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شكر وتقدير

يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة أن يعرّب عن امتنانه وتقديره لملساعدة اليت أمدته هبا األفراد واملؤسسات 
الرشيكة يف األرايض الفلسطينية احملتلة، وهؤالء مه: 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية  	•

املجلس الترشييع الفلسطيين  	•

ديوان الرائسة  	•

جملس الوزراء  	•

وزارة املالية  	•

وزارة الداخلية  	•

اإلدارة املالية املركزية (العسكرية) 	•

هيئة ماكحفة الفساد 	•

قوات األمن الوطين الفلسطنيي 	•
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ملاذا ُتعترب الرقابة املالية يف القطاع األمين مهمة؟ 
تشّك الرقابة املالية يف القطاع األمين من األدوات الرئيسية 
ترصدها  اليت  العامة  األموال  إنفاق  من  التأكد  تكفل  اليت 
الدولة لضامن أمن رعاياها عىل حنو يتسم بالشفافية وخيضع 

لملساءلة واحملاسبة. 

األمين  القطاع  املالية يف مؤسسات  اإلدارة  تتسم  ذلك،  ومع 
بالغموض دون الشفافية يف أحوال ليست بالقليلة. حفىت يف 
املوازنات  يمت جحب  ما  غالًبا  العريقة،  الدميوقراطية  األنمظة 
القانون  بإنفاذ  امللكفة  األجهزة  اليت ختص  املالية  والعمليات 
عن  وحىت  العامة،  الرقابة  عن  املخابرات  وأجهزة  واجليوش 
الرقابة الرمسية اخلارجية اليت ميارهسا الربملان أو مؤسسات 
النفقات  ذلك، حتول  عن  وفضاًل  األحيان.  بعض  الرقابة يف 
األمنية غري املتاكفئة دون استخدام األموال العامة يف جماالت 
التمنية االجمتاعية واالقتصادية يف العديد من الدول النامية. 

ما الغاية من إعداد هذه األداة؟ 
ميثل بناء القدرات املفاهميية والفنية لدى املؤسسات املتخصصة 
املالية  الرقابة  تعزيز  الصلة خطوة أساسية عىل صعيد  ذات 
يف القطاع األمين. ويف هذا السياق، تسهتدف رزمة األدوات 

املؤسسات املختصة بالرقابة املالية، واليت ترغب يف: 

االطالع عىل املامرسات الفضىل املرعية عىل املستوى  	•
الدويل يف ميدان الرقابة املالية يف القطاع األمين 

تطوير قدراهتا املهنية عىل ممارسة الرقابة املالية عىل  	•
مؤسسات القطاع األمين

اعمتاد موقف استبايق ميّكهنا من تنفيذ أمعال الرقابة  	•
املالية الشاملة عىل مؤسسات القطاع األمين  

التأكيد عىل السلطات املولكة إلهيا يف تدقيق املوازنات  	•
والعمليات املالية اليت تنفذها مؤسسات القطاع األمين. 

كيف ُأِعدَّت رزمة األدوات؟ 
ُصت المتارين واملادة التدريبية اليت تمشلها رزمة األدوات 
هذه مضن إطار معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القطاع األمين  املالية يف  الرقابة  تعزيز  القوات املسلحة عىل 
 2013 العامني  مدى  عىل  احملتلة  الفلسطينية  األرايض  يف 

و2014. فيف العام 2013، يّس املركز إعداد تقيمي لالحتياجات 
التدريبية لدى اجلهات املعنية مبامرسة الرقابة املالية، وتبع ذلك 
تنظمي دورة تدريبية اسهتدفت املوظفني العاملني يف مؤسسات 
الرقابة املالية الرئيسية يف األرايض الفلسطينية احملتلة خالل 
العام 2014. وقد أعّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القوات املسلحة هذه املادة التدريبية بالتعاون مع خرباء دوليني، 

وبدمع مايل من االحتاد األورويب. 

وتشمتل األدوات اليت يضمها هذا الدليل التدرييب بني دفتيه 
عىل حمور عام ميكن استخدامه يف أي بلد تقريًبا، وذلك يف 
احلاالت اليت تستديع بناء قدرات العاملني يف قطاع الرقابة 
املالية فيه. مكا تتضمن هذه األدوات حموًرا معّداًل يتواءم مع 
الدورة  من  ومناذج  أمثلة  يستعرض  حيث  احمليل،  السياق 
النشاطات  تعديل  كيفية  حول  ومقرتحات  املذكورة  التدريبية 

واملواد ليك تتناسب مع السياق الذي يعمل فيه املدرب. 

املؤلفات األخرى اليت نرشها مركز جنيف للرقابة 
جمال  يف  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية 

الرقابة املالية يف القطاع األمين 
نرش املركز، باإلضافة إىل رزمة األدوات هذه، مواد مرجعية 

أخرى حول الرقابة املالية يف القطاع األمين، ومهنا: 

دليل: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين، 2012.   -1

املالية  الرقابة  فلسطني:  يف  السارية  الترشيعات  دليل   -2
واإلدارية يف القطاع األمين، 2013.  

الرقابة املالية يف القطاع األمين: مجموعة املعايري الدولية،   -3
 .2015

يرىج زيارة املوقع اإللكرتوين ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
عىل القوات املسلحة لتحميل هذه املنشورات، وغريها: 

www.dcaf.ch/publications

مقدمة 
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نظرة عامة 
ُصت رزمة األدوات التدريبية هذه ليك ُتستخدم كدورة تدريبية 
متاكملة، ويه تغيط ستة مواضيع خمتلفة تتصل بالرقابة املالية 
وحمك القطاع األمين. مكا ميكن توظيف أي موضوع من هذه 

املواضيع الستة بصورة منفردة يف لقاءات تدريبية ’مستقلة‘. 

عالَم تشمتل رزمة األدوات؟ 
(األداة  متهيدية  أداة  هذه  التدريبية  األدوات  رزمة  تتضمن 
األوىل) وست أدوات تدريبية تتناول الرقابة املالية يف القطاع 
األمين. وتشمتل لك أداة من هذه األدوات عىل حمور عام، تبلغ 
مدته ثالث ساعات. وينطوي هذا احملور العام عىل مواد مطبقة 
تعديل يف أي  الدويل وميكن استخدامها دون  املستوى  عىل 
سياق تدرييب. وفضاًل عن ذلك، تشمتل الرزمة عىل مقرتحات 
ونشاطات منوذجية تستعرض مواد إضافية ومعّدلة عىل حنو 
بطريقة  املواد  هذه  ُأعدت  وقد  احمليل.  السياق  مع  يتناسب 
متّكن املدرب من تناول القضايا احمللية املتصلة بالسياق الذي 
التدرييب  اللقاء  يستغرق  أن  املتوقع  ومن  فيه.  التدريب  يقدم 
الفرتة  هذه  متديد  ميكن  أنه  مع  مدته،  يف  ساعتني  احمليل 

بالقدر الذي يراه املدرب رضورًيّا. 

وتتألف رزمة األدوات من األدوات السبع التالية (مبا فهيا هذه 
األداة): 

مهارات  واكتساب  األدوات  رزمة  استخدام  األداة األوىل: 
التدريب 

بالرقابة  املعنية  الرئيسية  واألطراف  املفاهمي  األداة الثانية: 
املالية يف القطاع األمين 

متوسطة  اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد  األداة الثالثة: 
األدوات  األمين:  القطاع  مؤسسات  يف  األمد 

واألساليب 

دورة املوازنة والقطاع األمين  األداة الرابعة: 

التدقيق والزناهة يف القطاع األمين  األداة اخلامسة: 

القانونية يف سياق ممارسة  الثغرات  معاجلة  األداة السادسة: 
الرقابة املالية يف القطاع األمين 

الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات  األداة السابعة: 

مستقلة  معل  ورشات  يف  األدوات  هبذه  االستعانة  وميكن 
تدريبية  دورة  يف  أو  حدة،  عىل  موضوع  لك  ومتخصصة 

شاملة. 

مستخدم رزمة األدوات 
ليك  األدوات  رزمة  تمشلها  اليت  التدريبية  اللقاءات  أعدت 
يقرأها ويستخدمها املدربون، الذين ميلكون اخلربة يف جمال 

الرقابة املالية وحمك القطاع األمين وإصالحه. 

الفائت املسهتدفة 
تمشل الفائت اليت تسهتدفها الدورة التدريبية، اليت تستعرضها 
عىل  املالية  الرقابة  جمال  يف  العاملني  هذه،  األدوات  رزمة 
املؤسسات العامة بصورة رئيسية، مبا فهيا مؤسسات القطاع 
األمين. ويضم هؤالء املامرسون عىل وجه اخلصوص، مع أهنم 

ال يقترصون عىل: 

أعضاء الربملانات واملوظفني العاملني فهيا، ممن يشاركون  	•
يف أمعال الرقابة املالية ومراقبة املوازنات 

أعضاء األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة،  	•
أمعال  ويساندون  الصلة  ذات  اخلربات  ميلكون  ممن 

الرقابة املالية

األمن  مؤسسات  يف  اإلسرتاتيجي  املستوى  أعضاء  	•
املوازنات  إعداد  عن  املسؤولية  يتولون  ممن  والدفاع، 

وتنفيذها

ممثيل السلطات التنفيذية، مبا فهيا الوزارات اليت ترشف  	•
عىل حتضري موازنات األمن والدفاع وتنفيذها 

الضباط واملدققني الذي يعملون املؤسسات الرئيسية يف  	•
قطايّع األمن والعدالة، والذين ينطوي دورمه عىل تنفيذ 

إجراءات الرقابة الداخلية وأمعال التدقيق الداخيل. 

التدريبية من 15  الدورة  العدد املثايل لملشاركني يف  ويقرب 
مشاراًك. ومع ذلك، ميكن تنظمي هذه الدورة حبيث تضم عدًدا 

أكرب من املتدربني. 

