية، ككانت أكالىا تمؾ التي أنشئت في 
. حيفا في أكائؿ العشرينيات، كتمتيا الجمعية اإلسبلمية في الرممة كجمعية الشباف المسمميف في يافا

 (.1990المكسكعة الفمسطينية،)
 

 (:1967ــ1948) ما بعد النكبة  مرحمة3.3.2
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لـ يستمر الدكر الفٌعاؿ لممنظمات األىمية خبلؿ فترة الكجكد األيردني في الضفة الغربية كالكجكد " 

ىبكطان ممحكظان في  (1967ػػ1949)المصرم في قطاع غزة، بعد قياـ إسرائيؿ، حيث شيدت الفترة بيف 
مستكل نشاط منظمات العمؿ األىمي، نتيجةى ظركؼو مختمفةو، مف أىٌميا حالة اإلحباط الكاسعة في 

، إضافة إلى ضعؼ األحزاب 1948صفكؼ المجتمع الفمسطيني التي رافقت أكضاع النكبة في العاـ 
السياسية كتبلشييا تقريبان، ككذلؾ تشديد قبضة النظاميف األيردني كالمصرم عمى حرية المكاطنيف 

.   كحركتيـ في الضفة الغربية كقطاع غزة فالفمسطينيي
 

لقد ترٌكز مضمكف العمؿ األىمي في الضفة الغربية كقطاع غزة في تمؾ الفترة عمى مقاكمة جميع مشاريع 
التكطيف، كشٌكمت قضية البلجئيف، كحٌؽ العكدة محكرى العمؿ السياسي في تمؾ الفترة، إضافةن إلى العمؿ 

عبد )". فاإلغاثي الخيرم، حيثي قامت الجمعيات الخيرية بتقديـ خدمات عامة طارئة لبلجئيف الفمسطينيي
 (.2004اليادم، ك،

 
كقد تمٌيزت ىذه الفترة، بحدكث تغيرات جذرية في التكزيع الجغرافي لتمؾ المؤسسات كفي ىيكميتيا 

كشمكلية كظائفيا، كفي ظؿ ضعؼ أداء العمؿ األىمي في فمسطيف نجد أف كبلن مف بيركت كالقاىرة 
كدمشؽ قد أصبحت مراكز لكبرل المنظمات الفمسطينية كالركابط الطبلبية كاالتحادات النسائية، 

كأصبح التكٌجو نحك تشكيؿ منظمات إقميمية تخدـ مصالح التجمعات الفمسطينية في تمؾ المناطؽ 
التكعية :  في القاىرة كبيركت كثالثة في دمشؽ، كانحصر دكرىا فيفمثؿ رابطة لمطمبة الفمسطينيي

السياسية كذلؾ لمحيمكلة دكف تحٌكؿ القضية الفمسطينية إلى قضية الجئيف كرعاية مصالح البلجئيف 
 الذيف نيكبكا بسبب النزكح كفقداف مصادر رزقيـ فالذيف فقدكا مصادر رزقيـ كلمممة جراح الفمسطينيي

. مف خبلؿ إنشاء مؤسسات لرعايتيـ
 

كمف منطمؽ الحاجة إلى العمؿ الخيرم أثناء الحركب كالنكبات، فقد برزت الحاجة إلى ذلؾ بعد نكبة 
رابطة المناضؿ "، حيث تأسست ست جمعيات خيرية استجابةن لظركؼ الدمار كالتشٌرد منيا 1948
كجميعيا في القدس، " دار الطفؿ العربي"ك"  البلجئةةدار الفتا"لمعناية بمشكىي الحرب، ك" الجريح

(. 1984المكسكعة الفمسطينية، ) كانتشرت الجمعيات لتشمؿ معظـ المدف الفمسطينية
 

:  مرحمة ما بعد قيام منظمة التحرير الفمسطينية4.3.2
 

 األثر اإليجابي في تفعيؿ منظمات العمؿ األىمي الفمسطيني ةلقد كاف لقياـ منظمة التحرير الفمسطيني
سكاء عمى صعيد الداخؿ أك الخارج، فقد عممت منظمة التحرير ػػ كباعتبارىا الممثؿ الشرعي كالكحيد 
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االتحاد العاـ : لمشعب الفمسطيني ػػ عمى دعـ كمساعدة العديد مف المنظمات األىمية في الشتات مثؿ
باإلضافة إلى قياميا بتأسيس عدد مف المؤسسات . لطمبة فمسطيف، كاالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية

. مؤسسة صامد، كبيت الجريح، كجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني: التابعة ليا مثؿ
 

كفي الداخؿ فقد دعمت في فترة السبعينيات منظمة التحرير الفمسطينية كفصائميا المختمفة إنشاء 
لجاف العمؿ التطكعي في الضفة الغربية كقطاع غزة كالتي لٌبت بعض احتياجات المجتمع 

إاٌل أف ىذه الفترة لـ تشيد نشكء مؤسسات تنمكية مينية تيقدـ خدماتو نكعية لممجتمع . الفمسطيني
(. 2004عبد اليادم،ك،  ) الفمسطيني، بؿ اقتصرت عمى تقديـ خدماتو إغاثيةو بالدرجة األكلى

 
( : 1992ــ1982) مرحمة التنمية من أجل الصمود والمقاومة 5.3.2

 
شيدت فترت الثمانينيات مف القرف الماضي، تطكران نكعيان ككميان في عمؿ كنشاط المنظمات األىمية 

، كىي الفترة التي خرجت فييا منظمة التحرير الفمسطينية مف  1982الفمسطينية، كتحديدان في العاـ 
لبناف، بحيث أصبحت الضفة الغربية كقطاع غزة الساحةى المركزيةى لمنضاؿ الفمسطينيع لذا سعت 

منظمة التحرير الفمسطينية كالفصائؿ المختمفة إلى إنشاء العديد مف الجمعيات األىمية كلجاف كىيئات 
العمؿ الجماىيريةع لتستطيع مف خبلليا ممارسة العمؿ السياسي، كتقديـ خدمات تنمكية لممجتمع 

كقد تـ إنشاء العديد مف المجاف الزراعية، كالصحية، كالنسكية، كالنقابية، كالطبلبية، . الفمسطيني
كلـ يقتصر دكر ىذه المؤسسات عمى العمؿ اإلغاثي فقط بؿ تعداه ليرتقيى إلى . كالشبابية، كالفبلحية

، كما عممت عمى تشكيؿ ىياكؿ تنظيميةو ديمقراطيةو  الدكر التنمكم بأفؽو كبعدو سياسيو فمسطينيو
تشٌكمت قياداتيا مف الفئات الفقيرة كالمتكسطة في المجتمع، ككجيت خدماتيا إلى الفئات األكثر 

. احتياجان في المجتمع الفمسطيني 
 

كمع بدء االنتفاضة الفمسطينية، كالتي تزامنت مع بدء التحضير لبناء الدكلة الفمسطينية المستقمة بناءن 
عمى االعتقاد السياسي بإمكانية نشكء الدكلة، أضفت منظمات العمؿ األىمي بعدان آخر لعمميا 

كدكرىا، فربطت بإحكاـ عنصر البناء بعنصر المقاكمة، إاٌل أف الطابع السياسي بقي غالبان عمى 
عمميا، كؿ ىذا أدل إلى إنشاء مؤسسات فمسطينية مساندة جديدة تمامان، فتـ تأسيس عدد مف 
المؤسسات كالمراكز المينية المتخصصة التي ىدفت إلى دعـ كتمكيف عمميات البناء، كتطكير 
 فالمؤسسات الجماىيرية كالقاعدية، كقد ضٌمت ىذه المؤسسات في عضكيتيا عددان مف األكاديميي

كالمينييف كالمتخصصيف في مجاالت متعددة، كنفذت ىذه المؤسسات العديد مف المشاريع كالبرامج، 
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مكانيات المنظمات القاعدية كمساعدتيا عمى  التي كاف ليا أثره كبيره في تكسيع قدرات كميارات كا 
.  بمكرة برامجيا كأىدافيا بما ينسجـ بشكؿ أكبر مع متطمبات كاحتياجات المجتمع الفمسطيني

 
:  مرحمة ما بعد قيام السمطة الوطنية الفمسطينية6.3.2

 
بدأت ىذه المرحمة مع تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية كتسمميا صبلحياتيا القانكنية كاإلدارية في 

ففي تمؾ المرحمة التي شيدت قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية كما رافقيا مف بناء . 1994 أيار 17
أجيزتيا األمنية كمؤسساتيا الحككمية ككزاراتيا تزايد عدد المنظمات غير الحككميةع نتيجة التسييبلت 

الممنكحة مف جية كتبلشي المعيقات االحتبللية مف جية أخرل، كذلؾ اىتماـ المؤسسات األجنبية 
. الحككمية كغير الحككمية بدعـ المؤسسات الفمسطينية الحككمية كغير الحككمية

 
كرغـ أف العبلقة بيف الجمعيات كالييئات األىمية مف جية كالسمطة الكطنية "

الفمسطينية مف جية أخرل اتسمت في البداية بالتنافس كاالرتياب المتبادؿ، إاٌل أف 
، حيث بادرت 2000شكبلن جديدان بدأ يظير خاصةن بعد انتفاضة األقصى في العاـ 

 بمجمكعةو مف اإلجراءات 2004السمطة الكطنية ممثمةن بكزارة الداخمية منذ العاـ 
 (شيريةو )لتكطيد العبلقات مع منظمات المجتمع المدني، مثؿ عقد اجتماعات دكريةو 

بيف كزارة الداخمية كجمعيات العمؿ األىمي، كتسييؿ إجراءات التسجيؿ كالترخيص، 
تقرير التنمية )" كغيرىا مف اإلجراءات التي تساىـ في تحقيؽ التكامؿ بيف الجانبيف

( .  2004البشرية، 
 

، 2000صدر قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات الفمسطيني في السادس مف كانكف الثاني مف العاـ 
كنشر في الجريدة الرسمية لمسمطة الكطنية الفمسطينية، كبمكجب ىذا القانكف ألغيت كافة القكانيف 

كالتشريعات المتعمقة بالييئات األىمية التي كانت سارية المفعكؿ في الضفة الغربية قانكف الجمعيات 
األردني كفي قطاع غزة القانكف العثماني ، كألكؿ مرة تكٌحد كافة الييئات كالجمعيات تحت مظمة 

.  قانكفو كاحدو 
 

ع ما ساىـ في بركز   لقد أدل قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية إلى خمؽ كاقعو سياسيو كاقتصادمو جديدو
مجاالت عمؿ جديدة لممنظمات األىمية، كانحسار أخرل أصبحت مف مياـ السمطة الكطنية 

الفمسطينية، كىنا ال بٌد مف اإلشارة إلى الدكر الذم لعبتو الجمعيات الخيرية في تمؾ الفترة، إذ إنو 
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امتداده لمدكر الذم كانت تمعبو في الفترات السابقة مع بعض التغيير الذم رافؽ إنشاء السمطة الكطنية  
. كما تطمبتو تمؾ المرحمة

لذا سكؼ نتحدث ىنا عف طبيعة العبلقة التي نشأت بيف المنظمات غير الحككمية كالسمطة الكطنية  
: ضمف الكاقع الجديد، حيث اتخذت العبلقة شكميف نذكرىما كباختصار

يمثؿ العبلقة التنافسية عمى الدكر كالمجاؿ كالخدمات، كسببيا الصراع عمى التمكيؿ،  : الشكؿ األكؿ" 
حيث إف مصادر التمكيؿ الخارجي تناقصت لدل المنظمات األىميةع كذلؾ بسبب دعـ مؤسسات السمطة 
الكطنية  مف قبؿ المؤسسات األجنبية، كبالتالي أصبح دكر المنظمات األىمية في عممية البناء كالتنمية 

. محددان كيحتاج إلى ضركرة التنسيؽ كالتعاكف مع مؤسسات السمطة 
فقد تمثؿ بعبلقة شراكة كتنسيؽ ذات طابع قطاعي كغالبان ما تتـ مع المنظمات ذات : أما الشكؿ الثاني  

اإلمكانيات الكبيرة كتقـك ىذه العبلقة عمى تقدير كؿ طرؼ ألىمية دكر اآلخر كضركرة التنسيؽ كالتعاكف 
في بعض المجاالت، كالسمطة ال تستطيع تجاىؿ دكر كتاريخ المنظمات غير الحككمية كاإلنجازات التي 
حققتيا كعبلقتيا بالممكليف كالمجتمع المحمي، كذلؾ األمر بالنسبة لممنظمات غير الحككمية كالتي نظرت 

إلى كجكد السمطة كأساس في تقميص حجـ الدعـ كالدكر الذم يمكف أف تمعبو في التخطيط كالتنفيذ 
لمجمؿ البرامج التنمكية، فالساحة لـ تعد خاليةن مف الكجكد المؤسساتي لمسمطة، كما كاف األمر في ظؿ 

( . 2001شمبي،). " االحتبلؿ 
 

  الفمسطينيةاألهمية المنظمات   رؤى واستراتيجيات وبرامج4.2
  

 دكره كبيره في مجاؿ اإلغاثة كتقديـ  - السمطة الكطنية الفمسطينيةقياـ قبؿ -األىمية لمنظمات كاف ؿ
 لعبت أنياكما .  المجاالتكغيرىا مف في المجتمع ، في الصحة كالتعميـ الميٌمشةخدمات لمفئات اؿ

بما  في تعزيز صمكد المجتمع الفمسطيني عمى أرضو، كشكمت أذرعان لؤلحزاب السياسية ان ىــدكران 
ع ما أسند  تعزيز كجكدىا مف خبلؿ إنشاء ىذه المنظماتإلىالتي سعت ،  فصائؿ منظمة التحريرفييا

لممنظمات األىمية دكران فاعبلن في عممية النضاؿ الكطني، كدكران كاضحان عمى صعيد تقديـ الخدمات 
. المختمفة لممجتمع
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:  الفمسطينيةاألهميةالمنظمات  أثر قيام السمطة الفمسطينية عمى رؤى واستراتيجيات 1.4.2

 
، مف حيث األىمية أكسمك حالةن جديدةن في بيئة عمؿ المنظمات اتفاقيةكاف قياـ السمطة الكطنية بعد 

  اإلسرائيمياالحتبلؿ في السابؽ إٌباف عيد  الحاؿكجكد سمطة جديدة في سياؽ مختمؼ عٌما كاف عميو
 بركز تخٌكفات كتكقعات لدل المنظمات األىمية مف ىذه إلى، كقد أدل ىذا الكضع الجديد المباشر

السمطة الجديدة في آف كاحد، كقد كٌفر قياـ السمطة  أرضيةن مبلئمةن إلحداث تغٌير في رسالة 
 في التأثير إمكانية  المنظماتكفرتيما   في الضفة الغربية كقطاع غزة، ؼاألىميةالمنظمات 

 كتبني سياسات كتشريعات، بعد أف كانت كالتأييدالسياسات، مف خبلؿ نشاطات المناصرة كالدعكة 
ظيكر  الكطنيةقياـ السمطة مع  ترافؽك .رسالتيا تركز عمى الصمكد كالمقاكمة كالعمؿ اإلغاثي فقط

 :محتممةن منيا  مخاطرالعمؿ األىمي بأف تكاجو منظمات بعض التخكفات مف قبؿ
  الذرائع أك السمطة الكليدة لمعديد مف المنظمات األىمية كخاصةن مع تكٌفر  احتكاءخطر

.  العاـ لمسمطةاالتجاه في لبلنخراطالمغريات 
  لمكارد لتثبيت أقداميا كفرض ىيمنتياؿ السمطة كاحتكارالمنظمات غير الحككمية دكر تيميش. 

  نتيجة ىا عمى تحديد أىداؼتيا قدرـ، كعدعف أىداؼ عممياانحراؼ بعض المنظمات األىمية ،
ما تداخؿ المراحؿ، ففي جزء مف المجتمع الفمسطيني ىناؾ سمطة كطنية قائمة، كفي جزء آخر 

 .(1995، عمركأبك) جاثمان االحتبلؿ زاؿ

: الذم تجمى فيما يمي، األىمية سمكؾ المنظمات عمى  ممحكظه ىذه التخكفات أثره ؿ     كاف
 ىاكاقؼـ عاآلخر ـ  البعض السمطة، كتماثؿة بعض المنظمات في أجيزاندماج .
 في المرحمة الجديدة، مف خبلؿ األىميةدكر المنظمات عمى تعديؿ  إجراء ضركرةإلى  الدعكة 

.  لمياـ جديدة، كالتخمي عف مياـ أخرلاالستجابة
  السمطة تجاهحذر الشديداؿ مع التزاـ ، ةالسابؽاالستمرار في أداء األدكار  .
 شمبي،  ) .تأسيس منظمات جديدة لتقـك بميمات جديدة مرتبطة بقياـ السمطة الفمسطينية

2001) .
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:    أدوار وبرامج المنظمات غير الحكومية الفمسطينية2.4.2
 

 كألكؿ مرة يمتمؾ الشعب الفمسطينيأصبح كطنية اؿسمطة اؿ المنظمات األىمية أنو مع قياـ اعتبرت
 المشاركة في دكر ليا أف يككف  األىمية المنظماتع كلذلؾ ارتأت كلك بشكؿ غير كامؿ،إدارة شؤكنو

  عمى بمكرة القطاع األىميؿفقد عـلذا ع في كضع السياسات كالتأثير في صياغة القكانيف كالتشريعات
مجمكعةو مف االستراتيجيات التي مف شأنيا إنجاز الرؤية التنمكية، التي تساىـ في تمبية احتياجات 

 كالتي حددتيا تمؾ  ،المجتمع الفمسطيني في ظؿ الظركؼ الجديدة المصاحبة لنشكء السمطة
:  كالتاليالمنظمات لنفسيا

 عداد شريعات كاألنظمة كاإلجراءات  في إصدار التالقرار صٌناع لالتأثير عؿ ، السياسات العامةكا 
التأثير في عممية ، ك لنصرة الحقكؽ الكطنية الفمسطينيةعالتأثير في الرأم العاـ اإلقميمي كالدكليك

 .إصبلح مؤسسات كأجيزة السمطة الكطنية الفمسطينية الجارية حاليان 
  االستمرار في تقديـ الخدمات الطارئة كالتنمكيةكبناء كتطكير الكعي المجتمعي. 
  عبد ) كالتنسيؽ كالتعاكف كتنمية المكارد البشرية التطكير المؤسسي كالتنظيميتعزيز مفاىيـ

 (2004، ك،اليادم
انسجامان مع الرؤل كاالستراتيجيات التي تتبناىا المنظمات األىمية، عممت ىذه المنظمات عمى تنفيذ ك

. العديد مف البرامج كالمشاريع التي تنسجـ مع ىذه الرؤل كاالستراتيجيات
 

:   البنى التنظيمية لممنظمات األهمية الفمسطينية3.4.2
 

تتعٌدد أشكاؿ البنى التنظيمية داخؿ منظمات العمؿ األىمي الفمسطيني، كٌؿ حسب مجاؿ العمؿ 
كاالختصاص كالمنيج الذم يتبعو، كحسب فترة التأسيس التي أنشئت فييا الجمعية أك الييئة األىمية، 

ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية، شكؿ تمؾ البنى 2000لسنة  (1)كقد حدد قانكف رقـ
كىيكميتيا، ككضع الشركط كالمعايير المبلئمة لتككينيا الداخمي الذم يجب أف تككف عميو، إاٌل أننا 

: نجد أكثر مف شكؿ كنمط، كيحددىا زياد أبك عمرك باألنماط التالية
 

إضافةن إلى مجمس إدارة  (ىيئة عامة) مف جمعية عمكمية فالنمط األكؿ مف اليياكؿ التنظيمية، يتككٌ  "
كفقان لمقانكف، كىذا يشمؿ الكـ الكاسع مف المنظمات األىمية، كبشكؿ خاص الجمعيات الخيرية كالنكادم 

كالنمط الثاني يتشٌكؿ مف جمعية عمكمية، كمجمس أمناء بدالن مف تسمية مجمس إدارة، كفقان . الرياضية
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لرغبة المؤسسة، فيما يتشكؿ النمط الثالث مف جمعية عمكمية كمجمس أمناء، إضافة إلى ىيئة إدارية، 
" تعنى باألمكر التنفيذية لممؤسسة، كىذا يشمؿ مؤسسات التنمية كاألبحاث بأنكاعيا المختمفة

(. 1995أبكعمرك،)
 

جمعيات عمكمية مفتكحة، : أنماطان كأشكاالن أخرل، األكؿ (الجمعية العمكمية)كما كتأخذ الييئات المرجعية 
يمكف أف ينضـ إلييا مف يشاء مف أفراد المجتمع ممف تنطبؽ عمييـ معايير أعضاء الجمعية العمكمية 
حسب النظاـ األساس لمجمعية، كىذا ما نٌص عميو القانكف، كنجده في النكادم الرياضية كالجمعيات 

: الخيرية، كفي التجمعات السكنية كالمحمية، كفييا تككف العضكية كثيرة العدد غير محددة، كالنمط الثاني
يتمثؿ في الجمعيات العمكمية المغمقة كالتي تضـ في عضكيتيا أفرادان ضمف شركط كمعايير صارمة 

كمحددة، يتـ التنسيب لمعضكية فييا مف خبلؿ ترشيح أسماء مف ًقبؿ أعضاء مجمس اإلدارة أك مجمس 
ًن مف خبلؿ المدير العاـ لمجمعية، كىذا نجده في  الجمعيات التي تطمؽ عمى نفسيا اسـ  األمناء، كأحيانان

كما أف العضك الكاحد مف الممكف أف يتكرر اسمو في أكثر مف جمعية، كأف . المؤسسات المينية الجديدة 
يجمع عضكية أكثر مف مجمس إدارة في كقت كاحد، كذلؾ بيدؼ إعطاء صكرة قانكنية كشرعية، سكاء 
أماـ الجميكر أك أماـ الممكليف مف الشخصيات المعركفة لدل الممكليف، فيتـ استقطابيـ مف أجؿ أف 

تبادؿ األدكار في المؤسسات األىمية، كىي "يككنكا الكاجية الحسنة لمجمعية، كىذا ما أكدتو ىديؿ القزاز 
تىو كمجالسى إدارتو،  ظاىرة تتكرر في العمؿ األىمي الفمسطيني الذم يشكِّؿ عدده محدكده مف الناس إدارى

 (.  2006، زالقزا)" بمعنى تبادؿ المكاقع بيف الييئات المرجعية كالتنفيذية لممؤسسات المختمفة
 

م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهمية 2000لسنة  (1)قانون رقمقراءة في  5.2
 

 : قانكنىيف مختمفىيفإلىخضعت الجمعيات األىمية الفمسطينية قبؿ إنشاء السمطة الكطنية الفمسطينية، 
، أما قطاع غزة فقد خضع لمقانكف 1966لعاـ ؿ 33كاحد في الضفة الغربية كىك القانكف األردني رقـ 

  العديد مف القكانيفإلى أيضان، تـ، كما كخضع1927لعاـ مف ا رجب 29العثماني الصادر في 
 العاـ في الفمسطينية احتبلؿ األراضي اإلسرائيمي، بعد االحتبلؿ أصدرىا التي كاألكامر العسكرية

 الخيرية، كحد مف أنشطة كالييئات الجمعيات تأسيسكبر في الحد مف أم ساىـ بشكؿ ذ، كاؿ1967
 .ىذه الجمعيات

 
، كأكؿ قانكف فمسطيني كطني ينٌظـ عمؿ 2000لعاـ مف ا( 1)كجاء مشركع القانكف الفمسطيني رقـ 

التي كانت تخضع ،  القكانيف السابقةاالعتبارالجمعيات كالييئات األىمية الفمسطينية، كالذم أخذ بعيف 
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ليا الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطينية، كلقد كٌحد ىذا القانكف كافة الجمعيات سكاء في الضفة 
 . في قطاع غزة تحت راية قانكف كاحد لممرة األكلىأكالغربية 

 
 في تشكيؿ الجمعيات في كافة فالفمسطينيي دعـ حرية المكاطنيف أساسقاـ مشركع ىذا القانكف عمى 

 جمعية أك ىيئة إاٌل بعد مكافقة ة الذم كاف يمنع تشكيؿ أماألردنيالمجاالت المتعددة، بعكس القانكف 
 الحؽ في فلمفمسطينيي"  مف القانكف(1)، كقد جاء ذلؾ في المادة رقـ االختصاصالكزارة ذات 

 كالثقافي كالميني كالعممي بحرية بما في ذلؾ الحؽ في تشكيؿ كتسيير االجتماعيممارسة النشاط 
 الحؽ لممكاطنيف ل ىذا ففي الكقت الذم أعط"الجمعيات كالييئات األىمية كفقان ألحكاـ ىذا القانكف
 تككف كفؽ أحكاـ القانكف، أف اشترط ، إاٌل أنوالحرية في تشكيؿ الجمعيات كالييئات األىمية، أيضان 

تسيؿ تطبيؽ مبدأ الشفافية التي الذم ينٌص عمى العديد مف البنكد التي تنٌظـ عمؿ ىذه الجمعيات 
.  البعض تحد مف حرية عمؿ ىذه الييئات كالجمعياتاعتبرىاف إكالمساءلة، ك

 
العديد مف االتصاالت كالنقاشات مف ًقبؿ ،  مف قبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني إقرارالقانكفلقد تبع

كالتي جاءت  2003 لمعاـ إصدار البلئحة التنفيذية ، أيضان ،مؤسسات العمؿ األىمي الفمسطيني، كتبله
. لكضع اإلجراءات لمتنفيذ 

 
 كالتي تسيـ ، في ىذه القراءة أىـ البنكد التي جاء عمى ذكرىا ىذا القانكفتستعرض الباحثةكسكؼ 

حيث أعطى  .في تعزيز كتطبيؽ مبادئ الحكـ الصالح داخؿ مؤسسات العمؿ األىمي الفمسطينية
شخصيةن "  عندما اعتبرىا(1) الييئة األىمية في المادة رقـ أك لطبيعة الجمعية ان  كاضحان القانكف تعريؼ

 لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ عمعنكيةن مستقمةن تنشأ بمكجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة أشخاص
 بيف األعضاء أك لتحقيؽ منفعة اقتساموالصالح العاـ دكف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ 

ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية 2000لسنة  (1)رقـقانكف )" شخصية
(. 2.1) ممحؽ 

 
 : تشكيل الجمعية العمومية وصالحياتها 1.5.2

 
عتبرىا السمطة العميا في الجمعية األىمية كقد جاء ا ك،لقد أعطى القانكف الشرعية لمجمعية العمكمية

ىي الييئة العامة المككنة مف مجمكع أعضاء الجمعية : الجمعية العمكمية"(  2)ذلؾ في المادة رقـ 
 ."كىي السمطة العميا في الجمعية أك الييئة
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، بحيث تتككف مف جميع اختصاصياكيفية تشكيؿ الجمعية العمكمية كطبيعة  (23) المادة كتشرح
التزاماتيـ كفقان لمنظاـ األساسي، كتعقد الجمعية العمكمية اجتماعان عاديان مرةن باألعضاء الذيف أكفكا 

كتقرير ، لمنظر في تقرير مجمس اإلدارة عف نشاطات الجمعية أك الييئة، كاحدةن كؿ سنة عمى األقؿ
 كغير ذلؾ مف ، كتعييف مدقؽ الحسابات،مدقؽ الحسابات عف مركزىا المالي كالمصادقة عميو

 .المسائؿ التي يرل المجمس إدراجيا في جدكؿ األعماؿ
 

كذلؾ تختص الجمعية العمكمية بكضع السياسات كالتكجيات العامة، كانتخاب أعضاء مجمس 
اإلدارة، كذلؾ فقد حدد القانكف حقيا في اتخاذ القرارات، باألغمبية المطمقة ألعضاء الجمعية 

كبأغمبية ثمثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحؿ العمكمية، فيما يختص بتعديؿ النظاـ األساسي، 
، أك في حالة  أك اتحادىا أك إدماجيا الداخمي، نظامياالت عمىالجمعية أك الييئة أك بإدخاؿ تعدم

، كما كأعطت ؾغير ذؿما لـ يرد في النظاـ نٌص يشترط ، عزؿ أعضاء مجمس اإلدارةب اتخاذ قرار
. مف القانكف الحؽ لثمث أعضاء الجمعية العمكمية بالدعكة إلى اجتماع غير عادم (24)المادة 

 
:  مجمس اإلدارة2.5.2

 
جاء في كثير مف بنكد القانكف، ما يحدد اختصاصات مجمس اإلدارة كالمياـ كالصبلحيات الممنكحة 

فقد جاء في . لو، كطريقة االنتخاب كفؽ النظاـ األساسي لمجمعية، كعدد أعضاء مجمس اإلدارة
 (:16)المادة 

كال يزيد ،   يككف لكؿ جمعية أك ىيئة مجمس إدارة يتككف مف عدد ال يقؿ عف سبعة أعضاء-1
نياء عضكيتيـ في ، ككيفية اختيار أعضائوق،كتحدد طريقة تشكيؿ، عمى ثبلثة عشر عضكان   كا 

. النظاـ األساسي لمجمعية أك الييئة
 بينيما صمة قرابة مف الدرجتيف عأكثر، تجـ ال يجكز أف يضـ مجمس اإلدارة عضكيف أك -2

 .األكلى كالثانية
 

مف القانكف، الجمع بيف عضكية مجمس اإلدارة كالعمؿ في الجمعية بأجر،  (20)كما كمنعت المادة 
. بيدؼ الحد مف تضارب المصالح داخؿ الجمعية

 
أعطى مجمس اإلدارة المسؤكلية الكاممة عف كافة النشاطات، كأعماؿ الجمعية  (17)كفي المادة 

أماـ الجمعية العمكمية، ككافة الجيات المختصةع ما يسيـ في تعزيز مبدأ المساءلة كالشفافية داخؿ 
: كالتالي (18)الجمعية، كقد حددت اختصاصات مجمس اإلدارة مف خبلؿ المادة رقـ 
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.  إدارة شؤكف الجمعية أك الييئة أك إعداد المكائح كاألنظمة كالتعميمات البلزمة-1
. لجمعية أك الييئة كتحديد اختصاصاتيـ أك إنياء خدماتيـ كفقان ألحكاـ القانكفا مكظفي تعييف -2
.  تككيف المجاف التي يراىا الزمةن لتحسيف العمؿ كتحديد اختصاص كؿ منيا-3
. ب الختامي عف السنة المالية المنتيية كمشركع المكازنة لمسنة الجديدةا إعداد الحس-4
. لجمعية العمكميةإلى ا تقديـ التقارير السنكية اإلدارية كالمالية كأية خطط كمشاريع مستقبمية -5
 دعكة الجمعية العمكمية لجمسة عادية أك غير عادية لبلجتماع كتنفيذ قراراتيا طبقان ألحكاـ -6

. القانكف
 متابعة أية مبلحظات كاردة مف الدائرة أك الكزارة أك الجيات الرسمية المختصة فيما يتعمؽ -7

 .بنشاط الجمعية أك الييئة كالرد عمييا
 

 ف، ضركرةى تحديد طبيعة مياـ كؿٍّ مف رئيس مجمس اإلدارة، كأمي(19)كما كأكد القانكف في المادة 
 الداخمية، بما ال ة أعضاء مجمس اإلدارة في النظاـ األساسي كالبلئحمالسر، كأميف الصندكؽ، كباؽ

. يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف
 

الحظت الباحثة أف ما جاء في ىاتيف المادتيف مف القانكف يسيـ كيعزز مبدأ المساءلة كالشفافية، 
 في تعييف المكظفيف، كخاصة فيما يخص تعييف المكظفيف داخؿ ةكيخفؼ مف المحسكبية كالمحابا

المؤسسة، أك إنياء خدماتيـ كفؽ بنكد القانكف، كليس كفؽ أىكاء كرغبات كمصالح أعضاء مجمس 
. اإلدارة في الجمعية

 
 اإلدارة، مف خبلؿ تحديد س، حدد القانكف مدل قانكنية كصبلحية اجتماعات مجاؿ(21)كفي المادة 

كجكب انعقاد مجمس اإلدارة بصكرة عادية كؿ ثبلثة أشير عمى األقؿ، ككمما دعت الضركرة لذلؾ، 
كما كاشترط أف تتخذ القرارات باألغمبية النسبية، ليضمف عدـ التفرد باتخاذ القرارات مف قبؿ بعض 

. أعضاء مجمس اإلدارة في الجمعية
 

 (باعتبارىـ لجنة مؤقتة) يتكلى مف تبقى مف مجمس اإلدارة في القانكف، فتسمح بأف( 22)أما المادة 
تتـ دعكة الجمعية ، ؿلمدة أقصاىا شير،  بسبب االستقالة أك الكفاة،عند تعٌذر اجتماع مجمس اإلدارة

 . الختيار مجمس إدارة جديد نفسياالعمكمية خبلؿ المدة
 

المواد والسجالت الواجب حفظها في الجمعية  3.5.2
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 ا يشتمؿ نظاموجمعية أفالخاصة بالنظاـ األساسي عمى أنو يجب عمى كؿ  (5)نٌصت المادة رقـ 
 :األساسي عمى البيانات التالية

. اسـ الجمعية أك الييئة كعنكانيا كالغرض منيا كمقرىا الرئيسي .1
. مكارد الجمعية أك الييئة ككيفية استغبلليا أك التصرؼ بيا .2
.  األعضاءكاشتراكاتشركط العضكية كأنكاعيا كأسباب انتيائيا  .3
الييكؿ التنظيمي لمجمعية أك الييئة ككيفية تعديؿ النظاـ األساسي ككيفية إدماجيا أك  .4

. تحادىاا
. كيفية انعقاد الجمعية العمكمية .5
. طرؽ المراقبة المالية .6
،   حميا قكاعد حؿ الجمعية أك الييئة ككيفية التصرؼ بأمكاؿ كأمبلؾ الجمعية أك الييئة عند  .7

، بالسجبلت المالية (11كفؽ لممادة )كذلؾ عمى الجمعية أك الييئة أف تحتفظ بمقرىا الرئيسي 
:  كاإلدارية الرسمية كالمتضمنة جميع المعامبلت المالية كالقرارات اإلدارية كالبيانات التالية

. لمراسبلت الصادرة عنيا كالكاردة إلييا في ممفات خاصة كسجبلت منظمةا ( أ
. ىـ انتخابكأسماء أعضاء مجمس إدارتيا في كؿ دكرة انتخابية كتاريخ، النظاـ األساسي ( ب
أسماء جميع أعضاء الجمعية أك الييئة أك المؤسسة مع ذكر ىكياتيـ كأعمارىـ كتاريخ  ( ت

. ىـانتساب
. محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة بصكرة متسمسمة ( ث
. محاضر اجتماعات الجمعية العمكمية ( ج
 .سجؿ الكاردات كالمصركفات عمى كجو مفٌصؿ كفقان لؤلصكؿ المالية ( ح

 
:  الشؤون اإلدارية والمالية4.5.2

 
مف الفصؿ السابع مف القانكف، لتؤكد كيفية إدارة الشؤكف المالية في   (30)فقد جاءت المادة 

الجمعية، ككيفية التصرؼ بيا، كذلؾ مف خبلؿ تكفر مكازنة سنكية، لدل الجمعية، يشرؼ عمييا 
، كمدقؽ الحسابات القانكني، كتقديـ تقرير عف المركز المالي لمجمعية أك الييئة في  محاسبه قانكنيه

 نياية السنة المالية، في االجتماع السنكم العادم لمجمعية العمكمية، إلقراره كالمصادقة عميو
 

 لدل مصرؼ أك باسميا أمكاليا النقدية بإيداعالجمعية أك الييئة فقد ألزمت  (31)أما في المادة 
 كعمييا أف تخطر الكزارة المختصة عف جية اإليداع كال يجكز لمجمعية أك ،مصارؼ معتمدة مف قبميا

.  مصركؼ شير كاحدلىالييئة االحتفاظ لدييا برصيد نقدم يزيد ع
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   التسجيل 5.5.2

 

فقد جاء القانكف محددان إجراءات التسجيؿ ألية جمعية، بكزارة الداخمية، باعتبارىا الجية المخٌكلة بمنح 
التراخيص لمجمعيات، ككما أعطى الكزارة ذات االختصاص، صبلحية اإلشراؼ كمتابعة عمؿ 

. كأنشطة ىذه الجمعيات
 

، مؤسسي الجمعية أك الييئةمف القانكف، أف  (4)كحكؿ إجراءات التسجيؿ، فقد جاء في  المادة 
مكقع مف ثبلثة ، لشركط إلى الدائرة المختصة في كزارة الداخميةاتقديـ طمب خطي مستكؼو عمييـ 

عمى األقؿ مف المؤسسيف المفٌكضيف بالتسجيؿ كالتكقيع عف الجمعية أك الييئة، كمرفؽ بثبلث نسخ 
 . مف أعضاء المجنة التأسيسيةةمكقع، مف النظاـ األساسي

كما حدد لمكزير مدة شيريف بشأف استيفاء الطمب لشركط الترخيص، كفي حاؿ انقضاء مدة شيريف 
دكف اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أك الييئة مسجمةن بحكـ القانكف، أما في حاؿ صدكر قرار مف الكزير 
برفض التسجيؿ فيجب أف يككف القرار مسببان، كيحؽ لمقدمي الطمب المجكء إلى المحكمة المختصة 

.  يكمان مف تاريخ تبميغيـ قرار الرفض خطيان 30لمطعف فيو خبلؿ 
 

كزارة االختصاص، مسؤكلية متابعة عمؿ الجمعية أك الييئة، كفؽ أحكاـ القانكف،  (6)كمنحت المادة 
كعمى الجمعية أك الييئة، تمكيف الكزارة مف تنفيذ ىذا البند مف القانكف، لمتأكد مف أنيا تقـك بأعماليا 

. كفؽ أحكاـ القانكف كنظاميا األساسي
  

 مف الجمعية ـ تقريريف مقٌريفمتقدفقد ألـز القانكف الجمعية أك الييئة، ب (13)أما في المادة 
، كما جاء في في مكعد ال يتعدل أربعة أشير مف نياية السنة المالية،  لمكزارة المختصة،العمكمية
جمعية أك ىيئة إيداع بياف بكؿ تعديؿ أك تغيير يطرأ عمى مركزىا أك نظاميا عمى كؿ  (21)المادة 

لدل الدائرة المختصة كذلؾ ، كمو أك بعضو، أك أىدافيا أك أغراضيا أك أم تغيير في مجمس إداراتيا
. خبلؿ مدة أقصاىا شيره كاحده مف تاريخ إجراء التغيير أك التعديؿ

 
 

