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دليل حهكسة الجسعيات األىمية فى مرر
يهنيه 3122
تسييد :شركاء التشسية وحهكسة الجسعيات األىمية

يتظمب نجاح التشسية االقترادية السشذؾدة فى مرخ سيادة مفيؾـ شخكاء التشسية بيؽ الجولة والقظاع

الخاص والقظاع األىمى ،بإعتبار أف ىحه الذخاكة ىى عقج إجتساعى بيؽ األطخاؼ الثالثة الحى يشظؾى
عمى أدوار واضحة لكل طخؼ مؽ األطخاؼ الثالثة يدتؾجب إعادة تحجيج مجاالت العسل والشذاط لكل

مشيؼ .وتقؾـ عالقة الذخاكة عمى أساس تؾسيع قاعجة التعجدية فى السجتسع ،بإعتبار أف التشؾع أو عجـ
التؾافق فى السرالح يسكؽ أف يذكل عامل إثخاء وليذ بالزخورة عامالً مثبظاً خاصة إذا نغخنا الى

العالقة عمى أنيا ججلية ومبشية عمى التأثيخ الستبادؿ والسشفعة الستبادلة .ومؽ البجييى أف وجؾد شخاكة
حقيقية بيؽ األطخاؼ الثالثة يتظمب تؾافخ الشدية القائسة عمى الثقة واإلحترام الستبادل بين األطراف،

التى تدتؾجب دولة قانؾف ومؤسدات راسخة ومجتسعاً مجنياً ناضجاً وطبقة أصحاب أعساؿ متبمؾرة،
وتعشي الشجية أف يكؾف الشفؾذ اإلجتساعى واإلقترادى والدياسى لمذخكاء متؾازناً ،كسا تتظمب الذخاكة

الشاجحة إستقاللية كل األطراف عن بعزيا وتؾافخ القشاعة الكاممة بأف الذخاكة حق كل األطخاؼ
وليدت مشحة أو ىبة مؽ الجولة.

تظخح الذخاكة بيحا السفيؾـ بيؽ الجولة والسجتسع السجنى والقظاع الخاص ،أىسية تطهير أسمهب إدارة

مشعسات السجتسع السدنى والجسعيات األىمية ودعم طابعيا السؤسدى لتكؾف أكثخ كفاءة ،وىؾ ما يعشى

ضرورة حهكسة الجسعيات األىمية ومشعسات السجتسع السدتى وجسعيات األعسال فى مرر ،لتكهن
قادرة عمى القيام بدورىا فى الذراكة عمى أساس الشدية واإلستقاللية ،وتعبئة ماليين السهاطشيين

األعزاء فى الجسعيات لمسداىسة بكفاءة فى عسمية التشسية اإلقترادية واإلجتساعية.

فالحؾكسة ىى أسمهب فى اإلدارة يتزسن مجسهعة من الترتيبات الرسسية وغير الرسسية التى تحدد
كيفية إتخاذ الق اررات ،وكيفية تشفيذىا فى ضؾء السحافغة عمى القيؼ األساسية لمجسعية ونغاميا

األساسى ،وتذسل ىحه التختيبات مجسؾعة الشغؼ والقؾاعج واإلجخاءات واآلليات التى تحجد العالقة داخل

الجسعية ،أو بسعشى آخخ الدياسات والقؾاعج واآلليات والسسارسات التى تزبط وتخاقب أداء الجسعية،

ويذسل ذلػ البشية التشغيسية أو الييكل التشغيسى الحى يتؼ مؽ خاللو وضع األىجاؼ أو الؾسائل التى

تؤدى إلى تحقيق األىجاؼ ومخاقبة األداء كسا يذسل مجسهعة القيم والسعايير التى يقهم عمييا الشذاط

مثل الشزاىة والذفافية والسدئهلية والسحاسبة والكفاءة والسداواة.
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ويتظمب تظبيق الحؾكسة الفرل بين أدوار مختمف األطراف ،بين العزهية أى الجسعية العسهمية

واإلدارة ،وبين الرقابة والتشفيذ ،لسشع تزارب السرالح والحد من الفداد وضسان الديسقراطية وتعزيز
دور األعزاء فى إتخاذ الق اررات ومتابعة اآلداء وتقييسو والسحاسبة عميو.

يؤكج الؾاقع الخاىؽ لمجسعيات األىمية فى مرخ الحاجة الساسة إلى تظبيق قؾاعج وآليات الحؾكسة عمييا

لتكؾف قادرة عمى القياـ بجورىا كذخيػ أساسى فى التشسية فى مرخ فى عل التحؾؿ إلى إقتراد الدؾؽ
اإلجتساعى ،وىؾ ما نعالجو بإيجاز فيسا يمى:

لساذا حهكسة الجسعيات األىمية فى مرر

يؾجج فى مرخ أكثخ مؽ  26ألف جسعية أىمية تتؾزع الجسعيات األىمية فى مرخ بيؽ الجسعيات
الجفاعية والجسعيات التشسؾية والجسعيات الخيخية والجسعيات الجيشية والجسعيات التى تعبخ عؽ مرالح

فئة معيشة مؽ فئات السجتسع ومشيا جسعيات األعساؿ ...الخ .ورغؼ تشؾع أغخاض ىحه الجسعيات بيؽ

الجفاع عؽ مرالح قظاعات معيشة فى السجتسع ،أو الجفاع عؽ حقؾؽ السؾاطشيؽ عسؾماً ،أو السذاركة

فى التشسية أو مداعجة الفئات الزعيفة ،إال أف معغؼ ىحه الجسعيات تعانى مؽ مذاكل ىيكمية وتؾاجو

أوضاعاً مجتسعية ال تداعجىا عمى آداء دورىا بفاعمية ،ويؤكج الؾاقع الخاىؽ لمجسعيات األىمية فى
مرخ أنيا ال تدتظيع بؾضعيا الحالى أف تكؾف طخفا أساسياً وشخيكاً فعمياً لمجولة والقظاع الخاص فى
صياغة الدياسات العامة وقيادة وتؾجيو عسمية التشسية ،ما لؼ تتخمص مؽ السذاكل والعقبات التى

تؾاجييا .وىى عسمية يسكؽ أف تتؼ بشجاح إذا إستكسمت بتظبيق قؾاعج الحؾكسة عمييا ومعالجة نقظة
الزعف األساسية فى آدائيا وىى غياب الخسالة .فالكثيخ مؽ الجسعيات األىمية ال تعخؼ ليا رسالة

محجدة وال تقؾـ عمى بشاء إحتياج مجتسعى حقيقى ليا ،ولكشيا تبجأ كفكخة فى ذىؽ فخد او مجسؾعة مؽ

األفخاد تقؾـ عمييا الجسعية ،دوف أف تعشى بؾضؾح رؤية أو رسالة واضحة ليا ،أو إستخاتيجية لتقييؼ
عسميا ،وىؾ ما يتظمب تغييخ ثقافة العسل األىمى ،وإشاعة ثقافة الحكؼ الخشيج ،وتذجيع السذاركة

الفعالة وثقافة التظؾع والعسل الجساعى ،وىى أمؾر تحتاج إلى عسل واسع بسا فى ذلػ تعجيل القانؾف

السشغؼ لعسل الجسعيات األىمية.
ومن أىم السذاكل التى تهاجو الجسعيات األىمية وأوجو القرهر فى نذاطيا:
 .1العزهية السحدودة :حيث يرل يتخاوح متؾسط عجد األعزاء فى معغؼ الجسعيات األىمية
الى عؽ عذخيؽ عزؾاً (وال يديج فى أفزل األحؾاؿ عؽ  555عزؾا) يختبط معغسيؼ بعالقة

تبعية أو صجاقة شخرية أو قخابة لسؤسذ الجسعية ويتختب عمى ىحا إنرخاؼ ىؤالء األعزاء
عؽ القياـ بجور حقيقى فى نذاط الجسعية أو مخاقبة أداء مجمذ اإلدارة أو السداىسة فى
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صياغة سياسات الجسعية ،ويعدز ىحا الؾضع عجـ معخفة األعزاء بالقانؾف وما يختبو ليؼ مؽ

حقؾؽ وأدوار.

 .2شكمية الجسعية العسهمية :رغؼ أف الجسعية العسؾمية التى تزؼ كل األعزاء تعتبخ أعمى

سمظة فى الجسعية األىمية وىى التى تقجـ إلييا فى إجتساعيا الدشؾى تقاريخ الشذاط والسيدانية

الدشؾية والحداب الختامى ،كسا تقؾـ بإنتخاب مجمذ اإلدارة ويفتخض فييا محاسبة مجمذ

اإلدارة عمى أدائو ،إال أف ىحه الجسعية العسؾمية غالباً ما تكؾف شكمية فى معغؼ الجسعيات
األىمية ،وال يذارؾ فى حزؾرىا سؾى عجد محجود مؽ األعزاء ال يديج عؽ عذخة حيث يتيح

الشغاـ األساسى أف يكؾف الحزؾر مؽ خالؿ تؾكيالت مؽ األعزاء الغائبيؽ لسؽ يحزخوف

اإلجتساع وغالباً ما يكؾف ىؤالء مؽ أعزاء مجمذ اإلدارة حيث يقترخ حزؾر الجسعية
العسؾمية عمييؼ وىؼ الحيؽ يحتكخوف ق اخراتيا وكأنيؼ يحاسبؾف أنفديؼ ،مسا يظبع إجتساعات
الجسعية العسؾمية بظابع الذكمية وال تحقق الغخض مشيا وىؾ مخاقبة أداء مجمذ اإلدارة

ومحاسبتو عمى ىحا األداء .وىكحا فإف محجودية عزؾية الجسعية األىمية وشكمية إجتساع

الجسعية العسؾمية تؤدى إلى غياب الخقابة الفعالة والحقيقية عمى إدارة الجسعية وتؤدى بالتالى

إلى إنتذار الفداد والجسؾد وعجـ القابمية إلتداع الشذاط وتدايج الفاعمية.
 .3إنتذار الفداد بالجسعيات األىمية  :سجمت كثيخ مؽ وقائع الفداد بالجسعيات األىمية التى
تتحؾؿ مؽ إستيجاؼ خجمة السجتسع إلى تخبح البعض مؽ نذاطيا ،ويداعج عمى إنتذار الفداد

بالجسعيات األىمية ضعف آليات الخقابة والسداءلة القاعجية ،وضعف ثقافة الشداىة والتجخد

والحياد فى القائسيؽ عمى العسل بيا .وال يسكؽ مؾاجية الفداد إستشاداً إلى قانؾف الجسعيات

األىمية فقط أو اآلليات السؤسدية لمخقابة السقتخنة بو فى معالجة ىحه الغاىخة الخظيخة التى

تزخب جؾىخ العسل األىمى فى مقتل وتفقجه السرجاقية ،وما لؼ تقؾ ثقافة السذاركة والخقابة

الجساعية والشداىة والذفافية داخل قظاعات العسل األىمى ذاتو كإمتجاد لخكائد ثقافة مجتسعية

فإف األطخاؼ الخسسية وحجىا التدتظيع أف تحاصخ عؾاىخ الفداد فى عل ضعف مذاركة
السؾاطشيؽ فى العسل األىمى.

