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يستعرض هذا التقرير النتاجئ الرئيسية اليت خلص إلهيا مركز 
جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة يف التقيمي 
الذي أجراه للوقوف عىل احتياجات منمظات املجمتع املدين 
األمين.  القطاع  إصالح  ميدان  يف  تعمل  اليت  الفلسطينية 

ويتناول التقرير منمظات املجمتع املدين امخلس التالية: 

مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية (مشس)  ·

املركز الفلسطيين للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية  ·

واكلة وطن لألنباء – تلفزيون وطن  ·

السياسات  وحتليل  ل��ل��دراس��ات  امل��ع��ارص  امل��رك��ز   ·
(مداد)

املركز الفلسطيين لدراسات القطاع األمين   ·

1-1 ملاذا ُتعترب الرقابة اليت متارهسا منمظات 
املجمتع املدين مهمة؟  

ال غىن عن املشاركة العامة يف الرقابة الدميوقراطية لضامن 
مبعايري  ومتسكها  لملساءلة  األمين  القطاع  أجهزة  خضوع 
الشفافية يف معلها. وتهسم مشاركة منمظات املجمتع املدين 
يف إعداد السياسات األمنية إهساًما ال يسهتان به يف تعزيز 
بوصفها  املنمظات  هذه  تعمل  فال  الرشيد:  واحلمك  املساءلة 
’رقيًبا‘ عىل احلكومة، بل تعمل كذلك باعتبارها مؤرًشا يقيس 
مدى رضا املواطنني عن أداء املؤسسات واألجهزة اليت تتوىل 
اخلدمات  وتقدمي  وصونه  العام  األمن  مضان  عن  املسؤولية 
الرقابة  اليت تمشل  اإلجراءات،  وتهسم مجموع  به.  املتصلة 
ومراعاة  بالقوانني  والزتامها  وسياساهتا  احلكومة  أداء  عىل 

حقوق اإلنسان، يف رفد هذه العملية وإسنادها. 

يف  املدين  املجمتع  منمظات  متارهسا  اليت  الرقابة  وتعترب 
األنمظة الدميوقراطية ممكلة آلليات الرقابة الرمسية (اكلربملان 
الوقت  املظامل). فيف  أمناء  ومؤسسات  القضائية  والسلطات 
الذي تستطيع فيه هيائت الرقابة غري الرمسية العمل بصفهتا 
وال  حملها  ال حتل  فهي  الرمسية،  اآلليات  هذه  عىل  مراقًبا 
تستبدهلا. ومن شأن طائفة واسعة من آليات الرقابة، بشقهيا 
من  حصي  نظام  اعمتاد  تتيح  أن  الرمسي،  وغري  الرمسي 
الضوابط والتوازن وإرساء دعامئ املساءلة يف القطاع األمين. 

املجمتع  منمظات  متارهسا  اليت  الرقابة   2-1
املدين يف القطاع األمين الفلسطيين 

تضطلع منمظات املجمتع املدين بدور متناٍم يف إنفاذ الرقابة 
رئيسيان  ترشيعان  ويبني  الفلسطيين.  األمين  القطاع  عىل 
 (1) رمق  القانون  ومها:  املنمظات،  هذه  يف  اإلدارة  هيلكية 

لسنة 2000 بشأن امجلعيات اخلريية واهليائت األهلية1 (وال 
سميا املواد 16-22 منه) وقرار جملس الوزراء رمق (9) لسنة 

20032 (وال سميا املادة 46 منه). 

ومع ذلك، ما يزال القطاع األمين يشلك ميداًنا جديًدا نسبًيا 
املدين  املجمتع  منمظات  تنفذها  اليت  النشاطات  ميادين  من 
(مبا فهيا  املنمظات  بالقليل من هذه  ليس  الفلسطينية. فعدد 
غالبية املؤسسات اليت نستعرضها يف هذا التقرير) ُأسست 

خالل السنوات العرش املاضية. 

1-3 السياق الذي ُأعد هذا التقرير فيه 
يأيت هذا التقرير يف سياق التعاون الذي ما يزال متواصاًل 
املسلحة  القوات  الدميوقراطية عىل  للرقابة  مركز جنيف  بني 
ومنمظات املجمتع املدين الفلسطينية من أجل تعزيز قدراهتا 
عىل اإلهسام يف إجراءات الرقابة. وليك ترخس هذه املنمظات 
معرفهتا بآليات الرقابة وتبلغ درجة متقدمة من الفعالية واملهنية 
الرقابة غري  بدورها يف ممارسة  واملصداقية يف االضطالع 

الرمسية عىل القطاع األمين، سىع املركز إىل: 

املجمتع  منمظات  متلكها  اليت  احلالية  القدرات  تقيمي   (1
املدين اليت وقع علهيا االختيار يف جمال الرقابة العامة 

عىل القطاع األمين. 

تطوير أداء منمظات املجمتع املدين يف ممارسة الرقابة   (2
العامة من خالل الرباجم التدريبية ذات الصلة. 

املعارف  تطبيق  عىل  املدين  املجمتع  منمظات  مساعدة   (3
اليت تكتسهبا يف إعداد تقيمي مشرتك ملرشوع جيري 

العمل عىل تنفيذه يف القطاع األمين. 

ويشلك هذا التقرير اخلطوة األوىل يف سلسلة اخلطوات اليت 
تسهتدف االرتقاء مبستوى التفكري اإلسرتاتيجي يف مخس من 
منمظات املجمتع املدين. ويمكن اهلدف الهنايئ يف إحداث تغيري 
طويل األمد، حيث حيدو األمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
عىل القوات املسلحة بأن يتسم معل هذه املنمظات بقدر أكرب من 
الفعالية والكفاءة من خالل هذه املساعدة، مما يهسم يف تعزيز 

دورها يف ممارسة الرقابة غري الرمسية عىل املدى البعيد. 

هذا هو أول القوانني الفلسطينية اليت تعىن بتنظمي إنشاء منمظات   1
املجمتع املدين الفلسطينية وتجسيلها ومراقبة معلها من خالل وزارة 
الداخلية ووزارة االقتصاد الوطين. وميكن االطالع عىل هذا القانون 

عىل موقع منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني ’املقتيف‘: 
http://muqtafi .birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.
 aspx?LegPath=2000&MID=13431

يمشل هذا القرار الالحئة التنفيذية لقانون امجلعيات اخلريية واهليائت   2
األهلية رمق (1) لسنة 2000، وميكن االطالع هيلع عىل ’املقتيف‘: 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?Le
 gPath=2003&MID=14580#A14580_46

1- مقدمة 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

اتفق مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
مع رشاكئه من منمظات املجمتع املدين عىل املشاركة يف هذا 

املرشوع بناًء عىل استيفاهئا للرشوط التالية: 

جسّل يبني النشاطات اليت تنفذها املؤسسة يف جمال   (1
حمك القطاع األمين أو سيادة القانون. 

االلزتام بالقمي اليت متلهيا معايري احلمك الدميوقرايط   (2
واملشاركة والمشولية. 

املسائل  يف  الفنية  قدراهتا  تطوير  يف  الرغبة  إب��داء   (3
املرتبطة باملتابعة والتقيمي. 

األستدامة من االخنراط يف جمال األمن والعدالة   (4

تلّق  أو  مشابه  م��رشوع  يف  املشاركة  عن  اإلجح��ام   (5
المتويل من مرشوع مماثل. 

وعقد املركز اجمتاعات مع مدير لك منمظة من منمظات املجمتع 
املدين املختارة لرشح املرشوع وإعداد اتفاقية تفصيلية للتعاون 
يف تنفيذه. وقد حددت هذه االتفاقية النشاطات املقرتحة يف 
هذا التعاون، حبيث يمشل تقيمي االحتياجات، وتطوير املناجه 
التدريبية، وتنظمي الدورات التدريبية واعمتاد مهنجية التدريب 

 .)mentoring( والتدريب عن قرب )coaching( باملجاورة

هذا  نفذها  اليت  النشاطات  أول  هو  االحتياجات  تقيمي  واكن 
املرشوع. وقد ُأجري هذا التقيمي لغايات دراسة القدرات احلالية 
عىل  والوقوف  املعنية  امل��دين  املجمتع  منمظات  متلكها  اليت 
املجاالت املتاحة لتطويرها والهنوض هبا. ومجع مركز جنيف 
املطلوبة  البيانات  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة 
إلعداد هذا التقيمي من خالل سلسلة من املقابالت والنقاشات 
اليت درات يف املجموعات البؤرية اليت نمظها هلذه الغاية ، ومن 

خالل استبيان التقيمي الذايت الذي عبأه املوظفون العاملون يف 
منمظات املجمتع املدين وأعضاء جمالس إداراهتا. وبيمنا مجع 
القامئون عىل إعداد التقيمي اخلاريج املعلومات حول القدرات 
نظر  وجهات  عىل  الذايت  التقيمي  ركز  احلالية،  واالحتياجات 

املؤسسات نفهسا بشأن القدرات الرئيسية اليت تمتزي هبا. 

