المحتــــــــــــــوى
تقـــــــــــــــــــديم
أوال  -:تصميم المقترح -:

-

ماذا نعني بتصميم المشروع.

-

التخطيط لتصميم المشروع .

-

دورة حياة المشروع.

-

خطوات مرحلة تصميم المشروع .

-

مراحل تدبير التمويل المشروع وعالقتها بمرحلة التصميم.

-

تقدير االحتياجات.

-

جمع البيانات وأهميته في مختلف مراحل تصميم المشروع.

ثانيا  :تحديد المشكلة والقضية التنموية -:

-

التعرف على المشكلة وتحديدها .

-

وتحليلها وصياغتها .

-

أساليب تحليل المشكالت .

-

وضع األهداف العامة وتحليلها .

-

اختيار البدائل .

-

وضع األهداف المحددة .

-

وضع المؤشرات ووسائل التحقق .

ثالثا :األنشطة واالستمرارية -:

-

تصميم األنشطة .

-

تحديد أساليب المتابعة والتقييم .

-

االستمرارية .

رابعا  :الموازنة والوصايا العشرة .
خامسا  :معايير تقييم الجهات المانحة للجهات األهلية .
سادسا  :نموذج لمقترح مطلوب تمويله
سابعا  :القوانين التى تنظم تمويل الجهات األهلية
ثامنا  :خاتمة .

تقـــديم
يعمللل اتحللاد جمعيللات التنميللة االقتصللادية وتنميللة اللدخل علللى نشللر ةقافللة التشللبي والشللراكة فللى العمللل
المدنى ومن هنا كانت الحاجة إلى تزويد منظمات المجتمع المدني بمزيد من المهارات واألدوات التي تسلاعد
ع لللى تطللوير مسللاهمتها فللي عمليللة التنميللة  .ويللعتي تصللميم مشللروعات التنميللة كعحللد المهللارات التللي يهللدف
االتحللاد مللن خاللهللا إلللى تمكللين منظمللات المجتمللع المللدني مللن توظيذهللا فللي الجهللود المبذولللة لزيللادة فاعليللة
المشروعات التي تنذذ بواسطة هذه المنظمات  .ويتبنى اللدليل أسللوب المشلاركة فلي مختللف مراحلل عمليلة
التصميم  ،وقد انعكس ذل في الخطوات التي شملتها عملية التصميم  ،وكذل األدوات المقترحة .
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم إطار عمل مبسط يقدم األساس المنطقي لتصميم المشروعات ،يتضلمن علدد
من األدوات المترابطة التي تحتاجها الجمعيات في تخطيط المشروعات تستطيع استخدامها بطريقة فعالة.
ولقد روعى فى هذا الدليل خطوات مبسطة في صورة منهجية متسلسلة بصورة منطقيلة التلرابط والبنلا
تساعد على تصميم المشروع بصورة جيدة بمجهود أقل .
يتناسب استخدام هذا الدليل مع الجمعيات التي بادرت باتخاذ خطوات مبدئيلة فلي تصلميم مشلروع خلا
بها  ،أو تل التي لم تتبلور للديها فكلرة المشلروع بعلد وتزملع البلد فلي اتخلاذ خطلوات جلادة نحلو البلد فلي
تصلميم أحلد مشروعاتهاوسلوف يتعلاظم دور هلذا اللدليل عنللدما تبلدأ الجمعيلات األهليلة فلى االسترشلاد بلله وال
يذوتنا فى هذا الخصلو

إال أن نتوجله بالشلكر إللى مؤسسلة فريلد ريل

ايبلرت التلى كلان للدعمها لسياسلات

التشلبي والشللراكة فللى العملل المللدنى دورا محوريللا فلى إحللدام تهييللر فلى المذللاهيم واالتجاهللات والممارسللات
الخاصة بالجمعيات األهلية فقد قامت المؤسسة فى خالل أعوام  2002إلى  2005باآلتي -:
-

مساعدة بعض الجمعيات واالتحادات فى تقوية بنا ها المؤسسي وتقديم الدعم لها .

-

تدريب قيادات الجمعيات على برامج خاصة باستقطاب األموال من الجهات المانحة .
بالجهات المانحة التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية .

-

توزيع دليل خا

-

الربط بين الجمعيات والمحليات فى تبنى قضايا التنمية التى يمكن أن تمول من المحليات .

وأخيرا فعن تقديم هذا الدليل تتويجا لهذه الجهود وتوةيقا ً لها .
م  /فؤاد ثابت
نوفمبر 2005
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 ماذا نعنى بتصميم المشروع . التخطيط لتصميم المشروع . دورة حياة المشروع . خطوات مرحلة تصميم المشروع . مراحل تدبير التمويل المشروع وعالقتها بمرحلة التصميم . تقدير االحتياجات . -جمع البيانات وأهميته في مختلف مراحل تصميم المشروع .

ماذا نعني بتصميم المشروع -:
تشير عملية تصميم المشروع إلى مجموعة اإلجرا ات التي يقوم خاللهلا فلرد أو مجموعلة أفلراد
بجمع المعلومات حول أحد القضايا ومحاولة وضع افضل السبل للتصدي لها  ،وذل من خالل استخدام
أسللاليب متنوعللة تسللاعد فللي بلللورة الصللورة التللي سلليكون عليهللا المشللروع  ،بمللا فللي ذل ل تخص لي
الموارد  .وقلد يسلتخدم اللبعض خ تخطليط المشلروع خ ل شلارة إللى نذلس العمليلة  .وملن األفضلل أن
تتاح فر

مشاركة أطراف خارجية – خارج الجمعية – ضمن فريلق تصلميم المشلروع  ،فعللى سلبيل

المةال يمكن اكةلر ملن طلرف ملن األطلراف المعنيلة كالمسلتذيدينةالقاعدة الشلعبية  ،الشلركا ن جهلات
مانحة  . . . ،الخ.
ومن الضروري هنا أن يتم إدرا أن كتابة مقترح المشروع – مقترح النشاط  -تعتي في
مرحلة تالية لعملية تصميم المشروع  ،وتتضمن عملية كتابة مقترح المشروع وضع المشروع في
صورة مكتوبة مع إضافة المكونات التي لم يتم التعرض لها في تصميم المشروع مةل  ،الملخ
التنذيذي  ،مقدمة النشاط  ،المرفقات  ،وقدرات الجمعية  ،و ...وغيرها.

التخطيط لتصميم المشروع -:
تحتاج عملية تصميم إلى جهود أكةر من طرف أو فرد وبالتالي يجب تنظيم هذه الجهود للتنسيق
بينها  ،ومع التسليم بعن أهمية التخطيط لتصميم المشروع تعتي في إطار أهمية التخطيط بصذة عامة
 ،إال أن التخطيط لتصميم المشروع يعتبر مسعلة جوهرية بل حتمية نظرا ً وجود اكةر من طرف أو
مشار في عملية تصميم المشروع التي تتضمن الكةير من المهام المتشابكة والمترتبة على بعضها
البعض  .وبرغم أنه قد يتم تجاهل هذه المرحلة  ،ولكن إذا لم يتم القيام بها فإن ذل قد يؤدى إلى
استنزاف الكةير من الوقت والجهد  ،كما أن الجهود المبذولة في عملية التصميم قد ال تؤتي بالةمار
المرجوة بعد الجهد والعنا المبذول فيها.

