
12

 Capable Partners نبذة عن برنامج ال�رشكاء القادرون

يعمل برنامج ال�رشكاء القادرونCapable Partners )CAP( على �صعيد قطاعات فنية خمتلفة لتعزيز القدرات 
 ،)FBOs( واملنظمات الدينية ،)CBOs( واملنظمات املجتمعية ،)NGOs( التنظيمية والفنية يف املنظمات غري احلكومية

واملنظمات الو�صيطة الداعمة )ISOs( و�صبكات املنظمات غري احلكومية. 

يقدم برنامج CAP امل�صاعدة الفنية والتدريب واإدارة املنح لبعثات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووحداتها 
العاملة لدعم النواحي التالية:

• تعزيز القدرة الت�صغيلية والفنية للمنظمات غري احلكومية وال�صبكات واملنظمات املحلية التي تعمل    
   كو�صيط داعم؛

• بناء الروابط بني املنظمات املحلية ودعمها )املنظمات غري احلكومية، املنظمات التعاونية، ال�صبكات، احلكومات، وم�صاريع 
الأعمال(؛

• رفع قدرة املنظمات غري احلكومية وال�صبكات واملنظمات الو�صيطة الداعمة على امل�صاركة يف ك�صب التاأييد لل�صيا�صات 
اأو الربامج الرئي�صية؛ و

• ن�رش التجارب املبتكرة واملمار�صات الف�صلى والدرو�س امل�صتفادة.

 )TA( اأحد جوانب امل�صاعدة الفنية USAID يعترب دليل املنظمات غري احلكومية الأ�صا�صي لإدارة املنحة املقدمة من
التي يقدمها برنامج CAP لإعانة املنظمات غري احلكومية يف اإدارة املنح التي تقدمها احلكومة الأمريكية بكفاءة 
وفعالية. ي�صعى برنامج CAP اإىل تعزيز اأداء املنظمات غري احلكومية وارتباطها باملجتمعات املحلية من خالل هذا 

الدليل، والتدريبات، واأن�صطة بناء املهارات، وموقع www.NGOConnect.Net الذي يعد م�صدر وو�صيلة لتبادل املعلومات 
بني العاملني يف جمال التنمية الدولية. 

�شكر وتقدير

 )USAID( ميثل هذا الدليل ثمرة جلهود وخربات الع�رشات من املوظفني العاملني يف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
والأكادميية لتطوير التعليم AED الذين اأم�صوا حياتهم املهنية يف م�صاعدة املنظمات غري احلكومية على تطبيق 

الربامج املمولة من USAID وذلك ب�صورة فّعالة وبالتزام تام باملتطلبات. يتوجه موؤلفو الدليل بال�صكر والإمتنان ب�صكل 
خا�س اإىل الأفراد التالية اأ�صماوؤهم الذين قاموا مبراجعة امل�صودة وتقدمي العديد من املالحظات التي اأثرت واأغنت هذا 
الدليل ب�صكل كبيري وهم: اإليزابيث بالدوين و، اإليزابيث بريارد، وبالن�س براون ،وهايلي براينت و، روبرت كومب�س و، هيلني 

دالتون و، كارل دميب�صي و، بينجامني دودو و، مارتي جاليندو- �صميث و، ديفيد هيوز و، بيرت اإيرونغو و، فيبي كيليلي و، 
تاكادي كونيت و، مايكل كوت و، مويل لومي�س و، تريي�صا مان�صيني و، اآنا ميكاغني و، اأميتا ميهروترا و، ثابي منغادي 

و، �صوزان موغوي و، األي�س مونثايل و، �صامي مونيور و، كارولني اأودهيامبو و، ماثيو بييتز و، ت�صاد راثنري و، يل روزنري و، 
اأوت�صيت�صي روك�صو و، كني �صكالو و، روبي فانريكيل و، كري�صتني ويك�س و، �صكول�صتيكا ويليامز و، كلي وولف و، باميال 

�صتابلز، وجي�صون زينو. اأخرياً، نوجه ال�صكر اخلا�س اإىل كري�صتوفر اأوكونيل الذي �صكلت اأبحاثه وامل�صودات الأولية  ويفيل – 
التي كتبها الأ�صا�س الذي مت البناء عليه. 

 .USAID لإ�صدار دليل املنظمات غري احلكومية الأ�صا�صي لإدارة املنحة املقدمة من USAID التمويل من CAP تلقت
اإن حمتويات الدليل ل تعك�س بال�رشورة اآراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اأو حكومة الوليات املتحدة 

الأمريكية.

