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 7.1 ملحة عامة

من  منحة  على  ح�صلتم  قد  كنتم  �صواء 
من  فرعية  منحة  لديكم  كانت  اأو   USAID

منظمة اأخرى اأو مل تكونوا قد تلقيتم اأي متويل 
من USAID من قبل باإمكان منظمتكم حتقيق 
اأهدافها من خالل الرتكيز على املبادئ الإر�صادية 
�رضورية  وخمططات  اأنظمة  و�صياغة  العامة 
لدعمها يف املنحة احلالية والفر�س امل�صتقبلية 

اأي�صاً.

ل ميكن تطوير املنظمة واكت�صاب اخلربة الفنية 
وحتقيق  عالية  بجودة  وتنفيذها  الربامج  وو�صع 
اإّن معظم املنظمات ت�صعى  النمو تلقائياً، بل 
لتحقيق ر�صالتها من خالل اإطار عمل تنظيمي 

منهجي ي�صتمل على ما يلي:

• اإجراء تقييم للمنظمة : حتليل اأن�صطة منظمتكم 
احلالية، وتنظيماتها الداخلية، ومواردها وقدراتها.

• حتديد اأولوية بناء القدرات – و�صع خطة لتطوير 

املنظمة

• الرتكيز على التخطيط الإ�سرتاتيجي طويل املدى – 
حتديد ماذا تاأمل املنظمة اأن تكون يف امل�صتقبل 

)يرجى الطالع على الف�صل الثامن(. 

يحتوي هذا الف�صل على معلومات وجمموعة 
م�صاعدة  باإمكانها  التي  التقييم  اأن�صطة  من 
املنظمة يف فهم �صيا�صاتها واأنظمتها الإدارية 
 .)7.3.1( اأف�صل  ب�صكل  والتنفيذية  واملالية 
العديد  اأّن  اإل  اإلزامية،  لي�صت  التقييمات  هذه 
مرحلة  خالل  اإجراءها  ترتئي  املنظمات  من 
بداية املنحة ومرة كل �صنة بعد ذلك. اإذا قررمت 
اإجراء تقييم ذاتي للمنظمة ف�صري�صدكم هذا 
املنظمة  موجودات  درا�صة  كيفية  اإىل  الف�صل 
كالتمويل، وال�صهرة، واملهارات )7.3.2( بالإ�صافة 
اإىل الأن�صطة واخلدمات التي تقدموها )7.3.3(.

يف  جمتمعة  املعلومات  هذه  �صت�صاعدكم 
 )7.4.1( القدرات  لبناء  عمل  خطة  �صياغة 
لتمكني املنظمة من تنفيذ اأن�صطتها بفعالية 

اأكرث وخدمة املجتمعات التي تعمل فيها.

الأهداف

التي  الداخلية  والتنظيمات  الأنظمة  حتديد   •

للح�صول  لتتاأهل  املنظمة  يف  تتوفر  اأن  يجب 
اآخر لتحقيق  اأو متويل   USAID على منحة من

اأهدافها.

• اكت�صاف اإمكانيات منظمتكم من خالل فهم 
قدراتها وموجوداتها الفريدة ب�صكل اأف�صل.

تقدمها  التي  واخلدمات  الأن�صطة  مراجعة   •

املنظمة لتلبية حاجات امل�صتفيدين من املنحة 
ب�صكل اأف�صل.

وغايات  واأهداف  ر�صالة  نحو  املنظمة  توحيد   •

وخطة عمل م�صرتكة.
 

النتقال مبا�رشة اإىل: 
خم�س ن�صائح لبناء القدرات  

تقييم املنظمة  
احلاكمية الر�صيدة  

الأنظمة والتنظيمات الداخلية الالزمة   
لتحقيق النجاح

و�صع خطة عمل لبناء قدرات منظمتكم  
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امل�سطلحات والخت�سارات الرئي�سية

�رضاء  عملية   – "Acquisition" ال�رشاء  اتفاقية   •
�صيء  ل�رضاء  املتحدة  الوليات  عقد حلكومة  اأو 
ل�صتعمالها اخلا�س. ي�صتمل ذلك على املنتجات، 

اأو ال�صلع، اأو اخلدمات.

اإدارة  – تعزيز قدرة املنظمة على  القدرات  بناء   •
نف�صها وحتقيق ر�صالتها بفعالية. 

والتوجيه،  الروؤية،  توفري  عملية   – احلاكمية   •

خالل  من  عليها  والإ�رضاف  للمنظمة  والغاية 
فريق  عن  م�صتقل  الأمناء(  )جمل�س  تنظيم 

الإدارة اليومية للمنظمة. 

• الإدارة – ت�صغيل املنظمة ب�صكل يومي.

 –"Terms of Reference" الخت�سا�ص  جمالت   •

البنود التي تو�صح غاية امل�رضوع وتنظيمه، ويتم 
حتديدها عادة يف املراحل الأوىل من اإدارة امل�رضوع.

7.2 البداية

عدة  مع  العامل  حول  املنظمات  اآلف  تتعاطى 
تتنوع  و�صيا�صة.  واقت�صادية  اجتماعية  حتديات 
هذه املنظمات من جماعات �صغرية موؤلفة من 
اإىل  الدينية  واملنظمات  املجتمع  متطوعني من 
منظمات اإقليمية ودولية. بع�س هذه املنظمات 
وحت�صل  كامل  بدوام  يعملون  موظفني  لديها 
وبع�س  املانحة،  اجلهة  من  كبري  مبلغ  على 
املنظمات الأخرى لديها موازنات �صغرية وتعتمد 
الذين  املجتمع  قادة  وجهود  املتطوعني  على 
يدعمونها. قد تالحظ هذه املنظمات احتياجات 
هامة يف املجتمعات التي تعمل بها لكن املوارد 
املتوفرة لديها لتلبية هذه الحتياجات حمدودة 
يف  تتمثل  عوائق  غالباً  تواجه  اأنها  كما  جداً، 
فتنجح يف  والقيادة  واملوظفني  املال  توفر  عدم 
تلبية بع�س الحتياجات ولكن عليها يف اأحيان 

اأخرى تقدمي خدمات اأكرث اأو تو�صيع نطاق عملها 
خلدمة امل�صتفيدين ب�صكل اأف�صل وحتقيق نتائج 

م�صتدامة، لذا عليها بناء قدراتها.

7.2.1 ما املق�سود ببناء القدرات؟

لتطوير  منهجية  عملية  هي  القدرات  بناء 
لتحقيق  �صعيها  يف  املنظمة  وفعالية  كفاءة 
وذلك  عالية  جودة  ذات  خدمات  وتقدمي  غايتها 

من خالل تعزيز قدراتها التنظيمية والفنية.

ت�صعى عملية بناء القدرات اإىل حتقيق ما يلي 
على وجه اخل�صو�س: 

ي�صتمل  وا�صتدامة:  قوة  اأكرث  منظمة  بناء   .1
ذلك على اإن�صاء تنظيمات ر�صمية اأو منهجية 
و�صياغة وتطبيق خطط واإ�صرتاتيجيات طويلة 

املدى.