 .4ىيسشة مجمس اإلدرة عمى الشذاط :مؽ أىؼ جؾانب الزعف فى أداء الجسعيات األىمية استسخار
أشخاص بعيشيؼ فى عزؾية مجالذ اإلدارة ورئاسة مجالذ اإلدارة لدشؾات طؾيمة ،لسجد قج

ترل إلى عذخيؽ سشة ،وعجـ تجاوؿ ىحه السؾاقع مؽ خالؿ اإلنتخاب الجورى ،مسا يؤدى إلى
ىيسشة مجالذ اإلدارة عمى مجسل نذاط الجسعية ،وإنفخاد رئيذ السجمذ بالقخار وما يؤد ‘ليو
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ذلػ مؽ فداد وغياب الجيسقخاطية الجاخمية وإضعاؼ الخقابة الجاخمية .كسا يزعف العسل بخوح
الفخيق.
 .5غياب ثقافة العسل التطهعى وقمة القيادات السؤىمة :ساىست األوضاع الدمظؾية الدائجة فى
نغاـ الحكؼ والسجتسع فى غياب ثقافة العسل التظؾعى وإنرخاؼ السؾاطشيؽ عؽ السذاركة فى
نذاط الجسعيات األىمية وعجـ إقباليؼ عمى عزؾية ىحه الجسعيات ،وفى عل ىحا الؾضع

ومحجودية عزؾية الجسعيات لؼ يعج ىشاؾ إمكانية إلكتذاؼ قيادات ججيجة مؤىمة لمسداىسة فى
ىحه الجسعيات وىؾ ما يداعج عمى تكخيذ عاىخة عجـ تجاوؿ السؾاقع القيادية بالجسعيات،

وسيظخة عجد محجود مؽ األشخاص عمييا ،وإستئثارىؼ بالدمظة داخميا وما يتختب عمى ذلػ مؽ

عؾاىخ سمبية أخخى.

 .6تعشت الجياز التشفيذى بالدولة مع الجسعيات األىمية :يختبط نذاط الجسعيات األىمية بالعجيج
مؽ األجيدة وخاصة و ازرة التزامؽ اإلجتساعى التى تعتبخ الجية اإلدارية السدئؾلة عؽ تدجيل

الجسعيات ومخاقبة نذاطيا ،وكحلػ أجيدة اإلدارة السحمية التى تشذط فى إطارىا الجسعيات،
ويالحع أف كثيخ مؽ مؾعفى ىحه األجيدة يتخبرؾف بالجسعيات ويتعاممؾف معيا بأسمؾب

بيخوقخاطى وال يداىسؾف فى تحليل العقبات التى تؾاجييا ،وكثي اًخ ما يدعؾف إلى فخض وصايتيؼ

عمى الجسعيات .ويؤدى ىحا كمو إلى مشاخ فى العالقة بيؽ األجيدة التشفيحية والجسعيات يحؾؿ

دوف تظؾر نذاطيا بل أنو فى بعض األحياف يؤدى إلى إنكساش ىحا الشذاط .وقج ساىست

أجيدة األمؽ فى إضعاؼ ومحاصخة العسل األىمى بأسمؾبيا فى تعقب السداىسيؽ فى الشذاط
والذػ فى نؾاياىؼ مؽ السذاركة.

 .7ضعف تسهيل الجسعيات :تقترخ السرادر السالية لسعغؼ الجسعيات األىمية عمى ما تقجمو ليا
و ازرة التزامؽ اإلجتساعى مؽ معؾنات أو عمى تبخعات مؽ السؾاطشيؽ باإلضافة إلى اإليخادات
الستحققة مؽ أنذظة الجسعيات نفديا .وال يتؾفخ ليحه الجسعيات القجر الكافى مؽ التسؾيل
لسحجودية اإلعانات التى تقجميا الؾ ازرة ليا ،وعجـ تحسذ أصحاب األعساؿ لسدئؾليتيؼ

اإلجتساعية وضعف التبخعات التى يقجميا السؾاطشؾف لمجسعيات مسا يحؾؿ دوف قجرة ىحه
الجسعيات عمى تسؾيل أنذظتيا أو التؾسع فييا .وقج تؾجيت العجيج مؽ الجسعيات إلى التسؾيل

األجشبى لتعؾيض ىحا الشقص فى التسؾيل الؾطشى ،بل أف كثي اًخ مؽ الجسعيات تأسدت بغخض

الحرؾؿ عمى التسؾيل األجشبى رغؼ إفتقارىا لسقؾمات اإلستسخار ،وغالباً ما تزظخ إلى التؾقف
عشجما يشفح التسؾيل األجشبى وىى عاىخة سمبية ال تتفق مع متظمبات نسؾ العسل األىمى إستشاداً

إلى قجرات ذاتية وطشية ،وعمى الجيات السانحة اتخاذ بعض التجابيخ التى تزسؽ اف الجسعية
األىمية لؼ تقؼ بيجؼ الحرؾؿ عمى التسؾيل االجشبى فقط.
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 .8إفتقاد العالقة مع االعزاء أو الفئات السدتفيدة :ال تيتؼ قيادات الجسعيات األىمية بإيجاد
صمة مشتغسة مع الفئات السدتفيجة مؽ نذاطيا وال تفتح معيؼ قشؾات إتراؿ مشتغسة تتعخؼ

مؽ خالليا عمى رأى ىحه الفئات فيسا تقجمو ليؼ الجسعية مؽ خجمات ومجى وفاء ىحه الخجمات
بإحتياجاتيؼ ورؤيتيؼ ألولؾية ىحه الخجمات ،وىؾ ما يؤدى فى الشياية إلى أف تخظيط الجسعية
لشذاطيا ال يقؾـ عمى معخفة حقيقية وواقعية بإحتياجات ىحه الفئات وما يسكؽ أف يتختب عمى

ذلػ مؽ إىجار الظاقات والجيؾد واإلمكانيات فى أنذظة ال تكؾف ممحة أو مظمؾبة فى وقت

معيؽ .وبجوف حخص إدارة الجسعية عمى التعخؼ عمى رؤية الفئات السدتفيجة وفتح قشؾات

إتراؿ مشتغسة معيؼ فإف نذاطيا لؽ يكؾف ممبياً إلحتياجاتيؼ وأولؾياتيؼ ولؽ يحقق الشتائج
السخجؾة مشو .كسا أف ىحه الفئات لؽ تدتظيع القياـ بجورىا الزخورى فى مخاقبة أداء الجسعية
ونذاطيا وتقييسو.

 .9قانهن الجسعيات األىمية :رغؼ صجور قانؾف ججيج لمجسعيات األىمية سشة ػ2552ػ يعالج بعض
عيؾب القانؾف الدابق عميو ،ورغؼ اإلقخار نغخياً بأىسية دور ومذاركة مشغسات السجتسع
السجنى وعمى رأسيا الجسعيات األىمية إال أف القانؾف الججيج ما زاؿ يفخض قيؾداً إدارية عمى
تأسيذ وعسل أنذظة الجسعيات األىمية ،ويفخض العجيج مؽ أوجو التجخل والخقابة عمى ىحه

الجسعيات وتسؾيميا ،وأعظى الؾ ازرة الحق فى مسارسة صالحيات واسعة فييا جدء غيخ قميل
يخزع لتقجيخ السدئؾليؽ الحكؾمييؽ .وقانؾف سشة  2552يكخس الخقابة والتجخل فى شئؾف

العسل األىمى أكثخ مؽ تؾفيخه آليات لتشذيط وتفعيل وتؾسيع دور الجسعيات األىمية فى خجمة

السجتسع .وقج جاء ىحا القانؾف فى تؾقيت يتخاجع فيو دور الجولة فى السجاالت اإلقترادية وفى
خجمات التعميؼ والرحة واإلسكاف والجعؼ اإلجتساعى برؾرة متدارعة ،ال يدعف فيو القانؾف

العسل األىمى لدج الفخاغ الشاجؼ عؽ ىحا التخاجع .ويكذف قانؾف ا الجسعيات األىمية رقؼ 84
لدشػ2552ػة أف الجولة تتعامل مع الجسعيات األىمية بجرجة عالية مؽ التؾجذ والخيبة فى

األدوار التى تباشخىا والغايات التى تدعى لتحقيقيا ،وتخذى الجولة أف يستج نذاط الجسعيات

األىمية برؾرة مباشخة أو غيخ مباشخة إلى السجاؿ الدياسى .ويسثل ىحا التؾجذ قيجاً عمى

فخص التظؾر الظبيعى لسشغسات السجتسع السجنى فى دفع عسميات التغييخ والتشسية االقترادية

واإلجتساعية والدياسة معاً.
وفى نفذ الؾقت فإف القانؾف يعانى مؽ قرؾر في معالجة العجيج مؽ مذاكل الجسعيات األىمية
مثل عجـ وجؾد آلية لسحاسبة مجمذ اإلدارة إذا إنحخؼ أو قرخ فى أداء واجباتو.

