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 المقدمة 
  
 المنحى التشاركي الماليغ وهدف إرشادات سو  م   1.1

ق تشمل فري، لعلى مستويات مختلفةللمعنيين بهذا المنحى لمنحى التشاركي المالي اإرشادات تطبيق عدت أ  

ت المبادئ األساسية واألدوات والعمليا اوتوفر أيضالمشروع والميسرين وأعضاء مجموعة العمل. 

اإلرشادات  دمتق. إلى جانب ذلك، العملية التنمويةيل المنحى في تفع عبر الضرورية من أجل تنفيذ المشاريع

 . فضلاأل نحوعلى ال لمنحىتطبيق امن أجل  ،واألمثلةالتعليمات العملية  ستندة إلىالنظري م األساس

 .حول تطبيق المنحى نماذج وأمثلة يضم ملحقعلى  أيضا اإلرشادات دليل يشتمل

رشادات تبار جميع اإلينبغي اع ،لذلك .دور األفرادعلى  المنحى التشاركي الماليعملية تطبيق تعتمد 

كل خاص وبش ذلكوينطبق ، دون أي تغيير أو تبديليتم التعامل وصفات جاهزة أمثلة وليس  هناالمطروحة 

 .حددةت مالاحول ح قدمةالمواألمثلة  نماذجعلى ال

راجعة المخاصة بعلى قوائم  اإلرشادات دليل يحتوي .تطبيق المنحى آليةدعم الرئيسي  إلرشاداتا هدف

 فيات اإلرشادتوظيف هذه  أيضا يمكنو المنحى. تطبيق في جميع مراحل توظيفهاالتي يمكن  ،التدقيقية

، المنحى.بيق تطلالستفادة من  العروض التقديمية والدورات التدريبية لألفراد والمجموعات المختلفة إعداد

 (موالمجموعات )فريق المشروع ومجموعات العمل وغيرهالمدربين وجميع األفراد مما يساعد إشراك 

 .التطبيقفي عملية 

في ي المالي التشارك على تجارب تطبيق المنحى المقدمة في هذا الدليل اإلرشادات في إعداد دم  أ عت  لقد  

االجتماعية ية "المنحى التشاركي المالي في التنمفي  المفصلة ترشادالإل وكان، وإثيوبيا كل من القوقاز

ز، طقة القوقاالتنمية األلماني لمن الخاص ببنك "2015واالقتصادية: دليل التطبيق وصندوق األدوات، 

 .إعداد هذا الدليل دورا أساسيا في

 

 حول المنحى التشاركي المالي مقدمة 1.2

 

ألخذ هم لودفع ،حشد السكان المحليين المالية فييعتمد المنحى التشاركي المالي على استخدام المصادر 
ي العمل االستقالل ف ىتساعد علديناميكيات لخلق بطريق ما  مم  ص  قد م عملية التنمية بأنفسهم. وبزما

من  ميقلياإلعلى المستوى األسري والمجتمعي و تشاركيالو شموليالو بناءالالعمل و ،من جهة التنموي
 . جهة أخرى

 
 :في من المنحى التشاركي الماليكمن الهدف ي  
 

  األمن واالعتماد على المساعدات الخارجية الفقر وغيابستمرار الكسر الحلقة المفرغة  

 حكوماتهم  وإعادة بناء الثقة بين الناس واقتصادية واجتماعية مستدامة وطويلة األمد  دعم تنمية 
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  لمجتمعات واتحسين الظروف الحياتية لألسر 

 الية والشفافية تمتاز بالفع   ،دعم وجود أنظمة حكومية وخدمات عامة 

 

على لديهم ة القدرإلى جانب توليد  ،هو أفضلوالتعلم مما  جديدةاكتساب خبرات  علىوي شجع الناس  حفزي  

الكتشاف ا تسهيلعلى  المنحى ركزي  ، لهذا. على النحو األفضلو مع حاجاتهم تناسببما ي ،التنمويالعمل 

 مة.التنمية المستدا إحداث تساهم فيأن لها يمكن  ،اكتساب تجارب ذات مغزىو فوالتكي  دراك واال

 عية.المجتم ويةمشاريع التنمالتنفيذ عملية في  الثقةو الشفافيةو التمكين بتعزير المنحى يقوم

 

تقييم أنشطة ومن خالل مشاركة المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ التمكين  عملية مدع  ت    - التمكين

