كلمة برنامج أفكار

يندرج هذا الكتيّب "تصميم وإدارة املشاريع" املساندة منظامت املجتمع املدين" ضمن سلسلة
منشورات صادرة عن مرشوع "أفكار / "3-املساعدة التقنية ونشاطاته ( )2018-2016يف مجال
دعم بناء وتطوير القدرات ملنظامت املجتمع املدين والقطاع العام .وهو يتضمن مجموع
األعامل وورش العمل املركزة عىل إدارة املشاريع وكيفية الرصد والتقييم ،وعىل تعزيز مهارات
التنسيق والتواصل واالعالم.
إن هذا الكتيب هو مثرة جهود بُذلت يف نطاق املساعدة التقنية ألفكار ،3-وبنت عىل التجربة
التي راكمها برنامج أفكار ،عىل مدى أربعة عرش عاماً يف دعم منظامت املجتمع املدين ،إذ
تعود نشأة برنامج أفكار لدعم منظامت املجتمع املدين يف كنف مكتب وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية وبتمويل من االتحاد االورويب إىل العام  .2004وقد دعم الربنامج منظامت يف
املجتمع املدين ،إدارياً ومالياً ،من أجل تقوية دورها وتأثريها يف إرساء الحكم الرشيد وحامية
حقوق املواطن والدفاع عنها ،ولتعزيز الحوار يف شأن صنع السياسات بني املجتمع املدين
واملؤسسات الرسمية.
لقد راكم برنامج "أفكار" من الخربات والتأثري ليصبح منوذجاً بذاته ،ويشكل جرسا بني املجتمع
املدين واإلدارة العامة ،وذلك عرب مروره بعدة مراحل مضيفاً تجارب جديدة يف كل مرحلة :من
انطالقته كتجربة منوذجية "أفكار )2008-2004( "1-بتمويل قيمته مليون يورو ،إىل "أفكار"2-
( )2010-2006و"أفكار )2020-2010( "3-بتمويل قيمته عرشة ماليني يورو .وجرى تقديم
الدعم املايل والتقني ملشاريع فائزة عرب استدراجات لالقرتاحات ت ّوجت بعقود لتنفيذها.
وص ّبت هذه املشاريع يف مجاالت تعزيز حكم القانون ،واحرتام حقوق االنسان والحريات
العامة ،وتقوية الدميقراطية ومتكني الفئات املهمشة ،ودعم التنمية االقتصادية  -االجتامعية.
وطال الدعم ما مجموعه  64مرشوعاً ملنظامت غري حكومية .وت ّم يف املوازاة تدريب ممثيل
املنظامت عىل املهارات االدارية املختلفة وعىل االعالم والتواصل.
وأوجد برنامج "أفكار عىل مدى مراحل تنفيذه" فضا ًء للحوار بني منظامت غري حكومية ناشطة
وص ّناع القرار ،وساهم يف نجاح مبادرات عدة يف التوعية عىل قضايا محورية ،ويف
تغيري اقرتاح مشاريع القوانني القوانني او ادخال التعديالت عىل القوانني
السارية او تطبيقها ومتكني املجتمع من تنفيذها.
اما يف مرحلة افكار  3وتحت عنوان " :الدعم التقني لتوفري بناء
القدرات يف إطار برنامج أفكار" ،تم توجيه هذا الدعم نحو
ثالثة أهداف:
 )1تقوية القدرات الشاملة واملساءلة لدى منظامت
املجتمع املدين وزيادة مشاركتها يف حوار السياسات
مع الحكومة اللبنانية؛
 )2مساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية يف تنفيذ مشاريع منظامت
املجتمع املدين التي جرى دعمها من خالل
"أفكار"3-؛
 )3زيادة التوعية حول رضورة التنمية
واإلصالح يف الحقل االجتامعي-
االقتصادي وأهمية التشبيك بني
1
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أصحاب املصلحة املتعددين من خالل التواصل الف ّعال والشفافية واالنتشار ملشاريع
برنامج "أفكار "3-ونشاطاتها وبعدما عمل برنامج "أفكار  ،"3خالل السنتني املاضيتني،
عىل تحديد اسرتاتيجية للحوار والتعاون بني القطاع العام واملجتمع املدين ،تحت عنوان:
"عنارص السرتاتيجية برنامج أفكار من أجل التعاون وتنشيط الحوار يف السياسات العامة
بني املؤسسات الرسمية واملجتمع املدين" جمعت من خاللها كل العنارص الواردة يف إطار
األهداف الثالثة املبينة أعاله ،وناقش أبرز عنارصها مع الخرباء وأركان مكتب وزير الدولة
لشؤون التنمية االدارية ،أمكن الوصول إىل ترجمة عملية لها ،من خالل بناء نواة "ملنصة
الرشاكة" بني املجتمع املدين والقطاع العام حول حوار السياسات العامة .تضم هذه
املنصة ممثلني عن منظامت شاركت يف برنامج افكار ،خالل األربع عرشة سنة املاضية،
ومنسقني من وزارات معنية مبشاريع الربنامج إنتدبتهم إداراتهم لهذه املهمة .وانبثقت
هذه النواة نتيجة مجموعة من الدراسات واالستقصاءات وورش العمل واللقاءات .وقد
وضع املشاركون هيكلية مرنة للمنصة ،مع آليات تنسيق تسمح لها أن تشكل إطارا ً
مفتوحاً ومساحة للتالقي والحوار وتبادل الخربات واملعلومات حول السياسات العامة،
وصوالً اىل تحقيق الرشاكة وتفعيلها  ،بني املجتمع املدين والقطاع العام ،من خالل تعزيز
الحوار بينهام .ولتفعيل املنصة كان ال ب ّد من إصدار وثيقة تحمل عنوان "رشعة الرشاكة
بني القطاع العام واملجتمع املدين" ،وقد نجحت املجموعة التأسيسية املك ّونة لنواة املنصة
يف وضع االطار العام لهذه الرشعة التي تتضمن أبرز املبادئ واملفاهيم املشرتكة حول
املجتمع املدين ودوره ،وحول الرشاكة .وتق ّدمت مبسودة تحمل أبرز االفكار املرتبطة
بهذا املرشوع.
بناء عىل ما سبق ،ميكن إعتبار هذه النتائج نقطة انطالق للوصول إىل تنظيم استمرارية
الحوار وتعزيزه بني املجتمع املدين واملؤسسات العامة تحت مظلة منصة الرشاكة ،مبا
يتكامل مع العمل القائم يف وزارات أخرى تتعاون مع منظامت املجتمع املدين.اما يف
موضوع تطوير قدرات ممثيل القطاع العام ومنظامت املجتمع املدين حول الحوار يف
السياسات العامة ،فيحتل التدريب عىل تصميم وإدارة املشاريع ،مكانة محورية يف إطار
تنفيذ هذه االسرتاتيجية .ويف هذا السياق ،يعتمد الكتيب الطابع التشاريك ما يسمح
بتبادل الخربات واملعارف وال سيام ان ممثيل القطاع العام ومنظامت املجتمع املدين
لعبوا دورا خالل مراحل التدريب كمدربني وكمتدربني يف آن ،ما جعل موضوع بناء
القدرات وتطويرها يف هذا املجال ناتجا ماديا وتطبيقيا للدعم التقني.

اما اصدارات برنامج "أفكار  "3فهي:
 كتاب "تصميم وإدارة املشاريع" لتطوير قدرات العاملني يف منظامت املجتمع املدين
واملوظفني يف القطاع العام.
 كتيب "تبادل أفضل املامرسات والدروس املستفادة من برنامج "أفكار "3-ملسؤويل
منظامت املجتمع املدين واملمولني الداعمني لهم.
" عنارص السرتاتيجية برنامج أفكار من أجل التعاون وتنشيط الحوار يف السياسات
العامة بني املؤسسات الرسمية واملجتمع املدين".
 عددان من نرشة برنامج افكار لتغطية أنشطة الربنامجة وجميع التجارب واملخرجات.
 ورقة عمل خاصة بالجانب التنظيمي واإلداري ملنصة الرشاكة بني املجتمع املدين
والقطاع العام.
 ورقة عمل خاصة مبنصة الرشاكة.
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بطاقة تعريفية بالدليل

يتو ّجه هذا الكت ّيب اىل جميع العاملني يف فضاء املجتمع املدين من أفراد ومنظامت
ومؤسسات ملساندتهم يف تعزيز املقاربات القامئة عىل "املشاركة" يف العمل التنموي
مبا يتيح املجــال لتحسني الشــفافية وتفعيــل التعاون بني مختلف الجــهات املعنية
بالتنمــية الشــاملة.
بدأ مسار العمل عىل إعداد هذا الكتيب ،الدليل الذي بني أيديكم ،عندما قام فريق عمل
برنامج أفكار و فريق املساندة التقنية بوضع اإلطار العام ألنشطة املرشوع الخاصة ب
التدريب وتطوير القدرات وانتاج املواد املعرفية والتطبيقية املالمئة لحاجات منظامت
املجتمع املدين والقطاع العام املشاركة يف الربنامج.
يجسدها هذا
خطوات وأنشطة عديدة ساهمت يف الوصول اىل النتيجة النهائية التي ّ
الكتيب  ،تضمنت هذه األنشطة ورش عمل تضم مشاركني من منظامت املجتمع املدين
وممثلني عن القطاع العام التابعني لربنامج أفكار حول "كيفية تصميم وإعداد املشاريع"،
وقد وضعت املنهجية الخاصة لهذا العمل وأرشفت عليه السيدة نجوى القصيفي رئيسة
فريق املساندة التقنية لربنامج أفكار وذلك بالتنسيق والتعاون مع السيدة مينى شكر
غريب مديرة برنامج أفكار .وقام بإعداد ورش العمل هذه (النظري والتطبيقي) وتنفيذها
كل من رئيس الفريق السيد نزار أمني  Senior Training Expertعضو فريق املساندة
التقنية ،والسيدة ندين حداد الخبرية يف التدريب ،والسيد رودولف غربيال Senior
 Monitoring and Evaluation Expertعضو فريق املساندة التقنية ،بالتعاون مع
فريق عمل برنامج أفكار:
السيدة جوسلني عساف والسيدة ميشلني مبارك والسيد جو تابت.
وبناء عىل نتائج أعامل املشاركني يف تنفيذ ورش العمل (النظري والتطبيقي) ومراجعة
أبحاث وكتيبات ذات عالقة تم إعداد هذا الكتيب "كيفية تصميم وإعداد وثيقة مرشوع"
من قبل فريق عمل يرأسه السيد نزار أمني حيث شارك وأرشف عىل جميع فصوله وترافق
ذلك مع عمل بحثي ساهمت به األنسة الرا نويهض ،واختتمت بعمل إعدادي -توليفي
ساهم به السيد جان الحجار وح ّررته السيدة سناء خنيفس.
يعترب هذا الكت ّيب بفصوله األربع مادة موردية مبنية عىل تراكم تجارب منظامت
املجتمع املدين يف لبنان و مرتكزة عىل تع ّدد تجاربهم يف مجاالت تصميم وإدارة املشاريع
مبسطة توازن
التنموية .حاول فريق اإلعداد اإلضاءة عىل أهم جوانب املوضوع بطريقة ّ
بني النظري والتطبيقي ،وبشكل يحيط بغالبية أبعاده.

كتاب "كيفية إعداد وتصميم املشاريع" كت ّيب مساند
ملنظّامت املجتمع املدين واملسؤولني يف القطاع العام.
		
		
		
		

:
			
إعداد
:
			
تحرير
:
			
إرشاف
تصميم وإخراج ف ّني :

نزار أمني ،الرا نويهض وجان حجار
سناء خنيفس
مينى شكر غريب ونجوى القصيفي
عيل الغول وهيام جمعة
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الجزء األ ّول:
التنمية ،التخطيط
اتيجي ،وتحليل
اإلسرت ّ
البيئتني الخارج ّية
والداخل ّية للمنظّمة

الجزء الثاين:
ترجمة األفكار
إىل مشاريع:
األسس والتصميم

الجزء الثالث:
مقرتح املرشوع
ومتويله وفريق عمله

يك
القسم األ ّول :التنمية ،منظّامت املجتمع املد ّين ،والتخطيط التشار ّ
الفصل األ ّول :التنمية ومنظّامت املجتمع املد ّين
يك
الفصل الثاين :املقاربة التشارك ّية والتخطيط التشار ّ
القسم الثاين :توصيف الوضع الداخيل للمنظّمة وتحليله
الفصل الثالث :تقييم واقع حال املنظّمة
الفصل الرابع :تقييم الشبكات والتحالفات

القسم الثالث :من الفكرة إىل املرشوع
الفصل الخامس :املرحلة التحضري ّية قبل البدء باملرشوع
الفصل السادس :بلورة قض ّية املرشوع
القسم الرابع :تصميم املرشوع
الفصل السابع :تصميم املرشوع ()1
الفصل الثامن :تصميم املرشوع ()2

القسم الخامس :كتابة مقرتح املرشوع وخطوات متويله
الفصل التاسع :كتابة مقرتح املرشوع ()Proposal Writing
الفصل العارش :مقاربة الجهات املانحة (املم ّولون)
القسم السادس :فريق عمل املرشوع
الفصل الحادي عرش :املوارد البرشيّة (فريق عمل املرشوع)
الفصل الثاين عرش :إدارة فريق العمل وتوزيع األدوار

الجزء الرابع:

القسم السابع :التشبيك ،وإظهار صورة املرشوع
التشبيك ،واإلدارة
الفصل الثالث عرش :التشبيك
التنفيذيّة للمرشوع،
الفصل الرابع عرش :إظهار صورة املرشوع Visibility
وصو ًال إىل التقارير
القسم الثامن :اإلدارة التنفيذية للمرشوع
الفصل الخامس عرش :اإلدارة القامئة عىل النتائج
الفصل السادس عرش :تنفيذ املرشوع
القسم التاسع :الرصد والتقييم ،وإعداد التقارير وصياغتها
الفصل السابع عرش :الرصد والتقييم ()Monitoring and Evaluation
الفصل الثامن عرش :إعداد التقارير وصياغتها
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أهم
تُعدّ من ّظامت املجتمع املد ّين من ّ
أشكال تنظيم املجموعات اإلنسان ّية
املعارصة ،والّتي إنبثق عنها الفكر اإلنسا ّين
املتقدّ م تعبريًا عن القيم اإلنسان ّية،
كالتضامن واملشاركة اإليجاب ّية ،للتخفيف
من املعاناة يف مواجهة املشكالت ،ولرفع
مستوى معيشة اإلنسان ورفاهه.
وبناء منظّامت املجتمع مد ّين يقوم عىل
مبادئ القبول بالتعدّ ديّة ،واملشاركة،
وإتاحة الفرص أمام الجميع بالتساوي،
يؤسس لتدخّالت فاعلة ومبدعة
األمر الّذي ّ
يف آن ،ويساهم يف تطوير مشاريع وإنتاج
أنشطة وفق قواعد اإلدارة القامئة عىل
النتائج ،فتحقق النتائج املرج ّوة منها،
كل ما ين ّمي فكر اإلنسان ،وثقافته،
وتشمل ّ
وإمكان ّياته ،عىل أساس الح ّريّة املسؤولة،
واحرتام حقوق اإلنسان .ولتحقيق التغيري
يصب يف صالح املجتمع ويساهم يف
الّذي ّ
والجامعي ،ال بدّ من
الفردي
زيادة الوعي
ّ
ّ
ترجمة أفكار الناس ورؤاهم إىل مشاريع
لحل
مشرتكة ،تطرح بدائل عمل ّية وفاعلة ّ
املشاكل من جهة ،وتجعل عمل ّية التغيري
عمل ّية تنمويّة تراكم ّيةمن جهة ثانية.
بنا ًء ملا تقدّ م ،فإنّ التحدّ ي اليوم يرتكّز يف
كيفية بناء منظّامت تحمل قيم الحقوق
اإلنسان ّية وتحمي مبادئها ،ويف كيف ّية
وتضامني
يك
إدارتها ،وتعمل بشكل تشار ّ
ّ
من خالل إسرتاتيج ّيات وخطط واضحة،
وتقرتح تدخّالتها بطريقة علم ّية ودقيقة،
وتنفّذ مشاريعها من خالل مقاربات
ومنهج ّيات ف ّعالة ،وتقوم برشاكات مال ّية
ومعنويّة أساسها الصالح العا ّم ،والحوكمة
الرشيدة ،وتوسيع مساحات اللقاءات املنتجة
يف املجتمع.
وبالتايل ،فإنّ الحاجة إىل مأسسة املنظّامت
وتنظيم أعاملها تكاد تكون أكرث من رضورة
املتغيات املجتمع ّية ،ولتلبية
مل ّحة ملواجهة ّ
الحاجات املستجدّ ة واملتسارعة ،وملواكبة

متطلّبات التمويل والرشاكة ،ولتنفيذ
تم تصميم
مشاريع مالمئة ومستدامة .وقد ّ
هذا الكت ّيب وصياغته كمحاولة لتحقيق
هذه األهداف ،وملساندة املنظّامت يف
املؤسس ّية والتنفيذيّة ،وإدارة
بناء قدراتها ّ
برامجها ومشاريعها عىل حدّ سواء.
فإنّ محتوى هذا الكت ّيب يشكّل نو ًعا من
ومضات نظريّة وتطبيق ّية ،تساعد املنظّامت
عىل توضيح اتّجاهاتها ومساراتها ،يف من
أجل تفعيل وجودها ودورها يف عملية
التغيري ،وتع ّزز جهودها يف تطوير أدائها
مرجعي
وتحسينه ،وتكون مبثابة إطار
ّ
التنموي بعا ّمة ،ولتنفيذ
مساند لعملها
ّ
مشاريعها وأنشطتها تحقيقًا للنتائج
املرجوة.
ارتكز إعداد هذا الكت ّيب عىل تجربة برنامج
أفكار ،وكان الحرص عىل احتوائه خالصة
تجارب عديدة ملنظّامت املجتمع املد ّين،
يف محاولة لتسهيل استخدامه كأدا ٍة فاعلة
أثناء القيام باألعامل التطبيق ّية امليدان ّية
عىل مستوى برامج التنمية املجتمع ّية
املبن ّية عىل أسس املشاركة.
تم توزيع املحتوى يف أربعة أجزاء عىل
وقد ّ
النحو اآليت:
 -الجزء األ ّول:

اتيجي ،وتحليل البيئتني
«التنمية ،ال ّتخطيط اإلسرت ّ
الخارج ّية والداخل ّية للمنظّمة».

 -الجزء الثاين:

«ترجمة األفكار إىل مشاريع :األسس والتصميم».

 -الجزء الثالث:

«مقرتح املرشوع ومتويله وفريق عمله».

 -الجزء الرابع:

ً
وصول
«التشبيك ،واإلدارة التنفيذيّة للمرشوع،
إىل التقارير».
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التنمـية،

اإلستراتيجي،
والتخطيط
ّ
وتحليل البيئتين

ّ
للمنظمة
الخارج ّية والداخل ّية

التنمية،
ّ
المدني،
المجتمع
مات
منظ
ّ
التشــاركي
والتخطـيط
ّ

التنمية ومنظّامت
املجتمع املد ّين
املقاربة التشارك ّية
يك
والتخطيط التشار ّ
6
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التنمية،
ّ
المدني،
المجتمع
مات
منظ
ّ
التشــاركي
والتخطـيط
ّ

يركّز هذا القسم عىل مفاهيم نظريّة وأطر تطبيقيّة تشكّل منطلقات تأسيسيّة لتد ّخل منظّامت
املجتمع املد ّين يف التنمية .فال ُيكن القيام بتد ّخالت تنمويّة مالمئة ،سواء أكانت برامج أو
مشاريع أو أنشطة ،خارج سياق الغايات واألهداف التنمويّة ،والّتي تو ّجه مقاربات العمل
املجتمعي نحو الصالح العا ّم .ومن غري املنطقي أن تقوم منظّمة مجتمع مد ّين مبشاريع ال تكون
ّ
مرتبط ًة ارتباطاً وثيقًا بقيم املجتمع املد ّين ومببادئه ومامرساته .ومن غري املجدي بناء تد ّخالت
من دون مشاركة فاعلة من املواطنني وأصحاب املصلحة أنفسهم.
فأي تنمية
وتنطلق فكرة املجتمع املد ّين من مبدأ عا ّم ،أ ّن اإلنسان غاية وليس وسيلة .لذلك ّ
مجتمع ّية ،سواء أكانت مستدامة أو غري ذلك ،ال تأخذ بهذا املبدأ ،ال ميكنها أن تبني مجتم ًعا
فاعل .والغاية اإلنسانيّة تتطلّب املشاركة ،والدميوقراطيّة ،والتعميم ،والتشاور ،واإلميان
مدنيًّا ً
باالختالف والتن ّوع ،وتجاوز النزعة الفرديّة للوصول إىل املواطَنة الفاعلة.
ويكمن دور التخطيط التشاريكّ يف تدعيم عمل ّية التعلّم الّتي ينبغي أن تجعل الربامج
املتغية ،وأن تع ّزز تعبئة املوارد املحلّ ّية والخارج ّية يف
واملشاريع متأقلمة مع الوقائع املحلّ ّية
ّ
املنظّمة عىل السواء ،واملطلوبة من أجل استدامة أثر املشاريع ،وأن تز ّود املخطّطني وصانعي
القرار باملعلومات الرضوريّة لتوفري بيئات مؤسسات ّية مساندة أكرث كفاءة ،وأن ترفع من قدرة
املجتمعات املحلّ ّية ،وأن تهت ّم بتحسني أنظمة إدارة موارد قابلة لالستدامة.
لكل ذلك ،حيث تسهم يف ردم اله ّوة بني الدولة واملواطن،
مهم ّ
ً
وت ُعترب املقاربة التشارك ّية
مدخل ًّ
وبني املستفيد من املنظّمة والعاملني فيها ،وبني املنظّمة ورشكائها .وينتقل التدبري إىل العالقة
األفق ّية التفاعل ّية املبن ّية عىل مشاركة جميع املواطنني ،بحسب كفاءاتهم ،يف الحياة العا ّمة،
السيايس (السلطات) واملد ّين (املواطنون) يف مواجهة الوضع ّيات
عرب الربط بني املجتمعني
ّ
املستجدة .وتسمح املقاربة التشارك ّية يف تفعيل قيم الدميوقراط ّية ،والتشاور ،واملواطنة ،والثقة
باملؤسسات.
ّ
وتحكم عمل منظّامت املجتمع املد ّين أربعة مق ّومات أساس ،وهي:
االجتامعي املتعلّق بهذه املنظّامت غري قائم عىل اإلكراه،
 إرادة الفعل :أي أ ّن الفعل
ّ
الجامعي،
بل عىل ح ّريّة االختيارّ ،إل أ ّن هذه الح ّريّة تبقى مرشوطة بنمط العمل
ّ
ومبن ّية عىل املسؤول ّية واملحاسبة.
 القدرة عىل الفعل :أي جهوزيّة األفراد للقيام بالفعل ،بحسب كفاءاتهم ،يف داخل
منظّامت املجتمع املد ّين.
 معرفة الفعل :واملقصود بها املعرفة الشاملة مبستلزمات العمل ورشوطه ،ومعرفة
نتائجه املتو ّخاة ،واألهداف املرسومة له يف خطط عمل آن ّية ومستقبل ّية.
عي يف األساس ،لك ّنه من املمكن أن
 وجوب الفعل :إ ّن عمل املجتمع املد ّين تط ّو ّ
يصبح واج ًبا وظيف ًّيا عند االقتضاء والرضورة ،ووفق سياق املسؤول ّية واملساءلة.
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التنمية ،ومنظّامت
املجتمع املد ّين

تنتقل التنمية باإلنسان واملجتمع إىل ما هو أفضل ،من أجل تحقيق االستقرار ،والتق ّدم ،وتأمني
الصالح العا ّم .وتكون التنمية جزئيّة أو شاملة ،وتعمل عىل تحقيق التغيري اإليجايب يف املجتمع
كل
أي رضر .وهي تطال ّ
بأي أذى ومن دون املساهمة يف ّ
ويف حياة الناس ،من دون التس ّبب ّ
املجاالت الحيات ّية من اقتصاديّة واجتامع ّية وص ّح ّية وتربويّة وثقاف ّية وفكريّة وغريها ،من أجل
تأمني االستقرار والرفاهية واألمن اإلنساين ّ،مبا يتامىش مع أولويّات الناس وتطلّعاتهم ،ومبا
يتوافق مع اإلمكانات املتاحة أو الخيارات املمكنة.
األسايس يف التخطيط لها ،ويف تنفيذها ،ويف
واإلنسان محور التنمية ،واملواطن هو الرشيك
ّ
واملؤسسات الدول ّية ومنظّامت
كل من الحكومات
تقييمها .فمن خالل األدوار التي تقوم بها ّ
ّ
املجتمع املد ّين ،تتأ ّمن رشوط أفضل لحياة األجيال الحارضة والقادمة عىل ح ّد سواء .ويضمن
املؤسسات تحقيق النتائج املرج ّوة وتأمني استدامة التنمية ،ومشاركة تجاربها
التكامل بني تلك ّ
الناجحة ،وبلورة خياراتها املناسبة ،لتحقيق العدالة بني األجيال الحارضة واملقبلة.
وأمام ازدياد تح ّديات التنمية ،وعدم قدرة الحكومات عىل مواجهتها منفردة ،برز دور املجتمع
اجتامعي للتنمية ،وباتت منظّامته فضا ًء طوع ًّيا للتن ّوع ،يعمل عىل تأطري
املد ّين كوسيط
ّ
املواطنني ،لضامن مشاركتهم الفاعلة يف بناء اإلسرتاتيجيّات ،وإيجاد حلول للمشكالت الّتي
تواجه دولهم ومجتمعاتهم ،فتنعكس عىل حياتهم إيجابًا.
عارضا اآلل ّيات
يتناول هذا الفصل مفاهيم التنمية ،ويق ّدم إطا ًرا لدور املجتمع املد ّين ومنظّامتهً ،
األساس ّية لبناء تد ّخالت ناجحة ،وقادرة عىل التغيري اإليجا ّيب يف حياة املجتمع واملواطنني عىل
ح ّد سواء.
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 -1يف التنمية

ما هي التنمية؟

التنمية هي عمل ّية تط ّور شاملة (أو جزئ ّية) ومستم ّرة ،تحاول االرتقاء
بوضع اإلنسان ،وتحقيق استقراره واستيفاء احتياجاته .فالتنمية ال تكتفي
بتوليد النم ّو وحسب ،بل توزّع عائداته بشكل عادل حيث تحصل ،فهي:
 ت ُج ّدد البيئة بدل أن تد ّمرها متكّن الناس بدل أن ته ّمشهمتوسع خيارات املواطنني وفرصهم
 ّ -تؤ ّهل املعنيّني للمشاركة بفاعليّة يف القرارات الّتي تؤث ّر يف حياتهم.

رصف األفراد يف مجتمعهم كفاعلني،
تتحقّق التنمية ،حني يت ّ
وليس كأشخاص ت ُفرض عليهم األحداث ،وحني يؤكّدون
استقالل ّيتهم وثقتهم بأنفسهم واعتامدهم عليها ،وحني
ّ
التمكين ال يُعطى بل يُكتسب.
ويتحقق
يح ّددون أهدافًا ،ويسعون إىل تحقيقها ،باعتبار أ ّن التنمية
ذلك حين يدرك الفرد أو المجموعة
أهم ّية
ّ
هي «كيف ّية تط ّور الفرد ،ال مقدار ما يحصل عليه».
العمل من أجل
التقدم،
وأهم ّية تطوير
ّ
ّ
القوي هو الّذي يتمتّع أفراده وجامعاته بقدر
املجتمع
ّ
ّ
المهارات
والقدرات،
بهدف
التحكم بمسار
الخاصة والعا ّمة،
واسع من الح ّريّة يف القيام بأنشطتهم
ّ
حتمة من ِق َبلهم ،وكذلك من
ّ
ضمن قواعد عا ّمة عقالن ّية ُم َ َ
الحياة ،شرط ممارسة هذا
التحكم من
ِق َبل ال ّدولة.
دون انتهاك حقوق اآلخرين ،بل في القيام
إ ّن الرثوة الحقيق ّية للمجتمعات هي الرثوة البرش ّية،
بتمكين
اآلخرين
في
المجتمع.
واملوارد الحقيق ّية هي املوارد البرشيّة ،ومهام كانت
مق ّومات الرثوات األخرى متوافرة ،فإ ّن تقديرها أو هدرها
البرشي.
يتوقّف عىل طبيعة العنرص
ّ
تتمحور التنمية الشاملة حول التخلّص من الفقر ومعالجته،
ومحو األ ّم ّية ،والتخلّص من البطالة بتوفري فرص العمل ،كام
تهت ّم برضورة تحقيق العدالة واملساواة يف توزيع الرثوة القوميّة،
باإلضافة إىل منح األفراد حقوقهم يف التعبري عن الرأي ،ومتكينهم
من املشاركة يف صنع القرار ،ولذلك س ّميت بالتنمية الشاملة
نظ ًرا لرتكيزها يف جميع جوانب حياة األفراد.
إنّ التنمية الشاملة تتمثل يف توافر معايري عدّ ة ،أبرزها:
القومي ،ضمن
االقتصادي ،أي رفع مستوى اإلنتاج ّية ،وزيادة حجم اإلنتاج
رفع مستوى األداء
ّ
ّ
قطاعي متوازن قدر اإلمكان ،وتطوير قدرات البيئة االجتامع ّية والثقاف ّية والسياس ّية،
منط
ّ
يف الوقت نفسه
تلبية الحاجات األساس ّية للمواطنني.
توفري فرص العاملة املنتجة وخفض البطالة (الظاهرة منها واملق ّنعة).
إصالح نظم توزيع الدخل.
تحقيق مشاركة واسعة شعب ّية يف مسرية التنمية.
تقليص الفجوة التنمويّة فيام بني املناطق.

التنمية الشاملة
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وبالتايل ،فهي:
تاريخي ،متكاملة ومتع ّددة األبعاد :تركّز يف جميع مكامن الضعف والهشاشة
 عمل ّية تح ّول
ّ
معي ،سواء أكان ذلك اقتصاديًّا أو سياس ًّيا أو اجتامع ًّيا.
يف مجتمع ّ
 تكون مدعومة من ق ًوى داخل ّية ،وال تكون مج ّرد استجابة لرغبات قوى خارج ّية (مم ّولني
وغريهم)؛ فتساهم القوى الداخل ّية والخارج ّية مجتمعة يف تحقيق التق ّدم والتنمية يف مختلف
األبعاد ،والعمل عىل تقوية نقاط الضعف الّتي تعانيها.
مؤسسات سياس ّية (سلطات) تحظى بالقبول العا ّم وتسمح باستمرار التنمية.
 تجري يف إطار ّ
 إحياء القيم األساس ّية للثقافة الوطن ّية ،ولثقافة املواطنة عىل ح ّد سواء.
 تسعى إىل توجيه الطاقات الكامنة لدى األفراد ،وذلك من خالل فتح أفق اإلبداع واالبتكار
أمامهم.

 -2منظامت املجتمع املدين
تعريف املجتمع املد ّين

املجتمع املد ّين (بحسب تعريف البنك الدو ّيل) :يُع ِّرف ُ
البنك الدو ّيل
املُجت َم َع املد ّين بأنّه مجموعة واسعة النطاق من املُنظَّامت غري الربح ّية،
الخاصة باألشخاص
وغري الحكوم ّية ،والتي تنهض باالهتاممات ،وال ِق َيم ّ
نض ِّمني إليها أو اآلخرين ،استنا ًدا إىل اعتبارات أخالق ّية أو ثقاف ّية أو
امل ُ َ
سياسيّة أو علميّة أو دينيّة أو خرييّة .ومن تلك املُنظَّامت :الجامعات
الحكومي ،أو
املحل ،أو املُنظَّامت ذات الطابع غري
الخاصة باملُجت َمع ِّ
ّ
ّ
املُنظَّامت الخرييّة ،أو النقابات ال ُع ّملية ،أو النقابات امله ِن ّية...

السلطات الحكوم ّية ،وذات الطابع
املجتمع املد ّين ،إذًا ،هو مجموع التنظيامت املُست ِقلّة متا ًما عن ُّ
االجتامعي ،أي الّتي تساعد عىل رعاية األفراد ودعمهم ،وذلك من أجل املشاركة يف الحياة العا ّمة،
ّ
املقصين ومحاسبتهم.
ومساءلة
بحياتهم،
ّقة
ل
املتع
ات
ر
ا
ر
الق
صياغة
يف
مشاركتهم
تفعيل
ومن أجل
ّ
يُسهم املجتمع املد ّين يف زيادة معرفة األشخاص حقوقهم ،وح ّريّاتهم والدفاع عنها ،سواء أكان
املحل أو ضمن النطاق الدو ّيل .وترتكز منظّامت املجتمع املد ّين عىل قاعدة
الدفاع ضمن النطاق ّ ّ
كل اعتبار».
«أنّ قضّ ية اإلنسان فوق ّ

م ّمن يتألّف املجتمع املد ّين؟
الجمعيات
غير الحكوم ّية

النقابات واالتّحادات
والروابط المهن ّية

مراكز الدراسات
واألبحاث

الجمع ّيات
التعاون ّية

األندية واالتّحادات
الرياض ّية

المؤسسات ذات
ّ
العامة
المنفعة
ّ
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أي أسس تتك ّون منظّامت املجتمع املد ّين؟
عىل ّ

ال بد من تو ّفر رشوط أساسية لتكوين منظّامت املجتمع املدين ،ومنها:
املؤسسات الحكوم ّية.
ّ
 أن تكون املنظّمة ذات نظام
مستقل عن ّ
الخاصة
 أن تكون املنظّمة غري قابلة للتوريث ،أي عدم قدرة األفراد عىل توريث العضويّة
ّ
بهم ألحد أفراد العائلة ،أو الطائفة ،أو العشرية.
طوعي ،و يعني ذلك أن يكون االنضامم إليها ناب ًعا من الح ّريّة
 أن تكون املنظّمة ذات نظام
ّ
الشخص ّية والوعي اإلنسا ّين.
 أن يكون االنتامء إىل املنظّمة وفق معايري املساواة.
اطي يف عالقاتها ،وتعاملها مع من حولها.
 أن تعتمد املنظّمة عىل نظام دميقر ّ
 أن تكون املنظّمة قابلة للتع ّددية ،واالختالف ،والتن ّوع.

دور منظّامت املجتمع املد ّين يف التغيري:

تُو ّفر منظّامت املجتمع املد ّين مساح ًة لالنخراط يف عمل ّية التغيري ،بشكل منتج ،ولها دور
مهم فيها ،حيث ُيكنها أن:
ّ
تُع ّزز املساءلة

تُ كّن الفئات االجتامع ّية املنضوية ضمنها
تُؤ ّمن صوتًا أقوى للفئات املستضعفة
املجتمعي
ترفع من مستوى الوعي
ّ
تغي يف السياسات واملامرسات
ّ

ُعد بمثابة
إن منظمات المجتمع المدني ت ُ
ّ
«الوسيط» الذي
يحد من تطبيق الحكومة
ّ
دورها
السلطوي؟ الحكومة ،ومن تأثيرها
ّ
في الشعب ،إذ إنّها تدافع عن حقوق
اإلنسان

والديموقراط ّية،

والمساواة،

والعدالة ،ومكافحة الفساد.

أسايس يف:
تقوم هذه املنظّامت بدور
ّ
 تنظيم مشاركة الناس يف القرارات املتعلّقة مبصائرهم وفق معايري:
التسامح  -اإلدارة  -الحوار  -املبادرة.
 تشكيل شبكات للتواصل بني الناس واإلدارات العا ّمة للتنسيق ،والتنظيم ،والتكامل.
 تكريس القيم اإلنسان ّية يف املجتمعات ،والّتي تسهم يف ارتقاء املجتمع واإلنسان
عىل حدّ سواء.
أمام منظّامت املجتمع املد ّين فرص عديدة تُ كّنها من القيام بدورها يف املجتمعات ،منها:
اإلفادة من إمكان ّيات التشبيك والعمل املشرتك.
بأقل
اإلفادة من الثورة العلم ّية لتكنولوجيا التواصل ،وابتكار الحلول املناسبة ّ
تكاليف ممكنة.
تعزيز الدميوقراط ّية عرب إدارة االختالفات والخالفات والنزاعات ،عن طريق الحوار،
ومن خالل املشاركة الفاعلة ،والقيام باملساءلة واملحاسبة.
11
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املقاربــة التشــارك ّيـة
يك
والتخطيط التشــار ّ

اتيجي هو عمل ّية
إ ّن اإلسرتتيج ّيات هي ما يح ّدد كيف ّية تنفيذ املنظّمة مه ّمتها .فالتخطيط اإلسرت ّ
مستم ّرة تت ّم عىل مستويات متع ّددة يف داخل املنظّمة ،من أجل وضع األهداف الّتي ستعمل
عىل تحقيقها ،وتحديد األنشطة الّتي ستقوم بها ،ومن ث ّم ماه ّية املوارد الّتي تحتاج إليها يف
سبيل ذلك.
ميكن لهذه العمل ّية النجاح من خالل اعتامد مقاربة تشارك ّية ،تحثّ جميع املعن ّيني يف
ومنهجي ،يف عممل ّيات التخطيط ،ومراجعة الخطط،
املنظّمة للمشاركة بشكل فاعل
ّ
حرصا عىل فاعل ّية املنظّمة ،وقدرتها عىل التأثري ،وإحداث التغيري
وتقييمها بشكل منتظمً ،
املنشود ،وهذا ما يتناوله هذا الفصل.

 -1املقاربة والتخطيط التشارك ّيان

ت ُعترب عمليّة التخطيط التشاريكّ أساسيّة يف عمليّة التخطيط ،وتعطي قيمة ُمضافة لنوع العمل،
ويساهم استخدامها من قبل املنظّمة يف بالتد ّخل اإليجا ّيب يف املجتمع.
مجتمعي (أكان برنامج خدمات متكامل ،أو حملة تهدف
عندما تق ّرر املنظّمة القيام بتد ّخل
ّ
إىل إنجاز غاي ٍة مح ّددة)ُ ،يكنها يف غالب ّية األحيان ،من خالل التخطيط التشاريكّ ،أن تزيد من
قدرتها عىل العمل بطريق ٍة احرتافيّة ،موامئة لقيم التنمية وأهدافها ،ومالمئة لها ،وبالتايل تزيد
من حظوظ نجاحها يف التد ّخل والتغيري نحو األفضل.

ما هي املقاربة التشارك ّية يف التخطيط؟

معني بالتد ّخل
إ ّن املقاربة التشارك ّية (أو النهج التشاريكّ) ،مقاربة يُؤ َخذ فيها برأي ّ
كل شخص ّ
كل من:
(بصفته الشخص ّية أو من خالل ممثّلني عنه) .وينبغي أن يُدعى إىل التخطيط ٌّ
ّ
المنظمة
فريق عمل
ا ّلذي س ُيدير التدخّ ل

المسؤولين في
ي
المجتمع المح ّل ّ

ممثلين/ات عن
ستهدفة
الم
َ
الفئة ُ

ّ
من الضروري أن تحظى مشاركة
كل
شخص بالترحاب واالحترام ،كما أنّه

أفرادٍ من
المؤسسات المعن ّية
ّ

ينبغي ّ
أي فرد أو
أل يهيمن على العمل ّية ّ
مجموعة أو أن تسيطر وجهة نظر واحدة.

