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3.1 ملحة عامة

تعترب مرحلة بداية الربنامج من املراحل احلرجة 
عليهم  اأن  املدراء  بع�س  ي�صعر  برناجمكم.  يف 
املبا�رشة يف تطبيق الربنامج يف اأ�رشع وقت ممكن، 
ولكن كلما اأبديتم اهتماماً اأكرب يف اإر�صاء قاعدة 
قوية )من خالل و�صع �صيا�صات واأنظمة اإدارية 
الربنامج  وخطط للتطبيق(، كلما كان تطبيق 

اأكرث �صال�صة.

عليكم  التي  املهام  اأبرز  الف�صل  هذا  يقدم 
من  النتهاء  بني  الواقعة  الفرتة  خالل  تاأديتها 
الإعداد للمنحة والبدء بتطبيق الربنامج. اجلزء 
 ،)3.2( “البداية”  الف�صل عنوانه  الأول من هذا 
بنجاح،  الربنامج  بداية  ل�صمان  ن�صائح  ويوفر 
اإطار زمني وقائمة مرجعية  كما ي�صتمل على 
فريق  اأي�صاً  اجلزء  هذا  لكم  يقدم   .)3.2.2(
USAID )3.2.3( مل�صاعدتكم على فهم اأدوارهم 

وم�صوؤولياتهم. اأخرياً، يلقي هذا اجلزء نظرة اإىل 
الأمور العملية املتعلقة بطلب الأموال واإنفاقها 

)3.2.4( خالل مرحلة بداية الربنامج. 

 )3.3( الإدارة«  واأنظمة  »�صيا�صة  بند  يناق�س 

انتقل مبا�رشة اإىل:

الإطار الزمني والقائمة املرجعية ملرحلة   
بداية الربنامج 
الأنظمة املالية  
عملية ال�رشاء  

�صيا�صات املوارد الب�رشية  
بداية املراقبة والتقييم  

التخطيط للعمل  
خطة الت�صال  

اإبراز الأثر  

متطلبات ال�صوؤون املالية واأنظمتها و�صيا�صاتها 
الب�رشية  واملوارد   ،)3.3.2( وامل�صرتيات   ،)3.3.1(

 .)3.3.3(

)3.4( عملية �صياغة  »التخطيط«  بند  يغطي 
للمراقبة  نظام  واإن�صاء   )3.4.1( العمل  خطة 
الأخري  اجلزء  يحتوي  بينما   ،)M&E( والتقييم 
على معلومات حول ا�صتحداث خطة ل�صياغة 

ال�صعار وو�صعه )3.5.3.1(. 
 

الأهداف

بداية  مرحلة  خالل  اإجنازه  عليكم  ما  فهم  	•

الربنامج.

لأنظمة  متطلبات  من  الأدنى  احلد  معرفة   	•

الإدارة الرئي�صية.

العمل  خطط  و�صع  عملية  على  التعرف  	•
الأولية.

امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

 – ال�ستحقاق  اأ�سا�ص  على  املحا�سبة  نظام  	•
كل  ت�صجيل  مبوجبها  يتم  حما�صبة  طريقة 
الأحداث املالية بناًء على الن�صاط القت�صادي 
لطريقة  وفقاً  يتم  املايل.  الن�صاط  من  بدلً 
ت�صجيل  ال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  املحا�صبة 
الإيرادات عند ك�صبها وحتققها بغ�س النظر 

عما اإذا كان قد مت فعلياً ا�صتالم املبلغ.

�سابط التفاقية  	•

                                                - امل�صـوؤول فـي 
اتفاقيات  اإبرام  �صالحية  لديه  الذي   USAID

اأو  و/  اإنهائها  اأو  و/  اإدارتها  اأو  و/  امل�صاعدة 
اإىل  ويتو�صل  قرارات  يتخذ  والذي  اإغالقها، 

.USAID نتائج بالنيابة عن

Agreement Officer (AO)
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املمثل الفني ل�سابط التفاقية                                                                                 	•
                                                                                                                                        
   – )كان يطلق عليه يف ال�صابق ال�صابط الفني 
 )»Cognizant Technical Officer« املخت�س 
مراقبة  عملية  يتوىل  الذي   USAID م�صوؤول 
التقدم الذي يحرزه متلقي املنحة نحو حتقيق 
�صابط  بدور  يقوم  والذي  التفاقية  غايات 
الرتباط بني متلقي املنحة و�صابط التفاقية 
)AO(. يحدد �صابط التفاقية م�صوؤوليات ممثل 
الفني ل�صابط التفاقية املذكور يف التفاقية 

التعاونية ويفو�س اإليه ال�صالحيات ب�صاأنها.

�صورة مرئية متثل املنتج اأو اخلدمة  ال�سعار –  	•

مثل الرمز اأو الر�صم الذي ميكن التعرف عليه 
ب�صهولة، وهو »العالمة املميزة« للم�رشوع. 

هوية  ت�صكيل  عملية   – ال�سعار  �سياغة  	•

ال�صور  با�صتخدام  وذلك  خدمة  اأو  ملنتج 
اإيجابية  نف�صية  فعل  ردود  لتوليد  والكلمات 
لدى امل�صتفيدين متاأثرة با�صتعمالت ال�صعار 

)الرتويج، خدمة العمالء، عمالء اآخرين، الخ(.

اأ�صلوب  نظام املحا�سبة القائم على النقد –  	•
ت�صجيل  يتم من خالله  الذي  الدفاتر  م�صك 
النقدي  التدفق  على  بناء  املالية  الأحداث 
عند  الدخل  ت�صجيل  يتم  النقدي.  واملركز 
عند  بالنفقات  العرتاف  ويتم  النقد  ا�صتالم 
اأ�صا�س  على  القائمة  املحا�صبة  يف  الدفع. 
النقد يطلق على الإيرادات وامل�رشوفات اأي�صا 
تعرتف  ل  النقدية.  واملدفوعات  باملقبو�صات 
الدفع  بوعود  النقد  على  القائمة  املحا�صبة 
امل�صتقبل  واخلدمة يف  املال  ا�صتالم  وتوقعات 
مثل الذمم الدائنة اأو الذمم املدينة اأو النفقات 
النظام  هذا  امل�صتحقة.  اأو  املدفوعة م�صبقا 
اأ�صهل بالن�صبة لالأفراد واملنظمات التي لي�س 

يف  اأو  املعامالت،  هذه  من  كبري  عدد  لديها 
احلالت التي تكون فيها الفرتة الزمنية ما بني 

بداية املعاملة والتدفق النقدي ق�صرية جدا.

عملية نقل اأفكار ومعلومات عن  الت�سال –  	•
تتعامل  التي  والق�صايا  املنظمة  طبيعة 
معها، وهو ن�صاط اأ�صا�صي ومتوا�صل وو�صيلة 

ل�صتدامة املنظمة.

تكاليف  من  جزء   – التكاليف  يف  امل�ساهمة  	•
امل�رشوع اأو الربنامج ل تغطيه حكومة الوليات 
م�صاهمات  �صكل  على  يكون  وقد  املتحدة، 

نقدية اأو عينية.

مكتب الإدارة املالية التابع   – (FMO اأو FM) 	•
.USAID لـ

جمموعة القواعد  �سيا�سات املوارد الب�رشية –  	•

والقيم اأو املبادئ الإر�صادية التي حتدد الطريقة 
التي تتعامل فيها املنظمة مع الأمور املتعلقة 
املوارد  �صيا�صات  على  يجب  الب�رشية.  باملوارد 
ال�صحيحة  املمار�صات  تعك�س  اأن  الب�رشية 
كل  على  ومعممة  مدونة  تكون  اأن  ويجب 
املنظمة وتخ�صع للمراجعة والتعديل ب�صورة 

دورية لتعك�س الظروف املتغرية. 

النقدية  غري  املوارد   – العينية  امل�ساهمة  	•
اخلدمات  على  وت�صتمل  م�رشوع  اإىل  املقدمة 
من  املمتلكات.   اأو  املعدات  اأو  التطوعية، 
املمكن اأي�صا اعتبارها جزء من امل�صاهمة يف 

التكاليف.

الأفراد الذين ي�صغلون  املوظفون الرئي�سيون –  	•
التي  الوظائف  امل�رشوع.  يف  حمددة  منا�صب 
عادة  تكون  رئي�صية«  »وظائف  عليها  يطلق 
الوظائف القيادية التي تعترب �رشورية لتطبيق 

امل�رشوع ككل بنجاح.

Agreement 
Officer’s Technical Representative (AO)
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املراقبة والتقييم   	•
 –   Monitoring and Evaluation  “

واملعلومات  البيانات  وحتليل  جمع  عملية 
لتحديد اأثر امل�رشوع وقيا�صه.

العمليات والأن�صطة التي ت�صاهم  الرتويج –  	•
يف  وت�صاعد  للمنظمة  العامة  ال�صورة  يف 
املحليني  والقادة  امل�صتفيدين  ثقة  ك�صب 
بطريقة  �صياغتها  متت  حال  يف  واملانحني 

فعالة ومت تعزيزها بالعمل اجليد للموظفني. 

رمز  اأو  تعريفي  ر�صم  و�صع   – ال�سعار  و�سع  	•

على مواد الربنامج اأو لفتة امل�رشوع للتعريف 
حتديد  وبالتايل  امل�صاهمني،  عن  بو�صوح 

املنظمات التي تدعم العمل.

الأموال املطابقة – ن�صبة مئوية اأو مبلغ ثابت  	•
تفر�س  الأمريكية  احلكومة  موارد  من  لي�س 
USAID على املتلقني تقدميها مل�رشوع ليكونوا 

موؤهلني للح�صول على منحة.

حتدده  �صقف   – ال�سغرية  امل�سرتيات  �سقف  	•

اإذا  ال�رشاء  اإجراءات  تب�صيط  ويجوز  املنظمة 
اإذا  املثال،  �صبيل  على  منه.  اأقل  مببلغ  كانت 
كان �صقف امل�صرتيات ال�صغرية لديكم 1،000 
دولر اأمريكي قد يتعني عليكم احل�صول على 
ثالثة عرو�س �صعرية على الأقل عن اأي �صيء 
يزيد ثمنه عن هذا املبلغ ولي�س على الأ�صياء 
اأو  املبلغ  لذلك  م�صاوية  قيمتها  تكون  التي 

اأقل منه. 

عليه  املتفاو�ص  املبا�رشة  غري  التكلفة  �سعر  	 	•
املنظمة  عليه  تتفاو�س  �صعر   :”NICRA“
مع USAID لتغطية التكاليف غري املبا�رشة. 
غري  التكاليف  عن  املعلومات  من  )للمزيد 
املبا�رشة واتفاقية NICRA يرجى الطالع على 
التكاليف  ب�صاأن  الف�صلى  املمار�صات  دليل 

 Best Practices Guide for“ املبا�رشة   غري 
Indirect Costing“ )http://www.usaid.
gov/business/regulations/BestPractices.

.).pdf

منوذجSF-1420 - منوذج معياري لبيان ال�صرية  	•

الذاتية للموظف املتعاقد يتم ا�صتخدامه يف 
�صلة  ذات  معلومات  جلمع  التوظيف  مرحلة 

مثل �صجل الرواتب ال�صابقة. 

فئات املوازنة املعيارية – الفئات املعيارية التي  	•

املتحدة وعلى كل  الوليات  تقرتحها حكومة 
بينها:  ومن  ا�صتعمالها  الفرعيني  املتلقيني 
املوظفني، املزايا العينية، ال�صفر/ املوا�صالت، 
اخلدمات  اللوازم،  املعدات،  امل�صت�صارين، 
تكاليف  الفرعيون(،  )املتعاقدون  التعاقدية 
»بتكاليف  اأحيانا  ا�صتبدالها  )يتم  الربنامج 
ـ  اأخرى  نفقات  اأخرى،  تكاليف  الإن�صاء«(، 

والتكاليف غري املبا�رشة. 

وثيقة تبني اأن�صطة الربنامج  خطة العمل –  	•

املخطط لها، واملوارد املرتبطة بها والأهداف. 
 

3.2 البداية  

3.2.1 خم�ص ن�سائح لإدارة مرحلة البداية 
بنجاح

1. اإبالغ كل املعنيني ب�صري العمل 
باحلما�س على  املنحة �صعورا  اأخبار    �صتعطي 
الأرجح للجميع مبا يف ذلك موظفي امل�رشوع، 
 ،USAIDو وامل�صتفيدين،  الفرعيني،  واملتلقني 
يف  املجتمع  واأفراد  احلكوميني،  وامل�صوؤولني 

مرحلة تقدمي 
الإغـالقالتطـبيقاملنحة البـــداية

املوافقة عن 
تقدمي املنحة

الإعالن عن 
تقدمي املنحة
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املنطقة التي يتم فيها تطبيق امل�رشوع، ولكن 
من املمكن اأن يتحول هذا ال�صعور ب�رشعة اإىل 
حتى  اأو  لأ�صابيع  �صيء  يحدث  اإذا مل  اإحباط 
اطالع  على  اجلميع  اإبقاء  من  تاأكدوا  اأ�صهر. 
خالل مرحلة البداية واإ�رشاكهم بها للحفاظ 

على الدافع واحلما�س لديهم. 

الفرعيني  واملتلقني  املوظفني  2. اأ�رشكوا 
واملجتمعات يف عملية التخطيط – اإن اأ�صهل 
هي  باحلما�س  ال�صعور  على  للحفاظ  طريقة 
واأفراد  الفرعيني  واملتلقني  املوظفني  اإ�رشاك 
املجتمع يف اإعداد خطة العمل. قاوموا الرغبة 
فهمكم  على  بناء  العمل  خطة  كتابة  يف 
اأنتم فقط بالو�صع لأنكم تعتقدون اأن اإ�رشاك 
التطبيق.  عملية  �صيوؤخر  اأكرب  جمموعة 
يف  ا�صتثماره  يتم  الذي  الإ�صايف  الوقت  اإن 

البداية �صيعزز التحكم بالعملية وامل�رشوع. 

3. اعرفوا متطلبات USAID- يبداأ اللتزام قبل 
تاريخ بداية املنحة. ملاذا؟ لأن الإبالغ عن املنحة 
التي  الأحداث  من  �صل�صلة  بداية  اإىل  ي�صري 
املنحة،  قبل  ما  ا�صتبيان  على  ت�صتمل  قد 
املفاو�صات، والنتهاء من الإعداد للمنحة. اإن 
معرفة متطلبات USAID واملواعيد املرتبطة 
اخلطوات  اتخاذ  يف  �صي�صاعدكم  بذلك 

ال�صحيحة. 

يف  نظرائكم  مع  قوية  عالقات  ببناء  4. ابدوؤوا 
وامل�صوؤول  الفني  املوظفني  )طاقم   USAID

يف  جدد  بنظراء  �صتلتقون   – التعاقد(  عن 
الوليات املتحدة و/ اأو البعثات يهدفون جميعا 
اإىل تهيئة م�رشوعكم للتطبيق. �صي�صاعدكم 
تكوين عالقات جيدة مع كل هوؤلء الأ�صخا�س 
اأكرث  العملية مبجملها  وجعل  الثقة  بناء  يف 

�صهولة للجميع.

 – واأنظمة �صهلة التطبيق  5. اأ�ص�صوا عمليات 
ت�صتمل مرحلة البداية على �صياغة عمليات 
والتقييم  املراقبة  كاأنظمة  اأ�صا�صية  اإدارية 
تطبيق  تف�صلوا  قد  املالية.  الإدارة  واأنظمة 
ولكن قبل  التقنية  وعالية  اأنظمة حمو�صبة 
القيام بذلك خذوا بعني العتبار الأثر:  مقدار 
هل  تكاليف؟  هناك  هل  الالزم؟  التدريب 
حتتية  بنية  هناك  هل  بها؟  مبالغ  التكاليف 
مالئمة لدعم احللول عالية التقنية؟ هل لدى 
املوظفني الوقت والقدرة على التعلم واحلفاظ 
ا�صتخدام  �صيمنع  هل  الأنظمة؟  هذه  على 
هذه الأنظمة املتلقني الفرعيني من امل�صاركة 
جتربة  على  احر�صوا  والتقييم؟  املراقبة  يف 
اأنها  للتاأكد من  امليدان  اجلديدة يف  الأنظمة 

عملية ومعقولة التكلفة وم�صتدامة.

3.2.2 الإطار الزمني والقائمة املرجعية 
ملرحلة بداية الربنامج 

اتفاقية  حترير  عند  الربنامج  بداية  مرحلة  تبداأ 
املنحة وت�صتمر حتى تاريخ املوافقة على خطة 
العمل وا�صتالمكم التمويل املخ�ص�س لتطبيق 
املرحلة مع  اأن�صطة هذه  تتداخل  قد  الربنامج. 
بع�س اأن�صطة مرحلة تقدمي املنحة مثل معاجلة 
بع�س  ت�صتمر  قد  كما  املنحة.  قبل  ما  ظروف 
الأن�صطة التي كانت قد بداأت يف مرحلة البداية 
 3 ال�صكل  يقدم  الأولية.  التطبيق  مرحلة  اإىل 
اإجنازها  يجب  التي  الرئي�صية  املهام  من  قائمة 

خالل مرحلة البداية.
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المرجع االطار الزمني الوصف  الحدث/المهمة
الف�صل الثاين ت�صليم  عند  الربنامج  بدء  مرحلة  يف  املبا�رشة 

اتفاقية املنحة املوقعة اإىل ال�رشيك
اإنهاءالإعداد للمنحة

الف�صل الثاين تقدمي  مرحلة  من  م�صتمر 
املنحة

اللتفات اإىل اأية جوانب عالقة من مرحلة تقدمي 
املنحة )مثل ظروف مرحلة ما قبل املنحة(

مهام غري منجزة من 
فرتة ما قبل املنحة

اجلزء 3.2.4 ح�صب احلاجة طلب اأموال من الوكالة املانحة لتغطية تكاليف 
لتحقيق  ال�رشورية  الأنظمة  وتطوير  املوظفني 

اأهداف مرحلة بداية الربنامج.
مالحظة: ل يجوز ا�صتخدام هذه الأموال للمبا�رشة 

يف تطبيق الربنامج.

طلب متويل لتغطية 
مرحلة البداية

اجلزء 3.4.1 تبداأ 
بعد التخطيط للم�رشوع

الأوىل  لل�صنة  م�صتقلة  عمل  خطة  �صياغة 
قد  التعاونية.  التفاقية  على  بناء  للم�رشوع 
اإجراء  لذلك.  خا�س  بنموذج   USAID تزودكم 
لها  املخطط  الأن�صطة  اأن  من  للتاأكد  مقارنة 

متنا�صبة مع املبالغ املحددة يف املوازنة.

خطة العمل

اجلزء 3.3.1 اجلوانب  بع�س  اإنهاء  يجب 
قبل احل�صول على التمويل

متطلبات  يفهم  املايل  مديركم  اأن  من  التاأكد 
يلزم  املالية للمنحة ولديه كل ما  التقارير  اإعداد 
ح�صاب  فتح  املتطلبات.  من  الأدنى  احلد  لتلبية 
بنكي خم�ص�س ح�رشيا للم�رشوع واحل�صول على 

تطبيقات برامج حما�صبية عند احلاجة.

الأنظمة املالية

اجلزء 3.3.2 
الف�صل الرابع

 

قـبل  اإجنــازها  يجب 
املبا�رشة بال�رشاء

كل  اأن  من  للتاأكد  فعالة  �رشاء  عملية  اإقرار 
 USAID امل�صرتيات مبوجب املنحة تلبي متطلبات

وتعك�س ممار�صات الأعمال اجليدة.

�صيا�صات 
واإجراءات ال�رشاء

اجلزء 3.3.3 ال�صاعات  ملتابعة  اأنظمة 
الالزمــــة فورا. قــد تكون 
بع�س ال�صــيا�صات الخرى 
غري متاأثرة بعامــل الوقـت 

كثريا.

�صياغة اأي �صيا�صات لزمة للموارد الب�رشية وذلك 
مبا يتما�صى مع قوانني العمل املحلية وتعميمها 
�صيا�صات  ت�صتمل  اأن  يحب  املوظفني.  كل  على 
التالية:  الأجزاء  على  اأدنى  كحد  الب�رشية  املوارد 
تكافوؤ الفر�س وعدم التمييز، وبيئة العمل اخلالية 
بالب�رش،  الجتار  ومكافحة  والإعاقة،  املخدرات،  من 
و�صيا�صة مكان العمل فيما يتعلق بفريو�س نق�س 

.HIV املناعة املكت�صبة

�صيا�صات 
املوارد الب�رشية

اجلزء 3.4.2 مــع  بالتن�صـــيق 
خطة  �صياغة  عملــية 

العمل

و�صع تعريفات للموؤ�رشات، وعمليات واأدوات جلمع 
البيانات  جودة  باأهمية  املوظفني  واإبالغ  البيانات، 
ب�صكل  وت�صجيلها  جمعها  على  وتدريبهم 

�صحيح.

نظام 
املراقبة والتقييم

اجلزء 3.4.2.1 بالتن�صــــيق مــع عملية 
�صياغة خطـــة املراقــبة 

والتقييم

اإجراء مراجعة لنتائج التقييم الأ�صا�صي للربنامج 
والبحث عن اأي بيانات اأ�صا�صية هامة متوفرة يف 

الأ�صل. 

الأ�صا�صي  التقيــيم 
BASELINE

اجلزء 3.4.1.5 التوقيت يختلف عملكم.  خطة   USAID مراجعة  اأثناء  التجاوب 
واأبلغوا  ال�رشورة  عند  برناجمكم  بتعديل  قوموا 
املمثل الفني ل�صابط التفاقية باأي تغيريات توؤثر 

على املوازنة اأو الأهداف.

مراجعة 
خطة العمل

ال�سكل 3 – املهام الرئي�سية يف مرحلة البداية
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USAID 3.2.3 فريقكم وفريق

من املهم خالل مرحلة البداية التحكم بتوقعات 
وذلك  امل�صتفيدين  واملعنيني  امل�رشوع  فريق  كل 
واإبقائهم  التخطيط  يف  اإ�رشاكهم  خالل  من 
على اطالع بو�صع امل�رشوع. �صيوؤدي هذا اإىل اإجناز 
العمل ب�صكل اأ�رشع و�صي�صاعد املوظفني على 
ال�رشورية  القيادة  ومهارات  واخلربة  الثقة  تعزيز 
حلل امل�صاكل وحتقيق الأهداف عند امل�صي قدماً 

يف امل�رشوع. 

تطبيق  مرحلة  خالل  الفريق  اأع�صاء  �صيعمل 
املحلي  ال�صعيد  على  م�صوؤولني  مع  امل�رشوع 
كما  امل�صيفة،  الدولة  حكومة  يف  والوطني 
اأو  و/  البلد  USAID يف  بعثة  �صيتعاملون مع 
موظفيها يف وا�صنطن العا�صمة )وكالهما يف 
�صتتعاملون  املنحة  مدة  خالل  احلالت(.  بع�س 
USAID: مكتب  رئي�صية يف  ثالثة مكاتب  مع 

التفاقية، واملكتب املايل، واملكتب الفني. 

مكتب اتفاقية USAID هو املكان الذي قدمتم 
وتفاو�صتم  متويل  على  احل�صول  طلب  له 

اجلزء 3.5.3.1 منــه  النتهاء  يجــب 
قــبل مرحلة التطبيق

�صياغة خطة لو�صع ال�صعار/ الت�صال ومراجعة 
خطة USAID ل�صياغة وو�صع ال�صعار.