طوير تفي  مباشرة أنشطة المنحىوالمنظمات المشاركة في  المستهدفة المجتمعاتتتفاعل  حيث ،المشروع

ييم تلك قتبلعب دور نشط في عملية  من جانبهم يقوم األفراد والمنظماتو. ومن ثم في تنفيذها ،األفكار

يتحملون  ،ابلوفي المق. األفضلفي تحديد  القدراتو قودون عملية التنمية فيما يتعلق بالمعارفياألفكار. و

 أيالخبراء الفنيين ودون فرض  عبردون تدخل خارجي ، مسؤولية تطبيق الحلول على المدى الطويل

 حلول. 

ح ماهية القرارات المتخذة ة )بحيث ت وض  يشفافب هذه القواعد "، وتنف ذ"قواعد اللعبة ف الناسر  ي ع   – الشفافية

 (. لذلك إن دعت الضرورة ،اإلجراءات لالطالع عليها جميع حفظت  ل وسج  ت  و

مقابل أفضل  ،ستهدفلما لمجتمعفراد األالمقدمة  الدفعات المالية المباشرةمن خالل الثقة تظهر  –الثقة 

ها يجتروب المحلية تقوم المجتمعاتو التشاركي المالي، جوهر المنحى المسابقاتاإلنجازات. وتحتل 

. كما إلى ذلو للخطط، تنفيذ أفضلتجاري( و) طيتخطفضل أفكرة وبحيث يتم اختيار أفضل  ،وإجرائها

 نحوه، ليةورفع مستوى المسؤوفي المشروع المنفذ، الثقة زيادة  المسابقات في هذه تساهم ،وفي المقابل

 . هاستدامة نتائجالعمل على و

س في تنمية دور النا ركز علىكنهج ي   ،استراتيجية التنمية األساسية معالمالي المنحى التشاركي يتوافق 

. (به الخاصة حلقاتالو دواتواأل بادئالمو الشمولية) عدة مستوياتيتضمن  ، حيثشمولي وهو المجتمع.

حديات التي على االحتياجات والت النفتاحه ،باإلضافة إلى دعم االبتكار ،القائمةالممارسات  يتيح دمجو

ف مع هدطالما تتوافق مجاالت عمل المنحى . من جهة أخرى بيئتهمتواجه و ،ألفراد من جهةتواجه ا

 .هال توجد قيود على مجاالت عملف ،)والقيود القانونية( المشروع الرئيسي

وذلك  ،المقترح هو أحد االستراتيجيات التي سيتم تطبيقها في المشروع الحالي التشاركي المالي المنحىإن 

 .األلمانيثلة ممولة من بنك التنمية في مشاريع مما تهاليفع  لو، تجديد إلى ما قدمه من بالنظر

 تأثير المنحى التشاركي المالي: 1.3

 ميعليعمل الج الفرصة يوفر حيث وللسلطات، المستهدف مفيد للمجتمعكي المالي المنحى التشار .1

ا فيم  يدعم استدامة نتائج المشروع بعد مغادرة المنفذين/المانحين.، ومع بعضهم البعض بنجاح

ادئ . سيتم تفصيل مبوأفراده المستهدف على مستوى المجتمع اإليجابيةالمنحى ثار آيلي بعض 

    :النتائج التالية تحقيقمن أجل الدليل المنحى في الفصول القادمة لهذا  وأدوات

 المحلي بناء الثقة بين المشروع والسلطات والمجتمع 

   على نحو فع ال المحلي لمجتمعاشد ح 
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 ملكية األفكار والمبادرات 

  أصحاب المصلحةمشاركة 

 على نحو إيجابي لسلطات اإلقليميةمشاركة ا 

 الشفافية العالية في صنع القرار  

 الوصول للخبرات الفنية المتوفرة محليا 

 
 : التشاركي المالي مبادئ تطبيق المنحى

  

 

المبادئ قد يختلف تطبيق  الصحيح.الشكل ب سير المنحىلضمان  يجب التمسك بهذه المبادئ بالكامل

تطبيق المبادئ أن  ،ومن الجدير ذكره. أدواته عمليا تطبيقيحدد ألية بدوره الذي و مكان،باختالف ال

 .األولوية أو التسلسل الزمني سير وفقال يالظاهرة أعاله 

 

 

  

