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الق�سم الول : امللخ�ص التنفيذي

برنامج القرية من يقرر هو برنامج جتريبي يهدف اإلى اإ�ضراك اجلمهور يف عملية اتخاذ القرار وتوزيع املوارد بطريقة 
دميقراطية وعادلة ، وذلك من خالل تعزيز م�ض���اركة االهايل يف عملية توزيع املنح وحتديد االحتياجات والرقابة على 
امل�ض���اريع املنفذة ومتكينهم من التحكم مب�ض���ادرهم املحلية وبالتايل حتقيق التغيري املجتمعي، كذلك فقد جرى تنفيذ 
الربنام���ج �ض���من منوذجني اوليني، بحيث مت تطبيق النم���وذج االول خالل العام 2008 يف قرية �ض���فا)رام اهلل( اما 
النموذج الثاين والذي نحن ب�ض���دد تقييمه فقد مت تطبيقه يف قرية الزاوية )�ض���لفيت( ملدة )9( �ضهور، حيث مت تنفيذ 

الربنامج من)10/15/-2009 2010/7/15(.

ته���دف عملي���ة تقييم برنام���ج القرية من يقرر ال���ى فح�ص منهجية عم���ل الربنامج والتي تتعلق با�ض���راك اجلمهور يف 
عملي���ة توزي���ع املن���ح ومتكينهم من حتديد احتياجاته���م ومتابعة ومراقبة امل�ض���اريع املنفذة، باال�ض���افة الى ذلك تقييم 
كاف���ة مراحل الربنامج �ض���واءا ما تعلق منه���ا مبعايري اختيار املوقع امل�ض���تهدف )كنموذج للم�ض���روع( او جمريات عقد 
اللق���اء اجلماه���ريي ومنهجية توزيع املن���ح واثرها على املوؤ�ض�ض���ات واملجتمع املحلي، كذلك تقييم امل�ض���اريع املنفذة من 
قبل املوؤ�ض�ض���ات امل�ض���تفيدة وم���دى فاعليتها وان�ض���جامها مع االحتياجات املح���ددة من قبل اجلمه���ور، يرتافق ذلك مع 
تقييم اداء جلنة الرقابة املحلية وطاقم الربنامج واخريا ال�ض���عوبات التي واجهها الربنامج اثناء التنفيذ �ض���واءا على 
�ض���عيد املوؤ�ض�ضات امل�ض���اركة او الطاقم املنفذ للرنامج. ولتحقيق ذلك مت اال�ض���تعانة بالعديد من الو�ضائل واالدوات من 
بينه���ا مراجعة كافة وثائق الربنامج كخطة الربنامج ومقرتحات امل�ض���اريع واالتفاقيات ودرا�ض���ات االحتياج وحما�ض���ر 
االجتماع���ات والتقاري���ر والعديد من الوثائق التي لها عالقة مبراحل تنفيذ الربنامج، باال�ض���افة الى ذلك فقد مت عقد 
لقاءات مع طاقم الربنامج واطرافه املختلفة من خالل عقد لقاءات فردية وجمموعة مركزة �ض���ملت عينة من اطراف 

الربنامج املختلفة.   

يف ذات ال�ض���ياق ومب���ا يتعلق بتحلي���ل النتائج والبيانات املتعلقة بعملية التقييم، فقد تط���رق التقييم الى عدة حماور من 
بينه���ا املح���ور االول واملتعلق بفح�ص وتقييم الية اختيار قرية الزاوية من بني املواقع املر�شحة على م�شتوى ال�شفة 
الغربي���ة، حي���ث مت التاكيد الى ان ايجاد وتطبيق معايري حمددة الختيار املوقع املنا�ض���ب لتنفيذ املنهجية املقرتحة يعد 
امر جيدا وخ�ضو�ض���ا انه مت بالت�ض���اور مع جلنة خا�ضة من املجتمع املدين لتحقيق ذلك، غري ان هذه املعايري ورغم انها 
ركزت على اختيار مواقع م�ضتهدفة �ضغرية الختبار املنهجية حتوي على موؤ�ض�ضات حمدودة ومتعاونة فيما بينها وجمتمع 
حملي ذات طبيعة  هادئة ال تطغى عليه النزعة الع�ض���ائرة او احلزبية، اال انه ومن خالل عملية التحليل والتقييم، فانه 
يت�ض���ح ان املعايري املطبقة معايري �ض���عبة التحقيق والتطبيق، فاختيار املوقع بناء على املعيار االول املتعلق بعدد �ض���كان 
القرية امل�ض���تهدفة من املمكن حتقيقه كون البينات متوفرة و�ض���هلت الو�ض���ول، غري ان املعيار الثاين والثالث واملرتبط 
بعدد املوؤ�ض�ضات )ان ال يقل عدد املوؤ�ض�ضات عن ثمانية واليزيد عن 11 موؤ�ض�ضة( باال�ضافة الى املعيار الثالث )ان تكون 
غالبية املوؤ�ض�ض���ات على م�ضتوى البلدة نا�ضطة وفاعلة ولديها القدرة على تنفيذ الربنامج( هو معيار �ضعب التنفيذ، اذا 
لي�ص من ال�ض���هل حتديد اعداد املوؤ�ض�ض���ات املتواجدة �ضمن كل موقع م�ضتهدف على م�ضتوى ال�ضفة الغربية، عالوة على 
حتديد مدى فعالية املوؤ�ض�ض���ات ودرجة ن�ض���اطها وتعاونها وحياديتها، لذلك فبالرغم م���ن ان عملية جمع املعلومات عن 



املواقع املر�ضحة متت من خالل الزيارات املبا�ضرة وتعبئة اال�ضتمارات التف�ضيلية للمواقع املختلفة، اال انها مل تتم على 
م�ض���توى كافة املواقع امل�ض���تهدفة مما قد يوؤثر على عملية اختيار املوقع املنا�ضب لتطبيق منوذج الربنامج وفكرة منهجية 
القرية من يقرر، لذلك فانه يت�ض���ح ان املعايري املطبقة هي معايري معقدة الى حد ما و�ض���عبة التطبيق وحتتاج جلهود 
وتكلفة مرتفعة، اذا ان و�ض���ع معايري على ا�ض���ا�ص اختيار موقع واحد من بني مئات القرى والبلدات على م�ضتوى ال�ضفة 
الغربية امر �ضعب ن�ضبيا ويحتاج جلهود م�ضنية، كان من املمكن ان يتم اال�ضتعاظة عنها من خالل اختيار موقع منا�ضب 
للتنفيذ من بني القرى التابعة ملحافظة واحدة دون الدخول يف عملية االختيار من بني قرى وبلدات يف نطاق حمافظات 
ال�ضفة قاطبة، اذا ان اقت�ضار علمية االختيار على قرى واقعة �ضمن حمافظة واحدة من �ضانه ان ي�ضهل عملية االختيار 

ويجعل تنفيذ املعايري امر ممكنا وقابل للتطبيق.

اي�شا مت التطرق خالل املحور الثاين الى تقييم اللقاء اجلماهريي ومنهجية توزيع املنح بامل�شاركة واالثار املرتتبة 
عل���ى تطبي���ق تلك املنهجية, حيث مت التطرق لعملية االعالن عن اللق���اء اجلماهريي وجمريات عقده والية توزيع 
املنح، بحيث مت التاكيد من قبل اطراف الربنامج املختلفة على ان عملية االعالن عن اللقاء كانت �ضفافة  ومهنية، حيث 
كانت الو�ض���ائل امل�ض���خدمة يف االعالن منا�ضبة واملدة كافية ب�ض���كل اتاح للجميع الفر�ص املت�ضاوية للم�ضاركة، مع اال�ضار 
ال���ى ان عملي���ة االعالن عن اللق���اء متت حتت اطار حتديد االحتياجات دون اال�ض���ارة لعملية توزي���ع املنح وذلك بهدف 
احلف���اظ عل���ى فكرة املنهجية وفل�ض���فتها، اما مبا يتعلق مبجري���ات اللقاء اجلماهريي فقد اتف���ق اجلميع على ان ادارة 
اللقاء من قبل موؤ�ض�ضة دالية متيزت باملهنية واحليادية، وبان األية توزيع املنح كانت �ضفافة ومتت ب�ضكل عادل ومت�ضاوي 
م���ا بني جميع املوؤ�ض�ض���ات ودون تدخل من موؤ�ض�ض���ة دالية اوطاق���م عملها، بالرغم من ذلك فق���د مت التاكيد على اهمية 
م�ضاركة اكرب عدد ممكن من االهايل واملوؤ�ض�ضات، ل�ضمان متثيل حقيقي للمجتمع املحلي، اما بخ�ضو�ص االثار املرتتبة 
عن ا�ضتخدام منهجية )توزيع املنح بامل�ضاركة( على قرية الزاوية، فيمكن اال�ضارة الى ان غالبية اطراف امل�ضروع اكدت 
على ان ا�ض���تخدام وتطبيق املنهجية احلالية مل ترتك اية اثار �ض���لبية على م�ض���توى القرية او العالقة ما بني املوؤ�ض�ض���ات 
الت���ي ح�ض���لت على املنح او تلك التي مل حت�ض���ل عليها او فيما بني االهايل واملوؤ�ض�ض���ات، موؤكدي���ن يف الوقت ذاته على 
دور الربنامج يف حتفيز املوؤ�ض�ض���ات العاملة يف قرية الزاوية ولفت نظرهم لالهتمام باالهايل وارائهم ودرجة ر�ض���اهم 
ع���ن اخلدم���ات املقدمة اليهم ونوعيتها، باال�ض���افة الى ان تنفيذ هذه املنهجية مكن املوؤ�ض�ض���ات من التعاون والتن�ض���يق 
واال�ض���تفادة من اخلربات املتبادلة، و�ض���اهم اي�ض���ا بتعزيز دور اجلمهور يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالتمويل وحتديد 
االحتياجات واختيار املوؤ�ض�ض���ات امل�ضتفيدة، باال�ض���افة الى القيام مبهمات الرقابة على املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة وامل�ضاريع 
املنفذة. اي�ضا تطرق التقييم الى املخاطر والتاثريات الناجمة عن تطبيق املنهجية من حيث كون املنهجية جديدة ن�ضبيا 
ومل يتم اختبارها ب�ض���كل كايف �ض���وى يف موقعني م�ض���تهدفني، االمر الذي قد ال ي�ض���اعد على معرفة التاثريات الناجمه 
عن تطبيق منهجية توزيع املنح بامل�ض���اركة �ضواءا على م�ض���توى املوؤ�ض�ضات او االهايل واملجتمع املحلي ب�ضكل عام، لذلك 
فقد او�ض���ى التقييم على �ض���رورة تعميم تطبيق هذه املنهجية �ض���من مواقع م�ض���تهدفة اخرى ولكن ب�ضكل بطيىء وغري 
�ضريع، للتاكد من النتائج والتاثريات التي قد تنجم عن تنفيذها، وبعد القيام بدرا�ضة �ضاملة ومتانية للمواقع امل�ضتهدفة 
ت�ضمن اختيار مواقع ال متتاز بالع�ضائرية او احلزبية او الع�ضبية، االمر الذي قد يهدد جناح الربنامج وتنفيذ املنهجية 
املذكورة، اي�ض���ا من املخاطر التي مت التطرق اليها هي ان ت�ض���بح موؤ�ض�ضة دالية منفردة بتنفيذ هذه املنهجية، وبالتايل 



ت�ضبح املنهجية معروفة لالخرين، مما يهدد فر�ص جناحها، لذلك فقد او�ضى التقييم ب�ضرورة العمل على تنفيذ هذه 
املنهجية ب�ض���كل غري دوري وغري منتظم، كذلك فقد ا�ض���ار التقييم الى ان احد اال�ضباب الرئي�ضية للنجاح يف ا�ضتخدام 
منهجية توزيع املنح بامل�ض���اركة يف قرية الزاوية اعتمد باال�ض���ا�ص على وجود طاقم عمل متحم�ص ومهني وحمايد ولديه 
معرفة دقيقة بقرية الزاوية وموؤ�ض�ض���اتها وطبيعتها وجمهورها امل�ض���تهدف، وهذا يعني ان ا�ض���تخدام هذه املنهجية من 
قبل طاقم عمل غري موؤهل ولي�ص لديه خربات باملنهجية املتبعة او معرفة جيدة باملواقع امل�ضتهدفة من �ضانه ان ي�ضعب 
تنفيذ هذه املنهجية ويهدد جناحها، لذلك فانه من ال�ضروري لنجاح تطبيق هذه املنهجية بناء قدرات العاملني وطواقم 
العمل ومتكينهم من فهم فل�ض���فة الربنامج واملنهجية املتبعة وتنفيذها بال�ض���كل ال�ضحيح، اخريا ومبا يتعلق بهذا املحور 

فقد قدم التقرير جمموعة من التو�ضيات التي من �ضانها تطوير منهجية توزيع املنح بامل�ضاركة وحت�ضينها.

و�شم���ن املح���ور الثالث فقد تطرق التقييم ال���ى امل�شروعات املنفذة, من حيث التخطيط للم�شاريع املنفذة ومتابعتها 
وم���دى ان�شج���ام امل�شاريع املنفذة مع االحتياجات املجتمعية لقرية الزاوي���ة, باال�شافة الى االثار والنتائج االيجابية 
للربنامج وللم�شاريع املنفذة، فقد اتفقت املوؤ�ض�ض���ات املنفذة للم�ض���اريع باال�ض���افة الى اع�ض���اء جلنة الرقابة املحلية 
على الدور االيجابي ملوؤ�ض�ض���ة داليا يف املتابعة والتوا�ضل الدائم وامل�ضتمر مع املوؤ�ض�ضات املنفذة للم�ضاريع وجلنة الرقابة 
املحلية وم�ض���اعدتها يف تنفيذ امل�ض���اريع، حيث مت عقد العديد من االجتماعات خ���الل مرحلة التخطيط والتنفيذ والتي 
هدفت الى م�ض���اعدة املوؤ�ض�ض���ات على حتديد واختيار م�ض���روعاتها واعداد درا�ض���ات االحتياجات املتعلقة بامل�ضروعات 
املقرتحة وخطط التنفيذ باال�ضافة الى م�ضاعدتهم باجلوانب االدارية واملالية، اما مبا يتعلق بان�ضجام امل�ضاريع املنفذة 
مع االحتياجات التي مت اقرارها من قبل اجلمهور خالل اللقاء اجلماهريي، فقد ا�ض���ار املعظم الى ان امل�ض���اريع املنفذة 
المتث���ل االحتياج���ات املجتمعي���ة املذكورة وذلك لعدة ا�ض���باب لها عالقة بقل���ة ميزانية الربنامج والتي مل ت�ض���اعد على 
تنفيذ غالبية االحتياجات، باال�ض���افة الى عدم تخ�ض�ض���ية املوؤ�ض�ض���ات وعدم قدرتها على تنفيذ االحتياجات املذكورة 
والت���ي يحت���اج تنفيذها المكانات كبرية وجهات ر�ض���مية متخ�ض�ض���ة. كذلك ويف م���ا يتعلق باالث���ار والنتائج االيجابية 
للربنام���ج وامل�ض���اريع املنفذة، فق���د مت التطرق الى دور الربنام���ج يف توفري متويل الربعة موؤ�ض�ض���ات جمتمعية ومتكينها 
من تطوير قدراتها والتعاون والعمل ب�ض���كل م�ض���رتك وجماعي باال�ض���افة الى حتفيز املوؤ�ض�ض���ات على االهتمام باملوارد 
وامل�ض���ادر املحلية وال�ضتات، كذلك �ضاهم الربنامج بتعزيز امل�ضاركة املجتمعية للجمهور من خالل متكينهم من حتديد 
احتياجاتهم واختيار املوؤ�ض�ض���ات التي يرغبون بتمويلها، باال�ض���افة الى تعزيز دورهم يف املتابعة والرقابة على امل�ضاريع 

املنفذة واملوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة.