 .15اإلطار السجتسعى لشذاط الجسعيات األىمية :تأثخت الجسعيات األىمية كثي اًخ مؽ األوضاع

السجتسعية الدياسية والثقافية التى تذكل البيئة السحيظة بيحه الجسعيات .ومؽ الشاحية الدياسية
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فإف سيادة األوضاع الدمظؾية فى نغاـ الحكؼ وعالقات السؾاطشيؽ بالجولة أثخت كثي اًخ فى قجرة

الجسعيات األىمية أف تبشى نفديا كسؤسدات ديسقخاطية ،وغالباً ما كانت أوضاع ىحه الجسعيات

إنعكاساً ألوضاع السجتسع حيث سادت فييا أوضاع سمظؾية إنفخد مؽ خالليا مجمذ اإلدارة

بالييسشة عمى مجسل الشذاط فى محاكاة إلنفخاد الدمظة التشفيحية بالجولة بالييسشة عمى مجسل

أنذظة السجتسع.وتجمى ذلػ أيزاً فى إستسخار أشخاص بعيشيؼ فى عزؾية ورئاسة مجالذ
اإلدارة لفتخات زمشية طؾيمة كسا إستسخ كبار السدئؾليؽ فى مشاصبيؼ لفتخات طؾيمة دوف حج
أقرى لبقائيؼ فى ىحه السشاصب .ومؽ الشاحية الثقافية فإف البيئة الثقافية واإلجتساعية فى

السجتسع تحؾى نفؾ اًر مؽ العسل الظؾعى والتعاونى .وىشاؾ حاجة ممحة الى إيالء الجؾانب

الثقافية واإلجتساعية دو اًر أكبخ فى مذخوعات التشسية وخاصة التشسية السحمية بحيث يتؾاكب

اإلىتساـ بالجؾانب السادية السمسؾسة واألطخ السؤسدية الخسسية مع اإلىتساـ بالجؾانب القيسية

والثقافية واإلجتساعية والدمؾكية.

وىكحا فإنو يسكؽ القؾؿ أف بشاء الجسعيات األىمية كسؤسدات ديسقخاطية وىؾ اليجؼ مؽ تظبيق قؾاعج
الحؾكسة عمييا لؼ يكؽ متاحاً فى عل ىحه األوضاع الدمظؾية ألف الحؾكسة ال تتحقق فى فخاغ ،بل
تظبق فى مجتسع تحكسو أوضاع سياسية وإقترادية وإجتساعية وثقافية محجدة ليا تأثيخ سمبى أو

إيجابى بالشدبة لألوضاع الججيجة التى تخمقيا عسمية الحؾكسة ،وكثيخ مؽ ىحه العؾامل ذات جحور
عسيقة وراسخة فى السجتسع ،ال يسكؽ تغييخىا بديؾلة ،بل تتظمب تخظيظاً محكساً وبخامج عمى السجى

العاجل والسجى الظؾيل .كسا تتظمب تؾافخ إرادة سياسة مدتعجة لتحقيق التغييخ السظمؾب ودفع ثسؽ ىحا
التغييخ إذا إقتزى األمخ.
وكسا إتزح مؽ عخضشا الدابق فإنو مؽ أىؼ العؾامل السجتسعية السؤثخة فى تظبيق الحؾكسة:
 -الشغاـ الدياسى القائؼ

الحى يتظمب تشفيح بخنامج طسؾح لإلصالح الدياسى.

 -اإلطار التذخيعى القائؼ

وما يحتػاج مؾاجيتو الي وضع دستػؾر ججيج وتعجيل

 -القيؼ الثقافية الدانجة

التى تحكؼ سمؾؾ السؾاطشيؽ وضخورة دعؼ القيؼ التى تذجع

 -نغاـ اإلدارة السحمية القائؼ

وضخورة تعػجيمو ليقػؾـ عمى أساس الالمخكدية.

جؾىخى فى القؾانيؽ السكسمة لمجستؾر.
عمى السذاركة والعسل التظؾعى

ومؽ حدؽ الحع أف ثؾرة  25يشايخ الذعبية خمقت عخوفا ججيجة تدسح بسؾاجية ىحا الؾاقع

والتغمب عمى الرعؾبات التى تحؾؿ دوف تظؾيخ الجسعيات األىمية كسؤسدات ديسقخاطية بتظبيق قؾاعج

الحؾكسة عمييا.
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ثانيا  :دليل حهكسة الجسعيات األىمية فى مرر

ييجؼ ىحا الجليل احؾكسة الجسعيات األىمية فى مرخ إلى إدارة الجسعية األىمية وفق أسمؾب عسل

يكفل أف تكؾف الجسعيات مؤسدات مدتقمة وفعالة ،ومؾجية نحؾ تحقيق الخسالة التى أنذئت مؽ أجميا
والتعبيخ عؽ إىتسامات أعزائيا ،وخمق قيسة نتيجة أنذظتيا ،واإلضظالع باألدوار السشؾطة بيا فى

مجتسعاتيا مؽ خالؿ تحقيق األىجاؼ اآلتية:

 تحقيق الفرل والتؾازف بيؽ أدوار كل مؽ العزؾية واإلدارة وبيؽ والتشفيح والخقابة. إضفاء العسل السؤسدى عمى عسل الجسعية الحى يتؼ مؽ خالؿ ىيئات ليا إختراصات محجدةوتخبط بيشيا عالقات محجدة مشرؾص عمييا فى الشغاـ الجاخمى لمجسعية.

 -تحقيق اإلتداؽ بيؽ أنذظة الجسعية وبيؽ الخسالة التى أنذئت مؽ أجميا.

 إستجامة نذاط الجسعية وفق خظط ذات أىجاؼ عاجمة وأخخى طؾيمة السجى. -زيادة فاعمية الجور التشسؾى لمجسعية.

 مشع تزارب السرالح فى الجسعية بسا يحج مؽ الفداد. -تعسيق الجيسقخاطية الجاخمية لمجسعية.

 -إقامة عالقة صحية وفعالة وتكاممية بيؽ الجسعية واعزائيا مؽ ناحية وبيشيا وبيؽ االطخاؼ

األخخى ذات الرمة بشذاطيا خاصة جياز الجولة والفئات السدتفيجة والقظاع الخاص فى حالة
الجسعيات التشسؾية.

 بشاء وسيادة ثقافة الحؾكسة فى السجتسع عشجما تشذط فى إطارىا الجسعيات األىمية التى تزؼفى عزؾيتيا عجدا كبي اخ مؽ السؾاطشييؽ.

تبجأ الحؾكسة بتفعيل العالقة بيؽ الدمطة والسدئهلية والسحاسبة داخل الجسعية بحيث تقؾـ الدمظة

مسثمة فى مجمذ اإلدارة بتحسل مدئهليتيا ومسارسة إختراصاتيا والقياـ بؾاجباتيا فى إطار مخاقبة

الييئات األخخى ألدائيا (الجسعية العسؾمية ولجشة الخقابة والسخاجعة الجاخمية) ومحاسبتيا عمى نتائج
ىحا األداء وبحلػ تتحقق الجيسقخاطية الجاخمية لمجسعية األىمية.

يتظمب تحسل الدمظة فى الجسعية األىمية (مجمذ اإلدارة) لسدئؾليتيا أف تتدؼ العشاصخ التى تتؾالىا

بالكفاءة وأف تمتدـ بالذفافية واإلفراح فى مسارستيا لجورىا فتهفر السعمهمات الكاممة عؽ نذاطيا

وتعمن لمجسيع ق ارراتيا لتتسكؽ األطخاؼ األخخى مؽ تقييم األداء والسحاسبة عمى نتائجو .وبيحا تتؾافخ

إمكانية السذاركة مؽ الجسيع فى الشذاط ،وتتحقق الشزاىة ومشع تزارب السرالح مسا يحؾؿ دوف
إنتذار الفداد.
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وبيحا يتكامل فى نذاط الجسعية األىمية ندق القيم والسعايير األساسية لمحهكسة وىى السدئهلية

والسداءلة والسحاسبة والكفاءة والسذاركة والذفافية واإلفراح والشزاىة ومشع تزارب السرالح.

وكسا أوضحشا مؽ قبل فإف الحؾكسة تبجأ بتحقيق الفرل والتؾازف بيؽ أدوار كل مؽ العزؾية وتسثميا

الجسعية العسهمية ومجمس اإلدارة السشتخب عؽ الجسعية العسؾمية مؽ ناحية ،وبيؽ التشفيح (الجياز

الهظيفى) والخقابة مسثمة فى مراقب الحدابات السشتخب من الجسعية العسهمية ولجشة الرقابة والسراجعة
الداخمية  ،وأف يكؾف ىشاؾ فرل واضح بيؽ ىحه األدوار وتحجيج دقيق لسجاؿ مدئؾلية كل مشيا،

وأشكاؿ الخقابة الستبادلة بيشيا .وىؾ ما يتزسشو دليل الحهكسة السقترح فى القؾاعج واآلليات واإلجخاءات

التالية.
-2األعزاء كسالك لمجسعية:

 1/1يعتبخ األعزاء أساس وجؾد الجسعية ومالكيا الحقيقيؾف ومؽ ثؼ عمييؼ الترخؼ كسالؾ

نذيظيؽ وعمى عمؼ بكل أمؾر الجسعية وقجرتيؼ عمى السداءلة والسحاسبة لمسدئؾليؽ عمى إدارة الجسعية

 2/1تتزسؽ الحقؾؽ األساسية لألعزاء ما يمى:

 تمقى السعمؾمات األساسية عؽ الجسعية بذكل مشتغؼ وفى الؾقت السشاسب. السذاركة فى إجتساعات الجسعية العسؾمية والترؾيت عمييا. -السذاركة فى عسمية إتخاذ الق اخرات.

 3/1تتزسؽ الؾاجبات األساسية لألعزاء ما يمى:
 -السذاركة الجادة فى أعساؿ الجسعية.

 سجاد إشتخاكات العزؾية بالكامل وفى مؾاعيجىا. اإللتداـ بالؾالء الكامل لمعزؾية. -اإللتداـ بالمؾائح.

 4/1يقؾـ األعزاء بإختيار أعزاء مجمذ إدارة الجسعية أو اإلستغشاء عشيؼ طبقاً لقؾاعج وإجخاءات
معمشة تتدؼ بالذفافية والؾضؾح.

 5/1لألعزاء الحق فى السذاركة فى إتخاذ الق اخرات الخاصة بالتغييخات الجحرية بييكل الجسعية مثل
تعجيل لؾائحيا أو نغاميا األساسى أو أى وثائق أخخى خاصة بيا ،وأف تكؾف لجييؼ السعمؾمات الكافية

التى تسكشيؼ مؽ ذلػ.

 6/1يجب أف تتاح لألعزاء الفخصة لمسذاركة بذكل فعمى وإيجابى فى أعساؿ الجسعية العسؾمية،
والسذاركة فى الترؾيت بيا ،ويجب أف يكؾنؾا عمى عمؼ بقؾاعج الترؾيت فييا ،بسا فى ذلػ طخؽ
الترؾيت التى تتبع فى إجتساعات الجسعية العسؾمية.