خطة و�صع ال�صعار/ 
الت�صالت

اجلزء 3.4.1.5 ا�صتالم اإ�صعار عند موافقة املمثل الفني ل�صابط 
التفاقية على خطة عملكم. )اإذا كنتم تعملون 
اأ�صا�س  ولي�س على  النفقات  ا�صرتداد  اأ�صا�س  على 
يف  التطبيق  بدء  باإمكانكم  امل�صبقة،  الدفعات 

هذا الوقت.(

خطة  على  املوافقة 
العمل

الف�صل الرابع �صهر  اإىل  ت�صل  لفرتة 
املبالغ  واحد لتخ�صي�س 
لفرتة  واأي�صا  الإ�صافية 
اأ�صبوعني  اإىل  ت�صل 

ل�رشف املبالغ.

اإذا مل يكن املبلغ خم�ص�صا يف الأ�صل، عليكم   .1
تكاليف  لتغطية  اأموال  على  احل�صول  طلب 
قيام  اأن  العتبار  بعني  خذوا  الأويل.  التطبيق 
USAID بتخ�صي�س الأموال قد ي�صتغرق عدة 
اأ�صابيع، لذا عليكم التخطيط مبا يتما�صى مع 

ذلك.
املنظمات   .USAID من  التمويل  ا�صتلموا   .2
العاملة على اأ�صا�س الدفعات امل�صبقة ميكنها 

البدء بالطبيق حاملا ت�صتلم الدفعة الوىل.

التمويل 
لتطبيق الربنامج

يدير  عليها.  وح�صلتم  املنحة  على  معه 
باللتزام  املتعلقة  امل�صائل  التفاقية  مكتب 
للموظف  الوظيفي  امل�صمى  التفاقية.  ببنود 
الرئي�صي يف USAID الذي �صتتعاملون معه يف 
 Agreement( هذا املكتب هو �صابط التفاقية
على  املوافقة  عن  م�صوؤول  وهو   ،)Officer AO

هذه  تفوي�س  يتم  مل  )ما  الر�صمية  الإجراءات 
املنحة.  اتفاقية  وتعديل  الغري(  اإىل  ال�صالحية 
هو  منظمتكم  من  التفاقية  �صابط  نظري 
اآخر  �صخ�س  اأو  التنفيذي  املدير  الأرجح  على 
اإبرام  �صالحية  ولديه  مماثل  قيادي  من�صب  يف 

التفاقيات القانونية بالنيابة عن املنظمة.

يف USAID املكتب املايل هو ق�صم اإدارة النقد 
يطلق  ما  غالبا  ولكن   ،)CMP( والدفعات 
لعبارة  اخت�صار  وهو   »FM« بب�صاطة  عليه 
 Office of Financial( املالية«  الإدارة  »مكتب 

.)Management

هو  احلالت  اأغلب  يف  الفني  املكتب  �صيكون 
جهة الت�صال اليومي الرئي�صية لكم. يتعامل 
املكتب الفني مع كل اجلوانب الفنية ملنحتكم. 
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الفني  املمثل  اأن  USAID على  اتفاقيات  تن�س 
ل�صابط التفاقية )AOTR( هو جهة الت�صال 
يف  حتديده  )يتم  الفني  املكتب  يف  الرئي�صية 
التفاقية اأو لحقا من قبل �صابط التفاقية(. 

مكتب التفاقية

التفاقية التعاونية

SF-270,SF-425 or SF-1034 

خطط العمل, الأهداف

املكتب املايل

املكتب الفني

امليدان

�صابط التفاقية

مكتب القتناء وامل�صاعدة

مكتب الإدارة املالية

املمثل الفني

ل�صابط التفاقية
مدير امل�رشوع

املدير املايل

املدير التنفيذي

»ممثل املنظمة املفو�س«

فريق املنظمة غري 
احلكومية

فريق حكومة 
الوليات املتحدة

3.2.4  طلب اأموال خالل مرحلة بداية 
الربنامج

واإدراجها  الربنامج  بداية  تكاليف  حتديد  يجب 
يف املوازنة املرفقة باملقرتح. مبجرد احل�صول على 
يف  قدما  امل�صي  باإمكانكم  �صيكون  املوافقة 
احل�صول  طلب  الربنامج.  لبدء  الأموال  اإنفاق 
على متويل من خالل ملء النموذج املعياري 270 
SF-270( )http://www.whitehouse.gov/(
يتم  اأنه  من  بالرغم   .)omb/grants/sf270.pdf

عموما تقدمي دفعات م�صبقة على اأ�صا�س ربعي 
قد تقت�رش اإمكانية طلب الدفعات املالية على 
مرة واحدة �صهريا. )للمزيد من املعلومات حول 
 ،USAID 270 وطلب �رشف اأموال-SF ملء منوذج

يرجى الطالع على الف�صل الرابع(

الربنامج  بدء  لأموال  ميزانية  حتديد  عليكم 
يف  تاأخري  اأي  حدث  حال  يف  بعناية  واإنفاقها 
احل�صول على املوافقة على خطة عملكم. من 

.USAID ال�سكل 4 – جهات الت�سال يف فريق املنظمة غري احلكومية وفريق

�صابط  ي�صدره  الذي  التكليف  خطاب  �صيبني 
ل�صابط  الفني  املمثل  م�صوؤوليات  التفاقية 

التفاقية.  
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املنطقي اأن تتوقعوا اأن متتد مرحلة بدء امل�رشوع 
لفرتة ثالث اأ�صهر اأو اأكرث. 

بدء  فرتة  خالل  عليه  حت�صلون  الذي  التمويل 
الربنامج هو جزء من جمموع مبلغ املنحة الكلي. 
بدء  تكاليف  لتغطية  ا�صتخدامه  باإمكانكم 
الربنامج فقط. اإذا اأنفقتم اأكرث من املبلغ املحدد 
يف املوازنة خالل هذه املرحلة، يجب خ�صم ذلك 
يعيق  وقد  املنحة  لتطبيق  املتوفر  التمويل  من 
ذلك قدرتكم على حتقيق اأهدافكم. كما اأن اأي 
امل�رشوع �صتكون  بداية  اأموال متبقية من فرتة 

متوفرة ليتم اإنفاقها خالل فرتة التطبيق. 

العمل، قد  USAID على خطة  توافق  اأن  قبل 
من  لهذا،  عليها.  تغيريات  اإجراء  منكم  تطلب 
املوافقة  على  حت�صلون  حتى  النتظار  املهم 
خذوا  اخلدمات.  بتقدمي  تبدوؤوا  اأن  قبل  اخلطية 
الأن�صطة  من  العديد  هناك  اأن  العتبار  بعني 
ت�صاهم يف تعزيز قدرتكم على تقدمي خدمات ل 
على �صبيل  تعد بال�رشورة تطبيقا للم�رشوع – 
املثال تدريب املتلقني الفرعيني على نظام املراقبة 
والتقييم لديكم، وتعيني املوظفني، والتخطيط 
هذا  وا�صتغلوا  مبتكرين  كونوا  للم�صرتيات. 
الوقت بحكمة لتهيئة منظمتكم واأي �رشكاء 
مبجرد  بالعمل  للمبا�رشة  فرعيني  ومتلقني 

املوافقة على خطة العمل. 

مرحلة  يف  التطبيق  موانع  ت�رشي  مالحظة: 
مراجعة خطة العمل فقط عند مراجعة خطة 
توؤثر مراجعات خطط  العمل الأولية، بينما لن 
على   USAID جتريها  التي  الالحقة  العمل 
احل�صول  �صيتعني  ولكن  امل�صتمرة،  الأن�صطة 

على املوافقة لتو�صعة نطاق الأن�صطة. 
يبني ال�صكل 5 اأمثلة عن النفقات اجلائزة وغري 

اجلائزة يف مرحلة بداية الربنامج: 
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ل – ل يجوز التمويل اأثناء مرحلة بداية الربنامج نعم – يجوز التمويل اأثناء مرحلة بداية الربنامج

معاجلة نتائج ا�صتبيان ما قبل املنحة 	•

الذين يعملون فقط على تطبيق  رواتب املوظفني 

الربنامج )على �صبيل املثال: تقدمي اخلدمات(
رواتب اأو جزء من رواتب املوظفني الذين ي�صاركون  	•

يف اأداء مهام بداية الربنامج، مثل اإعداد خطة 

العمل، اأو تاأ�صي�س الأنظمة املالية، اأو بناء نظام 

للمراقبة والتقييم.

الإعالن عن وظائف �صاغرة يف امل�رشوع، وتعيني  	•

م�رشوطة  عمل  عرو�س  وتقدمي  املوظفني، 

باملوافقة على خطة العمل 

من  التاأكد  يجب  خدمات.  وبدل  اإيجار  دفعات  	•

اأو  م�صبقة  كدفعات  دقيق  ب�صكل  ت�صجيلها 

م�صتحقة يف نظام املحا�صبة ولي�س كم�صاريف 

وذلك حتى يتم حتملها فعليا.

تدريبv املتلقني الفرعيني الذين مل تتم املوافقة  	•

�صعيد  على  تدريبية  دورات  اإجراء  اأو  عليهم 

جمتمعي.

تدريب املوظفني واملتلقني الفرعيني املحددين يف  	•

التفاقية التعاونية

حزمات  مثل  الربنامج،  لتطبيق  اأمور  �رشاء  	•

ملرحلة  خم�ص�صة  مواد  طباعة  اأو  الختبارات، 

تطبيق الربنامج. 

�رشاء الأمور ال�رشورية لإجناز املهام املرتبطة ببدء  	•

الربنامج، مثل املعدات واللوازم املكتبية 

ال�سكل 5- ال�ستعمالت ال�سحيحة لالأموال املخ�س�سة ملرحلة بداية الربنامج. 

3.3 �سيا�سات واأنظمة الإدارة

يجب اأن يكون هناك عدة اأنظمة اإدارية لتطبيق 
بالأنظمة  التزامه  و�صمان  بنجاح  برناجمكم 

التي حتكم منحتكم. 

يبني هذا اجلزء العوامل الهامة واحلد الأدنى من 
متطلبات كل نظام، مبا يف ذلك:

احلد الأدنى من متطلبات النظام املايل )3.3.1( 	•

معايري �صيا�صة ال�رشاء )3.3.2( 	•

�صيا�صات املوارد الب�رشية )3.3.3( 	•

املراقبة والتقييم )3.4.2( 	•

التقييم الأ�صا�صي )3.4.2.1( 	•
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3.3.1 احلد الأدنى من متطلبات النظام املايل

الفدرالية  لالأنظمة  الأمريكية  املدونة  حتتوي 
)CFR( على جمموعة من املتطلبات الدنيا التي 
يتعني على نظامكم املايل ا�صتيفاوؤها لتتمكن 
من احل�صول على متويل من USAID. مت ت�صميم 
املتطلبات ل�صمان اإدارة اأموال USAID بال�صكل 
لها  املحددة  الأغرا�س  يف  وا�صتخدامها  املالئم 
الأموال حتى  ا�صتخدام  بتوثيق  واأنكم تقومون 

يتمكن املدقق من مراجعتها )عند القت�صاء(.

كيف �صي�صاعد هذا برناجمنا؟
الأهمية.  غاية  ال�صحيحة يف  املالية  الإدارة  اإن 
اإذا مت اكت�صاف اأية اأدلة على �صوء الإدارة املالية 
يف منظمتكم، ف�صي�صبب ذلك ال�رشر ل�صمعة 
على  ح�صولكم  اإمكانية  ويعيق  منظمتكم 

التمويل يف امل�صتقبل.

عليكم تاأ�صي�س اأنظمتكم و�صيا�صاتكم املالية 
ملنحتكم.  املالية  املتطلبات  مع  يتما�صى  مبا 
ت�صتمل هذه املتطلبات على التاأكد من ت�صنيف 
ومتابعتها،  ال�صحيح،  بال�صكل  التكاليف 

وحتميلها وتقدمي املعلومات املالية بدقة. 

يبني اجلزء التايل بع�س املتطلبات الدنيا لالإدارة 
حمل  حتل  ل  املتطلبات  هذه  ملنحتكم.  املالية 
طاقم  �صمن  اجليد  املايل  املدير  اأو  املحا�صب 
املوظفني ول يغطي كل احتياجات الإدارة املالية 

العامة يف املنظمة غري احلكومية. 

خ�سائ�ص النظام

تتطلب الإدارة املالية اجليدة:
برجميات حما�صبة؛ 	•

�صيا�صات مالية مكتوبة يفهمها املوظفون؛  	•

موظفون حمرتفون وحا�صلون على التدريب. 	•

من  الأدنى  للحد  الأ�سا�سية  النقاط 
املتطلبات اخلا�سة بالنظام املايل

تنطبق على: جميع متلقي منح احلكومة 
التدقيق  عمليات  مراعاة  مع  الأمريكية 

ال�صنوية

احل�صول  طلبات  املالية،  التقارير  لـ:  لزمة 
على متويل، وعمليات التدقيق

يتم التحـقق منـها بوا�سطـة: التدقيق 
ال�صنوي

لالأنظمـة  الأمريكـية  املـدونـة  حتكمها: 
املتطلبات  من  الأدنى  “احلد  الفدرالية 

اخلا�صة بالنظام املايل”
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/(
text-idx?c=ecfr&sid=b3c3841e5bbf2cb

2e94dc6312c427ef2&rgn=div8&view=t

         ext&node=22:1.2.22.25.3.54.2&id

)no=22

 ا�ستبيان النظام املايل قبل تقدمي املنحة

USAID ا�صتبيان ما قبل املنحة  اأجرت  اإذا 
)راجع الف�صل الثاين(، يكون املدقق قد حتقق 
الأدنى من  احلد  يلبي  اإذا كان نظامكم  مما 
املتطلبات، اأما اإذا مل يلبي تلك املتطلبات، 

�صتتلقون تقريرا حول اأوجه الق�صور. 
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اإىل  اأدناه  املتطلبات  من  الأدنى  احلد  ي�صري 
وعليكم  املالية،  وال�صيا�صات  الربجميات  ميزات 
على  تعملون  الذي  تدريب  اأي  يف  ت�صمينها 

تقدميه  ملوظفيكم. 

تفر�س USAID على النظام املايل يف منظمتكم 
اأن يقوم مبا يلي:

للتو�صل  الأداء  ببيانات  املالية  البيانات  ربط  	•
الوحدات وذلك ح�صب  بيانات عن تكلفة  اإىل 

القت�صاء.

م�صدر  تبني  التي  بال�صجالت  الحتفاظ  	•
الأموال واإنفاقها على الأن�صطة التي ترعاها 
ال�صجالت  هذه  حتتوي  اأن  يجب   .USAID

احلكومة  منح  بكل  متعلقة  معلومات  على 
الأر�صدة  اللتزامات،  التفوي�صات،  الأمريكية، 
والنفقات،  واملوجودات،  املخ�ص�صة،  غري 

والدخل، والفائدة.

الأموال،  على  وم�صاءلة  فعالة  رقابة  اإظهار  	•
واملمتلكات، واملوجودات الأخرى. يجب اأن يكون 
املوجودات  كل  حماية  على  قادراً  نظامكم 
فقط  يقت�رش  ا�صتخدامها  اأن  من  والتاأكد 

على الأغرا�س التي متت املوافقة عليها.

مقارنة النفقات مببالغ املوازنة )لكل منحة اإذا  	•

لزم الأمر(.

كانت  اإذا  ما  لتحديد  مكتوبة  اإجراءات  توفر  	•
التكاليف معقولة، وميكن حتميلها، وم�صموح 
مبادئ  اأحكام  مع  يتما�صى  مبا  وذلك  بها 
USAID ب�صاأن التكاليف و�رشوط وبنود املنحة 

معايري  3.3.2 حول  اجلزء  على  الطالع  )يرجى 
�صيا�صة ال�رشاء اأدناه(.

ذلك  يف  مبا  املحا�صبة،  ب�صجالت  الحتفاظ  	•
�صجالت ح�صاب التكاليف وتدعيمها بالوثائق 

الأ�صلية الدالة عليها. 

عليكم اإيداع اأموال USAID يف ح�صاب بنكي  	•

اأن  ويجب  فائدة  ويحمل  م�صتقل وخم�ص�س 
تكون الأموال منف�صلة عن كل الأموال الأخرى 
ال�صتثناء   .USAID الأخرى من  الأموال  حتى 
الوحيد هو يف حال تلقت منظمتكم )اأو اأحد 
املتلقني الفرعيني( مبلغ اأقل من 120،000 دولر 
اأمريكي يف ال�صنة اأو اإذا كان احل�صاب البنكي 
احلد  يكون  اأن  يتطلب  فائدة  يحمل  الذي 
ي�صبح  بحيث  جداً  عال  فيه  للر�صيد  الأدنى 

ا�صتعماله غري عملي. 

يحققه  الذي  الفائدة  مبلغ  رد  عليكم   -
دولر   250 عن  والزائد  البنكي  احل�صاب 
)باإمكانكم   .USAID اإىل  ال�صنة  يف  اأمريكي 
اأمريكي  اإىل 250 دولر  الحتفاظ مببلغ ي�صل 
وا�صتخدامها لتغطية التكاليف الإدارية(. اإذا 
رد  عليكم  ف�صيتعني  فرعيني  متلقني  كنتم 
مبلغ الفائدة الزائد اإىل املتلقي الرئي�صي الذي 

.USAID صيقوم بدورة بت�صليمه اإىل�

يف  الأمريكي  بالدولر  املبلغ  اإيداع  يجب   -
الحتياطي  جمل�س  لدى   USAID ح�صاب 
بوا�صطة   )FRBNY( نيويورك  يف  الفدرايل 

حوالة مالية. 

مالية  حوالة  لكل  لزمة  التالية  املعلومات   -
وقبلتها  تلقتها   FRBNY اأن  من  للتاأكد 

وقيدتها بال�صكل ال�صحيح..

لإكمال  و�رشورية  دقيقة  بيانات  اإ�صدار  	•
ذلك  يف  مبا  املالية  التقارير  اإعداد  متطلبات 
حول  املعلومات  من  )للمزيد   .425-SF منوذج 
اإعداد التقارير املالية، راجعوا الف�صل اخلام�س.(
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اإعداد التقارير املالية على اأ�صا�س ال�صتحقاق   -
با�صتخدام   USAID ت�صمح   – اأ�صا�س نقد  اأو 
ال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  املحا�صبة  نظام 
منظمتكم  كانت  اإذا  النقد.  اأ�صا�س  على  اأو 
فلي�س  النقد  اأ�صا�س  على  ب�صجالت  حتتفظ 
على  املحا�صبة  نظام  ا�صتخدام  عليكم 
اأ�صا�س ال�صتحقاق. يجب الأخذ بعني العتبار 
ل  النقد  اأ�صا�س  على  القائمة  املحا�صبة  اأن 
تطابق مبادئ املحا�صبة املقبولة عموماً وغري 
لإعداد  الدولية  املعايري  مبوجب  بها  معرتف 
التقارير املالية. يُن�صح ب�صدة ا�صتخدام نظام 

املحا�صبة على اأ�صا�س ال�صتحقاق.
  بالإ�صافة اإىل ذلك، قد تطلب USAID تقدمي 

)Federal Reserve Bank New York )FRBNYاأ
33 Liberty Street

New York، New York 10045

TREAS/NYC Funds Transfer Division

ABA # 0210-3000-4

 :RI : Receiver Financial Institution يعرف اأي�صا بـ (
املوؤ�ص�صة املالية املتلقية( 

USAID ALC = 72000001ب

 .)USAID ميثل  ح�صاب(

النوع / رمز النوع الفرعي – ج
U.S Fedwire Participant Commercial Bank 10

FRB 15 بنك مركزي اأجنبي مع ح�صاب

املبلغ بالدولر الأمريكيد

اأو هـ اأجنبي  مركزي  )بنك  املر�صلة  املالية  املوؤ�ص�صة 
م�صارك يف احلوالت الأمريكية( 

املبلغ املحدد )بالدولر الأمريكي اأو عملة اأجنبية( و
�صعر ال�رشف )عند القت�صاء(

معلومات عن امل�صتفيد )املوؤ�ص�صة الو�صيطة(ز

ال�صم، ح التعريف،  املر�صلة:  املالية  املوؤ�ص�صة  امل�صدر/ 
العنوان

م�صدر املعلومات عن امل�صتفيد )الغر�س(ي

يتوفر لدى  اإذا مل  الأمانة  �صمان �صد خيانة 
م�صالح  حلماية  كاف  تاأمني  منظمتكم 
الأمانة  خيانة  �صد  )ال�صمان   .USAID

احلماية  اأنواع  من  نوع  هو   »Fidelity Bond«

نظام املحا�سبة على اأ�سا�ص ال�ستحقاق

ت�صجيل  مبوجبها  يتم  حما�صبة  طريقة 
الن�صاط  على  بناء  املالية  الأحداث  كل 
على  املايل.  الن�صاط  من  بدل  القت�صادي 
املحا�صبة  لطريقة  وفقا  يتم  املثال  �صبيل 
الإيرادات  اأ�صا�س ال�صتحقاق ت�صجيل  على 
عند ك�صبها وحتققها بغ�س النظر عما اإذا 

كان قد مت فعليا ا�صتالم املبلغ.

نظام املحا�سبة القائم على النقد 

اأ�صلوب م�صك الدفاتر الذي يتم من خالله 
التدفق  على  بناء  املالية  الأحداث  ت�صجيل 
ت�صجيل  يتم  النقدي.  واملركز  النقدي 
العرتاف  ويتم  النقد  ا�صتالم  عند  الدخل 
بالنفقات عند الدفع. يطلق على الإيرادات 
على  القائمة  املحا�صبة  يف  وامل�رشوفات 
واملدفوعات  باملقبو�صات  النقد  اأ�صا�س 
النقدية. ل تعرتف املحا�صبة القائمة على 
املال  ا�صتالم  وتوقعات  الدفع  بوعود  النقد 
واخلدمة يف امل�صتقبل مثل الذمم الدائنة اأو 
النفقات املدفوعة م�صبقا  اأو  الذمم املدينة 
اأو امل�صتحقة. هذا النظام اأ�صهل بالن�صبة 
عدد  لديها  لي�س  التي  واملنظمات  لالأفراد 
كبري من هذه املعامالت، اأو يف احلالت التي 
بداية  بني  ما  الزمنية  الفرتة  فيها  تكون 

املعاملة والتدفق النقدي ق�صرية جدا.
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التي توؤمن املنظمة �صد اخل�صائر النا�صئة عن 
املوظفني(.  قبل  من  الأمينة  غري  الت�رشفات 
تاأكدوا  اإذا تعني عليكم تقدمي ذلك ال�صمان، 
من احل�صول عليه من �رشكة ت�صتويف معايري 

.USAID

3.3.2 معايري �سيا�سة ال�رشاء

لدى USAID اأنظمة لل�رشاء حتدد لكم ما يجوز 
ال�رشاء  لكم  يجوز  التي  والأماكن  �رشاوؤه  لكم 
منها والطريقة التي ميكنكم من خاللها �رشاء 
املواد و�صحنها، بالإ�صافة اإىل ال�رشائب املطبقة 
والوثائق الالزمة. يتناول الف�صل الرابع الأنظمة 
اجلزء  هذا  يناق�س  ولكن  ال�رشاء،  ب�صاأن  املحددة 
ال�رشاء  عمليات  حتكم  التي  ال�رشاء  �صيا�صات 

اخلا�صة بكم.