 
 .: تأتي جميع المبادرات من الناس1المبدأ 

 .التيسير على العاملين فيه: يقتصر دور المنحى و2المبدأ 

لد المنافسة التعاونية أفضل3المبدأ   .األفكار والممارسات : تو 

 .رثمر لألفكام  نتاج وتطبيق إفي التمويل المباشر  يساهم: 4المبدأ 

 .التعلم والمعرفة والخبرة نقليساعد المنحى في : 5المبدأ 

 .اءبن   لالتوتر بشك مظاهر : يوظف المنحى6المبدأ 

 .المنحى رفي زيادة تأثي اإلعالم وسائل تساهم: 7المبدأ 

 .حلقات تراكمية ضمنالمنحى  يسير :8المبدأ 
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 تطبيق المنحى التشاركي المالي 
 

 

 

 

 .: تأتي جميع المبادرات من الناس1المبدأ 

 التنموية الحلولالكتشاف مجال ال أنفسهم لدى الناس يكن ما لمال يمكن للمنحى التشاركي المالي أن ينجح 

 تحقيق عند. يمكن ةأفكار مقبولة ومعروف ما لديهم من ضمن ،أفضل الحلول المناسبة إيجاد، والتي تخصهم

 تكونلالمنحى والميسرون  يسعى ،بالتالي. األفكار الجديدة دمج وموائمةعملية في خارجي التدخل ال غياب

 من تدخالتالمنحى  ، يخلوالمنطلقومن هذا  من الناس أنفسهم.  منبثقة ويةالتنممبادرات الفكار واألجميع 

 .هتطبيق في عمليةعلى ضمان احترام هذا المبدأ  الخبراء، ويعمل

 :1المبدأ 

 .تأتي جميع المبادرات من الناس
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 .يقتصر دور المنحى والعاملين فيه على التيسير: 2المبدأ 

 وتسهيل تنسيقعلى فقط  ينطوي التشاركي المالي منحىال تطبيق في العاملين دور أن 2المبدأ يعني 

التيسير، قدر خالل عملية  تطبيق الممارسات الجيدة عند جاهزة حلولأي اقتراح يجب تجنب  .األنشطة

 بإمكان .بأنفسهم حاجاتما لديهم من على اكتشاف  الناس حفيزتعن ذلك، من المهم عوضا  .اإلمكان

الممارسات ربط ومثل تنمية المجتمع  العام،الموضوعات العامة أو الهدف ضمن إطار  همتوجيه نيالميسر

على وضع  المنحى يقتصر دور حيث .من أمور ذلكوما إلى  وتعزيز تنمية األعمالبحاجاتهم  الجيدة

من فهو  ،األخرىوكل ما يتعلق باألمور ، في المجتمع المستهدف لمشروعا نشطةاطار العام لتنفيذ اإل

يمكن  بالرغم من ذلك،. وعلى تسهيل هذه العملية المشروعينحصر دور  ،اختصاص الناس أنفسهم. لذا

 يتجنب اعتمادا على ذلك،على طلبهم.  بناء   ،ر التدريب والتوجيه لألشخاص المعنيينوفللمشروع أن ي

استجابة الخبراء المنحى  . ي وفرالمشروعوتنفيذ  توجيه عملية في ينالفني الخبراءدور  لعب المنحىموظفو 

 .لهالمحدد نطاق ال تدخلهذا اليتجاوز  الا ، بشرطالناسمباشر وصريح من لطلب 

 :2 المبدأ

 على العاملين فيهيقتصر دور المنحى و
 .التيسير
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لد المنافسة التعاونية أفضل األفكار والممارسات: 3المبدأ   .تو 

 في وضعهم الخاصالتفكير  فيساعدهم حيث ت ،أكثر إبداع ا من المعتادتجعلهم  بين الناس معتدلةالالمنافسة 

الموارد التي قد  طبيعةعن  باالعتبار، فضالهم وضع إلى هموصلتأخذ األسباب التي بشمولية أكبر، وأ

لمساعدة  هاالمعرفة التي يحتاجون نوععلى اكتشاف  مساعدتهممن أجل تحسين وضعهم و لتجنيدهايحتاجون 

 أنفسهم.