خطوات تصميم المشروع - :
 تشكيل فريق العمل في تصميم المشروع . وضع خطة العمل في تصميم المشروع . تقدير االحتياجات جمع البيانات وتحليل البيانات وضع األهداف واألنشطة وتصميم أساليب المتابعة والتقييم وضع خطط العمل . -وضع الموازنات .

دورة حياة المشروع-:
3

دليل التمويل لمنظمات المجتمع المدنى

بينما يرى البعض أن دورة حياة المشروع تبدأ ببداية تنذيذ النشاط وتنتهي بنهاية تنذيذ أنشطة
المشروع  ،فيرى البعض اآلخر أن دورة حياة المشروع تبدأ منذ لحظة التذكير في المشروع وتستمر
حتى بعد االنتها من تنذيذ أنشطة المشروع وتستمر حتى مرحلة تقييم المشروع بعد انتهائه  .وفيما
يلى سوف نستعرض المراحل التي يمر بها المشروع والخطوات التي تتم في كل مرحلة ،والتى يمكن
من خاللها استيضاح مرحلة تصميم المشروع في إطار دورة حياة المشروع- :

مرحلة التخطيط - :
 تقدير االحتياجات . تحديد المشكلة وتحليلها . وضع األهداف العامة . وضع األهداف الخاصة . اختيار األنشطة . تصميم أساليب المتابعة والتقييم . وضع خطة العمل . -وضع الموازنة .

مرحلة التنذيذ - :
 وضع الخطط التنذيذية ( سنوية أو أقل). تنذيذ األنشطة . متابعة األنشطة . -مراجعة األنشطة .

مرحلة إتمام المشروع - :
 كتابة التقرير النهائي . -تقيم المشروع .
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خطوات مرحلة تصميم المشروع-:
تقدير االحتياجات

تحديد المشكلة
وتحليلها

مرحة إتمام المشروع

وضع الهدف العام

مرحلة تنفيذ أنشطة
المشروع

تخطيط أساليب
المتابعة و التقييم

وضع األهداف المحددة

وضع الموازنة

اختيار األنشطة

وضع خطة العمل

تم وضع مربعات لمرحلتي خ تنذيذ المشروعخ  ،وخمرحلة إتمام المشروعخ لتوضيح عالقتهما بمرحلة
تصميم المشروع .
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وبنا ا ً على ما سبق يمكن النظر إلى دورة حياة المشروع كالتالي - :
 مرحلة تصميم المشروع . مرحلة كتابة المشروع . مرحلة تدبير التمويل للمشروع . مرحلة تنذيذ المشروع . مرحلة إتمام المشروع . مرحلة تقييم المشروع .ذل مع احتذاظ كل مرحلة بما تشمله من خطوات تذصيلية كما تم اإلشارة إليه سابقا َ .

خطوات تصميم المشروع كما يقترحها الدليل – :
 تقدير االحتياجات . تحديد أولويات المشكالت . تحديد المشكلة التي سيتصدى لها المشروع . تحليل المشكلة التي سيتصدى لها المشروع . وضع وتحليل الهدف العام . اختيار الحل من البدائل المطروحة . وضع األهداف المحددة . وضع المؤشرات ووسائل التحقق . تحديد األنشطة . تحديد أساليب المتابعة والتقييم . وضع خطة العمل . -وضع الموازنة .
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خريطة تتابع تصميم المشروع - :
تقدير االحتياجات

تحديد أولويات المشكالت

تحديد المشكلة التي ستصدى لها المشروع

وضع المؤشرات

تحديد وسائل التحقق

وضع وتحليل الهدف العام

وضع األهداف المحددة

وضع األنشطة

تصميم أساليب المتابعة والتقييم

وضع خطة العمل

وضع موازنة المشروع
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تقدير االحتياجات-:
مراحل تقدير احتياجات المجتمع -:
 جمع البيانات . تحليل و عرض البيانات . عمل قائمة المشكالت . تحديد األولويات . -وضع التوصيات .

االحتياجات الذردية و احتياجات المجتمع -:
ترتبط احتياجات المجتمع بصذة عامة باالحتياجات العامة لألفلراد  ،حيلم أن األفلراد هلم الوحلدة
األساسية التي يتكون منها المجتمع  .كذل وتتشابه احتياجلات المجتملع ملن حيلم تطورهلا وأولوياتهلا
مع تطور احتياجات الذرد وأولوياتها بدرجة كبيرة فهي متهيرة ومتجلددة بصلورة ال نهائيلة  ،فملا يكلاد
الذرد أو المجتمع أن يلبي احتياج إال وتطلع إلى احتياج آخر  .والتالي شكل توضيحي الحتياجلات الذلرد
يبين الحاجات اإلنسانية وتطورها .

تحقيق الذات
تقديـــر الـــذات
الحـــاجة إلى االنتـــماء
الحـــــاجة إلى األمـــــان
الحاجـــــــات الفسيولــــــوجية
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ربما يكون لدي العديد من األفكار حول المشروعات التي تلود تنذيلذها وتلرى أن هنلا احتيلاج
لها  ،فقد ترى أن هنا احتياج لخذض األمية  ،أو للتخذض الذقلر  ،أو تلوفير ميلاه شلرب صلالحة  ،أو
أي كان اختيار فانه يجب أن يكون في أعللى درجلات سللم
توفير خدمات للمعاقين  ،أو غيرها  .ولكن ً
األولويات الخاصة بالمجتمع  .ولن يتةنلى لل ذلل إال إذا أشلركت المجتملع فلي اختيلار المشلروع اللذي
سوف تقترح تنذيذه .
وللقيللام بتقللدير احتياجللات فعللال  ،احللر

علللى عللدم تجاهللل الذئللات التللي جللرت العللادة علللى

تجاهلهم كالنسا والشيوخ والذقرا وغيرهم من الذين يعيشون على هام

المجتمع الذين ليس لهلم

صللوت مسللموع فللي القللرارات التللي تتعلللق بللالمجتمع  ،واجعلهللم يشللعرون أن المشللروع الللذي س ليتم
التخطيط له هو مشروع خا

بهم  ،فللتعكد من صحة ما ،جمعت ملن بيانلات وملا خططلت ملن أنشلطة

وما اخترت من أساليب يجب الرجوع إلى المجتمع واشتراكه في تعكيد مناسبتها أو صلحتها .إن أهميلة
اشترا المجتمع في هذه المرحلة المبكرة فلي اختيلار المشلروع لهلا مميزاتهلا التلي تجعلل ملن االلتلزام
بها شيئا جوهرياً .وقد يكون العصف الذهني من الوسلائل الجيلدة فلي اسلتةارة مشلاركة المجتملع نظلرا
لما يتميز به من إجرا ات ومبادئ تتشجع على درجات عالية من المشاركة .
إن األمةلة عديدة حول أفكار جيدة تلم تحوللت إللى مشلروعات فاشللة ألنهلا للم ترتكلز عللى فهلم
وتحديد جيد لالحتياجات الذعلية .
ولمعرفة أي نوع من المشروعات المقترحة يعبر عن احتياج حقيقي لمجتمع معين  ،فيجب
أن تقوم بجمع معلومات أساسية فيما يخت