 الحكم الصالح  6.2
                                                 

     الي مصدؽ مف قبؿ مدقؽ حسابات قانكني ـر ، ك تقرير ـسنكم يحتكم عمى كصؼ كامؿ لنشاطات الجمعية أك الييئة خبلؿ العاـ المنصتقرٌر
 . حسب األصكؿ المحاسبية المعمكؿ بيا،كيتضمف بشكؿ تفصيمي كامؿ إيرادات كمصركفات الجمعية أك الييئة
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بدأ استخداـ مفيكـ الحكـ الصالح مف ًقبؿ مؤسسات األمـ المتحدة، منذ ما يقرب مف عقديف مف 

كتعددت التعريفات . ، كقد أطمؽ عميو البعض الحكـ الرشيد أك الحكـ السميـ أك اإلدارة الرشيدةالزمف
التي تكٌضح مضمكف ىذا المصطمح كمعاييره كمؤشراتو، كاختمفت التعريفات ليذا المفيكـ تبعان 

لممنظمة كتبعان لمجغرافيا، إاٌل أف الجميع  أجمع عمى أف ال حكـ صالحان إال بكجكد الديمقراطية، كنيج 
القطاع العاـ، كالقطاع  الخاص،  ): حياة في المجتمع في كافة القطاعات، التي تمٌثؿ حالة المجتمع

، كضركرة التكامؿ في عمؿ تمؾ القطاعات، كما يستكجب، أيضان، تكٌفر نظاـ (كالقطاع األىمي
متكامؿ مف المساءلة كالمحاسبة كالشفافية كالمشاركة لكافة األطراؼ ذات العبلقة سكاء أكانت جيات 

. مرجعية أـ إدارة تنفيذية
    

إف الديمقراطية كالشفافية كالمساءلة في الحكـ كاإلدارة في جميع قطاعات المجتمع أساسه ال غنى 
إعبلف مؤتمر القمة العالمي )عنو، لتحقيؽ التنمية االجتماعية المستدامة التي تتركز عمى الناس 

(. 1995لمتنمية االجتماعية 
 

:    تعريف الحكم الصالح  1.6.2
   
داراتيا لشؤكف" الحككمةع ألنو  المجتمع كمكارده كىك أكسع مف مفيكـ ىك ممارسة السمطة السياسية كا 

باإلضافة إلى أجيزة الدكلة  يشمؿ عمؿ كؿ مف المؤسسات غير الرسمية أك منظمات المجتمع المدني
(. 2007المقطرم،)" الرسمية مف سمطات تنفيذية كتشريعية كقضائية

 
كىكمزيج بيف اإلدارة الداخمية كبناء العبلقات الخارجية كاستقرار لنظاـ محٌدد تقكـ عميو مؤسسة "

"  الحكـ الصالح بػ2002كقد عٌرؼ تقرير التنمية العربية العاـ . (1999Jay Gonzalez)" الدكلة
أنو نظاـ الحكـ الذم يعٌزز كيدعـ كيصكف رفاه اإلنساف، كيقكـ عمى تكسيع قدرات البشر كخياراتيـ 

كفرصيـ كحرياتيـ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، ال سيما بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقران 
ًن  ". كتيميشان

  
 كافة القطاعات، القطاع العاـ مف ىنا نرل أف التعريؼ يؤٌكد ضركرة تكٌفر المؤسسات الديمقراطية في

كالخاص كمؤسسات العمؿ األىمي، كييتـ بتحسيف فرص الحياة لدل أفراد المجتمع عمى كافة 
 (.2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية، )المستكيات، السيما الفئات األشد فقران كتيميشان في المجتمع 
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كاإلدارية لتسيير  كالسياسية االقتصادية السمطة ممارسة"كقد عٌرفو برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بأنو 
شؤكف بمد ما عمى كافة المستكيات، كيشمؿ الحكـ اآلليات كالعمميات كالمؤسسات التي يقـك مف 

خبلليا المكاطنكف كالجماعات بالتعبير عف مصالحيـ، كممارسة حقكقيـ القانكنية كالكفاء يالتزاماتيـ، 
. ( ـ1997كثيقة السياسات العامة، )" كتسكية خبلفاتيـ

 
أصغر مع خضكع  تمثيمية تفكيض الجماعة سمطات القيادة لييئات" كما عٌرفتو المجمكعة العربية بػ

ىذه الييئات لممحاسبة، كما تنطكم عممية الحكـ عمى تحقيؽ المشاركة الفعالة لمجماعة في التأثير 
 مف سبؿ المشاركة، بما في ذلؾ إتاحة األكثر تيميشان األكسع كالقطاعات تمكيف ، كعمى ىذه القرارات

 .(دليؿ المجمكعة العربية لمحكـ الرشيد )" كالطرؽ الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ كاألدكات المعمكمات
 

الحكـ الذم يتسـ بالمشاركة في اتخاذ القرار كالشفافية في العمؿ العاـ كالمساءلة " أيضان بأنو كعٌرؼ 
عنيا، كيككف فعاالن كمنصفان كيعزز سيادة القانكف، كيكفؿ كضع السياسات السياسية كاالجتماعية 
كاالقتصادية عمى أساس تكافؽ آراء كاسعة النطاؽ في المجتمع، تسمع فيو أصكات أكثر الفئات 

إف التعريؼ ىنا يركز عمى عممية ". ضعفان كفقران في صنع القرارات المرتبطة بتكزيع مكارد التنمية
اتخاذ القرار كضركرة أف تشارؾ فيو كافة الفئات كعمى أكسع نطاؽ السيما األكثر فقران بما تراه مناسبان 

. (2003جبريؿ محمد كعمر رحاؿ )لتحسيف أكضاعيا 
 

الحكـ الذم يقكـ عمى مبدأ الحاكمية هلل، كليس عمى " كعٌرفو أبكغزالة مف كجية نظر إسبلمية بأنو 
مبدأ العممانية الذم يفصؿ الديف عف الحياة، لتسير ىذه الحياة دكنما قيـ أك أخبلؽ، كىك الحكـ الذم 
يقكـ عمى مبدأ التعبد لمخالؽ في كؿ فعؿ، كالذم يمتـز شكبلن كمضمكنان، بمبدأ تكريـ اإلنساف كاحتراـ 

كال يربط ذلؾ بقضايا المصالح بؿ يسعى إلى تحقيؽ العدؿ، كفقان لما أراده اهلل، حيث تتحرل ، " حقكقو
القيادة فيو العدالة في قراراتيا كمكاقفيا بعيدان عف كؿ المعايير الشخصية، كاالعتبارات غير 

المكضكعية، كيعتمد الشفافية كالمحاسبة كأساس لتطكير العمؿ كتحقيؽ الفعالية، كىك الحكـ الذم 
يقرر مكاقفو دائمان كفقان لمقكاعد الفقيية كيمتـز المعايير الشرعية في كؿ تصرفاتو، كيستكعب كؿ 

التناقضات كالتباينات التي قد تكجد في المجتمع، كيساكم بيف األفراد، كيضع الشخص المناسب في 
 (. 2007أبك غزالة ، )المكاف المناسبع كال يسمح بنشكء مراكز القكل كالنفكذ داخؿ المجتمع 

 
:   مبادئ ومعايير الحكم الصالح 2.6.2
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تعددت اآلراء في تحديد مبادئ معايير كسمات الحكـ الرشيد، إاٌل أنيا جميعان تأتي مف مضمكف 
كاحد، يقكـ عمى أساس المشاركة كاحتراـ القانكف، كتحقيؽ أعمى درجات الشفافية في الحصكؿ عمى 
المعمكمات، كمبدأ المساءلة كالمحاسبة، مف خبلؿ تبني نظاـ محاسبي يتضمف في محتكاه المساءلة 

: كالشفافية، كقد جاء في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي تحديده لسمات الحكـ الصالح كما يمي
  المشاركة، بحيث يككف لكؿ الرجاؿ كالنساء صكته في صنع القرار، سكاء بصكرة مباشرة أك مف

خبلؿ مؤسسات كسيطة شرعية تمثؿ مصالحيـ، كتسند ىذه المشاركة إلى حرية تككيف الجمعيات 
.  كحرية التعبير، كما تعتمد عمى تنمية القدرات، كعمى المشاركة البناءة

  ،سيادة القانكف، مف خبلؿ اتساـ األطر القانكنية بالعدالة، كتكخي الحياد في إنفاذ القانكف
.  كبخاصة المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف

     الشفافية في حرية تدفؽ المعمكمات، فالعمميات كالمعمكمات في المؤسسات األىمية، يجب أف
تككف متاحةن بصكرة مباشرة ألكلئؾ الميتميف بيا، كيجب تكفير المعمكمات الكافية لفيـ تمؾ 

.  العمميات كالمؤسسات كرصدىا
 االستجابة، بحيث تسعى المؤسسات، كتكجو العمميات إلى خدمة جميع أصحاب المصمحة  .
  التكجيو نحك بناء كتكافؽ اآلراء باعتبار الحكـ الرشيد يتكسط المصالح المختمفة لمكصكؿ إلى

تكافؽ كاسع لآلراء، بشأف ما يحقؽ مصمحة المجمكع كأفضؿ ما يككف كبشأف السياسات 
.  كاإلجراءات، حيثما يككف ذلؾ ممكنان 

 اإلنصاؼ، مما يتيح لجميع الرجاؿ كالنساء الفرصة لتحسيف رفاىيـ .
 الفاعمية كالكفاءة في تحقيؽ نتائج تمبي االحتياجات، كاستخداـ أفضؿ لممكارد  .
  المساءلة لصناع القرار في الحككمة كالقطاع الخاص كمنظمات المجتمع المدني مف قبؿ

. الجميكر العاـ، باعتبارىـ أصحاب المصمحة الرئيسة
  امتبلؾ الرؤية االستراتيجية، مف قبؿ القادة كالجميكر العاـ حكؿ الحكـ الرشيد كالتنمية البشرية

. المستدامة، مع اإلحساس بما ىك مطمكب ليذه التنمية
كىذه السمات تترابط كيعزز بعضيا البعض، بحيث ال يمكف أف يكجد أم منيا منفردان، فإمكانية 

الحصكؿ عمى المعمكمات مثبلن ، تعني مزيدان مف الشفافية كمزيدان مف المشاركة كمزيدان مف فاعمية 
القرار، كما أف اتساع نطاؽ المشاركة ييسيـ في كؿٍّ مف تبادؿ المعمكمات البلزمة لفاعمية صنع القرار 
كفي شرعية القرارات، كالشرعية بدكرىا تعني فاعمية التنفيذ، كتشجع عمى المزيد مف المشاركة، كذلؾ، 
فاستجابة المؤسسات، تعني أف تتسـ بالشفافية كأف تمتـز في عمميا بسيادة القانكف إذا ما أرادت أف 

.  تككف منصفةن 
 

 : قراءة في استطالعات الرأي حول الحكم الصالح في المنظمات األهمية 3.6.2
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مف األىمية بمكاف أف تعمؿ منظمات العمؿ األىمي عمى نشر مفيـك الحكـ الصالح في بيئتيا 

الداخمية، لما ليا مف دكرو كبيرو في الرقابة كحشد الجميكر الفمسطيني نحك محاسبة القطاع العاـ 
الرسمي كالقطاع الخاص، في حالة انتشار الفسادع ذلؾ أف القطاع األىمي ىك قطاع طكعي، غير 

نما يسعى إلى  ربحي كبالتالي ال يكجد أم تخٌكؼ مف التحٌيز ألم طرؼ عمى حساب اآلخر، كا 
تطبيؽ القانكف كتحقيؽ مصالح المجتمع، لذا كاف ال بد مف أف يبدأ بنفسو أكالن كتنظيؼ بيتو الداخمي 
تاحة الفرصة لمقطاعات  مف الفساد، سكاء عمى صعيد سكء استخداـ المكارد كاإلمكانات المتاحة، كا 

األكثر فقران كتيميشان في المجتمع بالمشاركة في اتخاذ القرار، كذلؾ مف خبلؿ الشفافية كنشر 
المعمكمات لمف يحتاجيا كالتي تساىـ في خمؽ الكعي لدل الجميكر، كبالتالي، تمٌكنو مف المساىمة 

 .   في اتخاذ القرارات المناسبة كالتي تصبُّ في مصمحة التنمية المستدامة في فمسطيف

 
أماف، استطبلعيف لمرأم حكؿ أكضاع المنظمات - أجرل االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة كالمساءلة 

األىمية الفمسطينية كمدل مراعاتيا لمبادئ الشفافية كنظـ المساءلة كقيـ النزاىة في عمميا كانطباعات 
الجميكر حكؿ انتشار الفساد في جمعيات كىيئات العمؿ األىمي، كقد نيًفذ االستطبلع األكؿ في 

 كنفذ البحث مف ًقبؿ المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية عمى عٌينة بمغ 2006حزيراف 
في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة، ككانت -  عامان 18فكؽ سف -  مستطمعان 1270حجميا 

: الفئة المبحكثة ىي مف الجميكر الفمسطيني، كقد رٌكز االستطبلع عمى محاكر متعددة نذكر منيا
مقارنة الفساد في المنظمات األىمية بغيرىا مف القطاعات، التعرؼ إلى الفساد في المنظمات األىمية 

، األطراؼ األكثر ممارسةن لمفساد في ىذه المنظمات، مراعاة (أشكالو، كطبيعتو، كدرجة انتشاره)
.  المنظمات األىمية لقيـ كمبادئ الشفافية كالنزاىة في عمميا

 
أما بالنسبة لبلستطبلع الثاني فقد نفذ مف ًقبؿ مؤسسة ألفا لؤلبحاث كالمعمكماتية في الفترة الكاقعة بيف 

كقد جاء ىذا االستطبلع مكمبلن لبلستطبلع األكؿ، كىدؼ البحث  (12/12/07 كلغاية 13/01/07)
إلى التعرؼ إلى رأم العامميف في المنظمات األىمية بشأف دكر ىذه المنظمات كمدل تطبيقيا مبادئ 
الشفافية كنظـ المساءلة في عمميا، كاعتمدت الدراسة في األساس عمى المسح الميداني عف طريؽ 

 جمعية أىمية في 302الياتؼ لعٌينة ممثمة لممجمكعة المستيدفة، كتككف مجتمع الدراسة مف 
 شخصان كقد شممت كافة محافظات 481األراضي الفمسطينية عبر تصميـ عٌينة طبقية مككنة مف 

.  الضفة الغربية كقطاع غزة
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مف العامميف في المنظمات  (%86.5)كحكؿ ممارسة الفساد في المؤسسات األىمية، فقد رأت نسبة 
ًن كلكف بدرجات متفاكتة، كتعتقد نسبة  بكجكد   (%18.7)األىمية ػ االستطبلع الثاني ػ أف ىناؾ فسادان

بشكؿ منخفض بالمقابؿ، أجاب  (%27.4)بشكؿ متكسط ك (%45.7)الفساد بشكؿ كبير، ك
تعتقد بكجكد الفساد كلكف  (%57.4)أف ما نسبتو - االستطبلع األكؿ - الجميكر الفمسطيني 

ببل، أما فيما يتعمؽ بمشاىدة أك اطبلع الفئات المبحكثة عمى  (%26.8)بدرجات متفاكتة كأجابت 
مف الجميكر، بأنيا اطمعت عمى  (%50.1)حاالت فساد في جمعيات العمؿ األىمي، فقد أجابت 

مف العامميف اطمعت، أيضان، عمى حاالت فساد في الجمعيات كالييئات  (%27.4)حالة فساد مقابؿ 
.  األىمية

 
كحكؿ أشكاؿ الفساد في الجمعيات كالييئات األىمية، فقد تطرؽ االستطبلعاف إلى أشكاؿ الفساد، كقد 

 أشكاؿ لمفساد مكجكدة 6أبدت الفئتاف المبحكثتاف رأييما في أشكاؿ الفساد كقد اتفقتا عمى أف ىناؾ 
داخؿ الجمعيات كالييئات األىمية كلكف تفاكتت نسبة تقديرىما لحجـ انتشار كؿ شكؿ مف أشكاؿ 

: الفساد كيظير ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ أدناه
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التكزيع النسبي ألشكاؿ الفساد في المنظمات األىمية حسب رأم المبحكثيف  : 1.2الجدكؿ 
 

 

العاممون في الجمعيات الجمهور أشكال الفساد 
استخداـ مكارد كممتمكات المؤسسة ألغراض 

. كاحتياجات القائميف عمى المؤسسة
89.3 %83.3 %

الكساطة كالمحسكبية في التكظيؼ دكف أخذ معيار 
. الكفاءة كالفرص المتساكية بالحسباف

95.1 %84.1 %

% 82.4% 93.7.  المحاباة في تقديـ المساعدات كالخدمات
اكتساب القائميف عمى المؤسسة المتيازات مالية 

.  مخالفة لمقانكف
83.3 %57.6 %

تحديد ركاتب عالية لكبار المكظفيف عمى نحك ال 
.  يتناسب مع الكصؼ الكظيفي كما يتطمبو مف جيد

85.7 %60.8 %

% 20.8% 78.9.  الحصكؿ عمى رشكة لتقديـ الخدمة
 

كجاء في تقييـ أكثر األطراؼ فسادان مف القائميف عمى عمؿ الجمعيات كالييئات األىمية، أف ما نسبتو 
الفساد أكثر انتشاران لدل أعضاء في مجمس اإلدارة، في المقابؿ أفادت بأف مف العامميف  (46.3%)

 الفساد أكثر انتشاران بيف أعضاء في مجمس اإلدارة، فيما رأت فمف الجميكر، أ (%18.4)رأت 
مف  (%46.5)مف العامميف أف الفساد أكثر انتشاران لدل المدير العاـ في الجمعية، مقابؿ  (31.2%)

.  الجميكر رأت أف الفساد أكثر انتشاران لدل المدير العاـ
 

كتكجو كؿ مف االستطبلعيف لممبحكثيف بالسؤاؿ حكؿ رأييـ بالبرامج كالمشاريع التي تنفذىا الجمعية، 
كمدل تمبيتيا الحتياجات المجتمع المحمي؟ كمف يحدد األكلكيات كبرامج تمؾ الجمعيات؟ كقد رأت 

%( 32.4)مف الجميكر، أف البرامج ال تمبي احتياجات المجتمع الفمسطيني في مقابؿ  (38.3%)
. مف العامميف، أجابت بأنيا ال تمبي احتياجات المجتمع

 
مف العٌينة أف احتياجات  (%21)كحكؿ مف يحدد أكلكيات كبرامج الجمعيات فقد رأت ما نسبتو 

مف الجميكر أف  (%36.3)مف العامميف ، فيما رأت  (%13.7)الجميكر ىي التي تحدد، مقابؿ 
مف العامميف أكدت ذلؾ   (% 32.8)المانحيف ىـ مف يحدد البرامج كاألكلكيات مقابؿ 
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كحكؿ الدكر الذم تمعبو كؿ مف الييئة العامة كمجمس اإلدارة كمدل فاعميتو مف كجية نظر 
مف الجميكر، أف دكر الييئة العامة كمجمس اإلدارة كاف  (%56.4 )المبحكثيف، فقد أجابت نسبة 

 ىناؾ دكران فاعبلن فمف العامميف، أ (%55.4)فاعبلن في إدارة الجمعيات، في حيف رأت ما نسبتو 
فقد أفادت بأف مجمس اإلدارة فاعؿ في الجمعية، أما في ما  (%31.9) ما نسبتو المييئة العامة، أـ

%( 72.5)يتعمؽ بالعضكية المفتكحة كأسمكب لمتخفيؼ مف الفساد في الجمعيات، فقد كافقت نسبة 
مف العامميف عمى ذلؾ، أما بالنسبة لمعكامؿ المؤثرة في اختيار أعضاء الييئة العامة فأجاب الجميكر 

: كما كرد في الجدكؿ التالي
 

. عكامؿ المؤثرة في اختيار أعضاء الييئات العامةاؿالتكزيع النسبي لرأم المبحكثيف حكؿ : 2.2جدكؿ 
 

% رأي الجمهور العوامل المؤثرة 

% 29الكفاءة كالمينية 
% 20.4االنتماء السياسي 

% 18.2العبلقات الشخصية مع القائميف عمى المؤسسة 
 %15.8المصالح المتبادلة بيف المؤسسات المختمفة 

% 9.3المكانة االجتماعية كالسياسية 
 

 التعرؼ إلى رأييـ في تقديرىـ ؼ في الجمعيات ، بيدفتكجو االستطبلعاف لمجميكر ، كالعاممي
مف  (%80.3)لمراعاة الجمعيات لمقانكف كاستخداميا النظـ المالية كاإلدارية في عمميا، ك رأت 

قالت إنيا ممتزمة بالنظـ المالية  (%83.3)العامميف أف ىناؾ التزامان بالقانكف في عمؿ الجمعيات ك
مف الجميكر أف ىناؾ التزامان بشكؿ دائـ مف ًقبؿ الجمعية فيما  (%18.7)كاإلدارية في حيف أكدت 

أف ىناؾ التزامان أحيانان   (%58.3)رأت 
 

مف  (%53.3)كحكؿ الجيات التي يحؽ ليا أف تسأؿ الجمعيات كتراقب عمميا ، فقد رأت ما نسبتو 
 المخكلة بذلؾ، بينما ةمف العامميف في الجمعيات، أف الحككمة الفمسطيني (%24.3)الجميكر ك

مف العامميف في الجمعيات أف الممكليف ،  (%4.6)مف الجميكر، مقابؿ  (%23.3)أفادت ما نسبتو 
مف العامميف في الجمعية ىي مجمس اإلدارة كالييئة العامة،  (%15) مف الجميكر ك (%12)كأف 

فقط مف العامميف أف المجتمع المحمي ،  (%6)مف الجميكر، ك (%16.8)فيما ارتأت ما نسبتو 
مف المبحكثيف أف األطراؼ السابقة مجتمعةن ىي الجية المخكلة  (%41.6)كأخيران ارتأت ما نسبتو 

.  بمحاسبة الجمعيات
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دراسات سابقة   4.6.2

 
لقد سبؽ تمؾ اإلستطبلعات بعض الدراسات كالتي نفذت مف عدد مف مراكز الدراسات كاألبحاث 

كقد كاف مف . الفمسطينية كالتي تبحث في مكضكع االدارة كالحكـ في المنظمات غير الحككمية 
حكؿ المنظمات غير الحككمية في  (ماس)أبرزىا دراسة أعدىا معيد أبحاث السياسات االقتصادية 

الضفة الغربية كقطاع غزة ، كقد إنطكت الدراسة عمى جداكؿ كتحميبلت ، أشارت الى أف أكثر مف 
 ، كما كشفت الدراسة عف كجكد ضعؼ عاـ في البيئة 1993ثمث ىذه المنظمات تأسست بعد العاـ 

كما بينت الدراسة كجكد ضعؼ . ال سيما في مجاؿ التخطيط . الداخمية لممنظمات غير الحككمية 
كبير في قطاعات ميمة عمى صعيد عمؿ ىذه المنظمات كماى كنكعاى ، ك أف عدـ إكتماؿ اإلشتراطات 
القانكنية في العديد مف المنظمات األىمية كذلؾ ضعؼ مستكل اإلدارة كاألمكر كاإلجراءات المالية في 

( . 2001ياسر شمبي، )العديد مف تمؾ الجمعيات 
 

كما رأل أبك عمرك أف إنحراؼ المؤسسات عف أىدافيا كتبديد مكاردىا المالية كالبشرية كعجزىا عف 
القياـ بدكرىا عمى الرقابة عمى القطاع العاـ مف أىـ النتائج التي تنجـ عف إنتشار الفساد في أكصاليا 

أدل إلى . ، كيرل أيضا، أف ضعؼ إنتماء األعضاء كالعامميف في المؤسسات الى رسالتيا كأىدافيا 
( . 2005ابك عمرك )عدـ قدرة تمؾ المؤسسات عمى تحقيؽ رسالتيا التي كجدت مف أجميا  

 
كفي دراسة لمركز بيساف لمبحكث كاإلنماء كبتمكيؿ مف البنؾ الدكلي ، بعنكاف دكر المنظمات األىمية 

في بناء المجتمع المدني ، كحكؿ دكر قيادات العمؿ األىمي في تمؾ المنظمات األىمية ، كجدت 
الدراسة أف عدـ اإلدراؾ الكافي لدل بعض قيادات العمؿ األىمي الفمسطيني لمتغييرات السياسية 

كما تتطمبو ىذه التغييرات مف ضركرة إجراء تغييرات . كالتنمكية الحاصمة عمى الصعيد الدكلي 
ىيكمية عمى صعيد البنى الداخمية لممنظمات األىمية لكي تتمكف مف لعب دكرىا الجديد كتقديـ 
خدمات نكعية كمتميزة كمستدامة لممجتمع المحمي ، أم لـ تدرؾ إحداث تأثير تنمكم كاضح 

Impact  . بدالن مف اإلقتصار عمى بعض مخرجات التنمية(Outputs)   . 
كما كجدت الدراسة أف ىناؾ بعض القيادات التي ال تريد إجراء أم تغيير أك إصبلحات مؤسساتيو 

دارية تنظيمية كديمقراطية خكفان عمى زعامتيا كقيادتيا الفردية  ( .  2002بيساف،)كا 
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الفصل الثالث 
 

 إجراءاتها وأدواتها: منهجية الدراسة

     
 منهج وأدوات البحث 1.3

 
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتمت االستعانة باالستبانة كأداة رئيسة 

. لجمع البيانات
 

 األساليب البحثية 2.3
 

( 2008 ػػ آذار2007أيار)قامت الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة التي أجريت في الفترة الكاقعة بيف 
بفحص الفرضيات، مستعٌينة باالستبانة كأداة رئيسة، كمف خبلؿ المقاببلت التي أجرتيا الباحثة 

، باإلضافة إلى مراجعة األدبيات كالنشرات العممية، كالسجبلت (1ممحؽ)بنفسيا مع الفئة المبحكثة 
اإلدارية لممؤسسات عٌينة البحث، حيث تـ تحميؿ البيانات الناتجة عف االستبانة إحصائيان كعرضيا 

. اإلحصائية (SPSS)باستخداـ حزمة 
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  أداة الدراسة 3.3
 

تـ تصميـ استمارة البحث باالعتماد عمى األدبيات المتكفرة حكؿ مكضكع الدراسة كأية مكاضيع قريبة 
مف مكضكع الدراسة، ككذلؾ باالعتماد عمى الباحثة كخمفيتيا الدراسية كخبرتيا المينية العممية في 

.  مكضكع الدراسة، باإلضافة إلى مساعدة كتكجيو المشرؼ األكاديمي
جدكؿ )محاكر رئيسة مكزعة حسب  (7) فقرةن تتكزع عمى 155مف  (2ممحؽ)كتتكٌكف االستبانة 

1.2 .)
 

:  لبلستبانةةالمحاكر الرئيس : 1.3جدكؿ 
 

عدد األسئمة المحور الرقم 
 7معمكمات عامة حكؿ المؤسسة . 1
 20الييئات المرجعية في الجمعيات األىمية . 2
 43مجالس اإلدارة في الجمعيات األىمية . 3
 9الكثائؽ البرنامجية . 4
 7 ىياكؿ الجمعية كالمكائح التي تنظـ عمميا . 5
 37النظـ اإلدارية كالمالية  .  6
 20نشر المعمكمات . 7

 143المجموع 
 

  تحكيم ومراجعة االستبانة 4.3

 
لضماف تحقيؽ االستبانة لؤلىداؼ التي كضعت مف أجمياع تـ عرضيا عمى ستة أكاديمييف 

كمتخصصيف لمراجعتيا كتحكيميا، كقد كاف لمبلحظات ىؤالء المحكميف أحسف األثر في تطكيرىا 
 ( .1.6ممحؽ  )كتحسينيا ككضعيا في صكرتيا النيائية 
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 تحميل البيانات 5.3
 

في تحميؿ البيانات، كقد اعتمدت في التحميؿ عمى اإلحصاء  (SPSS)استخدمت الباحثة حزمة 
كأجرت اختبار معرفة التشابو  ( المعيارية، كالنسب المئكيةتالتكرارات الحسابية، كاالنحرافا)الكصفي كػ

 One way Analysis Vatianc)كاالختبلؼ بيف عٌينة الدراسة، كاختبار التبايف األحادم 

Anaova.) 
 

  حدود ومجتمع الدراسة 6.3
 

تصميـ االستبانات كتكزيعيا كجمعيا كتحميميا إضافة إلى إنجاز )قامت الباحثة بإعداد ىذه الدراسة 
جنيف، (: )الضفة الغربية)كمثمت المحافظات الشمالية  (2008 ػػ آذار 2007أيار)بيف  (كتابة الرسالة

، راـ اهلل، الخميؿ، بيت لحـ، القدس، أريحا كالتي ( قطاع غزة ) كالجنكبية  (نابمس، قمقيمية، طكلكـر
مجتمع كعينة )مقراتيا في المحافظات الشمالية حدكد ىذه الدراسة الجغرافية، أما الحدكد البشرية 

:  فكانت كما يمي (الدراسة
 

:  مجتمع الدراسة1.6.3
 

الجمعيات كالمنظمات األىمية غير الحككمية المسجمة رسميان لدل كزارة الداخمية الفمسطينية كالتي 
. تتسـ بالفعالية كتقديـ الخدمات لمجميكر

 
:  حجم العّينة في مجتمع الدراسة7.3

 
يختمؼ تعريؼ المنظمات غير الحككمية مف بمد إلى آخر، كمف باحث إلى آخر، فالبعض يكٌسع 
. المفيكـ ليشمؿ منظمات كأنشطة معٌينة، ال يرل فييا آخركف جزءان مف المنظمات غير الحككمية

كتعتمد ىذه الدراسة عمى تحديد معايير معٌينة مرتبطة بييكؿ المنظمات غير الحككمية في الضفة 
الغربية كقطاع غزة، كيتضمف نكع البرامج كاألنشطة التي تقدميا تمؾ الجمعيات، كاآلليات 

المستخدمةع ما يعني أف تكفر ىذه المعايير في جمعية ما، يمكننا مف تصنيفيا كجمعيات كىيئات 
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أىمية تنمكية، كيراعي ىذا التعريؼ المعايير التي شمميا قانكف الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطيني 
:  كتتبمكر ىذه المعايير فيما يمي. 2000لمعاـ  (1)رقـ 
كاقع رسمي مقنف، أم كجكد درجة مف المأسسسة لمجمعية ىيكؿ تنظيمي، كنظاـ أساسي يحكـ  .1

. عمميا كيميزىا عف التجٌمع المؤٌقت لمجمكعة مف األفراد
أف تككف أىداؼ تمؾ الجمعيات أىدافان تنمكيةن، تحدث تأثيران إيجابيان في المجتمع، بمعنى أاٌل تككف . 2

.  كؿ برامجيا كأىدافيا إغاثيةن، كما ىك الحاؿ في الجمعيات الخيرية
ككانت مسجمةن لدل كزارة الداخمية قبؿ العاـ  ( سنكات7)أاٌل يقؿ عمر الجمعية أك الييئة عف . 3

2000  .
ـ بشأف 2000لسنة  (1)أف تككف مسجمةن لدل كزارة الداخمية الفمسطينية كأف تخضع لقانكف رقـ . 4

 . الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية

  
( 56)كقد كزعت الباحثة استبانات مف خبلؿ المقابمة عمى عٌينة مجتمع الدراسة كالبالغ عددىا 

 ىذه النسبة إلى رفض بعض المؤسسات تعبئة ع، كترج( %70)جمعيةن، حيث بمغت نسبة التجاكب 
. االستمارة
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:   خصائص العّينة8.3
 

تاريخ تأسيس : في ىذا القسـ سكؼ تقكـ الباحثة باستعراض أىـ خصائص عٌينة الدراسة مثؿ
الجمعية، المكقع الذم تمارس فيو النشاط، الفئة المستيدفة التي تستفيد مف خدمات الجمعية، نكع 

. البرامج كاألنشطة التي تنفذىا الجمعية سكاء برامج رئيسة أك ثانكية
 
 عٌينة الدراسة حسب سنة التأسيس : 

 

 

1991-1995,

% 25

1987-1990, 

%22.2

1983-1986, 

%22.21996-2000, 

%30.6

 
 

التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب سنة التأسيس : 1.3 شكؿ 
 

: فقد تكزعت العٌينة حسب السنة التي أنشئت فييا الجمعية إلى أربع فئات مكزعة كالتالي
، أما    (1986- 1983)مف حجـ العٌينة تأسست في الفترة مف  (%22.2)الفئة األكلى كالتي بمغت 

 -1987)مف حجـ العٌينة ككاف تأسيسيا في الفترة مف  (%22.2)الفئة الثانية فكانت، أيضان، 
، (1995 - 1991)مف حجـ العٌينة كتأسست في الفترة  (%25)، أما الفئة الثالثة فقد بمغت (1990

مف حجـ العٌينة ككاف تأسيسيا في  (%30.6) الفئة الرابعة كاألخيرة فقد كانت نسبتيا األعمى اأـ
(.  1.3شكؿ  )(2000 - 1996)الفترة مف 
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، كذلؾ (1983)كنبلحظ مف النتائج السابقة أف الجمعيات التنمكية بدأت ممارسة نشاطيا منذ العاـ 
يتبلءـ مع تصنيؼ المراحؿ التي يتفؽ جميع الباحثيف كخبراء العمؿ األىمي في فمسطيف عمييا، مف 

، إلى  تقديـ خدمات إغاثية مف أجؿ الصمكد كالمقاكمةأف بعض الجمعيات قد انتقمت مف مرحمة
 (.  1.3شكؿ )مرحمة التنمية مف أجؿ الصمكد كالمقاكمة كالبناء 

: إاٌل أنو كبعد نشكء السمطة الكطنية الفمسطينية ازداد عدد الجمعيات كيرجع ذلؾ لعدة أسباب منيا 
، كتدفؽ التمكيؿ الخارجي التسييبلت التي منحتيا السمطة الكطنية لؤلفراد إلنشاء جمعيات أىمية

. كدعمو الكبير لمؤسسات العمؿ األىمي 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب مكقع العمؿ : 2.3شكؿ 
 

   تكزيع الخدمات حسب المنطقة الجغرافية
 

الجمعيات العاممة في المحافظات : فيما تكزعت العٌينة حسب المكقع الذم يمارس فيو النشاط كما يمي
مف حجـ العٌينة، فيما بمغت نسبة الجمعيات التي تعمؿ في المحافظات الشمالية  (%25.7)الشمالية 
، كمف المبلحظ أف معظـ الجمعيات التنمكية (2.3الشكؿ )مف حجـ العٌينة  (%74.3)كالجنكبية 

 . تعمؿ في جناحي الكطف معان 
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 تكزيع العٌينة حسب نكع الخدمات : 

 
التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب نكع الخدمات التي تقدميا : 2.3  جدكؿ 

 
النسبة المئوية نوع النشاط رقم 
 %2.8 التعميـ 1

 %5.6 الصحة 2

 %2.8 الزراعة 3

 %5.6 البيئة 4

 %5.6 الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف 5

 %22.2 التمكيف كبناء القدرات 6

 %2.8 اإلرشاد النفسي 7

 %8.3التعميـ كالتمكيف كبناء القدرات  9

 %2.8الصحة كالتمكيف كبناء القدرات  10

 %2.8الزراعة كالتمكيف كبناء القدرات  11

 %2.8الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، التمكيف كبناء القدرات  12

 %16.7الزراعة كالبيئة كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  13

 %5.6الزراعة كالبيئة كالتمكيف كبناء القدرات  14

 %2.8الزراعة كالبيئة  15

 %2.8الصحة كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالتمكيف كبناء القدرات  16

 %2.8الصحة كالتمكيف كبناء القدرات كقركض  17

 %2.8 كحقكؽ اإلنساف، التمكيف كبناء القدرات ةالتعميـ، الديمقراطي 18

 
: أما بالنسبة لتكزيع العٌينة حسب نكع الخدمات التي تقدميا لمجميكر فقد تكزعت إلى مجمكعتيف

مف حجـ  (%47.4)المجمكعة األكلى كالتي تعمؿ في مجاؿ كاحد متخصص كبمغ حجـ ىذه المجمكعة 
مف حجـ  (%5.6)البيئة  (%2.8)، الزراعة (%5.6)، الصحة (%2.8)التعميـ : العٌينة مكزعة كالتالي

، أما في قطاع التمكيف كبناء القدرات فقد كانت (%5.6)العٌينة، كفي مجاؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف 
 في قطاع اإلرشاد ف، في حيف كانت فقط، لمعاممي(%22.2)النسبة األعمى مف حجـ العٌينة حيث بمغت 
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مف حجـ العٌينة فقط، فيما كانت نسبة المؤسسات التي تعمؿ في مجاؿ القركض  (%2.8)النفسي 
مف حجـ  (%44.4)، فيما بمغت نسبة المجمكعة الثانية كالتي تقدـ نكعيف مف الخدمة فأكثر (2.8%)

نبلحظ مف النتائج السابقة بأف الجمعيات التي تعمؿ في أكثر . (2.3)العٌينة كما ىك مكضح في الجدكؿ 
مف مجاؿ قد بمغت نصؼ حجـ العينة ، كذلؾ ال يتناسب مع ما جاء في الكثيقة البرنامجية لتمؾ 

الجمعيات، إذ أف تمؾ الجمعيات تختص في مجاؿ كاحد فقط في حيف أنيا تعمؿ في أكثر مف مجاؿ ك 
يعكد ذلؾ الى خضكع تمؾ الجمعيات لشركط الممكؿ كالبحث عف مصادر تمكيؿ إلستمرار عمؿ الجمعية 

بغض النظر عف مدل اإللتزاـ بالكثيقة البرنامجية ، كقد تبيف مف الدراسة أيضان أف ضعؼ الدكر الذم 
تمعبو الييئات المرجعية سكاء عمى صعيد كضع السياسات أك عمى صعيد العمؿ عمى متابعة كتقييـ 

.  البرامج كالمشاريع التي تنفذىا الجمعية مف اىـ العكامؿ المؤثرة أيضاى 
 

 التكزيع حسب عناكيف المقرات الرئيسة لمجمعيات كالييئات األىمية . 

