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-جميُع حقوق النشر محفوظة للصندوق االجتماعي للتنمية
 .اليمن

يجوز للمنظمات غير الربحية أن تقتبس أو ُتعيد نشر هذه 
-الصندوق االجتماعي للتنمية"المواد شرط أْن تذُكَر اسَم 

 .مصدرًا لها" اليمن
إال في الحاالت التي  ال ُيسمح بالنشر لألغراض التجارية

وبإذٍن خطيٍّ  االجتماعي التنمية،الصندوق  يوافق عليها
 .ُمَعمٍَّد منه

ال ُيسمح بترجمة نصوص هذا المنتج إلى لغات أخرى، 
ويجوز نسخ مقتطفات منه ألهداف غير تجارية شريطة ِذْكِر 

مصدرًا للمادة  "اليمن-الصندوق االجتماعي للتنمية"اسِم 
 .المنشورة أو الُمترَجَمة أو الُمقَتَبَسة

ندوق حول النسخ أو االقتباس من هذه للتواُصل مع الص
  yemen.org-info@sfd: المادة، يمكنكم التواصل على

 

mailto:sfd@sfd-yemen.org
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  مقدمة 

م  اعي للتنمی  ة دورَا ھام  ًا ف  ي دع  م توجھ ات وسیاس  ات الدول  ة نح  و تطبی  ق الالمركزی  ة ودع  م التنمی  ة    یلع ب الص  ندوق االجت 
المحلیة من خ الل تعمی ق المش اركة المجتمعی ة ومس اندة  الس لطة المحلی ة والمش اركة ف ي دع م إع داد وتنفی ذ اإلس تراتیجیة              

ة، وترجمة بنود الخطة الخمسیة الثالث ة للتنمی ة والتخفی ف    الوطنیة لتعزیز الالمركزیة وتفعیل الدور التنموي للسلطة المحلی
  .من الفقر إلى مشاریع وتدخالت تنمویة

وال شك أن ھناك الكثیر من التحدیات الت ي تع وق التوج ھ نح و الالمركزی ة وتفعی ل المش اركة المجتمعی ة األم ر ال ذي یتطل ب            
ا وأن السیاس ات التنموی ة الحدیث ة ف ي قض ایا التخفی ف م ن        تكاتف جھود جمیع العاملین في مج ال التنمی ة المحلی ة ، ال س یم    

الفقر تقدم تعریفًا واسعًا وشامًال للتخفیف من الفقر یرتبط بأبعاد عدیدة منھ ا المش اركة والتمك ین المجتمع ي والحك م الرش ید       
األم ر  .عایة في عملیة التنمی ة والنظر إلى اإلنصاف االجتماعي بعین االعتبار وتضمین الفئات األشد فقرًا والفئات األولى بالر

الذي یوضح مدى ترابط ھذه التوجھات باعتبارھا نظام متكامل مكون من عدة وحدات تتأثر وتؤثر في بعضھا البعض بحی ث  
ال یمكن النظر ألحدھا بمعزل ع ن األخرى،بمعن ى أن الت دخل لتط ویر ھ ذه التوجھ ات یج ب أن ی تم تناول ھ م ن خ الل منھجی ة             

  .متكاملة
  

ذا ال تزال بعض المنظمات العاملة في مجال التنمیة المحلیة تنظر الى أعضاء المجتمعات المحلیة على أنھم مق دمي  مع كل ھ
معلومات فحسب بینما تتم عملیات التخطیط واتخاذ القرارات في مراكز المدیریات والمحافظات بعیدًا عن الواقع وبدون أدنى 

التدخالت ت أتي أكث ر س طحیة وغی ر ممثل ة لم ا یری ده المجتم ع وبالت الي غی ر            مستوى للمشاركة المجتمعیة األمر الذي یجعل
  . قابلة لالستدامة

لذا ال بد من التركیز عل ى تمك ین المجتمع ات المحلی ة وإعط اؤھم ال دور األساس ي ف ي تقی یم أوض اعھم ،وإیج اد آلی ات تمك ن              
ت التخطیط واتخاذ القرارات لرسم مستقبلھم المنشود  أعضاء المجتمع في القرى والتجمعات السكانیة من االشتراك في عملیا

وكذلك إیجاد آلیات تمكنھم من رفع خططھم وقراراتھم ومقترحاتھم والمشاركة بفاعلی ة ف ي مناقش تھا داخ ل األط ر الرس میة       
  .   یقیةوجعلھا أكثر استجابة وتالؤمًا مع أوضاع الناس واحتیاجاتھم الحقالتنمویة  بالتالي التأثیر في سیر الخططو
  

  تمكین المجتمعات المحلیة بعض تعریفات 
التمكین عملیة تھتم بتطویر القدرات المؤسسیة والتنظیمیة والفكریة للمجتمعات المستھدفة وبالتالي توظیف ھذه القدرات  •

ف تھم المطورة في تسھیل عملیات التنفیذ واإلشراف والمراقبة لألعمال واألنشطة المنفذة بشكل جماعي ولتحقیق أھدا
  .جمیع فئات وشرائح المجتمع

والتمكین عملیة تھتم باألسالیب والطرق التي تنمي الشعور بتملك األعمال واألنشطة التنمویة طالما وأن عملیات اإلعداد  •
  .والتخطیط والتنظیم والتنفیذ والمراقبة والتقییم تتم من داخل المجتمع

اإلمكانات والمصادر المحلیة استكشاف وتحدید یعني وزیادة في القوة، التمكین بمفھومھ الشامل یعني زیادة في القدرات و •
  . وتوظیفھا بشكل أمثل وبالتالي إیجاد االعتماد على الذاتالمتاحة 

ما ھو متاح للوصول  الستخدام العمل الجماعي المنظم تشجع وتسعى نحو التمكین یعني التنظیم الفعال في لجان مجتمعیة  •
  .وتمثیلھ وربطھ مع السلطة المحلیة  )میة تعتمد على الذاتتن(لما یریده المجتمع 

التمكین أیضًا یعني رفع الوعي بالحقوق ومصادرھا من منظمات وجھات حكومیة محلیة وخارجیة وبالتالي توظیف  •
  .یةالمھارات والقدرات المؤسسیة المجتمعیة التي تم انشائھا  وجعلھا أكثر استجابة وتالئمًا مع االحتیاجات الحقیق

  .أساسًا على تفاعل المجتمعات المحلیة وسعیھا بشكل جماعي لتنفیذ أعمال وأنشطة لصالح المجتمع ككل یعتمد  التمكین •
لیس في المجتمعات المحلیة فحسب وإنما أیضًا في السلطات المحلیة  اوالتعامل معھ اتغییر، یجب إحداثھعملیة  التمكین •

 .ارجیةوالجھات الداعمة سواَء كانت محلیة أو خ
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  :الدور التنموي للسلطة المحلیة 
السلطة المحلیة ھي الحلقة التنمویة األقرب للمجتمع وھي المعنیة  بإدارة التنمیة المحلیة ،وبالتالي فعملیة التمكین یجب أن 

بل السلطة تشمل بالدرجة األولى السلطة المحلیة، ذلك أن الجھد المجتمعي المنظم یجب أن یقابل بالتفاعل والتبني من ق
  .المحلیة

كما أن بناء قدرات السلطة المحلیة في مختلف المجاالت وتفعیل دورھا التنموي یعد أحد أھم أھداف اإلستراتیجیة الوطنیة 
  .لتعزیز الالمركزیة خاصة مع توجھ البالد نحو الحكم المحلي واسع الصالحیات

لمنتخب والمعین في عملیات التعلم المیدانیة حتى تتحقق الفوائد وبالتالي البد أن ینخرط كل أعضاء السلطة المحلیة بشقیھا ا
  : المرجوة من ھذه العملیة والمتمثلة في اآلتي

  ).تدریب بالممارسة(تفعیل أدوار السلطة المحلیة بحسب قانون السلطة المحلیة  وتطبیقھا على أرض الواقع  -
التصال والتواصل بینھم من خالل االحتكاك ربط أعضاء السلطة المحلیة بأفراد المجتمع وتعزیز عملیات ا -

 .المباشر
إكساب أعضاء السلطة المحلیة مھارات میدانیة لم یكن باإلمكان اكتسابھا من خالل التدریب النظامي مثل  -

  .مھارات تحدید وتحلیل المشكالت ،مھارات تحدید األولویات
ل المتوازن لجمیع شرائح المجتمع دون تعزیز الھدف األساسي من وجود أعضاء السلطة المحلیة وھو التمثی -

  .تحیز
  .ممارسة أعضاء السلطة المحلیة لمھارات التخطیط الصاعد والمستجیب الحتیاجات المجتمع -
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   الفصل األول
  

   تمكین السلطة المحلیة من التخطیط بالمشاركة وتنظیم المجتمع برنامج 
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  :الرؤیة
یطم   ح البرن   امج إل   ى تمك   ین  الس   لطة المحلی   ة م   ن إع   داد خط   ط تنموی   ة مبنی   ة عل   ى أولوی   ات االحتیاج   ات للمجتمع   ات       

 .المحلیة، وتستند إلى المسارات واالتجاھات والمؤشرات واألھداف التنمویة
وتفعی   ل تجمعاتھ   ا الكتش   اف م   واردھم   وأن تك   ون المجتمع   ات المحلی   ة منظم   ة ف   ي أط   ر مجتمعی   ة ق   ادرة عل   ى تحری   ك       

وإمكانی    اتھم المتاح    ة والخب    رات واألع    راف المتوارث    ة واس    تغاللھا بش    كل أمث    ل وبش    كل جم    اعي ف    ي تط    ویر وتنفی    ذ   
 . خطط تنمویة ذاتیة، وتمارس أدوار الرقابة والمسألة المجتمعیة

لس   لطة المحلی   ة مش   اریع وت   دخالت    وأن تتبن   ى مختل   ف الجھ   ات الداعم   ة المحلی   ة والخارجی   ة والقط   اع الخ   اص م   ع ا       
 تنمویة من واقع خطط المدیریات المعدة بمشاركة المجتمع

  .الرسالة
برن   امج تمك   ین الس   لطة المحلی   ة للتخط   یط بالمش   اركة یس   عى ال   ى ت   وفیر من   اخ  مس   اھم ف   ي  تحقی   ق تنمی   ة متكامل   ة            

تص     ادیة والطبیعی     ة ومتكامل     ة م     ع بالفعالی     ة، والكف     اءة ومنس     جمة م     ع اإلمكان     ات والم     وارد االق ومتوازن    ة تتمی     ز  
االتجاھ    ات والسیاس    ات والمؤش    رات التنموی    ة عل    ى المس    توى المحل    ي وعل    ى المس    توى ال    وطني باتب    اع الم    نھج            
التش    اركي والتخط    یط القاع    دي والتنس    یق والعم    ل المش    ترك ب    ین المجتمع    ات المحلی    ة ووح    دات الس    لطة المحلی    ة           

 : عن طریق التدخل في المجاالت التالیةوالمنظمات والجھات الداعمة والقطاع الخاص ،
  .التخطیط بالمشاركة میدانیًا ،وتوثیق الدروس -التدریب والتوعیة  •
  .تنظیم المجتمع في أطر مجتمعیة على مختلف المستویات وبشكل دیمقراطي •
  .تطویر عالقات تنسیقیة بین مختلف األطراف المعنیة •
  .دعم مؤسسي للسلطة المحلیة وألطر المجتمعیة •
  .تمكین األطر المجتمعیة من عملیة الرقابة والمساءلة المجتمعیة وكسب التأیید •

  : فلسفة البرنامج 

  : تركز فلسفة البرنامج على اآلتي
للتغلب على االتكالیة واالنتظار السلبي ) المستوى األول(إحداث تغییر في التفكیر والسلوك لدى المجتمعات المحلیة  -١

 .خدمات والمشاریع من خارج المجتمعوالتوقع المفرط لتلقي ال

بحیث یتم معالجة وتطویر عملیات ) المجتمع والسلطة المحلیة( ردم الفجوة الحاصلة بین المستوى األول والثاني  -٢
  .   االتصال والتواصل بین المستویین األمر الذي سیجعل الخطط تظھر أكثر واقعیة وملبیة الحتیاجات وتطلعات الناس

السلطة المحلیة والجھات (التفكیر والسلوك والسیاسات واإلجراءات على المستوى الثاني والثالث إحداث تغییر في  -٣
من أجل ایجاد تنسیق متكامل مع السلطة المحلیة یھدف الى التفاعل االیجابي مع مكونات الخطة العامة ) األخرى

یرھا نابع من احتیاجات وأولویات للمدیریة بحیث یتم التدخل ضمن إطار ھذه الخطة طالما كان األساس في تطو
  .   المجتمع 

 : للبرنامج  األھداف العامة
مساندة السلطة المحلیة لتفعیل مفھوم المشاركة المجتمعیة وتطبیق التخطیط بالمشاركة وتعزیز االستھداف  .١

الصندوق  والوصول للخدمات الى كافة المناطق الریفیة  في إطار المدیریة الواحدة، ویأتي ذلك  ضمن توجھات
االجتماعي لدعم وتعزیز وتقویة مفھوم الالمركزیة  حدیثة التطبیق،  ومواصلةً  للدعم السابق الذي نفذه الصندوق 

  . في مجال الدعم المؤسسي وبناء القدرات  للمجالس المحلیة 
یاسات استھداف تبني  السلطة المحلیة مستقبًال لمنھجیة المشاركة في التخطیط  التنموي للمدیریة وتطویرھا لس .٢

  .حقیقیة للمناطق الریفیة وتحفیز الموارد المحلیة وزیادة الدعم لخطط واقعیة قابلة للتنفیذ
وتفعیل النصوص القانونیة المتعلقة االستراتیجیة الوطنیة لالنتقال الى الحكم المحلي دعم توجھات الدولة لتطبیق  .٣

لمدیریات والسعي العداد خطط  تنمویة  وسنویة واقعیة  بتطبیق التخطیط بالمشاركة وتحسین االستھداف في اطار ا
 .قابلة للتنفیذ

من خالل  السلطة المحلیةنقل مھارات تقییم وتحلیل األوضاع المحلیة وإعداد وتطویر خطط مجتمعیة إلى أعضاء    .٤
لى مرحلة لعب عملیة تعلمیة متسلسلة ثنائیة االتجاه ینتقل خاللھا أعضاء المجتمع من مرحلة تقدیم المعلومات إ

دور أساسي في تنمیة مجتمعاتھم وبشكل مستدام، وممارسة أدوار الرقابة والمساءلة المجتمعیة ، وذلك من خالل 
 :األھداف الفرعیة التالیة
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 ) : المجتمع( على المستوى األول
ي تفعیل وتحریك المجتمع المحلي للمشاركة في تحدید احتیاجاتھ وترتیب أولویاتھ وتنویر ورفع وع •

   .أعضاء المجتمع بالمعوقات والمشاكل التي تعیق رفع مستواھم المعیشي وتأمین احتیاجاتھم 
تفعیل المجتمعات المحلیة نساء ورجال لیصبحوا قادرین على اكتشاف الفرص واإلمكانات والخبرات  •

 .المتوفرة محلیًا من موارد طبیعیة، اقتصادیة، بشریة ومجتمعیة 
 على التواصل والربط بین المجتمعات والسلطة المحلیة، وذلك عن طریق تأسیس أطر مجتمعیة قادرة •

من أعضاء المجتمعات المحلیة المستھدفة رجال ونساء وتأھیلھم لیصبحوا  مجالس القرى تشكیل 
قراھم واحیاء روح التعاون والتكافل بین افراد القریة میسرین تنمویین محلیین تناط بھم مھام تفعیل 

تحلیل وضع العزلة وتحدید احتیاجاتھا مھمة لجان تنمویة على مستوى العزلة توكل لھم  وكذلك. الواحدة 
ة السلطة المحلیة لعكسھا في إلى أجھزھا وإیصالمن خالل المندوبین المنتخبین من القرى  وأولویاتھا

  .للمدیریاتط التنمویة الخط
 ) : السلطة المحلیة(على المستوى الثاني 

لمحلیة في المدیریة بجمیع مكوناتھا فیما یتعلق بإدارة عملیة التنمیة المحلیة في تعزیز أدوار السلطة ا •
  .المدیریة 

 .تمكین السلطة المحلیة من إدارة عملیة التخطیط  بما یتالءم مع قانون السلطة المحلیة •
  .فةتھیئة وتوفیر البیئة المؤسسیة المناسبة لتحسین إدارة التنمیة المحلیة في المدیریات المستھد •
تطویر عالقة مستدامة بین أعضاء السلطة المحلیة وبین المجتمعات التي یمثلونھا وصوًال الى ضمان  •

 .تفاعلھم وتقبلھم لفكرة المشاركة المجتمعیة في إعداد ومناقشة وتنفیذ الخطة التنمویة للمدیریة
 .ط المحلیةتعزیز الشراكة بین اللجان التنمویة والسلطة المحلیة في مناقشة وإقرار الخط  •

 
  االھداف  الخاصة بالمدیریة للبرنامج 

یھدف البرنامج بشكل عام إلى االستغالل األمثل للموارد من خالل تعزیز المشاركة المجتمعیة وتفعیل منظومة السلطة 

 :المحلیة لدعم التنمیة المحلیة وذلك من خالل اآلتي 

n بالنسبة للمجتمع :  
  .كة في تحدید احتیاجاتھ وترتیب أولویاتھ تفعیل وتحریك المجتمع المحلي للمشار •

 .تأسیس أطر مجتمعیة قادرة على التواصل والربط بین المجتمعات والسلطة المحلیة •

n  بالنسبة للسلطة المحلیة :  
  .تعزیز وتفعیل دور السلطة المحلیة في التخطیط بمشاركة المجتمع لدعم التنمیة المحلیة  •
لسلطة المحلیة بحیث یتم معالجة وتطویر عملیات االتصال تطویر عالقة مستدامة بین المجتمع وا •

والتواصل بین المستویین األمر الذي یعزز الثقة بین المواطن والسلطة المحلیھ عبر اعتماد وتنفیذ خطط  
  .واقعیة وملبیة الحتیاجات وتطلعات الناس

لمحلیة في المدیریات المساندة تھیئة وتوفیر البیئة المؤسسیة المناسبة لتحسین إدارة التنمیة ا •
 .المستھدفة

n  بالنسبة للجھات األخرى ذات العالقة بالتنمیة المحلیة:  
  : خلق الجدوى والفاعلیة في تدخالت الجھات وبرامجھا التنمویة من خالل  

  معالجة مشاكل ومتطلبات حقیقیة نابعة من المجتمع -
  Plan-based projectsتبني مشاریع على أساس خطة  -
 یة في التدخالتتفادي االزدواج -

 .إحداث تنمیة متوازنة -
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  : التي یحاول البرنامج معالجتھا ) الفجوات ( المشكالت 
من خالل الخبرات المتراكمة لدى الصندوق في مجال المشاركة المجتمعیة ودعم منظمات المجتمع المدني، ونتیجة 

بعض المشكالت والفجوات الرئیسیة التي  للعمل المتواصل مع السلطة المحلیة منذ نشأتھا وحتى اآلن نستطیع توصیف

    :من أھمھا    تعاني منھا التنمیة المحلیة في الیمن
عدم القدرة لدى المجتمعات المحلیة والسلطة المحلیة على اكتشاف الموارد واإلمكانیات والخبرات المتوفرة محلیًا  .١

  .واستغاللھا بشكل امثل إلحداث تنمیة محلیة 
قع المفرط واالتكالیة من قبل المجتمعات المحلیة ، نتیجة للسیاسات الخاطئة في عملیات االنتظار السلبي والتو .٢

 .التخطیط والتي كانت في معظمھا تعتمد على التقدیم للخدمات دون أي مشاركة تذكر من المجتمع
) وى الثانيالمست(وبین السلطة المحلیة ) المستوى األول(وجود فجوة في التواصل والربط بین المجتمع المحلي  .٣

تتضح معالمھا في عدم وجود آلیات تمكن أفراد المجتمع من المشاركة في عملیة التخطیط واتخاذ القرارات 
وتعطیھم الدور األساسي في تقییم أوضاعھم والتعبیر عنھا ومناقشتھا ضمن األطر الرسمیة ، األمر الذي یجعل 

 .الخطط التنمویة تعد بشكل مكتبَي بعیَد عن الواقع
منظمات المجتمع المدني وتمركزھا في المناطق الحضریة مما غیب التمثیل والمراقبة المجتمعیة واضعف  ضعف .٤

 .الروح التعاونیة
:( وبین المستوى الثالث المتمثل في ) المستوى الثاني( وجود فجوات في التنسیق والمتابعة بین السلطة المحلیة  .٥

األمر الذي نتج عنھ ازدواجیة في تنفیذ المشاریع ) القطاع الخاص المحافظة ،الجھات المركزیة ،الجھات الداعمة ،
  .  و حدوث أزمة ثقة بین األطراف المذكورة  مما أدى إلى إحداث تنمیة غیر متوازنة
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  :الشركاء الحدودیین المنشودة في البرنامج من التغیرات 
 

الشركاء   
  ینیالحدود

  شریك لكل) األنشطة العالقات، السلوك، في راتتغی( المطلوبة التغیرات

: الشریك األول
المجتمعات 

  المحلیة

یرغب البرنامج أن یرى المجتمعات المحلیة المستھدفة واعیة بمواردھا وامكانیاتھا وخبراتھا المتوفرة محلیًا أن 
منتخبین لعزل الاعضاء مجلس تعاون القرى ومندوبي ومندوبات اتكون منظمة ضمن أطر مجتمعیة من خالل 

  .،وعلى مختلف المستویات وتمثل كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساءبطریقة االقتراع السري 
، )غیر المستغلة(ھذه األطر المجتمعیة تشارك في دراسة وتقییم األوضاع الحالیة وادراك الموارد المحلیة الكامنة  

ھذه . في تطویر خطط تنمویة محلیة عامة والتصدیق علیھا  تحدید وترتیب أولویات االحتیاجات ومن ثم المشاركة
األطر تحظى بمساندة وتشجیع السلطة المحلیة في المدیریة وتمكنھا من المشاركة الفعالة في اجتماعات وفعالیات 

حیث یرغب البرنامج في إیجاد آلیة تنسیقیة . إعادة انتخابھا عند انتھاء فترة عملھاثم السلطة المحلیة ،ومن 
تضمن تبادل المعلومات وتفعیل األدوار بشكل مستدام بحیث تكون ھذه األطر حلقة وصل بین المجتمعات المحلیة 

  . من جھة وبین السلطة المحلیة في المدیریة من جھة أخرى
تساند اجھزة السلطة المحلیة في  -عبر أطرھا التنمویة-كما یطمح البرنامج أن یرى المجتمعات المحلیة 

الخدمات والمشاریع القائمة وحشد التأیید ء مفاھیم الرقابة والمساءلة المجتمعیة لضمان كفاءة وجودة تعزیزوارسا
  .المجتمعي بھدف التحسین والتطویر

: الشریك الثاني
السلطة المحلیة 

 على مستوى
المدیریة 
  والمحافظة

ة من أداء دورھا بفاعلیة ومدركة یرغب البرنامج أن یرى السلطة المحلیة على مستوى المدیریة والمحافظة متمكن
وواعیة ألھمیة إشراك المجتمعات المحلیة بمختلف فئاتھ من الرجال والنساء عند تطویر الخطط التنمویة العامة 

وكذا ادراك ضرورة مراجعة المؤشرات واألھداف التنمویة للمحافظة وعلى المستوى الوطني لخدمة .للمدیریة
  .العملیة التخطیطیة التكاملیة

كما یرغب البرنامج أن یرى أعضاء السلطة المحلیة یشركون المجتمعات المحلیة في دراسة وتقییم األوضاع  
الحالیة،وتحدید وترتیب األولویات، وتنظیم المجتمعات في أطر مجتمعیة تنمویة وتشجیعھم لتطویر لوائح عمل 

  .ء فترة عملھامنظمة والمصادقة علیھا، وتبني رعایتھا وإعادة انتخابھا عند انتھا
بناًء على ذلك یطمح البرنامج أن یرى جو من الثقة والتقدیر المتبادل بین ھذه األطر وبین السلطة المحلیة یترجم 
عملیًا من خالل اشراكھم في اجتماعات مناقشة وإعداد الخطة العامة للمدیریة وإعداد الخطط السنویة ومراجعة 

  .بل دورھم في المراقبة والمساءلةباإلضافة إلى تق. األداء للخطط السابقة
كما یرغب البرنامج أن یرى السلطة المحلیة في المحافظة تعد خطة استراتیجیة وتبلغ السلطة المحلیة في 