استخدام رزمة األدوات التدريبية 
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استخدام رزمة األدوات يف السياق الذي يعمل 
فيه املدرب 

مثملا ذكرنا أعاله، تتألف األدوات اليت تمشلها هذه الرزمة من 
لقاءات تدريبية عامة ولقاءات أخرى معدلة وتتواءم مع السياق 
احمليل. وقد ُصت اللقاءات التدريبية العامة، اليت تضمها هذه 
ذلك،  ومع  أي سياق.  استخدامها يف  يتيح  الرزمة، عىل حنو 
ينبيغ لملدرب أن ُيري تقيمًيا لالحتياجات القامئة يف السياق 
الذي يقدم التدريب فيه، إذا اكن ذلك ممكًنا. وبناًء عىل النتاجئ 
اليت خيلص إلهيا هذا التقيمي، يستطيع املدرب أن حيدد اللقاءات 
التدريبية اليت سيستخدمها، واللقاءات اليت حتتل مرتبة األولوية 
واللقاءات اليت يب تعديلها. مكا تستعرض اللقاءات التدريبية 
املدرب يف  اليت يسرتشد هبا  األهداف  وتقرتح  أمثلة  احمللية 

السياق احمليل الذي يعمل فيه. 

فليس  األدوات،  رزمة  تتضمهنا  اليت  اللقاءات  اختيار  وعند 
يعيد  أن  أو  واحد  لقاء  من  جزًءا  أن خيتار  إال  املدرب  بإماكن 
ترتيب النشاطات اليت يمشلها إذا رغب يف ذلك. ولكن ينبيغ أال 
يغيب عن بال املدرب أن بعض النشاطات اليت ترد مضن لقاء 
من اللقاءات التدريبية تتبع بعضها بعًضا، وغالًبا ما يبين أحد 

النشاطات عىل النشاط الذي يسبقه. 

هيلكية اللقاء التدرييب العام 
يتألف اللقاء التدرييب العام من العنارص الستة التالية: 

واألسئلة  التعمل  من  املتوخاة  األهداف  املقدمة  تورد   -1
املتخصصة بشأن اللقاء التدرييب. مكا تشمتل عىل قامئة 

باملواد واملصادر اليت يستخدمها املدرب يف هذا اللقاء. 

تستعرض خطة اللقاء التدرييب نبذة شاملة عنه، ويه   -2
متثل دلياًل حيتمك إليه املدرب يف بلوغ فهم رسيع للقاء. 
مكا ُتستخدم هذه اخلطة باعتبارها مرجًعا موجًزا يساعد 
اللقاء  خالل  ومواعيدها  النشاطات  متابعة  عىل  املدرب 

التدرييب. 

يبني وصف النشاطات، وعىل وجه التفصيل، كيفية تنفيذ   -3
لك نشاط من النشاطات الواردة يف خطة اللقاء التدرييب. 

توزرَّع املواد التدريبية عىل املشاركني يف أثناء النشاطات   -4
اليت تنفرَّذ يف اللقاءات التدريبية. وقد تمشل هذه املواد اليت 

تتسم بهسولة تصويرها: 

أوراق العمل اليت تبني املهام اليت يب عىل املتدربني  	•
تنفيذها. 

برناجم  عىل  املعّدة  التوجهيية  العروض  أوراق  	•
 .)PowerPoint( ”باوربوينت“

ملخصات املعلومات املهمة.  	•

مقتطفات من املؤلفات ذات الصلة، أو املصادر اليت  	•
حتيل علهيا. 

وقد  لملدرب،  مساِندة  معلومات  املدرب  مصادر  تقدم   -5
تتضمن: 

عىل  املرعية  الفضىل  املامرسات  حول  ملخصات  	•
املستوى الدويل 

أوراق اإلجابات  	•

املصادر املقرتحة حتتوي عىل مراجع للنشاطات.   -6

أنواع النشاطات 
ُصت أنواع النشاطات اليت َتِرد يف اللقاءات التدريبية عىل 
هذا  ويف  فهيا.  واندماجهم  املتدربني  مشاركة  يضمن  حنو 
السياق، ُيتوقع من املتدربني تشكيل فهمهم اخلاص لملفاهمي 
ما  وغالًبا  النشاطات.  هذه  يف  علهيم  ُتعرض  اليت  واملسائل 
العمل يف مجموعات  املتدربني عىل  األمر تجشيع  هذا  يعين 
التدريبية  املواضيع  ’تلقني‘  من  بداًل  الراجعة،  التغذية  وتقدمي 

هلم عىل حنو يفتقر إىل املشاركة. 

ومع ذلك، ُينصح املدربون بإعداد عروض توجهيية عىل برناجم 
تشمتل  اإلطار،  هذا  ويف   .)PowerPoint( »باوربوينت« 
توجهيية ميكن  تتضمن عروًضا  مواد  التدريبية عىل  األدوات 
لملدرب أن يعدهلا ويطّوعها حسب حاجته. ونجشع املدرب عىل 
استخدام أقل عدد ممكن من الرشاحئ يف العروض التوجهيية، 
الوثائق  من  أخرى  أنواع  أو  الصور  باستخدام  نوصيه  مكا 
اليت حُيمتل أن تسرتيع انتباه املشاركني وتستثري مشاركهتم 
الفاعلة يف اللقاءات التدريبية. وقد يوزع املدرب عىل املتدربني 
مادة مطبوعة من العرض التوجهيي قبل تقدميه هلم أو بعده. 
مناقشة  املشاركني  إىل  املدرب  يطلب  فقد  ذلك،  عن  وفضاًل 
سؤال ما يف مجموعات زوجية قبل طلب التغذية الراجعة مهنم. 

هيلكية اللقاء التدرييب احمليل 
وأهداف منوذجية  مواد  التدرييب احمليل عىل  اللقاء  يشمتل 
يغطهيا هذا اللقاء. وتشّك هذه اهليلكية منوذًجا يسرتشد به 
املدرب يف السياق اخلاص الذي يدرب فيه عندما يعمل عىل 
إعداد اللقاءات واملواد التدريبية اليت تناسب السياق احمليل 

الذي يقدم التدريب فيه. 

وتشبه هيلكية اللقاء التدرييب احمليل هيلكية اللقاء التدرييب 
العام (انظر أعاله). ويف هذا السياق، يشمتل اللقاء احمليل 
عىل نشاطات منوذجية مقرتحة عوًضا عن اخلطة الاكملة للقاء 

التدرييب. 
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ويتألف اللقاء التدرييب احمليل من احملاور امخلسة التالية: 

األهداف  استعراض  عىل  املقدمة  تشمتل  املقدمة:   -1
املتوخاة من التعمل وتوجيه األسئلة املركزة اليت تتناسب 
مع السياق الذي يقدم املدرب تدريباته فيه. مكا تتضمن 
التدريبية  املواد  حول  عامة  نظرة  استعراض  املقدمة 
واملصادر اليت يستعني هبا املدرب يف اللقاء التدرييب. 

نشاطات  عن  عبارة  وهذه  المنوذجية:  النشاطات   -2
اللقاء  يف  تغطيته  املقرتح  باحملتوى  ترتبط  منوذجية 
ليك  احملتوى  هذا  يعدل  أن  لملدرب  وميكن  التدرييب. 
ويشمتل  فيه.  يدرب  الذي  احمليل  السياق  مع  يتواءم 
والوقت  تدرييب  نشاط  لك  يبني  وصف  عىل  احملتوى 

املخصص لتنفيذه. 

املواد التدريبية المنوذجية: يوزع املدرب هذه املواد   -3
اللقاء  النشاطات خالل  تنفيذ  أثناء  املشاركني يف  عىل 

التدرييب. وتتسم هذه املواد بهسولة تصويرها.  

املصادر المنوذجية اليت يستخدمها املدرب: توفر   -4
املدرب  حيتاج  اليت  املساِندة  املعلومات  املصادر  هذه 

إلهيا. 

متثل هذه املصادر مراجع حيتمك  املقرتحة:  املصادر   -5
إلهيا املدرب عندما يلجأ إىل تعديل النشاطات المنوذجية. 
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مقدمة 

األهداف املتوخاة من التعمل 
يسىع هذا اللقاء التدرييب إىل متكني املشاركني فيه من بلوغ 
فهم واٍف ألمهية الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات والدور الذي 
تعزيز  يف  ومسامههتا  الدميوقراطية  األنمظة  يف  به  تضطلع 
اللقاء  هذا  ويتيح  بعمومه.  األمين  القطاع  يف  الرشيد  احلمك 
الرقابة  ممارسة  يف  يؤدونه  الذي  الدور  فهم  فيه  لملشاركني 
عىل جهاز املخابرات من الناحية املالية. وتشمتل أهداف التعمل 

احملددة اليت ينجزها املتدربون يف هذا اللقاء التدرييب عىل: 

اكتساب فهم واٍف لملعايري الدولية املطبقة يف جمال  	•
الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات. 

الرقابة  آليات  تؤدهيا  اليت  الوظائف  عىل  التعرف  	•
املالية الداخلية واخلارجية يف أجهزة املخابرات. 

مضان  بني  املطلوب  التوازن  إياد  كيفية  فهم  	•
مساءلة أجهزة املخابرات واحرتام رضورة مراعاة 

السية يف معلها. 

موازنة  إلعداد  النامظة  املبادئ  تطبيق  القدرة عىل  	•
جهاز املخابرات يف السياق الذي يعملون فيه. 

ممارسة  يف  املرعية  اجلديدة  املهنجيات  مناقشة  	•
الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات من أجل تطبيقها 

يف سياق معلهم. 