اما املحور الرابع من التقييم فقد تطرق الى تقييم اداء جلنة الرقابة املحلية، من حيث كونها فكرة جديدة وايجابية 
تعزز من دور االهايل يف امل�ضاركة املجتعية، بحيث مت التاكيد من قبل معظم اطراف الربنامج على االداء اجليد والدور 
االيجاب���ي الع�ض���اء هيئ���ة الرقابة املحلية م���ع تاكيد البع�ص على ان جزء من اع�ض���اء جلنة الرقاب���ة كانوا متخوفني يف 
البداية من القيام مبهمات الرقابة على املوؤ�ض�ض���ات امل�ضتفيدة ولي�ص لديهم اخلربات الكافية او املعرفة بو�ضائل وادوات 
الرقابة التي يجب ا�ضتخدامها، لذلك جرى التاكيد على اهمية تطوير قدراتهم ب�ضكل يعزز من عملية الرقابة ويجعلها 
اك���ر كف���اءة .اما املح���ور اخلام�ص فقد تط���رق اي�شا الى تقيي���م اداء طاقم الربنامج، حيث اتف���ق اجلميع على االداء 



االيجابي لطاقم الربنامج من حيث امتالكه للخربات واملهارات الالزمة وقدرته على املتابعة التف�ض���يلية لكافة مهمات 
الربنامج واطرافه املختلفة، يف ذات ال�ض���ياق فقد تطرق املحور ال�شاد�ص واالخري الى ال�شعوبات التي واجهها طاقم 
امل�ش���روع, م���ن حي���ث اختيار املوقع املنا�ض���ب لتنفيذ املنهجية وما تطلبه من جهود وم�ض���ح ميداين، باال�ض���افة الى عدم 
رغبة بع�ص املوؤ�ض�ضات بالعمل �ضمن ميزانيات حمدودة، يرتافق ذلك مع ال�ضعوبات التي واجهتها املوؤ�ض�ضات من حيث 
قلة ميزانية الربنامج وتوفري امل�ض���اهمات املجتمعية املتعلقة بامل�ض���اريع املنفذة. اخريا ا�ض���ار التقييم الى جمموعة من 

التو�ضيات والتي من �ضانها تطوير فكرة الربنامج وتعزيز منهجية العمل على وجه اخل�ضو�ص.



الق�سم الثاين : نبذة عن الربنامج (برنامج القرية من يقرر)

القرية من يقرر« هو منوذج جتريبي لربنامج قامت موؤ�ض�ضة داليا بتطبيقة يف �ضيف عام 2008 �ضمن الية تهدف الى 
ا�ض���راك املجتمع املحلي يف عملية اتخاذ القرار، من خالل تفعيل امل�ضادر وتوزيعها بطريقة عادلة دميقراطية من اجل 
تغيري اجتماعي لتحقيق التنمية امل�ض���تدامة . “القرية من يقرر” الية تطمح ان تتطور الى برنامج منح دائم و متكامل، 
مين���ح املجتمعات املحلية الفر�ض���ة لتمكينها من ممار�ض���ة حقه���ا يف حتديد اأولوياتها اإلى جانب امل�ض���اركة بعملية توزيع 
املوارد ومتكينها من التحكم مب�ض���ادره وحتقيق التغيري املجتمعي وتعزيز امل�ضاركة املجتمعية، لذلك فان هذا الربنامج 
ي�ض���تهدف العمل مع القرى الفل�ض���طينية التي حتوي على بيئة منا�ض���بة للتغيري �ضمن معايري منها اأن يكون عدد ال�ضكان 
والبنية االجتماعية  ن�ضيطة وفاعلة،  يرتاوح ما بني 000. – 5000 ن�ضمة، عدد املوؤ�ض�ضات كحد اأدنى  8 موؤ�ض�ضات 

للقرية من حيث تقبلها للم�ضاركة والتغيري املجتمعي.

اأهداف الربنامج : 

• اإ�ضراك املجتمع املحلي يف عملية اتخاذ القرار. 	

• متكني املجتمع املحلي من ا�ضتخدام املنح بناءا على اأولوياته. 	

• توجيه املجتمع املحلي نحو ا�ضتغالل امل�ضادر املحلية وا�ضتثمارها . 	

• تفعيل دور املجتمع املحلي يف عملية الرقابة والتقييم على موؤ�ض�ضات املجتمع املدين. 	

• التوجه نحو حتقيق التغيري املجتمعي و�ضوال لتنمية حقيقية م�ضتدامة. 	

• تفعيل دور ال�ضتات الفل�ضطيني واإ�ضراكه يف العملية التنموية. 	

تطبيق الربنامج

منوذج �شفا- عام 2008

مت تطبي����ق اأول من����وذج من برنام����ج القرية من يقرر يف قرية �ض����فا مبحافظ����ة رام اهلل، كنم����وذج جتريبي قامت 
موؤ�ض�ضة دالية بتطبيقه يف �ضيف عام 2008 �ضمن اآلية تهدف اإلى اإ�ضراك املجتمع املحلي يف عملية اتخاذ القرار 
منطلقني من هدف دالية االأ�ضا�ض����ي يف تفعيل امل�ض����ادر وتوزيعها بطريقة عادلة من اجل تغيري اجتماعي لتحقيق 

التنمية امل�ضتدامة.



2010 – منوذج الزاوية - عام 2009 

مت تنفيذ النموذج الثاين للربنامج يف  حمافظة �ضلفيت بقرية الزاوية  والذي يبلغ عدد �ضكانها 5500 ن�ضمة، كنموذج 
ثاين �ض���من برنامج القرية من يقرر، حيث ا�ض���تفادت من الربنامج ).( موؤ�ض�ضات على م�ضتوى البلدة لتنفذ م�ضاريع 

جمتمعية خمتلفة.

مراحل تطبيق الربنامج

ا�ض���تمر تطبيق برنامج القرية م���ن يقرر وخالل النموذج الثاين املطبق يف قرية الزاوية التابعة ملحافظة �ض���لفيت الى ما 
يق���ارب)9( �ض���هور، حيث مت تنفيذ الربنامج م���ن )2009/10/15 - 2010/7/15(، وال���ذي احتوى على عدة 

مراحل وهي:-

اختيار املوقع امل�ض���تهدف: ومدتها �ض���هر واحد، حيث مت خاللها اختيار قرية الزاوية من خالل اجراء بحث وم�ضح . 1
وزيارات للمواقع املر�ضحة �ضمن معايري مت حتديدها يف الربنامج.

عقد اللقاء اجلماهريي: ومدته �ض���هر واحد، حيث مت خالله االعالن عن اللقاء اجلماهريي حتت م�ض���مى حتديد . 2
االحتياج���ات املتعلق���ة بالقرية، حيث مت عقد اللقاء وتوزي���ع املنح من قبل االهايل بعد اختيار اربعة موؤ�ض�ض���ات من قبل 

اجلمهور ممن يرون انها ت�ضتحق منح الربنامج.

تنفي���ذ امل�ض���اريع املقررة: ومدتها 7 �ض���هور، حيث مت خالل هذه املرحلة م�ض���اعدة املوؤ�ض�ض���ات وم���ن خالل العمل . .
اجلماعي بني املوؤ�ض�ضات على  اختيار امل�ضاريع والتخطيط لها وعمل درا�ضات احتياج حولها، باال�ضافة الى بناء قدرات 
املوؤ�ض�ض���ات مبا يتعلق بكافة مراحل التنفيذ ومبا يتعلق باجلوانب االدارية واملالية، بحيث مت تنفيذ ذلك مب�ض���اركة هيئة 
الرقابة املحلية التي مت اختيارها من قبل االهايل خالل اللقاء اجلماهريي كلجنة للرقابة املحلية على امل�ضاريع املنفذة 

واملوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة.   

. . 



الق�سم الثالث: منهجية التقييم

بهدف تقييم الربنامج مبراحلة املختلفة، باال�ضافة الى تقييم منهجية القرية من يقرر ونتائج تطبيقها ومدى تاثريها، 
فقد مت اعتماد املنهجية التالية والتي كانت على النحو التايل:- 

- مراجعة وثائق الربنامج 

بالتعاون مع طاقم الربنامج، مت مراجعة كافة الوثائق والتقارير واخلطط املتعلقة بكافة مراحل تنفيذ الربنامج، حيث 
مت مراجعة الوثائق التالية :-

خطة الربنامج واجلدول الزمني للتنفيذ. 1

تقارير الربنامج مبا فيها التقرير النهائي. 2

مقرتحات امل�ضاريع وخطط التنفيذ. .

درا�ضات االحتياج للم�ضاريع املنفذة . .

االتفاقيات املوقعة مع املوؤ�ضات امل�ضتفيدة. 5

تقارير امل�ضاريع املنفذة وحما�ضر االجتماعات. 6

تقرير جلنة الرقابة املحلية. 7

النماذج واملرا�ضالت. 8

املوقع االلكرتوين ملوؤ�ض�ضة دالية. 9

- عقد لقاء مع طاقم امل�شروع 

مت عقد لقاء �ض���م طاقم الربنامج التابع ملوؤ�ض�ض���ة دالية، واملكون من)مديرة الربامج وامل�ض���اريع، امل�ض���اعدة االدارية( 
وذلك بهدف معرفة روؤية طاقم العمل وتقييمه ملنهجية الربنامج ومراحله املختلفة ) تفا�ضيل اللقاء ملحق رقم  1(.

- لقاء مع جمموعة مركزة من اطراف الربنامج

بهدف تقييم برنامج القرية من يقرر، مت عقد لقاء مع جمموعة مركزة متثل اطراف الربنامج املختلفة، حيث مت عقد 
اللقاء بح�ض���ور) .1 ( م�ض���ارك/ة ميثلون املوؤ�ض�ضات امل�ض���تفيدة من الربنامج وغري امل�ضتفيدة من املنح، باال�ضافة الى 

اع�ضاء هيئة الرقابة املحلية وممثلني عن اجلمهور واالهايل)تفا�ضيل اللقاء ملحق رقم 2( 



الق�شم الرابع : نقاط قوة و�شعف الربنامج

من خالل عملية التقييم ولقاء كافة اطراف الربنامج، فانه ميكن اال�ضارة الهم نقاط القوة وال�ضعف املتعلقة بربنامج 
القرية من يقرر، والتي هي على النحو التايل: 

 1. نقاط قوة الربنامج 

• فكرة الربنامج واملنهجية امل�شتخدمة 	

 حيث ا�ضار ما ن�ضبته %90 من امل�ضاركني/ات �ضمن املجموعة املركزة ان فكرة الربنامج هي اهم نقاط القوة، وذلك 
م���ن حيث كونها فكرة جديدة نوعية تعتمد على منهجية ا�ض���راك االهايل يف اتخ���اذ القرار وحتديد اولوية االحتياجات 
واختيار املوؤ�ض�ض���ات التي ت�ض���تحق منح امل�ضاريع، بناءا على درجة ن�ضاطها وح�ض���ورها يف املجتمع املحلي، بحيث ا�ضاروا 

الى ان ذلك ميثل ثقافة جديدة بالعمل مل يتم تنفيذها من قبل.

• دور موؤ�ش�شة داليا يف متابعة كافة مراحل الربنامج و�شمان جناحه	

 وذلك من خالل التوا�ض���ل الدائم امل�ض���تمر مع املوؤ�ض�ضات املنفذة للم�ض���اريع وتقدمي امل�ضاعدة وامل�ضاندة لها، وذلك من 
خالل عقد االجتماعات واللقاءات الدورية وتوفري اخلدمات اال�ضت�ضارية للموؤ�ض�ضات للنجاح يف مهامها وتنفيذ امل�ضاريع 
املق���ررة، باال�ض���افة الى ال�ض���فافية والو�ض���وح يف ادارة الربنامج وذلك من خ���الل احليادية واملهنية اثن���اء توزيع املنح 

واختيار املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة.

• تعزيز قدرات املوؤ�ش�شات وحتفيزها على التعاون واملناف�شة االيجابية	

اي�ضا احد مميزات الربنامج الرئي�ضية هي تلك املتعلقة بقدرة الربنامج على جمع املوؤ�ض�ضات معا، ومتكينهم من 
التعاون والعمل امل�ض���رتك وذلك من خالل لقاءات التخطيط والتنفيذ اجلماعي، حيث قامت املوؤ�ض�ض���ات باختيار 
امل�ض���اريع وت�ض���ميم خطط التنفيذ وامليزانيات ب�ض���كل جماعي، بحيث مت عر�ض���ها امام املوؤ�ض�ضات االخرى مما 
اتاح الفر�ض���ة لال�ضتفادة اجلماعية وتنمية قدرات املوؤ�ض�ضات، وال �ضيما من خالل امل�ضاعدة الفنية واال�ضت�ضارية 
التي قدمتها موؤ�ض�ض���ة دالية للموؤ�ض�ض���ات امل�ض���تفيدة �ض���واءا باجلوانب االدارية او املالية كامل�ضاعدة يف التخطيط 
واعداد املوازنات وامتام اجراءات ومتطلبات عملية ال�ض���راء واالجراءات املالية املطلوبة. باال�ض���افة الى ت�ضجيع 
املوؤ�ض�ض���ات على اهمية ا�ض���تخدام امل�ض���ادر املحلية واال�ض���تفادة منها ولفت نظرهم الهمية امل�ضاهمات واملوارد 
املوجودة �ض���من املجتمع املحلي وفل�ض���طيني ال�ض���تات، كذلك حتفيز املوؤ�ض�ض���ات على املناف�ض���ة املتبادلة واثبات 
جدارته���ا يف التنفي���ذ وتقدمي اخلدمات لالهايل وللبلدة ب�ض���كل عام، وبالتايل االهتم���ام باملجتمع املحلي وارائه 

ونوعية اخلدمات املقدمة اليه.