  .  المدیریات بالمسارات واالتجاھات االستراتیجیة للمحافظة قبل اإلعداد للخطة التنمویة للمدیریة بوقت كاف
: لثالشریك الثا
جھات المنظمات وال

الداعمة والقطاع 
  الخاص

یرغب البرنامج أن یرى الجھات الداعمة والقطاع الخاص یتبنون تمویل مشاریع وتدخالت من خطط المحلیات 
كما یطمح البرنامج الى ایجاد آلیة مناسبة . المعدة بمشاركة المجتمع بما یتالئم مع طبیعة وسیاسات ھذه الجھات

مكونات ھذه الخطط أمام الجھات الداعمة والقطاع الخاص وبالتالي تحدید عرض  - وبشكل مستمر- یتم من خاللھا 
 .األدوار والمسئولیات فیما یتعلق بتمویل وتنفیذ مشاریع الخطط التنمویة على مستوى المدیریات والمحافظة
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  عامة للفریق رشاداتإ
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 :اعداد الفریق لنفسھ قبل المیدان  مرحلة 
  : علینا التالي  قبل أن نبدأ بتحفیز وتشجیع المجتمعات المحلیة لتبني مبدأ التنمیة المعتمدة على الذات یجب

  . أن نعد ونھیئ أنفسنا كمفعلین للمجتمع •
 .  أن تكون أھدافنا واضحًة •
  . ي المصارد الثانویة من خالل البحث ف  طبیعة وتركیبة المجتمع المستھدف ان نعرف  •
 . أن تكون لدینا المعارف والمھارات التي تتطلبھا عملیات التفعیل والتمكین •
 . ان نطلع على كافة االدلة  والمرجعیات المتوفرة في ھذا البرنامج  •
 .قبل النزول المیداني وفھمھا واستیعابھا . ان نطلع على المصادر الثانویة للمنطقة المستھدفة  •
  . لى الفریق الكامل المشارك في  العمل المیداني ونتبادل المعلومات ان نتعرف ع •

  :من ھو الفریق 
باالضافة الى .مجموعة من االشخاص یتم اختیارھم بناءعلى خبراتھم في مجال المشاركة المجتمعیة 

  .عضو من فریق المدیریة 
  :ق یھیكل الفر

  :على مستوى القریة  :اوال
  احد أعضاء فریق المدیریة +  دیھم خبرات في مجال المشاركة المجتمعیة ممن لاستشاریة +استشاري   -

  : على مستوى العزلة:ثانیا
 أوفقد یكون ھناك فریقین  إطارھاسیختلف باختالف عدد الفرق التي تعمل في اكثر من فریق  -

  . ذلك بحسب عدد القرى والكثافة السكانیة في العزلة الواحدة و أكثر
  :كفریق  ھالتي نحتاجا الذاتیة  المھارات

  . والتواصل  طرق االتصال •
  .  فن التخاطب واالقناع •
  . ادارة الحوار ومھارة في طرح االسئلة  •
  .  تسییر االجتماعات وحلقات النقاش الجماعیةادارة و •
  . دقة المالحظة  والسرعة في االستنتاج والحكم على المواقف  •
  .الشعور بالثقة بالنفس أمام المجموعات •
  . استخالص وتدوین المالحظات ي مھارة ف •
  .  المتحدثین أو المستمعین سرعة بدیھة لفھم ما یدور في أذھان  •
  .  اآلخرین یعنیھ وفھم ما  وعدم المقاطعة  اإلنصاتمھارة   •
  . مھما كان نوعھا  طرح األفكار  جمیع المشاركین على  مھارة تحفیز •
، التعود على حب األخرین واالبتعاد عن السیطرة وفرض ، المصداقیة، الشفافیة، الصبر  الصراحةان نتحلى ب •

  .األراء
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 :في القریة ةالتھیئ مرحلة أثناءللفریق  إرشادات 

لالعبین الرئیسیین من القادة معرفة وحصر ایفترض یة ومحالتھا ق إلى القریوصول الفرعند  •
  .،،،،،،،،،،،،،، وغیرھم أعضاء الجمعیات ، المجتمعیین 

 .) لیس منفردًا ( یة ومحالتھا المتقاربة بصحبة عدد من االھالي  التجوال في القربعملیة قوم الفریق ی •
عن القریة األم لیس بالضرورة ) .التي تبعد أكثر من نصف ساعة مشیا باألقدام (المحالت البعیدة  •

 .الوصول لھا 
ت المتقاربة فیتم عقد اللقاءات اقل كثافة سكانیة من مجموعة من المحال االمفي حال كانت القریة  •

یفضل ھنا استشارة األھالي في المكان الذي یرغبون أن یتجمعون .( واالنتخابات في المحالت المتقاربة 
 ) فیھ 

باالضافة الى  أثناء التجوال یشرح الفریق أھداف الزیارة ویعرف بنفسھ  والفعالیات واألنشطة ومتطلباتھا •
  .وإشاعة الخبر بشكل صحیح  اھل القریة تمھیدًا لتعریف رنامج توزیع المنشورات الخاصة بالب

  . اھالي القریة أثناء التجوال یجب االشارة الى أن الفعالیة القادمة ھي عقد اجتماع عام یحضره  •
 .یتم االتفاق على مكان وزمان االجتماع ویتم إبالغ األھالي الرجال والنساء  •
قد  یواجھ الفریق تردد بعض الشرائح االجتماعیة أو ( الجتماع االصرار على اھمیة مشاركة الجمیع في ا •

، أو قد یقترح بعض أعضاء المجتمع من ذوي النفوذ بأن حضورھم  حضور االجتماعاالفراد من  بعض
  .)  سیؤدي الغرض وال داعي لحضور بقیة األھالي وال یوجد داعي لحضور النساء

مطلوب من االھالي خالل اللقاء باالضافة الى شرح ضوابط خالل االجتماع  باالھالي یتم توضیح وشرح ال •
 .عملیة االختیار تسییرلجان ادارة وتشكیل ومحددات ادارة عملیة االختیار 

حیث یتم  ،  خالل االجتماع یتم التركیز على تغییر المواقف والسلوكیات السلبیة وإزالة التوقعات الخاطئة •
والتعریف بأھداف المھمة، ألنھ قد یتبادر إلى أذھان االھالي  التعارف وإذابة الجلید بین الفریق وبین

  .بعض أفراد المجتمع أن الفریق سیقوم بحل مشاكلھم وتقدیم المشاریع والمصادر التي یحتاجون إلیھا
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  :المحلیة  قواعد أساسیة یجب مراعاتھا عند العمل مع المجتمعات

ب على العامل في مجال التنمیة أن یتغلب على التحیزات التي لدیھ حتى یج: تجنب التحیزات  -٢
  .یستطیع معاملة الناس بشكل عادل ومتوازن وبالتالي یحقق أھدافھ التنمویة

على العامل في مجال التنمیة أن ال یتسبب في أي استفزاز للمجتمع الذي : عدم استفزاز المجتمعات   -٣
عزلة تامة بینھ وبین المجتمع ویعطل تحقیق األھداف  یعمل معھ ألن حدوث ذلك سیؤدي الى

اذا ظھر من العامل التنموي أي نوع : المرجوة من المھمة، وتتمثل بعض االستفزازات في اآلتي 
كاالستعالء المعرفي بحیث یوحي للمجتمع أنھ أفھم منھم ،أو االستعالء : من أنواع االستعالء 

ل أو الكالم بشكل متكلف أو استخدم ألفاض غیر مناسبة الشخصي الذي قد یظھر في طریقة التعام
إذا حدثت : ومن االستفزازات للمجتمع كذلك.لھم ، أو توجیھ اللوم واالتھام لھم على شیئ رآه منھم

خالفات بین الفریق وبعضھم أو صدرت تصرفات غیر الئقة من بعضھم، ألنھم بذلك یحطمون روح 
 . ھم األمرالذي ینعكس سلبًا على تنفیذ المھمةالقدوة التي یراھا أفراد المجتمع فی

على الفریق أن یختار من بین أعضائھ أكثرھم لباقة وبساطة : تجنب البدایات أو المقدمات الخاطئة  -٤
.  ومرونة لیبدأ الحدیث مع المجتمع في أول لقاء معھم ألن البدایات الخاطئة قد تھدم كل ما بعدھا 

، أو كأن یبدأ بصیغة !) كم أو جئنا لتعلیمكم أو جئنا لرفع مستواكمنحن جئنا لتنمیت:(ذلكعلى أمثلة 
 !) اذا لم تتعاونوا معنا ستحرمون من المشاریع:( التھدید

من قبل " العزومات"عدم تحمیل المجتمع أي أعباء مالیة تذكر وعدم تقبل الھدایا أو الھبات أو  -٥
 .الفریق

 . لنیابة عنھ، وال توجھھ لتبني رأیك الشخصيال ُتَنصب نفسك بدًال عن المجتمع ،وال تعبر با -٦
 .یجب التعامل مع المجتمع كما ھو ،ال كما نحب أن یكون -٧
 .القیام بدور المیسر المتیقظ دون التأثیر على خیارات المجتمع المتفق علیھا -٨
یقوم بعض االستشاریین باصدار الوعود بحل مشاكل المجتمع أو : عدم رفع توقعات أفراد المجتمع  -٩

، وھو ال یدري أنھ بذلك یرفع من " بھدف تحفیز الناس للمشاركة"ذ المشاریع التي یریدونھا تنفی
توقعاتھم ویوجھھم للتفكیر باتجاه خاطئ وھو اتجاه انتظار المشاریع القادمة من خارج المجتمع 

 . وبالتالي یولد لدیھم روح االتكالیة واالنتظار السلبي
كأن یقوم الرجال بالتعبیر بالنیابة :بالنیابة عن فئات أخرىعدم السماح لبعض الفئات بالتعبیر  - ١٠

عن احتیاجات النساء دون مشاركتھن، أو كأن یقوم المتعلمون بالتعبیر بالنیابة عن األمیین، أو كأن 
  ...تقوم القیادات المجتمعیة بالتعبیر بالنیابة عن البقیة،
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  الفصل الثالث 
   تعاریف ومصطلحات ھامة
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  :القریة ھي 

تجمع سكاني ثابت مستقر لھ مسمى متعارف علیھ شریطة اال تك ون مدین ة او ب دو رح ل وللقری ة اس م وح دود        
  ان وجدت . معینة تتضمن اراضیھا ومراعیھا والمحالت التابعة لھا 

  :المحلة ھي 
  :عندما ینطبق علیھا احد الحاالت التالیة  تجمع سكاني ثابت مستقر یتبع اي قریة او مدینة

  .ان تقع بالقرب من القریة او المدینة ویكون الساكنون فیھا من ابناء تلك القریة او المدینة التابعة لھا -
ان تقع ضمن امتدادا ممتلكات اھالي ھذه القریة او المدینة وال یفصلھا عنھا حدود اداریة او ممتلك ات اھ الي    -

  .مدینة اخرى  قریة اخرى او
  .یجب مراعة توافر الشرطین السابقین في تبعیة المحلة للقریة في كل الظروف  -

  :األطر المجتمعیة 
  :من قبل االھالي مثل االقتراع السري بطریقة  یتم اختیارھا، ھي لجان مجتمعیة تنمویة 

   :مجلس تعاون القریة )١
یق  ة االقت  راع الس  ري م  ن قب  ل أف  راد المجتم  ع عل  ى   بطر اختی  ارھمالعض  وات ال  ذین ت  م / ھ  م جمی  ع األعض  اء 

  . في القریةوحشد الطاقات التعاونیة تفعیل وتحریك المبادرات الذاتیة ومھمتھم .مستوى القریة الواحدة 
  : بةالمندو/ بالمندو) ٢
  .مجلس تعاون القریة ات /اعضاءبین  حصل على اكثر االصوات من ة/ھي كل عضو/ھو
   :زلة اللجنة التنمویة للع)٣

وإع  داد  رف  ع االحتیاج  اتالمس  اندة ف  ي  مھمتھ  ا ات الق رى  /تتش  كل م  ن من  دوبي ، ھ ي كی  ان مجتمع  ي تنم  وي  
والمش اركة ف ي اع داد الخط ة     ،واعداد التقریر التنم وي للعزل ة   قائمة مقترحات المشاریع وإبراز المتعثرة منھا 

ة عل  ى مس  توى المدیری  ة ف  ي إث  ارة القض  ایا     المجتمعی  الرقاب  ة والمس  اءلة  ومس  اندة  فری  ق  التنموی  ة للمدیری  ة  
  .المجتمعیة التي تتطلب الدفع لتحریكھا  

 :المشاركة المجتمعیة) ٤
ھي عملیة إسھام األفراد بإرادتھم في أعمال تھ م مج تمعھم وتزی د م ن إمك انیتھم ف ي ص نع واس تغالل الف رص          

ي، س واء ك ان ھ ذا اإلس ھام بالم ال أو      التي من شأنھا أن تؤدي إلى تنمیة ظروفھم المعیشیة ووض عھم المجتمع   
ھ ذا االس ھام ی ؤدي إل ى تنمی ة ش عور ھ ذه المجتمع ات بتمل ك المش اریع والت دخالت التنموی ة             . بالجھد أو الرأي

  . وبالتالي استدامتھا
  :تعریف االحتیاجات التنمویة) ٦

بش  ریة، بن  اء ق  درات   االحتیاج  ات التنموی  ة ھ  ي م  ا تحتاج  ھ عملی  ة التنمی  ة لمجتم  ع مع  ین م  ن م  وارد مالی  ة،      
وتع رف الحاج ة بأنھ ا    . وغیرھا، ھذه االحتیاجات تعكس في خطط وب رامج ومش اریع یحت اج إلیھ ا المجتم ع     ...

حالة عدم توازن یشعر بھا فرد أو جماعة أو مجتمع نتیج ة اإلحس اس بالرغب ة ف ي تحقی ق ھ دف مع ین یحت اج         
  .تحقیقھ إلى توفر إمكانیات أو موارد معینة

  :  االحتیاجات بالمشاركة) حدیدت(تقدیر ) ٧
الطبیعی ة، البش ریة   (ھي عملیة إشراك المجتمعات المحلیة في دراسة مجتمع معین م ن حی ث م وارده التنموی ة     

وتحدی د المش كالت التنموی ة وترتی ب األولوی ات وتحدی د األنش طة التنموی ة الالزم ة لمعالج ة تل ك            ) والمجتمعیة
  .المشكالت
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  :فصل الرابع ال
  المصادر الثانویة 
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ق قبل النزول المیداني ألنھا یمن الضرورة بمكان أن تكون جمیع المصادر الثانویة والمؤشرات بحوزة الفر
توضح صورة عامة عن المدیریة المستھدفة وتساعد كثیرا في التخطیط السلیم المبني على بیانات شبھ 

  .ى ان تعطى عملیة جمع المصادر الثانویة وقت كافي عل.مؤكدة 
  

  مفاھیم ومصطلحات 
  :المصادر الثانویة

التقاریر أن ترد في ویمكن المصادر التي یمكن الحصول من خاللھا على بیانات عن المدیریة ھي  
والمؤسسات  وغالبا ستكون موجودة في فروع األجھزة التنفیذیة أو الھیئات والدراسات السابقة عن المنطقة
   .الحكومیة أو المنظمات المانحة

  :المؤشرات
ھي عبارة عن خالصة لعملیة التحلیل للبیانات بحسب مصادرھا والتي من شانھا أن تعطي نسبة مئویھ عن الحالة  

  .الراھنة لوضع ما خاصة فیما یتعلق بالجوانب التنمویة عامة
  : البیانات 

ھا أي معالجات، أي انھا تمثل الماده الخام ،وعملیة جمع البیانات ھي عن حقائق مجرده لم تجرى علی عبارةھي  
  . المرحلة أألساسیة التي ترتكز علیھا عملیة التخطیط

الموارد أألرضیة ونسب النمو  استنزافمن خالل البیانات یمكن تحدید نسب التغطیة والعجز في الخدمات ونسب 
  .ستوى الوطنيفي الناتج المحلي ومقارنة ذلك بالنمو على الم

  :المعلومات
ھذه المعلومات في شكل مؤشرات یساعد صانعي القرار من اتخاذ  بحیث تظھر لبیاناتا ھي نتاج لعملیة معالجة 

 .قراراتھم بشكل سلیم
  :البیانات الدقیقة

التنمویة  ألساس في عملیة التخطیط السلیم ، وبالتالي یتم تحدید كل ما تحتاجھ العملیةاإن جمع بیانات سلیمة ھو  
للمجتمع من موارد مالیة وبشریة وبناء قدرات  وغیرھا بدقة وبذلك یحقق المجتمع أھدافھ التنمویة ویستغل طاقاتھ 

وموارده بشكل منظم وأن جمع بیانات غیر صحیحة یقود إلى نتائج تحلیل غیر سلیمة ، فإذا كانت المدخالت  
 . مال والطموحاتآلابعیده عن  لعملیة التخطیط غیر سلیمة فمخرجات العملیة ستكون

  :المصادر أألولیة
یتم الحصول علیھا بشكل مباشر من  تزودنا ببیانات ومعلومات عن المدیریة التي المصادرعن  عبارةھي  

وتأتي ھذه المرحلة بعد الموارد مباشرة  أوالخدمات نوعیة عن  خالل النزول المیداني وجمع معلومات
   .بغرض تأكیدھا أو مقارنتھا ثانویةال مصادرال ودة فياالطالع على البیانات الموج

  :البیانات الكمیة
ل وبعد بعبارة عن أعداد وكمیات ونسب البیانات أألكثر أھمیة التي یمكن من خاللھا وبسھولة مقارنة أألوضاع ق 

  .إحداث التغییر المطلوب
  :البیانات النوعیة

ضع الراھن ومعرفة كیف یجب أن یكون علیھ مستقبال بعد ھي عبارة عن معلومات وصفیة تساعد على  فھم الو 
  .إحداث التغییر المطلوب
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عن المدیریة بحسب ما ھو ) معلومات وبیانات ومؤشرات ( من على المصادر الثانویة األولیة مكن الحصول ی
  :موضح في الجدول التالي 

طریقة 
عرضھا

  نوع المعلومة  ماذا تشمل ؟  ؟)المصادر التي یمكن البحث فیھا (

جداول 
وأشكال 
  توضیحیة

ü الجھاز المركزي لالحصاء 
ü الصندوق االجتماعي للتنمیة 
ü وزارة الشئون االجتماعیة 
ü صندوق الرعایة االجتماعیة 
ü وزارة الصناعة والتجارة  

ü عدد السكان 
ü الكثافة السكانیة 
ü التجمعات السكانیة(التوزیع الجغرافي للسكان( 
ü مھمشةالفئات ال(التركیبة االجتماعیة( 
ü متوسط عدد أفراد االسرة 
ü  توزیع السكان حسب الفئات العمریة 
ü أمكان تركز السكان 
ü معدل النمو 
ü  معدل الوفیات 
ü نسبة الفقر بین السكان وعددھم 
ü معدل البطالة(عدد العاطلین عن العمل( 
ü اسبابھا-)خارجیة-داخلیة(الھجرة 
ü األمیة  

  
  
  

السكان 
والمؤشرات 
  الدیمغرافیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف
  
  
  
  
  
  
  

  خریطة

 الھیئة العامة للمساحة وجیولوجیا •
 وزارة  الزراعة •
 الھیئة العامة للموارد المائیة •
 .الخرائط •
 الھیئة العامة لحمایة البیئة •
 وزارة الثروة السمكیة •
  

 .الھضاب-سلسلة الجبال/الینابیع/األنھار /األودیة  •
 المناطق الساحلیة واألراضي المرتفعة  •
 المعادن ، أنواع الضخور •

 
-زحف رمال(االراضي المتصحرة-األراضي الخصبة ومساحتھا–أنواع التربة  •

 -تدھور مدرجات-انجراف تربة-تملح
 

 )تدھور مساقط المیاه- تدھور الغطاء النباتي •
 )عیون،غیول،أحواض مائیة(-المیاه السطحیة والجوفیة •
األنواع - النباتات االقتصادیة-أنواع االشجار-مناطق غابات- مناطق رعویة •

 ھددة باالنقراضالم
 االنواع المھددة باالنقراض-األنواع المنتشرة في المدیریة •
-طرق الحمایة وتنظیم الصید- طرق الصید-االحیاء البحریة–مناطق االصطیاد  •

  كمیة المخزون السمكي

  لموارد الطبیعیةا
  
  الطبوغرافیا- 
  

  : الجیولوجیا
  :التربة

  
  
  

  :الموارد المائیة
  :الغطاء النباتي

  
  :لبحریةاألحیاء ا

  
  :الموارد البحریة

جداول 
  وخرائط

 الھیئة العامة لآلثار •
  وزراة السیاحة •

- المناظر الطبیعیة-المناطق السیاحیة-المواقع األثریة–المواقع التاریخیة  •
  الینابیع الساخنة والكبریتیة-العیون- الشواطئ–الصحارى 

الموارد السیاحیة 
  واألثریة

 وزارة االدارة المحلیة •  جداول
 الشئون االجتماعیة وزارة •
  وزارة التخطیط والتعاون الدولي •

  )دوائر انتخابیة–مراكز (التقسیم االداري للمدیریة •
  السلطة المحلیة للمدیریة  •
  منظمات المجتمع المدني •
  شركاء التنمیة •

  األطر المؤسسیة 

جداول 
واشكال 
  توضیحیة

 وزارة الصحة العامة والسكان •
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة التربیة والتعلیم
  ارة التعلیم الفنيوز

  الكلیات والجامعات

 
 )اطفال- نساء-رجال(االمراض المنتشرة بین السكان •

 
–صیدلیات - مراكز االمومة والطفولة- وحدات صحیة- مراكز صحیة- مستشفیات •

 مخازن أدویة 
 ....)اعشاب،(تقلیدي-خیري- أھلي–حكومي  •
 مساعدي اطباء،ممرضون،قابالت،مخبریین،اشعة -أطباء •

  
 أماكن تواجدھا-نوعھا-التعلیمیةعدد المنشئات  •
- صباحیة(الفترات- )ثانوي-اساسي(مرحلة–في كل صف )اناث- ذكور(عدد الطالب •

 )مسائیة
 في كل مرحلة)اناث- ذكور(عدد المدرسین  •
 من خارج المدیریة-عدد المدرسین من داخل المدیریة •
 ) اھلي–حكومي (نوع الخدمات التعلیمیة •
 التعلیممیزانیة  -مساھمة الجتمع في التعلیم •
 األمیة وتعلیم الكبار •
  التعلیم المھني والفني  •
  التعلیم الجامعي  •
  التأھیل العلمي للكادر التعلیمي في المدیریة •

خدمات التنمیة 
  : البشریة

المستوى  - 
  الصحي

  
عدد المنشئات  - 

الصحیة واماكن 
  تواجدھا

نوعیة الخدمات  - 
  الصحیة 

توفر الكادر  - 
  اناث/ذكور(الطبي

  :شملالتعلیم وی - 
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جداول 
واشكال 
  توضیحیة

  صندوق الرعایة
  وزارة الشباب
  وزارة الثقافة

  
 عدد االسر المستحقة •
 عدد المستفیدین من صندوق الرعایة •
 مراكز شبابیة-متاحف–مكتبات  •
  االنشطة الریاضیة التي تمارس–المنشئات الریاضیة –الفرق الریاضیة  •

خدمات التنمیة 
  : االجتماعیة

الرعایة  - 
  االجتماعیة

الخدمات  - 
 الثقافیة

الشباب  - 
  والریاضة

جداول 
وأشكال 

توضیحیة 

 المؤسسة العامة للمیاه والصرف الصحي •
 وزارة االشغال العامة والطرق ومكاتبھا •
 وزارة الكھرباء ومكاتبھا  •
 وزارة االتصاالت  •
 الھیئة العامة للطیران والھیئة العامة للموانئ •
  وزارة الزراعة والري •
 

 ومصادر المیاه)خاص/اھلي/حكومي(دھاانواع المشاریع وعد •
 مصادر اخرى للحصول على المیاه •
 معدل استھالك المیاه بالنسبة للفرد •

  نسبة السكان المستفیدین منھا–نوعھا  - 
 اماكن تجمیع المخلفات الصلبة–مقالب القمامة –عدد المسالخ  - 

  
 

 حالتھا الراھنة–المناطق المرتبطة - اطوالھا- أنواع الطرق - 
 شتركینعدد الم–نوعھا  - 

  
  
  
  