األسئلة املتخصصة 
يوجه املدرب األسئلة التالية خالل النشاطات اليت ينطوي هذا 

اللقاء التدرييب علهيا: 

ما يه املعايري الدولية املطبقة يف الرقابة املالية يف  	•
أجهزة املخابرات؟ 

املالية  الرقابة  آليات  تؤدهيا  اليت  الوظائف  ما يه  	•
الداخلية واخلارجية يف أجهزة املخابرات؟ 

بني  املطلوب  التوازن  أو حتديد  كيف ميكن إياد  	•
مضان مساءلة أجهزة املخابرات واحرتام رضورة 

مراعاة السية يف معلها؟ 

موازنة  إلعداد  النامظة  املبادئ  تطبيق  كيف ميكن  	•
يف  املرعية  اجلديدة  واملهنجيات  املخابرات  جهاز 
ممارسة الرقابة املالية فيه يف السياق الواقيع الذي 

يعمل املتدربون فيه؟ 

الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات: اللقاء التدرييب 

نظرة عامة 
خطة اللقاء التدرييب: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات 

وصف النشاطات 
املادة التدريبية )7-1(: اختبار: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات

املادة التدريبية )7-2(: نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات
املادة التدريبية )7-3(: سيناريوهات ونقاش: الرقابة الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات 

املادة التدريبية )7-4(: دراسة حالة: إصالح الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات: حالة جنوب أفريقيا 
مصادر املدرب )7-1(: معلومات إضافية تستطرد ما جاء يف رشاحئ النخسة الورقية من العرض التوجهيي (املادة التدريبية 

(2-7
مصادر املدرب )7-2(: الرقابة الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات. اإلجابات عن األسئلة الواردة يف املادة التدريبية (3-7).
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يب 
خطة اللقاء التدري

يف أجهزة املخابرات
الرقابة املالية 

يب 
أهداف اللقاء التدري

ىل: 
ميلك املتدربون القدرة ع

يف أجهزة املخابرات 
جمال الرقابة املالية 

يف 
االرتقاء بفهمهم لملعايري الدولية املطبقة 

 -1
يف أجهزة املخابرات 

خلارجية 
صف آليات الرقابة املالية الداخلية وا

و
 -2

معلها 
يف 

سية 
رضورة مراعاة ال

مضان مساءلة أجهزة املخابرات واحرتام 
ياد التوازن املطلوب بني 

فهم كيفية إ
 -3

يف السياق الذي يعملون فيه 
مظة إلعداد موازنة جهاز املخابرات 

تطبيق املبادئ النا
 -4

يع
معلهم الواق

يف سياق 
إعداد مهنجيات جديدة لتطبيقها 

 -5

حملتوى الذي تغطيه 
ا

الدورة التدريبية 
ين 

ىل املستوى الوط
يف أجهزة املخابرات ع

يس الذي ينظم الرقابة املالية 
اإلطار املؤس

	•

يف أجهزة املخابرات 
يف ممارسة الرقابة املالية 

ىل املطبقة 
ض

املامرسات الدولية الف
	•

إعداد موازنة جهاز املخابرات: األدوات واإلجراءات 
	•

يط
يف النظام الدميوقرا

سية 
الشفافية مقابل ال

	•

الوقت
180 دقيقة 

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

1
15 دقيقة

مقدمة واختبار 
ما قبل اللقاء 

يب
التدري

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

يف 
املادة )7-1(: اختبار: الرقابة املالية 

أجهزة املخابرات

اهلدف (5-1)
ييب 

يت 
صة ال

ص
مهيته، واألسئلة املتخ

يب (أ
يف النشاط األول، نظرة عامة حول اللقاء التدري

يقدم املدرب، 
صة له). 

ص
ضمهنا واألوقات املخ

يت يت
عهنا، والنشاطات ال

يس 
لك متدرب. وُتستخدم هذه املادة اكختبار أسا

ىل 
خسة من املادة التدريبية )7-1( ع

ويوزع املدرب ن
يف أجهزة املخابرات 

صلة بالرقابة املالية 
صري من أجل تقيمي ما ميلكه املشاركون من معرفة باملسائل املت

ق
يب. (وُيستخدم هذا االختبار نفسه مرة أخرى كأداة تقيمي مرحلة ما بعد التعمل 

وتعريفهم بفحوى اللقاء التدري
يف هناية اللقاء). 

س الذي يرد 
خلام

يف  النشاط ا
ش إجاباهتم عن األسئلة الواردة فهيا. ويبني املدرب بأنه 

يمع املدرب االختبارات من املشاركني دون أن يناق
مشلها من 

يت ي
سيجيب عن األسئلة ال

يب وبأنه 
يف هناية اللقاء التدري

ىل املتدربني 
سيوزع االختبار نفسه ع

يف هذا اللقاء. 
حمتوى املواد املطروحة 

خالل 
صة عن االختبار 

خلا
جناز هذا النشاط، يعّد املدرب إجاباته ا

ضريات الالزمة إل
سياق التح

يف 
مالحظة: 

س.
خلام

يف النشاط ا
صويب إجابات املتدربني 

يك يمتكن من ت
يل ل

القب
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2
40 دقيقة 

ض توجهيي:  
عر

يف 
الرقابة املالية 

أجهزة املخابرات: 
املبادئ واآلليات 

واألدوات

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )7-2(: ن
يف أجهزة 

التوجهيي: الرقابة املالية 
املخابرات:  املبادئ واآلليات واألدوات

صادر املدرب )7-1(: معلومات 
م

حئ 
رشا

يف 
ضافية تستطرد ما جاء 

إ
ض التوجهيي 

خسة الورقية من العر
الن

(املادة التدريبية 2-7).

األهداف (4-1) 
يف 

ضوع الرقابة املالية 
ض التوجهيي مو

يط هذا العر
حئ 1-18). ويغ

رشا
ض التوجهيي (ال

يقدم املدرب العر
يت تقوم علهيا ومراحلها، واألطراف الرئيسية املشاركة فهيا، 

أجهزة املخابرات، من حيث تعريفها واملبادئ ال
وآليات إعداد موازنة جهاز املخابرات وآلياهتا وأدواهتا (املادة 2-7). 

ض التوجهيي. 
يف أثناء هذا العر

ىل طرح األسئلة وإبداء املالحظات 
ضاء املجموعة ع

مجيع أع
جشع املدرب 

وي
ض التوجهيي باملزيد من املعلومات.

صادر املدرب )7-1( إلثراء مادة العر
ىل م

مكا ميكن لملدرب أن يرجع إ

3
60 دقيقة

ش: 
سيناريو ونقا

الرقابة الربملانية 
ىل موازنة جهاز 

ع
املخابرات

مجموعات. 
يف ثالث 

ذ هذا النشاط  ينفرَّ
خمتارة التغذية الراجعة 

مجموعات 
تقدم 

أمام املجموعة باكملها.  
املادة التدريبية )7-3(: السيناريو 

ىل موازنة 
ش: الرقابة الربملانية ع

والنقا
جهاز املخابرات

صادر املدرب )7-2(: الرقابة الربملانية 
م

ىل موازنة جهاز املخابرات. اإلجابات 
ع

يف املادة التدريبية 
عن األسئلة الواردة 

(3-7)

اهلدفان (3-2)
مجموعة مهنا. 

لك 
ىل 

مجموعات، ويوزع املدرب املادة التدريبية )7-3( ع
ىل ثالث 

يتوزع املتدربون ع
مجموعة واحًدا من 

لك 
ختتار 

خمتلفة. و
ضمن ثالثة خيارات 

سيناريو واحد يت
ىل 

وتشمتل هذه املادة ع
صت إلهيا بشأنه. 

يت خل
صيات ال

مشل التو
صفحة واحدة ي

ًصا من 
خليارات الثالثة، وتناقشه وتعد ملخ

ا
ضاء 

يل الذي اختاره أع
حش املثا

يف املر
يب أن تتوفر 

يت 
صفات األساسية ال

ص املوا
صف هذا امللخ

وي
ىل جهاز املخابرات. 

صة بالرقابة ع
خمت

جلنة برملانية 
ضوية 

ىل ع
ضامم إ

املجموعة لالن
صياغة 

يف 
يت تسرتشد هبا املجموعات 

مشل األسئلة التوجهيية ال
ضمن املادة )7-3( قامئة مرجعية ت

وتت
صها أمام 

ض ملخ
مجموعة عر

لك 
يل 

ممث
صفات األساسية املذكور أعاله. ويطلب املدرب من 

ص املوا
ملخ

مجموعة املتدربني باكملها. 
يت 

صادر املدرب )7-2( ال
جناز هذا النشاط، يستخدم املدرب م

ضريات الالزمة إل
يف سياق التح

مالحظة: 
ىل. وبإماكن 

ض
ىل جانب املامرسات الدولية الف

يف السيناريوهات، إ
خليارات املطروحة 

ضمن اإلجابات عن ا
تت

يف هناية هذا النشاط.
ىل املتدربني 

صادر املدرب )7-2( ع
املدرب أن يقرر ما إذا اكن يريد أن يوزع  م

4
50 دقيقة

ش: 
قراءة ونقا

تعزيز الرقابة 
يف أجهزة 

املالية 
املخابرات

صغرية 
مجموعات 

املادة التدريبية )7-4(: دراسة 
يف أجهزة 

صالح الرقابة املالية 
حالة: إ

املخابرات: حالة جنوب أفريقيا

األهداف (5-3)
يف النشاط الرابع. ويوزع املدرب 

معلوا فهيا 
يت 

صغرية الثالث ال
س املجموعات ال

يف نف
يعمل املشاركون 

يف جنوب أفريقيا حول مساءلة 
صادر 

ىل مقتطفات من تقرير التقيمي ال
يت تشمتل ع

علهيم املادة )7-4(، ال
أجهزة املخابرات. 

جتيب عن األسئلة التوجهيية الثالثة 
مجموعة أن تقرأ هذه املادة، مث يطلب مهنا أن 

لك 
ويطلب املدرب من 

حيددوا 
ىل إجابات املشاركني عن هذه األسئلة، يطلب املدرب مهنم أن 

يف املادة )7-4(. وبناًء ع
الواردة 

مه.
يف بلد

يف جهاز أو أجهزة املخابرات العاملة 
يت يروهنا من أجل تعزيز الرقابة املالية 

صيات ال
التو

5
15 دقيقة

نتيجة اللقاء 
يب 

التدري
صه وإجراء 

وتلخي
يم

خلتا
االختبار ا

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

املادة التدريبية )7-1(: االختبار 
يف أجهزة 

يم: الرقابة املالية 
خلتا

ا
املخابرات

األهداف (5-1)
يف هذه املرة، ُيستخدم 

يف النشاط األول (املادة 7-1). و
س االختبار الذي أداه املتدربون 

يوزع املدرب  نف
مكلوا 

مجيع املشاركني بعد أن ي
ش املدرب اإلجابات مع 

هذا االختبار كأداة لتقيمي مرحلة ما بعد التعمل. ويناق
يل. 