2-1 التقيمي اخلاريج 
أجرى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة، 
الذي مشل  التقيمي اخلاريج  دوليني،  وبالتعاون مع خبريين 
وإداراهت���ا  امل��دين  املجمتع  منمظات  يف  العاملة  ال��ط��وامق 
ونابلس يف  وأرحي��ا  اهلل  رام  بعملها يف  املعنية  واألط��راف 
األول/ ترشين  و10  أيلول/سبمترب   30 بني  الواقعة  الفرتة 
املنمظة  املقابالت  إىل  التقيمي  هذا  واستند   .2013 أكتوبر 
والنقاشات اليت دارت بني املشاركني يف املجموعات البؤرية. 

وعقد املركز 23 مقابلة منمظة مع موظيف منمظات املجمتع املدين 
وأعضاء جمالس إداراهتا (حيمثا اقتىض األمر). وتراوحت لك 

مقابلة من ساعة إىل ساعة ونصف الساعة يف مدهتا. 

مكا نظم املركز مخس مجموعات بؤرية جرت فهيا النقاشات 
بني األطراف املعنية بعمل لك منمظة من منمظات املجمتع املدين 
املختارة. وشارك ما مجموعه 32 خشًصا يف هذه املجموعات 
(انظر اجلدول أدناه). وتولت املنمظات املذكورة املسؤولية عن 
اختيار املشاركني يف املجموعات البؤرية من بني األطراف املعنية 
اليت تعمل معها. واكن اهلدف من نقاشات املجموعات البؤرية 
الوقوف عىل وجهات نظر تلك األطراف حول نقاط القوة اليت 
تمتزي منمظات املجمتع املدين هبا ونقاط الضعف اليت تشوهبا 
واالقرتاحات اليت تراها بشأن الطريقة اليت تستطيع اعمتادها 
للهنوض بقدراهتا وبلوغ مستوى أفضل من الفعالية يف معلها. 

3- املهنجية 

اجلدول )1(: املشاركون يف املقابالت ونقاشات املجموعات البؤرية 

املجموعنقاشات املجموعات البؤرية املقابالت املنمظة 
األطراف املعنية أعضاء جملس اإلدارة املوظفون

املجموعأنىثذكراملجموعأنىثذكراملجموعأنىثذكر
43710ال أحدال أحد ال أحد 303مداد

املركز الفلسطيين للبحوث 
والدراسات اإلسرتاتيجية

21340441512

املركز الفلسطيين لدراسات 
القطاع األمين

21320226813

11210143710مشس
40410132510تلفزيون وطن

1231580817153255املجموع
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وقد اعمُتدت األسئلة العامة التالية يف توجيه املقابالت املنمظة 
ونقاشات املجموعات البؤرية:3 

منمظات  متلكها  اليت  الرئيسية  الفنية  القدرات  ما   ·
املجمتع املدين حالًيا والقدرات اليت حتتاج إلهيا؟ 

ما القدرات الفنية الالزمة لضامن النجاح  يف إنفاذ   ·
الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين؟ 

هل تستطيع املؤسسة ممارسة معل عىل حنو حممك   ·
اليت  األساسية  الوظيفية  ال��ق��درات  وم��ا  ومهين؟ 

متلكها؟ 

لضامن  ال��روري��ة  العامة  الوظيفية  ال��ق��درات  ما   ·
استدامة املؤسسة؟ وهل متلك املؤسسة القدرة عىل 

تنفيذ نشاطها بعد العام 2014؟ 

2-2 التقيمي الذايت 
ُأجري التقيمي الذايت باستخدام استبيان بسيط ُأعد لغايات 
اخلروج بتقيمي فردي رسيع للك موظف يف منمظات املجمتع 
املدين املعنية، مبن فهيم مدراؤها. وقد وفر هذا االستبيان أداة 
بسيطة أتاحت ملوظيف املؤسسات املختارة التفكري الذايت يف 
القدرات واملهارات اليت ميلكوهنا حالًيا وتلك اليت يرغبون يف 

امتالكها يف املستقبل. 

وجاء منوذج االستبيان يف صورة اختيار اإلجابة من أسئلة 
متعددة، واكن ُيعىن بتوجيه املوظفني للتفكري يف املسائل ذات 
الصلة وحتديد رؤيهتم احملددة خالل هذه العملية. واشمتل 
من  مجموعات  ثالث  حول  حمت��ورت  أسئلة  عىل  االستبيان 
القدرات (الرقابة العامة واملتابعة والتقيمي، وإدارة املشاريع، 

واإلدارة اإلسرتاتيجية) وحول احملورين التاليني: 

حتديد أولويات القدرات، وتقيمي القمي واملعتقدات اليت   (1
حيملها املستطلعة آراؤمه وجماالت اهمتاماهتم. 

االنطالق  نقطة  السابقة، مبعىن حتديد  التجارب  تقيمي   (2
املفرتضة، من أجل مقارنهتا مع التقيمي اخلاريج. 

منمظات  موظيف  الذايت عىل  للتقيمي  استبياًنا   14 ُوزِّع  وقد 
املجمتع املدين وإداراهتا، وُأعيَد 12 مهنا. وأجاب املشاركون 
عىل معظم االستبيانات مبارشة بعد املقابالت املنمظة وأعادوها 
يف اليوم نفسه. ويف عدد ضئيل من احلاالت، أعاد املشاركون 
استبياناهتم يف وقت الحق عرب الفاكس أو الربيد اإللكرتوين.

 

انظر امللحق الثالث وامللحق الرابع.   3
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

خلص مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
إىل عدة استنتاجات عقب التحليل الذي أجراه عىل البيانات 
النحو  االستنتاجات عىل  هذه  تلخيص  وميكن  اليت مجعها. 

التايل: 

كبرًيا  اع��مت��اًدا  املشاِركة  املنمظات  غالبية  تعمتد   ·
الوصول  يف  مل��دراهئ��ا  الخشصية  العالقات  عىل 
وهو ما يشلك  إىل الشباكت احمللية واملعلومات – 
مصدًرا حممتاًل لمنوها وتطورها، ولكن هذه املنمظات 
تعمتد أسلوًبا مركزًيا يف إداراهتا وإعداد خططها، 

مما يتسبب يف بطء إفراز التغيري املطلوب فهيا. 

يف  التشكك  بعض  امل��دين  املجمتع  منمظات  تبدي   ·
الفوائد اليت يؤتهيا اعمتاد أدوات التخطيط واإلدارة 

اإلسرتاتيجية. 

لتقيمي  آليات  املدين  املجمتع  منمظات  مجيع  تعمتد   ·
معلها ومضان جودته. ومع ذلك، تفتقر هذه املنمظات 
إىل طرق مهنجية يف مجع البيانات وإجراء املزيد من 
التحليالت اليت تسهتدف رصد اآلثار اليت يفرزها 

معلها. 

ولغايات التوصل إىل هذه االستنتاجات، تناول التقيمي الذي 
أجراه املركز املجاالت امخلسة التالية: 

3-1 اهليلكية اإلدارية وممارساته 
تتعلق هذه االستنتاجات بالدور الذي يؤديه جملس اإلدارة يف 
لك منمظة من منمظات املجمتع املدين، والتأثري الذي يفرزه 
عىل  واملصادقة  املشاريع  خطط  إعداد  قبيل  من  مسائل  يف 

املوازنات واإلرشاف عىل إعداد التقارير املالية. 

والدميقراطية  اإلن��س��ان  حقوق  إع��الم  مركز  يعمتد   
القطاع األمين  لدراسات  الفلسطيين  واملركز  (مشس) 
تلفزيون وطن هيلكية إدارية يف  وواكلة وطن لألنباء – 
صورة جملس إدارة أو جملس أمناء، مكا تعمتد هذه 

املؤسسات هيلكية إدارية تنظميية واحضة. 

يؤدي  إدارة،  يعمتد جملس  أن مركز مشس  مع   -
مدير املركز مجيع الوظائف املنوطة هبذا املجلس 
ومتابعة  علهيا،  واملصادقة  السياسات  (صياغة 
باستثناء  الدفعات)،  وتسوية  والتقارير  املوازنات 

املصادقة عىل الدفعات. 

الفلسطيين  امل��رك��ز  يف  اإلدارة  جملس  يتوىل   -
لدراسات القطاع األمين، وهو مركز مشرتك مع 
جامعة االستقالل يف أرحيا، صياغة السياسات 

وتقدمي  نشاطاته  تنفيذ  ومتابعة  لملركز  الداخلية 
االستشارات الفنية ملديره عند احلاجة. 

ميلك تلفزيون وطن جملس إدارة قوي يؤدي دوره   -
براجمه  وتوجيه  التلفزيون  سياسات  إعداد  يف 

ومتابعة نشاطاته وشؤونه املالية. 

وال���دراس���ات  للبحوث  الفلسطيين  امل��رك��ز  ش���لّك   
اإلسرتاتيجية جملًسا استشارًيا يضطلع بدور رئييس 
املركز.  يعمتدها  اليت  الداخلية  السياسات  حتديد  يف 
ويهسم هذا املجلس بصفة رئيسية يف إعداد السياسات 

وتقدمي التوجهيات يف اختيار املشاريع. 

ال ميلك املركز املعارص للدراسات وحتليل السياسات   
ميثل  وال  استشارية.  هيئة  وال  إدارة  جملس  (مداد) 

املركز سوى مديره.  

3-2 التخطيط اإلسرتاتيجي 
تتعلق هذه االستنتاجات مبا إذا اكنت منمظات املجمتع املدين 
تعّد وثائق سياساتية من قبيل اخلطط اإلسرتاتيجية أو خطط 
العمل، وما إذا اكنت هذه الوثائق – يف حال وجودها – تنظم 

معل هذه املنمظات أم ال. 