لمساعدة الناس  ،التشاركي المالي منحىضمن مشاريع الالمستهدفة في المجتمعات  مسابقات تعاونيةت نظم 

تحصل  معينة. جديدة وحلول لمشاكل  يةفرص تطويرواكتشاف الواقع، مكنونات محددة من على اكتشاف 

. تسمى من الجميع وعلى مرأى ومسمع النيةقدم عت   ة،مالي امنح تكون غالبا جوائز،نتائج على الأفضل 

 بحثلل جهودالمزيد من لبذل وتدفعهم لمكانة واالحترام المتسابقين ا" ألنها تمنح مكافئات“بـ هذه الجوائز 

 األشخاص الذين – ةمحلياللجنة التحكيم  من خاللعادة  -على تحديد المسابقات  تركزعما يناسبهم. و

تكون الجائزة وقد . بغرض تكريمهم ويةالتنمحلول الأفضل األفكار وأفضل الممارسات في تطبيق لديهم 

 .المميزةتطوير الفكرة  بهدف ،تمويل مشترك على شكلأحيانا 

 ،الجوائزوالهيبة عند الحصول على  والتقديرالمنافسة  بروح عادة الشعور التغطية اإلعالمية المحليةتعزز 

 ،محليعلى المستوى ال تفتح باب النقاشها أنالممارسات. كما و نشر أفضل األفكار في مساهمتهالوذلك 

 المنحى ركزي، بهذه الطريقة األفكار والممارسات الجديدة. تلك  لصهر وموائمةمثالية  كأداة تعملو

. األفضلأفكارهم وممارساتهم لقاء  التقدير والمكافأة يحصلون على من الذينالتعلم  على التشاركي المالي

 صهرعملية  فيهم يسا مما، كبير بشكل عاممصدر فخر  شكلي   تلقوه،لذي ياكما أن االهتمام الواسع 

 اشعورعليهم ذلك ضفي ي أمورهم،في بأنفسهم الناس  عندما يفكرف. األفكار والممارسات المميزة موائمةو

 .يةوالتنمالعملية زمام يمنحهم الثقة لتولي  وبالتالي ،والفخربالراحة 

 

 

 :3 المبدأ

لد    األفكار أفضل التعاونية المنافسةتو 

 .والممارسات
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ثمر لألفكارالتمويل المباشر  يساهم: 4المبدأ   .في إنتاج وتطبيق م 

لجنة التحكيم أعضاء حسب تقييم  ألفضل األفكارالتي ت منح  ،الموصوفة أعاله باإلضافة إلى الجوائز المالية

تطوير  بهدف ،الماليفي عملية المنحى التشاركي  نمهمي أمرين األموالالتمويل وتجنيد  يعدالمحلية، 

 :متعددةأشكاال   لتمويلا ويتخذبناء الثقة والشراكة الحقيقية. من أجل وكذلك  ،األفكار الجديدة وتنفيذها

  بكميات  وذلك  -أو نواة مالية  -“ أولية أموال“ على شكل في البداية الدعم المالييمكن توفير

دون هامش ا من الحرية لإلبداع لهم  يوفرو وعرض أفكار الناس. تطوير تكاليف  تغطيةصغيرة ل

 في أن توليعلى الثقة هي مؤشر و، احافز شكلت   األموالهذه لمخاطر المالية. كما ابشأن قلق 

 قيمة في ذات اكتساب خبرة دورا هاما فياألموال هذه تلعب . أمر متروك لهمالتنمية مسؤولية 

 من خالل:  ،حقيقي" زمن" سياق

 وصقل التجارباختبار  -

 تعميم أفضل الحلولونشر  -

 .هايلاالتوصل تم    تطبيقات للحلولفي تحديد أفضل المساعدة  -

 

  تنفيذ من أجل " تمويل مشتركبمثابة " الجوائز الماليةاعتبار حسب المنحى التشاركي المالي يمكن

 ،امضاعف ا  تأثير ""التمويل المشترك حدثي  و. فضلأ بها إلى مستوىالوصول والجيدة  األفكار

 الفتخارهم بمايعود ذلك و ،الخاصة مواردهمفي  نيوعي   ماليباستثمار  نلمشاركوحيث يقوم ا

اقتصادي  إحداث تأثير ال تعمل على المقدمة المالية الحوافز والجدير ذكره، أن. لديهم من أفكار

بوقت  كبير فيما يتعلقإحداث تأثير ي فأيضا  تساهمبل  فحسب،المحلية لمجتمعات في ا فوري