المواطنين
المهتمين
ّ
االختصاص ّيين
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حسنات املقاربة التشارك ّية
يف التخطيط

س ّيئات املقاربة التشارك ّية
يف التخطيط

حسناتها األساس ّية:
 أنّها تضمن أن يتمتّع التد ّخل بمصداق ّية
كل فئات المجتمع المستهدف:
كبيرة لدى ّ
فالمجموعة الّتي خطّطت للتد ّخل تمثّل
جميع شرائح المجتمع المستهدف .وإذا
أشخاصا آخرين ،يشاركونهم
عرف الناس أ ّن
ً
وجهة النظر نفسها أو الخبرات ذاتها ،وقد
كانت لهم مساهمة فاعلة في حصول
التد ّخل ،فسيفترضون أ ّن مصالحهم قد
حظيت باالهتمام .وبذلك ،فإ ّن المشاركة
األوسع من قبل األشخاص والمجموعات في
عمل ّية التخطيط تتيح الوصول إلى وجهات
نظر مختلفة وإلى أفكار غن ّية.
 أنّها تساهم في تفادي العثرات الناجمة
عن نقص في معرفة واقع المجتمع أو الفئة
ال ُمسته َدفة.

أهم س ّيئاتها:
ّ
طويل
 أ ّن العمل ّية التشارك ّية تستغرق وقتًا ً
والتوصل إلى الخالصات.
الت ّخاذ القرارات
ّ
فعمل المجموعة الكبيرة والمتن ّوعة يتطلّب
دائ ًما وقتًا أطول م ّما يتطلّبه عمل الفرد أو
المجموعة الصغيرة .وقد يطول الوقت كثي ًرا
بحيث تضيع فرص ٌة ما ،أو يُه َدر الوقت عند
التد ّخل للوصول إلى التوافق.

 توفّر فرصة االستماع إلى آراء المجموعات
المه ّمشة غال ًبا ،والّتي تبدأ بالتّعبير عن
األمور المه ّمة بالنسبة إليها.
 أنّها تعلّم مهارات تستم ّر بعد عمل ّية
التخطيط ،وتنعكس في تحسين المجتمع
على المدى البعيد .فالناس يتعلّمون كيف
يديرون االجتماعات ،ويحلّلون البيانات،
ويبنون الخطط اإلستراتيج ّية ،فيتعلّمون بذلك
أن يكونوا مرجع ّيات وقادة في مجتمعهم.
 أنّها قد تقيم روابط بين أعضا ٍء من
أي اتّصال من قبل
المجتمع ،ربّما لم يكن بينهم ّ
(بين أشخاص من ذوي الدخل المحدود وكبار
رجال األعمال مثالً) ،فهذه العالقات ال تدعم
التد ّخل فحسب ،بل قد تساعد على بناء عالقات
طويلة األمد ،وكسر الحواجز في المجتمع.
 أنّها تسهم في بناء الثّقة بين المنظّمة
والمجتمع من جهة ،وبين األفراد المعن ّيين
أساسا
من جهة أخرى .وقد تشكّل هذه الثقة ً
المجتمعي في
لتطوير المجتمع  ،وللعمل
ّ
المستقبل.

 قد ال يتّفق أعضاء الفئة ال ُمسته َدفة أو
المجتمع المحل ّّي مع «الخبراء» حول ما هو
مطلوب؛ وقد يشير ذلك إلى ثغرات خطيرة
في خطّة ُمقتَرحة ،وقد يكون من الصعب
اإلقرار بتلك الثغرات .وقد يعني عدم
أيضا أ ّن الفئة ال ُمسته َدفة أو أعضاء
االت ّفاق ً
المجتمع ليسوا مطّلعين على المعارف أو
الخبرات ليتق ّبلوا أه ّم ّية هذا التد ّخل.
 قد يفتقــر أعضـــاء الفــئة ال ُمســـته َدفة
والمجتمع إلى المعارف أو الخبرات التقنيّة
المه ّمة ،وقد يتو ّجب عليهم فهم بعض
النظريّات أو الممارسات السابقة ليتقبّلوا
ما تحاول المنظّمة القيام به .وقد يحتاج
بعضهم إلى مهارات جديدة ليشاركوا بشكل
كامل في عمليّة التخطيط .من جهة أخرى،
قد تحتاج المنظّمة إلى معرفة المزيد عن
السياسي، ،
ثقافة المجتمع و تاريخه وواقعه
ّ
وذلك ليتناسب تد ّخلها مع المجتمع ّ ،ولكي
تتج ّنب أخطاء الماضي.
 قد يتس ّبب شخص واحــد عنيـد بتعطيل
العمل ّية بكاملها ،إذا لم يت ّم التعامل معه كما
يجب؛ فإذا كان لدى أحد األشخاص هدف
شخصي ،أو إذا كان مقتن ًعا بأنّه وحده يعرف
ّ
ما هو مناسب بالنسبة إلى المجتمع  ،فقد
يجعل العمل ّية التشارك ّية صعبة ج ًّدا .وقد
تتطلّب معالجة هذا الوضع براعة وحز ًما.

13
4/17/2019 9:58:54 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 13

للتدخل يف املجتمع .فعندما
ّ
تقرتن املشاركة مبشاعر االنتامء ،وتبني قاعدة متينة
مجتمعي ،فسيكون هذا
يشكّل األشخاص جز ًءا ال يتج ّزأ من التخطيط لتد ّخل
ّ
التد ّخل تد ّخلهم .ويصبحون معن ّيني به ليس فقط كمستفيدين أو موظّفني أو
كمؤسسني .وبالتايل ،سيبذلون قصارى جهدهم ليحققّوا نجاح عملهم.
راعني ،بل ّ
إ ّن عمل ّية التخطيط التشاريكّ تتطلّب الصرب وااللتزام من قبل الجميع .فعىل
وأل يبتعدوا عن اللباقة
األشخاص أن يحافظوا عىل التزامهم مع مرور الوقتّ ،
حساسة بالنسبة إليهم ،وأن يكونوا مستع ّدين للتسوية.
لدى مناقشة مسائل ّ
فقد تؤ ّدي بعض التعابري غري املناسبة ،أو عدم االكرتاث ملا يه ّم اآلخرين من قبل
شخص واحد أو أكرث من األشخاص األساس ّيني ،إىل عرقلة العمل ّية بأرسها.
قد يكون من الصعب ضامن مشاركة جميع األشخاص املناسبني .وقد تصبح مه ّمة تأسيس عمليّة
تخطيط تشاريكّ معقّدة بسبب االنشقاقات يف املجتمع  ،وبسبب فشل محاوالت التواصل أو
التعامل مع املشكالت يف السابق ،وعدم معرفة املجموعات أو األفراد امله ّمني ،أو بسبب غياب
الثقة .ولك ّن تجاوز هذا الحاجز قد يرتك تبعات إيجاب ّية عميقة يف املجتمع عىل املدى البعيد.
يُف َرتض باملشاركة يف التخطيط أن تكون فاعلة ،حيث أنّها:
 -1تشمل آراء جميع املتأث ّرين بالتد ّخل ووجهات نظرهم.
 -2تحرتم ذكاء الجميع ،وتق ّدر أفكارهم وخرباتهم ،ومتنحهم قد ًرا من السلطة.
 -3تسمح للمنظّمة بتجسيد ُمثُلها العليا من خالل متكني املجتمع ّ ،والفئة املُسته َدفة بشكل
الخاصة عىل بنية اجتامع ّية موجودة مسبقًا.
خاص ،بدالً من أن تفرض أفكارها
ّ
ّ
 -4تُريس الطريقة األخالق ّية يف التخطيط لتد ّخل مجتمعي كيفام كان.

يك
مستويات التخطيط التشار ّ

تبي يف جدول الحسنات والسيّئات أعاله،
هناك طرق عديدة لتنفيذ التخطيط التشاريكّ .فكام ّ
فإ ّن هذا النوع من العمل ّيات يطرح دامئًا ،وحتّى يف أفضل الحاالت ،املفاضلة واملوازنة بني الكفاءة
كل
والدمج .فضيق الوقت ،واحتياجات املجتمع ،ومهارات املشاركني وخرباتهم ،وطبيعة التد ّخلّ ،
يل لعمل ّية التخطيط.
هذه العوامل وغريها ،تساعد عىل اقرتاح الشكل الفع ّ
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مستويات
املشــاركة

املبادرة
واملسؤول ّية
مشاركة
يف القرار
مشاركة
يف العمل

سلطة
القرار

تفويض
سلطة

رأي ح ّر
املشاركة
إبداء ال ّرأي
عند الطّلب

ال مشاركة

ال ّتوفيق

درجات متقدّ مة
من املشاركة

حضور
واستامع
اإلستشارة
حضور
يل
شك ّ
اإلعالم
مشارك
دمية

املعالجة
االجتامع ّية

ال ّتالعب
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 .2إستخدام تقن ّية التحليل SWOT
تعريف تقن ّية التحليلSWOT

هو أداة /تقن ّية تخطيط ت ُستخدم لتحديد نقاط الق ّوة ونقاط
الضعف ،الفرص واملخاطر ،ومقارنتها ،وذلك فيام يتعلّق مبختلف
جوانب الوضع الّذي يجري تحليله .سواء أكان ذلك عىل مستوى
املنظّمة أو عىل مستوى املرشوع.
ويكن اعتبار نقاط «القوة» و نقاط «الضعف» كعوامل حال ّية،
ُ
بينام تع ّرف «الفرص» و»املخاطر» كعوامل مستقبل ّية.
تشري إىل العوامل الداخل ّية
الّتي تعيق املنظّمة يف تحقيق
النتائج املرج ّوة.

هي العوامل الخارج ّية
السلب ّية الّتي قد
تع ّرض األنشطة القامئة
الرضوري
للخطر .ومن
ّ
تقييم املخاطر يف
أثناء تطوير خطط
املنظّمة ،بحيث ُيكن،
بناء عليه ،تطوير
إسرتاتيج ّيات لتخفيف
املخاطر منذ البداية.

هي العوامل
اإليجاب ّية يف داخل
املنظّمة ،والّتي
تساعدها عىل
تحقيق أهدافها.

هي العوامل الخارج ّية،
والخارجة عن إرادة املنظّمة،
والّتي لها دور مساعد يف
االقرتاب من الهدف.
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إنّ تحليل هذه العوامل (نقاط الق ّوة ،ونقاط الضعف ،والفرص،
وحيوي يف أثناء وضع الخطط ،سواء عىل
أسايس
واملخاطر) ،أمر
ّ
ّ
بكل مرشوع من
الخاصة ّ
ككل ،أو ضمن الخطّة
صعيد املنظّمة ّ
ّ
املشاريع .وذلك انطال ًقا من الجدول اآليت:

نقاط الق ّوة
(العوامل الداخل ّية)
 ما هي األمور الّتي تقوم بهااملنظّمة بشكل ج ّيد؟
 ماهي العوامل الّتي تجعلهاأفضل من املنظّامت األخرى؟
الفرص
(العوامل الخارج ّية)
 ما هي االتّجاهات املثرية لالهتامموالّتي ميكن للمنظّمة اعتامدها؟
 ما هي الفرص الّتي ُيكناستثامرها؟
 ما هي العوامل الخارج ّية الّتيُيكن أن تستفيد منها املنظّمة؟

نقاط الضعف
(العوامل الداخلّية)
 ما هي األمور الّتي ُيكنللمنظّمة القيام بها بشكل أفضل؟
 ما هي األمور الّتي تقوم بهااملنظّمة بشكل ضعيف؟
املخاطر
(العوامل الخارج ّية)
 ما هي العقبات الّتي مناملمكن للمنظم ّة مواجهتها؟
 ما هي العوامل الخارج ّية الّتيُيكن أن تؤثّر سل ًبا يف املنظّمة؟
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تطبيقي :تحليل SWOT
عمل
ّ

تُطرح األسئلة اآلتية للتفكري فيها:

 السؤال األ ّول« :ما نقاط الق ّوة والضعف يف داخل املنظّمة ،والّتي ُيكن
أن تؤث ّر إيجابًا أو سل ًبا يف تد ّخالتها وأعاملها؟»
 السؤال الثاين« :ما الفرص والتهديدات من خارج املنظّمة ،والّتي ُيكن أن
تؤث ّر يف تدخالتها وأعاملها إيجابًا أو سلبًا؟»

الخطوات:

 ارسم /ارسمي جدول تحليل SWOTعىل ورقة جداريّة كبرية حيث ميكن
رؤيتها من قبل جميع املشاركني/ات.
 اطلب /ي إىل املشاركني/ات التفكري يف« :ما هي نقاط القوة والضعف
داخل املنظمة ،والتي ُيكن أن تؤث ّر عىل املشاكل؟» .اطلب /ي إىل أعضاء
املجموعة أن يكتبوا إجاباتهم ،وذلك باستخدام كلمة واحدة إىل ثالث
كلامت ،يف الفراغ املناسب.
 اطلب /ي إىل أعضاء املجموعة أن يكتبوا إجاباتهم عن السؤال األ ّول،
عىل شكل جمل واضحة تتألّف من  3إىل  5كلامت.
 اطلب /ي إىل املشاركني /ات التفكري يف« :ما الفرص والتهديدات من
خارج املنظّمة ،والّتي ُيكن أن تؤث ّر يف املشاكل الّتي تسعى إىل حلّها؟».
 اطلب /ي إىل أعضاء املجموعة أن يكتبوا إجاباتهم ،وذلك باستخدام
كلمة واحدة إىل ثالث كلامت ،يف الفراغ املناسب.
 اطلب /ي إىل أعضاء املجموعة أن يكتبوا إجاباتهم عن السؤال الثاين،
وذلك باستخدام كلمة واحدة إىل ثالث كلامت ،يف الفراغ املناسب.
 اطلب /ي إىل املشاركني /ات أن يتشاركوا /كن فيام بينهم /ه ّن الجمل
الّتي كتبوها /كتبنها يف املكان املناسب لها يف جدول تحليل الـ .SWOT
 قم /قومي بتيسري نقاش حول األجوبة( .ميكن طرح األسئلة اآلتية:
«عال َم ت ُطلعنا هذه النتائج؟ ما القرارات الّتي يجب أن نتّخذها؟ وهل نحن
للميض قد ًما؟ إذا كان األمر كذلك ،فام الّذي يجب القيام به
عىل استعداد
ّ
أ ّوالً؟ وإن مل يكن ،ما الّذي نحتاج إليه ،ويجب أن يت ّم ،قبل أن نتمكّن من
امليض قد ًما؟»)
ّ
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التنمية،

اإلستراتيجي،
التخطيط
ّ
وتحليل البيئتين

ّ
للمنظمة
الخارج ّية والداخل ّية

الداخلي
توصيف الوضع
ّ
ّ
للمنظمة وتحليله

تقييم واقع
حال املنظّمة
تقييم الشبكات
والتحالفات
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الداخلي
توصيف الوضع
ّ
ّ
للمنظمة وتحليله
تواجه املنظّامت الكثري من التح ّديات نتيجة التغيريات والتط ّورات العامل ّية واملحلّ ّية ،والّتي
باتت جميعها تشكّل واق ًعا جدي ًدا ،يفرض رضورة إعادة النظر يف مك ّونات املنظّمة وأساليب
مامرستها .ما يدفع باملنظّمة إىل إحداث التغيري يف داخلها والتأقلم معه.
كل مجاالت الحياة االقتصاديّة واالجتامع ّية
التغي املتسارع ،يف ّ
وتعيش املجتمعات يف عرص ّ
وبخاصة تكنولوجيا املعلومات.
والسياس ّية والعلم ّية بفضل املبتكرات التكنولوج ّية الحديثة،
ّ
فعىل منظّامت املجتمع املد ّين العمل بج ّديّة للحفاظ عىل وجودها وتطوير أدائها ،كإجراء
والتغي أمر مرغوب فيه ،وله علمه
امي ،وذلك ملواجهة تح ّديات التعامل مع املستقبل.
ّ
إلز ّ
وأساليبه ونظريّاته ،الّتي تهت ّم بجميع الجوانب املؤث ّرة يف التغيري ،ومنها العوامل البيئ ّية
(الداخل ّية والخارج ّية) املؤث ّرة يف املنظّمة.
سنتط ّرق يف هذا القسم ،إضافة إىل ما تناولناه يف القسم األ ّول حول نقاط الق ّوة ونقاط الضعف،
والفرص والتهديدات ،إىل التفكري يف وسائل التغيري والتح ّركات اإلسرتاتيج ّية املمكنة.
إ ّن تحليل الوضع الراهن يف املنظّمة ،من حيث تنظيمها ومواردها ،يحصل عرب دراسة بياناتها
وقياس توافر املوارد ،والتحقّق من وجود األسس التي تقوم عليها املنظّمة ،من الرؤية،
التنظيمي ،وكيف ّية إدارة املنظّمة ،وصولً إىل ربط
والرسالة ،واألهداف اإلسرتاتيج ّية ،والهيكل
ّ
ذلك بإسرتاتيج ّيتها.
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تقيـــيم واقــع
حــــال املنظّـمة

التنموي
ودليل عىل من ّو وعيه
مؤشا حقيق ًّيا لتق ّدم املجتمعً ،
ّ
يُع ّد وجود منظّامت املجتمع املد ّين ّ ً
أي قض ّية
والسيايس ،حيث أنّها تن ّمي الوعي
والفكري
املجتمعي ،وتح ّرك الرأي العا ّم حيال ّ
ّ
ّ
ّ
محوريّة .وتُعترب منظّامت املجتمع املد ّين رشيكًا أساس ًّيا يف تحقيق التنمية ،ال س ّيام بعدما
كم ونو ًعا ،وعىل الوصول
أصبحت الحكومات غري قادرة عىل اإليفاء ّ
بكل احتياجات املواطنني ًّ
كل الفئات املحتاجة.
إىل ّ
وللنجاح يف دورها كرشيك يف التنمية ،بات عىل منظّامت املجتمع املد ّين الّتي تسعى إىل إرساء
قيمها وعيش مبادئها ،البحث عن إطار قانو ّين لعملها وآل ّيات فاعلة له ،وتشكيل هيكل ّيات
تنظيم ّية واضحة ،واعتامد أنظمة إداريّة ومال ّية شفّافة ومرنة ،للقيام بدور فاعل ومؤث ّر.
أي عمل قد يؤث ّر
لذا فإ ّن تقييم واقع املنظّمة
أسايس لبلورة خيارات تد ّخلها ،قبل اإلقدام عىل ّ
ّ
سل ًبا يف قض ّية املنظّمة.

 .1إدارة املنظّ
مة
إن عملية إدارة املنظّمة تقوم عىل تنظيم الجهود املبذولة وتنسيقها ،وعىل االستخدام الفاعل
ّ
للموارد املتوافرة ،لتحقيق مجموعة من األهداف املح ّددة .وتشمل اإلدارة الفاعلة:
ّ

التّنسيق،
والتنظيم

التوظيف
والقيادة

التوجيه،
والتفويض

ّ
المنظمة ،وعمل
ضبط
ّ
ومهامها
موظفيها ،ومواردها
ّ

ّ
تواجه
المنظمات ،في الكثير من األحيان،

عىل اإلدارة السليمة ضامن استدامة املنظّمة،
ونجاحها يف مواجهة التحدّ يات ،والوصول إىل
غاياتها ،ما يتطلّب من قادتها:
 اتّخاذ قرارات حاسمة وواضحة ومتّسقة
 إيجاد التوازن فيما يمكن المقايضة عليه،
ووضع الحدود الّتي ال يُمكن تجاوزها
اتيجي
 االنخراط في أنشطة التخطيط اإلستر ّ
والمالي الفاعلة
ّ
 التزام تطوير إدارة المنظّمة بشكل منظّم
وسليم

تحديات
ّ

عديدة،

ّ
المنظمات،

ولكن،

سواء

أكانوا

يمكن

لمدراء

ّ
موظفين

أو

متطوعين ،تحقيق النجاح بالحفاظ على
ّ
المستوى المنتج في اإلدارة .من
المهم
ّ
ّ
بناء
المنظمة على أسس متينة ،واإللمام
ّ
بماه ّية
المنظمة وبأوضاعها بشكل دقيق،
ّ
للتمكن من تحديد القدرة على القيام
بأي
ّ
أمر (أنشطة ،مشاريع ،برامج ،تدخّ الت)... ،
ً
ألي أمر
سيتم تنفيذه
مستقبل.
والتخطيط ّ
ّ
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 .2الوضع القانو ّين للمنظّمة

القوانني واملستندات

يتأث ّر الوضع القانو ّين للمنظّامت بقوانني وترشيعات ع ّدة ،لذلك عىل املنظّمة أن
تفكّر يف وضعها القانو ّين قبل مبارشة أعاملها.

أهم الترشيعات الّتي تحكم عمل املنظّامت والجمع ّيات األهل ّية يف لبنان:
ّ

املادة  13من الدستور اللبنا ّين
قانون الجمعيّات ،الصادر يف العام 1909
قانون االجتامعات العموم ّية ،الصادر يف العام 1911
اعي رقم  ،87الصادر يف العام 1977
ّ
املؤسسات والجمع ّيات ذات املنفعة العا ّمة ،مرسوم اشرت ّ
الفصل الثالث من قانون العقوبات
الخاص بالحقوق املدنيّة والسياسيّة (الرشعة الدوليّة لألمم املتّحدة)
العهد الدو ّيل
ّ
قرار مجلس الشورى رقم 2003 ،135

بعض النقاط األساس ّية التي عىل املنظّمة تذكّرها:
محرض اجتامع عقده عدد
من األشخاص حول فكرة /
مجموعة أفكار ،وتوافقهم
عىل غايات /أهداف
سيسعون إىل تحقيقها

كتابة بيان إلعالم املراجع الحكوم ّية
املتخصصة ،وذلك من أجل االستحصال
ّ
عىل علم وخرب بتأسيس املنظّمة .وتُرفق
كل من النظامني
بالبيانات نسختان عن ّ
يل املصدّ قني للمنظّمة
األسايس والداخ ّ
ّ

(األسايس
وضع نظامني
ّ
يل) للمنظّمة
والداخ ّ

تقديم البيان ونسختني من النظام
املتخصصة
األسايس إىل الجهة املسؤولة
ّ
ّ
يف وزارة الداخل ّية والبلديّات

رسمي للمنظّمة
إصدار ختم
ّ

املؤسسني
إعالن التأسيس من قبل
ّ
(الّذي درجت العادة عىل نرشه يف
الجريدة الرسم ّية)

املستندات املطلوب تقدميها من قبل املنظّامت سنو ًّيا:

قطع حساب السنة الفائتة
الئحة بأسامء أعضاء الجمع ّية املنتسبني ،واملسدّ دين اشرتاكاتهم السنويّة،
وفق بيانات السنة املال ّية للمنظّمة
ميزان ّية السنة الحال ّية ،ومرشوع موازنة السنة املقبلة
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املستندات املطلوبة يف حال إجراء انتخابات هيئة إداريّة جديدة:

 كتاب إعالم /إبالغ (علم وخبر) مو ّجه إلى دائرة الشؤون السياس ّية
واإلداريّة في وزارة الداخل ّية والبلديّات ،لإلخبار عن إجراء انتخاب هيئة
إداريّة جديدة .ويتض ّمن الكتاب الئحة باألسماء الثالث ّية ألعضاء الهيئة
اإلدار ّية الجديدة.





محضر اجتماع انتخاب الهيئة اإلداريّة الجديدة ،على أن يتض ّمن:
 تاريخ توجيه الدعوة لالنتخابات
 تاريخ إجراء االنتخابات
يحق لهم االنتخاب
 الئحة املنتسبني املسدّ دين اشرتاكاتهم السنويّة والّذين ّ
األقل)
 الئحة حضورجلسةاالنتخابمو ّقعةمنالناخبني(النصابهوالنصفزائدواحدعىل ّ
 عدد املرشّ حني لعضويّة الهيئة اإلداريّة وأسامؤهم
 نتائج فرز األصوات وأسامء الفائزين
محضر توزيع المراكز على األعضاء الفائزين ضمن الهيئة اإلدار ّية الجديدة

 .3دور القيادة الفاعلة يف املنظّمة
من مها ّم القادة والفاعلني يف املنظّمة ،ما يأيت:
 بناء االلتزامات استنا ًدا إىل رؤية واضحة وقيم مشرتكة؛ آخذين باالعتبار ،مصالح املنظّمةوحاجاتها ومؤ ّهالتها ،وقيم املجتمع املنفتح عىل الثقافة العامل ّية ،واملرتبطة بهويّته الحضاريّة
 اعتبار التخطيط مبثابة أداة إسرتاتيج ّية ،والقيادة كوسيلة لتحقيق أهداف املنظّمة؛ فإ ّن العملاتيجي ،يتض ّمن تحدي ًدا واض ًحا للمسؤوليّات ،واألدوار،
بشكل تشاريكّ ،ووفق تخطيط إسرت ّ
واألهداف (القابلة للقياس والتحقيق) .وهو يع ّزز الشعور باملسؤول ّية لدى الجميع ،ويجعل
من التقويم الذا ّيت واملحاسبة ،وسيلتني أساس ّيتني للتصحيح والتحفيز.
 اعتبار املوارد البرشيّة كمصدر ق ّوة أساس ّية التخطيط لتوفري املوارد واستخدامها بالشكل األمثل ترشيد استثامر املوارد املتوافرة ،وإرشاك جميع األطراف يف تدبريها تشجيع اإلبداع والتجديد العمل عىل التطوير املستم ّر لفاعل ّية األداءكل األطراف املع ّنية
 العمل عىل تلبية حاجات ّّ
ال يُمكن أن
يحل التخطيط
اإلستراتيجي
ّ
وانتظاراتها ،وإرضائها
ّ
ّ
محل القيادة الفاعلة في
المنظمة.
 رصد التحسينات املحقّقة استنا ًدا إىل نتائج ملموسة اإلعداد للمستقبل ،وذلك بتثمني املكتسبات والتطلّعلذلك يُستحسن البدء بوضع اتّفاق
نحو األفضل
مبدئي (مكتوب) ،فيما بين صانعي
ّ
 االحتفال بالنجاح ،وتثمني الجهود املبذولةّ
الرئيس ّيين
للمنظمة ،حول جهود
القرار ّ

التخطيط
اإلستراتيجي الشامل،
ومهام
ّ
ّ
الرئيسة.
التخطيط ّ
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 .4الخطّة اإلسرتاتيج ّية للمنظّمة
اتيجي؟
ما هو التخطيط اإلسرت ّ

من املتعارف عليه أ ّن التخطيط ،بعا ّمة ،هو «طريقة تعتمدها املنظّمة السترشاف املستقبل،
وات ّخاذ القرارات الالزمة واملالمئة ملا سوف تقوم به الحقًا».
اتيجي فهو «مجهود منظّم تقوم به املنظّمة ،يساعدها عىل اتّخاذ القرارات،
أ ّما التخطيط اإلسرت ّ
واقرتاح األنشطة الّتي تعكس مالمحها (ماهيّتها ،ونطاقها ،ومجاالت تد ّخالتها ،ونوع األنشطة
الّتي تقوم بها) ،وأسباب قيامها بتلك األنشطة».
اتيجي ،التع ّمق يف معرفة الوضع الحا ّيل للمنظّمة ،وربط ذلك مع
ويتطلّب التخطيط اإلسرت ّ
املحيط /البيئة الّذي /الّتي تنشط ضمنه /ضمنها.

أه ّم ّية وجود الخطة اإلسرتاتيج ّية

ّ
ّ
إن تطبيـــق
المنظـــمة
خطـــتها
ّ

تكمن أه ّم ّية الخطّة اإلسرتاتيج ّية يف ما يأيت:
 جمع املعلومات وتحليلها للنظر يف اآلثار اإلسرتاتيج ّية،سيساعدها على تعزيز موقعها ،ورفع
وصياغة الخيارات.
مستوى أدائها وفاعل ّيتها في محيطها.
 صياغة تعريف واضح لرؤية املنظّمة ،ومه ّمتها /رسالتها،وغايتها ،وأهدافها ،وذلك انطالقًا من قدراتها التنفيذيّة ،ومن
الوقت املتاح أمامها لتنفيذ خطّتها.
 تأطري القضايا والتح ّديات التنظيم ّية يف الحارض ،ويف املستقبل املنظور. ات ّخاذ قرارات مدروسة حول اإلجراءات املجدية واملشاريع املرغوبة ،بالتزامن مع سياساتوبرامج جديدة.
كل الجهات املعن ّية بعملها.
 إيصال غايات املنظّمة وأهدافها إىل ّ حثّ مختلف الرشكاء عىل تب ّني خطّة العمل اإلسرتاتيج ّية والتكامل فيام بينهم.ومؤشات لقياس التق ّدم الّذي ت ّم إحرازه ضمن الوضع الحا ّيل ،إضافة
 وضع منظومة معايري ّإىل إعالم الجهات املعنيّة مبقدار هذا التق ّدم.
 اإلفادة من قدرات الجميع ،واستثامرها يف رسم مستقبل املنظّمة والعمل عىل تحقيقه.(تعزيز الفاعل ّية التنظيم ّية ،واالستجابة ،واملرونة).
 -تحسني عمل ّية صنع القرار وتأمني املوارد.

اإلســـتراتيج ّية على نحـــو فاعــل،

خطوات إعداد الخطّة اإلسرتاتيج ّية

أ .االستعداد والتحضري
ب .صياغة رؤية املنظّمة ،ومه ّمتها /رسالتها
ج .تحليل محيط /بيئة املنظّمة
د .االتّفاق عىل األولويّات
ه .صياغة الخطّة اإلسرتاتج ّية
و .العنارص الّتي تدخل يف تحديد القضايا اإلسرتاتيج ّية وتأطري
24
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أ .االستعداد والتحضري

 إعداد الئحة /جدول ببعض القضايا والتح ّديات األساس ّية الّتي تواجه املنظّمة إعداد الئحة /جدول باملشاريع والربامج الّتي تقوم بها املنظّمة يف الوضع الراهناملنوي القيام بها يف املدى القريب
 إعداد الئحة /جدول باملشاريعّ
 إعداد الئحة /جدول بالرشكاء إعداد طريقة العمل /املقاربة املتّبعة يف املنظّمة إعداد الئحة /جدول باملستفيدين املبارشين وغري املبارشين إعداد الئحة /جدول بفريق العمل إعداد املوازنات وامليزان ّيات السنوية وقطع الحساب تخصيص الوقت الالزم لعمل ّية التخطيط تحديد األفرقاء املعن ّيني بعمل ّية التخطيط ،وأدوارهم املختلفة -تأمني مكان مالئم لعقد االجتامعات

اتيجي الشامل ،ومها ّم التخطيط الرئيسة
التخطيط اإلسرت ّ
البيئة الخارج ّية:
الفرص واملخاطر

اتّفاق مبد ّيئ/
تقييم األهل ّية واالستعداد
تنظيم اللوائح/
الجداول الخارج ّية
تحديد القضايا
اإلسرتاتيج ّية

مه ّمة املنظّمة
وأهدافها
وقيمها

صياغة الخطّة
اإلسرتاتيج ّية

البيئة الداخل ّية:
نقاط الق ّوة والفرص

التخطيط

تقييم عمل ّية
التخطيط
وإعادة
التخطيط إذا
لزم األمر

مراجعة
الخطّة
واعتامدها

تطبيق الخ ّطة:
توزيع املها ّم
ورصد املوارد

اإلدارة
25
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ب .صياغة رؤية املنظّمة ،ومه ّمتها /رسالتها

ما هي الرؤية؟

تعب الرؤية عن الهدف األسمى للمنظّمة.
 ّ تصف التغيري الواضح والطويل األمد الّذي ميكن أن ينتج من عمل املنظّمة. تعطي صورة للمستقبل املثا ّيل الّذي تسعى املنظمة إىل تحقيقه :تصف ما سيحدثمعي ،أو مشكلة مح ّددة) يف املستقبل
(للعامل ،أو بلد ما ،أو منطقة ما ،أو مجتمع ّ
البعيد األمد ،وذلك يف حال ت ّم تحقيق غرضها.

كيف ّية تطوير الرؤية:
 الخطوة األوىل		 الخطوة الثانية الخطوة الثالثة -الخطوة الرابعة

 :تحديد املشاكل الرئيسة الّتي ستت ّم معالجتها
 :تخ ّيل حالة مثال ّية يف املستقبل (املشكلة قد ت ّم حلّها)
 :وصف الحالة املثال ّية بكلامت /عبارات
 :صياغة بيان الرؤية

تطبيقي :تطوير الرؤية
عمل
ّ
 حدّ د/ي املشاكل الرئيسة الّتي تريد معالجتها. تخ ّيل/ي حالة مثال ّية يف املستقبل. -صف/ي الحالة املثال ّية :ضع/ي بيان الرؤية بناء عىل الخطوات السابقة.

ما هي امله ّمة /الرسالة؟

		
		

		
		

 هي عبارة عن بيان بسيط الصياغة لغرض املنظّمة؛ تعبري مبارش ودقيق عن«سبب وجودها».
 ت ُوضح غرض املنظّمة ،وتجيب عن السؤال اآليت« :يف نهاية املطاف ،ما الّذينحاول القيام به؟ وملاذا؟»
 تح ّدد كيف ّية الوصول إىل الرؤية ،من خالل طبيعة األنشطة والتو ّجهات الّتيتعمل املنظّمة عليها.

كيف ّية تطوير امله ّمة /الرسالة:
 الخطوة األوىل		 الخطوة الثانية الخطوة الثالثة -الخطوة الرابعة

 :تحديد املستفيدين من عمل املنظّمة
 :وصف ما تو ّد املنظّمة تحقيقه عىل املدى البعيد
 :رشح كيفّية تحقيق أهداف املنظّمة الطويلة األمد
 :صياغة بيان امله ّمة /الرسالة.

26
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تطبيقي :تطوير امله ّمة  /الرسالة
عمل
ّ

أجب /أجيبي عن األسئلة اآلتية:

 ما مه ّمتنا الحال ّية؟ ماذا تعكس عن هويّتنا ،عن هدفنا ،من تخدم ،وهل هي فريدة؟ ما االحتياجات االجتامع ّية -السياس ّية -االقتصاد ّية الّتي تتناولها بشكل عا ّم؟ أو مااملشاكل االجتامع ّية -السياس ّية -االقتصاد ّية الّتي تحاول املساهمة يف حلّها؟
حل تلك املشاكل؟ وكيف تختلف منظّمتنا
 ما دورنا يف توفري تلك االحتياجات ،أو يف ّعن غريها؟
 ما الخطوات الّتي سنقوم بها للتع ّرف إىل تلك االحتياجات أو لتفادي تلك املشاكل؟ كيف يجب أن نر ّد عىل األطراف الرئيسة املعن ّية؟ ما فلسفتنا ،وما قيمنا األساس ّية؟ هل نحتاج إىل تجديد مه ّمتنا /رسالتنا؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف؟ -ما هي التغيريات الّتي نو ّد إضافتها إىل امله ّمة /الرسالة؟

بعد اإلجابة عن األسئلة أعاله حاول/ي صياغة مه ّمة /رسالة املنظّمة.

ج .تحليل محيط /بيئة املنظّمة

يتم ذلك من خالل:
ّ
ومتغياتها
 قراءة واضحة لخصائص املحيط/البيئة الّذي /الّتي تعمل ضمنه /ضمنها املنظّمةّ
 تكوين قاعدة معلومات وبياناتُ ،يكن اإلفادة منها يف عمل ّية اتّخاذ القرارات -أخذ فكرة عن عمل املنظّامت األخرى يف املنطقة

د .االتّفاق عىل األولو ّيات

اتيجي مبناقشة األفكار املختلفة ،وبجمع املعلومات،
 يقوم املشاركون يف عمل ّية التخطيط اإلسرت ّللتوصل إىل صياغة اتّفاق مكتوب حول األولويّات.
ّ

ه .صياغة الخطّة اإلسرتاتيج ّية

تت ّم بناء ملا يأيت:
 وضع تلك األفكار عىل الورق ،أي كتابتها صياغة مس ّودة الخطّة إحالة الخطّة إىل جميع املعن ّيني ملراجعتها تخصيص الوقت الالزم للقيام بالتعديالت املناسبة والرضوريّة ،وإصدار الخطّة بشكلها النها ّيئ27
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تطبيقي :صياغة الخطّة اإلسرتاتيج ّية
عمل
ّ
أجب /أجيبي عن األسئلة اآلتية:

كل األجزاء بحسب التعليامت اآلتية:
سوف تقوم /ين مبلء ّ
 ملحة تاريخ ّية عن املنظّمةأهم الربامج واملشاريع واألنشطة والخدمات (يف حال قامت بذلك)
 ّأهم اإلنجازات (يف حال وجودها)
 ّ رؤية املنظّمة مه ّمة /رسالة املنظّمة األهداف الخطّة الزمن ّيةيتم إستخدامها الحقًا.
احتفظ /ي بهذه املعلومات ،فسوف ّ

و .العنارص الّتي تدخل يف تحديد القضايا اإلسرتاتيج ّية وتأطريها
رسم بيا ّين حول العنارص الّتي تدخل يف تحديد القضايا اإلسرتاتيج ّية وتأطريها
الفاعلون والتو ّجهات
السياس ّية  -االقتصاد ّية  -االجتامع ّية  -التقن ّية

املتعاونون

اتّفاق مبد ّيئ -
تقييم األهل ّية واالستعداد -
التحضري للتخطيط

املتحكّمون باملوارد الرئيسة -
مستخدمو الخدمات  -املتحكّمون باللوائح وال ّنظم

البيئة الخارج ّية:
فرص ومخاطر
ال ّنظم واللوائح /الجداول
الخارج ّية (قوانني الدولة)
(الخاصة باملنظّمة)
والداخل ّية
ّ

مه ّمة /رسالة املنظّمة
وأهدافها وقيمها

البيئة الداخل ّية:
نقاط الق ّوة والضعف

املوارد :البرشيّة  -املال ّية
املعلومات ّية  -التقن ّية  -الثقاف ّية

اإلسرتاتج ّية الحال ّية
ككل  -لألقسام  -لإلدارة
للمنظّمة ّ

املنافسون

تحديد القضايا اإلسرتاتيج ّية

املوضوعي
األداء :القياس
ّ
اإلنجازات  -تاريخ ّية األداء

اتيجي وسيلة وليس غاية .فلذلك ،ال يكفي أن تت ّم صياغة وثيقة التخطيط
إ ّن التخطيط اإلسرت ّ
كل
حل ّ
اتيجي من قبل فريق التخطيط يف املنظّمة فقط ،للقول إ ّن املنظّمة قد متكّنت من ّ
اإلسرت ّ
املشاكل ،بل يجب أن تشكّل هذه الوثيقة حاف ًزا لاللتزام ،والعمل عىل التنفيذ واملتابعة /التت ّبع
( )Follow up and Monitoringوالتقييم.
28
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الخاص باملنظّمة
التعريفي
امللف
 .5إعداد ّ
ّ
ّ

التعريفي
امللف
أه ّم ّية ّ
ّ
 -تكوينه السمعة الجيدة ألي منظّمة من خالل مجموعة عنارص متكاملة ترتبط

ّ
ّ
التنافيس،
بجودة خدماتها الّتي تق ّدمها ،وكفاءة قيادتها والعاملني فيها ،وق ّوة مركزها
ّ
إىل جانب مسؤوليّتها تجاه املجتمع والبيئة املحيطة بها.
العمل املبارشين ،والجهات
 توضيحه غاية املنظّمة وأهدافها وبرامجها ّلكل من ّ
واملؤسسات الحكوم ّية وغري الحكوم ّية.
املم ّولة،
ّ
 -كونه عا ًّما ومرئ ًّيا للجميع.

التعريفي للمنظّمة
امللف
كيف ّية إعداد ّ
ّ

كل املعلومات عن املنظ ّمة ،من املفيد ترتيبها ليك يت ّم استخدامها عند الحاجة إليها،
بعد جمع ّ
مثل ،عند التعريف عن املنظّمة أمام منظّامت أخرى ،أو
إذ يت ّم استخدام هذه املعلوماتً ،
جهات مانحة ،وكذلك عند كتابة مقرتحات املشاريع.