كيف �صي�صاعد هذا برناجمنا؟

نظراً لكونكم حتمون اأموال USAID، فيجب اأن 
يكون اأحد اأهدافكم التاأكد من اأن منظمتكم 
ت�صتخدم هذه الأموال بال�صكل املالئم والفعال 
لتقدمي اخلدمات الالزمة للم�صتفيدين. املق�صود 
اإ�صاءة  التاأكد من عدم  هو  ال�رشاء  اأنظمة  من 

�سيا�سة  معايري  يف  الأ�سا�سية  النقاط 
ال�رشاء

واملتلقيني  ال�رشكاء  جميع  على:  تنطبق 
الفرعيني ملنح احلكومة الأمريكية 

لزمة لـ: التدقيق ال�صنوي
التدقيق  بوا�صطة:  منه  التحقق  يتم 

ال�صنوي

حتكمها: جمموعة من القوانني الأمريكية، 
اأنظمة USAID، وبنود اتفاقيتكم

اإدارة الأموال اأو ا�صتخدامها ل�رشاء �صلع خطرة اأو 
متدنية اجلودة وت�صبب الأذى اأكرث من املنفعة. اإن 
اإيجاد عملية �رشاء منا�صبة �صي�صاهم يف حماية 
ال�صفافية  ويعزز  منها،  واملنتفعني  منظمتكم 
وامل�صاءلة، وي�صاعد يف �صمان ا�صتخدام الأموال 

بكفاءة لتقدمي اخلدمات الالزمة. 

اأ�سا�سيات النظام

ال�صلوك  معايري  كتابة   – ال�سلوك  معايري  	•

الذين  منظمتكم  يف  وال�صباط  للموظفني 
يقومون باختيار ال�صلع واخلدمات وامل�صت�صارين 
وي�رشفون على عملية ال�رشاء. ت�صتهدف مدونة 
يف  ي�صرتكون  لأنهم  املوظفني  كل  ال�صلوك 
اأو باآخر، وت�صتمل على  عملية ال�رشاء ب�صكل 

ما يلي: 

يجب على املوظفني عدم  ت�سارب امل�سالح –   -
امل�صاركة يف عملية الختيار اأو الإ�رشاف على 
ال�رشاء اإذا كان هناك تعار�س م�صالح فعلي 
التي  احلالت  على  ذلك  ي�صتمل  ظاهري.  اأو 
يكون فيها للموظف، اأو لأي فرد من عائلته 
اأو  مالية  م�صلحة  ل�رشيكه  اأو  املبا�رشة، 
م�صلحة اأخرى يف ال�رشكة التي مت اختيارها. 
اأو  توظف  منظمة  اأي  على  ذلك  ي�صتمل 
ب�صدد اأن توظف ذلك املوظف اأو اأي فرد من 

عائلته اأو �رشيكه.

املكافاآت – يجب على املوظفني عدم طلب اأو   -
قبول مكافاآت اأو هدايا اأو خدمة اأو اأي �صيء 
اتفاقية  يف  متعاقد  من  نقدية  قيمة  له 
ولكن،  للمنحة،  فرعيني  متلقني  اأو  فرعية 
تكون  التي  للحالت  املعايري  حتديد  ميكنكم 
فيها امل�صالح املالية غري كبرية اأو الهدايا غري 

م�صتدرجة وذات قيمة عادية. 
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معايري  تبني  اأن  يجب   – التاأديبية  الإجراءات   -
املنطبقة على  التاأديبية  الإجراءات  ال�صلوك 

املوظفني الذين يخالفون هذه القواعد.

عليكم الت�صجيع  املناف�سة احلرة واملفتوحة –   -
اأق�صى  اإىل  واملفتوحة  احلرة  املناف�صة  على 

حد ممكن.

يجب   – املناف�سة  يف  العادلة  غري  الأف�سلية   -
منع البائعني الذين ي�صاعدوكم يف �صياغة 
التناف�س  يف  امل�صاركة  من  العمل  بيانات 

بتقدمي عرو�س لذلك العمل.

تبني  اأن  يجب   – الوا�سحة  التقييم  معايري   -
التي  املعايري  العرو�س  ل�صتدراج  الدعوات 
تقييم  يف  منظمتكم  �صت�صتخدمها 

العرو�س. 
ال�رشاء  �صيا�صة  يف   – العامة  ال�رشاء  اإجراءات  	•

اخلا�صة بكم:

جتنبوا �رشاء اأمور غري �رشورية.  -

لال�صتئجار  البدائل  العتبار  بعني  خذوا   -
وال�رشاء، حيث اأمكن

اأ�صيفوا يف الدعوة ل�صتدراج العرو�س بنود   -
كالبنود التالية:

و�صف املتطلبات الفنية؛ 	•

املعايري امل�صتخدمة لتقييم العرو�س؛ 	•

احلد الأدنى ملعايري الأداء املقبولة؛ 	•
املزايا اخلا�صة للمواد املطلوبة؛ 	•

تف�صيل املنتجات واخلدمات التي ت�صتخدم  	•
النظام املرتي يف القيا�س؛

ا�صتهالك  يف  القت�صادية  املواد  تف�صيل  	•
املوارد  التي حتافظ على  واملنتجات  الطاقة 

الطبيعية. 

ملكيتها  تعود  التي  الأمريكية  الأعمال  م�ساريع   •
الوليات  يف  العمل  عند   – والن�ساء  لالأقليات 
الأمريكيني  املنح  متلقي  على  يجب  املتحدة، 
م�صاريع  مع  التعامل  يف  الأف�صلية  اإعطاء 
ذلك  يف  مبا  ال�صغرية  الأمريكية  الأعمال 

HUBZone

http://www.sba.gov/hubzone/aboutus/(  
قدامى  ميلكها  التي  وال�رشكات   )index.html

املحاربني يف اجلي�س، وقدامى املحاربني من ذوي 
وال�رشكات  اخلدمة،  اأداء  عن  الناجتة  الإعاقات 
اململوكة من قبل الأقليات والن�صاء. لتحقيق 

ذلك، يجب على �صيا�صاتكم:

الأخذ بعني العتبار يف عملية التقييم ما اإذا   -
كانت ال�رشكة تهدف اإىل اإبرام عقد فرعي مع 

م�رشوع �صغري مملوك من قبل اأقلية اأو ن�صاء.

ائتالفات  مع  عقود  اإبرام  على  الت�صجيع   -
امل�صاريع ال�صغرية اململوكة من قبل الأقليات 
ول  الن�صاء عندما يكون العقد كبرياً جداً  اأو 

ميكن ل�رشكة واحدة اأن تتحمله مبفردها.

واملنظمات  الوكالت  خدمات  ا�صتخدام   -
مثل  الأمريكية  للحكومة  التابعة  املختلفة 
تنمية  وكالة  يف  ال�صغرية  امل�صاريع  اإدارة 
م�صاريع اأعمال الأقليات التابعة لوزارة التجارة 

يف عملية ا�صتدراج العرو�س. 

فيها  يتم  التي  احلالت  حددوا   – ال�رشاء  اأدوات  	•
ال�صعر  عقود  مثل  �رشاء  اأداة  كل  ا�صتخدام 
لال�صرتداد،  القابلة  التكاليف  وعقود  الثابت، 
حتظر  اأن  يجب  احلوافز.  وعقود  ال�رشاء،  واأوامر 
مثل  تعاقد  طرق  ا�صتخدام  �صيا�صاتكم 
“التكلفة زائد ن�صبة من التكلفة” اأو “ن�صبة 

من تكلفة الإن�صاء”.
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يجب اأن ت�رشحوا بو�صوح  تقييم املتعاقدين –  	•
اأنكم �صتربمون عقود فقط مع البائعني الذين 
العمل  اإنهاء  على  قادرين  اأنهم  تعتقدون 
�صيا�صاتكم  تاأخذ  اأن  يجب  بنجاح.  املطلوب 
اأدائه  �صجل  اأو  املتعاقد،  نزاهة  العتبار  بعني 
اإمكانية  اأو  والفنية،  املالية  املوارد  اأو  ال�صابق، 
اأن  يجب  ال�رشورية.  املوارد  على  احل�صول 
من  يتم  عملية  على  �صيا�صاتكم  ت�صتمل 
خاللها التاأكد من اأن املوردين غري مدرجني على 
 ،)www.epls.gov( قائمة الأطراف امل�صتبعدين
http://www.( والقائمة املوحدة لالأمم املتحدة

un.org/sc/committees/1267/consolist.
shtml( وقــائمـــة وزارة املـالـــية الأمريكية 

باملواطنني املعينني 
http://www.ustreas.gov/offices/(   

من  )للمزيد   )/enforcement/ofac/sdn

يرجى  املوؤهلني،  غري  املوردين  حول  املعلومات 
الطالع على 4.3.2.4(.

اأو  الأ�صعار  حتليل  �صجلوا   – التوثيق  اإجراء  	•
التكاليف املرتبطة بكل عملية �رشاء. يجب اأن 
ي�صتمل حتليل التكاليف على اختبار لتحديد 

�سقف امل�سرتيات ال�سغرية: 

تب�صيط  ويجوز  املنظمة  حتدده  �صقف 
منه.  اأقل  مببلغ  كانت  اإذا  ال�رشاء  اإجراءات 
على �صبيل املثال، اإذا كان �صقف امل�صرتيات 
قد  اأمريكي  دولر   1،000 لديكم  ال�صغرية 
عرو�س  ثالثة  على  احل�صول  عليكم  يتعني 
�صعرية على الأقل عن اأي �صيء يزيد ثمنه 
التي  الأ�صياء  على  ولي�س  املبلغ  هذا  عن 
تكون قيمتها م�صاوية لذلك املبلغ اأو اأقل 
منه. ل حتدد حكومة الوليات املتحدة ذلك 

ال�صقف. 

اإذا كانت التكاليف م�صموح بها )راجعوا  ما 
.)4.3.2.1

يجب   – الكبرية  بامل�سرتيات  اخلا�سة  ال�سجالت  	•
على  حتتوي  ب�صجالت  الحتفاظ  اأدنى  كحد 
ال�رشاء  عمليات  كل  حول  التالية  املعلومات 
امل�صرتيات  �صقف  قيمتها  تتجاوز  التي 

ال�صغرية: 

اأ�صا�س الختيار؛  -

عدم  حال  يف  مناف�صة  وجود  عدم  تربير   -
احل�صول على عرو�س �صعرية مناف�صة؛

اخللفية  عن  والتحري  البحث  لإثبات  وثائق   -
الإرهابية؛ 

واأ�صا�س تكلفة اأو �صعر العطاء.   -

لديكم  تكون  اأن  يجب   – العقود  اإدارة  نظام  	•
عملية لتقييم اأداء املتعاقد بحيث توثق ما اإذا 
كان املتعاقد يلتزم ببنود و�رشوط وموا�صفات 

العقد. 

املنحة  تقدمي  قبل   USAID التي جتريها  املراجعة  	•

– اإذا مل يكن لدى منظمتكم �صيا�صة �رشاء 
تلبي احلد الأدنى من املعايري املبينة اأعاله )على 
التي  النتائج  من  ذلك  كان  اإذا  املثال،  �صبيل 
اإليها يف ا�صتبيان ما قبل املنحة  مت التو�صل 
 USAID عليكم  تفر�س  قد  ملنظمتكم( 
تتم  التي  امل�صرتيات  على  اإ�صافية  مراقبة 
عليكم  تفر�س  كاأن  املنحة،  مبوجب  لديكم 
لوثائق  مراجعة  اإجراء  املثال  �صبيل  على 
والتكاليف  العرو�س،  ا�صتدراج  خمتلفة )مثل 
اأي عمليات �رشاء بقيمة  التقديرية، الخ( عن 

10،000 دولر اأمريكي اأو اأكرث.
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من املهم اأن تلتزموا بدقة ب�صيا�صة ال�رشاء يف 
 .)USAID متطلبات  تلبي  )والتي  منظمتكم 
يعترب عدم اللتزام ب�صيا�صة ال�رشاء يف املنظمة 
على  ال�صائعة.   التدقيق  عمليات  نتائج  اأحد 
�صبيل املثال، اإذا كانت منظمتكم تطلب ثالث 
عرو�س �صعرية على الأقل لأي عملية �رشاء تزيد 
اأمريكي من ال�رشوري احل�صول  عن 1،000 دولر 
على ثالث عرو�س �صعرية اأو اأكرث خطياً اأو اأن يتم 
ثالث  احل�صول على  لعدم  �صبب مقبول  توثيق 

عرو�س �صعرية.

3.3.3 �سيا�سات املوارد الب�رشية

اإىل  تتطرق   USAID للـ  اأنظمة  عدة  هناك 
ق�صايا ذات �صلة باملوارد الب�رشية )HR(. )الرجاء 
ت�صارب  ب�صاأن  الأداء  معايري  على  الطالع 
امل�صالح، املكافاآت، والإجراءات التاأديبية، يف اجلزء 

3.3.2  ملعايري �صيا�صة ال�رشاء(. 

كيف ت�صاعد �صيا�صات املوارد الب�رشية برناجمنا؟

املوجودات يف منظمتكم.  اأثمن  الأفراد  ي�صكل 
يقّيد  لن  الب�رشية  للموارد  �صيا�صات  و�صع  اإن 
�صي�صاعد  بل  لديكم  واملتطوعني  موظفيكم 
على  قادرين  ليكونوا  وحمايتهم  اإر�صادهم  يف 

امل�صاهمة بال�صكل الأمثل.

بع�س �صيا�صات للموارد الب�رشية اإلزامية مبوجب 
اأو  املتحدة  الوليات  قانون  اأو  املحلي  القانون 
الآخر  البع�س  بينما  لكم،  املانحة  الوكالة 
عملي اأو �رشوري لإدارة املنظمة بفعالية. بغ�س 
النظر عن امل�صدر، فاإن و�صع �صيا�صات وا�صحة 
اإىل  فقط  يوؤدي  لن  الب�رشية  للموارد  ومتكاملة 
تعزيز الت�صال  بني املدراء واملوظفني وتو�صيح 
املوظفني على  و�صمان معاملة كل  التوقعات 

حماية  اإىل  اأي�صا  يوؤدي  ولكنه  امل�صاواة  قدم 
منظمتكم من التظلمات والدعاوى الق�صائية 

يف حال ن�صوئها. 

الب�رشية  املوارد  �صيا�صات  مراجعة  املفيد  من 
 .USAID لديكم فيما يتعلق بتلبية متطلبات
�صتمكنكم هذه العملية من حتديد الثغرات اأو 
نواحي الت�صارب وحلها. يجب على منظمتكم 

جتميع دليل للموظفني وتعميمه عليهم. 

اأ�سا�سيات ال�سيا�سة

على  يجب  املحلية-  العمل  واأنظمة  قوانني  	•

املحلية  العمل  بقوانني  اللتزام  املنظمات 
موظفني.  فيها  يعينون  التي  الأماكن  يف 
اأنظمة  هناك  يكون  قد  املثال،  �صبيل  على 
توفري  تفر�س  اأو  التوظيف  يف  التمييز  متنع 
للمنظمات  اأي�صاً  املهم  من  حمددة.  مزايا 
واملوظفني على حد �صواء اأخذ �صورة وا�صحة 
عن الإجراءات التاأديبية/ عملية اإنهاء اخلدمة، 
والأ�ص�س  العمل،  و�صاحب  املوظفني  وحقوق 
التي تعتمد عليها الإجراءات التاأديبية / اإنهاء 

اخلدمة. 

ال�صلوك  معايري  اإقرار  يتم   – ال�سلوك  معايري  	•

املهنية  والت�رشفات  ال�صلوكيات  اإىل  للتطرق 
اأداء عمله  التي توؤثر على قدرة املوظف على 
بال�رشاء  املتعلقة  املعايري  املنظمة.  ومتثيل 
)3.3.2( مبينة اأعاله، ولكن قد ترغبون بتو�صيع 
نطاقها بحيث ي�صتمل على اللتزام مبواعيد 
العمل  بيئة  ودعم  الواجبات،  واأداء  الدوام، 
مثل  العامة  العمل  ومعايري مكان  ال�صحية 

منع امل�صايقة اجلن�صية اأو التمييز. 
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يتعني لعملية التدقيق  متابعة �سجل الدوام –  	•

املوظفني  لكل  دوام  �صجالت  توفري  ال�صنوي 
 USAID اأموال  من  اأجورهم  دفع  يتم  الذين 
مبا يف ذلك املتعاقدين واملوظفني بدوام جزئي. 
املتطوعني  من  تطلبوا  اأن  اأي�صاً  املفيد  من 
ملء مناذج �صجل دوام مب�صطة حتى تتمكنوا 
من تتبع �صاعات العمل وح�صاب الن�صبة من 

امل�صاهمة يف التكاليف )اإذا كانت موجودة(. 

اأن  يجب   – التوظيف  قرارات  يف  الالزم  الجتهاد  	•
املر�صح  موؤهالت  عن  ملخ�س  لديكم  يكون 
الذاتية(  )ال�صرية  العملية  وخربته  الأكادميية 
مبوجب  تعيينه  يتم  موظف  كل  عن  وذلك 
املنحة للتحقق من �صجله الوظيفي و�صجل 
التفاقية  عليكم  تفر�س  ل  ال�صابقة.  رواتبه 
 –  1420-SFالنموذج ا�صتعمال  التعاونية 
)منوذج  املتعاقد”  للموظف  الذاتية  “ال�صرية 
AID –1420-17، http://www.usaid.gov/

النموذج  وهو   ،)forms/AID1420-17.doc

الرواتب  �صجل  لتوثيق  امل�صتخدم  املعياري 
ال�صابقة للموظفني واملتعاقدين، ولكن غالباً 
التوظيف  عملية  خالل  ا�صتخدامه  يتم  ما 
على  للح�صول  �صهلة  طريقة  لكونه 
اأنه  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ال�صلة.  ذات  املعلومات 
بالرغم من اأن هذا النموذج غري اإلزامي اإل اأن 
USAID غالباً ما تطلبه للم�صاعدة يف تربير 

الرواتب. 

�سمانات التوظيف يف املنظمات الدينية –  مبوجب  	•

العمل،  فر�س  لتكافوؤ  الأمريكية  القوانني 
يحق للمنظمات الدينية التي تطبق برناجما 
بتمويل من USAID تعيني اأفراد ينتمون لنف�س 
دين املنظمة وذلك لتنفيذ اأن�صطتها. اإذا اخرتمت 

القيام بذلك، عليكم التاأكد من اأن �صيا�صات 
املوارد الب�رشية لديكم وا�صحة بهذا ال�صاأن.

�سيا�سة مكان العمل اخلايل من املخدرات – توجب  	•

التفاقية التعاونية عليكم وعلى كل متلقني 
اإ�صدار  منظمتكم  خالل  من  الفرعيني  املنح 
املخدرات.  من  اخلايل  العمل  مكان  حول  بيان 
التوقيع  املنظمة  يجب على كل موظف يف 
على بيان ال�صيا�صة هذا. من املمكن ا�صتيفاء 
خالل  من  ال�صيا�صة  على  التوقيع  متطلب 
اإرفاق وثيقتني: الأوىل يف دليل املوارد الب�رشية، 
والثانية كورقة م�صتقلة يوقع عليها املوظف 

ويتم حفظها يف ملفات املوظفني. 

اخلا�صة  الإلزامية  املعيارية  لالأحكام  وفقا 
بيان  ي�صتمل  اأن  يجب  الأمريكية،  باحلكومة 

مكان العمل اخلايل من املخدرات على ما يلي:

اأو ال�رشف،  اأو توزيع،  ت�رشيح يحظر الت�صنيع،   -
ملواد  امل�رشوع  غري  ال�صتعمال  اأو  احليازة،  اأو 

خا�صعة لقيود.

�صد  منظمتكم  �صتتخذها  حمددة  اإجراءات   -
املوظفني الذين يخالفون هذا احلظر؛ 

�رشوط التوظيف مبوجب اأي منحة والتي توجب   -

على املوظف:

المتثال لبنود البيان،  	•

مبخالفة  اإدانته  حال  يف  خطياً  اإبالغكم  	•
العمل  مكان  املخدرات يف  مكافحة  قانون 
تاريخ  اأيام من  يتعدى خم�صة  يف موعد ل 

الإدانة. 

منظمتكم  على  يتعني  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
البيئة  عن  للتوعية  م�صتمر  برنامج  ت�صكيل 
اخلالية من املخدرات وذلك لإعالم املوظفني مبا يلي:
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خطورة ا�صتخدام املخدرات يف مكان العمل؛  -
من  اخلايل  العمل  مكان  ب�صاأن  �صيا�صتكم   -

املخدرات؛
النف�صية  لال�صت�صارة  متوفرة  برامج  اأي   -
التاأهيل،  اإعادة  وبرامج  املخدرات،  جمال  يف 

وم�صاعدة املوظفني؛ 
التي قد تفر�صوها على خمالفات  العقوبات   -

ا�صتعمال املخدرات يف مكان العمل. 

والربنامج  هذا  ال�صيا�صة  بيان  يكون  اأن  يجب 
تاريخ  اأق�صى من  يوم كحد   30 متوفران خالل 

�رشيان اتفاقية املنحة.

يتعني عليكم اإبالغ USAID فوراً يف حال اتهام 
املخدرات  ا�صتخدام  خمالفة  بارتكاب  موظف 
اإ�صعار خطي  اإر�صال  عليكم  العمل.  يف مكان 
خالل 10 اأيام من تاريخ التهام وحتديد من�صب 
التي  املنحة  ورقم  الوظيفي  وم�صماه  املوظف 

يعمل عليها. 

عليكم القيام باإحدى الأمرين التاليني خالل 30 
يوم من تاريخ اتهام املوظف:

اتخاذ الإجراء املنا�صب �صد املوظف وقد ي�صل   -
يتالءم  )مبا  اخلدمة  اإنهاء  على  وي�صتمل  اإىل 
منظمتكم  يف  الب�رشية  املوارد  �صيا�صات  مع 

وقوانني العمل املعمول بها(، اأو
يف  ُمر�صي  ب�صكل  ي�صارك  املوظف  جعل   -
برنامج م�صاعدة اأو اإعادة تاأهيل من املخدرات 
اأو هيئة  اأو حملية  معتمد لدى هيئة وطنية 
اأو وكالة  اإنفاذ قانون  اأو وكالة  �صحة حملية 

اأخرى مالئمة. 

متنعكم  املحلية  القوانني  كل  كانت  حال  يف 

الأمريكية  اتباع تفوي�س �صيا�صة احلكومة  من 
ب�صاأن مكان العمل اخلايل من املخدرات، عليكم 
اإعالم �صابط التفاقية اأو املمثل الفني ل�صابط 

التفاقية وطلب الإر�صاد منه. 

ال�سيا�سة اخلا�سة بفريو�ص نق�ص املناعة املكت�سبة  	•
HIV/ حتدد �صيا�صة – AIDS مر�ص الإيدز /HIV

الأفراد  توظيف  اإزاء  املنظمة  موقف   AIDS

امل�صابني بفريو�س HIV اأو مر�س الإيدز واملعاملة 
من  بالرغم  العمل.  مكان  يف  لهم  املتوقعة 
اإلزامياً  لي�س   HIV/AIDS �صيا�صة  وجود  اأن 
اجليدة   املمار�صات  من  اأنه  اإل  املنظمة  يف 
جمال  يف  العاملة  للمنظمات  وخ�صو�صاً 
ب�صكل  ال�صيا�صة  هذه  تبني   .HIV/AIDS

HIV/ مع  بالتعامل  املنظمة  التزام  ر�صمي 
بفريو�س  امل�صابني  للموظفني  ودعمها   AIDS

اأو  الرعاية  مزايا  الإيدز كتوفري  مر�س  اأو   HIV

اأمكن،  العمل حيث  وتعديل مهمات  العالج، 
و�صمان الأمن الوظيفي. اإن �صياغة �صيا�صة 
�صي�صاعد   HIV/AIDS ب�صاأن  �صاملة 
منظمتكم يف الحتفاظ باملوظفني املوهوبني 

وال�صتفادة منهم. 