بـ -:

 االحتياجات العامة و المشاكل . الموارد المتاحة . رغبات األهالي .مع مالحظة أن لست في حاجة إلى جمع معلومات تذصيلية عن كل احتياج و مشكلة طالما أن
المشروع سوف لن يتعرض لها  .وقد يتضمن تقدير االحتياجات جمع معلومات ذات مستويين هما
معلومات على مستوى المجتمع  ،ومعلومات على مستوى المشكلة كالتالي -:
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معلومات للتعرف على المجتمع -:
الهدف من جمع هذه المعلومات هو رسلم صلورة للمجتملع تسلاعد فلي التعلرف عللى الخصلائ
المميزة له بهدف تحديلد المشلاكل العاملة للمجتملع  ،والتلي يجلب أن تؤخلذ بعلين االعتبلار عنلد دراسلة
المشكلة المحددة التي سوف يتصدى لها المشروع الذي سوف تقوم بتصميمه.

معلومات للتعرف على المشكلة - :
جمع معلومات أكةر تذصيال عن مشكلة أو قضية محددة ( تم تحديدها مسبقا َ ) للتعلرف عللى المتلعةرين
بها ونوعية التعةر والنتائج المترتبة على هذه المشكلة  .مةل جملع معلوملات علن مشلكلة فلي قطلاع (
الزراعة ة الصحة ة السكان ة التعليم  ....الخ )  ،وقبلل البلد فلي جملع المعلوملات علن مشلكلة ملا فلي
إطار محاولة التعرف على هذه المشكلة يجب تحديد العناصر التالية - :
 ما هي المعلومات المطلوبة ؟ من هو المصدر الذي ستحصل منه على المعلومة؟ ما هي الطريقة التي ستحصل بها على المعلومة ؟-

ما هي الطريقة التي ستسجل بها المعلومة ؟
وهنا يُطرح سؤال هام هو  :هل تقدير االحتياجات يهلدف فقلط إللى التعلرف عللى المشلكلة التلي

سيتصدى لها المشروع ؟ أم أنه يتعدى ذل  ،واإلجابة هو أن عملية تقدير االحتياجات تهدف إلى ابعلد
من ذل  ،حيم تسعى إلى معرفة على هذا المجتمع وهذا يعني أن أكةر من مجرد جمع معلومات علن
المشكلة  ،فعملية تقدير االحتياجات هي في المقام األول عملية تعًلم.
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جمع وتحليل البيانات-:
بعد انتها من تقدير االحتياجات اصبح لدي صورة واضحة عن المجتمع الذي سوف تعمل به ،
وكذل حددت وتعرفت بصورة أولية عن المشكلة التي سوف يتصدى لها المشروع  ،وأنت اآلن بصدد
جمع معلومات أكةر تذصيالً حول المشكلة المحددة التي سوف تتصدى لها حتى تستطيع أن تتعرف
على المشكلة بشكل مذصل وكذل حتى تتمكن من القيام بتحليل هذه المشكلة للوقوف على أسبابها
الذرعية والجذرية .
وفللي هللذه المرحلللة سللوف تجللد أن عليل القيللام بالمزيللد مللن جمللع البيانللات  ،وقللد عمليللة جمللع
البيانات بسليطة إذا كانلت البيانلات متلوفرة للدى المصلادر الةانويلة  ،أملا إذا كانلت البيانلات تحتلاج إللى
تجميع من المصادر األولية فهلذا يعنلي المزيلد ملن الجهلد لجمعهلا  ،وقلد يتطللب األملر فلي هلذه الحاللة
وجود جاع بيانات متخص

 ،لذا فلإن جملع البيانلات يحتلاج إللى تنظليم دقيلق ملن حيلم ملا نريلده ملن

بيانات حتى ال تقوم بجملع بيانلات سلوف للن تسلتخدمها  ،وأيضلا ً يجلب مراعلاة التنظليم الجيلد للبيانلات
التي يتم جمعها  ،ويتطلب ذل التذكير في الكيذية التي سيتم جمع وتسجيل البيانات بها .
وقبل تناول طبيعلة المعلوملات والبيانلات التلي يجلب أن تجمعهلا حلول المشلكلة وأسلاليب تحليلل
المشلللكالت  ،سلللوف نسلللتعرض بصلللورة سلللريعة عمليلللة جملللع البيانلللات ملللن حيلللم المصلللادر البيانلللات
وأساليب جمع البيانات .

مصادر الحصول على البيانات --:
 مصادر أولية :
المتعةرون بالمشكلة  ،وقادة الرأي  ،الخبرا الذنيين .

 مصادر ةانوية :
تشللمل المصللارد الةانويللة  :التقللارير  ،كتللب  ،سللجالت  ،دفللاتر  ،صللور  ،خللرائط ،
إحصا ات الموظذين الحكوميين  ،الهيائات المختصة .

طرق جمع البيانات-:
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تتعدد طرق جمع البيانات لتهطلي الهلدف ملن جملع البيانلات وطبيعلة البيانلات المطللوب جمعهلا ،
وليس هنا طريقة أفضل من األخرى  ،ولكن هنا طريقة انسب للموقف اللذي نريلد ملع البيانلات فيله
وكذل طبيعة البيانات والمصدر الذي نجمع البيانات منه .

 البحم الوةائقي - :
قرا ة منهجية للبيانات المطلوبة مصنذة بواسطة مصادر ةانوية .

 بيانات اإلحصائيات والتخطيط - :
تخزين وجمع معلومات من بيانات موجودة .

 مدخل األفراد مصادر المعلومات - :
مقابلة األشخا

الذين على دراية بالموضوع .

 المقابلة - :
طلب المعلومات عن طريق طرح أسئلة وتسجيلها .

 المجموعات المركزة - :
مجموعات نقاشية صهيرة تركز على مشكلة تنموية محددة .

 االستبيان - :
قائمة مطبوعة من األسئلة يتم اإلجابة عليها بواسطة كل مستهدف من االستبيان .

 المالحظة المباشرة - :
أول ما يتعرض له فريق العمل فيما يتعلق بالسلو أو الظاهرة التي يتم تقييمها .

12

دليل التمويل لمنظمات المجتمع المدنى

 التعرف على المشكلة وتحديدها . وتحليلها وصياغتها . أساليب تحليل المشكالت . وضع األهداف العامة تخليلها . اختيار البدائل . وضع األهداف المحددة .-

وضع المؤشرات ووسائل التحقق

.