القطاع  لدراسات  الفلسطيين  واملركز  مشس  يعمتد   
خطط  أو  إسرتاتيجية  خطًطا  وطن  وتلفزيون  األم��ين 
املؤسستني  ه��ات��ني  ول��ك��ن  تطويرمها.  لغايات  مع��ل 
حتاوالن جاهدتان وضع هذه اخلطط موضع التنفيذ أو 

استخدامها كأدوات للتخطيط املهنيج. 

للبحوث  الفلسطيين  وامل��رك��ز  م��داد  مركز  يعمتد  ال   
اخلطط  إلع��داد  إج��راءات  اإلسرتاتيجية  وال��دراس��ات 
أعد مركز مداد خطة معل ملرشوع حمدد  وقد  فهيام. 

من أجل إنشاء وحدة لتحليل السياسات فيه. 

عىل  املرتكزة  والتقيمي  املتابعة  خطط   3-3
النتاجئ 

تتعلق هذه االستنتاجات مبا إذا اكنت منمظات املجمتع املدين 
مشاريعها  مبتابعة  تعىن  اليت  القياس  آليات  تعمتد  املعنية 
وتقيميها، وما إذا اكنت حتلل نتاجئ ما تنفذه من أمعال التقيمي 
واملتابعة وتوظفها وتسرتشد هبا يف اخلطط املستقبلية اليت 

تعدها. 

اإلنرتنت  شبكة  عىل  موقعه  زوار  وطن  تلفزيون  يتابع   
ومشاهدي قناته التلفزيونية بصورة دورية. 

3- االستنتاجات الرئيسية 
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وسائل  يف  ُتنرش  ال��يت  األخبار  مشس  مركز  يتابع   
اإلعالم حول نشاطاته ومشاريعه. 

وال���دراس���ات  للبحوث  الفلسطيين  امل��رك��ز  يفتقر   
القطاع  لدراسات  الفلسطيين  واملركز  اإلسرتاتيجية 
األمين ومركز مداد إىل اإلجراءات الداخلية اليت تكفل 
وتعمتد  ينفذوهنا.  اليت  النشاطات  جودة  مضان  هلم 
أو  رشاكؤه��ا  جيرهيا  اليت  املتابعة  عىل  املراكز  هذه 

املؤسسات اليت متوهلا. 

3-4 حتضري املوازنات وتوفري الدخل 
اليت  املالية  امل��وارد  التقيمي  هذا  يتناول  تقدم،  معا  وفضاًل 
تستخدمها منمظات املجمتع املدين املعنية يف تنفيذ مشاريعها 
ويستعرض  وح��مك��ه،  االم��ين  القطاع  إص��الح  جم��ال  يف 
بالتحليل ما إذا اكنت منمظات املجمتع املدين تعمتد إدارات 
مالية وموظفني ماليني ميلكون املهارات الالزمة ملتابعة شؤوهنا 
املالية، كإعداد التقارير املالية ومتابعة وتنفيذ االلزتامات املالية 

جتاه رشاكهئا من املؤسسات واألطراف األخرى. 

وال���دراس���ات  للبحوث  الفلسطيين  امل��رك��ز  يعمتد   
اإلسرتاتيجية ومركز مداد واملركز الفلسطيين لدراسات 
املالية  القطاع األمين اعمتاًدا رئيسًيا عىل املسامهات 
اليت ميدمه هبا مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القوات املسلحة من أجل تنفيذ مشاريع إصالح القطاع 

األمين. 

للبحوث  الفلسطيين  واملركز  م��داد  مركز  يؤّمن   -
والدراسات اإلسرتاتيجية مصادر الدخل األخرى 
من  اإلداري��ة  مصاريفهام  لتغطية  تلزمهام  اليت 
النشاطات التدريبية اليت تنمظها حول املواضيع 
املتصلة بإصالح القطاع األمين، واليت تسهتدف 

قوى األمن وطلبة اجلامعات. 

-  يغيط املركز الفلسطيين لدراسات القطاع األمين 
مصاريفه اجلارية من خالل المتويل الذي حيصل 
املالية  الشؤون  مجيع  وتقع  اجلامعة.  من  هيلع 

لملركز يف يد طامق اإلدارة املالية يف اجلامعة. 

والدراسات  للبحوث  الفلسطيين  املركز  يوظف   -
اإلسرتاتيجية مدقًقا خارجًيا يتابع نفقات املركز 

ويصدر التقارير املالية الدورية. 

ال يشغل مركز مداد دائرة مالية أو موظًفا ملتابعة   -
شؤوهنا املالية. 

مشاريعه  لتنفيذ  مالية  مساعدة  مشس  مركز  تلىق   
املستقبل  مكؤسسة  خمتلفة،  دول��ي��ة  مؤسسات  م��ن 
)Foundation for the Future(، وبرناجم األمم املتحدة 
للدميوقراطية  الوطين  والصندوق   ،)UNDP( اإلمناين 

)National Endowment for Democracy(، ومكتب 
الدولية.  للتمنية  األسرتالية  والواكلة  الدمنارك  ممثلية 
اليت  املالية  املسامهات  تتجاوز  مل   ،2009 العام  ومنذ 
القوات  عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  قدمها 
املسلحة لملركز ما نسبته 25% من بنود موازنته اللكية 
وحمكه.  األم��ين  القطاع  إص��الح  ملشاريع  املرصودة 
ويوظف مركز مشس مديًرا مالًيا وإدارًيا بدوام جزيئ، 
وإعداد  املوازنات،  مشاريع  صياغة  عىل  يعمل  حيث 
الرباجم  منسق  مع  النفقات  ومتابعة  املالية  التقارير 

وإدارة معليات تدفق النقد. 

حيث  دخله،  مصادر  يف  التنويع  وطن  تلفزيون  يعمتد   
يعمتد عىل مصدرين رئيسيني: 

اإلعالنات واإلنتاج اإلعاليم.   -

املنح اليت حيصل علهيا من املؤسسات الدولية،   -
 Open Society( املفتوح  املجمتع  مكؤسسة 
“إنرتنيوز”  واكلة  واليونسكو،   ،)Foundation
)Internews( ومبادرة الرشاكة األمريكية الرشق 
التلفزيون  بني  التعاون  ويقع   .)MEPI( أوسطية 
القوات  الدميوقراطية عىل  للرقابة  جنيف  ومركز 

املسلحة مضن هذه الفئة. 

بصياغة  يضطلع  مالًيا  طامًقا  وطن  تلفزيون  يوظف   
منسق  مع  املصاريف  ومتابعة  امل��وازن��ات  مشاريع 

الرباجم وإدارة تدفقات النقد يف التلفزيون. 

3-5 التواصل املجمتيع والعالقات اخلارجية 
والتشبيك 

أخرًيا، اشمتل التقيمي عىل أسئلة حول ما إذا اكنت منمظات 
بغية  املجمتيع  التواصل  سياسات  تعمتد  امل��دين  املجمتع 
إطالع املواطنني عىل نشاطاهتا وإجنازاهتا، وما إذا اكنت هذه 
شباكهتا  نطاق  بتوسيع  تعىن  إسرتاتيجيات  متلك  املنمظات 

داخل املجمتع وخارجه. 

ومهنية  قوية  عالقات  املعنية  املؤسسات  مجيع  متلك   
القاعدية  (املنمظات  تسهتدفها  ال��يت  األط���راف  م��ع 
هذه  وترتكز  األمنية).  واألجهزة  الرمسية  واملؤسسات 

العالقات عىل الثقة املتبادلة والعالقات الخشصية. 

3-6 ملخص تقيمي االحتياجات 
بناًء عىل هذه النتاجئ، أعد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
تلزم منمظات  اليت  باالحتياجات  قامئة  املسلحة  القوات  عىل 
املجمتع املدين املعنية. ومن شأن هذه االحتياجات، يف حال 
الوفاء هبا، أن تساعد هذه املنمظات عىل االرتقاء بقدراهتا يف 

ممارسة الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين. 



9

تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

احتياجات التخطيط اإلسرتاتيجي 
منمظات  متّكن  اليت  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  مهارات  اكتساب 

املجمتع املدين من: 

ملهارات  املاحنة  املؤسسات  تولهيا  اليت  القمية  فهم   ·
اإلدارة اإلسرتاتيجية. 

تطبيق ه��ذه امل��ه��ارات يف إع��داد ال��رباجم واخلطط   ·
واملوازنات، ويف طلبات المتويل اليت تقدمها لملمولني 

احملمتلني. 

تعكس  واحض��ة  إسرتاتيجية  وخطط  رؤي��ة  إع��داد   ·
املنمظات  هذه  تستطيع  وبذلك،  وقدراهتا.  غاياهتا 
تقيمي ما إذا اكنت النشاطات اليت تنفذها تهسم يف 

حتقيق أهدافها أم ال. 

تطوير املهارات الفنية يف صياغة املشاريع واخلطط   ·
من أجل إعداد مشاريع منطقية ودقيقة تتكفل مبعاجلة 
تسهتدفها،  اليت  األط��راف  أو  املجمتع  احتياجات 
واإلهسام يف إجياد حلول مادية لملشالك القامئة. 