الخطوات:

 .1تحديد رؤية املنظّمة ومه ّمتها /الرسالة
 .2مجموعة القيم واملبادئ الّتي تتب ّناها املنظّمة
 .3قض ّية املنظّمة الّتي تعمل عليها
 .4عرض األهداف
 .5مل ّخص حول تاريخ املنظّمة
 .6وصف عمل ّية ات ّخاذ القرارات
 .7وصف مخطّط جمع األموال

تطبيقي:
عمل
ّ
التعريفي
امللف
ّ
ّ

ملف جديد عىل الحاسوب
 قم /قومي بفتح ّ اكتب /اكتبي النقاط اآلتية: امله ّمة /الرسالة
 القيم
 األهداف
 تاريخ املنظّمة
 عمل ّية اتّخاذ القرارات
 مخطّط جمع األموال
 تقارير مال ّية
29
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يخص املنظّمة:
بعض األسئلة الرضور ّية والواجب طرحها فيام ّ





هل لدى املن ّظمة:
 موقف واضح من قض ّية مع ّينة؟ قيم أساس ّية؟ سياسات داخل ّية؟ سياسات مال ّية؟لكل قسم؟
متخصصون ّ
 موظّفونّ
ما املوضوع األساس الّذي تعمل عليه املنظّمة بشكل عا ّم؟
ما الوضع القانو ّين للمنظّمة؟

تطبيقي :بعض األسئلة الرضور ّية والواجب طرحها
عمل
ّ
يخص املنظّمة
فيام ّ
قم /قومي بطرح األسئلة اآلتية:

أي قض ّية؟ ً
مثل ،عاملة األطفال ،العنف بشكل
 هل لدينا موقف من ّ
عا ّم ،الرتبية ،البطالة ،العدالة االجتامع ّية ،قضايا املرأة ،قضايا األطفال،
قضايا الشباب ،قضايا املس ّنني ،الص ّحة ،الحامية...،
 هل لدينا سياسات داخل ّية؟ ً
مثل ،سياسة حامية لألطفال والنساء،
خاصة بالتوظيف ،بالتط ّوع...
خاصة بالبيئة ،سياسة ّ
سياسة ّ
 هل لدينا سياسات مال ّية؟ ً
مثل ،وثيقة توضح القواعد واإلجراءات
الخاصة باملشرتيات ،واملحاسبة ،واملال ّية ،والتدقيق...
ّ
لكل قسم؟
متخصصون ّ
 هل لدينا موظّفون
ّ
 ما املوضوع الّذي نعمل عليه بشكل عا ّم؟
 ما الوضع القانو ّين للمنظّمة؟

بنا ًء عىل اإلجابات عن هذه األسئلة:

 قم /قومي بجمع معلومات حول النقاط الّتي يجب تطويرها.
قم /قومي بتطوير النقاط الناقصة أو املوجودة والّتي يُفرتض

تحسينها وتطويرها.
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تقيــــيم الشــــبكات
والتحــــالفات

ظل عامل ميلء بالتكتّالت والتحالفات من مختلف الصور واألشكال ،ومع ظهور ثورة املعلومات
يف ّ
ونظم االتّصاالت الحديثة ،وتعاظم دور منظّامت املجتمع املد ّين نحو النهوض باملجتمعات
وتحضا ،أصبح التشبيك بني املنظّامت رك ًنا أساس ًّيا يضيف آفاقًا جديدة ،نحو
لتكون أكرث تق ًّد ًما ّ ً
تعظيم قدرة املنظّمة عىل التأثري يف اآلخرين ،لتب ّني القضايا وتطوير الواقع.
إ ّن تن ّوع منظّامت املجتمع املد ّين ،من حيث الخربة واالختصاص ،يشكّل مصدر غ ًنى يؤ ّدي
إىل التكامل ،وهو لذلك يحتاج اىل تفعيل آل ّيات التنسيق ،والتشبيك ،والتعاون بني مختلف
الخاص.
مك ّونات املجتمع املد ّين ،وكذلك بينها وبني الجهات الرسم ّية والقطاع
ّ
يتناول هذا الفصل مواضيع التشبيك والتنسيق والتعاون ،وبناء التحالفات .وهي آل ّيات رضوريّة
وقوي يف عمليّة
ليك تتمكّن منظّامت املجتمع املد ّين من القيام بدورها املطلوب ،كرشيك فاعل ّ
التنمية.
من امله ّم ج ًّدا بالنسبة إىل املنظّمة ،وبشكل دائم ،أن تعرف موقفها فيام يتعلّق بالجهات
الفاعلة األخرى ،الّتي تعمل عىل قضايا مامثلة .فاملنظّمة بحاجة إىل التفكري وإعادة النظر يف
الشبكات والّتي هي جزء منها ،والتحالفات الّتي ساهمت يف إنشائها أو الّتي ترغب يف تشكيلها.

املؤشات التالية:
تقييم العالقة مع املنظّامت األخرى ،يعتمد عىل تحليل ّ







االتّصاالت الشخص ّية مع املوظّفني يف تلك املنظّامت
املنظمت األخرى بانتظام ،أو كجزء من شبكة أو منتدى
اللقاء مع
ّ
اإلحاالت غري الرسم ّية يف بعض األحيان إىل تلك املنظّامت
تأسيس نظام اإلحاالت
تبادل الزيارات  /التعلّم  /املشاركة
التعاون يف مرشوع أو مبادرة ما

الرشاكة وعقد الرشاكة

مؤسسات أو منظّامت ،مل ّدة مع ّينة ،وتهدف إىل
الرشاكة تتمثّل يف ّ
كل أشكال التعاون ما بني ّ
تعزيز فاعل ّية الرشكاء من أجل تحقيق األهداف الّتي ت ّم تحديدها.
الرشاكة هي وسيلة أو أداة لتنظيم عالقات مستق ّرة ما بني منظّمتني أو أكرث ،وتتطلّب هذه العملية
جملة من الخصائص منها:

 التقارب والتعاون املشرتك ،أي ال ب ّد من االتّفاق حول ح ّد أدىن من املرجع ّيات املشرتكة،
تسمح بالتفاهم واالعرتاف باملصلحة العليا لألطراف املتعاقدة
 عالقات التكافؤ بني الرشكاء
خاص ّية الحرك ّية يف تحقيق األهداف املشرتكة

ّ
معي ،وقد يكون الطرف
 ات ّفاق طويل أو ّ
متوسط األجل ،بني طرفني أو أكرث ،ملامرسة نشاط ّ
خاصة).
شخص ّية معنويّة (عا ّمة أو ّ
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حصة مال ّية أو عين ّية ،بل ميكن أن تت ّم من خالل تقديم خربة،
 عدم اقتصار الرشاكة عىل تقديم ّ
تكنولوجي ،أو معر ّيف  ...إلخ.
أو تبادل
ّ
لكل طرف يف إدارة املرشوع (إدارة مشرتكة) ،ويف التقارب ،والتعاون املشرتك عىل أساس
الحق ّ

ّ
الثقة وتقاسم املخاطر ،بغية تحقيق األهداف واملصالح املشرتكة.
 التقاء أهداف الرشكاء يف العمل املشرتك ،والّتي ينبغي أن تؤ ّدي إىل تحقيق نوع من التكامل،
واملعاملة املامثلة عىل مستوى مساهامت الرشكاء.
 تنسيق القرارات واملامرسات املتعلّقة بالنشاط والوظيفة التعاون ّيني.

من املستحسن توقيع عقد رشاكة أو تعاون بني الرشكاء.
عقد الرشاكة هو التزام بني طرفني أو أكرث ،يتطلّب حشد
التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمع ّية عا ّمة .وهو
كل بحسب
أسلوب ُيكّن من مشاركة الطرفني الفاعلنيّ ،
قدراته الحقيق ّية.

تطبيقي :حول عقد رشاكة أو تعاون
عمل
ّ
منوذج عقد رشاكة  /تعاون












الشكاء)
املقدّ مة( :رشح موجز لألسباب الّتي أ ّدت إىل تعاون ّ
ال ّرؤية املشرتكة
الشاكة /التعاون
الغاية أو الهدف العا ّم من ّ
املبادئ املشرتكة
القيم املشرتكة
األهداف املحدّ دة للرشاكة أو التعاون
خطّة العمل:
املكان
املدّ ة ال ّزمن ّية
املستهدفون
ال ّنشاط
الشكاء
مسؤول ّية ّ
املوازنة ال ّتقديريّة

الصف
بند ّ

مساهمة ّ
الشيك 2
الشيك  1مساهمة ّ

ال ّتواقيع واألختام

ال ّتكلفة اإلجامل ّية

الجهة املسؤولة
تاريخ االستحقاق

التاريخ
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ترجمة األفكار إلى مشاريع:
األسس والتصميم

من الفكرة
إلى المشروع

املرحلة التحضري ّية
قبل البدء باملرشوع
بلورة قض ّية
املرشوع
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من الفكرة
إلى المشروع

بكل أبعاده ،فإنّه من املفرتض أن تكون
ورقي بالنسبة إىل املجتمع ّ
مبا أ ّن التنمية عمل ّية من ّو ّ
ٍ
يتغي
دقيق
فهم ٍ
التد ّخالت منطلق ًة من ٍ
وتحديد واض ٍح للوضع (أو األوضاع) الّذي يجب أن ّ
ولعل أكرث الطرق فاعل ّية إلحداث النم ّو املنشود ،تلك الّتي تجعل من عمل ّية التغيري
تتغي)ّ .
(أو ّ
نابعة من األشخاص املعن ّيني أنفسهم .أي أن يت ّم العمل مع الناس لتحويل املشكلة إىل قض ّية
مشرتكة ،منبثقة منهم ومن إرادتهم ورغبتهم يف التغيري نحو األفضل.
إ ّن التد ّخالت أو املشاريع ال تحدث من تلقاء نفسها ،وال تسري بتوجيه ذا ّيت ،وإنّ ا تتطلّب
أفرا ًدا يضعون لها خطّة واضحة ،ويح ّددون الغاية املرغوب فيها ،كام يعملون لتحقيق الهدف
املشرتك .وهذا يؤكّد أه ّم ّية تصميم العمل والتخطيط له بطريقة منطق ّية ،ومنهج ّية ،وبهيكل ّية
دقيقة ال تسمح بوجود تضارب فيها وال تعارض.
طبيقي ،من
يؤسس للعمل التّ
ويأيت هذا القسم الثاين ،والّذي يتض ّمن فصلني اثنني ،كمدخل ّ
ّ
املحل .ويت ّم الرتكيز ،يف هذا القسم ،عىل العمل ّية
خالل مشاريع تشارك ّية بني املنظّمة واملجتمع ّ ّ
التأسيس ّية لرتجمة األفكار إىل قضايا ،ووضعها يف قالب عمال ّين ،كتد ّخالت واضحة ضمن بنية
دقيقة ومتامسكة هي املشاريع .إ ّن اختيار مرشوع واضح ،وصياغة أهداف مح ّددة بدقّة،
هو األمر املطلوب للتد ّخل يف محاولة بناء حلول مستدامة ملشكلة (أو مشاكل) ذات أولويّة
قصوى .وهذا العمل ال ينجح ّإل عرب مشاركة فاعلة للمجتمع بجميع فئاته.
وقد ال يكفي قيام املنظّمة بالتحليل واختيار األهداف بطريقة علم ّية ومدروسة ،بل هناك
حاجة إىل التخطيط الج ّيد ،وتحديد املوارد املتاحة أو املحتملة ،واختيار اإلسرتاتيجية األكرث
قدرة عىل االستدامة .إضافة إىل تقرير كيف ّية مراقبة املرشوع ،لضامن التزامه ما خطّط له
تحقيقًا للغاية منه.
زمني ملا ينبغي
هذا إضافة إىل ضامن املحاسبة بطريقة شفّافة ودقيقة ،وإىل تحديد جدول ّ
القيام به .كذلك هناك حاجة أساس ّية إىل درس البيئة املحيطة باملرشوع ،والخصائص السكّان ّية،
والوضع الراهن ،واملَرافق ،واملنشآت القامئة ،...من أجل وصف خلف ّية املرشوع مبوضوع ّية.
املحل واملستفيدين يف هذا البحث هو أفضل وسيلة للتأكّد من أنّه صحيح.
ومشاركة املجتمع ّ ّ
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املرحـــلة التحضـري ّية
قبل البـدء باملشـروع

املشاريع هي عصب الحياة ،وأساس التق ّدم والتط ّور والتغيري ،ولذلك فال ب ّد من تنظيمها
واملؤسسا ّيت.
الفردي
وإدارتها بشكل فاعل ،عىل املستويني
ّ
ّ
النظري املتعلّق باملفاهيم إىل األمور العمل ّية ،أي إىل
الشق
ومع هذا الفصل سينتقل البحث من ّ
ّ
اتيجي ،وقدرة عىل الفهم والتحليل،
العمل
ّ
اإلداري والتنظيم االحرتا ّيف للمشاريع ،مع بُعد إسرت ّ
يل ملشاريع واقع ّية،
ومن ث ّم إيجاد الحلول ،وتصميم الخطط والوسائل الفاعلة ،مع تطبيق عم ّ
واالستفادة من أعامل اآلخرين وتجاربهم.
وغال ًبا ما يعود فشل املشاريع إىل خطأ يف التخطيط .والتح ّدي األكرب الّذي يواجه املنظّامت
يف مرحلة بلورة فكرة املرشوع وتطويرها ،يكمن يف تحديد مدى تناسب فكرة املرشوع مع
أي مدى ميكن أن تستجيب ملتطلّبات الصالح العا ّم .وتأيت بعد ذلك
حاجات الناس ،وإىل ّ
مرحلة إعداد املرشوع ،وفيها يت ّم وضع اإلطار العا ّم ،وفريق اإلعداد ،ودراسة الجدوى ،وبناء
األهذاف ومقاربات التد ّخل ...
ويت ّم التخطيط للمرشوع من أجل الح ّد من املخاطر والشكوك الّتي قد تواجهه ،ووضع معايري
ثابتة لألداء ،واعتامد هيكل ّية لتنفيذ العمل ،ووضع تدابري للرقابة الفاعلة عىل العمل ،للوصول
وبأقل كلفة ممكنة.
إىل النتائج املرج ّوة يف أقرص وقت ممكن ّ
كل أعضاء فريق اإلعداد
ولكن ،قبل أن تبدأ جلسات التخطيط ،ينبغي استعراض مهارات ّ
أي قصور يف املهارات أو املعرفة أو الخربة الالزمة للتخطيط،
وخرباتهم ودراستها ،وإذا تبني وجود ّ
يُفرتض س ّد هذه الفجوات عىل الفور ،بتقديم الدعوة ألفراد آخرين للمشاركة يف اجتامعات
التخطيط (وميكن دعوة خرباء لالنضامم ،مع التأكيد عىل أ ّن ذلك ال يُع ّد التزا ًما وتع ّه ًدا منهم
بالعمل يف املرشوع ،مع تقدير مساهامتهم وما يق ّدمونه من جهد) .وينبغي أن يقوم فريق
اتيجي للمرشوع وأه ّم ّيته وأولويّته.
إعداد املرشوع برشح السياق اإلسرت ّ
إ ّن عمل ّية التخطيط يجب أن تتم ّيز بديناميك ّية وتفاعل مستم ّر ،يف ما يت ّم العمل عليه ضمن
بكل مك ّوناته.
الفريق ،وبني أصحاب املصلحة والرشكاء واملجتمع ّ
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 -1ما املرشوع؟

ما هو املرشوع؟

املرشوع هو:
 مجموعة من األنشطة املربمجة (يف الزمان واملكان). مسار واضح ومتكامل ودقيق بغية الوصول اىل أهداف ونتائج محدّدة ينطلق من معطيات مع ّينة. يقوم بنا ًء لجهود متتابعة ومرتبطة بعضها ببعض.دورة حياة املرشوع :هناك مراحل أساس ّية ومرتبطة بعضها ببعض ،تشكّل ما يُس ّمى
بـ «دورة حياة املرشوع».

التحديد:






تحسيس الناس والفاعلني
جمع املعلومات حول املشاكل وأسباسها
دراسة املعطيات وصياغة األفكار
مناقشة الحلول املمكنة مع األطراف املعن ّية
اقرتاح حلول ُيكن تحقيقها
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التخطيط:







تحديد األهداف املرج ّوة من املرشوع
اقرتاح أنشطة تُ كّن من بلوغ األهداف
مناقشة إمكان ّية العمل التقن ّية واملال ّية لألنشطة
تحديد طبيعة مساهمة األطراف املعن ّية
اقرتاح طرق متابعة للمرشوع
مناقشة أنظمة استمرار املرشوع

التنفيذ:






اإلخبار واإلعالم والتواصل مع األطراف املعن ّية
إعداد خطّة العمل
تنفيذي
زمني
ّ
وضع جدول ّ
وضع أنظمة للمتابعة واملراقبة والتقييم ومناقشتها
إطالق العمل يف املرشوع

التقييم:






الرجوع إىل األهداف املح ّددة واألنشطة املخطّط لها
مقارنة األنشطة املُن َجزة مع تلك املُتوقّعة
بكل نشاط
الخاصة ّ
تحديد مستوى إنجاز األنشطة ،واملشاكل
ّ
كل املستويات
تحديد مجموعة األسباب الّتي أ ّدت إىل املشاكل الظاهرة عىل ّ
اقرتاح الحلول املالمئة لتجاوز تلك املشاكل

 .2تشكيل فريق إعداد املرشوع

بأي
يت ّم ،خالل هذه املرحلة ،تشكيل فريق إلعداد املرشوع ،والّذي يكون بإمكانه االستعانة ّ
إطار لديه تجربة و /أو خربة يف املجال ،تساهم يف التغيري املنشود.

فريق القيادة:

وهم /ه ّن من أصحاب املصلحة ،والّذين /اللوايت
ميكنهم /ه ّن أن يقوموا /يقمن بدور فاعل يف قيادة
هذه املرحلة.

مواصفات فريق القيادة:

االلتزام  /التط ّوع  /االنخراط يف العمل /الكفاءة /
املبادرة  /الحامسة  /القدرة عىل التدبري والقيادة.

ستحسن أن
إضافة إلى فريق القيادة ،ي ُ
َ
يتم تشكيل فرق عمل ولجان
متخصصة،
ّ
ّ
لمساندة عمل فريق القيادة ،ولتوفير
مساحة المشاركة للجميع.

مها ّم فريق القيادة:

تحديد األهداف  /تصميم الخطوات  /ضامن مشاركة الفاعل ّيات (األشخاص املفاتيح ،واألشخاص
املتخصصة /
الفاعلني يف املجتمع)  /عقد اللقاءات واالجتامعات  /تشكيل فرق العمل واللجان
ّ
التأكّد من بناء التوافقات  /توفري املوارد  /املتابعة والتقييم.
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بلورة قض ّية املشـروع

إ ّن تخطيط املشاريع ،والرتكيز فيه ،ينبع من غياب التخطيط يف الثقافة املتوارثة يف املجتمعات
العربيّة .فمعظم األعامل تت ّم وفقًا لردود أفعال والنفعاالت آنيّة ،ال تفي بالغرض املطلوب.
ويف هذا الفصل سيت ّم الرتكيز يف أه ّم ما يف عمل ّية التخطيط ،وتتمثّل يف املرحلة الّتي تسبق تنفيذ
وتتأسس هذه املرحلة بفهم املشاكل وتحديدها وتحليلها ،بالتشارك مع أصحاب املصلحة،
املرشوعّ .
ومع فريق اإلعداد ،وعرب بلورة أه ّم القضايا ،وتحليل أسباب املشاكل ،ويف تحديد كيف ّية وضع البنية
التحتيّة للمرشوع (تصميم املرشوع).
وتكمن أه ّم ّية مشاركة أصحاب املصلحة يف كونهم يساهمون يف الحصول عىل قبول ودعم كبريين
وخلقة ،من خالل التط ّرق إىل
من املجتمع .وهم مينحون ،أيضً ا الفرصة للحصول عىل أفكار جديدة ّ
ويكنهم بالتايل ،طرح وجهة نظر أو وجهات نظر مختلفة ،مل يت ّم أخذها باالعتبار
تفاصيل القض ّيةُ .
من ِقبَل املنظّمة.
ويف غالب األحيان ،تكون القضايا كبرية ومعقّدة ،وتكون املوارد املتاحة للعمل عليها محدودة .لذا
من امله ّم أن تُح َّدد القدرات بدقّة ،وتُح َّدد األولويّات ،بحيث ترتكّز الجهود عىل جوانب مح ّددة
من املشكلة ،تلك الجوانب الّتي ميكن أن تحقّق تغي ًريا واض ًحا ،وبالتايل فإ ّن العمل عليها يؤ ّدي إىل
إحداث التأثري املر ّجو.
زمني منظّم ،ويجعل املنظّمة واملجتمع
إ ّن ثقافة التخطيط هي الّتي تجعل من املشاريع تسري بجدول ّ
والرشكاء يصلون إىل مبتغاهم من دون ضغوط نفس ّية أو أساليب فوضويّة ،وتتحقّق بالتايل النتائج
ذات الجودة العالية.
وال يكفي أن تظهر إدارة املنظّمة أه ّميّة التخطيط للعاملني فحسب ،وإنّ ا ينبغي أن يت ّم ترسيخ
التخطيط كثقافة شاملة يف الحياة الشخص ّية والحياة العمل ّية ،حتّى يسهل فيام بعد تأكيد تخطيط
املرشوعات وفق منهج ّيتها املعروفة ،ويكون لدى العاملني يف املرشوع قناعة تا ّمة بأه ّم ّية التخطيط،
ودافع ذا ّيت لتعلّمه وتطبيقه بالشكل الصحيح.
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 .1أصحاب املصلحة ()Stakeholders

إ ّن عمل ّية تحديد املشاركني والتوافق معهم عىل التد ّخل املناسب ملعالجة القض ّية وتب ّنيه من قبلهم ،تُع ّد
من العنارص األساس ّية ليك تتحقّق الغاية املنشودة منه ،إلحداث التغيري وتحسني الواقع نحو األفضل .لذلك،
كل بحسب
فتض تحديد أصحاب املصلحة املعنيّني يف قضية املرشوع ،ودعوتهم للمشاركة يف تصميمهٌّ ،
يُ َ
قدرته ودوره والتزامه.

من هم أصحاب املصلحة ()Stakeholders؟

املؤسسات املعنيّة) بقضيّة املرشوع ،يتأث ّرون به
إنّهم األفراد املعنيّون (و /أو ّ
و /أو يؤث ّرون فيه ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،إيجابًا أو سل ًبا.

أصحاب املصلحة هم:
الخبراء
األفراد

المجموعات
ذات المصلحة

مقدمو
ّ
الخدمات
السلطات
المحل ّية

دور أصحاب املصلحة:






كسب ثقة أفراد املجتمع
حل املشكالت
تعزيز عمل ّية ّ
طرح األفكار
ات ّخاذ القرارات

أه ّم ّية مشاركة أصحاب املصلحة





يعرفون املجتمع ج ّي ًدا
سيتشاركون تلك املعرفة مع املنظّمة (إذا ارتاحوا لعملها ،ووثقوا مبمثّليها)
ُيكنهم تحديد بعض املخاطر الّتي قد تؤث ّر يف القض ّية أو املنظّمة
سبل لتج ّنب اآلثار السلب ّية الّتي قد تنتج من التد ّخل
يطرحون ً
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ما املقصود بتحديد أصحاب املصلحة؟

إ ّن الهدف من القيام بتحديد أصحاب املصلحة ،تكوين صورة واضحة عن الفاعلني الرئيس ّيني،
املنوي العمل معه إلحداث التغيري.
يف املجتمع
ّ

يخص أصحاب املصلحة:
من هنا ،يجب توضيح األمور اآلتية فيام ّ
 ما هي خصائصهم /ه ّن؟
 ما هي أوضاعهم /ه ّن االجتامع ّية (موقعهم /ه ّن داخل البنية االجتامع ّية)
 ما هي عنارص ه ّويّتهم /ه ّن الشخص ّية (شكلها يف نظام التواصل والتبادل)
 ما هو نوع املشاريع الّتي يقومون /يقمن بها أو يسعون /يسعني إليها (غرضها أو هدفها
كام تح ّددها الظروف واملوارد املتاحة)
 النفوذ الّذي يتمتعون /يتمتّعن به (قدرة التأثري يف أصحاب املصلحة اآلخرين)
االجتامعي؟
 ما هي وظائفهم /ه ّن ودورهم /ه ّن داخل النظام
ّ
 ما هي اهتامماتهم /ه ّن؟ وما الّذي يسعون /يسعني إليه؟
 ما هي القضايا األساس ّية بالنسبة إليهم /له ّن؟ وما هي أولويّاتهم /ه ّن؟

تطبيقي :تحديد أصحاب املصلحة
عمل
ّ
المؤسسات الّتي قد تؤثّر في المشكلة الّتي
 توافق/ي مع المشاركين /ات على تحديد األفراد أو
ّ
تنوي طرحها للعمل عليها أو تتأثّر بها.
ثم ارسم/ي على اللوح دائرة كبيرة في الوسط،
 اكتب/ي ّ
كل صاحب مصلحة على ورقة صغيرةّ ،
واكتب/ي في وسطها كلمة «القض ّية».
 ضع/ي ،داخل الدائرة ،األوراق الّتي تُشير إلى أصحاب المصلحة المتأثّرين بالقض ّية ،وضع/ي
ثم ل ّون/ي األوراق كما يأتي:
خارجها األوراق ّ
الخاصة بالمؤثّرين فيهاّ ،
سلبي
 باللون األحمر :لمن لهم تأثير ّإيجابي
 باللون األخضر :لمن لهم تأثيرّ
 باللون األصفر :لمن ال يُعرف نوع تأثيرهناقصا من
 قم /قومي بملء الجدول اآلتي بالمعلومات المتوفّرة لديك ،وحاول/ي جمع ما َبقي ً
معلومات حولها ،وعدّله /عدّليه وفق ما َيلزم:
صاحب مصلحة  1صاحب مصلحة  2صاحب مصلحة  3صاحب مصلحة 4
الخصائص
الوظائف
االهتمامات
األولو ّيات
المالحظات
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تحليل أصحاب املصلحة ()Stakeholders Analysis

يساعد تحليل أصحاب املصلحة ( )Stakeholders Analysisيف فهم مواقفهم من القض ّية
املنوي العمل عليها ،وتحديد أدوارهم ،ومدى تأثريهم يف مسار القضيّة .إضاف ًة إىل معرفة
ّ
كيف ّية مشاركتهم ،واإلفادة من قدراتهم وتجاربهم ،يف بناء التد ّخل وتصميمه وتنفيذه من أجل
اإلجابة عن الحاجات املشرتكة ،ووفقًا للرؤية املشرتكة لعمل ّية التغيري.
ٌ
ّ
إن نجاح التدخّ ل أو فشله
مرتبط بوجود أصحاب
المصلحة وتفاعلهم ،وهم بمثابة مفتاح م
نهجي
ّ

للعمل .فمن خالل بناء الثقة معهم ،وعبر

القوة
أصحاب المصلحة هم بمثابة نقاط
ّ
ّ
المنظمة،
والفرص بالنسبة إلى
وتدخّ التها ومشاريعها.

البناء على معارفهم وخبراتهم وتجاربهم،
يتم
ّ
ضمان تجاوبهم مع القض ّية المطروحة ،وتعزيز
تعاونهم ومشاركتهم في مسار التدخّ ل والعمل
في المشاريع .من هنا ،وبعد تحديد أصحاب
ّ
المصلحة ( ،)Stakeholdersعلى
المنظمة أن
ّ
تتوسع في القراءة
وتتعمق في التحليل.
ّ

املقصود بتحليل أصحاب املصلحة ( )Stakeholders Analysisهو:
 تحديد األشخاص واملجموعات املتأث ّرين باملشكلة ضمن بيئة مح ّددة
 تحديد من يفعل ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟ وملاذا؟
 تحديد املصالح الشخص ّية
 فهم عالقات السلطة
 تحديد الحاجة إىل املساعدة

أهم خطوات تحليل أصحاب املصلحة؟
ما ّ
املنوي مقاربتها (مشكلة التنمية بعا ّمة ،أو الفرصة الّتي يتم تناولها/
 تحديد القض ّية املركزيّة
ّ
البحث فيها).
كل املجموعات ذات املصلحة ،واملهت ّمة ج ًّدا بهذه القض ّية.
 تحديد ّ
كل منهم ،ومصالحهم املختلفة ،وقدراتهم املختلفة ،وإمكان ّياتهم يف
 التحقيق يف أدوار ّ
اإللتزام واملشاركة (نقاط الق ّوة والضعف).
 تحديد مستوى العالقات بني أصحاب املصلحة (هل هي حالة تعاون أم صدام).
 تفسري نتائج التحليل ،ودمج املعلومات املتعلّقة بها خالل تصميم املرشوع لضامن ما يأيت:
 توظيف املوارد عىل نحو مناسب لتحقيق األهداف.
 تلبية تحقيق األهداف حاجات أصحاب املصلحة ،وفقًا ألولويّاتهم.
 القيام بالرتتيبات اإلداريّة والتنسيقيّة املناسبة للرتويج لفكرة أ ّن ملكيّة املرشوع
مشرتكة مع أصحاب املصلحة ،وأ ّن مشاركتهم يف القرارت األساس ّية قد متّت.
 تج ّنب تضارب مصالح أصحاب املصلحة ،ومعالجتها وإدراجها بوضوح يف أثناء تصميم
املرشوع.
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تطبيقي :تحليل أصحاب املصلحة
عمل
ّ
قم /قومي بملء الجدول اآلتي بالمعلومات المتوفّرة لديك ،مستعي ًنا /مستعينة
التطبيقي حول تحديد أصحاب المصلحة ،وحاول /حاولي
بالجدول الوارد في العمل
ّ
ناقصا من معلومات حولها ،وعدّله /عدّليه وفق ما يلزم:
جمع ما بقي ً
صاحب مصلحة 1

صاحب مصلحة 2

المشاكل :ما المشاكل الرئيسة لهذه الفئة؟
المصالح :ما الدافع الّذي يح ّرك أصحاب المصلحة؟
اإلمكانات :كيف يمكن ألصحاب المصلحة اإلسهام
تم تحديدها؟
في ّ
حل القضايا الّتي ّ
التفاعل :كيف يمكن لفريق التنفيذ التواصل
مع هذه الفئة؟
أي منظّمة أخرى
أعمال منظّمات أخرى :هل هناك ّ
تدعم بالفعل هذه الفئة؟

 .2تحديد املشكلة
تعريف املشكلة

أي وضع غري ُم ٍ
سلبي ،ويصعب التعامل معه ،ميكن أن يشكّل مشكلة .ويت ّم تحديد
إ ّن ّ
رض أو ّ
مبني عىل وقائع
املشكلة من قبل املعن ّيني املشاركني ،وذلك من خالل توصيف دقيق لهاّ ،
حقيق ّية ُمعاشة.

تعريف تحديد املشكلة:

إ ّن مرحلة تحديد املشكلة مه ّمة يف تخطيط التد ّخل،
حيث إنه يو ّجه مسارات العمل الالحقة فيام يتعلّق
بالتحليل وات ّخاذ القرار بشأن تحديد األولويّات.
إنّها عمل ّية ترشيح مشكلة واحدة أو أكرث ودراستها ،تهدف
إىل تحديد رضورة معالجة تلك املشكلة (أو املشاكل) وإىل
معرفة كيف ّية معالجتها.

تكمن
أهم ّية تشكيل مجموعة من
ّ
األشخاص
المتحمسين والبارعين،
ّ
ممن يريدون إحداث
فرق
فعلي
ٍ
ّ
ّ
ي ،في أنّها
في المجتمع المح ّل ّ

تساهم عمل ًّيا في القيام بخطوات
مناسبة ،لتحديد المشكلة
ومواجهتها ،ولتغيير الوضع.
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تحديد األولو ّيات

إنّها مرحلة اختيار وا ٍع للعقبات الرئيسة ،والّتي سيتد ّخل فريق العمل لتجاوزها .ويت ّم ذلك
من خالل تحديد أولويّات التد ّخل ،انطالقًا من الحاجات الّتي كشفت عنها دراسة الفروقات
بني الواقع واملرتجى.
من املفرتض أن تستجيب أولويّات فريق اإلعداد ألمور ثالثة:
 انسجام األولويّات مع أهداف فريق اإلعداد
 العمل عىل رفع الوعي ،واكتساب املهارات ،وتطوير القدرات املجتمع ّية
 تحسني الواقع املعاش
من ال
مفيد تحديد
ع
د
د
ق
لي
ل
من
األولويا
ّ ت 3-2 ،كح ّد أ
ق
ص
ى،
عل
ى أن
تتمحور ح
ول المعيقا
ت
ال
ر
ئي
س
ّ
ة
تحو
التي
ل دون تق ّدم
ال
م
جت
م
ع
باالتّ
وته
جاه المرجو.
دف عمل ّية ت
ح
دي
د
ا
أل
ول
و
يات
ف
ّ إلى تحضير
ريق العمل،
وت
ج
هي
ز
إ
م
كان
اته لمواجهة
تلك التح ّديا
ت والعقبات.

معايري تصنيف املشكلة

ميكن االستعانة باملعايري التالية للمقارنة بني املشكالت وتحديد أولويّات العمل بطريقة
بكل معيار ،ث ّم اجمع/ي
الخاصة ّ
لكل مشكلة ت ّم تحديدها العالمة املناسبة
تشارك ّية .ضع/ي ّ
ّ
لتتبي للمجموعة األولويّة الّتي نالت العالمة األعىل:
الخاصة ّ
كل عالمات املعايري
ّ
ّ
بكل مشكلةّ ،
سلّم القياس
معاييرتصنيفالمشكلة
ال إلحاح
اإللحاح :مدى أه ّم ّية اإلسراع
ملح نو ًعا ما
معالجة سبب المشكلة
ّ
ملح جدًّا
ّ
ملحللغاية
ّ
السبب أه ّم ّية ال تُذكر
األه ّم ّية :مدى أه ّم ّية هذا ّ
مهم نو ًعا ما
في فهم الخلل
ّ
أه ّم ّيةكبيرة
أه ّم ّيةأساس ّية/جوهر ّية
السبب
القدرة على العمل :هل لدى
من غير الممكن أن تعمل المجموعة على هذا ّ
السبب
المجموعة القدرة على معالجة هذا من ّ
الصعب أن تعمل المجموعة على هذا ّ
السبب
السبب؟
من المحتمل أن تعمل المجموعة على هذا ّ
ّ
هذا العمل هو من دائرة اختصاص المجموعة
حل يبدو ممك ًنا
ال ّ
القدرة على إيجاد الحلول :هل
حلولصعبةال ّتحقيق
تشعر المجموعة بأنّها تستطيع
الحلول موجودة ولكن مع صعوبة في ال ّتحقيق
إيجاد الحلول لمعالجة هذه
الحلول موجودة وتبدو سهلة ال ّتطبيق
األسباب؟

الدرجة(النقطة)

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
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 .3جمــع األدلّة ،تحلــيل االحتـــياجات
ومعالجــة املعطــيات
مفهوم األدلّة

هي مجموعة حقائق أو معلومات تشري إىل ص ّحة اعتقاد أو اقرتاح ما ،كمثل:
 دراسات استقصائ ّية
 أوراق بحثيّة
ُ ص َور
 بيانات
(نص مكتوب أو تسجيل صو ّيت أو مر ّيئ)
 تصاريح موث ّقة ّ

أه ّم ّية جمع األدلّة

 جمع األدلّة خطوة مه ّمة قد تؤث ّر يف املرشوع بأكمله.
فاألدلّة واملعلومات هي الّتي ستعطي مصداقيّ ًة للعمل
الّذي سيت ّم تنفيذه.
 إ ّن بناء تد ّخالت وفقًا ألدلّة ُمثبتة وموضوع ّية ،سيج ّنب
التأثريات السلبيّة للمعلومات واملعطيات غري الدقيقة.
 إ ّن استخدام األدلّة يعني أ ّن هناك منظّمة قد عملت
عىل موضوع ما ،وشاركت اآلخرين مبا تعلّمته من دروس
مستفادة ،وهذا ما يخلق ج ًّوا من الدعم ،ويفيد املجتمع
بشكل أفضل.

مالحظة :من المفيد اإلشارة هنا
ً
إلى المعلومات الموثّقة
(سابقا)
خالل تجارب مشابهة ،ويُمكن

إن بناء تدخّ الت من
اإلفادة منهاّ .

دون االرتكاز إلى أد ّلة موضوع ّية،
سيؤدي إلى فشل المشروع ،أو
ّ

التس ّبب بضرر غير متو ّقع للمجتمع.

جمع املعطيات وتحليل الحاجات
الرضوري أن يكون للمعلومات
يحتاج جمع املعطيات إىل القيام ببعض األبحاث والدراسات .ومن
ّ
الّتي يت ّم جمعها عالقة باملشاكل واألسباب املرتبطة مبارشة بالقضايا الّتي يت ّم العمل عليها.
وتهدف عمليّة جمع املعلومات ،إىل دعم فهم املنظّمة وفريق اإلعداد املواضيع الّتي يطالها
التد ّخل (مشاريعها) ،وتكتسب أه ّم ّية كربى لنجاح العمل ،ولها طرق متع ّددة لجمعها.
إ ّن من بني الوسائل األكرث استعاملً لجمع املعطيات وتحليل االحتياجات وسيلة MARP
(الوسيلة الرسيعة للبحث باملشاركة) .وترتكز هذه الوسيلة عىل كونها مجموعة من املقاربات
والوسائل الّتي متكّن املواطنني من تحليل أوضاعهم ،واقرتاح البدائل ،والتخطيط لتنميتهم
الذات ّية ،وتنفيذ أعامل ملموسة ،ومراقبة التغيري نحو التنمية املنشودة .كام تستخدم هذه
الوسيلة مجموعة من التقن ّيات والوسائل البسيطة ،والقابلة للتك ّيف مع الواقع ومضامني
املنوي تنفيذها.
املشاريع
ّ
44
4/17/2019 9:59:00 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 44

من تلك التقن ّيات:
 املالحظة املبارشة :هي تقن ّية تستخدم مبارشة يف امليدان ،وتستلزم تدخ ًّل قو ًّيا ملالحظةويتم تدارس املعلومات الّتي ُجمعت من خالل هذه التقن ّية يف أثناء
شخص أو أكرثّ ،
املقابالت شبه املركّبة.
جدواها

سبب استخدام
هذه التقنية
كل ما رآه
تقديممعطيات تسجيل ّ
الفريق أو سمعه
حول البنيات
التحت ّية والما ّديّة في مختلف األجزاء
تفصيلي
تسجيل ردود تدوين
ّ
الفعل إزاء بعض لجدولالمالحظات
الخدمات

ستحسن أن
إيجاب ّياتها
من يشارك فيها
ما يُ
َ
يُؤخذ باالعتبار
وسلب ّياتها
فريق المالحظة أو المالحظــــة تركيزالمالحظات
في الميـــدان في موضوع البحث
المراقبة.
اســــتبعاد طــرح
ســهولة االنجـــاز األســــــئلة
 إمكــــان ّية
الكشف عن
وقائع جديدة


المعرفة الذات ّية
للواقع

 االستامرة :هي األكرث استخدا ًما يف مجال البحث وجمع املعلومات.جدواها

من يشارك فيها

سبب استخدام
هذه التقنية
 للحصول على  وضع استبيانات  مجموعة من
حول المواطنين الّذين
المعطيات الك ّم ّية جديدة
يتم اختيارهم وفقًا
البحث
موضوع
حول موضوع مع ّين
ّ
أو حول المواقف  ملؤها من قبل لمعاييرمحدّدة
واالنطباعات  100-30شخص
وفق آل ّية اختيار
تمثيل ّية.