  التلفزیون-الرادیو-المجالت-الصحف- خدمة البرید- المشتركین- سیار-ھاتف منزلي- 
  التجھیزات–الحركة الیومیة –التسھیالت المتوفرة - 
  النظم التقلیدیة الدارتھا وحالتھا الراھنة  -الحواجز–السدود  - 

خدمات البنیة 
  :التحتیة 

  :میاه الشرب- 
  
خدمات  - 

الصرف 
 :الصحي

 :صحة البیئة - 
 :الطرق - 
 الكھرباء - 

 

االتصاالت  - 
 والبرید

–المطارات  - 
 الموانئ البحریة 

أنظمة إدارة   - 
  الموارد المائیة

جداول 
وأشكال  

توضیحیة 

 وزارة الزراعة •
 االحصاء الزراعي •
 التسویق الزراعي •
 وزارة الثروة السمكیة •
 وزارة السیاحة  •
 وزارة الشئون االجتماعیة  •
  الغرف التجاریة •

  
كمیات - نوعیة المحاصیل-متوسط الحیازة-عدد الحائزین–والمطریة المساحات المرویة - 

  االنتاج
  االمراض التي تصیبھا- اعداد الثروة الحیوانیة–االنواع - 
  انتاج االخشاب والثمار والبذور–االحتطاب وصناعة الفحم - 
  طرق التربیة –عدد المربین - عدد الخالیا ونوعھا–انواع العسل - 
  الخدمات البیطریة –بیع المدخالت الزراعیة  محالت–االرشاد الزراعي - 

  منطقة التسویق  –الكمیة -نوع المنتج المسوق
  
  

عدد  -عدد المشتغلین بمھنة الصید- البنیة التحتیة- المواسم- االنواع–مناطق الصید 
  انواعھا-القوارب

  اماكن التسویق–نوعیة المنتجات - عدد المشتغلین–المواد الخام - 
  
  
  
  
  المنشئات السیاحیة- مواسمھا-عدد السیاح-)خارجیة-داخلیة(انواعھا- 
 عددھا-انواع االنشطة االقتصادیة التي تمارس- 

االنشطة 
  :االقتصادیة

  : االنتاج النباتي- 
  
  االنتاج الحیواني- 
المنتجات - 

  الحراجیة
تربیة نحل - 

  العسل
الخدمات - 

  الزراعیة
  
تسویق - 

  المنتجات
  
  الصید البحري- 
  
الصناعة - 

رف التقلیدیة والح
  الیدویة

  السیاحة- 
  القطاع الخاص- 
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  القسم الثاني
  المراحل المیدانیة 

  تمكین السلطة المحلیة من التخطیط بالمشاركة جلبرنام
  وتنظیم المجتمع  
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  :تمكین السلطة المحلیة من التخطیط بالمشاركة التحضیر لبرنامج لخطوات عام ملخص 

  :على مستوى المحافظة :اوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تھیئة وتواصل 
وتنسیق مع وزارة 

  اإلدارة المحلیة
  

تھیئة وتواصل وتنسیق 
لمحافظة لشرح مع ا

آلیة البرنامج وتوقیع 
    مذكرة تفاھم

    

راسة التحلیل د
المؤسسي  لدیوان 
المحافظة ودیوان 

المدیریات 

تدریب لقیادة دیوان 
المحافظة في مجال 

 االستراتیجي التخطیط
    

دعم مؤسسي 
دراسة  لمخرجات

 المؤسسي التحلیل
  

 الیة توقیع مذكرة تفاھم حول 
ات ودور الوزارة في حث المحافظ

 لبرنامج ا مع للتعاون
اختیار المدیریات  المستھدفة 

  وتوقیع مذكرة تفاھم
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  :على مستوى المدیریة :ثانیا
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشكیل فریق العمل المیداني 
المكون من أعضاء الھیئة اإلداریة 

ن أعضاء المجلس المحلي وعدد م
منظمات + مكاتب تنفیذیة + 

   مجتمع مدني

وضع التصور المبدئي 
 االحتیاجاتحول حجم 

 اللوجستیة والفرق
  المیدانیة

    

الیة على  الفرقتدریب 
التخطیط البرنامج و

   التنموي 
    

النزول المیداني  
وإعداد   وتحلیل الوضع

التقریر التنموي 
  للمدیریة 

إعداد خطة المدیریة 
التنمویة   الثالثیة أو 

  الخماسیة
    

جمع المصادر الثانویة عن 
  البرنامج یلھاالمدیریة وتحل

تعبئیة النماذج الخاصة بجمع 
  المعلومات عن المدیریة

 

دراسة التحلیل 
المؤسسي لدیوان 

 .  المدیریة
  

تنسیق وتواصل 
مع المدیریة 

وتوقیع مذكرة 
 تفاھم 
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  :على مستوى المجتمع : ثالثا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معیار اختیار القریة 
نسمة ولیس بالضرورة تغطیة جمیع قرى ) ١٠٠(أال یقل عدد سكانھا عن 

لیس . والمحالت التي تبعد أكثر من نصف ساعة مشیا على األقدام .العزلة 
 .شرط الوصول الى كل محلة من محالت القریة 

 

بالفریق تعریف تجوال وتھیئة لل 
والمھمة المطلوبة من االھالي خالل 

  الفترة القادمة
  

   
  الواحدة نزول على مستوى القریة

 

مع تحلیل وضع القریة واعداد تقریر  
  اعضاء وعضوات مجلس تعاون القریة

  
      

 مجلس تعاون القریةاختیار  
بناء على  والمندوبین والمندوبات 
  .  عدد السكان في كل قریة

  

   
 على مستوى العزلة

      

تحلیل وضع العزلة مع  
  :المندوبین والمندوبات من خالل

  

تطبیق ادوات المشاركة المجتمعیة 
مجموعة من االدوات تساعد على وضع (

  )تصور تفصیلي عن وضع العزلة الراھن
      

اعداد قائمة مشاریع العزلة بناء 
اب  على نتائج التحلیل وانتخ

  اللجنة التنمویة في العزلة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 كتابة التقریر التنموي
 للعزلة
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  :مخرجات برنامج التمكین 
  :على مستوى المجتمع :اوال 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

على مستوى 
 القریة

مندوب ومندوبة للعمل على 
  مستوى العزلة  

 

أعضاء مجالس 
  تعاون القرى 

    

  قریر للقریة ت
      

على مستوى 
  العزلة

      

 قائمة مشاریع العزلة مرتبة وفق 
     االحتیاج الملح

  
        

جنة تنمویة للعزلة تنتخب من ل
  بین المندوبین والمندوبات

        

  التقریر التنموي للعزلة
   مبادرات ذاتیة        
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  :ى السلطة المحلیة بالمدیریة لى مستو ع :تانیا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فریق مدیریة مدرب في 
  جوانب التخطیط والمشاركة 

        

  دراسة تحلیل مؤسسي 
        
        

  دعم مؤسسي   
        
        

 تقریر تنموي 
        

  خطة تنمویة خماسیة 
        
        

فریق مراقبة ومساءلة 
  مجتمعیة
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 :تنفیذ البرنامج   آلیةفي خطوات 

 
  متى یتم تشكیل فریق المدیریة وبأي آلیة ؟) ١

تقوم الھیئة االداریة بالمجلس المحلي حیث .تشكیل الفریق ھي الخطوة التالیة بعد دراسة التحلیل المؤسسي 
ویفضل ان یكون اعضاء .عضو كما ھو موضح في قائمة الفریق ) ٢٥(لغ عددھم بتشكیل فریق المدیریة البا

  :المجلس المحلي ضمن تشكیلة الفرق موزعین على النحو التالي 
  ) .واحد من الخدمات  - االجتماعیة  نواحد من الشؤو –من التخطیط  ٢( 
  ؟ من ھو فریق المدیریة)٢
   :تعریفھ   ♦

التخطیط بحسب مواقعھم في السلطة المحلیة بالمدیریة بحكم قانون  ھو فریق یضم جمیع المعنیین بعملیة
  .إن وجدت–السلطة المحلیة ولوائحھ ،ویشترك فیھ أعضاء من منظمات المجتمع المدني في المدیریة 

  :عضو ھم  ٢٥من یتكون الفریق  ♦
  مشرفَا                رئیس المجلس المحلي  –مدیر المدیریة  -١ ♦
  رئیسًا        المحلي بالمدیریة  أمین عام المجلس -٢ ♦
  عضوًا      رئیس لجنة التخطیط والمالیة بالمجلس المحلي -٣ ♦
  عضوًا              رئیس لجنة الشئون االجتماعیة بالمجلس المحلي  -٤ ♦
  عضوًا        رئیس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي -٥ ♦
  عضوًا      مدیر إدارة السكرتاریة الفنیة والمتابعة بالمدیریة -٦ ♦
  عضوًا    دیر إدارة المعلومات واإلحصاء والتوثیق بالمدیریةم -٧ ♦
  عضوًا    مدیر إدارة تحصیل الواجبات الزكویة في المدیریة -٨ ♦
  عضوًا      مدیر إدارة رقابة تحصیل الموارد المالیة -٩ ♦
  عضوًا         واالداریة مدیر إدارة الشئون المالیة -١٠ ♦
  عضوًا          مدیر مكتب مدیر المدیریة  -١١ ♦
  عضوًا          یر المالیة في المدیریة مد -١٢ ♦
  عضوًا          مدیر الوحدة الحسابیة  – ١٣ ♦
  عضوًا      التربیة التعلیم في المدیریة  إدارةمدیر  -١٤ ♦
  عضوًا        الصحة في المدیرة  إدارةمدیر  -١٥ ♦
  عضوًا          مدیر األشغال في المدیریة  -١٦ ♦
  عضوًا        مدیر الخدمة المدنیة في المدیریة  – ١٧ ♦
  عضوًا        مدیر الزراعة في المدیریة  – ١٨ ♦
  عضوًا          مدیر السیاحة في المدیریة  -  ١٩ ♦
  عضوًا          عضو مجلس محلي  -٢٠ ♦
  عضوًا          عضو مجلس محلي -٢١ ♦
  عضوًا          عضو مجلس محلي  -٢٢ ♦
  عضوًا          عضو مجلس محلي  -٢٣ ♦
  عضوًا      ممثلة عن منظمات المجتمع المدني /ممثل  -٢٤ ♦
  عضوًا      ثلة عن منظمات المجتمع المدنيمم/ممثل  -٢٥ ♦
  
  
  
  
  
  
  

 الھیئة اإلداریة بالمجلس المحلي  

یتم اختیارھم من قبل الھیئة 
 اإلداریة بالمجلس المحلي  
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  :مھام فریق المدیریة )٣
ü  جمع المصادر الثانویة عن المدیریة. 
ü عبئة نماذج جمع المعلومات وتفریغھا على شكل خالل ت نم الثانویة من المصادر  األولي التأكد

 .جداول ورسومات 
ü  حضور الدورة التدریبیة الخاصة ببرنامج التمكین. 
ü وتحلیل الوضع مع استشاریي الصندوق على مستوى القرى والعزل ل المیداني النزو. 
ü التقریر التنموي عن المدیریة  إعداد. 
ü خارطة الخدمات الخاصة بالمدیریة  إعداد. 
ü  منسقي لجان العزل  بمشاركة مع.للمدیریة الخماسیة إعداد الخطة التنمویة.  

 
  ؟ما  مدیریة لدراسة الدخول متى نقرر )٤
ý التي سیتبین من خاللھا دراسة التحلیل المؤسسي تنفیذ  بعد:  

ü  ویتضح ذلك من خالل تعاون المجلس المحلي خالل دراسة التحلیل المؤسسي: 
v  تسھیل مھمة فریق الدراسة ومساعدتھم في الحصول على البیانات والمعلومات المطلوبة.  
v ة الدراسة في حل أي إشكاالت قد تطرأ أثناء المھم قمساعدة فری. 
v  معلومات قد تتطلبھا الدراسة  أيالشفافیة والوضوح في. 
v  فریق الدراسة بحسب االحتیاج االلتزام بحضور ورش العمل التي یقررھا. 
v   االلتزام بالحضور من قبل الفریق الموازي  المكلف من فریق المدیریة طوال فترة الدراسة

 .المحددة
ý السابق ولكن ھناك من المجلس المحلي  إشكاالتبب نسبة دیون المدیریة كبیرة ومشاریع متعثرة بس

 .رغبة واستعداد لدى المجلس المحلي القائم على تخفیف تلك الدیون
ý  امین عام المجلس  –مدیر مدیریة ( مفعلة لمھامھا واختصاصاتھا ایة في المدیریة توجد ھیئة ادر– 

 ) .جتماعیة اال نرئیس لجنة الشؤو –رئیس لجنة الخدمات  –رئیس لجنة التخطیط 
  :تنویھ

بحسب عدد وحدات المكاتب التفیذیة في اطار ) ٢٥(عدد اعضاء فریق المدیریة قد یزید اوینقص عن العدد 
  .كل مدیریة
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 األوللفصل ا

  
 :  والمندوبین القریة تعاون مجلس  اختیارو التھیئة مرحلة/  األولى المرحلة

  
  : أھدافنا في ھذه المرحلة 

 .رالجلید مع المجتمع كس •
 .الفریق والمھمة المطلوبة من االھالي خالل المرحلة  توضیح مھمة •
 . موشروط تشكیلھالمندوبین والمندوبات /القریة  سبمھام وادوار مجلالتعریف  •
  .والمندوبین والمندوبات .القریةتعاون  مجلساختیار •
 تحلیل وضع القریة   •

  : مدة المرحلة
  . د سكان القریة بحسب حجم وعد أیام ٤-٣ •

  
  : خطوات التنفیذ المیداني 

  :الیوم االول 
) التي ال تبعد اكثر من نصف ساعة مشیا على االقدام(القریة ومحالتھا  فيللفریق استطالعي  تجوال •

  : التالیة لالغراض  والمناقشات األسئلة إثارة یتم التجوال وأثناء
 .  أرسلتھ التي ھوالجھ بنفسھ فیعرالت •
 .الدور المطلوب من اھالي القریة في المھمة  رح ماھوش •
  .المحالت أسماءمعرفة  •
 .في القریة ).الالعبین الرئیسیین( المؤثرة الشخصیات أھممعرفة  •
 ).رجال +نساء( الناس مع لالجتماع المالئمة األوقات أكثرمعرفة   •
 . األماكن المناسبة لالجتماع مع الناس معرفة  •
 .) ان وجدت ( لخاصة بالبرنامج على من یقابلھ توزیع المنشورات التعریفیة ا •
مجلس تعاون القریة من حیث اختیار لكل نشاط من انشطة الزمن المحددتوزیع جدول یوضح فیھ   •

الفرز واعالن النتیجة  -االقتراع ساعتین  –ساعات ٣تسجیل الناخبین (بدایة النشاط واالنتھاء منھ  
 ).ساعتین 

أھالي القریة بناء على عدد السكان في من قبل اختیارھم ین سیتم عدد الذتوزیع الجدول الخاص ب •
 .القریة 

 .تحدید المكان والزمان المناسب لالجتماع وابالغ اھالي القریة بذلك  •
 :یقوم الفریق بعمل االتي وبناء على نتائج مخرجاتھ بعد االنتھاء من التجوال 

معرفة المحالت التي سیتم استبعادھا نظرا ( العیة خطة عمل للیوم التالي بناء على نتائج الجولة االستط •
مھام لجان تسیر  –شروط والیات اختیار المندوبین والمندوبات( كتابة –تجھیز كشوفات حضور للشتات 

تجھیز نقاط االجتماع  - ورق فلیب تشارت   على ) ضوابط ومحددات عملیة االختیار –االنتخاب 
االجتماع  إدارة أثناءالصعوبات التي قد تواجھ الفریق  ألھمقع تو..... ،وتوزیع األدوار بین الفریق 

 .الیوم التالي والتاكد من كفایتھاتجھیز كافة المحاضر الخاصة بالعمل في  –وكذلك تصور بالحلول 
 )  ١٤ملحق رقم (                                              جتعبئة استمارة الرصد الیومي للنتائ •
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  :  تنویھ •
یترك االمر للفریق حریة االختیار  في القریة  في حال تعذر عدم وجود اماكن عامة لالجتماعات -

  .الماكن مناسبة تعقد فیھا االجتماع 
) میكرفونات(بعد التوصل الى تحدید مكان وزمان االجتماع یفضل للفریق ان یستخدم مكبرات الصوت -

نات وتوزیعھا في اماكن التجمعات الھالي القریة مثل لالعالن في القریة باالضافة الى كتابة اعال
 ......)الوحدة الصحیة  –المدرسة  –اماكن جلب الماء  -الدكاكین -جداالمس(
  

  :الیوم الثاني 
   مجلس القریة اختیار تحضیرات 

 .عقد االجتماع مع اھالي القریة  )١
 . تسجیل الحاضرین في كشوفات الحضور المعدة مسبقا )٢
 .للحاضرین  من االجتماعتوضیح الھدف   )٣
من خالل  االختیارالتعریف بشروط ومھام وادوار مجلس تعاون القریة والمندوبین والمندوبات وعملیة  )٤

 )١ملحق رقم (                                                . عرضھا على الحاضرین وشرحھا 
  .القریة ھو خدمة مجلس القریة دف من المجتمع وان الھ أفرادذكر بأھمیة التعاون والتكامل بین  )٥
أھالي القریة بناء على عدد السكان في القریة من قبل االعضاء المطلوب اختیارھم تجھیز جدول عدد  )٦

 :على النحو التالي 
  عدد السكان   م 

  
االعضاء الفائزین عدد 

  لكل قریة 
المطلوب من  النصاب

 المترشحین كحد ادنى 
العددالمطلوب كتابتھ 

كحد الواحد رت في الك
 اعلى 

  نسمة  ٥٠٠  -١٠٠من  ١
  

  )رجال +نساء( ١+١  )رجال +نساء( ٦+٦  )رجال +نساء( ٣+٣

  نسمة١٥٠٠- ٥٠٠  ٢
  

  )رجال +نساء( ٣+٣  )رجال +نساء( ٨+٨  )رجال +نساء( ٥+٥

  نسمة ٣٠٠٠-١٦٠٠  ٣
  

  )رجال +نساء( ٥+٥  )رجال +نساء( ١٢+١٢  )رجال +نساء( ٨+٨

  نسمة  ٣٠٠٠أكثر من   ٤
  

  )رجال +نساء( ٧+٧  )رجال +نساء( ١٥+١٥  )رجال +نساء( ١٠+١٠

 .وكتابة اسماء المرشحین على ورق فلیب تشارت  .فتح باب الترشیح للحاضرین  -٧
لجنة معرفین باھل القریة ( تتكون من اللجان التالیة  االختیارتشكیل لجنة من الحاضرین الدارة عملیة  -٨
ویتم عرض تشكل اللجان من النساء والرجال ) الوقت ادارة نتخبین ولجنة تنظیم الم –لجنة الفرز  –

 ) ٣+ ٢( ملحق رقم      وشرح مھام تلك اللجان على الحاضرین                                      
قراءة ب.التأكد من ان الحضور ھم من اھالي القریة المعنیة من خالل لجنة معرفي من ابناء القریة -٩

ن كشوفات الحضور والتاكید علیھا وشطب اي اسم ال ینتمي للقریة المعنیة والتوقیع على االسماء م
 .كشوفات الحضور من قبل لجنة معرفي اھل القریة مع الفریق 

  ) .٤(ملحق رقم             .             عرض ضوابط عملیة االقتراع للحاضرین وشرحھا - ١٠
او اوراق (رموز انتخابیة –االقتراع من الخامة المتوفرة محلیا  صنادیق(  االختیارعملیة لزیجھالت - ١١

لعرضھ امام كتابة أسماء المرشحین مع الرمزاالنتخابي اوراق ل –كشوفات  بأسماء الحاضرین  –ملونة
 .  )بمجلس القریة الخاصة االختیارتجھیز محاضر  –الجمیع  

 .االختیار محاضرتجھیز  وكذلك تیارھم اخالمطلوب  كشوفات بعدد أعضاء مجلس القریة تجھیز  - ١٢
 .بشكل نھائي واغالق باب الترشیح أسماء المرشحین قراءة  - ١٣
عن طریق لجنة تنظیم .بدء عملیة االقتراع بان یتم المناداة من كشوفات الحضور واحد تلو اآلخر  - ١٤

  .وضبط الوقت االختیار 
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  .ن قبل لجنة الفرز م.امام الجمیعواحد تلو االخر فرز االصوات بدء  - ١٥
  )٥ملحق رقم (   .المعدة مسبقا االختیارن اسماء الفائزین  في محاضر یدوتنتائج االقتراع  و بدء اعالن - ١٦
مھام البقاء لمناقشتھم حول ات مجلس تعاون القریة /أعضاء  على الحضور ثم اطلب من األھالياشكر - ١٧

مطبوعة  طوالضواب واألدوارتلك المھام تكون  أنیفضل  (وادوار والضوابط المقترحة لمجلس تعاون القریة 
   . )٦ملحق رقم (                                         .)والعضوات لتبقى لدیھم  األعضاءوتوزع لجمیع 

  . اطلب من اعضاء مجلس تعاون القریة اختیار منسق للمجلس بطریقة توافقیة بینھم -١٨
كل الموارد والخدمات المتوفرة على مستوى ( ة موارد وخدمات القریة أداة خارطابدأ أالن بشرح  -١٩

یفرغھا الفریق في خریطة مصغرة و سالقریة إن وجدت خدمات وان لم توجد خدمات تذكر الموارد وتعك
عن تقریر العزلة التنموي یسلم لضابط التمكین  لبشكل بیانات ومعلومات عن المورد تكتب في تقریر مستق

  ) ١٢(ملحق رقم                                                                                     ).فیما بعد 
ومن ثم تفریغ البیانات .بحسب ماھو موضح في فصل االدوات   الخارطة االجتماعیةأداة تطبیق  - ٢٠

  .)١٣(ملحق رقم                                                والمعلومات في االستمارة الخاصة بذلك 
  : اتتنویھ

  
القریة ذات الكثافة السكانیة االكبر في اطار العزلة الواحدة یتم زیادة عضو واحد العضاء مجلس )١

تعاون القریة بغرض تحقیق التوازن الفردي اثناء العمل على مستوى العزلة واختیار اللجنة التنمویة في 
نسمة سیكون عدد ) ٢٥٠٠(اكبر قریة في العزلة وبلغ عدد سكانھا  العزلة مثال اذا كانت قریة س ھي

  .......وھكذا ).٨+٨(وباقي القرى یكون عدد اعضائھا ) ٨+٩(اعضاء مجلس تعاون القریة 
  
ال تتم بدء عملیة االقتراع اال بعد التاكد من اكتمال النصاب المطلوب لعدد المتقدمین للترشح كحد ادنى )٢

وبحسب ماھو موضح في جدول عدد االعضاء . ى بناء على عدد السكان فیھا في كل قریة من القر
  . المطلوب اختیارھم بناء على عدد السكان 

  
ھذا یتطلب أن یكون ( یتم إعداد كشوفات حضوراألھالي الختیار مجلس تعاون القریة من أصل وصورة ) ٣

  ).لدى الفریق ورق كوبون لتتم عملیة النسخ 
  
أن یتم تمثیل جمیع محالت القریة في مجلس التعاون وینبغي أن یوضح لألھالي  لیس من الضروري) ٤

  .انھ على جمیع الحاضرین أن یختاروا من یروه مناسبا بحسب الشروط المعروضة علیھم  
  
  .معا) نساء + رجال ( من الضرورة أن یكون اجتماع األھالي في اختیارمجلس تعاون القریة )٥
  

راعضاء وعضوات اقارب لضمان مشاركة اكبر للنساء على مستوى تحلیل یشجع االھالي الختیا)٦
  . الوضع في العزلة كونھا ستكون مع محرم لھا 

  
فلیس من العیب االنسحاب . في حال تعذراختیار مجلس تعاون القریة الي سبب خارج عن ارادة الفریق) ٧

  . من القریة وكتابة تقریر حول اسباب ومبررات االنسحاب
  
  .القریة تعاون تي الموارد والخدمات والخارطة االجتماعیة ترسم على قماش وتبقى لدى مجلس خارط)٨
والفترة مجلس تعاون القریة یتم تقسیم العمل في الیوم الثاني إلى فترتین الفترة الصباحیة انتخاب  -

  .المسائیة تطبیق األدوات 
على محضر االختیار باإلضافة إلى توقیع  فریق التوقیعالاطلب من عضو فریق المدیریة المشارك مع )٩

  .وكذلك توقیع لجنة الفرز.فریق الرئیس 
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  :والرابع  الیوم الثالث 