المشكلة
خالل المراحل النهائية لتقدير االحتياجات يكون فريق العمل لديه فكرة واضحة عن المشكلة
التي سيتصدى لها المشروع  ،ولكن الذكرة التي لدى الذريق عن المشكلة تحتاج إلى مزيد من
االستيضاح للتعرف على طبيعة المشكلة بصورة أعمق  ،وكذل لتحليل المشكلة الوقوف على األسباب
التي أدت إلى وجودها والنتائج المترتبة على ذل  .وفي سبيل ذل قد يقوم فريق العمل بجولة أخرى
من جمع البيانات حول المشكلة المحددة التي سيتصدى لها بالدراسة والتحليل  ،كما قد يستخدم أكةر
من أسلوب لدراسة المشكلة وتحليلها  .وإذا كانت المشكلة في النهاية يمكن وضعها أو صياغتها في
جملة واحدة – قد يطلب ذل أحيانا َ – يتم فيها تحديد المتعةرين بالمشكلة ونوع التعةير كحد أدنى  ،فإن
ذل ال يمكن أن يتم بدون تحديد المشكلة جيدا ً وتحليلها بصورة مذصلة .
وتشمل مرحلة تناول المشكلة بالدراسة الخطوات التالية - :
 التعرف على المشكلة . تحديد المشكلة . تحليل المشكلة . وضع الصياغة النهائية للمشكلة .وال يجب أن يقوم الخبرا فقلط بدراسلة وتحديلد المشلكلة  ،ولكلن يمكلن أن يسلاعد هلؤال الخبلرا
المجوعات المعنية بالمشكلة في تحديد المشكلة والتعرف عليهلا  .عللى أن يكلون ذلل ملن خلالل حلوار
متواصل حتى يمكن أن تتلاح فلر

أكبلر للمشلاركة واللتعلم  .ويكملن أن يشلمل الحلوار فئلات مختلذلة

مةل :المعنيين  -المتعةرون – بالمشكلة  ،باحةين أو دارسين للمشلكلة  ،صلانعي القلرارات  ،كملا يمكلن
أن تتضمن هذه الذئات أيضا ً قادة الرأي المحليين أو المهتمين بصذة عامة .
وقد سبق اإلشارة إلى كيذية التعرف على المشكلة وذل في مرحلة تقدير االحتياجات  ،حيم
أن التعرف على المشكالت  -دون الدخول في تحديدها وتحليلها  -يعتي في آخر مرحلة تقدير
االحتياجات .
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تحديد المشكلة - :
بعد التعرف على المشكلة من خالل جمع المعلومات السابق تحديلدها عنلد التعلرف مشلكلة يجلب
عمل تحديد للمشكلة حتلى يمكلن تحلدي المشلكالت التلي يمكلن التعاملل معهلا ةلم المشلكلة ذات األولويلة
التي سيتصدى لها المشروع .
وعملية التحديد هذه تعني التعرف على المشكلة  ،المتعةرون بالمشلكلة  ،مكلان المشلكلة  ،حلدة
المشللكلة  ،النتللائج المترتبللة علللى المشللكلة لكللل مشللكلة مللن المشللاكل التللي تللم استخالصللها مللن تقللدير
االحتياجات .

تحليل المشكلة - :
يشمل تحليل المشكلة دراسة األسباب التي أدت إلى المشلكلة والنتلائج المترتبلة عليهلا  ،ويتمةلل
أهمية تحليل المشكلة في أن معرفة أسلباب المشلكلة المباشلرة وغيلر المباشلرة – الجذريلة ة الذرعيلة-
يساعد على اختيار األنشطة التي تستجيب لهذا األسباب  .كما أن معرفة النتائج المترتبة على المشلكلة
هي التي تعطى األهمية النسبية الختيلار تلدخل أو آخلر لحلل المشلكلة  .إ َذ تحليلل المشلكلة ال يخلدم فقلط
التعرف على المشكلة  ،ولكن يساعد بدرجة كبيرة على اختيار األنشطة المناسبة  .وتجدر اإلشارة إللى
أن عملية تحليل المشكلة ال تتم إال للمشكلة التي سوف يتصدى لها المشروع  ،وذل عللى العكلس ملن
تحديد المشكلة  ،حيم يتم تطبيق عملية تحديد المشكلة على جميع المشلكالت التلي توصلل إليهلا تقلدير
االحتياجات .

طرق تحليل المشكالت -:
هنللا طللرق متعللددة لتحليللل المشللكالت  ،تقللوم جميعللا علللى أسللاس هللام فللي عمليللة التحليللل هللو
دراسللة العالقللة بللين أسللباب المشللكلة والنتللائج المترتبللة عليهللا  ،وعلللى فريللق العمللل الق لائم بتصللميم
المشروع اختيار المناسب منها  ،ومن هذه الطرق - :
 العصف الذهني
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 شجرة المشكلة
ويمكن مزج اكةر من طريقة في تحليل المشكلة والواحدة  ،حيم يمكن استخدام طريقة العصف
الذهني كطريقة مستقلة  ،كما يمكن أن تستخدم طريقة العصف الذهني خالل تحليلل المشلكلة باسلتخدام
طريقة شجرة المشكلة أو عظام السمكة أو غيرها  ،وذل هو األكةر استخداما ً .
ويراعللى فللي تحليللل المشللكالت أن تللتم عمليللة التحليللل علللى مشللكالت موجللودة بالذعللل وليسللت
مشكالت متوقعة أو متخيلة  ،حتى لو كان ذل ألغراض التدريب في ور
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تحليل المشكلة بدراسة العالقة بين األسباب والنتائج المترتبة
( مةال )1

فقدان الثقة في شركة األتوبيس

إصابة الركاب

وصول الركاب متأخرين

النتائج المترتبة

تكرار حوادث األتوبيس

المشكلة األساسية

األسباب

سوء حالة الطرق

سوء حالة األتوبيسات

عدم وجود صيانة منتظمة

عدم حرص السائقين

األوتوبيسات متهالكة
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تحليل األهداف بدراسة العالقة بين األهداف والنتائج المتوقعة
( مةال ) 1 -1

الجمهور يثق في الشركة

عدد أقل من المصابين

وصول الركاب في مواعيدهم

النتائج المرجوة

حوادث األتوبيس أقل تك ار ار

الهدف

األساليب

تحسن حالة الطرق

حالة األتوبيسات جيدة

صيانة منتظمة لألتوبيسات

السائقين حريصين

األوتوبيسات المتهالكة تستبدل
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مةال ()2

عدم االستفادة من المزايا
النسبية

زيادة البطالة بين الشباب
أهدار
موارد
محلية

زيادة حجم االستيراد يعنى
زيادة الطلب على العملة
األجنبية

استيراد سلع من منتجات
الصناعات الصغيرة يسهل
صناعاتها محليا

النتائج

ضعف االستثمار االجنبى فى
المشروعات الصغيرة

المشكلة
الرئيسية

األسباب

عدم االستقرار
التشريعى

الروتين
والبيروقراطية

كثرة وتعدد جياية
الرسوم

عدم السماح
لألجانب بتمليك
االراضى
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مةال(  1ـ )2