المستمر  العمل نحوية قوية دافع قخل إلى انيؤديما بدوره يقدمونه، اللذانوالتمويل الذي الناس 

 ال.والفع  

 من خالل زيادة مدخرات االستثمار أو  ترتيبات االدخار الجماعيويساهم في  قد يشجع المنحى

في التمويل المستدام  ويمكن المساهمة. المستهدفة المجموعات حصلهت  الذي قد  ،التأمين الصغير

 :4 المبدأ

نتاج إفي التمويل المباشر  يساهم

 .ثمر لألفكارم  وتطبيق 
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يتعرض لها األفراد / العائالت المشاركة في خطة للمبادرات الفائزة أو التخفيف من المخاطر التي 

 .القائم على التضامن واالئتمان الدورية أو التأمينآليات خطط االدخار عبر االدخار الجماعي 

، ثقة كاملة سياق تسوده في قطبت   حيث ،"لةم  رس  ل"ل تنوعةأشكاال م المختلفة همستوياتوالمنحى طرق تمثل 

 تىح غريب ا للعديد من غير المختصين أو األولىللوهلة يبدو الموضوع . أو تساؤالتقيود  أي دون

لمفهوم االتي تسير وفق  ،مشاريعالألن هذه الممارسة ليست بممارسة شائعة في سياق  ،الجددللمختصين 

 لكية".م و "الم  واالحترا موثوقيةالألنها تعزز  ،الثقة مفتاح النجاحتعتبر  ،لتنمية. ومع ذلكالكالسيكي ل

 أنظمةعظم في مالسائد  المستوى التشاركي المالي المنحىاستخدام األموال في سياق  سوءيصل  ال ،وعمليا

 وتضمن إنجازه،م نحو ما يت بالفخرعلى الشعور  تؤكد المنحىهذا مبادئ  ألن ،ح أو االئتمان الكالسيكيةمن ال  

 .ةغير سوي   أي ممارسةارتكاب عن  ردع الناسعلى  وجود رقابة اجتماعية تعمل

 ،اد المحليضخها مباشرة في االقتصملة في سياق المنحى التشاركي المالي بتوزيع األموال وس  سمح الر  ت

 ،. من الواضحلماليةا اإلعانات أوالتمويل المشترك أو األموال األولية  توفيرمن خالل أوالجوائز من خالل 

د في ستساع ،في نفس الوقتو .االقتصادي على المستوى فوائد ستؤدي إلى خلق بدورهاأن هذه األموال 

بناء   - ألموالا واستخدام توزيع بما أنو. اخطط لههو مكما  ،واالقتصاديةأنشطة التنمية االجتماعية  تنفيذ

يعزز  فهو ،الخارجمن مفروضا   وليس ،التنموية بهذه الصورة لعمليةقائم على ا  – مبادئ المنحى على

 الطويل. والمدىاالستدامة على المدى المتوسط يعزز وبالتالي ، والملكية الثقة
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 .يساهم المنحى في نقل التعلم والمعرفة والخبرة: 5المبدأ 

المرتكز المالي المنحى التشاركي  على القائمةعملية التنمية في  الخارجيةالمعرفة والخبرة والكفاءة  ت وظف

تساهم  زيادة على ذلك، .أنشطته ضمنالستفادة منها المشاركين  واألفرادالمستهدف  المجتمعحاجات  إلى

 .اوأفضل ممارساته اوخبراته ادلة بين المجتمعات في نقل أفكارهميكية والزيارات المتباالتبادالت الدينا

 المعارف ريتطوبدورها تعمل على التي  ،األفكار الجديدة وموائمة صهرإلى  عمليات التبادلحيث تؤدي 

على  المنحىيعمل  .والسلوكيات الجديدة )التوجهات( اآلراء على تبادلأيضا  األمرالجديدة، وينطبق هذا 

 الخارجيةالخبرات الناس من  استفادةوتسهيل  ،المستوى المحلي التبادلية على لزياراتاوتسهيل يع شجت

 .طلبها عند

 ،نقطة حاسمةبلوغهم  سيدرك األفراد ،من المراحل التشاركي المالي أنه في مرحلة المنحىأظهرت تجارب 

 "ةحاجة ملح  "ك يظهر ذلك ،في بداية األمر. الفنية معرفةإلى جانب ال مهارات إضافيةو مدخالت تتطلب