�صيتم حتديث الن�صخة الإلكرتونية من الدليل على املوقع www.NGOConnect.Net ب�صورة دورية لتعك�س التغيريات يف 
.USAID ال�صيا�صات واملمار�صات التي توؤثر على متلقي منح
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1.1 ملاذا هذا الدليل؟امل

غري  للمنظمات  الأ�سا�سي  الدليل  ت�سميم  مت 
 USAID احلكومية يف اإدارة املنحة املقدمة من
بحيث يكون اأداة لبناء القدرات وكتاب مرجعي 
يف ذات الوقت. ا�ستعان املوؤلفون عند اإعداد هذا 
الفدرالية  للأنظمة  الأمريكي  بالقانون  الدليل 
الوكالة  عن  �سادرة  خمتلفة  ووثائق   )CFR(

 .)USAID( الأمريكية للتنمية الدولية

الق�سد من هذا الدليل ب�سكل عام هو اأن يكون 
لتعزيز  ومفيد  ممتع  معلومات  م�سدر  مبثابة 
جهود منظمتكم غري احلكومية يف بناء قدراتها 
 USAID واأنظمة  لفهم قواعد  عملياً  ومرجعاً 

واللتزام بها. 

مالحظة:
اأنظمة  على  خا�ص  ب�سكل  الدليل  هذا  يركز 
 USAID الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 
التابعة  الأخرى  الوكالت  اأنظمة  على  ولي�ص 
الدليل  هذا  الق�سد من  الأمريكية.  للحكومة 
هو فقط م�ساعدة متلقي منح USAID، بينما 
وبني  بينكم  املربمة  والتفاقية  الأنظمة  تبقى 

USAID هي املرجع احلا�سم. 

2.1 اإىل من هذا الدليل موجه؟

لروؤ�ساء  فقط  خم�س�ساً  لي�ص  الدليل  هذا 
املنظمات ال�رشيكة للوكالة الأمريكية للتنمية 
املوظفني  لكل  موجه  هو  بل   USAID الدولية 
املقدمة من  املنح  تنفيذ  اأو  اإدارة  يتولون  الذين 
التي  املوا�سيع  من  العديد  تنطبق   .USAID

يتناولها الدليل على ال�رشكاء الرئي�سيني الذين 
يتلقون منح مبا�رشة من USAID بالإ�سافة اإىل 

املنظمات التي تتلقى منح فرعية منهم. 

والعمليات  والإجراءات  القواعد  الدليل  يقدم 
التي يتعني على املنظمات اأخذها بعني العتبار 
من بداية امل�رشوع  يف كل مراحل اإدارة امل�رشوع – 
واإعداد  والتقييم،  باملراقبة،  مروراً  وتنفيذه 

التقارير، حتى اإغلق امل�رشوع. 
الدليل  هذا  يف  الواردة  التو�سيات  تعترب  كما 
مفيدة للمنظمات غري احلكومية )NGOs( التي 
�ستجعلهم  لأنها  لرباجمها  موارد  عن  تبحث 
للح�سول  �سعيهم  يف  تناف�سية  واأكرث  اأقوى 
على منح من USAID وفر�ص اأخرى من خمتلف 
املنظمة  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�ص  املانحني. 
اأو  التعليم  اأو  ال�سحة  جمال  يف  تخت�ص 
الزراعة  اأو  ال�سغرى  امل�ساريع  اأو  املدين  املجتمع 
فاإن  الأخرى  الفنية  املجالت  اأو  املراأة  متكني  اأو 
نف�ص اأنظمة USAID واأدوات بناء القدرات هي 

املطبقة عموماً.

3.1 طريقة تنظيم حمتويات هذا الدليل

عن  عامة  نبذة  الدليل  من  الأول  اجلزء  يوفر 
الف�سل  ويتناول  املنحة،  لإدارة  الأربعة  املراحل 
الثالث  الف�سل  ويناق�ص  املنحة؛  مرحلة  الثاين 
الف�سلن  يغطي  بينما  امل�رشوع؛  بداية  مرحلة 
الرابع واخلام�ص مرحلة تنفيذ امل�رشوع، والف�سل 

ال�ساد�ص مرحلة اإغلق امل�رشوع. 

لإطلق  هامة  موا�سيع  الثاين  اجلزء  يغطي 
امل�رشوع بنجاح واحلفاظ على القدرة على تقدمي 
النتائج. ت�ستمل تلك املوا�سيع على: بناء قدرة 
ال�سابع(،  )الف�سل  احلكومية  غري  املنظمات 
الثامن(،  )الف�سل  اإ�سرتاتيجية  خطة  و�سع 
ون�سائح للبحث عن منح م�ستقبلية )الف�سل 

التا�سع(. 



1

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

مة
قد

امل اأدوات  اإىل  للو�سول  روابط  ف�سل  كل  يوفر 
مفيدة ت�ساعدكم يف تنفيذ العمل، كما حتتوي 
الف�سول على مراجع ت�ستمل على وثائق ومواقع 
املعلومات  من  املزيد  على  للح�سول  اإلكرتونية 

حول موا�سيع معينة. 