ستحسن أن
ما ُي
إيجاب ّياتها
َ
ُيؤخذ باالعتبار
وسلب ّياتها
 سرعة االستخدام الطابع الك ّم ّي
 معلومات ك ّم ّية للمعلومات
مصـداقـــــ ّية
المعلومــــات
وجوب المعــرفة
والتأهيل في مجال
اإلحصــاء
صعوبة التجاوب
غياب التفاعل مع
ال ُمستجوبين

يتم التحضري
أهم وسيلة للبحث وجمع املعلومات ،حيث ّ
 املقابالت شبه املنظّمة :تُع َترب ّويتعي
املُسبق لبعض األسئلة ،مع إبقاء الباب مفتو ًحا ألسئلة تستجدّ خالل املقابلة.
ّ
تسجيل النقاط األساس ّية خالل املقابلة.
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سبب استخدام
هذه التقنية
لتقديــم معلومـــات
عا ّمــــة ووصـــــــف ّية
لفـــــهم تصـــــ ّرفات
بعـــض الفـــــــاعلين
للوصــــــول إلى
توصــــيات فعــــــل ّية
لتفســــير معطــيات
كمـــــــ ّية

جدواها
إنجــــاز مقابـــــالت
فــرد ّية مع أشـــخاص
تتـــــوفّــر لديــــــهم
معلومـــات مهـــــ ّمة
حــــول الموضـــــوع
االنطــــالق مــــن
أســـئلة مفــــتوحــة
إلى إثــــارة الحـــوار

من يشارك فيها

إيجاب ّياتها وسلب ّياتها

الفــاعل ّيات المهــــ ّمة كونـــها معلومــــات
ومفصـــلة
كمصــادر للمعلومــات تحليــــل ّية ّ
ســـماحها بالحصـول
المنظّـــمات
الممـــثّلون المحــلّيون علــــى معلومـــــات
يتــــــم تو ّقعــــها
لم
اختصــــاصــــ ّيون
ّ
ســـهولة تنظــــيمها
إمكـــان ّية الوقــــوع
في االنحــياز والذات ّية
الحصــول على كم ّية
كبيرة من المعلومات
غيــــــر الضــــروريّة

ستحسن
ما ُي
َ
أن يُؤخذ باالعتبار
ذاتيــّة المعلومــات
المحصــول عليـــــها
أهمــ ّية القـــــــيام
بالعــــــديــد مــــن
المقــابالت لمقــارنة
المعلومـــات الواردة
ســيطرة المصـــلحة
الشــــخص ّية
قيــــامـــها عـــلى
عالقــــةثــــقة
تقديــــم الهــــدف
بشــــكل واضـــــح
تحـــ ّمل مســـؤول ّية
المعـــلومــات
تحـــديد المــــكان
المــــناسب
تحــــديد المـــــدّ ة
الزمنــــــ ّية
االسـتئذان في حـال
(الصــوتي
التســجيل
ّ
أو الفيديــــو).

يتم الحصول
أساسا لتأكيد املعلومات الّتي ّ
 املجموعات البؤريّة :هي تقن ّية تُستخدَ م ًعليها وتركيزها ،بوساطة تقن ّية املقابلة شبه املنظّمة ،وذلك بهدف استبعاد الجانب
يتم تقدميها ضمن املعلومات .كام ميكن استخدامها
الذا ّيت ،واملصالح الشخص ّية الّتي ّ
كتقن ّية مستقلّة للحصول عىل معلومات نوع ّية.
سبب استخدام هذه
التقنية
لمقارنة المعلومات
لتسجيل الشــكاوى
والتعبير عن مستوى
الرضى
للحصــــــول على
معلومـــات شـــبه
موضوع ّية ونوع ّية
للحصــــــول على
توصيــــات واضـــحة
ومحـــدّدة

جدواها
 للقـــيامبمقــابالت
مفتوحة يشارك فيها
شخصا،
 10إلى 15
ً
المنسق
حيث يقوم
ّ
بتقديم الموضوع
وتيسيرالنقاش

من يشارك فيها

إيجاب ّياتها وسلب ّياتها

 أشـــخاص ينتـمون ســـهولة التنظـــيم
إلــى الفــــــريـــق ســــهولة تــــبادل
المســـــتهدف،
األفــــكار
ومخــــتارون وفـــق
معايـــير محدّ دة إمكانيـ ّـة بــــروز
التحيـــ ّـز والذاتـ ّية.

ستحسن أن
ما يُ
َ
ُيؤخذ باالعتبار
انســجام الفـــريق
المشـــارك
كل شخص يع ّبرعن
ّ 
الشخصي ،فال
رأيه
ّ
يمثّل مجموعة تنتدبه
للتعبير عن رأيها
تخصــيص الوقت
الالزم من دون إطالة
مشاركة الجميع
 االبتعاد عن إصدار
األحكام وإبداء اآلراء
الخاصة
ّ
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تطبيقي :تحليل أصحاب املصلحة
عمل
ّ
 قم /قومي بالتفكير في مصادر المعلومات الّتي يمكن الحصول عليها من خالل هذا الجدول.تم االعتماد
 ضع /ي إشارة (√) في الخانة المناسبة لإلشارة إلى طريقة جمع المعلومات الّتي ّعليها لتحديد األدلّة.

طريقة جمع المعلومات موجودة (عند المنظّمة أو عند جهة أخرى) غير موجودة (يجب التخطيط لها)
استبيان
مقابالت
مالحظات
اختبارات
تقارير
بحوث علم ّية
بيانات

طرق أخرى لجمع املعلومات:
 االختبار :يت ّم اللجوء إىل هذا األسلوب للتأكّد من أ ّن املوجود يف موضع الدراسة صحيح،ولضامن دقّة املعلومات حوله.
 املقالة التقرير ّية ( :)Reportageيت ّم القيام بها من خالل متابعة أم ٍر من األمور ،أو ٍحدث من
األحداث ،أو ظاهرة من الظواهر ،وكتابة معلومات أ ّوليّة عن ذلك ،متهي ًدا لدراسات ومتابعات
تفصيل ّية عنها .ويَ ُ
كث استخدام هذا األسلوب لدى الصحاف ّيني ،ويف وسائل اإلعالم املختلفة.
طلب العلم ،وال س ّيام يف الجامعات ،وتقوم عىل جمع الطالب
 البحوث العلم ّية :يلجأ إليها ّمعلومات بحثيّة من مصادرها املختلفة ،كالكتب واملراجع ،ومواقع اإلنرتنت ،وغري ذلك.
 البيانات :ت ُجمع من خالل كلامت ،أو حروف ،أو صور ،أو إشارات ،تك ّون يف نهاية األمرويكن الحصول عىل البيانات بطرق كثرية ج ًّدا ومبيزات
حقائق ومعلومات ّ
معيُ .
خاصة بيشء ّ
عديدة ،منها :االستبيان ،واملالحظة ،واملقابلة ،وغريها من الطرق.
ومن أدوات جمع البيانات :املالحظة ،وهي املالحظة املبارشة أو العلم ّية ،لظاهرة ما يف كتابة
كل املعلومات عنها ،وتفسريها ،ومعرفة قوانينها الّتي تتحكّم
البحث أو الدراسة ،بهدف تسجيل ّ
بها ،وتُعترب املالحظة من أفضل طرق جمع البيانات ودراستها.
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آداب وأخالق ّيات أساس ّية يف جمع املعلومات

التعصب للرأي (وهنا يقع الكثريون م ّمن يقومون
 املهن ّية املطلقة والحياديّة بعي ًدا عن
ّ
الفكري أو
مثل ،ببعض األخطاء ،كرتكيزهم عىل رشيحة معيّنة تدعم تو ّجههم
باستطالع الرأيً ،
ّ
التعصب للرأي).
مم يفقدهم املصداق ّية ،والوقوع يف ّ
السيايسّ ،
ّ
 الصدق والشفاف ّية والوضوح (ويكون الصدق يف نقل املعلومات من ناحية ،ومن ناحية
أخرى يف مشاركتها مع الفئات املستهدفة ،وكذلك يف تحديد املرجع ّية صاحبة املعلومات).
 تقبّل جميع اآلراء ما دامت ضمن آداب التعبري واألخالق
 الحفاظ عىل الواقع ّية بتج ّنب املبالغة والتهويل
عىل فريق اإلعداد أن يقوم بتحديد أربعة أنواع من االحتياجات:
 الحاجات املحسوسة :وهي تلك الّتي ال يت ّم التعبري عنها إلّ عند طرح السؤال حولها.
املعب عنها :وهي تلك الّتي يت ّم الكشف عنها ،والتعبري عنها ،واملطالبة بها خالل
 الحاجات ّ
عرض املساعدة.
 الحاجات املُستنتَجة باملقارنة :وهي تلك الّتي يت ّم الكشف عنها مبقارنة الواقع بواقع آخر.
 الحاجات املعياريّة :وهي تلك الّتي يضعها الفاعلون والخرباء املطّلعون عىل الواقع.

 .4التدخّل

تحديد فكرة العمل املشرتك (فكرة املرشوع):

املنوي القيام
إ ّن املنظّمة مدع ّوة إىل جعل املعن ّيني يشاركون يف تحديد فكرة العمل املشرتك
ّ
الخاصة
به ،ويف تحليل املشاكل معهم ،ويف تحديد املامرسات والتو ّجهات الثقاف ّية واالجتامع ّية
ّ
بهم ،ويف ماه ّية أه ّم القضايا بالنسبة إليهم.
تستحق املعالجة ،إالّ أ ّن املنظّمة والفاعل ّيات يجدون
كل املشاكل الّتي يعانيها املجتمع
إ ّن ّ
ّ
أنفسهم مضط ّرين غال ًبا إىل االختيار بني األولويّات ،لتحديد التد ّخل الّذي ينوون القيام به.

ما هو التدخّل؟

إ ّن الطرق واملقاربات املختلفة للقيام بالتغيري
ت ُس ّمى ،منطق ًّيا ،بالتد ّخالت .وتتض ّمن التد ّخالت
الشاملة مك ّونات رضوريّة ومتن ّوعة إلحداث
ال َف ْرق .كام تركّز التد ّخالت عىل إحداث فرقٍ
معي يف حياة الناس من جهة ،وعىل كيف ّية دعم
ّ
هذه التغيريات املجتمع.
وقد تختلف طبيعة التد ّخل؛ فقد يكون برنام ًجا،
أو تغي ًريا يف السياسة ،أو مامرسة مع ّينة تصبح
خاص ،يف
شائعة .إالّ أ ّن األه ّم ،يبقى وبشكل ّ
أثر تلك التد ّخالت واملقاربات والطرق املتّبعة
إلحداث التغيري.

أن ّ
كل تدخّ ل هو تدخّ ل
تجدر اإلشارة ،إلى ّ
في بيئات الناس ،والغاية منه أن يغ ّيروا
وضعا ما (يؤثّر سل ًبا فيهم) ،بطرق سهلة
ً
ونافعة بالنسبة إليهم وإلى الصالح
العام
ّ
ً
حاضرا
ومستقبل.
ً
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 .2.4ملاذا ينبغي تطوير التدخّالت؟

 إ ّن تصميم التد ّخل وتطبيقه بطريقة واضحة ومنهج ّية ،من شأنه تحسني واقع املجتمع
املحل ،ونوع حياة الساكنني فيه.
ّّ
 ومن امله ّم تعلّم كيف ّية تصميم التد ّخل بشكل مناسب .فعند العمل عىل تحسني واقع
األقل) ،أو تحاول تغيري
معي ،فإ ّن معظم املنظّامت تص ّمم الربامج (أو تديرها عىل ّ
أو وضع ّ
السياسات (كالقوانني املحلّ ّية ،أو األنظمة) ،أو تحاول تغيري األمور الّتي ميارسها بعض الناس بشكل
منتظم .وكلّام كانت النظريّات (التي يقوم عليها اختيار التد ّخل ،وكيف ّية تصميمه ،وتطويره)
واضحة ،كلّام أصبح عمل املنظّمة أفضل ،وأعمق أث ًرا.

 .3.4متى ينبغي تطوير التدخّالت؟




عند وجود مسألة أو مشكلة مجتمعيّة يعتربها السكّان املحلّيون واملنظّامت املحلّيّة حاجة مل
تت ّم تلبيتها
عند امتالك املنظّمة املوارد ،والقدرة ،والرغبة لتلبية هذه الحاجة
عند تقرير املنظّمة أ ّن مجموعة عملها هي املجموعة املناسبة إلنجاز ذلك.
ربا يجب أن تُرتَك ملنظّامت
مالحظة :مثّة أمور تستطيع أن تقوم بها املنظّمة ،ولكن ّ
أخرى أو أفراد آخرين.

يتم تطوير التدخّل؟
 .4.4كيف ّ
أخذ القرار يف ما يجب أن يحصل:

ولذلك يُستحسن أخذ األسئلة اآلتية باالعتبار:
يتغي؟ وهل األمر مرتبط بتحديد الجهة الّتي ستقوم بالتغيري؟
 ما الّذي يجب أن ّ
 يف حال ت ّم التغيري ،ما التد ّخالت الّتي ُيكن أن تحصل؟ وما التغيريات املح ّددة الّتي يجب
أن تحصل كنتيجة للتد ّخل؟
مالحظة :ليس رضوريًّا الحصول عىل إجابات عن جميع هذه األسئلة .لك ّن التفكري
فيها يساعد عىل التوجيه واإلرشاد نحو الوجهة الصحيحة.
يجب استخدام نظام للقياس من أجل جمع املعلومات ،حول مستوى املشكلة وحجمها ،قبل
بأي أمر آخر ،وذلك ألخذ القرار فيام إذا كانت خطرية ويجب الرتاجع عنها ،أو لوضع
القيام ّ
للتحسن الحقًا .وتشمل أدوات القياس ،ما يأيت:
معيار
ُّ
 املراقبة املبارشة للوضع
 السؤال عن الوضع
 التح ّدث مع األشخاص املعن ّيني
السجلت املحفوظة املتوفّرة عن الوضع
ّ
 مراجعة
مالحظة :قد تراجع املجموعة مستوى املشكلة مع الوقت الكتشاف االتّجاهات إذا
أيضا بجمع معلومات ملقارنة
ما كانت نحو تق ّدم أو تفاقم .وقد تقوم املجموعة ً
أدائها مع املجتمعات املحلّ ّية األخرى املامثلة.

تحديد الفئات الّتي يُفرتض أن يساعدها التدخّل:

املحل
ُيكن أن يكون التد ّخل مو ّج ًها إىل مجموعة أو فئة مع ّينة من املجتمع ،أو إىل املجتمع ّ ّ
ككل .وتستهدف التد ّخالت ،يف العادة ،األشخاص الّذين يستفيدون منها استفاد ًة مبارشةً ،ولك ّن
ّ
يصح دامئًا.
هذا ال ّ
49
4/17/2019 9:59:02 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 49

تطبيقي :التدخّل
عمل
ّ
قم /قومي بطرح األسئلة اآلتية:
 ما الّذي يجب أن يتغ ّير؟
 هل األمر مرتبط ب َمن هي الجهة الّتي ستقوم بالتغيير؟
تم التغيير ،ما التدخّالت الّتي ُيمكن أن تحصل؟
 في حال ّ
 ما التغييرات المحدّ دة الّتي يجب أن تحصل كنتيجة للتدخّل؟

أسئلة يجب طرحها داخل املن ّظمة (من املستحسن
املحل)
مشاركتها مع أصحاب املصلحة واملجتمع ّ ّ

تقتيض املرحلة التالية ،بعد عمل ّية جمع املعلومات ،أن يت ّم تحديد املشاكل األساس ّية الّتي
تسعى املنظّمة إىل حلّها ،بالتعاون مع الفاعل ّيات وأصحاب املصلحة.

إ ّن تحليل املعلومات ومعالجتها ،من خالل قراءة شاملة ملجمل املعطيات الّتي يت ّم جمعها عرب
كل املشاكل والحلول والفرص املتوقّعة ،وذلك بحسب
منهج ّية املقارنة ،والتد ّرج باألولويّات يف ّ
منطقي ،يساعد املنظّمة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
معايري تشارك ّية مح ّددة بشكل
ّ
سلبي أو إيجا ّيب يف التد ّخل؟
 هل هناك عوامل اجتامعيّة لها تأثري ّ
 هل العمل املُق َرتح من شأنه أن يساعد يف تحسني وضع ّية مع ّينة؟
 هل متّت مشاركة املعن ّيني يف التوافق عىل التد ّخل املناسب؟
 ما املوارد البرشيّة واملا ّديّة املتوفّرة واملُتاحة؟
املنوي القيام به؟ إذا كان الجواب سلبًا ،فكيف
 هل لدى املنظّمة تجربة يف مجال التد ّخل
ّ
تنوي التعامل معه وتطويره؟

تطبيقي :التدخّل
عمل
ّ
قم /قومي بطرح األسئلة السابقة:
 في حال كان الجواب عن األسئلة «ال» ،كيف تنوي التعامل معه وتطويره؟
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ترجمة األفكار إلى مشاريع:
األسس والتصميم

تصميم المشروع

تصميم املرشوع
()1
تصميم املرشوع
()2
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تصميم المشروع

بعد تحليل الواقع وتقييم قدرات املنظّمة ،لناحية تحديد نقاط الق ّوة ونقاط الضعف ،والفرص
الّتي ُيكن البناء عليها لتغيري الواقع نحو األفضل ،إضافة إىل إدراك أه ّم املخاطر الّتي قد تواجه
العمل ،وانطالقًا من الرؤية املشرتكة الّتي متّت صياغتها ،وتح ّددت وفقها رسالة املنظّمة ،وبعد
أن أصبحت خطّة التد ّخل واضحة املعامل بالنسبة إىل صانعي القرار يف املنظّمة ،فقد بات
باإلمكان االنتقال إىل مرحلة تصميم املرشوع (أو املشاريع) ،الّذي سيساهم تنفيذه تق ّد ًما
ملموسا عىل مستوى القضيّة املشرتكة الّتي تو ّد املنظّمة معالجتها.
ً
وسيشمل هذا القسم مواضيع تتّصل بتفاصيل تصميم املرشوع ،والخطوات الّتي ستت ّم مبشاركة
املعنيّني ،من أجل توضيح مسار العمل لجميع املشاركني/ات ،والت ّخاذ القرارت املناسبة والواضحة
أيضا تحليل املشكلة
ضمن سياق املرشوع .هذا من ناحية ،أ ّما من ناحية ثانية ،فسيشمل ً
والخاصة ،ونظريّة التغيري(theory of
األساسيّة واملشاكل املتّصلة بها ،وصياغة األهداف العا ّمة
ّ
 )changeاملنشود ،والّتي ستتبناها املنظّمة يف سياق تنفيذ املرشوع .إضافة إىل ذلك ،فسيكون
املنطقي ،والخطّة
هناك فصل يعرض لصياغة الورقة املفهوميّة (املُقرتح األ ّو ّيل) ،واإلطار
ّ
التنفيذيّة ،واملوازنة.
من امله ّم االنتباه ،يف أثناء عمليّة تصميم مرشوع تشاريكّ وتخطيطه ،معارف املشاركني يف
العمليّة ،ومهاراتهم ،وإجراءات القرار املحلّيّة ،ونظم االت ّصال املحلّيّة ،والهيكليّات التنظيميّة
املحل أو املستبعدة منه ،ميكن أن
املوجودة .فإ ّن فهم مصادر الق ّوة املوجودة يف صنع القرار ّ ّ
ترشد إىل معرفة األمور الحرجة يف العمليّة التنظيميّة ،وتوضيح القدرات الف ّنيّة الذاتيّة..
املنهجي
املؤسسيّة للمنظّمة ،وهي ال تتوقّف فقط عىل التو ّجه
كام يجب معرفة القدرة ّ
ّ
أيضا عىل إجراءات املرشوع ،يف التخطيط والتنفيذ
واملفاهيمي للعاملني يف املرشوع ،وإنّ ا ً
ّ
يل والتغذية العكس ّية ،وعىل
والتواصل الداخ ّ
الربط بني هذه اإلجراءات وعمل ّية التصميم
والتخطيط محلّ ًّيا.
وبعد ذلك ،ينبغي االهتامم بالجوانب
املرتابطة اآلتية:
( )1غايات املرشوع وإسرتاتيج ّياته
( )2املقاربة الف ّن ّية للمرشوع ،وأساليبها
وأدواتها
( )3تنظيم املرشوع وإدارته
املؤسس ّية (التشبيك)
( )4تنمية الروابط ّ
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تصميم املشـروع ()1

أي مرشوع ،ترتبط بالطريقة الّتي ت ّم بها تحديد املشكلة
إ ّن فاعليّة الحلول الّتي يطرحها ّ
وفهمها وتحليلها .لذا فمن املستحسن عرض املشاكل الّتي من املفرتض أن يق ّدم لها
املرشوع حلولً بشكل واضح ،وكذلك الحاجات املفرتض تغطيتها .ويجب أن يكون تعريف
املحوري للمشكلة ،وأن ينفذ إىل عمقها
املشكلة مركّ ًزا ،وأن يعكس بصورة دقيقة الجزء
ّ
وألّ يكتفي مبظاهرها.

أ ّما املحاور األخرى ،إضافة إىل كيف ّية صياغة بنية املرشوع وتصميمه ،فهي تتناول عمل ّية
والخاصة ،ونظريّة التغيري  Theory of changeالّتي يتب ّناها املرشوع.
تحديد األهداف العا ّمة
ّ
املعني ،كام أ ّن
ومتثّل األهداف العا ّمة ،التغيري املحتمل واملرغوب فيه يف واقع املجتمع
ّ
أنشطة املرشوع تساهم يف الوصول إىل هذه األهداف ،ومتكّن يف ح ّد ذاتها من مساعدة
رشا للوضع ّية الّتي ت ّم تقدميها
فريق العمل للسري يف هذا االتّجاه .ويجب أن تشكّل جوابًا مبا ً
يف توصيف املشكلة.
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 -1تصميم املرشوع
هذه هي املرحلة الثانية من دورة حياة املرشوع.

الربنامج :وهو عبارة عن مجموعة من املشاريع ذات غايات عا ّمة ومشرتكة.
وميكن أن تكون الربامج قطاع ّية (تطال قطا ًعا واح ًدا فقط) ،أو متع ّددة القطاعات (وفق
قطاعات التنمية الّتي ت ّم اختيارها) .ومن املمكن أن تض ّم الربامج مشاريع متوازية (يت ّم
تنفيذها م ًعا يف الوقت نفسه) أو مشاريع متتالية (تنفّذ يف سياقات زمنيّة متالحقة).

ما هو تصميم املرشوع؟

إ ّن تصميم املرشوع هو مبثابة املرحلة التنفيذيّة األ ّول ّية من املرشوع،
لكل العنارص الرئيسة له ،وتحديد
حيث تت ّم خاللها عمل ّية التخطيط ّ
معايري نجاحه ،وصياغة نتائجه الرئيسة ،وتوقّع تكاليفه ومستلزماته.
وتهدف هذه املرحلة إىل تحديد النتائج املتوقّعة من املرشوع ،وتوضيح
طريقة الوصول إليها ،وذلك من خالل:
 أهداف مح ّددة وواقع ّية
 أنشطة واضحة ومتكاملة تت ّم ضمن امل ّدة الزمن ّية املتّفق عليها،
وبحسب التكاليف املرصودة لذلك.
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 .2تحليل املشكلة

بعد القيام بعمل ّية تحديد أصحاب املصلحة ،ومدى تأثريهم يف املرشوع ،وبعد التأكّد من
معرفة آراء جميع املؤث ّرين ،وفهم مواقفهم ،وتحديد قدراتهم ،يت ّم االنتقال إىل تحليل املشكلة
الرئيسة املتعلّقة بالقض ّية.

ما هو تحليل املشكلة؟

يت ّم تحليل املشكلة استنا ًدا إىل دراسة وافية للمشكلة املح ّددة ،عرب التع ّمق يف إيضاح أسبابها
وآثارها ،وذلك بغية اتّخاذ القرار برضورة مواجهتها ،وتحديد السبيل إىل ذلك.
إ ّن عمل ّية تحليل املشكلة الرئيسة تتحقّق من خالل خطوات تطبيق ّية مح ّددة ،تؤكّد (عمل ًّيا)
رضورة مشاركة جميع املعن ّيني يف سائر خطوات التحليل ،وذلك بوساطة األداة املنهج ّية
التحليل ّية املعروفة بـ «شجرة املشكالت».
وت ُستخدم منهجيّة «شجرة املشكالت» لتحديد املشاكل الرئيسة وتحليل أسبابها وآثارها ،وهي
تخطيطي للمرشوع ،بنا ًء عىل أهداف واضحة للتد ّخل الّذي س ُيقام،
تساعد عىل رسم تص ّور
ّ
تسمح بالقدرة عىل التحكّم بتفاصيل الخطّة وبكيف ّية تحقيق الغاية .كام توضح «شجرة
املشكالت» العالقة السبب ّية ،والّتي أ ّدت إىل وجود املشكلة ،كام تُربز اآلثار الناجمة عنها.

الخاصة بشجرة املشكالت
عمل
تطبيقي :الخطوات ّ
ّ
ذهني بشأن المشاكل الّتي يراها /تراها المشاركون /المشاركات ذات
الخطوة رقم  :1إجراء عصف
ّ
أولويّة.
هذه الخطوة يمكن أن تكون إ ّما مفتوحة تما ًما (من دون أفكار ُمسبقة بشأن ما قد تكون عليه
المشاكل ذات األولويّة بالنسبة إلى المشاركين /المشاركات) ،أو أكثر توجي ًها (تح ّدد مشاكل
لي لمعلومات حال ّية ،وعلى
«معروفة» ذات أولويّة عالية) ،أو موضوع ّية (تقوم على تحليل أ ّو ّ
مشاورات مع األطراف المعن ّية خالل مرحلة التقدير) .ومن المه ّم االتّفاق أ ّو ًل بشأن تعريف
«المشكلة»( .انظر /ي التعريف المذكور في داخل الفصل).
الذهني ،واالتّفاق على
الخطوة رقم  :2االنطالق من المشاكل الّتي ت ّم تحديدها خالل العصف
ّ
لب المشكلة.
تحديد المشكلة الرئيسة أو ّ
الحيوي من العمليّة .ويتطلّب توافقًا قويًّا فيما بين آراء المجموعة .وينبغي خالل
هذا هو الجزء
ّ
هذه العمل ّية قيام أعضاء المجموعة بالتحقّق من تحديدهم المشكلة الرئيسة تحدي ًدا صحي ًحا،
ومن أنّها ذات صلة بعملهم.
اكتب /اكتبي صلب المشكلة على ورقة الصقة أو بطاقة ،ومن ث ّم قم /قومي بلصقها أو بتعليقها
على منتصف الجدار أو األرض ّية .وهذه ستشكّل جذع الشجرة .ولتبسيط العمل ّية ،يكون من األفضل،
عادة ،التركيز في مشكلة رئيسة واحدة في وقت واحد.
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هرمي لألسباب والنتائج.
الخطوة رقم  :3ابدأ /ابدئي بإنشاء تسلسل
ّ
• ح ّدد/ي أسباب المشكلة الرئيسة ،بسؤال «لماذا؟» ،حتّى تصل /ي إلى نقطة ال يمكنك
الذهاب إلى أبعد منها .وقد يكون لبعض المشاكل أكثر من سبب واحد .ث ّم ضع /ي تحت المشكلة
الرئيسة ،المشاكل المسبّبة لها بشكل مباشر ،وتكون هذه الجذور.
• ح ّدد/ي اآلثار المترتّبة على المشكلة الرئيسة ،بسؤال «ما الّذي سيحدث بعد ذلك؟»،
حتّى تصل /ي إلى نقطة ال يمكنك الذهاب إلى أبعد منها .وقد يكون لبعض المشاكل أكثر من
مفعول واحد .ث ّم ضع /ي فوق جذع الشجرة المشاكل الّتي يت ّم تحديدها كآثار مباشرة للمشكلة
األساس ّية .وتكون هذه الفروع.
ث ّم يجري بعد ذلك ،فرز جميع المشاكل األخرى بالطريقة نفسها .وإذا كان هناك سببان أو أكثر
التوضيحي.
يشتركان في إنتاج مفعول واحد ،فال ب ّد من وضعهما على المستوى نفسه في الرسم
ّ
ويتعيّن عليك القيام بتشجيع المناقشة ،وضمان شعور المشاركين بقدرتهم على تحريك البطاقات
والورق الالصق ،من مكان إلى آخر حول الشجرة.
الخطوة رقم  :4قم /قومي بوضع « « لربط المشاكل بمس ّبباتها .و اربط /ي بـ» « المشكلة بآثارها.
التوضيحي.
الخطوة رقم  :5استعراض الرسم
ّ
كل مشكلة تؤ ّدي منطق ًّيا إلى المشكلة التالية .واسأل /ي
تف ّحص /ي شجرة المشكلة للتأكّد من أ ّن ّ
نفسك/المجموعة :هل ما زالت هناك مشاكل مه ّمة لم يَرِد ذكرها حتّى اآلن؟ إذا كان األمر كذلك،
ح ّدد/ي تلك المشاكل ،وضعها /وضعيها في المكان المناسب.
الخطوة رقم  :6توحيد المشاكل.
في هذه المرحلة ،قد يكون من المفيد تجميع المشاكل الّتي تظهر م ّرات ع ّدة في الشجرة ،وإزالة
بعض الطبقات من شجرة المشكالت ،وذلك للتركيز على أه ّم األسباب والنتائج للمشكلة الرئيسة
الّتي ت ّم تحديدها.
التوضيحي.
الخطوة رقم  :7قم /قومي بتحضير نسخة من الرسم
ّ
كسجل ،أو التقط /ي صورة لها.
ّ
انسخ/ي شجرة المشكالت على ورقة واحدة لحفظها

مفعول

مفعول

مفعول

املشكلة الرئيسية
ملاذا؟
ملاذا؟
ملاذا؟
السبب 1
السبب 1
السبب 1
ملاذا؟
ملاذا؟
ملاذا؟
س  1-3س 2-3
س  1-2س  2-2س 2-3
س  1-1س 2-1
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 .3الغاية و األهداف

هناك أربعة مستويات لألهداف:
 .1الغاية ()Goal

هي النتيجة البعيدة األجل ،الّتي يسعى التدخّل
إلى تحقيقها ،والّتي تؤثّر فيها عوامل خارج ّية ال
ُيمكن التحكّم بها ،أو السيطرة عليها.

 .2الحصائل ()Outcomes

هي النتائج الرئيسة الّتي يسعى التدخّل إلى
تحقيقها ،بهدف المساهمة في الوصول إلى
الغاية .وعادة ما تكون الحصائل على شكل
تغييرات تطال المستويات اآلتية:
 المعارف
 المواقف
 الممارسات (السلوكيات)

تتم ّيز صياغة الهدف باقتصارها على جملة

تحفيزي وخالية من
واحدة (مضمونها
ّ
اللغوي) ،وتحمل مواصفات الهدف
التعقيد
ّ
الذكي ( )SMARTاآلتية:
ّ

محددة S: specific

ّ
 قابلة للقياس M: measurable
 قابلة للتحقيق A: achievable
 مرتبطة بالغاية R: Relevant

مدة زمن ّية T: Time bound

محددة خالل ّ
ّ

 .3املُخ َرجات ()Outputs

هي اإلنجازات الّتي يمكن التحقّق منها (أي المنتجات والسلع والخدمات الملموسة وغيرها
من النتائج المباشرة ،الّتي تؤ ّدي إلى تحقيق الحصائل .)outcomes

 .4األهداف ()Objectives

هي النتيجة المقصودة ،والّتي نأمل أن يحقّقها التدخّل.
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الخاصة بـ»شجرة املشكالت» ،أصبح من املمكن
بعد القيام بتحليل املشكلة بوساطة الخطوات
ّ
العمل ملعرفة كيفيّة التد ّخل ،وتحديد الحلول الّتي ميكن أن تتحقّق .لذلك يجب تحويل
«شجرة املشكالت» إىل «شجرة أهداف».
«شجرة األهداف» هي أداة تخطيط للمرشوع ،ومن ميزاتها أنّها:
 تساعد عىل تحليل األهداف بطريقة أكرث قابل ّية لإلدارة
كحل أفضل لجميع جوانب
يل املرغوب فيه ّ
 تساعد عىل تحديد الوضع املستقب ّ
املشكلة الّتي ت ّم تحليلها
الخاصة بهم
 تس ّهل عىل املعن ّيني تحديد خيارات التد ّخل
ّ

تطبيقي :خطوات شجرة األهداف
عمل
ّ

الخطوة رقم  :1قم /قومي بإنشاء شجرة األهداف مستخد ًما /مستخدمة شجرة المشكالت
كأساس.
كل المشاكل الموجودة في شجرة المشكالت إلى بيانات إيجاب ّية ،من خالل إعادة
ح ّول /ي ّ
صياغة األوضاع السلب ّية كأوضاع إيجاب ّية مرغوب فيها .ث ّم أ ِعد /أعيدي رسم شكل شجرة
المشكالت ،مع اإلبقاء على األهداف في أماكن المشاكل نفسها.
يجري إنشاء شجرة األهداف من خالل النظر إلى االحتياجات الناشئة من المشاكل ،واالحتياجات
الّتي تشكّل الرابط بين المشاكل واألهداف.
الهدف
الحاجة 
المشكلة
ضعف القدرة على إدارة الكوارث وسائل التخفيف من آثار الكوارث تحسين قدرة المجتمع المحل ّّي
على التأ ّهب للكوارث ومواجهتها
فيالمجتمعاتالمحلّ ّية

ضعف القدرة على إدارة الكوارث في المجتمعات المحلّ ّية وسائل التخفيف من آثار
الكوارث تحسين قدرة المجتمع المحل ّّي على التأ ّهب للكوارث ومواجهتها
الخطوة رقم  :2التحقّق من المنطق (العالقات بين األسباب والنتائج) للتأكّد من أ ّن الهدف
معقول.
األقل سيساعد على تحقيق األهداف ذات المستوى
هل تحقيق األهداف ذات المستوى ّ
األعلى؟ ع ّدل/ي األهداف ،إذا لزم األمر ،عن طريق اآلتي:
• تنقيح البيانات
• إضافة أهداف جديدة ،إذا كان ذلك يبدو مالئ ًما وضروريًّا لتحقيق الهدف األه ّم
• إزالة األهداف الّتي ال تبدو مناسبة أو ضروريّة
قد تكون بالقرب من جذع الشجرة بعض األسباب الّتي تكون عا ّمة ج ًّدا ،بحيث ال يمكن
وبدل من ذلك ،يمكن
تحويلها إلى أهداف يمكن معالجتها بسهولة عن طريق تد ّخل ماً .
اعتبارها كعوامل خارجيّة ،يجب مراعاتها وتقديرها للتأكّد من جدوى التد ّخل.
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تطبيقي :وضع نظر ّية التغيري
عمل
ّ
 .1اكتب/ي غاية المشروع( )goalعلى ورقة بشكل واضح وضعها /ضعيها جان ًبا.
(كل
 .2اكتب /ي الحصائل ( )outcomesالّتي ت ّم وضعها على أوراق ،وضعها /ضعيها جان ًبا ّ
فكرة على ورقة).
(كل فكرة
 .3اكتب /ي المخرجات ( )outputالّتي ت ّم وضعها على أوراق وضعها /ضعيها جانبًا ّ
على ورقة).
(كل فكرة على ورقة).
 .4اكتب /ي النتائج المرغوبة ّ
(كل فكرة على ورقة).
 .5فكّر /ي في طريقة العمل واكتبها /اكتبيها ّ
 .6قم /قومي بلصق األوراق على الحائط بالشكل الموجود في الرسم الالحق.
المنطقي) (.)So That Chains
 .7للتأكّد من التراتب ّية ،اطرح سؤال «لكي» ...ماذا؟ « (التسلسل
ّ
طريقة العمل:
 )1لكي نحصل على مخرجات  ))outputماذا؟
 )2لكي يتحقق لدينا حاصل ( )outcomeماذا؟
 )3لكي نصل إلى نتيجة ( )Resultماذا؟
 )4لكي نصل إلى الغاية ( )goalماذا؟
ألي مسار نختاره.
مالحظة :من المستحسن القيام بهذه الخطوات ّ
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تصمـيم املرشوع ()2

إ ّن مرحلة تصميم املرشوع هي املرحلة األكرث دقّة يف دورة املرشوع .حيث يقوم فريق تصميم
املرشوع بالعمل عىل تفعيل مشاركة املعن ّيني ،لتحديد حاجاتهم ،واألخذ بتطلّعاتهم من جهة،
والتوفيق بينها وبني إسرتاتيج ّية املنظّمة ورشكائها من جهة أخرى.
وكل ما تتض ّمنه من:
يقرتح هذا الفصل مسا ًرا تشارك ًّيا لعمل ّية تصميم املرشوع بكامل تفاصيلهّ ،
 الورقة املفهوميّة (مقرتح املرشوع)
املنطقي
 اإلطار
ّ
 الخطّة التنفيذيّة
 املوازنة

 -1الورقة املفهوم ّية ()Concept Paper
تصف الورقة املفهوم ّية غاية املرشوع ( )goalوحصائله ( )outcomesاملتوقّعة ،وهي مخترص
توضيحي لفكرة املرشوع وقض ّيته ،صالحة لتسليمها إىل املم ّولني املُحتَ َملني.
متهيدي
ّ
ّ

هدف الورقة املفهوم ّية ()Concept Paper

من وجهة نظر املنظّمة :تهدف الورقة املفهوم ّية إىل إقناع الجهات املانحة بتمويل فكرة املرشوع
تستحق
أو تب ّنيها .وهي عبارة عن تص ّور يتالقى مع اهتامم الجهات املانحة ،وتثبت أ ّن الفكرة املُقرتحة
ّ
املزيد من البحث.
من وجهة نظر الجهات املانحة\ املم ّولني :تهدف الورقة املفهوم ّية إىل مساعدة املنظّامت
عىل تطوير ُمقرتحات املشاريع بشكل منظّم ،وتوفّر الوقت عىل املم ّولني من خالل إلغاء
املقرتحات الّتي ال احتامل لتمويلها.




محتويات الورقة املفهوم ّية ()Concept Paper
 .1املقدّ مة

معلومات عن املم ّول (إلثبات مه ّمة املم ّول ،وأنواع املشاريع الّتي يدعمها بشكل عا ّم)
معلومات عن املنظّمة (الخطّة اإلسرتاتج ّية ،الرؤية ،وامله ّمة /الرسالة -وصف الشبكات الّتي
تنتمي إليها املنظّمة)




 .2الغرض

أي أدلّة لدعم املشكلة ورشحها ،ولدعم املرشوع املقرتح
معلومات عن املشكلة والحاجاتّ :
ستحسن مشاركة معلومات عن مشاريع وإنجازات متعلقّة بهذه املشكلة سبق ملنظّامت
(من امل ُ َ
أخرى أن عملت عليها)
من خالل هذه الطريقةُ ،يكن إقناع الجهة املانحة أ ّن هناك املزيد من العمل يتو ّجب القيام به.