  : تقریر القریةاستكمال تحلیل وضع القریة وكتابة 
 .) الخارطة االجتماعیة  أداة+ خارطة موارد وخدمات القریة (  أداتياستكمال تطبیق )١
من مخرجات اداتي الخارطة االجتماعیة تقریر مبسط عن القریة  ن القریة ات مجلس تعاو/اعضاء  كتابة)٢

وبمساندة من الفریق بحیث یتولى كتابة والعضوات بحیث یتم توزیع االدوار بین االعضاء .وخارطة الموارد 
ة او ومات من لدیھ القدرة على القراءة والكتابة ومن ال یستطیع القراءة والكتابة یكون مقدم للمعلوملالمع

على ان .مؤكد لھا خاصة كبار السن سیكونوا بمثابة المرجعیة في تاكید المعلومات لما لدیھم من خبرات 
  .یشارك الرجال والنساء معا في ھذه المھمة 

  :تنویھ
غالبیتھم او جمیعھم امیین (في حال وجد ان اعضاء مجلس تعاون القریة غیر قادرین على كتابة تقریرالقریة 

خریجي  –معلمین (داخل القریة لمساعدتھم في المھمة مثل  منلمجلس االستعانة بخبرات من ا یطلب ) 
  ......). - خریجي جامعة  –ثانویة 

 :یتضمن المحاور التالیة ھیكل تقریر القریة 
   .) بحسب تقسیمات المصادر الثانویة لالعمار  كل نوع منیتضمن الفئات العمریة ( عدد سكان القریة  ♦
  .عدد االسر  ♦
  :الموارد والفرص  ♦
ý  الموارد الطبیعیة: 

  :ي الغطاء النبات
  .مشاكلھ –االنشطة المنفذة علیھ  –انواعھ –وصفھ 

  :مصادر المیاه العیون  
اما بالزمن او بالكیلومتر  رتقد(بعدھا عن اماكن السكن  ––اماكن تواجدھا  - ملكیتھا  –وصفھا   - اسم العین 

  .مشاكلھا  –طرق جلب الماء منھا  –یھا االنشطة المنفذة عل –استخدماتھا  –)
  :االراضي الزراعیة 

المزروعات وانواعھا  –االنشطة المنفذة علیھا   -)في الودیان ام مدرجات جبلیة (اماكن تواجدھا  –وصفھا 
  مشاكلھا  –
ý الموارد البشریة : 

 .الفئات العمریة وحجم كال منھا -
  )االنفاق -در الدخلمصا( ا السكان األنشطة االقتصادیة التي یمارسھ -
 .كل مھنة او حرفة  نسبةو.المھن أو الحرف الموجودة -
حجمھا في   –الفئات العمریة لكل إعاقة   –نسبة االعاقة لكل نوع  –أنواع اإلعاقة ( المعاقین  -

  .....).وضعھا الراھن من حیث التعلیم وجود ادوات ومعینات من عدمھ  - احتیاجاتھا –المجتمع 
ý عیةالموارد المجتم:  

 العادات – والنزاعات المشاكل – السائدة العالقات – فئة كل حجم)  طبقات(  المجتمعیة التركیبة -
 واألطر المنظمات - تأثیرھا   - وھواتفھم المؤثرة والشخصیات  الوجاھات -واألعراف والتقالید
 وطرق أسالیب – وصفھ – نوعھ – الثقافي الموروث.  وجدت ان المجتمع في العاملة المحلیة
 . حالیا علیھ الحفاظ
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 :ان وجدتالخدمات والبنى التحتیة  :ثانیا  ♦
 –المبنى المدرسي  – في كل فصل مع توضیح الذكور واالناث  عدد الطالب –نوعھ ( التعلیم  -

 –معدل االلتحاق  –التجھیزات المدرسیة الحالیة  –عام االنشاء  –جھة التدخل –حالتھ  –مكوناتھ 
مشاكل ومعوقات  –القوى العاملة ومؤھالتھم  عدد–رى المستفیدة من الخدمة عدد الق –التسرب 
 .)الخدمة

المنفذة تأریخ بدء  ةالجھ -وصف المبنى -وصفھا –الخدمة التي یقدمھا  –نوع المرفق ( الصحة  -
 -التجھیزات المتوفرة -متوسط عدد المترددین على الخدمة  –عدد المستفیدین من الخدمة  –الخدمة 

الحلول المجتمعیة الحالیة لمعالجات  –اإلمراض المنتشرة اكثر  -قوى العاملة ومؤھالتھاالعدد
 المشاكل والمعوقات   –) تكالیف نقل المریض+ كم المسافة ( للقریةاقرب خدمة صحیة  –اإلمراض 

 –طرق حفضھا مدي كفایتھا  –وسائل جلبھا  -ملكیتھا -استخداماتھا - وصفھا -مصادرھا( المیاه  -
في دور المجتمع  -جھة التنفیذ –مشاریع المیاه المنفذة  –لول المجتمعیة الحالیة لسد حاجتھم منھا الح

 .المشاكل والمعوقات  –عدد المستفیدین من المشروع  –مشاریع المیاه 
دور المجتمع  -عدد المستفیدین منھا  - عام التنفیذ -جھة التنفیذ  - طولھا  -نوعھا–وصفھا ( الطرق  -

أجور وسائل النقل  –كثافة حركة السیارات  –القریة وسائل النقل التي تمر في  - لتھا حالیاحا –فیھا 
 .المشاكل والمعوقات  –السلع والمنتجات التي تنقل عبرھا  –

 .)مشاكل ومعوقات الخدمة   – - عدد االسر المستفیدة  –تأریخ دخولھا المنطقة  –نوعھا ( الكھرباء  -
مشاكل ومعوقات الخدمة  –تأریخ دخولھا المنطقة  -سر المستفیدة منھا عدد اال –نوعھا (االتصاالت  -

( 
 –البعد او القرب /الموقع  –حجم الحركة فیھ  –السلع المتوفرة  –النشاطات الممارسة ( األسواق  -

 .)المشاكل والمعوقات 

واالتف اق عل ى   اللھ ا  لت ي س یتم العم ل م ن خ    مھمتھم خالل المرحل ة القادم ة واآللی ة ا   ات /  للمندوبیناشرح ) ٣
  . الراھن للعزلة  بھدف تحلیل الوضع القرى ات /مكان متوسط لحضور جمیع مندوبي 
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  :تنویھ 
من نتائج تطبیق اداتي ھي كل المعلومات الخاصة بتحلیل الوضع على مستوى القریة  )١
ب التنفیذیة بالمجلس مدراء المكات+ خارطة خدمات وموارد القریة + الخارطة االجتماعیة(

  ).المصادر الثانویة التي بحوزة الفریق + المحلي اعضاء فریق المدیریة 
  
یتم كتابة تقریر القریة من اصل وصورة ھذا یستدعي ان یكون مع الفریق كربون اثناء ) ٢

على ان تبقى النسخة االصلیة العضاء مجلس تعاون القریة .عملیة كتابة النسخة االصلیة 
  .تسلم  للمشرف المیداني لالستفادة منھا اثناء العمل على مستوى العزلة والصورة 

  
یوقع منسق مجلس تعاون القریة باالضافة الى توقیع احد اعضاء الفریق على كل صفحة )٣

من صفحات التقریر لضمان عدم التالعب او التغییر بالبیانات والمعلومات الواردة في التقریر 
 ) .الصورة + االصل (ى النسختین من اي طرف من االطراف عل

في آخر یوم من العمل في القریة یتم االتفاق مع المندوب والمندوبة على المكان المتوسط )٤ 
  .في العزلة الجتماع جمیع المندوبین بغرض تحلیل الوضع على مستوى العزلة

  
ناسب واستشارة من فریق فیتم التنسیق بین الجمیع الختیار المكان الم أكثركان ھناك  إذا )٥

ی تم اخ ذ أرق ام تلفون ات     م ن قری ة    أكثرالفریق سیعمل في  أنفي حال .عضو السلطة المحلیة 
  )موعد التحلیل على مستوى العزلة المندوب والمندوبة حتى یتم إخبارھم ب
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  :المخرجات المتوقعة 
 تعتبر بمثابة الدلیل للفریق( أخرى عزل أو قرى مع تداخلھا وحدود وأسماءالمحالت كروكي مخطط •
  . في القریة )الالعبین الرئیسیین ( المؤثرة الشخصیات أھمقائمة ب •
  . األھالي الجتماع المالئمة األوقات •
 . االجتماعات لعقد المناسبة األماكنب قائمة •
  .أھالي القریة   اجتماع •
 .لفئات المختلفة  في القریة  لتمثیل  •
  . للعزلة  دوبین والمندوباتوالمنالقریة  تعاون مجلس انتخاب •
 .تقریر قریة  •

    مؤشرات النجاح
 .أثناء التجوال  القریة عدد المشاركین من أبناء  •
 . المجتمعیة التركیبة حیث من لمنطقةل ھوصفصراحة المجتمع و •
  .  والنساء واالنتماءات الفئات لمختلف تمثیلھم ومدى الفعالیات ھذه في الحاضرین عدد •
  . القبلیة الخالفات وذوبان لحزبیةا المماحكات غیاب •
  .  االجتماعات عقد أماكن على االتفاق •
  .   المجتمع فئات كافة مع االجتماعات األعیان حضور •
 . والمندوبین والمندوبات مھام وادوار مجلس القریة اقرار  •
 . توقیعاتھم على محضر االنتخاب  •
 . انجاحھم لعملیة االقتراع السري  •
  .معا في انتخاب مجلس القریة ) نساء+رجال (األھاليحضور  •

  
  

 الثاني الفصل
   لجنة العزلة اختیاروتحلیل الوضع  مرحلة: المرحلة الثانیة 

  
  : في ھذه المرحلة  أھدافنا

 . للعزلة  الحالیة األوضاع وتحلیل تقییم •
 .العزلة أولویات وترتیب تحدید •
 .  قائمة مشاریع العزلة عمل  •
  . ةإعداد التقریر التنموي للعزل •
 .لجنة العزلة اختیار •

  
  :الفترة الزمنیة للمرحلة 

  أیام ) ٩(
  

  : خطوات التنفیذ المیداني
حضور االجتماع من خالل التواصل قبل بدء للمندوبات وا التأكید على جمیع المندوبین )١

 .االجتماع بیوم واحد 
ماھو  بحسبیومیا الى الموقع المتفق علیھ ات /لمندوبین لنقل ا تامین وسیلة مواصالت )٢

 .متعارف علیھ في المنطقة 
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من خالل خطة  ةمن قبل رئیس العزلفي حال وجد اكثر من فریق فرق التوزیع األدوار بین  )٣
 .یام ا)  ٩(توضح فیھا االنشطة المطلوب تنفیذھا خاللعمل 

التاكد من وجود كافة تقاریرالقرى وتجھیزھا النھا ستكون ھي مدخالت لتحلیل وضع العزلة  )٤
 .لیل اوضاع القرى بناء على تح

ات القرى من خالل كشف الحضور ومقارنتھ /من حضور جمیع مندوبي  التأكد )٥
 .مجالس تعاون القرى  اختیاربمحاضر

) فترة بعد الظھر +صباحا(ایام یكون على فترتین ) ٩(العمل مع المندوبین والمندوبات خالل  )٦
مندوبات في تامین االحتیاجات التنسیق بین المشرفین على العمل والمندوبین والعلى ان یتم 

 . خالل الفترة المحددة  ) شرب +اكل ( من 
العزلة  تبدو كیف أي(  وھو تحلیل وضع العزلة .ات /توضیح الھدف من اجتماع المندوبین  )٧

  )ومشاكل؟ ومعوقات وخبرات وفرص مصادر من المجتمع یمتلكھ ما( وكذلك.)   حالیا
 .ات خالل المرحلة القادمة ومناقشتھ واقراره /المندوبین عرض البرنامج الزمني للعمل مع )٨
القسم الخاص باالدوات في أطار ھذا التي سیتم تطبیقھا كما ھي موضحة في  لالدواتشرح موجز )٩

- التدرج حسب الثروة –في العزلة والفرص خارطة الموارد والخدمات (واألدوات ھي  .الدلیل 
جدول تحلیل المشاكل واألسباب والحلول  –تجاھات تحلیل اال –للمجتمع  يالتنظیمالمخطط 

 )الزوجي /التدرج التفضیل –شجرة المشكالت واألھداف /
ند عالتي ستساعد كثیرا یومیة وعمل خالصات ات العزلة /مندوبي األدوات مع تنفیذ البدء في )١٠

 .بمراجعة الفریق یومیا للمعلومات وتفریغ البیانات كتابة التقریر النھائي 
ھذا النشاط سیساعد .تحدید نقاط القوة والضعف للعزلة بناء على مخرجات ونتائج االدوات المنفذه  - ١١

اداة والتي سوف تفید عند تطبیق  المندوبین والمندوبات في تحدید المشكالت في كل مجال من المجاالت
  .جدول تحلیل المشكالت 

تم األولیة التي  توتأكیدھا بالبیانا.لیل االدوات بناء على نتائج تحكمجاالت تحدید احتیاجات العزلة  - ١٢
 .  التي جمعت من المصادر الثانویة  االستفادة من مؤشرات العزلةجمعھا قبل النزول المیداني و

 .العزلة احتیاجات لترتیب التدرج التفضیلى  أداةتطبیق  - ١٣
یتم مناقشتھم للخروج بقائمة  احتیاجات المندوبین والمندوباتأولویات ھناك اختالف بین  أنحدث  إذا

للخروج بقائمة أولویات الفریق مع یتفق علیھا  مناسبة  آلیة بأي.الجمیع احتیاجات موحدة یوافق علیھا 
 .من خالل تعبئة المصفوفة التالیة .یجمع علیھا الطرفین 

  المبررات   الترتیب  عدد النقاط    كقطاعاالحتیاج   م
        صحة   
        تعلیم   
        طریق   
  .........        
  .........        
  ..........        
  
من .االحتیاجات الخاصة بالعزلةأولویات لقائمة .جدول تحلیل المشكالت واالسباب والحلول  أداةتطبیق  - ١٤

 :خالل تعبئة المصفوفة التالیة 
الحلول   اآلثار   األسباب    القطاعالمشكلة في 

  المقترحة 
مساھمة 
  المجتمع 

اي تعلیم (لة المحوریة في التعلیم ماھي المشك
مشكلة  –ذكور ام اناث  –اساسي ام ثانوي 

بعد المدرسة او ازدحام الفصول او بیئة غیر 
  ..........مناسبة للتعلیم او

        

        وعورة (ماھي المشكلة المحوریة  في الطریق 
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  .... -طریق ال یوجد  -خطورة –ضیق  –
بعد (ماھي المشكلة المحوریة في الصحة 

عدم وجود طریق  –المراكز الصحیة القائمة 
ضعف  –لتسھیل وصول خدمة الصحة 

الخدمات الحالیة بسبب نقص الكادر او ضعف 
نقص في االدوات  –في اداء الكادر 
  .....والتجھیزات او 

        

.......................  
  

        

من خالل طرح  تم صیاغتھا من قبلھمالتي ی مناقشة المندوبین والمندوبات في المشاكل المحوریة- ١٥
حتى نصل الى جوھر المشكلة الحقیقي وال نكتفي فقط بظواھر المشكالت التي متتالي االسئلة بشكل 

  .عادة ما یسارع االھالي للتعبیر عنھا 
والتي سیتم ادراجھا .توضیح الفریق للمندوبین والمندوبات بعدد المشاریع المتاحة للعزلة   -١٦ 

احتیاجات قائمة ھي باقي المشاریع تظل التنمویة الخماسیة للمجلس المحلي على ان ضمن الخطة 
  .وخاصة اثناء عمل الخطة على مستوى المدیریة.للعزلة یتم الرجوع لھا متى ما استدعت الضرورة 

ومناقشة المندوبین )ان وجدت (عرض المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ الخاصة بالعزلة - ١٧
النھا ھي جزء اساسي في حل .لھا والتوضیح بان االولویة تكون لتلك المشاریع والمندوبات حو

  .ومعروف من ھو ممولھا .المشكلة المحوریة خاصة وانھا  معتمدة ومخصص لھا تمویل 
ھمیة التفكیر في تفعیل المرافق الخدمیة القائمة عوضا عن التفكیر في انشاء مرافق شرح ا - ١٨

او ترمیم ائمة واضافة فصول لھا افضل من التفكیر في بناء مدرسة ترمیم مدرسة ق(جدیدة مثل 
وحدة صحیة وتوفیر التجھیزات والمعدات الناقصة افضل من التفكیر في بناء وحدة صحیة جدیدة 

لدى الجھات كون البناء بحاجة الى نفقات تشغیلیة وكادر توظیف قد ال تتوفر في مثل ھذه الحاالت 
    .........)افق المعنیة بتشغیل تلك المر

 :على النحو التاليعرض ومناقشة معاییر أولویات المشاریع  - ١٩
ü  المشروع الذي یتبع قطاع (بعض المعاییر الفنیة التي من أھمھا أولویة المشاریع المترابطة

مثال تنموي معین ولكن یمكن أن یمتد أثره لمعالجة فجوة تنمویة في قطاع تنموي أخر
 )....ب الصحي او التعلیم او یسھل نقل الماء وھكذامشروع طریق یخدم الجان

ü  عزلةممكن من القرى والسكان في ال راكبر قداألولویة للمشاریع التي تخدم. 
ü اعادة .المشاریع القائمة والتي تحتاج إلى تفعیل أو استكمال، تجھیز، تأثیث، توفیر كادر

 .توزیع للكادر 
ü  وقید التنفیذ .المشاریع المتعثرة. 

ندوبات في كل حل من الحلول المطروحة من قبلھم ومدى منطقیة الحل المطروح مقشة المندوبین والمنا - ٢٠
وضع المندوبین والمندوبات بناء سد لتغذیة میاه العیون ولم یرد في ( ومقارنتھ بنتائج تحلیل الوضع مثال 

ان  او لسنوات االخیرة ان من مشاكل العیون الجفاف بشكل ملفت للنظر خالل الخمس اتحلیل وضع العزلة 
كم  طالب ؟٢٠٠والمستفیدین ھم ما فصل مدرسي لمدرسة  ١٢اضافة  - لمنطقة غیر صالحة القامة سدودا

عدد الفصول الحالیة ؟ كم عدد المستفیدین ؟ ماھي المساحة المتوفرة لالضافة ؟ماھي المبررات المنطقیة 
كل ما وضع من قبل المندوبین والمندوبات ھو  بمعنى ان لیس....) الضافة ھذا الكم الكبیر من الفصول 

  .وربطھ بنتائج تحلیل وضع العزلة .مسلم بھ ولكن بحاجة الى المناقشة والمنطقیة في الطرح والواقعیة 
) مشروع (إذا وجد أكثر من حل مقترح  .ضمن االحتیاج الواحد  الحلول المقترحة  أولویات ترتیب - ٢١

  .ضمن األولویة الواحدة 
 المشاریع  ةمحضر قائم على وتوقیھم الحاضرین جمیع اتفاق على بناء مشاریع العزلة قائمة  بةكتا- ٢٢

 )٧ملحق رقم (                         .التوقیع على المحضر فریق المدیریة  عضو من والطلب
ممكن من التركیز أثناء الحلول المقترحة على عدد المستفیدین فكلما كان المشروع یخدم اكبر قدر - ٢٣

  .القرى والسكان كانت فرصتھ في أن یكون أولویة أكثر من غیره 
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 :  تنویھات 
  .ات على مستوى العزلة / من اجمالي عدد المندوبین % ) ٩٠- ٨٠(تطبیق األدوات مع ما الیقل عن   )١
 
وبات في مجموعة أخرى بغرض یتم تطبیق األدوات وتحلیل الوضع مع المندوبین في مجموعة والمند )٢

  .مقارنة النتائج التي ستساعد في تأكید للبیانات 
  
في حال تغیب مندوب او مندوبة اكثر من یومین یتم التواصل من قبل الفریق مع منسق عام مجلس  )٣

ة ممن حصل على المرتبة الثانیة لیكون بدیل عن /تعاون القریة  الذي سیقوم بدوره في ابالغ العضو
  . ة المتغیب على ان یعمل مجلس تعاون القریة محضر بذلك/العضو

  
ینبغي أن یتم االتفاق من قبل المندوبین والمندوبات على احتیاجات العزلة أوال كقائمة نھائیة وھنا یجب )٤

ولیس كمشاریع النھ عادة یختلف األھالي في ماھو كقطاعات االنتباه أثناء صیاغة االحتیاجات  ان تصاغ 
االحتیاج في مجال التعلیم ولكن المشاریع قد ( مثال  القطاعتلفوا في خمن االحتیاج ولكن ال یالمشروع ض

وھذه الخطوة ستساعدك كثیرا في ترتیب أولویات ......) وھكذا .....تكون مجمع ثانوي او مدرسة بنات 
  .االحتیاجات للعزلة 

  
لتعلیم والصحة ینبغي ان ینتبھ الفریق في مجال االمندوبین والمندوبات اثناء وضع الحلول من قبل )٥

لرجوع الى معاییر من خالل ا) .الصحة+التعلیم (لمدى مطابقة المشاریع المطروحة لمعاییروزارتي 
 –وحدة صحیة (الخارطة المدرسیة في بناء المدارس ومعاییروزراة الصحة في اعتماد نوع المرفق 

  .اء على عدد السكان بن) مركز امومة وطفولة  –مستشفي ریفي  –مركزصحي 
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یكتب محضر قائمة المشاریع من أصل وصورة تترك الصورة للجنة العزلة فیما بعد واألصل ترفق )٦
  .للعزلة  يبالتقریر التنمو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :للعزلة  التنمویة اللجنةاختیار اجتماع
  .فقط  ات العزلة /مندوبي االجتماع یعقد مع  -
 .القریة التوقیع  –تتضمن االسم رباعي الصفة ات /المندوبین  اءتجھیز كشوفات حضور بأسم -
  .على ورق فلیب تشارت للعزلة عضو اللجنة التنمویة اختیارتجھیز شروط ومواصفات  -
 .على ورق فلیب تشارت للعزلة تجھیز الھیكل الخاص باللجنة التنمویة  -
 .ارت تجھیز ضوابط ومحددات اختیار اللجنة التنمویة على ورق فلیب تش -
 .للعزلة  اللجنة التنمویةمحضراختیارتجھیز -
 –رموز للمرشحین  –صندوق االقتراع ( ن عملیة اختیار لجنة العزلة متجھیز كافة متطلبات  -

   .مكتوبة على ورق  فلیب تشارتاالختیارجداول مكتوبة بالخانات المطلوبة لعملیة 
  :أھم نقاط االجتماع 

 .ات موقعین على كشوفات الحضور /ن المندوبیالحاضرین من التأكد من أن  •
 .حاضرین في االجتماع غالبیة المندوبین والمندوبات  التأكد من •
وماھو الدور الذي ستقوم بھ  للعزلة  اللجنة التنمویةاختیار  ات ألھمیة عملیة /المندوبین تذكیر  •

 .و اللجنة ضتتوفر في ع أنالشروط والمواصفات التي یفترض  بأھموإعادة التذكیر 
 )٨ق رقم حمل(                                    .عرض مھام وادوار لجنة العزلة •
 )٩ملحق رقم(                               التنمویة باللجنة الخاص الھیكل عرض •
وكما .للجنة  األساسیةیمثلوا القاعدة  بأنھمات الذین لم یترشحوا /توضیح دور باقي المندوبین  •

  .ام المندوبین والمندوبات ھي محددة في مھ
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بفتح باب الترشیح مرة واحدة ومن ثم  إماباالتفاق مع الحاضرین بدء عملیة الترشیح واالقتراع  •
، التي حصل علیھا كل فرد  األصواتفیما بعد بحسب عدد  األدوارالفرز على ان یتم  توزیع 

 األدواریلیھ توزیع لمقررایلیھ  األصوات اعلياللجنة ھو من حصل على  عام  مثال یكون منسق
،  فتح باب الترشیح لكل دور بشكل مستقل  أو، بالتراضي  األعضاءفي االختصاصات بین باقي 

ومن ثم الفرز وھكذا اختیار المقررمنسق  اللجنة ومن ثم الفرز بعد ذلك اختیارمثال 
 )  ١٠( رقم محلق       .المحددة في الھیكل   األدوارحتى االنتھاء من جمیع ............