 7/1تتخح كل اإلجخاءات الكفيمة بتدييل مسارسة األعزاء بحقؾؽ ممكية الجسعية.
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 8/1يترخؼ األعزاء كسالؾ لمجسعية مؽ خالؿ إجخاءات الجسعية العسؾمية بإعتبارىا اإلطار
السشغؼ لسسارستيؼ ىحا الجور ويتعيؽ عمييؼ الدساح لسجمذ اإلدارة الحى إنتخبؾه باإلضظالع بسدئؾلياتو

كاممة ليتدشى محاسبتو عمى ذلػ.

 9/1تقؾـ معاممة األعزاء عمى أساس مشرف وفق القؾاعج اآلتية :

 -معاممة األعزاء مؽ نفذ الفئة (مشتدب ،عامل ،فخخى) عمى قجر السداواة.

 -إعالف معاييخ تحجيج فئة العزؾية بؾضؾح وإتاحتيا لكل األعزاء لمتعخؼ عمييا.

 مخاعاة أف تكؾف إجخاءات وقؾاعج إجتساعات الجسعية العسؾمية متدسة بالسعاممة السشرفة لكلاألعزاء ،وال تكؾف إجخاءات عسمية الترؾيت صعبة بال مبخر أو مبالغ فييا.

 إلداـ أعزاء مجمذ اإلدارة وكبار السؾعفيؽ بالجسعية باإليزاح عسا إذا كاف ليؼ بذكل مباشخأو غيخ مباشخ أو نيابة عؽ الغيخ أى مرمحة مادية فى أى معاممة مع الجسعية او في أى

شأف يؤثخ مباشخة عمييا.
 -3الجسعية العسهمية

 1/2تتكؾف الجسعية العسؾمية مؽ جسيع األعزاء العامميؽ الحيؽ مزت عمى عزؾيتيؼ ستة أشيخ
عمى األقل وأوفؾا باإللتدامات السفخوضة عمييؼ وفقاً لمشغاـ األساسى لمجسعية.

 2/2تجتسع الجسعية العسؾمية مخة كل سشة عمى األقل فى إجتساع عادى خالؿ األربعة أشيخ التالية

إلنتياء الدشة السالية لمجسعية ،وذلػ لمشغخ فى السيدانية والحداب الختامى ،وتقخيخ مجمذ اإلدارة عؽ

أعساؿ الدشة ،وتقخيخ مخاقب الجمدات ،وإنتخاب أعزاء مجمذ اإلدارة بجالً مؽ الحيؽ إنتيت عزؾيتيؼ،

وإنتخاب لجشة الخقابة والسخاجعة الجاخمية وتعييؽ مخاقب الحدابات وتحجيج اتعابو ،وأى مؾضؾعات أخخى
يخى مجمذ اإلدارة إدراجيا فى ججوؿ األعساؿ.

 3/2تعقج الجسعية العسؾمية إجتساعات عادية دورية كل أربعة أشيخ لستابعة نذاط الجسعية ودراسة
السذاكل التى تؾاجو الشذاط وإقتخاح اإلجخاءات الؾاجب إتخاذىا لحل ىحه السذاكل وتظؾيخ نذاط

الجسعية .ويسكؽ دعؾة الجسعية العسؾمية إلى إجتساعات غيخ عادية كمسا إقتزت الزخورة ذلػ أو
لتعجيل الشغاـ األساسى أو حل الجسعية أو إدماجيا فى غيخىا أو عدؿ كل أعزاء مجمذ اإلدارة أو
بعزيؼ أو أى مؾضؾعات يحجد الشغاـ األساسى لمجسعية وجؾب نغخىا فى إجتساع غيخ عادى.

 4/2تؾجو الجعؾة كتابة لعقج الجسعية العسؾمية لكل عزؾ لو حق الحزؾر عمى عشؾانو السدجل
بالجسعية ،يحجد فى الجعؾة مكاف اإلجتساع ومؾعجه وججوؿ األعساؿ وتؾجو الجعؾة مؽ:
 -مجمذ اإلدارة ،أو

 مؽ يفؾضو ( )%25مؽ عجد األعزاء الحيؽ ليؼ حق حزؾر الجسعية العسؾمية إذا تقاعذمجمذ اإلدارة عؽ دعؾة الجسعية العسؾمية فى السؾاعيج السحجدة ،أو

 -السفؾض السعيؽ طبقاً لمسؾاد القانؾف السرخى
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 الجية اإلدارية إذا رأت ضخورة لحلػ. 5/2تشعقج الجسعية العسؾمية فى مقخ السخكد الخئيدى لمجسعية إف أمكؽ ذلػ ،ويجؾز أف تشعقج فى
أى مكاف آخخ يحجد فى الجعؾة السخفق بيا ججوؿ األعساؿ.

 6/2يعتبخ إجتساع الجسعية العسؾمية صحيحاً بحزؾر األغمبية السظمقة ألعزائيا (الشرف زائج
واحج ) فإف لؼ يتكامل العجد ،أجل اإلجتساع إلى جمدة أخخى تعقج خالؿ مجة أقميا ساعة وأقراىا

خسدة عذخ يؾماً مؽ تاريخ اإلجتساع األوؿ تبعاً لسا يحجده الشغاـ األساسى لمجسعية ،ويكؾف اإلنعقاد

صحيحاً فى ىحه الحالة إذا حزخه – بأنفديؼ – عجد اليقل عؽ عذخة فى السائة مؽ األعزاء أو
عذخيؽ عزؾاً أييسا أقل.

 7/2اليجؾز لعزؾ الجسعية العسؾمية اإلشتخاؾ فى الترؾيت إذا كانت لو مرمحة شخرية فى
القخار السعخوض وذلػ فيسا عجا إنتخاب أجيدة الجسعية.

 8/2ترجر ق اخرات الجسعية العسؾمية العادية باألغمبية السظمقة لألعزاء الحاضخيؽ (الشرف زائج
واحج) .وترجر ق اخرات الجسعية العسؾمية غيخ العادية باألغمبية السظمقة لعجد أعزاء الجسعية مالؼ
يشص الشغاـ األساسى عمى غيخ ذلػ.

 9/2يخفق بالجعؾة لكل عزؾ محكخة عؽ كل مؾضؾع مظخوح فى ججوؿ األعساؿ تتزسؽ السعمؾمات

الكافية عؽ السؾضؾع بحيث تتهفر لمعزه إمكانية تكهين رأى حهل السهضهع واإلشتراك فى مشاقذتو

أثشاء اإلجتساع.

 15/2ولألعزاء الحق فى السذاركة فى إتخاذ الق اخرات الخاصة بالتغييخات الجحرية بييكل الجسعية
مثل تعجيل لؾائحيا أو نغاميا األساسى أو أى وثائق أخخى خاصة بيا ،وأف تكؾف لجييؼ السعمؾمات

الكافية التى تسكشيؼ مؽ ذلػ

 11/2مؽ حق كل عزؾ طمب مديج مؽ السعمؾمات مؽ مجمذ اإلدارة حؾؿ السؾضؾعات السظخوحة

فى ججوؿ األعساؿ ،ومؽ حقو اإلطالع عمى سجالت الجسعية إلستكساؿ معخفتو بيحه السؾضؾعات
وعمى مجمذ اإلدارة تسكيشو مؽ ذلػ.

 12/2يشغؼ مجمذ اإلدارة لقاءات مع اإلعزاء فى مؾاعيج محجدة لتمقى إستفدارات األعزاء حؾؿ
السؾضؾعات السظخوحة فى ججوؿ األعساؿ واإلجابة عمييا بسا يداعج عمى تسكشيؼ مؽ السشاقذة الفعالة

أثشاء اإلجتساع.

 13/2عمى رئيذ اإلجتساع أف يؾفخ الؾقت الكافى لسشاقذة كل مؾضؾع وإتاحة الفخصة لألعزاء

الخاغبيؽ فى السشاقذة عخض آرائيؼ بحخية بحيث تتزح السؾاقف األساسية حؾؿ السؾضؾع قبل

الترؾيت عمى اإلقتخاحات السقجمة.

 14/2يظخح لمترؾيت بعج مشاقذة كل مؾضؾع كافة اإلقتخاحات السقجمة مؽ األعزاء ويعاد

الترؾيت عمى اإلفت اخحيؽ الحائديؽ عمى أعمى أصؾات.
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 15/2يتؾلى أميؽ عاـ الجسعية بشفدو أو تحت إشخافو تدجيل اإلجتساع ،وإعجاد محزخ اإلجتساع
متزسشاً أىؼ اآلراء واإلقتخاحات ونتيجة الترؾيت فى كل مؾضؾع ،ويدجل السحزخ فى سجالت
الجسعية (سجل إجتساعات الجسعية العسؾمية) ويؾقع عميو كل مؽ رئيذ اإلجتساع واألميؽ العاـ.

 16/2يخاعى فى صياغة القخار أف يحجد اإلجخاء السظمؾب إتخاذه ،والسدئؾؿ عؽ التشفيح ،والسجى
الدمشى الالزـ لمتشفيح ،بحيث يديل متابعة تشفيح القخار والسحاسبة عمى تشفيحه مؽ عجمو.

 17/2يعخض محزخ اإلجتساع عمى اإلجتساع التالى لمجسعية العسؾمية إلق اخره.

 18/2يتحسل مجمذ اإلدارة مدئؾلية تشفيح الق اخ ارت الرادرة مؽ الجسعية العسؾمية ،ومتابعة التشفيح،
وتحليل العقبات التى تعتخض التشفيح ،ومحاسبة السدئؾؿ عؽ عجـ التشفيح.

 -4مجمس اإلدارة

 1/3يكؾف لكل جسعية مجمذ إدارة متدقا مع ىيكل الجسعية وحجؼ العزؾية بيا ،فال يكؾف

تذكيل مجمذ اإلدارة مؽ عجد قميل مؽ األعزاء ،أو يكؾف قاص اًخ عؽ التعبيخ عؽ حجؼ وىيكل

العزؾية بيا ،كحلػ يشبغى تجشب تذكيل السجمذ مؽ عجد بالغ الكبخ مؽ االعزاء ،عمى نحؾ ال
يتشاسب مع حجؼ الجسعية ،ولحلػ يفزل أف يتكؾف مجمذ اإلدارة مؽ عجد فخدى مؽ األعزاء ال
يقل عؽ خسدة وال يديج عؽ خسدة عذخ وفقاً لسا يحجده الشغاـ األساسى ،تشتخبيؼ الجسعية
العسؾمية لجورة مجتيا ثالث سشؾات ،عمى أف يجخى تججيج إنتخاب ثمث أعزاء السجمذ بجالً مسؽ
تشتيى عزؾيتيؼ بظخيق القخعة كل سشة.