يف االختبار القب
يت أدلوا هبا 

االختبار. ويبني املشاركون ما إذا اكنوا قد غريوا إجاباهتم عن اإلجابات ال
صحيحة عن أسئلة هذا االختبار). 

مشل اإلجابات ال
يت ت

خسته ال
ىل املدرب أن يعد ن

(وع
يت تعملها املتدربون 

يب والنقاط الرئيسية ال
يت ُنفذت خالل اللقاء التدري

ص املدرب النشاطات ال
وأخريا، يلخ

هسم. 
ص هذه املعلومات من املتدربني أنف

خيتار استخال
فيه. ولملدرب أن 
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يتناول هذا القسم وصف النشاطات الواردة يف خطة اللقاء 
التدرييب أعاله عىل وجه أكرب من التفصيل. 

النشاط األول: مقدمة واختبار قبيل 
حيث  (من  التدرييب  اللقاء  حول  عامة  نظرة  املدرب  يقدم 
أمهيته، واألسئلة املتخصصة اليت ييب عهنا، والنشاطات 
اليت يتضمهنا واألوقات املخصصة له). ويوزع املدرب نخسة 
من املادة التدريبية )7-1( عىل لك متدرب. وتتضمن هذه 
ميلكه  ما  تقيمي  يسهتدف  قصرًيا  أساسًيّا  اختباًرا  املادة 
املالية  بالرقابة  املتصلة  باملسائل  معرفة  من  املشاركون 
التدرييب.  اللقاء  بفحوى  وتعريفهم  املخابرات  أجهزة  يف 
(وُيستخدم هذا االختبار نفسه مرة أخرى كأداة تقيمي مرحلة 
بعد التعمل يف النشاط اخلامس الذي يرد يف هناية اللقاء). 

ويمع املدرب االختبارات من املشاركني يف اللقاء التدرييب 
دون أن يناقش اإلجابات عن األسئلة الواردة فهيا، ويبني هلم 
بأنه سيوزع االختبار نفسه علهيم يف هناية اللقاء التدرييب 
من خالل حمتوى  اليت يمشلها  األسئلة  عن  وبأنه سيجيب 
املواد املطروحة يف هذا اللقاء. وبذلك، يتيح املدرب الفرصة 
اللقاء  اكتسبوها يف هناية  اليت  املعارف  لقياس  لملشاركني 

التدرييب بعد إعادة أداء هذا االختبار. 

مالحظة: يف سياق التحضريات الالزمة إلجناز هذا النشاط، 
تصويب  من  يمتكن  ليك  القبيل  االختبار  عن  املدرب  ييب 
اإلجابات اليت يديل هبا املتدربون. وعوًضا عن ذلك، يستطيع 
يف  بأنفهسم  أدوها  اليت  االختبارات  تصحيح  املشاركون 

هناية اللقاء التدرييب. 

املواد: 

الرقابة  القبيل:  االختبار   :)1-7( التدريبية  املادة   •
املالية يف أجهزة املخابرات

النشاط الثاين: عرض توجهيي: الرقابة 
املالية يف أجهزة املخابرات: املبادئ واآلليات 

واألدوات 
يغيط  توجهيًيّا  عرًضا  الثاين،  النشاط  يف  املدرب،  يقدم 
املخابرات:  أجهزة  يف  املالية  الرقابة  من  التالية  اجلوانب 

واألطراف  ومراحلها،  علهيا،  تقوم  اليت  واملبادئ  تعريفها، 
الرئيسية املشاركة فهيا، وآلياهتا وأدواهتا )املادة 2-7(. 

األسئلة  طرح  عىل  املجموعة  أعضاء  املدرب مجيع  ويجشع 
ميكن  مكا  التوجهيي.  العرض  أثناء  يف  املالحظات  وإبداء 
مادة  )7-1( إلثراء  املدرب  مصادر  أن يرجع إىل  لملدرب 

العرض التوجهيي باملزيد من املعلومات ذات الصلة.

املواد: 

املادة التدريبية )7-2(: نخسة ورقية عن العرض   •
التوجهيي: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات: املبادئ 

واآلليات واألدوات

مصادر املدرب )7-1(: معلومات إضافية تستطرد   •
العرض  من  الورقية  النخسة  رشاحئ  يف  جاء  ما 

التوجهيي (املادة التدريبية 2-7) 

النشاط الثالث: سيناريو ونقاش: الرقابة 
الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات 

يتوزع املتدربون، يف النشاط الثالث، عىل ثالث مجموعات، 
عىل لك مجموعة   )3-7( التدريبية  املادة  املدرب  ويوزع 
مهنا. وتشمتل هذه املادة عىل سيناريو واحد يتضمن ثالثة 

خيارات خمتلفة. 

وتناقشه  الثالثة،  اخليارات  من  واحًدا  وختتار لك مجموعة 
اليت  التوصيات  يمشل  واحدة  صفحة  من  ملخًصا  وتعّد 
املواصفات  امللخص  هذا  ويصف  بشأنه.  إلهيا  خلصت 
الذي  املفرتض  تتوفر يف املرحش  أن  ينبيغ  اليت  األساسية 
اختاره أعضاء املجموعة لالنضامم إىل عضوية جلنة برملانية 

خمتصة بالرقابة عىل جهاز املخابرات. 

تمشل  مرجعية  قامئة   )3-7( التدريبية  املادة  وتتضمن 
األسئلة التوجهيية اليت تسرتشد هبا املجموعات يف صياغة 
ملخص املواصفات األساسية املذكور أعاله. ويطلب املدرب 
مجموعة  أمام  ملخصها  عرض  مجموعة  لك  ممثيل  من 

املتدربني باكملها.

مالحظة: يف سياق التحضريات الالزمة لتنفيذ هذا النشاط، 
تتضمن  اليت   )2-7( املدرب  مصادر  املدرب  يستخدم 

وصف النشاطات 
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إىل  السيناريوهات،  يف  املطروحة  اخليارات  عن  اإلجابات 
جانب املامرسات الدولية الفضىل. وبإماكن املدرب أن يوزع  
مصادر املدرب )7-2( عىل املتدربني يف هناية هذا النشاط. 

مكا يستطيع املدرب، خالل التحضريات اليت ُيرهيا لتنفيذ 
هذا المترين، االستفادة من قراءة التقرير املوجز الصادر عن 
الربملانية  »الرقابة  حول  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 

عىل أجهزة املخابرات«.1 

املواد: 

والنقاش:  السيناريو   :)3-7( التدريبية  املادة   •
الرقابة الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات

مصادر املدرب )7-2(: الرقابة الربملانية عىل موازنة   •
الواردة يف  األسئلة  عن  اإلجابات  املخابرات.  جهاز 

املادة التدريبية (3-7)

النشاط الرابع: دراسة حالة: إصالح الرقابة 
املالية يف أجهزة املخابرات: حالة جنوب 

أفريقيا
يعمل املشاركون يف نفس املجموعات الثالث اليت معلوا فهيا 
يف النشاط السابق. ويوزع املدرب علهيم املادة التدريبية 
)7-4(، اليت تشمتل عىل مقتطفات من تقرير التقيمي الصادر 
(املادة  املخابرات  أجهزة  مساءلة  حول  أفريقيا  جنوب  يف 

التدريبية 4-7).

ويطلب املدرب من لك مجموعة أن تقرأ هذه املادة، مث يطلب 
الثالثة  التوجهيية  األسئلة  عىل  جتيب  أن  املجموعات  من 

الواردة يف املادة (4-7). 

املواد: 

إصالح  حالة:  دراسة   :)4-7( التدريبية  املادة   •
جنوب  حالة  املخابرات:  أجهزة  يف  املالية  الرقابة 

أفريقيا

النشاط اخلامس: نتيجة اللقاء التدرييب 
وتلخيصه وإجراء االختبار اخلتايم

يوزع املدرب نفس االختبار الذي أداه املتدربون يف النشاط 
األول (املادة التدريبية 7-1). ويف هذه املرة، ُيستخدم هذا 
االختبار اكختيار قصري يسهتدف تقيمي ما تعمله املشاركون 

وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين لملركز:   1
http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-Oversight 
-of-Intelligence-Services 

يف اللقاء التدرييب. ويف هذا السياق، ميكن لملدرب أن يوزع 
يمكل  أن  بعد  باكملها  املجموعة  عىل  الصحيحة  اإلجابات 
أعضاؤها االختبار، وأن يدع املشاركني يصححون اإلجابات 
املدرب  أدلوا هبا يف االختبار. وبداًل من ذلك، بإماكن  اليت 
أن يححص االختبار وأن ينظر فميا إذا اكن املشاركون قد 
االختبار  يف  هبا  أدلوا  اليت  اإلجابات  عن  إجاباهتم  غريوا 
املدرب  يوزع  أم ال. مكا  اللقاء  بداية  قبل  وزعه علهيم  الذي 

اإلجابات الصحيحة عىل املتدربني. 

اللقاء  خالل  ُنفذت  اليت  النشاطات  املدرب  يلخص  وأخرًيا، 
فيه.  املتدربون  تعملها  اليت  الرئيسية  والنقاط  التدرييب 
ولملدرب أن خيتار استخالص هذه املعلومات من املتدربني 

أنفهسم.  

املواد: 

املادة التدريبية )7-1(: اختبار: الرقابة املالية يف   •
أجهزة املخابرات 
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املادة التدريبية )1-7(
اختبار: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات

ميثل هذا االختبار القبيل الذي يتناول الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات تقيمًيا ذاتًيّا لملعارف اليت ميلكها املتدربون حول 
هذا املوضوع سلًفا. ويوزع املدرب االختبار مرة أخرى عىل املتدربني يف هناية اللقاء التدرييب. 

االمس: ...........................................................................................................