  . االقتراع نتیجة إعالن •
 المحضر علىالمندوبین  جمیع وتوقیعللعزلة  التنمویة اللجنةاختیار محضر تعبئة  •

  )١١ملحق رقم (                                                                             
بحیث یوقع بالمدیریة  الطلب من عضو المجلس المحلي تعمید المحضر من المجلس المحلي •

 .خالل تواجد الفریق في المنطقة 
 .االختیارالحاضرین موقعین على محضر  من جمیع لتأكدا •
  :إلنجاح المرحلة تنبیھات 
 .هحد على قریة  لكل ولیس ككل للعزلة الشاملة النظرة •
 .اال بحضور غالبیة المندوبین والمندوبات اللجنة التنمویة اختیارال یتم عقد   •
 .إلى الیوم التالي االختیاریتم تأجیل  لم یحضرغالبیة المندوبین والمندوباتل في حا •
 . بالمدیریةوالمؤشرات الخاصة  العزلة مستوى على التنمویة ولویاتاألتوافق من  التأكد •
في حال ان االولویات لم تتوافق مع مؤشرات المدیریة یتم المناقشة مع المندوبین حول اسباب  •

  .ذكر اسباب ومبررات عدم التوافق مع ھذا االختالف 
  
  
  
 

  :ثانیا 
  :على ان یكون التقریر  كتابة التقریر التنموي للعزلة

ý  البشریة –البنى التحتیة ( مجاالت التنمیة یعكس الصورة التنمویة للعزلة ككل في جمیع– 
تجمیع لالستنتاجات واالحصاءات ( وبشكل واضح وملخص )االقتصادیة  –االجتماعیة 

 اعضاء مجالس تعاون القرى  من خالل تحلیل الوضع معومات الرئیسیة التي توصلت الیھا والرس
ý  یحتوي على نقاط القوة والضعف للعزلة. 
ý  یحتوى على خارطة الموارد والفرص والخدمات للعزلة ككل  . 
ý   والمندوبات  التوصل الیھا مع المندوبینلعزلة التي تم ا مشاریع قائمة یحتوي على . 
ý على محضر اختیار اللجنة التنمویة للعزلة  یحتوي. 

  :تنویھ
ý  المصادر الثانویة من مسوحات مثل + العمل المیداني ( المعلومات في التقریر یكون مصدرھا

مدراء  -نتائج دراسة التحلیل المؤسي لدیوان المدیریة  -مسح االسرة –مسح زراعي تربوي 
ساھمت في الحصول على تلك البیانات او اخرى اي مصادر +المكاتب التنفیذیة بالمدیریة 

 ).المعلومات 
ý  ینبغي االشارة اثناء كتابة اي بیانات او معلومات الى مصدر الحصول علیھا.  

 
 :ھیكل التقریر الخاص بالعزلة  •
 :الغالف  •

 .....محافظة ....المجلس المحلي بمدیریة –الترویسة باسم وزارة االدارة المحلیة  -
 ......مدیریة ...... موي لعزلة التقریر التن:العنوان  -
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 .........مندوبي ومندوبات عزلة :معدو التقریر -
 .مساندة فنیة من الصندوق االجتماعي للتنمیة  -
 .تكتب نھایة صفحة الغالف .العام الذي نفذت فیھ الدراسة  -

 الفھرس /المحتویات •
 :)رقم التلفون  –الصفة –االسم (المشاركین في إعداد التقریر •

 .ندوبین والمندوبات المشاركین في كتابة التقریر اسماء الم -
 .عضو فریق المدیریة  -
 . استشاریي الصندوق  -

 :مقدمة  •
وتكون عامة ومختصرة تحدد فیھا منطقة الدراسة المندوبین والمندوبات المقدمة تكتب من قبل  -

 والفترة الزمنیة للعمل .وتحضیرات العمل الخاصة بالدراسة المیدانیة 
التقریر بدون تفاصیل وانما خالصة عامة تحتوي على ارقام ونسب لكل بند من ملخص عام عن  -

 .بنود التقریر دون اي تفاصیل تذكر 
 :)بشكل مختصر(المنھجیة المستخدمة في الدراسة   •

ومخرجات كل مرحلة والصعوبات ) العزلة –القریة (مراحل العمل المیدانیة على مستوى  -
 .وطرق التعامل معھا الحلول  

  :للعزلة مات والخصائص العامة الس •
v الموقع والمساحة: 
ü  حدود العزلة. 
ü التقسیم  – التقسیم اإلداري –إلیھا  ھالطرق المؤدی –بعدھا عن مركز المدیریة  - الموقع

 .)  االنتخابي 
ü  بشكل عامخصائص وممیزات العزلة. 
ü المساحة: 

 ،...ء والمناطق الحضریة مساحة األراضي الزراعیة ،الرعویة والحراجیة،المرتفعات ،الصحرا -
 

v السكان والمؤشرات الدیموغرافیة: 
ü  عددالسكان. 
ü  الكثافة السكانیة. 
ü  القرى التوزیع الجغرافي للسكان على مستوى العزلة بناء على توزیعھم في . 
ü الفئات المھمشة(التركیبة االجتماعیة(. 
ü متوسط عدد أفراد االسرة. 
ü  توزیع السكان حسب الفئات العمریة. 
ü ن تركز السكانأمكا. 
ü معدل النمو. 
ü  معدل الوفیات. 
ü نسبة الفقر بین السكان وعددھم. 
ü معدل البطالة(عدد العاطلین عن العمل( 
ü اسبابھا-)خارجیة- داخلیة(الھجرة 
ü األمیة 
ü  البطالة /الفقر/مؤشرات العزلة في مجال السكان. 

v  االطر المؤسسیة في المدیریة: 
 .السلطة المحلیة  -
 .االجھزة التنفیذیة  -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
٤١ 

 

 .منظمات المجتمع المدني  -
 .شركاء التنمیة  -

 
v  أھم الموارد التنمویة في العزلة 
v خارطة الخدمات األساسیة للعزلة. 

 
ü موارد طبیعیة : 

ý  الطبوغرافیا: 
 .الھضاب-سلسلة الجبال/الینابیع/األنھار /األودیة  -
 المناطق الساحلیة واألراضي المرتفعة  -

ý  الجیلوجیا والتربة:  
 .الضخورالمعادن ، أنواع  -
 .األراضي الخصبة ومساحتھا–أنواع التربة   -
-انجراف تربة-تملح- زحف رمال(االراضي المتصحرة -

 ).تدھور مدرجات
ý  ابار  –غیول –عیون (: السطحیة والجوفیة(: 

طرق جلب  – ھموقع – ھملكیت -  ھوصف – المورداسم ا -
متوسط المسافة عن القرى  – ھاستخدمات –منھالماء 

  ومعوقات المورد  مشاكل –ام موسمیة  دائمة –المستفیدة 
 

ý  الغطاء النباتي: 
مناطق -تدھورمناطق رعویة - تدھور الغطاء النباتي -

األنواع -النباتات االقتصادیة-أنواع االشجار- غابات
 .المھددة باالنقراض

 
ý  االحیاء البحریة:  

 .مناطق االصطیاد  -
 طرق الصید- االحیاء البحریة -
 طرق الحمایة وتنظیم الصید -
 ة المخزون السمكيكمی -

ý المواقع االثریة والسیاحة : 
 .المواقع التاریخیة  -
 .المواقع األثریة -
 .المناطق السیاحیة -
 .المناظرالطبیعیة -
 .الصحارى  -
 .الشواطئ -
  الینابیع الساخنة والكبریتیة -

ü  موارد بشریة: 
مع تحدید النسبة من انواع الموارد البشریة من حیث مؤھالت ومھن وخبرات  -

  .كل نوع 
مع تحدید  ع الموارد البشریة بحسب الفئات العمریة على مستوى العزلة توز -

  .النسبة لكل فئة 
  .حجم ونسبة توزع الموارد البشریة بحسب الفئات العمریة  -
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مع تحدید النسبة لكل توزع الموار البشریة من حیث المؤھالت التعلیمیة  -
  .مؤھل 

  ید النسبة لكل مستوى مع تحدتوزع الموارد البشریة بحسب المستوى المعیشي  -
  .مع تحدید النسبة ).وغیر العاملة   –العاملة ( توزع القوى البشریة  -
خلقیة (طبیعة االعاقة / النوع الجنس /الفئات العمریة / نوع االعاقة (المعاقین  -

الخدمة المقدمة للمعاقین على مستوى  –االحتیاج  –) ام ناتج عن حادث 
  ).العزلة 

  
ü موارد مجتمعیة: 
v  المورث الحضاري 

 التركیبة االجتماعیة للمجتمع من حیث االسر القاطنة  -
 –اماكن تواجدھا  –عددھا   -وصفھا  –نوعھا (االثار القدیمة  -

 )مشاكلھا  –كیفیة الحفاظ علیھا 
مدى االلتزام  -اماكن تواجده –وصفھ  -نوعھ(المورث الشعبي  -

 )مشاكلھ  –بھ حالیا 
كیفیة الحفاظ  –مواقعھا  –صفھا و(المناطق السیاحیة الطبیعیة -

 )مشاكلھا  –علیھا من قبل االھالي 
ü  موارد اقتصادیة:  

 انواع الموارد االقتصادیة ونسبة كل مورد في تحقیق الدخل
 االنتاج النباتي -
 االنتاج الحیواني -
 المنتجات الحراجیة -
 تربیة النحل -
 الخدمات الزراعیة  -
 تسویق المنتجات الزراعیة والصعوبات -
 ة الصناع -
 السیاحة  -
 .القطاع الخاص -

  أھم الخدمات والبنى التحتیة
  خدمات التنمیة البشریة

ý  التعلیم:  
v  اوال التعلیم االساسي والثانوي: 
v  اساسي (نوعھا  –اسم المنشاءة ( الحدیث عن المنشاءة التعلیمیة بشكل من التفصیل من حیث– 

وصف  –الجھة المنفذة  –اء تاریخ االنش –حكومي ام خاص ) ریاض اطفال  - مختلط –ثانوي 
القرى  –الحالة الراھنة للمنشاءة  –..) عدد الفصول وجود المرافق (المنشاءة من حیث 

عدد  - )مسائیة-صباحیة(العمل في المنشاءة  –متوسط المسافة عن المستفیدین  –المستفیدة منھا 
 –لكل مرحلة ) اناث  –ذكور (معدل االلتحاق  - منشاءة تعلیمیةفي كل )اناث- ذكور(الطالب

في كل )اناث-ذكور(عدد المدرسین  -لكل مرحلة من المراحل ) اناث  –ذكور (نسبة التسرب 
خارج /عدد المدرسین من داخل -لكل منشاءة على حدة مع توضیح التخصصات  مرحلة

مساھمة   -نوع التاھیل المقدم للكوادر التعلیمیة مع توضیح الجھة المنفذة للتاھیل  -المدیریة
 .دور مجالس االباء واالمھات في التعلیم  - جتمع في التعلیممال
v  المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في قطاع التعلیم یتم اخذھا من المجلس المحلي بالمدیریة. 
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v  بشكل عام ) ثانوي +اساسي (اھم مشاكل قطاع التعلیم. 
v  ثانویة من المصادر ال) الثانوي  –االساسي (مؤشرات العزلة في مجال التعلیم. 
v  ثانیا محو االمیة وتعلیم الكبار: 

 
v  الجھة  –تاریخ االنشاء  –اسم المركز (بشیئ من التفصیل األمیة وتعلیم الكبارالتحدث عن محو

وصف المركز من حیث  –ات من المركز /عدد المستفیین  –نوع الخدمة المقدمة  –المنفذة 
عدد العاملین  - )اھلي  –خاص  –كومي ح(تابعیة المركز  -الحالة الراھنة للمركز –المبنى 

مساھمة  – )متعاقد  –ثابت (التوصیف الوظیفي  – مع توضیح المؤھالت) اناث -ذكور (
 . المجتمع في محو االمیة 

v  اھم مشاكل قطاع محو االمیة وتعلیم الكبار. 
v  مؤشرات العزلة في مجال محو االمیة وتعلیم الكبار من المصادر الثانویة 
v   لیم المھني والفنيالتعثالثا 
v  الجھة المنفذة  –تاریخ االنشاء  –اسم المنشاءة (التحدث عن التعلیم المھني بشیئ من التفصیل– 

الحالة الراھنة  –وصف المنشاءة من حیث المبنى  –ات /عدد المستفیین  –نوع الخدمة المقدمة 
عدد  - ات /دین النطاق الجغرافي للمستفی - )اھلي  –خاص  –حكومي (تابعیة المنشاءة  -

 .مع توضیح المؤھالت ) اناث -ذكور (العاملین 
v  اھم مشاكل قطاع التعلیم المھني والفني في العزلة. 
v  مؤشرات العزلة في مجال التعلیم الفني والمھني من المصادر الثانویة. 
v ان وجد فروع لبعض الكلیات :التعلیم الجامعي  

ý  الصحة:  
v اطفال-ساءن-رجال(االمراض المنتشرة بین السكان(. 
v  طرق التعامل مع االمراض المنتشرة في المنطقة في حال عد اللجوء الى المرافق الصحیة. 
v  مستشفى ،نوع المنشاءة  مركز صحي  -اسم المنشاءة ( الحدیث عن كل منشاءة صحیة من حیث

ة الخدمات المقدم–الجھة المنفذة  –تاریخ االنشاء - وطفولة امومة مراكز ،وحدة صحیة  ، ریفي
الحالة الراھنة  –وصف المنشاءة  –عدد المترددین على الخدمة  –ات /عدد المستفیدین –

 -ات /متوسط المسافة عن المستفیدین  -)قطاع خاص  - حكومي - نوع المنشاءة ( –للمنشاءة 
االحتیاجات المطلوب توفیرھا  -عدد العاملین مع توضیح المؤھالت  - التجھیزات المتوفرة 

 .بشكل افضل لتقدیم الخدمة 
v  اعشاب،(تقلیدي- خیري- أھلي–حكومي (ةمخازن أدوی–صیدلیات(..... 
v  اھم المشاكل والصعوبات في قطاع الصحة. 
v المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في مجال الصحة یتم اخذھا من المجلس المحلي بالمدیریة. 
v  یتم اخذه من المصادر الثانویة (مؤشر العزلة في مجال الصحة( 

 :لبنیة التحتیة خدمات ا
ý  نوع  – المشاریع في مجال میاه الشرب –طرق الحصول على میاه الشرب (میاه الشرب

المسافة  – عدد المستفیدین من المشروع  -الوضع الراھن للمشروع –الجھة المنفذة  -المشروع 
 .مشاكل المشاریع القائمة ان وجدت  –بالنسبة للمستفیدین من المشروع 

 رة وقید التنفیذ في مجال المیاه من المجلس المحلي بالمدیریة المشاریع المتعث  -
 )مؤشر العزلة في مجال میاه الشرب من المصادر الثانویة   -

ý نظام الصرف الصحي المتبع في  –المرتبطة بنظام صرف صحي عدد المساكن (الصرف الصحي
مع التوضیح  –بدون  –الى مجاري السیول  –جوار المنازل  –بیارات مفتوحة ام مغلقة (العزلة 

 .ان وجدت .المشاریع في مجال الصرف الصحي  - )النسبة لكل نوع من االنواع 
 .مؤشر العزلة في مجال التغطیة بخدمة الصرف الصحي من المصادر الثانویة  -
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ý عدد المساكن الغیر –عدد المساكن المزودة بالكھرباء  -تاریخ دخول الكھرباء للمنطقة (الكھرباء
نسبة التغطیة على مستوى  - )اھلي  –خاص  –حكومي (نوع المشروع  –اء مزودة بالكھرب

 .العزلة 
 .المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في مجال الكھرباء  -
 .اھم مشاكل قطاع الكھرباء  -
 . مؤشر العزلة في مجال التغطیة بخدمة الكھرباء من المصادر الثانویة -

ý دور االھالي  –الجھة المنفذة  –تاریخ االنشاء  –عدد المستفیدین  –طولھ  –نوع الطریق (الطرق
 اجور النقل للفرد الواحد  –حركة السیارات  –الحالة الراھنة للطریق  –في الحفاظ على المشروع 

 .المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في مجال الطرق من المجلس المحلي بالمدیریة  -
 .اھم مشاكل ومعوقات الطرق  -
 .اعھا المختلفة على مستوى العزلة اجمالي اطوال الطرق بانو -

ý مشاكل قطاع   - نسبة التغطیة في خدمة الھاتف الثابت  –االنواع (خدمات االتصاالت والبرید
 ) .االتصاالت 

 .مؤشر العزلة في مجال التغطیة بخدمة االتصاالت من المصادر الثانویة  -
ý أنظمة إدارة الموارد المائیة: 

استخدامات االھالي  –عدد السكان  –لمستفیدة القرى ا –ملكیتھ -طبیعة المصدر ( -
وسائل جلب الماء من  –كمیة المیاه  – ینمتوسط المسافة للمستفید –للمصدر 
 ).وحالتھا الراھنةالمتبعة في توزیع وتنظیم مصدر الماء النظم التقلیدیة  -المصدر

 .اھم مشاكل الموارد المائیة  -
 ئیة من المجلس المحلي بالمدیریة لموارد الماالمشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في مجال ا -

ý  المسالخ،مقالب المخلفات الصلبة:صحة البیئة 
 
ý  خدمات التنمیة االجتماعیة 

حاالت  –حاالت الضمان المستفیدة (الرعایة االجتماعیة وشبكة األمان االجتماعي -
 ) الضمان المستحقة 

 ..مكتبات ،متاحف،مراكز شبابیة:الخدمات الثقافیة  -
 .ب والریاضة الشبا -

ý  جدول یلخص كل مؤشرات العزلة في كل مجال من المجاالت التنمویة بناء على المصادر الثانویة. 
ý  نقاط القوة والضعف للعزلة. 
ý مطبوعة ولیس صورة من المحضر(ت بناء على محضر اقارا المندوبین والمندوبا.قائمة أولویات العزلة . 
ý العمل من وجھة نظر فریق  التوصیات والمقترحات. 
ý التقریر  مالحق: 

محضر انتخاب ، المشاركین في قائمة أولویات العزلة العزلة ومندوبات كشف مندوبي (تتضمن  -
محضر اقرار قائمة المشاریع  –تھم وصفة كل عضو من األعضاء لجنة العزلة مع أرقام تلفونا

 ) . الخاصة بالعزلة 
 

  : النتائج المتوقعة 
الخدمات  الصعوبات والمعوقاتوتحدید   نات المتاحة محلیاالموارد واالمكا حصر وتحدید  •

  . واالحتیاج المطلوب  والبنى التحتیة المتوفرة 
 .  مرتبة العزلة  أولویات  •
 . معرفة أسباب المشكالت واآلثار والحلول والفرص   •
 . العزلةقائمة اولویات  •
   للعزلة لجنة تنمویة  •
 .تقریر تنموي للعزلة  •
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  : لةمؤشرات نجاح المرح
  .ات اثناء تحلیل الوضع /المندوبین  تسرب عدم •
  .من خالل تحلیل اوضاع العزلة وكتابة التقریر ات /للمندوبین  فعالة مشاركة •
  محلیًا المتاحة واالمكانات الموارد وقاعدة الحالیة باألوضاع یتعلق فیما الصورة وضوح •
 . االتفاق على اسباب المشكالت واالثار والحلول  •
  .السري االقتراع بطریقة تمتللجنة التنمویة في العزلة  تیاراالخ عملیة •
  .   وأدوارھم بمھامھم واعین ات/المندوبین  •
  .المحلیة السلطة قبل من علیھ مصادقاالختیار محضر •
  . للعزلة  الضعف ونقاط القوة نقاط تحدید •
  .محددة .عزلة لكل التنمویة الملحات أولویات •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  إعداد التقریر التنموي للمدیریة :مرحلة  

،ویجب أن یعكس كافة للمدیریة التنموي وثیقة ھامة ومدخل أساسي في إعداد الخطة التنمویة  یعتبر التقریر
المعلومات األساسیة عن المدیریة و التي ستساعد في التعرف على القضایا التنمویة ،بحیث یتم تلخیص كل 

  .إلعطاء فكرة عامة عن الوضع التنموي من تقاریر العزل ا وتحلیلھا المعلومات التي تم تجمیعھ
یأتي إعداد التقریر التنموي للمدیریة بعد االنتھاء من كتابة وإخراج كافة تقاریر العزل نھائي 

  .والموافقة علیھا من قبل ضابط التمكین 
  :أھدافنا في ھذه المرحلة 

  .التقریر التنموي للمدیریة  انجاز ♦
  . رطة الخدمات والفرص للمدیریةإعداد خا ♦
  .إقرار التقریر التنموي من قبل المجلس المحلي بالمدیریة ♦
  

  :الفترة الزمنیة للمرحلة 
وقد تختلف من مدیریة ألخرى بحسب قدرات الفریق المكلف بالعمل من قبل المجلس .یوم)  ١٧-١٦( 

  .وكذلك عدد العزل فیھا .المحلي
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  : الفریق المشارك في ھذه المرحلة

 .ضابط التمكین  ♦
 .المشرف المیداني الفني على المشروع  ♦
 ). رؤساء الفرق في العزل (استشاریین من   ٣إلى  ٢ ♦
بموجب تكلیف من المجلس ) یفضل أن یكونوا مدراء المكاتب التنفیذیة (عدد من أعضاء فریق المدیریة  ♦

 .عضو   )١٥(المحلي للمدیریة على أال یتجاوز العدد المشارك في التقریر عن 
 
ý  أساس التقریر التنموي:  

  :یعتمد التقریر التنموي في معلوماتھ على )١
  ) نفذت قبل بدء النزول المیداني .(مخرجات دراسة التحلیل المؤسسي  ♦
  ) .المصادر الثانویة ( مخرجات البیانات األولیة التي تم جمعھا قبل النزول المیداني  ♦
 ) .ل التنمویة تقاریر العز( مخرجات الدراسة المیدانیة  ♦
 .تقریر االداء السنوي للسلطة المحلیة بالمدیریة ♦

  
  
  
  
  
  
  
 

  :الخطوات اإلجرائیة إلعداد التقریر التنموي للمدیریة 
االطالع على تقاریر العزل ومراجعتھا والتأكد من اكتمال كاف ة البیان ات والمعلوم ات لك ل عزل ة م ن        -

 .العزل 
سي واالستفادة منھا في بع ض البیان ات والمعلوم ات الت ي     االطالع على نتائج دراسة التحلیل المؤس -

وكذلك تقریر االداء السنوي للمدیریة لمعرفة كافة المشاریع المتعثرة وقی د التنفی ذ   .یتطلبھا التقریر 
 .النھا ستساعد كثیرا اثناء عمل خطة المدیریة والتاكد من عكسھا في تقاریر العزل 

المھ ام واألدوار لفری ق العم ل عل ى م دى األی ام        توضح فی ھ  عمل برنامج زمني من قبل فریق العمل -
 .المقرة إلعداد وإخراج التقریر بصورة نھائیة 

رس م خارط  ة خ دمات المدیری  ة موض حا فیھ  ا كاف  ة المش اریع الخدمی  ة عل ى مس  توى ك ل عزل  ة م  ن         -
 .العزل باإلضافة إلى إظھار المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ 

التنم  وي بش  كل تجمیعی  ي بن  اء عل  ى تق  اریر الع  زل بحس  ب ھیك  ل التقری  ر      الب  دء ف  ي كتاب  ة التقری  ر  -
  )١٥(ملحق رقم                                       .     التنموي الخاص بالمدیریة 

بعد االنتھاء من كتابة وإخراج التقریر التنموي للمدیریة ی تم تس لیمھ لض ابط التمك ین لمراجعت ھ إذا       -
 .ت أو تعدیالت وجدت علیھ أي مالحظا

 .إخراج التقریر بشكل نھائي وتسلیمھ للمجلس المحلي بالمدیریة  -
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 .إقرار التقریر التنموي من قبل المجلس المحلي بالمدیریة  -

  :ات تنویھ
على أن .تقریر المدیریة ھو عملیة تجمعیھ لكل البیانات والمعلومات الموجودة في تقاریر العزل  -

من الجداول المطلوب عملھا في الھیكل توضح الصورة العامة  یكون ھناك خالصة عامة لكل جدول
 . للمدیریة 

ولیس .نوعیة  تجمیعیة بناء على ما جاء من العزل /ینبغي أن یحتوي التقریرعلى معلومات كمیة -
 .وصفیة فقط 

یتم إعداد وإخراج التقریر التنموي للمدیریة على شكل ورش عمل یومیة أو على مراحل بحسب م ا   -
 . یق العمل مناسبا یراه فر

إبالغ فریق العمل بالمكان المناسب في إعداد التقریر بحیث یترك الخیار لضابط التمكین في اختیار  -
  .المكان المناسب بحسب ما یراه مالئما في  انجاز المھمة بشكل جید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الثالث القسم 
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   االدوات البحثیة المستخدمة في البرنامج

   )المشاركة المجتمعیةادوات مختارة من ادوات (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تنیھات قبل بدء تنفیذ االدوات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظات ھامة بخصوص تطبیق األدوات 
  : تطبیق األداة في حد ذاتھ لیس ھو الھدف وإنما یجب التركیز على 

  . كل أداة المخرج من وراء تطبیق  •
  .  سیاقھمدى مساھمتھا في تحقیق الھدف العام التي وضعت في  •
  . االستفادة من مخرجات كل اداة لالخرى  •
  . ھذه األداه خصوصیة التركیز على ماذا ستضیفھ  •

  
 ) ھذه األداة؟ لماذا نرید تطبیق(ق المساندة توضیح الھدف من تطبیق األداة قبل البدء بتطبیقھایعلى الفر

ألشجار واألشیاء المألوفة لدى یجب استخدام المواد الخام المحلیة عند تطبیق األدوات مثل األحجار وا
  ) . رموز من مواد متوفرة في المجتمع ومألوفة لدیھم ( مراعاة لالمیین منھم  المجتمعات 

بمعنى ال .عند تطبیق األدوات في تحلیل الوضع البد من تطبیقھا عملیا في مكان مناسب في العزلة  ♦
موارد والخدمات من الضرورة ان یتم مثل خارطة ال.لقة یكون التحلیل في المدرسة أو في أماكن مغ

  .رسمھا في مكان متوسط نستطیع من خاللھ مشاھدة اكبر قد ممكن من القرى 
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 .مقومات التنمیة المتوفرة محلیًاباألدوات الخاصة 
  :أھداف استخدام ھذه األدوات ھي

o ة و مدى توفرھا أو ندرتھا كفرص ومعوقات وتفعیل إظھار واكتشاف مقومات التنمیة المحلی
وتحریك المجتمع الستغاللھا وكیفیة أدائھا كفرص متاحة یتم البناء علیھا عند التخطیط لمشاریع 

  .وتدخالت تنمویة مستقبًال 
o  معرفة التغیرات في الموارد التنمویة وتأثیرھا في المجاالت المختلفة.  
o معرفة معوقات التنمیة. 