 2/3تحقيق التؾازف فى إدارة الجسعية بيؽ دور الستظؾعيؽ والعامميؽ بحيث تكؾف القيادة لمستظؾعيؽ
وتكؾف السياـ التشفيحية ذات الظابع الفشى لمعامميؽ.

 3/3أف يقؾـ مجمذ اإلدارة بسدئؾلياتو وال يحيميا إلى العامميؽ وىي:

 -ضساف اإللتداـ بالقؾاعج والمؾائح السشغسة ألنذظة الجسعية.

 مخاجعة وإقخار ومتابعة تشفيح إستخاتيجية الجسعية ،وخظظيا التشفيحية ،وسياسات إدارة السخاطخبيا ،ومؾازنتيا الدشؾية ،وخظط الشذاط ،عالوة عمى تحجيج أىجاؼ اآلداء لكبار السؾعفيؽ،

ولمجسعية ككل ،ومتابعة آداء الجسعية ،واإلشخاؼ عمى الجؾانب الخئيدية لإلنفاؽ السالى ،وعمى
الذخكات التى تبخميا الجسعية.
ا

 4/3فتح باب التخشيح لعزؾية مجمذ اإلدارة بحيث تكؾف قؾاعج التخشيح وإنتخاب األعزاء دائسة

وتتدؼ بالذفافية وتذجع عمى السشافدة ،كسا يجب أف تكؾف اإلجخاءات واضحة ،وأف تذجع عسميات

الترؾيت األعزاء عمى السذاركة فييا.

 5/3يشغؼ تجفق السعمؾمات داخل الجسعية بحيث يكؾف أعزاء مجمذ اإلدارة عمى عمؼ تاـ بكل

ما يجخى فى الجسعية ،وأف يؤدوا مياميؼ بشية طيبة وبالججية والقشاعة التى تدتحقيا ،ومخاعاة
مرالح الجسعية وأعزائيا دائساً مع إلتداميؼ بكل القؾانيؽ والمؾائح ذات الرمة.
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 6/3أف يحافع أعزاء مجمذ اإلدارة عمى حيادىؼ الدياسى.
 7/3ضخورة إتاحة السعمؾمات الجقيقة وذات الرمة ألعزاء مجمذ اإلدارة فى الؾقت السشاسب

حتى يتسكشؾا مؽ الؾفاء بإلتداماتيؼ كسا يجب أف يتمقؾا تجريباً مالئساً عمى فتخات مشاسبة أثشاء شغميؼ

مشاصبيؼ وتجريبيؼ تجريباً تؾجيييا عاماً عشج بجء شغميؼ ليحه السشاصب.

 8/3وضع نغاـ محجد يتزسؽ اإلجخاءات الؾاجب إتخاذىا لإلبالغ عؽ وقائع الفداد وضبط
السخالفات لتتسكؽ الجسعية مؽ مؾاجيتيا فى الؾقت السشاسب وعالجيا.

 9/3رصج ومتابعة تزارب السرالح الحى قج يشذأ لجى أعزاء السجمذ ،لتفادى السعامالت

التجارية والسالية بيؽ أعزاء مجمذ اإلدارة والجسعية.

 15/3يذتخط فيسؽ يخشح لعزؾية مجمذ اإلدارة أف يكؾف متستعاً بحقؾقو السجنية ،ويحجد الشغاـ
األساسى لمجسعية الذخوط األخخى.
 11/3يفتح باب التخشيح لسجمذ اإلدارة ويخظخ بحلػ جسيع أعزاء الجسعية بؾسيمة مشاسبة ولسجة

كافية لمتقجـ لمتخشيح لسؽ يخغب فى ذلػ .ويجب عمى مجمذ اإلدارة عخض قائسة بأسساء السخشحيؽ
لعزؾية السجمذ بسقخ الجسعية فى اليؾـ التالى لقفل باب التخشيح ،وذلػ قبل مؾعج إجخاء اإلنتخابات

بدتيؽ يؾماً عمى األقل .ويتؼ إعجاد القائسة الشيائية لمسخشحيؽ بعج إستبعاد مؽ ال تشظبق عمييؼ الذخوط
أو الحيؽ تشازلؾا عؽ التخشح فى السؾاعيج السحجدة وذلػ وفق اإلجخاءات السشرؾص عمييا فى القانؾف.

 12/3يتؼ إنتخاب مجمذ اإلدارة مؽ بيؽ السخشحيؽ فى ترؾيت سخى تذخؼ عميو لجشة تختارىا

الجسعية العسؾمية مؽ بيؽ أعزائيا .ويدجل ذلػ فى محزخ يتزسؽ إجخاءات الترؾيت ونتيجتو يؾقع
عميو مؽ أعزاء المجشة ومؽ رئيذ اإلجتساع واألميؽ العاـ.

 13/3يحغخ الجسع بيؽ عزؾية مجمذ إدارة الجسعية وبيؽ العسل فى الجية اإلدارية أو غيخىا مؽ

الجيات العامة التى تتؾلى اإلشخاؼ أو التؾجيو أو الخقابة عمى الجسعية أو تسؾيميا.

 14/3اليجؾز الجسع بيؽ عزؾية مجمذ اإلدارة والعسل بأجخ فى الجسعية أو أف تكؾف لو تعامالت
تجارية مع الجسعية.
 15/3يتؾلى مجمذ اإلدارة إدارة شئؾف الجسعية ولو فى سبيل ذلػ القياـ بأى عسل مؽ األعساؿ ماعجا
تمػ التى يشص عمييا القانؾف أو الشغاـ األساسى مع ضخورة مؾافقة الجسعية العسؾمية عمييا قبل

إجخائيا ويجخل فى إختراصاتو:
 -إعجاد الالئحو الجاخمية.

 -تكؾيؽ المجاف التى يخى أنيا الزمة لحدؽ سيخ العسل وتحجيج إختراصات كل مشيا.
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 16/3يقؾـ مجمذ اإلدارة فى أوؿ إجتساع لو بإنتخاب رئيذ مجمذ اإلدارة ونائب لمخئيذ وأميؽ عاـ
وأميؽ صشجوؽ ويحجد إختراصات وسمظات كل مشيؼ.

 17/3لسجمذ اإلدارة أف يفؾض فى بعض إختراصاتو لجشة تشفيحية تذكل مؽ الخئيذ ونائبو وأميؽ
الرشجوؽ واألميؽ العاـ ومؽ يختاره السجمذ مؽ بيؽ أعزائو بحيث ال يديج عجد أعزاء المجشة
التشفيحية عمى خسدة أعزاء وتدجل ق اخرات المجشة فى سجل خاص لمخجؾع إليو عشج المدوـ.

 18/3يتؾلى أميؽ عاـ الجسعية تدجيل محاضخ إجتساعات مجمذ اإلدارة وق اخراتو فى سجل خاص
(سجل إجتساعات مجمذ اإلدارة) ،ويخاعى فى صياغة الق اخرات أف تذسل اإلجخاء السظمؾب القياـ بو
وإسؼ السدئؾؿ عؽ التشفيح والسجى الدمشى لمتشفيح لكى يتسكؽ السجمذ مؽ متابعة التشفيح ومحاسبة

السدئؾؿ عؽ عجـ التشفيح.

 19/3تؾزع السدئؾليات عمى قيادات الجسعية عمى الشحؾ التالى:
رئيس مجمس اإلدارة يختص بسا يمى:

 رئاسة جمدات الجسعية العسؾمية ومجمذ اإلدارة وما يحزخه مؽ لجاف داخمية ولو حق دعؾتيا. تسثيل الجسعية والشيابة عشيا أماـ الجيات اإلدارية والقزائية والتؾقيع نيابة عؽ الجسعية عمىجسيع العقؾد واإلتفاقيات التى يؾافق مجمذ اإلدارة أو الجسعية العسؾمية عمى أبخاميا.

 التؾقيع مع األميؽ العاـ عمى محاضخ الجمدات والق اخرات. -التؾقيع مع أميؽ الرشجوؽ عمى الذيكات واألوراؽ السالية.

 -البت فى السدائل العاجمة وعخضيا بعج ذلػ عمى مجمذ اإلدارة.

أمين عام الجسعية يختص بسا يأتى:

 -تحزيخ ججوؿ أعساؿ السجمذ وتؾجيو الجعؾة لألعزاء ،وتؾلى سكختارية اإلجتساع وإعجاد

محاضخه وق اخراتو وتدجيميا فى سجالت خاصة وعخضيا فى اإلجتساع التالى لسجمذ اإلدارة
لمترجيق عمييا ومتابعة تشفيح الق اخرات.

 -إعجاد سجل أسساء أعزاء الجسعية وعشاويشيؼ.

 إمداؾ سجالت محاضخ جمدات مجمذ اإلدارة والجسعية العسؾمية والتؾقيع عمييا مع الخئيذ. إعجاد التقخيخ الدشؾى عؽ نذاط الجسعية وتقجيسو لسجمذ االدارة بعج عخضو عمى المجشةالتشفيحية.

 إعجاد ججوؿ أعساؿ الجسعية العسؾمية ودعؾتيا وتدجيل ق اخراتيا واإلجخاءات الستعمقةباإلنتخابات.

 اإلشخاؼ عمى جسيع األعساؿ اإلدارية وشئؾف العامميؽ وحفع جسيع أوراؽ وسجالت الجسعيةبسقخىا واإلطالع عمى جسيع السكاتبات الؾاردة لمجسعية والترخؼ فييا.

 بحث مالحغات الجياز السخكدى لمسحاسبات والجية اإلدارية الخاصة بالشؾاحى االدارية والخدعمييا مؽ خالؿ مجمذ اإلدارة والمجشة التشفيحية.
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أمين الرشدوق يختص بسا يأتى:

 اإلشخاؼ عمى كل شئؾف الجسعية السالية بسا فى ذلػ السؾارد والسرخوفات والجخد الدشؾى لمعيجةوإعتساد صخؼ جسيع السبالغ السقخر صخفيا قانؾناً واإلحتفاظ بسدتشجات الرخؼ ومخاجعة

الدجالت والسدتشجات السالية.