تعظيم الميزة
النسبية وتحويلها
إلى ميزة تنافسية

انخفاض الواردات
من منتجات
المشروعات
الصغيرة

ثقة المستثمر
االجنبى فى
االستثمار فى مصر

توفير مزيد من
فرص العمل

زيادة الصادرات
المصرية

زيادة حجم
االستثمارات
األجنبية فى
المشروعات
الصغيرة

النتائج

تفعيل االستثمار االجنبى فى
المشروعات الصغيرة

الـهـــدف

األساليب

السماح بتمليك
االراضى للمستثمرين
األجانب

سرعة االستعالم
االمنى عن المستثمر
االجنبى

One stop shop

محاربة الفساد

مجتمع ديمقراطى

سرعة البت فى
نزاعات االستثمار
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مةال ()3

رد أموال الجهات المانحة إلى
دولها

عدم االستفادة من اإلمكانيات
المتاحة للجمعيات

مشروعات تنموية ال تجد تمويل

النتائج

عدم استفادة الجمعيات من المنح األجنبية

المشكلة
الرئيسية

األسباب
عدم معرفة
الجمعيات بالجهات
المانحة

ضعف الجهاز
االدارى للجمعيات
ضعف البناء
المؤسسى
للجمعيات

عدم اإللمام بكتابة
المقترحات
ضعف فكرة القضية
التنموية
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مةال ( 1ـ ) 3

زيادة فاعلية
المجتمع المدنى

التنمية بالمشاركة

تنشيط دور
الجمعيات فى خدمة
المحليات

تفعيل المشاركة
المجتمعية للجمعيات
األهلية

رفع القدرات
المؤسسية للجمعيات
األهلية

تحقيق أقصى
استفادة من المنح
األجنبية

النتائج

تعظيم االستفادة من المنح األجنبية

الـهـــدف

األساليب

عمل دليل للجهات
المانحة

التوعية بالقواعد
والقوانين الخاصة
بالمنح للجمعيات
األهلية

تدريب الجمعيات
على كتابة مقترح
نشاط

نشر مفهوم
التشبيك

نشر مفهوم الدعوة
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صياغة المشكلة - :
من الهام بعد أن تم التعرف على المشكلة وتحديدها وتحليلها أن يتم وضعها في صورة مختصرة
يسهل استيعابها والتعامل معها  ،وقد يكون من المذيد إرجا الصياغة النهائية للمشكلة بعد إجرا
عملية التحليل  ،حيم أنه من المحتمل أن يتم تهير الصياغة إةنا تحليل المشكلة  ،ويجب مراعاة
بعض الخصائ
-

للصياغة الجيدة للمشكلة التي منها ما يلي -:

التي توضح جيدا الموقف المطلوب تهييره .

 التي توضح من هم المتعةرين . التي تحدد المشكلة تحديدا ً كميا . التي تحدد مكان المشكلة .وليست المشكلة في عدم وجود الحل  ،ولكن المشكلة في وجود موقف غير مرغوب فيه ،
حيم ال تصاغ المشكلة على نحو  :عدم توافر التهذية فالمشكلة ليست في عدم التوافر ولكن في
النتائج المترتبة على عدم توافر التهذية كزيادة المرض أو الوفيات .
حيم أنه من األخطا الشائعة في صياغة المشكالت  -والتي يجب تجنبها  -هو صياغة
المشكلة على أنها نق

في الخدمة أو عدم وجود برنامج  ،بمعنى إعطا أحد الحلول الممكنة لحل

المشكلة كما لو كان هو المشكلة ذاتها مةال  :عدم وجود مركز صحي في منطقة تعاني من تدني
الحالة االقتصادية ليس مشكلة  ،ولكن المشكلة هي أن الناس الذقرا في هذه المنطقة لديهم احتياجات
صحية ال تلبى في الوقت الحالي  .و يجب أن يكون للمشكلة أبعاد منطقية تتضمن تحديد واضح
للتهطية الجهرافية  ،والمتعةرين  ،ونوعية التعةير .

مةال لصياغة مشكلة :
عدد ( ، ) #أو نسبة (  ) %من ( أطذال ة سيدات  ) ،قرية ( س ) ( يعانون من سو التهذية ) .
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البد في وضع األهداف العامة والمحددة

المشكلة

لماذا هناك احتياج للحل

سبب المشكلة

ما هي الحلول

من سيستفيد

التأثيرات السلبية المتوقعة

هل المشروع مقبول

وضع األهداف واألنشطة
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الهدف العام-:
يصللف الهللدف العللام باختصللار مللا تتوقللع أن يكللون عليلله الوضللع بعللد أن يكتمللل تنذيللذ األنشللطة
والتدخالت المخططة بالمشروع  .وهدف المشروع هو بمةابة الحل للمشلكلة التلي تلم تحديلدها  ،وملن
خالل وضع الهدف العام للمشروع يتم توليد األهداف المحددة التي يتكون من مجملها الهلدف العلام –
بعبارة أخرى فإن تحقيق األهداف المحددة يؤدي إلى تحقيق الهدف العام من المشروع  .ويعمل الهدف
العام بمةابة الدليل الذي يقود المشروع سوا في مرحلة تصميم األنشطة أو تنذيذها  .وعنلد الحلديم علن
أهمية الهدف العام بالنسبة للمشروع فانه يتم ذل العبارة التالية -:
خإذا كنت ال تعرف أين تذهب  ،فقد ينتهي ب المطاف في مكان آخر  ،دون أن تدريخ .
مةــال - :
الهدف العام  :خذض األمية .

األهداف المحددة  :تعليم مهارات محو األمية لـ  20مدرس بنهاية شهر . ----
ويراعى في وضع األهداف أن ال يكون فيها مبالهة  ،فال تجعل األهداف تعد بما ال يمكن تحقيقه .

اختيار البرنامج  ،المشروع -:
العناصر المقترحة في األداة الخاصة باختيار البديل شكل رقم ( ) والتي على أساسها يتم
اختيار الحل من البدائل المطروحة هي على سبيل االقتراح  ،ولكن يمكن للجمعية وضع عناصر أخرى
تبني على أساسها اختيار البرنامجةالمشروع  ،وذل وفق لما ترى من أهمية لهذه العناصر  ،ومةال
ذل

يمكن أن تضع الجمعية خمدى مالئمة الحل ألهدافهاخ كعحد العناصر التي يتم على أساسها

تذضيل بديل عن أخر .
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األهداف المحددة -:
تعتبر األهداف المحددة من أهم مكونات تصميم المشروع فهي من أهم المكونات التي ينظر إليها
عند تقييم المشروع .و يجب أن تكون األهداف محددة قابلة للتحقيق تجيب على التساؤالت الخاصلة بلـ
ماذا ة أين ة من ة كم .