 
تكزيع العٌينة حسب عناكيف الجمعيات الرئيسة  : 3.3        جدكؿ 

 

         النسبة المئكية       عنكاف الجمعية  
% 64محافظة راـ اهلل كالبيرة  

% 5محافظة بيت لحـ  
% 12.5محافظة القدس 
% 5محافظة نابمس  
% 3محافظة طكلكـر 
% 9محافظة الخميؿ  
%  1.5محافظة جنيف 

% 100المجمكع  
 

  في محافظتي  (%64)حسب العناكيف الرئيسة لمجمعيات،  (3.3الجدكؿ )تكزعت العٌينة كما جاء في
، (%3)، كفي طكلكـر (%5)، كفي نابمس (%12.5)، كفي القدس (%5)راـ اهلل كالبيرة،  كفي بيت لحـ 

كؿ أعبله أف التكزيع لمعينة الجغرافي غير \يتبيف مف الجد. (%1.5)، كفي جنيف (%9)كفي الخميؿ 
عادؿ بالنسبة لمفئات المستيدفة خاصة كاف في معضميا تعمؿ في المناطؽ الريفية كفي المحافظات 

في محافظات راـ اهلل كالبيرة ناتج عف الرغبة % 64الشمالية كالجنكبية ، إال أف تركز الجمعيات بنسبة 
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مف قبؿ المؤسسيف لتمؾ الجمعيات مف اإلقتراب مف مصادر التمكيؿ الخارجي إذ أف جميع الجيات 
الممكلة كالداعمة تتكاجد مكاتبيا إما في مدينتي راـ اهلل كالبيرة أك في مدينة القدس ، كذلؾ يجعؿ إمكانية 
التكاصؿ مع تمؾ المؤسسات أسيؿ ، إال أف ليا أثر سمبي أيضاى عمى إمكانية المشاركة المجتمعية في 
إدارة تمؾ الجمعيات ، كىذا ما نراه حاصؿ في العضكية المغمقة كتفرد مجمكعة مف األشخاص كاألفراد 
الذيف تجمعيـ قكاسـ مشتركة كمصالح متبادلة تتكرر أسمائيـ في أكثر مف مجمس إدارة كىيئة مرجعية 

 .  تدير تمؾ الجمعيات 

  

  الفئة المستيدفة مف برامج الجمعيات كالييئات األىمية 

 
المجمكعة األكلى كالتي : أما بالنسبة لتكزيع العٌينة حسب الفئة المستيدفة، فقسمت إلى مجمكعتيف أيضان 

 ؿ، األطفا(%5.6)النساء : مف حجـ العٌينة، مكزعة كما يمي (%42.6)تخدـ فئة كاحدة ككانت نسبتيا 
مف حجـ العٌينة،  (%17.6) مجاؿ بناء المؤسسات  (%2.8 )ء، الفقرا(%5.6)المزارعكف  (8.3%)

جدكؿ )مف حجـ العٌينة تقدـ خدماتيا ألكثر مف فئة مستيدفة مكزعة حسب  (%57.4)فيما تبٌيف أف 
4.3 .)
 

 التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب الفئة المستيدفة: 4.3      جدكؿ 
 

النسبة المئوية الفئة المستهدفة 
  %5.6 النساء

 %8.3 األطفاؿ

 %8.3 فكالمزارع

 %2.8 الفقراء

 %2.8الشباب كالنساء كالفقراء  

 %27.8الفقراء الشباب   المزارعكف، األطفاؿ، النساء،

 %7.6.1 المؤسسات 

 %2.8 شباب، نساء كاألطفاؿ

 %2.8 الشباب كالمزارعكف 

 %2.8 الشباب، النساء، األطفاؿ، ذكك االحتياجات الخاصة 

 %2.8 الشباب، النساء، األطفاؿ، ذكك االحتياجات الخاصة 
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 %2.8 الشباب كالفقراء 

% 2.8 الشباب، النساء، المزارعكف كالفقراء 
 كذكك فالشباب، النساء، األطفاؿ، الفقراء، المسنك

 االحتياجات الخاصة 
2.8% 

 %2.8 النساء، المزارعكف كالفقراء 

 %2.8 النساء كالشباب 

% 5.6 الشباب كالمزارعكف كالفقراء 
 %100المجمكع  

                                

نرل في الجدكؿ أعبله أف الجمعيات التي تقدـ خدماتيا ألكثر مف فئة مستفيدة في ذات الكقت 
مف حجـ العينة ، كذلؾ أيضاي يتعارض في غالب األحياف مع النظاـ اإلساسي  (%50)تتجاكز نسبة 

لتمؾ الجمعيات إال أف النزاع عمى مصادر التمكيؿ سكاء بيف تمؾ الجمعيات فيما بينيا ، أك مع 
مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية مف جية أخرل قد أدل بتمؾ الجمعيات إلى التغير في خططيا 

كمشاريعيا عمى حساب اليدؼ األساسي الذم كجدت مف أجمو الجمعية ككافقت الييئة التأسيسية 
أـ عمييا في كثيقتيا البرنامجية ، فيؿ حقاي تمؾ الجمعيات قادرة عمى تقديـ خدمات ذات نكعية جيدة 
أف الحجـ الكمي لمخدمات كعدد المستفيديف مف تمؾ الخدمات قد أصبح عمى حساب نكع كجكدة 

.  الخدمات التي تقدميا تمؾ الجمعيات لممستفيديف مف أفراد المجتمع
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 الفصل الرابع
 

نتائج الدراسة 
 

مقدمة  1.4
 

في ىذا الفصؿ، سيتـ عرض كمناقشة نتائج تحميؿ االستبانة، حكؿ كاقع الييئات المرجعية كمجالس 
اإلدارة كالدكر الذم تمعبو في إدارة المنظمات األىمية، كمدل تأثيرىا في صنع السياسات الخاصة 

كمدل تطبيؽ مجالس اإلدارة   بيا، كبحث دكر الييئات المرجعية في إعداد تمؾ الكثيقة البرنامجية
مبادئ الحكـ الصالح في المؤسسات التي تديرىا، ككذلؾ سيتـ عرض الدكر الذم تمعبو الييئات 

الرسمية كجيات االختصاص، في إرساء مبادئ الحكـ الصالح في منظمات العمؿ األىمي 
. الفمسطيني

 
 واقع الهيئات المرجعية في الجمعيات األهمية التنموية الفمسطينية  2.4

 
سيتـ التطرؽ خبلؿ دراسة نتائج االستبانة إلى كاقع الييئات المرجعية في الجمعيات األىمية التنمكية 
الفمسطينية، كنكع الييئات المرجعية كحجميا منذ تأسيسيا كحتى تاريخ إعداد ىذه الدراسة، كقياس 

  ككذلؾ رصد نسبة المشاركة. طبيعة ىذا الدكر في إدارة الجمعيات كالييئات األىمية التنمكية
.   ، كدكرىا في إدارة ىذه الجمعياتالمجتمعية كالنسكية
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:  الهيئات المرجعية 1.2.4
 

تعتبر الييئات المرجعية جية التشريع كالسمطة العميا في الجمعية أك الييئة األىمية، كتضع السياسات 
كالتكجيات العامة لمجمعية كتحدد رؤية كرسالة الجمعية  التي يعمؿ كفقيا كؿ مف مجمس اإلدارة 

. كاإلدارة التنفيذية كيسترشد بيا أثناء كضع الخطط كالبرامج لمجمعية
كعند دراسة الييئات المرجعية في  الجمعيات كالييئات األىمية، بمغت نسبة كجكد ىيئة مرجعية 

(100)% مف حجـ عٌينة الجمعيات التي تٌمت دراستياع ما يعني أف الجمعيات ممتزمة بكجكد ىيئة 
.   بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية2000لمعاـ  (1)مرجعية ليا التزامان بقانكف رقـ 

 

(%88.9)
ىيئة عامة

(%11.1)
مجمس أمناء

 
 

 التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب نكع الييئة المرجعية :1.4شكؿ 
 

أما بالنسبة لنكع الييئات المرجعية فقد كجد أف بعض الجمعيات عمدت إلى استخداـ مسمى الييئة 
العمكمية باعتبارىا الييئة المرجعية كبعضيا اآلخر استخدـ مسمى مجمس أمناء، حيث بمغت نسبة 

مف حجـ العٌينة، فيما بمغت نسبة الجمعيات التي  (%88.9)الجمعيات التي لدييا جمعية عمكمية 
كذلؾ يتفؽ مع ما نص عميو القانكف ( 1.4شكؿ )مف حجـ العٌينة  (%11.1)يكجد ليا مجمس أمناء 

الييئة العامة المككنة مف مجمكع أعضاء الجمعية كىي " :بأنيا تعرؼحكؿ كجكد جمعية عمكمية 

                                                 
  حسب المكائح الداخمية المنظمة لعمؿ المنظمات األىمية الفمسطينية ، نجد أف الييئة المرجعية تتشكؿ أحيانان مف  جمعية عمكمية كأحيانان أخرل مف مجمس

 . حسب ما تطمؽ الجمعية عمى نفسيا أمناء
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ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات 2000لمعاـ  (1)قانكف رقـ ) "السمطة العميا في الجمعية أك الييئة
 .  (األىمية

 
: حجم العضوية في الهيئات المرجعية 2.2.4

 

2.80% 2.80% 5.60% 2.80% 42%

42%

1_7 8_15 16_23 24-31 48-55  فما فكؽ 64

 
 

 :التكزيع النسبي حسب عدد أعضاء الييئات المرجعية سنة تأسيس الجمعية: 2.4الشكؿ 
 

:  أظيرت النتائج أف العضكية في الييئات المرجعية سنة تأسيس الجمعية كانت مكزعة كالتالي
مف حجـ العٌينة، فيما كانت نسبة  (%42)كانت نسبتيا  ( فما دكف7)الجمعيات التي لدييا 

كتعتبر تمؾ النتائج  طبيعية  (%42)قد بمغت  (15-8)الجمعيات التي تنحصر عضكيتيا مف 
، (55-48)مف حجـ العٌينة تضـ في عضكيتيا   (%5.6)بالنسبة لسنة التأسيس، ككانت ما نسبتو 

 الجمعيات ؾ، ككذؿ(%2.8)فكانت نسبتيا  (23-16)كأما الجمعيات التي عدد أعضائيا يتراكح بيف 
حصمت عمى النسبة نفسيا، فيما كانت نسبة الجمعيات التي  (31-24)التي عدد أعضاءىا مف 

(.   2.4الشكؿ )مف حجـ العٌينة  (%2.8)، أيضان، ( عضكان 64)يفكؽ عدد أعضائيا 
 

 عمى األقؿ تبيف أف كعند دراسة كاقع الجمعيات الحالي التي انقضت سبع سنكات عمى تأسيسيا
في حيف أف  ( أعضاء7)مف عٌينة الجمعيات ال يزيد عدد أعضاء ىيئاتيا المرجعية عمى  (5.6%)
 .(15-8)مف ىذه الجمعيات يتراكح العدد فييا بيف  (22.3%)

                                                 
 كبن مه شروط ومعبٌٍر اختٍبر العٍّىت أن ٌكىن قد مضى على تأسٍس الجمعٍت سبع سىىاث على األقل .
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6%

22%

8.40%

13.90%

11.10%

5.60%

5.60%
11.10%

19.60%

1_7 8_15 16_23 24-31 32-39

40-47 48-55 56-63  فما فكؽ 64

 
 

 2007التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب عدد أعضاء الييئات المرجعية في العاـ  :3.4شكؿ 
 

مف حجـ  (%19.6)كأفادت نسبة  (23- 16)بأف العدد يتراكح بيف  (%8.4)بينما أفادت نسبة 
( 39 - 32)أفادت بأف لدييا  (%13.9)عضكان، ك (31 - 24)العٌينة بأف العدد يراكح فييا بيف 

 ةعضكان، كنسب (47 - 40)مف حجـ العٌينة أفادت بأف  لدييا بيف  (%11.1)عضكان، كنسبة 
%( 11.1 )ةعضكان، كنسب (63 - 56)لدييا  (%5.6)عضكان، كنسبة  (55 - 48)لدييا  (5.6%)

. (3.4الشكؿ ( ( فما فكؽ64)مف حجـ العٌينة مف 
يبلحظ مف النتائج السابقة كالمقارنة بيف عدد اعضاء الييئات المرجعية بيف سنة التأسيس كعاـ 

 كعمى الرغـ مف اف ىناؾ زيادة في حجـ العضكية إال أف تمؾ الزيادة ال تتناسب مع المدة 2007
 سنكات 7 – سنة 24بيف )الزمنية التي إنقضت عمى تأسيسيا كالتي تتراكح لدل بعض الجمعيات 

كما ال تتناسب أيضا مع حجـ المجتمع الذم يتمقى الخدمات مف تمؾ الجمعيات  (عمى األقؿ 
.  كيستفيد مف برامجيا 
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:  عضوية اإلناث في الهيئات المرجعية3.2.4

 

38.80%

33.30%

2.80%2.80%

2.80%
2.80%

2.80%

16.70%

2.80%

1_7 8_15 16_23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63  فما فوق 64

 
 

التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب عدد اإلناث األعضاء في الييئات المرجعية  : 4.4شكؿ 
 

لمتعرؼ إلى دكر المرأة في إدارة الجمعيات األىمية، تطرقت الدراسة إلى نسبة مشاركتيا في الييئات 
 - 1)مف حجـ العٌينة لدييا  (%38.8): المرجعية، حيث كانت تمؾ المشاركة ضمف العٌينة كما يمي

 - 16)لدييا  (%16.7)امرأة،  (15 - 8)لدييا  (%33.3)امرأة عضك في الييئة المرجعية،  (7
 32)مف حجـ العٌينة لدييا  (%2.8)امرأة،  (31 - 24)مف حجـ العٌينة لدييا  (%2.8)امرأة،  (23
مف حجـ العٌينة لدييا مشاركة لممرأة بيف  (%2.8)امرأة،  (63 - 56)لدييا  (%2.8)امرأة،  (39- 

.  مف العينة  جمعيات نسكية  (%2.8)مع العمـ اف نسبة . (4:4شكؿ . )( عمى األقؿ64)أعضائيا 
 

نبلحظ مف النتائج السابقة أف الزيادة في حجـ العٌينة كانت لصالح الجمعيات التي تضـ في 
عضكيتيا النسبة األقؿ مف عدد النساء في عضكيتيا فقد كانت نسبة الجمعيات التي بمغت عضكية 

 كربما يرجع السبب في %(.72.2)امرأة مف حجـ العٌينة  (15)النساء في ىيئاتيا المرجعية أقؿ مف 
ذلؾ إلى العادات كالتقاليد لممجتمع الفمسطيني كالذم يحد مف مشاركة المرأة في الحياة العامة، إال أف 
تمؾ الجمعيات أيضاي لـ تعمؿ عمى تكسيع نسبة المشاركة النسكية كتشجيع النساء عمى اإلنخراط في 

العمؿ المجتمعي، كقد بدا ذلؾ كاضحاي مف خبلؿ ضعؼ السياسات كاإلجراءات التي تتبعيا تمؾ 
الجمعيات مف أجؿ تفعيؿ دكر المرأة أك حثيا عمى المشاركة سكاء مف خبلؿ األنشطة المكجية 
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كما سنجده الحقا في . لمنساء أك مف مف خبلؿ آليات إستقطاب النساء لمعضكية في تمؾ الجمعيات 
.  الدراسة 

 
 توسيع المشاركة المجتمعية من خالل زيادة حجم العضوية في الهيئات المرجعية 3.4 

 

 أنشئت الجمعيات كالييئات األىمية بيدؼ تقديـ الخدمات المختمفة لممجتمع بكؿ فئاتو، كخاصة في 
المجاالت أك األماكف التي لـ تتمكف المؤسسات الحككمية مف أف تكفر فييا الخدمات، كلضماف 

تحقيؽ ىذا الدكر لمجمعيات  فمف الضركرم كجكد مشاركة أكسع لتمؾ الفئات في كضع السياسات 
.  كالبرامج التي تحقؽ احتياجاتيا كتكفؿ ليا الحياة الكريمة

 
:   استقطاب أعضاء جدد في الهيئات المرجعية1.3.4

 

(61.10%)
ال

(36.10%)
نعـ

(2.80%)
أحيانا

 
 

آليات استقطاب أعضاء جدد  في الييئات المرجعية : 5.4شكؿ 
 

مف حجـ  (%61.1)أما عف كجكد آليات الستقطاب أعضاء جدد لمييئات المرجعية فقد أجابت نسبة 
مف حجـ العٌينة كجكد آليات الستقطاب أعضاء جدد لمييئات  (%36.1)فيما أكدت  (ال)العٌينة بػ

ما يؤكد ضعؼ الحراؾ داخؿ  ع(5.4شكؿ ( )أحيانان )مف العٌينة بػ (%2.8)المرجعية، فيما أجابت 
الييئات المرجعية في الجمعيات كالييئات األىمية إذا ما تمت المقارنة بيف عدد األعضاء في عاـ 
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، كيظير مدل غياب التخطيط لدل الجمعيات مف أجؿ استقطاب 2007التأسيس كعددىـ في العاـ 
.  أعضاء جدد في الييئات المرجعية

 
: استقطاب النساء في الهيئات المرجعية 2.3.4

 

(11.1%)
ً أحيانا

(8.3%)
ُ دائما

(%80.6)
ُ إطالقا

 
 

التكزيع النسبي لعٌينة المبحكثيف حسب كجكد آليات الستقطاب النساء لمييئات المرجعية  : 6.4شكؿ 
 

أما فيما يخص كجكد أية آليات الستقطاب النساء في عضكية الييئات المرجعية فقد أجابت الفئة 
الييئات المرجعية كعمى الرغـ مف أف نسبة مشاركة المرأة في - المبحكثة كحسب الجدكؿ أعبله 

مف الييئات  (%72.1)لمجمعيات قميمة مقارنةن بالعدد الكمي لؤلعضاء في تمؾ الجمعيات، بحيث إف 
كقد تبٌيف، أيضان، أف - عضكان  (15)المرجعية في الجمعيات ال يزيد عدد النساء األعضاء فييا عمى 

مف حجـ العٌينة ليست لدييا أية أنشطة تستيدؼ استقطاب النساء لعضكية الجمعية، في  (80.6%)
%( 11.1)مف الجمعيات المبحكثة بكجكد أنشطة دائمة، في حيف ذكرت نسبة  (%8.3)حيف أفادت 

 .(6:4)أف لدييا أنشطة بيف الحيف كاآلخر الستقطاب النساء لعضكية الجمعية، الشكؿ 
 
 
 
 

                                                 
  مف العٌينة المبحكثة ىي جمعيات نسكية (%8.3)مف الجدير ذكره أف. 
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:  وجود طمب انتساب لعضوية الهيئات المرجعية في الجمعية3.3.4
 

(47.80%)
ال

(52.20%)
نعـ

 
     

تكزيع العٌينة حسب كجكد طمب انتساب لعضكية الجمعية  : 7.4 شكؿ 
 

مف حجـ عٌينة الجمعيات المشاركة في الدراسة ال يتكفر  (%47.8)أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة 
منيا كجكد طمب انتساب لعضكية  (%52.2)لدييا طمب انتساب لعضكية الجمعية، فيما أكدت 

كعف كيفية تكسيع نطاؽ العضكية، أشار المبحكثكف إلى أف عممية التنسيب . (7.4شكؿ)الجمعية 
لعضكية الجمعية تتـ مف خبلؿ قياـ أعضاء الجمعية العمكمية كمجمس اإلدارة بترشيح أسماء أعضاء 
جددع ما يشير إلى محدكدية العضكية في الجمعية كأنيا ليست مفتكحة ألفراد المجتمع ، كأنو اليمكف 

.  ألم شخص يرغب في اإلنتماء الى تمؾ الجمعية التقدـ بطمب إنتساب 
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(62%)
ال

(38%)
نعـ

 
 

تكزيع العٌينة حسب كجكد الكثيقة البرنامجية ضمف طمب االنتساب لعضكية الجمعيات   : 8.4شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة أف طمب االنتساب  يتضٌمف  الكثيقة البرنامجية لمجمعيةع ما يمٌكف  (%38)كأكدت 
أف طمب االنتساب ال  (%62)المنتسب مف االطبلع عمييا قبؿ أف ينضـ لمعضكية، في حيف أكدت 

 (. 8.4شكؿ)يتضمف الكثيقة البرنامجية 
 

 دور الهيئات المرجعية في إدارة الجمعيات والهيئات األهمية الفمسطينية  4.4
 

في ىذا الجزء مف الدراسة ستقـك الباحثة بقياس مدل فاعمية الييئات المرجعية في إدارة الجمعيات، 
مف خبلؿ التأكد مف مدل التزاميا بالمياـ كالمسؤكليات المناطة بيا، بدءان مف تحديد السياسات العامة 

لمجمعية كالقياـ بمياـ الرقابة عمى األنشطة اإلدارية كالمالية لمجمعية كعقد االجتماعات كااللتزاـ 
. بتسديد اشتراكات العضكية لمجمعية

 
:  اجتماعات الهيئات المرجعية في الجمعيات األهمية1.4.4

 
تعقد الجمعية العمكمية اجتماعان عاديان مرةن كاحدةن كؿ سنة "عمى أنو  (23)نص القانكف في المادة 

. ( بشاف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية 2000لعاـ  (1)قانكف رقـ )". عمى األقؿ
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(47.2%)
كؿ سنتيف

(52.8%)
كيان سن

 
 

. التكزيع النسبي لمعٌينة حسب اجتماع الييئات المرجعية العادم: 9.4شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة تجتمع ىيئتيا المرجعية مرةن كاحدةن في السنة، في  (%52.8)أظيرت الدراسة أف 
مف الجمعيات أفادت بأف الييئة المرجعية تجتمع مرةن كاحدةن كؿ  (%47.2)حيف أف النسبة الباقية 

كمف الكاضح ىنا أف الييئات المرجعية لدل بعض الجمعيات ال تمتـز باالجتماع . ( 9.4شكؿ)سنتيف 
. مما يضعؼ قدرتيا عمى متابعة شؤكف الجمعية كيبقييا بعيدة عنيا . العادم السنكم حسب القانكف

كربما يعكد السبب في ذلؾ الى سيطرت مجالس االدارة عمى تمؾ االجتماعات إذ أنيا مف يتكلى 
الدعكة إلييا ، كمدل قناعة تمؾ المجالس بأىمية الدكر الذم مف الممكف أف تمعبو الييئات المرجعية 

إذ ترل في نفسيا األقدر عمى متابعة العمؿ مف دكف تدخؿ الييئات . في إدارة تمؾ الجمعيات 
.  المرجعية 
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: التزام الهيئات المرجعية بتسديد اشتراكات العضوية السنوية 2.4.4
 

(71.2%)
ال

(27.8%)
نعـ

 
 

يبيف التزاـ أعضاء الييئات المرجعية بتسديد اشتراكات العضكية :  10.4 شكؿ 
 

مف الجمعيات، عٌينة الدراسة، ال يسدد أعضاء ىيئاتيا المرجعية  (%71.2)      أظيرت النتائج أف 
فقط مف حجـ العٌينة يمتـز أعضاؤىا بتسديد  (%27.8)اشتراكات العضكية السنكية، في حيف أف 

مف الفصؿ الخامس مف قانكف  (23)كجاء في المادة . (10.4 )ؿاالشتراكات السنكية، الشؾ
 يحدد كفؽ  النظاـ األساسي لمجمعية أك الييئةالجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطيني أف

التزاماتيـ كفقان بجميع األعضاء الذيف أكفكا  بحيث تتكٌكف مف"طبيعة تشكيؿ الجمعية العمكمية القانكف 
.  (قانكف الجمعيات الفمسطيني)" لمنظاـ األساسي

 
      كنجد أف شرط تسديد اشتراكات العضكية السنكية مف الشركط األساسية الختيار األعضاء في 

 ، بحيث يعتبر األعضاء الفاعمكف في الجمعية ىـ المسددكف الجمعيات بحسب أنظمتيا األساسية
الشتراكاتيـ، كالذيف يحؽ ليـ المشاركة كاالنتخاب كالترشح لمجمس اإلدارة كالمصادقة عمى كؿ ما 

مف اعضاء تمؾ  (%71.2)إف النتيجة السابقة تعني أف . يتعٌمؽ بالجمعية مف أنظمة كقكانيف

                                                 
  تقرر الهٍئت المرجعٍت فً االجتمبع السىىي قٍمت االشتراك السىىي.  
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 ليـ المشاركة في إدارة شؤكف الجمعية، لعدـ االلتزاـ بتسديد ؽالجمعيات غير الفاعميف كال يح
اشتراكاتيـ السنكية، لذا نرل في الكثير مف الصحؼ كبشكؿ مستمر إعبلنات لبعض الجمعيات تدعك 

. (1ممحؽ )فييا أعضاءىا لتسديد اشتراكات العضكية قبؿ مكعد االنتخابات 
 

:  دور الهيئات المرجعية في وضع السياسات العامة وانتخاب مجالس اإلدارة3.4.4
    

 تختص: "حكؿ تشكيؿ الجمعية العمكمية كاختصاصاتياعمى ما يمي (23)نصَّ القانكف في المادة رقـ 
الجمعية العمكمية بكضع السياسات كالتكجيات العامة لمجمعية أك الييئة كانتخاب أعضاء مجمس 

 .(قانكف الجمعيات )" اإلدارة كفقان لنظاميا األساسي
 

%52.8

%47.2

تخاب ن كضع السياسات العامة لممؤسسة كا 
مجمس اإلدارة

إنتخاب مجمس اإلدارة

 
 

.  تكزيع العٌينة حسب مياـ الييئات المرجعية في الجمعيات : 11.4شكؿ 
 

كضع فقط مف حجـ العٌينة تشارؾ في  (%47.2)كعند دراسة عٌينة البحث كجد أف نسبة 
مف أفراد العٌينة تشارؾ  (%52.8)السياسات العامة لمجمعية كانتخاب مجمس اإلدارة، كأف نسبة 

 (.11.4شكؿ )فقط في انتخاب مجمس اإلدارة 

                                                 

 .2/2/2008إعبلف في صحيفة القدس بتاريخ   
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: مراجعة الهيئات المرجعية لمتقارير المالية السنوية والمصادقة عميها 4.4.4
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تكزيع العٌينة حسب اطبلع الييئات المرجعية عمى التقارير المالية السنكية   : 12.4شكؿ 
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.  تكزيع العٌينة حسب الفترة الزمنية الطبلع الييئات المرجعية عمى التقارير المالية : 13.4شكؿ 
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لمعاـ  (1) مف الفصؿ الخامس في قانكف الجمعيات كالييئات الفمسطيني رقـ (23)جاء في المادة 
تعقد الجمعية العمكمية اجتماعان عاديان مرةن كاحدةن كؿ سنة عمى األقؿ، لمنظر في تقرير " :2000

الييئة كتقرير مدقؽ الحسابات عف مركزىا المالي كالمصادقة ك مجمس اإلدارة عف نشاطات الجمعية أ
مف العٌينة المبحكثة أف أعضاء الييئة المرجعية يطمعكف  (%63.9) ذكر ما نسبتو في حيف" عميو

أنيا تٌطمع عمييا أحيانان، كأجابت  (8.3%)كيصادقكف عمى التقارير المالية، في حيف أجابت نسبة 
، كتبٌيف (12.4شكؿ)مف حجـ العٌينة أنيا ال تٌطمع عمى التقارير المالية الخاصة بالجمعية  (27.7%)

 التقارير المالية، كأف لمف حجـ العٌينة تٌطمع ىيئاتيا المرجعية كتصادؽ سنكيان عؿ (%31.4)أف 
%( 25.7)مف العٌينة المبحكثة تطمع ىيئاتيا المرجعية كؿ سنتيف، كأف ما نسبتو  (%42.9)نسبة 

شكؿ )مف العٌينة الدراسة تطمع الييئات المرجعية فييا عمى التقارير المالية في نياية الدكرة االنتخابية 
في حيف أف القانكف نصَّ عمى كجكب اطبلع الييئة المرجعية عمى التقارير المالية . (13.4

كالمصادقة عمييا، كتبٌيف مف النتائج السابقة أنو ال تكجد مشاركة فعمية كرقابة حقيقية مف الييئات 
الفصؿ السابع المرجعية عمى األنشطة المالية لمجمعية، كذلؾ يتعارض مع ما نصَّ عميو القانكف في 

 الفصؿ الخامس مف القانكف كالذم نص (30)مادة اؿ  مفالشؤكف المالية لمجمعيات كالييئاتالخاص ب
يقدـ مدقؽ الحسابات تقريران عف المركز المالي لمجمعية أك الييئة عف السنة المالية " عمى أف 

قانكف الجمعيات )" المنصرمة لمجمعية العمكمية في اجتماعيا السنكم إلقراره كالمصادقة عميو
 .(الفسطيني

 
:  مشاركة الهيئات المرجعية بورش عمل تنفذها الجمعية لتقييم برامجها ومشاريعها5.4.4

 
إف مشاركة الييئات المرجعية في تقييـ برامج كمشاريع الجمعية يساعدىا في التعرؼ إلى كاقع عمؿ 
الجمعية كفاعمية اإلدارة في تنفيذ الخطط كالبرامج بما ينسجـ مع الكثيقة البرنامجية، كما يمكنيا مف 

. بمكرة صكرة كاضحة حكؿ اإلجراءات كالتعديبلت الكاجب اتباعيا لتحسيف كتطكير عمؿ الجمعية
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(%27.8)
ييف راء خارج خب

(%5.6)
 أعضاء مف الييئة

العامة (%22.2)
 أعضاء مجمس

اإلدارة

(%44.4)
العامميف في الجمعية

 

 
.  تكزيع العٌينة حسب مشاركة األطراؼ المختمفة بكرش عمؿ لتقييـ برامج الجمعية14.4   شكؿ 
 

لقد أظيرت الدراسة أف مشاركة الييئات المرجعية في كرش لتقييـ برامج الجمعية  
مف حجـ العٌينة، في حيف  (%5.6)كمشاريعيا، كانت منخفضة جدان، حيث بمغت نسبتيا 

 نسبة مشاركة العامميف فكانت ا، أـ(%27.8)شارؾ خبراء مف خارج الجمعية بنسبة 
غياب المشاركة في صياغة الرؤل "ىنا ترل ىديؿ القزاز . مف حجـ العٌينة (44.4%)

أف الطاقـ التنفيذم ال يعتقد بحؽ الييئة المرجعية في ...كاألىداؼ، ذات عبلقة بالمؤسسة 
مساءلتو، كلذا يبقى الجيد المبذكؿ لجمعيـ محدكدان كعميو يبقى دكرىـ محدكدان عاألمر الذم 

ال أحد مف ىذه المرجعيات يفكر في مساءلة المؤسسة . يفقدىا تدريجيان حقيا في المساءلة
(. 2006: ىديؿ القزاز)" . حكؿ المشاريع التي تنفذىا كارتباطيا برؤية المؤسسة كدكرىا مثبلن 

 
(. 14.4شكؿ)فقط مف حجـ العٌينة  (%22.2) أما بالنسبة لمجمس اإلدارة فقد كانت نسبة المشاركة 

كتظير النتائج أف نسبة المشاركة مف الييئة المرجعية ىي األضعؼ يمييا مجمس اإلدارة، كأف النسبة 
األكبر ىي لمعامميف في الجمعية كالخبراء الخارجييف كالذيف يأتكف في الغالب مف طرؼ الجيات 

إف ذلؾ يؤدم إلى عدـ قدرة الييئات . الممكلة  التي ترغب في التأكد مف آليات صرؼ أمكاليا
المرجعية عمى التأكد مف تنفيذ مشاريع تنسجـ مع الكثيقة البرنامجية كىذا ما يحصؿ في الجمعيات  

. كذلؾ ما يظير عند مقارنة التقارير اإلدارية مع الكثيقة البرنامجية حيث نجدىا ال تنسجـ معيا
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أقارف التقرير اإلدارم بالنظاـ الداخمي فأجدىما اليمتاف " كىذا ما أكدتو السيدة فدكل الشاعر 
يتـ تنفيذ . النظاـ الداخمي كأىداؼ المؤسسة شيء كالتقرير اإلدارم شيء آخر! لبعضيما بصمة

.  (2006: فدكل الشاعر)مشاريع ال عبلقة ليا باألىداؼ، تنفذ حسب ما يأتي مف تمكيؿ 
 

: مشاركة الهيئات المرجعية في تحديد احتياجات الجمعية 6.4.4
 

تعتبر مشاركة الييئات المرجعية في تحديد احتياجات الجمعية كالفئات المستفيدة مف خدماتيا 
ضركرية لمساعدتيا عمى تحديد السياسات العامة لمجمعية، كالمساىمة في إجراء التعديبلت المناسبة 

. عمى الكثيقة البرنامجية إذا لـز األمر
  




(11.1%)
دائما

(16.7%)
أحيانان

(2.8%)
(%67.2)نادران

إطبلقان

 
 

  . تكزيع العٌينة حسب مشاركة الييئات المرجعية في كرش عمؿ تحديد احتياجات15.4شكؿ 
 

%( 11.1)كحكؿ مشاركة الييئة المرجعية في كرش عمؿ لتحديد االحتياجات فقد أظيرت الدراسة أف 
أف أعضاء الييئات المرجعية يشارككف في كرش تحديد االحتياجات، مقابؿ بمف حجـ العٌينة أفادت 

مف حجـ العٌينة  (%2.8)مف حجـ العٌينة أفادت بعدـ المشاركة، في حيف أف  (%67.2)ما نسبتو 
أفادت  (%2.8)أفادت بالمشاركة أحيانان، كما تبقى كنسبتو  (%16.7 )ققد شاركت غالبان، كما نسبت

يتبيف . (15.4شكؿ )بأف الييئة المرجعية نادران ما كانت تشارؾ في كرش عمؿ تحديد االحتياجات  
مف النتائج السابقة الغياب الكبير لمييئات المرجعية في عممية تحديد اإلحتياجات في الجمعية ، إف 

                                                 
  مدير عاـ  المنظمات غير الحككمية في كزارة الداخمية سابقان  
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عدـ المشاركة تمؾ يضعؼ قدرة تمؾ الييئات المرجعية عمى المشاركة في رسـ السياسات كالتكجيات 
حتياجات كأكلكيات الفئات المستفيدة  ‘العامة لمجمعية بما يتناسب مع 

 
 : تفعيل الهيئات المرجعية وتمكينها من إدارة الجمعيات7.4.4

 

(52.8%)
ال

(47..2%)
نعـ

 
 

تكزيع العٌينة حسب كجكد خطط لتفعيؿ دكر الييئات المرجعية  : 16.4شكؿ 
 

كحكؿ كجكد خطط لتفعيؿ دكر الييئات المرجعية لمقياـ بالدكر المناط بيا بما يتفؽ مع قانكف 
فقد جاء في الدراسة أف . الجمعيات الفمسطيني كمبادئ الحكـ الصالح المتعارؼ عمييا دكليان 

مف  (%47.2)مف العٌينة أجابت بعدـ كجكد خطط لتفعيؿ دكر الييئة المرجعية، كأف  (52.8%)
نجد ىنا أنو . (16.4شكؿ )حجـ العٌينة اعتبرت أف الجمعيات لدييا خطط لتفعيؿ الييئات المرجعية 

عمى الرغـ مف محدكدية عدد األعضاء في الييئات المرجعية، إاٌل أف الجمعيات ال تبذؿ أم جيد 
لتفعيميـ أك إشراكيـ في برامج كأنشطة الجمعيات ، مما ينعكس سمباي أيضان عمى زيادة حجـ المشاركة 

. المجتمعية في تمؾ الجمعيات  
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  مجالس اإلدارة 5.4

 
 عمى تفكيض الجماعة سمطات القيادة قنطكم في جكىرمداخؿ المؤسسات المختمفة  الحكـ الرشيد"
 مع خضكع ىذه الييئات لممحاسبة كما تنطكم عمى تحقيؽ المشاركة ،صغراألتمثيمية اؿىيئات ؿؿ

تمكيف القطاعات األكسع كاألكثر تيميشان مف ، ما يعني الفعالة لمجماعة في التأثير عمى ىذه القرارات
 . (6 : 2005المجمكعة العربية لمحكـ الرشيد، ) " سبؿ المشاركة

 
 كسكؼ تقـك الباحثة في ىذا القسـ باستعراض نتائج االستبانة حكؿ مجالس اإلدارة في الجمعيات 

كآليات تداكؿ السمطة داخميا كالييئات األىمية الفمسطينية، مف حيث تشكيمتيا، قانكنيتيا، شرعيتيا، 
كاستكشاؼ الدكر الذم يمعبو مجمس اإلدارة في إدارة شؤكف الجمعية، كمعرفة مدل إدراؾ مجمس 

مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة لمصبلحيات المككمة إليو مف الييئة المرجعية، االطبلع عمى طبيعة 
. اإلدارة كحجـ ىذه المشاركة

 
:   وجود مجمس إدارة منتخب من الهيئة المرجعية إلدارة شؤون الجمعية1.5.4

 
 لقد نٌص قانكف الجمعيات عمى كجكب انتخاب مجمس إدارة مف أعضاء الجمعية العمكمية، كحددت 

لو مجمكعة مف المياـ التي عميو القياـ بيا بتفكيض مف الجمعية العمكمية، فقد جاء في الفصؿ 
 :، كما يتضح مف الجدكؿ التالي"يككف لكؿ جمعية أك ىيئة مجمس إدارة"(  16)الرابع، المادة 

 

                                                 
  (.2005 – 2003)تـ االتفاؽ عمى ىذا التعريؼ مع المجمكعة العربية المشاركة في كرشة الحكـ الرشيد لمركز دعـ التنمية بالقاىرة  
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( 72%)

نعم

(28%)

ال

 
التكزيع النسبي لمعٌينة حسب كجكد مجالس إدارة لمجمعيات : 17.4.شكؿ 

مف حجـ العٌينة، فيما  (%72)حيث بمغت نسبة الجمعيات التي لدييا مجمس إدارة كجمعية عمكمية  
نما ( 17.4 ؿشؾ)مف حجـ العٌينة،  (%28)بمغت نسبة الجمعيات التي ال يكجد ليا مجمس إدارة  كا 

يكجد لدييا مجمس أمناء يمارس صبلحيات الجمعية العمكمية كمجمس اإلدارة معان كىك عمى عبلقة 
مباشرة مع اإلدارة التنفيذية لمجمعية، كىذا الشكؿ النراه إاٌل في الجمعيات التنمكية الجديدة التي تحدد 

 . العضكية في ىيئاتيا المرجعية
 

:   حجم العضوية في مجالس اإلدارة في الجمعيات والهيئات األهمية2.5.4
 

ككف لكؿ جمعية م"حكؿ تشكيؿ مجمس اإلدارة أف  (16)مف القانكف في المادة الفصؿ الرابع جاء في 
". أك ىيئة مجمس إدارة يتككف مف عدد ال يقؿ عف سبعة أعضاء كال يزيد عمى ثبلثة عشر عضكان 
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(16.70%)
تسع أعضاء

(30.60%)
سبعة أعضاء

(2.80%)
را عضك أحدل عش

(50%) 
را عضك ثبلث عش

 

 
تكزيع العٌينة حسب عدد األعضاء في مجمس اإلدارة  : 18.4شكؿ 

 
أعضاء في مجمس إدارتيا  (7)مف حجـ العٌينة مف الجمعيات لدييا  (%30.6)تبيف في الدراسة أف 

يتككف  (%2.8)أعضاء، ك (9)مف حجـ العٌينة كاف عدد أعضاء مجمس اإلدارة فييا  (%50)بينما 
عضكان في  (13)مف حجـ العٌينة لدييا : 4%(16.7)عضكان، فيما نسبتو  (11)مجمس إدارتيا مف 

انكف تظير النتائج انسجاميا مع ما نٌص عميو ؽكمف ناحية أخرل . (18: 4شكؿ )مجمس اإلدارة 
 مف أف عدد أعضاء مجمس اإلدارة يجب أف يككف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطيني

 .فرديان 
 

:  مدة الدورة االنتخابية لمجالس اإلدارة في الجمعيات والهيئات األهمية3.5.4
 

يككف لكؿ "مف الفصؿ الرابع مف قانكف الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطيني  (16)تفيد المادة 
نياء عضكيتيـ في النظاـ ، جمعية أك ىيئة مجمس إدارة تحدد طريقة تشكيمو ككيفية اختيار أعضائو كا 
ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات 2000لسنة  (1)قانكف رقـ ) "األساسي لمجمعية أك الييئة

. كيكضح الشكؿ التالي الفترات الزمنية لكؿ دكرة انتخابية . (األىمية

                                                 
  عممان أف النظاـ األساسي لكؿ جمعية يتضمف في نصو الفترة الزمنية لمجمس اإلدارة  المنتخب مف ًقبؿ أعضاء الجمعية العمكمية، كالذم يشترط أف يككف

األعضاء المرشحكف لمجمس اإلدارة ىـ أعضاء في الجمعية العمكمية، كتشترط بعض الجمعيات أف يحدد عدد المرات التي يستطيع عضك مجمس اإلدارة 

 .ترشيح نفسو
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(52.8%)
كات ثبلث سن

(47..2%)
سنتيف

 
 

تكزيع العٌينة حسب الفترة الزمنية لكؿ دكرة انتخابية  : 19.4شكؿ 
 

مف حجـ عٌينة الجمعيات المبحكثة بأف النظاـ الداخمي ينٌص عمى  (%52.80)فقد أفادت ما نسبتو 
مف العٌينة بأف  (%47.20)أف المدة الزمنية لعمؿ مجمس اإلدارة ىك سنتاف فقط، بينما أفادت 

 19:4شكؿ )أنظمتيا الداخمية تنٌص عمى أف مدة الدكرة االنتخابية لمجالس اإلدارة ىي ثبلث سنكات 
 .)
 