التنفيذية  الإدارة  وقدرات  اأنظمة  تطوير   .2
نظام  اإن�صاء  على  ذلك  ي�صتمل  والرباجمية: 
تدقيق قوي وتطوير عملية التخطيط للم�صاريع 

واإدارتها  اأو تعيني خبري يف املراقبة والتقييم. 

3. تعزيز اخلربات الفنية من خالل تعيني اأو تدريب 
للربنامج  للتخطيط  متطوعني  اأو  موظفني 
وت�صميمه وتطبيق املمار�صات الف�صلى وغريها 

من املجالت الفنية املماثلة.

يقدم هذه الف�صل ثالث طرق للنظر اإىل املنظمة. 
اأول: النظر اإىل الأنظمة وال�صيا�صات والإجراءات. 
ثانياً: الرتكيز على املوجودات )ل يقت�رض ذلك على 
الأموال فقط(؛ وثالثاً: من خالل درا�صة الأن�صطة 
و/ اأو اخلدمات. توفر كل طريقة نظرة خمتلفة 
التي  والتحديات  املنظمة  يف  القوة  نقاط  اإىل 
تواجهها. متنحكم هذه الطرق املكونات الالزمة 
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)يرجى  القدرات  لبناء  عمل  خطة  لت�صكيل 

7.2.2 تقييم القدرة احلالية للمنظمة

دقيقة  نظرة  اإلقاء  يف  الأوىل  اخلطوة  تتمثل 
واأن�صطتها  وموجوداتها  املنظمة  اأنظمة  اإىل 
هناك  الآن؟".  نحن  "اأين  التايل:  ال�صوؤال  وطرح 
الكثري من الأن�صطة التي قد تنفذها املنظمة 
لالإجابة على هذا ال�صوؤال، اإل اأّن التحدي يكمن 
يف كيفية حتديد الأن�صطة التي يجب تنفيذها 
هي  ما  تعرف  ل  غالباً  املنظمات  اأن  حيث 
قائمة  راجعوا  اإذا  اإل  للمهام  املالئمة  الأنظمة 
املتطلبات واأقاموا اأنظمتهم اخلا�صة يف �صوء 

هذه القائمة. 

اأن  باإمكانها  مهّيئة  املنظمة  ت�صبح  اأن  بعد 

الطالع على ال�صكل 42(.

نتجه  اأن  نريد  اأين  "اإىل  التايل  ال�صوؤال  تطرح 
نقدمها  جديدة  خدمات  هناك  هل  هنا؟  من 
اخلو�س  نريد  جديدة  جمالت  اأو  للم�صتفيدين 
لالإجابة  خطة  اإىل  املنظمة  �صتحتاج  فيها؟" 
الإ�صرتاتيجي  التخطيط  الأ�صئلة.  هذه  على 
اإن�صاء ج�رض يربط الأن�صطة احلالية  هو عملية 
يوفر  املدى.  طويلة  وخطة  روؤية  مع  والتمويل 
عمل  اإطار  الدليل  هذا  من  الثامن  الف�صل 

ل�صياغة اخلطة الإ�صرتاتيجية.

ال�سكل 42 – مكونات خطة عمل بناء القدرات

الأن�سطة
خدمات مقدمة اإىل 

امل�صتفيدين

خطة عمل

 لبناء القدرات

تقييم قدرة املنظمة

الأنظمة

ال�صيا�صات 

الإجراءات

املوجودات
الأموال،  امللمو�صة – 

واملكتب، الخ

املهارات،  غري ملمو�صة – 

واملعرفة، الخ
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7.2.3 من يجب اأن يقود عملية التقييم؟

هو  اتخاذه  يجب  الذي  الأول  الرئي�صي  القرار 
حتديد اجلهة التي �صتن�صق عملية بناء القدرات 
خارج  من  بخرباء  ال�صتعانة  املمكن  من  ككل. 
املنظمة. اإن دعوة م�صت�صار لإجراء التقييم تعود 
مبنافع متعددة حيث حت�صلون نظرة مو�صوعية 
التي  التجارب  على  وتتعرفون  منظمتكم  عن 
من  �صبكة  وعلى  اأخرى  منظمات  بها  مرت 
اخلرباء الآخرين القادرين على م�صاعدتكم. عند 
الرتكيز  من  �صتتمكنون  مب�صت�صار  ال�صتعانة 
على م�صوؤولياتكم الأ�صا�صية. من املمكن اإدارة 
هذه العملية بفعالية داخل املنظمة من خالل 
املالية  املوارد  تتوفر  مل  اإذا  خ�صو�صا  املوظفني 

الالزمة لتغطية اأجور امل�صت�صارين.

7.2.4 خم�ص ن�سائح لبناء قدرة املنظمات

1. �صكلوا فريق عمل لبناء القدرات.

وتنمية  تعزيز  فقط  واحد  ل�صخ�س  ميكن  ل 
بتحديد  خمت�س  فريق  ت�صكيل  اإن  املنظمة. 
اإىل  يوؤدي  القدرات  بناء  خطة  وتنفيذ  الأهداف 
مبتكرين  تكونوا  اأن  يجب  النجاح.  فر�س  زيادة 
يف عملية ت�صكيل الفريق. حاولوا تعيني ممثلني 
تخدمونها  التي  املجتمعات  من  خمت�صني 
ومتطوعني، وموظفني من مكاتب خمتلفة )اإن 

وجد(، وبع�س اأع�صاء جمل�س الأمناء.

2. حددوا الأوليات، و�صعوا اأهداف قابلة للتحقيق 
ونفذوا الب�صيطة منها اأولً.

عند بناء القدرات يجب الف�صل بني العمل الذي 
ميكنكم القيام به والعمل الذي عليكم القيام 
به. حددوا الأهداف التي تركز على ما يجب اإجنازه 
من  كان  اإذا  للتحقيق.  قابلة  اأنها  من  وتاأكدوا 
بب�صعة  اأول  ابدوؤوا  بالعمل  املبا�رضة  ال�صعب 

الذي حت�صلون عليه  الدافع  اإن  ب�صيطة.  مهام 
من التقدم الب�صيط الذي يتم اإحرازه �صي�صاعد 
حتديات  مع  التعاطي  على  املنظمة  حتفيز  يف 

اأكرب. 

3. خ�ص�صوا وقت لبناء القدرات

بع�س املنظمات الأ�صغر حجما لي�س لديها عدد 
لتغطية  ال�رضورية  املوارد  اأو  الكايف  املوظفني 
الطلب على اخلدمات التي تقدمها، فهل هناك 
وقتا  خ�ص�صوا  القدرات؟  بناء  لأن�صطة  وقت 
حمددا للرتكيز على منو منظمتكم. قد يتطلب 
اليوم يف  اأو  الأ�صبوع  يف  �صاعات  ب�صعة  ذلك 
ال�صهر. ال�صتثمار يف الوقت امل�صتغرق �صيحقق 

الفائدة فيما بعد. 

