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طلب مساعدة فنية
من أجل تطبيق مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية
في مجال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة

إعداد
مجموعة من الخبراء والناشطين
في العمل األهلي واإلعاقة

ضمن إطار مشروع الضغط والمناصرة لألشخاص ذوي اإلعاقة

والذي تنفذه اله يئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين PCS

بالشراكة مع برنامج التأهيل المجتمعي CBR

وبدعم من مؤسسة الدياكونيا\ناد DAIKONIA/NAD

[استمارة التحليل المؤسساتي لواقع الدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات األهلية الفلسطينية]

محتويات الطلب:
 مقدمة
 من يستخدم هذه االستمارة
 منهجية تطوير االستمارة
 إرشادات حول استخدام االستمارة
 التحليل الكمي والنوعي لقدرات المؤسسة
 جدول الوثائق والمستندات المرفقة

مقدمة:
فييي اطييار الجاييود المبنوليية ميين كييل ميين الاي يية ا ستشييارية الفلسييطينية لتطييوير المؤسسييار اييير ال كومييية وبرنييامج التأهيييل
المجتمعي في م افظار شمال الضفة الغربية وبدعم من مؤسسة الدياكونيا\ناد ،والتيي تايدإ اليع تع يي دور األشيخا

نوي

اإلعاقة في المجتمع المدني بمؤسساته األهلية والبلديار والمجالس القروية ،وأماكن العميل ،والميدارس ،فقيد توافقير المؤسسيار
األهلية في شمال الضفة الغربية علع مدونة سلوك من أجل صيااة توجه مشترك لتفعيل دور منظميار المجتميع الميدني فيي
دعم األشخا

نوي اإلعاقة.

وبعد نقاش توصلر المؤسسار األهلية الفلسطينية المشاركة الع اطيار شيامل ي يدد توجايار العميل وا لتي ام الميادي والمعنيوي
في هنا اإلطار.
وبناءا علع نلك تم اعداد "استمارة الت ليل المؤسسياتي لواقيع اليدمج لألشيخا

نوي اإلعاقية فيي المؤسسيار األهليية والبليديار

الموقعة علع المدونة ،لكي نتمكن من تقديم المسياعدة الفنيية الخاصية بتطبييا مبيادن مدونية السيلوك للمؤسسيار الموقعية عليع
المدونية والراابية فيي ال صيول عليع هينل المسياعدة الفنيية .ييتم اسيتخدام هينل ا سيتمارة كطلي

ال صيول عليع المسياعدة الفنييية

ي يين انا ييا تش ييكل م ييدخ أولي ييا للتع ييرإ واختي ييار المؤسس ييار المعني يية ب ييالتغيير م يين ي يين رف ييع مس ييتو الت اما ييا بالمع ييايير
واألخ قيار المنصو

علياا في مدونة السلوك.

من يستخدم هذه االستمارة ؟

تخدم هنل ا ستمارة المؤسسار األهلية والبلديار الموقعة علع المدونة والمعنية بتطوير ناتاا من خ ل ت ليل واقع مفهوم
الدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة فيها ضمن نشاطات مشروع الضغط والمناصرة لألشخاص ذوي اإلعاقة في محافظات شمال
الضفة الغربية ،والتوقإ عند نقاط قوتاا وضعفاا والعمل علع ت ضير نفساا لمواجاة التغيرار الموضوعية في البي ة
الخارجية ومتطلبار البناء الناتي.
كما تساعد هنل ا ستمارة الجاة المشرفة في ال صول علع صورة أولية عن الة المؤسسة المستادفة ومد الت اماا بتطبيا
بنود مدونة السلوك ،أو لقياس أداء المؤسسة وت ليل قدراتاا من اجل ت ديد أولويار التدخل ،وبالتالي العمل معاا

ًقا

وعلع اساس مبدأ المشاركة علع تنفين ت ليل علمي شامل لواقع البناء المؤسساتي فياا ،ومن ثم تطوير برنامج لبناء قدراتاا
بما ينسجم مع ا تياجاتاا.
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منهجية تطوير االستمارة