بقوانني  منظمتكم  التزام  من  التاأكد  عليكم 
العمل الوطنية واملحلية فيما يتعلق بتوظيف 
امل�صابني بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز. يف بع�س 
على  منظمتكم  �صيا�صة  تتفوق  قد  احلالت، 
التي  الدول  القانون، وخ�صو�صاً يف  ما يفر�صه 
امل�صابني  توظيف  حول  قوانني  فيها  يوجد  ل 

.HIV بفريو�س
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تاأليف كتيب للموظفني

مبجرد اأن تنتهوا من �صياغة ومراجعة �صيا�صات 
املوارد الب�رشية يف منظمتكم، قوموا بطباعتها 
وجتميعها يف كتيب وتقدميه للموظفني. تاأكدوا 
من توقيع كل املوظفني على بيان يفيد باأنهم 
باأنهم  ويدركون  وراجعوه،  الكتيب  ا�صتلموا 
ملزمون بالمتثال ل�صيا�صة املنظمة. قدموا مع 
ل�صيا�صة  مراجعة  باملنظمة  التعريف  عملية 

�صوؤون املوظفني فيها. 

3.4 التخطيط 

اأهم ما يجب ت�صليمه واأهم اأداة تطبيق يتعني 
عليكم ا�صتحداثها خالل مرحلة بداية الربنامج 
اجليدة  العمل  خطة  تقوم  العمل.  خطة  هي 
واملايل  والتنظيمي  الفني  التخطيط  بتوليف 
لربناجمكم، فهي تاأخذ و�صف الربنامج املعتمد 
خطة  اإىل  وترتجمه  التعاونية  التفاقية  يف 
موافقة  على  احل�صول  يتعني  �صنوية.  تطبيق 

USAID عليها قبل بدء العمل. 

خطة  اإعداد  عملية  مبناق�صة  اجلزء  هذا  يبداأ 
تريدون  التي  اجلوانب  ذلك  ويغطي  العمل، 
بعد  حتقيقها.  تنوون  ومتى  وكيف  حتقيقها 
ذلك �صتتعرفون على عملية املراقبة والتقييم 
هذا  ينتهي  وهامة.  �رشورية  م�صاألة  باعتبارها 
ت�صليمه  يجب  اآخر  اأمر  حول  بنقا�س  الف�صل 
اإىل USAID وهو خطة �صياغة وو�صع ال�صعار 

 .)3.5.2(

3.4.1 خطة العمل

خطة العمل هي �رشح مف�صل يبني بالتحديد 
من  الأوىل  ال�صنة  لتطبيق  تخططون  كيف 
منحتكم  اأداء  فرتة  اأن  من  بالرغم  برناجمكم. 

قد متتد لعدة �صنوات، اإل اأنكم عموما ت�صعون 
�صنوي  ب�صكل  وتقدموها  العمل  خطط 
الربنامج  على  تعديالت  اإجراء  من  لتتمكنوا 
العمل  خطط  ت�صتند  اأخرى.  اإىل  �صنة  من 
التعاونية.  التفاقية  يف  الربنامج  و�صف  على 
بالرغم من اأن الو�صف يبني الإجنازات التي تنوون 
حتقيقها خالل مدة املنحة، اإل اأن خطة العمل 

هي التي تقدم التفا�صيل.  

من  اأ�صا�صيا  جزءا  العمل  خطة  ت�صكل 
وجتاه   USAID جتاه  ال�صنوية  م�صوؤوليتكم 
الإدارة الداخلية للم�رشوع، وتعترب و�صيلة لإعالم 
USAID بالطريقة التي �صتنفذون بها الربنامج. 

تعترب خطة العمل اأداة ممتازة لال�صتخدام داخل 
ب�صكل  لالأن�صطة  واإدارة  تخطيط  املنظمة يف 

اأف�صل. 

3.4.1.1 اأجزاء خطة العمل
ا�صتخدام  اأحيانا   USAID عليكم  تفر�س  قد 
�صيغة معينة ولكن غالبا ما �صتقومون بو�صع 
خطة العمل مبفردكم. فيما يلي خم�صة اأجزاء 

هامة قد ت�صتمل عليها خطة العمل: 
I.  امللخ�س التنفيذي

II.  خطة التطبيق

     اأ . م�صفوفة خطة العمل
III. خطة املراقبة والتقييم.

IV. املوازنة

V.   الإدارة وتعيني املوظفني

غالباً ما حتتوي خطط العمل بالإ�صافة اإىل ذلك 
على مالحق ومواد داعمة ومعلومات اأخرى عن 

الربنامج. 
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I. امللخ�ص التنفيذي

التنفيذي عادة عن �صفحتني،  امللخ�س  يزيد  ل 
كيفية  وعن  للم�رشوع  عاما  و�صفاً  ويقدم 
املوازنة  اإجمايل  على  ي�صتمل  كما  تطبيقه، 
الأن�صطة  ح�صب  مق�صمة  لل�صنة  الالزمة 
الرئي�صية  وجدول يلخ�س الأهداف التي تنوون 
تطبقون  كنتم  اإذا  ال�صنة.  خالل  حتقيقها 
م�رشوعاً يف عدة دول، عليكم اإرفاق ملحة عامة 
اإذا كنتم  اأما  ومن ثم ملحة خا�صة عن الدولة، 
باإمكانكم  برناجما ميتد لعدة �صنوات  تطبقون 
امل�رشوع  يف  العمل  �صري  عن  ملخ�س  تقدمي 
العمل  بخطة  مرتبط  ذلك  لأن  تاريخه  حتى 
احلالية. على �صبيل املثال، باإمكانكم اأن ت�رشحوا 
الأوىل  ال�صنة  يف  البطيئة  البداية  اأثرت  كيف 
خطة  ا�صتملت  وكيف  الأ�صلية  اخلطط  على 
ل�صمان  تعديالت  على  الثانية  لل�صنة  العمل 
بقاء الربنامج موجهاً نحو نف�س الهدف. ولكن، 
ل عن �صري العمل؛  جتنبوا اخلو�س يف نقا�س مف�صّ
وخ�ص�صوا ذلك لتقارير الأداء الف�صلية. جتنبوا 
تفا�صيل مطولة عن كيفية  اخلو�س يف  اأي�صا 
تعديل كل ن�صاط، ولكن اأرفقوا تلك التفا�صيل 

يف و�صف الأن�صطة يف خطة التطبيق. 

II. خطة التطبيق 

العمل،  خطة  �صميم  التطبيق  خطة  متثل 
ن�صاط.  لكل  مف�صل  و�صف  على  وحتتوي 
باإمكانكم اتباع اأ�صاليب خمتلفة لتنظيم هذا 
التي ي�صمها  الدول  بناء على عدد  وذلك  اجلزء 

برناجمكم وبنية الأن�صطة فيه.
م�صتوى  على  باأن�صطة  ال�رشكاء  بع�س  يبداأ 
التدريب  مواد  ك�صياغة   – الرئي�صي  املقر 
اإىل  الربامج  حتليل  يتم  ثم  املثال.  �صبيل  على 
�صاملة،  واأهداف   ،)SO( اإ�صرتاتيجية  اأهداف 

بو�صف  املدى مرتبطة مبا�رشة  واأهداف طويلة 
الربنامج يف اتفاقيتكم التعاونية.  يندرج و�صف 
الأن�صطة حتت فئة الأهداف الإ�صرتاتيجية كما 
هو مبني يف ال�صكل 6. يجب اأن تكون اأن�صطتكم 
على  احر�صوا  اأهدافكم.  مع  عموما  متوازية 
بتحقيقها.  التزمتم  التي  الأهداف  كل  و�صف 
اإذا كنتم تخططون لالإبالغ يف التقرير عن اأحد 
الأهداف فيجب اأن يكون هناك و�صف لن�صاط 
اجلزء  )راجعوا  الهدف  ذلك  حتقيق  كيفية  يبني 

3.4.1.2 حول و�صف الأن�صطة(. 

م�صفوفة خطة العمل اأ . 

التطبيق على م�صفوفة  ت�صتمل خطة    قد 
بالأطر  الأن�صطة  تربط  التي  العمل  خطة 
عادة  امل�صفوفة  تكون  والأهداف.  الزمنية 
 7 ال�صكل  يف  املبني  للجدول  م�صابهة 
ومدرجة بنف�س الرتتيب الذي تندرج فيه خطة 
والأن�صطة(.  الإ�صرتاتيجية  )الأهداف  العمل 
ال�صهر  يف  املخرجات  اإدراج  ن�صاط  لكل  يتم 
ع�رش.   والثاين  والتا�صع،  وال�صاد�س،  الثالث، 
�صهراً  ع�رش  الثني  عن  املخرجات  تكون 
تراكمية، وتبني م�صفوفة خطة العمل اأي�صاً 
اأهدافكم، واملتلقني الفرعيني، واملوقع اجلغرايف 

لكل ن�صاط. 
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ال�سكل 6 – تطبيق خطة العمل

وال�ساد�ص,  الثالث,  ال�سهر  يف  للمراأة  �سغري  م�رشوع  لربنامج  العمل  خطة  م�سفوفة  منوذج   –  7 ال�سكل 
والتا�سع, والثاين ع�رش. 

املخرجات الن�ساط
يف ال�سهر 

الثالث

املخرجات 
يف ال�سهر 

ال�ساد�ص

املخرجات 
يف ال�سهر 

التا�سع

املخرجات 
يف ال�سهر 
الثاين ع�رش

املتلقني املوؤ�رشاتالهدف
الفرعيني

املوقع

كينيا

اخلطة الإ�صرتاتيجية 1: متكني املراأة من خالل اجلمعيات املولدة للدخل

الن�صاط 1:
ت�صكيل 

جمعيات املراأة

اإن�صاء 3 
جمعيات 

ت�صم كل 
واحدة منها 

10 ن�صاء

اإ�صافة 3 
جمعيات 

)املجموع 6( 
ت�صم كل 

واحدة منها 
10 ن�صاء

اإ�صافة 3 
جمعيات 

)املجموع 9( 
ت�صم كل 

واحدة منها 
10 ن�صاء

اإ�صافة 3 
جمعيات 

)املجموع 12( 
ت�صم كل 

واحدة منها 
10 ن�صاء

اإ�رشاك 120 
امراأة يف 
التوا�صل 

مع املجتمع 
لت�صكيل 12 
جمعية مدرة 

للدخل

عدد الن�صاء 
امل�صرتكات

حتالف 
ال�صباب 
النريوبي

نريوبي

الن�صاط 2:
قادة 

املمار�صات 
الف�صلى 

لالعمال

تدريب 10 
ن�صاء من 

قادة املجتمع

تدريب 10+ 
ن�صاء من 

قادة املجتمع

تدريب 10+ 
ن�صاء من 

قادة املجتمع

تدريب 10+ 
ن�صاء من 

قادة املجتمع 
)املجموع 40(

تدريب 40 
امراأة على 

ممار�صات 
الأعمال 
الفعالة 
واملهارات 

املهنية.

عدد الن�صاء 
املتدربات

جمتمعات 
عاملية

نريوبي
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خطة املراقبة والتقييم  .III

العنا�رش  على  والتقييم  املراقبة  خطة  حتتوي 
التالية )يرجى الطالع على اجلزء 3.4.2(: 

املنطقة  املوقع/  ح�صب  مف�صلة  موؤ�رشات  	•

اجلغرافية والن�صاط؛

موؤ�رشات اإ�صافية حملية للـUSAID مف�صلة  	•

ح�صب املوقع والن�صاط؛

ملراقبة  ا�صتعمالها  تنوون  اإ�صافية  موؤ�رشات  	•

املنطقة  ح�صب  مف�صلة  وتكون  الربامج 
اجلغرافية والن�صاط؛

والتقييم  املراقبة  عملية  يبني  مف�صل  �رشح  	•

اخلا�صة بكم؛ 

تعريف دقيق لقيا�س الأهداف. 	•

يجب اأن ي�صتمل ال�رشح على معلومات حول:

طريقة جمع البيانات؛ 	•

كيفية اإدخالها اإىل نظام املراقبة والتقييم؛ 	•

مدى تكرار عملية جمع البيانات واإدخالها؛ 	•

دقة  ل�صمان  املطبقة  التدابري  اأو  ال�صوابط  	•
البيانات وجودتها؛

لتح�صني  البيانات  �صت�صتخدمون  كيف  	•

برناجمكم؛ 

�صتقوموا  الذي  التدريب  عن  عامة  ملحة  	•

بتقدميه للموظفني املعنيني بجمع البيانات.

عن  دقيقة  تعريفات  ترفقوا  اأن  عليكم  اأخرياً، 
كل املوؤ�رشات. على �صبيل املثال، عندما تعتربون 
اأو  اختبار  هناك  هل  »متدرب«  باأنه  ما  �صخ�صاً 
هل هناك عدد من الدرو�س التي يجب على ذلك 
حكومية  مقايي�س  هناك  هل  ح�صورها؟  الفرد 

واعتمادات عليكم اللتزام بها؟

املوازنة  .IV

ي�صتمل اجلزء اخلا�س باملوازنة على �رشح للموازنة 
جدول  على  يجب  كمرجع.  مرفقة  وموازنة 
فئات  اإىل  املوازنة  تق�صيم  املوازنة  و�رشوحات 

.USAID معيارية تتما�صى مع

عامة  ملحة  على  ال�رشح  ي�صتمل  اأن  يجب 
موؤلفة من فقرة اأو فقرتني عن الإنفاق الكلي. 
حيث  من  ال�صحيح  امل�صار  على  الربنامج  هل 
الإنفاق؟ اإذا كانت الإجابة ل، فلماذا؟ هل تنوون 

تغيري عملية الإنفاق اأو اإبطائها اأو ت�رشيعها؟ 

اإعادة  �رشورة  توقعتم  اإذا  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
اإذا كانت  اأن حتددوا ما  املوازنة عليكم  ت�صكيل 
اإعادة  �صقف  اإىل  ت�صل  التغيريات  هذه  قيمة 
يتطلب  والذي   %10 البالغ  املوازنة  ت�صكيل 
موافقة USAID وكيف �صتعو�صون عن العجز 

يف الفئات التي تنقلون منها الأموال. 

V. الإدارة والتوظيف

الهيكل  على  والتوظيف  الإدارة  جزء  ي�صتمل 
ويحدد  الإدارة  ت�صل�صل  يبني  الذي  التنظيمي 
يبني  �رشح  هناك  يكون  قد  كما  املوظفني، 
�صيا�صات التوظيف مثل خطط تعيني املتطوعني 
والحتفاظ بهم، والتدريب، واإ�صرتاتيجيات الإدارة 

يف البلد اأو اإدارة املتلقني الفرعيني. 

بالن�صبة لالتفاقيات املمتدة لعدة �صنوات، من 
املمكن اأن تركز خطة العمل بعد ال�صنة الأوىل 
على اأي تغيريات حديثة اأو م�صتقبلية يف هيكل 
الوظائف واأثر ذلك على خطط ال�صنة القادمة. 
على  دائما  يكون  اأن  يجب  تركيزكم  اأن  تذكروا 

الأثر الواقع على التطبيق يف ال�صنة القادمة.
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املالحق

تختلف  عملكم  بخطة  مالحق  اإرفاق  عملية 
ب�صورة كبرية ح�صب اختالف ال�رشكاء والربامج. 
من الأمثلة على الوثائق التي قد ترغبوا باإرفاقها 

يف امللحق:
دجمها  ال�صعب  من  اأخرى  ب�صيغ  وثائق  	•
املثال،  �صبيل  )على  الرئي�صية  بالوثيقة 
اإك�صل  برنامج  العمل ب�صيغة  موازنة خطة 

Microsoft Office Excel(؛

	ر�صومات بيانية مثل الهياكل التنظيمية؛ 	•
معلومات تكميلية تعطي تفا�صيل اإ�صافية  	•

اأو  املناهج  ملخ�صات  مثل  برناجمكم،  عن 
جداول اأعمال الدورات التدريبية؛ 

معلومات اإ�صافية عن املتلقيني الفرعيني مبا  	•

يف ذلك مذكرات التفاهم.

ت�صمني  ولكن جتنبوا  املالحق مفيدة  تكون  قد 
اإذا  الواحد.  امللحق  يف  جداً  كثرية  معلومات 
اأن حجم خطة العمل �صيت�صاعف بعد  راأيتم 
اإرفاق املالحق، فكروا فيما اإذا كان املمثل الفني 

ل�صابط التفاقية �صي�صتفيد منها حقاً. 

بدل من ذلك، باإمكانكم اإرفاق قائمة خمت�رشة 
قائمة  مع  برناجمكم  ي�صتخدمها  التي  باملواد 
املحتويات اأو ملخ�س عن كل بند. من املمكن اأن 
ت�صتمل هذه القائمة على مناذج جمع البيانات، 
التوزيع،  اأوراق  املعلومات،  التدريب، كتيبات  اأدلة 
الخ. اأ�صيفوا معلومات عن اللغة امل�صتخدمة، 
الوثائق،  كتبت  التي  واجلهة  ال�صفحات،  وعدد 
واآخر مرة متت فيها مراجعة الوثائق. قد يطلب 
منكم املمثل الفني ل�صابط التفاقية ن�صخة 

من الوثيقة الكاملة عند احلاجة. 

3.4.1.2 و�صف الأن�صطة

خطة  يف  اأ�صا�صياً  الأن�صطة  و�صف  يعترب 
عملكم، لذا من املف�صل اأن تبدوؤوا بكتابها اأولً 

ومن ثم بناء بقية خطة العمل عليها. 
اخلطوة الأوىل هي حتليل العمل املخطط له اإىل 

"اأن�صطة" و "اأهداف". 

الأن�سطة والأهداف 
يتم ت�صنيف الأن�صطة يف خطط العمل حتت 
امل�صتوى  عالية  غاية  هو  الهدف  الأهداف.  بند 
ومت�صل  حتقيقها،  اإىل  اأن�صطتكم  ت�صعى 
بو�صف الربنامج يف اتفاقيتكم التعاونية. تقع 
الغاية  تلك  حتقيق  نحو  تعمل  التي  الأن�صطة 

حتت خانة الهدف. 

لها  التي  املهام  من  �صل�صلة  هو  الن�صاط 
تكون  اأن  يجب  رئي�صيتان.  نتيجتان  اأو  نتيجة 
مبا�رشة  ب�صورة  مرتبطة  النتائج  النتيجة/ 
باجلهة امل�صتهدفة. اإذا كان لديكم عدة جهات 
م�صتهدفة يف الن�صاط الواحد حاولوا حتليلها. 
ب�صكل  معاً  مرتبطة  الن�صاط  يف  املهام  هل 
الغاية؟  نف�س  نحو  جميعها  ت�صري  وهل  وثيق 
تنظيم  اإعادة  يف  فكروا  ل،  الإجابة  كانت  اإذا 
الأن�صطة  اإحدى  تندرج  مل  اإذا  اأن�صطتكم. 
حاولوا  حمدد،  هدف  حتت  وب�صهولة  تلقائياً 
املثال،  �صبيل  على  الرئي�صية.  النتيجة  حتديد 
ويرفع  للو�صاطة،  ويروج  برعايتكم  يتم  ن�صاط 
النزاعات،  حلل  الر�صمية  غري  بالطرق  الوعي 
عن  معلومات  ويقدم  الفعال،  ال�صتماع  ويعزز 
الأ�صا�صية  الغاية  ولكن  ال�صخ�صية،  امل�صاحلة 
اأهداف  لديكم  كانت  اإذا  الو�صاطة.  هي  منه 
اإ�صرتاتيجية اأخرى للنماذج املحلية حلل النزاعات، 
ال�صخ�صية  وامل�صاحلة  الفعال،  وال�صتماع 
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هذا  يرتبط  كيف  تذكروا  اأن  دائما  باإمكانكم 
الأخرى يف  الإ�صرتاتيجية  الأهداف  مع  الن�صاط 

و�صف الن�صاط. 

كتابة و�سف الن�ساط

يقدم الو�صف اجليد للن�صاط املعلومات التالية:

ما تخططون القيام به؛ 	•

الطريقة التي تخططون للقيام بالعمل من  	•
خاللها؛

املدة الالزمة؛ 	•

من �صيقوم بالعمل؛ 	•

اإىل من اأو مع من �صيتم القيام بالعمل؛ 	•

اأين �صيتم تنفيذ الن�صاط )مواقع متعددة اأو  	•
موقع واحد(؛

اإما  اأخرى،  باأن�صطة  الن�صاط  يرتبط  كيف  	•

اأخرى  �رشيكة  اأو م�صاريع  امل�رشوع  �صمن هذا 
)مبا يف ذلك �صبكات الإحالة(؛

اأبرز التكاليف املرتبطة باأداء هذا العمل؛  	•

وكيف  تتوقعونها  التي  والنتائج  املخرجات  	•
تخططون لقيا�صها.

عر�س  هو  الن�صاط  لو�صف  الأ�صا�صي  الغر�س 
عليكم  التي  الزمن  واأطر  الفنية  التفا�صيل 
املجالت  حتتاج  ل  معمق.  ب�صكل  تغطيتها 
واملراقبة  واملوازنة،  املوظفني،  )تعيني  الأخرى 
والتقييم( اإىل اأن تكون �صاملة بهذا القدر حيث 
خطة  يف  الأجزاء  تلك  اإىل  �صريجع  القارئ  اأن 
مدى  مناق�صة  جداً  املفيد  من  ولكن،  العمل، 

�صلة ن�صاط حمدد بتلك الأجزاء.

اإىل  الإ�صارة  ن�صاط  و�صف  كل  يف  عليكم 
تخططون  التي  املناهج  اأو  املواد  اأو  ال�رشكاء، 
العمل معها اأو ا�صتخدامها. اأ�صيفوا تفا�صيل 
عن املتلقيني الفرعيني اأو مناهج اأخرى تقرتحون 
لتجنب  وذلك يف ملحق م�صتقل  ا�صتخدامها 
البتعاد كثرياً عن مناق�صة مو�صوع التطبيق. 

خمطط و�سف الن�ساط ومثال عليه

فيما يلي خمطط لو�صف الن�صاط:

ا�صم الن�صاط 	•

نوع الربنامج/ جمال ن�صاط الربنامج 	•

النطاق اجلغرايف للن�صاط؛  	•

الو�صف الفني للم�رشوع 	•

الو�صع احلايل للن�صاط )هل هو ن�صاط جديد  	•
اأم م�صتمر؟(.

اخلطوات  هي  فما  جديد،  الن�صاط  كان  اإذا   -
التي  املدة  ما  الن�صاط؟  لبدء  الالزمة 

�صي�صتغرقها بدء الن�صاط؟

اأي  هناك  هل  م�صتمر،  الن�صاط  كان  اإذا   -
تغيريات/ تو�صعات هذا العام؟

�رشورية  اأخرى  حمددة  خطوات  اأي  اأ�صيفوا  	•
للتو�صل اإىل اجلهات امل�صتهدفة هذه ال�صنة، 
تعيني  اأو  وتوظيف  املواقع،  مثل �رشورة حتديد 
املتطوعني، و�صياغة املواد، والنتهاء من اأهم 
بالإ�صافة  الخ...  )املركبات(،  الأخرى  امل�صرتيات 

اإىل اأطر الزمن التقديرية لإجناز العمل. 

اأبرز التكاليف املرتبطة بالن�صاط. 	•
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ن�صاط الرعاية املنزلية املجتمعية هو برنامج يديره املتطوعون من املجتمع 
املحلي، وي�صتهدف 20 جمتمع ريفي يف الأمم اجلنوبية )SNNPR( يف اأثيوبيا. 

ي�صتخدم هذا الربنامج مواد تدريب "الرعاية املنزلية يف اأثيوبيا" التي طورتها 
على  الأثيوبية  احلكومة  وافقت  والتي  احلكومية،  غري   "XYZ" منظمة 
ا�صتخدامها. متت ترجمة املواد اإىل اللغة املحلية املنت�رشة يف الأمم اجلنوبية. 