4. اأ�رضكوا كل املنظمة

قد توؤدي التغيريات يف املنظمة ال�صعور بالقلق، 
وظيفتي  �صاأخ�رض  "هل  املوظف  يت�صاءل  وقد 
اأو "هل �صتوؤدي  ب�صبب نظام املحا�صبة اجلديد؟" 
هذه اجلهود اجلديدة اإىل لفت انتباهنا بعيدا عما 
نواحي  معاجلة  املمكن  من  مهم؟"  اأنه  اأعتقد 
يف  بكاملها  املنظمة  اإ�رضاك  خالل  من  القلق 
يتيح  وتنميتها.  تعزيزها  اإىل  الرامية  اجلهود 
التوا�صل يف اجتماعات املوظفني ومتارين الفرق 
للموظفني  خا�صة  اأماكن  واإن�صاء  اخلا�صة 

امل�صاركة يف العملية �رضورية.

5. ابحثوا عن موارد جمانية وفر�س للتمويل.

على  املنظمات  قدرة  لبناء  جهود  عدة  هناك 
تقدمي خدمات عالية اجلودة ب�صكل اأف�صل اأينما 
الإنرتنت  على  يوجد  اإليها.  حاجة  هناك  تكون 

م�صادر جمانية مثل:
احلكومية  غري  للمنظمات  �صبكات  وهناك 
نطاق  تو�صيع  على  املنح  مل�صاعدة  وفر�س 
جهودها الرامية اإىل بناء القدرات. تعد عمليات 

،)www.NGOConnect.Net(
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البحث وبناء �صبكة عمل املنظمة وتقدمي طلب 
لبناء  جهود  ذاتها  بحد  منحة  على  احل�صول 
املنظمة يف  اأهداف  حتقيق  وباإمكانها  القدرات 
بناء القدرات. من املمكن اأي�صا حتديد منظمات 
حاجات  لها  املجتمع  يف  اأخرى  حكومية  غري 

وموارد تدريبية مماثلة لتلبية هذه الحتياجات.

7.3 اإجراء تقييم للمنظمة

7.3.1 تقييم قدرة املنظمة

تتلخ�س عملية تقييم قدرة املنظمة يف كونها 
احلالية  وال�صعف  القوة  نقاط  حتديد  عملية 
يف املنظمة، وتتيح لكم اأخذ نظرة �صاملة اإىل 
والعمليات  والأنظمة  وال�صيا�صات  التنظيمات 
التي تدعم املنظمة وت�صتخدمها لو�صع قائمة 
عمل  خطة  لو�صع  املخ�ص�صة  الأن�صطة  من 
حمددة لبناء قدرات املنظمة. عند اإجراء تقييم 
يف  املبينة  عملها  جمالت  املنظمة  تناق�س 
تقييم  اأداة  على  التقييم  يعتمد   .43 ال�صكل 
حالة  على  اأولية  نظرة  اإلقاء  يف  ت�صاعدكم 
املنظمة ب�صكل عام. �صتمنحكم الإجابة على 

الأ�صئلة �صورة وا�صحة ن�صبيا عن التنظيمات 
القائمة حاليا يف املنظمة وملحة عن اأي ثغرات 

قد تكون موجودة.

يجب اإجراء التقييم مرة اأخرى بعد �صنة ملعرفة 
املنظمة  قدرات  على  طراأ  الذي  التغيري  مدى 
وحتديد اأي ثغرات واإ�صرتاتيجيات جديدة ملوا�صلة 

تطوير كفاءة وفعالية املنظمة.

حول  الإنرتنت  على  اإ�سافية  م�سادر   7.3.1.1
تقييم املنظمة وبناء القدرات

على  تركز  التي  التقييم  اأداة  اإىل  بالإ�صافة 

اأي�صا  هناك  املنظمة  وتطوير  والإدارة  التمويل 
اأدوات تقييم تركز على جوانب اأخرى من العمل 
اأداء املنظمة واملجالت الفنية والرباجمية  مثل 
مبا  الأدوات  اأغلب  تعديل  املمكن  من  واملراقبة. 
يتالءم مع احتياجات منظمتكم. يتم ا�صتخدام 
اإجراء  ويتم  ت�صاركية  بطريقة  الأدوات  اأف�صل 
تكون  اأن  هو  املهم  الفريق.  بوا�صطة  التقييم 
امل�صاركات والآراء وا�صعة النطاق وتوجيه الأفكار 

للخروج بخطة عمل باإمكان اجلميع دعمها.

ال�سكل 43 – قائمة مراجعة تقييم قدرة املنظمة

1. احلاكمية 
هل لديكم بيان ر�صالة اأو روؤية؟ اأو اأهداف   
اأو غايات اإ�صرتاتيجية؟ هل قمتم بتدوينها 

واإعطائها لكل املوظفني؟

جمل�س  اأو  اأمناء  جمل�س  لديكم  هل   
جمل�س  اأع�صاء  يجتمع  هل  اأو�صياء؟ 
الإدارة ب�صورة منتظمة وما هي غايتهم؟ 
هل  مكتوبة؟  مرجعيات  لديهم  هل 

ت�صل�صل  يبني  تنظيمي  هيكل  لديكم 
الإدارة؟

يف  للعمل  قانونية  �صفة  لديكم     هل 
الدولة التي اأنتم فيها؟

    هل منظمتكم م�صجلة لدى الوزارة اأو 
الهيئة احلكومية ذات العالقة؟

    هل لديكم خطة تعاقب؟
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ال�سكل 43 – قائمة مراجعة تقييم قدرة املنظمة

2. الإدارة
هل لديكم �صيا�صات، واإجراءات، واأنظمة   

ت�صغيلية موثقة؟
تتعلق  واإجراءات  �صيا�صات  لديكم  هل   

بال�صفر؟
وهل  املوثقة،  ال�رضاء  اإجراءات  هي  ما   
تتما�صى مع معايري احلكومة الأمريكية؟

املوجودات  ملراقبة  اأنظمة  لديكم  هل   
الثابتة؟

وو�صع  ل�صياغة  خطة  هناك  هل   
ال�صعارات؟

    
3. املوارد الب�رشية

     هل توثقون الو�صف الوظيفي لكل       
    موظف؟

      هل لديكم �صيا�صات للتعيني والحتفاظ    
    باملوظفني؟

    هل هناك موؤهالت خا�صة ل�صغل كل  
    وظيفة؟

       هل هناك دليل �صيا�صات �صوؤون املوظفني؟
     هل هنالك معلري و�صيا�صات قيا�س الوقت  

    والداء للموظفني؟
    هل هناك وثائق تتعلق ب�صجل املوظفني

    املهني ورواتبهم ال�صابقة؟
    هل هناك �صيا�صة ب�صاأن الرواتب واملزايا 

    الوظيفية؟
    ما هو دور املتطوعني واملتدربني؟

    هل لديكم دليل للموظفني يتم تزويد 
    كل املوظفني به؟

4. الإدارة املالية
هل لديكم نظام حما�صبة؟  

هل لديكم �صيا�صات حما�صبية؟  
هل لديكم �صيا�صة ونظام �رضاء؟  

الو�صع  عن  تقارير  باإعداد  تقومون  هل   
املايل ب�صورة منتظمة؟

هل لديكم اإ�صرتاتيجية اأو خطة متويل؟  
    هل لديكم خطة لتخ�صي�س مبلغ    

    امل�صاهمة يف تكاليف امل�رضوع؟
    هل جترون عمليات تدقيق ب�صورة  

    منتظمة؟

5. اإدارة املنظمة
    هل لديكم خطة اإ�صرتاتيجية؟

    هل لديكم اإ�صرتاتيجيات ل�صياغة 
    خطط العمل؟

    كيف تتعاطون مع التغريات الإدارية؟
    هل تقومون باإدارة املعرفة واملعلومات؟

    هل ت�رضكون اجلهات املعنية معكم؟
    كيف تتعاطون مع الفر�س اجلديدة؟

6.اإدارة الربنامج / امل�رشوع
    هل تلتزمون مببادئ التكاليف A-122؟

     اإذا كان لديكم متلقون فرعيون فما هي    
    الأنظمة ال�صارية لإدارة هذه املنظمات؟
    ما هي الوثائق التي تتم كتابتها كجزء 