  عامةارشادات 
  :اثناء تطبیق  االدوات الخاصة بمقومات التنمیة المتوفرة محلیًا

  :على الفریق أن یالحظ اآلتي
  ھل توجد اختالفات في محتویات ھذه الخرائط؟ •
  ھل محتویات الخریطة تعكس تصور ووجھة نظر من قام برسمھا؟ •
المناقشات؟ ھل أظھرت الخرائط  معلومات وبیانات كان من الصعب الحصول علیھا من خالل  •

  :معلومات حول-والتي منھا على سبیل المثال 
  ماذا تعني لھم الموارد أو مورد معین؟ •
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  ما ھو تصورھم عن طریقة استخدام المورد أو الفرصة؟ •
  ما ذا یعني لھم الغنى والفقر من خالل شكل المنازل التي رسموھا؟ •
ل مكبر وبارز؟ وھل یعني ھل تم إبراز مورد أو منزل أسرة ما برسم صغیر، أم تم رسمھا بشك •

  ذلك األھمیة أو سھولة الوصول واالستخدام؟
ھل تم إغفال مورد أو خدمة موجودة الحظتموھا أثناء مرحلة التھیئة والتوعیة؟و ھل یعني ذلك أن  •

  ھذا المورد غیر واضح أو غیر مكتشف أو أن الخدمة غیر مستغلة؟
  .على الفریق مناقشة ذلك وتسجیل االستنتاجات •

  
  :رطة الموارد والخدمات والفرصخا-١

  :الھدف 
إیضاح الموارد والخدمات والفرص التنمویة التي یمتلكھا المجتمع المعني سواًء كانت ھذه  ♦

واماكن تواجھا ).مخبأة(الموارد والفرص مستغلة كلیًا أو مستغلة جزئیًا أو أنھا غیر مكتشفة 
 .وتوزعھا 

  :المشاركین في تنفیذ األداة 
  .عزلة  ومن حضر من األھاليات ال/مندوبي 

  :خطوات التطبیق المیداني 
یتم تحدید موقع مناسب الجتماع عدد كبیر من الناس ،ینبغي ان یكون مكان مرتفع  ♦

  .تستطیع من خاللھ رؤیة غالبیة  القرى والمحالت بوضوح 
ات  رسم خریطة على األرض تمثل تجمعھم السكاني باستخدام /یطلب من المندوبین  ♦

وذلك بأن یطلب ). إلخ....حجارة، أغصان وأوراق األشجار (مواد المحلیة مختلف ال
منھم أن یتخیلوا كیف تبدو المنطقة بالنسبة لطائر یطیر فوقھا، ثم یطلب منھم توضیح 
مختلف معالم المنطقة من ودیان، جبال، منازل، حقول، غطاء نباتي، برك، مشاریع 

 ).د العیون والغیولمیاه، مدارس، وحدات صحیة، طرق، مواقع وجو
یجب على الفریق  أن ال یوجھ في ماذا یجب رسمھ وكیف، علیھ فقط مواصلة األسئلة  ♦

راجع مخرجات التجوال التي تظھر من خالل .(على كل ما یتم رسمھ وماذا یعني ذلك
ملحق  .بمواصلة األسئلة تصبح الخریطة ذات تفاصیل أكثر). مرحلة التھیئة واإلعداد 

  .)١٢(رقم 
  

  
  :لنتائج المتوقعة  ا

خارطة توضح فیھا جمیع الموارد والخدمات والفرص المتاحة في منطقة الدراسة من  ♦
  :حیث 

  .اسماء القرى والمحالت  واماكن توزعھا  ♦
مشاریع  –الوحدات الصحیة  –المدارس (الخدمات والبنى التحتیة  المتوفرة في المنطقة ♦

سدود ومشاریع حصاد میاه  –لطرقات ا –االسواق  –التلفونات  –الكھرباء  - المیاه
  ).....فرة في المنطقة المستھدفة تووكل مشاریع البنى التحتیة الم.... -االمطار 

 –ودیان  –ابار  –عیون  –غطاء نباتي  -جبال اشجار( الموارد الطبیعیة المتاحة من  ♦
  .....) -سواحل 

  
  :موجھات لعمل خارطة الموارد والخدمات والفرص

ý القریة البدایة على مستوى  یتم عملھا في. 
ý  تحدید جمیع الموارد والخدمات والفرص -بشكل واضح وجلي- یجب أن یتم. 
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ý  موارد عمل خارطة  ثناءللقریة سیتم استخدامھا على مستوى العزلة وبعدھا اخارطة الموارد
لذا یجب  أن تعكس وبشكل واضح الموارد والخدمات والفرص وفي . المدیریة  وخدمات 
  .بشكل دقیق وواضح  كل تجمع

  
  :نموذج لخریطة الموارد والخدمات والفرص 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
بعد 
ذلك 
یقوم 

الفری
ق 
برسم 

الخر
یطة 
على 
ورق 

للتقر
یر 
وكذا 
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  لدى اللجنة اعادة رسمھا على قماش  لتبقى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الخریطة االجتماعیة  -٢
  تعریف األداة  

ن األدوات الفاعلة في جم ع وتحلی ل المعلوم ات المتعلق ة ب أفراد المجتم ع م ن        تعتبر الخریطة االجتماعیة أداة م
وھ  ي م  ن األدوات ذات الم  ردود الجی  د ف  ي     . حی  ث الحال  ة االقتص  ادیة، التركیب  ة الس  كانیة، مص  ادر ال  دخل      

  .المراحل األولى من البحث ألن نتائجھا تعتبر مدخالت ألدوات أخرى
  :الھدف 

لقة بأفراد المجتمع من حیث الحالة االقتصادیة، التركیبة السكانیة، جمع وتحلیل المعلومات المتع ♦
وھي من األدوات ذات المردود الجید في المراحل األولى من البحث ألن نتائجھا . مصادر الدخل

 .تعتبر مدخالت ألدوات أخرى
 .مدروستمكن فریق الدراسة من معرفة الفوارق االقتصادیة، واالجتماعیة الموجودة في المجتمع ال ♦

  : المشاركین في تطبیق األداة
  .الواحدة ومن حضر من األھالياعضاء مجلس تعاون القریة  ♦

  
  خطوات التطبیق المیداني 

) یفضل أن یكون موقع في أعلى القریة بحیث تشاھد جمیع المنازل ( یتم تحدید موقع مناسب  ♦
 .من حضر من األھالي اعضاء مجلس تعاون القریة والجتماع 

یق الھدف من األداة ویبدأ برسم نموذج على األرض لمنزل احد الحاضرین باستخدام یشرح الفر ♦
  .أو رسمھا على الورقة) الخ.. حجارة، حطب، قصب، أوراق شجر( الرموز المتوفرة محلیا من 

یطلب من الحاضرین  رسم خریطة على األرض تمثل كل المنازل بالقریة باستخدام مختلفة الموارد  ♦
وضع عالمات أو رموز على المنازل مع المشاركین في تنفیذ االداة یطلب من ،  ةالمحلیة المتاح

عدد أفراد األسرة ذكور وإناث الفئة /اسم رب األسرة ( تحدید ھذه الرموز حسب موضع الدراسة 
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مستوى  /موارد األسرة / وأمراض الشیخوخة وانواعھا اإلعاقات / المھن الممارسة / العمریة 
كل ذلك على مستوى كل أسرة من األسرة ، ) القبیلة /  االمیة  –من افراد االسرة  لكل فرد التعلیم

                                                                                        انظر نموذج رموز الخارطة االجتماعیة .بمواصلة األسئلة تصبح الخریطة ذات تفاصیل أكثر
 ) .   ١٣(  ملحق رقم 

یجب على المیسر أن ال یوجھ في ماذا یجب أن یرسم وكیف ، علیھ فقط مواصلة األسئلة عن كل ما  ♦
 .یتم رسمھ

بعد االنتھاء من نموذج تفریغ خاص باداة الخارطة االجتماعیة وذلك تفرغ جمیع البیانات السابقة في  ♦
على ان .ة التدرج حسب الثروة أدابمدخالت حیث ستكون مخرجات األداة ترتبط القریة جمیع منازل 

من قبل فریق واالحتفاظ بھا .تجھز جمیع اسماء ارباب االسر في قصاصات من الورق الصغیرة 
  .اثناء تصنیف فئات المجتمع من حیث الغنى والفقر على مستوى العزلة النھا سیتم العمل بھا العمل 

 )١٤(لحق رقم م                                                                                       
  

  النتائج المتوقعة 
 .عدد االسر  ♦
  .عدد المساكن  ♦
 ).، الجنس ، عدد أفراد األسرة االعمار(السكان  ♦
 .المھن التي یمارسھا أفراد المجتمع ♦
 ).اإلعاقات واألمراض الوراثیة وأمراض الشیخوخة( الخریطة المرضیة  ♦
 ).الخ...ثروة حیوانیة، أرض زراعیة، سیارات ، (ألسر الموارد التي تمتلكھا ا ♦
/ ثانوي / أمیة ، تعلیم أساسي ( التعلیم بتحدید النوع و الفئات العمریة لكل محور من المحاور   ♦

 ).جامعي ، خریج
 .طرق التعامل مع الصرف الصحي  ♦
 .القبائل والمجموعات السكانیة ♦

المرحلة األولى لعملیة التدرج حسب الثروة كما سنرى  ھذا باإلضافة إلى أن الخریطة االجتماعیة تمثل
  .فیما بعد

  :تنویة 
للحصوعلى جمیع مخرجات الخارطة االجتماعیة ھذا یتطلب تطبیقھا على جمیع ارباب االسر في  -

لذلك سیتطلب تنفیذھا وقت ووسائل جیدة .القریة الواحدة وال یكتفي باخذ عینات عشوائیة 
  . یختارھا الفریق في التطبیق

  .توكل المھمة العضاء مجلس تعاون القریة بعد توضیح الفریق الیة وخطوات تطبیقھا  -
نسمة تقسم المھمة بین االعضاء والعضوات على ) ٣٠٠٠(في حال كان عدد سكان القریة كبیر          

ان      یتولى كل عضو ایجاد البیانات والمعلومات المطلوبة لعدد محدد من االسر بحیث تقسم 
  .د االسر بالتساوي على عدد اعضاء مجلس تعاون القریة عد

یتم رسم الخارطة االجتماعیة على قماش وتبقى لدى اعضاء مجلس تعاون القریة بحیث یتم  -
وحدة صحیة  –دیوان القریة  –المساجد (مثل االتفاق فیما بینھم بوضعھا في مكان عام وامن 

.....( 
  
  
  
  
  
 
  

  :ریطة االجتماعیةأسئلة یتم إثارتھا عند رسم الخ
  حجم األسر، وعدد السكان التقریبي؟ -١
 ھل القریة تتوسع أم تصغر؟ -٢
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 ھل سكان القریة من فئة واحدة أم من فئات مختلفة؟ -٣
ھل السكان الفقراء أو غیر المالكین لألرض أو الفئات الدنیا منحصرین في أجزاء معینة  -٤

 في القریة؟
 الي ؟ وھل ھذا العدد ینمو أو یتناقص ؟ھل یوجد نساء یترأسن األسر ؟ ما ھو العدد الح -٥

  
  .نموذج للخریطة االجتماعیة 

  التدرج حسب الثروة-٣
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اجتماعیة یتم من خاللھا تحدید فئات المجتمع المختلفة فیما یتعلق بالحالة  –ھي وسیلة اقتصادیة  ♦
عتبر من على الرغم من أن الحدیث عن المال والدخل ی. االقتصادیة واالجتماعیة لألسر المستھدفة

  .المواضیع الحساسة إال أن ھذه األداة تساعد كثیرًا في تجاوز ومعالجة ھذه المسألة

 :الھدف منھا  
  .تحدید أعضاء المجتمع األغنیاء ، المتوسطین، والفقراء والمعدمین ♦
 .االجتماعیة للمجامیع المستھدفة ألي مشروع تنموي معین –تحدید الظروف االقتصادیة  ♦
 .ة من معرفة الفوارق االقتصادیة، واالجتماعیة الموجودة في المجتمع المدروستمكن فریق الدراس ♦
 

  
  :المشاركین في تطبیق االداة 

  . ات العزلة  ومن حضر من األھالي /مندوبي  ♦
  

 :خطوات  التطبیق المیداني  
كل قریة على حدة والتي تم عملھا على مستوى ) نساء / رجال( أسماء أرباب األسر تفرز جمیع  ♦

  .نتائج الخریطة االجتماعیة في ھذه الخطوةلقریة الواحدة من خالل ا
ات ومن حضر من األھالي یتم الشرح للحاضرین عن أھمیة األداة والھدف /في حضور المندوبین  ♦

االستفادة من المالحظات المباشرة في ( منھا واختیار المداخل الصحیحة في تطبیق األداة مثل 
او یبدأ الفریق بضرب أمثلة من واقع  –دل على تفاوت في دخل األسر اختالف نمط المساكن الذي ی

ضرب امثلة أو ......مجتمعھ وكیف یقسم الناس من الناحیة االقتصادیة من حیث األغنیاء والفقراء 
 ) .أي مدخل آخر یراه الفریق مناسب باالیات القرانیة التي تدل على وجود األغنیاء والفقراء 

حدید ما ھي المعاییر المتبعة في المنطقة في تقسیم المجتمع من حیث الغنى یطلب من الحاضرین ت ♦
والفقر او المتوسطین والمعدمین على أن یتم كتابة المعاییر تحت كل فئة من الفئات وما  یتفق علیھ 

 من قبل الجمیع ھو ما یكتب 
اعطاء كل قصاصات ن بعد االنتھاء من تحدید المعاییر واالتفاق علیھا من قبل الحاضرین یتم اآل ♦

یمثل القریة المعنیة بحیث یصنف رب االسرة تحت الفئة التي ینتمي  الذي لمندوب والمندوبة لالقریة 
تتم ھذه العملیة على شكل مجموعات عمل لكل قریة على حدة وباشراف من الفریق یتم في . الیھا 

 .االخیر تجمیع تلك النتائج للخروج بالنتائج على مستوى العزلة 
في جدول خاص بھذه األداة تجمع األرقام المعطاة من كل مصدر ) األرقام فقط(تفرغ نتائج  ♦

 .  العزلة للمعلومات أمام كل اسم من أسماء األسر اویقسم الناتج على عدد إجمالي األسر في 
وعمل .المندوبات بشكل منفصل طبیق ھذه األداة مع تإذا رأى الفریق أن ھناك ضرورة في تكرار  ♦

 .   نة بین مخرجات كل المجموعات للوصول إلى تأكید للبیاناتمقار

  :النتائج المتوقعة 
  .حسب الثروة –تصنیف كل األسر في المجتمع  ♦
 .تحدید المعاییر التي یعتمد علیھا المجتمع في تحدید الوضع المادي للفرد ♦
تنمویة المتعلقة بزیادة تحدید األسر األفقر في المجتمع والتي ربما یكون ھدفًا لألنشطة والبرامج ال ♦

 .الدخل
یمكن استخدام ھذه األداة في قیاس التغییر الذي یحدث في مجتمع ما نتیجة لقیام مشروع تنموي  ♦

 .معین وذلك بتحول بعض األسر من مستوى إلى مستوى آخر
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  :نموذج لتطبیق أداة التدرج حسب الثروة 
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  تحلیل االتجاھات والتغیرات-٤

  : الھدف منھا
معرفة التغییرات البیئیة واالقتصادیة مع الوقت وأسباب ھذه التغیرات وتستخدم في  ♦

  :المجاالت التالیة 
  ) .الغلة(حجم جني المحاصیل  -
 .المساحة المزروعةنقصان / زیادة  -
الدواجن  –النحل  –الماعز  –األبقار ( السمكیة/الزیادة أو النقصان في الثروة الحیوانیة -

 ).األسماك  –
 .األسعارنقصان /  زیادة -
 . الھجرة نقصان / زیادة  -
 .أعداد األسر السكاننقصان / زیادة  -
 .معدل األمطار نقصان / زیادة  -
 . الملتحقین بالتعلیم زیادة أو نقصان  -
 )االبار –العیون (نقاصان / زیادة  -
 . انتشار األمراض نقصان /زیادة  -

  :المشاركین في تطبیق األداة 
حضر من األھالي ویفضل ان تطبق مع كبار السن من  ات العزلة  ومن/مندوبي  ♦

  .الرجال والنساء على حد سواء نظرا للخبرة التي یمتلكھا كبار السن  
  :خطوات  التطبیق المیداني 

تحدید محاور عن الموارد والخدمات والفرص التي یراد معرفة التغیرات التي حدثت  ♦
  . فیھا خالل العشر السنوات األخیرة 

  . األسئلة التي ینبغي إثارتھا عند المقابلة تحدید أھم  ♦
  .مقابالت فردیة أو جماعیة مع كبار السن من الرجال والنساء  ♦
عدد من  –الحصى /كومات من التراب ( استخدام رموز ووسائل توضیحیة متاحة مثل  ♦

 .....)العصي 
موارد بھدف ترك أثر تعلمي لدى المجتمع عند استخدام ھذه التقنیة یتم حصرھا على ال ♦

حیث یتم مناقشة التذبذب . والفرص التي ظھرت من خالل تطبیق الخرائط بالمشاركة
في إنتاجیة المحاصیل، أو متوسط ملكیة الثروة الحیوانیة، النحل، سقوط األمطار خالل 

 .......او.المواسم وخالل السنوات
  : تنویھ 

ر من متغیرین في رسم یفرد لكل تغیر من التغیرات رسم بیاني مستقل وال یتم دمج اكث
 .واحد الن وحدة القیاس تتختلف من متغیر الخر 

 
  :النتائج  المتوقعة 

الفرص / الخدمات /جداول ورسومات بیانیة عن أھم التغیرات التي حدثت في الموارد  ♦
   خالل العشر السنوات األخیرة
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  :نموذج لتحلیل التغیرات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : عند عمل أعمدة تحلیل االتجاھات أسئلة یتم إثارتھا
  ؟، ما ھي أھم التغیرات البیئیة مثل الجفاف، التعریة، نضوب الماء  ♦
وظائف، دخوالت نقدیة، األسعار ، تكالیف الحیاة ( ما ھي أھم االتجاھات والتغیرات االقتصادیة  ♦

 السمكیة ؟/الغلة ، إعداد الثروة الحیوانیة
معدالت الوالدة ، معدل موت الرضع، الھجرة الداخلیة والخارجیة ( ما ھي أھم االتجاھات السكانیة  ♦

 ).وإعداد النساء المعیالت السر 
 ؟) سكانیة ، اقتصادیة ( ما ھي العالقات ما بین مختلف االتجاھات  ♦
 ما ھي األشیاء التي تتدھور وما ھي األشیاء التي تتحسن ؟ ♦
 ؟ وماھي؟ وكیف؟ھل ھناك تغیرات تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف  ♦
 ھل ھناك تغیرات تؤثر على األغنیاء والفقراء بشكل مختلف؟ وماھي ؟ وكیف؟ ♦
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  : المخطط التنظیمي للمجتمع-٥

  :الھدف منھ 
معرفة العالقة بین المؤسسات واألفراد الرئیسیین داخل المجتمع وخارجھ   -١

  .ودورھم أو أھمیتھم في عملیة اتخاذ القرار
حكومیة،  محلیة أو خارجیة والتي تشكل مصادر : ات والمنظماتتوضیح  الجھ -٢

 .واعدة للتمویل
توفیر وقت وجھد عند عملیة متابعة ھذه الجھات حیث یتم االتصال بالجھة  -٣

 . المسؤلة عن عمل القرار 
 

 : المشاركین في تطبیق األداة
ء مجاس اعضا/الصحة  –موظفي من التربیة (ات العزلة  ومقدمي معلومات /مندوبي 
  . ومن حضر من األھالي ) محلیة 

  :خطوات  التطبیق المیداني  
 .ما حدد المؤسسات واألفراد المسئولین عن اتخاذ القرارات في مجتمع  •

 . ا حدد المؤسسات والجھات التنمویة العاملة في المجتمع  •

یھ بین المجتمع والمؤسسات والجھات التنمویة العاملة فحدد درجة االتصال والتعاون  •
  جماعیة /من خالل مقدمي المعلومات او المصادر الثانویة او من خالل مقابالت فردیة 

 .دوائر تمثل كل منھا مؤسسة أو فرد) أرسم (شكل أو  •
 .یجب أن یشیر حجم الدائرة إلى أھمیتھا أو مجالھا •
  :رتب الدوائر كما یلي  •

  .ال یوجد اتصال= دوائر منفصلة  -
  
  . ت متبادلة بین المؤسساتمعلوما= دوائر متالمسة  -
  
  .تعاون بسیط في اتخاذ القرار= تداخل بسیط بین الدوائر  -
  

 .تعاون كبیر في اتخاذ القرار= تداخل كبیرة بین الدوائر  -
  

  .لعزلة على إعداد رسومات التنظیم الخاصة بھماات /شجع المندوبین  -
في سد الفجوة أو العجز في یتم االحتفاظ بنتائج ھذه األداة الستخدام الجھات والمنظمات 

  .تأمین المصادر الالزمة لتنفیذ تدخل ما خالل مرحلة عمل خطة المجتمع التنفیذیة
  :النتائج  المتوقعة 

 حكومیة،  محلیة أو خارجیة والتي: الجھات والمنظماتمخطط كروكي توضح فیھ  -
 .تعمل داخل المجتمع 

یین داخل المجتمع وخارجھ  ودورھم أو العالقة بین المؤسسات واألفراد الرئیس           
  .أھمیتھم في عملیة اتخاذ القرار

تحلیل نتائج المخطط التنظیمي ومعرفة اسباب الفجوة في العالقة وایجاد مقترحات  -
  .تحسین تلك العالقات بین المجتمع والجھات او المؤسسات العاملة في المجتمع 
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  موذج لمخطط تنظیمين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ئلة یتم إثارتھا عند عمل المخطط التنظیمي للمجتمع أس
ھل یوجد في القریة مجموعات محلیة متخصصة في تنظیم التعامل مع البیئة مثل  -١

  مجامیع لتنظیم المراعي المشاع والمحاجر ؟
ھل یوجد في القریة مجموعات اقتصادیة مثل مجموعات اإلقراض، اإلدخار أو  -٢

 منظمات تسویقیة؟
 الخ؟.. وعات ، جمعیات خیریة تھتم باألمور االجتماعیة كالصحة والتعلیمھل یوجد مجم-٣
على ماذا تركز ؟ وماذا : ھل یوجد مجموعات خاصة بالنساء؟ إذا كانت موجودة  -٣