بتلبية  تعىن  اليت  التنظميية  اإلسرتاتيجيات  إعداد   ·
احتياجات بعيهنا، والوفاء مبصاحل األطراف املعنية، 
هذه  ق��درات  مع  فيه  تتواءم  ال��ذي  الوقت  نفس  يف 

املنمظات. 

املرتكزة  والتقيمي  املتابعة  أمعال  احتياجات 
عىل النتاجئ 

إعداد األنمظة واملهنجيات اليت تتيح ملنمظات املجمتع املدين: 

البيانات حول مدى مالءمة نشاطاهتا  مجع وحتليل   ·
ومشاريعها وفعاليهتا وكفاءهتا وأثرها واستدامهتا. 

إعداد مؤرشات واحضة وقابلة للقياس للوقوف عىل   ·
النتاجئ املتوقعة من هذه املشاريع والنشاطات. 

احتياجات اإلدارة الداخلية وإدارة املعلومات 
استقطاب املساعدة الفنية من أجل مساعدة منمظات املجمتع 

املدين يف: 

إنشاء نظام ألرشفة الوثائق الداخلية يف املؤسسة،   ·
وخطط  الداخلية  وامل��راس��الت  امل��وازن��ات  كوثائق 

املشاريع، من أجل بناء الذاكرة املؤسسية فهيا. 

الرقابة  يف  املرعية  الدولية  باملعايري  املعرفة  تعزيز   ·
العامة  والرقابة  القطاع األمين  العامة ويف إصالح 

اليت متارس يف بلدان أخرى. 

احتياجات التشبيك 
اكتساب املهارات اليت تتيح ملنمظات املجمتع املدين: 

حتسني استخدام قدراهتا احلالية يف جمال التأثري   ·
يف السياسات ونرش املعلومات هبدف حتويلها إىل 
تقميها  اليت  الشباكت  جحم  لزيادة  فعالة  أدوات 

واالرتقاء بنوعيهتا وتوسيع نطاقها وتعظمي أثرها. 

توظيف العالقات والشباكت القامئة عىل حنو أفضل.   ·

تعممي  بغية  املجمتيع  للتواصل  إسرتاتيجية  إعداد   ·
النشاطات اليت تنفذها عىل أفراد امجلهور. 
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جنيف  مركز  أعد  أع��اله،  ال��واردة  االستنتاجات  عىل  بناًء 
للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة املجموعة التالية من 
التوصيات اليت يوجهها إىل منمظات املجمتع املدين املعنية. 

وترد هذه التوصيات بالرتتيب الذي جيب تنفيذها فيه. 

األمين  القطاع  يف  الرمسية  غري  الرقابة  فهم  تعزيز   -1
واملامرسات الدولية الفضىل املرعية فهيا. 

يف  وتطبيقها  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مهارات  تطوير   -2
إعداد الرباجم واخلطط واملوازنات ومقرتحات المتويل. 

االرتقاء مبستوى معارف املوظفني ومهاراهتم يف جمال   -3
املتصلة  املشاريع  وتنفيذ  وإعداد  املشاريع  دورة  إدارة 
بالرقابة غري الرمسية عىل املبادرات املتصلة بإصالح 

القطاع األمين. 

تطبيقها  وكيفية  والتقيمي،  املتابعة  مبادئ  بفهم  االرتقاء   -4
يف مشاريع الرقابة يف القطاع األمين. 

المتويل  وإج���راءات  مبصادر  املعرفة  مستوى  رف��ع   -5
املشاريع  بدمع  االهمتام  تبدي  اليت  والدولية،  احمللية 

املتصلة بإصالح القطاع األمين الفلسطيين. 

إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية أو خطط العمل ومراجعهتا   -6
املعنية  امل��دين  املجمتع  منمظات  غايات  تعكس  حبيث 

وقدراهتا. 

إعداد خطط مجع األموال، أو تعديلها إن اكنت موجودة،   -7
من أجل تنويع مصادر المتويل احلالية وتوسيع نطاقها. 

املنمظات  م��ع  والشباكت  االت��ص��ال  ق��ن��وات  مأسسة   -8
من  األمنية  واألجهزة  الرمسية  واملؤسسات  القاعدية 
حبيث  املجمتيع،  للتواصل  إسرتاتيجية  اعمتاد  خالل 

تعىن بتعممي النتاجئ واملشاريع والنشاطات. 

الهنوض بعمل جمالس اإلدارة أو جمالس األمناء ليك   -9
تهسم يف رفد ممارسات اإلدارة اليت تمتزي بشفافيهتا. 

التأكد من أن جمالس اإلدارة أو جمالس األمناء توزع   -10
األدوار واملسؤوليات بني أعضاهئا. 

وينوي مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة 
تقدمي الدمع واملساندة ملنمظات املجمتع املدين امخلس اليت 
موضع  التوصيات  هذه  وضع  يف  التقيمي  هذا  يف  تشارك 
مع  بالتعاون  العمل  ه��ذا  املركز  يسهتل  وس��وف  التنفيذ. 

املنمظات املذكورة يف تنفيذ التوصيات 4-1. 

وسوف يدرب املركز، وبدمع من خرباء دوليني، 15 ممثاًل عن 
املامرسات  عىل  املختارة  امخلس  امل��دين  املجمتع  منمظات 
القطاع األمين، إىل  العامة عىل  الرقابة  الفضىل املرعية يف 
اإلسرتاتيجية  اإلدارة  آخرين يف جماالت  10 ممثلني  جانب 
وإدارة دورة املشاريع واملتابعة والتقيمي. وتعىن هذه الدورات 
اجلوانب  يف  املذكورة  املنمظات  ق��درات  بتعزيز  التدريبية 
اليت حيددها هذا التقرير. وسوف يطلب املركز من منمظات 
تقارير  تعّد  أن  ال��دورات،  هذه  انهتاء  عقب  امل��دين،  املجمتع 
منوذجية حول تقيمي املشاريع اليت نفذهتا يف ميدان الرقابة 

عىل القطاع األمين. 

5- التوصيات 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

املالحق 

استبيان التقيمي الذايت   -1

نتاجئ التقيمي الذايت   -2

االستبيان املوجه إىل موظيف منمظات املجمتع املدين    -3

االستبيان املوجه إىل أعضاء جمالس اإلدارة   -4

االستبيان املوجه إىل األطراف املعنية   -5

قامئة األخشاص الذين أجابوا عن االستبيان   -6
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ين  
متع املد

مظات املج
يف من

ىل موظ
ستبيان املوجه إ

امللحق األول: اال

يت 
مي الذا

منوذج التقي

يت تطبقها، والرقابة 
ضعفها، وإجراءات املتابعة والتقيمي ال

حلالية، ونقاط قوهتا و
يف املوقع الذي تتبوأه مؤسستك اآلن من ناحية قدارهتا وإماكنياهتا ا

ىل النظر 
يك تساعدك ع

ُأعّدت هذه االسمتارة ل
يف هذه االسمتارة ذاتية أكرث من غريها، ولكهنا ُتعترب مهمة ألهنا 

ض األسئلة الواردة 
يف إدارة مشاريعها وإدارهتا اإلسرتاتيجية. وبع

يت تعمتدها 
ين، واإلجراءات ال

ىل القطاع األم
هسا ع

يت متار
ال

يت تسهتدف تطوير قدرات مؤسستك.  
يه جزء من اإلجراءات ال

صة الستخدامك، و
رَّ خمص

معل 
لك هذه الوثيقة ورقة 

صحيحة. وتش
يف إجاباتك واختيار اإلجابة ال

ىل التفكري 
تساعدك ع

ين. 
يف العمود الثا

يف العمود األمين أوال، مث 
ىج تدوين إجاباتك عن األسئلة 

ير

مي 
ين واملتابعة والتقي

ىل القطاع األم
الرقابة ع

شاطات الواردة 
شاط من الن

لك ن
ف 

صن
ف ت

يف رأيك، كي
ف الذي 

هلد
ساندة ا

يف م
هتا 

أدناه من ناحية فائد
ني؟ 

سط
يف فل

ضل 
ين أف

شاء قطاع أم
ىل إن

صبو إ
ي

مفا 
يف هذه املجاالت، 

معلت 
ستك أن 

س
سبق ملؤ

إذا 
يف 

سة، 
س

هتا املؤ
يت نفذ

شاطات ال
مدى جودة الن

رأيك؟ 

0: غري مفيدة 
1: مفيدة جزئًيا 
2: مفيدة جًدا 

رضورية 
 :3

؟: ال أعرف / لست متأكًدا 

يف هذا املجال 
يت 

ال ينطبق: ال تعمل مؤسس
ضعيف 

 :0
1: مقبول  

2: جيد  
3: جيد جًدا 

؟: ال أعرف / لست متأكًدا
معل املؤسسة 

صلة بسياق 
حباث والتحليالت املت

إجراء األ
0     1     2     3     ؟ 

ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      
يع العام 

محالت رفع مستوى الو
إطالق 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      

صيات السياساتية 
ضغط وإعداد التو

ممارسة ال
يف السياسات و

التأثري 
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      
تدريب أفراد األجهزة األمنية 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      

املتابعة والتقيمي 
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      
حتليل / تدقيق املوازنة 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      