 يسرم  قوم ومن جانبه، ي التعلم. مزيد منالحصول على و على شيء ما من أجل الحصول ،من الناس ةنابع

المعرفة لتسهيل  إلدارة وتبادلطريقة  يقترحو من ثم يتبناهاو ،تلك الحاجة فقط بتحديد وتعريفالمنحى 

عند ظهور  ت طرحالتي  ،برامج التدريبأيضا على  ذلكينطبق في نصابها.  ووضعها األمور ضبط إعادة

 ،لـ "إدارة المعرفة" خصيًصا معدةبرامج الالزمة لتنظيم وتنفيذ  المواردالمنحى  يوفرحيث  .لهاالحاجة 

ضمن يستنتج الناس  المثال، قدفعلى سبيل . المعارف من الخارجنقل  ويشمل ذلك بأي شكل من األشكال

بالقدر الذي معرفة في موضوع اإلنتاج أن لديهم  وفي لحظة ما، الخاصة ظروفهملوفق ا و سياقهم الزمني

 إدارة عالقات السوق.ي موضوع ف مشكلة يواجهون يلبي حاجتهم، ولكنهم

 متطلباتهم بتحديد ونيقومهم من ف .ولكن المستفيدين منه ،بحد ذاتهالمشروع ليس  من كل ذلك الهدف 

الطريقة  هذهتعتمد  ."إدارة المعرفةمزايا هذا المبدأ واضحة: "إن . بغرض الحصول عليهاالخيوط  ريكتحو

 الجديدة ليناسبالمعارف والخبرات نقل يأتي  ،لذا. الحاجة تفرضهوالسياق يفرضه على ما إلى حد كبير 

 :5 لمبدأا

 والمعرفة التعلم المنحى في نقليساهم 

 .والخبرة
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 ،وأخيرا .1القوي بالملكية همحساسإ إلى حاجاتهمل الناس  تحديديؤدي   ،فضال عن ذلك. المطلوبطابق وي

ويساهم  ،مصدر فخر كبير المحلية عد تبادل المعلومات والخبرات مع المجتمعاتي   ،للتأكيد مرة أخرىو

بين  لخبراتبتبادل ا المنحى يهتم ،إلى جانب ذلك .ز االستدامةعز  ي  و الجهود قائمة بقاءبشكل كبير في 

التي  ،""حسب الطلب المصممةبرامج التدريب  عقدو لزومها،الخبراء عند  معارفونقل  ،المناطق

 .  وتستجيب لها حاجات الناستستهدف 

 

 : نصيحة للميسرين1الصندوق 

 

 

  

                                                           
 . أي أن ما قاموا بتحديده من حاجات هو من صنعهم وليس مفروضا  عليهم من الخارجالمترجم:   1

 :للميسرين نصيحة

 العمل، مجموعةول الخبرة ولمن هم بالالمالي  التشاركي المنحى لميسري بالنسبة ادائميبد 

و غير كانت، مباشرة أ طريقة بأيلتقديم النصيحة  الغريزي همدافع عن أن تخلي المسيرين

ا ملشرح "  عرض المساعدة" و ،" المفيدة األفكار : كـ "إضافة بعضمباشرة، أمرا صعبا

ا النتيجة يفسد تدخل الميسرين الواقع، في". "واضح هو تخلق  ال اآلخرين" طاعة"إن . دائم 

 سياقو خلفية من تنبع "النصيحة" ألن. تخلق الشعور بالملكية وال ،اإلطالق على حافزا  

 واضحة تبدو غير قد أو ت درك الفائدة منها، ال قد ،وبالتالي ،مختلفين عن سياق المشروع

 أن المرجح ومن. تناسب المشروع ضمن سياقه المحدد ال ببساطة أو/  و، اإلطالق على

، إلحباطوظهور ا المالئمة، عدمخلق حالة من  التدخالت الخارجيةهذا النوع من نتيجة  تكون

 موضوعب ما يتعلقفي الحال هو كما. عما يقدم من نصائح( الجزئي) وصرف النظر

الميسر،  كبهيرت قد خطأ أكبرإن  .الناظر عين ال فيم  أن الج  الدارج عند الناس ف ،"الم  الج  "

 مهما. يةالتنمو العملية محتويات في( النوايا قليال  ومدفوعا  بأحسنكان  ولو) التدخل هو