• تعزيز دور اجلمهور يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالتمويل وحتديد االحتياجات	

ميكن اال�ض����ارة اي�ض����ا الى دور الربنامج يف خلق ثقافة جديدة اجتاه تعزيز م�ض����اركة املواطنني والفئات امل�ضتهدفة 
يف اتخ����اذ الق����رارات املتعلق����ة بالتمويل وتوزيع املنح على املوؤ�ض�ض����ات التي يرونها منا�ض����بة، االم����ر الذي يعزز من 
دور املواطن����ني ويحف����ز املوؤ�ض�ض����ات على االهتم����ام بتقدمي اخلدمات النوعي����ة واالهتمام باراء ودرجة ر�ض����ا الفئة 
امل�ض����تهدفة، باال�ض����افة الى دور الربنامج يف متكني اجلمهور من الرقابة على امل�ض����اريع املنفذة وتقييمها والتدخل 
بعملية التخطيط والتنفيذ عرب ابداء االراء واملالحظات املتعلقة بامل�ض����اريع املنفذة واخلدمات املقدمة، وذلك من 
خالل ا�ضراك االهايل يف كافة عمليات امل�ضروع كالتخطيط والتنفيذ والرقابة واملتابعة عرب عر�ص التقارير املالية 
واالدارية على اجلمهور وعرب ا�ض����راكهم يف املتابعة والتقييم من خالل ت�ض����كيل جلنة الرقابة املحلية من االهايل 

والفئات امل�ضتهدفة.

 2. نقاط �شعف امل�شروع

 عدم التاكد من التاثريات بعيدة املدى املتعلقة بتطبيق منهجية توزيع املنح بامل�شاركة    

منهجية امل�ض���اركة امل�ضتخدمة هي منهجية جديدة مل يتم تنفيذها اال على م�ضتوى بلدتني وهما)قرية �ضفا يف رام اهلل، 
قرية الزاوية يف �ضلفيت( لذلك فان االثار املرتتبة عن تنفيذ هذه املنهجية قد ال يتم معرفتها بالقريب العاجل، ولذلك 
فق���د يكون ال�ض���تخدام ه���ذه املنهجية تاثريات �ض���لبية من حيث اثارة اخلالف���ات بني االهايل واملوؤ�ض�ض���ات او االطراف 
املختلفة باملجتمع املحلي، كذلك اثارة الت�ض���اوؤوالت عن عدالة توزيع املنح، حيث ان امل�ض���اركني/ات بلقاءات توزيع املنح 
عادة ما يكون عددهم حمدود ومتثيلهم ع�ضوائي دون معايري قد ت�ضمن ان يكونوا ممثلني للموقع او القرية امل�ضتهدفة.

• عدم �شالحية املنهجية امل�شتخدمة اال على م�شتوى املواقع امل�شتهدفة ال�شغرية	

 مت تطبيق منهجية برنامج القر ية من يقرر على م�ضتوى قرية الزاوية، والتي متثل احدى البلدات ال�ضغرية ن�ضبيا والتي 
متتاز بالهدوء والتعاون بني موؤ�ض�ضاتها املختلفة باال�ضافة الى العالقات اجليدة ما بني االهايل والتي �ضاعدت يف تنفيذ 
ه���ذه املنهجي���ة وجناح تطبيقها، االمر الذي يطرح  ت�ض���اوؤوالت مهمة حول مدى جناح تنفيذ هذه املنهجية �ض���من قرى 
وبلدات او�ض���ع حتوي على عدد اكرب من املوؤ�ض�ض���ات ومن ال�ض���كان، ومدى التاثري الذي قد ينجم جراء ا�ض���راك االهايل 
بتوزي���ع املن���ح على املوؤ�ض�ض���ات، وما هي االلية التي �ض���يتم من خاللها تنفيذ هذه املنهجية، يف ظ���ل وجود عدد كبري من 

املوؤ�ض�ضات واعداد اكرب من االهايل.



• حمدودية قيمة منح الربنامج	

املعظم ا�ضار الى ان ميزانية امل�ضروع كانت �ضغرية ن�ضبيا، حيث اقت�ضرت على ما قيمته 12،000 $ مت توزيعها على 
. موؤ�ض�ضات، االمر الذي مل يتح للموؤ�ض�ضات تنفيذ م�ضاريع كبرية اوالعمل على اولوية االحتياجات التي اقرها االهايل 
خ���الل اللقاء اجلماهريي، وذلك كون امليزانية حم���دودة واالحتياجات املجتمعية التي حددها االهايل حتتاج المكانات 
مادي���ة اك���رب لتنفيذها والعمل عليه���ا، غري ان البع�ص اكد اي�ض���ا على ان حمدودي���ة املنح املقدمة للموؤ�ض�ض���ات مكنتها 

وحفزتها من اال�ضتفادة من املوارد املتاحة باملجتمع املحلي.

• عدم اال�شتمرار بتنفيذ املنهجية )عدم تكرارها(	

رغم ان بع�ص امل�ضاريع املنفذة  من خالل الربنامج ميكن اعتبارها م�ضاريع دائمة ومدرة للدخل ومن املمكن ان ت�ضتمر، 
اال ان املنهجي���ة املنفذة ميك���ن اعتبارها متوقفة وغري متكررة بعد تطبيقها ملرة واحدة يف املوقع امل�ض���تهدف وذلك بعد 
انته���اء عملي���ة توزيع املنح وتنفيذ امل�ض���اريع، االمر الذي مينع من ا�ض���تمرارية فك���رة الربنامج و فل�ض���فته القائمة على 
�ض���رورة ا�ضراك االهايل يف اتخاذ القرار وتعزيز م�ضاركتهم املجتمعية، وبالتايل توقف الربنامج وعدم ا�ضتمراريته يف 
ذات املوق���ع يعن���ي عدم مراكمة التجربة، وتوقف االهايل عن امل�ض���اركة واالختيار، مع عدم وجود الية ت�ض���من ان تقوم 

املوؤ�ض�ضات املمولة االخرى بتنفيذ هذه املنهجية.    

الق�سم اخلام�ص: حتليل البيانات والنتائج

تقييم اآلية اختيار قرية الزاوية  .1

مبا يتعلق بتقييم اآلية اختيار قرية الزاوية من بني جمموعة من القرى والبلدات املمتدة على نطاق ال�ضفة الغربية، فانه 
ميكن اال�ضارة الى الو�ضائل واالليات التي مت ا�ضتخدامها للقيام بذلك، على النحو التايل:-

مت التاكيد على ان عملية االختيار متت من خالل درا�ض���ة وتطوير منهجية القرية من يقرر والتي هي باال�ض���ل 	 
منهجي���ة مطبقة على ال�ض���عيد ال���دويل، والتي تهدف لتعزيز دور االهايل وا�ض���راكهم يف عملية اتخ���اذ القرار وحتديد 
االحتياجات واختيار املوؤ�ض�ض���ات امل�ض���تفيدة من التمويل، وبهدف درا�ض���ة وتطوير منهجية القرية من يقرر مت ت�ض���كيل 
جلنة للربامج من قبل موؤ�ض�ض���ة دالية والتي �ض���مت يف ع�ضويتها اع�ض���اء عن موؤ�ض�ضات خمتلفة وذات خربات يف العمل 
املجتمعي، مت من خاللها نقا�ص املنهجية وتطويرها لتكون اكر مالئمة للتطبيق على امل�ض���توى الفل�ض���طيني، وبناءا على 



ذل���ك مت حتديد جمموعة من املعايري التي لها عالقة باختيار القرية املنا�ض���بة لتطبي���ق الربنامج والتي يجب اعتمادها 
اثناء اختيار املواقع امل�ضتهدفة، وهي على النحو التايل:- 

• ان ال يقل عدد �ضكان القرية عن )-000. 5000( ن�ضمة.	

• ان ال يقل عدد املوؤ�ض�ضات املتواجدة يف البلدة عن )8( وان ال يزيد عن )11( موؤ�ض�ضة.	

• ان تكون غالبية املوؤ�ض�ضات ن�ضيطة وفاعلة.	

• البنية االجتماعية للقرية، بحيث متتاز مب�ض���توى جيد من الوعي العام واالنفتاح وتقبل التغيري) هذا املعيار 	
غري ا�ضا�ضي يوؤخذ به من خالل املالحظة ( النه �ضعب حتديده او نقا�ضه مع اهايل القرية او املوقع امل�ضتهدف.

بعد حتديد املعايري املنا�ض���بة، مت حتديد قائمة با�ض���ماء القرى املنا�ض���بة للم�ضاركة �ضمن الربنامج، وذلك من 	 
خالل املعلومات الواردة عرب جهاز االح�ض���اء املركزي الفل�ض���طيني، حيث مت حتديد 6. قرية من تلك الواقعة �ض���من 
حمافظات ال�ضفة الغربية قاطبة، وبالتايل ا�ضتبعاد جميع القرى والبلدات التي ال تقع �ضمن املعيار االول واملتعلق بعدد 

ال�ضكان، على النحو التايل:-

» القرى الواقعة �شمن نطاق معيار عدد ال�ش�شكان«

اأ�ضماء القرى املر�ضحةعدد القرىاملحافظةالرقم

العوجا ، اجلفتلك2حمافظة اأريحا1

املزرعة القبلية ، املزرعة ال�ضرقية ،بني زيد ،بيت عور التحتا ،بري زيت .1حمافظة رام اهلل2
،دير دبوان ، دير جرير ، خربثا امل�ضباح ، نعلني ، قبية ، �ضفا ، �ضقبة 

�ضنجل ، ترم�ص عيا .

عورتا ، برقا ،حواره ،جماعني ، ق�ضرة ، �ضامل ، تل .7حمافظة نابل�ص3

الفندقومية ، اجلديدة ،عانني ،الزبابدة ، برقني ، كفر دان ، �ضيلة 10حمافظة جنني4
الظهر ، �ضانور ، �ضريي�ص .

عقابا .1حمافظة طوبا�ص5

كفر ثلث ، حبلة .2حمافظة قلقيلية6

بيت ليد ، كفر اللبد .2حمافظة طولكرم7

الزاوية ، كفر الديك .2حمافظة �ضلفيت8

بيت كاحل ، دير �ضامت ، نوبا .2حمافظة اخلليل9

زعرتة ، تكوع ، نحالني ، بتري ..حمافظة بيت حلم10

6. قريةاملجموع:



اما مبا يتعلق باملعيار الثاين، واملرتبط بعدد املوؤ�ض�ض���ات بحيث)ال يقل عدد املوؤ�ض�ض���ات عن ثمانية واليزيد عن 	 
11 موؤ�ض�ضة( باال�ضافة الى املعيار الثالث)ان تكون غالبية املوؤ�ض�ضات على م�ضتوى البلدة ن�ضيطة وفاعلة ولديها القدرة 
على تنفيذ الربنامج( فانه يالحظ ومن خالل عملية البحث وامل�ضح التي اجراها طاقم امل�ضروع عرب القيام با�ضتخدام 
جمموعة من الو�ضائل كتنفيذ الزيارات للبلدات والقرى املر�ضحة، وتعبئة ا�ضتمارات م�ضحية تف�ضيلية للمجال�ص املحلية 
واملوؤ�ض�ضات املتواجدة يف نطاق تلك املواقع امل�ضتهدفة، باال�ضافة الى اال�ضتعانة باملوؤ�ض�ضات اخلارجية والتي عملت داخل 
تلك املواقع  ل�ض���وؤالهم عن القرى امل�ض���تهدفة وجمع معلومات حول طبيعة تلك املواقع وتوجهاتها وموؤ�ض�ض���اتها ون�ضاطها 
ودرجة تعاونها وما الى ذلك، بالنظر للمعيار الثاين والثالث فقد مت ح�ضر البلدات التي تنطبق عليها املعايري الى )5(  

بلدات، على النحو التايل:-

» القرى الواقعة �شمن نطاق معيار عدد ال�ش�شكان«

قرى متوافقة مع جمموع القرىاملعايري الرقم
املعايري 

قرى غري متوافقة مع 
املعايري

-64املعيار االول: عدد ال�ضكان يرتاوح بني 300 – 5000 او اكر بقليل1

757املعيار الثاين: ان يكون عدد املوؤ�ض�ضات ال يقل عن 8 وال يزيد عن 211

559املعيار الثالث: ان تكون املوؤ�ض�ضات فاعلة ون�ضيطة  3

جرى التاكيد اي�ض���ا على ان اولى القرى اخلم�ض���ة التي مت ا�ضتبعادها هي القرى الواقعة �ضمن حمافظة جنني 	 
على اعتبار ان املوؤ�ض�ضات التي مت ا�ضت�ضارتها حول مواقع العمل، ا�ضارت الى انه مت الرتكيز عليها من قبل جهات ممولة 
خمتلفة خالل االعوام ال�ض���ابقة على اعتبار ان املحافظة عانت من ظروف اقت�ض���ادية �ض���عبة خالل االنتفا�ضة الثانية، 

لذلك فقد مت اعتبارها من املواقع االكر فقرا وتهمي�ضا وخ�ضو�ضا ب�ضبب قربها من اجلدار.

مبا يتعلق مبحافظة بيت حلم واخلليل فقد مت عقد زيارات للعديد من القرى املر�ضحة والتي تقع �ضمن معايري 	 
الربنامج املحددة �ضلفا، حيث مت زيارة املجال�ص املحلية واملوؤ�ض�ضات وتعبئة ا�ضتمارات خا�ضة مبعظمها، حيث لوحظ ان 
القرى املر�ضحة غري منا�ضبة اما ب�ضبب عدم وجود عدد كايف من املوؤ�ض�ضات او ب�ضبب عدم فعالية بع�ضها اوغلق مقراتها 
با�ضتمرار ب�ضبب اعتمادها على املتطوعني يف ادارتها وتنفيذ ان�ضتطتها ب�ضكل متقطع وغري دائم، باال�ضافة الى ان بع�ص 
القرى مل تكن منا�ض���بة من حيث طبيعة البنية املجتمعية املطلوبة وغري موؤهلة للم�ض���اركة بالربنامج، وبالرغم من ذلك 
فقد جرى التاكيد على ان ا�ض���تبعاد حمافظتي اخلليل وبيت حلم من الربنامج احلايل ال يعني عدم  ا�ض���تهدافهم خالل 

املراحل القادمة و�ضمن برنامج جديد.



كذلك رغبة موؤ�ض�ض���ة دالية بتنويع املواقع امل�ض���تهدفة والبلدات امل�ض���تفيدة دفعها الى ا�ض���تبعاد حمافظة رام اهلل، 	 
والتي مت اختيارها اثناء تطبيق النموذج االول من برنامج القرية من يقرر والتي مت خاللها  اختيار قرية �ضفا.

بع���د امت���ام عملية البحث وجم���ع املعلومات وتنفيذ الزيارات وتعبئة اال�ض���تمارات وحتليله���ا، وتقلي�ص عدد القرى 	 
املر�ض���حة الى )5( قرى فقط، وقع االختيار على حمافظة �ض���لفيت وبالذات بلدة الزاوية والتي مت اختيارها بعد اجراء 
عملية م�ض���ح وجم���ع معلومات كحال القرى والبلدات امل�ض���تهدفة االخرى، حي���ث مت زيارة البلدة وتعبئة ا�ض���تمارات مع 
البلدية واملوؤ�ض�ضات املوجودة وعددها)9( موؤ�ض�ضات، حيث بينت عملية التحليل ان قرية الزاوية ميكن ان تكون موقع 

منا�ضب لتطبيق منهجية القرية من يقرر.    