حلوارات والنقاشات مع األطراف املعنية ومؤسسات املجمتع  
إطالق ا

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      

ضهتا الدول األخرى 
يت خا

دراسة التجارب ال
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      
املعرفة باملعايري الدولية 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3     ؟      

صلة؟
جلوانب األخرى ذات ال

املالحظات واالقرتاحات بشأن ا
مالحظات، أمثلة؟ 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

شاريع 
إدارة امل

رب مهمة لنجاح 
يت ُتعت

يف رأيك، ما العوامل ال
رشوع؟ 

امل
يف 

ستك 
س

هبا مؤ
متتع 

يت ت
برأيك، ما نقطة القوة ال

شاطات الواردة أدناه؟ 
الن

0: غري مهم 
ىل حد ما 

1: مهم إ
مهية 

ىل درجة معقولة من األ
2: ع

3: مهم جًدا 
؟: ال أعرف / لست متأكًدا 

يف هذا املجال 
يت 

ال ينطبق: ال تعمل مؤسس
صفر  

 :0
ضعيف جًدا   

 :1
ضعيف 

 :2
3: جيد

4: قوي 
5: قوي جًدا 

؟: ال أعرف / لست متأكًدا
لك 

رشف 
صيل وتست

ىل وجه التف
يت تنفذها املؤسسة ع

مجيع النشاطات ال
صياغة خطة تبني 

حممتلة 
حالة طارئة 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

مضان الرقابة املالية 
صيلية و

ضري موازنة تف
حت

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

رشوع 
التشاور مع مؤسسات املجمتع قبل كتابة مقرتح امل

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

ىل تنفيذه 
رشوع أثناء مرحلة العمل ع

يف امل
إعادة التفكري 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

إقامة عالقة قوية 
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 
ضاء فريق التنفيذ 

تباُدل املذكرات واملالحظات، وتنظمي االجمتاعات الدورية بني أع
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 
ضاء الفريق الذي ال 

معل أع
يف التعامل مع 

ختاذ القرارات الفردية و
يف ا

إبداء املرونة 
رشاف 

ضع لإل
خي

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

جئ 
س من أجل تقيمي النتا

حضة والقابلة للقيا
رشات الوا

إعداد املعايري / املؤ
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 
جئ التنفيذ مع املجمتع واألطراف املعنية

تباُدل نتا
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 
صلة؟ 

جلوانب األخرى ذات ال
املالحظات واالقرتاحات بشأن ا

مالحظات، أمثلة؟ 
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رتاتيجية طويلة األمد 
س

اإلدارة اإل
شاطات الواردة أدناه 

مهية الن
برأيك، ما مدى أ

ىل املدى الطويل؟  
ستك ع

س
ستدامة مؤ

ال
يف 

ستك 
س

هبا مؤ
متتع 

يت ت
برأيك، ما نقطة القوة ال

هذه املجاالت؟

0: غري مهم 
ىل حد ما 

1: مهم إ
مهية 

ىل درجة معقولة من األ
2: ع

3: مهم جًدا 
؟: ال أعرف / لست متأكًدا 

يف هذا املجال 
يت 

ال ينطبق: ال تعمل مؤسس
صفر  

 :0
ضعيف جًدا   

 :1
ضعيف 

 :2
3: جيد

4: قوي 
5: قوي جًدا 

؟: ال أعرف / لست متأكًدا
جمالني 

جمال واحد أو 
يف 

خلربة 
ص وا

ص
التخ

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

حض 
حنو وا

ىل 
حتديد رسالة املؤسسة ورؤيهتا وقميها ومعتقداهتا وأهدافها ع

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

صياغة رسالهتا وأهدافها وخططها وموازنهتا وتقيمي أداهئا 
يف 

يشارك فريق املؤسسة 
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 
ختاذ قراراهتا 

يف ا
تعمتد املؤسسة آليات شاملة 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

يع 
مراعاة النوع االجمتا

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

مجع املعلومات وتبادهلا وإدارهتا 
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 
رشااكت وبناء االئتالفات 

التشبيك وال
0     1     2     3     ؟

ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 
صاالت العامة 

يف االت
إسرتاتيجية قوية 

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

معل املؤسسة 
ىل 

يت تطرأ ع
إبداء املرونة والتكيف مع التغيريات ال

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

ضون رواتب جيدة
لدى املؤسسة موظفون دامئون يتقا

0     1     2     3     ؟
ال ينطبق     0     1     2     3    4     5     ؟ 

جلوانب األخرى ذات العالقة؟  
املالحظات واالقرتاحات بشأن ا

مالحظات، أمثلة؟ 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 
يت

مي الذا
جئ التقي

ين: نتا
امللحق الثا

مه
ستطلعة آراؤ

امل
مظة 1

املن
مظة 2

املن
مظة 3

املن
مظة 4

املن
مظة 5

املن
س

املقيا
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
أ-1

ني؟
سط

يف فل
ضل 

ين أف
شاء قطاع أم

ىل إن
صبو إ

ف الذي ي
هلد

ساندة ا
يف م

هتا 
شاطات الواردة أدناه من ناحية فائد

شاط من الن
لك ن

ف 
صن

ف ت
يف رأيك، كي

أ-1-1
معل املؤسسة 

صلة بسياق 
حباث والتحليالت املت

إجراء األ
رضوري (3) 

 
 مفيد جًدا (2) 

 مفيد نوًعا ما (1) 
 غري مفيد (0) 

أ-2-1
يع العام 

محالت رفع مستوى الو
إطالق 

أ-3-1
صيات السياساتية 

ضغط وإعداد التو
ممارسة ال

يف السياسات و
التأثري 

أ-4-1
تدريب أفراد األجهزة األمنية 

أ-5-1
املتابعة والتقيمي 

أ-6-1
حتليل / تدقيق املوازنة 

أ-7-1
حلوارات والنقاشات مع األطراف املعنية ومؤسسات املجمتع  

إطالق ا
أ-8-1

ضهتا الدول األخرى 
يت خا

دراسة التجارب ال
أ-9-1

املعرفة باملعايري الدولية 
أ-2

يف رأيك؟
سة، 

س
هتا املؤ

يت نفذ
شاطات ال

مفا مدى جودة الن
يف هذه املجاالت، 

معلت 
ستك أن 

س
سبق ملؤ

إذا 
أ-1-2

معل املؤسسة 
صلة بسياق 

حباث والتحليالت املت
إجراء األ

 جيد جًدا (3) 
ىل حد ما (1) جيد (2) 

 جيد إ
ضعيف  

 
يف

ل ي ال ينطبق، ال تعمل املؤسسة 
      هذا املجال

أ-2-2
يع العام 

محالت رفع مستوى الو
إطالق 

أ-3-2
صيات السياساتية 

ضغط وإعداد التو
ممارسة ال

يف السياسات و
التأثري 

أ-4-2
تدريب أفراد األجهزة األمنية 

ل ي
ل ي

أ-5-2
املتابعة والتقيمي 

ل ي
أ-6-2

حتليل / تدقيق املوازنة 
ل ي

ل ي
أ-7-2

حلوارات والنقاشات مع األطراف املعنية ومؤسسات املجمتع  
إطالق ا

أ-8-2
ضهتا الدول األخرى 

يت خا
دراسة التجارب ال

ل ي
أ-9-2

املعرفة باملعايري الدولية 
ل ي

ل ي
ب-1

رشوع؟
رب مهمة لنجاح امل

يت ُتعت
يه العوامل ال

يف رأيك، ما 
ب-1-1

حممتلة 
لك حالة طارئة 

رشف 
صيل وتست

ىل وجه التف
يت تنفذها املؤسسة ع

مجيع النشاطات ال
صياغة خطة تبني 

 مهم جًدا (3) 
ىل درجة

ىل حد ما/ع
 مهم إ

مهية (2/1) 
     معقولة من األ

غري مهم (0)
ب-2-1

مضان الرقابة املالية 
صيلية و

ضري موازنة تف
حت

ب-3-1
رشوع 

التشاور مع مؤسسات املجمتع قبل كتابة مقرتح امل
ب-4-1

ىل تنفيذه 
رشوع أثناء مرحلة العمل ع

يف امل
إعادة التفكري 

ب-5-1
إقامة عالقة قوية 

ب-6-1
ضاء فريق التنفيذ 

تباُدل املذكرات واملالحظات، وتنظمي االجمتاعات الدورية بني أع
ب-7-1

رشاف 
ضع لإل

خي
ضاء الفريق الذي ال 

معل أع
يف التعامل مع 

ختاذ القرارات الفردية و
يف ا

إبداء املرونة 
ب-8-1

جئ 
س من أجل تقيمي النتا

حضة والقابلة للقيا
رشات الوا

إعداد املعايري / املؤ
ب-9-1

جئ التنفيذ مع املجمتع واألطراف املعنية
تباُدل نتا
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مه
ستطلعة آراؤ

امل
مظة 1

املن
مظة 2

املن
مظة 3

املن
مظة 4

املن
مظة 5

املن
س

املقيا
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
ب-2

هيا 
سة ف

س
ف نقاط قوة املؤ

صن
ىل هذه العوامل، 

متد ع
ستك تع

س
إذا اكنت مؤ

ب-1-2
حممتلة 

لك حالة طارئة 
رشف 

صيل وتست
ىل وجه التف

يت تنفذها املؤسسة ع
مجيع النشاطات ال

صياغة خطة تبني 
 جيد (3)، قوي (4)، قوي جًدا (5) 