 .3وصف املرشوع





رشح غاية املرشوع وأهدافه
رشح منهج ّية العمل املقرتحة ،والفرتة الزمن ّية الالزمة ،واملوارد املا ّديّة الالزمة ،بشكل عا ّم وبسيط
رشح الحصائل واآلثار املتوقّعة
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 .4كيف ّية االتّصال باملنظّمة

معلومات عن كيف ّية تواصل املم ّول
باملنظّمة

نصائح:

 استخدام عنوان للمشروع يجذب االنتباه

 استخدام لغة واضحة ومبن ّية على األفعال

 شرح المفاهيم األساس ّية بكلمات بسيطة
 من األفضل ّ
تتضمن الورقة أكثر من  5صفحات
أل
ّ

تطبيقي :تصميم الورقة املفهوم ّية ()Concept Paper
عمل
ّ
 .1اكتب /ي المقدّ مة:
 ل ّخص /ي معلومات عن المم ّول
 اكتب /ي معلومات عن المنظّمة (الخطّة اإلستراتج ّية ،الرؤية ،والمه ّمة -وصف
الشبكات الّتي تنتمي اليها المنظّمة)
 .2اكتب /ي الغرض:
 اكتب /ي معلومات عن المشكلة والحاجات
أي أدلّة لدعم المشكلة وشرحها ،ولدعم المشروع المقترح
 أضف /أضيفي ّ
.3اكتب /ي وصفًا للمشروع:
 اكتب /ي شرح غاية المشروع وأهدافه
 بشكل عا ّم وبسيط اشرح /ي المنهج ّية المقترحة والفترة الزمن ّية الالزمة والموارد
الما ّديّة الالزمة
 اشرح /ي الحصائل واآلثار المتوقّعة
 .4ضع /ي معلومات عن كيفيّة االت ّصال بالمنظّمة
المعني بالتواصل
 .5ح ّدد /ي الشخص
ّ
وكل الوسائل الّتي تعتمدها /تعتمدينها للنواصل
اإللكتروني ّ
 .6اكتب /ي أرقام الهواتف والبريد
ّ
 .7اكتب /ي عنوان مكتب المنظّمة

املنطقي ()Log Frame
 .2اإلطار
ّ

املنطقي هو أداة تتم ّيز بالديناميك ّية ،ت ُبنى يف مرحلة تصميم املرشوع ،وتسمح بإعادة
اإلطار
ّ
تقييم التد ّخل بحسب مستج ّدات صريورة العمل ورضوراتها ،عىل مدار املرشوع .وهي تُستخ َدم
للمساعدة عىل تصميم املشاريع ،وتنفيذها ،ورصدها وتقييمها.

هرمي لعالقات السبب والنتيجة ،يساهم يف توجيه العمل ووصوله إىل النتيجة
إنّه منوذج
ّ
النهائيّة املنشودة .ويت ّم استخدام املدخالت /املعطيات ( )Inputsللقيام بأنشطة تؤ ّدي إىل
تحديد املخرجات ( ،)outputsوالّتي تؤ ّدي إىل تحقيق النتائج الّتي تسهم بدورها يف التأثريات.
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املنطقي:
الهدف من إعداد اإلطار
ّ

 -1إعادة تقييم خطّة التد ّخل
 -2تصميم املشاريع ،وتنفيذها ،ورصدها وتقييمها

املنطقي مبا يأيت:
و ُيلخّص اإلطار
ّ

ما سيت ّم تحقيقه (مختلف مستويات األهداف ( ،)objectivesاملُخرجات (،)outputs
الحصائل( ،)outcomesالغاية() )goal
كيف ّية تحقيق ذلك (األنشطة ())activities
(املؤشات() )indicators
كيف ّية قياس التغيري
ّ
كيف ّية جمع املعلومات ومصادرها (وسائل التحقّق)
يتعي معرفته واإلملام به (مجموعة من االفرتاضات )Assumptions
ما الّذي ّ







املنطقي الشكل اآليت:
يأخذ اإلطار
ّ
األهداف Objectives

المؤشّ رات Indicators

الغاية ()Goals
الحصائل ()Outcomes
ال ُمخرجات ()Outputs

الغاية

(ما سيت ّم تحقيقه)

(كيف ّية قياس التغيير)

وسائل
التحقق Meansاالفتراضات Assumptions
of Verification
(ما يتعين معرفته واإللمام به)

(مكان /كيف ّية الحصول على المعلومات)

ّ

الغاية

الغاية

األنشطة ()Activities

عمل
املنطقي
تطبيقي :إعداد اإلطار
ّ
ّ
المنطقي في الجدول التالي ،موض ًحا /موضح ًة ًّ
كل من:
امأل /إملئي بعناية اإلطار
ّ
المؤشّ رات
االفتراضات
وسائل التحقّق




األهداف Objectives

المؤشّ رات Indicators

الغاية ()Goals
الحصائل ()Outcomes
ال ُمخرجات ()Outputs

الغاية

(ما سيت ّم تحقيقه)

(كيف ّية قياس التغيير)

وسائل
التحقق Meansاالفتراضات Assumptions
of Verification
(ما يتعين معرفته واإللمام به)

(مكان /كيف ّية الحصول على المعلومات)

الغاية

ّ

الغاية

األنشطة ()Activities
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املؤشات؟ ()Indicators
ما هي ّ
هي أداة للتقييم وات ّخاذ القرار (تعديالت التوجيه وتصحيح املراجعة) ومتكّن من قياس الحالة
(النوعي أو الك ّم ّي) يصف عمو ًما
املؤش
معيّ .
أو االت ّجاه بطريقة موضوع ّية نسب ًّيا ،ويف وقت ّ
ّ
حالة استجابة ال ُيكن أخذ قرار مبارش فيها.
املؤشات ،أن تكون:
ومن خصائص ّ
مح ّددة (من ،ماذا ،أين؟)
قابلة للقياس (كم؟)
قابلة للتحقيق (إمكانية القياس وواقع ّيته) [مكان مح ّدد]
مالمئة
زمني مح ّدد (متى؟)
يف إطار ّ






ما هي وسائل التحقّق؟ ()Means of Verification

هي الطريقة الفعل ّية الّتي سيت ّم من خاللها جمع املعلومات ،لرصد ما يت ّم إحرازه من تق ّدم
ونجاح بشأن من خالل؟ التد ّخل ،وتقييمه.
خاصة ،ودراسات استقصائ ّية ،ومالحظات،
مثال :تقارير أو معلومات ت ّم جمعها من دراسات ّ
وسجلت إداريّة ،وتقارير مرحل ّية ،وحسابات املشاريع ،واإلحصاءات الرسم ّية ،والتقارير الّتي
ّ
تل ّخص البحوث األساس ّية...

ما هي االفرتاضات؟ ()Assumptions

إنّها العوامل الخارج ّية امله ّمة ،والّتي تؤث ّر (سل ًبا أو إيجابًا) يف نجاح املرشوع ،وهي األمور
املحتملة الحدوث ،والخارجة عن قدرة التحكّم املبارشة لدى الجهة املنفّذة للمرشوع.
خطوات لتحديد االفرتاضات:
 .1تحديد العوامل/املخاطر الخارجيّة الحاسمة
رضوري للنجاح
 .2ذكر العامل كرشط إيجا ّيب
ّ
 .3مواءمة االفرتاض هدفًا مح ّد ًدا
 .4التحقّق من أه ّم ّية هذا االفرتاض يف الواقع
 .5التأكّد من أ ّن االفرتاض يقع حقًّا خارج نطاق سيطرة التد ّخل
 .6التحقّق من أ ّن االفرتاض محتمل الوقوع
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 .3الخطّة التنفيذ ّية

إ ّن عمل ّية إعداد الخطّة التنفيذيّة ،هي اإلطار الّذي ينظّم التفكري يف كيف ّية تنفيذ األنشطة،
وتحديد الوقت الالزم ،واملُدخالت واملسؤول ّيات واألدوار الرضوريّة.
النشاط ()Activity
المدخالت ()Inputs
هيالمواردالضروريّةلتنفيذاألنشطة  -النشاط هو مزيج من عدّة مها ّم،
تستهدفجميعهاالهدفنفسه.
(المال ّيةوالما ّديّةوالبشريّة).
 األنشطة هي أدنى مستوى مناإلجراءات الّتي تحتاج إلى التخطيط.
ويمكن التفكير في األنشطة عند
طرح األسئلة اآلتية:
* ما الّذي يُفترض القيام به كي يتحقّق
الهدف؟
* هل يمكن للمجموعة القيام بهذه
األنشطة؟

المها ّم ()Task
هي أبسط اإلجراءات الّتي يجب
القيام بها لحدوث النشاط وتحقيق
أهدافه.
يمكن التفكير بالمها ّم عند طرح
األسئلةاآلتية:
ما الّذي يجب القيام به
لتنفيذالنشاطالمقترح؟
ما متطلّبات إنجاز هذه
المها ّم؟
يجب التفكير في مجموعة المها ّم
الّتي يجب القيام بها من أجل تحقيق
ال ُمخرجات ()outputs
ثم الحصائل فالغاية).
(ومن ّ

لكل األنشطة واألعامل املح ّددة ،والّتي تنوي املجموعة
كامل ّ
تفصيل ً
ً
تتض ّمن الخطّة التنفيذيّة
القيام بها.
كل األنشطة ضمن جدول ،ليك تشكّل
كل نشاط عىل حدة ،يت ّم جمع ّ
وبعد االنتهاء من تصميم ّ
ستحسن التأكّد من احتواء الخطّة التنفيذيّة األمور اآلتية:
الخطّة التنفيذيّة للمرشوع .ومن امل ُ َ
الزمني
 .1اإلطار
ّ
 .2الشخص املسؤول
 .3األدوات واللوازم املطلوبة
 .4املوارد املاليّة املتو ّجبة لحسن سري العمل

تطبيقي :الخطّة التنفيذيّة
عمل
ّ

 .1قم /قومي بلصق قطعة قماش مربّعة كبيرة على حائط كبير.
ّ
الخط يشير إلى النتائج (وسيتض ّمن ال ُمخرجات ()outputs
 .2ارسم /ي خطًّا عموديًّا .هذا
والحصائل (.))outcomes
 .3ارسم /ي خطًّا أفق ًّيا .هذا ّ
الخط يشير إلى المدّ ة الزمنية.
مائل .هذا ّ
 .4ارسم /ي خطًّا ً
الخط يشير إلى الغاية(.)goal

 .5قم /قومي بكتابة الكلمات التالية بطريقة واضحة على أوراق بيضاء:
النتائج
المخرجات()outputs
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الحصائل ()outcomes
المدّ ة الزمن ّية
الغاية ()goal
 .6قم /قومي بلصق هذه األوراق في المكان المناسب ،وفق الرسم أدناه:

على ورقة خضراء اللون ،حدّ د /ي األنشطة الّتي ستتحقّق من خاللها أهداف
.7
كل هدف باألنشطة الّتي تحقّقه (أي أنّ الهدف  ،1يتحقّق من
المشروع ،وأعطها رق ًما يربط ّ
خالل النشاط  1.1ومن خالل النشاط )1.2
لكل نشاط المها ّم الواجب القيام بها إلتمام النشاط،
على ورقة صفراء اللون ،حدّ د /ي ّ
.8
وأعطها رق ًما يربطها بالنشاط الّذي تت ّممه ،وبالهدف الّذي تحقّقه ( أي أنّ النشاط  2.1يت ّمم
من خالل المه ّمة  2.1.1والمه ّمة  2.1.2والمه ّمة ).... 2.1.3
لكل مه ّمة المدّ ة الزمن ّية الالزمة لها ،كي تتمكّن /ي من احتساب الوقت
حدّ د /ي ّ
.9
الالزم للنشاط على ّ
األفقي
الخط
ّ
كل مه ّمة اسم الشخص المسؤول عنها (أو
 .10على ورقة زرقاء س ّجل /ي بالقرب من ّ
دوره)
لكل مه ّمة وعلّقها /علّقيها
 .11على ورقة زهريّة س ّجل /ي اللوازم أو األدوات الالزمة ّ
بالقرب منها
بكل مه ّمة (بشريّة أو ما ّديّة) وس ّجلها/
الخاصة ّ
 .12قم /قومي باحتساب التكاليف
ّ
س ّجليها على ورقة حمراء اللون وعلّقها /علّقيها بالقرب منها
كل األوراق المل ّونة في أماكنها بشكل واضح ،وراجع /ي إن كان
 .13قم /قومي بلصق ّ
احتسابك الوقت والموارد والتكاليف مناس ًبا أو يحتاج إلى تعديل.
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منوذج

 .14عند االتّفاق على الصيغة النهائ ّية ،قم /قومي بملء الجدول اآلتي (جدول المها ّم):
الهدف 3
النشاط 3.1
متى تنتهي؟

متى تبدأ؟

المسؤول عنها

األدوات الالزمة

التكلفة

مه ّمة 3.1.1
مه ّمة 3.1.2
مه ّمة 3.1.3
مه ّمة 3.1.4
							
 .15قم /قومي بتوزيع األهداف واألنشطة وفق الجدول التالي ،لوضع الخطّة الزمن ّية للمشروع:
الهدف النشاط الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر
1

2

x
x

x

x
x
x

x

x

x
3

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

 .16استنا ًدا إلى (جدول المها ّم) فكّر /ي تفصيل ًّيا في النقاط التالية ،وفي التكاليف المتعلّقة
بكل منها:
ّ
 ما الموارد البشر ّية والخبرات ،ومدّ ة عملها ،وتكلفتها؟ ما الموارد الما ّديّة والمعدّ ات المطلوبة ،وك ّميتها ،ومواصفاتها ،وتكلفتها؟ -ما الموارد المال ّية المتو ّجبة من أجل حسن سير العمل؟
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 .4املوازنة

إ ّن عمل ّية إعداد الخطّة التنفيذيّة ،هي اإلطار الّذي ينظّم التفكري يف كيف ّية تنفيذ األنشطة،
وتحديد الوقت الالزم ،واملُدخالت واملسؤول ّيات واألدوار الرضوريّة.

املوازنة ()Budget

هي الرتجمة العدديّة (باألرقام) للخطّة التنفيذيّة املوضوعة من قبل فريق تصميم املرشوع،
لتنفيذها خالل فرتة زمن ّية مح ّددة ،وتأخذ هذه الرتجمة العدديّة (باألرقام) الشكلني اآلتيني:
 الرتجمة العدديّة اإلداريّة :وهي ترجمة أهداف املنظّمة باألرقام واألعداد
 الرتجمة العدديّة املال ّية :وهي ترجمة مال ّية ألهداف عمل املنظّمة وخطّتها ،وبالتايل
هي التقييم املا ّيل للموازنة اإلداريّة

املوازنة املال ّية تتض ّمن:

.1جدول املصاريف اإلداريّة واملصاريف الّتي ستنتج من تنفيذ املشاريع ،وترقّب املداخيل ،لتغطية
هذه املصاريف
.2جدول تدفّق األموال والتغيري املرتقب يف وضع املنظّمة املا ّيل.
ّ
ّ
ويتم بناؤها
خطة مال ّية.
خطة العمل إلى
الموازنة هي تحويل
ّ
ّ
الزمني.
من خالل الخطة التنفيذيّة واإلطار
ّ

تحضري املوازنة:

يتض ّمن وضع املوازنة تحضري الجداول والكشوفات اآلتية:
 كشف املداخيل واملصاريف املرتقبة
  جدول تدفّق األموال خالل الفرتة الزمنيّة
  توقّع للميزان ّية العموم ّية النهائ ّية ،ووضع املنظّمة املا ّيل ،يف نهاية الفرتة.
تغيها ،وهي:
يتو ّجب ربط أرقام املوازنة ّ
مبؤشات ع ّدة ،تؤث ّر مبارشة يف املوازنة يف حال ّ
 سعر رصف العملة
 نسبة التض ّخم
 البلد املنشأ للّوازم واملع ّدات واملوا ّد.
تمت إليها
فترض أن تحتوي الموازنة
من ُ
العامة للمشروع سائر البنود ا ّلتي ّ
ّ
الم َ
ً
اإلشارة سابقا ،إضافة إلى البنود المرتبطة بالرصد والتقييم ،واإلعالن ،وإعداد التقارير
تضم بعض األبحاث المحدودة ودراسات األثر .)...
أن
ّ
(ومن الممكن ّ
التوسع في مواضيع الرصد والتقييم واإلعالن والتقارير في فصول
سيتم
مالحظة:
ّ
ّ
ّ
الحقة من هذا الكت ّيب ،وبخاصة فيما يتعلق بإعداد ميزان ّيات تلك المواضيع .وهناك
ّ
العامة.
يتجزأ من الموازنة
ألن تلك الموازنات التفصيل ّية هي جزء ال
ّ
ضرورة للتن ّبه ّ
مالحظة :من األفضل أن يكون المسؤول عن تفاصيل الموازنة
ّ
موظف لديه الخبرة في هذه األمور.
والحسابات،
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تطبيقي :الخطّة التنفيذ ّية
عمل
ّ
.1
.2
.3
.4

ملف Excel
قم /قومي بفتح ّ
تم جمعها في العمل السابق
انظر /ي إلى المعلومات الّتي ّ
تم جمعها في الجدول
قارن /ي المعلومات الموجودة في الـ Excelبالمعلومات الّتي قد ّ
كل نقطة من الجدول الّذي أوجدته في الخانة المناسبة على الـ Excel
ضع /ي ّ

مثال :قد وضعت في جدولك تحت التكلفة راتب الشخص الّذي سينفّذ نشاطًا ما .اآلن يجب فتح
ملف الـ  ،Excelووضع األرقام في الخانات المناسبة.
ّ
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مقترح المشروع وتمويله
وفريق عمله

كتابة مقترح المشروع
وخطوات تمويله

كتابة مقرتح املرشوع
Proposal Writing

مقاربة الجهات
املانحة (املم ّولني)
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كتابة مقترح المشروع
وخطوات تمويله
إ ّن عمل ّية إعداد مقرتحات املشاريع هي عنرص حاسم لتأمني التمويل .والغرض من إعداد
املقرتح إقناع الجهات املانحة ملنح املرشوع املال ،وبهذا املعنى ميكن اعتبار املقرتحات عىل أنّها
طلبات .ويصدر املانح الدو ّيل عاد ًة ما يس ّمى بـ»طلب عروض» (.)request for proposals
مفصلة مبا هو مطلوب
وتت ّم دعوة منظّامت ع ّدة للتق ّدم إليها .ويوفّر طلب العروض قامئة ّ
لتقديم املقرتح ،ويذكر يف كثري من األحيان منطقة جغراف ّية مح ّددة ،وإطا ًرا زمن ًّيا ،أو مجال
كل املتطلّبات املُدرجة يف طلب
املسألة املؤ ّهلة للحصول عىل هذه املنحة .ومن امله ّم فهم ّ
تقديم العروض ج ّي ًدا ،وتلبيتها يف اإلطار املقرتح.
وأل ّن املوارد البرشيّة هي الّتي ستنفّذ املرشوع ،فإنّه من امله ّم ج ًّدا إلقاء نظرة عىل بعض
األمور املتعلّقة باملوارد البرشيّة ،منذ مرحلة استقطاب فريق العمل وصوالً إىل مرحلة إدارته.
إذ إ ّن وجود األشخاص املناسبني يف املناصب املناسبة ،هو أمر بالغ األه ّم ّية بالنسبة إىل إنتاج ّية
يتعي عىل إدارة املنظّمة أو املرشوع استثامر جهد
املنظّمة واستمرارها ،ومن ّوها وتط ّورها .لذلك ّ
كبري يف إيجاد األشخاص وتوظيفهم ،واستبقائهم ،و /أو االستغناء ع ّمن ال يستوفون املعايري
املطلوبة للعمل.
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كتابة مقرتح املرشوع
()Proposal Writing

إ ّن مقرتح املرشوع مثرة جهد عىل مستوى التخطيط التشاريكّ ،لتحسني واقع قض ّية ما ،تقوم
به املنظّمة مع الجهات املعن ّية بتلك القض ّية ،إلحداث تغيري منشود ميثّل املعن ّيني جمي ًعا .ومن
املستحسن أن تقوم املنظّمة بتحويل خطط تد ّخلها ،وفقًا مله ّمتها ورؤيتها ،إىل مشاريع قابلة
للتحقيق ،ومكتوبة بطريقة دقيقة وواضحة.
وغال ًبا ما تأيت كتابة مقرتح املرشوع من قبل املعن ّيني يف املنظّمة ،تلبية لنداء قامت به إحدى
الجهات املانحة الستدراج مقرتحات التمويل ،ملشاريع تقوم بتنفيذها املنظّمة ،تحقيقًا لألهداف
املشرتكة بينها وبني الجهات املانحة.
لكل من الجهات املانحة
فمقرتح املرشوع هو وثيقة ترشح أهداف املرشوع ،وكيف ّية تحقيقهّ ،
قبل التمويل ،ولفريق العمل ،واملعن ّيني ،عند التحضري للتنفيذ ويف أثنائه .فمقرتح املرشوع هو
أداة تساعد عىل توضيح م ّربرات املرشوع ،وعىل إظهار أه ّم ّيته ،وعىل تبيان كيف ّية تنفيذه،
وعىل إبراز نتائجه ،بشكل يس ّهل عمل ّية ات ّخاذ القرارات حوله.
عارضا
يتناول هذا الفصل موضوع كتابة مقرتح املرشوع ،مب ّي ًنا أه ّم الخطوات للقيام بذلكً ،
أه ّم اإلرشادات لتمكني املشاركني/ات يف عمل ّية كتابة مقرتحات املشاريع ،بكتابة مقرتحات
مقنعة ،وصائبة ،وذات لغة واضحة ،وموجزة وبسيطة ،وبعيدة عن املبالغة والتباهي ،توضح
املقصود منها بالضبط.

71
4/17/2019 9:59:10 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 71

 .1ملاذا كتابة مقرتح املرشوع
()Proposal Writing؟

إ ّن عمل ّية إعداد مقرتحات املشاريع عنرص حاسم لتأمني التمويل .الغرض من إعداد املقرتح
إقناع الجهات املانحة ملنح الدعم املا ّيل للمرشوع .،وعاد ًة ما يُ ِ
اإلقليمي
صدر املانح الدو ّيل (أو
ّ
املحل) ما يُس ّمى بطلب لتقديم العروض (.)request for proposals
أو ّ ّ
مفصلة مبا هو مطلوب
تت ّم دعوة املنظّامت للتق ّدم مبقرتحاتها .كام يوفّر طلب العروض ،قامئة ّ
لتقديم املقرتح .ويذكر ،يف كثري من األحيان ،منطقة جغراف ّية مح ّددة ،وإطا ًرا زمن ًّيا ،أو مجال
املسألة املؤ َّهلة للحصول عىل املنحة.
المد َرجة ضمن طلب تقديم
من
المهم ًّ
جدا ،فهم جميع المتط ّلبات ُ
ّ
ً
فهما دقيقا ،وتلبيتها بما يتوافق مع اإلطار المقترح.
العروض
ً

 .2مقرتح املرشوع

ما هو مقرتح املرشوع ()Project Proposal؟

إ ّن مقرتح املرشوع هو األداة الّتي تسمح باالنتقال إىل متويل املرشوع ،وبالتايل إىل تنفيذه .وهو
حل مشكلة مع ّينة.
يل لسلسلة من األنشطة الّتي تهدف إىل ّ
ٌ
وصف تفصي ّ
مفصل حول:
ومن امل ُ َ
فتض أن يحتوي عىل رشح ّ
 م ّربرات املرشوع
الزمني للتنفيذ
 األنشطة ،والتسلسل
ّ
 منهج ّية العمل
 املوارد البرشيّة واملا ّديّة واملال ّية املطلوبة
 النتائج املتوقّعة

مقرتح املرشوع
خطوات رضوريّة قبل إعداد املُق َرتح:
الزمني املنصوص
 .1تحديد ما إذا كانت املنظّمة جاهزة لتقديم ُمقرتح ُمنافس ضمن اإلطار
ّ
عليه لتقديم طلبات التمويل:
كل
 هل ميكن للمنظّمة تأمني املوارد البرشيّة ،والوقت الالزم ،والقدرة عىل تطوير ّ
املحتويات الّتي يتطلّبها املُقرتح؟
 هل تتمتّع املنظّمة بالخربة يف مجال العمل الّذي يطاله الدعم املذكور يف طلب
تقديم العروض؟ إذا مل يكن كذلك ،فام هي ميزة املنظّمة التنافس ّية يف هذا املجال؟
 يف حال فازت املنظّمة بالتمويل ،هل تتوفّر لديها القدرة عىل تنفيذ العمل كام هو
الزمني املق ّرر؟
متّفق عليه ،وضمن اإلطار
ّ
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لكل عضو من
فتض قراءة طلب تقديم العروض بعناية ،وتحديد األدوار واملسؤول ّيات ّ
 .2من امل ُ َ
أعضاء فريق إعداد املقرتحات.
كل قسم من املُقرتح؟
مسؤول عن ّ
ً
 من سيكون
 وما األقسام الّتي ستتّم كتابتها بشكل تشاريكّ؟
كل قسم ،وتقديم التوصيات لتحسني املُقرتح.
 .3وضع نظام ملراجعة ّ
كل قسم ،مع ضامن وقت ٍ
كاف للمراجعة ووضع اللمسات األخرية.
 .4تحديد مواعيد نهائ ّية إلنجاز ّ
حل لها.
 .5تحديد املشكلة الّتي سيتناولها املقرتح وكيف ّية الوصول إىل ّ
 .6تحضري املسو ّدة األ ّول ّية لل ُمقرتح.
 .7إنهاء العمل عىل الصيغة النهائ ّية لل ُمقرتح.

إعداد مضمون ُمقرتح املرشوع:

قامئة املراجعة إلعداد املُقرتح( :وهي عبارة عن مجموعة من األسئلة تساهم يف توضيح مضمون
ُمقرتح املرشوع)
 ما الّذي تنوي املنظّمة تحقيقه من خالل هذا املرشوع؟
 ملاذا تعترب املنظّمة أ ّن هذا املرشوع مه ّم؟
الخاصة باملنظّمة) من هذا املرشوع؟
 كيف ستستفيد سرية املنظّمة املهن ّية (حافظة األعامل ّ
 كيف سيت ّم تنفيذ املرشوع؟
الخاص باملرشوع؟
الزمني ()Time Frame
 ما الجدول
ّ
ّ
 ما املوارد املتوافرة والّتي ستساعد عىل إنجاز املرشوع؟
 ما هي املوارد الّتي تحتاج إليها املنظّمة؟
 كيف ُيكن للمنظّمة أن تعرف أنّها حقّقت نجا ًحا من خالل املرشوع؟

تطبيقي :إعداد مضمون مقرتح املرشوع
عمل
ّ
قم /قومي باإلجابة عن األسئلة الواردة أعاله.

صياغة مقرتح املرشوع
 قامئة املراجعة لصياغة املرشوع:

 .1كتاب /رسالة التعريف ()Cover letter
		

 يع ّرف باملنظّمة (وباملنظّامت الرشيكة يف حال كان امل ُقرتح مشرتكًا)
 يذكر بوضوح محتوى الرسالة والسبب
(مثل :اإلشارة إىل الخطوط العريضة للمناقصة أو املرشوع)
ً
التنفيذي لدى املنظّمة
 يحمل توقيع املسؤول عن املرشوع و /أو املسؤول
ّ
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تطبيقي :كتاب التعريف Cover letter
عمل
ّ
 قم /قومي بكتابة تعريف عن املنظّمة( .الوارد يف الفصل الثالث من هذا الكت ّيب /النقطة )5
التطبيقي السابق ،باختصار (عىل شكل عناوين).
 اذكر /اذكري محتوى األجزاء الواردة يف العمل
ّ
التعريفي (الّذي ت ّم وضعه يف فصل خطوات تحضرييّة قبل البدء باملرشوع ،ضمن
امللف
ُ عد /عودي إىل ّ
ّ
فقرة الوضع الداخيل للمنظ ّمة) ،وذلك لجمع املعلومات.
 .2ملخّص املرشوع ()Proposal summary
 يكون يف صفحة واحدة ( ُج َمل قصرية وواضحة)
الحل املقرتح
 يح ّدد املشكلة الّتي تنوي املنظّمة حلّها ،ويذكر ّ
والحصة املال ّية الّتي يت ّم طلبها من املم ّول
 يلحظ املوازنة اإلجامل ّية،
ّ

تطبيقي :ملخّص املرشوع ()Proposal summary
عمل
ّ
التطبيقي.
امللف العنوان الوارد ضمن هذا العمل
 أضف /أضيفي عىل ّ
ّ
والحل املقرتح /التغيري الّذي تتو ّخاه /تتو ّخينه.
ّ
 ح ّدد /ح ّددي املشكلة
 ل ّخص /ل ّخيص املوازنة بشكل عا ّم.
ُ عد /عودي إىل شجرة املشكالت وشجرة األهداف (أي ما وضعته يف فصل تصميم املرشوع) لجمع
والحل .ضع /ي هنا مل ّخ ًصا فقط ،أي النقاط الرئيسة.
ّ
املعلومات عن املشكلة
ُ عد /عودي إىل املوازنة (أي ما وضعته يف فصل تصميم املرشوع) ،وضع /ضعي األرقام للعناوين
الكبرية فقط.

 .3الخلف ّية ()Background

واالجتامعي العا ّم الّذي يندرج ضمنه املرشوع
السيايس
 تشري إىل اإلطار
ّ
ّ

تطبيقي :الخلف ّية ()Background
عمل
ّ
التطبيقي.
امللف العنوان الوارد ضمن هذا العمل
 أضف /أضيفي إىل ّ
ّ
واالجتامعي العا ّم يف منطقة تنفيذ املرشوع.
السيايس
 ح ّدد /ح ّددي معلومات اإلطار
ّ
ّ
 ح ّدد /ح ّددي معلومات حول أصحاب املصلحة الّذين ُيكن أن يساعدوا يف جمع هذه املعلومات.
وعاد ًة ما تكون هذه املعلومات قد ت ّم ذكرها من ِق َبلهم عندما تح ّدثت إليهم.
74
4/17/2019 9:59:11 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 74

مفص ًل للمنظّمة)
 .4املقدّ مة (( :)Introductionتورد وصفًا ّ

تذكر نجاحات /إنجازات املنظّمة الرئيسة
تذكر مصادر متويل املشاريع األخرى
تدرج الجهات األخرى الّتي ت ّم التق ّدم بطلب منها يف ما يتعلّق باملرشوع املقرتح
تكون مقنعة بالنسبة إىل الجهة املم ّولة وصادقة

املقدمة ()Introduction
عمل
تطبيقيّ :
ّ
التطبيقي.
امللف العنوان الوارد ضمن هذا العمل
 أضف /أضيفي إىل ّ
ّ
التعريفي (أي ما وضعته يف فصل خطوات تحضرييّة قبل البدء باملرشوع ،ضمن
ُ عد /عودي إىل امللف
ّ
مفص ًل حول املنظّمة.
يل للمنظّمة) واكتب /اكتبي وصفًا ّ
فقرة الوضع الداخ ّ
 اذكر /اذكري إنجازات ومشاريع كربى للمنظّمة.
 اذكر /اذكري مصادر التمويل للمشاريع األخرى.
 اذكر /اذكري مصادر التمويل الّتي ت ّم التق ّدم بطلب منها لتمويل هذا املرشوع.

 .5عرض املشكلة ()Problem Statement

		

يلحظ المشكلة بدقّة.
يح ّدد أسباب المشكلة.
يلحظ مدى خطورة المشكلة ،ويشير إلى نتائجها المحتملة في حال استمرارها.
يشير إلى مدى انتشار المشكلة ،وإلى األشخاص المتأث ّرين بها (سواء بشكل مباشر أو
غير مباشر).
يتض ّمن معلومات حول المشكلة )بما فيها مصادر المعلومات(.
يذكر فئة األشخاص المتأث ّرين بالمشكلة ،الّتي سيصار إلى التص ّدي لها من خالل
المشروع ،وكيف ّية بناء الحلول.
يجب أن يكون عرض المشكلة ُمق ِن ًعا فيما يتعلّق بفهم المنظّمة المشكلة.

تطبيقي :عرض املشكلة ()Problem Statement
عمل
ّ
التطبيقي.
امللف العنوان الوارد ضمن هذا العمل
 أضف /أضيفي إىل ّ
ّ
والحل املقرتح /التغيري الّذي تتو ّخاه /تتو ّخينه.
ّ
 ح ّدد /ح ّددي املشكلة،
ُ عد /عودي إىل شجرة املشكالت وشجرة األهداف (أي ما وضعته يف فصل تصميم املرشوع) لجمع
والحل بالتفصيل( :في َم تؤث ّر املشكلة؟ -
ّ
والحل .وقم /قومي برشح املشكلة
ّ
املعلومات عن املشكلة
الحل املقرتح هو األفضل؟)...
ملاذا من امله ّم العمل عليها؟  -ملاذا ّ
 قُم /قومي بإضافة األدلّة الّتي قد جمعتها.
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املنطقي ( )Log frameأداة ديناميك ّية تُ كّن من إعادة تقييم التدخّل
 .6اإلطار
ّ
بحسب املستجدّ ات والرضورات:
يُستخدم للمساعدة يف تصميم املشاريع وتنفيذها
يل ّخص الغاية ( /)Goalاألهداف ( / )Objectiveامل ُخ َرجات (/ )outputs
الحصائل()outcomes
املؤشات( )indicatorsووسائل التحقّق
يتض ّمن ّ
املنطقي
يُلزم بوضع جدول اإلطار
ّ

املنطقي ()Log frame
تطبيقي :اإلطار
عمل
ّ
ّ
التطبيقي.
امللف العنوان الوارد ضمن هذا العمل
 أضف /أضيفي إىل ّ
ّ
املنطقي الّذي وضعته.
ُ عد /عودي إىل فصل تصميم املرشوع وجدول اإلطار
ّ
 أرفق /أرفقي الجدول هنا.

 .7األنشطة ()Activities
		

 ترتبط منطق ًّيا باألهداف
كل هدف
 تصف كيف ّية تحقيق ّ
 تذكر سبب اختيار الطريقة المعتمدة ،وسبب استبعاد الطرق األخرى الّتي جرى
البحث فيها
 تح ّدد الخبراء الضروريّين ،إضافة إلى ذكر كفاءاتهم ومؤ ّهالتهم ،والمها ّم المنوطة بهم
 تع ّدد اللوازم والتجهيزات واإلنشاءات الضروريّة للمشروع
 تشرح كيف ّية تأثير األشخاص المستفيدين في المشروع

تطبيقي :األنشطة ()Activities
عمل
ّ
التطبيقي.
امللف العنوان الوارد ضمن هذا العمل
 أضف /أضيفي إىل ّ
ّ
ُ عد /عودي إىل فصل تصميم املرشوع ،وجدول الخطّة التنفيذيّة الّذي وضعته.
 أرفق /أرفقي الجدول هنا.
 ارشح /ارشحي النشاطات الّتي ستقوم /ستقومني بها ،وإال َم تطمح /تطمحني أن ينتج منها.
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 .8خطّة التقييم  /التقييامت ()Evaluations

املؤشات الّتي ستستند إليها املنظّمة ،لقياس مدى نجاح املرشوع.
 تذكر ّ
 تصف وسائل تقييم املرشوع.
 تذكر األمور الّتي ستخضع للتقييم املستم ّر ،وتلك الّتي سي ّم تقييمها يف نهاية املرشوع.
 تح ّدد الجهة الّتي ستجري التقييم.
 تصف طريقة (طرق) مشاركة املستفيدين ،من الخدمات أو من املرشوع ،يف عمليّة
التقييم
ست َسل إليها.
تفس كيف ّية استعامل النتائج أو تشاركها ،والجهة الّتي ُ
ّ 

تطبيقي :التقييامت ()Evaluations
عمل
ّ
التطبيقي.
امللف العنوان الوارد ضمن هذا العمل
 أضف /أضيفي إىل ّ
ّ
املنطقي الّذي وضعته.
ُ عد /عودي إىل فصل تصميم املرشوع ،وجدول اإلطار
ّ
 ارشح /ارشحي وسائل التحقّق (.)Means of Verification

.9

		

املوازنة ()Budget

 تتّصل مبارشة بأهداف املرشوع وبالوسائل الّتي يعتمدها.
 تكون واضحة وسهلة القراءة.
لكل بنودها.
 تحتوي عىل تربير ّ
كل التكاليف املتوقّعة ،واملداخيل املحتملة خالل م ّدة املرشوع.
 تحتوي عىل ّ
 تورد األصول واملداخيل العينيّة.
 ال تحتوي عىل حسابات خاطئة.
الخاص بالجهة املم ّولة ،أو تعمل عىل أن تكون املوازنة مشابهة.
 تلتزم منوذج املوازنة
ّ
خاصا به.
ملوازنات مشاريع مامثلة ،يف حال عدم اعتامد املم ّول منوذ ًجا ًّ

يل ()Past & Future Funding
 .10التمويل السابق واملستقب ّ

 يذكر املصادر الّتي م ّولت املرشوع و /أو املنظّمة سابقًا.
 يورد مقدار الدعم املا ّيل )أو املصادر املطلوبة) الرضوري لضامن االستمراريّة.
يفس مدى احتامل منح تلك املصادر املزيد من الدعم املا ّيل للمرشوع.
ّ 

 .11الوثائق املساندة ()Support Material

 كتب الدعم ،وكتب التوصية الصادرة عن منظّامت بارزة تتعامل (أو تعاملت) مع املنظّمة.
 السري الذاتيّة للموظّفني الرئيسيّني.
 وثائق مؤيّدة أخرى عىل غرار املقاالت والك ّراسات والكت ّيبات حول املرشوع و /أو املنظّمة.
السنوي األخري (يف حال توافره).
 التقرير
ّ
أي اجتامع متّت خالله مناقشة املرشوع وإقراره.
 محرض ّ
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نصائح مه ّمة:

ستحسن التن ّبه لعدم الوقوع في األخطاء الشائعة اآلتية:
الم
من ُ
َ










إهمال الشروط األساس ّية الواردة في طلب تقديم العروض

ّ
المنظمة
تصميم مشروع يفوق قدرات

وضع مشروع غامض أو مفرط في اإلطالة أو في اإليجاز

مقدم الطلب معلومات مض ّللة (غير صادقة) ضمن المشروع
إيراد
ّ

والخاصة مفتقرة للتحديد والد ّقة
العامة
أن تكون األهداف
ّ
ّ
ً
مستحيل)
مقدم الطلب وكأنّه يريد إنقاذ العالم بأسره من خالل مشروعه (أي أن يبدو العرض
أن يبدو
ّ
مقدم الطلب في الكتابة هجوم ًّيا أو إقصائ ًّيا
أن يكون أسلوب
ّ
ّ
مقدم الطلب في التعاون مع اآلخرين
أل يرغب
ّ
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مقاربـــة الجـــــ ّهات
املانحــة (املمــ ّولون)

يتمحور هذا الفصل حول مقاربة الجهات املانحة .وتستند هذه العمليّة إىل االقتناع بأ ّن عالقة
شكل منوذج ًّيا
كل من املنظّمة املعن ّية والجهة املانحة .ويُعترب التمويل ً
رشاكة يجب أن تنشأ بني ّ
حل
من الرشاكة .فمنظّامت املجتمع املد ّين ال تنشد الربح ،ولكن لديها األفكار والقدرات عىل ّ
املشكالت ،يف حني أنّها تفتقر إىل األموال ،الّتي تساعدها عىل تطبيق تلك الحلول.
وعىل املنظّمة ات ّباع عمليّة مك ّونة من خطوات مح ّددة ،بغرض البحث عن التمويل الالزم.
ويتطلّب ذلك وقتًا ،وإرصا ًرا ،حتّى يتحقّق النجاح .وبعد أن تت ّم كتابة مقرتح املرشوع وتقدميه،
قد ينقيض وقت طويل قبل أن تحصل املنظّمة عىل التمويل الالزم لتنفيذ املرشوع .فحتّى
مقرتحات املشاريع تلك ،املصوغة بصورة محكمة وممتازة ،واملق ّدمة إىل الجهات الصحيحة ،قد
ألي سبب من األسباب.
يت ّم رفضها ّ
ويتعي أن يكون هدف
شكل من أشكال االستثامر يف املستقبل.
إ ّن عمل ّية التمويل تعترب ً
ّ
املؤسسات واملنظّامت املانحة .فالكثري منها
املنظّمة متمث ًّل ىف إنشاء شبكة معلومات حول ّ
يق ّدم من ًحا صغرية ،عىل أساس ثابت تقري ًبا ،والقليل من تلك الجهات متنح مبالغ كبرية
ىف صورة منح دوريّة .ومن خالل اإلرصار والتصميم عىل متابعة مختلف الخطواتُ ،يكن
للمنظّمة أن تحافظ عىل الجهات املؤيّدة لها ،وأن تحقّق نجاحات أخرى باالتّصال مع
حجم.
جهات مانحة أكرب ً
عىل أ ّن العمل ّية املقرتحة ليست معادلة يتحتّم التق ّيد بها بصورة دقيقة .ولك ّنها عبارة
الخاصة باملظّامت غري
عن مدخل مقرتح ميكن تب ّنيه ،بحيث يتالءم مع االحتياجات
ّ
كل موقف من املواقف .إ ّن مقاربة الجهات املانحة يُعترب
الحكوم ّية ،وكذلك خصوص ّيات ّ
الخاصة ،مع املحافظة عىل
علم ،وعىل املنظّمة أن تضع فيه إبداعاتها
ّ
ف ًّنا إىل جانب كونه ً
عنرص املرونة املطلوبة.
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 .1من هي الجهات املانحة (املم ّولون)؟

الجهات املانحة أو املم ِّولة هي رشيك يف التنمية ،وتقوم العالقة معها عىل الن ّديّة وااللتزام
فتض أن تكون الرشاكة معها مبنيّة عىل أساس القيم واألهداف املشرتكة،
املشرتك .ومن امل ُ َ
وعىل التعاون والتضامن يف تحسني الواقع نحو األفضل .هي جهات تق ّدم املنح إىل املنظّامت
(وأحيانًا األفراد) لتنفيذ مشاريع تخدم الهدف املشرتك بينهام.