�صيبداأ هذا الن�صاط مبجرد احل�صول على املوافقة على خطة العمل. اأنهت 
مديرة التدريب لدينا، اأملز هيلو، وهي ممر�صة معتمدة ولديها خم�س �صنوات 
من اخلربة يف الرعاية ال�صحية املنزلية التدريب على املنهاج يف اآب. �صتنتقل 
واإجراء  لتاأ�صي�س  الآن  اأثيوبيا خالل �صهر من  اجلنوبية يف  الأمم  اإىل منطقة 
اأول تدريب للمدربني. عقدنا �رشاكة مع مكتب ال�صحة الإقليمية يف الأمم 
تاألف  والأمهرية.   املحلية  اللغة  يعرفون  ممن  مدربني   10 لتدريب  اجلنوبية 
التدريب من دورة مدتها اأ�صبوعني بالإ�صافة اإىل اأ�صبوعني اآخرين من الرعاية 
املنزلية املبا�رشة اخلا�صعة لالإ�رشاف. بعد اإنهاء التدريب، �صيتم اإر�صال املدربني 
�صخ�صني،  من  جمموعة  كل  تتاألف  جمموعات  خم�س  يف  قرية   20 اإىل 
و�صيم�صون �صهرا واحدا تقريبا يف كل قرية خالل ال�صنة. و�صيجرون زيارة 

واحدة اإىل كل قرية.

عند زيارة القرى، �صيعمل املدربون مع املجتمعات املحلية على حتديد الأفراد 
الذين يحتاجون اإىل الرعاية و�صي�صكلون جلان للرعاية ال�صحية املنزلية، بدءا 
من عائالت امل�صابني بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز )PLWHA(، و�صيعملوا مع 
اللجان على  تدريب املتطوعني وحتديد احلاجات الإ�صافية كالغذاء، العالج، 
والفحو�صات. مبا اأن املدربني من مكتب ال�صحة الإقليمية ف�صيعتمدوا على 
املوارد املحلية لإحالة احلالت.مبجرد النتهاء من تدريب الع�رش اأفراد نتوقع من 
اآخرين يف كل قرية  كل منهم التوا�صل مع ما ل يقل عن 10 متطوعني 
بحيث ي�صل اإجمايل عدد املتدربني اإىل 210. نتوقع بناء على البيانات احلالية 
ال�صائدة اأن هناك 25 م�صاب بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز تقريبا يف كل قرية. 
حتديدهم  بعد  م�صاب  لكل  الأقل  على  اأ�صبوعية  زيارات  اإجراء  هو  هدفنا 
وتدريب املتطوعني، اأي اأننا �صنتكمن من توفري الرعاية ال�صحية املنزلية  اإىل 
ما يقارب من 500 فرد.�صتتدرب جلان الرعاية ال�صحية املجتمعية على اأ�ص�س 
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�صيجري  زيارة.  مللئها خالل كل  ب�صيطة  مناذج  و�صيتلقوا  ال�صجالت  حفظ 
البيانات  جلمع  قرية  اإىل  ال�صهر  يف  واحدة  زيارة  والتقييم  املراقبة  موظفو 
اإفادات �صفوية من املجتمعات حول و�صع براجمهم. �صيكون هوؤلء  واأخذ 
املوظفون قادرون اأي�صا على اإعادة تقدمي الرعاية ال�صحية املنزلية والإجابة 
على اأية اأ�صئلة لدى املتطوعني. �صيبقى املوظفون امليدانيون يف كل قرية 
ملدة اأ�صبوع و�صيجرون زيارة اإىل عدة منازل خالل الزيارات ل�صمان التحكم 

باجلودة.

كما �صنعمل اأي�صا مع مكتب ال�صحة الإقليمي ملراقبة الآثار وذلك من خالل 
اأنواع اأخرى من العالج، والفحو�صات، وبرامج الأيتام والأطفال  الإحالة اإىل 

امل�صت�صعفني. 

3.4.1.3 موازنة خطة العمل

يحب اأن ت�صتمل موازنة خطة العمل على �صتة 
عنا�رش:

ملخ�س جدول املوازنة؛ 	•

جدول موازنة تف�صيلي؛ 	•

�رشوحات املوازنة؛ 	•

حتديد رحالت ال�صفر الدولية؛ 	•

حتديد البنود التي تتطلب تنازل اأو موافقة؛  	•

التكاليف/  يف  امل�صاهمة  عن  تفا�صيل  	•
مطابقتها. 

امللخ�س   – املوازنة  جداول  تكون  اأن  يجب 
 Microsoft« والتف�صيل - ب�صيغة برنامج اإك�صل
Office Excel« ومن املف�صل و�صعها يف ملف 

كما  جدول،  لكل  منف�صلة  مفاتيح  مع  واحد 
ملفتاح  تابع  امللخ�س  مفتاح  يكون  اأن  يف�صل 

جدول املوازنة املف�صلة. 

ملخ�ص جدول املوازنة 
يبني ملخ�س املوازنة املجموع الكلي لكل فئة 
اأن  يجب   .USAID لـ  وفقا  املوازنة  معيارية يف 
اأو  التكاليف  يف  امل�صاهمة  اأي�صاً  اجلدول  يبني 
الأموال املطابقة حيث يلزم. تكون فئات املوازنة 
يف  املوازنة  جدول  ملخ�س  مدرجة يف  املعيارية 

ال�صكل 9.
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  ملخ�ص موازنة   
  ملنظمتنا غري احلكومية

امل�ساهمة يف 
التكاليف 
(اإن وجدت)

جمموع تكاليف 
امل�رشوع

ال�سنة 3ال�سنة 3املجموعال�سنة 3ال�سنة 2ال�سنة 1

45،00047،25049،612141،86250،000191،862املوظفون   اأ.

9،0009،4509،92228،3725،00033،372املزايا العينية  ب.

10،00010،50011،02531،52531،325امل�صت�صارون   ج.

ال�صفر،    د.
22،00023،10024،25569،35569،355املوا�صالت

40،0000040،0006،53546،798املعدات  هـ.   

4،9908829266،7986،798اللوازم   و.

اخلدمات    ز.
التعاقدية 

)املتعاقدين 
135،000141،750148،837425،587425،587الفرعيني(

تكاليف    ح.
75،00078،75082،688236،438143،634380،072الربنامج

م�صاريف اأخرى   ط.
25،00026،25027،56378،81378،813)مثل التدقيق(

التكاليف غري   ي.
00000املبا�رشة

365,990337,932354,8281,058,750205,1691,263,919الإجمايل

ال�سكل 9 –  منوذج مللخ�ص املوازنة

ال�سكل 10 – منوذج موازنة مف�سلة

Level of Effort م�ستوى اجلهد -LOE *

موازنة مف�سلة لل�سنة الأوىل (1 كانون ثاين 2010 اإىل 31 كانون الأول 2010).

عدد الأ�سهر الأجر يف ال�سهراملن�سباملوظفني  اأ.
(م�ستوى اجلهد * 

 (LOE

اإجمايل ال�سنة الأوىل

12،000$1،00012$مدير امل�رشوعدارلني، مدير   1.

10،800$90012$املدير املايلفرانك، مايل   2.

9،600$80012$�صابط برامجبول، برامج   3.

7،800$65012$م�صاعد برامجبي�صن�س، م�صاعد برامج  4.

2،400$4006$موظف ال�صتقبالروبي، ا�صتقبال  5.

2،400$4006$ال�صائقديفيد، �صائق  6.

45,000$املجموع
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جدول املوازنة املف�سل

اأكرث  التكاليف  املف�صل  املوازنة  جدول  يحلل 
الوحدة.  �صعر  على  بند  ي�صتمل كل  اأن  ويجب 
املوازنة  جدول  يف  املجاميع  ح�صاب  الأمثل  من 
ربطها  يتم  حمددة،  �صيغ  على  بناًء  املف�صل 
مبا�رشة باجلدول التلخي�صي. هذا �صي�صاعدكم 

ب�صكل كبري اإذا اأردمت اإعادة ت�صكيل املوازنة. 

جدول  من  واحد  جلزء  منوذج   10 ال�صكل  ميثل 
)اأ(  احلكومية:  غري  ملنظمتنا  املف�صل  املوازنة 

املوظفني.

�رشح املوازنة

اأن ي�صري �رشح املوازنة اإىل جداول ملخ�س  يجب 
يبداأ  اأن  يجب  التف�صيلية.  واملوازنة  املوازنة 
واإعطاء  املعيارية  املوازنة  بنود  كل  مبراجعة 
و�صف خمت�رش للتكاليف الرئي�صية التي �صيتم 
حتملها. حتتاج بع�س فئات املوازنة اإىل املزيد من 

ال�رشح كالتايل:
حددوا املوظفني الرئي�صيني ون�صبة  املوظفني –  	•

الوقت املخ�ص�س للم�رشوع. 
من ال�رشوري اأن حتددوا ب�صكل  املزايا العينية –  	•
م�صتقل املزايا العينية التي يحق ملوظفيكم 
احل�صول عليها حتى تفهم USAID ال�صلة 
بني �صيا�صة املوارد الب�رشية واملوازنة. اإذا كانت 
منظمتكم تتبع �صيا�صة دفع مكافاأة نهاية 
اخلدمة للموظفني يف نهاية العقد، يجب اأن 
ينعك�س ذلك يف املوازنة واإي�صاحاتها(. تذكروا 
املحا�صبة  نظام  يف  امل�صتحقات  تتتبعوا  اأن 

لديكم اإذا كان قائم على اأ�صا�س النقد.
من املمكن اأن ت�صتمل على اأ�صماء  العقود –  	•
ال�صتعانة  تنوون  الذين  الفرعيني  املتلقيني 
التكاليف  كل  اأ�صيفوا  امل�رشوع.  يف  بهم 

البند  هذا  حتت  الفرعيني  للمتلقني  املتوقعة 
)وثم اأ�صيفوا موازنتهم املف�صلة واإي�صاحات 
موازنتهم يف مالحق منف�صلة( بدلً من اإدراج 
بنودهم التي مت حتديد املوازنة لها )مثل الرواتب، 
واملزايا العينية، وال�صفر، الخ( يف البنود اخلا�صة 
تذكروا  للم�صت�صارين،  بالن�صبة  مبنظمتكم. 
اإيراد تربير لالأجر )مثل الأجر اليومي بناًء على 
�صجل الرواتب ال�صابقة املحدد واملثبت اأو منوذج 
بيان ال�صرية الذاتية SF-1420( بالإ�صافة اإىل 

تربير الوحدة )مثل عدد الأيام، الخ(.
ال�سفر – حددوا رحالت ال�صفر الدولية وقدموا  	•

املربرات لها.
املعدات – حددوا املعدات التي تتطلب احل�صول  	•
على تنازلت اأو موافقات كاملركبات، مع تقدمي 
املربرات املتعلقة بها. كما يجب حتديد الإجراءات 
التي �صيتم اتباعها عند ال�رشاء )احل�صول على 

عدة عرو�س �صعرية على �صبيل املثال(.
امل�صاريف  حددوا   – الأخرى  املبا�رشة  التكاليف  	•
الأخرى التي ميكن ن�صبها مبا�رشة اإىل امل�رشوع 
والتي ل يتم ت�صمينها يف بنود املوازنة املبينة 
اأخرى  اإىل  منظمة  من  هذا  �صيختلف  اأعاله. 
الإيجار،  وقد ي�صتمل على تكاليف مثل بدل 
القابلة  واملعدات  واللوازم،  اخلدمات،  وبدل 
ت�صتند  اأن  املمكن  من  الخ.  لال�صتهالك، 
جتربة  على  الأمور  لهذه  الوحدة  تكلفة 
ذات  الربامج  تطبيق  يف  ال�صابقة  املنظمة 

النطاق واحلجم امل�صابه.
حتديد ال�رشكاء واإرفاق و�صف  املنح الفرعية –  	•
�صتطبقوها معهم  التي  لالأن�صطة  خمت�رش 

اأو �صتجعلونهم يطبقونها.
الالزمة  التكاليف   – املبا�رشة  غري  التكاليف  	•
ن�صبها  ال�صعب  من  ولكن  م�رشوع،  لتنفيذ 
اأو بدل  اإىل م�رشوع حمدد مثل بدل اخلدمات، 
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اإذا  الإدارية.  امل�صاعدة  موظفي  اأو  الإيجار، 
ال�صعر  اأ�صيفوا   NICRA اتفاقية  كان هناك 
كان  اإذا  ما  اأي�صاً  اذكروا  ح�صابه.   وطريقة 
اأو النهائي.  �صعر NICRA هو ال�صعر املوؤقت 
غري  التكاليف  حول  املعلومات  من  )للمزيد 
من  وللمزيد   ،)4.3.1.6( اجلزء  راجعوا  املبا�رشة 
راجعوا   NICRA �صعر  حتديد  عن  املعلومات 

اجلزء)2.5.2(.

يجب اأن يتناول ال�رشح اأي�صا حالة الإنفاق الكلي 
للربنامج. هل الربنامج على امل�صار ال�صحيح من 
حيث الإنفاق؟ اإذا كانت الإجابة ل، ما الذي تنوون 

تغيريه اأو اإبطاوؤه اأو ت�رشيعه.

حتديد الأ�سياء التي تتطلب احل�سول على 
تنازلت اأو موافقات

اخلا�صعة  الأ�صا�صية  بال�صلع  قائمة  اأ�صيفوا 
لقيود مثل املركبات، واملواد ال�صيدلنية، وغريها 
تنازلت  على  احل�صول  تتطلب  التي  الأمور  من 

و/ اأو موافقات.

امل�ساهمة يف التكاليف/ مطابقتها

قدموا �رشح خمت�رش عن م�صاهمات منظمتكم 
يف امل�رشوع والتي ت�رشي عليه  التزام امل�صاهمة 

يف التكاليف اأو مطابقة التكاليف، اإن وجد. 

امل�ساهمة يف التكاليف باملقارنة مع الأموال 
املطابقة

يتم ا�صتخدام م�صطلح "الأموال املطابقة" 
تقدمي  منحة  متلقي  على  يتعني  عندما 
مبلغ حمدد من اأموال لي�صت من حكومة 
للح�صول  للتاأهل  وذلك  املتحدة  الوليات 
املتحدة،  الوليات  من حكومة  منحة  على 

اأما امل�صاهمة يف التكاليف فت�صري اإىل كل 
تخ�صي�س  فيها  يتم  التي  الأخرى  احلالت 
الأمريكية  احلكومة  من  لي�صت  اأموال 

للربنامج.
يجب الأخذ بعني العتبار حجم امل�صاهمة 
املطابقة   التكاليف  اأو  التكاليف  يف 
على  قادرة  منظمتكم  �صتكون  التي 
يف  امل�صاهمة  اقرتاح  مبجرد  بها.  اللتزام 
اأو التكاليف املطابقة واملوافقة  التكاليف 
و�صتتحمل  قانونا  ملزمة  �صتكون  عليها، 
منظمتكم امل�صوؤولية عن امل�صاهمة بذلك 

املبلغ. 

من املهم اأي�صاً حتديد العملة التي �صيتم 
اقرتاح  املحلية. عند  للنفقات  ا�صتخدامها 
عليكم  التكاليف،  يف  م�صاهمة  مبلغ 
الأمريكي  بالدولر  اإذا كانت  اإىل ما  النتباه 

اأو بالعملة املحلية.

3.4.1.4 مقومات خطة العمل اجليدة

خطة  متيز  التي  الثالثة  اخل�صائ�س  يلي  فيما 
العمل اجليدة:

1. ت�رشح خطة العمل الأن�صطة ب�صكل مف�صل 
وكامل بحيث ي�صتطيع من لي�س له معرفة 

بها فهمها.

مت�صلة  العمل  خطة  يف  املختلفة  2. الأجزاء 
و�صف  اإذا حدد  املثال،  �صبيل  على  ببع�صها. 
الن�صاط باأنه �صيتم الو�صول اإىل 50 �صخ�س 
الطريقة  والتقييم  املراقبة  جزء  ف�صي�صف 
اإذا مت الو�صول  التي �صيت�صح من خاللها ما 
جزء  �صيبني  بينما  �صخ�س،  خم�صني  اإىل 
املوازنة تكلفة الو�صول اإىل اخلم�صني �صخ�س، 
�صتقوم  كيف  التوظيف  جزء  و�صيو�صح 



www.ngoconnect.net

3

70

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

املنظمة بتعيني وتدريب موظف للو�صول اإىل 
اخلم�صني �صخ�س. 

واملوازنة  الزمني،  الإطار  املقرتحة،  3. الأن�صطة 
واقعية وميكن حتقيقها. 

3.4.1.5 مراجعة خطة العمل واملوافقة 
عليها

مبجرد اأن تكملوا م�صودة خطة العمل، عليكم 
التعاونية.  التفاقية  لتعليمات  وفقاً  ت�صليمها 
املمثل  اإىل  اإلكرتونياً  ت�صليمها  عادة  يعني  هذا 
بدوره  �صيقوم  الذي  التفاقية،  ل�صابط  الفني 
من  خرباء  مع  فنية  مراجعة  لإجراء  بالتن�صيق 
USAID. قد يُطلب منكم اإجراء تغيريات على 

الربنامج ترتاوح من ت�صويبات ب�صيطة اإىل اإعادة 
تنظيم الربنامج بكامله. يُطلب منكم عموماً 
الأن�صطة  اإذا كانت  تغيريات كبرية فقط  اإجراء 
التي قمتم باقرتاحها غري متوافقة مع اإر�صادات 
كانت  اإذا  امل�صيفة.  الدولة  اأو خطط   USAID

امل�صتهدفة  اجلهات  على  توؤثر  التغيريات  هذه 
لديكم اأو املوازنة، تاأكدوا من تنبيه املمثل الفني 
ل�صابط التفاقية. قد تتطلب التغيريات الكبرية 
التي ت�صتدعي اإعادة ت�صكيل املوازنة اأو تغيري يف 

النطاق اأو الأهداف اإىل تعديل التفاقية. 

الأوىل  لل�صنة  املراجعة  عملية  �صت�صتغرق 
عموماً وقتاً اأطول وتنطوي على اإجراء تعديالت 

اأكرث من املراجعات الالحقة. 

مبجرد اأن تنتهوا من التغيريات املطلوبة منكم، 
التفاقية  ل�صابط  الفني  املمثل  �صيجري 
خطة  على  ر�صمية  موافقة  وي�صدر  مراجعة 
املرحلة  هذه  يف  تخططون  كنتم  اإذا  العمل. 

للعمل على اأ�صا�س ا�صرتداد التكاليف باإمكانكم 
على  تعملون  كنتم  واإذا  التطبيق،  يف  املبا�رشة 
املمثل  ف�صيقوم  امل�صبقة  الدفعات  اأ�صا�س 
لتح�صلوا  برتتيبات  التفاقية  ل�صابط  الفني 
ت�صتطيعون  اإ�صافية  خم�ص�صات  على 
املبلغ  تخ�صي�س  ي�صتغرق  قد  عليها.  العتماد 
�صهراً بالإ�صافة اإىل اأ�صبوعني اآخرين حتى ت�صل 
الأموال اإىل ح�صابكم البنكي. تاأكدوا من و�صع 
خطط مبا يتما�صى مع ذلك والتحكم بتوقعات 

املعنيني بامل�رشوع.

اإذا  اإليه:  هناك اعتبار واحد هام يجب اللتفات 
املنحة  قبل  ما  مرحلة  يف  ظروف  هناك  كانت 
مل تعاجلها املنظمة بحلول الوقت الذي تكونوا 
ل  قد  املنحة،  بتطبيق  للمبا�رشة  فيه  مهيئني 
با�صتالم  ت�رشيح  ملنظمتكم   USAID متنح 
ما  ظروف  عن  املعلومات  من  )للمزيد  الأموال. 

قبل املنحة، راجعوا الف�صل الثاين(. 

البدء بنظام املراقبة والتقييم  3.4.2

يف  التفكري  املف�صل  من  اأنه  التجارب  اأظهرت 
املراقبة والتقييم منذ البداية. ي�صمع الكثريون 
عن عمليات تقييم تتم يف نهاية امل�رشوع، ولكن 
يجب اأي�صاً اإجراء تقييم يف بداية امل�رشوع لتكون 
العتماد  يتم  اأ�صا�صي  خط  اأو  انطالق  نقطة 
اأنه يجب جمع بيانات  اأي  عليه لقيا�س التغيري. 

قبل بداية العمل.

بالرغم من اأن م�صطلحي املراقبة والتقييم غالباً 
ما يُذكران معاً، اإل اأنهما ن�صاطني خمتلفني عن 
بع�صهما، ومت�صلني ولكنهما لي�صا متطابقني. 
اخلا�صية امل�صرتكة بينهما هي اأنهما يهدفان اإىل 
ك�صب املعرفة من خالل العمل وطريقة العمل.
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ت�صتمل عملية املراقبة على متابعة �صري عمل 
ب�صورة  املعلومات  وحتليل  جمع  اأي  امل�رشوع 
منتظمة عن العمل الذي تقومون به واجلهات 
التي ت�صلون اإليها وما اإذا كانت الأن�صطة تتم 
وفقا للخطة. توفر املراقبة اأ�صا�س للتقييم. يف 
املقابل، التقييم هو مقارنة اأثر امل�رشوع الفعلي 
التي  الأمور  اإىل  وينظر  عليها،  املتفق  باخلطط 
خططتم لتنفيذها وما اأجنزتوه والطريقة التي 

اأجنزتوه فيها. 

حول  املعلومات  والتقييم  املراقبة  نظام  يجمع 
تتمكنوا  حتى  برناجمكم  يف  النواحي  ع�رشات 
كل  فعالية  وحتليل  العمل  �صري  متابعة  من 

ن�صاط.

كيف ي�ساعد هذا برناجمي؟

اإن�صاء نظام للمراقبة والتقييم اأكرث من  يعترب 
عليكم  بيانات.  قاعدة  اأو  جدول  اإن�صاء  جمرد 
اأن تدركوا الأهداف الكلية وكيفية تتبع  اأي�صا 
حتقيقكم  من  للتاأكد  العمل  و�صري  الأن�صطة 
وتقييم  مراقبة  نظام  ت�صميم  عند  لالأهداف. 
ال�صتعمال  �صهل  جعله  على  واحلر�س  بعناية 
ويتجاوب مع حتديات العمل يف امليدان، �صتتوفر 
لديكم اأداة قوية ملتابعة �صري العمل واأثر الربنامج 

بالإ�صافة اإىل بيانات لإر�صاد عملية التنقيح. 

املراقبة  نظام  لإن�ساء  الأ�سا�سية  النقاط 
والتقييم

ينطبق على: كل املتلقيني

اإلزامية من اأجل: اإعداد تقارير الأداء

واأنظمة  التعاونية  اتفاقيتكم  يحكمها: 
 .USAID

3.4.2.1 اإن�صاء نظام للمراقبة والتقييم

يبني اجلزء التايل عدة اعتبارات هامة يجب تذكرها 
هناك  والتقييم.  للمراقبة  نظام  اإن�صاء  عند 
والتقييم  باملراقبة  اخلا�صة  امل�صادر  العديد من 
عدد  على  املراجع  جزء  ويحتوي  الإنرتنت  على 
منها للمطالعة الإ�صافية.  �صي�صاعدكم اجلزء 
ال�صندوق  )انظروا  الأ�صا�صي  بالتقييم  اخلا�س 
يف  الأ�صا�صية(  التقييمات  عن  يتحدث  الذي 

املبا�رشة بجمع البيانات. 