المواصذات األساسية للهدف المحدد -:
 محــدد-:
هل الهدف واضح فيما يخت

بـ ماذا  ،و كيف  ،و أين  ،سيهير الموقف ؟

 قابل للقياس -:
هل المستهدف قابل للقياس ( عدد ة نسبة ) ؟

 محدد بمكان -:
هل الهدف يحدد منطقة أو سكان ( نوع  ،أو سن  ،أو قرية ) ؟

 واقعي -:
هل المشروع قادر على إحراز مستوى المشاركة و التهيير المترتب على كل هدف ؟

 محدد بوقت -:
هل الهدف يعكس الذترة الزمنية التي سيتم إنجازه خاللها ؟
يراعى في صياغة األهداف المحددة استعمال كلمات تعبر عن أحدام قابلة للقيلاس  ،بجانلب أن
تكون في صورة إيجابية أيضا َ .
زيادة ( )

تحسين ( )
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 تصميم األنشطة . تحديد أساليب المتابعة والتقييم . -االستمرارية .

األنشطة
حتى تكون األنشطة التي يتضلمنها مشلروع المقتلرح هادفلة وموجهلة نحلو تحقيلق األهلداف فلان
تصميم األنشطة يكون مبني مباشلرة عللى ملا تلم تحديلده فلي المرحللة السلابقة مباشلرة وهلي ومرحللة
وضع األهداف المحددة  ،ويتم تحديد األنشطة الالزمة لتحقيق كل هدف عل حدا ةم الهدف المحدد الذي
يليه  ،حتى االنتها من جميع األهداف المحددة الخاصة بالمشروع .
وتحديد األنشطة بهذه الصورة يضلمن أن تكلون جميلع األنشلطة التلي تلم اختيارهلا هلي أنشلطة
الزمة لتحقيق األهداف  ،وال تتضمن أية أنشلطة غيلر الزملة للذل  .و تعبلر األنشلطة فلي مجملهلا علن
الكيذية التي سيتم بها التصدي للمشكلة .
يلللي عمليللة تحديللد األنشللطة  ،تجميللع األنشللطة المتشللابهة فللي مكونللات يطلللق عليهللا مكونللات
األنشللطة أو مجللاالت األنشللطة  .ومجللاالت األنشللطة هللي عبللارة عللن األقسللام الرئيسللية لألنشللطة التللي
يتضمنها المشلروع مةلل (التلدريب  -التوعيلة  -تبلادل لخبلرات  . . . ،اللخ )  .وقلد يتضلمن كلل مجلال
منها أكةر من نشاط ( مجال التوعية  :التوعية القانونية  -التوعية الصحية  -التوعية االجتماعيلة . -
. .الخ ) .والهدف من تجميلع األنشلطة فلي هلذه الصلورة هلو تسلهيل جدوللة هلذه األنشلطة عنلد وضلع
خطط العمل .
وعملية تحديد األنشطة عملية في غاية األهمية حيم أنها تةمل األدوات التلي سليتم ملن خاللهلا
تحقيق األهداف  ،والجانب االخر من األهمية والذي يجب أن يعكلس زيلادة فلي االهتملام هلو أن عمليلة
تحديد األنشطة تتضمن اختيار أساليب التنذيذ  ،التي إذ لم يتم اختيارها بعناية قد تكون السبب في فشل
المشروع مهما كانت جودة المراحل السابقة  .ويجب أن تكون المداخل واألساليب المقترحة فلي تنذيلذ
النشاط هي األنسب لتحقيق أهداف المشروع بالنظر للمحددات التي تحكم تصميم وتنذيذ المشروع مةلل
 :الوقت والجهد والتمويل وهل العائد من تنذيذ هذه األنشطة يتناسب مع تكلذة تنذيذها؟ .
وعلللى هللذا فللإن اختيللار مللدخل مللا أو طريقللة تنذيللذ بللدال ً مللن غيللره يجللب أن يكللون للله مبللررات
واضحة الختياره .إيجاد عالقات منطقية بين أنشطة المشروع المختلذة  :عالقة زمانية وعالقة مكانيلة
.
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وهنا أنشطة تكرر بصورة شبه دائمة في مشروعات التنمية كالتدريب الذي يندر أن ال
تتضمنه مشروعات التنمية  ،سوا المشروعات القومية أو المحلية جانب من التدريب  ،سوا كان
ذل

للمستذيدين أو الشركا أو العاملين  ،وترجع أهمية التدريب إلى ارتباطه بعامل استمرارية

المشروع كعحد العوامل التي تساعد على تطوير مهارات وقدرات المستذيدين ة القاعدة الشعبية على
إدارة المشروع بعد انتها التمويل  ،وبالتالي فالتدريب من عوامل استمرارية المشروع  .ولعمل
تصور مبدئي لخطة التدريب داخل المشروع يمكن اخذ اآلتي في االعتبار - :
 من المتدربين ؟
 كيف سيتم تقدير احتياجاتهم التدريبية ؟
 توقيت و مدة التدريب ؟
 على ماذا سيتدربون ؟
 من سيقوم بالتدريب ؟
 ماهي المصادر و المواد المطلوبة لتنذيذ التدريب ؟
وهنللا مكونللات أخ لرى قللد تكللون متكللررة فللي مشللروعات التنميللة  ،إال أن التللدريب مللن ابللرز
المكونات المتكررة  ،وتم اإلشارة هنا إلى التدريب على وجه التحديد ألهمية لذت االنتباه إللى ضلرورة
استهالله وتوظيذه لما يحقق الهدف من المشروع واستمراريتة .
والستكمال تصميم أنشطة المشروع فانه يجب التعكد من أن انه تم استيذا العناصر التالية-:
 هل تم تحديد مجاالت األنشطة ؟ هل تم تحديد األنشطة داخل كل مجال ؟ هل تم توضيح أساليب تنذيذ األنشطة ؟ هل تم تحديد من سيقوم بالتنذيذ ؟ -هل تم تحديد من سيقوم باإلشراف على التنذيذ ؟

المتابعة
تعتبر المتابعة من آليات اإلدارة  ،وهي تعملل عللى مراقبلة خطلوات ومراحلل تنذيلذ المشلروع ،
وهلي عبلارة علن نظلام دوري للمراقبلة بهلرض التعكلد ملن أن العملل يسلير وفقلا ً للخطلة الموضلوعة ،
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باإلضافة إلى مراقبلة ملدى التطلور اللذي وصلل إليله العملل بالمشلروع ومعالجلة أي قصلور فلي عمليلة
التنذيذ  .وعلى ذل فعن المتابعة عملية منظمه ومستمرة لتقدير مدى التقدم في العمل عللى ملدى فتلرة
زمنية محددة  ،وحيم أنها عملية رصلد مسلتمر لحركلة المشلروع فهلي تحتلاج لمؤشلرات ترشلد عللى
سير المشروع يتم صياغتها في مرحلة تصميم المشروع .
وفي إيجاز  -فإن عملية المتابعة تهدف إلى التعكد من أن المشروع يسير فلي الطريلق الصلحيح
لتحقيق األهداف واألغراض المحددة مسبقا ً  ،وبخاصة تل التي تتعلق بــ :
الذترة الزمنية المحددة لكل نشاط من أنشطة المشروع .
التكلذة .
الجودة .