تم العمل علع تطوير هنل ا ستمارة با ستناد الع نتا ج دراسة ميدانية سابقة ول واقع الدمج في المؤسسار ا هلية .وقد تم
تطوير هنل األداة لتضمن ابر المؤشرار فاعلية في مجال التعرإ وت ليل مؤشرار الدمج ،وبما ينسجم مع واقع المؤسسار

األهلية الفلسطينية والبلديار.
صممر هنل ا ستمارة لتمكن الم لل من ت ديد صورة مختصرة عن المؤسسة مقدمة الطل
المؤسساتي بأدوار قياس كمية ونوعية مبسطة وبطريقة تضمن اب ار أهم جوان
من اجل التطوير المستقبلي.

عن طريا تغطية الت ليل

النجاح والقصور وت ديد ا تياجار التدخل

إرشادات حول استخدام االستمارة


تادإ هنل ا ستمارة لمساعدة المؤسسار في التعرإ علع ناتاا واجراء ت ديد أولي لجوان
كمتطل

للتقدم بطل

قوتاا وضعفاا،

المساعدة الفنية ب ين تشكل نتا جاا مدخ " إلجراء ت ليل شامل يتم بناء عليه تصميم

البرامج والتدخ ر التي ت تاجاا المؤسسة للوصول الع تطبيا أفضل لمدونة السلوك ومباد اا.


يج

النظر الع هنل ا ستمارة كوسيلة ت ليلية أولية ت ود المؤسسار بفام أولي لواقعاا من أجل العمل ال

ا

لت قيا الفاعلية.


تستخدم هنل ا ستمارة من قبل المؤسسار األهلية والبلديار مباشرة .ليكون الت ليل موضوعي يج

العمل علع

تشكيل لجنة خاصة إلجراء الت ليل (لجنة الت ليل المؤسسي) تضم في عضويتاا المستويار المختلفة في المؤسسة

بما يشمل مجلس اإلدارة (الاي ة اإلدارية)  ،اإلدارة العليا واإلدارة التنفينية ،إلجراء هنا الت ليل وفي ال تعنر نلك
لصغر جم المؤسسة ينصح بتكليإ شخ

م دد إلدارة العملية علع أن يتم الت ليل من خ ل ورش عمل

ولقاءار جماعية تضمن اشراك الجميع وال صول علع معلومار موضوعية.


يت تم علع المؤسسار التي تستخدم هنل ا ستمارة التطرا الع كل األبوا

واألقسام المتضمنة فياا ،تع تقدم

صورة موضوعية عن ناتاا تع لو كانر اولية ونلك لت ديد سبل التعامل المستقبلي ،ين

جدو من التدخل

انا كانر المؤسسة تعتبر نفساا في الة مثالية و ت تاج الع ا ستثمار في بناء النار.


يتم اجراء هنا الت ليل باستخدام أسالي

وأدوار مختلفة ،مناا مراجعة أدبيار المؤسسة ،المقاب ر المنظمة وشبة
علع استكمال الت ليل الكمي والنوعي.

المنظمة ،ورش العمل واللقاءار الجماعية .مع ال ر
أبواب وأقسام أداة التحليل المؤسساتي:

تتكون هنل ا ستمارة من قسمين ر يسيين:
القسم ا ول وي توي علع مؤشرار جواباا مغلا نعم أو
القسم الثاني وي توي علع مؤشرار اجوبتاا مفتو ة وت تاج الع نصو
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مكتوبة لتغطيتاا

أوالا :معلومات عن المؤسسة مقدمة الطلب:

اسم المؤسسة
عنوان املكتب الرئيسي

رقم اهلاتف

الربيد االلكرتوين

املوقع االلكرتوين

فاكس

مواقع فروع املؤسسة

(إن وجد)
(إن وجدت)

جماالت عمل املؤسسة (الربامج

تاريخ التسجيل

واملشاريع واخلدمات)

عدد املوظفني

عدد أعضاء جملس اإلدارة

تاريخ أخر انتخابات جمللس اإلدارة

موعد انتخابات اجمللس القادم

عدد اجتماعات جملس اإلدارة لسنة 2011
جمموع موازنة )$( 2011
املنصب الوظيفي

الشخص املكلف باملتابعة
معلومات االتصال اخلاصة
بالشخص املكلف باملتابعة
ثانيا" :تاريخ إجراء التحليل______________________ :
لجنة التحليل المؤسسي:
االسم