يف بلدك، ما األحاكم اليت ينص علهيا القانون النامظ لعمل أجهزة املخابرات الرئيسية بشأن   -1
الرقابة عىل موازناهتا؟ 

ينص القانون عىل أن احلكومة أو الرئيس وحده ميارس الرقابة عىل موازنة جهاز/أجهزة املخابرات   (1
ينص القانون عىل أن الربملان وحده ميارس الرقابة عىل موازنة جهاز/أجهزة املخابرات   (2

ينص القانون عىل أن لكا احلكومة/الرئيس والربملان ميارسان الرقابة عىل موازنة جهاز/أجهزة املخابرات  (3
ال يورد القانون أي حمك بشأن الرقابة عىل موازنات أجهزة املخابرات  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

حسب املامرسات الدولية الفضىل، ينبيغ احلصول عىل مصادقة الربملان عىل موازنة جهاز/أجهزة   -2
املخابرات... 

يف نخسهتا اليت تمشل البنود التفصيلية   (1
املصادقة علهيا كبند واحد فقط (تصويت بـ’نعم أو ال‘ عىل املبلغ اللكي لملوازنة)   (2

يف نخسهتا التفصيلية، مع استبعاد أمساء ضباط جهاز املخابرات (نخسة منقحة)   (3
يف نخسهتا التفصيلية مع استبعاد أمساء ضباط جهاز املخابرات واألهداف العملياتية للجهاز (نخسة منقحة)  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

حسب املامرسات الدولية الفضىل، جيب أن تمشل الرقابة الربملانية عىل موازنة أجهزة املخابرات:   -3
مناقشة املوازنة أمام الربملان باكمل هيئته، ويتبعها تصويت عام عىل املوازنة املرصودة جلهاز املخابرات   (1

مناقشة املوازنة أمام أعضاء بعيهنم، ويتبعها تصويت عام عىل املوازنة املرصودة جلهاز املخابرات   (2
واحًدا  بنًدا  تمشل  اليت  العامة،  املوازنة  عىل  عام  تصويت  ويتبعها  بعيهنم،  أعضاء  أمام  املوازنة  مناقشة   (3

خمصًصا جلهاز املخابرات. 
ال ختضع املوازنة لملناقشة أمام الربملان عىل اإلطالق  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة
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من الناحية املبدئية، املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات:   -4
ال متلك القدرة عىل الوصول إىل أجهزة املخابرات عىل اإلطالق   (1

متلك قدرة حمدودة عىل الوصول إىل أجهزة املخابرات (من خالل جلسات االسمتاع املنعقدة خارج مقرات األجهزة)   (2
متلك القدرة الاكملة عىل الوصول إىل مقرات أجهزة املخابرات، ولكهنا ال تستطيع االطالع عىل وثائقها   (3

متلك القدرة الاكملة عىل الوصول إىل مقرات أجهزة املخابرات واالطالع عىل وثائقها  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

ما يه مراجعة مدى امتثال جهاز املخابرات ]مراجعة الجسالت املالية للجهاز أو تدقيقها لقياس   -5
مدى الزتامه بالقوانني ذات الصلة والتقيد هبا[؟ 

مراجعة مدى امتثال اجلهاز للقانون الدويل اإلنساين   (1
مراجعة مدى امتثال اجلهاز للواحئ الداخلية   (2

مراجعة مدى توافق العمليات اليت ينفذها اجلهاز مع القوانني واألنمظة املالية احمللية   (3
مراجعة مدى امتثال اجلهاز للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

يف بلدك، من يه اجلهة املسؤولة عن إعداد موازنة جهاز املخابرات، وملن ترفعها؟   -6
يرفع احملاسب الداخيل املوازنة إىل الربملان   (1

يرفع احملاسب الداخيل املوازنة إىل احلكومة/الرئيس   (2
يرفع مدير جهاز املخابرات املوازنة إىل جملس الوزراء   (3

يرفع مدير جهاز املخابرات املوازنة إىل الرئيس   (4
جهة أخرى: ..............................................................................................................  (5

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

يف معظم الدول الدميوقراطية، متاَرس الرقابة الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات بصورة رئيسية:   -7
خالل مرحلة إعدادها فقط   (1

خالل مرحلة إقرارها وتقيميها   (2
خالل مرحلة تنفيذها فقط   (3
خالل مرحلة تقيميها فقط  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة
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يف بلدك، أعضاء اللجنة الربملانية املعنية بالرقابة عىل جهاز املخابرات...   -8
مجيعهم ينمتون إىل احلزب السيايس نفسه   (1

ينمتون إىل أحزاب سياسية خمتلفة، مبا فهيا حزب املعارضة الرئييس   (2
مجيعهم مستقلون   (3

ليس هناك جلنة برملانية معنية بالرقابة عىل جهاز املخابرات يف بلدك  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

يف العام 2013، بلغت موازنة دوائر االستخبارات يف الواليات املتحدة األمريكية...   -9
بني 1-3 مليار دوالر   (1

بني 10-20 مليار دوالر   (2
بني 30-50 مليار دوالر   (3
بني 50-70 مليار دوالر  (4

اإلجابة قبل بداية اجللسة

يف بلدك، تبلغ موازنة جهاز املخابرات الرئيسية )بالعملة احمللية(...   -10
يرىج إيراد تقدير حسب عملك: ...........................................................................................  (1

اإلجابة قبل بداية اجللسة
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املادة التدريبية )2-7(
نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات: املبادئ واآلليات واألدوات
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املادة التدريبية )3-7( 
سيناريو ونقاش: الرقابة الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات

يتوزع املشاركون عىل ثالث مجموعات. وختتار لك مجموعة العمل عىل أحد السيناريوهات الواردة أدناه. ويعمل أعضاء لك 
مجموعة مًعا عىل اخلروج بإجابة موحدة ملجموعهتم عن اخليار الذي يقررونه. 

السيناريو: تنسيب ثالثة من أعضاء الربملان ملامرسة الرقابة عىل موازنة جهاز املخابرات 
يريد رئيس الربملان أن يعقد جلسات اسمتاع مع كبار ضباط املخابرات حول املوازنة املرصودة جلهازمه. ويتواصل رئيس 
الربملان معمك بصفتمك خرباء أاكدمييني مستقلني يف ميدان الرقابة املالية، ويطلب منمك أن تعّدوا توصيات بشأن اختيار 

ثالثة من أعضاء الربملان  ليك ينضموا إىل عضوية اللجنة الربملانية املختصة بالرقابة عىل جهاز املخابرات. 

ويطلب رئيس الربملان منمك أن تدرسوا تنسيب ثالثة أعضاء عىل النحو التايل: 

تنسيب عضو من حزب املعارضة بصفته رئيًسا للجنة املختصة بالرقابة عىل جهاز املخابرات )املجموعة األوىل(   (1

تنسيب عضو سبق له أن معل يف جهاز املخابرات )املجموعة الثانية(   (2

تنسيب عضو سبق له أن شغل منصب وزير الداخلية يف حكومة األغلبية السابقة )املجموعة الثالثة(   (3

ويرغب رئيس الربملان من لك مجموعة أن خترج بتوصيات حول املؤهالت اليت يب أن يستوفهيا العضو الذي ترحشه، 
حبيث تستعرض فهيا األسباب اليت تبني أن ذلك املرحش هو العضو املناسب لملشاركة يف تلك اللجنة. 

ويتعني عىل لك مجموعة أن تعمل عىل حتديد املؤهالت الواجب توفرها يف لك مرحش من املرحشني الثالثة. ويب أن تأيت 
النتيجة اليت ختلص إلهيا لك مجموعة يف ملخص (من صفحة واحدة حكد أقىص) يشمتل عىل التوصيات اليت ترفعها 
إىل رئيس الربملان يف هذا اخلصوص. ويستعرض امللخص توصيات املجموعة بشأن املواصفات األساسية اليت ينبيغ 
أن تتوفر يف املرحش الذي ختتاره ويبني األسباب اليت تربهن عىل أنه هو العضو املناسب لالنضامم إىل اللجنة اخلاصة 

املذكورة. وميكن استخدام القامئة املرجعية التالية باعتبارها أداة توجهيية يف هذا املقام. 

وتعرض لك مجموعة امللخص الذي أعدته أمام املجموعة باكملها بعد جتهزيه. 
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القامئة املرجعية مللخص التوصيات
املعارف واخلربات: 

هل ستنسب أعضاًء سبق هلم أن انتسبوا لعضوية الربملان لفرتة طويلة؟   -

هل هناك خماطر تفيد بأن هؤالء األعضاء يمتتعون بصلة وثيقة مع جهاز املخابرات؟   -

ما الطريقة اليت تراها للتعامل مع هذه املخاطر؟   -

اخلربة والفحص: 

هل ستويص بفحص جسالت أعضاء اللجنة الثالثة؟   -

هل سيعمل أعضاء اللجنة مع موظفهيا، وهل ستخضع جسالت هؤالء املوظفني للفحص أيًضا؟   -

إذا اكنت اإلجابة بنعم، هل سُتنرش معايري الفحص املذكور؟   -

تنوع اخللفيات: 

ما يه اخللفية السياسية اليت يب أن ينحدر مهنا العضو الذي ختتاره؟   -

عىل وجه التحديد، ما يه املؤهالت السياسية اليت سرتفع توصيتك هبا إىل رئيس اللجنة؟   -

ما يه اعتبارات التنوع األخرى اليت تأخذها يف احلسبان؟   -

التنازع: 

سبق لعدد من أعضاء الربملان أن خدموا يف أجهزة املخابرات. ما الفرضيات اليت تؤيد تنسيب أحد هؤالء لعضوية   -
اللجنة أو الفرضيات اليت حتول دون تنسيبه هلا؟ 

اكن عضوان من أعضاء الربملان وزيرين سابقني (للداخلية والعدل). ما الفرضيات اليت تنسيب أحد هؤالء لعضوية   -
اللجنة أو الفرضيات اليت حتول دون تنسيبه هلا؟ 

أنت عىل تواصل مع مكتب الرئيس/رئيس الوزراء، ومها يقدمان املساعدة لك يف اختيار أعضاء اللجنة. ماذا تقول   -
هلام؟ 

صف مؤهالت املرحشني احملمتلني الذين اختارهتم مجموعتك بإجياز: 

املرحش: االمس املفرتض، وخربته وخلفيته وانمتاءاته السياسية وانمتاءاته األخرى 
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املادة التدريبية )4-7(
دراسة حالة: إصالح الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات: حالة جنوب أفريقيا 

ُيرىج قراءة املقتطفات التالية من تقرير التقيمي الصادر يف جنوب أفريقيا حول مساءلة أجهزة املخابرات يف مجموعاتمك. 