:   المشاركة النسوية في إدارة الجمعيات والهيئات األهمية4.5.4
 
عمى تحقيؽ المشاركة الفعالة لمجماعة في التأثير عمى القرارات، كتمكيف  الحكـ الرشيد نطكمم"

 حؽ الرجؿ كالمرأة بالتصكيت كالتي تعنيالقطاعات األكسع كاألكثر تيميشان مف سبؿ المشاركة  
بداء الرأم مباشرة أك عبر المجالس المنتخبة    (.2005المجمكعة العربية لمحكـ الرشيد،)" كا 

 
 : المشاركة النسوية في عضوية مجالس اإلدارة الحالية 1.4.5.4
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8.30%
11.10%

27.80%

36.10%

11.10%

2.80% 2.80%

0 1 2 3 4 5 9

عدد النساء

 
    

التكزيع النسبي حسب المشاركة النسكية في عضكية مجالس اإلدارة  : 20.4 شكؿ 
 

لمعٌينة  (20.4)تكزعت المشاركة النسكية في مجالس اإلدارة لمجمعيات األىمية حسب الشكؿ 
مف  (%8.3)مجالس اإلدارة التي ال تضـ في عضكيتيا نساء كانت : المشاركة في الدراسة كما يمي

، أما ما نسبتو (امرأة كاحدة فقط) مف حجـ العٌينة تضـ في مجمس إدارتيا  (%11.1)حجـ العٌينة، ك
مف حجـ العٌينة  (%36.1)، كما نسبتو (امرأتيف)مف مجالس اإلدارة فتضـ في عضكيتيا  (27.8%)

 ( نساء فقط4)مف حجـ العٌينة لدييا  (%11.1)في مجمس إدارتيا، ك ( نساء فقط3)لدييا 
في مجمس إدارتيا  ( نساء9)مف حجـ العٌينة لدييا  (%2.8)ك ( نساء5)لدييا  (%2.8)ك
مف حجـ العٌينة ىي جمعيات نسكية، كنبلحظ مف النتائج  (%2.8)، عممان أف ما نسبتو (19:4شكؿ)

مف مجالس اإلدارة لمجمعيات التي كانت المشاركة النسكية فييا ال تزيد  عمى  (%83.3)السابقة أف 
( 13 - 9)مف حجـ العٌينة عدد أعضاء مجمس إدارتيا بيف  (%71.5)نساء، في حيف أف  (3)

.  عضكان 
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 :مشاركة النساء في عضوية مجالس اإلدارة خالل دورة حياة الجمعية 2.4.5.4

 

2.80%

97.80%

أكثر من )%50(  أقل من )%50( 

 
 

 التكزيع النسبي لممشاركة النسكية حسب النسبة المئكية لممشاركة في عضكية مجمس 21.4شكؿ 
. اإلدارة

 
مف حجـ عٌينة الجمعيات التي تٌمت دراستيا، لـ تصؿ عدد  (%97.2)يتبيف حسب الشكؿ أعبله أف 

مف حجـ العٌينة  (%2.8)النساء في مجالس إدارتيا إلى نصؼ عدد األعضاء، في حيف أكدت نسبة 
، آخذيف (21:4شكؿ )، (فأكثر% 50)أف نسبة عضكية النساء في مجمس اإلدارة قد كصمت إلى 

مما يؤكد عمى ضعؼ المشاركة النسكية . بعيف االعتبار أف تمؾ النسبة مصنفة كجمعيات نسكية
نما يبقى كجكد المرأة في  كعدـ جدية الجمعيات في تفعيؿ دكر المرأة في إدارة تمؾ الجمعيات ، كا 
مجالس اإلدارة أك الييئات المرجعية مجرد إجراء شكمي ال يتناسب مع الحجـ الحقيقي لممرأة في 

كما أنو قد يككف إستجابة لشركط . المجتمع الفمسطيني كالتي تشكؿ نصؼ المجتمع الفمسطيني 
كمتطمبات التمكيؿ الخارجي ال سيما األكركبي كالذم ييتـ كيشجع عمى المشاركة النسكية في 

المشاريع التي يمكليا ، كالتي كانت مف إحدل الشركط التي يضعيا الممكؿ لدعـ تمؾ الجمعيات 
 . كالييئات 
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 : تولي المرأة رئاسة مجمس إدارة الجمعية 3.4.5.4

 

(%28.6)
نعـ

(% 71.4)
ال

 
 

: تكزيع العٌينة حسب تكلي رئاسة مجمس اإلدارة امرأة : 22.4شكؿ 
 

رات)  ( 3م
رتيف)%2.8 (م

 2.8%

22.2%
رة كاحدة)  ( م

 
 

. تكزيع العٌينة حسب عدد مرات تكلي المرأة رئاسة مجمس اإلدارة : 23.4شكؿ 
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في محاكلة لمتعرؼ إلى مدل جدية مشاركة المرأة في تكلي مناصب عميا في إدارة الجمعيات 
كالييئات األىمية، كىؿ ىذه المشاركة نابعة مف اإليماف بدكر المرأة كتمكنيا مف قيادة الجمعية مف 

خبلؿ رئاسة مجمس إدارة، أـ أف كجكدىا في مجالس اإلدارة كمشاركتيا يأتي تحقيقان لشركط التمكيؿ؟ 
مف حجـ العٌينة لـ تترأس مجالس إدارتيا امرأة نيائيان، في حيف أف  (%71.4)فقد تبٌيف أف 

كىذه النسبة تكزعت كما . (22.4الشكؿ )مف حجـ العٌينة قد ترأست مجمس إدارتيا امرأة،  (28.6%)
مف  (%2.8)مف الجمعيات المبحكثة ترأست مجمس إدارتيا امرأة لمرة كاحدة فقط، ك (%22.8): يمي

مف حجـ العٌينة أفادت بأف مجمس  (%2.8)حجـ العٌينة ترأست امرأة مجمس اإلدارة مرتيف فقط، ك
(  23:4شكؿ )إدارة الجمعية ترأستو امرأة ثبلث مرات 

 
:    المشاركة النسوية حسب النظام األساسي لمجمعية4.4.5.4

 



(% 2.8)

نعم

(%97.2)

ال

 
 

تكزيع العٌينة حسب كجكد بند في النظاـ الداخمي يحدد نسبة مشاركة المرأة في  : 24.4شكؿ 
. عضكية مجمس اإلدارة

 
عند االستفسار عف كجكد نسبة محددة في النظاـ األساسي لتحديد المشاركة النسكية سكاء في الييئة 

مف حجـ العٌينة ال تحدد  (%97.2)أف  ( 23.4شكؿ )المرجعية أك في مجمس اإلدارة، تبٌيف في 
مف الجمعيات التي تمت دراستيا كجكد نسبة محددة  (%2.8)نسبة مشاركة المرأة، فيما أكدت 

كتأتي تمؾ التنيجة عمى الرغـ مف ضعؼ المشاركة النسكية ، كالتي . (24:شكؿ). لمشاركة المرأة
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أكجبت أف تيتـ الجمعيات بكضع بعض اإلجراءات كالسياسات التي تسيـ في زيادة فرص المرأة 
 .بالمشاركة في الحياة العامة مف خبلؿ مشاركتيا في إدارة الجمعيات كالييئات األىمية 

 
:  الوصف العام النتخابات مجمس اإلدارة في الجمعيات والهيئات األهمية5.5.4

 
 سكؼ تقـك الباحثة في ىذا الجزء بدراسة العممية الديمقراطية داخؿ الجمعيات كالييئات األىمية، مف 
خبلؿ التعرؼ إلى العكامؿ المؤثرة في عممية اختيار أعضاء مجمس اإلدارة، كمدل التزاـ الجمعيات 

بتنفيذ االنتخابات في المكعد المحدد ليا، كقياس حجـ المشاركة مف ًقبؿ أكبر عدد ممكف مف أعضاء 
الييئة المرجعية في عضكية مجمس اإلدارة كذلؾ حسب عدد المرات المسمكح بيا لمعضك الكاحد 

الترشحى بيا كشغؿ منصب في مجمس اإلدارة   
   

:تكزيع العٌينة حسب العكامؿ المؤثرة في اختيار أعضاء مجمس اإلدارة : 1.4جدكؿ 

العوامل المؤثرة  النسبة المئوية رقم 

38.3. % 
 1 االنتماء الحزبي

2.8% 
 2 السمعة الحسنة

22.2% 
المينية  3 

8.4% 
 6 السمعة الحسنة كالمينية

19.4% 
 7 السمعة الحسنة كالمينية ك الدرجة العممية

8.4% 
 8 المينية كالدرجة العممية

% 100المجمكع                                                     
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 : العوامل المؤثرة في انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة1.5.5.4

 

لمتعرؼ إلى كيفية تداكؿ السمطة داخؿ الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطينية، كاف ال بد أكالن مف 
التعرؼ إلى العكامؿ المؤثرة كذات الصمة باختيار أعضاء مجمس اإلدارة، كقد أظيرت نتائج الدراسة 
أف ىناؾ أربعة عكامؿ تؤثر في العممية االنتخابية، كتتفاكت في مدل تأثيرىا مف جمعية إلى أخرل، 

مف العٌينة المبحكثة أف االنتماء الحزبي لو التأثير األكبر عمى اختيار أعضاء  (%38.3)فقد أكدت 
التي  (%19.4)أف تأثير المينية ىك األكبر، تمييما نسبة  (%22.2)مجمس اإلدارة، فيما أكدت 

أفادت بالتأثير الميني  (%8.4)أكدت أىمية السمعة الحسنة كالمينية كالدرجة العممية، كنسبة 
رأت السمعة الحسنة كالدرجة العممية عكامؿ مؤثرةن كذات صمة عند  (%8.4)كالدرجة العممية، كنسبة 

نبلحظ أف الجمعيات كالييئات األىمية تتأثر بالعكامؿ . (1.4شكؿ ). اختيار أعضاء مجالس اإلدارة
المحيطة كالمؤثرة في المجتمع الفمسطيني ككؿ ، فالكضع السياسي لو تأثير كاإلنتماءات الحزبية 
الزالت تأثر أيضان ، كذلؾ فإف المينية ليا تأثير أيضان كذلؾ إنسجامان مع ما تتسـ بو الجمعيات 

كالييئات األىمية التنمكية بأنيا تتشكؿ مف النخبة المثقفة كالمتعممة كما يطمقكف عمى انفسيـ إال أنيـ 
. فشمكا في التغمب عمى تمؾ العكامؿ المؤثرة كلـ  

 
:  التزام الجمعيات بإجراء انتخابات مجالس اإلدارة في الموعد المحدد2.5.5.4

 
لمتأكد مف أف العممية االنتخابية تسير في الجمعيات كالييئات األىمية حسب األنظمة المرعية، كالفترة 

الزمنية المحددة ليا في النظاـ األساسي لكؿ جمعية، كاف ال بد مف دراسة مدل التزاميا بذلؾ مف 
خبلؿ قياس عدد المرات االنتخابية التي مف المفركض أف تككف قد أجرتيا الجمعيات خبلؿ فترة حياة 

الجمعية بالرجكع إلى سنة التأسيس لكؿ جمعية كمقارنة العدد الحقيقي مع العدد الفعمي لمدكرات 
فقد أظيرت نتائج الدراسة  ، االنتخابية التي نفذت في الجمعيات
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(%19.6)
نعـ

(% 80.4)
ال

 
التكزيع النسبي حسب التزاـ الجمعيات بالمكعد المحدد النتخابات مجمس اإلدارة : 25.4الشكؿ 

 
مف حجـ العٌينة لـ تمتـز بإجراء االنتخابات في المكاعيد  (%80.4)كحسب إجابة الفئة المبحكثة فإف 

فقط مف  (%19.6)المحددة ليا، كقد تكرر ذلؾ أكثر مف مرة خبلؿ دكرة حياة الجمعية، في حيف أف 
المقصكد بالمكعد المحدد ىنا ىك  حجـ العٌينة قد التزمت بإجراء االنتخابات في المكعد المحدد ك

االلتزاـ بالسنة عينيا التي مف المقرر إجراء االنتخابات فييا كليس المكعد الرسمي حسب اليـك 
 (25.4الشكؿ ) .كالشير مف السنة

 كيتفؽ ذلؾ مع ما نراه في الجمعيات كالييئات األىمية مف تكلي أفراد عضكية كرئاسة مجمس اإلدارة 
نجد أف قيادات العمؿ األىمي محدكدة العدد عمى  الرغـ مف ارتفاع عدد الجمعيات   إذلفترات طكيمة

 جمعية كىيئة 1543 ، إلى ما يقارب 2007المسجمة لدل كزارة الداخمية رسميا حتى نياية العاـ 
فقط مف المجمكع الكمي لمدكرات االنتخابية  (%35.4) ، كما تبٌيف مف الدراسة أف أىمية فمسطينية

معظـ   كما لكحظ أيضان بالرجكع إلى تكاريخ تنفيذ اإلنتخابات أف.الكمية الكاجب إنفاذىا قد نفذت 
 منذ فترة  كقد جاء نفذىا، رغـ أنيا لـ ت( 2007-2006)الجمعيات قد أجرت انتخاباتيا بيف عامي 

، كما تبعيا مف اإلجراءات مف قبؿ  الفمسطينية الحككمةرئاسة ذلؾ متزامنان مع تسمـ حركة حماس 
الحككمة حكؿ الجمعيات كالييئات األىمية كالقرار الذم أصدره رئيس الكزارء السابؽ إسماعيؿ ىنية 

 .  فيما يخص ترخيص الجمعيات
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 : عدد مرات الترشيح المسموح بها لعضوية مجمس اإلدارة حسب النظام األساسي 3.5.5.4

 
لمتعرؼ إلى حجـ مشاركة أعضاء الييئة المرجعية في تكلي مناصب في مجمس اإلدارة، كاف ال بد 
مف معرفة أسس العممية الديمقراطية في الجمعية، ىؿ يكجد في النظاـ األساسي لمجمعية ما يساعد 

عمى تكسيع تمؾ المشاركة ؟ كمعرفة عدد المرات المسمكح بيا لمعضك الكاحد تكليى منصبو في 
تقاس ديمقراطية أٌية مؤسسة بمعدالت التغيير في "مجمس اإلدارة حسب النظاـ األساسي لمجمعية، 

ىيئاتيا القيادية إلتاحة الفرصة لتداكؿ القيادة أماـ أكبر عدد ممكف مف أعضائيا لمتدريب عمى القيادة 
لذا قامت الباحثة بدراسة العٌينة المبحكثة مف حيث عدد الدكرات . (2003شكر،)" كاكتساب خبراتيا

. االنتخابية التي يحؽ لمعضك الترشح بيا عمى التكالي
 

(% 50)

مفتوحة

(2.8%)

  مرة واحدة

 

(%47.2)

مرتين متتاليتين

 
 

 المتتالية التي يحؽ لمعضك الترشح بيا االنتخابيةعدد الدكرات تكزيع العٌينة حسب  : 26.4الشكؿ 
.  مجمس اإلدارةلعضكية 

 
مف حجـ العٌينة تسمح  بالترشح لعضكية مجمس اإلدارة مرةن كاحدةن  كأف  (%2.8)حيث تبيف أف 

العضكية فييا مفتكحةع ما  (%50)تسمح بالترشح لفترتيف متتاليتيف فقط، في حيف أف  (47.2%)
يعني أف تمؾ الجمعيات تقؿ فييا فرص التغيير في القيادة كتقؿ فرص األعضاء في المشاركة في 

 ( 26.4الشكؿ ). إحداث التغيير اإليجابي مف خبلؿ تكلي مناصب قيادية
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أمين السر , 

91.60%

رئيس مجلس اإلدارة 

91.60% , أمين الصندوق, 

91.60%

 
 

  ألكثر مف مرة نفسوتكلي المناصب اإلدارية مف قبؿ الفرد تكزيع العٌينة حسب : 27.4الشكؿ 
 

مف عٌينة الجمعيات أفادت بحؽ رئيس مجمس اإلدارة كأميف  (%91.6)كقد تبيف أيضان، أف ما نسبتو 
تشير النتائج  (27:4الشكؿ )السر كأميف الصندكؽ فييا بالترشح لممنصب نفسو أكثر مف مرة كاحدة، 

السابقة إلى الحالة التي نراىا في جمعيات كىيئات العمؿ األىمي كالتي تعكس الحالة التي يفرضيا 
النظاـ األساسي لتمؾ الجمعيات كالتي ال تشجع عمى تكسيع المشاركة ألكبر عدد مف األعضاء في 

إدارة كتسيير شؤكف الجمعية نتيجة عدـ تحديد عدد مرات العضكية المسمكح بيا لمعضك الكاحد بتكلي 
منصب في مجمس اإلدارة، كذلؾ إلعطاء المزيد مف الفرص ألعضاء آخريف في الييئة المرجعية 

فمدينا في المجتمع األىمي أناس ... العضكية األبدية في مجالس اإلدارة "بالمشاركة في إدارة الجمعية 
(. 2006ىديؿ القزاز، )"كلدكا ليككنكا أعضاء مجالس إدارة في مؤسسات ما

 
  : اجتماعات مجالس اإلدارة في الجمعيات6.5.4

 
ستقـك الباحثة في ىذا الجزء مف الدراسة بدراسة كاقع دكر مجالس اإلدارة في إدارة الجمعيات 

كالييئات األىمية، كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ إلى كيفية تنظيـ االجتماعات، كمدل التزاـ األعضاء 
كىؿ ىك . بحضكر تمؾ االجتماعات، كالتعرؼ، أيضان، إلى دكر اإلدارة التنفيذية في ىذه االجتماعات

. ضمف المسمكح بو أـ أف ىناؾ تجاكزان ليذا الدكر إلى أدكار أعضاء مجالس اإلدارة
 

:  تنظيم اجتماعات مجالس اإلدارة في الجمعيات 1.6.5.4
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ينعقد مجمس :  "ما يمي ( 21)حدد قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطيني في المادة 

قانكف الجمعيات )"  كؿ ثبلثة شيكر عمى األقؿ بدعكة مف الرئيس أك نائبوةاإلدارة بصكرة عادم
كستتطرؽ الباحثة إلى اجتماعات مجمس اإلدارة كستقـك بدراستيا ككسيمة تساعد عمى فيـ  (الفمسطيني

الدكر الذم تقكـ بو، باعتبارىا إجراءن ضركريان ييمكف مجمس اإلدارة مف متابعة أكضاع الجمعية 
كالتشاكر فيما بينيـ حكؿ كيفية إدارة شؤكف الجمعية، كما كتعكس، أيضان، المشاركة الحقيقية كالفعمية 

. ألعضاء مجمس اإلدارة في اتخاذ القرار بأعمى قدر مف الشفافية كالكضكح
 

(91.70%)
نعـ

(8.30%)
ال

 
 

تكزيع العٌينة حسب التزاـ مجمس اإلدارة بعقد اجتماعات دكرية  : 28.4الشكؿ 
 

 االجتماعات، قكعند دراسة مدل التزاـ مجمس اإلدارة بعقد االجتماعات كالتزاـ األعضاء بحضكر ىذ
شكؿ )مف حجـ العٌينة يعقد مجمس إدارتيا اجتماعات منتظمة،  (%91.7)أظيرت الدراسة أف 

28:4 .)
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44.40%33.30%

%13.9

ً شهريا كل شهرين كل ثالث شهور

 
 

التكزيع النسبي حسب انتظاـ االجتماعات زمنيان : 29.4الشكؿ 
 

مف  (%33.3)أما عف الفترة الزمنية التي تفصؿ بيف اجتماعات مجالس اإلدارة، فقد كجد أف نسبة 
منيا تعقد اجتماعاتيا كؿ شيريف،  (%13.9)عٌينة الجمعيات تعقد اجتماعات شيرية، في حيف أف 

، كتنسجـ ( 29:4شكؿ ) ، عقدت اجتماعاتيا كؿ ثبلثة شيكر (%44.4)كالنسبة الباقية كالبالغة 
النتيجة مع ما نص عميو القانكف الفمسطيني لممؤسسات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطيني في 

متابعة مجمس اإلدارة لشؤكف الجمعية مف خبلؿ عقد االجتماعات المنتظمة كالتي يجب أف تنٌظـ مرةن 
. كاحدةن عمى األقؿ كؿ ثبلثة شيكر

 
: التزام أعضاء مجالس اإلدارة بحضور االجتماعات الدورية 2.6.5.4

 

(%47.2)
نعـ

(% 52.8)
ال
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.  التكزيع النسبي اللتزاـ أعضاء مجمس اإلدارة بحضكر االجتماعات : 30:4شكؿ 

 
مف حجـ العٌينة يمتـز أعضاء مجالس إداراتيا بحضكر االجتماعات  (%47.2)أظيرت الدراسة أف 

مف حجـ العٌينة أفادت بأف أعضاء مجالس إداراتيا يمتزمكف  (%52.8)بشكؿ دائـ، في حيف أف 
إف عدـ التزاـ أعضاء مجمس اإلدارة بحضكر االجتماعات قد يؤدم . (30:4شكؿ )بالحضكر أحيانان 

إلى صعكبة متابعة القضايا التي تيـ الجمعية كالتي مف الكاجب أف يٌطمع مجمس اإلدارة عمييا كيتخذ 
فييا القرارات، كبالتالي فإف ذلؾ إما أف يؤدم إلى تعٌطؿ األعماؿ كتأٌخر التنفيذ في الفترة المحددةع 
مما يؤدم إلى اإلضرار بمصالح الجمعية، أك قد يؤدم إلى تفٌرد عدد محدكد مف األعضاء باتخاذ 

القرار نتيجة عدـ التزاـ األعضاء اآلخريف بالحضكر، كقد يؤدم، أيضان، إلى أف تأخذ اإلدارة التنفيذية 
بزماـ األمكر كتتخذ القرارات التي تراىا مناسبة دكف الرجكع إلى مجمس اإلدارة كتصادر حؽ المجمس 

.  في ذلؾ الجانب
  

:  جدول اجتماعات مجالس اإلدارة 3.6.5.4
 

سيتـ االطبلع في الشكؿ أدناه عمى دكر كؿ مف رئيس مجمس اإلدارة كأميف السر كالمدير التنفيذم 
 .في إعداد جدكؿ االجتماعات

 

(%47.2)
المدير العاـ

(%30.6)
أميف السر 

(%22.2)
يس مجمس اإلدارة رئ
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التكزيع النسبي بالنسبة إلعداد جدكؿ األعماؿ في اجتماعات مجمس اإلدارة  : 31.4شكؿ 
 

مف العٌينة أفادت بأف المدير العاـ أك التنفيذم  يقكـ بإعداد  (%47.2)أظيرت نتائج الدراسة أف 
مف حجـ العٌينة أفادت بأف أميف السر ىك الذم يعٌد جدكؿ  (%30.6)جدكؿ األعماؿ، كأف نسبة 

مف الجمعيات المبحكثة أفادت بأف رئيس مجمس اإلدارة ىك الذم  (%22.2)األعماؿ، في حيف أف 
 (.  31:4شكؿ)يعٌد جدكؿ األعماؿ 

إف إعداد جدكؿ أعماؿ إجتماعات مجمس اإلدارة ، ىاـ جدان لضماف نجاح مجمس االدارة في أداء 
دكره في إدارة شؤكف الجمعية، كاألطبلع عمى كافة القضايا كالمسائؿ اليامة الكاجب التحقؽ  منيا ، 
كما يضمف عدـ التطرؽ الى التفاصيؿ التي مف الممكف أف تشغؿ مجمس االدارة بقضايا تفصيمية 
عف المسائؿ اليامة كاألساسية لمجمعية ، لذا كاف البد مف أف يقكـ مجمس االدارة بإعداد جدكؿ 

اإلجتماعات الخاص بو كذلؾ مف خبلؿ اميف سر المجمس ، كذلؾ حسب النظاـ األساسي لمجمعية 
كالذم يحدد فيو مياـ أميف السر ، كما كأنو المفكض مف قبؿ مجمس اإلدارة بإعداد جدكؿ األعماؿ 
بالتنسيؽ مع رئيس مجمس اإلدارة ، كما يكجب إرساؿ جدكؿ األعماؿ إلى األعضاء مع الدعكة قبؿ 

ضافة أم بند يرغب األعضاء في مناقشتو، إف قياـ  ( ساعة 72) مف عقد اإلجتماع إلبداء الرأم كا 
مدير الجمعية بإعداد جدكؿ األعماؿ يتنافى مع مبدأ المشاركة في تسيير شؤكف الجمعية مف ًقبؿ 
مجمس اإلدارة ، كما أف ذلؾ قد يؤدم إلى إلياء مجمس اإلدارة ببعض القضايا التي تريد اإلدارة 

التنفيذية تمريرىا ، كاإلغفاؿ عف قضايا تحتاج إلى متابعة مف المجمس ، إف ذلؾ اإلجراء يصادر 
حؽ مجمس اإلدارة في لعب دكره في متابعة اعماؿ اإلدارة التنفيذية كتقيميا ألداءىا حسب ما يراه 

مناسب بالتشاكر فيما بينيـ 
 

 :دور اإلدارة التنفيذية العميا في اجتماعات مجالس اإلدارة 4.6.5.4

 
 اجتماعات مجمس اإلدارة  أىميةن مضاعفةن في يكتسب حضكر المدير العاـ أك المدير التنفيذم

ظؿ عدـ قياـ مجمس اإلدارة بإعداد جدكؿ األعماؿ كالغياب المتكرر لؤلعضاء كذلؾ لتكضيح أٌية 
 العمؿ كمناقشة أٌية استفسارات يرغب مجمس اإلدارة بمناقشتيا، باعتبار أف رمسائؿ تتعٌمؽ بتسيي

 التي يتخذىا مجمس اإلدارة في تسيير تالمدير العاـ أك التنفيذم ىك الذم سيعمؿ عمى تنفيذ القرارا
. شؤكف الحياة اليكمية داخؿ الجمعية بالتنسيؽ مع أعضاء مجمس اإلدارة كؿ حسب اختصاصو

                                                 
  ذكرت الباحثة مسمى المدير العاـ أك التنفيذم، حسب التصنيؼ الذم جاء في الييكؿ التنظيمي لكؿ جمعية فبعضيا لدييا مدير عاـ، كبعضيا مدير

 .تنفيذم كقد التزمت الباحثة بذلؾ

 ال يحؽ لممدير التنفيذم التصكيت كالمشاركة باتخاذ القرارات داخؿ المجمس. 



 93 

 

75%

11.1% 8.3% 2.8% 2.8%

دائما غالبا أحيانا نادرا  إطالقا
 

التكزيع النسبي لمشاركة المدير العاـ في اجتماعات مجمس اإلدارة : 32.4شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة أفادت بأف المدير العاـ أك التنفيذم يشارؾ في اجتماعات  (%75)كقد تبٌيف أف 
بػ أحيانان  (%8.3)أفادت بػ غالبان، ك (%11.1)مجمس اإلدارة بشكؿ دائـ، في حيف أف نسبة 

(. 32:4: شكؿ)أفادت بػ عدـ المشاركة،  (%2.8)بػ نادران، كالنسبة المتبقية مف العٌينة  (%2.8)ك
مف حجـ العٌينة أفادت بعدـ أحقية المدير بالتصكيت في اجتماعات  (%88.9)كما تبيف، أيضان، أف 

مف حجـ العٌينة حؽ المدير بالتصكيت داخؿ مجمس اإلدارة  (%5.6)مجمس اإلدارة، في حيف أكدت 
(. 33.4:شكؿ)
 

(%94.4)
ال

(% 5.6)
نعـ
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 .دير العاـ في التصكيت عمى قرارات مجالس اإلدارةـالتكزيع النسبي لحؽ اؿ : 33.4شكؿ 
 

 : دور مجالس اإلدارة في توفير مصادر الدعم المالي لمجمعيات 7.5.4

 

ستقـك الباحثة بالتعرؼ بشكؿ أعمؽ إلى الدكر الذم يمعبو مجمس اإلدارة في تنفيذ رؤية كأىداؼ 
الجمعية كالمساىمة في تفعيؿ الجمعية، كلعب دكر أكبر في زيادة المكارد المالية لمجمعية مف خبلؿ 

عداد  تكسيع دائرة العبلقات مع مصادر التمكيؿ المحمي كمصادر الدعـ الخارجي، كاختيار كا 
.  المشاريع التي تعكس رؤية الجمعية كتعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا

  

(%25)

تجنيد األموال
(%53)

 توسيع دائرة العالقات

مع المانحين

(%47.2)

 المصادقة على خطط

الجمعيةوبرامج

(%28.6)

كتابة مقترحات المشاريع

 
 

.  التكزيع النسبي لمشاركة مجمس اإلدارة في تكفير الدعـ المالي لمجمعية :34.4 شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة تشارؾ مجالس إداراتيا في إعداد ككتابة  (%25) أظيرت نتائج الدراسة أف 
مف حجـ العٌينة تشارؾ في تجنيد األمكاؿ كزيادة مصادر التمكيؿ لمجمعية،  (%28.6)المشاريع، ك

تشارؾ في تكسيع دائرة عبلقات الجمعية مع المحيط الخارجي، كأف ما نسبتو  (%53.1)ك
مف حجـ العٌينة يصادؽ مجمس إدارتيا عمى تنفيذ البرامج كالخطط التي تنفذىا الجمعية  (47.2%)
إف ضعؼ مشاركة مجالس اإلدارة في لعب دكر أكبر في زيادة المكارد المالية . ( 34:4شكؿ )

لمجمعية لتنفيذ أىداؼ الجمعية، ييبقي التساؤؿ حكؿ ماىية الدكر الذم يمارسو مجمس اإلدارة، كطبيعة 
كعمى ماذا إعتمدت تمؾ الجمعيات في تمكيؿ . المساىمة التي يقدميا لمجمعية لتحقيؽ رؤيتيا

مشاريعيا كمنذ نشأتيا 
 التكزيع النسبي لمعينة حسب إقامة مشاريع مدرة لمدخؿ : 2.4جدكؿ 
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مف الجمعيات المشاركة في الدراسة   % 19.4إنشاء مشاريع مدرة لمدخؿ 

شراء عقارات اكبيع مكاد تدريبية نكع تمؾ المشاريع 
تستفيد الفئات المستيدفة مف تمؾ المشاريع 

بشكؿ مباشر 
ال تستفيد بشكؿ مباشر 

تنفؽ في تغطية  المصاريؼ اإلدارية 
كركاتب العامميف 

نعـ 

 

:  إقامة مشاريع مدرة لمدخل تساهم في ديمومة واستمرارية عمل الجمعيات  8.5.4
 

لكي تتمكف الجمعيات مف اإلستمرار في تقديـ خدماتيا كضماف ديمكمتيا كاف البد مف أف تعمؿ 
عمى تنكيع مصادر الدعـ المالي، باإلضافة إلى الدعـ المالي مف الجيات المانحة الدكلية األجنبية 

الحككمية كغير الحككمية ، ال بد مف البحث عف مصادر تمكيؿ أخرل كما كاف في السابؽ  ك منيا 
الحصكؿ عمى التمكيؿ مف خبلؿ جمع التبرعات مف المجتمع المحمي الرسمي كغير الرسمي، كذلؾ 

العمؿ عمى إنشاء مشاريع مدرة لمدخؿ تساعد في ضماف إستمرارية الجمعية، فقد تبيف مف الدراسة أف 
مف حجـ العينة أنشأت مشاريع مدرة لمدخؿ، كأف تمؾ المشاريع كانت عمى شكؿ شراء  (19.4%) 

عقارات أك طباعة مكاد تدريبية كبيعيا، كقد تبيف أف مداخيؿ تمؾ المشاريع تستخدـ في اإلنفاؽ عمى 
 )ركاتب العاممييف كالمصاريؼ اإلدارية المتعددة، كلـ تساىـ في تغطية أم خدمات مباشرة لمجميكر 

، فقد تمٌيزت تمؾ الجمعيات كالتي تأسست في فترة الثمانينيات كالتسعينيات باالعتماد (2.4جدكؿ 
عمى التمكيؿ الخارجي كاألجنبي في تمكيؿ برامجيا بعكس الجمعيات الخيرية التي أيسست قبؿ تمؾ 

ىذا الجيؿ الذم بحث . الجيؿ الذم نشأ كتكاثر في سنكات التسعينيات، بعد نشكء السمطة"المرحمة، 
 (.2006البرغكثي، )عف التمكيؿ مف أجؿ التمكيؿ، كىك األكثر طكاعية لشركط المانحيف 

 
  الوثيقـــة البرنامجيـــة 6.4

 

إللقاء المزيد مف الضكء عمى الدكر الذم تمعبو الجمعيات كالييئات األىمية التنمكية الفمسطينية كمدل 
تطبيقيا مبادئ الحكـ الصالح، كاف ال بد مف دراسة كاقع الجمعيات كالييئات األىمية مف خبلؿ 

ىؿ تكجد كثيقة برنامجية؟ كىؿ تساىـ الييئة المرجعية كمجمس اإلدارة : اإلجابة عف األسئمة التالية
في صياغة الكثيقة البرنامجية؟ كفي حاؿ إجراء أم تعديؿ عمييا، مف لو الدكر األكبر في ذلؾ ىؿ 
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ىي الييئات المرجعية؟ أـ العاممكف؟ أـ الخبراء الخارجيكف؟ كىؿ تكجد لدل الجمعية خطة 
استراتيجية؟ كما مدل انسجاميا مع الكثيقة البرنامجية كمف شارؾ في كضعيا؟ 

 

 : امتالك الجمعيات والهيئات األهمية الوثيقة البرنامجية1.6.4    

 

في الجمعية، كمؤشر ميـ مف  (الرؤية، الرسالة، األىداؼ): ينظر إلى كجكد الكثيقة البرنامجية
مؤشرات الحكـ الصالحع لذا فقد تنبيت الجمعيات التنمكية إلى ضركرة كجكد كثيقة برنامجية لمجمعية، 
ألىميتيا كمرشد عند صياغة البرامج كالمشاريع التي تخدـ الفئة المستيدفة التي أنشئت الجمعية مف 

. أجؿ تحقيؽ مصالحيا كرعايتيا
 

(94.40%)
نعـ

(5.60%)
ال

 
 

. التكزيع النسبي حسب كجكد الكثيقة البرنامجية في الجمعيات: 35.4شكؿ 
 

كعمى الرغـ مف أف صياغة الكثيقة البرنامجية لدل الجمعيات جديدة العيد حسب ما تبٌيف مف 
مف حجـ العٌينة أفادت بأف لدل جمعياتيا كثيقة برنامجية كأف النسبة  (%94.4)الدراسة، إاٌل أف 

(. 35:4الشكؿ ) مف حجـ العٌينة ليست لدل جمعياتيا كثيقة برنامجية،  (%5.6)األقؿ 
 

 :صياغة الوثيقة البرنامجية 2.6.4
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ال بد مف التعرؼ إلى الكيفية التي تتـ فييا صياغة الكثيقة البرنامجية كدكر الييئة المرجعية في 
 كىؿ تعكس كجية نظر األفراد كاألعضاء في كيفية رؤيتيـ لعمؿ الجمعية ةصياغة الكثيقة البرنامجي

. كجية مرجعية
 

33.30%

91.70%

33.30%

45%

الهيئة المرجعية العاملون  خبراء خارجيون مجلس اإلدارة

 
 

.     التكزيع النسبي حسب مشاركة األطراؼ المختمفة في كضع الكثيقة البرنامجية: 36.4شكؿ
 

مف حجـ العٌينة قد شارؾ فييا أعضاء مف الييئة العامة كليس  (%33.3)فقد أظيرت الدراسة أف 
كؿ األعضاء أك ثمثي األعضاء حسب ما نص عميو القانكف عند صياغة الكثيقة البرنامجية، فيما 

 قد شارككا في كضع الكثيقة البرنامجية  مف العٌينة أف العامميف في الجمعية (%91.7)أكدت نسبة 
مف حجـ العٌينة أف خبراء خارجييف قد شارككا في كضع الكثيقة البرنامجية  (%33.3)كأكدت نسبة 