لماذا نحتاج إلى متابعة أنشطة المشروع ؟
ألن المتابعة تُمد المديرين ة المشرفين بالمعلومات المطلوبة لـ -:
 تحليل الموقف الحالي
 لتحديد المشاكل و إيجاد الحلول
 الكتشاف الميول و النماذج
 لتنذيذ أنشطة المشروع كما هو مخطط
 لقياس التقدم نحو إنجاز األهداف
 لتطوير األهداف المستقبلية
 التخاذ القرارات المتعلقة بالمصادر المادية و المادية و البشرية

متى نقوم بعملية المتابعة ؟
حيم أن المتابعة هي رصد مستمر لحركة المشروع واتجاهه لذل ممن خلالل إشلارات الطريلق
( المؤشللرات) التللي تللدل علللى خللط سللير المشللروع والتللي يجللب أن تصللاغ منللذ بدايللة المشللروع ف لإن
المتابعة بذل تصاحب كل مراحل المشروع ويشمل ذلل المتابعلة الماليلة المتابعلة الذنيلة للتعكلد حسلن
توظيف الموارد المخصصة للمشروع .
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من يقوم بعملية المتابعة ؟
المستوى األول :

العاملون بالمشروع

المشرفون  :مسئولون عن متابعة العاملين معهم و المهام الموكلة إليهم .
مدير المشروع  :مسئول عن متابعة جميع جوانب المشروع .
المستوى الةاني :

الممول ة الممولون

من خالل التقارير و الزيارات الميدانية حيم يقوم الممول بمتابعة التقدم و قياس األدا
المستوى الةالم :

مجلس اإلدارة

ما الذي نتابعه ؟
عنصر الوقت :
حيم يقوم العاملون في المشروع بتحديد جدول زمني يشمل تواريخ بد وانتها األنشطة
والمراحل األساسية للمشروع .

عنصر التكلذة :
حيم يستطيع القائمون على المشروع من تقييم سير العمل وتقدير اإلنجازات من خالل
متابعة التكاليف والمبالغ التي صرف في كل نشاط حتى فترة زمنية معينة .

عنصر الجودة :
حيم تستلزم عملية تحديلد مقلاييس الجلودة أوال تحديلد صلورة وشلكل المنلتج المطللوب
مع التركيز على الجودة ؟

ما هي أدوات المتابعة - :
 oالتقارير
 oالزيارات الميدانية
 oالمقابالت الذردية
 oاللقا ات الجماعية
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 oالمالحظة
 oجمع البيانات

خطوات وضع خطة المتابعة -:
 -1وضع قائمة باألنشطة المراد متابعتها ضمن خطة المتابعة .
 -2تحديد مدة العمل بالمشروع واألنشطة واألفراد القائمين على العمل .
 -3تحديد أساليب المتابعة والمؤشرات المستخدمة في ذل .
 -4توضيح التطورات التي طرأت على الخطوات التي تم تنذيذها .
 -5توضيح العواقب والصعوبات التي تواجه المشروع إذا وجدت .
 -6اقتراح حل مناسب للتهلب على تل الصعوبات .
 -7تحديد الموارد المطلوبة لتنذيذ خطة المتابعة وتحديد المتاح منها .
 -8تحديد من سيتم استشارته أو تدريبه لتنذيذ خطة المتابعة .
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التقييــــم
عملية تحليل لما تم من المشروع  ،وكيف تم  ،ولماذا ،وذلل بهلرض الوقلوف عللى ملدى الحاجلة
إلى المشروع وقيمته والدروس المسلتذادة  ،ملن خلالل مراجعلة األهلداف  ،واألغلراض  ،والمسلتهدف
من المشروع و قياس النتائج المتحصل عليها من المشروع  ،وذل فلي إطلار ملن السلعي إللى اللتعلم
من اجل التحسين .
وقد كان االتجاه سابقا ً على أن التقييم هو أداة خاصة بالجهات المانحة تستخدمها بمعرفتها
دون أدنى مشاركة من الجهات المنذذة وفي كةير من األحيان ال يتم إخطار الجهات المنذذة بما وصل
إليه التقييم  ،ولكن التوجه الحالي هو تمكين المستذيدين من هذه اإلدارة وذل في إطار ما يسمى
التقييم بالمشاركة .
ومن فوائد مشاركة المستذيدين في عملية التقييم هو تطوير مهاراتهم وقدراتهم في اإلدارة
النشاط  ،وزيادة وعيهم بطبيعة النشاط ومدة تحقيقه لألهداف  ،وما يواجهه من صعوبات  ،وما حقق
من إنجازات  ،والعوامل المؤةرة في النشاط  ( ،حسب طبيعة التقييم)  .كما تتيح المشاركة في التقييم
فر

للتعلم من الخبرة من أجل أدا افضل في المستقبل  .و مشاركة المستذيدين يجب أن تتم في

مراحل مبكرة من المشروع بداية من التخطيط ومرورا ً بالتنذيذ ويشمل ذ

المشاركة في اتخاذ

القرارات الخاصة بالتخطيط والتنذيذ .
وقد تكون فوائد المشاركة بصذة عامة واضحة بدرجة كبيرة  ،ولكن قد يكون من المذيد أن
نستوضح بعض االختالفات بين التقييم التقليدي والتقييم بالمشاركة - :
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التقييم بالمشاركة

التقييم التقليدي

أفراد من المجتمع  ،عاملين بالمشروع ،

من

مقيم خارجي .

ماذا

مؤشرات النجاح محددة مسبقا ً  ،يحدد األهالي مؤشرات النجاح الخاصة بهم

ميسرين .
التكلذة العامة ومخرجات اإلنتاج .
كيف

،التي قد تتضمن مخرجات اإلنتاج .

يركز على الموضوعية العلمية  ،فصل ذاتي  ،أساليب بسيطة معدلة بما يناسب
بين المقيمين والمشاركين  ،إجرا ات الةقافة المحلية  ،يتيح فر

مذتوحة

معقدة  ،سبل الوصول للنتائج محدودة للمشاركة في النتائج بصورة لحظية من
ومتعخرة .
متى

خالل المشاركة في جميع الخطوات .

عادة عند انتها المشروع  ،وربما يدمج بين المتابعة والتقييم  ،وبذل
في منصف المدة .

أين

يكون

متتابع وعلى نطاق ضيق .

المسا لة  ،عادة مجمل  ،لتحديد مدى لتمكين المجتمع المحلي من المبادرة
للمراقبة واتخاذ اإلجرا ات التصحيحية .

استمرارية التمويل

وال يعني وجود مزايا في التقييم بالمشاركة أنه يجب أن يحل محل التقييم التقليدي  ،ولكن المقصود
هو تطوير عملية التقييم بما يناسب المستذيدين .

أنواع التقييم :
من حيم القائم بالتقييم -:
 -مقيم داخلي

 -مشتر

 -خارجي

من حيم توقيت التقييم - :

 -مستمر

 -مرحلي

 -نهائي

 -المتابعة

من حيم ما يتم تقييمه - :

 -األهداف

 -الخطة

 النتائج34
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خطوات التقييم - :
 -1تحديد أهداف التقييم .