1. خططوا لالإطار الزمني للمراقبة والتقييم

ت�صليمها  يجب  التي  الأمور  اأهم  هي  ما 
وما  والتقييم  املراقبة  نظام  بها  وي�صاهم 

موعد ت�صليمها؟
على �صبيل املثال:

والتقييم  املراقبة  تقارير  ت�صليم  موعد  ما  	•

اإعداد  )راجع الف�صل اخلام�س حول متطلبات 
التقارير(؟

متطلبات اإعداد التقارير يف الدولة  امل�صيفة؛  -

متطلبات USAID لإعداد تقارير الأداء؛   -

التقرير النهائي.  -

بها  �صت�صتخدمون  التي  الأخرى  الطرق  ما  	•

البيانات لإدارة الربنامج داخلياً؟

ال�صنوية  املوازنة  اإعداد  يف  للم�صاهمة   -
وخطة العمل؛

تقييم منت�صف املدة؛  -

التقييم النهائي؛  -

متطلبات مراقبة الربنامج الأخرى؛  -

كو�صيلة ل�صنع القرار.   -
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يجب اأن ت�صتند الأهداف والغايات الفنية طويلة 
املدى على الأداء واملالحظات الراجعة من امليدان، 
مبا يف ذلك املالحظات الراجعة من امل�صتفيدين 
 USAID متطلبات  عن  بعيداً  امل�صتهدفني. 
اأن  )مبا يتوافق مع اخلطط الإ�صرتاتيجية( يجب 
ت�صتمل خطط املراقبة والتقييم على موؤ�رشات 
ال�صتدامة  حتقيق  نحو  العمل  �صري  ملتابعة 
الإطار  على  البنود  هذه  وزعوا  املدى.  طويلة 
لتقدمي  مهياأ  نظامكم  اأن  من  للتاأكد  الزمني 

البيانات التي حتتاجونها يف الوقت املنا�صب.

2. ا�صتخدموا اأهداف الربنامج لتحديد املوؤ�رشات

من  جزء  حتدد  موؤ�رشات  الربنامج  يفر�س  قد 
الدولة  تطلب  وقد  جتمعونها،  التي  البيانات 
يف  تقارير  تقدمي  الربامج  من  اأي�صاً  امل�صيفة 
ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  حمددة.  موؤ�رشات  �صوء 
بكم  اخلا�صة  املوؤ�رشات  بع�س  اختيار  عليكم 
اأن�صطة  اأثر  لقيا�س  �صت�صتخدموها  والتي 
برناجمكم. يجب اأن توازوا بني موؤ�رشات الربنامج 
هذه واأهدافكم ويجب اأن ت�صاعدكم يف قيا�س 

مدى جناحكم يف حتقيقها. 

 Baseline الأ�سـا�ســـية  التقييـــــمات 
Assessments

التقييم الأ�صا�صي ملحة عامة عن  يعطي 
امل�صتفيدة  امل�صتهدفة  الفئة  اأو  املجتمع 
ي�صتمل  قد  امل�رشوع.  بداية  قبل  وذلك 
التقييم على بيانات حول املجتمعات، و/ اأو 
الأ�رش، و/ اأو الأفراد بناًء على اأهداف حمددة.

قبل  البيانات  هذه  ا�صتخدام  املمكن  من 
ت�صميمه.  لتنقيح  وذلك  الربنامج  تطبيق 
يتم تكرار التقييم خالل مدة امل�رشوع لقيا�س 
التقدم يف �صري العمل وامل�صاعدة يف اإجراء 

تعديالت وقيا�س الأثر الكلي للم�رشوع عند 
عن�رشا  الأ�صا�صي  التقييم  يعترب  نهايته. 

هاما يف نظام املراقبة والتقييم.
املاأخوذة  البيانات  ت�صاهم  اأن  املمكن  من 
من امل�صادر املحلية يف التقييم الأ�صا�صي، 
احلكومية  غري  املنظمات  لدى  يكون  وقد 
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين العاملة الأخرى 

بيانات يقدمونها لكم.
ولكن، تعترب تلك البيانات مكملة للم�صح 
التي  املجتمعات  على  به  �صتقوموا  الذي 
هذا  يركز  اأن  يجب  فيها.  العمل  تنوون 
جمع  على  بالتحديد  التقييم  من  اجلانب 

البيانات املتعلقة مب�رشوعكم.
اإبرام عقود مع مقّيم م�صتقل  باإمكانكم 
خارجي لإجراء التقييم الأ�صا�صي خ�صو�صاً 
طاقم  البداية  يف  لديكم  يتوفر  مل  اإذا 
الأدوات  كل  اأ�صيفوا  والتقييم.  للمراقبة 
لحقا  لي�صتخدموها  للمقيمني  والنماذج 

يف اإجراء تقييمات ن�صفية ونهائية.   

3. اختاروا الطرق املنا�صبة جلمع البيانات

  �صتعطي خطة املراقبة والتقييم املعززة ملحة 
عن عدد امل�صتفيدين الذين يتلقون الدعم من 
امل�رشوع والتغيريات التي يحدثها هذا الدعم يف 
املختلفة  البيانات  حياتهم. تعمل طرق جمع 
على جمع معلومات جتيب على هذين ال�صوؤالني، 
ومن املهم اتخاذ قرارات مدرو�صة حول نوع طرق 
جمع البيانات التي يجب ا�صتخدامها لالإبالغ 

عن نتائج م�رشوعكم.

البيانات املوؤ�رشات  اأن تطابق طرق جمع    يجب 
مالئمة  تكون  واأن  للربنامج،  تطويرها  مت  التي 

لل�صياق العام و�صهلة ال�صتعمال. 



3

73 USAIDدليل املنظمات غري احلكومية الأ�سا�سي لإدارة املنحة املقدمة من

مج
ربنا

 ال
ية

دا
ب

   خذوا بعني العتبار الأنظمة التي تتيح اإمكانية 
امل�صاركة على امل�صتوى املجتمعي وتاأكدوا من 
اإبالغ املنفذين يف امليدان بكل التحليالت حتى 

يتمكن اجلميع من ال�صتفادة من البيانات. 

4. �صمموا اأوراق العمل اأولً

اإىل امل�صتفيدين،  زيارة    عندما يجري املوظفون 
ما هي البيانات التي �صيتعني عليهم احل�صول 
عليها؟ كيف �صيجمعون تلك البيانات؟ كيف 
�صي�صجلون البيانات؟ كيف �صتوحدون وحتللون 

البيانات لإعداد التقارير؟

با�صتخدام  بخطوة  خطوة  العملية  �صمموا   
اأو  اأمتتة  اأولً. بعد ذلك، باإمكانكم  مناذج ورقية 

حو�صبة عنا�رش حمددة منها.

5. اتبعوا منهجية �صهلة التطبيق

  ما هي التحديات التي تواجه منظمتكم يف 
املناطق  يف  املوقع  اإىل  النتقال  هل  امليدان؟ 
هل  طويالً؟  وقتا  وي�صتغرق  مكلف  الريفية 
هناك معدات تعمل على الكهرباء اأو الطاقة 
ال�صم�صية؟ هل يتوفر لديكم الإنرتنت ب�صكل 
تتوقعونها  التي  التعليم  جيد؟ ما م�صتويات 
مبا يف  امليدانيني،  املوظفني  اأو  املتطوعني  لدى 

ذلك معرفة ا�صتخدام الكمبيوتر؟
تواجه  التي  الأمور  العتبار  بعني  اأخذمت  اإذا   
امليدان،  يف  الواقع  اأر�س  على  �رشكائكم 
باإمكانكم ا�صتعمال فنيات ب�صيطة لت�صهيل 
ا�صتخدام نظامكم امليداين. ا�صتخدموا على 
�صبيل املثال ال�صور والرموز بدلً من الكلمات 
القراءة   على  القدرة  معدلت  كانت  اإذا 
ورقية  مناذج  ا�صتخدموا  حمدودة؛  والكتابة 
يف  للم�صاعدة  الكمبيوتر  لنماذج  مطابقة 

واأن�صئوا نظام دعم احتياطي  البيانات؛  اإدخال 
الكمبيوتر  نظام  اأ�صبح  اإذا  اإليه  للجوء  ورقي 

غري متوفر ب�صكل موؤقت. 

6. ب�ّصطوا العمليات واجعلوها موؤمتتة حيث يلزم
    مبجرد اأن تتكون لديكم ملحة عامة عن النظام، 
باإمكانكم تب�صيط العمليات واأمتتتها ح�صب 
اأو  موؤمتت  نظام   USAID تتبع  قد  القت�صاء. 
واجهة ويب مع بع�س امل�صاريع وتوجب عليهم 
ا�صتخدامها لت�صجيل البيانات و/ اأو تقدميها؛ 
بينما ت�صتخدم امل�صاريع الأخرى مناذج جداول. 
واأنكم قادرين  اأن نظامكم مالئم  تاأكدوا من 
على اإدخال البيانات مبا�رشة يف هذه الأنظمة 

اإذا كان اخليار متوفرا.  

7. �صمموا مواد تدريبية و/ اأو مرجعية عن جمع 
البيانات

�صعوا  النظام،  ت�صميم  من  النتهاء  مبجرد   
خذوا  للموظفني.  ومرجعية  تدريبية  مادة 
قد  التي  اخلا�صة  التحديات  العتبار  بعني 
الإر�صاد  وقدموا  امليدانيني  املوظفني  تواجه 
من  قائمة  املفيدة  املواد  من  مل�صاعدتهم. 
التعريفات الوا�صحة ملوؤ�رشاتكم واإر�صادات حول 
ما يجب بالتحديد احت�صابه وطريقة احل�صاب. 
املتلقيني  واإر�صاد  بتدريب  قوموا  ذلك،  بعد 
لنظام  املعلومات  يجمعون  الذين  الفرعيني 

املراقبة والتقييم اخلا�س بكم.

8. افح�صوا نظامكم 

جتريبية  ب�صورة  نظامكم  تطبيق  �صي�صاعد   
النهاية يف حتديد م�صاكل  البداية وحتى  من 
وذلك  الأخرى  الفنية  وامل�صاكل  البيانات  جمع 

ملعاجلتها قبيل التطبيق الفعلي. 
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واإرفاق  املجتمع  اإىل  التحليل  فر�س  9. نقل 
املالحظات الراجعة

  غالباً ما تعمل اأنظمة املراقبة والتقييم على 
من  اأي  ت�صاعدية  ب�صورة  املعلومات  تقدمي 
املجتمعات اإىل مكاتب الربامج التي يتم فيها 
التعلم والتحليل، ولكنهم ل ينقلوها بدورهم 
واملتلقيني  املجتمعات  ت�صتفيد  املجتمع.  اإىل 
الفرعيني ب�صورة كبرية من املالحظات الراجعة 
ا�صتعمال  كيفية  تعلم  ومن  يتلقونها  التي 
للربنامج. ل حتتاج هذه  لإجراء حتليل  البيانات 
للبيانات.  معقدة  اأدوات  اإرفاق  اإىل  الأنظمة 
باإمكان جمموعة �صغرية يف املجتمع ا�صتخدام 
لوح قالب ب�صيط مع الأن�صطة وامل�صتفيدين 
كل  اخلدمات  يتلقون  الذين  العمالء  ملعرفة 

�صهر. 

3.4.2.2 ربط اأهداف الربنامج مبوؤ�رشات 
الأثر

من العتبارات الأخرى الهامة حتديد الطريقة التي 
بحيث يتم اإبراز التغيريات  �صتربزون فيها الأثر – 
اأو  امل�صتهدف  اجلمهور  يف  وامل�صتدامة  الهامة 
الأثر  يختلف  العمل.  النتهاء من  بعد  املجتمع 
عن قيا�س املخرجات. على �صبيل املثال، ح�صاب 
الو�صول  مت  الذين  الأفراد  وعدد  املتدربني  عدد 

اإليهم يف اأعمال حمددة، الخ.

http://www.outcomema - )مما يختلف الأثر 
)ping.ca/resource/resource.php?id=189

�صلوكية  اآثار  هي  التي  النتائج  اإىل  النظر  عن 
متو�صطة  اإىل  ق�صرية  وجمتمعية  موؤ�ص�صية 
املدى وميكن مالحظتها ملخرجات عملية التدخل. 
موؤ�رشات الأثر تعنى بالتغيري احلقيقي الذي يتم 
كان  اإذا  ما  قيا�س  اإىل  وت�صعى  الزمن،  مرور  مع 

امل�صتفيدين من  اأثر على نوعية حياة  لعملكم 
برناجمكم. 

قبل اإطالق عملية التدخل، حددوا الأ�صا�س وذلك 
بجمع بيانات حول كل موؤ�رش. عند اإعطاء �صورة 
�صابقة واأخرى لحقة عن كل موؤ�رش ت�صتطيعوا 

حينها اإبراز الأثر.

�صبيل  على  باأهدافكم.  الأثر  موؤ�رشات  ترتبط 
تطوعي  برنامج  تطبقون  كنتم  اإذا  املثال، 
الفح�س  وتقدمي خدمة  لال�صت�صارات  خم�ص�س 
املتعلق بفريو�س HIV/ مر�س الإيدز، فاإّن الإجابة 
عن ال�صوؤال "ملاذا نحاولن اإخ�صاع الأفراد لفحو�س  
�صتحدد الأهداف التي تريدون حتقيقها  املر�س؟" 

من برنامج ال�صت�صارة والفح�س التطوعي:

من يتبني من الفح�س اأنهم م�صابون بفريو�س  	•

HIV �صي�صعون لتلقي العالج.

من يتبني من الفح�س اأنهم م�صابون بفريو�س  	•

HIV �صيتخذون خطوات ملنع انت�صار الفريو�س.

م�صابني  غري  اأنهم  الفح�س  من  يتبني  من  	•

ا�صتخدام  يوا�صلوا  اأو  �صيبداأوا   HIV بفريو�س 
تدابري الوقاية حلماية اأنف�صهم وجتنب الإ�صابة. 

حالتهم  معرفة  على  الأفراد  م�صاعدة  اإن  	•
�صحة  على  احلفاظ  با�صتطاعتهم  وكيف 
جيدة والبقاء منتجني �صت�صاعد الربنامج يف 
العار  وو�صمة  املر�س  �صد  التمييز  مكافحة 

املرتبطة به.

اأثر  لتتبع  الأهداف  هذه  ا�صتعمال  باإمكانكم 
الأفراد  متابعة  املثال،  �صبيل  على   – املوؤ�رشات 
 HIV بفريو�س  اأنهم م�صابني  يكت�صفون  الذين 

وتلقوا ال�صت�صارة ملعرفة كيف قام الكثريون:
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بال�صعي لتلقي العالج 	•

ا�صتخدام الواقي الذكري 	•

الحتفاظ بوظائفهم، اأو 	•

اأبلغوا عن معاناتهم اأو التمييز �صدهم. 	•

اإن ربط موؤ�رشات الأثر بالأهداف �صي�صاعدكم يف 
مراقبة حجم العمل الذي يوؤديه برناجمكم وجودة 
عمليات التدخل التي يقوم بها. من املمكن اأن 
ت�صاعد اأي�صا يف حت�صينها وبالتايل حت�صني حياة 

امل�صتفيدين.

3.5 الت�سال

اأي  يف  الرئي�صية  املكونات  اأحد  الت�صال  ميثل 
العالقات مع  ببناء  برنامج، فهو ل يقوم فقط 
الآخرين،  واملعنيني  وامل�صتفيدين  املانحة  اجلهات 
ولكنه اأي�صاً يلفت انتباه الأفراد اإىل العمل الرائع 
لتلبية احتياجات  به ويعترب هاماً  الذي تقومون 
املانحني. اإن اإ�صرتاتيجية الت�صال الفعالة تعني 
القادة  بني  الدعم  تعزيز  الطويل  املدى  على 
املحليني، واحل�صول على متويل اإ�صايف من املانحني.

يف حني اأن الأن�صطة املختلفة املتعلقة بالت�صال 
وتتوا�صل  املنحة  مراحل  من  العديد  يف  تدخل 
طوال مدة الربنامج، اإل اأنه من املف�صل املبا�رشة 
يف التخطيط لها خالل مرحلة بداية الربنامج. 
كلما بداأمت يف الإعداد خلطة الت�صال وتطبيقها 
يف وقت باكر، كلما كان عدد الأ�صخا�س الذين 
�صت�صلون اإليهم و�صي�صتفيدون من برناجمكم 

اأكرب.

نفكر  ما  غالبا  فنحن  "بالت�صال"  نفكر  عندما 

يف الإعالن عن منتجات معرو�صة للبيع اأو اإر�صال 
بيانات �صحفية، ولكنه يف الواقع ينطوي على 
اأكرث من ذلك بكثري. ففي اأي وقت حتاولون نقل 
ر�صائل اإىل جمموعة من الأفراد خارج املنظمة من 

املمكن اعتبار ذلك ات�صال. ي�صتمل ذلك على: 

اإعالم امل�صتفيدين املحتملني عن اخلدمات التي  	•
تعملون على تقدميها؛

للم�صاهمة  املحتملني  املتطوعني  جذب  	•

بوقتهم يف الربنامج؛

عر�س ق�ص�س جناحكم على جمتمع املنظمات  	•

غري احلكومية وال�رشكاء املحتملني؛

اإخبار العامة عن عملكم، والإ�صارة اإىل اجلهات  	•
املانحة لكم. 

من  رئي�صية  مفاهيم  عدة  التايل  اجلزء  يتناول 
و�صياغة   ،)3.5.1( الت�صال  خطة  اإعداد  بينها 
ال�صعار )3.5.2(، ومتطلبات و�صع ال�صعار )3.5.3( 
 .)3.5.5( الت�صال  واأخالقيات   ،)3.5.4( الأثر  واإبراز 
اأحد  املوا�صيع  هذه  من  مو�صوع  كل  ي�صكل 
مكونات اإ�صرتاتيجية الت�صال اخلا�صة بكم التي 

تعزز قدرة املنظمة على موا�صلة اأن�صطتها.

كيف ي�ساعد هذا برناجمنا؟ 

الت�صــال على قنـــوات، وطــــرق،  ي�صتــمل 
وا�صرتاتيجيات متنوعة ترتاوح من و�صع الالفتات 
اإن�صاء موقع  اإىل  الأن�صطة  وا�صت�صافة  والرموز 
�صورة  جمتمعة  الأمور  هذه  تعزز  اإلكرتوين. 
منظمتكم لدى العامة و�صت�صاعدكم يف ك�صب 
ثقة امل�صتفيدين والقادة املحليني واجلهات املانحة 
بالعمل  )ودعمها  بفعالية  تطويرها  مت  حال  يف 

اجليد الذي يوؤديه املوظفون يف منظمتكم(. 
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تطوير خطة ات�سال  3.5.1

ليكون الت�صال فعالً، من املفيد التخطيط ملا 
تريدون حتقيقه من الت�صال وما عليكم القيام 
اإىل  اخلطة  هذه  �صتوجهكم  ذلك.  لتحقيق  به 
على  الطلب  وخلق  �صورتكم  ت�صكيل  كيفية 
خدماتكم وبناء العالقات مع اجلهات امل�صتهدفة 

الرئي�صية.

ولكن  يتطلب جهداً،  الت�صال  كتابة خطة  اإن 
مبجرد وجود خطة مكتوبة �صي�صبح كل �صيء 
اأكرث �صهولة و�صي�صاعد ذلك يف حتديد الأوليات، 
الأخرية،  اللحظات  يف  التوتر  من  وتخلي�صكم 
وتنظيم وتركيز الأن�صطة التي يكون جناحها اأو 

ف�صلها غري م�صمون. 

تت�صابه عملية تطوير خطة الت�صال مع عملية 
الإ�صرتاتيجية  اخلطة  اأو  العمل  خطة  تطوير 

)الف�صل الثامن(، فهي اأي�صاً ت�صتمل على:

1. اأهداف اإ�صرتاتيجية؛

2. اأن�صطة اأو تكتيكات لتحقيق هذه الأهداف؛

3. كيف يتم دعم هذه الأهداف والأن�صطة؛ 

4. النتائج املتوقعة )"الأهداف"( التي ميكن قيا�س 
جناح الن�صاط بناءً عليها. 

قد ت�صتمل خطة الت�صال اأي�صاً على �صيا�صات 
خا�صة بالت�صال، مبا يف ذلك الإر�صادات الأخالقية 
)3.5.5(، التي يتناولها جزء لحق من هذا الف�صل. 

خم�ص خطوات لالت�سال املعزز

1. ت�صكيل فريق للتخطيط لالت�صال

�صمان  يف  فر�صكم  وحت�صني  قدماً  للم�صي   

الأفراد  باإ�رشاك  قوموا  العمل،  خطة  فعالية 
الذين �صيتولون امل�صوؤولية عن تطبيق اخلطة. 
اأن  يجب  ات�صال،  مدير  املنظمة  يف  كان  اإذا 
يتوىل هو قيادة العملية. اإن مل يكن هناك مدير 
املوظفني  اختيار �صخ�س من  ات�صال، عليكم 
لديه خربة يف هذا املجال لإر�صاد الفريق خالل 

العملية.

2. حددوا نطاق العمل وخ�ص�صوا الوقت للعملية

  حددوا بو�صوح الأدوار التي يتولها كل م�صارك. 
خ�ص�صوا لذلك ثالثة اإىل خم�صة اأيام – دفعة 
وتولوا  واحدة اأو موزعة على فرتة من الزمن – 
ف�صل  املهم  من  الأوىل.  املرة  يف  ذلك  اأنتم 
العمل  عن  به  القيام  ميكنكم  الذي  العمل 
الذي يتوجب عليكم القيام به. حددوا الأهداف 
القيام به  التي تركز على ما يتوجب عليكم 

وتاأكدوا من اأن هذه الأهداف قابلة للتحقيق. 

3. اأجروا مراجعة لالت�صال

   ادر�صوا ما تقومون به وما تقولونه الآن للجماهري 
واملانحني،  امل�صتفيدين،  ذلك  يف  مبا  املختلفة 
واملتطوعني  الأخرى،  احلكومية  واملنظمات غري 
املحتملني. للمبا�رشة يف ذلك، اجمعوا اأية اأخبار 
وعينات من كل املواد املتوفرة مثل الرتوي�صات، 
والن�رشات، والكتيبات، وما اإىل ذلك. األقوا نظرة 
اأي�صا على ما يتم تناقله يف البيئة اخلارجية 
حول قطاعكم/ ق�صيتكم مع معرفة اجلهة 

املناف�صة التي تطرح ذلك. 

اأي�صا  هذا  اأي خطة،  اإعداد  عند  احلال  هو  كما 
يعني الإجابة على بع�س الأ�صئلة الأ�صا�صية:

ملاذا نريد التوا�صل مع اجلماعات خارج منظمتنا  	•

)الأهداف(؟
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ما الذي ناأمل حتقيقه )النتائج(؟ 	•

اإىل من نريد اإي�صالها )اجلمهور(؟ 	•

ما الذي نريد اإي�صاله )الر�صالة(؟ 	•

اخلدمة التي نعر�صها؛  -

كيف  )اأي  اخلدمات  هذه  اإىل  يحتاجون  ملاذا   -
�صي�صتفيدون منها(؛ و

من الذي يدعم هذا العمل ويجعل اأداوؤه ممكنا   -
احلكومة  اأو  املانحة  اجلهة  اإىل  الإ�صارة  )اأي 

امل�صيفة(.
من الذي �صيو�صل الر�صالة )املر�صلون(؟ 	•

كيف نريد اإي�صالها )القنوات(؟ 	•

ما اللغة/ اللغات التي يتحدثونها؟  -

اأين وكيف ميكنكم التوا�صل معهم – مبعنى   -
اآخر، ما هي اأف�صل طريقة "لعر�س ر�صالتنا 

ملاذا نريد التوا�صل مع جمموعات خارج منظمتنا )الأهداف(؟الهدف/ الأهداف
ما الذي ناأمل حتقيقه )النتائج(؟

ما هي الأولويات؟

يجب التحديد )اخرت من القائمة(اجلمهور/ اجلماهري من هو اجلمهور امل�صتهدف؟ – 
       امل�صتفيدون

       املتربعون
       قادة الراأي

       و�صائل الإعالم
       عامة اجلمهور

       امل�رشعون/ الهيئات احلكومية الأخرى _______
       معنيون اآخرون )ا�رشح___________(

ما و�صف كل منهم؟
ما اللغة/ اللغات التي يتحدثونها؟__________ 	•

ما العتبارات الثقافية التي يجب النتباه اإليها؟ 	•

اأمامهم"؟

النتباه  يجب  التي  الثقافية  العتبارات  ما   -
اإليها؟

اأكرث  �صاملة  قائمة  على   11 ال�صكل  يحتوي 
بالأ�صئلة.