 .2كيف ّية مقاربة الجهات املانحة (املم ّولني)؟

البحث عن الجهات املانحة ،يحتاح اىل املثابرة والج ّدية والوضوح .وميكن إيجاد مم ّولني
ُمحتَملني ملشاريع املنظّمة ،من خالل بحث متع ّدد األدوات:
 اإلنرتنت
 املكتبات
(مجلت أو دراسات)
 الدوريّات ّ
 زمالء من املنظّامت غري الحكوم ّية
 منظّامت داعمة أخرى
 سفارات

تطبيقي :إيجاد مم ّولني ُمح َتملني
عمل
ّ
ملف
عند بداية عمل ّية البحث ،قم /قومي بوضع املعلومات الّتي تجدها /تجدينها جان ًبا (ضمن ّ
خاص) ،وذلك مللء شبكة تحليل الجهات املانحة الواردة يف فقرة الحقة من هذا الفصل.
ّ
االحتفاظ باملعلومات سيوفّر الوقت.

كل جهة
يف أثناء إعداد البحث عن الجهات املانحة ،عىل املنظّمة تكوين فكرة واضحة عن ّ
مانحة ،من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما هي أولويّات املانحني املُحتملني؟
 ماذا م ّولوا يف املايض؟
 ما هي املنح النموذج ّية الّتي يق ّدمونها؟
 ما نوع املنظّامت الّتي قاموا بتمويلها يف السابق؟
 ما التو ّجهات األخرى لهذه الجهات املانحة؟ النطاق الجغرا ّيف؟ املجاالت األخرى؟
 كيف تطلب املنظّامت تقديم عروضها؟ وما هي املهل املح ّددة؟
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ملقاربة الجهة املانحة بشكل مناسب ،عىل املنظّمة صاحبة املرشوع القيام بالخطوات اآلتية:
 توجيه رسالة استعالم
 طلب اجتامعات فرديّة
يتم استخدام الورقة المفهوم ّية
ّ
 كتابة الورقة املفهوم ّية ()Concept Paper
(،)Concept Paper
 كتابة مشاريع
ا ّلتي سبق العمل عليها وكتابتها،
 استضافة اجتامعات توجيه ّية للامنحني
ضمن فصل تصميم المشروع.
 دعوة املانحني املُحتملني إىل برامج املنظّمة
يتض ّمن العرض الّذي تقوم به املنظّمة للجهة املانحة ،بهدف إبراز قض ّيتها ،اإلجراءات اآلتية:
 تحديد مه ّمة املنظّمة
 عرض أهدافها
يتم استخدام عرض قض ّية
ّ
 إيجاز تاريخها
ّ
المنظمة ،ا ّلتي سبق العمل
 وصف بنية املنظّمة وعمل ّية اتّخاذ القرارات فيها
عليها ،وكتابتها ضمن فصل
 مخطّط املنظّمة لجمع األموال
الخطوات التحضيريّة ،قبل البدء
 املانحون اآلخرون
الخاصة بالوضع
بالمشروع (الفقرة
ّ
 التقارير املال ّية للمنظّمة
ّ
للمنظمة).
الداخلي
ّ
إ ّن مرحلة إنشاء العالقة مع الجهة املانحة دقيقة ومه ّمة يف آن ،وتتطلّب بناء الثقة وتعزيزها،
من خالل إثبات قدرة املنظّمة عىل تح ّمل املسؤوليّة ،وأنها ملتزمة بالعمل عىل إنجاح املرشوع.
ولذلك عليها:
كل متطلّبات التقرير املال ّية والتخطيط ّية
 توفري ّ
 إرسال املوا ّد الداعمة ،والتغطية اإلعالم ّية بشكل مستم ّر
 إرسال رسائل الشكر
 اعتامد الرصاحة يف حال واجهت املنظّمة مشاكل تنفيذيّة
 االعرتاف باملم ّول عند اللزوم
مفصل ملرشوع املنظّمة
 تأمني تقييم ّ

 .3شبكة تحليل الجهات املانحة
()Donor Matrix

بكل جهة
إ ّن شبكة تحليل الجهات املانحة أداة تساعد عىل االحتفاظ باملعلومات املتعلّقة ّ
مانحة ت ّم التع ّرف إليها ،خالل مسار عمل املنظّمة ،لتكون مرج ًعا ،عند الحاجة إىل وضع خطّة
لتمويل مرشوع ما ،تسعى املنظّمة إىل تنفيذه.

وتحتوي الشبكة املذكورة أدناه عىل أه ّم املعلومات القيّمة لدراسة الجهات املانحة ،وفهم
أي جزء أو حذفه،
أولويّاتها ،ومعرفة كيف ّية مقاربتها .إلّ أ ّن ّ
لكل منظّمة أدواتها ،فيمكن زيادة ّ
املستحب
كل منظّمة ،وبحسب طريقة عملها .وتجدر اإلشارة إىل أنّه من
بحسب حاجة ّ
ّ
دوري.
تحديث املعلومات يف الشبكة بشكل
ّ
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اسم الدولة
سنتها المال ّية
الجهات التمويل ّية الحكوم ّية التابعة لها
مدّ ة التمويل
نوع التمويل /الدعم
توقيت تقديم الموازنة السنو ّية
موضوع التمويل
جغراف ّية التمويل
الجهات المستهدفة
المحلي
فريق عملها
ّ
اإللكتروني
الموقع
ّ
القيم المشتركة
معايير االختيار
سقف التمويل
االتّصال بـ
البريدي
العنوان
ّ

مم ّول  1مم ّول  2مم ّول  3مم ّول 4

تطبيقي :شبكة تحليل الجهات املانحة استنا ًدا إىل
عمل
ّ
الجدول السابق أعاله:
 قم /قومي مبراجعة املعلومات الّتي وجدتها واحتفظت بها عندما قمت بالبحث عن جهات تريد
أن مت ّول القض ّية الّتي تريد أن تعمل عليها منظّمتك ،أو تدعمها.
 استخدم /ي هذه املعلومات مللء الجدول.
 إذا كان هناك نقص يف معلومة ما ،قم /قومي بالبحث عنها ومن ث ّم إضافتها اىل الجدول.
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مقترح المشروع
وتمويله وفريق عمله

فريق عمل المشروع

املوارد البرش ّية
(فريق عمل
املرشوع)

إدارة فريق العمل
وتوزيع األدوار
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فريق عمل المشروع
إ ّن القاعدة األوىل يف تخطيط مرشوع ناجح وتنفيذه تتمثّل يف نوع أداء فريق العمل .فالركيزة
قوي وفاعل ،تجمع بني
األساس ّية الّتي يقوم عليها العمل
التنفيذي للمرشوع ،هي وجود فريق ّ
ّ
رصف بعي ًدا عن الخالفات
أفراده عالقات و ّديّة وتعاون ّية وواضحة األدوار ،تسمح لهم بالت ّ
واملشاكل.
وبالتايل ،فالنجاح يف التأثري وضامن جودة العمل يحتّامن عىل املنظّمة تشكيل فريق عمل
فاعل ،يض ّم أفرا ًدا قادرين عىل تطوير املنظّمة ومشاريعها ،وتحقيق النتائج املرجوة .وحيث
قوي ألداء املها ّم يف العمل ،فإنّها تحاول تعزيز ذلك
تدرك معظم املنظّامت أه ّم ّية بناء فريق ّ
الجامعي والتزامه .فمن
يف مكان العمل ،وتسعى إىل دفع فرق العمل إىل املواظبة عىل العمل
ّ
دون متتّع فريق عمل املنظّمة بااللتزام وباملهارات الالزمة إىل جانب اإلدارة املحرتفة ،ال ميكن
إمتام العمل وضامن نوع نتائجه وفرص نجاحه خدمة للمصلحة العا ّمة.
يتخصص
تشكّل هذه النقاط املا ّدة األساس ّية الّتي يتناولها هذا القسم .ويوزّعها عىل فصلني ّ
كل منهام مبوضوع:
ّ
 -1تشكيل فريق العمل وآل ّياته
 -2إدارة فريق العمل والتقن ّيات املرتبطة بها
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املـــــوارد البشـــر ّية
(فريق عمل املرشوع)

كل منظّمة إىل فريق عمل أو عدد من الفرق ،وذلك
لتحقيق غايتها والنجاح يف أعاملها ،تحتاج ّ
بحسب حجمها ،وعدد أقسامها ،ومشاريعها .وتُع ّد مه ّمة تكوين فريق عمل مناسب وبنائه،
يكون قاد ًرا عىل تخطّي تح ّديات العمل ،وقاد ًرا عىل اإلبداع ،واحدة من أكرب العقبات الّتي
تواجه بالفعل املنظّامت أو املشاريع .
وبطبيعة الحال ،فاملنظّمة بحاجة إىل أفراد يعملون معها ،لتوزّع املها ّم عليهم ،مبا يتناسب مع
كل منهم ،وبحسب ما يحرتفون القيام به.
اختصاصات ّ
ويف هذا الفصل ،سيت ّم التط ّرق إىل كيف ّية تشكيل فريق عمل ناجح ونشيط ،مؤمن بقيم
املنظّمة ،وقادر عىل العمل ضمن فريق ،مبسؤول ّية وفاعل ّية والتزام .وذلك من خالل تناول
املحاور اآلتية:
 تشكيل فريق عمل املرشوع
التنظيمي
 تصميم الهيكل
ّ
الوظيفي
 إعداد التحليل
ّ
الوظيفي Job Description
 كتابة التوصيف
ّ
 إعداد تصميم الوظيفة Job Design
 إعداد تصنيف الوظائف Job Classification
 وضع خطّة استقطاب أعضاء فريق العمل.
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 .1تشكيل فريق عمل املرشوع

كل األنشطة
الخاصة به ،والّتي تشري إىل ّ
عند تصميم املرشوع ،يت ّم إعداد الخطّة التنفيذيّة
ّ
كل املهام الالزمة لتحقيق تلك األنشطة ،إضافة إىل تحديد األشخاص
الّتي سيت ّم تنفيذها ،وإىل ّ
كل مه ّمة.
املسؤولني عن ّ
وانطالقًا من خطّة العمل ،يت ّم تصميم الهيكل ّية التنظيم ّية للمرشوع ،كام يت ّم ،بعدها ،تصميم
وظيفي مح ّدد.
الوظائف الالزمة للتنفيذ ،الستقطاب أعضاء فريق العمل ،وفقًا لتوصيف
ّ
الوظيفة هي مجموعة مهام مرتابطة ومتكاملة ،فمجموع الوظائف يشكّل الهيكليّة التنظيميّة
للمرشوع (أو املنظّمة).
تنظيمي واضح ودقيق :إ ّن أحد أسباب
إ ّن تحقيق خطّة عمل املرشوع مرتبط بوجود هيكل
ّ
تأ ّخر إنجاز املها ّم ،وتعقيد اإلجراءات ،وبُطء سري العمل ،يعود (أحيانًا) إىل وجود هيكل
تنظيمي غري مناسب.
ّ

التنظيمي
 .2الهيكل
ّ

التنظيمي إىل الطريقة الّتي يُنظَّم من خاللها فريق عمل املرشوع ،ويُظهر عالقات
يُشري الهيكل
ّ
مستق ّرة نسب ًّيا تساهم ،إىل ح ّد كبري ،يف تحديد أمناط التفاعل والتنسيق ،والسلوك املو ّجه ،نحو
إنجاز أهداف املرشوع.
التنظيمي الرئيسة:
عنارص الهيكل
ّ
 اإلشارة إىل التقسيامت التنظيم ّية ،والوحدات املختلفة
التخصص يف العمل (أي وجود مها ّم مح ّددة)
 تبيان
ّ
 توضيح نطاق اإلرشاف ،وخطوط السلطة واملسؤول ّية
 تحديد مواقع ات ّخاذ القرار

الخاص باملرشوع
التنظيمي
تطبيقي :الهيكل
عمل
ّ
ّ
ّ
التنظيمي للمشروع ،مح ّد ًدا /مح ّددةً:
قم /قومي برسم الهيكل
ّ
التقسيمات التنظيم ّية و /أو الوحدات التنظيم ّية
 المها ّم المح ّددة
 نطاق اإلشراف والمسؤول ّية
 مواقع ت ّخاذ القرار

الوظيفي
 .3إعداد التحليل
ّ

الوظيفي،
الخاص باملرشوع ،يبدأ العمل عىل إعداد التحليل
التنظيمي
بعد إعداد الهيكل
ّ
ّ
ّ
الوظيفي ،الّذي عىل أساسه يت ّم استقطاب أعضاء فريق العمل.
وذلك قبل صياغة التوصيف
ّ
بكل وظيفة وتحليلها وتركيبها،
الخاصة ّ
الوظيفي عمليّة جمع املعلومات
إ ّن إعداد التحليل
ّ
ّ
كل ما يتعلّق بها ،من حيث متطلّباتها وخصائصها وطبيعتها ومها ّمها.
وذلك بغرض التع ّرف إىل ّ
الوظيفي عن طريق الدراسة واملالحظة ،واستخدام الطرق العلم ّية الحديثة
ويت ّم التحليل
ّ
املتوافرة يف هذا املجال.
86
4/17/2019 9:59:16 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 86

الوظيفي:
خطوات عمل التحليل
ّ
كل وظيفة مسار عمل املرشوع
 تف ّحص املرشوع ،وتحديد أنواع الوظائف ،ومعرفة مدى مالءمة ّ
الوظيفي ()Job Description
 تحضري التوصيف
ّ
 تحديد مواصفات شاغل الوظيفة ()Job Specification
الوظيفي Job Description
 .4كتابة التوصيف
ّ
للمهمت والواجبات الّتي يقوم
الوظيفي هو عبارة عن :كتابة وصف كامل ومف ََّصل
التوصيف
ّ
ّ
أيضا املؤ ّهالت العلم ّية والعمل ّية املطلوبة ،والصالح ّيات ،ويح ّدد
بها شاغل الوظيفة ،ويشمل ً
العالقة الوظيف ّية مع الرؤساء واملرؤوسني (ملن يت ّم رفع التقارير .)...
ويتضّ من:
خاصا بطبيعة العمل  ،Job Descriptionحيث يت ّم تحديد املها ّم والواجبات الوظيف ّية
قسم ًّ
ً 
املطلوبة ،وطبيعة العمل
خاصا مبواصفات شاغل الوظيفة : Job Specificationوهذا القسم يتعلّق بالخربات

قسم ًّ
ً
واملؤ ّهالت العلم ّية ،واملهارات ،والصفات الشخص ّية املطلوب توافرها لدى شاغل الوظيفة
الوظيفي يف تشكيل فريق عمل املرشوع:
أه ّم ّية التوصيف
ّ
 يت ّم الرجوع إليه عند عمل ّية تشكيل فريق العمل
 يت ّم الرجوع إليه عند تقييم أداء فريق العمل

الوظيفي
تطبيقي :التوصيف
عمل
ّ
ّ
وظيفي مح ّد ًدا /مح ّددةً:
قم /قومي بصياغة توصيف
ّ
 املها ّم والواجبات الوظيف ّية املطلوبة وطبيعة العمل
 الئحة بالخربات ،واملؤ ّهالت العلم ّية ،واملهارات ،والصفات الشخص ّية ،املطلوب توافرها يف شاغل
الوظيفة

 .5إعداد تصميم الوظيفة Job Design

الوظيفي ،ومن تحديد
الوظيفي ،ومن تصميم التوصيف
بعد االنتهاء من عمل ّية التحليل
ّ
ّ
املواصفات الوظيف ّية بدقّة ،أصبح من املمكن قيام إدارة املرشوع ،بإعادة تشكيل الوظائف
وهيكلة عنارصها ،والواجبات ،واملها ّم ،وذلك لزيادة اإلنتاج ّية ،وضامن جودة العمل ،وخفض
التكلفة .تعريف إعداد تصميم الوظيفة :هي عمل ّية تحديد الطريقة الّتي سيت ّم عىل أساسها
إنجاز العمل ،واتّخاذ القرار بشأن املها ّم املُراد جمعها ضمن إطار وظيفة مع ّينة .وهذا األمر
يشتمل عىل مدى سهولة الوظيفة أو صعوبتها ،وعىل تعيني حدودها (أين تبدأ وأين تنتهي).
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 .6إعداد تصنيف الوظائف Job Classification

الوظيفي واملواصفات
الوظيفي ،اكتشاف أوجه التشابه بني التوصيف
ينتج من عمل ّية التحليل
ّ
ّ
مم يتطلّب جمعها ووضعها ضمن «فئة» واحدة ،عىل أساس
الوظيف ّية لبعض الوظائفّ ،
التشابه يف الواجبات واملسؤول ّيات واملؤ ّهالت املطلوبة.
كل فئة تض ّم مجموعة متكاملة من الوظائف( .عىل سبيل املثال ،فئة الوظائف اإلداريّة،
ّ
واملال ّية ،وامليدان ّية … ،إلخ).
بكل وظيفة ،وعىل وضع هيكل
الخاصة ّ
يساعد تصنيف الوظائف عىل تحديد القيمة املال ّية
ّ
األجور والرواتب لوظائف فريق عمل املرشوع.

 .7خطّة استقطاب أعضاء فريق العمل
أ .اإلعالن عن الوظائف (مضمونه ووسائله)
ب .مقابالت التوظيف
ج .عقد العمل (الحقوق والواجبات)
د .استقبال الفريق ،تقديم بيئة العمل له ،وتوضيح مها ّمه
ه .التقييم األ ّو ّيل
و .التوثيق

تطبيقي :خطّة استقطاب أعضاء فريق العمل
عمل
ّ
قم /قومي بوضع خطّة الستقطاب أعضاء فريق العمل ،مح ّد ًدا /مح ّددة تفاصيل الخطوات التالية،
وم ّدتها:
أ -اإلعالن عن الوظائف (مضمونه ووسائله)
ب -مقابالت التوظيف
ت -عقد العمل (الحقوق والواجبات)
ث -استقبال الفريق ،تقديم بيئة العمل له ،وتوضيح مها ّمه
ج -التقييم األ ّولي
ح -التوثيق

تطبيقي :أسئلة مقرتحة ملقابالت التوظيف
عمل
ّ
هذه أمثلة عن أسئلة (ويمكن أن تتغ ّير بحسب الوظيفة والشخص):
أي منها كان األكثر أه ّم ّية بالنسبة إليك؟
من بين وظائفك السابقة (أو أعمالك التطوع ّية)ّ ،
ما المشروع األكثر أه ّم ّية من بين المشاريع الّتي أنجزتها؟
ماذا كنت تحاول /تحاولين أن تنجز /تنجزي؟
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كيف كنت تحاول /تحاولين إتمام ذلك؟
ما الخطوة األولى الّتي ات ّخذتها؟ لماذا؟
ماذا فعلت كخطوة ثانية؟ لماذا؟ ماذا حصل بعد ذلك؟
ما كانت النتيجة؟
ما التح ّدي األكبر الّذي واجهته؟
ما أكثر اإلنجازات أه ّميّة بالنسبة إليك؟ ما اإلنجاز الّذي حقّقته ،والّذي تعتقد /تعتقدين أنّه ال يمكن
ألي شخص آخر إنجازه؟
ّ
كيف كان تعاملك مع ذلك اإلنجاز؟
الخاص فيه؟
ذكرت في سيرتك الذات ّية أنّك أنجزت ،...كيف أنجزت ذلك؟ ما كان دورك
ّ
لماذا تركت عملك في .....؟
لماذا بدأت تعمل في .....؟ ما كان دورك؟
















أخبرني /أخبريني عن لحظة أو حادثة عندما.....
واجهت تح ّديًا صعبًا
بقيت صام ًداً /ة بال ّرغم من العقبات
استسلمت
كان عليك أن تلقي خطابًا مه ًّما
شخصا ما لينجز أم ًرا معيّ ًنا
كان عليك أن تحفّز /تحفّزي ً
لحل مشكلة ما
ابتكرت مقاربة جديدة ّ
كان عليك أن تقوم بمها ّم عديدة في الوقت نفسه
كان عليك أن تشرح /ي أفكا ًرا معقّدة بطريقة بسيطة؟ ماذا فعلت في هذه الحالة؟




















لماذا تريد /ين العمل في منظّمتنا؟
من أين تأتي رغبتك في تحسين األمور؟
برأيك ،ما أصعب مشكلة تواجه مجتمعنا اليوم؟
هل ترى /ترين أنّك مناسب /ة للقضايا الّتي تعمل عليها منظّمتنا ؟ لماذا؟
ما الّذي تبحث /ين عنه في وظيفتك المقبلة؟
ما الّذي يحبطك في العمل؟
ما الّذي يجعلك معن ًّيا /معن ّية بما تفعله /تفعلينه ،وتشعر /ين أنّه يعطي معنى لعملك؟
إذا تح ّدثنا مع زمالئك ،ما المهارات والمها ّم الّتي يعتقدون أنّك تتقنها /تتقنينها؟
ما المهارات والمها ّم الّتي يعتقدون أنّك بحاجة إلى تطويرها؟
ما الّذي يجذبك في أسلوب إدارة شخص ما؟

بعد المقابلة:
 -1حاول أن تطرح على األشخاص الّذين ذكرهم المرشّ ح /ة كمراجع ،األسئلة الّتي تساعدك على التحقّق
من المعلومات الّتي ذكرت خالل المقابلة ،كي تستطيع ات ّخاذ القرار المناسب
أي صفة من الصفات الّتي تبحث عنها المنظّمة موجودة في المرشّ ح /المرشّ حة؟ ولماذا؟
ّ
ما نقاط ق ّوة المرشّ ح /المرشّ حة ،الّتي يشهد له/ها بها زمالؤه/ها؟ وما النقاط الّتي يظ ّنون أ ّن
المرشّ ح /المرشّ حة يحتاج /تحتاج إلى تحسينها؟
ما المجاالن اللذان يمكن أن يكونا نقطتي ضعف بالنسبة إلى المرشّ ح /المرشّ حة أو يلزمه/
ها تطويرهما؟
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 -2ب ّين ،من خالل اإلجابة الموضوع ّية عن األسئلة التالية ،االنطباع الّذي يكون لديك حول المرشّ ح/ة:
أي فئة يمكنك أن تص ّنف المرشّ ح/المرشّ حة؟
ضمن ّ
ما أه ّم إنجازات المرشّ ح /المرشّ حة؟
هل شعرت م ّرة بخيبة أمل من عمل المرشّ ح /المرشّ حة؟ لماذا؟
أي من الحاالت اآلتية:
أخبرنا إذا كان المرشّ ح/ة في ّ
 واجه وض ًعا صعبًا للغاية
		
 واجه تح ّديًا أمام صعوبات ليصل /لتصل إلى نتيجة
		
 ثابر على ال ّرغم من الصعوبات
		
 استسلم/ت أو كاد/ت يستسلم /تستسلم
		
 اضط ّر/ت إلى أن يق ّدم /تق ّدم أفكاره/ها كتابيًّا
		
 اضط ّر/ت إلى أن يق ّدم /تق ّدم خطابًا مه ًّما
		
لحل مشكلة
 ق ّدم/ت مقاربة جديدة ّ
		
 ق ّدم/ت مقاربة جديدة للوصول إلى نتيجة مع ّينة
		
 اضط ّر/ت إلى العمل على مشاريع ع ّدة في الوقت نفسه
		
 اضط ّر/ت إلى شرح أفكار معقّدة بطريقة بسيطة
		
 اضط ّر/ت إلى تحفيز شخص إلنجاز عمل ما
		
 ما الّذي عليك معرفته عن المرشّ ح /المرشّ حة لكي تتمكّن من التعامل معه بطريقة فاعلة؟
		










أي نوع من العمل كنت لتختاره للمرشّ ح /المرشّ حة؟
ّ
كيف تقيّم أداء المرشّ ح /المرشّ حة؟
كيف تقارن بين المرشّ ح /المرشّ حة وآخرين في وظيفة مماثلة؟
هل يمكنك االت ّصال بك م ّرة ثانية إذا خطرت لديك أسئلة أخرى؟
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إدارة فريــق العــمل
وتوزيـــــع األدوار

إ ّن إدارة فريق العمل بشكل ناجح وفاعل تبدأ قبل بدء استقطاب أعضاء فريق العمل؛ وذلك
باختيار إدارة محرتفة ،ومن ث ّم باختيار أفضل الكفاءات للوظائف الشاغرة يف املرشوع .وتقوم
كل األدوار الرضوريّة يف التخطيط ،والتحليل ،وتوزيع األدوار
إدارة فريق عمل املرشوع بأداء ّ
واملها ّم ،وتحفيز الفريق ،وتحريكه نحو الهدف املُح ّدد يف خطّة العمل.
وسيت ّم الرتكيز خالل هذا الفصل يف املها ّم األساس ّية امللقاة عىل عاتق إدارة فريق العمل،
اإلداري املحرتف ،من تقسيم املها ّم واملتابعة ،إىل إدارة العالقات ،إىل
وأه ّمها :التواصل ،والعمل
ّ
املساءلة ،وغريها من األمور املرتبطة بإنجاح خطّة العمل والوصول إىل األهداف.
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 .1التواصل :أساس اإلدارة الناجحة لفريق العمل
تعريف التواصل

هو نقل المعلومات الّتي على أساسها يتو ّحد الفكر ،وتتّفق المفاهيم ،وتُتّخذ القرارات،
وتبادلها .التواصل عمل ّية يت ّم بوساطتها تبادل الحقائق ،أو األفكار ،أو اآلراء ،أو المشاعر ،وذلك
من خالل عمل ّيات اإلرسال واالستقبال من شخص إلى آخر ،أو من مجموعة إلى أخرى.

أه ّم ّية التواصل

 أنّه يساهم في القدرة على إنجاز األهداف بنا ًء على نوعه وعلى كفاءة األشخاص
 أنّه يمثّل جز ًءا كبي ًرا من األعمال اليوم ّية
 أنّه يفيد في نقل المعلومات ،والبيانات ،واإلحصاءات ،والمفاهيم ،ووجهات النظر ،عبر
 قنواته المختلفة
والجماعي للجمهور والعاملين في
الفردي
 أنّه ضرورة أساس ّية في توجيه السلوك
ّ
ّ
المنظّمة ،وتغييره
 أنّه وسيلة هادفة لضمان التفاعل ،والتبادل المشترك بين األنشطة المختلفة للمنظّمة
 أنّه وسيلة رقاب ّية وإرشاديّة لنشاطات المنظّمة في مجال توجيه فاعل ّياتها وتح ّركاتها

وظائف التواصل





نقل الرسالة من طرف إلى آخر
استقبال البيانات واالحتفاظ بها
تحليل البيانات ،واستقاء المعلومات منها
التأثير في األشخاص اآلخرين وتوجيههم.

أنواع التواصل
الكتابي
التواصل
ّ
دوره
 يسهل الرجوع إليه لتحديد المسؤول ّيات
 يوث ّق المعلومات لإلفادة منها في المستقبل
 يضمن نقل بعض المعلومات واإلجابات لعدد كبير من العاملين
مثال
 التقارير ،المذكّرات
 المنشورات ،الشكاوى
 اللوحات البيان ّية
 وسائل اإليضاح البصريّة
 لوحات جداريّة
الشفوي
التواصل
ّ
دوره
 يق ّوي روح التعاون والصداقة
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يزيل التوتّر والضغوط نتيجة التعبير المباشر عن األفكار أو األحاسيس
يش ّجع على تبادل األسئلة ،ولذلك فهو فاعل في تقريب المفاهيم ووجهات النظر
يس ّرع عمل ّية تبادل األفكار والمعلومات واآلراء ،فهو يوفّر الوقت والجهد

مثال
 اإليماءات
 حركات الوجه
 السكوت ،الغضب ،االنفعال
 السالم باليد
 االبتسامة
اللفظي
التواصل غير
ّ
دوره
 يوضح ردود الفعل العكس ّية
 يؤث ّر في الحالة الموظّفين المعنويّة ،حيث أ ّن األفعال تتح ّدث بصوت أعلى من الكلمات
 له أثره البالغ في الموظّفين ذوي الكفاءات والثقافة العالية
مثال
 اإليماءات
 حركات الوجه
 السكوت ،الغضب ،االنفعال
 السالم باليد
 االبتسامة

 .2إدارة فريق العمل

ما شروط نجاح فريق العمل؟









االنخراط الناشط في سياق العمل
التعبير بوضوح وموضوع ّية
التواصل بانفتاح
تعلّم الوثوق باآلخر
إنشاء الصداقات والتآزر
إرادة النجاح
تفادي التوتّر والغيرة  /إدارة النزاعات
قبول وجهات النظر المختلفة من دون عدائ ّية

بعض النصائح:





إ ّن أساس العمل ضمن فريق أو معه هو االحترام والثقة
الضروري تذكّر أ ّن العمل ضمن فريق أو معه هو لتحقيق هدف مشترك
من
ّ
ليس هناك طريقة واحدة صحيحة للقيام باألمور
يفضل الناس معاملتهم بطرق مختلفة بحسب اختالفهم
ّ
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حل النزاع بين أعضاء الفريق
آل ّية ّ










أي نزاع قد
من المفيد ،عند بدء العمل ،أن يتّفق أعضاء الفريق على طريقة ّ
لحل ّ
يحصل خالل تنفيذ المشروع
أي نزاع قد يحصل بين أعضاء الفريق
ال يجب تجاهل ّ
أي طرف آخر
ستحسن تشجيع األفراد على محاولة ّ
يُ
حل النزاع من دون تد ّخل ّ
َ
(هذه الطريقة األنسب لتط ّور مهارات األفراد وتشجيع االستقالل ّية) .وإذا لم تنجح
هذه الطريقة ،فعلى المسؤول التد ّخل.
يجب إعطاء المجال لألفراد أن يُع ّبروا عن أنفسهم ،ومحاولة فهم وجهات النظر
يجب التذكير بهدف العمل والوضع بشكل عا ّم (غال ًبا ما يكون الفرد مركّ ًزا على
تفصيل صغير)
يجب تذكير جميع األفراد التزام احترام اآلخرين

تطبيقي :إدارة الفريق
عمل
ّ
قم /قومي بالتفكير في طريقة اإلدارة في منظّمتك.
هل هناك مساحة للتعبير والمشاركة؟

آل ّيات إدار ّية أساس ّية للتواصل مع الفريق
االجتماعات الدوريّة

ت ُعتبر مه ّمة ج ًدا ،ألنّها تتيح:
 -1االطّالع على إنجازات فريق العمل
 -2القدرة على تت ّبع مسار العمل في المشروع
وفوري
وحل المشكالت بشكل شبه مباشر
 -3الفرصة لتضافر الجهود ّ
ّ

المراسالت

أساسي في
إ ّن توثيق المراسالت يُعتبر مرج ًعا مه ًّما من أجل تت ّبع أنشطة المشروع ،وهو أم ٌر
ّ
إدارة المشروع ،بغية تأريخه وتوضيح المسؤوليّات.

اإلخباري
النشرات ذات الطابع
ّ

من المه ّم اإلفادة من التكنولوجيا ،وذلك لمشاركة البيانات واألخبار حول مسار المشروع
وتق ّدمه ،ولما لذلك من أه ّميّة في تحفيز المعنيّين لتفعيل دورهم في المشروع ،وتحقيق
اآلثار المنشودة.
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تقدم األعمال
تقارير حول مدى ّ

يح ّدد هذا النوع من التقارير ،مدى التق ّدم الحاصل في أنشطة المشروع ،استنا ًدا إلى األهداف
والنتائج المحقّقة ،ما يسمح باستدراك االنحرافات والخروج عن الخطّة.

التقارير المال ّية

وأي مشروع ال يُحسن تقديم التقارير المال ّية الصحيحة،
تقوم المنظّمة على أساس المصداق ّيةّ ،
كل عضو في فريق عمل المشروع الحرص على
فهو يُسيء إلى تلك المصداقيّة .لذلك على ّ
المالي العا ّم للمشروع.
المالي ،موض ًحا موارده ونفقاته ،إلعداد التقرير
تقديم تقريره
ّ
ّ

تحفيز فريق العمل وتطوير المهارات
تختلف أنواع األمور الّتي ترضي األفراد في الوظيفة وتحفّزهم ،عن تلك الّتي تجعلهم غير
راضين أو ُمحبطين.
ويمكن تحفيز األشخاص من خالل العمل المثير لالهتمام ،والتح ّدي ،وزيادة المسؤول ّية ،وذلك
تلبي ًة لحاجتهم إلى التق ّد ّم واإلنجاز.
على اإلدارة تحفيز أفراد فريق العمل ،من خالل:
 إزالة بعض الضوابط مع الحفاظ على المساءلة ،لتوفير الشعور بالمسؤوليّة
واإلنجازات الشخص ّية
دوري ،ما يتيح تقدير أعضاء الفريق على
 زيادة لقاءات تقييم عمل األفراد بشكل ّ
ما يبذلونه من جهد
 منح أدوار إضافيّة ألعضاء الفريق عند االقتضاء
 زيادة مها ّم جديدة على مسؤول ّيات أعضاء الفريق ،وتقديم تح ّديات جديدة ،من
المهني.
أجل توفير فرص للنم ّو
ّ
متخصصة في مجال العمل الّذي يقوم به .ما يتيح ألعضاء
 تعيين مها ّم محد ّدة ،أو
ّ
الفريق تطوير خبراتهم في مسألة ما أو في مجال معيّن.
 تأمين التجهيزات والمع ّدات واألدوات الالزمة ،للقيام بالعمل المطلوب إليهم بحرف ّية
 تدريب فريق العمل على المهارات المطلوبة إليه لرفع قدراته ،وكفاءته وحرفيّته
إ ّن عمليّة تطوير مهارات الموظّفين تشكّل وسيل ًة جيّدة لتحفيز الموظّفين وزيادة الرضى
الوظيفي ،وفي الوقت عينه ،لبناء قدرات المنظّمة .ما يتطلّب األخذ بالمبادىء التالية (في
ّ
حال ات ّخاذ القرار باستثمار الوقت في تطوير الموظّفين):
 .1االستثمار في أعضاء فريق العمل
 .2معرفة ما يمكن تغييره ،وما ال يمكن تغييره
 .3التمييز بين احتياجات التنمية الذات ّية ومشاكل األداء الخطيرة
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الخطوات الرئيسة لتفويض المها ّم بفاعل ّية:
 .1االتّفاق على التو ّقعات:
ويعني ذلك ،أن يتأكّد المدراء من أن يكونوا قد ح ّددوا ما يريدون من الموظّف إنجازه في
موضوع ما ،وشرحوا الهدف أو الغاية بدقّة من المه ّمة المح ّددة .سيتيح تحديد التوقّعات
الواضحة للمدراء ،تفويض المها ّم من دون التعاطي بالتفاصيل.
وينبغي أن يكون المدراء حذرين من عدم اإلفراط في تحديد المه ّمة .والسماح للموظّفين
بتولّي المسؤول ّيات التي تتيح لهم مجال أخذ المبادرة في مه ّمة أكثر صعوبة ،عندما يكون
ذلك ممك ًنا.
 .2المشاركة المستم ّرة:
الضروري أن يبقى المدراء مطّلعين على أخبار سير العمل ،من دون اللجوء إلى إدارة
من
ّ
التفاصيل ،وأن يتأكّدوا من أ ّن العمل يسير في الطريق الصحيح لتحقيق النجاح .وينبغي على
المدراء أالّ ينتظروا حتّى اكتمال العمل للتحقّق منه ،إذ قد يكون األوان فات.
وتكون المشاركة المستم ّرة أكثر فاعل ّي ًة عندما يتحقّق المدراء من األمر مع الموظّفين مباشرة،
أي بيانات
من خالل التحقّق ،وطرح أسئلة مح ّددة ،ومراجعة مها ّم أصغر حج ًما ،ومراجعة ّ
متاحة قد تشير إلى التق ّدم ،ومراقبة العمل في أثناء حصوله.
 .3فرص المساءلة والتعلّم:
يتع ّين على المدراء تعزيز المسؤول ّية عن النتائج الج ّيدة والس ّيئة على ح ّد سواء .وعليهم
تشجيع الموظّفين على استخالص الدروس للمستقبل .كما يتعيّن عليهم مشاركة تغذيتهم
الراجعة بشأن نتائج المه ّمة ،ويجب أن يكونوا مستع ّدين لتقديم تغذية راجعة إيجاب ّية
أيضا .فالمساءلة تضمن أن يعطي التفويض نتائ ًجا أفضل في المستقبل.
وتصحيح ّية ً

مد ّونة السلوك /القواعد السلوك ّية ()Code of Conduct

تضع مد ّونة السلوك توقّعات المنظّمة ،والمبادئ التوجيه ّية للسلوك المناسب ،ضمن مكان
العمل .كما تق ّدم بعض السياسات واإلرشادات القانون ّية واألخالق ّية للعالقات ،بين الموظّفين،
والمستفيدين من خدمات المنظّمة ،والشركاء.
تساعد مد ّونة السلوك على خلق بيئة آمنة وإيجاب ّية في المنظّمة ،كما تساهم في تج ّنب
النزاعات أو حلّها بشكل ألطف.
أي شخص انض ّم إليها ،في معظم األوقات ،أن يوقّع على مد ّونة السلوك
تطلب المنظّمة من ّ
قبل البدء بالعمل.
أي أمر يتعلّق بالمنظّمة ،حتى بالمو ّردين ،ومق ّدمي الخدمات،
وتنطبق هذه المد ّونة على ّ
والشركاء الّذين يتعاملون مع المنظّمة.
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التشبيك،
واإلدارة التنفيذيّة للمشروع،
ً
وصول إلى التقارير

التشبيك،
وإظهار صورة المشروع

التشبيك
إظهار صورة املرشوع
Visibility
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التشــــبيك،
وإظــهار صــورة المشــروع
تأيت عمل ّية التشبيك وبناء الرشاكة مؤاتية للواقع والظروف املوضوع ّية ،وذلك بهدف
تفعيل دور منظّامت املجتمع املد ّين ،وبالتايل تحقيق التغيري املنشود.
ويعكس التشبيك مجموعة األنشطة الّتي تقوم بها املنظّامت لتحقيق التضامن
واملساندة فيام بينها ،كام أنّه يُ َع ّد آل ّي ًة لالتّصال والتواصل ،ويعكس التعاون بينها ،وهذا
يقوي من قدرات املجتمع املد ّين ،كام يساعد عىل التأثري يف السياسات العا ّمة.
ما ّ
تؤث ّر عمل ّية الرتويج للمنظّمة واإلعالن عنها يف صورتها ،كام تؤث ّر يف الرأي العا ّم وتو ّجهه.
وأخ ًريا ،من امله ّم ج ًّدا للقامئني عىل أمر املنظّامت الّتي تسعى إىل التنسيق والتشبيك
والرشاكات من جهة ،وإىل تحسني صورتها الذهن ّية ،والرتويج ،واإلعالن عن رؤيتها
ومشاريعها من جهة أخرى ،أن يركّزوا يف التزام املو ّجهات واملبادئ األخالق ّية التالية:
تحقيق النفع العا ّم ،وعدم ربح ّية املنظّامت ،وشفاف ّية العالقة بني املنظّامت والجهات
املانحة ،وضامن املامرسة الدميوقراط ّية ،ومامرسة الحوكمة الرشيدة يف اإلدارة...
وسيتناول هذا القسم ،من خالل فصلني ،املوضوعني املشار إليهام آنفًا.