حي���ث اظه���رت عملية البحث ان قرية الزاوية متت���از باجواء من التعاون والعالقة االيجابية ما بني املوؤ�ض�ض���ات 	 
واالهايل، باال�ض���افة الى عدم �ض���يطرة الثقافة الع�ضائرية اواحلزبية على القرية، اي�ضا بينت عملية جمع املعلومات 
ان لدى موؤ�ض�ض���ات الزاوية اخلربات اجليدة والتي توؤهلها للم�ض���اركة بامل�ض���روع والن تكون منوذج منا�ض���ب لتطبيق 
منهجي���ة القري���ة من يقرر كاح���دى املنهجيات اجلديدة واملتعلقة با�ض���راك االهايل يف عملية اتخ���اذ القرار لتعزيز 

دورهم وم�ضاركتهم املجتمعية.

مالحظات حول الية االختيار واملعايري املطبقة 

مبا يتعلق بعملية االختيار التي مت من خاللها اختيار قرية الزاوية لتطبيق منهجية القرية من يقرر، ومبا يتعلق باملعاير 
الت���ي مت اعتماده���ا يف عملية االختي���ار، وبهدف تطوير االآلية واملعايري املقرتحة فمن ال�ض���روري اال�ض���ارة للمالحظات 

التالية:-

بداية ومبا يتعلق باملعايري التي مت و�ض���عها لتحديد املوقع امل�ض���تهدف الذي �ضيتم اختياره لتنفيذ فكرة ومنهجية برنامج 
القرية من يقرر، فانه من ال�ض���روري مراجعة هذه املعايري وتقييمها على ا�ض���ا�ص قابليتها للتطبيق وامكانية قيا�ض���ها، 

وذلك على النحو التايل:-

• بخ�ض���و�ص املعيار االول واملتعلق بعدد ال�ض���كان، فانه ميكن اال�ض���ارة الى ان هذا املعي���ار هو  معيار قابل 	
للتطبيق وقابل للقيا�ص ب�ض���هولة، اذا ان عملية فرز القرى واملواقع امل�ض���تهدفة على ا�ض���ا�ص �ضكاين ميكن 
القيام بها وحتديدها من خالل املعلومات الواردة عن امل�ض���وح ال�ض���كانية التي يجريها املركز الفل�ضطيني 

لالح�ضاء.

•  اما فيما يتعلق باملعيار الثاين واملتعلق بعدد املوؤ�ض�ضات والتي يجب ان ال تقل عن )8( موؤ�ض�ضات وال تزيد 	
عن)11( وكذلك املعيار الثالث والذي يتعلق ب�ض���رورة ان تكون املوؤ�ض�ض���ات فاعلة ون�ض���يطة، فانه ميكن 



اال�ض���ارة الى ان فرز وت�ض���نيف البلدات بناءا على عدد املوؤ�ض�ض���ات املوجودة يف كل موقع ومدى فعاليتها 
ون�ض���اطها ال يعد امرا �ض���هال وخا�ض���ة اذا ما مت تطبيقه على نطاق حمافظات ال�ض���فة الغربية، وال �ضيما 
اذ علمنا انه ال تتوفر معلومات تف�ض���يلية ودقيقة من قبل اجلهات الر�ض���مية او االهلية عن املوؤ�ض�ض���ات يف 
القرى والبلدات املختلفة باال�ضافة الى عدم وجود اية معلومات حول مدى فعالية تلك املوؤ�ض�ضات او درجة 
ن�ض���اطها على امل�ضتوى املحلي، لذلك مت التاكيد على ان طاقم امل�ضروع اعتمد على جمع معلومات ميدانية 
واجراء زيارات ملعظم املواقع املر�ضحة)مت التاكيد على انه مت ا�ضتبعاد بع�ص املواقع قبل زيارتها من خالل 
جمع معلومات حولها، والتاكد من عدم مالئمتها للمعايري (  بهدف حتديد عدد املوؤ�ض�ضات يف املواقع التي 
مت زيارتها ومدى فعالية تلك املوؤ�ض�ضات وقدرتها على امل�ضاركة بالربنامج وذلك من خالل تعبئة ا�ضتمارات 
تف�ضيلية مع اع�ضاء املجل�ص جلمع معلومات عن البلدة ومع املوؤ�ض�ضات املتواجدة يف املوقع املر�ضح لتحديد 
مدى ن�ض���اطها وقدرتها على العمل وامكانية م�ضاركتها بالربنامج، مع ما تقدم فانه ميكن اال�ضارة الى ان 
زيارة ).6( قرية وبلدة لي�ص باالمر ال�ض���هل ويحتاج للكثري من الوقت والتكلفة، باال�ض���افة الى ان زيارة 
بع�ص القرى وا�ض���تبعاد بع�ض���ها)نتيجة جمع معلومات اولية خارجية( قد يوؤثر على نتائج عملية االختيار، 
اذا انه من ال�ضروري لتحقيق هذا املعيار زيارة جميع املواقع التي مت تر�ضيحها وفرزها بعد تطبيق املعيار 
االول، ثم اال�ض���تزادة من املعلومات اال�ض���افية والتي ميكن ان تعترب م�ض���اندة يف عملية التقييم واالختيار 
للموؤ�ض�ض���ات املر�ضحة، اذا ان ا�ضتبعاد بع�ص املواقع على ا�ض���ا�ص جمع معلومات قبل زيارتها وزيارة بع�ص 

القرى  دون االخرى، قد يخلق نوع من عدم ت�ضاوي الفر�ص بني املوؤ�ض�ضات ويوؤثر على عملية االختيار.

• ام���ا يف م���ا يتعلق باملعيار االخري املرتب���ط بالبنية االجتماعية للقرية، وب�ض���رورة ان متتاز البلدة بالوعي 	
العام واالنفتاح وتقبل التغيري، فيمكن اال�ض���ارة الى انه م���ن اجليد اعتبار هذا املعيار معيار ثانوي ولي�ص 
ا�ضا�ضي يف عملية االختيار، اذ انه لي�ص من ال�ضهل حتديد درجة الوعي العام لالهايل واملوؤ�ض�ضات ومدى 
تقبلهم للم�ضاركة �ضمن منهجية توزيع املنح بامل�ضاركة، رغم التاكيد على ان القيام بزيارات لتلك املواقع 
واملوؤ�ض�ض���ات املوج���ودة فيها وتعبئة ا�ض���تمارات حولها  وحتليلها، باال�ض���افة الى جمع معلومات م�ض���اندة 
واال�ضتناد الى جتربة وانطباع  املوؤ�ض�ضات اخلارجية العاملة يف تلك املواقع قد ي�ضاعد يف معرفة وحتديد 
املوقع االكر مالئمة لتنفيذ الربنامج وحتديد مدى وعي االهايل وتقبل املوؤ�ض�ضات لفكرة املناف�ضة والعمل 

اجلماعي دون ان يطرا اية ح�ضا�ضيات او ا�ضكاالت داخل املواقع امل�ضتهدفة.

• مم���ا تق���دم ومن خالل عملي���ة حتليل للمعايري املطبق���ة الختيار املوقع امل�ض���تهدف، فانه يت�ض���ح ان بع�ص املعايري 	
املطبقة هي معايري �ض���عبة التطبيق وحتتاج جلهود وتكلفة مرتفعة، اذا ان و�ض���ع معايري على ا�ضا�ص اختيار موقع واحد 
من بني مئات القرى والبلدات على م�ض���توى ال�ض���فة الغربية امر �ضعب ن�ض���بيا ويحتاج جلهود كبرية . لذلك فان جتربة 
منوذج القرية من يقرر كان من املمكن ان يتم تطبيقها على ا�ضا�ص اختيار موقع منا�ضب للتنفيذ من بني القرى التابعة 



ملحافظة واحدة دون الدخول يف عملية االختيار من بني قرى وبلدات يف نطاق حمافظات ال�ضفة قاطبة، اذا ان اقت�ضار 
علمية االختيار على قرى واقعة �ض���من حمافظة واحدة من �ض���انه ان ي�ض���هل عملية االختيار ويجعل تنفيذ املعايري امر 
ممكن���ا وقابل للتطبيق، باال�ض���افة الى ذلك فانه من ال�ض���هل واملنطقي االنتقال بني حمافظ���ة واخرى خالل تطبيق كل 
من���وذج م���ن مناذج الربنامج، حيث مت اختيار بلدة �ض���فا خالل النم���وذج االول، وبلدة الزاوية خ���الل النموذج الثاين، 
وم���ن املمكن االنتقال ال���ى حمافظة اخرى خالل تطبيق النموذج الثالث دون احلاجة الى االختيار من بني مئات املواقع 

املر�ضحة الواقعة �ضمن نطاق حمافظات ال�ضفة الغربية.

 2. تقييم اللقاء اجلماهريي ومنهجية توزيع املنح بامل�شاركة
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• غالبية اطراف امل�ضروع ا�ضارت الى ان عملية االعالن عن عقد اللقاء اجلماهريي كانت �ضفافة ومهنية، حيث 	
كانت الو�ضائل امل�ضخدمة يف االعالن عن اللقاء منا�ضبة واملدة كافية، حيث مت االعالن عن اللقاء �ضمن فرتة 
ا�ضبوع الى ع�ضرة ايام من خالل الدعوات الر�ضمية جلميع املوؤ�ض�ضات واملدار�ص وريا�ص االطفال واملراكز 
ال�ضحية، باال�ضافة الى توزيع  78 دعوة على ال�ضخ�ضيات االعتبارية باليد، باال�ضافة الى الدعوات العامة 
التي مت تعليقها عرب لوحات االعالنات العامة املوجودة يف القرية باال�ضافة الى لوحة االعالنات اخلا�ضة 

بالبلدية وكذلك على املواقع املختلفة كامل�ضاجد واملدار�ص وريا�ص االطفال.
• اما فيما يتعلق بالتح�ضري واالعالن عن اللقاء اجلماهريي فقد مت التاكيد من قبل طاقم امل�ضروع، على ان 	

عملية االعداد وترتيب عقد اللقاء متت بالتعاون مع مركز عبد القادر ابونبعة التابع لبلدية الزاوية وهو احد 
بامل�ضاعدة يف اعداد قوائم احل�ضور وتوزيع  ا�ضا�ضي  امل�ضاركة بالربنامج، والذين كان لهم دور  املوؤ�ض�ضات 
الدعوات مب�ضاركة طاقم امل�ضروع، لكن دون ان يكونوا على اطالع مبجريات اللقاء او الية توزيع املنح او فكرة 

اختيار املوؤ�ضات باالنتخاب من خالل اجلمهور. 
• كذلك جرى التاكيد على ان الدعوة للقاء متت على ا�ضا�ص ان هدف اللقاء هو حتديد احتياجات البلدة 	

دون اال�ضارة لعملية توزيع املنح او لدور االهايل يف اختيار املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة، حيث مت التح�ضري للقاء 
املقررة،  املنح  على  للمناف�ضة  للموؤ�ض�ضات  مت�ضاوية  فر�ص  يتيح  ومبا  داليا  موؤ�ض�ضة  قبل  من  تامة  ب�ضرية 
ومبا مينع املوؤ�ض�ضات من التح�ضري امل�ضبق واحل�ضد اجلماهريي للقاء وبالتايل احل�ضول على متويل قد ال 
يتنا�ضب مع درجة ر�ضا االهايل عن املوؤ�ض�ضة او اخلدمات املقدمة من قبلها او يخل بفكرة ا�ضراك االهايل 

يف �ضناعة القرار.
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• اللقاء اجلماهريي مت مب�ضاركة)8.( 	 ان عقد  الى  اال�ضارة  فقد مت  اللقاء،  بو�ضف جمريات  يتعلق  فيما  اما 
�ضخ�ص، باال�ضافة الى ح�ضور) 8 (موؤ�ض�ضات مع تغيب موؤ�ض�ضة واحدة رغم انه مت التاكيد على دعوتها، اي�ضا 
مت خالل اللقاء منح كل موؤ�ض�ضة وقت للتعريف باهدافها واجنازاتها امام احل�ضور وجمهور القرية، تال ذلك 
دعوة االهايل الختيار) . (موؤ�ض�ضات من ا�ضل )8( م�ضاركة باللقاء، وذلك عرب انتخاب واختيار املوؤ�ض�ضات 
دوالر، مع  دالية وهي )12(الف  موؤ�ض�ضة  لدى  املوجودة  املنحة  قيمة  اي�ضا مت منح احل�ضور  يرغبونها،  التي 
اعالمهم بامكانية التربع الي موؤ�ض�ضة من املوؤ�ض�ضات االربع التي مت اختيارها او لبع�ضها او جلميعها بناءا على 
ما يراه كل م�ضارك منا�ضبا وبناءا على اقتناعهم با�ضتحقاق ايا منها للمنحة و�ضمن القيمة التي يراها منا�ضبة، 
اخريا وبانتهاء عملية توزيع املنح دون حدوث اية ا�ضكاالت، مت خالل اللقاء اختيار جلنة للرقابة من االهايل من 

غري ممثلي املوؤ�ض�ضات، ليكون لهم دور يف متابعة امل�ضاريع التي �ضتنفذها املوؤ�ض�ضات والرقابة عليها.
• التي مل 	 املوؤ�ض�ضات  فيها  االطراف)مبا  اتفقت جميع  فقد  املنح،  توزيع  والية  اللقاء  بتقييم  يتعلق  فيما  اما 

حت�ضل على منح( على ان ادارة اللقاء من قبل موؤ�ض�ضة دالية متيزت باملهنية واحليادية، وبان األية توزيع 
املنح كانت �ضفافة ومتت ب�ضكل عادل ومت�ضاوي ما بني املوؤ�ض�ضات، حيث مت التح�ضري للقاء عرب دعوة جميع 
االهايل واملوؤ�ض�ضات وال�ضخ�ضيات االعتبارية، واعطاء فر�ص مت�ضاوية للجميع للم�ضاركة باللقاء، بحيث مت 
توزيع املنح بناءا على اختيار ورغبة امل�ضاركني �ضمن اللقاء اجلماهريي، و�ضمن موازنة حمددة لكل م�ضارك 

من حقة منحها الي موؤ�ض�ضة او عدد من املوؤ�ض�ضات كما يراه منا�ضبا.
• اي�ضا مت التاكيد على ان اللقاء اجلماهريي مثل و�ضيلة جيدة للتعريف باملوؤ�ض�ضات، حيث مت منح املوؤ�ض�ضات 	

اوقات مت�ضاوية لتقدمي عر�ص حول اهدافها واجنازاتها والتعريف بدورها امام اجلمهور واهايل البلدة، 
املعقدة  الروتينية  االجراءات  الدخول يف  دون  واحد  لقاء  منحة �ضغرية خالل  على  ومكنها من احل�ضول 

�ضمن منح الربامج االخرى. 



• ا�ضارت غالبية اطراف امل�ضروع الى ان فكرة اللقاء كانت جيدة وا�ضلوب العمل ومنهجيته جديدة، وذلك من 	
حيث اتاحة الفر�ضة لالهايل للم�ضاركة يف حتديد االحتياجات وتقدمي املنح للموؤ�ض�ضات التي يرويدونها.