4.1 كيفية ا�ستخدام هذا الدليل

مت ت�سميم الدليل ليكون كتاب للقراءة اأو مرجع. 
�ست�ساعدكم قائمة املحتويات يف بداية الدليل 
على  ب�رشعة  العثور  يف  نهايته  يف  والفهر�ص 
حتتوي  كما  حتتاجونها،  التي  املحددة  املعلومات 
مف�سلة  تعليمات  على  الأجزاء  من  العديد 

وخطوات لتلبية متطلبات USAID املحددة.

ن�سائح مل�ستخدمي الدليل على الإنرتنت

النتقال  الإنرتنت  على  الدليل  قّراء  باإمكان 
خلل  من  اأخرى  اإىل  �سفحة  من  مبا�رشة 
الكلمات اأو العبارات التي تكون باللون الأخ�رش 
اأي  ن�سطة  روابط  عن  عبارة  وهي  خط،  وحتتها 
اإىل ظهور �سفحة  ال�سغط عليها �سيوؤدي  اأن 
جديدة حتتوي على معلومات اإ�سافية حول ذلك 
الن�سية  ال�سناديق  حتتوي  بالتحديد.  املو�سوع 
امللونة املوجودة يف بداية كل ف�سل على روابط 
فعالة تتيح لكم اإمكانية النتقال اإىل مو�سوع 
الدليل  كل  ت�سفح  من  بدلً  مبا�رشة  معني 

للو�سول اإىل مكان وجود املعلومات. 

يف  بالتف�سيل  وردت  معلومات  تكرار  لتجنب 
اإىل  مبا�رشة  النتقال  باإمكانكم  اأخرى  اأماكن 
عند  ومفيد  اآمن  اأنه  باعتقادنا  اإلكرتوين  موقع 
خط  حتتها  عبارة  اأو  كلمة  اأي  على  ال�سغط 
املوقع  عنوان  معرفة  باإمكانكم  اللون.  اأخ�رش 
الذي انتقلتم اإليه عند النظر اإىل »عنوان« املوقع 

الإلكرتوين يف اأعلى »نافذة« مت�سفح ال�سبكة. 

5.1 العالقة مع التطوير التنظيمي 

 Capableيعك�ص توجه برنامج ال�رشكاء القادرون 
املوؤ�س�سية  القدرة  لتعزيز   Partners Program

للمنظمات غري احلكومية �سبعة جمالت لبناء 
والإدارة  اخلارجية،  والعلقات  اللتزام،  القدرات: 

املالية،
والتقييم،  واملراقبة  الب�رشية،  واملوارد  واحلوكمة، 
واإدارة الربامج. يف  حني اأّن الدليل منظم ح�سب 
مراحل دورة حياة املنحة، اإل اأّن اجلدول التايل يوفر 
طريقة عملية لتحديد املراجع املرتبطة مبواردها 

ح�سب جمالت بناء القدرات. 
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الدليل من منظور التطوير التنظيمي :امل

اللتزام

      اأ�سا�سيات التفاقية التعاونية    
      )الف�سل الثاين(

      معايري �سيا�سة ال�رشاء )الف�سل الثالث( 
      اإعداد التقارير )الف�سل اخلام�ص(

      اإغلق امل�رشوع )الف�سل ال�ساد�ص(

احلوكمة

      تقييم نقاط القوة وال�سعف 
      )الف�سل ال�سابع(

      احلوكمة والإدارة )الف�سل ال�سابع(
      التخطيط الإ�سرتاتيجي )الف�سل الثامن(

العلقات اخلارجية

      �سياغة وو�سع ال�سعار )الف�سل الثالث(
      التخطيط للت�سال )الف�سل الثالث(

الإدارة املالية

      الأنظمة املالية: احلد الأدنى من 
      املتطلبات )الف�سل الثالث(

      الإدارة املالية )الف�سل الرابع(

املوارد الب�رشية

      املوظفني الرئي�سيني )الف�سل الثاين(
      �سيا�سات املوارد الب�رشية )الف�سل الثالث(

)M&E( املراقبة والتقييم

      بدء نظام املراقبة والتقييم يف برناجمكم    
      )الف�سل الثالث(

      ال�ستبيانات املعيارية )الف�سل الثالث(
      �سري اإجراءات املراقبة والتقييم 

      )الف�سل الرابع(
      اإبراز الأثر / رواية ق�ستكم )الف�سل 

الثالث(

اإدارة الربنامج/ امل�رشوع 

      التخطيط للعمل )الف�سل الثالث(
      الإدارة الفنية للربنامج )الف�سل الرابع(

      التعلم والت�سارك )الف�سل الرابع(