ا التدخل يفسد، فكانت حسن النية من وراء ذلك  .ليفوائد المنحى التشاركي الما تمام 
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 .بن اء التوتر بشكل مظاهر يوظف المنحى: 6المبدأ 

بطريقة المشاركة عملية "االنسجام" أو "اإلجماع". يتم ضبط  على غالباالتنمية الكالسيكية تعتمد مناهج 

االضطرابات أو النزاع  إثارةأن  من. هناك خوف متأصل اآلراء بين المشاركينلخلق توافق في تسعى 

إن . تسير باتجاه واحد هاألن ،المستندة لدور الخبراء والمخطط لهاقد يعيق تطبيق التنمية  ،نوعه مهما كان

وذلك  قت،بأسرع  ومشاعر عدم االرتياح اآلراء اختالف الناتجة عنالخالفات  لحلأدوات التدخل مصممة 

. ومع المستفيدينبين  اإلجماع لخلق حالة من خاصة معينة مثل األلعاب وطرق أدوات من خالل تطبيق

 يهدف المنحى إلى( كأداة لتحفيز التنمية. وبالتالي، 3المنافسة التعاونية )المبدأ  فيظبتو المنحى يقوم ذلك،

، االنسجاممن  وخلق حالة فرط على خلق توافق في اآلراءيركز بشكل م   الو ،في مهمتهتسهيل التنمية 

 وبناءة منخالقة  ظواهر التوتر الخفيفةحاالت والتحديات والمعتدلة المنافسة  عتبارهوذلك يعود إلى ا

 .التنميةأجل إحداث 

من األفراد تجربتها  مجموعة مجتمع، لكلال يتجزأ من كل  اجزء االجتماعيةمن الناحية تعتبر التوترات 

طبيعية في ظاهرة . التوتر أخرىتوترات  تحل محلهاومعالجتها تتم سرعان ما لتي ا مع التوترات الكامنة

 ،حالة التوترل "حل" أو "تسوية"إليجاد العملية الديالكتيكية إما تبدأ لتغيير. هامة من أجل اهي و ،مجتمع أي

تقضي  ،ستياءحالة اال االنسجام لتجنبعن  الدؤوبخيارات ومواقف وسلوكيات جديدة. إن البحث  وتولد

وجود  دون ،يتطور على اإلطالقان  أصال البشريلمجتمع لالفرص. لم يكن  هذا النوع منعلى في الواقع 

ا بهذا الواقع عند تسهيل عملية التنمية االجتماعية  المنحى يقر. صراع معتدل التشاركي المالي تمام 

 بما هو أفضل، مقارنة القيام الناس يحاولونتشير طبيعة "المسابقات" ذاتها إلى أن و، واالقتصادية

تحديد  الغرض من إقامتهاكمن ي   ، التيالمسابقات في خسر نهناك من فاز وم يعني أن مما .جيرانهمب

التفكير في مجرد منها.  ويتعلمواأهميتها  لناسا منها، ومن ثم عرضها ليقدر الفائزةر اختياأفضل األفكار و

 ،اختيار الفائزبعد  ي تظهرالتالكامنة كل المشاعر  إليه مضاف ،"؟أناولماذا لم أفز ؟اري"لماذا ربح ج  

. إن التغيير إحداث نحو متينمسار  التغاضي عنها، فهيال ينبغي  األهمية،بالغة ؤدي إلى عملية تعلم ي

 :6 المبدأ

 لالتوتر بشك مظاهر يوظف المنحى
 .اءبن  
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إلى  هاستغلت بل ،خجل منهاتدرك هذه التوترات وال وتراقب تالمالي التشاركي في المنحى  التيسيرعملية 

النفس وامتالك ضبط  تطلبمما ي. على ماهيتها لها بالظهور سمحتقليصها تمحاولة فبدال من  ،ألقصىالحد ا

 .من جانب الميسر للتعامل معها والمهارات الالزمة الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 .في زيادة تأثير المنحىوسائل اإلعالم  ساهمت :7 المبدأ

 ،الجوائزومنح  المسابقاتإطالق عند  االستفادة القصوى من وسائل اإلعالم التشاركي المالي منحىيسهل ال