    من عملية اإعداد التقارير الفنية؟
    ما هي الروابط بني العمالء واخلدمات 

    التي تقدمها منظمات اأخرى؟
     على اأي نحو ي�صارك املجتمع يف امل�رضوع؟

    ما هي العتبارات الثقافية واجلندرية؟
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7. اإدارة اأداء امل�رشوع 
اإىل اأي مرحلة و�صلتم يف تنفيذ امل�رضوع؟  
ما الإجراءات املتبعة لالإ�رضاف على العمل   

امليداين؟ 
   ما هي معايري جودة اخلدمة التي تلتزم 

بها املنظمة؟
اإر�صادات الإ�رضاف ل�صمان جودة     ما هي 

الربنامج؟
    هل لديكم خطة للمراقبة والتقييم؟

    كيف ت�صمنون جودة اخلدمات التي يتم 
تقدميها؟

7. اإدارة اأداء امل�رشوع 
من ي�صرتك يف عمليات الت�صال الر�صمي   

يف املنظمة؟
املوظفون يف عملية �صنع     هل ي�صرتك 

القرارات؟

8. القيادة العالقة بني اأع�ساء الفريق
دارة املتوفرة لدى املنظمة      ما نوع الإ

    وكيف يوؤثر ذلك على عمل املنظمة؟

ال�سكل 43 – قائمة مراجعة تقييم قدرة املنظمة

ال�سكل 44- م�سادر متوفرة على الإنرتنت حول املنظمات وبناء القدرات.

على  متوفرة  م�صادر  على   44 ال�صكل  يحتوي 
القائمة  هذه  املنظمات.  تقييم  حول  الإنرتنت 

فيها  املدرجة  امل�صادر  اأن  اإل  �صاملة  لي�صت 
�صرت�صدكم يف العمل.

الو�صفالأدوات وامل�صادر

 م�صادر حول بناء قدرات املنظمات
)http://www.ngoconnect.net(

جمموعة م�صادر كبرية ومتنوعة عن كل �صيء بدءا من 
املوازنات وحتى حاكمية املنظمات. مت جتميع هذه امل�صادر من 
قبل منظمة ال�رضكاء القادرون CAP على املوقع الإلكرتوين 

.NGOConnect

اإطار عمل تطوير املوؤ�ص�صات
 Institutional Development Framework “IDF”

http://www.ngoconnect.net/cap-idf

�صل�صة على الإنرتنت مل�صاعدة املنظمات على تقييم قدراتهم 
التنظيمية

Pact Resource Center 
(http://www.pactworld.org/cs/resource_center/ 

featured_resources)

جمموعة من امل�صادر تخت�س يف جمال بناء القدرات

Impact Alliance Resources 
(http://www.impactalliance.org/ev_en.php) جمتمع على الإنرتنت يعنى بدعم املنظمات من خالل

امل�صاهمة يف بناء القدرات؛ ي�صتمل املوقع على عدة موا�صيع 
متنوعة

The Manager 
http://erc.msh.org/TheManager/index.cfm Management Sciences for Health ن�رضة ف�صلية ت�صدرها

توفر للمخت�صني يف جمال ال�صحة وغريهم معلومات واأدوات 
عملية يحتاجونها لإدارة الربامج. تتوفر حاليا على الإنرتنت 

ن�صخ باللغة الإجنليزية، و�صيتم قريبا ن�رض ن�صخ بالفرن�صية، 
والأ�صبانية، والربتغالية
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ال�سكل 44- م�سادر متوفرة على الإنرتنت حول املنظمات وبناء القدرات.

الو�صفالأدوات وامل�صادر

)المحاسبة اإلدارية للمنظمات غير الحكومية(
Management Accounting for Non-Governmental 

Organizations (MANGO
http://www.mango.org.uk/guide/resources.asp

موقع إلكتروني يوفر مصادر عالية الجودة وفرص للتشبيك ومساعدة 
موظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء مجلس األوصياء فيها على 

تطوير قدراتهم في اإلدارة المالية. 

7.3.2 مراجعة موجودات املنظمة

الغاية من اإجراء جرد ملوجودات املنظمة هي اإلقاء 
نظرة حديثة اإىل مواردها، اأي الأ�ص�س التي تدعم 
ت�صتمل  ر�صالتها.  حتقيق  على  املنظمة  قدرة 
املوجودات على الأفراد واملهارات واملعرفة واملوارد 
املالية والعالقات واملنتجات والتغطية اجلغرافية 
الذي  املجتمع  اأفراد  التوا�صل مع  والقدرة على 

تخدموه. 

واحلاكمية  الأمناء  جمل�ص  اعتبار   7.3.2.1
الر�سيدة من موجودات املنظمة

الرئي�صية  املوجودات  اأحد  الأمناء  جمل�س  يعد 
الدول  معظم  يف  �رضوري  وهو  املنظمة،  يف 
لت�صجيل املنظمات غري احلكومية ومتكينها من 
العمل ب�صفة قانونية ولالإ�رضاف عليها ب�صكل 
رئي�صي كما قد ي�صاهم اأي�صا يف ك�صب التاأييد 

وجمع التربعات للمنظمة.

غري  املنظمات  يف  الأمناء  جمل�س  يتاألف 
ويكون م�صتقل  عادة من متطوعني  احلكومية 
عن فريق اإدارة املنظمة وموظفيها. من املمكن 
وممثلي  جمتمع،  قادة  من  املجل�س  يتاألف  اأن 
وموؤ�ص�صي  املنحة،  من  امل�صتفيدة  اجلماعات 
املنظمة، واملانحني من القطاع اخلا�س. يجب اأن 
موظفيها  اأو  املنظمة  مدراء  املجل�س  ي�صم  ل 
املجل�س  يعقد  منها.  راتبا  يتقا�صون  الذين 
عموماً اجتماعات منتظمة مع املدير التنفيذي 
العمل.  �صري  يف  التقدم  ملراجعة  الإدارة  وفريق 

الإ�رضاف  يف  الأ�صا�صية  املجل�س  وظيفة  ترتكز 
على املنظمة و�صمان حتقيق ر�صالتها واللتزام 

بقيمها وا�صتمراريتها يف امل�صتقبل.