 تستفید النساء من ھذه المجموعات ؟
ما ھي طبیعة العالقات بین المجموعات والمنظمات المحلیة في القریة وبین المنظمات  -٤

 .السیاسیة واألجھزة الرسمیة خارج القریة ؟واألحزاب 
  .ما ھي عالقة كل ھذه المكونات بالسلطة المحلیة؟ -٥
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  :أدوات تحدید وتحلیل أولویات االحتیاجات  

  :التدرج التفضیلي
  :الھدف منھ 

  ترتیب أولویات احتیاجات المجتمع -
  :المشاركین في تطبیق األداة 

  .كل الحاضرین في االجتماع -
  :ءات التطبیق المیداني إجرا
یتم خالل االجتماع عرض مجموعة المشاكل أو االحتیاجات الخاصة بالعزلة  والتي  •

( بطریقة مالئمة لجمیع الحاضرین . ظھرت من خالل تحلیل الوضع واالتفاق علیھا
: بتوضیحھا بالكتابة على األرض أو بصور أو بأشیاء مناسبة من البیئة المحلیة مثال 

  ).الحتیاج المیاه أو قلم الحتیاج التعلیم  قارورة ماء
 :األداة على النحو التالي  استخدام الحصى خالل تطبیق •
تحدید عدد الحصى التي ستوزع على كل شخص سیشارك في عملیة تحدید االحتیاجات بناء على  •

حتى أكبر عدد للمشاكل   ١عدد المشاكل أو اإلحتیاجات وذلك بالجمع التراكمي من رقم  
 :حتیاجات مثالأواإل

) ٣(حصى بحیث یضع الشخص عدد ٦=٣+٢+١:یكون عدد الحصى للشخص الواحد كما یلي  ٣إذا كان عدد االحتیاجات 
  .حجرة لالولویة االخیرة وھكذا   ) ١(احجار  لالولویة التي تلیھا وعدد ) ٢(احجار  لالولویة االولى وعدد 

احجار ) ٤(حصى  بحیث یضع الشخص عدد  ١٠=٤+٣+٢+١یكون عدد الحصى  ٤وإذا كان عدد االحتیاجات  •
  وھكذا....احجار لالولویة التي تلیھا ) ٣(لالولویة االولى وعدد

إلى ) اإلحتیاج األول (لكل إحتیاج ثم ترتیبھا من األعلى ) النقاط( یتم جمع عدد الحصى  -١
  .األدنى وتسجیلھا وعرضھا على الحاضرین 

  للتدرج التفضیليمثال 

  

أ

ك

ث

  )حصى(نقاط  ٥=أھمیة  

  نقطھ ١= أقل أھمیة 

  ١٥= عدد الحصى لكل مشارك           ٥=عدد اإلحتیاجات 

  :النتائج المتوقعة 
  .مرتبة وفق اھمیتھا من وجھة نظر المندوبین والمندوبات أولویات واحتیاجات العزلة قائمة ب -

  و  ھـ  د  جـ  ب  أ  الترتیب  المجموع  بحوثینالم  اإلحتیاجات
  األول  ٢٨  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥  میاه

  الثالث  ١٨  ٣  ٣  ١  ٤  ٤  ٣  صحة
  الثاني  ٢٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٣  ٤  طریق

  الرابع  ١١  ٢  ٢  ٢  ٢  ١  ٢  تعلیم
  الخامس  ٩  ١  ١  ٣  ١  ٢  ١  المدخالت الزراعیة
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مجموعات صغیرة ( األداة مناسبة للمجموعات التي یستطیع االستشاري ضبط عملیة تطبیق األداة فیھا : مالحظة 
  .المقارنة المزدوجة / اداة التدرج الزوجي  لة المجامیع الكبیرة والمزدحمة یمكن استخداموفي حا) أو متوسطة 

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
٦٣ 

 

  
  :التدرج الزوجي

  :الھدف منھ 
  ترتیب أولویات احتیاجات المجتمع -

  :المشاركین في تطبیق األداة 
  كل الحاضرین في االجتماع -

  :یداني خطوات التطبیق الم
  :رسم جدول خاص بأداة التدرج الزوجي یتضمن االحتیاجات التي وردت من نتائج القسم األول والثاني 

 .تكتب االحتیاجات عمودیا وأفقیا بنفس الترتیب  •

نبدأ باالحتیاج األول حیث  تظلل الخانة األولى فقط وتبدأ عملیة طرح أسئلة للمفاضلة بین احتیاجین  •
  ). التصویت ( ألیدي مختلفین وذلك برفع ا

تعد األیدي ومن ثم یكون الخیار لالحتیاج الذي حصل على عدد األصوات بوضع عالمة تحت  •
  . الخانة المعنیة بھ

وعند االنتقال إلى االحتیاج  الثاني یتم تظلیل خانتین وبنفس الطریقة السابقة یتم تحدید االحتیاجات  •
الثالثة یتم تظلیل خانات وحتى ال یكرر نفس المقارنة مع الحاضرین وھكذا عند االنتقال إلى الخانة 

   وعند االنتھاء یتم جمع كم تكرر لكل احتیاج من  االحتیاجات... وكذا

  : النتائج المتوقعة
  .مرتبة بحسب اھمیتھا من وجھة نظر المندوبین والمندوبات أولویات واحتیاجات العزلة قائمة  -
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 اتموذج للتدرج الزوجي لترتیب االحتیاجن
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  :جدول تحلیل المشكالت واألسباب والحلول 

  :الھدف 
معرفة مدى فھم المجتمع ألسباب المشاكل التي یعاني منھا وكذلك لآلثار المترتبة على ھذه  -

  المشاكل،
  .الممكنةالمجتمعیة  تحدید الحلول -
شكلة واألسباب واآلثار تعمیق تحلیل المشاكل الرئیسیة في المجتمع عن طریق الربط بین الم -

  والحلول
  .تطلب مساعدات خارجیة لتنفیذھاتالحلول التي معرفة  -

  
  :ملحوظة 

م ثًال  : للوصول الى تحدید المش اكل ی تم عم ل مناقش ات مفتوح ة یتح ول م ن خاللھ ا االحتی اج إل ى مش كلة           
الحظ وا ھن ا أن ع دم    . اع ة لماذا كان االحتیاج للتعلیم أولوی ة؟ م ا ھ ي المش كلة ف ي التعل یم؟ أو الص حة أو الزر       

توفر مدرسة قد ال یكون ھو المش كلة وإنم ا ق د تك ون  المش كلة متمثل ة ف ي ت دني مس توى التعل یم بس بب ض یق             
الفص ول أو ارتف اع نس  بة األمی ة ب  ین النس اء بس بب تس  رب الفتی ات م  ن التعل یم نتیج ة لالخ  تالط او لع دم ت  وفر          

  .مدرسات
یة لیس ھو المشكلة بحد ذاتھا وإنما المشكلة ھنا تكمن في وفي الصحة قد یكون عدم توفر وحدة صح

تفشي مرض معین كالمالریا بسبب وجود مستنقعات وسوء استخدام المیاه وبالتالي انتشار البعوض الذي 
أمراض االسھاالت بین االطفال أو انتشار مرض الكبد الفیروسي بسبب : أو مثًال . یؤدي إلى مرض المالریا

یاه المجاري أو نقل المخلفات األدمیة من أماكن تجمع مجاري المدن واستخدامھا كسماد ري المزروعات بم
  .حیث یتم نقلھا بواسطة میاه األمطار إلى مصادر میاه الشرب

وقد تكمن المشكلة في تدني مستوى الدخل نتیجة لتدني إنتاجیة المحاصیل الزراعیة أو الثروة الحیوانیة 
یاه األمطار عن طریق خزنھا في برك یتم انشائھا جماعیًا ومن ثم ري بسبب الجفاف وعدم استغالل م

  .المحاصیل أثناء الجفاف
المھم ھنا أیضًا أن یتم التركیز على المناقشات وتوضیح العالقات بین المشاكل واألسباب بغض النظر 

االحتیاج وبین األسباب الربط بین المشكلة أو المندوبین والمندوبات بحیث یدرك . عن ماھي األداة المستخدمة
  .وخصوصًا األسباب الجذریة

  :تنویھ 
یتم تحلیل كل المشاكل بحسب درجة ترتیبھا من قبل المندوبین والمندوبات وال نكتفي فقط بتحلیل اول 

  .ثالث اولویات 
  :المشاركین في تطبیق األداة 

  . ومن حضر من األھاليات العزلة /مندوبي  -
  

 :التطبیق المیداني  خطوات 
في البدایة خذ مشكلة ذات أولویة كما تم تحدیدھا سابقًا، أكتب أسم المشكلة أو ضع نموذج لھا في  - ١

  .منتصف ورقة كبیرة وأرسم مربع حولھا
ناقش عن أسباب ھذه المشكلة، وكلما ذكر المشاركین أسم السبب یتم كتابتھ على كرت منفصل،  -٢

  .منفصلة حتى تنتھي األسباب أستمر باألسئلة عن األسباب وتدوینھا في كروت
ضع كروت األسباب على األرض ثم أطلب من المشاركین أن یحددوا العالقة بین كل سبب وآخر،  -٣
  .ما ھو السبب الذي ینتج أو یؤدي إلى سبب آخر: مثًال

أطلب المساعدة من المشاركین أن یضعوا كروت األسباب على الورقة الكبیرة حول المشكلة  -٤
  .كن بترتیب معین حسب العالقة بین السبب والمسببالرئیسیة ول

  .عند موافقة المشاركین على أماكن الكروت أرسم أسھم من سبب إلى سبب حتى تصل إلى المشكلة -٥
اآلن أسئل عن اآلثار التي تنتج عن المشكلة وكلما تم ذكر آثر أكتبھ على كرت منفصل حتى ینتھي  -٦

  .ذكر اآلثار
المشاركین لكي یتم وضع كروت اآلثار على الورقة الكبیرة في األماكن أطلب المساعدة من  -٧

  .الصحیحة، عند موافقة الحاضرین على ھذه األماكن أرسم أسھم من وإلى المشكلة
اآلن ناقش في الحلول الممكنة لكل سبب وكلما ذكر حل یكتب على كرت منفصل، ناقش حتى تنتھي  -٨
  .الحلول
ركین لوضع الكروت على الورقة الكبیرة في األماكن الصحیحة وعند أطلب المساعدة من المشا -٩

  .موافقة المشاركین على أماكن وضع الحلول أرسم خطین متوازیین ما بین الحل والسبب
  .أستمر بھذه الخطوات لكل مشكلة ذات أولویة - ١١
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  :النتائج المتوقعة  
  قترحة من وجھة نظر األھاليجدول یوضح أھم المشاكل واالحتیاجات وأسبابھا والحلول الم -

  الحلول المقترحة   اآلثار  األسباب  المشكلة
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
  أو ممكن أن یتم التحلیل السابق على شكل شجرة المشكالت كما ھو موضح في الشكل التالي 

  : نموذج لشجرة المشكالت
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  :والحلول نموذج لشجرة األھداف 
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  :القسم الرابع 
  مالحق البرنامج
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  ) ١(ملحق رقم 
  

   -:لمجلس تعاون القریة روط  العضویة ش)أ
 .سنة  ٢٥عن ھا / هأن ال یقل عمر •
 .فیھا  مقیم و القریة أن یكون من أبناء  •
 . محبوب من قبل المجتمع •
 .أن یكون شخصیة مؤثرة ایجابیة •
 .یكون لدیة الوالء و االنتماء لمنطقتھأن  •
 . ان یكون مرن و صاحب قرار ومسؤول عن آرائھ ومواقفھ  •

  :مھام مجلس تعاون القریة  )ب
  .تطبیق أداة الخارطة االجتماعیة تحلیل وضع القریة من خالل  •
 .تحلیل وتحدید موارد القریة من خالل تطبیق أداة خارطة الموارد والخدمات للقریة   •
 .اركة في كتابة تقریر القریة المش •
 .من خالل المندوب والمندوبة  تمثیل القریة في العزلة  •
حمالت نظافة على ( تنمیة المبادرات الذاتیة في القریة وتحفیز وتشجیع األھالي على تنفیذھا مثل  •

متابعة مجلس اآلباء  –تنظیف المواجل  –تنظیف العیون  –تسویر المقابر  –فترة وأخرى 
ات في المدرسة وتحفیزھم في التعاون مع المدرسة لحل إشكاالت الطالب ومد جسور واألمھ

حمالت توعیة في اھمیة  –اصالح الطرقات الفرعیة في القریة  –التعاون بین األسرة والمدرسة 
التعلیم او في الجوانب الصحیة من قبل مختصین او مھتمین في ھذا المجال من ابناء القریة او 

 ....).خبرات من خارج القریة االسستعانة ب
 .جمع التبرعات لتنفیذ بعض المبادرات داخل القریة  •
 . األھالي على إنشاء صندوق تكافل  للقریة   عتحفیز وتشجی •
 .مجلس تعاون قریة جدید الختیار التحضیر  •
بالتنسیق مع .مجلس تعاون قریة جدید بعد انتھاء فترة عمل مجلس تعاون القریة االول اختیار •

 .ة /مندوب من خالل المجلس المحلي بالمدیریة ال
  

   -: للمندوبین شروط  العضویة 
 .االصوات  اكثرات مجلس تعاون القریة المنتخبین الحاصلین على /ان یكون من أعضاء •
 . أیام في مكان متوسط للعزلة ) ٩(لدیھ االستعداد للعمل مع الفریق طوال  •
  :المندوبین مھام 

  .المكلف بالمھمة الفریق قرار امام  ممثلین منتخبین واصحاب •
 . مشاركین في تحلیل الوضع الراھن للعزلة  وتحدید المشكالت  •
 .االحتیاجات مشاركین وأصحاب قرار في تحدید  •
محضر الالعزلة وتوقیع احتیاجات اعتماد قائمة أولویات المشاركة في  •

 .  الخاص بذلك 
 . نواة للجنة التنمیة في العزلة  •
 .للعزلة  التنمویة اللجنةاختیار •
 .للعزلة  إقرار الالئحة الداخلیة للجنة التنمویة •
 .مع الفریق للعزلة  يكتابة التقریر التنموالمشاركة في  •
حلقة وصل دائمة بین األھالي والسلطة المحلیة في تنفیذ أي انشطة تنمویة  •

 مستقبًال 
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  )٢(ملحق رقم 
  ...................قریةندوب ومندوبة ومتسییر الختیار مجلس تعاون  انمحضر تشكیل لج

  
  :المكان:                         التاریخ:                    الیوم 

...... ........مدیری  ة .................عزل  ة .................. نح  ن المتق  دمین للترش  یح لمجل  س تع  اون قری  ة   
  :تعاون القریة والمكونة من التالينوافق على اختیار لجان تسییر إجراءات اختیار مجلس 

  :أعضاء لجنة المعرفین :أوال 
  االسم    االســـــــــــــــــــم

    
    
    
    
    

  :الوقت ادارةأعضاء لجنة تنظیم المنتخبین و: ثانیا 
  االسم    االســـــــــــــــــــم

    
    
    
    
    

  :أعضاء لجنة الفرز:ثالثا
  االسم    االســـــــــــــــــــم

    
    

  
  .................................الموقعین أدناه المرشحین لعضویة مجلس تعاون قریة 

  التوقیع  االســـــــــــــــــــم  التوقیع  االســـــــــــــــــــم
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٧١ 

 

  
  )٣( رقمملحق 

  -:مھام لجان تسیر االقتراع الختیار مجلس تعاون القریة
  

  ).االستشاریین +عضو فریق المدیریة (دور الفریق 
  .االقتراع وترتیبھ تھیئة مكان )١
  .تعلیق مھام وشروط العضویة  )٢
  .البدء بتسجیل أسماء الحاضرین  )٣
  .شرح المھام والشروط لعضویة مجلس تعاون القریة )٤
  . تسجیل المرشحین من الرجال والنساء وتعلیقھا عند الجانبین )٥

  
  :مھام لجنة المعرفین 

 ).ساء ن+ رجال .(جمیع الحاضرین ھم من أھالي القریة ان التأكد من  -١
 

 :الوقت ادارة مھام لجنة تنظیم المنتخبین و
 ) .الفرز  –االختیار  –التسجیل (تنظیم الوقت وتنبیھ الفریق باألوقات المحددة لكل من  )١
دد للتس  جیل والمق  در ب  ثالث  ع  دم قب  ول أي أش  خاص ج  دد للتس  جیل بع  د االنتھ  اء م  ن الوق  ت المح        )٢

 .ساعات 
 .ختیار في الوقت المحدد تنظیم المنتخبین صفوف إلتمام عملیة اال )٣
والتأك د م ن ھوی ة المقت رعین والتك رار أن      .المناداة من كشف الحضور للمقترعین واحدا تل و األخ ر   )٤

  .وجد 
توزی  ع أوراق االقت  راع المس  لم ل  ھ بحس  ب الع  دد بكش  ف الحض  ور والموق  ع علیھ  ا م  ن قب  ل رئ  یس      )٥

  .الفریق
 .ین مراقبة صندوق االقتراع وتبصیم المقترع )٦
 .االقتراع امام الحاضرین قبل بدء عملیة االقتراع  فتح صندوق )٧

 
  :مھام لجنة الفرز 

 .التأكد من وجود محضر االختیار  -١
 .فرز األصوات أمام المرشحین أو مندوبین عن المرشحین ومن رغب بالحضور من األھالي -٢
 .تسجیل نتائج الفرز على ورق فلیب تشارت أمام كل مرشح من المرشحین  -٣
  .المطلوبة في محضر االقتراع تكافة البیانا التأكد من اكتمال -٤
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٧٢ 

 

  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

  :.....................محضر ضوابط عملیة االقتراع والفرز لمجلس تعاون  قریة 
  
  .االلتزام من قبل أھالي القریة بالزمن المحدد للتسجیل والمقدر بثالث ساعات  -١
  .قبل إغالق باب الترشیح وبدء عملیة االقتراع  االنسحاب من قائمة الترشیح -٢
  .لجنة الفرزالمرشحین او من ینوب عنھم ویتم فتح الصندوق قبل وبعد عملیة االختیار بحضور  -٣
عند حدوث أي إشكالیة من قبل األھالي تعیق عملیة االختی ار ألعض اء مجل س تع اون القری ة ینس حب        -٤

  .المسئولیة  الفریق من القریة ویتحمل المرشحین واألھالي
  .او من ینوب عنھم .یتم الفرز بحضور غالبیة  المرشحین -٥
بع د  .رف ض أي راغب ین ج دد بالمش اركة ف ي عملی ة االقت راع       یحق للجنة تنظیم االختیاروادارة الوقت   -٦

  .انتھاء الوقت المحدد بذلك 
  .ال یحق ألي مرشح االعتراض على إجراءات االقتراع والفرز بدون أي مبررات واضحة  -٧
جب أن یساھم المرشحین في تھیئة األجواء المناس بة لعملی ة االقت راع والف رز وح ل أي إش كالیات ق د        ی -٨

  .تحدث
الغی ر   یلغ ى االس م  وك ان یوج د ف ي الك رت اكث ر م ن مرش ح        إذا احتوى الكرت على اسم غیر واض ح   -٩

  . واضح فقط 
) محم  د (ھھ فق  ط م  ثال  متش  ابھین یلغ  ى االس  م المتش  اب  إذا احت  وى الك  رت عل  ى االس  م األول لمرش  حین    )٧

  .وھناك اكثر من محمد فیلغى اسم محمد وتبقى باقي اسماء المرشحین 
  

  :یلغى الكرت في الحاالت اآلتیة
  

  .إذا احتوى الكرت على ذكور فقط أو إناث فقط )٨
ك ل قری ة بحس ب ع دد     لإذا زاد عدد المنتخبین في الك رت الواح د ع ن الح د األعل ى للمطل وب ترش یحھم         )٩

  .سكانھا 
 .ت الذي ال یحتوي على توقیع أو ختم الفریقالكر )١٠
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٧٣ 

 

  
  

  )٥(ملحق رقم 
 :..............قریة ومندوب ومندوبة  مجلس تعاون اختیارنموذج محضر 

  .........................)(من عزلة ..................................)(یة قر أھالي نحن 
  بطریقة االقتراع  اخترنا(.............................) محافظة ............) (.............مدیریة 

  .م ٢٠٠/            /       الموافق )                  ( السري وذلك یوم 
   :تقدم للترشیح التالیة أسماؤھم  حیث

  مالحظات    عدد األصوات   العضوة المرشحة /اسم العضو   م
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  : ات التالیة أسمائھم /قد فاز بعضویة مجلس تعاون القریة اإلخوة و
  الصفة   رقم التلفون   المحلة   العضوة /اسم العضو   م
١-    

  
      

٢-    
  

      

٣-    
  

      

٤-    
  

      

٥-    
  

      

٦-    
  

      

٧-    
  

      

٨-    
  

      

٩-    
  

      

١٠ -    
  

      

١١ -  
  

        

١٢ -  
  

        

١٣ -  
  

        

١٤ -  
  

        

١٥ -  
  

        

١٦ -  
  

        

١٧ -  
  

        

١٨ -  
  

        

١٩ -  
  

        

٢٠ -  
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  :.................... أھالي قریة  أدناه قعونوالم
  لمحلة ا  االسم   م

  
  مالحظات   التوقیع  

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

    
  

      

  
  

        

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
٧٦ 

 

  
  )٦(ملحق رقم 

  :ضوابط مجلس تعاون القریة 
ي اول اجتماع لمجلس تعاون القریة یتم انتخاب منسق مجلس تعاون القریة من بین ف )١

  بالطریقة التي یراھا االعضاء مناسبة و. األعضاء المنتسبین للمجلس وبحضور الجمیع 
یحق لمجلس تعاون القریة ان یولي مھام الي شخص من اھالي القریة عند استدعاء  )٢

  .وبموافقة ثلثي االعضاء .الضرورة 
 حضور االجتماعات الخاصة بالمجلس االلتزام من قبل اعضاء مجلس تعاون القریة ب )٣
نذارات مقدمة من مجلس تعاون یتم سحب العضویة من احد االعضاء بعد ثالثة ا )٤

   القریة بناء على مبررات واضحة ومقنعة وبموافقة ثلثي االعضاء  في الحاالت التالیة 
  .انتقال محل اقامة العضو من القریة الى قریة اخرى او مدینة  -
قصور العضو في التفاعل والمشاركة في تنشیط وتفعیل ابناء القریة والتقصیر في المساھمة او  -

  .او اي تكلیفات من مجلس تعاون القریة .ة والمبادرات االنشط
  اذا توفي العضو  -
  .إذا حاول تسیس عمل مجلس تعاون القریة  -
  .إذا قدم العضو طلب مكتوب بانسحابھ من المجلس  -

في .على ان یتم انتخاب عضو بدلیل من ابناء القریة تنطبق علیھ شروط االنتساب الى مجلس تعاون القریة 
  .  الحاالت السابقةاي حالة من 

من بین اعضاء .یحق لمنسق مجلس تعاون القریة تعیین من ینوب عنھ في حالة غیابھ لفترة وجیزة ) ٥
  .المجلس 

سنوات على ان یقوم مجلس تعاون القریة القائم بالتحضیر النتخاب ) ٤(یحل مجلس تعاون القریة كل ) ٦
  .انتخاب مجلس تعاون القریة األول  بنفس اآللیة التي تم بھا.مجلس تعاون جدید للقریة 

تنتھي عضویة مندوب القریة في لجنة العزلة بانتھاء المجلس المحلي بالمدیریة ویعاد انتخاب مندوب ) ٧
  .مجلس بنفس االلیة التي تم بھا انتخاب المندوب االول المن قبل  للقریة  جدید
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  )٧(ملحق رقم 

  : ع العزلة مشاری ةقائم لمحضرنموذج 
عزلة ات /بین مندوبي تم االتفاق . ................................الموافق     ..............انھ في یوم 

قائمة أولویات مشاریع  على  .....................محافظة ......................مدیریة ....................
  :العزلة على النحو التالي 

حل المقترح ال  األولویة 
 )المشروع (

المستفیدین ( المبررات
  )قرى وعدد سكان 

قع االمو
   المقترحة 

مبررات اختیار 
  الموقع 

ماسیقدمھ 
  المجتمع

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  ................................عزلة ات /مندوبي  أدناهالموقعون 
  التوقیع   رقم التلفون    یة القر  الصفة   االسم 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

                       المدیریة   قفری عضوتوقیع 
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٧٨ 

 

  )٨(ملحق رقم 
  
 : عضو لجنة تنمیة العزلة شروط ومواصفات  •

ü المشاركین في تحلیل وضع العزلة .دوبات أن یكون من المندوبین والمن 
ü  متفاعل ومتعاون طوال أیام العمل مع الفریق. 
ü  یغلب علیھ طابع المصلحة العامة للعزلة ككل. 
ü  على مستوى العزلة  تحلیل الوضع اثناءعدم تغیبھ أكثر من یومین . 