• اي�ضا اكدت الغالبية على ان موؤ�ض�ضة داليا مل تتدخل بعملية توزيع املنح على املوؤ�ض�ضات، بل اقت�ضر دورها 	
على دعوة احل�ضور وتي�ضري اللقاء، بحيث مت ترك املجال لالفراد ليتولوا توزيع املنح على  املوؤ�ض�ضات التي 

يرويدونها. 
• اي�ضا ا�ضاد املعظم بااللية التي اتبعت يف توزيع املنح من حيث دورها يف حتفيز املوؤ�ض�ضات وتن�ضيطها للتوا�ضل 	

بني  املناف�ضة  ت�ضجيع  وبالتايل  اجلمهور،  على  واجنازاتها  ان�ضطتها  وعر�ص  امل�ضتهدفة  والفئة  االهايل  مع 
املوؤ�ض�ضات ملا فيه م�ضلحة اهايل البلدة. 

• املنفذة 	 امل�ضاريع  متابعة  يف  دور  لها  كان  والتي  املحلية  للرقابة  جلنة  ت�ضكيل  اهمية  على  التاكيد  مت  اي�ضا 
معا  العمل  من  منح  على  ح�ضلت  التي  املوؤ�ض�ضات  متكني  يف  الربنامج  دور  الى  باال�ضافة  عليها،  والرقابة 

والتن�ضيق امل�ضرتك.
• لكن جهة واحدة ا�ضار الى ان عدد امل�ضاركني باللقاء اجلماهريي مل يكن كافيا، وال ميثل كافة اهايل القرية 	

وانه كان من االف�ضل اعالم املوؤ�ض�ضات باآلية توزيع املنح لتتمكن من احل�ضد اجلماهريي ب�ضكل م�ضبق، لكن 
مت التاكيد من قبل اطراف الربنامج االخرين على ان االآلية امل�ضتخدمة يف توزيع املنح دون االعالم امل�ضبق 
للموؤ�ض�ضات كانت جيدة وبان االهايل قاموا باالختيار دون �ضغوط بناءا على روؤيتهم لدرجة ن�ضاط املوؤ�ض�ضات 

وتواجدها باملجتمع املحلي واخلدمات التي تقدمها.
• اي�ضا ا�ضار البع�ص الى ان االحتياجات التي مت حتديدها من قبل االهايل خالل اللقاء اجلماهريي، مل يتم 	

املنفذة خالل  امل�ضروعات  ان  بها كاولويات جمتمعية مت حتديدها من قبل املجتمع املحلي، حيث  االلتزام 
الربنامج ال تعرب عن تلك االحتياجات، لكن اطراف الربنامج االخرى و�ضحت ان �ضبب ذلك يعود الى ان 
ميزانية الربنامج وامل�ضاريع كانت حمدودة، باال�ضافة الى ان معظم االحتياجات التي مت حتديدها من قبل 

االهايل غري متنا�ضبة مع قدرات املوؤ�ض�ضات وتخ�ض�ضيتها وجمال عملها.

الزاوية قرية  على  بامل�شاركة(  املنح  )توزيع  منهجية  ا�شتخدام  عن  املرتنبة  االثار   .12

• �ضلبية على 	 اثار  اية  املنهجية احلالية مل ترتك  وتطبيق  ا�ضتخدام  ان  اكدوا على  امل�ضروع   غالبية اطراف 
م�ضتوى القرية او العالقة ما بني املوؤ�ض�ضات التي ح�ضلت على املنح او تلك التي مل حت�ضل عليها او فيما بني 
االهايل واملوؤ�ض�ضات، با�ضتثناء جهة واحدة ا�ضارت الى ان احدى املوؤ�ض�ضات التي مل حت�ضل على منحة من 

الربنامج حدث بني اع�ضائها ا�ضكاالت داخلية والقاء بامل�ضوؤولية ولوم بني االع�ضاء.
• اي�ضا باملقارنة ما بني تطبيق املنهجية يف قرية الزاويا وقرية �ضفا خالل النموذج االول والثاين، يت�ضح انه 	

مل يحدث اية تاثريات �ضلبية او ا�ضكاالت خالل تنفيذ املنهجية يف قرية الزاوية، بخالف قرية �ضفا والتي 



املحلي من  املجل�ص  كان هنالك غ�ضب من ممثلي  اللقاء اجلماهريي  اثناء عقد  انه  اال  فيها،  اال�ضارة  مت 
جراء منح امل�ضاريع للموؤ�ض�ضات النهم كانوا يودون ا�ضتخدامها يف بناء مقر للمجل�ص، بحيث ا�ضاروا لذلك 
وبانهم  اجلماهريي  اللقاء  خالل  بامل�ضاركة  املنح  توزيع  بطريقة  معرفتهم  بعد  وذلك  بقولهم)خدعتونا( 
حرموا من اال�ضتفادة من املنح كمجل�ص حملي داخل البلدة، بخالف بلدة الزاوية والتي اثنى اجلميع فيها 

على املنهجية امل�ضتخدمة، موؤكدين انه مل يحدث اية ا�ضكاالت او تاثريات �ضلبية اثناء تنفيذها.
• اي�ضا مت اال�ضارة الى ان عقد اللقاء اجلماهريي دون االعالن عن الية توزيع املنح، �ضاهم بتحفيز املوؤ�ض�ضات 	

على امل�ضاركة يف االن�ضطة املجتمعية العامة التي تلت اللقاء، حيث لوحظ زيادة م�ضاركة وتفاعل املوؤ�ض�ضات 
يف االن�ضطة التي عقدت على م�ضتوى البلدة فيما بعد. 

• بهدف 	 للتجربة،  داخلي   تقييم  بعمل  قامت  انها  الى  ا�ضارت  منح،  على  التي مل حت�ضل  املوؤ�ض�ضات  بع�ص 
حتديد �ضبب الف�ضل واال�ضتفادة من التجربة، غري انها ا�ضارت يف الوقت ذاته الى ان منهجية توزيع املنح 
التي مت تنفيذها خلت من اي اجراء او و�ضيلة من و�ضانها االعرتا�ص على النتائج التي متخ�ضت عن اللقاء 

الذي مت خالله اختيار املوؤ�ض�ضات وتوزيع املنح. 
• ولفت 	 الزاوية  قرية  العاملة يف  املوؤ�ض�ضات  الربنامج يف حتفيز  دور  الى  ا�ضارت  امل�ضاركة  االطراف  غالبية 

نظرهم لالهتمام باالهايل وارائهم ودرجة ر�ضاهم عن اخلدمات املقدمة اليهم ونوعيتها، وبالتايل زيادة 
اهتمام املوؤ�ض�ضات بدرجة ر�ضا املواطنني ب�ضكل عام، وذلك من خالل تطبيق منهجية ا�ضراك االهايل يف 

اختيار املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة. 
• اخلربات 	 من  واال�ضتفادة  والتن�ضيق  التعاون  من  املوؤ�ض�ضات  متكني  من  املنهجية،  هذه  تنفيذ  �ضاهم  اي�ضا 

التخطيط  عملية  اثناء  امل�ضروع  وطاقم  املوؤ�ض�ضات  بني  الدورية  االجتماعات  خالل  من  وذلك  املتبادلة، 
والتنفيذ، والتي �ضاهمت باطالع كل موؤ�ض�ضة على امل�ضاريع التابعة للموؤ�ض�ضات االخرى وكيفية تنفيذها.  

• وحتديد 	 بالتمويل  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  امل�ضتهدفة،  للفئة  املجتمعية  وامل�ضاركة  اجلمهور  دور  تعزيز 
املوؤ�ض�ضات  على  االهلية  الرقابة  القيام مبهمات  الى  باال�ضافة  امل�ضتفيدة،  املوؤ�ض�ضات  واختيار  االحتياجات 

امل�ضتفيدة وامل�ضاريع املنفذة. 

بامل�شاركة(  املنح  توزيع  )منهجية  تطبيق  عن  الناجمة  والتاثريات  املخاطر  تقييم   .12

جتدر اال�ض���ارة الى ان منهجية برنامج القرية من يقرر)منهجية توزيع املنح بامل�ض���اركة( هي منهجية عاملية، مت 
العمل عليها من قبل موؤ�ض�ض���ة دالية، بعد تطويرها ونقا�ضها مع جلنة الربامج التابعة ملوؤ�ض�ضة دالية وامل�ضكلة من 
جمموعة من خرباء العمل االهلي واملجتمع املدين، حيث مت تنفيذ النموذج االول منها يف قرية �ضفا يف منت�ضف 

عام 2008، اما النموذج الثاين فقد مت تنفيذه �ضمن قرية الزاوية خالل العام 2010/2009.



لذلك فبالرغم من ادراكنا باهمية هذه املنهجية يف تعزيز دور االهايل ومتكينهم من امل�ضاركة يف اتخاذ القرار، 
وقدرة هذه املنهجية على الربط ما بني ر�ضا املواطنني عن موؤ�ض�ضاتهم واخلدمات املقدمة من قبلها ودرجة 
التمويل التي ت�ضتحقه تلك املوؤ�ض�ضات، اال اننا عند احلديث عن تطبيق هذه املنهجية فانه من ال�ضروري اال�ضارة 

لعدد من املالحظات على النحو التايل:-  

• املنهجية امل�ضتخدمة هي منهجية جديدة ن�ضبيا مل يتم تطبيقها وتعميمها �ضوى على منوذجني وهما قرية 	
تنتج عن  قد  التي  التاثريات  ودرجة  معرفة حجم  فان  لذلك  �ضلفيت،  الزاوية يف  وقرية  اهلل  رام  �ضفا يف 
قرى  �ضمن  متت  التنفيذ  عملية  ان  �ضيما  وال  البعيد،  امل�ضتوى  على  وا�ضحة  غري  املنهجية  هذه  ا�ضتخدام 
جنح فريق امل�ضروع يف اختيارها كمواقع متفهمة لفكرة امل�ضروع وموؤ�ض�ضات متعاونة ومتقبلة ملفهوم املناف�ضة 
املهنية، لذلك فانه من ال�ضروري ان يتم تطبيق هذه املنهجية ب�ضكل بطيء، اي عدم تعميمها ب�ضكل �ضريع 
�ضمن مواقع م�ضتهدفة اخرى قبل التاكد من النتائج والتاثريات التي قد تنجم عن تنفيذها، وقبل القيام 
بدرا�ضة �ضاملة ومتانية للمواقع امل�ضتهدفة ت�ضمن اختيار مواقع ال متتاز بالع�ضائرية او احلزبية، االمر الذي 

قد يهدد جناح الربنامج وتنفيذ املنهجية املذكورة. 
• كذلك ومن خالل عملية التقييم يت�ضح ان احد اال�ضباب الرئي�ضية للنجاح يف ا�ضتخدام منهجية توزيع املنح 	

بامل�ضاركة يف قرية الزاوية، اعتمد باال�ضا�ص على وجود طاقم عمل متحم�ص ومهني وحمايد وميتلك معلومات 
دقيقة حول قرية الزاوية وموؤ�ض�ضاتها وطبيعتها وجمهورها امل�ضتهدف مت جمعها من خالل الزيارات املدانية 
اطراف  بني  واحلثيثة  التف�ضيلية  املتابعة  على  قدرته  الى  باال�ضافة  املختلفة،  الو�ضائل  على  وباالعتماد 
امل�ضروع املختلفة، االمر الذي �ضاهم يف جناح تطبيق الربنامج دون حدوث تاثريات �ضلبية تذكر، وهذا يعني 
ان ا�ضتخدام هذه املنهجية من قبل طاقم عمل غري موؤهل ولي�ص لديه خربات باملنهجية املتبعة او معرفة 
جيدة باملواقع امل�ضتهدفة او لي�ص لديهم القدرة على املتابعة والعمل مبهنية وحيادية من �ضانه ان ي�ضعب 
تنفيذ هذه املنهجية ويهدد جناحها، لذلك فانه من ال�ضروري وقبل تعميم هذه املنهجية امل�ضتخدمة، بناء 
قدرات العاملني وطواقم العمل ومتكينهم من فهمها وتنفيذها بال�ضكل ال�ضحيح ومبا ي�ضمن القيام بعمليات 
بحث جيدة واختيار مواقع م�ضتهدفة منا�ضبة، واملتابعة التف�ضيلية للمهام والعمل بحيادية ومهنية ل�ضمان 
جناح تنفيذ هذه املنهجية، وعدم خلق ايا من التداعيات ال�ضلبية �ضواءا على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة او 

اجلمهور امل�ضتهدف يف املجتمع املحلي.
• املنهجية امل�ضتخدمة هي منهجية منا�ضبة للقرى والتجمعات ال�ضغرية ذات الكثافة ال�ضكانية املحدودة وعدد 	

املوؤ�ض�ضات القليل، وبالتايل فهي غري متنا�ضبة مع البلدات الكبرية والتي حتتاج ملنهجية خمتلفة يف توزيع 
املنح املجتمعية، لذلك اذا كانت املواقع امل�ضتهدفة كبرية او ال تتوافر فيها املعايري املطلوبة او متتاز بالفئوية 
واحلزبية والتميز على ا�ضا�ص �ضيا�ضي، فانه من ال�ضروري تطبيق منهجية اخرى، كتوزيع املنح على اال�ضا�ص 

القطاعي او التخ�ض�ضي للموؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة.



• من املخاطر اي�ضا ان ت�ضبح موؤ�ض�ضة دالية منفردة بتنفيذ هذه املنهجية، وبالتايل عدم القدرة على تنفيذ 	
هذه املنهجية لوقت طويل وب�ضكل منتظم النها �ضت�ضبح معروفة �ضلفا، مما يوؤدي الى افتقاد هذه املنهجية 
لعن�ضر ا�ضراك االهايل دون التح�ضري واالعداد امل�ضبق من قبل املوؤ�ض�ضات وتوجيهم الختيار املوؤ�ض�ضات التي 
ت�ضتطيع اح�ضار اعداد اكرب من اجلمهور، لذلك فانه من ال�ضروري العمل على تنفيذ هذه املنهجية ب�ضكل 

غري دوري وغري منتظم، وبناءا على معرفة ودرا�ضة جيدة للمواقع امل�ضتهدفة وبعد توافر املعايري املطلوبة.

بامل�شاركة املنح  توزيع  منهجية  لتطوير  تو�شيات   512

مت التاكي���د عل���ى ان املنهجية احلالية كانت منا�ض���بة، بحيث مت تنفيذها ب�ض���كل جيد، غري ان���ه مت اقرتاح بع�ص 
التو�ضيات التي من �ضانها تطوير اآلية توزيع املنح من خالل ا�ضراك االهايل على النحو التايل:-

• اختيار املواقع امل�ضتهدفة املنا�ضبة، بعد امتام عملية البحث وامل�ضح وجمع املعلومات، بحيث يتم اختيار قرى 	
منا�ضبة لتطبيق املنهجية الذكورة، و�ضمن معايري حمددة وقابلة للقيا�ص.   