ضعيف (2) 
ضعيف جًدا (1)، 

 
يشء من ذلك (0) 

 ال 
يف

ل ي ال ينطبق، ال تعمل املؤسسة 
      هذا املجال

ب-2-2
مضان الرقابة املالية 

صيلية و
ضري موازنة تف

حت
ب-3-2

رشوع 
التشاور مع مؤسسات املجمتع قبل كتابة مقرتح امل

ب-4-2
ىل تنفيذه 

رشوع أثناء مرحلة العمل ع
يف امل

إعادة التفكري 
ب-5-2

إقامة عالقة قوية 
ب-6-2

ضاء فريق التنفيذ 
تباُدل املذكرات واملالحظات، وتنظمي االجمتاعات الدورية بني أع

ب-7-2
رشاف 

ضع لإل
خي

ضاء الفريق الذي ال 
معل أع

يف التعامل مع 
ختاذ القرارات الفردية و

يف ا
إبداء املرونة 

ب-8-2
جئ 

س من أجل تقيمي النتا
حضة والقابلة للقيا

رشات الوا
إعداد املعايري / املؤ

ب-9-2
جئ التنفيذ مع املجمتع واألطراف املعنية

تباُدل نتا
ج-1

ىل املدى الطويل؟ 
ستك ع

س
ستدامة مؤ

شاطات الواردة أدناه ال
مهية الن

برأيك، ما مدى أ
ج-1-1

جمالني
جمال واحد أو 

يف 
خلربة 

ص وا
ص

التخ
 مهم جًدا (3) 

ىل درجة
ىل حد ما/ع

 مهم إ
مهية (2/1) 

     معقولة من األ
 غري مهم (0)

ج-2-1
حض

حنو وا
ىل 

حتديد رسالة املؤسسة ورؤيهتا وقميها ومعتقداهتا وأهدافها ع
ج-3-1

صياغة رسالهتا وأهدافها وخططها وموازنهتا وتقيمي أداهئا
يف 

يشارك فريق املؤسسة 
ج-4-1

ختاذ قراراهتا
يف ا

تعمتد املؤسسة آليات شاملة 
ج-5-1

يع
مراعاة النوع االجمتا

ج-6-1
مجع املعلومات وتبادهلا وإدارهتا

ج-7-1
رشااكت وبناء االئتالفات

التشبيك وال
ج-8-1

صاالت العامة
يف االت

إسرتاتيجية قوية 
ج-9-1

معل املؤسسة
ىل 

يت تطرأ ع
إبداء املرونة والتكيف مع التغيريات ال

ج-10-1
ضون رواتب جيدة

لدى املؤسسة موظفون دامئون يتقا
ج-2

يف رأيك؟
سة، 

س
هتا املؤ

يت نفذ
شاطات ال

مفا مدى جودة الن
يف هذه املجاالت، 

معلت 
ستك أن 

س
سبق ملؤ

إذا 
ج-1-2

جمالني
جمال واحد أو 

يف 
خلربة 

ص وا
ص

التخ
 جيد (3)، قوي (4)، قوي جًدا (5) 

ضعيف (2) 
ضعيف جًدا (1)، 

 
يشء من ذلك (0) 

    ال 
يف

ل ي ال ينطبق، ال تعمل املؤسسة 
      هذا املجال

ج-2-2
حض

حنو وا
ىل 

حتديد رسالة املؤسسة ورؤيهتا وقميها ومعتقداهتا وأهدافها ع
ج-3-2

صياغة رسالهتا وأهدافها وخططها وموازنهتا وتقيمي أداهئا
يف 

يشارك فريق املؤسسة 
ج-4-2

ختاذ قراراهتا
يف ا

تعمتد املؤسسة آليات شاملة 
ج-5-2

يع
مراعاة النوع االجمتا

ج-6-2
مجع املعلومات وتبادهلا وإدارهتا

ج-7-2
رشااكت وبناء االئتالفات

التشبيك وال
ج-8-2

صاالت العامة
يف االت

إسرتاتيجية قوية 
ج-9-2

معل املؤسسة
ىل 

يت تطرأ ع
إبداء املرونة والتكيف مع التغيريات ال

ج-10-1
ضون رواتب جيدة

لدى املؤسسة موظفون دامئون يتقا
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

امللحق الثالث: االستبيان املوجه إىل موظيف منمظات املجمتع املدين

تقيمي االحتياجات – األسئلة االسرتشادية املوجهة إىل املوظفني
تارخي اللقاء: _____/_____/2013

امس املؤسسة: _________________________________________ 

أمساء املوظفني: 

املهام الرئيسيةاملنصباالمس

__________________________ .1______________________________________________________

__________________________ .2______________________________________________________

__________________________ .3______________________________________________________

األهداف: 

حتديد مدى معرفة املوظفني باملفاهمي اليت تمشلها املصطلحات   ·

حتديد مدى معرفة املوظفني بآليات تنفيذ املرشوع   ·

حتديد مدى فهم املوظفني لملؤسسة   ·

احملور األول: املفاهمي اليت تمشلها املصطلحات

ما الذي تفهمه من ممارسة الرقابة العامة عىل القطاع األمين؟   -1

ما يه املجاالت اليت تعتقد أن مؤسستك تهسم من خالهلا يف ممارسة الرقابة العامة عىل القطاع األمين؟   -2

ما الذي تفهمه من تعريفات املفاهمي التالية:   -3

إصالح القطاع األمين  أ) 

سيادة القانون  ب) 

حقوق اإلنسان  ج) 

النوع االجمتايع  د) 

احملور الثاين: إعداد اخلطط وأدوات التخطيط  

هل سبق أن ممصت أو أدرت مشاريع هلا صلة بتطوير القطاع األمين الفلسطيين؟ إن اكن األمر كذلك، ما النشاطات اليت   -1
نفذهتا عىل وجه الدقة؟ 

ما مدى مشاركة املوظفني يف مرحلة إعداد خطط الرباجم و/أو املشاريع؟ وهل يسامهون يف أي من املجاالت التالية: حتديد   -2
األهداف، اختيار الفائت املسهتدفة/املشاركني يف النشاطات، حتضري املوازنات، تصممي النشاطات، مجع األموال، نشاطات 

أخرى (يرىج التحديد). 

ما الذي تفهمه من املتابعة والتقيمي؟   -3

هل تعمل ما إذا اكنت مؤسستك متلك خطة إسرتاتيجية تتضمن خطة لملتابعة والتقيمي؟ إن اكن األمر كذلك، هل زودتك   -4
املؤسسة بنخسة عن هذه اخلطة؟ 
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هل تستخدم مؤسستك أًيا من األدوات التالية يف إجراءات التخطيط:   -5

حتليل نقاط  القوة ونقاط الضعف والفرص والهتديدات  أ) 

السيناريوهات  ب) 

حتليل األطراف املعنية  ج) 

تنظمي اللقاءات مع األطراف املعنية  د) 

حتليل االحتياجات  ه�) 

حتليل جشرة األهداف  و) 

حتليل جشرة املشالك ز) 

أدوات أخرى  ح) 

احملور الثالث: القدرات 

هل لديك وصف وظييف لملنصب الذي تتقلده يف مؤسستك؟   -1

هل تشعر بأنك تطورت عىل الصعيد املهين منذ أن انضممت للعمل يف املؤسسة؟ كيف/كيف ال؟ هل توفر مؤسستك التدريب   -2
الفين والنظري يف جماالت معلها ملوظفهيا؟ 

إن اكن األمر كذلك، هل استفدت من هذا التدريب؟ إن اكنت اإلجابة بنعم، ما النشاطات التدريبية اليت شاركت فهيا من بني   -3
تلك اليت نمظهتا مؤسستك؟ 

يف أي جماالت تعتقد أنه جيب عليك أن تطور مهاراتك ليك تهنض مبستوى قدراتك عىل ممارسة الرقابة العامة عىل القطاع   -4
األمين؟ 

املعرفة النظرية بالقطاع األمين والرقابة هيلع.  أ) 

التفكري اإلسرتاتيجي، واإلدارة اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي.  ب) 

إدارة براجم إصالح القطاع األمين ومتابعهتا ومراجعهتا وتقيميها.  ج) 

إعداد خطط املوارد البرشية وإدارهتا.  د) 

اإلدارة املالية وحتضري املوازنات.  ه�) 

مجع األموال.  و) 

كتابة املقرتحات والتقارير.  ز) 

ما التحديات الرئيسية اليت تواجهها مؤسستك يف اإلبقاء عىل موظفهيا واالحتفاظ هبم عىل رأس معلهم فهيا؟   -5

ما املشلكات الرئيسية اليت تواجهها أنت يف سياق أداء املهام امللقاة عىل عاتقك؟    -6

احملور الرابع: العالقات اخلارجية 

ما أكرث النشاطات الشائعة اليت تنفذها مؤسستك؟   -1

التوعية والتثقيف  أ) 

حتليل السياسات  ب) 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

بناء القدرات  ج) 

الصياغة القانونية  د) 

املشاركة اإلعالمية  ه�) 

يف رأيك، ما االحتياجات الرئيسية لدى املجمتع عىل صعيد االرتقاء حبمك القطاع األمين؟   -2

يف رأيك، هل تعاجل الرباجم اليت تنفذها مؤسستك يف جمال القطاع األمين احتياجات املجمتع واملشلكات اليت يواجهها؟   -3