 -6تحليل البيانات .

 -2اختيار طرق التقييم المالئمة .

 -7إعداد النتائج .

 -3وضع خطة جمع البيانات .

 -8عرض النتائج .

 -4شرح ة تدريب المشاركين .

 -9كتابة التقرير .

 -5جمع البيانات .

-10متابعة النتائج .

عند تخطيط التقييم أجب على التساؤالت التالية - :

 ما هو الهدف من التقييم ؟
 ما الذي يجب أن نقيمه ؟
 من يقوم بعملية التقييم ؟
 متى نقوم بعملية التقييم ؟
 كم ستكلف عملية التقييم ؟

مقارنة بين المتابعة والتقييم
التقييم

المتابعة
 -عملية مستمرة على المدى البعيد.

 -يجري على أساس دوري .

 -تتم أةنا تنذيذ النشاط .

 -يتم أةنا وبعد النشاط .

 -القائمين بها من الداخل .

 -يمكن أن يشار في مقيم خارجي .

 -ال تتعامل مع تعةير المشروع .

 -يتعامل مع تعةير المشروع .

 -تستخدم نتائج التقييمات المرحلة.

 -يستخدم نتائج المتابعة ز

 -محدودة

وال

تحتاج

لكةير

المعلومات .
 -تركز على األنشطة قصيرة المدى.

من

 شامل ويحتاج إلى كةير من المعلومات . يركز على األهداف واالستراتيجيات . -يوضح ما إذا كان المشروع في االتجاه السليم.

 -توضح تقدم المشروع .
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االستمرارية
يقصد باالستمرارية هي قدرة النشاط على البقا بعد انتها المنحة أو التمويلل ،وبقصلد ببقلا
النلللاط هلللو اسلللتمرار الخلللدمات والذوائلللد الناتجلللة علللن النشلللاط .وهلللي عبلللارة علللن رؤيلللة للمسلللتقبل ،
واالستمرارية مرتبطة بعدة عوامل منها - :
-

مدى التزام المستذيدين ة القاعدة الشعبية.
أسلوب اإلدارة .
التمويل .
التكنولوجيا .

-

الةقافة االجتماعية .
البيئة .
تصميم المشروع وتنذيذه .
تعةيرات أخرى ( سياسية ) .

هذه العوامل لها تعةير على استمرارية النشاط ،مع األخذ في االعتبار أن هذه العوامل تؤةر في
استمرارية النشاط سوا كانت عللى المسلتوى المحللي أو القلومي  .ويمكلن تصلنيف العواملل السلابقة
إلى األنواع التالية من االستمرارية - :
 استمرارية الدعم المالي
 استمرارية الدعم الذنية التنظيمي
 استمرارية الدعم السياسي
 استمرارية الدعم المجتمعي
ولمراجعة استمرارية المشروع يمكن محاولة اإلجابة على األسئلة التالية - :
 .1ماهي الخطة طويلة االجل للدعم الذني و التنظيمي ؟
 .2كيف تخطط للحصول على مساندة المجتمع ؟
 .3كيف سيتم الحصول على المساندة الحكومية ة السياسية؟
 .4اشرح خطة المساندة المالية المستمرة .
 .5هل سيتم التعاقد مع ممول آخر أم الجهات الحكومية للحصول على دعم آخر ؟
 .6من هم الممولون اآلخرون ؟
 .7متى سيتم تقديم كل ما سبق إلى المشروع ؟
 .8كيف سيتم طلب هذه المساندة ة الدعم ؟
وهناك عامل قد يكون األكثر أهمية في االستمرارية هو مدى تطوير المستفيدين  /القاعدة الشعبية من خالل
المشاركة الحقيقة التي ينتج عنها نمو الشعور بملكية النشاط لدى المستفيدين  /القاعدة الشعبية.
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الموازنــــــــــــة والوصايا العشر إلعداد الموازنة
خطوط إرشادية إلعداد الموازنة - :
 -1تنبه إلى أن الموازنة سوف تصبح جز من مقترح المشروع .
 -2راجع الموازنة بعد كتابة مقترح المشروع .
 -3تعرف على متطلبات الممولين في الموازنة .
 -4يجب أن تتضمن الموازنة بيانات مادية مالية محددة و واقعية .
 -5تقدم الموازنة المعلومات األساسية عن التكاليف .
 -6حدد اإلطار الزمني للموازنة .
 -7راعي احتماالت التعخير و اعتبارات التضخم .
 -8طور استمارات للموازنة تتضمن  :البنودة تكاليف الوحلداتة المجلاميع الذرعيلة
و اإلجمالية.
 -9اكتب قائمة بمصادر التمويل المتاحة مشتملة على المساهمات المحليلة واالللزام
بتحقيق فعالية المساهمة الذاتية .
 -10دع آخرين يقومون بمراجعة الموازنة و ناق
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ويراعلللى دائملللا االلتلللزام بكافلللة الشلللروط الخاصلللة بالجهلللات المانحلللة عنلللد إعلللداد
الموازنة وااللتزام ببنودها وربملا تسلمح بعلض الجهلات بالموافقلة عللى حلدوم انحلراف
بالزيادة أو النق

فى حدود  5ـ  %20من بند إلى آخر وفى إجمالي الموازنة .

والبللد مللن التركيللز علللى إظهللار مسللاهمة المنظمللة فللى المشللروع سللوا بجهللد
أعضا ها أو بالمتطوعين وكلذا فلى اسلتهالل ملا قلد يوجلد للديها ملن معلدات أو أدوات أو
أةاةات .
كذل توافق معظم الجهات المانحة أن تكون هنا جهة مانحة آخرى يمكن لها أن
تساهم فى المشروع وفى هذا الحالة تعتبر مساهمتها من مساهمة المنظمة .
ولو أن بعض المنظمات مةال تشترط أن تعتمد مساهمات الجهات المانحلة آلخلرى
بشرط اال تتبع دولتها فمةال الوكالة األمريكية للتنمية ال توافق على اعتبار مساهمة جهة
مانحللة أمريكيللة الجنسللية ضللمن مسللاهمة المنظمللة بينمللا يمكللن لهللا مللةال أن توافلق علللى
مساهمات من خالل مؤسسة فريد رئي

ايربت .

ويجب أيضا أن يراعى الدقة فى عرض تذاصيل بنود التلدريبات والنلدوات وور
العمل من حيم عدد الحاضرين وأوراق العمل وخالفة .
وفيما يلى جدول الموازنة الذى غالبا ما يتم اعتماده -:

البنـــــد

م

مساهمة

مساهمة

المنظمة

الجهة

اإلجمـــالي

المانحة
1

األفراد

2

التدريبات
العمل والمؤتمرات

3

ور

4

المعدات

5

التكاليف الهير مباشرة

6

االنتقاالت
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7

البحوم الدراسات
اإلجمـــــــالي
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