مف حجـ العٌينة أف أعضاء مف مجمس اإلدارة قد شارككا في كضع  (%45)لمجمعية، في حيف أكدت 
كجدت الباحثة خبلؿ المقاءات مع الفئة المبحكثة أف تمؾ كقد  (.36:4شكؿ )الكثيقة البرنامجية 

الجمعيات قد نفذت كرش عمؿ تضـ العامميف في الجمعية كخبراء خارجييف  باإلضافة أحيانان إلى 
ما لمراجعة الكثيقة  أعضاء مف مجمس اإلدارة، كأعضاء مف الييئة المرجعية، إما لصياغة كا 

جراء التعديبلت التي تراىا مناسبة، كأف ذلؾ النشاط يتـ تنفيذه كمتابعتو كاإلشراؼ عميو  البرنامجية كا 
  .مف اإلدارة التنفيذية كتتـ صياغة النتائج كالتقرير النيائي مف طرؼ اإلدارة التنفيذية

 
:  إجراء تعديالت عمى الوثيقة البرنامجية3.6.2
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36.80%

78.40%

22.20%

47.20%

الهيئة المرجعية العاملون  خبراء خارجيون  مجلس اإلدارة
 

التكزيع النسبي حسب مشاركة األطراؼ المختمفة في التعديؿ عمى الكثيقة البرنامجية : 37.4شكؿ 
    

مف حجـ العٌينة أفادت بأف أعضاء مف الييئة المرجعية  (%36.8)أظيرت نتائج البحث أف نسبة 
شارككا في التعديؿ عمى الكثيقة البرنامجية كليس كؿ األعضاء أك ثمثي األعضاء في الييئة المرجعية 

مف حجـ العٌينة أف العامميف قد شارككا في  (%78.4)كما نص عمى ذلؾ القانكف، فيما أكدت نسبة 
مف العٌينة أفادت بمشاركة الخبراء الخارجييف، كأف نسبة  (%22.2)إجراء التعديؿ، كأف نسبة 

مف حجـ العٌينة أكدت مشاركة أعضاء مف مجمس اإلدارة  في إجراء تعديبلت عمى  (47.2%)
بمعنى اف الييئات المرجعية لـ تجتمع في أم إجتماعات غير . (37:4شكؿ )الكثيقة المرجعية 

. عادية بيدؼ إجراء أم تعديبلت عمى الكثيقة البرنامجية لمجمعية 
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 :المصادقة عمى تعديالت الوثيقة البرنامجية 4.6.4

 

  ( 41.70% )
مجمس اإلدارة

( 30.60% )
رجعية الييئة الم

 

 
 التكزيع النسبي حسب دكر الييئة المرجعية كمجمس اإلدارة في المصادقة عمى  :38.4شكؿ 

. تعديبلت الكثيقة البرنامجية
 

فقط مف حجـ العينة  قد صادقت الييئات المرجعية عمى تمؾ  (%30.6)أكدت الدراسة عمى أف 
. مف حجـ العينة قد صادؽ مجمس اإلدارة فقط عمى التعديبلت  (%41.7)التعديبلت ، فيما أكد 

نبلحظ مف التنائج السابقة اف ىناؾ أربعة أطراؼ قد شاركت في كضع الكثيقة  . (38.4شكؿ )
البرنامجية ك في إجراء التعديبلت كالمصادقة عمييا أيضاى، كبالرغـ مف أف كؿ طرؼ ىك فاعؿ بشكؿ 

أك بآخر في إدارة الجمعية ، إال انو البد مف كضع األمكر في نصابيا الصحيح ، كذلؾ ال بد مف 
إظيار اإليجابيات كالسمبيات لكؿ طرؼ كمدل تكافؽ ذلؾ مع مبادئ الحكـ الصالح كبما يتفؽ مع 

 . (ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية 2000لسنة   (1)قانكف رقـ 
ستنادان الى تعريؼ الكثيقة البرنامجية فإنيا تتككف مف ثبلث عناصر أال كىي الرؤية كالرسالة  )كا 

كالبد أف لكؿ ميطًمع عمى العمؿ األىمي كالنظاـ األساسي لمجمعيات ، يدرؾ تمامان أف  (كاألىداؼ 
نسجامان مع ما جاء في نص  الكثيقة البرنامجية ىي جزء اليتجزأ مف النظاـ األساسي ألم جمعية ، كا 

حكؿ  (23)ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية ، في المادة 2000لسنة  (1)قانكف رقـ 
ختصاصاتيا ،  تختص الجمعية العمكمية بكضع السياسات " الجمعية العمكمية تحت بند تشكيميا كا 

 ىنا ."كالتكجيات العامة لمجمعية أك الييئة كانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة كفقان لنظاميا األساسي
نرل أف صياغة الكثيقة البرنامجية بعناصرىا الثبلث ك إجراء أم تعديؿ عمييا كالمصادقة عمييا ىي 
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فقط ، في حيف نبلحظ مف النتائج أف  (الجمعية العمكمية  )مف إختصاص الييئات المرجعية 
مف حجـ العينة قد شارؾ أعضاء مف الييئة المرجعية في كضع الكثيقة البرنامجية كليس  (33.3%)

كؿ الييئة المرجعية أكعمى األقؿ بنسبة الثمثيف كما نص عمييا القانكف في حاؿ إجراء أم تعديؿ 
قد شارؾ أعضاء مف الييئة المرجعية في  (%36.8)عمى النظاـ األساسي لمجمعية ، فقد تبيف أف 

التعديبلت عمى الكثيقة البرنامجية ، في حيف نص القانكف ، المنظـ لعمؿ الجمعيات كالييئات األىمية 
تصدر القرارات باألغمبية عمى أف  "(23)كالذم كافقت عميو منظمات العمؿ األىمي  أيضان في المادة 

المطمقة ألعضاء الجمعية العمكمية فيما يختص بتعديؿ النظاـ األساسي كبأغمبية ثمثي أعضاء 
 ". الجمعية فيما يختص بحؿ الجمعية أك الييئة أك بإدخاؿ تعديؿ في نظاميا

كبالتركيز قميبلن عمى دكر مجمس اإلدارة في صياغة الكثيقة البرنامجة أك التعديؿ عمييا ، البد مف 
التأكيد عمى أف مشاركة أعضاء مجمس اإلدارة في تعديؿ أكصياغة الكثيقة البرنامجية يككف مف 

خبلؿ عضكيتيـ في الييئة العمكمية كليس عضكيتيـ في مجمس اإلدارة ، كلكف أظيرت النتائج أف 
مف حجـ العينة ، قد شارؾ مجمس إدارتيا بإجراء التعديبلت كمجمس إدارة مف دكف  (41.7%)

مشاركة الييئة المرجعية ، ىنا نرل أف ذلؾ يعكد لمضبابية كعدـ كضكح الرؤية لدل أعضاء مجالس 
اإلدارة في الجمعيات كالييئات األىمية ، في طبيعة الصبلحيات المككمة إلييـ مف ًقبؿ الييئة 

المرجعية أك لتفرد بعض مجالس اإلدارة بإتخاذ القرار كشخصنة الجمعية لصالح أعضاء معينيف في 
مجمس اإلدارة ، كيعكد ذلؾ أيضان إلى ضعؼ الييئات المرجعية كغياب دكرىا في إدارة الجمعيات 
كالييئات األىمية ، كالتي تعتقد في الغالب أف دكرىا يقتصر عمى إنتخاب مجمس اإلدارة كمف ثـ 

مجمس اإلدارة يتصرؼ حسب ما يراه مناسبان ،  مف دكف أم رقابة أك متابعة لكيفية إدارتو لمجمعية 
حكؿ كاقع الييئة المرجعية في   (2.4)كلعؿ ذلؾ كاضح في ما كرد مف نتائج سابقة لمدراسة في البند 

. إدارة الجمعيات كالييئات األىمية 
كما أف دكر مجمس اإلدارة ىذا يتعارض مع ما نص عميو القانكف في الفصؿ الخامس ، المادة 

 . "يعتبر مجمس اإلدارة في أية جمعية أكىيئة أىمية مسؤكالن عف جميع أعماليا كنشاطاتيا(" 17)
عداد المكائح أك األنظمة بإ" يختص مجمس اإلدارة  (18)كفي المادة  دارة شؤكف الجمعية أك الييئة كا 

تقديـ التقارير السنكية اإلدارية كالمالية "  كما جاء في فقرة أخرل مف نفس المادة .كالتعميمات البلزمة"
دعكة الجمعية العمكمية لجمسة " كما نص أيضان عمى .كأية خطط كمشاريع مستقبمية لمجمعية العمكمية

ىنا نرل اف عمى مجمس اإلدارة  " عادية أك غير عادية لبلجتماع كتنفيذ قراراتيا طبقان ألحكاـ القانكف
دعكة الييئة العمكمية إلجتماع غير عادم ، في حاؿ إستكجب األمر ، كمما ال شؾ فيو أف إجراء 

. تعديؿ عمى الكثيقة البرنامجية يندرج تحت ىذا البند 
كأخيران فيما يخص مجمس اإلدارة  نجد ىنا أف كؿ ما جاء في القانكف ينص فقط عمى إدارة شؤكف 

. الجمعية حسب الصبلحيات المككمة اليو مف الييئة العمكمية كبما اليتعارض مع القانكف 
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فمقد أظيرت التنائج أف : أما بالنسبة لدكر العامميف في الجمعية في صياغة الكثيقة البرنامجية 
مف حجـ العينة قد شارؾ العاممكف في الجمعية بصياغة الكثيقة البرنامجية ، كأف  (91.75)
مف حجـ العينة قد شارؾ العاممكف في إجراة تعديؿ عمى الكثيقة البرنامجية ، كما  أف  (78.4%)

كمما . الدراسة أثبتت أيضان أف ىناؾ دكر أيضان لمعامميف في المصادقة عمى إجراء تمؾ التعديبلت 
الشؾ فيو أف العاممكف في الجمعية ليـ دكر كبير كأساس في إدارة شؤكف الجمعية ، إال أف 

جراء التعديبلت عمى الكثيقة البرنامجية  مف الممكف أف يككف سبلحان  مشاركتيـ في صياغة الكثيقة كا 
أنيـ األكثر إطبلع عمى ما يجرم داخؿ الجمعية كلدييـ القدرة عمى تبصر : ذك حديف  فأكليما 

األمكر ،  كأف ال بأس مف أف يككف ليـ دكر في بمكرة رؤية كرسالة الجمعية  إال أنو يجب تحديد 
ذلؾ الدكر كتقنينو ما امكف ، إذ ال بد مف التذكير ىنا اف دكر اإلدارة التنفيذية ، أم العامميف في 
إدارة كتنفيذ البرامج كالمشاريع ، ، ىـ إذان جية تنفيذية كليست تشريعية ، فدكرىـ يتمثؿ في كضع 

الخطط كالبرامج التي تنسجـ مع الكثيقة البرنامجية لمجمعية كالتي كضعتيا الييئة المرجعية كصادقة 
ىك أف قد تغمب المصمحة الخاصة لمعامميف في الجمعية عمى المصمحة العامة : عمييا  كثانييما 

لممجتمع كالفئة المستيدفة ، بإعتبار أف ىؤالء العامميف يتمقكف أجر مف الجمعية لقاء عمميـ كبالتالي 
فقد أصبحت الجمعية ىي مصدر الدخؿ ليـ كألسرىـ كمف أجؿ المحافظة عمى ذلؾ ، البد مف 
إستمرار عمؿ الجمعية كالحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز ليا ، لئلبقاء عمى مصدر الدخؿ لدييـ ، 

خاصة كأف الكاقع يقر بأف العامميف في قطاع العمؿ األىمي يتمقكف مداخيؿ عالية مقارنة مع العماليف 
في القطاع العاـ ، كالقطاع الخاص غالبان ، كأنيـ يتمتعكف ببعض اإلمتيازات مثؿ السيارات 

كالسفريات كما إلى ذلؾ ، ليذا ال بد مف النظر بكثيرمف الحذر إلى حجـ مشاركة العامميف في 
صياغة الكثيقة البرنامجية ، التي قد تؤدم أحيانان إلى التغيير في الكثيقة البرنامجة األصمية ك بما 
يتعارض مع الخط العاـ كالصالح العاـ لمجمعية ، كربما ىذا ما يبلحظ اليـك في مجمكع البرامج 

كالمشاريع المقدمة مف الجمعيات كنكع الفئة المستيدفة كالتي تتعارض مع ما جاء في الكثيقة 
البرنامجية كالنظاـ األساسي لمجمعية كذلؾ ما جاء مف نتائج في الفصؿ الثالث مف البحث في البند 

مف حجـ العينة تعمؿ في التمكيف كبناء  (%44.4)الذم يتحدث عف خصائص العينة تبيف اف 
مف حجـ العينة  (%54.6)تعمؿ في أكثر مف مجاؿ في آف معان ،ك أف  (%53.2)القدرات كأف 

إف ذلؾ يؤدم إلى تشتت الخدمات كتبعثرىا كعدـ تمبيتيا فحتياجات المجتمع .تعمؿ مع أكثر مف فئة 
، بسبب آنية تمؾ البرامج كالمشاريع التي تخضع ، لمصالح األشخاص كاألفراد كمنيـ العامميف في 

كىذا ما . الجمعيات األىمية الذيف يصكغكف البرامج حسب تكفر التمكيؿ كشركط الجيات المانحة 
اكده ياسر شمبي في تأثير التمكيؿ عمى بامج الجمعيات كالييئات كالتي أطمؽ عمييا بالمنظمات غير 

الحككمية الجديدة  
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يعكد إرتفاع نسبة التمكيؿ الخارجي لممنظمات غير الحككمية الجديدة إلى تكافؽ خطاب كبرامج  " 
كأىداؼ ىذه المنظمات مع الخطاب العالمي الجديد المكجو لممنظمات غير الحككمية عمى الصعيد 

 ( .   2001ياسر شمبي،  )"العالمي ، كىك خطاب يحدد ليذه المنظمات أدكار جديدة كقطاع ثالث  
 

 النظم اإلدارية والمالية في الجمعيات والهيئات األهمية التنموية 7.4
  
دارية متكافقة مع مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا الدكلية، أك ما "  إف كجكد نظـ مالية كا 

يعرؼ بمعايير التقارير المالية الدكلية باإلضافة إلى معايير المحاسبة المتعارؼ عمييا 
لممؤسسات غير اليادفة لمربح مؤشر مف مؤشرات الحكـ الصالح، كيعتبر النظاـ المحاسبي 
في أية مؤسسة العمكد الفقرم في عمميا حيث إف كجكد نظاـ محاسبي جيد يمٌكف المؤسسة 

مف تكفير معظـ العناصر الضركرية لمتقٌيد بمبادئ الشفافية بما في ذلؾ إعداد كتقديـ 
التقارير المالية كتكفير العناصر األساسية المطمكبة لنظاـ رقابة داخمي يمٌكف المؤسسة مف 

كشؼ األخطاء كتصحيحيا في الكقت المناسب كيمنع حدكث خركقات لحساباتيا 
( . 2007أماف،)" كسجبلتيا المالية

 
 :الشفافية المالية 1.7.4

 
سكؼ تقـك الباحثة في ىذا الجزء مف الدراسة باستعراض اإلجراءات المتبعة في جمعيات كىيئات 
العمؿ األىمي في تطبيؽ مبدأ الشفافية، كالتأكد مف كجكد التقارير المالية السنكية، كنشرىا لمعمكـ، 

في المشاركة في إعداد ىذه التقارير - مف خبلؿ أميف الصندكؽ - كمعرفة دكر مجمس اإلدارة 
كاالطبلع عمى دكر الييئات المرجعية في المراجعة كالمصادقة عمى التقارير المالية السنكية حسب ما 

.  جاء في القانكف
 

:   التقارير المالية السنوية1.1.7.4
 

لمتأكد مف كجكد نظاـ محاسبي جيد يكفؿ كجكد نظـ المساءلة كالتقٌيد بمبادئ الشفافية في عمؿ 
الجمعيات كالييئات األىمية حسب األصكؿ المتعارؼ عمييا ككفؽ مبادئ المحاسبة الدكلية كبمكجب 

القانكف الفمسطيني، تقكـ الباحثة بقياس مدل تكٌفر التقارير المالية السنكية المدققة مف ًقبؿ مدقؽ 
خارجي كمصادؽو عمييا مف الييئات المرجعية لمجمعيات، سيتـ التعرؼ إلى آليات إعداد التقارير 
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المالية ككيفية نشرىا، كمدل مساىمة مجمس اإلدارة في ذلؾ، ككذلؾ االطبلع عمى دكر الييئات 
.  المرجعية في مراجعتيا كالمصادقة عمييا

 
:  إعداد التقارير المالية السنوية1.1.1.7.4

 
  

(13.9%)

ال

(86.1%)

نعم

 

 
التكزيع النسبي حسب إعداد التقارير المالية السنكية  : 38.4شكؿ 

  
مف الضركرم أف تعمؿ الجمعيات عمى إعداد التقارير المالية لتحقيؽ المزيد مف الشفافية في عمميا 

خاصة السنكية منيا عمى أقؿ تقدير لتمكيف األطراؼ مف مساءلة اإلدارة التنفيذية حكؿ في الجمعيات 
 أظيرت الدراسة أف ىناؾ استجابةن عاليةن مف الجمعيات فيما يخص فقد. الكضع المالي لمجمعية

مف حجـ العٌينة يكجد لدييا تقارير مالية  (%86.1)إعداد التقارير المالية السنكية، حيث تبٌيف أف 
 ( 38:4الشكؿ . )ال تعمؿ عمى إعداد تقارير مالية سنكيان  (%13.9)سنكية، في حيف أف 

 
:  نشر التقارير المالية السنوية2.1.1.7.4

 
يسيـ نشر التقارير المالية كاإلدارية السنكية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المتعددة كالمتاحة لمجميكر، 

كاجب من ". في تحقيؽ مزيد مف الشفافية كتمكيف المكاطف مف االطبلع عمى األعماؿ المالية لمجمعية
الجمعيات الكصكؿ إلى المكاطف مف خبلؿ المعمكمات، كمف المستحب أف تبادر المنظمات األىمية 
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إلى نشر تقاريرىا المالية السنكية مع تقرير مدقؽ الحسابات في الصحؼ المحمية كغيرىا مف كسائؿ 
(.  2007أماف، )" اإلعبلـ األخرل كخبلؿ فترة كجيزة مف السنة المالية

 

(52.8%)

ال

(47.2%)
نعـ

 .
 

. التكزيع النسبي حسب نشر التقارير المالية السنكية لمعمكـ: 39.4 شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة ال تنشر تقاريرىا السنكية، في حيف أف  (%52.8)إاٌل أنو تبيف مف الدراسة أف 
اف تمؾ التنيجة تظير عدـ . (39:4الشكؿ )فقط مف حجـ العٌينة تنشر ىذه التقارير  (47.2%)

جدية الجمعيات في تطبيؽ مبدأ الشفافية في نشر المعمكمات مف خبلؿ عدـ نشرىا لمتقارير 
المالية السنكية ، كالتي تيمكف الجميكر كالجيات الميتمة مف اإلطبلع عمى األنشطة المالية 

.  لمجمعية 
 

:   دور مجالس اإلدارة في إعداد التقارير المالية السنوية3.1.1.7.4
 

 يعتبر إعداد التقارير المالية السنكية مف مياـ مجمس اإلدارة كفؽ الصبلحيات الممنكحة لو مف 
الييئات المرجعية، كىي مسؤكلية حددىا القانكف، كرغـ قياـ الدائرة المالية لدل الغالبية مف 

الجمعيات المبحكثة بإعداد التقارير المالية، إاٌل أف ذلؾ ال يعفي مجمس اإلدارة بشكؿ عاـ كأميف 
الصندكؽ بشكؿ خاص، مف المشاركة في إعداد التقارير المالية كجية رقابة كمتابعة ألعماؿ 

.  اإلدارة التنفيذية
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61.10%

33.30%

5.60%

ال نعـ ال ادرم 

 
    

. التكزيع النسبي حسب مشاركة أميف الصندكؽ بإعداد التقارير المالية: 40.4شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة أفادت بأف أميف الصندكؽ  (%33.3)إاٌل أف الدراسة أظيرت أف ما نسبتو 
مف الجمعيات  (%61.1)يشارؾ في إعداد التقارير المالية السنكية، في حيف أكدت نسبة 

شكؿ )المشاركة في العٌينة، عدـ مشاركة أميف الصندكؽ في إعداد التقارير المالية السنكية 
إف عدـ مشاركة أميف الصندكؽ تمنعو مف االطبلع عمى تفاصيؿ األمكر كاإلجراءات . (40:4

كالتي مف الممكف أف تسيؿ عمى مجمس اإلدارة مساءلة - المالية التي تنفذىا اإلدارة التنفيذية 
 كما يمكنو مف الدفاع عف تمؾ –اإلدارة التنفيذية حكؿ األمكر المالية المختمفة في الجمعية 

.  التقارير أماـ الييئات المرجعية حيف مساءلتيا 
 

:  دور الهيئات المرجعية في مراجعة والمصادقة عمى التقارير المالية السنوية4.1.1.7.4
 

 يشرؼ مجمس اإلدارة عمى أداء اإلدارة التنفيذية ألعماؿ الجمعية، كتقـك الييئة المرجعية 
بمساءلتو عف كيفية إدارتو ألمكاؿ الجمعية، كالييئة المرجعية بدكرىا مساءلة أماـ القانكف، لذا 
سيتـ قياس مدل قياـ الييئات المرجعية بدكرىا في مراجعة التقارير المالية كالمصادقة عمييا، 

 (أماف)كقد كصفت . كالتأكد مف عدـ ىدر أمكاؿ الجمعية في غير أكجو الصرؼ المقررة ليا
المشاركة الفاعمة بتعييف لجنة تدقيؽ داخمية لئلشراؼ عمى الشؤكف المالية في الجمعية فقالت 
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المشاركة الفعالة لمجنة التدقيؽ المنبثقة مف مجمس اإلدارة كمجمس األمناء، ليذا كاف ال بد مف "
كجكد مراجعة مستمرة كدقيقة مف قبؿ أشخاص آخريف في الجمعية غير الذيف قامكا بتنفيذ 

(. 2007أماف،)" المعاممةع لمتأكد مف التطبيؽ السميـ لئلجراءات
 

47.20%

52.80%

كيان سن مع نياية الدكرة اإلنتخابية 

 
 
 . التكزيع النسبي لممصادقة عمى التقارير المالية السنكية مف الييئات المرجعية: 41.4شكؿ 

 
مف حجـ العٌينة فقط تصادؽ ىيئاتيا المرجعية عمى التقرير  (%47.2 )كقد أظيرت النتائج أف 

مف حجـ العٌينة يصادؽ أعضاء الييئة المرجعية فييا  (%52.8)المالي في نياية السنة المالية كأف 
 كىنا البد مف اإلشارة إلى أف  مدة (.41:4شكؿ )عمى التقرير المالي في نياية كؿ دكرة انتخابية 

ما  ( ثبلث سنكات –سنتيف )الدكرة االنتخابية  تتحدد حسب النظاـ األساسي لمجمعية ، كتتراكح بيف 
يعني أف بعض الجمعيات تصادؽ الييئات المرجعية عمى تقاريرىا المالية مرة كاحدة كؿ ثبلث سنكات 

.  مما يعني عدـ قدرتيا عمى مساءلة مجالس اإلدارة حكؿ كيفية إدارتو لمجمعيات . أك كؿ سنتيف
 

تتنافى تمؾ النتائج مع مبادئ المساءلة كالنزاىة في عمؿ الجمعيات األىمية كتتنافى مع ما جاء في 
عف المركز  يقدـ مدقؽ الحسابات تقريران :  " كالتي نٌصت عمى ما يمي(30)مادة القانكف ، في اؿ

السنكم إلقراره  المالي لمجمعية أك الييئة عف السنة المالية المنصرمة لمجمعية العمكمية في اجتماعيا
" . كالمصادقة عميو
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:  التدقيق المالي الخارجي2.1.7.4
 

ال بد مف تكٌفر بيئة سميمة لنجاح نظاـ محاسبي جيد، كىذه البيئة تقاس باإلجراءات كالسياسات 
كاألفعاؿ التي تعكس تكجيات اإلدارة العميا لممؤسسة األىمية، بما فييا الييئة العامة كاإلدارة التنفيذية 

. كمف ضمنيا اختيار مدقؽ حسابات خارجي
 

:   اختيار مدقق حسابات خارجي لمتدقيق عمى األمور المالية في الجمعية1.2.1.7.4
 

مف األىمية بمكاف، أف تخضع كافة الشؤكف المالية لمجمعيات لمتدقيؽ الخارجي، لمتعرؼ إلى كيفية 
إنفاؽ أمكاؿ الجمعية كالتأكد مف استخداميا بالشكؿ األمثؿ كالعمؿ عمى اكتشاؼ األخطاء في حاؿ 

.  كقكعيا

100%
نعم

 

 
.  التكزيع النسبي لكجكد مدقؽ حسابات خارجي في الجمعيات :42.4شكؿ 

 
شكؿ )مف الجمعيات المشاركة تقـك بعممية التدقيؽ الخارجي  (%100)كفي الدراسة تبٌيف أف 

، تنفذه جية مستقمة كمحايدة عف اإلدارة التنفيذية كمجمس إدارة الجمعيةع لذا كاف ال بد مف أف (42:4
. يتـ اختيارمدقؽ الحسابات مف ًقبؿ الييئات المرجعية
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(66.60%)
ال

(44.40%)
نعـ

 
 

. التكزيع النسبي حسب مشاركة الييئة المرجعية في اختيار مدقؽ حسابات الجمعية: 43.4شكؿ 
 

فقط مف حجـ العٌينة تقكـ الييئة المرجعية باختيار مدقؽ الحسابات  (%44.4)كأظيرت الدراسة أف 
، كتتعارض (43:4شكؿ )مف الييئات المرجعية ال تختار مدقؽ حسابات الجمعية  (%66.6)كأف 

كتعقد الجمعية العمكمية اجتماعان عاديان مرةن ( "23)النتائج السابقة مع ما نص عميو القانكف في المادة 
كاحدةن كؿ سنة عمى األقؿ، لمنظر في تقرير مجمس اإلدارة عف نشاطات الجمعية أك الييئة كتقرير 

قانكف ..." مدقؽ الحسابات عف مركزىا المالي كالمصادقة عميو كتعييف مدقؽ الحسابات كغير ذلؾ 
.  ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية2000لسنة  (1)رقـ
 

: المساءلة في عمل الجمعيات والهيئات األهمية الفمسطينية التنموية 2.7.4
 

تعتبر المساءلة مف أىـ أسس الحكـ الصالح التي تساىـ في تحسيف أداء الجمعية كتقديميا أفضؿى 
الخدماتع مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ لممكارد كاإلمكانات المتكفرةع لذا كاف ال بد مف أف تككف ىناؾ 

عممية متابعة كتقييـ بشقييا الداخمي كالخارجي، تساعد في التنٌبو لممخاطر التي قد تيدد عمؿ 
. الجمعيةع ما يعطي الفرصة لمعمؿ بشكؿ مباشر كسريع لحؿ تمؾ اإلشكاليات كالتغمب عمييا

 
:  عممية المتابعة والتقييم الداخمي في الجمعيات والهيئات األهمية التنموية1.2.7.4

 
عممية التقييـ كالمتابعة الداخمية في الجمعيات ميمة جدان مف أجؿ تصكيب أكضاع الجمعية بشكؿ 
مستمر كحمايتيا مف االنحراؼ عف مسارىا الصحيح، كلمتعرؼ إلى مدل جدية الجمعيات في تنفيذ 
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تمؾ العممية بشكؿ دائـ، سكؼ نتعرؼ إلى السياسات كاإلجراءات المتبعة في الجمعية لتحقيؽ ذلؾ، 
ىؿ يكجد بند في النظاـ األساسي خاص بالمتابعة كالتقييـ؟ كىؿ : كاإلجابة عف التساؤالت التالية

ىناؾ تطبيؽ ليذا البند إف كجد؟ كىؿ تشارؾ  الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة في عممية التقييـ؟ 
.  كما ىي طبيعة ىذه المشاركة؟
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 :   وجود بند في النظام األساسي ينص عمى المتابعة والتقييم لبرامج ومشاريع الجمعية1.1.2.7.4

                                    

28%

نعم

72%

ال

 
 
. التكزيع النسبي حسب تكفر بند في النظاـ األساسي لممتابعة كالتقييـ: 44.4شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة أفادت بأف لدل جمعياتيا بندان في النظاـ األساسي ينص  (%28)أظيرت النتائج أف 
مف حجـ العٌينة عدـ كجكد بند في  (%72)عمى كجكب عممية المتابعة كالتقييـ، فيما أكدت ما نسبتو 

إف ذلؾ يؤكد أف أم عممية لممتابعة كالتقييـ . (44.4شكؿ )النظاـ األساسي لمجمعية ينص عمى ذلؾ 
في الجمعية تتـ بناء عمى رغبة اإلدارة التنفيذية متى شاءت ككيفما تشاء كفي الكقت الذم تريده 
كأحياناي بناء عمى طمب الممكؿ ، كىذا اليساىـ في تحسيف أداء الجمعية أك تصكيب مسارىا في 

.  الكقت المناسب 
 

 :  تنفيذ عممية تقييم البرامج والمشاريع في الجمعية 2.1.2.7.4

 
الييئات )إف خضكع الجمعية لعممية التقييـ الداخمي يعني أف تشارؾ األطراؼ المعنية داخؿ الجمعية 

في تقييـ أكضاع الجمعية، لمتأكد مف سير العمؿ كفؽ األىداؼ  (المرجعية كمجالس اإلدارة كالعاممكف
 . المعمنة في الكثيقة البرنامجية لمجمعية
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.                                  تكزيع العٌينة حسب تنفيذ عممية المتابعة كالتقييـ في الجمعيات:  45.4شكؿ 
 

مف الجمعيات المشاركة في العٌينة تقكـ بعممية تقييـ  (%75)كلقياس ذلؾ، أظيرت الدراسة أف 
، (45:4شكؿ )ال تقٌيـ برامجيا كمشاريعيا داخميان  (%25)داخمية لبرامجيا كمشاريعيا، في حيف أف 

كتعتبر تمؾ النتيجة مؤشران جيدان عمى تطبيؽ مبدأ المساءلة في العمؿ األىمي، كلكنيا تبقى منقكصةن 
ما لـ تشارؾ فييا مجالس اإلدارة كالييئات المرجعية، إذ ال يكفي أف تككف عممية التقييـ محصكرةن 

 قياميا بالتقييـ منفردةن، كىذا ما سكؼ يتـ مباإلدارة التنفيذية لمجمعية باعتبارىا جية التنفيذ، كال يكؼ
.  قياسو في البند التالي حكؿ مشاركة األطراؼ األخرل في عممية التقييـ

 
:   األطراف المشاركة في عممية المتابعة والتقييم في الجمعيات 2.1.2.7.5

 

لمييئات المرجعية كمجالس اإلدارة دكر أساسي في عممية تقييـ البرامج كالمشاريع التي تنفذىا 
الجمعية، كذلؾ مف خبلؿ اإلشراؼ كالمشاركة مع اإلدارة التنفيذية بإجراء ذلؾ التقييـ، كاعتماد النتائج 

كالتكصيات لعممية التقييـ الشامؿ لبرامج كأنشطة الجمعية، كاالطبلع عمى تقارير التقييـ المقدمة  
.   لمجية المانحة

25%

ال

75%

نعم
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50%

0

8.3%

21.7%

الهيئة المرجهعية مجلس اآلدارة  المموليين
 
التكزيع النسبي حسب الجيات التي تطمب إجراء عممية التقييـ كالمتابعة                                    : 46.4شكؿ 
 

مف جمعيات العٌينة أفادت بأف التقييـ يتـ بناء عمى طمب مف الممكليف، كذلؾ  (%50)تبيف أف 
بيدؼ متابعة الممكليف كيفيةى إنفاؽ الجمعية أمكالىيا، حسب األىداؼ التي تـ االتفاؽ عمييا، كىنا ال 

، كانت ف كاألمريكييفبد مف ذكر أف المطالبة بالمتابعة كالتقييـ مف الممكليف، السيما األكركبيي
ألسباب تتعٌمؽ أكثرىا بالتأكد مف عدـ صرؼ تمؾ المبالغ عمى أىداؼ قد تككف سياسية أك ليا عبلقة 

المالؾ - بالشأف الفمسطيني الخاصع لذا فإف التقييـ األساسي ىك مف صبلحيات الييئات المرجعية 
مف الييئات المرجعية تطمب إجراء  (%8.3)إاٌل أف الدراسة قد أثبتت أف - القانكني لتمؾ الجمعيات 

مف حجـ العٌينة أفادت بأف التقييـ يجرم بناءن عمى  (%21.7)تقييـ لمبرامج كالمشاريع، في حيف أف 
(  46:4شكؿ). طمب مجمس اإلدارة
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75.00%

39.20%

8.30%

كف  العامم مجمس اإلدارة رجعية  الييئة الم

 
 
: التكزيع النسبي حسب األطراؼ المشاركة في التقييـ كالمتابعة: 47.4شكؿ 
 

كفيما يتعٌمؽ بمشاركة األطراؼ المختمفة في عممية تقييـ برامج الجمعية، فقد أظيرت النتائج أف 
%( 39.2)مف حجـ العٌينة يشارؾ فييا أعضاء مف الييئة المرجعية في عممية التقييـ، كأف  (8.3%)

يشارؾ فييا العاممكف في عممية  (%75)مف حجـ العٌينة يشارؾ  فييا مجمس اإلدارة، في حيف أف 
(.  47:4شكؿ ). التقييـ داخؿ الجمعية

    
 : ي التقييم الخارج2.2.7.4

 

بعد إجراء التقييـ الداخمي فإف عمى الجمعيات القياـ بعممية متابعة كتقييـ خارجي لمتأكد مف االلتزاـ 
بكافة األسس كالمعايير التي تتفؽ مع مبادئ الحكـ الصالح في إدارة العمؿ األىمي، كالتأكد مف عدـ 

الجيات : مخالفتيا ما نص عميو القانكف، كىناؾ عدة جيات مف الممكف أف تشارؾ في ذلؾ كمنيا
الرسمية الحككمية كالمتمثمة بالكزارة جية االختصاص كالتي تتابع كتشرؼ عمى أعماؿ الجمعية كفؽ 

كاالستعانة بخبراء خارجييف لتقييـ أنشطة . ما نص عميو قانكف الجمعيات كالييئات األىمية الفمسطيني
الجمعية، باإلضافة إلى الممكؿ الذم يسعى إلى التأكد مف صرؼ أمكالو في اإلطار المتفؽ عميو 

كبأفضؿ السبؿ، عمى أف ال تتجاكز المشاركة ذلؾ كتذىب إلى التدخؿ في تكجيات الجمعية كأىدافيا 
. في المجتمع

 
إف مشاركة تمؾ األطراؼ، كؿ في مجاؿ اختصاصو كفي إطار مسؤكلياتو يساعد عمى تعزيز مبدأ 
المساءلة كالشفافية في عمؿ الجمعيات كالييئات األىمية كيساىـ في تنفيذ البرامج كالمشاريع التي 
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تنسجـ مع رؤية الجمعية كرسالتيا، كيمٌكف مف استخداـ المكارد المتاحة لدل الجمعية عمى أفضؿ 
. كجو

 
: دور الجهات الرسمية في اإلشراف عمى أنشطة الجمعية 1.2.2.7.4

 
أف الجمعيات كالييئات  (6)حدد قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطيني في المادة رقـ 

  جمعية، لتكلي بما تحدده طبيعة عمؿ كؿاألىمية مطالبة بالخضكع إلشراؼ كزارة االختصاص
. الكزارة المختصة مسؤكلية متابعة عمؿ الجمعيات كالييئات كفقان ألحكاـ ىذا القانكف

 

5.60% 5.60%

88.80%

ً غالبا نادراً إطالقاً

 
 

التكزيع النسبي حسب خضكع الجمعية لئلشراؼ مف كزارة االختصاص  : 48.4شكؿ 
 

لمتقييـ الخارجي مف ( غالبان )مف الجمعيات العٌينة تخضع  (%5.6)فقد تـ االستنتاج مف الدراسة أف 
مف الجمعيات المبحكثة  (88.8)، كأف النسبة األكبر (نادران  )(%5.6)جية كزارة االختصاص، كأف 

يتبيف مف النتائج . (48:4شكؿ )أفادت بأنيا لـ تخضع عمى اإلطبلؽ إلشراؼ جية االختصاص
السابقة أف ىناؾ خمؿ في طبيعة العبلقة ما بيف جمعيات كىيئات العمؿ األىمي مف جية ككزارة 

اإلختصاص مف جية أخرل إذ أف الطرفيف مسؤكليف كبنفس الدرجة عف نكع تمؾ العبلقة فقد لكحظ 
مف خبلؿ الدراسة كاثناء المقاببلت اف بعض الجمعيات ترفض أف تخضع إلشراؼ كزارة اإلختصاص 
، كما كأنيا ترفض تقديـ تقاريره السنكية لتمؾ الكزارة بدليؿ ضعؼ النسبة التي تقدـ تقاريرىا السنكية 

                                                 
 الكزارة التي يندرج النشاط األساسي لمجمعية ضمف اختصاصيا: كزارة االختصاص 
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مف حجـ العينة ، كقد لكحظ أيضاي أف تمؾ الجمعيات تتعامؿ بشكؿ أفضؿ مع  (%88)كالتي بمغت 
الممكؿ كتكافؽ عمى الخضكع لممتابعة كالتقييـ مف طرفو أكثر مف تقبميا إلشراؼ كزارة اإلختصاص ، 

كما أف الصراع الدائر حالياي ما بيف كزارة الداخمية كالكزارة األخرل ، لو تأثير أيضان، حيث تسعى 
األكلى إلى أخذ كلعب الدكر الذم تمارسو كزارة اإلختصاص مف ناحية اإلشراؼ عمى أعماؿ 

الجمعيات ، ك تسعى إلف تتجاكز الصبلحيات التي أقرىا القانكف بخصكص أف تمعب دكر في عممية 
تسجيؿ الجمعيات فقط ، كأف تككؿ ميمة المتابعة كاإلشراؼ لمدائرة المختصة في كؿ كزارة ، كما اف 
عدـ إىتماـ كزارات اإلختصاص بمتابعة عمؿ الجمعيات كذلؾ مف خبلؿ عدـ اإلىتماـ بتشكيؿ دائرة 