• زيادة عدد امل�ضاركني باللقاء ات اجلماهريية التي ت�ضتهدف توزيع املنح، وذلك من خالل حتفيز االهايل على 	
امل�ضاركة بالو�ضائل والطرق املختلفة، بهدف ا�ضفاء �ضفافية اكرب على عملية التوزيع لتكون الفئة امل�ضاركة 

هي فئة متنوعة وممثلة للمجتمع املحلي كما ونوعا.
• التح�ضري 	 عملية  على  االعرتا�ص  من  طرف  اي  متكن  املنهجية،  تنفيذ  نتائج  على  لالعرتا�ص  الية  ايجاد 

اوالدعوة للقاء اجلماهريي او نتائج توزيع املنح. 
• التقييم الدوري للربنامج وللمنهجية واالثار املرتتبة عليها مبا ي�ضمن تطويرها وحت�ضينها ب�ضكل م�ضتمر، 	

فاثناء تنفيذه هذه املنهجية خالل النموذج االول يف قرية �ضفا)رام اهلل( يف العام 2008، مل يكن هنالك 
وجود لهيئة الرقابة او لفكرة اال�ضتفادة من امل�ضادر املحلية وتفعيل دور ال�ضتات كجزء من م�ضادر التمويل 

الدائمة، والتي مت ا�ضافتها خالل تطبيق النموذج الثاين يف قرية الزاوية. 

املنفذة امل�ضروعات  تقييم   ..

مبا يتعلق بتقييم امل�ض���روعات املنفذة من قبل املوؤ�ض�ض���ات امل�ضتفيدة، ف�ضيتم اال�ضارة اليها �ضمن عدة حماور لها عالقة 
بعملي���ة التخطي���ط واملتابعة والتنفيذ لتلك امل�ض���اريع، باال�ض���افة الى تقييم اولويات امل�ض���اريع املنف���ذة، من حيث  مدى 
ان�ضجامها مع االحتياجات املجتمعية لقرية الزاوية والتي مت حتديدها خالل االجتماع اجلماهريي، باال�ضافة الى تقييم 

االثار والنتائج االيجابية للم�ضروعات املنفذة �ضواءا على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات املنفذة اواملجتمع املحلي ب�ضكل عام.



ومتابعتها املنفذة  للم�شاريع  التخطيط  حيث  من   11.

•  مت اال�ضارة الى انه وبانتهاء عملية توزيع املنح من قبل االهايل على املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة، فان املوؤ�ض�ضات التي 	
مت اختيارها للح�ضول على منح الربنامج هي ).( موؤ�ض�ضات حملية من ا�ضل)9( موؤ�ض�ضات متواجدة على م�ضتوى 
باختيار  املتعلق  اجلمهور  قرار  على  بناءا  امليزانيات  خمتلفة  منح  على  امل�ضتفيدة  املوؤ�ض�ضات  ح�ضلت  حيث  القرية، 

املوؤ�ض�ضات وبقيمة املنحة التي �ضيتم تقدميها لكل موؤ�ض�ضة م�ضتفيدة، والتي كانت على النحو التايل:-



قيمة املنحة بالدوالر االمريكيامل�ضروعاملوؤ�ض�ضة#

توفري اثاث وتنفيذ ان�ضطة جمتمعية والذي ي�ضمل مركز عبد القادر ابو نبعة1
على)�ضراء طاوالت وكرا�ضي لالفراح واملنا�ضبات ، تغطية 
نفقات ادارية ، م�ضابقات واكت�ضاف مواهب ، مهرجانات (

4018
2083مركز �ضنابل الن�ضوي2

جتهيز ا�ضتديوا ت�ضوير والذي ي�ضتمل على )�ضراء كمرات، جمعية ن�ضاء الزاوية3
�ضراء اثاث لال�ضتديوا(

2974

بنية حتتية وتوفري اثاث ولوازم للنادي والذي ي�ضتمل نادي القيادات ال�ضابه4
على)بناء وحدات �ضحية وترميم مطبخ ، �ضراء طاولة 

تن�ص ، مالب�ص 

حار�ص مرمى ، جهاز بروجكرت(

2574

يالحظ ان جمموع املنح مل ي�ضل لغاية)12،000$( كون املجموع
املبلغ املتبقي ا�ضيف الى منحة جمعية ن�ضاء الزاوية خالل 

تغطية موؤ�ض�ضة دالية لفواتري املوردين

116.9

12000$11649 + 351 املبلغ امل�ضاف ملنحة الزاويةاملجموع الكلي

• اي�ضا فقد اتفقت املوؤ�ض�ضات املنفذة للم�ضاريع باال�ضافة الى اع�ضاء جلنة الرقابة املحلية على الدور االيجابي 	
ملوؤ�ض�ضة داليا يف املتابعة والتوا�ضل الدائم وامل�ضتمر مع املوؤ�ض�ضات املنفذة للم�ضاريع وجلنة الرقابة املحلية وم�ضاعدتها 
ابتداءا  بخطوة  خطوة  املوؤ�ض�ضات  ومتابعة  الدورية  واللقاءات  االجتماعات  عقد  خالل  من  وذلك  امل�ضاريع،  تنفيذ  يف 
من حتديد احتياجات امل�ضاريع واعداد خطط التنفيذ وامليزانيات وم�ضاعدتها يف اجلوانب املختلفة كعمليات ال�ضراء 

واجراءات ال�ضرف واالمور املالية، وكل ما يتعلق بجوانب عمل امل�ضاريع املنفذة. 

• كذلك ومن خالل مراجعة تقارير االجتماعات الدورية الطراف امل�ضروع، فانه يالحظ انه وبانتهاء مرحلة توزيع 	
املنح وبدء مرحلة التخطيط واملتابعة ولغاية مرحلة تنفيذ امل�ضاريع وعر�ص التقارير اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضات املنفذة، فقد مت 
عقد)7( اجتماعات ما بني املوؤ�ض�ضات املنفذة للم�ضاريع وطاقم موؤ�ض�ضة دالية باال�ضافة الى اع�ضاء جلنة الرقابة املحلية 
بواقع اجتماع �ضهري،  اي   2010/11/26  2009-/11/9 تاريخ  )م�ضاركني يف بع�ص االجتماعات(. وذلك من 
يرتافق ذلك مع متابعة دورية من قبل طاقم الربنامج من خالل الهاتف وعرب االميل ومن خالل االجتماعات والزيارات 

املبا�ضرة.

• مت التاكيد على ان اللقاءات واالجتماعات التي مت عقدها خالل مرحلة التخطيط والتنفيذ، هدفت الى م�ضاعدة 	
املوؤ�ض�ضات من الناحية الفنية على اعداد درا�ضات االحتياجات املتعلقة بامل�ضروعات املقرتحة وخطط التنفيذ باال�ضافة 
الى م�ضاعدتهم باجلوانب االدارية واملالية كاعداد املوازنات واجراءات ال�ضراء وعرو�ص اال�ضعار واملطالبات واالجراءات 

املالية املطلوبة.

• اي�ضا فان الهدف من اعداد درا�ضات االحتياج املتعلقة بامل�ضروعات املقرتحة هو معرفة مدى موائمة امل�ضروعات 	
وتوافقها مع االحتياجات املجتمعية وقابليتها للتنفيذ، ومن �ضمن الدرا�ضات التي مت اعدادها درا�ضة احتياج مل�ضروع 



اليه، بحيث قامت  التاكد من عدم احلاجة  الغائه وحتويله مل�ضروع اخر ب�ضبب  �ضراء با�ص لطلبة املدار�ص والذي مت 
املوؤ�ض�ضات باختيار امل�ضروعات بناءا على اولويات االحتياجات التي يرونها منا�ضبة ودون تدخل من قبل موؤ�ض�ضة دالية.

• كذلك مت اال�ضارة الى ان بع�ص االجتماعات �ضملت عقد لقاءات م�ضرتكة ما بني املوؤ�ض�ضات املنفذة وجلنة الرقابة 	
املحلية، مت خاللها تقدمي عرو�ص من قبل املوؤ�ض�ضات حول امل�ضروعات املنوي تنفيذها باال�ضافة الى درا�ضات االحتياج 
وخطط التنفيذ وامليزانيات..الخ، حيث مت نقا�ص كافة التفا�ضيل بح�ضور اع�ضاء جلنة الرقابة وتوجيه اال�ضئلة املتعلقة 

ببنود امليزنيات وعمليات ال�ضراء واجراءات التنفيذ املختلفة. 

• اي�ضا �ضاهمت جلنة الرقابة املحلية وخالل مرحلة التنفيذ يف القيام مبتابعة امل�ضروعات املنفذة وح�ضور االن�ضطة 	
وتنظيم الزيارات للموؤ�ضات امل�ضتفيدة، واالطالع على اجراءات ال�ضراء وعرو�ص اال�ضعار والفواتري واملطالبات املالية 
املتعلقة بامل�ضاريع املنفذة، بحيث ا�ضدرت جلنة الرقابة تقرير حول تقييمها للم�ضروعات املنفذة واملوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة، 
املجتمع  قبل  من  جتنيدها  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتطاعت  التي  املجتمعية  وامل�ضاهمات  ممولة  كجهة  دالية  م�ضاهمة  مو�ضحة 

املحلي، على النحو التايل:-

• كذلك وبهدف بناء قدرات ممثلي املوؤ�ض�ضات املنفذة للم�ضاريع وجلنة الرقابة املحلية، مت عقد دورة تدريب بعنوان 	
املجتمع  ا�ضراك  على  املوؤ�ض�ضات  ت�ضجيع  بهدف  تدريبية،  �ضاعات   )6( بواقع  والتقييم،  واملتابعة  املجتمعية  امل�ضاركة 

املحلي وتعزيز دوره وتنمية مهاراتهم مبا يتعلق باملتابعة والتقييم للم�ضاريع املنوي تنفيذها.



اخ���ريا وبانتهاء مرحلة تنفيذ امل�ض���اريع املقررة، مت عقد لقاء ختامي قامت املوؤ�ض�ض���ات املنفذة خالله بعر�ص تقاريرها 
املالي���ة واالدارية، باال�ض���افة الى قيام جلنة الرقابة بعر����ص تقريرها على اجلمهور، حيث مت نقا����ص التقارير والتعليق 

عليها من قبل جلنة الرقابة واحل�ضور من اهايل البلدة.

الزاوية لقرية  املجتمعية  االحتياجات  مع  املنفذة  امل�شاريع  ان�شجام  حيث  من    21.
بداية من ال�ض���روري التنويه بانه وخالل مرحلة تنظيم وعقد اللقاء اجلماهريي مت العمل على حتديد احتياجات قرية 
الزاوي���ة م���ن قبل امل�ض���اركني، والذين ميثلون عينة من اه���ايل البلدة، باال�ض���افة الى ممثلني عن املوؤ�ض�ض���ات املوجودة 
بالقرية)موؤ�ض�ض���ات اهلية ومدار�ص ومراكز �ضحية وم�ضاجد( باال�ض���افة الى ممثلي البلدية وال�ضخ�ضيات االعتبارية، 

حيث مت خالل اللقاء حتديد عدد من االحتياجات، والتي كانت على النحو التايل:-

توفري مقرات للموؤ�ض�ضات العاملة يف القرية.	 
ان�ضاء رو�ضة وح�ضانة منوذجية.	 
اإ�ضافة غرفتني للمركز ال�ضحي وتو�ضيعه.	 
بناء �ضوق جتاري اأو جمعية ا�ضتهالكية.	 
�ضالة ريا�ضية للمحافظة.	 
ا�ضت�ضالح اأرا�ضي.	 
ان�ضاء �ضندوق مل�ضاعدة الطلبة املحتاجني و�ضندوق دعم الطلبة.	 
دورات لياقة بدنية، وان�ضاء ملعب ريا�ضي.	 
توفري با�ص لنقل الطالب للمدار�ص.	 
ان�ضاء جممع خدمات.	 
جتميع املوؤ�ض�ضات ذات الهداف الواحد يف مقر م�ضرتك.	 
االهتمام بال�ضحة البيئية )توفري �ضيارة ن�ضح(.	 
بناء مدر�ضة جديدة.	 

• خالل جل�ضات التقييم مت اال�ضارة من قبل بع�ص اطراف امل�ضروع، الى ان امل�ضاريع التي مت تنفيذها من خالل 	
اللقاء  عقد  خالل  اجلمهور  قبل  من  حتديدها  مت  التي  االحتياجات  مع  متوافقة  تكن  مل  يقرر،  من  القرية  برنامج 
اجلماهريي اخلا�ص باختيار املوؤ�ض�ضات وتوزيع املنح من خالل ا�ضراك االهايل، حيث ان امل�ضروعات املنفذة ت�ضمنت 
)توفري اثاث وتنفيذ ان�ضطة جمتمعية كم�ضروع عبد القادر ابو نبعة ومركز �ضنابل الن�ضوي، او جتهيز ا�ضتديوا ت�ضوير 
كم�ضروع ن�ضاء الزاوية، او ترميم وحدات �ضحية ومطبخ وتوفري لوزام وجتهيزات كنادي القيادات ال�ضابة( وبالنظر 
لالحتياجات املجتمعية التي مت اقرارها من قبل االهايل، فانه يالحظ عدم وجود اي من االحتياجات التي مت العمل 

عليها من �ضمن االحتياجات املحددة من قبل االهايل.

• بالرغم من ذلك جرى التاكيد على انه مت اعداد درا�ضة جدوى من قبل مركز عبد القادر ومركز �ضنابل تتعلق 	
بتوفري حافلة لنقل طلبة املدار�ص)وهي احدى االحتياجات املجتمعية التي برزت خالل اللقاء اجلماهريي( غري انه 



واجه امل�ضروع اعرتا�ص من قبل وزارة املوا�ضالت ب�ضبب خطط لدى الوزارة تتعلق بذلك مما ا�ضتدعى تغيري امل�ضروع 
وا�ضتبداله بامل�ضروع الذي مت تنفيذه من قبل مركز ابونبعة و�ضنابل الن�ضوي.

• اكد طاقم الربنامج واملوؤ�ض�ضات املنفذة للم�ضاريع الى ان عدم اختيار امل�ضاريع املتوافقة مع االحتياجات املجتمعية 	
التي مت حتديدها �ضابقا، امنا يعود لعدة من اال�ضباب من اهمها:- 

• عدم قدرة املوؤ�ض�ضات على اختيار وتنفيذ معظم االحتياجات املجتمعية التي مت حتديدها من قبل اجلمهور، 	
وذلك ب�ضبب قلة امليزانية املر�ضودة للم�ضاريع املنوي تنفيذها، حيث ان قيمة التمويل للم�ضاريع االربعة مل 

تتعدى)12،000($. 
•  اي�ضا عدم قدرة املوؤ�ض�ضات على تنفيذ الكثري من االحتياجات انا يعود الى  �ضعف امكانات املوؤ�ض�ضات من 	

العمل على تلك االحتياجات، والتي ميكن اعتبارها اكرب من قدرات املوؤ�ض�ضات كان�ضاء مدار�ص او او ريا�ص 
اطفال او مراكز..الخ،  او ب�ضبب عدم تخ�ض�ضية تلك املوؤ�ض�ضات يف املجاالت املطروحة.

• كذلك ركزت املوؤ�ض�ضات ومن خالل روؤية دالية على ايجاد م�ضروعات تنموية ب�ضيطة ومدرة للدخل، ميكنها ان 	
توفر مورد دائم للموؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة، كا�ضتديوا الت�ضوير او تاجري الكرا�ضي والطاوالت للمنا�ضبات املختلفة. 