كيف ترى أن مؤسستك تستطيع تطوير معلها والهنوض به ليك يليب احتياجات املجمتع؟   -4
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امللحق الرابع: االستبيان املوجه إىل أعضاء جمالس اإلدارة

تقيمي االحتياجات - األسئلة االسرتشادية املوجهة إىل أعضاء جملس اإلدارة
تارخي اللقاء: _____/_____/2013

امس املؤسسة: _________________________________________ 

أمساء ممثيل املؤسسة:

املنصباإلمس
________________________________________ .1__________________________________________

________________________________________ .2__________________________________________

________________________________________ .3__________________________________________

احملور األول: احلمك 

اهلدف:

التعرف عىل أليات معل املؤسسة من حيث هيلكيات احلمك فهيا.   ·

مالحظاتنعمالاحملور

احلمك 

هل لملؤسسة جملس ادارة أو جسم موجه مستقل مماثل 
بتفويض حمدد ومكتوب؟ 

ما امس هذه اهليئة التوجهيية عىل وجه التحديد؟ وما عدد 
أعضاهئا؟ 

هل جيري تعيني مجيع أعضاء اهليئة التوجهيية؟ إن اكن 
األمر كذلك، من يعّيهنم؟  

هل متلك املؤسسة نظاًما داخلًيا مكتوًبا؟ 
هل تعمتد املؤسسة نظاًما للعضوية فهيا؟ إن اكن األمر كذلك، هل 
هناك من آلية تتيح لألعضاء طرح أفاكرمه عىل اهليئة التوجهيية؟ 

هل يعمل املجلس/اهليئة التوجهيية عىل:
توفري االرشاف واملساءلة ؟  ·

حتديد السياسات؟  ·

إن اكن األمر كذلك، هل بإماكنك أن تقدم مثااًل عىل حالة 
أصدر فهيا املجلس سياسة واحملاالت اليت طبقت فهيا هذه 

السياسة، وكيف جرى تنفيذها؟ 

هل حيتفظ املجلس/اهليئة التوجهيية بجسالت أمعاله بانتظام؟ 
هل تتاح الفرصة لملمولني/األعضاء/موظيف املؤسسة لالطالع 

عىل هذه الجسالت؟ 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

مالحظاتنعمالاحملور

هل متلك املؤسسة هيلكيات تيس مشاركة موظفهيا يف 
القرارات اليت تؤثر عىل املؤسسة بعمومها؟ 

احملور الثاين: التخطيط واإلدارة 

التعرف عىل آليات التخطيط وأدواته   ·

مالحظاتنعمالاحملور

التخطيط واإلدارة 

هل تعد املؤسسة اخلطط لرباجمها ومشاريعها؟
يرىج إيراد التفاصيل 

هل يمت إرشاك املوظفني أو أي األطراف األخرى اليت تعمل 
معها (األطراف املعنية واألطراف املستفيدة) يف إجراءات 

إعداد اخلطط؟ وكيف ذلك؟ 

هل تستفيد املؤسسة من احملاور التالية يف إعداد خططها:
اخلطط السابقة   ·

التقيميات السابقة   ·

آراء امجلهور   ·

احتياجات امجلهور   ·

تقيمي االحتياجات  ·

حتليل الوضع الوطين العام   ·

تطلعات املمول؟   ·

هل تعمتد املؤسسة خطة إسرتاتيجية؟ 
هل تمشل هذه اخلطة اإلسرتاتيجية خطة لملتابعة والتقيمي؟

هل تستخدم مؤسستك أًيا من األدوات التالية يف إجراءات 
التخطيط: 

حتليل نقاط  القوة ونقاط الضعف والفرص والهتديدات   ·

حتليل السيناريوهات   ·

حتليل األطراف املعنية   ·

تنظمي اللقاءات مع األطراف املعنية   ·

حتليل جشرة األهداف   ·

حتليل جشرة املشالك  ·

أدوات أخرى (يرىج بياهنا)   ·
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مالحظاتنعمالاحملور

هل تعمتد املؤسسة خطط تنفيذية مكتوبة سواء اكنت سنوية 
أم فصلية؟

هل تعدل املؤسسة هذه اخلطط بناًء عىل إجراءات التقيمي/
متابعة النتاجئ؟ 

هل متلك املؤسسة خطة لتطوير مسارها املهين؟ 
هل تنظم املؤسسة الدورات التدريبية ملوظفهيا؟ 

أنمظة إدارة املعلومات 
هل تصدر املؤسسة تقريًرا سنوًيا؟ 

هل تستخدم املؤسسة آليات إدارة املعلومات، من قبيل 
تجسيل التوثيق واملشرتيات، وحفظ امللفات واالتصاالت 

الداخلية واخلارجية؟
هل تستخدم املؤسسة املعلومات واملصادر املتوفرة لدهيا 

وذات الصلة يف االسرتشاد هبا يف: 
التخطيط   ·

التنفيذ   ·
املتابعة والتقيمي؟   ·

هل تعد املؤسسة آليات املتابعة والتقيمي يف مرحلة إعداد 
خطط املشاريع اجلديدة؟ 

ما آليات أو أدوات املتابعة والتقيمي اليت تطبقها املؤسسة 
عىل مشاريعها ونشاطاهتا؟

يف أي من األنشطة التالية تستخدم املؤسسة مناذج التقيمي:
ورش العمل  ·

التدريب  ·
املؤمترات  ·

اللقاءات املركزة  ·
املنشورات؟  ·

هل تعمتد مؤسستك سياسية مكتوبة تعىن بتوزيع منشوراهتا 
وتعمميها؟

احملور الثالث: تنفيذ الرباجم/األنشطة

اهلدف: 

التعرف عىل آليات تنفيذ األنشطة   ·

التعرف عىل سياسية املتابعة والتقيمي يف املؤسسة   ·

التعرف عىل سياسية االستدامة املعمتدة لدى املؤسسة   ·
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

مالحظاتنعمالاحملور
التنفيذ

هل تعمتد املؤسسة إجراءات داخلية موثقة، من قبيل نظام 
فين لضامن اجلودة؟ 

يرىج إيراد التفاصيل 
هل جتري املؤسسة تقيمًيا دورًيا لالحتياجات حبيث 
يسهتدف األطراف اليت تعمل معها (األطراف املعنية 

واألطراف املستفيدة)؟
يرىج إيراد التفاصيل

هل يشلك إدماج النوع االجمتايع أولوية لدى املؤسسة؟ 
يرىج إيراد التفاصيل 

هل تطبق املؤسسة أساليب مبينة عىل املشاركة يف معلها 
عىل تقيمي االحتياجات؟ 

يرىج إيراد التفاصيل
يف رأيك، ما املواطن الرئيسية اليت تثري قلق املجمتع حيال 

احلمك الرشيد/الدميوقرايط للقطاع األمين؟ 
هل تليب الرباجم اليت تنفذها املؤسسة يف جمال إصالح 

القطاع األمين احتياجات املجمتع؟
هل تسىع املؤسسة إىل احلصول عىل تغذية راجعة من 

األطراف املعنية/األطراف اليت تعمل معها يف معلها عىل 
تصممي األنشطة؟

املتابعة والتقيمي
هل تطبق املؤسسة نظاًما متبًعا ومكتوًبا يف إدارة املشاريع؟

يرىج بيان التفاصيل 
هل مجتع املؤسسة املعلومات قبل البدء بتنفيذ املشاريع/

األنشطة؟ 
إن اكن األمر كذلك، ما نوع املعلومات اليت مجتعها 

املؤسسة؟ 
هل حتدد املؤسسة أهداًفا قابلة للقياس ليك حتدد مدى 

جناح األنشطة اليت تنفذها؟
يرىج بيان التفاصيل

هل تقيس املؤسسة أثر املشاريع/األنشطة اليت تنفذها 
باستخدام آليات املتابعة والتقيمي الدورية؟ 

هل ُتطلع املؤسسة أفراد طامقها عىل نتاجئ املتابعة والتقيمي؟
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االستدامة  
ما اإلجراءات اليت تنفذها املؤسسة ليك تتأكد من أن 

خدماهتا تستجيب الحتياجات مجهورها املسهتدف؟
هل تواجه مؤسستك مشالك يف اإلبقاء عىل موظفهيا عىل 

رأس معلهم لدهيا؟ 

احملور الرابع: العالقات اخلارجية 

اهلدف: 

التعرف عىل آليات بناء العالقات مع األطراف املعنية   ·

التعرف عىل السياسة املعمتدة يف إقامة العالقات مع املؤسسات الرمسية   ·

التعرف عىل عالقات اليت تقميها املؤسسة مع األجهزة األمنية   ·

مالحظاتنعمالاحملور

العالقة مع املجمتع وامجلهور املسهتدف

صف ما تراه األطراف املسهتدفة/امجلهور املسهتدف بشأن 
معل مؤسستك. 