 -تشفيح ق اخرات مجمذ اإلدارة والمجشة التشفيحية الخاصة بالذئؾف السالية.

 -التؾقيع مع الخئيذ أو مؽ يشؾب عشو عمى أذونات الرخؼ والذيكات.

 إعجاد حداب اإليخادات والسرخوفات والسيدانية العسؾمية تسييجاً لسخاجعتيا بسعخفة مخاقبالحدابات إلعجاد تقخيخه الشيائى عشيا.

 اإلشتخاؾ مع األميؽ العاـ فى وضع مذخوع ميدانية الدشة السقبمة وعخضو عمى مجمذ اإلدارة. بحث مالحغات الجياز السخكدى لمسحاسبات والجية اإلدارية الخاصة بالشؾاحى السالية وإعجادالخد عمييا تسييجاً لعخض السؾضؾع كمو عمى مجمذ اإلدارة لمخد عمى الجيات فى السؾاعيج

السشاسبة.

 25/3يتؾلى الجياز الؾعيفى لمجسعية أعسالو تحت إشخاؼ مجيخ الجسعية واألميؽ العاـ فيسا يترل
بالذئؾف اإلدارية وأميؽ الرشجوؽ فيسا يترل بالذئؾف السالية ويسدػ الدجالت السقخرة طبقاً لمقانؾف
والشغاـ األساسى ويتؾلى حفع السدتشجات واألوراؽ ويشفح ما يرجر لو مؽ تعميسات فى ىحه الحجود.

 21/3يذكل مجمذ اإلدارة لجاناً نؾعية فى مختمف مجاالت نذاط الجسعية ويخأس كل لجشة أحج

أعزاء مجمذ اإلدارة ويدعى لجحب األعزاء العامميؽ والسشتدبيؽ إلى عزؾيتيا لتؾسيع قاعجة

السذاركة وإكداب مديج مؽ األعزاء خبخة أكبخ بشذاط الجسعية وتحسل السدئؾليات مسا يداعج عمى

تكؾيؽ إحتياطى لمقيادات مؤىل لمسشافدة عمى عزؾية مجمذ اإلدارة وبحيث ال يحجث فخاغ قيادى عشج

تججيج مجمذ اإلدارة إذا لؼ يتؾفخ العجد السشاسب مؽ األعزاء لتؾلى ىحه السدئؾلية وتتحجد المجاف

ومجاؿ نذاطيا حدب نؾعية نذاط الجسعية.

 22/3يشغؼ مجمذ اإلدارة دورات تجريبية ألعزاء مجمذ االدارة السشتخبيؽ فى بجاية تذكيل السجمذ
لتدويجىؼ بالسعارؼ والخبخات الزخورية لسسارسة مدئؾلياتيؼ بكفاءة ،عمى أف تتزسؽ ىحه الجورات

شخحاً وافياً لقانؾف الجسعيات وكيفية إدارة الشذاط وميارات اإلتراؿ والعسل الجساعى وإدارة اإلجتساعات
وتشغيؼ حسالت كدب أعزاء ججد ،وحسالت الجعؾة لمسذاركة فى أنذظة الجسعية وكحلػ حؾؿ كيفية

زيادة السؾارد السالية.

 23/3يشغؼ مجمذ اإلدارة حمقات نقاشية لألعزاء الججد لتعخيفيؼ بأغخاض الجسعية ومجاالت
نذاطيا والجور الحى يسكؽ أف يقؾمؾا بو فى تظؾيخ الشذاط وتؾسيع قاعجة العزؾية وحقؾقيؼ وواجباتيؼ

فى إطار الشغاـ األساسى لمجسعية .ويخاعى أف تخكد ىحه الحمقات الشقاشية عمى األعزاء الججد وأف
تذسل أكبخ عجد مسكؽ مؽ األعزاء القجامى لتشذيظيؼ واإلستفادة مشيؼ فى أنذظة الجسعية وتحؾيل
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العزؾية الذكمية أو الخاممة إلى عزؾية نذظة .ويتؼ فى ىحا االطار دعؾة األعزاء لمسذاركة فى
لجاف الشذاط حدب إىتسامات وخبخات ومؤىالت كل مشيؼ.

 24/3يشغؼ مجمذ اإلدارة نجوات مفتؾحة لمفئات السدتفيجة مؽ نذاط الجسعية بحيث تقجـ فى ىحه
الشجوات معمؾمات وافية عؽ نذاط الجسعية وأغخاضيا والسجاالت األساسية لمشذاط وكيفية إستفادة ىحه
الفئات مؽ الخجمات التى تقجميا الجسعية ويتؼ إستظالع رأى ىؤالء فيسا تقجمو الجسعية مؽ خجمات
وإحتياجاتيؼ الحقيقية ومجى مالئسة نذاط الجسعية ليحه اإلحتياجات واألولؾيات التى يفزمؾنيا فى

نذاط الجسعية بحيث تمبى إحتياجاتيؼ.

 25/3يشغؼ مجمذ اإلدارة إستظالعات رأى لمفئات السدتفيجة مؽ نذاط الجسعية لمتعخؼ عمى رأييؼ
فى ىحا الشذاط ومجى تمبيتو إلحتياجاتيؼ وأولؾياتيؼ بالشدبة لمخجمات التى تقجميا الجسعية ،ويتؼ ىحا

اإلستظالع دورياً لزساف وجؾد صمة مشتغسة مع الفئات التى تدتيجفيا الجسعية بخجماتيا.

 26/3يعيج مجمذ اإلدارة الشغخ فى خظط عسمو وأولؾيات الشذاط عمى ضؾء نتائج إستظالع الخأى
والسشاقذات مع الفئات السدتفيددة.

 27/3يقجـ مجمذ اإلدارة صؾرة وافية عؽ نذاط الجسعية فى تقريره الدشهى إلى الجسعية العسهمية
وبحيث يفيج ىحا التقخيخ فى التعخؼ عمى مذكالت الشذاط والتؾجيات السدتقبمية وأولؾياتيا .وليحا فإف

التقخيخ الدشؾى يجب أف يتزسؽ العشاصخ األساسية اآلتية:

 -األنذظة التى تست ومجى تشفيحىا لمخظة والسدتفيجيؽ مشيا.

 مالية الجسعية وتظؾراتيا شاممة اإليخادات ومرادرىا ،والسرخوفات وأوجو إنفاقيا. -إجتساعات مجمذ اإلدارة ،عجدىا ،ومجى مذاركة كل عزؾ فييا ونتائج الشذاط.

 إجتساعات المجاف ،وعجدىا ،ومجى إنتغاميا ،ومجى مذاركة أعزاء الجسعية فييا. الجياز التشفيحى ودوره فى خجمة الجسعية. -العالقة مع الجية اإلدارية.

 -العالقة مع اإلتحاد العاـ لمجسعيات األىمية واإلتحاد اإلقميسى لمجسعيات األىمية.

ومؽ خالؿ العخض ليحه السدائل األساسية فإف التبؾيب العاـ لمتقخيخ الدشؾى يجب أف يذسل:
 -نغخة شاممة عؽ أعساؿ الجسعية.

 الشغخة السدتقبمية لشذاط الجسعية فى العاـ التالى. -أنذظة ونتائج أعساؿ الجسعية.

 -التغييخات التى حجثت فى بشية الجسعية.

بيحه السؾضؾعات التى يتزسشيا التقخيخ الدشؾى وبيحا التبؾيب العاـ يدتظيع عزؾ الجسعية العسؾمية

أف يذارؾ بالفعل فى تقييؼ آداء الجسعية وأف يحاسب مجمذ اإلدارة عمى نتائج الشذاط سمباً وإيجاباً،
وبيحا سؾؼ تتدع دائخة السذاركة فى الجسعية.
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 -5مراقب الحدابات

 1/4تقؾـ الجسعية العسؾمية بتعييؽ مخاقب حدابات لمجسعية وتحجيج أتعابو عمى أف يكؾف مؽ بيؽ

السحاسبيؽ القانؾنيؽ السعتسجيؽ.

 2/4يتؾلى مخاقب الحدابات ميستو مؽ تاريخ تعييشو فى إجتساع الجسعية العسؾمية التالية ،وعميو
مخاقبة حدابات الدشة السالية التى يشجب ليا.

 4/5يختص مراقب الحدابات بسا يأتى:

 اإلطالع عمى دفاتخ الجسعية وسجالتيا ومدتشجاتيا فى أى وقت ،ويكؾف لو حق طمب البياناتواإليزاحات التى يخى ضخورة الحرؾؿ عمييا آلداء ميستو ،ولو كحلػ أف يحجد مؾجؾدات
الجسعية وإلتداماتيا ويتعيؽ عمى مجمذ اإلدارة أف يسكشو مؽ كل ما تقجـ.

 4/4فى حالة عجـ تسكيؽ مخاقب الحدابات مؽ مباشخة ميستو ،عميو أف يثبت ذلػ فى تقخيخ مدجل

يقجـ إلى مجمذ اإلدارة إلتخاذ إجخاءات تسكيشو ،فإف لؼ يتخح السجمذ اإلجخاءات الالزمة لتدييخ ميستو

فعمى مخاقب الحدابات إخظار الجية اإلدارية برؾرة مؽ التقخيخ.

وفى جسيع الحاالت يتعيؽ عمى مجمذ اإلدارة عخض تقخيخ السخاقب وما إتخحه مؽ إجخاءات عمى

الجسعية العسؾمية التى انتخبتو.

ويجؾز لسخاقب الحدابات إخظار الجية االدارية السخترة بظمب عقج الجسعية العسؾمية برفة غيخ

عادية إذا تعحر عميو القياـ بسيستو لعخض األمخ عمييا وتقخيخ ما تخاه.

 5/4يقؾـ مخاقب الحدابات بؾضع الشغاـ السالي الحى يكفل حدؽ سيخ العسل بالجسعية.

 6/4يذخؼ مخاقب الحدابات عمى جخد الخديشة وحدابات العيج فى نياية الدشة السالية لمجسعية،
وتقجيؼ تقخيخ بشتيجة الجخد إلى مجمذ اإلدارة.