إ ّن مواجهة مشكالت التنمية تشكّل تح ّديًا أمام املعن ّيني بالشأن العا ّم ،ملا تتطلبه من دقّة
يف التخطيط ،وقدرة عىل تأمني املوارد وحسن إدارتها ،وقابل ّية للتعلّم وتكوين الخربات.
وحيث أ ّن إحداث التنمية يحتاج إىل تضافر جهود جميع املعن ّيني ،فقد اختربت منظّامت
املجتمع املد ّين أشكالً عديدة من التعاون ،منها :التحالفات -الشبكات -االئتالفات-
الرشاكات -التنسيق ّيات...
املنسق بني
ويعرض هذا الفصل مفهوم التشبيك وآل ّياته ،باعتباره إطا ًرا اختياريًّا للعمل ّ
جميع املعن ّيني.
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 .1تعريف الشبكة

هي مجموعة من الناس والجامعات املرنة ،الّتي تجمعها مخاوف أو اهتاممات مشرتكة ،وذلك
لتبادل املعلومات واألفكار فيام بينها ،وبناء خطط تد ّخل مشرتكة.

 .2تعريف التشبيك

التشبيك بني منظّامت املجتمع املد ّين وسيلة ناجعة لتبادل املعرفة واملعلومات حول
االحتياجات ،والحلول ،والخربات الفضىل ،واملنافع ،وللمساهمة يف نرشها وتداولها .كام يُعترب
التشبيك وسيل ًة لتقوية ذلك من خالل إيجاد القواسم املشرتكة ،وخطاب يزيد من تأثريها يف
التنموي
اطي ،ويف ّعل الدور
ّ
املفاوضات .ويساهم التشبيك ،كذلك ،يف تعزيز األداء الدميوقر ّ
ملنظّامت املجتمع املد ّين.

 .3أهداف التشبيك






نرش املعلومات وتعميق املعرفة
تنسيق العمل عىل قضايا مشرتكة
التوجيه والتنسيق الف ّني بهدف تحقيق النتائج
اإلستفادة من مهارات وموارد الرشكاء
التخصص يف العمل
التكامل والسعي ملزيد من
ّ

فيم يساهم التشبيك؟
َ .4

إنّه يساهم يف:
الجامعي
 الح ّد من التنافس بني منظّامت املجتمع املد ّين ،وتطوير التعاون والعمل
ّ
كل األصعدة
 تعزيز مفاهيم املشاركة وآل ّياتها يف ات ّخاذ القرار يف املنظّامت ،عىل ّ
الجامعي
يل من خالل الحوار والنقاش
 تحديد الدور الفاعل واملؤث ّر للقطاع األه ّ
ّ
 التعاون ملواجهة املخاطر والتح ّديات االقتصاديّة ،والسياس ّية ،واالجتامع ّية ،والثقاف ّية
كل املستويات
 تعزيز املواقع التفاوض ّية مع ص ّناع القرار ،وعىل ّ
 تنظيم حمالت الضغط والتأثري يف السياسة االقتصاديّة واالجتامع ّية
 التمكني من بناء القدرات ورفع الوعي
املوضوعي والجريء
 إجراء التقييم
ّ

 .5أشكال التشبيك

نوعي
هناك أشكال عديدة من التشبيك بني املنظّامت :منها ما هو جغرا ّيف ،ومنها ما هو
ّ
(تخصيص) ،ومنها ما هو دائم ،ومنها ما هو آ ّين.
ّ

التشبيك الجغرايفّ

 يكون وطن ًّيا :وغال ًبا ما يأيت استجاب ًة لتح ّديات ضاغطة ،تسعى عربه املنظّامت املنضويةضمنه إىل تنظيم نفسها ،وتحديد موقعها من منظّامت املجتمع املد ّين األخرى ،وتجاه السلطة
وسياساتها العا ّمة واالجتامع ّية.
ليعب عن رؤية مشرتكة ،ومه ّمة واضحة،
 يكون إقليم ًّيا :ويتشكّل بطريقة إراديّة وانتقائ ّية ّومصالح وأهداف إقليم ّية مشرتكة.
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النوعي
التشبيك
ّ

 يكون ًشامل :وهو تشبيك عا ّم ،وتنضوي فيه منظّامت ذات خربات متع ّددة االختصاصات
 يكون قطاع ًّيا :يركّز يف ميدان أو قطاع واحد (كالص ّحة ،أو الرتبية والتعليم ،أو االقتصاد ،أوحامية البيئة ،أو قضايا املرأة أو الشباب ،أو يف مجال اإلعاقة ،أو الدفاع عن حقوق اإلنسان).

التشبيك الدائم (طويل األمد)

ينشأ لتحقيق أهداف طويلة األمد تستلزم العمل لفرتات زمن ّية طويلة .يف هذه الحالة ،قد
يتط ّور التنسيق مع تراكم التجارب والخربات ،ومن ّو الوعي املشرتك ،فيتح ّول من مج ّرد إطار
للتنسيق وتبادل الخربات إىل تحالف دائم ذي مصالح مشرتكة واسعة النطاق.

التشبيك اآل ّين

ينشأ لتحقيق أهداف آن ّية مح ّددة ،وينفرط عقده مع تحقيق األهداف ،أو ينتقل إىل تحقيق
أهداف أخرى يف مرحلة متق ّدمة.
عىل املنظّمة النظر إىل احتامالت التشبيك عىل أنواعها ،ومقارنتها بأهداف املرشوع وم ّدته،
واهتاممات املنظّامت األخرى.

 .6مبادئ التشبيك وقيمه

مبدأ الدميوقراط ّية
وهو ما تستند إليه العالقة بني منظّامت املجتمع املد ّين والحكومات إىل جانب سيادة القانون،
ما يساعدها عىل تحقيق أهدافها ،وتنفيذ برامجها ،يف إطار يحرتم ح ّريّة املنظّامت ،ويحافظ
عىل استقالل ّيتها.
مبدأ الرشاكة الكاملة
الخاص ،واملشاركة
والتنموي
الوطني العا ّم،
وذلك انطالقًا من حقّها يف املشاركة يف صنع القرار
ّ
ّ
ّ
يف عمل ّيات تخطيط الربامج التنمويّة املختلفة وتنفيذها ،ومراقبتها ومتابعتها وتقييمها.
مبدأ التن ّوع
ملنظمت املجتمع املد ّين ،مبا يف ذلك تقديم الخدمات،
وهو ما يحافظ عىل األدوار املختلفة
ّ
املحل،
والتوعية ،واملشاركة يف بلورة الرؤية االقتصاديّة واالجتامع ّية والرتبويّة ،ومتكني املجتمع ّ ّ
والدفاع عن حقوق الفئات امله ّمشة واملحرومة ،وذلك يف سبيل تقوية أسس املجتمع املدين
املنشود ،وتدعيمه.
مبدأ االستقالل ّية
ويُفرتض أن تتمتّع املنظّامت غري الحكوم ّية به ،كذلك ،بحقّها يف وضع برامجها ،مبا ينسجم مع
أي محاولة لتسييس التمويل ،وفرض تعديل عىل
االحتياجات واألولويّات املحلّ ّية .واعتبار أ ّن ّ
التنموي ،وته ّدد استقالل ّية املنظّامت.
متس بجوهر العمل
ّ
هذه األولويّاتّ ،
مبدأ التقييم واملراجعة
وبخاصة يف موضوع
األسايس يف عمل منظّامت املجتمع املد ّين والجمع ّيات األهل ّية،
هو املبدأ
ّ
ّ
التشبي ،زذلك بالقيام باملراجعة النقديّة لألهداف ،واإلسرتاتيج ّيات ،والربامج ،واألداء ،وتطوير
عي ،والدميوقراط ّية ،والشفاف ّية،
مضمونها
ّ
التنموي ،وتعزيز العمل ّ
املؤسسايتّ ،والطابع التط ّو ّ
واملكاشفة واملساءلة يف حياتها الداخل ّية.
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االجتامعي
مبدأ احرتام النوع
ّ
املجتمعي ،وتغيري صورتها النمط ّية ،وضامن
ال ب ّد من أن تعمل الشبكات عىل تعزيز دور املرأة
ّ
كل أشكال التمييز ض ّدها ،وضامن
كل حقوقها االقتصاديّة والسياس ّية واالجتامع ّية ،وإلغاء ّ
ّ
حقوقها ،عىل اعتبار أنّها حقوق غري قابلة لالنتقاص ،وباعتبارها جز ًءا ال يتج ّزأ من حقوق
اإلنسان ،مع رضورة انعكاس ذلك عىل برامج املنظّامت األعضاء ،وأهدافها ،وآل ّياتها.

 .7خطوات التشبيك

 )1املوافقة عىل إنشاء شبكة
 )2اتّخاذ قرار بشأن امل ّنسق والرشكاء
 )3تحليل املشاكل وتحديد األهداف
 )4تحديد الوسائل الّتي سيت ّم استخدامها
 )5تخطيط منوذج العمل ،ووضع القواعد

تطبيقي:
عمل
ّ
 .1فكّر /يف املنظّامت الّتي تعمل يف منطقتك أو يف موضوع مرشوعك
 .2اسأل /ي عن اهتاممها بتنظيم شبكة
 .3خذ /ي املوافقة عىل إنشاء شبكة
 .4و ّجه /ي دعوة إىل لقاء
املنسق والرشكاء
 .5خذ /ي قرا ًرا بشأن ّ
 .6حلّل /ي املشاكل وح ّدد /ي األهداف
 .7ح ّدد /ي الوسائل الّتي سيت ّم استخدامها
 .8خطّط /ي منوذج العمل ،وضع /ي القواعد
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إظـــهار
صـــورة
املرشوع
Visibility

يتناول هذا الفصل مفاهيم اإلعالن وآليّاته وتقنيّاته والرتويج لصورة املنظّمة .وترتافق هذه
العمل ّية ضمن املشاريع ،مع إظهار تعاون املنظّمة مع الرشكاء اآلخرين (الداعمني للمرشوع
وبخاصة مع وسائل
مال ًّيا ومجتمع ًّيا) ،من خالل التواصل حول األنشطة ،والتنسيق لتنفيذها،
ّ
اإلعالم املحلّ ّية والخارج ّية عىل اختالف أنواعها وتقن ّياتها.
وانطالقًا من العالقة بني الصورة الذهنيّة وتكوين الرأي العا ّم للمجتمع ،فإنّه يتحتّم عىل
املنظّامت أن تهت ّم بدراسة الصورة السائدة عنها يف مختلف طبقات املجتمع ،من أجل التمهيد
لوضع اإلسرتاتيج ّيات الكفيلة بإيجاد صور ذهن ّية إيجاب ّية عنها ،تكفل وجود رأى عا ّم منارص
لقضاياها ومواقفها ،يدعمها بشتّى أنواع الدعم ،يف مختلف الظروف.
املتغيات األخرية املتسارعة من أه ّميّة بناء الصورة الذهنية للمنظّامت وتطويرها
ولقد ضاعفت ّ
بني مختلف رشائح املجتمع داخل ًّيا وخارج ًّيا ،ومن العوامل املتعلّقة بتكوينها ،والربامج الالزمة
ظل تنامي الحمالت اإلعالم ّية الّتي باتت املنظّامت تواجهها من الداخل
وبخاصة يف ّ
لتحسينها،
ّ
والخارج.
الذهني لدى املتعاملني معها ،عن خدماتها
إ ّن ُسمعة املنظّمة هي الصورة الذهنيّة أو االنطباع
ّ
وسياساتها وأنظمتها ،سواء أكانوا من الداعمني لها ،أو العاملني معها ،أو املستفيدين ،أو املو ّردين،
أو من الحكومة ،أو من املنافسني ،أو غري ذلك من املنظّامت ،واألشخاص الّذين تتض ّمنهم البيئة
الداخل ّية والخارج ّية الّتي تعمل فيها املنظّمة .وكلّام كان رأي هذه األطراف إيجاب ًّيا يف تعاملها
معها ،كلّام حرصوا عىل استمرار العالقة معها ،وتدعيمها ،والقضاء عىل السلبيّات الّتي تعيق
استمرارها ومن ّوها .أ ّما إذا حدث العكس ،فإ ّن هذه األطراف تحاول أن تحقّق أكرب إفادة يف
كل معاملة معها قد تكون املعاملة األخرية ،وميثّل هذا الوضع
عالقتها مع املنظّمة ،باعتبار أ ّن ّ
نقطة ضعف خطرية بالنسبة إىل املنظّمة.
ّ
لكل شريك بمساهمته في تحقيق المشروع .والجهة
من المنصف اإلعتراف
فعلي ،ولوال دوره لما كان باإلمكان السير
الممولة هي شريك
المانحة أو
ّ
ّ
ّ
ّ
الحق في الترويج لمساهمته
ولكل شريك في المشروع،
بالمشروع.
واإلعالن عنه ،بالقدر المناسب لذلك.
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 .1املقصود بإظهار صورة املرشوع
(الدعاية واإلعالن) Visibility

كل رشيك منهم،
تعاقدي بني الرشكاء الق ّيمني عىل مرشوع ما ،بهدف توضيح دور ّ
هو التزام
ّ
وإبراز مساهمته يف تحقيق أنشطة املرشوع.
األسايس يف تحقيق املشاريع ،وكون تواجد املم ّول خالل تنفيذ
وكون التمويل يشكّل العنرص
ّ
أنشطة املرشوع ناد ًرا ،يجب الحرص عىل احرتام حقّه يف اإلعالن عنه وعن مساهمته ،بوساطة
إظهار صورة املرشوع الّذي تقوم به املنظّمة ،خالل األنشطة الّتي تنفّذها.
ويتض ّمن اإلعالن:





كل أدوات اإلعالن والدعاية املستخدمة
عرض شعار ( )Logoالجهة املانحة عىل ّ
للرتويج للمرشوع
والشفوي) بدور املانحني كرشكاء أساس ّيني يف املرشوع.
االعرتاف (الكتا ّيب
ّ

الخاص باملرشوع
اإلعالمي
 .2املك ّونات الرئيسة للنظام
ّ
ّ

يتوقّف نجاح املرشوع عىل مدى مشاركة جميع املعن ّيني به .وتفرتض هذه املشاركة أن يكون
الجميع عىل قدر ج ّيد من االطّالع واملعرفة مبستجدات مسار عمل املرشوع وحيث ّياته.

وهناك أه ّم ّية العتامد نظام لتداول املعلومات الالزمة فيام بني املعن ّيني باملرشوع ،إضاف ًة إىل
القرارات األساس ّية لسري العمل.
ويتض ّمن هذا النظام:
 النرشات الدوريّة
 تقارير املراسالت
االجتامعي
 النرشات اإللكرتون ّية ووسائل التواصل
ّ
 الوسائل السمعيّة البرصيّة
 لوحة اإلعالنات
 املطبوعات

 .3بعض اإلرشادات األساس ّية الّتي تتعلّق بالدعاية
للمرشوع واإلعالن عنه
موقع الشعار ()LOGO
امي يف جميع
 إ ّن عرض شعار املم ّول إىل جانب شعار منفّذي املرشوع أمر إلز ّ
الخاصة باملرشوع.
األماكن ،وعىل جميع األدوات والوسائل اإلعالم ّية واإلعالن ّية
ّ
حجم الشعار()LOGO
املنوي استخدامه وموقعه ،يف
 يت ّم االت ّفاق مع الجهة املانحة عىل حجم الشعار
ّ
جميع أدوات الرتويج املتعلّقة باملرشوع.
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اإلعالم

 ال يقترص إظهار صورة املرشوع بالنسبة إىل الجهة املانحة عىل عرض الشعار فقط ،بل
يتع ّداه إىل ذكر املم ّول واملساهمني يف سائر اإلطالالت اإلعالم ّية (مقابالت  -بيانات -تقارير)...

مراعاة إثارة الحساس ّية
 عىل املنظّمة مصارحة الجهة املانحةُ ،مسبقًا ،يف حال كان هناك رضورة لحجب
ستحسن تقديم طلب
شعارها ألسباب تتعلّق مبسار تنفيذ املرشوع (أمنه ونجاحه) .من امل ُ َ
اإلعفاء من ذلك خالل فرتة تصميم املرشوع.
خالل تصميم املرشوع
 من امله ّم اإلشارة إىل خطة إظهار صورة املرشوع خالل مرحلة تصميمه ،واالتّفاق
عليها مع الجهة املانحة ،وذلك للتأكّد من القدرة عىل تنفيذ األنشطة املرتبطة بإظهار صورة
املرشوع ،وتوفري التكاليف الالزمة لذلك.
التوثيق

 بعد التأكّد من تضمني جميع أدوات إظهار صورة املرشوع شعارات الجهات
املانحة والداعمني ،عىل املنظّمة االحتفاظ بنسخ منها (بحسب عدد الداعمني) بهدف توثيقها،
وإدراجها ضمن التقارير النهائ ّية أو حيث تدعو الحاجة.
ّ
أن المشروع قد
بهذه الطريقة ،تكون
المنظمة قد تأ ّكدت ّ
ً
وفقا لحجم مساهمتهم
نُسب إلى جميع المساهمين فيه،
في أنشطة المشروع ودورهم فيها.
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التشبيك ،واإلدارة التنفيذيّة
ً
وصول إلى
للمشروع،
التقارير

اإلدارة التنفيذيّة للمشروع

اإلدارة القامئة
عىل النتائج
تنفيذ املرشوع
4/17/2019 9:59:22 AM
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اإلدارة التنفيذيّة للمشروع
بكل عنارصها ،الكثري من التح ّديات نتيج ًة للتغيريات والتط ّورات العامليّة
تواجه إدارة املنظّامتّ ،
كل مك ّونات
واملحلّ ّية ،والّتي باتت جميعها تشكّل واق ًعا جدي ًدا يفرض رضورة إعادة النظر يف ّ
اإلدارة وأساليب مامرستها .
والتح ّوالت العامليّة يف وقتنا الحارض مثل العوملة ،ومنجزات العلم والتكنولوجيا ،وثورة االتّصاالت
واملعلومات ،تحمل الكثري من الرهانات والتح ّديات املعارصة واملستقبل ّية .هذه التح ّوالت
تضغط عىل قدرات
القامئني عىل املنظّامت،
منهم
وتتطلّب
مواجهتها والتك ّيف
معها ،مستخدمني يف
ذلك اآلل ّيات املالمئة لها،
كإعادة رسم السياسات
واإلسرتاتيج ّيات،
وإعادة بناء العمل ّيات
التنظيم ّية ،وهندسة
العمليّات
نظم
اإلداريّة ،أو التطوير
والتجديد والتحديث
والرضوري،
الحتمي
ّ
ّ
وما شابه ذلك لتحقيق
التوازن والتفاعل الّذي
يولّد حرك ّية األنظمة
ودينام ّيتها.
كل
حيوي وفاعل يف ّ
وقد أصبحت اإلدارة اليوم من أعظم القوى املؤث ّرة يف عاملنا ،ولها دور
ّ
املجاالت .فإدارة اليوم هي إدارة تغيري وإبداع وابتكار .ويسود عامل اإلدارة ،يف الوقت الحارض،
كل عنارصها ،ما يفرض أن تتّسم نظم اإلدارة
حالة من التغيري املستم ّر والتط ّور الدائم ليشمل ّ
بالرسعة واملرونة وارتفاع الجودة .وهذا يشكّل تح ّديًا أساسيًّا ملنظّامت املجتمع املد ّين ،الّتي
عليها أن تتّخذ أشكالً وصي ًغا خالّقة ،تجمع ما بني قيمها ورضورات العمل امليدا ّين يف تنفيذ
مشاريعها وإدارتها.
ظل
وهذا ما سيتط ّرق إليه هذا القسم ،للتع ّرف إىل أفضل املامرسات التنفيذيّة واإلداريّة يف ّ
التغيري املستم ّر واملتالحق .فإدارة اليوم هي إدارة تغيري ،ترتبط باملايض ملعرفة االتّجاهات
والدروس املستفادة ،وترتبط بالحارض وتح ّدياته ،كام أنّها إدارة املستقبل وما يطرأ عليه من
آمال وآالم بسبب الضغوط الّتي يعكسها التغيري سل ًبا أو إيجابًا.
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اإلدارة القامئـــــة
عىل النـــــــتائج

بعد أن انتهى فريق العمل من تحديد املشكلة مبشاركة املعن ّيني ،وت ّم أخذ القرار للتد ّخل
وإحداث التغيري معهم ،وبعد تحليل واقع املنظّمة والتأكّد من قدرات املنظّمة ،وبعد بناء
خطّة واقع ّية ملعالجة املشكلة ،والتأكّد من موافقة جميع الرشكاء عليها وتب ّنيها ،وبعد تصميم
كل املك ّونات ،أصبح من املفرتض عىل فريق العمل بناء معرفة مشرتكة ،ملتابعة
يتضمن ّ
مرشوع ّ
التطبيقي وفقها ،خطوة بخطوة ،وهذا ما يُس ّمى بنهج «اإلدارة القامئة عىل النتائج».
العمل
ّ
ومن غري املعقول التفكري يف تنمية مستدامة مبنأى عن إدارة ج ّيدة للمشاريع (اإلدارة القامئة
ظل غياب منظّامت
عىل النتائج  .)RBMوبالتايل ،فإ ّن التنمية ال ميكنها أن تكون مستدامة يف ّ
ُمأمسسة عىل الشفاف ّية واملسؤول ّية ،وليس لديها القدرة عىل إدارة السياسات واإلجراءات
املتّبعة وضبطها ،لتسيري العمل مبشاريع تنفّذها بشكل شفّاف وعادل ويخدم مصالح املعن ّيني.
فإدارة املشاريع هي الدليل عىل حسن سري العمل يف املنظّمة .وهذا النوع من اإلدارة هو
األسايس الّذي سيتناوله هذا الفصل.
العنرص
ّ
وكام أ ّن إدارة املنظّمة هي وسيلة ملساعدتها عىل بلوغ أهدافها يف مجال التنمية ،فإ ّن إدارة
املرشوع هي انعكاس لذلك .فإذا كانت املنظّمة تهدف إىل مناهضة اإلقصاء والتهميش ،فعىل
مشاريعها اعتامد طريقة تشارك ّية يف إدارتها ،تساهم يف تعزيز شعور التب ّني واملِلك ّية من قبل
املعن ّيني ،وباعتامد الشفاف ّية والحوكمة ،وبناء التضامن بني األفرقاء واملعن ّيني.
107
4/17/2019 9:59:24 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 107

 .1العنارص التنفيذ ّية للمرشوع
املرحلة الحال ّية من دورة حياة املرشوع:

إ ّن عملية تنفيذ املشاريع تت ّم من
وكل نشاط يكون
خالل األنشطةّ ،
خاص يساهم عند بلوغه،
لديه هدف ّ
يف تحقيق الهدف العا ّم ،أو الغاية
املرج ّوة من املرشوع ،وبالتايل يف
تحسني ظروف مجتمع ما ،أوتغيري
معي نحو األفضل.
واقع ّ

عنارص املرشوع:

عنارص املرشوع:
الهدف (ملاذا؟)
الوقت (متى؟)
(بم؟)
املوارد َ
األنشطة (ماذا؟)
الطريقة (كيف؟)
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 .2تعريف اإلدارة القامئة عىل النتائج

هي نهج إلدارة املشاريع ،يستند إىل نتائج مح ّددة بوضوح ،وإىل منهج ّيات وأدوات لتحقيقها
وقياسها بدقّة .تشري إىل نهج شامل إلدارة املشاريع والربامج ،والّتي تركّز يف تحديد النتائج
القابلة للقياس ،واملنهج ّيات واألدوات لتحقيق تلك النتائج.
منطقي واضح :تخطيط،
إ ّن هذا النهج يدعم أداء أفضل ومساءلة أكرب ،من خالل تطبيق سياق
ّ
وإدارة ،وقياس تد ّخل ،مع الرتكيز يف النتائج الّتي تريد املنظّمة تحقيقها.
النتائج :هي التأثريات املقصودة أو غري املقصودة للتد ّخل ،وميكن أن تكون إيجاب ّية
أو سلب ّية بنا ًء عىل عوامل عديدة .ويت ّم استخدام النتائج اإليجاب ّية املقصودة كأساس
أي نتائج سلب ّية محتملة ،بحيث
للتخطيط يف هذا النهج ،يف حني أنّه يت ّم بذل جهد لتوقّع ّ
ميكن تج ّنبها أو تخفيفها.
من خالل تحديد النتائج املقصودة للتد ّخل وطرق قياسها ،سواء ت ّم تحقيقها أم ال ،ميكن
التحقّق بشكل أوضح ما إذا كان الفرق قد حصل بالفعل لصالح األشخاص املعن ّيني.

 .3ملاذا اإلدارة القامئة عىل النتائج؟







ظل تقلّص املوارد
بسبب ازدياد الطلب عىل نتائج أفضل (إحصاءات) يف ّ
بسبب زيادة الحاجة إىل تحسني األداء ورفع الكفاءة ،ولرضورة االعتامد يف أثناء
املساءلة عىل نوع النتائج وك ّم ّيتها
عاملي ،لتحسني كفاءة
بسبب كون استخدام اإلدارة القامئة عىل النتائج ات ّجاه ّ
مشاريع التنمية
بسبب الحاجة املتزايدة إىل تحسني الدعم اإلحصا ّيئ لرصد األهداف اإلمنائ ّية

 .4أهداف استخدام اإلدارة القامئة عىل النتائج



الرتكيز عىل النتائج الّتي تريد املنظّمة تحقيقها من خالل املرشوع
التخطيط ملا تنوي املنظّمة القيام به ،وتحسني إدارة العمل ،والتمكّن من قياسه
تحسني األداء ،واملتابعة ،وتقييم األثر

 .5مم ّيزات اإلدارة القامئة عىل النتائج
تركّز اإلدارة القامئة عىل النتائج يف:

 تحليل املشاكل وتحديد أسبابها
يتعي تحقيقها عىل أساس تحليل املشكلة
 تحديد التغيريات القابلة للقياس (النتائج) الّتي ّ
 تصميم اإلسرتاتيج ّيات واألنشطة الّتي من شأنها أن تؤ ّدي إىل هذه التغيريات (النتائج)
 مقارنة متوازنة للنتائج املتوقّعة مع املوارد املتاحة
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املنطقي ( )Logical Frameworkواملوازنة ()Budgetكأدوات إلدارة
يت ّم استخدام اإلطار
ّ
لكل مه ّمة أو نشاط ،وتح ّدد
املرشوع .إ ّن جدول املوازنة يتض ّمن تفاصيل ما يجب رصفه ّ
الخاص لتنفيذه ،وهذا ُمتّفق عليه عند مرحلة تصميم املرشوع .بهذه الطريقة ميكن
الوقت
ّ
ملن يدير املرشوع مراقبة امليزان ّية ،ومعرفة ما إذا كان املرشوع يُط ّبق بحسب الخطّة (إذا كان
هناك فرق بني الخطّة املوضوعة والتطبيق ،تت ّم املساءلة حول هذا الوضع ،ويف حال كان هناك
حاجة إىل تعديل الخطّة فذلك ممكن)
مبني عىل:
وبشكل ّ
مبسط ،فإ ّن اإلدارة القامئة عىل النتائج نهج إلدارة املرشوع ّ
املنطقي ()Log Frame
 مراقبة اإلطار
ّ
 مراقبة املوازنة ()Budget
 التواصل اإليجا ّيب ،والفاعل ،واملستم ّر ،مع جميع أعضاء الفريق
 التواصل املستم ّر مع أصحاب املصلحة وتعزيز مشاركتهم
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تنفيــــذ املشــــروع

مم تقوم به املنظّامت من مشاريع وأنشطة متن ّوعةّ ،إل أ ّن الواقع يُظهر أنّها تواجه
عىل الرغم ّ
الكثري من التح ّديات املتعلّقة باملوارد املال ّية وبكيف ّية إدارتها .وتشمل إدارة املوارد املال ّية،
وجود خطّة واضحة لتأمني املال الالزم ،من أجل إتاحة الفرصة أمام املنظّمة إلمتام مه ّمتها ،كام
تشمل إجراءات إداريّة معتمدة وواضحة مثل :وضع املوازنات وإدارتها ،متابعة نظم املحاسبة
األسايس لإلدارة
ولعل الدور
والحرص عىل دقّتها ،ضبط املصاريف وتوفري اعتامداتها ،وغريها ّ ...
ّ
املال ّية يتمحور حول دراسة جدوى املشاريع وتحديد آثارها ،إىل جانب االعتامد عىل نظام ما ّيل
املؤشات املال ّية.
فاعل يرصد ّ
السجلت
ّ
فاإلدارة املاليّة هي إدارة املعلومات والبيانات املاليّة ،وعمليّة تسجيلها وتتبّعها يف
املخصصة لذلك ،كام تلخيصها يف التقارير اإلداريّة بعد مراجعتها بشكلٍ يضمن احرتام القوانني
ّ
واإلجراءات املال ّية املعتمدة .ما يتيح الفرصة أمام الق ّيمني عىل اإلدارة الت ّخاذ القرارات التنفيذيّة
الالزمة ،وات ّباع اإلجراءات التصحيح ّية الرضوريّة حيث يلزم ،مع مراعاة االت ّفاقات املربمة مع
الرشكاء والجهات املم ّولة.
ويستعرض الفصل ،مواصفات اإلدارة املالية للمنظّمة واملرشوع ،وأدواتها ،إضاف ًة إىل أه ّم
املشاكل الّتي تواجه اإلدارة املال ّية للمرشوع ،وإىل كيف ّية التص ّدي لها ،واقرتاح البدائل والحلول
التنفيذيّة .كام أنّه يعرض أه ّم معايري اإلدارة الناجحة للمنظّمة ،والّتي تساعدها عىل تنفيذ
املرشوع عىل أفضل وجه ،مع األخذ باالعتبار التح ّديات واملخاطر الّتي ميكن حصولها.
الخاصة باملنظّامت الفتًا إىل كيف ّية
كام يشري اىل بعض املستندات األساس ّية والقيود املحاسب ّية
ّ
استخدامها وإدارتها.
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 .1اإلدارة املال ّية

تتمثّل اإلدارة املال ّية للمرشوع يف مجموع عمل ّيات املتابعة اليوم ّية لجميع املعلومات املال ّية
للمرشوع .وتهدف إىل تحقيق التوازن بني املداخيل واملصاريف ،وتقديم معلومات منتظمة
من أجل تحديد الوضع املا ّيل للمرشوع.
وبالتايل ،فإنّها تتض ّمن التق ّيد بجميع املعلومات ذات الطابع املا ّيل ،بوترية يوم ّية.

أهم املشاكل الّتي تواجه اإلدارة املال ّية للمرشوع
ّ .2





عدم احرتام خطوط املوازنة املح ّددة للمرشوع
خطأ يف تحديد التوقّعات واالفرتاضات أثناء التخطيط للمرشوع
غياب وثائق اإلثبات
ضعف يف عمل ّية تسجيل املعلومات املتعلّقة باملداخيل واملصاريف

 .3معايري اإلدارة املال ّية الناجحة






البساطة
الوضوح
الشفاف ّية
املصداق ّية
املراقبة

112
4/17/2019 9:59:30 AM

Handbook - Afkar Book - Final.indd 112

 .4ما يجب أن تتض ّمنه املستندات املحاسب ّية







تاريخ املعاملة
املصدر (االسم /العنوان /رقم الهاتف /الرقم املا ّيل)
رقم املستند
قيمة املبلغ (باألرقام وباألحرف)
اسم الجهة الّتي تم تسديد املبلغ لها (االسم /العنوان /رقم الهاتف /الرقم املا ّيل)
الطوابع واألختام

 .5نصائح ألخذها باالعتبار عند البدء بالتنفيذ
حتمي ،يتو ّجب إعطاؤه العناية الالزمة قبل البدء
املحل وقادته ،أمر
إ ّن بناء الثقة مع املجتمع ّ ّ
ّ
بتنفيذ املرشوع.
وميكن بناء الثقة من خالل التن ّبه لـ:
املحل ،وتصميمه مبا يتناسب مع
 بحث املرشوع مسبقًا مع ممثّلني عن املجتمع ّ ّ
احتياجاتهم ورؤيتهم
املحل ومبادئه و ِق َيمه ،ومراعاتها
 تف ّهم تقاليد املجتمع ّ
متت للحقيقة بصلة
 إلغاء الحواجز املبن ّية عىل أحكام مسبقة أو معلومات منط ّية ال ّ
 مشاركة االهتاممات واالحتياجات
 إدماج املعن ّيني بتحديد رؤية املرشوع وأهدافه
 التشجيع عىل تقديم االقرتاحات وتقديرها ،ث ّم األخذ بها حيث أمكن
 تغييب املالمة ،وتحميل املسؤول ّية حول الواقع القائم
 تبادل الخربات ،والبناء عىل التجارب السابقة
 تفويض املها ّم ،وتعديل بعض األدوار مبا يتناسب مع هدف املشاركة.
البلدي/
تأسيس لعالقة مستدامة مع السلطات املحلّ ّية قبل بدء تنفيذ املرشوع (أعضاء املجلس
ّ
املوظّفون الحكوم ّيون /رجال الدين /املسؤولون الحزب ّيون /املخاتري.)... /
يتم ذلك من خالل:
ّ
 تعيني اجتامعات لتصميم املرشوع ورشحه
 تقديم رؤية املنظّمة ،ودورها وأهدافها ومشاريعها السابقة ألعضاء فريق العمل
واملنظّمة
 رشح املرشوع (الرشكاء /األهداف /األنشطة الرئيسة) ،واملشكلة الّتي يحاول
معالجتها ،والخطّة لتحقيق ذلك
املحل من املرشوع
 إبراز كيف ّية إفادة املجتمع ّ ّ
 التعبري عن الرغبة يف التعاون مع األشخاص املحرتمني والفاعلني يف املجتمع
 طلب املشورة كتأكيد عىل االحرتام
املحل لالطّالع الدائم عىل وضع املنطقة واملناخ العا ّم،
من امله ّم البقاء عىل تواصل مع املجتمع ّ ّ
التنفيذي للمرشوع .فقد تنشأ بعض املشكالت الّتي تستدعي التد ّخل
لتأثريهام يف املسار
ّ
للمعالجة أو للتعديل.
الخاصة باملرشوع وحفظها ،للتمكّن من متابعة سري العمل
من امله ّم تنظيم املستندات
ّ
باملرشوع ،وللتحضري ألعامل التدقيق والتقييم ،وإعداد التقارير.
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ما يجب االهتامم به من مستندات خالل تنفيذ املرشوع

عىل املستوى املا ّيل:













السجلت املحاسب ّية
ّ
إثبات إجراءات التوريد (مثل مستندات املناقصة وتقارير التقييم)
إثبات االلتزامات (مثل العقود ومناذج الطلبات)
إثبات استالم البضائع (مثل قسائم التسليم)
إثبات إنجاز األعامل (مثل شهادات القبول)
إثبات تسليم الخدمات (مثل التقارير املعتمدة واألوراق الزمن ّية وتذاكر النقل)
إثبات حضور الندوات واملؤمترات والدورات التدريب ّية (مبا يف ذلك الوثائق واملوا ّد
الّتي ت ّم الحصول عليها ،والشهادات ذات الصلة)
إثبات الرشاء (مثل الفواتري واإليصاالت)
إثبات الدفع (مثل البيانات املرصف ّية ،وإشعارات الخصم ،وإثبات التسوية من
قبل املقاول)
سجلت املوظّفني والرواتب
ّ

اإلعالمي:
عىل املستوى
ّ






البيانات الصحاف ّية والتقارير اإلعالم ّية
االجتامعي
الصور /األفالم /األخبار عن املواقع اإلخباريّة أو مواقع التواصل
ّ
جميع املطبوعات :األلبسة -املطويّات -الدعوات
محارض االجتامعات واملراسالت
التقارير امليدان ّية

عىل مستوى النشاطات:
التقرير حول األنشطة
يُعترب هذا التقرير مبثابة أداة تسمح بتربير
الجهود املق ّدمة من طرف املنظّمة ،من أجل
رصا يف تت ّبع
إنجاز مه ّمتها ،ويشكّل ً
أيضا عن ً
األنشطة وتقوميها .كام أنّه أداة تواصل مع
الخاص باملرشوع (الرشكاء-
املحيط
الخارجي ّ
ّ
املعن ّيون -اإلعالم.)...
املحرض
هو وسيلة لتدوين جميع العنارص الّتي
متّت مناقشتها ،وكذلك مختلف القرارات
الّتي ت ّم ات ّخاذها خالل االجتامعات (سواء
مع الرشكاء أو بني أعضاء فريق عمل
املرشوع) .كام يشكّل وسيل ًة بالنسبة إىل
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أعضاء املنظّمة ،من أجل االطّالع عىل القرارات املُتّخذة ،وإعداد تقارير األنشطة.
تسجيل امللفّات وترتيبها
الخاصة باملرشوع ،ومشاركتها مع املنظّمة ،وفق نظام بسيط
يجب أن يت ّم ترتيب الوثائق
ّ
وعادي ،يسمح بالوصول إىل املعلومات بسهولة ،ما من شأنه أن يحفظها ،ويس ّهل االطّالع عليها
عند الرضورة.
امللفّات اإلداريّة
امللف القانو ّين من:
وهي ما يتض ّمنه ّ
األسايس
 النظام
ّ
يل
 النظام الداخ ّ
 الئحة بأعضاء مجلس اإلدارة
ملف املرشوع من:
وما يتض ّمنه ّ
 مقرتح املرشوع والتوصيات
 االت ّفاقات املوقّعة
 تقرير املرشوع
وما يتضّ منه ملف مجلس اإلدارة من:
 الئحة األعضاء
 االستدعاءات واالجتامعات
 جداول األعامل
 محارض االجتامعات
وما تتض ّمنه ملفّات اللجان وفرق العمل من:
 لوائح األعضاء
 خطط العمل
 محارض االجتامعات
ملف املراسالت من:
وما يتض ّمنه ّ
 الصادر
 الوارد
ملف املتط ّوعني من:
وما يتض ّمنه ّ
 الئحة األسامء
 السري الذات ّية
 مجاالت االهتامم
 تقييم األداء وخطط العمل
ملف جرد املعدّ ات:
وما يتض ّمنه ّ
 الئحة تشري إىل الك ّم ّية ،والصنف ،والحالة
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عمل
املحل
تطبيقي :تقييم العالقة مع املجتمع ّ ّ
ّ
لتقييم مدى تب ّني المجتمع المحل ّّي المشروع الّذي تقوم /ين به ،ضع /ي عالمة من  1حتّى = 1( 5
األكثر ضعفًا  = 5 /األكثر ق ّوة)