ناقشوا التقرير بعد قراءته لك يف مجموعته، مث أعّدوا مجموعة تتألف من أربع إىل مخس توصيات بشأن إصالح النظام الذي 
يطبقه بلدمك يف جمال الرقابة املالية عىل أجهزة املخابرات. وقد تساعدمك األسئلة التالية يف صياغة التوصيات اليت ترتؤوهنا: 

السؤال األول: بعد قراءة املقتطفات الواردة أدناه من التقرير املذكور، ما يه القوامس املشرتكة اليت وجدت أهنا قامئة   ·
بني الوضع يف جنوب أفريقيا والوضع يف بلدك؟ 

والنفقات  التشغيلية  والتاكليف  اجلهاز،  أفراد  عىل  النفقات  توزيع  اإلفصاح عن  توافق عىل  هل  السؤال الثاين:   ·
الرأمسالية اليت يرصفها بلدك عىل جهاز املخابرات؟ اذكر املسوغات اليت تربر اختيارك. 

السؤال الثالث: هل توافق عىل االقرتاح حول وجوب مناقشة موازنة جهاز املخابرات عىل وجه التفصيل أمام الربملان،   ·
حبيث ال يبىق سوى بنود حمددة ال ختضع لإلفصاح؟ من يه جهة الرقابة اخلارجية اليت يب أن تّطلع عىل هذه 

البنود السية؟ 

التقصري يف نرش موازنات أجهزة املخابرات والتقارير املالية يف جنوب أفريقيا 
“(...) ال ختضع املوازنة املرصودة ألجهزة املخابرات للتصويت فميا يتصل باألموال اليت يرصدها الربملان هلا عىل أساس 
سنوي. وعوًضا عن ذلك، تظهر هذه األموال كدفعة حتويلية تتألف من بند واحد يف التصويت عىل املوازنة اليت تعدها 
اخلزينة العامة. ونتيجًة لذلك، (...) ال ختضع أجهزة املخابرات لملساءلة املبارشة أمام الربملان عن موازناهتا وإنفاقها (...). 

ومن مجلة القواعد األساسية اليت حتمك اإلنفاق يف األنمظة الدميوقراطية أن احلكومة ال تستطيع إنفاق األموال إال بعد 
أن تنال مصادقة الربملان هيلع. ومع ذلك، فربملاننا ال ميلك أي رقابة مبارشة عىل املوازنات املرصودة ألجهزة املخابرات 
والنشاطات اليت تنفذها، وهو لذلك ال يستطيع املشاركة يف حوار مدروس حول هذه املسائل. وتنحسب هذه القيود عىل 

معوم أفراد امجلهور، الذين ُتستخدم الرضائب اليت يدفعوهنا لمتويل أجهزة املخابرات. 

وتقاوم أجهزة املخابرات يف مجيع أحناء العامل الكشف عن موازناهتا عىل اعتبار أن أجهزة املخابرات األجنبية ستكتسب 
مزية تتيح هلا التفوق علهيا. وحنن نعتقد بأن هذه احلجة مبالغ فهيا إىل حد كبري. فاألجهزة األجنبية لن جتين أي فائدة 
من معرفة مبالغ األموال اليت تنفقها دولة أخرى عىل جهاز املخابرات التابع هلا. ويف الواقع، لن تتأىت أي فائدة أو رضر 
من اإلفصاح عن توزيع النفقات عىل أفراد هذا اجلهاز وتاكليفه التشغيلية ونفقاته الرأمسالية. فال ميكن أن يتقوض األمن 
إال من خالل اإلفصاح الذي يأيت بقدر أكرب من التفصيل – وذلك بشأن االسهتدافات واملهنجيات واملصادر واملخرجات 

العملياتية والقيود. (...)

(...) ويب أن ختضع األموال اليت يقرها الربملان لك سنة ألجهزة املخابرات للتصويت. وينبيغ هلذه األجهزة أن ترفع 
موازناهتا السنوية وتقاريرها املالية إىل الربملان. ويف هذا اإلطار، ال ُيتوقع من تلك األجهزة أن تفصح عن املعلومات اليت 

ميكن أن تقوض معلياهتا أو مهنجياهتا أو مصادرها (...).” 

مقتطفات من تقرير: 
Intelligence in a Constitutional Democracy. Final Report to the Minister for Intelligence Services, 
the Honourable Mr Ronnie Kasrils, MP. Johannesburg, 10 September 2008, available: www.lse.ac.uk/
internationalDevelopment/.../ReviewCommSept08.pdf
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مصادر املدرب )1-7(
)املادة  التوجهيي  العرض  الورقية من  النخسة  معلومات إضافية تستطرد ما جاء يف رشاحئ 

التدريبية 2-7(

الرشحية 4: مك يلكف ذلك؟ مثال من الواليات املتحدة األمريكية 

يف العام 2013، نرشت جريدة »واشنطن بوست« )Washington Post(، ولملرة األوىل، طلب املوازنة الذي رفعته دوائر   ·
االستخبارات األمريكية إىل الكونغرس. وقد رّسب ضابط املخابرات السابق، إدوار سنودن )Edward Snowden(، الوثيقة. 

تكشف هذه الوثيقة عن أن املبلغ اإلمجايل الذي ُرصد ملوازنة دوائر االستخبارات اكن 52 مليار دوالر. ويبني الرمس   ·
البياين الظاهر عىل هذه الرشحية أن أكرث املراحل امللكفة يف األمعال االستخباراتية (حنو 75% من املوازنة) تنحرص 
يف املرحلتني األوليني: اإلدارة/التخطيط ومجع البيانات (العمليات امليدانية). وُينفق ما يتبىق من بنود هذه املوازنة عىل 

تنقيح املعلومات (املرحلة الثالثة) وحتليلها (املرحلة الرابعة). 

الرشحية 6: ما التحديات اليت تواجه الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات؟ 

عىل الرمغ من الترصحيات األخرية بشأن العمليات اليت تنفذها أجهزة املخابرات، تتعامل العديد من الدول (اكلواليات   -1
املتحدة) مع موازنة جهاز املخابرات باعتبارها موازنة ال تشك جزًءا من املوازنات احلكومية. 

تعين املوازنات ’غري الشاملة‘ وجود موازنات “رسية” أو “سوداء” تقع خارج إطار الرقابة العامة و/أو املؤسسية جنًبا   -2
إىل جنب مع املوازنات املنشورة. 

مشلكة ’النتاجئ غري اململوسة‘: يصعب قياس الدور الذي أدته املعلومات االستخباراتية ملنع وقوع األحداث. ومن الشائع،   -3
يف هذا املقام، لوم أجهزة املخابرات (واألموال املرصودة هلا) عن األحداث اليت فشلت يف احليلولة دون وقوعها. 

أو عىل مستوى رأس اهلرم  جتدر اإلشارة إىل إماكنية وقوع املخالفات عىل املستوى العمليايت (العمالء)   :6 ،5 ،4  -4
التنظيمي (مدير اجلهاز، الوزراء، اخل). 

الرشحية 7: ما املستويات الستة اليت تؤلف الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات؟ 

تركز هذه اجللسة عىل املستوى األول والثاين والثالث بصورة رئيسية. ومن املفيد، كذلك أن نعرج عىل املستويني   ·
الرابع واخلامس هنا، باإلضافة إىل املستوى الثالث. 

النقطة الثالثة: الرقابة الداخلية: يعمل يف أجهزة املخابرات حماسبون/دوائر مالية متسك امللفات املالية وتجسل   ·
هؤالء  ُيِعّد  األموال. مكا  استخدام  تنظم  اليت  اخلطية  التوجهيية  املبادئ  من  ملجموعة  وفًقا  اليومية  املصاريف 

ا سنوًيّا ويرفعونه إىل مؤسسات الرقابة اخلارجية.  احملاسبون/الدوائر تقريًرا مالًيّ

أجهزة  أداء  عن  لملساءلة  األجهزة/الوزراء  خيضع املسؤولون التنفيذيون/مدراء  الرقابة التنفيذية:  النقطة الرابعة:   ·
املخابرات وعن استخدام األموال املرصودة هلا. 

النقطة اخلامسة: املراجعة القضائية: يف بعض األحيان، يرصح القضاة/احملامك بتنفيذ العمليات االستخباراتية (مثل   ·
التنصت عىل املاكملات اهلاتفية) و/أو يصدرون األحاكم عىل املخالفات القانونية اليت ُيزمع بأن أجهزة املخابرات ارتكبهتا. 

الرشحية 8: ما األدوات الربملانية املستخدمة يف إنفاذ الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات؟ 

الدول  معظم  األجهزة يف  هذه  بالرقابة عىل  املتصلة  األمعال  غالبية  املخابرات  أجهزة  الرقابة عىل  تؤدي جلان   ·
الدميوقراطية. ومتثل فرنسا أحد االستثناءات يف هذا املجال ألهنا ال تعنّي مثل هذه اللجان. وعادًة ما متلك اللجان املذكورة 

القدرة عىل االّطالع عىل املعلومات السية (مبا فهيا بنود املوازنات اخلاصة) اليت ال يستطيع الربملان االّطالع علهيا. 
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قد ال يتوفر الوقت واخلربة للجان املوازنات لتدقيق املوازنات املرصودة ألجهزة املخابرات. ويف تلك احلالة، توظف   ·
هذه اللجان موظفني متخصصني (مقررين) هلذه الغاية. ويف بعض األحيان، ال تستطيع اللجان املذكورة االطالع عىل 

املعلومات السية. 

أجهزة  مراجعة جسالت  التحديد  وجه  تتوىل عىل  ُتعترب اللجان اخلاصة جلاًنا رسية  مكا هو احلال يف أملانيا،   ·
التحقيقات  إجراء  اللجان بصالحيات ختوهلا  هذه  أن حتظى  وميكن  هلا.  املرصودة  املوازنات  فهيا  املخابرات، مبا 

املطلوبة. 