حيث ان معظم موؤ�ض�ضات البلدة تعاين من عجز متوا�ضل يف تامني امل�ضاريف الت�ضغيلية اخلا�ضة بها. 

 اي�ض���ا فق���د مت التاكي���د على انه وخ���الل مرحلة التخطي���ط، مت اعداد درا�ض���ات احتي���اج حول امل�ض���روعات املنوي 
تنفيذها من قبل املوؤ�ض���ات امل�ض���تفيدة، وذلك بهدف التاكد من مدى موائمة امل�ض���روعات وتوافقها مع االحتياجات 
املجتمعية وقابليتها للتنفيذ، ومن �ض���من الدرا�ض���ات التي مت اعدادها درا�ض���ة احتياج مل�ضروع �ضراء با�ص لنقل طلبة 
املدار�ص)اح���دى االحتياج���ات التي مت اختياره���ا من قبل اجلمهور( وال���ذي مت الغائه وحتويله مل�ض���روع اخر نتيجة 
درا�ض���ة االحتياج والتي اكدت عدم احلاجة اليه وعدم قدرة املوؤ�ض�ض���ات على تنفيذه نتيجة بع�ص املتطلبات القانونية 

واللوج�ضتية غري املتوفرة.

اظهرت درا�ض���ة االحتياجات للم�ض���روعات املختلفة اال�ضباب اال�ضا�ضية الختيار هذه امل�ضاريع والعمل عليها، والتي ميكن 
تلخي�ضها على النحو التايل:-



ملخ�ص نتائج درا�ضة االحتياجامل�ضروعاملوؤ�ض�ضة#

1

2

مركز عبد القادر ابو نبعة ومركز 
�ضنابل الن�ضوي

توفري اثاث وتنفيذ ان�ضطة جمتمعية 
والذي ي�ضمل على)�سراء طاولت 

وكرا�شي لالفراح واملنا�شبات , تغطية 
نفقات ادارية ، م�سابقات واكت�ساف 

مواهب , مهرجانات(

بينت الدرا�ضة ان امل�ضروع املقرتح، هو م�ضروع 
معتمدين  كانوا  القرية  اهل  الن  �ضروري 
والطاوالت  االثاث)الكر�ضي  ا�ضتئجار  على 
حميطة،  قرى  من  العامة(  للمنا�ضبات 
باال�ضافة الى ان هذا امل�ضروع هو م�ضروع دائم 
ومدر للدخل. كذلك تنفيذ االن�ضطة املجتمعية 
يندرج �ضمن خطة املركز يف تعزيز اجلوانب 
الثقافية والو�ضول للفئة امل�ضتهدفة، كون مركز 

عبد القادر ابو نبعة هو مركز ثقايف.

جتهيز ا�ضتديوا ت�ضوير والذي ي�ضتمل جمعية ن�ضاء الزاوية3
على )�شراء كمرات, �شراء اثاث 

لال�ستدي�)

يتعلق  م�ضروع  هو  املقرتح  امل�ضروع  اي�ضا 
�ضروري  وهو  للت�ضوير  ا�ضتديوا  بافتتاح 
تديره  بالقرية  ا�ضتديوا  اول  النه  لالهايل  
للت�ضوير  للن�ضاء  بحاجة  واالهايل  الن�ضاء،  
كونهم  اخلا�ضة  ومنا�ضباتهم  بيوتهم  يف 
ن�ضاء وهذا من�ضجم مع العادات االجتماعية 
خدماته  يقدم  ان  ميكن  وامل�ضروع  للقرية، 

للقرى املجاروة واملوؤ�ض�ضات املختلفة.

بنية حتتية وتوفري اثاث ولوازم للنادي نادي القيادات ال�ضابه4
والذي ي�ضتمل على)بناء وحدات 

�شحية وترميم مطبخ , �شراء طاولة 
تن�ص , مالب�ص حار�ص مرمى , جهاز 

بروجكرت(

مطبخ  وترميم  �ضحية  وحدات  بناء  م�ضروع 
القيادات  لنادي  ومعدات  لوازم  وتوفري 
�ضروري  احتياج  ذات  م�ضروع  هو  ال�ضابة، 
بحاجة  واملطبخ  ال�ضحية  الوحدة  كون 
من  للعديد  املركز  والفتقاد  للرتميم  ما�ضة 
ال�ضرورية  اال�ضا�ضية  واللوازم  االحتياجات 
لتفعيله ولتح�ضني اخلدمات املقدمة من قبله 

للمجتمع املحلي وبالذات للريا�ضيني.

اخريا مت التاكيد على ان املوؤ�ض�ض���ات امل�ض���تفيدة قامت باختيار امل�ضروعات التي تنا�ضبها بناءا على اولويات االحتياجات 
التي راتها منا�ضبة ودون وجود اي تدخل او حتديد لالولويات من قبل موؤ�ض�ضة دالية.



املنفذة وللم�شاريع  للربنامج  االيجابية  والنتائج  االثار   .1.
اليها  على النحو  املنفذة, فيمكن اال�شارة  اما فيما يتعلق باالثار والنتائج االيجابية للربنامج وللم�شاريع 

التايل:- 

• �ضاهم الربنامج بتوفري منح �ضغرية ل).( موؤ�ض�ضات م�ضتهدفة، ومتكني ).( موؤ�ض�ضات منها من تنفيذ م�ضاريع 	
�ضغرية دائمة ومدرة للدخل كان�ضاء ا�ضتديوا جلمعية ن�ضاء الزاوية والذي ميثل اول ا�ضتديوا ن�ضائي على م�ضتوى 
املنطقة، مت من خالله توفري فر�ص عمل ل).( �ضيدات، او م�ضروع تاجري اثاث للمنا�ضبات العامة ملركز عبد القادر 

ابو نبعة ومركز �ضنابل الن�ضوي.

• التي 	 املوؤ�ض�ضات  اختيار  يف  دورهم  وممار�ضة  احتياجاتهم،  اولويات  حتديد  من  الزاوية  يف  االهايل  متكني 
يرويدونها وتوزيع قيمة املنح كما ي�ضاءون، وامل�ضاركة بعملية الرقابة واملتابعة للم�ضاريع املنفذة وذلك من خالل 
جلنة الرقابة املحلية اوعرب امل�ضاركة باللقاءات التي مت خاللها متابعة تنفيذ امل�ضاريع وعر�ص التقارير االدارية 

واملالية عليها .

• التخطيط 	 خالل  من  وذلك   ، الزاوية  قرية  م�ضتوى  على  جماعي  ب�ضكل  والعمل  التعاون  من  املوؤ�ض�ضات  متكني 
بتعزيز  �ضاهم  الذي    االمر  عملها،  وطاقم  دالية  موؤ�ض�ضة  ومب�ضاعدة  املنفذة،  للم�ضاريع  اجلماعية  واملتابعة 
عالقة تلك املوؤ�ض�ضات بع�ضها ببع�ص، ومكنها من تنفيذ االن�ضطة ب�ضكل جماعي وحتت ا�ضراف جلنة من الرقابة 
املحلية، االمر الذي عزز من وترية التن�ضيق امل�ضرتك، و�ضجع املوؤ�ض�ضات على الدعوة لت�ضكيل جلنة م�ضاريع دائمة 

ملوؤ�ض�ضات الزاوية.

• اي�ضا اتاحة الفر�ضة للموؤ�ض�ضات يف اكت�ضاب جتارب وخربات عملية لها عالقة بادارة امل�ضاريع ابتداءا من حتديد 	
االداري  امل�ضتوى  على  وادائها  خرباتها  تطوير  وبالتايل  والتقييم،  فاملتابعة  والتنفيذ  والتخطيط  االحتياجات 

واملايل والفني. 

• �ضاهم الربنامج ومن خالل امل�ضاريع املنفذة بتحفيز املوؤ�ض�ضات على البحث عن املوارد املحلية وجتنيدها، ولفت 	
نظرها الهمية اال�ضتفادة من االمكانات واملوارد الداخلية مبا فيها دعم املغرتبني باخلارج، حيث ا�ضتطاعت جمعية 
ن�ضاء الزاوية)على �ضبيل املثال( االت�ضال مع ال�ضيد م�ضطفى عبد القادر ابو نبعة  وح�ضلت منه على م�ضاهمة بقيمة 
لقطعة االر�ص التي ح�ضلوا عليها، باال�ضافة الى امل�ضاهمات االخرى التي ا�ضتطاعت  طريق  ل�ضق  يورو  االآالف   .

املوؤ�ض�ضات توفريها من خالل املجتمع املحلي، والتي ميكن اال�ضارة اليها على النحو التايل:-



» م�شاهمات املوؤ�ش�شات امل�شتفيدة التي مت جتندها من خالل املجتمع املحلي »

امل�ضاهمة املجتمعيةامل�ضروعاملوؤ�ض�ضة#

توفري اثاث وتنفيذ ان�ضطة مركز عبد القادر ابو نبعة ومركز �ضنابل الن�ضوي1
جمتمعية والذي ي�ضمل 

على)�شراء طاوالت وكرا�شي 
لالفراح واملنا�شبات , 

تغطية نفقات ادارية , 
م�شابقات واكت�شاف مواهب , 

مهرجانات(

• املجتمعية 	 امل�شاهمة  تتعلق 
مت  حيث  الب�شرية,  املوارد  بتوفري 
ا�شراك  خالل  من  االن�شطة  تنفيذ 
الطلبة  كا�شراك  التنفيذ  يف  االهايل 
واختيار  امل�سروع،  �سحيفة  اعداد  يف 
متطوعني كلجان للتحكيم, وت�شكيل 

فرقة من املهرجني من املتطوعني.

2

جتهيز ا�ضتديوا ت�ضوير والذي جمعية ن�ضاء الزاوية3
ي�ضتمل على )�شراء كمرات, 

�سراء اثاث لال�ستدي�ا)

• مت البحث عن املوارد املحلية 	
لتوفري مقر لال�شتديوا, حيث تربع 
ترميمها  مت  بغرفة  االهايل  احد 
مقابل مبلغ رمزي ومدة �شماح لغاية 

4 �شهور قبل دفع االجرة.

• يعملن 	 اللواتي  ال�شيدات 
الت�س�ير،  ا�ستدي�ا  م�سروع  يف  حاليا 

تلقني الدورة على نفقتهم اخلا�شة.

• حاليا 	 اجلمعية  ا�شتطاعت 
على  واحل�شول  ار�ص  قطعة  توفري 
موافقة لبناء مقر للجمعية بتمويل 

.undp من

بنية حتتية وتوفري اثاث نادي القيادات ال�ضابه4
ولوازم للنادي والذي ي�ضتمل 

على)بناء وحدات �سحية 
وترميم مطبخ , �شراء طاولة 
تن�ص ، مالب�ص حار�ص مرمى 

, جهاز بروجكرت(

• مواد 	 من  جزء  توفري  مت 
باال�شافة  بالرتميم,  املتعلقة  البناء 
والتي كانت من  العاملة  الى االيدي 

اع�شاء النادي واملتطوعني.



• مع 	 املنح  على  ح�ضلت  التي  املوؤ�ض�ضات  عالقة  تعزيز  عرب  وذلك  املحلي،  املجتمع  م�ضتوى  على  املوؤ�ض�ضات  تن�ضيط 
اجلمهور، او حتفيز املوؤ�ض�ضات التي مل حت�ضل على املنح لتطوير عالقتها وحت�ضني �ضورتها امام اهايل البلدة.

• تنفيذها من قبل 	 التي مت  الثقافية  العديد من االن�ضطة، كاالن�ضطة  تنفيذ  البلدة عرب  الثقايف يف  تن�ضيط اجلانب 
مركز عبد القادر ابو نبعة ومركز ال�ضنابل الن�ضوي.

 .. تقييم جلنة الرقابة املحلية   

مبا يتعلق بتقييم جلنة الرقابة املحلية من حيث ت�ضكيلها ومهامها وادائها، فانه ميكن اال�ضارة الى املالحظات التالية:-

وتاثريها املحلية  الرقابة  جلنة  اداء  تقييم   11.
• اتفقت كافة اطراف امل�ضروع على ان فكرة ت�ضكيل هيئة للرقابة املحلية هي فكرة جديدة وايجابية، تعزز من دور 	

امل�ضتفيدة، حيث  واملوؤ�ض�ضات  املنفذة  امل�ضاريع  على  والرقابة  القرار  �ضناعة  امل�ضاركة يف  املحلي يف  واملجتمع  االهايل 
مت اختيار)5( اع�ضاء خالل اللقاء اجلماهريي كلجنة داخلية للرقابة على امل�ضروعات التي �ضيتم تنفيذها من قبل 

املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة  داخل البلدة.

• اي�ضا اكدت معظم اطراف امل�ضروع على االداء اجليد والدور االيجابي الع�ضاء هيئة الرقابة املحلية من حيث 	
عالقاتهم باملوؤ�ض�ضات ودورهم يف متابعة تنفيذ امل�ضاريع والرقابة عليها، حيث ا�ضارت املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة الى قيام 
االدارية  والتقارير  واملوازنات  امل�ضاريع  تنفيذ  خطط  على  واالطالع  للموؤ�ض�ضات  زيارات  بتنفيذ  الرقابة  هيئة  اع�ضاء 
واملالية ومعاينة عرو�ص اال�ضعار وامل�ضرتيات والفواتري وح�ضور اللقاءات اجلماعية التي مت عقدها مب�ضاركة املوؤ�ض�ضات 
وطاقم الربنامج، باال�ضافة الى امل�ضاركة باالن�ضطة املجتمعية التي نفذتها املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة وا�ضدار تقرير نهائي 

مت عر�ضه امام اجلمهور ون�ضره على املوقع االلكرتوين ملوؤ�ض�ضة دالية.

• اما من حيث تاثري جلنة الرقابة فقد ا�ضار املعظم الى ان وجود هيئة الرقابة واملكونة من االهايل �ضاهم با�ضفاء 	
جدية على التنفيذ من قبل املوؤ�ض�ضات، و�ضجعها على حماولة حت�ضني ادائها وعملها امام اجلمهور، وذلك من خالل 
ومراحل  امل�ضاريع  وثائق  على  لالطالع  امامها  االبواب  وفتح  دورها  ممار�ضة  من  ومتكينها  الرقابة  هيئة  مع  التعاون 

تنفيذها و الرقابة على االمور املالية وعمليات ال�ضراء بكافة ا�ضكالها. 

• القيام 	 من  البداية  يف  متخوفني  كانوا  الرقابة  جلنة  اع�ضاء  بع�ص  ان  على  التاكيد  مت  فقد  ذلك  من  بالرغم 
مبهمات الرقابة على املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة، ولي�ص لديهم اخلربات الكافية او املعرفة بو�ضائل وادوات الرقابة التي يجب 

ا�ضتخدامها.  



• اما من حيث االختيار فقد مت اال�ضارة الى ان اختيار اع�ضاء اللجنة مت من خالل التزكية وفتح باب الرت�ضيح 	
للجميع، وبالتايل اختيار افراد ب�ضكل ع�ضوائي ودون وجود اية معايري لها عالقة باخلربات او املهارات املطلوبة، با�ضتثناء 

ان ال يكونوا ممثلني للموؤ�ض�ضات املحلية امل�ضتفيدة من امل�ضروع.