1

تم
الجهة الّتي ّ
التواصل معها
أو االجتماع بها

نجاح
االجتماع
معها

وضوح
المشروع

وضوح وضوح دور مدى تأييد
أهداف الفاعل ّيات الفاعل ّيات
المشروع والمعن ّيين والمعن ّيين

مدى تأثير
الفاعل ّيات
والمعن ّيين

2
3
4
5
6
7

تطبيقي :تقييم ضبط املستندات
عمل
ّ
ضع /ي إشارة ( )Xفي الخانة المناسبة:
المستند
ّ -1
سجلت المحاسبة
 -2إثبات إجراءات التوريد
 -3إثبات االلتزامات
 -4إثبات استالم البضائع
 -5إثبات إنجاز األعمال
 -6إثبات تسليم الخدمات
 -7إثبات حضور المؤتمرات والتدريبات
 -8إثبات الشراء
 -9إثبات الدفع
ّ -10
سجلت الموظّقين والرواتب
 -11البيانات الصحاف ّية والتقارير اإلعالم ّية
 -12األخبارالمكتوبة/المص ّورة...
 -13المطبوعات
 -14محاضر االجتماعات
 -15المراسالت
 -16التقارير الميدان ّية

متوفّر

قيد التجهيز

غيرمتوفّر

اإلجراءات الالزمة
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التشبيك ،واإلدارة التنفيذيّة
ً
وصول إلى
للمشروع،
التقارير

الرصد والتقييم ،وإعداد
التقارير وصياغتها

الرصد والتقييم
(Monitoring
)and Evaluation

إعداد التقارير
وصياغتها
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الرصد والتقييم ،وإعداد
التقارير وصياغتها
مع ازدياد الرتكيز عىل املقاربات التشارك ّية يف التنمية ،يت ّم إدراك أه ّم ّية أن تكون عمل ّيات
أيضا .فتقليديًّا ،تتض ّمن عمل ّيات الرصد والتقييم خرباء خارج ّيني،
الرصد والتقييم تشارك ّية ً
مؤشات مح َّددة مسبقًا ،وذلك باستخدام إجراءات وأدوات
يشاركون يف قياس األداء ،مقابل ّ
معياريّة يح ّددونها بأنفسهم.
ويف املقابل ،فإ ّن الرصد والتقييم التشارك ّيني يسمحان مبشاركة األشخاص املعن ّيني األساس ّيني
كمشاركني فاعلني ،وتوفِّر طرقًا جديدة أكرث شمول ّية ،لتقييم التغيري والتعلّم منه ،وتعكس
وجهات نظر األشخاص األكرث تأث ّ ًرا ،وطموحاتهم ،وبشكل مبارش.
ويف هذا القسم ،سيت ّم عرض كيف ّية القيام بعمل ّيات الرصد والتقييم وتحليلها ،وسيت ّم تحديد
مسؤول عن ذلك ،وما العالقات الّتي تجمع بني مختلف الرشكاء ،من أجل تنفيذ
ً
من سيكون
يل ،إىل التقارير
العمل ،ورصد سياقه ،وتت ّبع إنجازه .ومن جهة ثانية ،سيت ّم التع ّرف ،بشكل تفصي ّ
ووظائفها وأنواعها ،وإىل كيف ّية صياغتها وتقدميها.
اتيجي .فالرصد هو عمل ّية
وت ُعترب عمل ّية الرصد والتقييم جز ًءا ال يتج ّزأ من التخطيط اإلسرت ّ
متسلسلة ومنظّمة للحصول عىل املعلومات حول سري خطّة العمل ،مقارنة مع ما هو مخطّط،
وذلك بشكل يسمح بالتد ّخل يف الوقت املناسب إلدخال التعديالت الالزمة ،واتّخاذ اإلجراءات
الكفيلة بتصويب مسار العمل يف داخل املنظّمة .أ ّما التقييم فيت ّم إنجازه خالل محطّات
يل ،ونها ّيئ) ،بهدف الوقوف عىل مدى تحقّق األهداف ،والنتائج
مح ّددة
ّ
(سنوي ،نصف مرح ّ
مؤشات مضبوطة ،سبق وأن ت ّم لحظها يف
املسطّرة يف الخطّة اإلسرتاتيج ّية ،وذلك بناء عىل ّ
الخطّة التنفيذيّة .وت ُعترب مرحلة
التقييم محطّة أساس ّية ومرجع ّية،
التّخاذ القرارات املناسبة يف ما
اتيجي
ّ
يخص بناء املخطّط اإلسرت ّ
املقبل للمنظّمة.
وعندما يصل املرشوع إىل
الرضوري
نهايته ،سيكون من
ّ
إبالغ الجهات املانحة مبا قد ت ّم
تحقق
إنجازه يف املرشوع وما
ّ
منه ،من خالل التقرير النها ّيئ.
لذلك سيويل هذا القسم اهتام ًما
مركَّ ًزا وتفصيل ًّيا حول إعداد
التقارير وصياغتها بأشكالها األكرث
أهم ّي ًة ،إضافة إىل التط ّرق إىل
بعض األدوات الكتاب ّية الحارضة
باستمرار (كمحارض االجتامعات
وغريها) ،لضامن تحسني املشاريع
واملنظّمة وتط ّورها عىل ح ّد سواء.
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الرصد والتقييم

()Monitoring and Evaluation

يعرض هذا الفصل املفاهيم املختلفة واملتعلّقة بـالرصد ،والتت ّبع والتقييم باملشاركة ،مع
الخطوات واألدوات املطلوبة ،لتطوير خطّة رصد وتقييم تشارك ّية فاعلة ومستدامة.
أي تد ّخل (مرشوع ،أو برنامج .)...فالرصد هو
ويُع ّد الرصد والتقييم مك ّونني أساس ّيني قي ّ
عمل ّية منظّمة ومخطّطة ومستم ّرة ،تت ّم بصفة دوريّة ومنتظمة ،عىل مدار فرتة املرشوع ،وذلك
لجمع املعلومات عن تنفيذ املرشوع وإنجازاته وتأثرياته ،ومن ث ّم إعدادها وتوصيلها إىل إدارة
املنظّمة ،أو غريها من الجهات املعن ّية ،بغرض مساعدتها عىل ات ّخاذ القرارات املناسبة لتنفيذ
املرشوع بكفاءة ،نحو تحقيق األهداف املخطّط لها .أ ّما التقييم فهو عمل ّية قياس مدى نجاح
املرشوع ،أو مجموعة األنشطة ،يف الوصول إىل األهداف املتو ّخاة.
إ ّن القيام بعمل ّية الرصد والتقييم يف الوقت املناسب ،وبطريقة موثوق بها ،أمر مه ّم ج ًّدا يف
تحديد االت ّجاهات ،ونقاط الق ّوة ،ومجاالت التحسني يف العمل .ووفقًا لذلك ،يت ّم اعتامد آل ّيات
فضل عن تسهيل
تسمح بالوصول إىل األهداف بشكل أفضل ،أو بتص ّور أوضح للمستقبلً ،
يل يف طبيعة أنشطة املنظّمة.
التفكري العم ّ
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 .1أهداف الرصد والتقييم
()Monitoring and Evaluation

التنفيذي للمرشوع ،بهدف اتّخاذ القرارات
الرصد والتقييم عمل ّيتان أساس ّيتان ملراقبة املسار
ّ
التسيرييّة املناسبة ،ويف الوقت املناسب .باإلضافة إىل دورهام يف تكوين الدروس املستفادة،
وتوليف قصص النجاح الّتي تحقّقت.

إنّ عمل ّية الرصد والتقييم تهدف إىل:
 إعداد تقارير دقيقة تستند إىل أدلّة موث ّقة ،إلعالم اإلدارة وص ّناع القرار مبسار العمل
يف املرشوع ،ولتوجيه فريق العمل واملعن ّيني ،ولتحسني األداء
 تبادل املعرفة من خالل التفكري املشرتك يف التح ّديات الّتي تواجه العمل يف املرشوع،
ولتبادل الخربات املتوفّرة من أجل البناء عليها ،والتعلّم من التجربة والدروس
املستفادة
 تكوين آل ّية واضحة للمساءلة ،وإظهار مدى التزام خطّة العمل ،وتحديد التباين بني
أساسا يف املرشوع
األعامل املنفّذة وتلك املتّفق عليها ،وقياس املعايري املح ّددة ً
وبخاصة املستفيدين ،يف تقييم مسار
 إتاحة الفرصة ملشاركة أصحاب املصلحة،
ّ
التنفيذي للمرشوع،
العمل والتعبري عن وجهات نظرهم حول السياق
ّ
من أجل تكييف برنامج العمل بشكل يتالءم مع تص ّوراتهم ،وإمكاناتهم ،وتجاربهم
 تسليط الضوء عىل اإلنجازات املحقّقة ،ورفع الروح املعنويّة عند أعضاء الفريق

 .2ما هو الرصد ()Monitoring؟

الروتيني لجمع املعلومات وتحليلها ،بغية تت ّبع التق ّدم املحقّق يف املرشوع،
رصد املرشوع هو املسار
ّ
وذلك من خالل مقارنة البيانات بالخطط الّتي سبق إعدادها ،والتحقّق من مدى التزام املعايري
املح ّددة للمرشوع .يساعد ال ّرصد عىل تحديد االتّجاهات والتعديالت ،وعىل تكييف اإلسرتاتيج ّيات،
وعىل إرشاد إدارة املرشوع نحو اتّخاذ القرارات املالمئة.

الخاصة بعمل ّية الرصد
أفضل املامرسات ّ

عند القيام بأعامل الرصد ،يُستحسن الحرص عىل األمور اآلتية:
 تركيز بيانات الرصد بالشكل املناسب يف الجمهور املستهدف يف عمل ّية ال ّرصد
وسلوك ّياته
املؤشات واالفرتاضات (Indicators and
 اعتامد منهج ّية رصد واضحة ،ترتكز عىل ّ
 )assumptionsاملح ّددة مسبقًا
 اختيار الوقت املناسب ألعامل الرصد ،لإلفادة من املعلومات املُستقاة ،يف الوقت
املناسب من مسار عمل املرشوع
 مشاركة أصحاب املصلحة الرئيسني يف عمل ّية الرصد ،لبناء الفهم املشرتك حول
القضايا األساس ّية ،ولتشارك ملك ّية املرشوع
 النظر خالل الرصد إىل التغيريات غري املتوقّعة من املرشوع وسياقه ،مبا يف ذلك
أي تغيريات يف االفرتاضات أو املخاطر ،لألخذ بها يف أثناء تعديل الخطط التنفيذيّة
ّ
الخاصة باملرشوع.
ّ
 إطالع الرشكاء يف املرشوع عىل نتائج الرصد ،ومشاركتهم املعلومات املرصودة،
وتج ّنب اقتصارها عىل فريق عمل الرصد وإدارة املرشوع وحدهم.
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 .3ما هو التقييم ()Evaluation؟

التقييم بشكل عا ّم عمل ّية قياس مدى نجاح مرشوع ،أو برنامج ما ،يف الوصول إىل األهداف
الّتي كان ُمخطّطًا لها.
أ ّما التقييم ضمن عمل ّية الرصد والتقييم ،فهو تقدير لنوع مجموعة أنشطة ت ّم تنفيذها،
ألي مرشوع
ولص ّحة إنجازها .ويستند التقييم إىل املعلومات الّتي توفّرها عمل ّية الرصد .وال ب ّد ّ
متت عمل ّية الرصد والتقييم بدقّة.
من أن ينجح ،إذا ّ

 .4خطوات الرصد والتقييم

إ ّن التخطيط لعمل ّية الرصد والتقييم ،أم ٌر رضوري ألنّه:
 يساعد عىل جعل املشاريع أكرث كفاءة وفاعل ّية
 يؤكّد عىل مدى تحقيق غاية املرشوع ،وأثره يف حياة الناس
مهم من عمل ّية التخطيط لتنفيذ املرشوع ،و ُمرتَ َك ًزا أساس ًّيا إلعداد التقارير
 يشكّل جز ًءا ًّ
 يس ّهل املرحلة التنفيذيّة لجمع البيانات وإعداد التقارير
يحسن درجة إملام إدارة املرشوع وفريق العمل باملعلومات الالزمة
ّ 
رسمي لتقييم املرشوع وأعامل التدقيق
كسجل
ّ
 يُعت َمد عليه
ّ

الست للرصد والتقييم:
ّ
الخطوات

 .1تحديد الغرض من نظام الرصد والتقييم ،ونطاقه
 .2التخطيط لجمع البيانات وإدارتها
 .3التخطيط لتحليل البيانات
 .4التخطيط إلعداد تقارير الرصد والتقييم واستخدامها
 .5التخطيط للموارد البرشيّة وبناء القدرات
 .6إعداد موازنة الرصد والتقييم

 .5تحديد الغرض من نظام
الرصد والتقييم ،ونطاقه

لتحديد الغرض من نظام الرصد والتقييم ،ولتحديد
نطاق الرصد ،يُستحسن االنطالق من:
املنطقي للمرشوع
 استعراض اإلطار
ّ
يل)
(التصميم التشغي ّ
 تحديد احتياجات أصحاب املصلحة
الرئيسني وتوقّعاتهم (جدول تقييم أصحاب املصلحة
يف الرصد والتقييم)
 تحديد جميع متطلّبات الرصد والتقييم
(متطلّبات املانحني ،القوانني الحكوم ّية املرع ّية اإلجراء،
املعايري الدول ّية)
 مراجعة أنشطة الرصد والتقييم الرئيسة
ووظائفها (النطاق الجغرا ّيف للمجموعات املستهدفة
للمرشوع ،م ّدة املرشوع ،امليزان ّية املتاحة ،واملوارد
البرشيّة ،وأنشطة الرصد والتقييم الرئيسة يف املرشوع).

الفرق بني خطّة الرصد
املنطقي
والتقييم واإلطار
ّ
املنطقي:
اإلطار
ّ
يحـدّ د املؤشّ ـرعبارة عن وسائل موجزة للتحققخطّة الرصد والتقييم:
تفصل كيف ستقوم باستخدام
 ّاملؤش وبقياسه
ّ
يتم وضعها بنا ًء عىل اإلطار
 ّاملنطقي
ّ
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تطبيقي :نظام الرصد والتقييم (الغرض والنطاق)
عمل
ّ
ضع /ي أمامك:
املنطقي للمرشوع
 -1اإلطار
ّ
 -2جدول احتياجات أصحاب املصلحة وتو ّقعاتهم
 -3متطلّبات التقييم امللزمة
 -4أنشطة التقييم الرئيسة ووظائفها
قم /قومي بتحديد الغرض من نظام التقييم ونطاقه

التخطيط لجمع البيانات وإدارتها

إ ّن جمع البيانات املناسبة ليس باألمر السهل ،ويحتاج إىل تحضريات مسبقة ،وإىل معرفة كيفيّة
التعامل مع معلومات الرصد ،وتوجيهها إىل املوقع املناسب لها ،لإلفادة منها.
من هنا ،تربز أه ّم ّية التخطيط لهذه العمل ّية وحسن إدارتها ،من خالل:
 إعداد خطّة للرصد والتقييم
 تقييم البيانات الثانويّة املتوفّرة
 تحديد رصيد البيانات الك ّم ّية والنوع ّية
 تثليث ( )Triangulationمصادر جمع البيانات وطرقها (قد يت ّم جمع معلومات
من أكرث من ج ّهة ،لذلك يجب مقارنتها ببعضها للتأكّد من ص ّحتها)
 تحديد متطلّبات أخذ الع ّينات
 إعداد أساليب /أدوات لجمع بيانات مح ّددة
 إنشاء آل ّية ألصحاب املصلحة لجمع الشكاوى وتقديم االقرتاحات
 إنشاء آليّات ملراجعة املرشوع  /برنامج العمل ... /
 خطّة إلدارة البيانات
املؤشات ))Indicator Tracking Table
 استخدام جدول مراقبة ّ
سجل املخاطر (الجدول)
 استخدام ّ
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وت ّتضح خطّة إدارة الرصد والتقييم وعمل ّيتها باتّباع الخطوات التالية:
الخطوة األوىل :إعداد خطّة للرصد والتقييم
إ ّن استخدام الجدول التايل كنموذج لجمع املعلومات وتبويبها ،سيساعد يف عمل ّية مراقبة
املؤشات واالفرتاضات.
املرشوع ،انطالقًا من تقييم ّ
المؤشرات ()Inducators
أو اإلفتراضات
()Assumption
المؤشّ ر( )Indicatorأ :1
المؤشر ( )Indicatorب :1
المؤشر( )Indicatorأ :1
المؤشر ( )Indicatorب :1
االفتراض( )Assumptionب :1
ا إلخ...

جمعالبيانات/
التعريف(ووحدة
المصدرواألسلوب
القياس)
Data
Definition
Collection/
& unit of
Source Method measurement
الحاصل (:1 )Outcome

الوتيرةوالجدول
الزمني
ّ
& Frequency
Schedule

استخدامالمعلومات
المتعلّقة بالجمهور
المسؤول ّيات
(المواطنين)
Responsibilities
Information Use
& Audience

ال ُمخرج ( )Outputأ :1
االفتراض (: )Assumption

الخطوة الثانية :خطّة املراقبة وفق «األعمدة الستة»
«األعمدة الستة» (الجدول أعاله) هي أداة للمراقبة تتناول العنارص اآلتية:
املؤشات (ماذا؟)
ّ )1
املؤش ووحدة القياس (ماذا؟)
 )2تعريف ّ
 )3أدوات جمع البيانات (كيف؟)
الزمني (متى؟)
 )4الوترية والجدول
ّ
 )5األشخاص املسؤولون (من؟)
 )6استخدام املعلومات املتعلّقة بالجمهور أو املواطنني (ملاذا؟)

ما الّذي يتو ّجب القيام به خالل مراقبة «األعمدة الس ّتة»؟

املؤش لتحديده بسهولة
 -1التأكّد من االحتفاظ برقم ّ
مؤش
الخاصة ّ
 -2اإلشارة إىل عدد م ّرات جمع البيانات
بكل ّ
ّ
الزمني الّذي يح ّدد املواعيد األساس ّية لتغذية أداة «األعمدة الستّة»،
 -3التزام الجدول
ّ
وتواريخ البدء يف جمع البيانات واالنتهاء منها
 -4تحديد الشخص املسؤول عن:
 .aجمع البيانات
		
 .bتحليل البيانات
		
وإذا كان هناك أكرث من شخص واحد ،فيتو ّجب تحديد الشخص الرئيس (املسؤول عن
إدارة البيانات).
املؤش (املعلومات)
 -5تحديد كيف سيت ّم استخدام بيانات ّ
 .aمراقبة الربنامج
		
 .bتقييم األثر
		
 .cاملساءلة مع املانحني
		
		

 .dتقديم التقارير للمواطنني
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املؤشات ()Indicator Tracking Table
الخطوة الثالثة :جدول مراقبة ّ

املؤش ،من أجل إرشاد التنفيذ
هي أداة مه ّمة إلدارة البيانات(الجدول أدناه) ،ولتسجيل متابعة ّ
العا ّم للمرشوع وإدارته.
ّ
الخــــط األســاس
للمرشوع
ماذا املدّة الّتي
املؤش
ّ
( )Indicatorنستهدف م ّرت من
خالل املرشوع
الفرتة ح ّتى اآلن
الكاملة
للمرشوع

نسبة الهدف
الهدف الك ّم ّي
الك ّم ّي ()Target
( )Targetللسنة (يف
خالل حال كان
املرشوع املرشوع
أكرث من
سنة)

السنة

نسبة
اإلنجاز
من
الهدف
الك ّم ّي
()Target
للسنة (يف
حال كان
املرشوع
أكرث من
سنة)

فرتة التقرير للربـع األ ّول

التاريخ القيمة الهدف
الك ّم ّي
العا ّم
()Target

اإلنجاز
الك ّم ّي
يل
الفع ّ

النسبة من
الهدف
الك ّم ّي
العا ّم
()Target
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تطبيقي :إعداد خطّة (جدول) للرصد والتقييم
عمل
ّ
فكّر /ي يف النقاط اآلتية:
املؤشات (ماذا؟)
ّ )1
املؤش ووحدة القياس (ماذا؟)
 )2تعريف ّ
 )3أدوات جمع البيانات وطرقها (كيف؟)
الزمني (متى؟)
 )4الوترية والجدول
ّ
 )5األشخاص املسؤولون (من؟)
 )6استخدام املعلومات املتعلّقة بالجمهور أو املواطنني (ملاذا؟)
قم /قومي مبلء الجدول.

الخطوة الرابعة :التخطيط لتحليل البيانات
تحليل البيانات عمل ّية يت ّم فيها تحويل البيانات الّتي ت ّم تجميعها (األ ّول ّية) إىل معلومات قابلة
لالستخدام .ويت ّم تحليل البيانات وفقًا لخطوتني رئيستني.

أ .التحضري إلجراء تحليل البيانات:

ومؤشاته ،ويف
 الغرض من التحليل :يح ّدد ،إىل ح ّد كبري ،أهداف اإلطار
املنطقي ّ
ّ
نهاية املطاف يق ّدم للمواطنني حاجتهم من املعلومات.
 تكرار التحليل :ال يت ّم فهم الواقع من خالل أ ّول عمل ّية تحليل نقوم بها ،ما يوجب
تخصيص الوقت الكايف لعمل ّية التحليل وتكرارها حيث يلزم.
 تح ّمل مسؤول ّية تحليل البيانات :إ ّن تحليل البيانات يرت ّب مسؤول ّيات عالية عىل
التحل بالدقّة وبالوضوح.
من يقوم بها ،كام يرت ّب ّ
 عمل ّية التحليل :ميكن أن يستخدم تحليل البيانات مجموعة متن ّوعة من األدوات
املخصصة لتحليل البيانات ،بحسب متطلّبات سياق التحليل ،أو نوع
والطرق
ّ
االحتياجات املحلّلة ،مبا يف ذلك االجتامعات ،واملراسالت بالربيد اإللكرتو ّين ،والحوار
االجتامعي (اإلنرتنت) ،واملكاملات الجامعيّة،
منصات التواصل
من خالل ّ
ّ
وما إىل ذلك.

ب .إجراء تحليل البيانات:






إعداد البيانات :غالبًا ما يُطلق عليه اسم «تنظيم البيانات» ،ويشمل الحصول عىل
البيانات بشكل أكرث قابل ّية لالستخدام يف التحليل.
وتفسريي.
وصفي
تحليل البيانات (النتائج واالستنتاجات) :تحليل
ّ
ّ
(بخاصة
الرضوري التحقّق من النتائج
التحقّق من ص ّحة البيانات :قد يكون من
ّ
ّ
مع النتائج واالستنتاجات البارزة أو املثرية للجدل).
عرض البيانات :يُربز النتائج واالستنتاجات الرئيسة.
التوصيات وتخطيط العمل :حيث يت ّم استخدام البيانات كدليل أو م ّربر لإلجراءات
املقرتحة.
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التخطيط إلعداد تقارير الرصد والتقييم واستخدامها





تحديد االحتياجات إلعداد التقارير ،ومصادر املعلومات املتعلّقة بها
تحديد وترية التقارير
تحديد أشكال مع ّينة إلعداد التقارير
تحديد األشخاص املسؤولني عن إعداد التقارير

التخطيط للموارد البرش ّية وبناء القدرات







تقييم القدرة البرشيّة للمرشوع يف مجال الرصد والتقييم
تحديد م ّدة مشاركة أصحاب املصلحة املحلّ ّيني
تحديد مدى الخربة الخارج ّية
الخاصة بالرصد والتقييم
تحديد األدوار واملسؤول ّيات
ّ
إعداد خطّة إلدارة أنشطة الرصد والتقييم لفريق املرشوع
تحديد املتطلّبات والفرص لبناء القدرات يف مجال الرصد والتقييم

يتم فعل ذلك؟
كيف ّ

 عرب تقييم القدرة البرشيّة للمرشوع يف مجال الرصد والتقييم:
 هل هناك خربة يف الرصد والتقييم ضمن فريق املرشوع؟ وكيف تتوافق مع احتياجاته؟ هل هناك دعم للرصد والتقييم من املنظّمة الّتي تنفّذ املرشوع؟ (عىل سبيل املثالوجود خبري يف الرصد والتقييم)
أي
 هل لدى املجتمعات املستهدفة (أو بعض األعضاء) ورشكاء املرشوع اآلخرين ّتجربة يف مجال الرصد والتقييم؟
 عرب تحديد حجم مشاركة أصحاب املصلحة املحلّ ّيني.
 عرب تحديد مدى الخربة الخارج ّية:
 أسباب اللجوء إىل استخدام خرباء من خارج املرشوع يف مجال الرصد		
والتقييم (مستشارين)
 توفّر الخربات التقن ّية		
أقل
 استغراق وقت ّ
مستقل)
ّ
خارجي
 املوضوع ّية واملصداق ّية (تقييم
ّ
 متطلّبات الجهات املانحة
الخاصة بالرصد والتقييم:
 عرب تحديد األدوار واملسؤوليّات
ّ
 املسؤول ّية الشاملة  /األشخاص املسؤولون		
 رضورة الرجوع إىل جدول تقييم أصحاب املصلحة للرصد والتقييم ،وخطّة الرصد		
والتقييم
		
 عرب إعداد خطّة إلدارة أنشطة الرصد والتقييم لفريق املرشوع.
 تحديد املسؤول عن اإلدارة الشاملة لنظام الرصد والتقييم ،وتحميله		
مسؤول ّيتها يت ّم يف مرحلة التخطيط
		
 تحديد املتطلّبات والفرص لبناء القدرات يف مجال الرصد والتقييم:
 جدول تدريب عىل الرصد والتقييم		
الرسمي
 التدريب غري		
ّ
الرسمي
 التدريب		
ّ
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يك
تشار ّ
Participatory
من أعىل إىل أسفل
()Top-Down
املستفيدون يق ّررون
ملاذا؟  /ماذا؟  /كيف
يتم التقييم؟
ّ
املستفيدون يق ّررون
األسئلة املطروحة
لإلجابة عنها.

املستفيدون هم مصدر
ثانوي
بيانات
ّ

املستفيدون يشاركون
يف جمع وتحليل
البيانات

املستفيدون هم مصدر
بيانات ملحوظ

املستفيدون هم مصدر
استشاري
بيانات
ّ
(مقابالت ومجموعات تركيز)

إعداد موازنة الرصد والتقييم





ضرورة تصنيف احتياجات ميزان ّية الرصد والتقييم
إدراج تكاليف المراقبة والتقييم ضمن ميزان ّية المشروع
أي متطلّبات ومساهمات للميزان ّية من المانحين
استعراض ّ
إعداد خطّة التكاليف لمسائل غير متوقّعة

تجدر اإلشارة إلى أ ّن هذه النقاط ستكون جز ًءا من ميزان ّية المشروع.

تطبيقي :التخطيط إلعداد تقارير الرصد والتقييم
عمل
ّ
قم /قومي بـ:
 تحديد االحتياجات والتقارير املحدّ دة إلعداد تقارير الرصد والتقييم (تقارير أنشطة،تقارير أسبوع ّية ،شهريّة )...
 تحديد وترية إصدار التقارير تحديد أشكال مع ّينة إلعداد التقارير تحديد األشخاص املسؤولني عن إعداد التقارير127
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إعــداد التقـــاريــــر
وصـــياغــــتها

أي تجربة ال يت ّم توثيق مسارها ،يصعب التعلّم منها .واملرشوع هو مسار يتحقّق عىل
إ ّن ّ
وكل مرحلة تبنى عىل ما سبقها ،ومت ّهد ملا بعدها .والتقارير أداة الوصل والتواصل ،الّتي
مراحلّ .
توث ّق تجربة املراحل السابقة ،وتساعد عىل بلورة القرارات املتعلّقة يف املرحلة املقبلة.
والخارجي للمنظّمة.
يل
لذلك يشكّل التواصل الكتا ّيب هذا ،ذاكرة املرشوع عىل الصعيدين الداخ ّ
ّ
وتع ّد عمل ّية إعداد التقارير وصياغتها خطوة أساس ّي ًة ملتابعة تفاصيل دورة حياة املرشوع
ومعرفتها .وتتطلّب هذه العمل ّية مجموعة من املعارف واملهارات الّتي يسعى هذا الفصل إىل
اإلضاءة عليها.
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التقارير :ماه ّيتها ،أهدافها ،أنواعها
ماه ّية التقرير

التقرير هو:
 وسيلة من وسائل االت ّصال والتواصل الفاعل بني جهات مختلفة
الخاصة مبوضوع ما أو مبشكلة
 عرض مكتوب ملجموعة من الحقائق /الوقائع
ّ
مع ّينة ،ويتض ّمن التحليل ،واالقرتاحات ،والتوصيات الّتي تتامىش مع نتائج التحليل
 وثيقة تتض ّمن دراسة ملشكلة ما بهدف إعطاء املعلومات ونقلها ،والنتائج الّتي
تسفر عنها الدراسة ،من أجل تقديم األفكار والتوصيات
 إعالم اآلخرين كتاب ًّيا بأمر من األمور
معي ،أو إيجاد حلول ملشكلة ما
 عرض نتائج بحث ما ،أو دراسة موضوع ّ

أهداف التقرير




اإلعالم واإلخبار
معي أو بوجهة نظر مح ّددة
إقناع اآلخرين بأمر ّ
معي أو
اإلفادة من االطّالع عىل التقرير ،كعرض لنتائج بحث أو دراسة موضوع ّ
مشكلة مه ّمة ،أو مرشوع ت ّم تنفيذه (أو قيد التنفيذ) ...

أه ّم ّية التقارير







ت ُعترب التقارير وسيلة تواصل مه ّمة يف داخل املنظّمة (أكانت تقري ًرا إداريًّا ،أو ف ّن ًّيا،
أو مال ًّيا)...
تصعب إدارة املرشوع يف غياب التقارير.
تعتمد اإلدارة عىل ما تتض ّمنه التقارير من معلومات ملعرفة ما يجري ،والتّخاذ
القرارات املناسبة يف املواقف املختلفة ،ورسم السياسات والخطط ،واختيار أسلوب
العمل املناسب.
تساعد التقارير عىل التع ّرف إىل وجهات نظر مختلفة ،وآراء وتوصيات وحلول مختلفة.

أنواع التقارير

تقارير داخل ّية






تت ّم تشاركها مع أفراد الفريق أو املنظّمة
تهدف إىل متابعة املرشوع أو إبالغ أفراد املنظّمة عن العمل الّذي تقوم به
تغطّي فرتات زمن ّية ثابتة ،يت ّم تحديدها مسبقًا مع
الجهات املعن ّيةُ :يكن أن تكون أسبوع ّية أو شهريّة
(بحسب االت ّفاق) ،وتحديد من سيطّلع عليها
تتض ّمن عاد ًة تقارير األنشطة الّتي يت ّم تنفيذها

تقارير خارج ّية

 يت ّم تشاركها مع الجهات املانحة أو جهات أخرى.
 تهدف مشاركتها مع الجهات املانحة إىل إبالغها
عن تط ّور املرشوع الّذي مت ّوله ،وإىل مشاركة
اإلنجازات والتح ّديات معها ،إضاف ًة إىل الخطّة املستقبليّة.
 تهدف مشاركتها مع جهات أخرى (منظّامت أخرى،
أو شبكات مع ّينة) إىل إبالغهم عن العمل الّذي تقوم
به قد تعلّمت منه املنظّمة ،وميكن أن يُفيد اآلخرين.
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تنقسم قسمني :تقرير يف نصف املرشوع ( ،)Interim Reportويتض ّمن تط ّور
كل تفاصيل املرشوع.
املرشوع حتّى حينه ،وتقرير نها ّيئ ( ،)Final Reportويتض ّمن ّ

تقارير مال ّية ومحاسب ّية


تت ّم تشاركها مع الجهات املانحة بهدف إبالغها عن كيف ّية رصف املال وتفاصيله،
خالل تنفيذ املرشوع.

 .2مراحل عمل ّية إعداد التقارير
 .1اإلعداد

ويت ّم يف هذه املرحلة ،تحدي ًدا ،ما يأيت:
 تحديد اإلطار العا ّم للتقرير (املوضوع أو املجاالت الّتي يغطّيها التقرير)
 معرفة الهدف من كتابة التقرير
 معرفة ما يُراد تحقيقه من هذا التقرير
 معرفة من طلب التقرير ،ومن يحتاج إليه
 معرفة االستخدامات املتوقّعة من التقرير
 تحديد املعلومات الّتي سيتض ّمنها التقرير

يل
 .2التنظيم والبناء الهيك ّ

يت ّم يف هذه املرحلة ،تصميم النقاط التالية وتحديدها:

املنطق العا ّم للتقرير:






تحديد األفكار الرئيسة وارتباطها مبوضوع التقرير
وضع العناوين الرئيسة املناسبة
لكل عنوان رئيس
صياغة العناوين الفرع ّية ّ
املنطقي يف داخل التقرير
التأكّد من تسلسل العناوين
ّ
التوصل إليها بالحقائق والوقائع املُثبتة
التأكّد من ارتكاز النتائج الّتي ت ّم ّ

مراجعة ما ّدة التقرير:

 ماذا يعرض التقرير ضمن محتواه؟
 ماذا يعرض يف املالحق؟
 هل االختصار مناسب؟
 ما مدى دقّة املعلومات

 .3الكتابة أو الصياغة

عىل كاتب التقرير أن يراعي اآليت:

وكامل ،ودقيقًا
 أن يكون التقرير واض ًحا ،ومل ّخ ًصاً ،
كل منها موضو ًعا واح ًدا
 أن تكون الفقرات قصرية ،ومقتضبة ،وأن تتض ّمن ّ
 أن يت ّم االنتقال من فقرة إىل أخرى بسالسة وات ّساق ()Coherence
 أن يختار أسلوب كتابة مناسب للقارئ
 أن يستخدم وسائل إيضاح مناسبة للمعلومات الّتي يت ّم عرضها ضمن سياق التقرير
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 .4املراجعة والتدقيق
الرضوري التأكّد من:
من
ّ
 مالءمة أسلوب الكتابة احتياجات لقارئ
 تطبيق قواعد كتابة التقرير (املق ّدمة ،الخامتة)
 وضوح القواعد العا ّمة للكتابة
منطقي ،متّسق ،متامسك ،سلس
 مواصفات تنظيم التقرير:
ّ
 مراعاة القواعد اللغويّة ،وص ّحة كتابة الكلامت.

يجب
 واض أحن يكون التقرير:ً ا :يسه
 موج ًزا :يحويل فهمه واستيعابه كام ًل :يغطّي ك ّلما يكفي من غرضه دقي ًقا :يحتوي جوانب املوضوعصحيحة ودقيقة و عىل معلومات
ميكن إثباتها

 .3مم ّيزات التقرير الج ّيد

 يفي باحتياجات الجمهور
 يجهز يف الوقت املناسب
 وضع أهداف واضحة ورشح التباين
 رشح سبب أه ّميّة األمور املذكورة
وأي تدابري ات ُِخذَت
أي مخاطر ّ
 ذكر ّ
أي تغيريات حدثت يف سياق العمل
 إبراز ّ
 تحديد املسائل الّتي متّت اإلفادة منها ،والتوصيات
 ذكر ما تقوم به الجهات الفاعلة األخرى
 وضع خطّة عمل ملموسة ملتابعة الدروس
املُستقاة  /التوصيات

 .4التقارير للجهات املانحة
الهيكل العا ّم للتقرير
بداية التقرير
 .1صفحة الغالف
 .2صفحة املحتويات
 .3املل ّخص ()Summary
 .4الخلف ّية()Background

نصيحة

عىل الرغم من أه ّم ّية مرحلتي اإلعداد
يل للتقريرّ ،إل أنّهام غري
والبناء الهيك ّ
كافيتني لضامن جودة التقرير .وغال ًبا ما
يتطلّب األمر من كاتب التقرير ،كتابة
مس ّودة أو أكرث ،قبل الوصول إىل الشكل
ولعل أصعب مه ّمة ،كتابة
النها ّيئ للتقريرّ .
املس ّودة األوىل .ولتسهيل ذلك فإنّه يُنصح
بعدم إعطاء اهتامم كبري (يف هذا الوقت)
لقواعد اللغة أو أسلوب الكتابة ،حيث
أنّه من املر ّجح أن تخضع هذه املس ّودات
لتعديالت كثرية.

صلب التقرير
 األنشطة()Activities
 النتائج واإلنجازات()Results and Achievements
 الجداول
 الرسوم البيان ّية
 الدراسة والتحليل
خامتة التقرير
 األنشطة املستقبل ّية()Planned Activities
 التوصيات
 املالحق
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امللخّص ()Summary
 تلخيص رسيع للخلف ّية ،واألنشطة ،والنتائج (الوارد تحديدها أدناه)
الخلف ّية()Background
 سبب بروز الحاجة إىل هذا النشاط (ورشة العمل ،النقاش ،حملة التوع ّية)...
 تحديد إطار النشاط )ورشة العمل ،النقاش ،حملة التوع ّية) وكيف ّية اندراجه ضمن
\ الخطط العا ّمة للمنظّمة
األنشطة()Activities
 ماذا حصل خالل النشاط )ورشة العمل ،النقاش ،حملة التوعية)؟
 من حرضه؟
 أين ت ّم تنظيمه؟
 متى ت ّم تنظيمه؟
 كيف؟ (ما هي الوسيلة الّتي استخ ُد َمت؟ ما كان محتوى جدول األعامل؟
ومن كان املد ّربون؟)
النتائج واإلنجازات ()Results and Achievements
 ما كانت النتيجة؟ ومن استفاد من النشاط؟ وكيف؟
 هل ت ّم تنظيم أنشطة أخرى نتيجة للنشاط؟ أو ظهرت تغيريات يف السلوك نتيجة
للنشاط؟
التوصل إىل نتائج قابلة للقياس؟
 هل تم ّ
األنشطة املستقبل ّية ()Planned Activities
 هل من حاجات مستقبل ّية؟
 من سيكلّف مبتابعة نتائج النشاط؟ وكيف؟
 من سينقل محتوى الرسوم البيان ّية ،ويوزّع املالحظات عىل الحارضين؟ ومتى؟
الصفحة األخرية
أي كتب ،أو
أي ُمقتطفات صحاف ّية ،أو ّ
 اإلفادة من هذه الفقرة يف التقرير إلرفاق ّ
حكايات نجاح صغرية ...

يتم إلغاء
مالحظة :هذا ما
تتضمنه التقارير بشكل ّ
عام ،و لكن قد يحصل أن ّ
ّ
يتوجه إليها التقرير.
فقرة أو إضافة أخرى ،وذلك بحسب الجهة ا ّلتي
ّ

 .5محرض اإلجتامع

الرضوري القيام باجتامعات،
غال ًبا ما يف أثناء تحضري املرشوع أو تنفيذه ،سيكون من
ّ
وألسباب عديدة .لذلك ،فإنّه من امله ّم أخذ املالحظات خالل االجتامع وتدوينها ،واالحتفاظ
بها الستخدامها يف إعداد محرض االجتامع وصياغته .ومن املُستحسن كتابة املحرض مبارشة
بعد االجتامع أو خالل فرتة قصرية ج ًّدا (ال تتع ّدى اليوم أو اليومني) ،وذلك خوفًا من ضياع
املعلومات ،أو نسيانها ،أو االنشغال بأمور مختلفة.
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