هل تعمتد املؤسسة قنوات مالمئة وممكنة تتيح لملجمتع 
وامجلهور املستفيد الوصول الهيا واالستفادة من خدماهتا؟ 

ما يه هذه القنوات؟ 

ما يه أكرث األنشطة الشائعة اليت تنفذها املؤسسة؟ 
التوعية والتثقيف  ·
حتليل السياسات  ·

بناء القدرات  ·
إعداد مشاريع القوانني  ·

أنشطة إعالمية    ·

هل تشارك مؤسستك يف أي احتاد مع مؤسسات أخرى 
لغايات العمل عىل مواضيع هلا صلة بالقطاع األمين؟ 

يرىج إيراد التفاصيل 

العالقة مع احلكومة

هل تتعاون احلكومة مع األنشطة اليت تنفذها املؤسسة و/أو 
تتجاوب معها؟ 

يرىج بيان ذلك 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

هل أثرت املؤسسة يف احلكومة بفضل األنشطة اليت تنفذها 
بأي طريقة اكنت؟ وهل اعمتدت احلكومة نتاجئ معل املؤسسة 

كدليل تسرتشد به؟ وهل تبدي احلكومة رضاها عن هذه 
األنشطة؟

هل تبدي مؤسستك االهمتام بإرشاك احلكومة يف األنشطة 
اليت تنفذها؟

هل هناك أي تنسيق أو براجم مشرتكة مع احلكومة؟ 
ما هذه الرباجم؟ 

هل املؤسسة مجسلة لدى السلطات احلكومية املختصة؟ 
إن اكن األمر كذلك، فمبوجب أي قوانني / ما الشلك 

القانوين الذي يأخذه هذا التجسيل؟ 

هل متلك املؤسسة املتطلبات القانونية اليت تيس هلا مزاولة 
معلها، مبا يمشل األنمظة والجسالت؟

هل ختضع الشؤون املالية يف مؤسستك للتدقيق الذي جيريه 
مدقق حسابات قانوين؟

العالقات مع املمولني 

هل تعمتد مؤسستك إسرتاتيجية للتواصل مع اجلهات 
املاحنة اليت يتصل معلها بالقطاع األمين؟ 

هل تشارك يف أي اجمتاعات تنسيقية/فرق معل مع اجلهات 
املاحنة اليت يتصل معلها بالقطاع األمين؟ 

ما وترية أوراق املفاهمي أو مقرتحات املشاريع اليت تقدمها 
املؤسسة للجهات املاحنة؟ 
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امللحق اخلامس: االستبيان املوجه إىل األطراف املعنية 

تقيمي االحتياجات – األسئلة االسرتشادية املوجهة إىل األطراف املعنية
تارخي اللقاء: _____/_____/2013

امس املؤسسة: _________________________________________ 

أمساء املشاركني ومؤسساهتم: 

املؤسسةاملنصباإلمس
__________________________ .1______________________________________________________

__________________________ .2______________________________________________________

__________________________ .3______________________________________________________

أهداف اللقاء/ ورشة العمل: 

حتديد مدى معرفة املشاركني بالنشاطات اليت تنفذها املؤسسة.   ·

الوقوف عىل ما تراه األطراف املعنية من نقاط القوة يف املؤسسة ونقاط الضعف فهيا.   ·

التعرف عىل الطرق اليت تستطيع املؤسسة اعمتادها لتطوير قدراهتا والهنوض هبا وبلوغ مستوى أفضل يف فعاليهتا، من   ·
وجهة نظر األطراف املعنية. 

هل تعمتد املؤسسة قنوات مالمئة وممكنة تتيح لألطراف اليت تسهتدفها الوصول الهيا واالستفادة من خدماهتا؟   -1

هل تعتقد بأن هذه القنوات معروفة لدى معوم أفراد امجلهور؟ 

ما يه أكرث النشاطات الشائعة اليت تنفذها املؤسسة؟   -2

التوعية والتثقيف  أ) 

حتليل السياسات  ب) 

بناء القدرات  ج) 

الصياغة القانونية  د) 

املشاركة اإلعالمية ه�) 

ما الذي تفهمه من مصطلح إصالح القطاع األمين؟   -3

يف رأيك، ما الذي حيتاج إليه املجمتع من املشاريع/األنشطة يف املسائل املتصلة باحلمك الدميوقرايط للقطاع األمين؟  -4

هل تعتقد بأن الرباجم اليت تنفذها املؤسسة يف جمال إصالح القطاع األمين تليب احتياجات املجمتع؟ ملاذا؟   -5

هل أنت أو املؤسسة اليت تعمل لدهيا تبديان االهمتام باألنشطة اليت تنفذها املؤسسة؟   -6

ما النشاطات اليت تستحوذ عىل اهمتاممك؟ 

يف رأيك، ما يه نقاط القوة الرئيسية اليت تمتتع هبا املؤسسة؟   -7

يف رأيك، ما يه نقاط الضعف اليت تشوب املؤسسة؟   -8
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

ما الطريقة اليت ترى أن املؤسسة تستطيع تطبيقها ليك تطور معلها من ناحييت النتاجئ والتحسينات املنشودة؟ يرىج بيان   -9
الطريقة 

يف رأيك، هل تتالءم النشاطات اليت تنفذها املؤسسة عىل صعيد إصالح القطاع األمين مع احتياجات املجمتع؟   -10

كيف؟ 

هل تتسم هذه النشاطات بالفعالية أي حتقيق الغايات املتوخاة مهنا؟   -11

هل تعتقد بأن املؤسسة تستطيع أن حتسن صورهتا العامة؟ إن اكن األمر كذلك، ما الذي تويص به؟   -12

يرىج إضافة أي مالحظات ترى أهنا مالمئة لتعزيز قدرات املؤسسة.   -13
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امللحق السادس: قامئة األخشاص الذين أجابوا عن االستبيان

الفئة املنصب الوظييف املؤسسة 
املركز املعارص 

للدراسات وحتليل 
السياسات (مداد)

موظف املدير التنفيذي 
موظفمدير وحدة حتليل السياسات 

موظفمساعد حبث، وحدة حتليل السياسات 
طرف معينحصيف، واكلة أصداء 

طرف معينمنسق ميداين 
طرف معينممثل عن مركز شبايب 

طرف معينموظف، جوال 
طرف معينطالب جاميع 

طرف معينموظف من ديوان الرائسة، رام اهلل 
طرف معينبرملاين، املجلس الترشييع الفلسطيين 

املركز الفلسطيين 
للبحوث والدراسات 

اإلسرتاتيجية

موظفاملدير التنفيذي 
موظفاملساعد التنفيذي 

موظفاملدير اإلداري واملايل 
طرف معينلواء، املخابرات العامة 

طرف معينلواء (متقاعد)، قوات األمن الوطين 
طرف معينمستشار سيايس، قوات األمن الوطين 

طرف معينحمارض، جامعة القدس – أبو ديس وجامعة القدس املفتوحة 
طرف معينمستشار قانوين، قوات األمن الوطين 

عضو جملس إدارة وزير عدل سابق 
عضو جملس إدارةوكيل وزارة العدل للشؤون القانونية (املخابرات) 

عضو جملس إدارةمعيد، لكية احلقوق، جامعة القدس 
مركز إعالم حقوق 

اإلنسان والدميقراطية 
(مشس)

موظفاملدير التنفيذي 
موظفاملدير املايل 

طرف معينرئيس دائرة اإلرشاد النفيس، وزارة الرتبية والتعلمي 
طرف معينمديرة دائرة النوع االجمتايع 

طرف معينمدير، مجعية النجدة االجمتاعية
طرف معينمدير دائرة العالقات العامة، جهاز األمن الوقايئ 

طرف معينمستشار السمل األهيل، حمافظة اخلليل 
طرف معينمستشار قانوين، حمافظة نابلس 
طرف معينمستشار قانوين، حمافظة نابلس

عضو جملس إدارةمستشار، وزارة املالية 
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تقرير حول تقيمي االحتياجات لدى مخس من منمظات املجمتع املدين قدرات الرقابة غري الرمسية يف القطاع األمين الفلسطيين: 

الفئة املنصب الوظييف املؤسسة 
واكلة وطن لألنباء – 

تلفزيون وطن
موظفاملدير العام 

موظفاملدير التنفيذي 
موظفمدير املشاريع اإلعالمية 
موظفمدير التطوير واملشاريع 

طرف معينمدير، مركز الفن الشعيب 
طرف معيناإلعالم الرمسي، صوت فلسطني 

طرف معينمدير املشاريع، مؤسسة تعاون حلل الرصعات
طرف معينمدير وحدة األحباث، مؤسسة معًا 

طرف معينمدير، مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية
عضو جملس إدارةمهندس مياه 

املركز الفلسطيين 
لدراسات القطاع األمين

موظفاملدير التنفيذي 
موظفمنسق األنشطة ومدير وحدة النوع االجمتايع 

موظفمدير الرباجم والشؤون املالية 
طرف معينمدير وحدة االستشارات والشؤون القانونية، ديوان الرائسة 

طرف معينمالزم أول، مدير وحدة املشاريع، مديرية الدفاع املدين 
طرف معينمدير عام، الدرب لالستشارات والتدريب 
طرف معينمدير، دائرة التخطيط، وزارة شؤون املرأة 

طرف معينمدير دائرة النوع االجمتايع، األمن الوطين 
طرف معينالعمليات اخلاصة، األمن الوطين 

طرف معيندائرة التخطيط، االستخبارات العسكرية 
طرف معينوحدة التدريب، املخابرات العامة 

عضو جملس إدارةمدير التدريب والتخطيط، املخابرات العامة 
عضو جملس إدارةحمارض، جامعة االستقالل 