الموقع في المؤسسة

متطلب أساسي:

( )1المؤسسة المعنية قامر بالتوقيع علع مدونة السلوك والمباد ء الخاصة بدمج نوي اإلعاقة وتعمل علع تطبيقاا.
تاريخ التوقيع________________ :

مكان التوقيع_________________ :

( )2تحمل المؤسسة شهادة تسجيل من الجهة المخولة بذلك:
صادرة بتاريخ______________________ :

صادرة عن_________________________:
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القسم األول:

نرجو ا جابة

نعم او

علع المؤشرار الواردة في الجدول المرفا أدنال:

القسم االول :تحليل مؤشرات قدرات المؤسسات االهلية باالجابة المحددة:
الرقم

نعم

مؤشر التحليل

.1

هل يوجد ،حاليا ً أو سابقاً ،من بين أعضاء مجلس اإلدارة من هو/هي ،ذو/ذات إعاقة؟

.2

في حال كانت اإلجابة " بنعم " ،ما هو منصبه/ها؟

.3

ما هي نوعية اإلعاقة لديه/ها؟

.4

هليوجدمنبينأعضاءالهيئةالعامةمنهو/هيذوإعاقة؟ 

.5

هل يوجد من بين الموظفين في المؤسسة من هو/هي ،ذو/ذات إعاقة؟ 

.6

ما هو الوصف الوظيفي له /لها؟

.7

هل يوجد من بين المتطوعين أو المؤازرين في المؤسسة من هو/هي ،ذو/ذات إعاقة؟

.8

هل يوجد لدى المؤسسة سياسة خاصة بتوظيف األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؟

.9

هل توجد بنود صريحة في أنظمة ولوائح المؤسسة الداخلية تخص حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة؟

.11

هل تراعي المؤسسة في خططها المستقبلية استهداف األشخاص ذوي اإلعاقة؟

.11

عند إعداد خطط النشاطات ،هل يتم األخذ بعين االعتبار للعمل في مجاالت اإلعاقة

.12
.13

المختلفة؟
هل مرافق ومداخل المؤسسة مصممة بما يتالءم مع راحة وسالمة األشخاص ذوي
اإلعاقة؟
هل تلتزم المؤسسة بالعمل وفقا للتفويض الخاص بها وضمن نطاق عملها المحدد في
نظامها الداخلي وفق األهداف المكتوبة؟

.14

هل قامت المؤسسة بالتوقيع على بروتوكوالت أو مواثيق ومعاهدات محلية أو وطنية
أو دولية خاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟

.15

هل لدى المؤسسة رسالة وأهداف واضحة متعلقة بدعم حقوق ذوي اإلعاقة؟

.16

هل يتم تصميم وتقييم البرامج بناء على دراسة االحتياجات في المجتمع المحلي؟

.17

هل يوجد نشاطات مشتركة مع مؤسسات أهلية تعمل في نفس القطاع أو المنطقة

.18

هل المؤسسة جزء من شبكة /هيئة/اتحاد يضم هيئات أو مؤسسات لذوي اإلعاقة؟

الجغرافية تتعلق بذوي اإلعاقة؟

.19
.02
.02
.22
.23

اذكرها؟
هل يتم مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة في التقدم للمقابالت واالمتحانات الوظيفية الخاصة
بالمؤسسة؟
هل يتم مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة في معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم من
الموظفين؟
هل يتم مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة في شغل  %5من الوظائف بالمؤسسة.
هل يتم مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة في راتب مكافأة تماما لما يحصل عليه غيرهم من
الموظفين؟
هل يتم مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة في المشاركة في البرامج واألنشطة التي تقوم بها
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ال

إيضاحات

.24

المؤسسة؟
هل لدى المؤسسة مقاييس (معايير) موضوعية واضحة ومعلنة الختيار ذوي اإلعاقة

.25

ضمن الفئات المستفيدة؟
هل يتم مراعاة حقوق ذوي اإلعاقة في برامج وأنشطة خاصة تستهدفهم وتدمجهم في
إطار المؤسسة؟
هل لدى المؤسسة سياسة تمييز ايجابي لذوي اإلعاقة؟