ال�سكل 11- منوذج مراجعة الت�سال
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التكتيكاتالتطبيق
اأي من الطرق )التكتيكات( التالية ا�صتخدمنا لرتويج منظمتنا ور�صالتها الأ�صا�صية خالل 

الإثتي ع�رش �صهراً املا�صية؟ هل لدينا اأمثلة؟

       الكتيبات
       الن�رشات

       املل�صقات
       لفتات العر�س

       البيانات ال�صحفية
       املوقع الإلكرتوين

       العرو�س التقدميية

   الر�صائل الإخبارية
   الأن�صطة

   الإعالنات يف ال�صحف املحلية
   الإعالن يف الإذاعة املحلية

   بطاقات العمل
   الربيد الإلكرتوين

   غري ذلك_________

ما هي اأف�صل الطرق )التكتيكات( للو�صول اإىل جمهورنا )جماهرينا( امل�صتهدفة- اأي مبعنى 
اآخر ما هي اأف�صل طريقة لعر�س ر�صالتنا اأمامهم؟ )اربط بني اجلماهري والتكتيكات الفعالة 

اأعاله.( 

       امل�صتفيدون
       املتربعون

       قادة الراأي
       و�صائل الإعالم
       عامة اجلمهور

       امل�رشعون/ الهيئات احلكومية الأخرى _______
       معنيون )ا�رشح___________(

ما الذي نريد اإي�صاله لكل فئة من اجلمهور )الر�صالة(؟
اخلدمة التي نعر�صها؛  -

�صبب حاجتهم اإىل هذه اخلدمات )اأي كيف �صي�صتفيدون منها(؛   -
من الذي يدعم هذا العمل ويجعل اأداوؤه ممكنا )اأي الإ�صارة اإىل اجلهة املانحة اأو احلكومة   -

امل�صيفة(.

من الذي �صيو�صل الر�صالة )املر�صلون(؟
كيف نريد اأن نو�صلها )الطرق/ التكتيكات(؟

ما هي املوارد املتاحة لنا الآن للتطبيق؟
كيف يتم تخ�صي�س هذه املوارد.

ما املوارد التي نفتقر اإليها؟ الوقت، املواد، املال؟
ما املجدي؟

ما هو غري املجدي؟
هل هناك مهارات/ قدرات نعتقد اأنها �صت�صاعدنا يف اأداء عملنا ب�صورة اأف�صل؟

اإذا كانت الإجابة نعم، فما هي؟  -
كيف ميكننا احل�صول عليها؟  -

مراجعة
من عليه مراجعة اأي منتجات/ مواد ات�صال خارجية والتوقيع عليها؟
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ب 4. �صعوا خطة عمل واإطار زمني

املراجعة  اأ�صئلة  على  الإجابات  �صت�صكل   
اأ�صا�س خطة العمل. جربوا ت�صميم  اأن�صطة 
التي  وهي   »SMART »ا�صرتاتيجية  ات�صال 
وقابلة  للقيا�س،  وقابلة  تتميز بكونها حمددة، 
زمني  باإطار  ومرتبطة  وواقعية،  للتحقيق، 
اإىل  ت�صيفوا  اأن  تن�صوا  ل  الثامن(.  )الف�صل 
املتعلقة  العتبارات  الت�صال  خطة  موازنة 
لتطبيق  الكايف  املوظفني  وعدد  باملوازنة 

الأن�صطة املخطط لها.

5. طبقوا اخلطة

  بناء على ما تعلمتموه، اأنتم الآن م�صتعدون 
ر�صائلكم.  ر�صالتكم/  ون�رش  املواد  ل�صياغة 
اأجروا  جهودكم.  وتقييم  مراقبة  من  تاأكدوا 
تعديالت على خطة العمل كل ب�صعة اأ�صهر، 

وعلى منهجية العمل ح�صب احلاجة. 

�صاقة،  مهمة  العمل  يف  البداية  كانت  اإذا   
فتناولوا مهمات ب�صيطة اأولً. اإّن الدافع املتولد 
حتفيز  يف  �صي�صاعد  قليل  تقدم  حتقيق  من 

منظمتكم على مواجهة حتديات اأكرب. 

3.5.2 �سياغة ال�سعار

�صياغة ال�صعار هي ا�صتخدام ال�صور والكلمات 
مثل الرموز والعبارات املميزة للتعريف عن منتج 
اأو خدمة. تهدف عملية �صياغة ال�صعار اإىل اإيجاد 
هوية ميكن التعرف عليها وت�صاعدكم يف ك�صب 
ثقة امل�صتفيدين واإعانتهم على ربط اأفكار وقيم 
حمددة ب�صعاركم. يعترب تطوير �صعار ملنظمتكم 

وبرناجمكم اأ�صا�س الرتويج للمنظمة. 

عادة ما نعتقد اأن العالمات و�صياغة ال�صعارات 
يقت�رش فقط على الأعمال التجارية، ولكن بداأت 
اأن  فاأكرث  اأكرث  تدرك  احلكومية  غري  املنظمات 
براجمهم  ال�صعار يف  فنيات �صياغة  ا�صتخدام 

�صيعود مبنافع كبرية عليها، مثل:

الرموز  ت�صاعد   – ال�سعار  خالل  من  وعود  تقدمي  	•
وال�صعارات يف اإعطاء امل�صتفيدين فكرة عما 
عليهم اأن يتوقعوه من اخلدمات التي يقدمها 
برناجمكم كاجلودة، وال�رشية، والرعاية الفائقة. 

ت�سكيل هوية ال�سعار – من خالل عملية �صياغة  	•
الذين  امل�صتفيدون  �صي�صبح  الثابتة  ال�صعار 
يعرفون اأحد جوانب برناجمكم وتتولد لديهم 
على  ب�صهولة  التعرف  على  قادرون  به  الثقة 
منافذ خدماتكم الأخرى و�صي�صعون للح�صول 

كيف نراقب النجاح )على �صبيل املثال، ال�صتبيانات، والبيانات ال�صحفية(؟املراقبة والتقييم
ما هو اأكرث تكتيك ات�صال فعال ا�صتخدمناه؟

كيف نقي�س اأثر جهودنا؟
ما هي اأبرز العقبات يف الو�صول بفعالية اإىل اجلمهور/ اجلماهري امل�صتهدفة بر�صائلنا؟

اذكر �صيئاً باإمكان املنظمة القيام به لتح�صني الت�صال فورا.

ما هو اأكرب حتدي واجهته املنظمة يف جمال الت�صال خالل الإثني ع�رش �صهراً املا�صية؟عام
ما هي اأبرز التحديات التي نعتقد اأنها �صتواجه منظمتنا يف ال�صنة القادمة؟
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على خدماتكم يف امل�صتقبل. باإمكانكم اتخاذ 
�صعار  و�صياغة  الأمام  اإىل  اإ�صافية  خطوة 

ل�صبكة من اخلدمات. 

اإيجاد قيمة لل�سعار – مع ازدياد �صهرة �صعاركم  	•
القادة  ثقة  واكت�صابكم  عليه  التعرف  وقدرة 
املحليني، واملانحني وامل�صتفيدين، �صتزيد قيمة 
ال�صعار. يوؤدي ال�صعار الذي له قيمة اإىل تعزيز 
اأهداف  تلبية  يف  وي�صاعد  الربنامج  ا�صتدامة 
على  ال�صعار.  �صياغة  ب�صاأن  املانحة  اجلهة 
له  م�رشوع  بت�صليم  قمتم  اإذا  املثال،  �صبيل 
حملية  جهة  اإىل  كبرية  بقيمة  يتمتع  �صعار 
للتطبيق، باإمكانها العتماد على قدرتكم يف 
واملتربعني  واملانحني  امل�صتفيدين  مع  الت�صال 
ومنحهم بداية اطالقة جيدة لتجديد التمويل. 

ال�صعار على  باإمكانكم تطبيق مبادئ �صياغة 
اإىل  بالإ�صافة   )1 )امل�صتوى  منظمتكم  ا�صم 
يفعل  كما  متاما   ،)2 )امل�صتوى  الفردية  الربامج 
خطوط  يف  املختلفة  ال�صعارات  مع  امل�صنع 
هذا   ،12 ال�صكل  يبني  وكما  املختلفة،  الإنتاج 
اأي�صا ما يفعله برنامج هيئة حماية الطبيعة 
" Nature Conservancy" مع حماور برناجمه.  مبا 

اأن اأغلب املنظمات لديها �صعار جاهز. مبا اأن اأغلب 
التنظيمية،  لهويتها  �صعارات  لديها  املنظمات 
�صياغة  على  رئي�صي  ب�صكل  التايل  اجلزء  يركز 

�صعار على م�صتوى الربنامج )امل�صتوى الثاين(.

3.5.2.1 كيف نطور �صعار من امل�صتوى 
الثاين لربناجمنا؟

ا�صاألوا نف�صكم الأ�صئلة التالية كخطوة اأوىل:
من هم امل�صتفيدون الرئي�صيون من الربنامج؟   اأ. 
ما هي اللغة، والثقافة، ونواحي القلق الأخرى 
التي قد تكون لديهم حول طلب احل�صول على 

خدماتنا؟
 ب. ما هو الهدف الأ�صا�صي للربنامج؟

حيال  امل�صتفيدون  ي�صعر  اأن  نريد   ج.كيف 
برناجمنا؟ ما هي القيم والأفكار التي نريدهم 

اأن يربطوها بخدماتنا؟

من هم امل�صتفيدون؟

عند اإدراج املجموعات امل�صتفيدة، اأ�صريوا اإىل اأي 
خا�صة.  علمية  اأو  لغوية،  اأو  ثقافية،  اعتبارات 
يجب على الربامج الكبرية التي تطبق اأعمالها 
الفرعية  املجموعات  كل  اإدراج  مناطق  عدة  يف 
التي قد ي�صتهدفونها مثل الن�صاء، اأو الأطفال، 
اأو اجلماعات املعر�صة مل�صتوى عال من اخلطر، اأو 
اأو املجموعات  املجموعات يف املناطق املختلفة، 
خلفيات  اأو  تقاليد  اأو  ثقافة  اأو  دين،  تتبع  التي 

اقت�صادية اجتماعية خمتلفة.  
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الن�صالوعد  املقدم من خالل ال�سعارا�سم ال�سعارامل�ستوى

ال�صعار الأم اأو الرئي�صي :  1.
ا�صم املنظمة

حماية الطبيعة
 The Nature

Conservancy

الرائد يف حماية الأرا�صي واملياه 
الهامة بيئيا حول العامل.

حماية الطبيعة
احلفاظ على احلياة

ال�صعار الأم اأو الرئي�صي :  2.
ا�صم املنظمة 

الطبيعة املذهلة
™Nature Rocks

مبادرة الأهايل التي متنح الأهايل 
ومقدمي الرعاية غري املتفرغني 

اأدوات، وتعليمات ون�صائح 
http://www.naturerocks.(
)org/getting-started.aspx

للح�صول بطريقة �صهلة 
و�رشيعة وغري مكلفة )اأو جمانية(

على اأن�صطة لتم�صية اأوقات 
ممتعة مع العائلة يف الطبيعة.

لنكت�صف

ال�صعار البن اأو الفرعي: 3.
الربنامج/ امل�رشوع/ اخلدمة

دليل التخطيط 
�صيف  للطبيعة – 

2009

اأداة خم�ص�صة مل�صاعدة الأهايل 
ومقدمي الرعاية

متعة لكل العائلة

لحظوا اأن اأي نواحي قلق خا�صة لدى امل�صتفيدين 
من برناجمكم قد تتعلق بطلب اخلدمات، مثل 
التمييز.  اأو  الإحراج  وجتنب  ال�رشية  على  احلفاظ 
�صبيل  على  املحتمل  امل�صتفيد  يرغب  ل  قد 
لفتة  يحمل  مكتب  اإىل  بثقة  بالدخول  املثال 
 HIV/ AIDS جمال  يف  »خدمات  عليها  كتب 

للمعر�صني بدرجة كبرية خلطر الإ�صابة.«

ب .ما هي اأهداف برناجمكم؟

  اخلطوة التالية هي تلخي�س ر�صالة برناجمكم 
تلخي�س  حماولة  خالل  من  واحدة  جملة  يف 

هدفها الرئي�صي. على �صبيل املثال:

    ي�صعى م�رشوع _____ اإىل حت�صني حياة 
الأفراد يف منطقة » XYZ« من خالل تزويدهم 
باملعلومات واملهارات ال�رشورية لتح�صني فر�صة 

احل�صول على مياه نظيفة.

ج. كيف تريدون اأن يرى امل�صتفيدون برناجمكم؟
نظر  وجهة  من  برناجمكم  اإىل  انظروا   

امل�صتفيدين. كيف تريدونهم اأن ي�صعروا حيال 
برناجمكم؟ من الأمثلة على ذلك »اآمن، جدير 
بالثقة، يحافظ على ال�رشية، مفيد، متجاوب 

مع الثقافة، يك�صبنا �صعورا اأف�صل« الخ.

3.5.2.2 ما هي عنا�رش �صعار الربنامج؟

اأ�صا�س  اأعاله  الأ�صئلة  على  اإجاباتكم  متثل 
يف  التفكري  هي  التالية  اخلطوة  ال�صعار.  بناء 
وتركيب  ال�صعار،  ل�صورة  الرئي�صية  العنا�رش 
اأهداف الربنامج مع امل�صاعر التي تريدونها لدى 
امل�صتفيدين اإزاء الربنامج، مع الأخذ بعني العتبار 
على الدوام اعتبارات اللغة، والثقافة والعتبارات 

الهامة الأخرى لدى امل�صتفيدين. 

ا�سم الربنامج

اخلطوة الأوىل نحو تطوير ال�صعار هي اإطالق ا�صم 
اأو  للربنامج. من املمكن اأن يكون ا�صماً ب�صيطاً 
اخت�صار، ومن املمكن اأن يكون باللغة الإجنليزية اأو 
اللغة الأم يف البلد الذي تطبقون فيه الربنامج. 
فيما يلي بع�س الن�صائح حول ت�صمية الربنامج:

ال�سكل 12 – حتليل الت�سل�سل الهرمي لل�سعار
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يكون  اأن  يجب  جداً.  الطويلة  الأ�صماء  جتنبوا  	•

الأفراد قادرون على تذكر ا�صمكم ب�صهولة.

كان  اإذا  ما  لتعرفوا  الإنرتنت  على  بحثاً  اأجروا  	•
اإذا وجدمت  اآخر ي�صتخدم ال�صم.  هناك برنامج 
برنامج اآخر يحمل نف�س ال�صم قوموا بتغيري 

ا�صمكم.

ما  ال�صم  اإىل  "موؤ�ص�صة"  كلمة  ت�صيفوا  ل  	•

اأخرى  منظمات  على  الأموال  توزيع  يكن  مل 
من �صمن خطتكم. توحي كلمة "موؤ�ص�صة" 
�صمناً بتوفر الأموال، لذا قد ل ي�صدق املانحون 

باأنكم بحاجة اإىل املال.

جتنبوا الأ�صماء غري امل�صيئة اأو الغريبة )من حيث  	•

العتبارات الثقافية، والدينية، والجتماعية يف 
املنطقة التي تريدون العمل بها(.

رمز الربنامج

غالبا ما يعترب ت�صكيل رمز لربناجمكم اأكرث جانب 
خ�صو�صا  ال�صعار،  �صياغة  عملية  يف  مربك 
بالن�صبة لغري الفنانني اأو من ل يعتربوا اأنف�صهم 

مبدعني.

اأو  ا�صمه  من  م�صتمد  الربنامج  رمز  يكون  قد 
�صور حملية �صهرية تقتب�صونها. هل هناك زهرة، 
اأو �صجرة اأو حيوان ي�صكل رمزا ملا حتاولون متثيله؟

قوموا بذلك واأنتم ت�صتمتعون. اإذا تعذر عليكم 
ب�صيط  رمز  ا�صتخدموا  �صيء،  اأي  اإىل  التو�صل 
اإذا  جميل.  بخط  الربنامج  ا�صم  من  موؤلف 
تو�صلتم فيما بعد اإىل فكرة عن الرمز، باإمكانكم 

اإ�صافته لحقاً. 

الن�سو�ص, ال�سور الإ�سافية, الخ. 

اإىل ا�صم  اأكرث واإ�صافة املزيد  باإمكانكم التعبري 
ورمز الربنامج، خ�صو�صا بالن�صبة للربامج اجلديدة 
باإمكانكم  الكثري.  الأفراد  عنها  يعرف  ل  التي 
اإىل جانب الرمز.  اأو �صورة  اأو عبارة  اإ�صافة ن�س، 
الذي يقدم  الربنامج  باإمكان  املثال،  على �صبيل 
النف�صية  امل�صاعدة  وخدمات  �صحية  ثقافة 
ا�صم  جانب  اإىل  ق�صرية  )عبارة  ن�س  اإ�صافة 
الربنامج مثل "اأطفال اأ�صحاء، اأذكياء و�صعداء"(.

عليكم اأي�صا اأن تاأخذوا بعني العتبار متطلبات 
�صياغة ال�صعار التي حتددها اجلهة املانحة، والتي 
غالبا ما توجب عر�س رمز اجلهة املانحة بجانب 

ا�صم برناجمكم. 

احر�صوا على عدم اإ�صافة الكثري من الكلمات 
وا�صحاً  �صعاركم  يكون  اأن  يجب  وال�صور. 

وخمت�رشاً قدر الإمكان. 

اخلطوات التالية

اختربوا ال�صعار خ�صو�صاً اإذا كنتم ت�صتخدمون 
لغة وثقافة خمتلفة عن لغتكم الأم. اعر�صوا 
الرمز وا�صم الربنامج على اأ�صخا�س لغتهم الأم 
هي اللغة امل�صتخدمة يف الرمز وال�صم، وخذوا 
مالحظاتهم عليها، فقد ل تعرفوا ما هي الرموز 
العبارات  اأو  ا�صتعمالها  يحظر  التي  الثقافية 
النتهاء  مبجرد  تف�صريها.  اإ�صاءة  يتم  قد  التي 
لربناجمكم،  الأ�صا�صي  ال�صعار  �صياغة  من 
اإرفاقه مع �صعاركم يف مرا�صالتكم  باإمكانكم 
العامة وو�صع الرمز على املواد التي يجب على 

برناجمكم ت�صليمها. 
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3.5.5  و�سع ال�سعار ومتطلبات اجلهة 
املانحة

بعني  تاأخذوا  اأن  ال�صعار  تطوير  عند  تن�صوا  ل 
العتبار متطلبات و�صع ال�صعار واأهداف اجلهة 
املانحة واملنظمات ال�رشيكة. يطلق على عملية 
و�صع الرمز على املواد التي يجب على الربنامج 
من  ويتم   ،"marking ال�صعار  "و�صع  ت�صليمها 
خاللها التعريف بربناجمكم والإ�صارة اإىل اجلهة 
املمولة، الداعمة واملطبقة له. اإن و�صع ال�صعار 
مطبقي  بني  ال�رشاكات  يعزز  املالئم  بال�صكل 
الربنامج وي�صري اإىل اأن اجلهة املانحة لها الف�صل 

يف تطبيق الربنامج.  

ال�صعار جمرد فكرة جيدة  ل تعد عملية و�صع 
على  تن�س   USAID اتفاقيات  ولكن  فح�صب، 

متطلبات حمددة ب�صاأن و�صع ال�صعار. 

3.5.3.1 ا�ستحداث خطة لو�سع ال�سعار

مبتطلبات  التزامكم  ل�صمان  طريقة  اأف�صل 
ال�صعار  لو�صع  خطة  ا�صتحداث  هي   USAID

واأين  ومتى  عليه  ال�صعار  و�صع  �صيتم  ما  حتدد 
وكيف �صت�صعون ال�صعار على املواد التي يجب 

ت�صليمها يف الربنامج، واملواقع، والأن�صطة.

اإ�صرتاتيجية  تقدمي  عليكم   USAID توجب 
اإىل  ال�صعار  لو�صع  وخطة  ال�صعار  ل�صياغة 
�صابط التفاقية بحيث ت�صف كيف �صتطبقون 
يجب  برناجمكم.  يف  ال�صعار  و�صع  متطلبات 
على �صابط التفاقية مراجعة اخلطة واملوافقة 

عليها قبل تنفيذ اتفاقية املنحة. 

ت�صف خطة و�صع ال�صعار اجليدة ما يلي: 

ال�صيء الذي �صت�صعون ال�صعار عليه - كل  	•
التي  وال�صلع  والأن�صطة،  والوثائق،  املواقع، 
التفاقية  من  كجزء  تنتجونها  اأو  ت�صرتونها 
يف  الالفتات  املثال،  �صبيل  )على  التعاونية 

الأن�صطة، واملل�صقات على املعدات، الخ(.

ال�صعار  نوع   – ال�صعار  �صت�صعون  كيف  	•

ومتلقي   USAID رمز  على  الالفتة  )ت�صتمل 
اأدخلوا الرموز ب�صكل jpeg على منوذج  املنحة؛ 

غالف الكتيبات. 

الوقت الذي �صت�صعون فيه ال�صعار – يف حال  	•
مل ت�صعوا ال�صعار ب�صورة دائمة على ال�صيء 
م�رشوع  موقع  املثال،  �صبيل  )على  مبا�رشة 
قيد الإن�صاء(، �صف اأي خطط موؤقتة لو�صع 
ال�صعار وخطط و�صع ال�صعار ب�صورة نهائية. 

�صفوا حجم وموقع  اأين �صت�صعون ال�صعار –  	•
رمز USAID واأي رموز مرافقة له. 






ال�سكل 13 – منوذج على هوية ال�سعار
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3.5.3.2 و�صع ال�صعار على املواد التي 
يجب على الربنامج ت�صليمها

يجب  التي  املواد  على  ال�صعار  و�صع  عليكم 
 USAID بـ  للتعريف   ت�صليمها  الربنامج  على 
لن  ولكن،  اإليهم،  والإ�صارة  الربنامج  ومطبقي 
على  ال�صعار  لو�صع  الطريقة  نف�س  اتباع  يتم 
كل املواد التي يجب ت�صليمها. من املمكن و�صع 
ال�صعار على املواد الهامة كالعيادة الطبية على 
�صبيل املثال من خالل و�صع رموز كل ال�رشكاء يف 
تطبيق الربنامج واملانحني. يف املقابل، باإمكانكم 
الأ�صغر  ال�صلع  على   USAID رمز  و�صع  فقط 
اأجهزة  مثل  للربنامج  �رشاوؤها  مت  والتي  حجما 

الكمبيوتر اأو املعدات املكتبية   

املنهجية  ال�صعار  و�صع  خطة  حتدد  اأن  يجب 
ت�صليمها  يجب  التي  املواد  ملختلف  املتبعة 
ويجب كحد اأدنى اأن تلبي كل متطلبات اجلهة 
يجب  التي  املواد  على  اأمثلة  يلي  فيما  املانحة. 
على الربنامج ت�صليمها والتي يجب و�صع �صعار 

 :USAID  عليها ي�صتمل على رمز

مواقع امل�رشوع؛ 	•

املواد  مثل  واملطبوعة  الإلكرتونية  الوثائق  	•
ال�صمعية  والعرو�س  والرتويجية،  الإعالمية 
واملواقع  العامة،  اخلدمة  واإعالنات  الب�رشية، 

الإلكرتونية، الخ؛

وور�صات  التدريبية،  الدورات  مثل  الأن�صطة  	•
العمل، واملوؤمترات ال�صحفية؛ 

ال�صلع الأ�صا�صية، مبا يف ذلك املعدات، واللوازم،  	•
واملواد الأخرى.