تعقد  خمتلفة.  بطرق  املنظمات  حوكمة  تتم 
متكررة  ب�صفة  اجتماعاتها  املجال�س  بع�س 
خ�صو�صا عندما تكون املنظمات جديدة اأو متر 
بتغريات �صعبة، بينما ل تكون بع�س املجال�س 
منخرطة بنف�س القدر وتلتقي ف�صليا اأو �صنويا 
وو�صع  الأداء  وتقارير  املالية  التقارير  ملراجعة 

الأهداف لل�صنة املقبلة.

ت�صتمل القائمة التالية على بع�س م�صوؤوليات 
جمل�س الأمناء:

• حتديد التوقعات من املنظمة وذلك من خالل: 

   - حتديد واملحافظة على الروؤية ، الر�صالة والقيم

    - حتديد اأو امل�صاعدة يف حتديد التوجه )على �صبيل 

     املثال: امل�صاعدة يف �صياغة/ املوافقة على اخلطة   
   الإ�صرتاتيجية طويلة املدى، املوافقة على   

والتوجيه  الروؤية  توفري  عملية   : احلاكمية 
والغاية والإ�رضاف ب�صكل عام للمنظمة من 
م�صتقل   – اأمناء  تنظيم  - جمل�س  خالل 

عن فريق الإدارة اليومي للمنظمة.

املنظمة  عمل  اإدارة  على  ت�صتمل   – الإدارة 
اليومي
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  خطط العمل ال�صنوية(؛
   - و�صع و/ اأو املوافقة على �صيا�صات املنظمة.

• تفوي�س ال�صالحية من خالل:

   -اختيار، واإدارة، ودعم املدير التنفيذي للمنظمة  
.)CEO(  

• التحقق من الأداء من خالل:

-�صمان اللتزام بالوثائق املعمول بها )على    
  �صبيل املثال: امليثاق(؛

   -�صمان امل�صاءلة واللتزام بالقوانني والأنظمة؛

  -الإ�رضاف ب�صكل مالئم على الأمور املالية.

املنظمة  متثيل  الأمناء  اأع�صاء جمل�س  باإمكان 
اأمام العامة وك�صب التاأييد بالنيابة عنها، وجمع 
املال لها من خالل التربع مبا�رضة اأو طلب الدعم 
املعلومات  من  )للمزيد  اأخرى  املايل من م�صادر 
عن جمع التربعات يرجى الطالع على الف�صل 

التا�صع، "طلب منحة يف امل�صتقبل" 

يفو�س جمل�س الأمناء ال�صالحية لفريق الإدارة 
التزام فريق  ي�صاعد يف �صمان  مما  املنظمة  يف 
وقادة  املانحة  اجلهات  جتاه  مب�صوؤولياته  الإدارة 
اأي�صا  الإدارة  تتلقى  وامل�صتفيدين.  املجتمع 
التوجيهات العامة من جمل�س الأمناء من خالل 
الأهداف ال�صنوية واخلطط الإ�صرتاتيجية طويلة 

املدى.

ال�صيا�صات  امل�صوؤولية عن تطبيق  الإدارة  تتوىل 
لتحقيق  يومي   ب�صكل  والأن�صطة  والإجراءات 

اأهداف املنظمة. وت�صتمل على ما يلي:

• الإبالغ عن التوقعات – الر�صالة، الإ�صرتاتيجية، 
اإىل كل املوظفني؛ ال�صيا�صات – 

الربنامج  وتنفيذ  اليومية  العمليات  اإدارة   •
بال�صكل الذي يلبي التوقعات؛

• اإبالغ املجل�س بالنتائج.

املجل�س  م�صوؤوليات  بني  التمييز  ال�رضوري  من 
الأدوار  حتديد  عند  الإدارة.  فريق  وم�صوؤوليات 
وتلبية  العمل  من  املنظمة  تتمكن  بو�صوح 
احتياجات العمالء وامل�صتفيدين واجلهات املعنية 
الأخرى؛ وتنفيذ برامج ذات جودة عالية؛ واللتزام 

بالقواعد والأنظمة.

حتقيق  يف  �صعوبة  تواجه  املنظمة  كانت  اإذا 
توازن، عليها مراجعة ميثاقها اأو الوثائق الأخرى 
املعمول بها لدى املنظمة وجمالت اخت�صا�س 
لطاقم  الوظيفي  والو�صف  الأمناء  جمل�س 
املقايي�س.  حتديد  طريقة  ملعرفة  العليا  الإدارة 
على  فيجب  ذلك،  تو�صح  ل  امل�صادر  كانت  اإذا 
والإجراءات  الأوليات  حتديد  الأمناء  جمل�س 
ياأتي ذلك �صمن نطاق  النهاية،  اأكرث. يف  بدقة 
وبالتايل يعترب من م�صوؤوليات الإدارة  احلاكمية – 
والتنظيمات  الأدوار  املتمثلة يف �صمان و�صوح 

يف املنظمة.

متت  التي   )7.3.1( املنظمة  قدرة  تقييم  عملية 
يجب  عملية  هي  الف�صل  هذا  يف  مناق�صتها 
واإ�رضاف  مبوافقة  بها  القيام  الإدارة  فريق  على 
اأمكن  حيث  الفريق  يرغب  قد  الأمناء.  جمل�س 
ال�صرتاك مبا�رضة يف بع�س اأو كل الأن�صطة. اإذا 
اأو تنظيم م�صابه  اأمناء  مل يكن هناك جمل�س 
مع  التعاطي  باإمكانكم  املنظمة،  يحكم  له 
اأن�صطة لبناء  اأي  هذه امل�صاألة قبل املبا�رضة يف 
القدرات. هناك عدة م�صادر متوفرة على الإنرتنت 
مل�صاعدتكم يف ت�صكيل تنظيم يحكم املنظمة.
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7.3.2.2  جرد موجودات املنظمة

اأجروا جولة يف املكتب ومواقع امل�رضوع والأماكن 
ابدوؤوا  منظمتكم.  فيها  تعمل  التي  الأخرى 
بالقائمة املبينة وحتدثوا مع املوظفني واملتطوعني 
اأنها  تعتقدون  التي  املوارد  اإىل  واأ�صريوا  وغريهم 

تدير براجمكم ومنظمتكم. 
اإذا كان هناك عدة اأفراد يف املنظمة ي�صرتكون 
يف هذه العملية اطلبوا من كل �صخ�س و�صع 
النتائج.  ملقارنة  اجتمعوا  ثم  م�صتقلة  قائمة 
منظمتكم  يف  التالية  املوجودات  فئات  خذوا 

بعني العتبار:

ذلك  يف  مبا  واملتطوعون،  املوظفون   – الأفراد   •

هي  ما  هم؟  من  الأمناء.  جمل�س  اأع�صاء 
منذ  ويوؤدونها؟  اأدوارهم  يفهمون  هل  اأدوارهم؟ 

متى ي�صكلون جزء من منظمتكم؟

املكتب،  اأثاث  الكمبيوتر،  اأجهزة   – املعدات   •

املركبات، وغريها من الأ�صناف الهامة. من اأين اأو 
كيف مت احل�صول عليها؟ هل مت التربع باأي �صيء؟

ت�صتخدمونها  اأمالك  اأو  عقارات  اأي   – املوقع   •

الجتماع،  اأماكن  و  املكاتب،  و  بنية،  الأ مثل 
تعود  هل  للمجتمع.  حديقة  و  العيادات،  و 
هي  هل  للمجتمع؟  اأم  للمنظمة  ملكيتها 