 :عرض مھام وادوار لجنة العزلة  •
 .تمثیل العزلة أمام السلطة المحلیة  •
ة السلطة المحلیة في تفعیل الدور التنموي للمجتمعات المحلیة باالشتراك مع مساند •

 .لجان تعاون القرى في العزل
حضور االجتماعات الخاصة بمناقشة وإقرار الخطة السنویة مع السلطة المحلیة   •

 .بالمدیریة 
االتفاق مع المجلس المحلي على مواعید تنفیذ دراسات تحدید األولویات   •

  .ات المستقبلیة بحسب القانون وإبالغ لجان القرى  بتلك المواعید واالحتیاج
متابعة المجلس المحلي لتخصیص موارد مشاریع المبادرات الشعبیة المنصوص  •

علیھا في الباب التاسع من الالئحة التنفیذیة لقانون السلطة المحلیة المقترح تمویلھا 
 .في تنظیمھا وتفعیلھا والمساندة .من میزانیة السلطة المحلیة للمدیریة 

المشاركة مع لجان القرى في العزلة في تذلیل الصعوبات وتسھیل مھام الجھات  •
 –المواقع ( الممولة لتنفیذ المشاریع في إطار العزلة والمتمثلة في اقتراح وتوفیر 

ومساندة السلطة المحلیة في تشكیل  –المساھمات المجتمعیة  –الخبرات المحلیة 
والمساعدة في حل ) ولجان  المشاریع ذات الطبیعة الخاصة  لجان المنتفعین

 .الخالفات 
 .تحفیز وتفعیل لجان القرى في تنفیذ مبادراتھا الذاتیة •
تقییم أعمال لجان القرى بناء على تنفیذ المبادرات الذاتیة وترشیح القرى الممیزة  •

 .ارج المجتمع لمساندتھا في تنفیذ بعض مبادراتھا الذاتیة من أي جھة تنمویة من خ
مساندة السلطة المحلیة في متابعة سیر تنفیذ المشاریع المقرة ضمن خطة المدیریة   •

 .والجھات األخرى وفق قانون السلطة المحلیة في إطار العزلة 
مساندة  جھود المجلس المحلي في تسویق خطط العزلة من المشاریع التنمویة  •

 .بطلب من المجلس المحلي .لجھات تمویلیة أخرى
رفع أي شكاوي تقدم من أعضاء لجان تعاون القرى في العزلة  إلى السلطة المحلیة  •

حول أي إشكالیات تخص المشاریع التنمویة في العزلة ومساعدة السلطة المحلیة في 
 .حلھا 

 .رفع التقاریر عن سیر عمل مشاریع خطة العزلة للمجلس المحلي  •
 .اءلة والمراقبة المجتمعیة مساندة السلطة المحلیة في تعزیز مفھوم المس •
التنسیق مع أعضاء المجلس المحلي في رفع كشوفات بأسماء حاالت الضمان  •

االجتماعي وبما یتناسب مع لوائح صندوق الرعایة االجتماعي وكذلك ذوي 
 .االحتیاجات الخاصة 
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  )٩(ملحق رقم 
  الھیكل التنظیمي للجنة العزلة

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  منسق عام اللجنة 
  

  متابعة منسق 
  
 

منسق المبادرات 
  المجتمعیة 

  

مجالس منسق 
  القرى ون تعا

  

  المقرر
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  )  ١٠(ملحق رقم 
  ضوابط ومحددات اختیار اللجنة التنمویة في العزلة 

ستكون إجراءات  اختیار اللجنة على ) ٣+٤(لعزلة مندوبي ومندوبات اإذا كان عدد :أوال 
 :النحو التالي 

n  اللجنة عام اختیار منسق: 
ء اعضا)3( للمرشحین األدنى الحد یكون أن على الحاضرین قبل من الترشیح باب فتح -

 .اعضاء ) ٧(من اصل 
 . الكرت في فقط واحد اسم مندوبة أو مندوب كل یكتب أن على. االقتراعبدء عملیة  -
 .فرز وإعالن النتیجة  -
n السابقة الخطوات بنفسالمقرر انتخاب .  
n لتوزیع األعضاء بین توافقیة بطریقة تتم بحیث التنمویة اللجنة أعضاء باقي اختیار 

  .واألدوار المھام
n مھمة كل انتخاب یتم التوافق من حالة إلى الوصول من الفریق یتمكن لم حال في  

 . السابقة الخطوات بنفس حده على
n  توقیع محضر عملیة االختیار من قبل عضو فریق المدیریة.  

  ) :٨+٩(إذا كان عدد المندوبین والمندوبات في العزلة : ثانیا 
n  ومقرراللجنةعام اختیار منسق :  
اعضاء )5( للمرشحین األدنى الحد یكون أن على الحاضرین قبل من الترشیح باب فتح -

 .عضو) ١٧(من اصل 
 مرشحین الواحد الكرت في مندوبة أو مندوب كل یكتب أن على القتراعبدء عملیة ا -

 .فقط ) 2(
 یلیھ المنسق ھو األصوات أعلى على حصل من یكون أن على النتیجة وإعالن فرز -

 .المقرر
n األدنى الحد یكون أن على المتبقیة الثالث للجان یحالترش باب فتح یتم بعدھا 

 .المنسق والمقرر باستثناء عضو ) ١٥(من اصل )5( للترشیح للمتقدمین
 الكرت في المندوبة أو المندوب لكتابة األعلى الحدبدء عملیة االقتراع على ان یكون  -

 .فقط  )2(مرشحین  الواحد
n  فائزین ھم اعضاء اللجان الثالث  على ان یكون اول ثالثة.فرز واعالن النتیجة

 المتبقیة وباقي االعضاء المتقدمین للترشیح ھم اعضاء احتیاط في اللجنة التنمویة
 . بالعزلة 

n توقیع المحضر الخاص بعملیة االختیار من قبل عضو فریق المدیریة  
 ثالثا :إذا كان عدد المندوبین والمندوبات (10+11) .

n مقرر اللجنةوعام  منسق اختیار  :  
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اعضاء )٦( للمرشحین األدنى الحد یكون أن على الحاضرین قبل من الترشیح باب فتح -
 .عضو) ٢١(من اصل 

 مرشحین الواحد الكرت في مندوبة أو مندوب كل یكتب أن على بدء عملیة االقتراع -
 .فقط ) 2(

العام  المنسق ھو األصوات أعلى على حصل من یكون أن على النتیجة وإعالن فرز -
 .مقررال یلیھ
n للمتقدمین األدنى الحد یكون أن على المتبقیة الثالث للجان الترشیح باب فتح یتم بعدھا 

 .عضو باستثناء المنسق والمقرر ) ١٩(من اصل )6( للترشیح
 الكرت في المندوبة أو المندوب لكتابة األعلى بدء عملیة االقتراع على ان یكون الحد -

 .فقط  )2(مرشحین  الواحد
n على ان یكون اول ثالثة فائزین ھم اعضاء اللجان الثالث المتبقیة .لنتیجة فرز واعالن ا

 .في اللجنة التنمویة بالعزلة احتیاط المتقدمین للترشیح یعتبروا اعضاء وباقي االعضاء 
n  توقیع المحضر الخاص بعملیة االختیار من قبل عضو فریق المدیریة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
٨٢ 

 

  )١١(ملحق رقم 
  (           )لجنة عزلة تیار اخمحضر 

  القتراع السريوبطریقة اقمنا و ...................مدیریة (                                ) ات قرى  عزلة / نحن مندوبین 
  م٢٠٠/   /   الموافق    (             ) لجنة العزلة  وذلك یوم باختیار 

   -:حیث تقدم للترشیح التالیة أسماؤھم 
  التوقیع  عدد األصوات  القریة/ المحلة   ة / اسم المرشح   م
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   -:ات التالیة اسماؤھم /وقد فاز بعضویة اللجنة  االخوة 
  

  االسم  م
  

ان  رقم البطاقة  الصفة في اللجنة  القریة 
  وجدت 

  مالحظات  رقم التلفون

١    
  

          

٢    
  

          

٣    
  

          

٤    
  

          

٥    
  

          

  
  المجلس المحلي بالمدیریة  یعتمد                  رئیس الفریق      عضو فریق المدیریة    
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  - :  ...........مدیریة (       ) عزلة مندوبات /مندوبین الموقعین ادناه 

  مالحظات  التوقیع  القریة  المندوبة/ اسم المندوب   م
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  )١٥(ملحق رقم 

 : بالمدیریة ھیكل التقریر الخاص  •
 :الغالف  •

 .....محافظة ....المجلس المحلي بمدیریة  –المحلیة  اإلدارةوزارة  الترویسة باسم -
 ..............محافظة  ......مدیریة لالتقریر التنموي :العنوان  -
 السلطة المحلیة بالمدیریة :معدو التقریر -
 .مساندة فنیة من الصندوق االجتماعي للتنمیة  -
 .العام الذي نفذت فیھ الدراسة  -

 الفھرس /المحتویات •
 ):رقم التلفون  –الصفة –االسم (المشاركین في إعداد التقریر •

 . أسماء فریق المدیریة المشاركین في كتابة التقریر  -
 .استشاریي الصندوق   -

 :مقدمة  •
المقدمة تكتب من قبل فریق المدیریة وتكون عامة ومختصرة تحدد فیھا منطقة الدراسة  -

 .وتحضیرات العمل الخاصة بالدراسة المیدانیة 
خالصة عامة عن مجمل بنود التقریر دون تفاصیل یحتوي على بیانات رقمیة ( لخص التقریر م •

 ).ونسب 
 ):بشكل مختصر(المنھجیة المستخدمة في الدراسة   •

ومخرجات كل مرحلة والصعوبات ) العزلة –القریة (مراحل العمل المیدانیة على مستوى  -
 وطرق التعامل معھا الحلول  

 : امة للعزلة السمات والخصائص الع •
v الموقع والمساحة: 
ü  المدیریة حدود . 
ü التقسیم  –للمدیریة الرئیسیة المؤدیةالطرق  – المحافظة بعدھا عن مركز  - الموقع

 .) التقسیم االنتخابي   –اإلداري 
ü  بشكل عامالمدیریة خصائص وممیزات. 
ü ء مساحة األراضي الزراعیة ،الرعویة والحراجیة،المرتفعات ،الصحرا:المساحة

من  أوم ٢٠٠٤صادر الثانویة نتائج المسح الزراعي ممن ال(،...والمناطق الحضریة 
 ).مدیر مكتب الزراعة بالمدیریة 

v السكان والمؤشرات الدیموغرافیة: 
ü نعدد السكا . 
ü  الكثافة السكانیة. 
ü  العزل بناء على توزیعھم في  المدیریة التوزیع الجغرافي للسكان على مستوى  . 
ü الفئات المھمشة(جتماعیةالتركیبة اال.( 
ü  األسرةمتوسط عدد أفراد. 
ü  على مستوى العزل .توزیع السكان حسب الفئات العمریة 
ü أمكان تركز السكان. 
ü معدل النمو. 
ü  معدل الوفیات. 
ü نسبة الفقر بین السكان وعددھم. 
ü معدل البطالة(عدد العاطلین عن العمل(. 
ü أسبابھا-)خارجیة- داخلیة(الھجرة 
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ü األمیة 
ü  ن المصادر الثانویة مالبطالة /الفقر/في مجال السكان  المدیریةمؤشرات. 

v المؤسسیة في المدیریة  األطر: 
 .السلطة المحلیة  -
 .التنفیذیة  األجھزة -
 منظمات المجتمع المدني  -
 .شركاء التنمیة  -

 
v  أھم الموارد التنمویة في العزلة 
v خارطة الخدمات األساسیة للعزلة. 

 
ü موارد طبیعیة : 

ý مشاكلھا  –نسبة توافرھا في المدیریة  –أعداد ( من حیث :ا الطبوغرافی(: 
 .الھضاب-سلسلة الجبال/الینابیع/األنھار /األودیة  -
 المناطق الساحلیة واألراضي المرتفعة  -

ý مشاكلھا  –من حیث نسبة توافرھا في المدیریة : والتربة  االجیولوجی: 
 .الصخورالمعادن ، أنواع  -
 .خصبة ومساحتھااألراضي ال–أنواع التربة   -
-انجراف تربة-تملح- زحف رمال(المتصحرة األراضي -

 ).تدھور مدرجات
ý   آبار –غیول –عیون :(السطحیة والجوفیة :( 

 –طرق جلب الماء منھ –موقعھ  –ملكیتھ  -عدد المورد  -
 –متوسط المسافة عن القرى المستفیدة  –ماتھ ااستخد
 مشاكل ومعوقات المورد   –موسمیة  أمدائمة 

 
ý طاء النباتي الغ: 

مناطق - رعویة قتدھور مناط - تدھور الغطاء النباتي -
األنواع -النباتات االقتصادیة-األشجارأنواع - غابات

 .المھددة باالنقراض
ý البحریة  األحیاء: 

  .مناطق االصطیاد  -
 طرق الصید- البحریة األحیاء -
 طرق الحمایة وتنظیم الصید -
 كمیة المخزون السمكي -

ý  ةوالسیاح األثریةالمواقع : 
 .المواقع التاریخیة  -
 .المواقع األثریة -
 .المناطق السیاحیة -
 .المناظرالطبیعیة -
 .الصحارى  -
 .الشواطئ -
 الینابیع الساخنة والكبریتیة -
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ü  موارد بشریة:  

الموارد البشریة من حیث مؤھالت ومھن وخبرات مع تحدید النسبة من  أنواع -
 .على مستوى العزل .كل نوع 

على .سب الفئات العمریة مع تحدید النسبة لكل فئة توزع الموارد البشریة بح -
  .مستوى العزل 

على مستوى .حجم ونسبة توزع الموارد البشریة بحسب الفئات العمریة  -
  .العزل 

البشریة من حیث المؤھالت التعلیمیة مع تحدید النسبة لكل  دتوزع الموار -
  .على مستوى العزل .مؤھل 

المعیشي مع تحدید النسبة لكل مستوى توزع الموارد البشریة بحسب المستوى  -
  .على مستوى العزل 

على .مع تحدید النسبة ).وغیر العاملة   –العاملة ( توزع القوى البشریة  -
  .مستوى العزل 

خلقیة ( اإلعاقةطبیعة / النوع الجنس /الفئات العمریة /  اإلعاقةنوع (المعاقین  -
الخدمة المقدمة  –تیاج االح -نسبة اإلعاقة لكل نوع  –) ناتج عن حادث  أم

  .على مستوى كل عزلة ).للمعاقین  
ü موارد مجتمعیة:  
v  المورث الحضاري 

 القاطنة  األسرالتركیبة االجتماعیة للمجتمع من حیث  -
 القدیمة  اآلثار -
 المورث الشعبي  -
 .المناطق السیاحیة الطبیعیة -

 
ü  موارد اقتصادیة:  

 قیق الدخلالموارد االقتصادیة ونسبة كل مورد في تح أنواع
 النباتي اإلنتاج -
 الحیواني اإلنتاج -
 المنتجات الحراجیة -
 تربیة النحل -
 الخدمات الزراعیة  -
 تسویق المنتجات الزراعیة والصعوبات -
 الصناعة  -
 السیاحة  -
 .القطاع الخاص -
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 أھم الخدمات والبنى التحتیة

  خدمات التنمیة البشریة
ý  التعلیم:   
v والثانوي  األساسيالتعلیم  أوال: 
v  ثانوي + أساسي ( عدد المدارس والفصول ونسبة االلتحاق على مستوى كل عزلة.( 
v  على مستوى كل عزلة من العزل ) ثانوي + أساسي ( نسبة االلتحاق بین الجنسین في كل. 
v  عدد  –عدد الفصول الحالیة  –عدد  المدارس ( حالة المرافق التعلیمیة على مستوى العزل

لكال من التعلیم األساسي ) الة المبنى یعمل ال یعمل بحاجة إلى ترمیم ح –الفصول قید اإلنشاء 
 .والثانوي 

v  عدد العاملین في كل مرفق تعلیمي على مستوى كل عزلة مع توضیح التخصصات 
v بشكل عام ) ثانوي + أساسي(مشاكل قطاع التعلیم  أھم. 
v  على .لمجلس المحلي بالمدیریة من ا أخذھاالمشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في قطاع التعلیم یتم

 .مستوى كل عزلة من العزل 
v  من المصادر الثانویة ) الثانوي  – األساسي(في مجال التعلیم المدیریة مؤشرات. 
v  وتعلیم الكبار  األمیةثانیا محو: 
v  على مستوى كل عزلة من العزل .نسبة األمیة بین الجنسین. 
v إناث +ذكور(توى كل عزلة عدد المراكز والفصول ونسبة االلتحاق على مس.( 
v  عدد الفصول   -تاریخ العمل بالمركز  –عدد  المراكز ( حالة المراكز على مستوى العزل

حالة المبنى یعمل ال یعمل بحاجة إلى  - نوع الخدمة المقدمة  –ات /عدد المستفیدین  –الحالیة 
 ) .أسباب توقف المركز عن تقدیم الخدمة  –ترمیم 

v التعاون مع برامج محو األمیة  مساھمة المجتمع في. 
v  عدد العاملین في مجال محو األمیة والتوصیف الوظیفي لھم. 
v محو األمیة وتعلیم الكبار بشكل عام  مشاكل قطاع أھم. 
v  من المصادر الثانویة محو األمیة في مجال المدیریة مؤشرات. 
v  ان وجد ( ثالثا التعلیم المھني والفني: ( 
v الجھة المنفذة  – اإلنشاءتاریخ  –اسم المنشاءة (من التفصیل  بشيءھني التحدث عن التعلیم الم– 

الحالة الراھنة  –وصف المنشاءة من حیث المبنى  –ات /ین دعدد المستفی –نوع الخدمة المقدمة 
عدد  - ات /النطاق الجغرافي للمستفیدین  - ) أھلي –خاص  –حكومي (تابعیة المنشاءة  -

 ).على مستوى كل عزلة من العزل ( .ع توضیح المؤھالت م)  إناث-ذكور (العاملین 
v المدیریة بشكل عام مشاكل قطاع التعلیم المھني والفني في  أھم . 
v  في مجال التعلیم الفني والمھني من المصادر الثانویة  المدیریة مؤشرات. 
v وجد فروع لبعض الكلیات  إن:التعلیم الجامعي 

ý  الصحة:  
v أطفال-نساء -رجال(نالمنتشرة بین السكا األمراض.(  
v  المرافق الصحیة  ىالاللجوء م المنتشرة في المنطقة في حال عد  األمراضطرق التعامل مع. 
v  تؤخذ من مدیر مكتب (أنواع خدمات الرعایة المقدمة على مستوى المدیریة ونسبة كل نوع

 ) .الصحة بالمدیریة 
v  العزل على مستوى )المرافق الصحیة ونوعھا والعاملین فیھا (عدد. 
v  بیان بحالة المرافق الصحیة واھم الخدمات المقدمة والتجھیزات المتوفرة وتاریخ اإلنشاء– 

 .على مستوى كل عزلة من العزل  - والجھة المنفذة 
v  أعشاب(تقلیدي- خیري- أھلي–حكومي (مخازن أدویة–صیدلیات،.(.... 
v المشاكل والصعوبات في قطاع الصحة  أھم. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
٨٩ 

 

v من  أخذھایتم على مستوى كل عزلة من العزل  التنفیذ في مجال الصحة  المشاریع المتعثرة وقید
 .المجلس المحلي بالمدیریة

v  من المصادر الثانویة أخذھا یتم (في مجال الصحة  المدیریة مؤشر( 
 :خدمات البنیة التحتیة 

ý  نوع  –المشاریع في مجال میاه الشرب  –طرق الحصول على میاه الشرب (میاه الشرب
المسافة بالنسبة للمستفیدین من المشروع  –الوضع الراھن للمشروع  –الجھة المنفذة  -المشروع 

 . على مستوى العزل ) وجدت إنمشاكل المشاریع القائمة  –
 المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في مجال المیاه من المجلس المحلي بالمدیریة   -
 ).نویة في مجال میاه الشرب من المصادر الثاالمدیریة مؤشر   -

ý أممفتوحة  ببارات(نظام الصرف الصحي المتبع في العزلة  –عدد المساكن (الصرف الصحي 
 األنواعمع التوضیح النسبة لكل نوع من  –بدون  –مجاري السیول  إلى –جوار المنازل  –مغلقة 

 .على مستوى العزل .وجدت  إن.المشاریع في مجال الصرف الصحي  -
 ).المصادر الثانویة (غطیة بخدمات الصرف الصحي مؤشر المدیریة في مجال الت -

ý عدد المساكن الغیر –عدد المساكن المزودة بالكھرباء  -تاریخ دخول الكھرباء للمنطقة (الكھرباء
كل نسبة التغطیة على مستوى  - ) أھلي –خاص  –حكومي (نوع المشروع  –مزودة بالكھرباء 
 . عزلة من العزل 

 .فیذ في مجال الكھرباء المشاریع المتعثرة وقید التن -
 .مشاكل قطاع الكھرباء  أھم -
 . مؤشر العزلة في مجال التغطیة بخدمة الكھرباء من المصادر الثانویة -

ý األھاليدور  –الجھة المنفذة  – اإلنشاءتاریخ  –عدد المستفیدین  –طولھ  –نوع الطریق (الطرق 
النقل للفرد الواحد  أجور –سیارات حركة ال –الحالة الراھنة للطریق  –في الحفاظ على المشروع 

 .على مستوى العزل 
 .المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في مجال الطرق من المجلس المحلي بالمدیریة  -
 .مشاكل ومعوقات الطرق  أھم -
ترابیة حصویة  –ترابیة معبدة  –إسفلتیة (المختلفة  بأنواعھاالطرق  أطوال إجمالي -

 . زل كل عزلة من الععلى مستوى ...) 
ý أھم مشاكل قطاع االتصاالت  –أنواع الخدمات المتوفرة (.خدمات االتصاالت والبرید.( 

 .مؤشر المدیریة في مجال التغطیة بخدمات االتصاالت  -
ý أنظمة إدارة الموارد المائیة: 

 األھالياستخدامات  –عدد السكان  –القرى المستفیدة  –ملكیتھ -طبیعة المصدر ( -
وسائل جلب الماء من  –كمیة المیاه  –ة للمستفیدین متوسط المساف –للمصدر 
على ).النظم التقلیدیة المتبعة في توزیع وتنظیم مصدر الماء وحالتھا الراھنة -المصدر

 .مستوى العزل 
 .مشاكل الموارد المائیة  أھم -
 المشاریع المتعثرة وقید التنفیذ في مجال الموارد المائیة من المجلس المحلي بالمدیریة  -
 .رات المدیریة في مجال التغطیة بمیاه الشرب من المصادر الثانویة مؤش -

ý  المسالخ،مقالب المخلفات الصلبة:صحة البیئة. 
 
ý  خدمات التنمیة االجتماعیة 

حاالت  –حاالت الضمان المستفیدة (الرعایة االجتماعیة وشبكة األمان االجتماعي -
 .على مستوى كل عزلة من العزل ) الضمان المستحقة 

 ..مكتبات ،متاحف،مراكز شبابیة:دمات الثقافیة الخ -
 .الشباب والریاضة  -
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ý  في كل مجال من المجاالت التنمویة بناء على المصادر الثانویة  المدیریة جدول یلخص كل مؤشرات. 
ý  للعزل نقاط القوة والضعف . 
ý  نقاط القوة والضعف للمدیریة بناء على ماورد من العزل. 
ý  التي شھدتھا المدیریة خالل العام الماضيلمحة موجزة عن التغیرات. 
ý المالیة للمدیریة  اإلیرادات: 

ü الموارد المحلیة. 
ü  الحصة من الموارد المشتركة. 
ü  الحصة من الموارد العامة المشتركة. 
ü الدعم المركزي. 
ü  إن وجد(الدعم اإلضافي(. 

ý  التوصیات والمقترحات من وجھة نظر فریق العمل. 
ý  مالحق التقریر: 
ý صورة من المحضر (المندوبین والمندوبات إقرار بناء على محضر .العزل ولویات قائمة أ.( 
ý  كشف بأسماء المشاركین في إعداد وإخراج التقریر بصورتھ النھائیة. 
ý  محضر إقرار التقریر التنموي من قبل المجلس المحلي بالمدیریة. 
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