الرشحية 12: ما الدور الذي تضطلع به اجلهات املستقلة يف الرقابة املالية عىل أجهزة املخابرات؟ 

من مجلة اجلهات املستقلة األخرى مؤسسات أمناء املظامل، ومفوضو املعلومات وجلان التحقيق اخلاصة.   ·
وتعمل هذه اجلهات مبجموعها عىل أساس مبادئ متشاهبة تشرتك فهيا، حيث أهنا: 

ُتعترب مستقلة عن السلطة التنفيذية.   o

تنظر يف شاكوى حمددة يرفعها املواطنون أو أفراد اجلهاز.   o

متلك صالحيات ختوهلا إجراء التحقيق وتستطيع أن تعقد جلان االسمتاع.   o

مُتنح احلرية الاكملة لالطالع عىل املعلومات والوصول إىل املقرات.   o

ُتصاغ استشاراهتا يف تقارير خطية ُتنرش عىل املأل أو ُترفع رًسا إىل السلطة التنفيذية.   o

حول الدور احملدد الذي تؤديه املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات:   ·

عادًة ما جُتري املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات ثالثة أنواع من املراجعات (النقطة الثانية):   o

هتدف املراجعة املالية إىل مضان مساءلة املؤسسات املدقق علهيا من خالل االّطالع عىل جسالهتا ومعامالهتا   ·
املالية. 

تتكفل مراجعة مدى االمتثال بتقيمي ما إذا اكنت النشاطات اليت تنفذها املؤسسة ومعامالهتا املالية ونفقاهتا تتوافق   ·
مع مجيع القوانني واألنمظة السارية بشأن املوازنة واملساءلة املالية. 

ُتعىن تدقيق األداء بالتأكد مما إذا اكنت موارد املؤسسات منجسمة مع أهدافها السياساتية أم ال.   ·

الرشحية 14: ما يه مراحل الرقابة عىل موازنات أجهزة املخابرات؟ 

يراجع املدرب العرض التوجهيي الذي ُقدِّم يف األداة الثالثة: »ما يه دورة املوازنة؟« - وعىل املدرب أن يؤكد عىل أن   ·
الرئيس/السلطة التنفيذية قد يستبدل بعض املهام الربملانية التقليدية يف مرحلة إقرار املوازنة يف حالة الرقابة عىل دورة 

موازنة جهاز املخابرات. 

السلطة  تعدها  اليت  املخابرات  أجهزة  موازنات  تدقيق  الدميوقراطية،  الدول  معظم  يف  الربملانات،  تتوىل   ·
التنفيذية وتعديلها وإقرارها. ويب أن متر مرحلة إقرار موازنة جهاز املخابرات بإجراءات التدقيق التام 

الذي جُتريه اللجان املتخصصة وأن ختضع لتصويت عام إلقرارها. 

يف مرحلة تنفيذ املوازنة، تتوىل اللجان الربملانية الرقابة عىل تنفيذها من قبل أجهزة املخابرات. وهلذه اللجان أن   ·
تتخذ القرارات بشأن ختصيص أموال إضافية (مكا حيدث عقب ارتاكب أمعال إرهابية، مثال). 

يف مرحلة تقيمي املوازنة (املراجعة الالحقة)، تراجع اللجان الربملانية (جلنة املوازنة أو جلنة الرقابة عىل جهاز   ·
املخابرات أو اللجنة اخلاصة) الشؤون املالية يف جهاز املخابرات عىل أساس املراجعات اليت تنفذها املؤسسات العليا 

ملراجعة احلسابات بصورة رئيسية، أو عىل أساس الجسالت املالية لدى اجلهاز بصورة مبارشة. 
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مصادر املدرب )2-7(
الرقابة الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات. اإلجابات عىل األسئلة الواردة يف املادة التدريبية 

)3-7(

يتوزع املشاركون عىل ثالث مجموعات تعمل عىل سيناريوهات خمتلفة يف النشاط الثالث. وتشمتل مصادر املدرب هذه عىل اإلجابات 
عن األوضاع واألسئلة الواردة يف السيناريوهات املذكورة. ويب أن تساعد هذه املصادر املدرب يف تيسري النقاشات اليت تدور يف 

سياق هذه السيناريوهات. وقد يرى املدرب توزيع نسخ عن هذه املصادر عىل املتدربني بعد استمكال تنفيذ النشاط الثالث. 

السيناريو: تنسيب ثالثة من أعضاء الربملان ملامرسة الرقابة عىل موازنة جهاز املخابرات

مالحظة: املقتطفات التالية مقتبسة عن التقرير املوجز الصادر عن مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة: 
“الرقابة الربملانية عىل أجهزة املخابرات”، ص. 5. 

فميا يتعلق باحملافظة عىل املعارف واخلربات: 

»ميكن ألعضاء الربملان تيسري احملافظة عىل املعارف واخلربات من خالل وظائفهم الترشيعية. بيد أن ذلك قد ينطوي عىل جمازفة؛ 
فقد يصبح هؤالء األعضاء مرتبطني بشك وثيق مع أجهزة املخابرات، مما مينع قيامهم مبامرسة الرقابة عىل نشاطات تلك األجهزة.« 

فميا يتعلق باخلربة والفحص: 

األمين  للفحص  باخلربة وممن خضعوا  يمتتعون  اإلسناد، ممن  »يتوجب أن يعمل لدى أعضاء الربملان طوامق من موظيف 
ملساعدهتم يف مهام معلهم.«

هذا  معايري  تكون  أال  ينبيغ  املخابرات،  أجهزة  بالرقابة عىل  »ويف حال حفص جسالت أعضاء اللجنة الربملانية املختصة 
الفحص رسية مكا يب أن تتسم بالوضوح، مكا يب أن تتيح إماكنية االعرتاض علهيا.« 

فميا يتعلق بتنوع خلفية األعضاء: 

»من ناحية نظرية، يب أن يأيت أعضاء اللجان الربملانية املختصة بالرقابة عىل أجهزة املخابرات من خلفيات تعكس التنوع 
السيايس والعريق والديين يف الدولة. ويف بعض األنمظة، يتوجب أن يكون رئيس اللجنة الربملانية املختصة بالرقابة عىل 

أجهزة املخابرات من حزب املعارضة.« 

فميا يتعلق باحليلولة دون وقوع التنازع: يف العادة، ال يعمل األعضاء السابقون يف قطاع املخابرات والوزراء السابقون 
الذين تولوا املسؤولية عن هذا القطاع مع اللجنة الربملانية املختصة بالرقابة عىل أجهزة املخابرات لفرتة حمددة من الوقت. 

ويب تقييد دور السلطة التنفيذية يف انتقاء أعضاء هذه اللجنة.« 

مثال عىل املواصفات الواجب توفرها يف العضو احملمتل: 

انمتاءات أخرىاالنمتاء السيايساخللفيةاخلربةاالمساللقب
برتا السيدة

مسيث 
خربة 10 سنوات كعضو 

برملان منتخبة، وسبق 
هلا أن اكنت عضًوا يف 

جلنة األمن والداخلية عىل 
مدى سنتني، ومعلت عىل 

مراجعة موازنة القوات 
املسلحة يف العام 2010 

محتل هشادة 
يف االقتصاد 
من لكية لندن 

لالقتصاد، 
ومزتوجة من 
موظف بنك. 

عضو يف احلزب 
الدميوقرايط املستقل 

(وهذا احلزب ال 
يدخل يف تشكيلة 
االئتالف احلامك) 

عضو سابق يف 
جملس إدارة منمظة 

الشفافية باململكة املتحدة 
)Transparency UK(، ومل 
يسبق هلا أن انضمت إىل 

عضوية احلكومة أو خدمت 
يف القوات املسلحة. 
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مقدمة
المنوذجية  والنشاطات  املقرتح  واحملتوى  األهداف  ُأعّدت 
االقرتاحات  استعراض  لغايات  أدناه  املقرتحة  واملصادر 
يعمتدها يف  أن  املدرب  يستطيع  اليت  الطريقة  حول  واألمثلة 
إعداد املواد التدريبية ليك تتناسب مع السياق احمليل احملدد 

الذي يعمل فيه. 

األهداف املتوخاة من التعمل 
ميلك املشاركون يف اللقاء التدرييب القدرة عىل: 

التعرف عىل حفوى اإلطار القانوين النامظ للرقابة املالية   -1
يف أجهزة املخابرات يف السياق احمليل الذي يعملون 

فيه. 

اخلروج حبلول يطبقوهنا يف أمعاهلم من أجل االرتقاء   -2
مبستوى الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات. 

احملتوى املقرتح تغطيته يف اللقاء التدرييب 
حتليل اإلطار القانوين واملؤسيس الوطين/احمليل النامظ  	•

إلجراءات الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات. 

األسئلة املتخصصة 
ما هو اإلطار القانوين النامظ إلجراءات الرقابة املالية يف  	•
أجهزة املخابرات يف السياق الذي يعمل املتدربون فيه؟ 

كيف ميكن اخلروج حبلول وتطبيقها عىل السياق الذي  	•
يعمل املتدربون فيه؟ 

امللحق )أ(: 
الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات: اللقاء التدرييب احمليل

نظرة عامة 
وصف النشاطات المنوذجية 

املادة التدريبية احمللية )ل.7-1(: اختبار: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات

املادة التدريبية احمللية )ل.7-1(: حتليل اإلطار القانوين واملؤسيس النامظ إلجراءات الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات 
الفلسطينية 
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التالية من احملتوى احمليل  المنوذجية  النشاطات  اقُتبست 
اليت  التدريبية  اللقاءات  يف  استخدامه  لغايات  ُأعد  الذي 
هذه  ونستعرض  احملتلة.  الفلسطينية  األرايض  يف  ُنمظت 
النشاطات هنا باعتبارها منوذًجا يستطيع املدرب أي يعدله 

إذا رغب يف ذلك. 