م�صتاأجرة اأم مت التربع فيها؟ 

• املهارات – ما هو التدريب الر�صمي الذي تلقاه 
املوظفون �صواء برامج اأكادميية اأم ندوات ق�صرية 
املدة؟ ما هي املهارات التي ل ي�صتخدمونها يف 
اأو  حدائق  مزارع  هناك  هل  احلالية؟  وظائفهم 

ميكانيكي اأو خبري كمبيوتر جيد؟

وجود  ي�صكل  ما  غالبا   – والدخل  التمويل   •

املنظمة  ميكن  ما  بني  حاجزا  عدمه  اأو  الأموال 
القيام به وما تريد اأن تقوم به. ما هي م�صادر 
التمويل اأو الدخل؟ هل لديها اأموال يف البنك؟ 

على  للح�صول  للمنظمة  املتوفرة  اخليارات  ما 
اأي  متويل  املنظمة  باإمكان  هل  جديدة؟  اأموال 
اأم  اخلا�صة  اأموالها  من  القدرات  لبناء  جهود 
هل عليها النتظار لتاأمني اأموال اإ�صافية قبل 

امل�صي قدما؟

• العالقات وال�سمعة – ما العالقة بني املنظمة 
بني  العالقة  ما  والإقليميني؟  املحليني  والقادة 
يف  الأخرى  احلكومية  غري  واملنظمات  املنظمة 
ال�رضكات  وبني  بينها  اأو  املنطقة  اأو  املجتمع 
وم�صاريع الأعمال اخلا�صة؟ هل هناك اأي عالقة 
قائمة بينها وبني جهات مانحة؟ اأهم �صوؤال هو 
ما هي العالقة مع املجتمعات التي تخدمونها؟ 
ال�صهل  لي�س من  ما هي �صمعة منظمتكم؟ 
انت�صار  ومدى  منظمتكم  عالقات  ح�رض  دائما 
�صمعتها، لكن ل تقللوا من �صاأن  هذه ال�صبكة 

من العالقات و�صمعة منظمتكم.

• املعرفة واخلربة – فكروا يف املعرفة واخلربة املتوفرة 
اأع�صاء  لدى الأفراد يف منظمتكم مبا يف ذلك 
جمل�س الأمناء. هذا خمتلف قليال عما هو مدرج 
رمبا تعرفتم من خالل خربة  "املهارات".  بند  حتت 
املجتمع  اأفراد  اأمور هامة عن  منظمتكم على 

وثقافته وتقاليده، الخ.

يف  الأفراد  يجمع  الذي  الرابط   – الر�سالة   •

م�صرتكة.  بر�صالة  الإميان  هو  اأحيانا  املجتمع 
ديني   طابع  الإميان  يتخذ  للبع�س  بالن�صبة 
وبالن�صبة للبع�س الآخر يكون على �صكل روابط 
الإميان  انتماء وطني. يعترب  اأو  رمز  اأو  جمتمعية 
القوي يف الر�صالة مبثابة دافع كبري ومن املمكن 
اأن يكون تاأثريه اأكرب من تاأثري املال يف اإجناز الأمور.
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7.3.3 اأن�سطة اجلرد

مبجرد اإجراء تقييم لأنظمة املنظمة و�صيا�صاتها 
اإىل  النظر  يجب  وموجوداتها  واإجراءاتها 
اأن�صطتها. يوفر تقييم املنظمة وخطة العمل 
احلالية،  املنظمة  دليل لتطوير عمليات   )7.4.1(
اإل اأن خطة العمل هي التي حتدد ب�صكل عام 
التوجه الذي تتبعه برامج املنظمة. عند و�صع 
اإىل  نظرة  املنظمة  تلقي  الإ�صرتاتيجية،  اخلطة 
العمل احلايل الذي تقوم به وتت�صاءل عما تريد 

فعله يف امل�صتقبل.

ترغبون  التي  الأن�سطة  قائمة   7.3.3.1
بتطبيقها

ل يتوفر للمنظمات غالبا الوقت الكايف للقيام 
بكل ما تريد القيام به ول تعلم دائما ما يجب 
عليها فعله. مبجرد النتهاء من قائمة الأن�صطة 
بالأن�صطة  مماثلة  قائمة  بو�صع  ابدوؤوا  احلالية، 
لديكم  لي�س  ولكن  بها  القيام  عليكم  التي 

الوقت اأو املوارد الكافية لها. 

ابدوؤوا بطرح الأ�صئلة التالية: 

• ما هي اخلدمات التي يحتاجها امل�صتفيدون من 

من املمكن اأن تبداأ املنظمة باإجراء جرد ب�صيط. 
لكل  ت�صريوا  اأن  املثال  �صبيل  على  باإمكانكم 
ن�صاط الأ�صخا�س املعنيني وعدد الن�صطة التي 
يتم اإجراوؤها ومدة الوقت امل�صتغرق عليها، واأي 
النتائج.  قيا�س  وكيفية  بها،  مرتبطة  تكاليف 
ت�صتغرقه  الذي  الوقت  تقدروا  اأن  باإمكانكم 
املنظمة يف كل جمال ولي�س عليكم اإرفاق كل 
عن  �صاملة  نظرة  اأخذ  هو  الهدف  التفا�صيل. 
مثال   45 ال�صكل  يبني  احلايل.  املنظمة  عمل 

على ذلك.

املنحة بالإ�صافة اإىل ما نقدمه؟

اأخرى  منظمات  راأينا  التي  الأن�صطة  هي  ما   •

ملاذا  براجمنا؟  اإىل  �صمها  ون�صتطيع  بها  تقوم 
نريد �صمها اإىل براجمنا؟ هل تتوافق مع ر�صالتنا 

وروؤيتنا؟

• ما هي الأن�صطة التي كنا نريد تطبيقها لفرتة 

طويلة ولكن ا�صطررنا لتاأجيلها ب�صبب ق�صايا 
طارئة اأكرث؟

• ما هي بع�س امل�صاكل الإدارية التي مل نعاجلها 

بالطريقة املالئمة؟

ال�سكل 45 – منوذج قائمة اأن�سطة املنظمة

قيا�س النتائجالتكاليفما املدة؟كم مرة؟من؟الن�صاط

املدير جمع التربعات
التنفيذي

ل يوجد تكاليف 2- 3 اأيام / �صهريا�صهرياً
مبا�رضة

عدد الدعوات لتقدمي 
املقرتحات يتجاوب مع 
املبلغ الذي مت جمعه 

بالدولر الأمريكي

ال�صحية  الرعاية 
املنزلية

جمموعة اأدوات 30 دقيقة لكل زيارةيومياًاملتطوعون
الرعاية ال�صحية 
املنزلية، املوا�صالت

عدد املنازل التي متت 
زيارتها يف ال�صهر

• 5 اأيام تدريب�صهرياًمدير التدريبمتطوعو  التدريب
للتخطيط  اأيام   10  •
ما  وتقييم  اإعداد  وفرتة 

بعد التدريب

املواد التدريبية، قاعة 
اجتماعات، �صيافة 

للمتطوعني.