 7/4يقجـ مخاقب الحدابات تقخي اًخ عؽ الحداب الختامى والسيدانية العسؾمية إلى مجمذ اإلدارة قبل

السؾعج السحجد إلنعقاد الجسعية العسؾمية بذيخعمى األقل مذفؾعا بتقخيخ مشو يتزسؽ مالحغاتو عمى
الحداب الختامى والسيدانية ولو أف يحزخ إجتساع الجسعية العسؾمية ويتمؾ تقخيخه عؽ أعساؿ الجسعية

ويجلى بخأيو فى كل ما يتعمق بعسمو كسخاقب لحدابات الجسعية.

 8/4إذا وقع مؽ مخاقب الحدابات أى قرؾر فى آداء واجباتو فمسجمذ االدارة حق دعؾة الجسعية

العسؾمية العادية مع إرفاؽ تقخيخ مؽ مجمذ اإلدارة بالجعؾة إلى اإلجتساع لسشاقذتو وإتخاذ القخار

السشاسب فى ىحا الذأف.

 9/4يذتخط أال يكؾف مخاقب الحدابات عزؾا بالجسعية وال يكؾف لو أى تعامالت مع الجسعية سؾاء
كانت تعامالت تجارية أو مالية ،وأال يكؾف ألحج مؽ أقاربو عالقات تجارية أو مالية مع الجسعية.

 15/4يسارس مخاقب الحدابات إختراصاتو فى إستقاللية كاممة عؽ أى تأثيخ أو ضغؾط مؽ إدارة

الجسعية ،ويتحسل وحجه مدئؾلية ما يرجر عشو مؽ تقاريخ.
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 -6لجشة الرقابة والسراجعة الداخمية

 1/5تشتخب الجسعية العسؾمية لجشة الخقابة والسخاجعة الجاخمية لسجة  3سشؾات مؽ خسدة أعزاء

وتقؾـ المجشة بإنتخابات رئيذ ليا فى أوؿ إجتساع.

 2/5يذتخط فى مؽ يشتخب لعزؾية لجشة الخقابة والسخاجعة الجاخمية أال يكؾف قائساً بأى مدئؾلية
أخخى فى الجسعية وأال يكؾف عزؾا بسجمذ اإلدارة أو أى مؽ لجاف الشذاط.
 3/5تختص لجشة الخقابة والسخاجعة الجاخمية بإعجاد تقخيخ سشؾى تقجمو لمجسعية العسؾمية فى

إجتساعيا العادى الدشؾى يتزسؽ تقييسيا ألداء الجسعية وإقتخاحاتيا لتظؾيخ األداء والتغمب عمى
السذاكل التى تؾاجو الشذاط ويتزسؽ التقاريخ:

 -عخض وافى لشذاط الجسعية ومجى تحقيقو لألىجاؼ السحجدة ليحا الشذاط.

 أداء مجمذ اإلدارة ومجى إنتغاـ إجتساعاتو ومذاركة أعزاء السجمذ فى اإلجتساعات وفىالشذاط وقجرة السجمذ عمى تشفيح خظط الجسعية وتحقيق أىجافيا ،والقجرة عمى التغمب عمى

السذاكل التى تؾاجو الشذاط.

 أداء رئيذ السجمذ ونائب الخئيذ واألميؽ العاـ وأميؽ الرشجوؽ لسدئؾلياتيؼ ودورىؼ فى إنتغاـالشذاط وتحقيقو ألىجافو.

 أداء الجياز الؾعيفى ومجيخ الجسعية ودوره فى تشفيح خظط الشذاط. دور مجمذ اإلدارة فى اإلستفادة مؽ عزؾية الجسعية فى األنذظة السختمفة وتؾعية األعزاءبحقؾقيؼ وواجباتيؼ لزساف مذاركتيؼ الفعالة فى أنذظة الجسعية.

 دور مجمذ اإلدارة فى إيجاد صمة مشتغسة مع الفئات السدتفيجة مؽ نذاط الجسعية وإستظالعرأييا فى الخجمات التى تقجـ ليؼ والتعخؼ عمى أولؾياتيؼ حدب إحتياجاتيؼ.

 السذاكل التى تؾاجو الشذاط وأسبابيا ودور مجمذ االدارة فى حميا أو مؾاجيتيا وكيف يسكؽالتغمب عمييا.

 -اإلقتخاحات الخاصة بتظؾيخ الشذاط مدتقبالً.

 4/5يحق ألعزاء لجشة الخقابة والسخاجعة الجاخمية حزؾر كافة اإلجتساعات التى يعقجىا مجمذ

اإلدارة والمجشة التشفيحية والمجاف الشؾعية ،ا كسا يحق ليا اإلطالع عمى الدجالت والسدتشجات ويتعيؽ
عمى مجمذ اإلدارة أو أى مدئؾؿ بالجسعية أف يجيب كتابة عمى ما تقجمو لو مؽ إستفدارات حؾؿ

أوضاع الجسعية.

 5/5عمى مجمذ اإلدارة أف يجرج تقخيخ المجشة بسالحغاتيا عؽ الشذاط فى ججوؿ أعساؿ الجسعية

العسؾمية التاليو وأف يجرس التقخيخ ويدجل مالحغاتو عميو لمخد عمى التقخيخ أثشااء مشاقذات الجسعية
العسؾمية.

 6/5يتؼ الترؾيت فى نياية مشاقذة التقخيخ بالجسعية العسؾمية عمى اإلقتخاحات التى يتزسشيا
التقخيخ وأى إجخاءات تقتخح فى سياؽ السشاقذات نتيجة لسا ورد بو مؽ مالحغات.
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-7اإلفراح والذفافية
 1/6مؽ السيؼ أف يتزسؽ إطار حؾكسة الجسعية اإلفراح الجقيق وفى الؾقت السشاسب عؽ كل األمؾر
ذات الرمة بالجسعية بسا فى ذلػ وضعيا السالى وآدائيا وأعزائيا وأنغسة الحؾكسة بيا.
 2/6يتزسؽ اإلفراح البيانات االساسية األتية دوف أف يكؾف قاص اًخ عمييا:
 مالية الجسعية مؽ إيخادات ومرخوفات. ميسة الجسعية ورؤيتيا وأغخاضيا. -حقؾؽ األعزاء وواجباتيؼ.

 -أية معامالت مالية بيؽ األطخاؼ.

 سياسة السكافآت لمعامميؽ بالجسعية. السعمؾمات الخاصة بأعزاء مجمذ اإلدارة بسا فى ذلػ مؤىالتيؼ وأى مكافئات ترخؼ ليؼ مؽالجسعية أى كمؽ مقابل او طبيعة تمػ السكافآت.

 األمؾر التى قج تؤثخ عمى حساية الجسعية ألنذظتيا. 3/6يجب أف تتيح قشؾات نذخ السعمؾمات عؽ الجسعية وأعزائيا اإلطالع عمى السعمؾمات السفرح
عشيا فى الؾقت السشاسب وبتكمفة معقؾلة لكل مؽ يخغب فى الحرؾؿ عمييا.

 4/6يذسل االفراح كل عالقة مع أطخاؼ أخخى وكحلػ أشكاؿ التشديق والتحالف مع السشغسات
التى تعسل فى نفذ السجاؿ وما يتختب عمى ذلػ مؽ مدايا لمجسعية أو تكمفة محتسمة.

 5/6تكؾف كل العالقات مع السدئؾلييؽ الحكؾمييؽ او الدياسييؽ بالجولة متدسة باالفراح والذفافية.
 6/6تحجيج متحجث رسسى بإسؼ الجسعية وتحجيج صالحيتو فى تسثيل الجسعية أماـ السجتسع واالجيدة

الخسسية بالجولة واالعالـ كجدء مؽ عسمية اإلفراح والتؾاصل أثشاء بشاء الرؾرة العامة لمجسعية فى
السجتسع.
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 -9تزارب السرالح والحد من الفداد

يتزسؽ ىحا الجليل العجيج مؽ القؾاعج واآلليات التى تكفل الذفافية واإلفراح عؽ نذاط الجسعية

وق اخراتيا وكحلػ اإلجخاءات واآلليات التى تسشع تزارب السرارح فى الجسعيات األىمية وتحاصخ الفداد

فيشاؾ عالقة وثيقة بيؽ الذفافية واإلفراح ومشع تزارب السرالح والحج مؽ الفداد ،ومؽ السيؼ أف

نؾردىا ىشا مجسعة بإعتبارىا مؽ السعاييخ اليامة فى حؾكسة الجسعيات األىمية.

 1/9إلداـ مجالذ اإلدارة باإلفراح عؽ أنذظة الجسعية وما تتخحه مؽ ق اخرات وتؾافخ الذفافية الكاممة
فى آدائيا.

 2/9حق كل عزؾ فى طمب مديج مؽ السعمؾمات مؽ مجمذ اإلدارة حؾؿ السؾضؾعات السظخوحة

فى ججوؿ أعساؿ الجسعية العسؾمية ،وحقو فى اإلطالع عمى سجالت الجسعية إلستكساؿ معخفتو بيحه
السؾضؾعات.

 3/9حغخ الجسع بيؽ عزؾية مجمذ اإلدارة وبيؽ العسل فى الجية اإلدارية أو غيخىا مؽ الجيات
العامة التى تتؾلى اإلشخاؼ أو التؾجيو أو الخقابة عمى الجسعية أو تسؾيميا.

 4/9ال يجؾز الجسع بيؽ عزؾية مجمذ اإلدارة والعسل بأجخ فى الجسعية.

 5/9ال يجؾز لعزؾ مجمذ اإلدارة أف يجخل فى عالقات تجارية أو مالية مع الجسعية.

 6/9يذتخط أال يكؾف مخاقب حدابات الجسعية عزؾاً بالجسعية أو أف يكؾف لو أى تعامالت مع
الجسعية سؾاء كانت تعامالت تجارية أو مالية ،وأال يكؾف ألحج مؽ أقاربو عالقات تجارية أو مالية مع
الجسعية.