النشاط األول: االختبار القبيل: الرقابة املالية 
يف أجهزة املخابرات 

الوقت: 10 دقائق 

يوٍزع املدرب نخسة عن االختبار القبيل حول الرقابة املالية يف 
أجهزة املخابرات الفلسطينية عىل لك متدرب (10 دقائق). 
سابقة  معرفة  من  املشاركون  ميلكه  ما  االختبار  هذا  ويقمّي 
باملسائل املتصلة بالرقابة املالية يف أجهزة املخابرات. ويمع 
املدرب االختبارات من املتدربني دون أن يناقش اإلجابات عن 
األسئلة الواردة فهيا. مكا يوزع املدرب االختبار نفسه عىل 

املشاركني يف هناية اللقاء التدرييب. 

املواد: 

االختبار:  )ل.1-7(:  احمللية  التدريبية  املادة   ·
الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات

النشاط الثاين: مترين مجايع حول حتليل 
اإلطار الوطين الفلسطيين للرقابة املالية يف 
أجهزة املخابرات: املبادئ واآلليات واألدوات 

الوقت: 100 دقيقة 

املواد: 

املادة التدريبية احمللية )ل.7-2(: حتليل اإلطار   ·
املالية  الرقابة  النامظ إلجراءات  واملؤسيس  القانوين 

يف أجهزة املخابرات الفلسطينية 

وتتلىق لك مجموعة  أربع مجموعات.  املشاركون يف  يعمل 
الذي   ،(2-7 احمللية  التدريبية  (املادة  أدناه  اجلدول 
إلجراءات  النامظ  واملؤسيس  القانوين  اإلطار  يتناول حتليل 
تتلىق  الفلسطينية. مكا  املخابرات  أجهزة  املالية يف  الرقابة 

وصف النشاطات المنوذجية 

اجلدول  (انظر  واحًدا  سؤااًل  املجموعات  من  مجموعة  لك 
أدناه) وإجاباته. 

وعندما تكون املجموعات جاهزة، ييس املدرب نقاًشا حول 
 100) المترين  هذا  املتدربون يف  إلهيا  اليت خلص  النتاجئ 

دقيقة). 

كتاب  من  النسخ  من  اكٍف  عدد  توزيع  يب  مالحظة: 
»الترشيعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن 
عىل  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  األمين«،  القطاع 
القوات املسلحة، 2008، من أجل إجراء هذا المترين. وميكن 
االّطالع عىل الكتاب عىل موقع املركز عىل اإلنرتنت أيًضا. 

النشاط الثالث: االختبار اخلتايم ومناقشة 
النقاط الرئيسية اليت تعملها املتدربون 

الوقت: 40 دقيقة 

يف  املتدربني  عىل  وّزعه  الذي  االختبار  نفس  املدرب  يوزع 
اليت  اإلجابات  مع  التدرييب،  اللقاء  هذا  يف  األول  النشاط 
لملتدربني  دقائق   10 املدرب  وخيصص  له.  سلًفا  أعّدها 
اإلطار  يف  عهنا  واإلجابة  أخرى  مرة  األسئلة  يقرأوا  ليك 
املخصص لالختبار اخلتايم. وعندما يكون مجيع املتدربني 
عن  وييب  الصحيحة  اإلجابات  املدرب  يرشح  جاهزين، 
األسئلة اليت يطرحها املتدربون إذا استدىع األمر ذلك (10 
دقائق). مث يطلب املدرب من لك مشارك أن ُيطلع املجموعة 
خالل  فيه  جديًدا  شياًئ  تعمل  بأنه  يعتقد  الذي  املجال  عىل 
(وذلك فميا يتصل بالسؤال املعين يف  التدرييب  اللقاء  هذا 

االختبار) (20 دقيقة). 

املواد: 

االختبار:  )ل.1-7(:  احمللية  التدريبية  املادة   ·
الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات 
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املادة التدريبية احمللية )ل.1-7(
االختبار القبيل: الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات

امس املشارك: ................................................................................................................................ 

ما األحاكم اليت ينص علهيا قانون املخابرات العامة الفلسطيين بشأن الرقابة عىل موازنته؟   -1
ينص القانون عىل أن الرئيس وحده ميارس الرقابة عىل موازنة جهاز املخابرات العامة   (1

ينص القانون عىل أن الرئيس واملجلس الترشييع وحدمها ميارسان الرقابة عىل موازنة جهاز املخابرات العامة   (2
حيظر القانون عىل املجلس الترشييع ممارسة الرقابة عىل موازنة جهاز املخابرات العامة   (3

ينص القانون عىل عدم جواز ممارسة الرقابة عىل موازنة جهاز املخابرات العامة من أي جهة اكنت   (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

جيب احلصول عىل مصادقة املجلس الترشييع عىل موازنة جهاز املخابرات العامة...   -2
... يف نخسهتا اليت تمشل البنود التفصيلية   (1

... املصادقة علهيا كبند واحد فقط   (2
... يف نخسهتا التفصيلية، مع استبعاد أمساء ضباط جهاز املخابرات (نخسة منقحة)   (5

...  يف نخسهتا التفصيلية مع استبعاد أمساء ضباط جهاز املخابرات واألهداف العملياتية للجهاز (نخسة   (3
منقحة)

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

تمشل الرقابة اليت ميارهسا املجلس الترشييع عىل موازنة جهاز املخابرات العامة:   -3
مناقشة املوازنة أمام املجلس باكمل هيئته، ويتبعها تصويت عام عىل املوازنة املرصودة جلهاز املخابرات   (1

مناقشة املوازنة أمام أعضاء بعيهنم، ويتبعها تصويت عام عىل املوازنة املرصودة جلهاز املخابرات   (2
3)  مناقشة املوازنة أمام ثالثة أعضاء، ويتبعها تصويت عام عىل املوازنة العامة، اليت تمشل بنًدا واحًدا خاًصا 

جبهاز املخابرات. 
ال ختضع املوازنة لملناقشة أمام املجلس عىل اإلطالق  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة
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من الناحية املبدئية، ديوان الرقابة املالية واإلدارية:   -4
ال ميلك القدرة عىل الوصول إىل جهاز املخابرات العامة عىل اإلطالق   (1

ميلك قدرة حمدودة عىل الوصول إىل جهاز املخابرات العامة (من خالل جلسات االسمتاع اليت ُتعقد خارج   (2
مقره) 

ميلك القدرة الاكملة عىل الوصول إىل مقر جهاز املخابرات العامة، ولكنه ال يستطيع االطالع عىل وثائقه   (3
ميلك القدرة الاكملة عىل الوصول إىل مقر جهاز املخابرات العامة واالطالع عىل وثائقه  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

ما يه مراجعة مدى امتثال جهاز املخابرات العامة ]مراجعة الجسالت املالية للجهاز أو تدقيقها   -5
لقياس مدى الزتامه بالقوانني ذات الصلة والتقيد هبا[؟

مراجعة مدى امتثال اجلهاز للقانون الدويل اإلنساين   (1
مراجعة مدى امتثال اجلهاز للواحئ الداخلية   (2

مراجعة مدى توافق العمليات اليت ينفذها اجلهاز مع القوانني واألنمظة املالية احمللية   (3
مراجعة مدى امتثال اجلهاز للقانون الدويل حلقوق اإلنسان  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

من اجلهة املسؤولة عن إعداد موازنة جهاز املخابرات العامة، وملن ترفعها؟   -6
يرفع احملاسب الداخيل املوازنة إىل املجلس الترشييع   (1

يرفع احملاسب الداخيل املوازنة إىل الرئيس   (2
يرفع مدير جهاز املخابرات العامة املوازنة إىل جملس الوزراء   (3

يرفع مدير جهاز املخابرات املوازنة إىل الرئيس   (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

موازنة دوائر االستخبارات يف الواليات املتحدة األمريكية...   -7
بني 1-3 مليار دوالر   (1

بني 10-20 مليار دوالر   (2
بني 30-50 مليار دوالر   (3
بني 50-70 مليار دوالر  (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة
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يف معظم الدول الدميوقراطية، متاَرس الرقابة الربملانية عىل موازنة جهاز املخابرات بصورة   -8
رئيسية: 

خالل مرحلة إعدادها فقط   (1
خالل مرحلة إقرارها وتقيميها   (2

خالل مرحلة تنفيذها فقط   (3
خالل مرحلة تقيميها فقط   (4

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

املبادئ التوجهيية النامظة لإلدارة املالية يف جهاز املخابرات العامة:   -9
تشك جزًءا ال يتجزأ من قانون املخابرات العامة   (1

لواحئ رسية، ال يّطلع أي خشص من خارج اجلهاز علهيا   (2
قرارات يصدرها مدير اجلهاز ويقرها الرئيس   (3

قرار تعدها منمظات املجمتع املدين  (4

اإلجابة قبل بداية اجللسة

حفص جسالت املمثلني يف جلنة الرقابة عىل جهاز املخابرات..   -10
حمظور مبوجب القانون   (1

ال ينص قانون املخابرات العامة هيلع   (2
ينص هيلع قانون املخابرات العامة، غري أنه يتعلق مبوظيف اجلهاز دون غريمه   (3

ينص هيلع قانون املخابرات العامة باعتباره إجراًء إلزامًيا  (4

اإلجابة قبل بداية اجللسة
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املادة التدريبية احمللية )ل.2-7(
حتليل اإلطار القانوين واملؤسيس النامظ إلجراءات الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات الفلسطينية 

اإلطار القانوين النامظ للرقابة املالية يف أجهزة 
املخابرات الفلسطينية 

اإلطار املؤسيس النامظ للرقابة املالية يف أجهزة 
املخابرات الفلسطينية

ما القوانني اليت حتمك معل أجهزة املخابرات   -1
الفلسطينية وهيلكيهتا وأهدافها؟ 

 o

 o

o

 

ما يه مؤسسات الرقابة الداخلية واخلارجية اليت   -2
ينص علهيا قانون املخابرات العامة؟ 

 o

 o

 o

ما القرارات اليت تنظم العمليات املالية يف جهاز   -3
املخابرات العامة عىل وجه التحديد؟ 

 o

 o

 o

ما املؤسسات الرمسية وغري الرمسية األخرى   -4
اليت يوز هلا أن متارس الرقابة املالية يف أجهزة 

املخابرات الفلسطينية؟ 

 o

 o

 o
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