عدد املتطوعني الذين 
مت تدريبهم.
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الالزمة  والتنظيمات  لالأنظمة  دليل   7.4
لتحقيق النجاح

واملحتملة   )7.3.3( احلالية  الأن�صطة  اإدراج  بعد 
لدى  املتوفرة  واملوارد   )7.3.3.1( وامل�صتقبلية 
مبقارنة  اجلزء  هذا  يف  �صتقومون  منظمتكم، 
لالأنظمة  العامة  ال�صورة  مع  ال�صورة  تلك 
والتنظيمات الأ�صا�صية التي حتتاجها املنظمات 
عادة لتحقيق النجاح. هذا �صي�صاعد منظمتكم 
معاجلتها  عليها  التي  الثغرات  يف  التفكري  يف 
جهات  اأو   USAID من  املمولة  الربامج  لإدارة 

مانحة اأخرى.

7.4.1 حتديد اأهداف بناء القدرات وو�سع خطة 
عمل 

اخلطوة الأخرية يف تقييم منظمتكم هي جتميع 

قدرة  مقارنة  خالل  من  ال�صابق  العمل  كل 
منظمتكم احلالية وموجوداتها واأن�صطتها مع 
فر�صة  لكم  �صيتيح  مما  امل�صتقبلية  الأهداف 
التالية  اخلطوات  وحتديد  الثغرات  على  التعرف 
عمل  خطة  ذلك  عن  الأولوية.�صينتج  ح�صب 
عند  �صعوبة  املهام  اأكرث  املنظمة.  قدرة  لبناء 
و�صع خطة العمل هي حتديد الأولويات. اأف�صل 
هي  الراأي  يف  اختالفات  اأي  لت�صوية  طريقة 
توجيه الفريق نحو الرتكيز على ر�صالة املنظمة. 
ب�صكل  امل�صاغ  الروؤية  اأو  الر�صالة  بيان  ي�صاعد 
طريقة  وتربير  ككل  الأوليات  فهم  يف  جيد 

تخ�صي�س املوارد لتحقيق تلك الأولويات.

حتديد اأهداف بناء قدرات املنظمة 

القدرات  بناء  عمل  فريق  مع  مراجعة  اأجروا 
تقييم  اأثناء  باإعدادها  قمتم  التي  للقوائم 

ال�سكل 46 – منوذج قائمة بالأن�سطة واملواد الالزمة لها

عند اإدراج كل ن�صاط فكروا يف الوقت الذي ترونه 
مثاليا لبدء كل ن�صاط بافرتا�س اأن لديكم املوارد 
والوقت الالزم له. هل هناك ن�صاط م�صتعجل؟ 
اأم  هل هو �رضوري يف الأ�صهر القليلة القادمة 

اأنه ن�صاط ُم�صتحب؟

ن�صاط  لكل  حتتاجونه  مبا  قائمة  �صعوا  اأخريا، 
)على �صبيل املثال: التمويل، التدريب، املوظفني( 
للتمكن من تنفيذه كما هو مبني يف ال�صكل 

متنعكم  اأمور  عدة  اإىل  اأ�رضمت  قد  كنتم  اإذا   .46
امل�صي قدما حاولوا حتديد اأي حواجز تعيقكم. 
اأن عدم توفر بع�س املوجودات قد  تذكروا دائما 
�صري  يف  تقدم  اإحراز  على  قدرتكم  على  يوؤثر 
العمل. عند القيام بذلك �صتكونوا قادرين على 
حتديد اخلطوات التالية ح�صب الأولوية. )للمزيد 
من املعلومات عن احل�صول على متويل لمتالك 

املوجودات ال�رضورية، راجعوا الف�صل التا�صع(.

ماذا ي�صتلزم؟وقت احلاجة لهالن�صاط

برجميات جديدة ودورات تدريبيةم�صتعجلتطوير نظام املحا�صبة

تنفيذ برنامج ال�صت�صارة والفح�س 
التطوعي

متويل لتدريب واأدوات الفح�س واملتطوعني وموظف  خالل 3-6 اأ�صهر قادمة
واحد على الأقل.

تدريب املتطوعني على ا�صتعمال 
اأداوت الختبار املنزلية ملر�س ال�صل" 

فريو�س نق�س املناعة املكت�صبة 

امل�صاعدة الفنية، اأدوات العناية املنزلية للوقاية من 6-12 �صهر
مر�س ال�صل/ فريو�س نق�س املناعة املكت�صبة
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ثم   ،)7.3( القدرات  بناء  حول جمالت  املنظمة 
وكذلك  املوظفني  مع  التالية  الأ�صئلة  ناق�صوا 
مع امل�صتفيدين من  املنحة اإذا كان ذلك منا�صب:

1. ما الذي جتيدونه يف �صوء العمل الذي تقومون 
به حاليا )7.3.3( ؟ ما الذي مينعكم من تطبيق 
هذه الأن�صطة ب�صكل اأف�صل؟ هل ذلك ب�صبب 
اأم  املوظفني،  عدد  اأم  التدريب  اأم  التمويل  قلة 

غري ذلك؟

2. هل الأن�صطة املدرجة على قائمة الأن�صطة 
التي ترغبون بتطبيقها )7.3.3.1( اأوليات ق�صرية 
املدى اأم طويلة املدى؟ اإذا كان باإمكانكم اختيار 
اأولويتني باعتبارهما الأكرث اأهمية، فما هما؟ ما 

الذي حتتاجونه اإليه لتحقيق هذه الأوليات؟ 

 ،)7.3.2.2( املوجودات  جرد  قائمة  اإىل  انظروا   .3
مع  احلالية  وقدراتكم  مواردكم  تتوافق  كيف 
احتياجات براجمكم؟ هل باإمكانكم تلبية هذه 
الحتياجات باملوارد املتوفرة اأم اأن عليكم تغطية 

النق�س يف املوارد اأول؟

يتعني  جوانب  عدة  التحليل  يبنّي  اأن  يجب    .4
خم�صة  من  اأكرث  هناك  كان  اإذا  عليها.  العمل 
فيجب ترتيبها من حيث الأولوية. اإذا كانت خطة 
بناء القدرات اأكرب من ذلك بكثري فقد يكون من 
ابدوؤوا على نطاق  املبا�رضة يف العمل.  ال�صعب 
بعد  القائمة.  بباقي  واحتفظوا  اأول  م�صغر 
ما  على  بالعمل  ابدوؤوا  الأوىل  الأهداف  حتقيق 

يليها. 

بيان  و�صعوا  الأوليات  من  اأولوية  كل  خذوا 
هدف حمدد يو�صح ما تريدون القيام به وحتديد 
"نريد  املثال،  �صبيل  على   – النهائية  املواعيد 
املتطوعني  واإدارة  لتعيني  وظيفي  نظام  اإن�صاء 

خالل ال�صتة اأ�صهر القادمة". 

هدف  لكل  م�صوؤول  �صخ�س  حدد  ذلك،  بعد 
ولكن ل تتوقعوا من هذا ال�صخ�س القيام بكل 
العمل. يف الواقع، قد ي�صاهم كثريون يف العمل 
ال�صخ�س م�صوؤولية  اأن يتوىل ذلك  ولكن يجب 
التن�صيق ومتابعة التقدم يف �صري العمل وتقدمي 

املعلومات لباقي الفريق. 