ال�ستثناءات على و�سع ال�سعار

هناك بع�س احلالت التي لي�س من املنطقي فيها 
و�صع ال�صعار. قد ل ترغبوا بو�صع الرموز اإذا كان 

ا�صتخدامها �صيوؤدي اإىل:

اإعاقة اأداء ال�صيء؛ 	•

حتمل تكاليف كبرية اأو كان غري عملي؛ 	•

والجتماعية  الثقافية  العادات  اإىل  ي�صيء  	•
املحلية اأو كان يعترب غري مالئم؛

يزيد اخلطر على اأمن املتطوعني، اأو املوظفني، اأو  	•
امل�صتفيدين؛ 

ي�صبب الإحراج اأو اأي متييز بحق املتلقيني. 	•

اأ�صيفوا اأي ا�صتثناءات متوقعة اإىل خطة و�صع 
عليكم  متوقع  غري  ظرف  اأي  ن�صاأ  اإذا  ال�صعار. 

طلب تنازل من �صابط التفاقية. 

3.5.3.3 متطلبات املتلقني الفرعيني

على  اأي�صاً  ال�صعار  و�صع  متطلبات  تنطبق 
الواجب يف  )ومن  املفيد  الفرعيني. من  املتلقني 
اتفاقيات  يف  ن�س  اإ�صافة  احلالت(  من  العديد 
املانحة  اجلهة  رمز  و�صع  يوجب  الفرعية  املنح 
على  يجب  التي  املواد  يف  اأي�صاً(  رمزكم  )ورمبا 

الربنامج ت�صليمها. 

3.5.3.4 متطلبات خا�صة

قد يطلب �صابط التفاقية مراجعة املرا�صالت 
العامة ومواد الربنامج املمولة من USAID قبل 
و�صع  خلطة  مطابقتها  من  للتاأكد  اإ�صدارها 
ال�صعار. ات�صلوا باملمثل الفني ل�صابط التفاقية 
قبل الطباعة لتعرفوا ما اإذا كانت USAID ترغب 

مبراجعة املنتج النهائي. 
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اأي مرا�صالت عامة ممولة من  اأن تت�صمن  يجب 
 USAID مل يتم احل�صول على موافقة USAID

على حمتواها بيان اإخالء امل�صوؤولية التايل: 

املادة  التقرير/  الدرا�صة/  هذه  اإ�صدار  مت 
تثقيفي/  منتج  املرئية/  املادة  ال�صمعية/ 
من  �صخي  بدعم  ]يجب حتديده[  اآخر  اإعالمي 
ال�صعب الأمريكي من خالل الوكالة الأمريكية 
]اأدخل  تتحمل   .)USAID( الدولية  للتنمية 
املادة  حمتوى  عن  امل�صوؤولية  املنظمة[  ا�صم 
اأو   USAID اآراء  بال�رشورة  تعك�س  ل  وهي 

حكومة الوليات املتحدة الأمريكية.

ل�صابط  الفني  املمثل  تزويد  اأي�صاً  عليكم 
التفاقية بن�صخ من كل مواد ومرا�صالت الربنامج 

التي يتم اإ�صدارها مبوجب املنحة.

www.ngoconnect.net ال�صفحة الإلكرتونية لـ

ال�سكل 14- منوذج تطبيق �سياغة وو�سع ال�سعار

احلا�سية العلوية: 

A. ن�س املنتج – تبادل امل�صادر واملعرفة يف جمتمع 
املنظمات غري احلكومية العاملي

 Sharing Resources and Knowledge  "  
"Among the Global NGO Community

 - الثالث(  )امل�صتوى  والرمز  املنتج  B.ا�صم 
NGOConnect.Net

C.�صعار ورمز الربنامج )امل�صتوى الثاين( – برنامج 
 Capable Partners" القادرون  ال�رشكاء 

"Program

احلا�سية ال�سفلية

D. بيان اإخالء م�صوؤولية اجلهة املانحة 

E. رمز/ �صعار متلقي املنحة الرئي�صي والفرعي 
AED، MSI – )امل�صتوى الأول(

USAID – صعار/ رمز اجلهة املانحة� .F

اإبراز الأثر  3.5.3

ال�صعار  و�صع  اإ�صرتاتيجيات  ا�صتحداث  عند 
املنظمة  تركيز  اإبقاء  من  تاأكدوا  والت�صالت، 
على  اإيجابي  اأثر  ترك  وهو  املجال  نف�س  على 
تقدم  التي  املجتمعات  يف  امل�صتفيدين  حياة 
فيها اخلدمة. هذه ق�صتكم والق�صة التي يريد 
املانحون دعمها. يعترب اإبراز الأثر اأداة مفيدة جدا 
عند تطبيقها مبو�صوعية وبا�صتخدام اإح�صاءات 
من برنامج املراقبة والتقييم. على �صبيل املثال، 
بدل من القول اإن "براجمنا متّكن املزيد من الفتيات 
ا�صتخدام  املدر�صة،"عليكم  اإىل  الذهاب  من 
بيانات تقارنون فيها التقييم الأ�صا�صي باأحدث 
بيانات للم�رشوع لإظهار ن�صبة الفتيات اللواتي 
كن يذهنب اإىل املدر�صة قبل م�رشوعكم مقارنة 

بن�صبة الفتيات احلالية. 
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يتعدى الأثر كونه جمرد درا�صة لن�صبة الفتيات 
اللواتي يذهنب اإىل املدر�صة، فباإمكانكم البحث 
ب�صكل  الفتيات  حياة   على  املدر�صة  اأثر  يف 
عام. هل اأ�صبحت �صحة الفتيات اأف�صل؟ هل 
املواقف  يف  اأف�صل  قرارات  يتخذون  اأ�صبحوا 
الجتماعية؟ هل �صاهمت اإمكانية احل�صول على 
عند  لذاتهن؟  الفتيات  تقدير  زيادة  يف  التعليم 
ت�صميم مل�صقات، اأو ن�رشات اأو موقع اإلكرتوين، 
وا�صتخدام �صور واإح�صاءات وق�ص�س خمتارة من 
املجتمع �صيكون با�صتطاعتكم  الإبالغ عن الأثر 
الذي اأحدثتموه واإبراز مدى تاأثري برناجمكم ب�صكل 
اإيجابي على اأفراد املجتمع. ت�صاعد اإ�صرتاتيجية 
توجيه  امل�صتفيدين يف  على  تركز  التي  الرتويج 

اأن�صطة الت�صال يف املح�صلة. 

3.5.4.1 �رشد ق�صتكم

من  هاماً  جزءاً  الق�صة  �رشد  ي�صكل  اأن  يجب 
وال�صبب  لها.  والرتويج  املنظمة  ات�صال  خطة 
هامة  اأدوات  وال�صور  الق�ص�س  اأّن  هو  ذلك  يف 
لتوعية املانحني، وال�رشكاء امل�صتقبليني، والعامة 
حول براجمكم واإبراز اأثرها الإيجابي على املجتمع. 
برناجمكم ميكنكم  عن  الق�ص�س  �رشد  اأن  كما 
�رشيحة  اإىل  والو�صول  املانحني  اإىل  الإ�صارة  من 
اأكرب من الداعمني املحتملني. قوموا بكتابة ون�رش 
اأو اثنتني على الأقل عن كل  ق�صة جناح واحدة 

برنامج تطبقونه. 

املختلفة.  النجاح  ق�ص�س  من  العديد  هناك 
ال�صوء على  الق�ص�س �صيوعاً  اأكرث هذه  تلقي 
اأثر الربنامج من خالل �رشح الطريقة التي اأحدث 
تلقي  قد  ولكن،  الأفراد.  حياة  يف  فرقاً  فيها 
اأو  معني  حدث  على  اأي�صاً  ال�صوء  الق�ص�س 
تتناول اأداة اأو توجه قام الربنامج يف تطبيقه. قد 

ت�صهب ق�ص�س النجاح يف تقدمي معلومات يف 
تقارير الأداء، واإعادة �صياغتها وتقدميها ل�رشيحة 

اأو�صع من اجلمهور. 

جيدة  جناح  ق�صة  على  للح�صول  الو�صيلة  اإن 
هي القدرة على حتويل البيانات التي تثبت نتائج 
برناجمكم اإىل ق�صة �صخ�صية ممتعة يهتم بها 
كل القراء ويفهمونها. على �صبيل املثال، يو�صح 
مركز Wema يف كينيا املنهجية التي يتبعها يف 
اإنقاذ اأطفال ال�صوارع وذلك من خالل ق�صة عن 
http://www.ngoconnect.( مراهق  حياة  حتول 
اإن�صانياً  طابعا  الق�صة  ت�صفي   .)net/wema

على الأدلة الإح�صائية لأثر الربنامج. 

العثور على ق�سة جيدة

به  تقومون  الذي  العمل  النجاح  تلخ�س ق�صة 
الذي  التح�صن  حول  حمددة  ق�صة  ب�رشد  وذلك 
طراأ على حياة امل�صتفيدين الذين تقدمون لهم 
تظهر  تبذلونه.  الذي  اجلهد  خالل  من  اخلدمة 

على الإنرتنت:
للمواقع  الرجوع  باإمكانكم  يرغب  ملن 
فيها  تت�صارك  التي  الطرق  ملعاينة  التالية 
جناحها  بق�ص�س  احلكومية  غري  املنظمات 

على هذه املواقع:
NGOConnect.Net  

http://www.ngoconnect.net/success

One Shared World  
http://onesharedworld.org/success/
index.html

PEPFAR Stories of Hope  
http://www.pepfar.gov/press/c19597.
htm
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ومن  التطبيق،  فرتة  مدار  على  عادة  الق�ص�س 
املف�صل كتابة روؤو�س اأقالم عنها مبجرد حدوثها 
والحتفاظ بها يف ملف ميكنكم الرجوع اإليه يف 

وقت لحق لكتابتها بالتف�صيل.

من الأفكار التي ت�صاعد يف كتابة ق�صة جيدة 
ما يلي:

اطلبوا من املوظفني واملتلقيني الفرعيني اقرتاح  	•
م�صتفيدين من برناجمكم من املمكن ذكرهم 

يف ق�صة جناح.

يف  ت�صتخدمونها  مبتكرة  منهجية  وثقوا  	•
الربنامج تتميز بكونها مكنتكم من الو�صول 
اإىل اأ�صخا�س جدد اأو تلبية حاجة مل ت�صتطيعوا 

تلبيتها يف ال�صابق. 

اإىل  الو�صول  من  مكنكم  حدث  ناق�صوا  	•
اأ�صخا�س جدد.

قوموا بالبناء على الأخبار اجليدة عن برناجمكم  	•

على  وتبعث  املكتب  يف  تناقلها  يتم  التي 
احلما�س لدى املوظفني.

عادة  تروونها  ق�صة  بالتف�صيل  ا�رشحوا  	•
لزمالئكم اأو اجلهات املانحة وجذبت انتباههم. 

كتابة الق�سة

لي�س هناك �صيغة حمددة لكتابة ق�صة النجاح، 
والأدوات  الإ�صرتاتيجيات  بع�س  يلي  فيما  ولكن 
العتبار  بعني  اأخذها  باإمكانكم  التي  ال�صائعة 

جلعل ق�صة النجاح ممتعة ومثرية لالهتمام:

ا�صتخدام  اإن  و�صور:  اقتبا�صات  ا�صتخدموا  	•
ق�صتكم  يف  عنهم  و�صور  الأفراد  عبارات 
�صيعطيها طابعاً �صخ�صياً اأكرث مما ي�صد القرّاء 
ويجذبهم، ولكن عليكم النتباه اإىل اأنه بالرغم 
من اأن الأفراد يحبون عادة �رشد ق�ص�صهم اإل 

الق�صة.  يف  خ�صو�صيتهم  احرتام  يجب  اأنه 
ا�صتخدام  يف  نيتكم  عن  بالتحديد  اأخربوهم 
بجعلهم  اخلطي  اإذنهم  واطلبوا  ق�صتهم 
با�صتخدام  يخولكم  تنازل  على  يوقعون 
اأ�صمائهم و�صورهم. �صي�صمن ذلك معرفتهم 
باأنكم تريدون ا�صتخدام الق�صة بن�رشها على 
الإنرتنت على �صبيل املثال اأو تقدميها اإىل و�صائل 
)راجعوا  اأو غري ذلك  املانحة  اأو اجلهات  الإعالم 

اجلزء 3.5.5(. 

حتدثوا عن الو�صع قبل الربنامج وبعده وحتدثوا  	•

اأي�صاً عن امل�صتقبل: من اأف�صل الطرق لإبراز 
برناجمكم يف  ياأمل  التي  امل�صكلة  �رشح  الأثر 
معاجلتها وذلك من خالل اإعطاء ملحة عن احلياة 
قبل الربنامج. يجب اأن تبني ق�صتكم الطريقة 
التي تعاملتم بها مع ذلك التحدي من خالل 
و�صف ما حدث بعد تطبيق الربنامج. باإمكانكم 
اأي�صاً التحدث عن امل�صتقبل: اخلطط لتو�صيع 

نطاق الربنامج اأو جعله م�صتداماً. 

ل تن�صوا البيانات: بالرغم من اأن هذه الق�ص�س  	•

الأفراد  من  جمموعة  اأو  فرد  على  غالباً  تركز 
ت�صتثنوا  ل  اإن�صانياً،  طابعاً  العمل  لإعطاء 
البيانات.  تقدمها  التي  العامة  ال�صورة 
ا�صتخدموا ر�صم بياين اأو جدول جلعل البيانات 

ممتعة اأكرث للقراء. 

اأ�صريوا اإىل اجلهات الداعمة: تاأكدوا من الإ�صارة  	•
اذكروا  الربنامج.  دعمت  التي  اجلهات  اإىل 
من  واملانحني.  ال�رشكاء،  الرئي�صني،  املوظفني 
املمكن اأن يكون ذلك يف ن�س اأو من خالل و�صع 
يف  املعنية  الأخرى  واملنظمات  املانحني  رموز 

الن�صخة املطبوعة اأو الإلكرتونية للق�صة. 

اذكروا عناوين الت�صال: غالبا ما تكون ق�ص�س  	•
اأو  �صفحة  من  موؤلفة   - ق�صرية  النجاح 
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�صفحتني )200 اإىل 500 كلمة( كاأق�صى حد. 
من  الكثري  الأرجح  على  هناك  ال�صبب،  لهذا 
املعلومات التي لي�س لها مت�صع يف الق�صة. اإّن 
اإرفاق عناوين الت�صال لالآخرين يتيح للمهتمني 
بالق�صة املتابعة معكم للح�صول على املزيد 

من املعلومات. 

التن�سيق مع املانحني

ات�صلوا  النجاح،  تبدوؤوا ب�صياغة ق�صة  اأن  بعد 
ل�صابط  الفني  املمثل  يرغب  قد   .USAIDبـ
للق�صة من  الرتويج  التفاقية م�صاعدتكم يف 
اأو  الإلكرتوين   USAID موقع  على  ن�رشها  خالل 
بع�س  يرغب  املطبوعات.  اأو  بالعرو�س  اإرفاقها 
املانحني مراجعة الوثيقة قبل ن�رشها، وقد يكون 
لهم متطلبات اأخرى تتعلق بتوثيق الربامج التي 
ميولونها ب�صكل عام. تتيح هذه العملية للمانحني 
فر�صة ال�صرتاك يف الق�صة، ف�صعادتهم بدعم 

عملكم اجليد ت�صاهي افتخاركم بربناجمكم. 

الرتويج لق�ستكم

قدموها  الق�صة،  كتابة  من  النتهاء  مبجرد 
لتعميم  اجلماهري  من  خمتلفة  ملجموعات 
اأولً  ابدوؤوا  ممكن.  نطاق  اأو�صع  على  جناحاتكم 
قدموها  ثم  ومن  املانحني  على  الق�صة  بعر�س 

اإىل ال�رشكاء وامل�صتفيدين وعامة اجلمهور. 

خذوا الإ�صرتاتيجيات التالية حول عر�س الق�ص�س 
بعني العتبار:

 – الإلكرتوين  املوقع  على  ق�صتكم  �صعوا  	•

موقعكم، وموقع ال�رشيك، وموقع اجلهة املانحة.
اكتبوا بيان �صحفي وقدموا الق�صة اإىل و�صائل  	•

الإعالم املحلية.
تطبيق  مناطق  يف  وان�رشوها  ن�صخ  اطبعوا  	•

الربنامج )عند اللزوم(.
ومنتديات  موؤمترات  يف  ق�صتكم  قدموا  	•

الفني  واملمثل  احلكومية  غري  املوؤ�ص�صات 
ل�صابط التفاقية.

ومنتديات  موؤمترات  يف  ق�صتكم  قدموا  	•

املوؤ�ص�صات غري احلكومية التي قد يُطلب منكم 
فيها تقدمي املزيد من التفا�صيل عن برناجمكم 

جلهات تنفذ برامج اأخرى. 
وموظفيكم،  �رشكائكم  اإىل  ق�صتكم  قدموا  	•

فهذه طريقة رائعة للح�صول على املزيد من 
الق�ص�س من فريقكم. 

3.5.5 الت�سال والأخالقيات

يف اأغلب الأوقات ي�صمح لكم الأفراد بكل �رشور 
اأن تقوموا بت�صويرهم فوتوغرافياً اأو ت�صجيلهم 
بالفيديو ويت�صوقون ل�رشد  اأو ت�صويرهم  �صوتيا 
ولكن  للغري،  تنقلوها  حتى  اأمامكم  ق�صتهم 
اأن  اأخالقية هامة ومن ال�رشوري  هناك اعتبارات 
الذين  الأفراد  كل  وخ�صو�صية  حقوق  حترتموا 
ت�صجيل  اأو  فوتوغرافياً  ت�صويرهم  يف  ترغبون 
حديثهم �صوتياً، اأو ت�صويرهم بالفيديو خ�صو�صاً 
املر�صى يف العيادات والأطفال وغري القادرين على 

اتخاذ قراراتهم بنف�صهم. 

لتباع اإر�صادات حول ت�صوير الأ�صخا�س فوتوغرافياً، 
 USAID من  املمول   INFO م�رشوع  ا�صت�صريوا 
للح�صول على قائمة بالق�صايا الأخالقية وعينة 
http://www.photo share.( من مناذج طلب اإذن

عند   .)org/phototips/developethics.php

كتابة مدونات قواعد ال�صلوك للموظفني حاولوا 
اإرفاق هذه الإر�صادات بها. ل تهدف هذه العتبارات 
ال�صور بل ت�صاهم يف  اأخذ  الأفراد من  اإىل منع 

تعزيز الحرتام حلقوق وخ�صو�صية الأفراد. 
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3.6 ملخ�ص ومراجع

بالتطبيق،  املبا�رشة  يود  اجلميع  اأن  من  بالرغم 
بداية  مرحلة  اإنهاء  يف  التعجل  عدم  عليكم 
املوظفني  لإعداد  جداً  هام  وقت  هذا  امل�رشوع. 
وال�رشكاء من خالل التخطيط وتهيئة الأنظمة 

الالزمة لإدارة الربنامج بفعالية.

اإجنازها  عليكم  التي  املهام  الف�صل  هذا  راجع 
الأدنى  احلد  وناق�س  الربنامج  بداية  خالل مرحلة 
من متطلبات USAID لأنظمة الإدارة الرئي�صية 
بني  والتقييم.  واملراقبة  املحا�صبة  اأنظمة  مثل 
هذا الف�صل اأي�صا عملية التخطيط للربنامج 
وا�صتمل ذلك على �صياغة خطة العمل الأولية. 

تود USAID التاأكد من اأن الربامج التي تدعمها 
واملوظفني  وال�صيا�صات  الأنظمة  فيها  تتوفر 
خدمات  لتقدمي  الربنامج  تطبيق  قبل  واخلطط 
اأخذ  اإن  للم�صتفيدين.  وفعالة  اجلودة  عالية 
امل�رشوع  بداية  اأن�صطة  اأداء  يف  الكايف  الوقت 
برنامج  اأف�صل  تقدمي  على  قدرتكم  �صيح�صن 

ممكن ملجتمعكم.

البداية  مرحلة  خالل  توؤ�ص�صوها  التي  القاعدة 
التالية  املرحلة  اإىل  النتقال  عند  �صت�صاعدكم 
الف�صل  يناق�س  التطبيق.  الربنامج: مرحلة  من 
التايل و�صائل اإدارة برنامج فعال وملتزم بالأنظمة. 

املراجع

املوارد الب�رشية
املوارد  اإدارة  لنظام  رئي�صية  وم�صادر  اأدوات  	•

 )HRM( الب�رشية
http://www.ngoconnect.net/c/doc - 
ment_library/get_file?p_l_id=177

76&folderId=38677&name=DLFE-5176.
pdf

التعزيز والت�سال

 Photoshare :امل�صدر 	•
http://www.photoshare.org

جمال  يف  الفوتوغرايف  الت�صوير  اأخالقيات  	•
التنمية 

http://www.photoshare.org/phototips/
developethics.php

هذه  التدقيق على الت�صالت الإ�صرتاتيجية –  	•
املذكرة املخت�رشة ت�صاعد املنظمات غري الربحية 

على فهم وتقييم قدراتهم على الت�صال. 
http://www.mediaevaluationproject.org/
WorkingPaper1.pdf

املراقبة والتقييم
The Evaluation Wiki 	•

تاأ�ص�صت يف عام 2006 من قبل منظمة غري ربحية 
 )Evaluation Resource Institute" )ERI"

توفري خال�صة معلومات  ر�صالتها يف  وتتمثل 
اأو  امل�صرتكني  لكل  وحديثة  جمانية  وم�صادر 

املهتمني يف علم وممار�صات التقييم. 
http://www.evaluationwiki.org/index. 
php/Main_Page
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اأ�سا�سيات املراقبة والتقييم 	•

برنامج  اأ�صا�صيات  املخت�رشة  املادة  هذه  تغطي 
ال�صكان،  برامج  �صياق  يف  والتقييم  املراقبة 
م�صرتكة  بنود  حتدد  كما   التغذية.  ال�صحة، 
وتناق�س الأ�صباب التي جتعل املراقبة والتقييم 

�رشورية يف اإدارة الربامج.
http://www.cpc.unc.edu/measure/
training/mentor/me_fundamentals

اأخبار املراقبة والتقييم 	•
خدمات الأخبار هذه تركز على اآخر التطورات يف 

طرق املراقبة والتقييم.
/http://mande.co.uk

اأدلة بناء القدرة يف جمال املراقبة والتقييم التابعة  	•
MEASURE لتقييمات

http://www.cpc.unc.edu/measure/
tools/monitoring-evaluation-systems/
capacitybuilding-guides

حول   USAID من  الإنرتنت  على  تدريبية  مادة  	•

مراقبة وتقييم الأداء 

لإجراء  اإطار  تتناول  وحدات  على  املادة  ت�صتمل 
و�صمان  العمل،  نطاق  و�صياغة  التقييمات، 

جودة البيانات، ومراجعة ون�رش تقييم النتائج.
http://communities.usaidallnet.gov/fa/

  node/1901