مختصة تتكفر فييا اإلمكانات المادية كالكفاءات المينية القادرة عمى متابعة شؤكف الجمعيات 
كالييئات األىمية  
                                 
:   مشاركة الجهات الممولة في تقييم المشاريع التي تمولها2.2.2.7.4

 
يشترط بعض الممكليف المشاركة في تقييـ المشاريع التي تنفذىا الجمعيةع بيدؼ التأكد مف أف 

. الجمعية قد التزمت ببنكد االتفاقية المكقعة بينيما
 

13.90%

8.30%

16.70%

ً دائما غالباً أحياناً

 
 

.  التكزيع النسبي حسب مشاركة الممكليف في تقييـ المشاريع التي يمكلكنيا: 50.4شكؿ 
 

مف حجـ العٌينة تخضع لمتقييـ الدائـ مف قبؿ الممكليف، كأف  (%13.9)كأظيرت الدراسة أف 
( 50:4شكؿ . )أحيانان  (%16.7)غالبان ما تخضع لمتقييـ مف الممكليف، كأف  (8.3%)
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نبلحظ مف النتائج السابقة، أف الجمعيات تخضع لمتقييـ مف الممكليف أكثر مما تخضع لرقابة 
. الجيات الرسمية

 
:   الشفافية في نشر المعمومات في جمعيات وهيئات العمل األهمي3.7.4

 
، إلى أف ذلؾ (الداخمية كالخارجية)مف المفيد التمييز بيف مستكييف مف الشفافية في المنظمات األىمية 

ال يعني أف يتـ التعامؿ معيما بشكؿ فردمع فالشفافية في كبل االتجاىيف يجب أف تككف متبلزمة في 
عمؿ الييئات األىمية، كقد جرل التصنيؼ ىنا إلغراض الدراسة كالتكضيح، ذلؾ يعني أنو لكي 

تكصؼ الجمعية بأنيا تراعي مبدأ الشفافية في نشر المعمكمات عمييا أف تراعي الجانبيف معانع لذا 
ذا لـ  سكؼ يتـ استعراض مدل التزاـ الجمعيات بتحقيؽ ذلؾ كىؿ ىناؾ تكازف في كبل الجانبيف؟ كا 

.  يكف ىناؾ اىتماـ في كبل الجانبيف فما ىي األسباب التي أدت إلى ذلؾ التقصير
 

:   الشفافية الداخمية1.3.7.4
 

الشفافية الداخمية تعني تكفر المعمكمات البلزمة حكؿ البنى كاليياكؿ التنظيمية في الجمعية، كتكضح 
النظـ المالية كاإلجراءات اإلدارية المتبعة في الجمعية كالتي تمٌكف العامميف مف التعرؼ إلى الجمعية 

كاالنخراط فييا بكؿ يسر كسيكلة كيمكنيا مف فيـ المياـ المطمكبة بما ال يتعارض مع سياسات 
. الجمعية

 
فقد أظيرت النتائج أف . كسكؼ يتـ قياس مدل تطبيؽ ذلؾ في جمعيات كىيئات العمؿ األىمي

أفادت بأف الييكؿ  (%75.6)مف حجـ العٌينة تكجد لدييا ىيكؿ تنظيمي ينظـ عمميا، كأف  (84%)
مف حجـ العٌينة لدييا كصؼ كظيفي  (%84)التنظيمي فييا مفتكح لدل جميع العامميف كما تبيف أف 

لكؿ 
مسمى 
.  كظيفي

  
 
 
 
 

(81.2%) 
كبة عقكد عمؿ مكت

(84%)
 كصؼ كظيفي لكؿ

مسمى كظيفي

( 75.6%)
كح  الييكؿ مفت

لمعامميف

( 81.2%)
 دليؿ النظـ المالية

ة كاإلداري

( 84%)
كد ىيكؿ تنظيمي كج
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 . التكزيع النسبي لمعٌينة حسب تكفر اإلجراءات التي تعكس الشفافية الداخمية فييا:51.4شكؿ 

 
مف حجـ العٌينة أفادت بأف مكظفييا يتمتعكف بعقكد عمؿ مكتكبة، كأف  (%81.2)إف ما نسبتو 

مف حجـ العٌينة تستخدـ دليؿ النظـ المالية كاإلدارية في تنظيـ العمؿ كالعبلقات داخؿ  (81.2%)
(. 51:4شكؿ ). الجمعية أك الييئة

 
تشير النتائج أعبله، إلى أف الجمعيات كالييئات األىمية التنمكية تتمتع بدرجة عالية مف الشفافية 

، األمر الذم الداخمية مف حيث تكفر المعمكمات، كربما يعكد ذلؾ إلى كجكد أطقـ عمؿ مينية فييا 
 في ظال يتكفر لدل الجمعيات كالييئات الخيرية كالمنظمات القاعدية المكجكدة في األرياؼ، كما لكح

السنكات األخيرة أف ىناؾ تخصيص نسبة عالية مف التمكيؿ لبناء القدرات كتطكير المؤسسات، كذلؾ 
ما تؤكده النتيجة التي تـ التكصؿ إلييا في البحث حكؿ نكع الخدمات المقدمة مف الجمعيات 

مف حجـ العٌينة تقدـ برامج تمكيف كبناء القدرات، كال يفكتنا،  (%47.2)المشاركة، فقد تبيف أف 
أيضان، أف اىتماـ بعض الجمعيات بذلؾ يعكد لشركط التمكيؿ، التي أصبحت تشترط تكفر النظـ 

المالية كاإلدارية كفؽ مبادئ الحكـ الصالح، كأحد الشركط الكاجب تكفرىا في الجمعيات الراغبة في 
. تمكيؿ مشاريعيا

  
 : الخارجية الشفافية2.3.7.4

 

 كما أف لمشفافية الداخمية أىمية فإف الشفافية الخارجية ميمة أيضان في حصكؿ الجميكر عمى 
المعمكمات التي يحتاجيا حكؿ برامج الجمعية كمشاريعيا لبلستفادة منيا، كالشفافية الخارجية ال تعني 
نشر المعمكمات عٌما تـ مف إنجازات حققتيا الجمعية بؿ أف تنشر معمكمات حكؿ المشاريع المستقبمية 

                                                 
 خضعت ىذه األطقـ لمعديد مف برامج التدريب كالتطكير لقدراتيـ المينية كالتي انعكست إيجابان عمى أدائيـ داخؿ تمؾ الجمعيات  
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تعني . "كالتي تسعى لتنفيذىا، كما أف الشفافية تعني نشر المعمكمات في الكقت المناسب لمجميكر
الشفافية الخارجية تكفير البيانات لمجميكر، خاصة المستيدفيف كالمنتفعيف مف نشاط المنظمة 

 (.2007أماف، )" كالباحثيف، إضافة إلى الممكليف

 

 :السياسات واإلجراءات التي ُتمكِّن من نشر المعمومات 1.2.3.7.4

  
قرار  لكي تتمتع الجمعيات بصفة الشفافية في نشر المعمكمات ال بد مف أف تعمؿ عمى صياغة كا 

مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات التي تساعد كتمكف اإلدارة التنفيذية مف نشر المعمكمات 
لمجميكر، كتمكف الجميكر، أيضان، مف حرية الكصكؿ لممعمكمات التي يرغب في الحصكؿ عميياع لذا 
فإف المسؤكلية التي تقع عمى عاتؽ الجمعيات في إيصاؿ المعمكمات لمجميكر كبيرة كعمى كؿ جمعية 

. أف تستخدـ كافة الكسائؿ الممكنة كالمتاحة كالتي تتناسب مع حجـ اإلمكانيات المادية المتكفرة لدييا
 

25.%

28%

كمات رار مف مجمس اإلدارة بنشر المعم كد ق كج كمات  ة لنشر المعم كازن كد بند في الم كج

 
 

.  التكزيع النسبي حسب كجكد سياسات خاصة بنشر المعمكمات في الجمعيات : 52.4شكؿ
 

:   وجود سياسات داخل الجمعيات خاصة بنشر المعمومات1.1.2.3.7.4
 

كقد تبيف مف الدراسة أف الجمعيات التي يتكفر لدييا قرار مف مجمس اإلدارة بنشر المعمكمات بمغت 
مف حجـ العيف تخصص بندان في المكازنة العامة السنكية  (%28)مف حجـ العٌينة، كأف  (25%)

كنبلحظ أف تمؾ النتائج تعكس عدـ اىتماـ مجالس اإلدارة أك  (52:4)شكؿ . لنشر المعمكمات
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الييئات المرجعية بأىمية نشر المعمكمات حكؿ الجمعية، كأف كافة المحاكالت التي تقـك بيا 
الجمعيات في نشر معمكمات ىي باجتياد شخصي مف اإلدارة التنفيذية لمجمعية، ذلؾ يعني أف 

عممية نشر المعمكمات غير منتظمة فاإلدارة التنفيذية سكؼ تقـك بنشر المعمكمات متى شاءت ككيفما 
تريد، كذلؾ لعدـ كجكد أية أنظمة أك مكازنات مخصصة لذلؾ البند مف قبؿ اإلدارة العميا في 

. الجمعية
 

 : اإلجراءات المتبعة في نشر المعمومات 2.2.3.7.4

 

إف سياسات الشفافية في نشر المعمكمات تحتاج إلى إجراءات تترجميا عمى أرض الكاقعع لذا كاف ال 
بد لمجمعيات مف تبني إجراءات تساىـ في نشر المعمكمات بيف الجميكر ككؿ مؤسسة أك جمعية 

لذا سكؼ . حسب اإلمكانات المادية المتكفرة لدييا، كقد تنكعت اإلجراءات التي استخدمتيا الجمعيات
نتعرؼ في ذلؾ الجزء مف الدراسة إلى أىـ اإلجراءات كالكسائؿ المستخدمة في الجمعيات لنشر 

مثؿ  المكاقع اإللكتركنية كاستخداـ . المعمكمات كتيسير الكصكؿ إلييا مف قبؿ الجميكر كمف يحتاجيا
كانتياء بالكسائؿ  (الصحؼ، اإلذاعة، التمفاز): كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة

. (الممصقات، النشرات، كالتقارير المطبكعة): المطبكعة مثؿ
    

:  الموقع اإللكتروني1.2.2.3.7.4
 

مع تطكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت أصبح اإلنترنت مف أكثر الكسائؿ استخدامان بيف الناس، 
كمكف الجميكر مف الحصكؿ عمى المعمكمة بأسرع كقت كبأقؿ جيد ككمفةع لذا كاف ال بد لمجمعيات 

فيؿ تمكنت الجمعيات مف استخداـ تمؾ . كالمؤسسات مف أف تستخدمو ككسيمة لنشر المعمكمات
التقانة في تكصيؿ المعمكمة لمجميكر؟ كىؿ استطاع الجميكر الحصكؿ عمى المعمكمة بشفافية عالية 

.   مف خبلليا، ىذا ما سكؼ تسعى الدراسة إلى قياسو مف خبلؿ ىذا الجزء
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100%

47.60%

ي  كجد مكقع إلكتركن ي مكظؼ خاص لتحديث المكقع 

 
 

.  التكزيع النسبي حسب استخداـ الجمعيات لممكقع اإللكتركني لنشر المعمكمات: 53.4شكؿ 
 

%( 47.6)مف حجـ العٌينة يتكفر لدييا مكقع إلكتركني خاص بيا كأف  (%100)أظيرت الدراسة أف 
(. 53.4)الشكؿ . مف حجـ العٌينة لدييا مكظؼ خاص بتحديث المعمكمات

 
: مالحظات عمى المواقع اإللكترونية لجمعيات عينة الدراسة 2.2.2.3.7.4

 
: قامت الباحثة بالدخكؿ إلى مكاقع الجمعيات المشاركة في الدراسة كقد تبيف ما يمي

الحظت الباحثة مف خبلؿ الدخكؿ إلى مكاقع الجمعيات المشاركة عٌينة الدارسة خبلؿ فترة البحث ما 
:  يمي
.  المكاقع بالمغة اإلنجميزية كالعربية-  1
فعمى سبيؿ . كجدت الباحثة أف الصفحة بالمغة العربية مف الصعب الدخكؿ إلييا لدل البعض- 2

المثاؿ ال الحصر كجد أف أحد المعاىد التنمكية صفحتيا بالمغة اإلنجميزية، كالمغة العربية مف 
.  الصعب الدخكؿ إلييا لعدـ تفعيميا منذ فترة كينطبؽ ذلؾ عمى عدد مف الجمعيات

بعض المكاقع لـ يتـ تحديثيا منذ فترة طكيمة، كما يؤكد ذلؾ أف نسبة الجمعيات التي لدييا  - 3
( 53:4شكؿ )فقط مف حجـ العٌينة  (%47)مكظؼ خاص لتحديث المكقع كانت حسب الدراسة 

فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فإف إحدل الييئات الشبابية كالتي تعمؿ في مجاؿ الديمقراطية كالحكـ 
كذلؾ حسب ما صيرِّح بو خبلؿ مقابمة تعبئة . 2005الصالح لـ يتـ تحديث مكقعيا منذ العاـ 

. االستبانة أيضان 
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تعرض ألىـ اإلنجازات مف كجية نظر العامميف كمعدم كمنفذم البرامج ككما تراه الييئة - 4
.  فمـ نجد أم تقرير حكؿ تقييـ أداء تمؾ الجمعيات مثبلن . التنفيذية

إف بعض المكاقع ال تتضٌمف الخطة االستراتيجية لممعيد : ضعؼ المعمكمات المنشكرة في المكاقع- 5
أك أية تقارير أك مكازنات مالية سنكية، كما كأكضح عدد مف الذيف تمت مقابمتيـ أف المكاقع لـ 

تخضع لمتحديث منذ فترة طكيمة، ككذلؾ عدـ تكفر أية معمكمات حكؿ مجمس اإلدارة كما في مكقع 
إحدل الجمعيات العاممة في مجاؿ البيئة حيث ال تتكفر أية معمكمات حكؿ مجمس اإلدارة أك الييئة 

المرجعية، كال تكجد ىيكمية لمجمعية، كما أنو ال يحتكم عمى أية تقارير أنشطة سنكية أك مالية 
. كينطبؽ ذلؾ عمى العديد مف المكاقع

 
 :  استخدام وسائل اإلعالم في نشر المعمومات2.5.3.7.4  

 

19%

25.20%

19%

5.60%

راء بث إذاعي  ش زيكني راء بث تمف ش
إعبلف بالصحؼ راء مساحات إعبلنية باألماكف العامة ش

 
 
.  التكزيع النسبي حسب استخداـ كسائؿ اإلعبلـ لنشر المعمكمات عف الجمعيات: 54.4شكؿ 

 
إف حجـ عمؿ الجمعيات، كاإلمكانيات المادية المتكفرة لدييا، ليا األثر األكبر في تحديد الكسائؿ 

التي مف الممكف استخداميا في نشر المعمكمات حكؿ برامجيا كأنشطتيا، كلقد تميزت الفئة المبحكثة 
مف الجمعيات كالييئات األىمية قيد الدراسة بأنيا مف الجمعيات التي تحصؿ عمى تمكيؿ يصؿ لدل 

البعض منيا إلى مئات اآلالؼ مف الدكالرات ك منيا ما يزيد عمى المميكف دكالر سنكيان كقد يصؿ إلى 
المميكنيف أك يزيد لدل البعض اآلخر، كبالرغـ مف ذلؾ ال نجد بندان في المكازنة يختص بنشر 

فقط مف حجـ العٌينة تشترم بثان إذاعيان لئلعبلف عف  (%19)المعمكمات، فقد أظيرت النتائج أف 
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فقط تشترم مساحات في الصحؼ لئلعبلف  (%19)تشترم بثان تمفازيان، كأف  (%25.2)نفسيا، كأف 
مساحات في األماكف العامة لئلعبلف )مف حجـ العٌينة فقط تشترم  (%5.6)عف نفسيا في حيف 

كلقد بررت الفئة المبحكثة ذلؾ بعدـ تكفر األمكاؿ البلزمة لذلؾ،   (54:4الشكؿ . )(عف نفسيا
كالمتتبع أيضان لمصحؼ ككسائؿ اإلعبلـ األخرل يجد أف اإلعبلنات تقتصر عمى إعبلنات تكظيؼ، 
أك طرح عطاءات خاصة بمشاريع كبرامج محددة، الميـ إال أف بعض الجمعيات مثؿ تمؾ التي تعمؿ 

في مجاؿ حقكؽ العامميف تستخدـ الصحؼ في تكعية العماؿ بحقكقيـ، ككذلؾ إحدل الجمعيات 
العاممة في مجاؿ النزاىة كالحكـ الصالح نجدىا تستخدـ المساحات اإلعبلنية في األماكف العامة 

لتكعية الجميكر، كبعض الجمعيات النسكية تستخدـ كسائؿ اإلعبلـ لتكعية النساء بحقكقيف إال أف 
. تمؾ الجمعيات عددىا ضئيؿ جدان كتعد عمى أصابع اليد الكاحدة

 
الممصقات والنشرات الدورية والتقارير ) استخدام المطبوعات في نشر المعمومات 3.5.3.7.4

: (السنوية
 

تقـك الجمعيات كالييئات األىمية باستخداـ الكسائؿ المطبكعة لئلعبلف عف مشاريعيا كبرامجيا، 
ًن بالعمؿ األىمي  كتعتبر تمؾ الكسيمة األكثر استخدامان مف بيف الكسائؿ األخرل كلعميا ارتبطت أصبلن
تحديدان أكثر مف غيرىا مف القطاعات األخرل، كربما يرجع ذلؾ، إلى قمة تكمفتيا مقارنة مع غيرىا 

مف كسائؿ النشر األخرل، كما أنيا أصبحت أحد بنكد مقترح المشركع المقدـ لمحصكؿ عمى التمكيؿ 
.  كىذا ما يدعمو الممكؿ أيضان 

 

30.8%

47.6%

61.6% 64.4%

ممصقات ة رات دكري نش كية ر سن إصدار تقاري كية  ر سن نشر تقاري
 

 
التكزيع النسبي لمعٌينة حسب استخداـ المطبكعات في نشر المعمكمات   : 55.4شكؿ 
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تستخدـ النشرات الدكرية  (%61.6)مف حجـ العٌينة تستخدـ الممصقات كأف  (.%47 )تبيف أف 

تعمؿ عمى نشر ىذه  (%30.8)مف حجـ العٌينة تصدر تقارير سنكية، كأف  (%64.4)الخاصة كأف 
ممف يصدركف التقارير تحتفظ بيا داخؿ الجمعية كأف  (%31.6)التقارير لمعمكـ، في حيف أف 

 (. 55:4الشكؿ )تعرض عمى كزارة االختصاص فقط  (16.8%)
 

الخالصة  
  

لقد تـ تسميط الضكء كمف خبلؿ الفصؿ الرابع عمى كاقع الييئات المرجعية في الجمعيات األىمية، 
ككيفية متابعتيا لعمؿ الجمعيات، كأظيرت النتائج أنيما ال ينسجماف مع أسس كمبادئ الحكـ 

الصالح، كما يتعارضاف مع ما نص عميو قانكف الجمعيات الخيرية الفمسطيني، كما سمطت الدراسة 
الضكء، أيضان، عمى الدكر الذم تمعبو مجالس اإلدارة كمساىمتيا في تيميش دكر الييئات المرجعية 

سناد المياـ الممقاة عمييا إلى اإلدارة التنفيذية التي أصبحت تسٌير  مع تقصيرىا في أداء دكرىا، كا 
أمكر الجمعية كفؽ ما تراه مناسبان، كأصبحت تتفرد بالسيطرة عمى الجمعيات كىيئات العمؿ األىمي 
لما تتمتع بو مف ميارات تخكليا إدارة تمؾ الجمعيات كالعبلقات التي بدأت تنسجيا مع الممكليف، 
كبالتالي العمؿ عمى تكفير الدعـ المالي لممشاريع كالبرامج كالتي أصبحت ىي الجية التي تقرر 

ف اختمفت مع الكثيقة البرنامجية كالنظاـ األساسي لمجمعية .   طبيعة كنكع البرامج التي تنفذىا حتى كا 
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الفصل الخامس 
 
 

االستنتاجات والتوصيات 
 
يتناكؿ ىذا الفصؿ أىـ االستنتاجات كالتكصيات، حكؿ كاقع الحكـ كاإلدارة في الجمعيات كالييئات  

.  ما خميصت إليو نتائج الدراسةؽاألىمية، كؼ
 

:  االستنتاجات 5.1
 

إف نظاـ اإلدارة كالحكـ في الجمعيات كالييئات األىمية التنمكية الفمسطينية، ىك نظاـ طكعي يتككف 
، (الجمعية العمكمية أك الييئة العامة)الييئة المرجعية، : في األساس مف المككنات الثبلث التالية

كالتي تعتبر السمطة العميا في الجمعية، كمجمس اإلدارة ، المفكض مف ًقبؿ الييئة المرجعية بتصريؼ 
دارة شؤكف الجمعية، كالذم يتـ اختياره مف خبلؿ العممية االنتخابية، كلدكرة انتخابية يحدد النظاـ  كا 

الرؤية، الرسالة، ): ىك كجكد كثيقة برنامجية: األساسي لمجمعية مدتيا الزمنية، كالمككف الثالث
تصكغيا الييئة المرجعية، كتتضمف الخطة االستراتيجية لمجمعية، لييسترشد بيا في كضع  (األىداؼ

.  البرامج كالمشاريع التي تنكم الجمعية تنفيذىا
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مككف رابع، ليصبح فيما بعد، مف أىـ عناصر الحكـ في الجمعيات  برز في منتصؼ الثمانينيات،
كالييئات األىمية التنمكية الفمسطينية، أال كىك اإلدارة التنفيذية لمجمعية أك الييئة، كبركز ىذا العامؿ، 
كاف بفعؿ المتغيرات السياسية الخارجية، كمكقع المنظمات األىمية مف الخطاب الدكلي الذم تعامؿ 

معيا كطرؼ ثالث في اإلدارة كالحكـ في المجتمع الفمسطيني إلى جانب القطاع العاـ الحككمي 
كالقطاع الخاص، كقد تميزت أطقـ اإلدارة التنفيذية لمجمعيات بالمينية، كامتبلؾ الدرجات العممية، 

دارتيا ككتابة التقارير، كاالتصاؿ بالممكليف لتجنيد الدعـ البلـز  كالتدريب في مجاؿ إعداد المشاريع كا 
.  لتمكيؿ برامج كمشاريع الجمعيات

 
 في الجمعية، دكف األعضاء في الييئات فكبما أف التدريب كالتأىيؿ ركز عمى المكظفيف التنفيذيي

فقد  أحدث ذلؾ فجكة كبيرة بيف الطرفيف، ففي حيف بدأت اإلدارة التنفيذية  المرجعية كمجالس اإلدارة ،
كتضع لو الخطط االستراتيجية، كتجند األمكاؿ لتنفيذ البرامج  تزداد خبرة في مجاؿ العمؿ األىمي،

ف اختمفت مع الكثيقة البرنامجية لمجمعية، فقد كاف ىناؾ في المقابؿ تراجع  كالمشاريع األىمية  حتى كا 
في قدرات األعضاء في الجمعيات األىميةع بسبب نقص في التأىيؿ مف جية الستحكاذ اإلدارة 

التنفيذية عمى البرامج التدريبية بحجة التفرغ إلدارة شؤكف الجمعية  أك بسبب انشغاؿ األعضاء الدائـ 
ذلؾ أف أعضاء ىذه الجمعيات تحديدان، ىـ أعضاء في أكثر مف جمعية، كبالتالي  مف جية أخرل،

. أصبح مف الصعب عمييـ أف يمارسكا دكران فاعبلن في تمؾ الجمعيات
 

 رقـ قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطينيالتزمت الجمعيات كالييئات األىمية التنمكية ب
، مف حيث كجكد ىيئة مرجعية بالشكؿ ال بالمضمكف، إذ إنيا كقفت عاجزة عف 2000لمعاـ  (1)

ممارسة العممية الديمقراطية داخؿ بناىا التنظيميةع بسبب تضارب مصالح الجمعية كالفئات المستيدفة 
فييا، مع مصالح مجمكعة صغيرة مف األفراد كالذيف يشكمكف مجالس اإلدارة، كاإلدارة التنفيذية كالتي 

انفردت في الحكـ داخؿ تمؾ الجمعيات مف دكف إعطاء أم مجاؿ لمشاركة الييئات المرجعية أك 
.  التدخؿ المجتمعي

 
كىذا أشبو بما يككف - كخمصت الدراسة إلى أف العضكية في الجمعيات مغمقة كغير مفتكحة لمعمـك 

تجمع إدارتيا مجمكعة - المعركفة في الدكؿ الصناعية  (  Non Profit Foundation )بنظاـ 
مصالح مشتركة تعيؽ االنتماء لتمؾ الجمعية، كال تشجع عمى تكسيع قاعدة العضكية، كالذم يظير 
مف خبلؿ عدـ كجكد طمب انتساب لمعضكية في ىذه الجمعيات، إلى جانب عدـ كجكد أية آليات 
الستقطاب أعضاء جدد لعضكية الييئة المرجعية فييا، ما أدل إلى تضاؤؿ حجـ العضكية في 

الييئات المرجعية  كانعزاليا عف المحيط الخارجي االجتماعي، كبالتالي أصبحت غير قادرة  عمى 
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كفي المقابؿ، فإف اعتمادىا عمى التمكيؿ . االستجابة الحتياجات المجتمع المحمي كتحديد أكلكياتو
الخارجي كخاصة األجنبي، أضعؼ قدرتيا عمى مكاجية التأثيرات الخارجية غير المرغكبة، كعدـ 

.  مكقؼ مستقؿ كفؽ رؤية الجمعيةذتمكنيا مف اتخا
 

ستنتجت الدراسة بأف الييئات المرجعية عاجزة عف القياـ بدكرىا، كالمياـ كالمسؤكليات األساسية  كا 
المناطة بيا، كالذم ظير كاضحان مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بتنظيـ االجتماعات السنكية، الذم أدل إلى 
عدـ اطبلع الييئات المرجعية عمى التقارير السنكية اإلدارية كالمالية، كبالتالي عدـ تمكنيا مف تقييـ 
أداء الجمعية كمساءلة مجالس اإلدارة  كقياس مدل التزاـ اإلدارة التنفيذية بتنفيذ البرامج التي تنسجـ 
مع الكثيقة البرنامجية، إلى جانب عدـ تسديد اشتراكات العضكية، الذم يعتبر شرطان أساسيان لتثبيت 

. العضكية حسب ما جاء في القانكف
 

إف ضعؼ الييئات المرجعية الذم جاء نتيجة عدـ ممارستيا دكرىاع أدل إلى ازدياد قكة اإلدارة 
التنفيذية في الجمعيات عمى حساب الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة، ليصبح كجكدىا مجرد إجراء 

.   شكمي أماـ القانكف، كإلضفاء الشرعية أماـ الجميكر كالمجتمع الفمسطيني
 

 عدـ كضكح الرؤية عند مجالس اإلدارة حكؿ دكرىـ في إدارة الجمعيات، جعؿ ىذا الدكر يتضارب إن
مع دكر الييئات المرجعية، فبدالن مف أف يدعـ كجكد الييئات المرجعية، قاـ بتيميش دكرىا مف خبلؿ 

: الممارسات التالية
 

  عدـ االلتزاـ بإجراء االنتخابات بالمكاعيد المقررة، كاإلبقاء عمى مجمس اإلدارة لفترة تفكؽ
. الفترة الزمنية المحددة ليا، مف خبلؿ االمتناع عف الدعكة لعقد انتخابات جديدة

  سيطرة مجالس اإلدارة عمى تحديد العضكية في الييئات المرجعية، كاستفرادىا بقرار تنسيب
األعضاء الجدد، كالذم ال يتـ إال بمكافقة اثنيف مف أعضاء مجمس اإلدارة عمى ترشيح 

العضك جديدع ما أدل إلى تضييؽ نطاؽ العضكية كعدـ السماح ألعضاء جدد باالنتساب 
 .لمجمعية

   إىماؿ كتقصير مجالس اإلدارة في اإلعداد كالدعكة لتنظيـ اجتماعات الييئات المرجعية
كخاصة السنكية منيا، كالتي تمكف الييئات المرجعية مف االطبلع عمى أكضاع الجمعية 

كمناقشة التقارير المالية كاإلدارية السنكية كاختيار مدقؽ حسابات، كغيرىا مف األمكر، التي 
  .   الييئات المرجعية االطبلع عمييا كالمشاركة في مناقشتيا مع مجمس اإلدارةعمى
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مف الكاضح أف مجالس اإلدارة قد عممت عمى تيميش دكر الييئات المرجعيةع بسبب نشكء عبلقة 
تقـك عمى أساس تبادؿ المصالح فيما بيف مجالس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية لمجمعيات كالييئات 

.                                األىمية، عمى حساب المصمحة العامة لمجمعيات بما فييا الييئات المرجعية
 

خفاؽ مجالس  لقد كاف  إلضعاؼ دكر الييئات المرجعية كعدـ قدرتيا عمى مساءلة مجالس اإلدارة  كا 
اإلدارة في أداء دكرىا، كمف ثـ قياـ اإلدارة التنفيذية بأداء المياـ كالمسؤكليات بدالن عنيا، أف أدل إلى 
سيطرة اإلدارة التنفيذية عمى مجمس اإلدارة، خاصة كأف عدـ التزاـ مجالس اإلدارة بإجراء االنتخابات، 

لى فقدانيا صفة الشرعية القانكنيةع ما زاد مف القكة التي  كتجاكزىا المدة القانكنية المحددة ليا، كا 
لذا حرص بعض . تمتمكيا اإلدارة التنفيذية، لتصؿ إلى التدخؿ في سير العممية االنتخابية أحيانان 

أعضاء مجالس تمؾ الجمعيات عمى البقاء في عضكية تمؾ المجالس مف أجؿ تحقيؽ مكانة 
اجتماعية كأىداؼ شخصية ، ككاف ال بد ليا مف إرضاء اإلدارة التنفيذية عمى حساب مصالح 

.  الجمعية
 

لقد سيطرت اإلدارة التنفيذية عمى الجمعيات كالييئات األىمية بحيث أصبحت ال تعتقد بحؽ الييئات 
المرجعية بمساءلتيا، أك التدخؿ في شؤكف الجمعية، كعمى الرغـ مف امتبلكيا ميارات عالية في 

اإلدارة، كفي تجنيد األمكاؿ كاالتصاؿ بالممكليف، إالن أنيا غير قادرة عمى التعامؿ مع الرؤية التنمكية 
العامة كالتكافؽ مع أكلكيات التنمية في فمسطيف، أماـ اإلغراءات كاالمتيازات التي تحصؿ عمييا مف 

 . التمكيؿ الخارجي
 

لقد كاف لكاقع المرأة في الحياة االجتماعية، كتيميش دكرىا الناتج عف العادات كالتقاليد التي تحد مف 
مشاركة المرأة في الحياة العامة، األثر الكاضح عمى دكر المرأة، أيضان، في منظمات العمؿ األىمي، 

فقد عجزت جمعيات كىيئات العمؿ األىمي عف دعـ المرأة كمساندتيا في االنخراط في الحياة العممية، 
كبدا دكر المرأة ميشمان كرمزيان في تمؾ الجمعيات، حيث خمصت الدراسة إلى ذلؾ مف رصدىا لتدني 

مستكل مشاركة المرأة  في عضكية الييئات المرجعية كعضكية مجالس اإلدارة كتدني نسبة تكلي 
 . المرأة منصب رئيس مجمس اإلدارة في الجمعيات كالييئات األىمية

 
 كعمى الرغـ مف الظركؼ التي تحد مف مشاركة المرأة في الحياة العامة، إاٌل أف الجمعيات لـ تضع 

السياسات كاإلجراءات التي تساعد عمى تفعيؿ دكر المرأة في الحياة العامة، إذ غابت آليات استقطاب 
النساء لممشاركة في عضكية الجمعيات، كغاب عف النظاـ اإلساسي ما يشجع عمى زيادة مشاركة 

النساء، باإلضافة إلى عدـ سعي جمعيات العمؿ األىمي لمكصكؿ إلى النساء القادرات عمى المشاركة 
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ثباتيف بجدارة  في قيادة تمؾ الجمعيات، كخاصة بعدما ازدادت فرص التحاؽ النساء بالتعميـ كالعمؿ، كا 
قدرتيف العالية عمى شغؿ مناصب قيادية عديدة في القطاعات المختمفة، لذا مف المستحب  أف تبذؿ 
الجمعيات جيدان أكبر لمبحث عف تمؾ النخبة النسكية، لكي يككف ليا دكر فاعؿ كحقيقي في قيادة تمؾ 

 . الجمعيات

 
إف اإلشكالية في العبلقة بيف اإلدارات بكافة مستكياتيا، أثرت سمبان عمى أداء تمؾ الجمعيات في 
االستجابة الحتياجات المجتمع كأكلكيات التنمية في فمسطيف، كقد بدا ذلؾ كاضحان في استجابتيا 
ألجندة الممكؿ عمى حساب أكلكيات التنمية في فمسطيف، ما أضعؼع أيضان قدرة  تمؾ الجمعيات 

عمى بمكرة رؤية كاضحة حكؿ ضركرة التنكيع بمصادر التمكيؿ التي تعتمد عمييا الجمعيات، فغياب 
التنسيؽ كالتكاصؿ بيف اإلدارات داخؿ تمؾ الجمعيات أسيـ في عدـ تنكع  مصادر التمكيؿ، 

- المصدر األكؿ : كاعتمادىا التمكيؿ الخارجي األجنبي كمصدر كحيدع ما أفقدىا مصدريف ميميف
تمكيؿ المشاريع مف التبرعات مف المجتمع المحمي، كىذا مصدر رئيسي في العمؿ األىمي السابؽ ، 

إنشاء مشاريع مدرة - أما المصدر الثاني كالذم ال يقؿ أىمية عف مصادر التمكيؿ األخرل  فيك 
لمدخؿ تسيـ في اإلنفاؽ عمى الخدمات األخرل التي تقدميا الجمعيات لممكاطنيف كالتي مف الممكف 

إذ إف ما تكصمت إليو . أف تسيـ في ديمكمة عمؿ الجمعية كعدـ خضكعيا لشركط كأجندة الممكؿ
، كالذم يعكس عدـ قدرة الدراسة مف التنكع الكبير في نكع الخدمات التي تقدميا الجمعيات

الجمعيات عمى االلتزاـ برؤية تنمكية كاضحة، ىك نتاج أجندة الممكؿ التي تفرض نفسيا عمى 
الجمعيات كعمى المشاريع التي تنفذىا، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نرل جمعيات تعمؿ في مجاؿ 
الزراعة تنفذ مشركع حفر آبار، ثـ نراىا تتحكؿ في السنة التالية إلى مشركع العمؿ مقابؿ الغذاء، 

كفي فترة أخرل نجدىا تعكد لتقديـ مشاريع حفر اآلبار، أك بناء السبلسؿ الحجرية لتشغيؿ العاطميف 
إف ذلؾ يعكس حالة . عف العمؿ، كتارة تعمؿ عمى إنشاء الحدائؽ المنزلية كمشاريع دعـ لمنساء

التخبط التي تعانييا الجمعيات الناجمة عف إشكالية التمكيؿع لذا ال بد لتمؾ الجمعيات مف العمؿ عمى 
إيجاد مصادر أخرل لتمكيؿ برامجيا كمشاريعيا  كالبحث عف طرؽ أخرل لتجنيد مصادر الدعـ، 

 .  كإقامة مشاريع ربحية تسيـ في اإلنفاؽ عمى مشاريع الجمعية كبرامجيا كتضمف استمراريتيا

جراءات نظامية  يجب أف تدركيا مجالس  إف صياغة الكثيقة البرنامجية يستند إلى أسس عممية كا 
إال اف الدراسة قد تكصمت  إلى أف الجمعيات كالييئات . اإلدارة كالييئات المرجعية في العمؿ األىمي

األىمية تمتمؾ كثيقة برنامجية  تـ إعدادىا مف قبؿ اإلدارة التنفيذية باالستعانة بمجمكعة مف الخبراء 

                                                 
   حكؿ التنكع  في  الفئات  (2.2)حكؿ نكع النشاط  ، كجدكؿ   ( 1.2 )الرجكع الى الفصؿ الثالث  مف البحث في بند خصائص العٌينة جدكؿ رقـ

 المستيدفة
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مف خارج الجمعية، كرغـ امتبلؾ الجمعيات ميارات التخطيط االستراتيجي الذم يتضمف كيفية 
صياغة الكثيقة البرنامجية، إال أف ذلؾ لـ يجبر تمؾ الجمعيات عمى االلتزاـ بتمؾ الكثيقة، كلعؿ مف 
أىـ أسبابو ىك عدـ مشاركة الييئات المرجعية في صياغة الكثيقة البرنامجية أك إجراء أم تعديؿ 

لزاميا بيا إذ إف تمؾ . عمييا ما أضعؼ قدرتيا في الدفاع عف تمؾ الكثيقة أماـ اإلدارة التنفيذية، كا 
في  (الرؤية، الرسالة، األىداؼ): الجمعيات قد قامت بكضع الكثيقة البرنامجية بشكميا الحالي

كالتي كانت استجابة لمتطمبات التمكيؿ التي تتطمب  . 2000السنكات السبع األخيرة أم بعد العاـ 
ضركرة كجكد ىذه الكثيقة، كقد تزامف ذلؾ مع قياـ العديد مف الجمعيات بتنفيذ برامج تدريبية في بناء 

ف كانت ال تتفؽ مع رؤية كأىداؼ تمؾ الجمعيات في األساس إذ إف تمؾ البرامج  المؤسسات، كا 
كقد كاف التخطيط .  حصمت عمى تمكيؿ بشكؿ سخي جدان مف الجيات الممكلة كما زالت

االستراتيجي، الذم يتضمف كيفية صياغة الكثيقة البرنامجية، مف ضمف تمؾ التدريبات، كالذم 
خضعت لو العديد مف الجمعيات،  كبدأت بصياغة الكثيقة الخاصة بيا، إاٌل أف ذلؾ لـ يجبر تمؾ 

الجمعيات عمى االلتزاـ بتمؾ الكثيقة ك بدا كاضحان مف خبلؿ عدـ مصادقة العديد مف الييئات 
المرجعية عمى تمؾ الكثيقة أك المشاركة في صياغتيا أك في إجراء تعديؿ عمييا لقد كانت تمؾ الكثيقة 

البرنامجية مجرد كسيمة نفذتيا اإلدارة التنفيذية مف أجؿ استقطاب التمكيؿ خاصة التمكيؿ األجنبي 
.                                                                                                                            الذم يشترط كجكدىا

عمى الرغـ مف الدكر الميـ كاألساسي لمييئات المرجعية في مساءلة مجالس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية 
حكؿ كيفية تسير أمكر الجمعية  كمدل تطبيقيا لما جاء في الكثيقة البرنامجية الخاصة بالجمعية، 
كمراعاتيا مبادئ الحكـ الصالح في عمميا، كعمى الرغـ مف أف أىمية الدكر الذم كاف مف الممكف 
أف تمعبو تمؾ الييئات المرجعية في إرساء مبادئ الحكـ الصالح في الجمعيات، كالذم يعتبر أساسان 
في عمؿ اإلدارة التنفيذية كيمزميا تطبيقو في عمميا، إال أف تمؾ الييئات قد أظيرت عدـ الجدية في 

كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ ضعؼ السياسات كاإلجراءات التي  (المساءلة كالشفافية كالنزاىة)تطبيؽ قيـ 
: تمكف مف المساءلة الداخمية كالتي تجسدت في النقاط التالية

 عدـ كجكد بند في النظاـ األساسي ينص عمى إجراء عممية المتابعة كالتقييـ في الجمعية  .
 داخؿ الجمعيةـضعؼ مشاركة مجمس اإلدارة كالييئات المرجعية في عممية المتابعة كالتقيي   .
  ،عممية التقييـ كالمتابعة تتـ مف خبلؿ العامميف في الجمعية، الذيف يقكمكف بتقييـ أدائيـ بأنفسيـ

كتقييـ المشاريع كالبرامج مف دكف مشاركة مجالس اإلدارة كالييئات المرجعية، فعممية التقييـ تتـ عمى 
أساس مقارنة اإلنجازات، كمدل تحقيقيا أىداؼ المشاريع التي نفذت، كليس  بمقارنتيا مع الكثيقة 

.  البرنامجية
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 عممية المتابعة كالتقييـ تتـ بناء عمى طمب الممكؿ أكثر مف الييئات المرجعية  .
  عدـ مصادقة الييئات المرجعية عمى التقارير اإلدارية كالمالية السنكية كالمشاركة باختيار مدقؽ

.  حسابات خارجي بشكؿ دائـ

ال تخضع جمعيات كىيئات العمؿ األىمي لممتابعة مف قبؿ جيات االختصاص الحككمية بشكؿ 
ميني كمستمر، بؿ تتـ المتابعة في بعض األحياف، ك لبعض الجمعيات، بحسب التقارير الكاردة 

. لكزارة الداخمية أك كزارة االختصاص

كيمكف إجماؿ ذلؾ في ضركرة تحمؿ كبل الطرفيف  المسؤكلية إلنجاح حالة التعاكف بينيما، إذ إف 
العديد مف الجمعيات ال تقدـ تقاريرىا المالية أك السنكية لكزارة االختصاص، كفي حاؿ قياميا بذلؾ ال 

كما أف الجمعيات تقـك بتقديـ تقاريرىا فقط لكزارة الداخمية، كذلؾ . تتمقى أية تغذية راجعة مف الكزارة
في حاؿ رغبتيا بإجراء انتخابات جديدة، مع العمـ أف العبلقة لكزارة الداخمية في اإلشراؼ عمى 

أعماؿ الجمعية بؿ تسند تمؾ الميمة إلى كزارة االختصاص، كيقتصر دكر كزارة الداخمية عمى منح 
امتناع :  ، إذان ىناؾ تقصير مف الجانبيف، الجانب األكؿالتراخيص البلزمة لتأسيس الجمعية

الجمعيات عف تقديـ التقارير السنكية لمكزارة المختصة، مع أف ذلؾ مف كاجباتيا كما نص عميو 
بكجكب تقديـ التقارير خبلؿ أربعة شيكر مف انتياء السنة، كالمرتبط أساسان بمصادقة : القانكف

الييئات المرجعية عمى التقارير المالية السنكية في الغالب، إذ إف التقارير يجب أف تككف مصادقة 
كالجانب الثاني يتعمؽ بتقصير كزارة . مف الييئات المرجعية قبؿ تقديميا لكزارة االختصاص

االختصاص في أداء عمميا، كالتي ال تتكاصؿ مع الييئات كالجمعيات بشكؿ مناسب، فيي ال تطمب 
مف الجمعيات تقديـ التقارير، كما أنيا في حاؿ استبلـ التقارير ال تكٌفر تغذية راجعة لمجمعيات، 
كذلؾ يبدك كاضحان مف عدـ مساءلة الجمعيات حكؿ االختبلؼ فيما بيف المشاريع كالبرامج التي 

تنفذىا كالرؤية كاألىداؼ الحقيقية التي يتضمنيا النظاـ األساسي لمجمعية، كانعكاس ذلؾ عمى تنكع 
البرامج كالمشاريع التي تنفذىا تمؾ الجمعيات، في الكقت الذم يتمتع الممكؿ بالنصيب األكبر مف 

.  عممية المتابعة كالتقييـ لبرامج كمشاريع الجمعيات

تعاني الجمعيات كالييئات األىمية مف ضعؼ في تطبيؽ مبدأ الشفافية في نشر المعمكمات، فيي 
:  تفتقر إلى كجكد سياسات أك إجراءات متبعة لتعزيز مبدأ الشفافية في نشر المعمكمات كمنيا

  عدـ كجكد قرار مف مجالس اإلدارة يحث عمى نشر المعمكمات كنشر التقارير الدكرية كالسنكية
 . حكؿ برامجيا كأنشطتيا

                                                 
  15/04/2007مقابمةة مع السيد أمجد ابكشممة نائب مدير عاـ المنظمات األىمية في كزارة الداخمية بتاريخ.   
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 عدـ تخصيص بند في المكازنات السنكية خاص بنشر المعمكمات . 