تق�سيم الأهداف اإىل مهام حمددة

ما هي اخلطوات ال�رضورية للو�صول لكل هدف؟ 
حددوا املوارد الالزمة لإجناز كل خطوة اأو مهمة 
الزمنية  املدة  قّدروا  ثم  الخ(،  الأفراد،  )املال، 
الالزمة لإجنازها. ل تقلقوا اإذا مل تكن التقديرات 
فابذلوا  متاأكدين  غري  كنتم  اإذا  متاما.  دقيقة 
تعديل  دائما  باإمكانكم  التخمني.  جهدكم يف 

هذه التقديرات فيما بعد.

مدرجة  مهمة  لإجناز  الالزم  الوقت  انتهى  اإذا 
�صمن اأحد الأهداف فهل �صت�صتطيعوا حتقيق 
الهدف خالل املدة الزمنية املقدرّة الأ�صلية؟ اإذا 
اأو  الهدف  تعديل  باإمكانكم  ل،  الإجابة  كانت 

البحث عن طرق لإجناز املهام ب�صكل اأ�رضع.

توثيق خطة العمل 

ح�رضوا ورقة اأو جدول اأو خطة م�رضوع كما هو 
مبني يف ال�صكل 47:
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ال�سكل 47: مثال على خطة العمل

الهدف 1: تعيني 10 متطوعني جدد من املجتمع خالل 3 اأ�سهر.
القائد: ماري

الوقتاملوارداملهمة

يومانمن�صق متطوعحتديد اأدوار املتطوعني1

يوم واحد ورقةت�صميم وطباعة املن�صورات2

ا�صت�صافة برنامج تطوعي يف 3
ال�صوق املحلية 

يوم واحد )يجب اأن يت�صادف مع يوم عمل(كل املوظفني

عقد اجتماع مع املتطوعني 4
املحتملني

يوم واحد )اأ�صبوع واحد بعد يوم العمل(من�صق متطوع

من�صق تدريب، مواد اإجراء تدريب للمتطوعني5
تدريبية

يوم واحد يف الأ�صبوع، لثالثة اأ�صابيع على التوايل )تبداأ 
من اأ�صبوع واحد بعد مقابلة املتطوعني املحتملني(.

ا�صطحاب املتطوعني يف 6
زيارات خا�صعة لالإ�رضاف اإىل 

امل�صتفيدين

يوم واحد )اأ�صبوع واحد بعد التدريب(موظفني ذوي خربة

�صيافة للموظفني حفلة تخريج املتطوعني7
واملتطوعني

يوم واحد )اأ�صبوع واحد بعد اإجراء الزيارات اخلا�صعة 
لالإ�رضاف(. 

اخلطوات التالية

عقد  القدرات  بناء  فريق  يوا�صل  اأن  يجب 
التقدم  لتقييم  منتظمة  ب�صورة  الجتماعات 
اخلطط  وعّدلوا  مرنني  كونوا  العمل.  �صري  يف 
التوا�صل  على  اأي�صا  احر�صوا  احلاجة.  ح�صب 
يف  الآخرين  الأع�صاء  مع  منتظمة  ب�صورة 

املنظمة واأتيحوا لهم فر�س امل�صاركة.  

على  املنظمة  فيه  تتعرف  الذي  الوقت  يف 
ب�صكل  الفنية  وقدراتها  قوتها  ونقاط  نف�صها 
املعرفة  بتبادل  املوظفون  يرغب  قد  اأف�صل 
واملهارات اجلديدة مع املتلقي الفرعي / املتلقني 
الدرو�س  تطبيق  عند  وجدوا(.  )اإن  الفرعيني 
والتخطيط،  التقييم  عملية  من  امل�صتفادة 
اإر�صاد  يف  امل�صاعدة  الرئي�صي  املتلقي  باإمكان 
والثغرات  املوجودات  حتديد  الفرعيني  املتلقيني 
ي�صاعدها  املنظمات  قدرة  بناء  اإن  والأولويات. 

والنمو  اأف�صل  ب�صكل  امل�صاريع  تطبيق  يف 
العالقة بني  تعزيز  اأي�صا  باإمكانها  كمنظمات. 
ال�رضكاء بهدف امل�صاهمة يف النجاح امل�صرتك. 

يجب  التقييم،  من  املنظمة  تنتهي  اأن  بعد 
اأن نتجه من  اأين نريد  طرح ال�صوؤال التايل "اإىل 
هنا؟ هل هناك خدمات جديدة ميكننا تقدميها 
علينا  فنية  نواحي  هناك  هل  للم�صتفيدين؟ 
الأ�صئلة،  هذه  على  لالإجابة  لإجنازها؟  ال�صعي 
تتلخ�س  خطة.  ت�صع  اأن  املنظمة  على  يجب 
عملية و�صع اخلطة الإ�صرتاتيجية يف بناء اجل�رض 
الذي يربط الأن�صطة احلالية والقدرات والتمويل 
من جهة مع روؤية وخطة طويلة املدى من جهة 
اإطار  الدليل  من  الثامن  الف�صل  يوفر  اأخرى. 

لعملية و�صع اخلطة الإ�صرتاتيجية. 
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7.5 ملخ�ص ومراجع

تتطلب اإدارة الربامج املمولة من USAID اأ�صا�س 
تنظيمي ثابت لتلبية املتطلبات الفنية والإدارية 
على  اأن  يعني  ل  هذا  وغريها.  التقارير  واإعداد 
من  تتمكن  اأن  قبل  مثالية  تكون  اأن  املنظمة 
مبا�رضة العمل على هذه الربامج، بل املق�صود 
وال�صعف  القوة  نقاط  اإدراك  يجب  اأنه  بذلك 

احلالية وو�صع برنامج ملعاجلة اأي فجوات.  

البناء على قدرات  الوقت نف�صه  من املهم يف 
العتماد  اإن  الفريدة.  منظمتكم  وموجودات 
الطريق  عليكم  �صيخت�رض  القوة  نقاط  على 
 USAID التاأهل للح�صول على متويل من  نحو 
ويزيد قدرتكم على تنفيذ الربامج وموا�صلتها 
خ�صو�صا عندما تتفق منظمتكم على ر�صالة 

وخطة عمل م�صرتكة للم�صي قدما. 

املراجع

• دليل اإدارة املنظمات غري احلكومية 
A Handbook of NGO Governance: 
The Central and Eastern European 
Working Group of Nonprofit Governance

http://www.icnl.org/knowledge/pubs/
Governance_Handbook.pdf

الفعالة  والإجراءات  املبادئ  يناق�س  خبري   •

للمنظمات غري الربحية
Expert Discusses Effective Principles، 
Procedures for Nonprofits

http://useu.usmission.gov/Article.
asp?ID=1DE58E9F-10A5-48A1-B002-
EF8A788838E2

اأمناء  جمال�س  بناء  الأمناء:  ملجال�س  م�صادر   •

فعالة يف املنظمات غري الربحية 
Board Source: Building Effective  
Nonprofit Boards

http://www.boardsource.org/