• م�ضارك واحد من مثلي املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة ا�ضار الى ان توا�ضل اع�ضاء هيئة الرقابة مع موؤ�ض�ضة داليا كان ب�ضكل 	
اكرب من توا�ضلهم مع املوؤ�ض�ضات ال�ضريكة.

• اما اع�ضاء هيئة الرقابة فقد ا�ضاروا الى انهم �ضاهموا بالقيام بالدور املنوط بهم، وان املوؤ�ضات كانت متعاونة، 	
بحيث مل يكن لديهم اي ا�ضكاالت يف احل�ضول على املعلومات املطلوبة، م�ضريين يف الوقت ذاته الى عدم وجود �ضعوبات 

با�ضتثناء توا�ضل اع�ضاء اللجنة فيما بينهم نتيجة االعمال اخلا�ضة املتعلقة بكل منهم.

• اخريا مت اال�ضارة الى تلقي اع�ضاء هيئة الرقابة للمعلومات ال�ضرورية والالزمة للقيام باملهمات املوكلة اليهم، 	
عملية  ت�ضهل  التي  ال�ضرورية  والنماذج  التف�ضيلية  املعلومات  على  اللجنة  اع�ضاء  باطالع  دالية  موؤ�ض�ضة  قامت  حيث 
قيامهم بالرقابة على امل�ضاريع املنفذة واملوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة،باال�ضافة الى ذلك فقد تلقى اع�ضا اللجنة تدريب لبناء 
تدريبية، مت عقدها بح�ضور  �ضاعات  بواقع)6(  امل�ضاريع  والرقابة على  واملتابعة  املجتمعية  بامل�ضاركة  يتعلق  قدراتهم 

اع�ضاء اللجنة وعددهم ).( مراقبني وممثلني عن  املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة واملجتمع املحلي. 

املحلية الرقابة  جلنة  اداء  تطوير   21.
مت اال�ضارة لعدد من املالحظات والتي من �ضانها حت�ضني اداء جلنة الرقابة، على النحو التايل:-  

من املعلوم ان اع�ض���اء اللجنة ال�ض���ابقني مت اختيارههم ب�ضكل ع�ض���وائي ودون وجود معايري ت�ضمن امتالكهم للخربات 
واملعرفة االولية بالعمل اجلماهريي واالهلي، لذلك من ال�ضروري وخالل املراحل القادمة ان يتم اختيار اع�ضاء جلان 

الرقابة املحلية من اجلمهور ولكن �ضمن معايري، ميكن تلخي�ص اهمها على النحو التايل:-

•  ان يكون لديه معرفة بالعمل املجتمعي واملوؤ�ض�ضات االهلية.	

• ان ال يكون موظف او متطوع يف ايا من املوؤ�ض�ضات التي �ضت�ضتفيد من الربنامج.	

• ان يكون لديه الوقت الكايف للقيام مبهمات الرقابة على امل�ضروعات املنفذة.	

• ان يتم اختيار جلنة رقابية مكونة من عدة ا�ضخا�ص، من بينهم �ضخ�ص حما�ضب او لديه خربة باالجراءات 	
املالية.



بناء قدرات اع�ضاء هيئة الرقابة املحلية، لي�ضبحوا اكر وعيا بدورهم يف ممار�ضة عملية الرقابة واكرمعرفة بالو�ضائل 
واملنهجيات املتعلقة بعملية املتابعة والرقابة املحلية وو�ضائلها وا�ضاليبها امل�ضتخدمة.

حتدي���د املهمات وامل�ض���وؤوليات التي يقت�ض���ي عمل اع�ض���اء جلنة الرقابة القي���ام بها ومتابعتها، وذلك تالفيا لت�ض���ارب 
وغمو�ص املهام وامل�ضوؤليات، وبالتايل التاثري ال�ضلبي على اداء اللجنة او حتويلها ملجرد جلنة �ضكلية ال اكر.

ت�ض���ميم مناذج معدة للتقييم ت�ض���اهم يف م�ض���اعدة اع�ض���اء اللجنة على القيام مبهامهم ومتابعة كاف���ة مراحل تنفيذ 
امل�ضاريع املقررة.

اال�ضتعانة بخبري خارجي مل�ضاعدة اع�ضاء اللجنة يف القيام مبهامها ومتابعة تنفيذ امل�ضاريع واملوؤ�ض�ضات املنفذة والرقابة 
عليها.

تو�ض���يع مهام جلنة التقييم املحلية لت�ض���مل باال�ض���افة الى تقييم اداء املوؤ�ض�ض���ات امل�ضتفيدة، ر�ض���د وقيا�ص درجة ر�ضا 
اجلمهور واملجتمع املحلي عن اداء املوؤ�ض�ضات وامل�ضاريع املنفذة.  

تطوير اداء جلنة الرقابة لتقوم مبهام الرقابة على امل�ضاريع املختلفة داخل املجتمع املحلي، وبالتايل  حتويلها الى  جلنة 
حملية دائمة.

الربنامج  طاقم  اداء  تقييم   .5
مبا يتعلق بتقييم طاقم الربنامج التابع ملوؤ�ض�ض���ة دالية واملكون من )مديرة الربامج وامل�ضاريع، امل�ضاعدة االدارية( ومن 

خالل مالحظات اطراف امل�ضروع املختلفة وعملية التقييم، فانه ميكن التاكيد على املالحظات التالية:-

العمل لطاقم  الربنامج  اطراف  تقييم   115

ميكن اال�ض���ارة الى ان غالبية اطراف الربنامج ا�ض���ارت الى الدور االيجابي لطاقم امل�ض���روع، وذلك من حيث ات�ضافه 
باملهنية واحليادية اثناء تطبيق الربنامج وخالل عملية توزيع املنح على املوؤ�ض�ض���ات امل�ض���تفيدة، باال�ض���افة الى دوره يف 
املتابعة والتوا�ض���ل امل�ضتمر مع املوؤ�ض�ضات امل�ض���تفيدة، وتقدمي امل�ضاعدة ال�ض���رورية للموؤ�ض�ضات خالل عملية التخطيط 
واعداد خطط التنفيذ وامليزانيات وعمليات ال�ض���راء واالجراءات املالية املطلوبة، وذلك من خالل االجتماعات الدورية 

والزيارات املبا�ضرة والتوا�ضل عرب الهاتف واالميل. 

العمل لطاقم  املقييم  تقييم   215

طاقم الربنامج هو طاقم منظم، لديه معلومات مف�ض���لة عن املوقع امل�ض���تهدف من الربنامج ، لديه القدرة على املتابعة 
املتوا�ض���لة واحلثيث���ة لكافة املهم���ات املطلوبة، اعتمد جناح تطبي���ق منهجية القرية من يقرر عل���ى االداء اجليد لطاقم 



الربنامج والقدرة على املتابعة التف�ضيلية، والعمل مبهنية وحيادية، اي�ضا �ضاهم طاقم الربنامج على م�ضاعدة املوؤ�ض�ضات 
امل�ضتفيدة وتقدمي كافة الت�ضهيالت واملعلومات اال�ضت�ضارية املطلوبة لنجاح امل�ضاريع املنفذة، ومتكني املوؤ�ض�ضات من اداء 

مهماتها على ال�ضكل املطلوب.

ال�سع�بات     .6
باحلدي���ث ع���ن ال�ض���عوبات التي مت مواجهتها، فانه من ال�ض���روري التطرق لل�ض���عوبات على م�ض���توى اداء املوؤ�ض�ض���ات 

امل�ضتفيدة باال�ضافة الى طاقم الربنامج كونهم ميثلون طريف الربنامج الرئي�ضيني، على النحو التايل:- 

للم�شاريع املنفذة  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على    116

م�ؤ�س�سة ن�ساء الزاوية 

�ض���عوبات مالية نتيجة قلة امليزانية والتي مل تكفي �ض���وى ل�ضراء كمرات الت�ضوير وبع�ص االثاث، دون وجود  -
مقر ال�ضتديوا الت�ضوير والذي مت توفريه من خالل م�ضاهمة متربع من اهايل البلدة.

�ضعوبة يف اعداد التقارير املالية واالدارية. -

�ضعوبة يف االعالن عن م�ضروع اال�ضتديوا.  -

مركز عبد القادر اب� نبعة ومركز �سنابل الن�س�ي

 مت مواجه���ة �ض���عوبة بتنفيذ م�ض���روع �ض���راء حافلة للطلب���ة والذي كان من املتوقع تنفيذه ب�ض���كل م�ض���رتك  -
بني املوؤ�ض�ض���تني، حيث مت الغاء الفكرة وا�ض���تبدالها بامل�ض���روع احلايل، بعد مواجهة �ض���عوبات يف احل�ض���ول على 
الرتاخي�ص االزمة للحافلة، وبعد التاكد من عدم احلاجة للم�ضروع من بعد اعداد درا�ضة االحتياج والتي بينت ان 

وزارة االت�ضاالت تنوي ان�ضاء جممع للبا�ضات يف املنطقة.   

نادي القيادات ال�سابة 

امليزاني���ة حمدودة ولكم تك���ن كافية لرتميم بع�ص مرافق النادي و�ض���راء بع�ص امل�ض���تلزمات واالحتياجات  -
املتعلقة بالنادي.

تعنت املالك)املوؤجر( وعدم موافقتة على القيام بعمل ترميم للمرافق التابعة ملقر النادى.  -



واجه طاقم الربنامج �ضعوبات يف اختيار املوقع امل�ضتهدف، كون عملية االختيار متت من بني القرى والبلدات  -
على نطاق ال�ض���فة الغربية، االمر الذي اقت�ض���ي تنفيذ العديد من الزيارات امليدانية واجراء م�ضح ميداين وجمع 

معلومات تف�ضيلية حول املواقع املر�ضحة التي �ضيتم من بينها اختيار قرية منا�ضبة لتنفيذ الربنامج.

اي�ض���ا مت مواجهة �ض���عوبات تتعلق باملوؤ�ض�ض���ات امل�ض���تفيدة وذلك من حيث �ضمان التوا�ض���ل الدائم مع تلك  -
املوؤ�ض�ضات ومتابعتها وتوفري كافة االحتياجات وامل�ضاعدة الفنية التي ت�ضمن ان تقوم املوؤ�ض�ضات بدورها وان تكون 

قادرة على تنفيذ امل�ضاريع املقرتحة.

واجه���ت املوؤ�ض�ض���ة يف بداي���ة تنفيذ الربنام���ج امتعاظ من قبل بع�ص املوؤ�ض�ض���ات على العمل �ض���من ميزانية  -
�ضغرية، وذلك يف ظل ثقافة احل�ضول على التمويل الكبري وال�ضريع.

الت��سيات

• للتطبيق والتنفيذ مبا 	 للمواقع امل�ضتهدفة، وتعديلها لت�ضبح اكر مالئمة وقابلية   اعادة درا�ضة معايري االختيار 
ي�ضمن تقليل اجلهد والوقت الالزم الختيار املوقع امل�ضتهدف.

• احلاجة 	 دون  واحدة،  حمافظة  �ضمن  الواقعة  والبلدات  القرى  بني  من  منوذج  كل  يف  امل�ضتهدف  املوقع  اختيار 
لالختيار من بني القرى والبلدات الواقعة يف نطاق ال�ضفة الغربية قاطبة.  

• عدم التو�ضع بتطبيق منهجية القرية من يقرر )اي عدم تعميمها ب�ضكل �ضريع( قبل التاكد من النتائج والتاثريات 	
بعيدة املدى لتطبيق تلك املنهجية، وقبل القيام بدرا�ضة �ضاملة ومتانية للمواقع امل�ضتهدفة ت�ضمن اختيار مواقع 

منا�ضبة.

• بناء قدرات العاملني وطواقم العمل �ضمن منهجية القرية من يقرر، وذلك من خالل متكينهم من فهم املنهجية 	
وتنفيذها بال�ضكل ال�ضحيح، اذا ان جناح تطبيق املنهجية وعدم حدوث اي تداعيات �ضلبية مرهون مبدى قدرة 

الطاقم على التنفيذ الكفوؤ للمنهجية.   

• من ال�ضروري اي�ضا تنفيذ املنهجية املذكورة ب�ضكل غري دوري وغري منتظم، حتى ال ت�ضبح موؤ�ض�ضة دالية معروفة 	
مبنهجية توزيع املنح،  وبالتايل فقدان املنهجية ال�ضلوب العمل املرتبط باتاحة الفر�ضة للجمهور باالختيار بحرية 

وبدون تدخل من اي طرف. 

الربنامج طاقم  م�ست�ى  على    216
ميكن اال�شارة لل�شعوبات التي واجهها طاقم الربنامج على النحو التايل:-



•  زيادة عدد امل�ضاركني يف اللقاءات اجلماهريية املتعلقة بتوزيع املنح على اجلمهور،  وذلك من خالل ا�ضتخدام 	
و�ضائل متنوعة وخمتلفة تعزز من م�ضاركة اجلمهور وت�ضمن م�ضاركة اكرب عدد ممكن من االهايل واملوؤ�ض�ضات، 

وبالتايل متثيل اكرب للمجتمع املحلي.

• موائمة امل�ضاريع املنفذة من قبل الربنامج لالحتياجات املجتمعية املحددة من قبل االهايل مبا ين�ضجم مع امكانية 	
الربنامج وخربة املوؤ�ض�ضات ودرجة تخ�ض�ضيتها.

• ايجاد الية لالعرتا�ص على نتائج تنفيذ املنهجية، متكن اي طرف من االعرتا�ص على عملية التح�ضري اوالدعوة 	
للقاء اجلماهريي او نتائج توزيع املنح. 

• تطوير قدرات اع�ضاء هيئة الرقابة املحلية، وتطويرقدراتهم مبا يتعلق با�ضتخدام ادوات وو�ضائل عملية املتابعة 	
ر�ضا  درجة  قيا�ص  وامل�ضاريع  املوؤ�ض�ضات  على  الرقابة  جانب  الى  لي�ضمل  دورهم  تو�ضيع  الى  باال�ضافة  والرقابة، 

االهايل واملجتمع املحلي عن املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة وامل�ضاريع املنفذة وتاثريها عليهم. 

• اي�ضا من ال�ضروري وخالل املراحل القادمة، ان يتم اختيار اع�ضاء جلان الرقابة املحلية من اجلمهور ولكن �ضمن 	
ولديهم  واالهلي  املجتمعي  العمل  اولية يف  لديهم معرفة  ا�ضخا�ص  اختيار  يتم  ان  ت�ضمن  يتم حتديدها،  معايري 

الوقت الكايف للقيام مبهمات الرقابة املجتمعية.



املرفقات

ملخ�ص لقاء طاقم امل�ضروع )ملحق رقم  1( -

ملخ�ص جمموعة مركزة من اطراف الربنامج )ملحق رقم  2( -

ا�ضتمارة تقييم املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة)امل�ضتخدمة من قبل طاقم الربنامج )ملحق رقم .( -

تقرير تقييم جلنة الرقابة املحلية )ملحق رقم .( -

التقارير النهائية للموؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة )ملحق رقم 5( -