 االنتقائية في نشر المعمكمات عمى المكقع اإللكتركني لمجمعية . 

  استخداـ الصفحة اإللكتركنية الستقطاب الممكؿ  أكثر مف التركيز عمى الجميكر الفمسطيني كبدا
 .  ذلؾ كاضحان مف خبلؿ االىتماـ بصفحة المغة اإلنجميزية أكثر مف المغة العربية

  عدـ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ لئلعبلف عف برامج كمشاريع الجمعية كالتقارير المالية كاإلدارية
 . كالخطة االستراتيجية

 قمة استخداـ المكاد المطبكعة كالنشرات الدكرية. 

 عمى الرغـ مما اتفؽ عميو المفكركف كالباحثكف في مجاؿ الحكـ الصالح، مف صعكبة االلتزاـ التاـ 
بتطبيقات مبادئ الحكـ الصالح إاٌل أف الدراسة قد أظيرت أف ىناؾ غيابان كبيران في تطبيؽ مبادئ 

الحكـ الصالح في عمؿ الييئات المرجعية كمجالس اإلدارة في الجمعيات كالييئات التنمكية 
الفمسطينية، األمر الذم يتحمؿ مسؤكليتو الطرفاف معان، ففي المقاـ األكؿ تمؾ الييئات المرجعية التي 
تخمت عف القياـ بالمسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا كذلؾ مجالس اإلدارة كعدـ التزاميا بما أعطتو إياىا 

الييئات المرجعية مف خبلؿ تفكيضيا إلدارة شؤكف الجمعية، كتعدييا عمى صبلحيات الييئات 
عطاء اإلدارة التنفيذية صبلحيات مطمقة دكنما أية رقابة أك متابعة  المرجعية مع إىماليا دكرىا، كا 

لقد عكس تمؾ الحالة ما خمصت إليو نتائج الدراسة، كالتي تطرقت إلييا الباحثة بشكؿ كاضح في . ليا
النتائج التي تضمنيا الفصؿ الرابع، مف خبلؿ إجابة المبحكثيف عف االستبانة التي تمت تعبئتيا مف 

 . خبلؿ المقاببلت التي أجرتيا الباحثة مع المدراء العاميف أك التنفيذيف في الجمعيات عٌينة الدراسة

 : التوصيات 2.5

استنادان إلى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج، كلكي تحقؽ الدراسة أحد أىـ أىدافيا في كضع 
تكصيات قد تسيـ في تحسيف أداء المنظمات األىمية، كتساعد عمى تخفيؼ حدة اآلثار المترتبة عمى 
عدـ االلتزاـ بتطبيقات مبادئ الحكـ الصالح، فإف الباحثة تضع مجمكعة مف التكصيات قد تسيـ في 

:  حؿ اإلشكالية

عمى الييئات المرجعية أف تيفٌعؿ دكرىا في متابعة عمؿ الجمعيات كالييئات األىمية، كأف تستعيد : أكالن 
 : مكانتيا فييا، كذلؾ مف خبلؿ اإلجراءات المقترحة التالية

  لغاء أم بند  في النظاـ أف تتكلى الييئات المرجعية أمر قبكؿ أعضاء جدد في الجمعية، كا 
.  األساسي ينص عمى تخكيؿ مجمس اإلدارة المكافقة عمى العضكية في الجمعيات
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  أف تقـك الييئة المرجعية بتشكيؿ لجنة تحضيرية لبلنتخابات تحضر كتعد ك تدعك إلى عقد 
 .المؤتمر االنتخابي النتخاب مجمس إدارة جديد ليا في المكعد المحدد

بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية، قد تضمف بعض  (1)عمى الرغـ مف أف قانكف رقـ : ثانيان 
النصكص التي تنظـ عمؿ الييئات المرجعية كمجالس االدارة  كتضع بعض األسس لكيفية إدارة 
الشؤكف المالية كاإلدارية، إال أنو ما زاؿ بحاجة إلى تعديبلت عمى بعض المكاد فيو، ما يعزز قيـ 

:  النزاىة كالشفافية كالمساءلة كمنيا
 

  أف يحدد القانكف عدد أعضاء الييئات المرجعية، بحيث ال يقؿ عدد أعضاء الييئات المرجعية 
. ألية جمعية أك ىيئة عف ثبلثة أضعاؼ مجمس اإلدارة خاصة بعد السنة األكلى مف التأسيس

  مف % 5 أف يحدد القانكف نسبة زيادة سنكية في عدد أعضاء الييئات المرجعية، بما اليقؿ عف
عدد األعضاء مع احتراـ شركط العضكية التي يحددىا النظاـ األساسي لمجمعية أك الييئة 

 . كمراعاة حجـ المجتمع الذم تمثمو تمؾ الجمعيات 

  أف يحدد القانكف عدـ جكاز أف يشغؿ العضك ذاتو في مجمس اإلدارة، العضكية  في مجمس
 .  اإلدارة أكثر مف مرتيف متتاليتيف

 أف يتضمف القانكف نصان يمـز الجمعيات بنشر تقاريرىا المالية كاإلدارية في الصحؼ المحمية . 

 
أما في ما يتعمؽ بدكر كزارة االختصاص التي تعمؿ عمى تنظيـ عمؿ الجمعيات كالييئات :  ثالثان 

: األىمية كاإلشراؼ عمى نشاطاتيا، تقترح الباحثة التكصيات التالية
 

  العمؿ عمى تشكيؿ دكائر مختصة في الكزارات المختمفة لئلشراؼ عمى جمعيات العمؿ األىمي
 . كأف تعمؿ عمى تكفير العدد البلـز مف المكظفيف ذكم الخبرة كالكفاءة في العمؿ األىمي

  أف تطمب كزارة االختصاص مف الييئات كالجمعيات األىمية تقديـ التقارير المالية كاإلدارية في
 .  مكعدىا المحدد، كأف تتخذ اإلجراءات البلزمة ضد الجمعيات غير الممتزمة

 

  اف تدعك كزارة االختصاص الجمعيات إلى عقد انتخابات الجمعيات كالييئات في مكعدىا
 . المحدد، كاتخاذ اإلجراءات البلزمة ضد الجمعيات المخالفة

 
  أف تعمؿ كزارة اإلختصاص عمى تكثيؼ التنسيؽ كالتعاكف مع جمعيات كىيئات العمؿ األىمي بما

 . يخدـ الصالح العاـ 
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  أف تخصص السمطة الكطنية الفمسطينية بندان في مكازنتيا كما في الدكؿ األخرل  لدعـ الجمعيات
كالييئات األىمية لكي تحمييا مف الخضكع لسيطرة التمكيؿ الخارجي كبما يفرضو مف أجندة 

 .عمييا

 
:  عمى صعيد جمعيات كىيئات العمؿ األىمي: رابعان 
 

تشكيؿ اتحادات نكعية لمجمعيات كالييئات األىمية حسب القطاعات المختمفة تعمؿ عمى تنظيـ العمؿ 
 : األىمي كيككف مجاؿ عمميا

 

العمؿ عمى صياغة مدكنة سمكؾ تمتـز بيا الجمعيات كالييئات األىمية تككف نابعة مف قناعات - ا
تمؾ الجمعيات كاف تعمؿ عمى صياغتيا بنفسيا ال أف تفرض عمييا مف أطراؼ أخرل كما يصؿ في 

. الكقت الحالي 
 
إعداد ميثاؽ شرؼ ينظـ العمؿ األىمي الفمسطيني بما يعزز قيـ النزاىة كالمساءلة كالشفافية تمتـز - ب

. بو الجمعيات األعضاء مف خبلؿ مشاركتيا في كضع ىذا الميثاؽ كصياغتو 
 

-  ج
 

التنسيؽ كالتشبيؾ بيف جمعيات كىيئات العمؿ األىمي، لتحقيؽ أكبر قدر مف التكامؿ فيما بينيا،   -د
. في نكعية الخدمات المقدمة لممكاطنيف كمنع تكرار البرامج كالمشاريع عمى حساب نكعيتيا

 

أف تعمؿ الجمعيات كىيئات العمؿ األىمي عمى صياغة أجندة كطنية، تحدد مف خبلليا أكلكيات -ق
التنمية كاحتياجات الفئات الميمشة في المجتمع الفمسطيني كالدكر الذم مف الممكف أف يمعبو القطاع 

. األىمي في ىذا المجاؿ 
 

أف تكثؼ جيكدىا مف أجؿ فرض أجندتيا، كمنع الممكليف مف فرض أجندتيـ الخاصو عمى تمؾ -ك
. الجمعيات
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:  أما فيما يخص العامميف في تمؾ الجمعيات فبل بد مف اف 

 
العمؿ عمى إنشاء شبكة حماية لمكظفي قطاع العمؿ األىمي تكفر ليـ الضماف اإلجتماعي - أ

. كالتأميف الصحي كغيرىا مف البرامج التي تعطييـ الشعكر باألمف الكظيفي كاألماف االجتماعي

أف تقـك الييئات المرجعية، كؿ في مؤسستو، بتحديد سمـ ركاتب يتناسب مع حجـ األعماؿ -  ب
.  التي يقـك بيا مكظفك الجمعيات كالييئات األىمية 
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المالحق 
 

قائمة الجمعيات كالييئات التنمكية عينة الدراسة  : 1.2ممحؽ 
    

تعبئة االستمارة العنوان اسم الجمعية 
نعـ راـ اهلل جمعية اإلغاثة الزراعية 
رفض راـ اهلل  (   PNGO)شبكة المنظمات األىمية 
رفض راـ اهلل جمعية القطاف لمطفؿ  

رفض البيرة  مكاطف  –المعيد الفمسطيني لمدراسات الديمقراطية 
رفض البيرة جمعية اإلغاثة الطبية الفمسطينية  
رفض راـ اهلل جمعية المرأة العاممة الفمسطينية   

رفض القدس مركز الدراسات النسكية  
نعـ راـ اهلل طاقـ شؤكف المراة  

رفض راـ اهلل مركز عبلج كضحايا التعذيب  
رفض القدس  جمعية الشباف المسيحية 

رفض راـ اهلل جمعية الشابات المسيحيات  
رفض راـ اهلل بياالرا    - الييئة الفمسطينية لئلعبلـ كتفعيؿ دكر الشباب

رفض القدس مؤسسة الرؤيا الفمسطينية  
نعـ راـ اهلل أماف  - االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة كالمسائمة 

نعـ راـ اهلل ( DCI )جمعية الحركة العالمية لمدفاع عف االطفاؿ 
نعـ راـ اهلل معا - مركز العمؿ التنمكم 

نعـ راـ اهلل معيد الصحة كالتنمية كالمعمكمات كالسياسات  
نعـ راـ اهلل بانكراما   - المركز الفمسطيني لممديمقراطية كتنمية المجتمع 

رفض الخميؿ مركز االستقبلؿ لئلعبلـ كالتنمية  
رفض الخميؿ مركز أبحاث االراضي  
نعـ راـ اهلل تامر لمتمعيـ المجتمعي  

نعـ راـ اهلل اتحاد لجاف العمؿ الزراعي  
نعـ البيرة  مؤسسسة لجاف العمؿ الصحي  

ال راـ اهلل جمعية العمؿ النسكم 
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نعـ راـ اهلل اتحاد المزارعيف الفاسطينيف  
نعـ راـ اهلل المركز الفمسطيني لقضايا السبلـ كالديمقراطية 

نعـ البيرة  فاتف  –الشركة الفمسطينية لئلقرض كالتنمية 
ال القدس منتدل الفكر العربي  

نعـ راـ اهلل الممتقى المدني  
نعـ القدس مركز المصادر لمطفكلة المبكرة  

ال القدس نفيد  - المؤسسة الكطنية لئلستثمار كاإلنماء 
نعـ القدس المركز الفمسطيني لئلرشاد  

نعـ جنيف .  جمعية أصدقاء المريض 
ال راـ اهلل مركز المراة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي  

نعـ راـ اهلل "  أصالة " الجمعية الفمسطينية لصاحبات األعماؿ 
ال راـ اهلل مركز إبداع المعمـ  

نعـ راـ اهلل جمعية مركز الديمقراطية كحقكؽ العامميف  
نعـ طكلكـر المركز الثقافي لتنمية الطفؿ  

ال نابمس مركز المنيؿ الثقافي لتطكير المراة كالطفؿ  
ال نابمس مركز حكاء الثقافي 

نعـ الخميؿ مركز الخدمات الزراعية 
نعـ الخميؿ رابطة الشباب الفمسطيني 

نعـ بيت لحـ بديؿ - المركز الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطف كاالجئيف 
نعـ البيرة المركز العربي لمتطكير الزراعي 

نعـ الخميؿ المركز الفمسطيني لمطفكلة كالتنمية  
نعـ بيت لحـ    أريج - مركز االبحاث التطبيقية 

ال بيت لحـ مركز التطكير المائي كالبيئي  
ال راـ اهلل المكرد مركز تطكير المعمـ  

نعـ البيرة مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء  
نعـ راـ اهلل اإلتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية  

نعـ راـ اهلل مجمكعة الييدركلكجيف 
نعـ طكلكـر أصدقاء المريض الخيرية 
نعـ راـ اهلل تعاكف لحؿ الصراعات 
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نعـ نابمس جمعية المستقبؿ الفمسطيني لمتنمية كالديمقراطية 
نعـ راـ اهلل الييئة الكطنية لممؤسسات األىمية  

نعـ راـ اهلل المركز الفمسطيني لقضايا السبلـ كالديمقراطية 
                          

 
 حكؿ تعبئة اإلستمارة : مبلحظات 

 
      لـ تتمكف الباحثة مف الكصكؿ لتمؾ الجمعيات ألسباب مختمفة خارجة عف إرادتيا :  ال . 

    الجمعيات التي كافقت عمى تعبئة اإلستمارة، كلـ تمانع مف نشر إسميا :   نعـ   .
  الجمعيات التي رفضت تعبئة اإلستمارة بالرغـ مف المحاكالت الجدية مف الباحثة   :  رفض

 . سكاء مف خبلؿ رفض تحديد مكعد، أك أرسمت إلييـ كلـ يكافقكا عمى تعبئتيا 

 



 144 

  2.2ممحق   

 
 ـ بشأف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية2000لسنة  (1)قانكف رقـ 

 
 
 
 

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية 

 ىجرية المعمكؿ بو 1327 رجب سنة 29بعد االطبلع عمى قانكف الجمعيات العثماني الصادر في 
ـ بشأف الجمعيات الخيرية 1966 لسنة 33في محافظات غزة، كعمى قانكف الجمعيات الخيرية رقـ 

كالييئات االجتماعية المعمكؿ بو في محافظات الضفة، كعمى مشركع القانكف المقدـ مف مجمس 
 :ـ أصدرنا القانكف التالي25/5/1999الكزراء، كبعد مكافقة المجمس التشريعي، بتاريخ 

 
 الفصل األول

( 1)مادة 
 

لمفمسطينييف الحؽ في ممارسة النشاط االجتماعي كالثقافي كالميني كالعممي بحرية بما في ذلؾ الحؽ 
. في تشكيؿ كتسيير الجمعيات كالييئات األىمية كفقان ألحكاـ ىذا القانكف

 (2)مادة 
 

تعريفات 
 

يككف لؤللفاظ كالعبارات التالية الكاردة في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة 
 .عمى خبلؼ ذلؾ

 
 

 . كزارة الداخمية:الوزارة
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.  الكزارة التي يندرج النشاط األساسي لمجمعية ضمف اختصاصيا:الوزارة المختصة
 . كزير الداخمية:الوزير

 . الجية المختصة التي تنشأ في الكزارة:الدائرة

ىي شخصية معنكية مستقمة تنشأ بمكجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة : الجمعية أو الهيئة
أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ دكف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ اقتسامو 

 .بيف األعضاء أك لتحقيؽ منفعة شخصية

 أية جمعية خيرية أك ىيئة غير حككمية أجنبية يقع مقرىا أك مركز :الجمعية أو الهيئة األجنبية
 .عدد أعضائيا مف األجانب نشاطيا الرئيسي خارج األراضي الفمسطينية أك كانت أغمبية

 ىي الييئة العامة المككنة مف مجمكع أعضاء الجمعية كىي السمطة العميا في :الجمعية العمومية
 .الجمعية أك الييئة

 . مجمس إدارة الجمعية أك الييئة:مجمس اإلدارة

.  تكحيد جمعيتيف أك ىيئتيف أك أكثر في جمعية أك ىيئة كاحدة ذات شخصية معنكية جديدة:اإلدماج
 ائتبلؼ جمعيتيف أك ىيئتيف أك أكثر بحيث ينشأ عنيا ىيئة تمثيمية كاحدة كتحتفظ كؿ منيا :االتحاد

 .بشخصيتيا المعنكية المستقمة

 أية خدمة أك نشاط اجتماعي أك اقتصادم أك ثقافي أك أىمي أك تنمكم أك غيره يقدـ :النشاط األهمي
 تطكعان أك اختياريان كمف شأنو تحسيف مستكل 

المكاطنيف في المجتمع اجتماعيان أك صحيان أك مينيان أك ماديان أك ركحيان أك فنيان أك رياضيان أك ثقافيان أك 
 .تربكيان 

 
 

 الفصل الثاني
تسجيل الجمعيات والهيئات 

( 3)مادة 
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تنشئ الكزارة دائرة تعنى بشؤكف تسجيؿ الجمعيات كالييئات بالتنسيؽ مع الكزارة المختصة كتحتفظ 

 :الدائرة لغايات تنفيذ ىذا القانكف بما يمي

 .سجؿ تقيد فيو طمبات التسجيؿ بأرقاـ متسمسمة تبعان لتاريخ تقديميا

سجؿ عاـ لجميع الجمعيات كالييئات التي تـ تسجيميا مدكف فيو أسماء كمراكز نشاطيا كأىدافيا كأية 
 .معمكمات أخرل تراىا الدائرة ضركرية لذكم الشأف لبلطبلع عمييا

سجؿ آخر يسجؿ فيو أسماء الجمعيات كالييئات التي رفض تسجيميا مبينان أىدافيا كأسباب رفضيا 
. كأية معمكمات إضافية ترل الدائرة ضركرة لتسجيميا

 (4)مادة 
إجراءات التسجيؿ 

 
عمى مؤسسي الجمعية أك الييئة تقديـ طمب خطي مستكؼو لمشركط إلى الدائرة المختصة في كزارة 
الداخمية كمكقع مف ثبلثة عمى األقؿ مف المؤسسيف المفكضيف بالتسجيؿ كالتكقيع عف الجمعية أك 

 .الييئة، كمرفؽ بثبلث نسخ مف النظاـ األساسي مكقعة مف أعضاء المجنة التأسيسية

كعمى كزير الداخمية أف يصدر قراره بشأف استيفاء الطمب لشركط التسجيؿ خبلؿ مدة ال تزيد عف 
كفي حالة تقديـ بيانات إضافية أك استكماؿ النكاقص الستيفاء التسجيؿ تبدأ . شيريف مف تاريخ تقديمو

 .مدة الشيريف مف تاريخ تقديـ ىذه البيانات

إذا انقضت مدة الشيريف عمى كركد الطمب لمدائرة دكف اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أك الييئة مسجمة 
 .بحكـ القانكف

في حالة صدكر قرار مف الكزير برفض التسجيؿ يجب أف يككف القرار مسببان كيحؽ لمقدمي الطمب 
الطعف فيو أماـ المحكمة المختصة خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثكف يكمان مف تاريخ تبميغيـ قرار الرفض 

. خطيان 

( 5)مادة 
 

 :مع مراعاة أحكاـ القانكف يجب أف يشتمؿ النظاـ األساسي عمى البيانات التالية
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 .اسـ الجمعية أك الييئة كعنكانيا كالغرض منيا كمقرىا الرئيسي

 .مكارد الجمعية أك الييئة ككيفية استغبلليا أك التصرؼ بيا

 .شركط العضكية كأنكاعيا كأسباب انتيائيا كاشتراكات األعضاء

 .الييكؿ التنظيمي لمجمعية أك الييئة ككيفية تعديؿ النظاـ األساسي ككيفية اندماجيا أك اتحادىا

 .كيفية انعقاد الجمعية العمكمية

 .طرؽ المراقبة المالية

. قكاعد حؿ الجمعية أك الييئة ككيفية التصرؼ بأمكاؿ كأمبلؾ الجمعية أك الييئة عند حميا

( 6)مادة 
 

تتكلى الكزارة المختصة مسؤكلية متابعة عمؿ الجمعيات كالييئات كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كلمكزارة 
متابعة نشاط أية جمعية أك ىيئة بمكجب قرار خطي مسبب صادر عف الكزير المختص في كؿ 

حالة، لمتثبت مف أف أمكاليا صرفت في سبيؿ الغرض الذم خصصت مف أجمو ككفقان ألحكاـ ىذا 
القانكف كنظاـ الجمعية أك الييئة كعمى الجمعية أك الييئة تمكيف الكزارة مف تنفيذ ىذا القرار لمتثبت 

. مف أنيا تقـك بأعماليا كفؽ أحكاـ ىذا القانكف كنظاميا األساسي

( 7)مادة 
 

تتمتع الجمعيات كالييئات بالشخصية االعتبارية كبذمة مالية مستقمة فكر تسجيميا طبقان ألحكاـ ىذا 
. القانكف كال يجكز ليا ممارسة نشاطاتيا قبؿ التسجيؿ

( 8)مادة 
 

 .يتـ نشر قرار تسجيؿ الجمعية أك الييئة في الجريدة الرسمية

 

 الفصل الثالث
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حقكؽ ككاجبات الجمعيات كالييئات 
( 9)مادة 

 
 :كفقان ألحكاـ القانكف

. ألية جمعية أك ىيئة أىمية حؽ تممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة لتحقيؽ أىدافيا
يجكز ألية جمعية أك ىيئة أىمية أجنبية تممؾ األمكاؿ غير المنقكلة شريطة الحصكؿ عمى إذف بذلؾ 

 .مف مجمس الكزراء كبتنسيب مف الكزير المختص

كال يجكز ألية جمعية أك ىيئة أىمية أجنبية التصرؼ باألمكاؿ غير المنقكلة إال بمكافقة مجمس 
. الكزراء

( 10)مادة 
 

تقكـ عبلقة الجمعيات كالييئات بالكزارات المختصة عمى أساس مف التنسيؽ كالتعاكف كالتكامؿ لما 
. فيو الصالح العاـ

 
 (11)مادة 

 
سجبلت الجمعية أك الييئة  

 
تحتفظ الجمعية أك الييئة في مقرىا الرئيسي بالسجبلت المالية كاإلدارية الرسمية المتضمنة جميع 

 :المعامبلت المالية كالقرارات اإلدارية كالبيانات التالية

. المراسبلت الصادرة عنيا كالكاردة إلييا في ممفات خاصة كسجبلت منظمة
. النظاـ األساسي ليا كأسماء أعضاء مجمس إدارتيا في كؿ دكرة انتخابية كتاريخ انتخابيـ

. أسماء جميع أعضاء الجمعية أك الييئة أك المؤسسة مع ذكر ىكياتيـ كأعمارىـ كتاريخ انتسابيـ
 .محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة بصكرة متسمسمة

 .محاضر اجتماعات الجمعية العمكمية
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. سجؿ الكاردات كالمصركفات عمى كجو مفصؿ كفقان لؤلصكؿ المالية

( 12)مادة 
 

عمى كؿ جمعية أك ىيئة إيداع بياف بكؿ تعديؿ أك تغيير يطرأ عمى مركزىا أك نظاميا أك أىدافيا أك 
، كذلؾ خبلؿ مدة "الدائرة المختصة"أغراضيا أك أم تغيير في مجمس إدارتيا كمو أك بعضو لدل 

 .أقصاىا شير كاحد مف تاريخ إجراء التغيير أك التعديؿ

( 13)مادة 
 

تقدـ الجمعية أك الييئة لمكزارة المختصة في مكعد ال يتعدل أربعة أشير مف نياية السنة المالية 
 :تقريريف مقريف مف الجمعية العمكمية

. سنكم يحتكم عمى كصؼ كامؿ لنشاطات الجمعية أك الييئة خبلؿ العاـ المنصـر
مالي مصدؽ مف قبؿ مدقؽ حسابات قانكني كيتضمف بشكؿ تفصيمي كامؿ إيرادات كمصركفات 

. الجمعية أك الييئة حسب األصكؿ المحاسبية المعمكؿ بيا

( 14)مادة 
 

تعفى الجمعيات كالييئات مف الضرائب كالرسـك الجمركية عمى األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة 
شريطة عدـ التصرؼ بيا خبلؿ مدة تقؿ عف . البلزمة لتنفيذ أىدافيا الكاردة في نظاميا األساسي

. خمس سنكات ألغراض تخالؼ أىدافيا ما لـ تسدد عنيا الضرائب كالرسـك الجمركية المستحقة

( 15)مادة 
 

لمجمعيات كالييئات الحؽ في إقامة األنشطة كتأسيس المشاريع المدرة لمدخؿ شريطة أف يستخدـ 
 .الدخؿ المتحصؿ لتغطية أنشطتيا لمنفعة الصالح العاـ

 .كيحؽ ليا فتح فركع داخؿ فمسطيف

 

 الفصل الرابع
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مجمس اإلدارة 
( 16)مادة 

 
يككف لكؿ جمعية أك ىيئة مجمس إدارة يتككف مف عدد ال يقؿ عف سبعة أعضاء كال يزيد عمى ثبلثة 

نياء عضكيتيـ في النظاـ األساسي  عشر عضكان كتحدد طريقة تشكيمو ككيفية اختيار أعضائو كا 
 .لمجمعية أك الييئة

ال يجكز أف يضـ مجمس اإلدارة عضكيف أك أكثر يجمع بينيما صمة قرابة مف الدرجتيف األكلى 
. كالثانية

( 17)مادة 
 

. يعتبر مجمس اإلدارة في أية جمعية أك ىيئة أىمية مسؤكالن عف جميع أعماليا كنشاطاتيا
يمثؿ الرئيس أك مف ينكب عنو بمكجب النظاـ في حالة غيابو الجمعية أك الييئة أماـ الغير كيقـك 
. بالتكقيع نيابة عنيا عمى جميع المكاتبات كالعقكد كاالتفاقيات التي تتـ بينيا كبيف الجيات األخرل

 (18)مادة 
 

اختصاصات مجمس اإلدارة 
 

 :يختص مجمس اإلدارة بما يمي

عداد المكائح أك األنظمة كالتعميمات البلزمة  .إدارة شؤكف الجمعية أك الييئة كا 

تعييف المكظفيف البلزميف لمجمعية أك الييئة كتحديد اختصاصاتيـ أك إنياء خدماتيـ كفقان ألحكاـ 
. القانكف

 .تككيف المجاف التي يراىا الزمة لتحسيف العمؿ كتحديد اختصاص كؿ منيا

 .إعداد الحساب الختامي عف السنة المالية المنتيية كمشركع المكازنة لمسنة الجديدة

. تقديـ التقارير السنكية اإلدارية كالمالية كأية خطط كمشاريع مستقبمية لمجمعية العمكمية
. دعكة الجمعية العمكمية لجمسة عادية أك غير عادية لبلجتماع كتنفيذ قراراتيا طبقان ألحكاـ القانكف
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متابعة أية مبلحظات كاردة مف الدائرة أك الكزارة أك الجيات الرسمية المختصة فيما يتعمؽ بنشاط 
. الجمعية أك الييئة كالرد عمييا

( 19)مادة 
 

يجرم تحديد اختصاصات الرئيس كنائبو كأميف السر كأميف الصندكؽ كباقي أعضاء مجمس اإلدارة 
. ألية جمعية أك ىيئة كفقان لنظاميا األساسي كالئحتيا الداخمية بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف

( 20)مادة 
 

. ال يجكز الجمع بيف عضكية مجمس اإلدارة كالعمؿ في الجمعية أك الييئة بأجر

( 21)مادة 
 

. ينعقد مجمس اإلدارة بصكرة عادية مرة كؿ ثبلثة أشير عمى األقؿ بدعكة مف الرئيس أك نائبو
ينعقد مجمس اإلدارة بصكرة استثنائية كمما دعت الضركرة لذلؾ بدعكة مف الرئيس أك نائبو أك بطمب 

 .مف ثمث أعضائو

 .تككف اجتماعات المجمس صحيحة بحضكر ثمثي أعضائو

. في جميع الحاالت تتخذ قرارات مجمس اإلدارة باألغمبية المطمقة

( 22)مادة 
 

عند تعذر اجتماع مجمس اإلدارة بسبب االستقالة أك الكفاة يتكلى مف تبقى مف مجمس اإلدارة 
ميمة المجمس لمدة أقصاىا شير كتتـ دعكة الجمعية العمكمية خبلؿ نفس  (باعتبارىـ لجنة مؤقتة)

 .المدة الختيار مجمس إدارة جديد

إذا كانت االستقالة جماعية أك لـ تقـ المجنة المؤقتة بمياميا المذككرة في الفقرة األكلى مف ىذه المادة 
يقـك الكزير بتعييف لجنة مؤقتة مف بيف أعضاء الجمعية العمكمية لتقـك بمياـ مجمس اإلدارة لمدة 

. أقصاىا شير كلدعكة الجمعية العمكمية لبلنعقاد خبلؿ ذات األجؿ الختيار مجمس إدارة جديد
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 الفصل الخامس
الجمعية العمكمية 

 (23)مادة 
 

تشكيميا كاختصاصيا  
 

 :بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف

يحدد النظاـ األساسي لمجمعية أك الييئة طبيعة تشكيؿ الجمعية العمكمية لمجمعية أك الييئة، بحيث 
تتككف مف جميع األعضاء الذيف أكفكا التزاماتيـ كفقان لمنظاـ األساسي، كتعقد الجمعية العمكمية 

اجتماعان عاديان مرة كاحدة كؿ سنة عمى األقؿ، لمنظر في تقرير مجمس اإلدارة عف نشاطات الجمعية 
أك الييئة كتقرير مدقؽ الحسابات عف مركزىا المالي كالمصادقة عميو كتعييف مدقؽ الحسابات كغير 

 .ذلؾ مف المسائؿ التي يرل المجمس إدراجيا في جدكؿ األعماؿ

تختص الجمعية العمكمية بكضع السياسات كالتكجيات العامة لمجمعية أك الييئة كانتخاب أعضاء 
 .مجمس اإلدارة كفقان لنظاميا األساسي

تصدر القرارات باألغمبية المطمقة ألعضاء الجمعية العمكمية فيما يختص بتعديؿ النظاـ األساسي 
كبأغمبية ثمثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحؿ الجمعية أك الييئة أك بإدخاؿ تعديؿ في نظاميا 
يتعمؽ بغرض الجمعية أك عزؿ أعضاء مجمس اإلدارة أك اتحادىا أك إدماجيا ما لـ يرد في النظاـ 

 .نص يشترط أغمبية أكثر مف ذلؾ

 (24)مادة 
 

االجتماع غير العادم  
 

. يجكز لثمث أعضاء الجمعية العمكمية ألية جمعية أك ىيئة طمب دعكتيا الجتماع غير عادم

 (25)مادة 
 

يعتبر اجتماع الجمعية العمكمية لمجمعية أك الييئة قانكنيان بحضكر األغمبية المطمقة ألعضائيا فإذا 
لـ تتكفر األغمبية المطمقة يؤجؿ االجتماع إلى جمسة أخرل تعقد خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر 
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يكمان مف تاريخ االجتماع األكؿ كيككف االنعقاد فييا صحيحان بمف حضر مف األعضاء شريطة إال 
 .يقؿ عددىـ عف ثمث أعضاء الجمعية أك الييئة

 
 

 الفصل السادس
اإلدماج كاالتحاد 

( 26)مادة 
 

يجكز لجمعيتيف أك ىيئتيف أك أكثر أف تندمجا معان دكف أف يؤثر ذلؾ عمى حقكؽ اآلخريف تجاه كؿ 
 .منيما قبؿ الدمج

عمى ممثمي الجمعيات أك الييئات المندمجة أف يبادركا بتسميـ جميع األمكاؿ كالمستندات الخاصة إلى 
 .الجمعية المندمج فييا

ال تسأؿ الجمعية أك الييئة الجديدة عف التزامات الجمعية أك الييئة المندمجة فييا إال في حدكد ما آؿ 
 .إلييا مف أمكاؿ تمؾ الجمعيات كحقكقيا مف تاريخ اإلدماج

( 27)مادة 
 

يجكز لثبلث جمعيات أك ىيئات أىمية أك أكثر أف تككف فيما بينيا اتحادان، كما يجكز ليذه االتحادات 
. أف تشكؿ فيما بينيا اتحادان عامان عمى أف يككف االنضماـ إليو طكعيان 

( 28)مادة 
 

يجكز ألية جمعية أك ىيئة أف تشترؾ أك تنتسب إلى أية منظمة أك اتحاد عربي أك إقميمي أك دكلي 
. خارج األراضي الفمسطينية، عمى أف يتـ إعبلـ الجية ذات االختصاص بذلؾ