.27

هل سبق وتلقيت دورة تدريبية في مجال الدمج والتعامل مع ذوي اإلعاقة ؟

.28

هل تزود المؤسسة موظفيها بتوجيهات واضحة فيما يتعلق باحترام ذوي اإلعاقة وآليات

.29

هل لدى المؤسسة قابلية لتطوير أهداف البرامج بشكل يتماشى وينسجم مع أهداف دمج

.31

هللل تلتللزم المؤسسللة بالخطللة اإلسللتراتيجية والخطللط التشللغيلية وبمللا وقعللت علي ل مللن

.26

للتعامل معهم؟
ذوي اإلعاقة؟
مواثيق؟

القسم الثاني:
نرجو اإلجابة بن

مكتو علع المؤشرار الواردة في الجدول المرفا أدنال:

التحليل النصي للمؤشرات
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

نص االجابة

مؤشر التحليل
ما تعريفك لمفهوم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في
المؤسسات األهلية أو البلديات؟
من وجهة نظرك الخاصة ،ما هي األمور التي يشملها
مفهوم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات
األهلية أو البلديات؟
كم عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستفيدون من
أنشطة وبرامج المؤسسة حالياً؟
ما هي طبيعة ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة
لألشخاص ذوي اإلعاقة؟
ما هي نسبة األنشطة والبرامج التي تستهدف األشخاص
ذوي اإلعاقة بالمقارنة من أنشطة وبرامج المؤسسة
األخرى؟
كيف تراعي المؤسسة في خططها المستقبلية استهداف
األشخاص ذوي اإلعاقة؟
ما هو عدد المتطوعين في المؤسسة ،ونسبة األشخاص

ذوي اإلعاقة منهم؟

هل يشارك أفراد من األشخاص ذوي اإلعاقة في عملية
بناء الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة؟ وكيف ؟

كيف تقوم المؤسسة بالتشبيك على مستوى الموقع

والمجتمع المحلي لنصرة األشخاص ذوي اإلعاقة؟
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.11
.11
.12
.13
.14

ما هي اإلجراءات التي تتبعها المؤسسة للتعامل مع

الشكاوى المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة ؟

نسبة مئوية:

ما هي نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في الهيئة العامة؟
ما هي الوسائل التي تستخدمها المؤسسة لإلعالن عن

نشاطاتها وبرامجها وأهدافها لألشخاص ذوي اإلعاقة ؟
ما هي معايير المؤسسة الختيار المستفيدين؟

ما هي الطرق واألساليب التي تستخدمها المؤسسة في

تحديد االحتياجات؟

بناء على اإلجابات على األسئلة في القسمين أعاله حدد/ي:

 :1نقاط قوة المؤسسة:

 :2نقاط ضعإ المؤسسة والفجوار:

 :3التدخ ر المقتر ة:

 .4أي م

ظار أخر :
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بين أي من وثائق ومستندات المؤسسة المرجعية التالية متوفر لدى المؤسسة وبمقدورها تزويدنا بها (إذا كانت تتضمن
ما يتعلق بذوي اإلعاقة في حال إقرار ممثل المؤسسة بذلك)

موجودة ام ال

اسم الوثيقة
الايكلية التنظيمية للمؤسسة
النظام األساسي /النظام الداخلي للمؤسسة /اللوا ح الداخلية للمؤسسة أو أية
وثيقة نار صلة.

النظام األساسي /النظام الداخلي للمؤسسة /اللوا ح الداخلية للمؤسسة أو أية
وثيقة نار صلة.
دليل اداري
الدليل المالي
الخطة اإلستراتيجية
شاادة تسجيل المؤسسة
عينار عن دراسار ا

تياجار

دليل شؤون الموظفين /اجراءار التوظيإ ،الترقية ،الفصل ،التعويض
السج ر الخاصة بنشاطار الضغط والمناصرة
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امكانية التزويد بنسخة