 -السعايير األساسية لمحهكسة

وىكحا فإف الجليل السقتخح لحؾكسة الجسعيات األىمية يكفل تؾافخ السعاييخ األساسية لمحؾكسة فى نغاـ

إدارة وأسمؾب تدييخ الجسعية ،ويؤكج إستعخاض بشؾد ىحا الجليل أنو يزسؽ قياـ أسمؾب إدارة الجسعية

وفق معاييخ السدئهلية والسداءلة والسحاسبة والذفافية والشزاىة ومشع تزارب السرالح والسداواة

والسذاركة والكفاءة .وسؾؼ يداىؼ اإللتداـ بيحا الجليل فى إدارة الجسعيات األىمية فى اإلرتقاء بسدتؾى
اآلداء فى الجسعيات وتعسيق الجيسقخاطية الجاخمية والحج مؽ الفداد وزيادة فاعميتيا فى السجتسع.

ثالثا  :متطمبات تطبيق دليل حهكسة الجسعيات األىمية

الحؾكسة كأسمؾب فى إدارة الجسعيات األىمية ليدت ندقاً مغمقاً يقؾـ فقط عمى قؾاعج وآليات ومعاييخ
وقيؼ تعسل ذاتياً دوف تأثخ بالبيئة السحيظة ،بل ىى ندق مفتهح عمى السجتسع تتمقى مشو مدخالت
وتعسل فى إطار محددات،وتعسل بسقتزى قهى دافعة تؤثر فى تفاعالتو الداخمية .وفى نفذ الؾقت
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فإف ىحا الشدق السفتؾح تتؾلج مشو مخرجات تؤثخ فى السجتسع .وىكحا فإف الجسعية األىمية التى تدار

وفق مشعهمة الحهكسة التعسل فى فراغ وإنسا تتفاعل مع الدياق والبيئة السحمية ،تتمقى مشيا مهارد
بذرية ومعطيات ثقافية وتاريخية وأوضاع سياسية تؤثر كميا فى عسل مشعهمة الحهكسة.

مؽ أىؼ السؤثخات السجتسعية التى تسثل السجخالت بالشدبة لحؾكسة الجسعيات األىمية فى مرخ.

 الشعام الدياسى الدمطهى الحى طبع السجتسع كمو بظابعو وإنعكذ عمى إوضاع كثيخ مؽالكيانات بسا فييا الجسعيات األىمية.

 القيم الثقافية الدائدة والتى يغمب عمييا طابع الفخدية وتغميب السرالح الذخرية وسيادة الخوحالشفعية واألنانية عمى حداب العسل التظؾعى.

 -السهروث التاريخى الحى يجفع إلى الدمبية والتؾاكل.

 اإلطار التذريعى القائم بسا فى ذلػ القؾانيؽ السشغسة لسؤسدات السجتسع السجنى عامة وقانؾفالجسعيات األىمية برفة خاصة والتى تكخس وصاية وىيسشة األجيدة الحكؾمية واألمشية عمى

السشغسات السجنية والذعبية.

وتذكل ىحه األطخاؼ الدياسية واإلجتساعية والثقافية والقانؾنية الدائجة صعؾبات جسة فى مؾاجية

تظبيق الحؾكسة عمى الجسعيات األىمية ،يتعيؽ مؾاجيتيا لفتح الباب أماـ حؾكسة الجسعيات األىمية
بشجاح .وفى ىحا الدياؽ فإنو مؽ السيؼ إتخاذ اإلجخاءات اآلتية لتؾفيخ الذخوط الزخورية لحؾكسة
الجسعيات األىمية والتغمب عمى الرعؾبات التى تعتخض تظبيق ىحه الحؾكسة.

 .2إجراء إصالح سياسى شامل يكفل تستع السرخييؽ بحقؾقيؼ وحخياتيؼ األساسية بسا فى
ذلػ الحق فى تأسيذ السشغسات السجنية واألىمية ،والحج مؽ ىيسشة الدمظة التشفيحية

عمى السجتسع وعمى السشغسات ذات العزؾية الظؾعية والسشغسات األىمية والسجنية.

 .3إجراء إصالح تذريعى شامل يكفل تستع السرخييؽ بحخياتيؼ األساسية ،ويذجع عمى
تأسيذ مشغساتيؼ السجنية ويخمص القؾانيؽ القائسة فى ىحا السجاؿ مؽ القيؾد التى

تحؾؿ دوف ذلػ ،ومؽ التؾجو إلى فخض عقؾبات جشائية عمى مخالفات تقع فى مجاؿ
العسل التظؾعى تشفخ السؾاطشيؽ مؽ مسارسة الشذاط فى ىحا السجاؿ.

 .4دعم القيم الثقافية اإليجابية وما يترل مشيا برفة خاصة بالعسل فى خجمة السجتسع
وفى خجمة مرالح اعزاء الجسعية والعسل بخوح الفخيق والتحمى باإليجابية والسذاركة

فى العسل العاـ بعيجاً عؽ الدمبية والتؾاكمية.
 .5نذر ثقافة العسل التطهعى بيؽ السؾاطشيؽ والتؾعية بأىسية السذاركة فى نذاط
الجسعيات األىمية فى مختمف السجاالت سؾاء لمجفاع عؽ فئة مؽ فئات السجتسع أو
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العسل فى التشسية االقترادية واإلجتساعية والثقافية ،أو حساية البيئة ،أو السداىسة فى

خجمة الفئات السيسذة وذوى اإلحتياجات الخاصة.

 .6تغيير مفيهم األجيزة الحكهمية عن الجسعيات األىمية وتأكيج أىسية أف تعسل ىحه
األجيدة فى خجمة العسل األىمى وليذ الييسشة عميو والتخكيد برفة خاصة عمى أجيدة
اإلدارة السحمية التى تعتبخ الذخيػ التشفيحى لمجسعيات األىمية وال يسكؽ بجوف التعاوف
بيؽ الظخفيؽ تحقيق نتائج كبيخة.

 .7تعديل قانهن الجسعيات األىمية بالتركيز عمى:
 تيديخ إجخاءات شيخ الجسعيات والحج مؽ تجخل الجيات اإلدارية فى التأسيذ الحى يجب أفيتحقق باإلخظار.

 مشع تجخل جيات اإلدارة والجيات السعشية فى تذكيل الجسعيات إال فى أضيق الحجود وألسبابواضحة يتؼ االعالف عشيا برؾرة كتابية.

 عجـ جؾاز اإلستيالء عمى أمالؾ الجسعيات أو مرادرتيا أو إلداـ الجسعيات بتؾجيو أمؾاليا إلىوجية معيشة عشج الحل.

 أف يكؾف قخار الحل بالشدبة لمجسعيات أو مجالذ اإلدارة أو قخار اإلدماج بحكؼ مؽ السحكسةالسخترة وعمى وجو اإلستعجاؿ بعج سساع وجية نغخ جية اإلدارة ودفاع الجسعية.

 أف يكؾف الحج األدنى لمجسعية التى تشذط فى نظاؽ القخية أو الحى عذخيؽ عزؾاً ،والجسعيةالتى تشذط فى نظاؽ السحافغة مائة عزؾ ،والجسعية التى تشذط فى نظاؽ القظخ خسدسائة
عزؾ.

 -تقريخ مجة مجالذ اإلدارة السشتخبة لمجسعيات لتكؾف ثالث سشؾات فقط بجال مؽ ست سشؾات

مع التججيج الثمثى كل عاـ بجالً مؽ كل عاميؽ ألف تقريخ السجة سيداعج عمى تجاوؿ الدمظة

داخل الجسعيات بيؽ عجد أكبخ مؽ األعزاء ويؾسع قاعجة القيادات داخل الجسعيات والسجتسع.

 تحجيج حج أقرى لعزؾية الذخص الؾاحج لسجمذ اإلدارة والسدئؾليات الخئيدية لتكؾف مجتيؽمتتاليتيؽ فقط بحج اقرى ست سشؾات عؽ السجتيؽ.

 الشص عمى عقج إجتساعات دورية كل أربعة أشيخ لمجسعية العسؾمية لزساف السديج مؽ رقابةأعزاء الجسعية عمى مجمذ اإلدارة.

 وضع معاييخ لجؾدة الشذاط بالجسعيات األىمية تسكؽ األعزاء مؽ محاسبة مجمذ اإلدارة فىحاؿ عجـ تحقق ىحه السعاييخ.

 الشص فى القانؾف عمى تذكيل لجشة الخقابة والسخاجعة الجاخمية عمى الشحؾ الؾارد فى دليلالحؾكسة الحى سيداعج عمى تسكيؽ الجسعية العسؾمية مؽ محاسبة مجمذ اإلدارة وتفعيل آليات

السخاقبة فى الجسعية.
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 -الشص فى القانؾف عمى آلية محاسبة مجمذ اإلدارة واإلجخاءات التى تتخح فى ىحا الرجد مثل

إسقاط العزؾية عؽ األعزاء الحيؽ ال يشتغسؾف فى نذاط السجمذ أو سحب الثقة مؽ السجمذ
فى حالة عجـ اإللتداـ بق اخرات الجسعية العسؾمية أو فى حالة التقريخ الجديؼ.

 الحج مؽ دور الجية اإلدارية (وىى وفقا لمقانؾف الحالى و ازرة التزامؽ اإلجتساعى) بالشدبةلمجسعية األىمية وتقميص صالحياتيا لحداب تعديد إستقاللية العسل األىمى.
.7تهجيو مجالس إدارة الجسعيات األىمية لمتركيز عمى :
 تؾعية أعزاء الجسعية بحقؾقيؼ وواجباتيؼ وتذجيعيؼ عمى السذاركة فى المجاف الشؾعية ومختمفأنذظة الجسعية.

 نذخ ق اخرات مجمذ اإلدارة وكحلػ البيانات الخاصة بالشذاط إلتاحة الفخصة لألعزاء لستابعة مايجخى بالجسعية ومحاسبة اإلدارة عمى نتائج الشذاط.

 الدعى إلى إجتحاب عزؾية ججيجة بإستسخار مع التخكيد عمى قظاع الذباب والسخأة. تشغيؼ دورات تجريبية لألعزاء السذاركيؽ فى األنذظة بيجؼ تدويجىؼ بالسعارؼ والخبخات التىتسكشيؼ مؽ تحسل مدئؾليات أكبخ عمى طخيق تأىيميؼ لمقيادة.

 إنتغاـ العالقة مع االعزاء أو الفئات السدتفيجة وإستظالع رأييؼ فى األنذظة التى تقؾـ بياالجسعية.

 تعديد اإللتداـ السذتخؾ بيؽ الجسعيات التى تجخل فى شخاكة وتذبيػ حؾؿ أنذظة مذتخكةتجسعيا فى إطار واحج.