 
( 29)مادة 

 
جراءاتو كاألنظمة  تطبؽ جميع اإلجراءات كاألحكاـ المبينة في ىذا القانكف عمى كيفية التسجيؿ كا 
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األساسية كبياناتيا كنظاـ العمؿ فييا بالنسبة لكؿ اتحاد تـ بيف مجمكعة مف الجمعيات كالييئات أك 
 .أية جمعيات أك ىيئات مكحدة تـ إنشاؤىا كفقان ألحكامو

 الفصل السابع
الشؤكف المالية لمجمعيات كالييئات 

( 30)مادة 
 

يجب أف يككف لكؿ جمعية أك ىيئة مكازنة سنكية يشرؼ عمييا أحد المحاسبيف القانكنييف ما لـ تقؿ 
ألؼ دينار أردني أك ما يعادلو بالعممة المتداكلة قانكنان كفي كمتا الحالتيف  (1000)مصركفاتيا عف 

يقدـ مدقؽ الحسابات تقريران عف المركز المالي لمجمعية أك الييئة عف السنة المالية المنصرمة 
. لمجمعية العمكمية في اجتماعيا السنكم إلقراره كالمصادقة عميو

( 31)مادة 
 

عمى الجمعية أك الييئة أف تكدع أمكاليا النقدية باسميا لدل مصرؼ أك مصارؼ معتمدة مف قبميا 
كعمييا أف تخطر الكزارة المختصة عف جية اإليداع كال يجكز لمجمعية أك الييئة االحتفاظ لدييا 

. برصيد نقدم يزيد عف مصركؼ شير كاحد

( 32)مادة 
 

بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف يحؽ لمجمعيات كالييئات تمقي مساعدات غير مشركطة لخدمة 
. عمميا

( 33)مادة 
 

لمجمعيات كالييئات جمع التبرعات مف الجميكر أك مف خبلؿ إقامة الحفبلت كاألسكاؽ الخيرية 
كالمباريات الرياضية أك غير ذلؾ مف كسائؿ جمع األمكاؿ لؤلغراض االجتماعية التي أنشئت مف 

 .أجميا كذلؾ بعد إشعار الكزارة المختصة

 
 الفصل الثامن
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الجمعيات الخيرية كالييئات األجنبية 
( 34)مادة 

 
 :كفقان ألحكاـ القانكف

ألية جمعية أك ىيئة أجنبية أف تتقدـ بطمب لمكزارة لفتح فرع أك أكثر ليا في األراضي الفمسطينية 
لمقياـ بأية خدمات اجتماعية شريطة أف تنسجـ ىذه الخدمات مع مصالح الشعب الفمسطيني كتطمعاتو 

عمى أف يتضمف طمب التسجيؿ، اسـ الجمعية أك الييئة األجنبية كمركزىا الرئيسي كعنكاف كأسماء 
مؤسسييا كأعضاء مجمس إدارتيا كأغراضيا األساسية كأسماء المسؤكليف عف الفرع المنكم إنشاؤه 

كجنسياتيـ ككيفية التصرؼ باألمكاؿ الخاصة بالفرع عند حمو أك تصفية أعمالو أك انسحابيا بما ال 
 .يتجاكز الشيريف مف تاريخ قبكؿ الطمب

تقـك الكزارة باالستئناس برأم كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي فيما يتعمؽ بطمب تسجيؿ الجمعية أك 
. الييئة األجنبية

( 35)مادة 
 

عمى المسؤكليف عف أم فرع مف فركع الجمعيات أك الييئات األجنبية أف يبمغكا الكزارة بكؿ تغيير 
. يطرأ عمى البيانات الخاصة بالفرع الذم يديركنو كذلؾ خبلؿ مدة أقصاىا شير مف تاريخ التغيير

( 36)مادة 
 

يقدـ كؿ فرع مف فركع الجمعيات أك الييئات األجنبية لمكزارة تقريران سنكيان عف أعمالو بما في ذلؾ 
 .المبالغ التي أنفقيا في تنفيذ أعمالو

 

 

 

( 37)مادة 



 156 

 
 :تحؿ الجمعية في الحاالت التالية

. صدكر قرار مف الجمعية العمكمية بحؿ الجمعية كيجب أف يبمغ القرار فكر صدكره لمكزارة
إذا لـ تباشر أعماليا الفعمية خبلؿ العاـ األكؿ مف تاريخ تسجيميا ما لـ يكف التكقؼ ناشئ عف 

ظركؼ قاىرة خارجة عف إرادة الجمعية أك الييئة، كفي ىذه الحالة يمغى تسجيميا مف قبؿ الكزارة بعد 
 .إنذارىا بذلؾ خطيان 

إذا ثبت مخالفتيا لنظاميا األساسي مخالفة جكىرية كلـ تصحح أكضاعيا خبلؿ مدة ال تزيد عف 
. ثبلثة أشير مف تاريخ إنذارىا خطيان بذلؾ مف قبؿ الكزير أك الدائرة

( 38)مادة 
 

في حالة صدكر قرار مف الكزير بإلغاء تسجيؿ أية جمعية أك ىيئة يجب أف يككف القرار مسببان 
 .كخطيان، كيحؽ لمجمعية أك الييئة الطعف فيو أماـ المحكمة المختصة

إذا ما تـ الطعف في قرار حؿ الجمعية أك الييئة أماـ المحكمة المختصة يجكز لمجمعية أك الييئة 
. مكاصمة عمميا لحيف صدكر قرار قضائي مؤقت أك نيائي بتكقيفيا عف عمميا أك حميا

( 39)مادة 
 

بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف إذا حمت الجمعية أك الييئة يعيف ليا مصؼو بأجر كيقكـ بجرد 
ذا لـ يذكر  أمكاليا كمحتكياتيا حيث يجرم التصرؼ فييا طبقان لما ىك مذككر في نظاميا األساسي كا 
النظاـ كيفية التصرؼ في أمكاليا تقـك الكزارة بتحكيؿ أمكاؿ الجمعية أك الييئة المنحمة إلى الجمعيات 
كالييئات ذات الغاية المماثمة مع مراعاة معاشات كمكافآت كحقكؽ مكظفي الجمعية المنحمة كتككف 

في حالة حؿ الجمعية أك الييئة تؤكؿ جميع ممتمكاتيا النقدية كالعينية إلى جمعية .مستثناة مف اإلحالة
. فمسطينية مشابية ليا في األىداؼ تحدد مف قبؿ الجمعية أك الييئة المنحمة

في جميع األحكاؿ يجب أف تنفؽ أمكاؿ كممتمكات الجمعية أك الييئة المنحمة كفقان ألغراضيا داخؿ 
 .حدكد األراضي الفمسطينية
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 الفصل التاسع
أحكاـ عامة كانتقالية ختامية 

( 40)مادة 
 

مع مراعاة األحكاـ الكاردة في ىذا القانكف فإف مف كاجب الجمعيات كالييئات التي تقدـ خدمات 
. مينية خاصة تطبيؽ تعميمات التسجيؿ المينية التي تحددىا الكزارات المختصة

( 41)مادة 
 

ال يجكز كضع اليد عمى أمكاؿ أية جمعية أك ىيئة أك إغبلؽ أك تفتيش مقرىا أك أم مف مراكزىا 
. كفركعيا إال بعد صدكر قرار مف جية قضائية مختصة

( 42)مادة 
 

تعتبر جميع الجمعيات كالييئات القائمة قبؿ نفاذ ىذا القانكف مسجمة رسميان عمى أف تقكـ بتكفيؽ 
ال اعتبرت مخالفة ألحكاـ  أكضاعيا كفؽ أحكامو خبلؿ مدة أقصاىا تسعة أشير مف تاريخ نفاذه كا 

. القانكف العاـ

( 43)مادة 
 

 ىجرية، كقانكف الجمعيات 1327 رجب 29يمغى قانكف الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 
 بشأف الجمعيات كالييئات االجتماعية كالمعمكؿ بيما في فمسطيف، ككؿ 1966 لسنة 33الخيرية رقـ 

. ما يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف

( 44)مادة 
 

صدار المكائح البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف . عمى الكزير إعداد النماذج كا 

( 45)مادة 
 

عمى جميع الجيات كؿ فيما يخصو، تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف، كيعمؿ بو بعد ثبلثيف يكمان مف تاريخ 
 .نشره في الجريدة الرسمية
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  ميبلدية16/1/2000صدر بمدينة غزة بتاريخ 

  ىجرية1420 شكاؿ 9المكافؽ 
 
 

 ياسر عرفات                                                                                          
   رئيس المجنة التنفيذية                                                                
 لمنظمة التحريرالفمسطينية                                                               

 
 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية                                                                              
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إعبلف في صحيفة القدس حكؿ دعكة الجمعيات ألعضائيا  لتسديد إشتراكات  نمكذج 1.3ممحؽ 
 ـ21/1/2008 ك 2008-2-2بتاريخ 
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تكزيع المنظمات غير الحككمية حسب برامجيا بشكؿ عاـ : جدكؿ : 1.4ممحؽ 
 ( . 2001شمبي، )كالبرنامج الرئيسي لكؿو منيا 

 

البرنامج 
البرنامج الرئيسي جميع البرامج 

عدد 
عدد النسبة المئوية المؤسسات 

النسبة المئوية المؤسسات 

 20.4 180 40.2 354أنشطة الطفكلة 
 12.3 108 33.0 291مساعدات خيرية 

 1.6 14 4.8 42رعاية مسنيف 
 0.5 4 5.8 51تنظيـ األسرة 

 10.2 90 56.2 495ثقافية عممية أدبية 
 2.8 25 11.8 104تنمية ريفية 

 1.0 9 6.2 55إغاثة 
 0.9 8 3.9 34البيئة كالمياه 

 4.9 43 25.7 226خدمات صحية 
 2.6 23 8.6 76حقكؽ اإلنساف 
 4.4 39 10.7 94رعاية المعاقيف 

 3.5 31 26.4 233التأىيؿ كالتدريب الميني  
 1.8 16 17.0 150قضايا المرأة 

 3.4 30 35.4 312تعميمية كتربكية 
 1.5 13 12.5 110أنشطة دينية 
 2.0 18 9.2 81أنشطة بحثية 
 0.6 5 5.7 50أنشطة دعاكية 

 22.7 200 30.0 264أنشطة شبابية كرياضية 
 3.0 26 6.7 59برامج أخرل 

% 100 881  المجموع 
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  5.1ممحؽ 
 
 

 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا
 برنامج التنمية الريفية المستدامة

 
مبادئ كتطبيقات الحكـ الصالح في المنظمات غير الحككمية التنمكية الفمسطينية 

 العاممة في المناطؽ الريفية في المحافظات الشمالية كالجنكبية

 
استمارة مقابمة 

استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير 
عبد الرحمف الحاج إبراىيـ : إشراؼ الدكتكر

 2007- حزيراف
   

 

 ،كأداة لقياس الدكر الذم تمعبو الييئات المرجعية كمجالس االدراة في تسيير تأتي ىذه االستمارة
أعماؿ الجمعيات األىمية العاممة في فمسطيف  ، تـ إعداد ىذه االستمارة ألغراض الدراسة كالبحثي ، 

لذا ترجك الباحثة التعاكف مف اجؿ إنجاز ىذه . كما كاف ىذه االستمارة تخضع لمبدأ السرية التامة 
                                                        الدراسة، مع الشكر لمساىمتكـ في إنجاح ىذا البحث

                   

 

                                                                                   الباحثة
 سناء قصراوي
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  معمومات عامة عن المؤسسة .1
 

 : ....................................................................... (إختيارم) إسـ المؤسسة 1.1
:  ...............................................................................  تاريخ التأسيس  2.1
 :  ................................................................... (إختيارم)  عنكاف المؤسسة 3:1
: ...................................  البريد الكتركني 5.1: ...................  الصفحة الكتركنية 4.1
:     مكقع العمؿ 5.1
كؿ ماذكر  (3(    غزة) المحافظات الجنكبية  (2(   الضفة الغربية)المحافظات الشمالية   (1     
البيئة     (4الزراعة           (3الصحة         (2التعميـ       (1:      مجاؿ العمؿ7.1
ستشارات    (6الديمقراطية كحقكؽ االنساف    (5     التمكيف كبناء القدرات  (7قركض نسكية كا 
غير ذلؾ   (9االرشاد النفسي  (8    
:  الفئة المستيدفة مف أنشطة الجمعية 8.1
ذكم احتياجات    (7المسنيف   (6الفقراء    (5المزارعيف    (4األطفاؿ   (3النساء   (2الشباب    (1  

( م/حدد)أيخرل ( 9جميع ماذكر    (8     خاصة  
.................................................................................... 

 
 الهيئة المرجعية لمجمعية: البند الثاني . 2
 

 3إذا كاف الجكاب ال إنتقؿ الى البند ) ال   (2نعـ    (1  ىؿ يكجد ىيئة مرجعية لمجمعية؟       2.1
) 

 مجمس أمناء   (2ىيئة عمكمية        (1      :   ماىك نكع ىذه الييئة المرجعية  2.2

    ؟2007  عدد األعضاء في الييئة المرجعية سنة 3.2    
 ...................اإلناث  (3.................... الذككر (2........................الكمي   (1         

  :   كـ عدد أعضاء الييئة المرجعية 4.2
 ......................  أعكاـ مف التأسيس5بعد   (2.......................سنة التأسيس     (1     

:    متى تجتمع الييئة المرجعية 5.2
ًن   (1      م /غير ذلؾ، حدد (4( 3كؿ سنتيف   (2مرة كاحدة سنكيان

 .................................
   ىؿ ىناؾ إلتزاـ مف أعضاء الييئة المرجعية بتسديد إشتراكات العضكية ؟    6.2
 الأدرم (    3ال    (2نعـ    (1     
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 .................................................. 2005  عدد المسدديف إشتركاتيـ خبلؿ العاـ 7.2
  .........................................................2006  عدد المسدديف إشتركاتيـ عاـ 8.2

:     ىؿ تشارؾ الييئة المرجعية ًب 9.2
 إنتخاب مجمس اإلدارة (2كضع السياسات العامة لممؤسسة                      (1     

م / غير ذلؾ ، أذكر   (4إقرار الخطط اإلستراتيجية كالمصادقة عميو            (3     
.................................................................................................... 

:       ىؿ يكجد لدل الجمعية خطط  لتفعيؿ دكر أعضاء  الييئة المرجعية 10.2
 الأدرم (3ال     (2نعـ       (1      

   إذا كاف نعـ ، كيؼ يتـ ذلؾ ؟  11.2
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

............... 

   ىؿ يكجد لدل المؤسسة أم أنشطة تستيدؼ الييئة المرجعية لتشجيعيـ عمى المشاركة ببرامج                   12.2
          كمشاريع الجمعية ؟ 

إطبلقا                     (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    ( 1         
ىؿ يتـ إطبلع الييئة المرجعية عمى التقارير المالية في المؤسسة ؟      13.2

 أحيانان  (3ال      (2نعـ        (1          

:     إذا كاف الجكاب نعـ يتـ ذلؾ مف خبلؿ 14.2
جميع ماذكر  (3المراسبلت     (2اإلجتماعات      (1          

:            إذاكاف  مف خبلؿ اإلجتماعات 15.2
................... م/غير ذلؾ حدد (4في نياية الدكرة اإلنتخابية   (3كؿ سنتيف   (2سنكيا    (1          

  ىؿ لدل الجمعية أم آليات إلستقطاب أعضاء جدد لمييئة المرجعية ؟   16.2
 .ال   (3أحيانان    (2نعـ    ( 1         

:    ىؿ يكجد طمب إنتساب لعضكية الييئة العامة في الجمعية  17.2
 ال أدرم (3ال       (2نعـ         (1         

؟    (الرؤية ، الرسالة ، األىداؼ  )   ىؿ يتضمف طمب االنتساب 18.2
 ال أدرم (3ال   (2نعـ      (1         

   ىؿ قامت الجمعية بعقد كرش عمؿ تحديد إحتياجات يشارؾ فييا أعضاء مف الييئة العامة  ؟   19.2
 .                                                       إطبلقا   (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1         
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.     تقـك الجمعية بعقد كرش عمؿ لتقييـ مشاريع كبرامج المؤسسة بمشاركة 20.2
أعضاء الييئة العامة    (3أعضاء مجمس االدارة     (2العاممكف في الجمعية      (1         
. خبراء خارجييف  (4         
 

 مجمس اإلدارة: البند الثالث  . 3
 

   كـ عدد أعضاء مجمس اإلدارة حسب النظاـ األساسي لمجمعية ؟   1.3
       1 )7      2 )9       3 ) 11          4)13 

.............................................................    عدد أعضاء مجمس اإلدارة الحالي ؟ 2.3
   ىؿ حدث أم تغيير في عدد أعضاء مجمس اإلدارة الحالية ؟    3.3

 ( 7.3إذا كاف الجكاب ال إنتقؿ الى البند ) ال                     (2نعـ          (1        
. ـ :       /        /                متى حدث ذلؾ التغيير 4.3
. تجميد العضكية  (3إستقالة    (2كفاة أحد األعضاء   (1   ذلؾ بسبب ؟  5.3
.......................................    عدد األعضاء المستقيميف في مجمس االدارة، إف حدث ذلؾ 6.3
   مدة الدكرة اإلنتخابية لكؿ مجمس إدارة ؟   7.3

غير ذلؾ  (5 سنكات  4( 3 سنكات    3( 2سنتيف        (1       
.......................................    عدد الدكرات اإلنتخابية منذ تأسيس الجمعية حتى اآلف ؟  8.3
..............................................................    تاريخ  الدكرة اإلنتخابية الحالية ؟ 9.3

.......................................................   عدد النساء األعضاء في مجمس اإلدارة ؟ 10.3
 

  ىؿ ىناؾ نسبة محددة في النظاـ األساسي لممشاركة النسكية ؟           11.3
ال     (2نعـ              (1        

  ىؿ يكجد لدل الجمعية أنشطة تستيدؼ إستقطاب النساء تحديدان ؟ 12.3
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1        

   إذا كاف الجكاب نعـ ؟ كيؼ يتـ ذلؾ  13.3
........................................................................................................
........................................................................................................
 ........................................................................................................

  ىؿ سبؽ كاف ترأس مجمس اإلدارة إمرأة ؟   14.3
ال أدرم  (3ال              (2نعـ                (1        
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....................................................     إذا كاف الجكاب نعـ ، كـ مرة حصؿ ذلؾ  15.3
فأكثر ؟ % 50   ىؿ بمغ في إحدل الدكرات اإلنتخابية أف كانت نسبة النساء في مجمس اإلدارة 16.3

ال أدرم  (3ال              (2نعـ                ( 1         
   ىؿ ىناؾ شركط اك معايير إختيار ألعضاء مجمس اإلدارة ؟   17.3

. ال أدرم  (3ال                   ( 2نعـ           (1         
ييا ؟ /     إذا كاف الجكاب نعـ ، أذكرىا 18.3

 ........................................................................................................
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................

   العكامؿ المؤثرة في إنتخاب مجمس اإلدارة في الجمعية ؟ 19.3
المينية  (4السمعة الحسنة          (3اإلنتماء العائمي            (2اإلنتماء الحزبي        (1        
م  /غير ذلؾ أذكر (6الدرجة العممية         (5        
   ىؿ يحؽ ألعضاء مجمس اإلدارة الترشح ألكثر مف دكرة إنتخابية كاحدة ؟ 20.3

 (. 3.28إذا كاف الجكاب ال انتقؿ الى بند ) ال    (2نعـ                 (1         
ىا  الترشح ليا ؟  /   إذا كاف نعـ ، كـ عدد الدكرات اإلنتخابية التي يحؽ لو21.3
   ىؿ يحؽ لرئيس مجمس اإلدارة كفؽ النظاـ األساسي لمجمعية، أف يترأس مجمس اإلدارة ألكثرمف                                                        22.3

. الأدرم   (3ال             (2نعـ           ( 1مرة كاحدة ؟              
: ........        إذا كاف الجكاب نعـ ، كـ عدد الدكرات التي يحؽ لو أف يتكلى فييا نفس المنصب23.3
    ىؿ يحؽ ألميف السر كفؽ النظاـ األساسي أف يتكلى أمانة السر ألكثر مف مرة كاحدة ؟24.3

 ال أدرم (3ال        (2نعـ             (1         

 ................................................   إذا كاف الجكاب نعـ ، كـ مرة يحؽ لو ذلؾ 25.3

    ىؿ يحؽ ألميف الصندكؽ أف يتكلى أمانة الصندكؽ ألكثر مف دكرة إنتخابية كاحدة ؟26.3

ال أدرم  (3ال           (2نعـ             (1         
........... …..........................……   إذا كاف الجكاب نعـ ، كـ مرة يحؽ لو ذلؾ ؟  27.3
 ىؿ تنفذ الجمعية برامج تمكيف ألعضاء مجمس اإلدارة ؟   28.3

إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1         
 الأدرم (3ال              (2نعـ       (1   ىؿ يعقد مجمس اإلدارة اجتماعات ؟     29.3

    إذا كانت الجكاب نعـ ، ىؿ اإلجتماعات  ىي  ؟ 30.3
  شيكر6كؿ  (4 شيكر         3كؿ  (3كؿ شيريف       (2شيريان          (1         

:       تاريخ آخر ثبلث إجتماعات مجمس اإلدارة في الجمعية 31.3
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          1...........................)2 .........................)
3                                                                               .............................) 

ىناؾ إلتزاـ مف أعضاء مجمس اإلدارة بحضكر اإلجتماعات ؟    32.3
 .  إطبلقا   (5نادرا        (4أحيانا        (3غالبا            (2دائما               (1         

    مف يعد جدكؿ أعماؿ إجتماع مجمس اإلدارة  ؟33.3

 .غير ذلؾ  (5نائب الرئيس  (4الرئيس      (3أميف السر     (2المدير التنفيذم       (1         

   مف الذم يكجو الدعكة الى إجتماعات مجمس اإلدارة ؟            34.3
 .                                                                غير ذلؾ (5نائب الرئيس      (4الرئيس    (3أميف السر    (2المدير التنفيذم     (1          

    ىؿ يحضر المدير التنفيذم إجتماعات مجمس اإلدارة بإنتظاـ ؟35.3

 .إطبلقا   (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1         

   ىؿ يتمتع المدير التنفيذم بحؽ التصكيت داخؿ إجتماعات مجمس اإلدارة ؟    36.3
ال    (2نعـ        (1        

   ىؿ يشارؾ مجمس االدارة في إعداد ك كتابة مقترحات المشاريع ؟    37.3
أحيانان   (3ال      (2نعـ        (1        

   ىؿ يعمؿ مجمس االدارة عمى تجنيد األمكاؿ لمجمعية ؟                 38.3
أحيانان   (3ال         (2نعـ          (1        

   ىؿ يشارؾ مجمس االدارة في تكسيع دائرة العبلقات مع المانحيف     39.3
. أحيانان  (3ال       (2نعـ      (1         

   ىؿ يشرؼ مجمس االدارة عمى تطبيؽ النظاـ األساسي لمجمعية ؟    40.3
. أحيانان  (3ال     (2نعـ           (1        

   مجمس االدارة يشارؾ في تعييف ؟   41.3
كافة العامميف في الجمعية               (2المدير العاـ كالمكظفييف المراتب العميا  في الجمعية      (1        
. ال شيء مما ذكر   (3        

:    خطط العمؿ يتـ إعتمادىا مف 42.3
.................... غير ذلؾ  (3مجمس االدارة   (2المدير العاـ     (1       
........... غير ذلؾ  (3مجمس االدارة   (2المدير العاـ     (1:    السياسات المالية تعتمد مف 43.3

 

 الوثيقة البرنامجية: البند الرابع . 4
 . (رؤية ، رسالة ، أىداؼ  )ىؿ يكجد لدل المؤسسة كثيقة برنامجية  1.4

ال أدرم    (3ال           (2نعـ          (1   رؤية              1.4.1
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ال أدرم    (3ال          (2نعـ           (1   رسالة             1.4.2
ال أدرم    (3ال          (2نعـ           (1   أىداؼ             1.4.3
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 ىؿ الكثيقة البرامجية  مفتكحة لجميع العامميف في الجمعية ؟ 2.4
الأدرم  (3ال             (2نعـ                 (1                                     

مف شارؾ في كضع الكثيقة البرنامجية لمجمعية ؟  3.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ                   (1      الييئة التأسيسية         1.3.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ                   (1     الييئة المرجعية          2.3.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ                   (1     مجمس اإلدارة           3.3.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ                   (1     العامميف                 4.3.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ                   (1     خبراء خارجييف         5.3.4
ىؿ تـ إجراء أم تعديبلت اك تطكير عمى الكثيقة البرنامجية ؟  4.4

الأدرم  (3ال             (2نعـ                    (1                                   
إذا كاف الجكاب نعـ ، مف شارؾ في إجراء ىذه التعديبلت ؟   5.4

ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1 الييئة المرجعية             1.5.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1 مجمس اإلدارة               2.5.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1  العاممييف                   3.5.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1 خبراء خارجييف             4.5.4
 ............................................................................ أذكرم/  غير ذلؾ 5.5.4
تـ إجراء التعديؿ عمى الكثيقة البرنامجية بسبب ؟  6.4

إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما     (1 متطمبات كشركط الممكؿ       1.6.4
إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما     (1  إحتياجات المجتمع المحمي     2.6.4
إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما     (1  تحقؽ أىداؼ الجمعية          3.6.4
............................................................................ م /  غير ذلؾ أذكر4.6.4
: عند إجراء أم تعديبلت اك تطكير عمى الكثيقة البرنامجية يتـ المصادقة عمييا مف قبؿ  7.4

ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1   مجمس اإلدارة            1.7.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1  العاممكف في الجمعية       2.7.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1   الييئة المرجعية           3.7.4
ال أدرم  (3ال             (2نعـ            (1   مجمس خبراء خارجييف   4.7.4
ىؿ تمتمؾ الجمعية خطة إستراتيجية شاممة ؟      8.4

الأدرم      إنتقؿ الى بند   (3ال        (2نعـ      (1                                  
:      مف الذم شارؾ في صياغة ىذه الخطة 9.4

إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1   مجمس اإلدارة          1.9.4
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إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1   العاممكف في الجمعية   2.9.4
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1   الييئة المرجعية        3.9.4
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1   خبراء خارجييف       4.9.4
نكعان ما  (3ال        (2نعـ        (1ىؿ الخطة تنسجـ مع الكثيقة البرامجية  لمجمعية ؟     10.4
  الفترة الزمنية ليذه الخطة ؟   11.4

 سنكات  5( 4 سنكات   3( 3سنة كاحدة    (2 شيكر  6( 1                               
 
الموائح و الهياكل التي تنظم عمل الجمعية : البند الخامس . 5

 :  الهيكل التنظيمي1.5
ال أدرم  (3ال        (2نعـ      (1 ىؿ يكجد لمجمعية ىيكؿ تنظيمي ؟                           1.1.5
ال أدرم  (3ال        (2نعـ      (1 ىؿ الييكؿ التنظيمي مفتكح لجميع المكظفيف؟                2.1.5
ال أدرم  (3ال        (2نعـ      (1 ىؿ يكجد كصؼ كظيفي كاضح لكؿ مسمى  كظيفي؟        3.1.5
ال أدرم  (3ال       (2نعـ      (1 ىؿ يتـ تحديد المسمى الكظيفي عند تعييف المكظؼ ؟         4.1.5
ال أدرم  (3ال       (2نعـ      (1 ىؿ يكجد عقكد عمؿ مكتكبة لجميع  العامميف في الجمعية ؟   5.1.6
ال أدرم  (3ال       (2نعـ     (1 ىؿ تستخدـ الجمعية دليؿ خاص بالنظـ المالية كاإلدارية ؟    6.1.5
 ىؿ تستخدـ  الجمعية دليؿ المكظفيف في تنظيـ العبلقة مع المكظفيف  ؟   7.1.5

 ال أدرم (3ال       (2نعـ     (1                                                                 
 

:  النظم المالية 2.5
ال أدرم  (3ال       (2نعـ     (1ىؿ يكجد تقارير مالية  سنكية ؟    1.2.5
ال أدرم  (3ال       (2نعـ     (1 ىؿ تنشر ىذه التقارير سنكيان ؟     2.2.5
الشيء مما ذكر  (3دائرة مالية    (2محاسب      (1   يكجد في المؤسسة ؟             3.2.5
مف يعمؿ عمى إعداد ىذه التقارير ؟  4.3.5

ال أدرم  (3ال            (2نعـ            (1 الدائرة المالية                  1.4.3.5
ال أدرم  (3ال            (2نعـ            (1 المدير االتنفيذم                 2.4.3.5
ال أدرم  (3ال            (2نعـ            (1 أميف الصندكؽ                   3.4.3.5
ال أدرم  (3ال            (2نعـ            (1  منسؽ كؿ مشركع               4.4.3.5
..................................................................... م   / غير ذلؾ ، أذكر5.4.2.5
التقارير المالية السنكية يصادؽ عمييا مف  ؟  5.2.5

إطبلقا  (5نادرا    (4أحيانا     (3غالبا    (2دائما    (1 المديرالتنفيذم لمجمعية    1.5.2.5
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إطبلقا  (5نادرا    (4أحيانا    (3غالبا     (2دائما    (1 مجمس اإلدارة            2.5.2.5
إطبلقا  (5نادرا    (4أحيانا     (3غالبا     (2دائما    (1  الييئة المرجعية         3.5.2.5
.......................................................................... م/  غير ذلؾ  اذكر4.5.2.5
  تكزع  التقارير المالية عمى الييئة المرجعية مع الدعكل لعقد االجتماع لممصادقة عمييا  ؟ 6.2.5
إطبلقا  (5نادرا      (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1        
  تعرض التقارير المالية عمى الييئة المرجعية  مف خبلؿ اإلجتماع السنكم   7.2.5
إطبلقا  (5نادرا      (4أحيانا       (3غالبا       (2دائما     (1        
  تعرض التقارير المالية لممصادقة عمييا في المؤتمر اإلنتخابي لدكرة جديدة فقط ؟ 8.2.5
إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا       (3غالبا       (2دائما     (1        
:   ىؿ تعرض التقارير المالية عمى 9.2.5

إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا       (3غالبا       (2دائما     (1 كزارة الداخمية         5.9.8.1
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1 كزارة اإلختصاص     5.9.8.2
............................................................ م كزارة اإلختصاص   /  أذكر 10.2.5
  ىؿ يتـ تمقي تغذية راجعة مف قبؿ الكزارة جية اإلختصاص عمى التقارير 11.2.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1  
 ىؿ ىناؾ إشراؼ حقيقي كفعمي مف قبؿ كزارة اإلختصاص عمى األنشطة المالية لمجمعية  12.2.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1          
الأدرم  (3ال    (2نعـ     (1  ىؿ تمكنت الجمعية مف إقامت مشاريع مدرة لمدخؿ ؟   13.2.5
  ىؿ ىذه المشاريع تنسجـ مع رؤية كأىداؼ المؤسسة  ؟    14.2.5
إطبلقا  (5نادرا       (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1         
:    تستفيد الفئة المستيدفة مف ىذه المشاريع  15.2.5
التستفيد نيائيان  (3غير مباشر   (2بشكؿ مباشر    (1         

 
:  التدقيق المالي الخارجي 3.5

ىؿ يكجد تدقيؽ مالي خارجي عمى أنشطة الجمعية المالية ؟  1.3.5
الأدرم  (3ال       (2نعـ       (1       
ىؿ يكجد مدقؽ حسابات خارجي لتدقيؽ حسابات الجمعية ؟  2.3.5
الأدرم  (3ال       (2نعـ       (1       
: مف يقـك بإختيار مدقؽ الحسابات  الخارجي  3.3.5

إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1  مجمس اإلدارة        1.3.3.5
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إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1  المدير المالي         2.3.3.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1  المدير التنفيذم       3.3.3.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1  الييئة المرجعية      4.3.3.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1  الممكلكف             5.3.3.5
ىؿ يتـ التعامؿ مع المدقؽ الخارجي ؟  4.3.5

أكثر مف ثبلث سنكات    (3ثبلث سنكات متتالية       (2أقؿ مف ثبلث سنكات        (1         
 .مدقؽ حسابات معتمد لدل الجمعية  (4         
ىؿ تعتمد الجمعية الحسابات المنفصمة لكؿ مشركع   ؟  5.3.5
الأدرم  (3ال       (2نعـ       (1        
ىؿ تعتمد الجمعية حساب مكحد لكافة البرامج ك المشاريع  ؟  6.3.5
الأدرم  (3ال       (2نعـ       (1        
 

:  المتابعة والتقييم ألنشطة الجمعية  4.5
ىؿ يكجد داخؿ الجمعية نظاـ متابعة كتقييـ ألنشطة كبرامج الجمعية ؟  1.4.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما          (1       
جزئية  (2شاممة         (1:      عممية المتابعة كالتقييـ  2.4.5
كؿ ماذكر  (3خارجية      (2داخمية        (1:      عممية المتابعة كالتقييـ  3.4.5
:  يشارؾ في عممية المتابعة ك التقييـ الداخمية 4.4.5

إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1:           المدير التنفيذم  1.4.4.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1 مجمس اإلدارة              2.4.4.5
إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1 الييئة المرجعية            3.4.4.5
إطبلقا  (5نادرا       (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1 العاممكف في المؤسسة       4.4.4.5

سنكيان    (3نصؼ سنكيان         (2ربع سنكية      (1  عممية المتابعة كالتقييـ الداخمية تنفذ ؟    5.4.5
. عند إنتياء كؿ مشركع     (5كؿ سنتيف       (4                                                 

ال أدرم   (3ال       (2نعـ         (1  ىؿ تخضع الجمعية لعممية التقييـ  الخارجي؟        6.4.5
:   يشارؾ فييا 7.4.5

إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا     (3غالبا     (2دائما    (1:          ىيئة الرقابة العامة 1.7.4.5
إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا     (3غالبا      (2دائما    (1  كزارة اإلختصاص         2.7.4.5
إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا     (3غالبا      (2دائما    (1  كزارة الداخمية              3.7.4.5
إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا      (3غالبا      (2دائما    (1  مقييـ خارجي               4.7.4.5
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إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا      (3غالبا      (2دائما    (1  الممكلييف                   5.7.4.5
سنكيان                      (3نصؼ سنكيان      (2ربع سنكية    (1    عممية التقييـ الخارجي تنفذ  8.4.5

. عند إنتياء كؿ مشركع     (5كؿ سنتيف     (4                                       
     عممية المتابعة كالتقييـ  تتـ بناء عمى  ؟ 9.4.5

:  كجكد بند في النظاـ األساسي يكجب كجكد نظاـ لممتابعة كالتقييـ 1.9.4.5
الأدرم  (3ال          (2نعـ      (1                                   

:  بناء عمى طمب مف الييئة المرجعية لمجمعية  2.9.4.5
إطبلقا  (5نادرا     (4أحيانا     (3غالبا     (2دائما    (1                                       

إطبلقا  (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1 بناء عمى شركط الممكليف    3.9.4.5
 ىؿ تقـك الجمعية بعمؿ تقييـ أداء لمعامميف  ؟     10.4.5
 ( .  6.5اذا كاف الجكاب ال ، ال أدرم إنتقؿ الى بند ) ال أدرم   (3ال      (2نعـ      (1       

غير ذلؾ   (4سنتيف    (3سنكيان     (2نصؼ سنكم     (1  الفترة الزمنية لمتقييـ  ؟      11.4.5
:  مف ينفذ التقييـ 12.4.9

أحيانان  (3ال       (2نعـ       (1  المديرالعاـ اك التنفيذم     11.4.9.1
أحيانان  (3ال       (2نعـ       (1   مجمس االدارة            11.4.9.2
أحيانان  (3ال       (2نعـ       (1  المسؤكؿ المباشر          11.4.9.3

بعض العامميف  (2كؿ العامميف       (1:              ينفذ التقييـ عمى 12.4.5
 

:      نشر المعمومات 6.5
ىؿ يكجد في الجمعية قرار معتمد كمصادؽ عميو مف مجمس االدارة لنشر المعمكمات حكؿ     1.6.5

ال أدرم ( ال       (2نعـ         ( 1انشطتيا كبرامجيا ؟                    
ىؿ يكجد في المكازنة المالية السنكية بند خاص بنشر المعمكمات  ؟       2.6.5

ال أدرم  (3ال       (2نعـ         (1                                        
    ىؿ تنفذ الجمعية كرش عمؿ كلقاءات مع أفراد المجتمع المحمي لتسكيؽ برامجيا كمشاريعيا ؟ 5.6.5

 إطبلقا     (5نادرا      (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما     ( 1          

عقد ىذه المقاءات مركزية  ؟   ت   1.5.6.5 
إطبلقا  (5نادرا      (4أحيانا        (3غالبا      (2دائما     (1           
    تعقد  في المحافظات المختمفة    2.5.6.5
 إطبلقا (5نادرا        (4أحيانا       (3غالبا      (2دائما    (1           

     ىؿ يكجد لمجمعية مكقع إلكتركني خاص بيا ؟          7.6.5
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 (9.6.5إذا كاف الجكاب ال إنتقؿ الى البند ) ال    (2نعـ        (1           

 .ـ  /             /                 متى تـ إنشاءه  ؟          1.7.6.5

     ىؿ يكجد لدل الجمعية مكظؼ خاص لتحديث المكقع ؟8.6.5

 أحيانان  (3ال        (2نعـ         (1             

      ىؿ تمجأ المؤسسة الى شراء بث إذاعي لئلعبلف عف نفسيا كأنشطتيا ؟9.6.5

 أحيانان  (3ال         (2نعـ        (1               

      ىؿ تمجأ المؤسسة الى شراء بث تمفزيكني لئلعبلف عف نفسيا كأنشطتيا ؟10.6.5

 أحيانان  (3ال         (2نعـ         (1              

 .الفضائية الفمسطينية   (2المحطات المحمية    (1     إذا كاف الجكاب نعـ ، مف خبلؿ  11.6.5

     ىؿ تشترم الجمعية مساحات في الصحؼ لئلعبلف عف نفسيا كأنشطتيا ؟ 12.6.5
 أحيانان  (3ال      (2نعـ       (1              

     ىؿ تشترم الجمعية مساحات إعبلنية في األماكف العامة لئلعبلف عف نفسيا ؟13.6.5

 أحيانان  (3ال       (2نعـ       (1             

     تقـك الجمعية بنشر معمكمات حكؿ برامجيا مف خبلؿ تكزيع  الممصقات ؟14.6.5

 أحيانان  (3ال       (2نعـ        (1            
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