ا لعدة أسباب مترابطة: الظهور فييعد و ا مهم        وسائل اإلعالم أمر 

 مصدر والصحف والتلفاز المذياعوسائل التواصل االجتماعي و عبر ألنشطتهمالناس  رؤيةتعد  -

 .الثقة بالنفسبو قويًا بالملكيةشعوراً يمنحهم  مما ،همل تحفيزوعامل  فخر

وسائل اإلعالم إلى نشوء ديناميكية قوية  الظهور في من خالل المحلية المجتمعاتب االهتماميؤدي  -

ومشاعر الرغبة  والتفكير اإلبداعي الجماعيالحوار بفيما يتعلق  ،المستهدفعلى مستوى المجتمع 

لما يتم القيام  معزز قويويعمل كيعزز الجودة إن هذا االهتمام في االرتقاء إلى مستوى التوقعات. 

 .به من نشاط

 .أقل تقديرعلى المستوى اإلقليمي على  تبادل الدروس المستفادةفي  الظهور اإلعالمييساهم  -

 :7 المبدأ

زيادة تأثير في  وسائل اإلعالم ساهمت 
 المنحى.
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 .ضمن حلقات تراكميةالمنحى  يسير: 8المبدأ 

تمد على بعضها البعض تع ،أنشطة المنحى التشاركي المالي على شكل "حلقات تعلم" تراكمية متعاقبة ت نف ذ

 تقوم حول موضوع معين يحدده األشخاص خالل عملية تطبيق المنحى. وتتمحور غالبا ، بشكل تدريجي

الحلقة تصميم ثم ومن ، حلقة من الحلقاتبتقييم النتائج العامة بعد كل المنحى  ضمن"حلقات التعلم" 

موضوع ب االهتمام قد تنتقل األنشطة من المثال،على سبيل  الطريقة،. بهذه توقعةالمالنتائج  لتحسين التالية

تطوير األعمال وما موضوع ثم إلى ومن  ،األخرى الحلقةالتسويق في موضوع إلى  حلقة مااإلنتاج في 

 سوف يحددونأن الناس أنفسهم  نتبي  ولكن التجربة  ،ظاهرةال التوجهاتب بسهولة ال يمكن التنبؤإلى ذلك. 

 ،بالتالي ،يتمثل دور الميسر ذات الصلة.  ويةحتياجات التنماالمكانات واإل، فضال عن طموحاتهم تغيرمدى 

 مع االلتزامجديدة، ال ضمن الحلقة وذلك القادمة، المشروعتنفيذ  خطوات التغيرات فيتبني هذه تسهيل  في

 .المنحىمبادئ ب

 االلتزام بالمبادئفوائد 

 الخصائص التالية:ب تتميز تنمويةإلى برامج  المنحىسيؤدي تطبيق مبادئ 

 .آفاق وفرص تنموية جديدةفتح • 

بدال  من التركيز على "المشكالت  ،"اإلمكانات التي يتعين إطالقها"على  ،وقبل كل شيء، التركيز• 

 التي يتعين حلها".

 .إجراءات التنميةالتعلم وتمويل الجمع بين • 

التركيز أكثر على أولئك الذين يرغبون  يتطلبمما  ،الجماعيتعلم ديناميكي من خالل العمل إحداث • 

 حلوله؛"نقل"  يسعى لـم الذي عل  بدال  من التركيز على الم   ،في تعلم شيء ما

وتزويدهم بالفرص  المحلييننقل عملية صنع القرار والمسؤولية وإدارة الميزانية إلى الفاعلين • 

 .قراراتهم تحمل مسؤوليةوالموارد للتعلم و

 :8 المبدأ

 .حلقات تراكمية ضمنالمنحى  يسير
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 : جذور المنحى التشاركي المالي2الصندوق 
 

 
 
 

 

 :يركز علىالتشاركي المالي المنحى إن 
 
 تحقيق النجاح.من أجل  حياتهمفي  ادمجهمو "التنموية للتدخالت"اكتشاف الناس • 
 .المحلي السياق ضمنواالستثمارات الجديدة  والتقنياتالسلوك  قبولالعمل على المستوى المحلي ل • 
 للقضايا الجديدة. الالربط الفع  اكتساب مهارات جديدة من خالل • 
 .محليا السائدة مع األوضاعالممارسات الحالية وتكييفها التقنيات والمهارات الجديدة في  دمج• 
 

 :ال يركز على إن المنحى التشاركي المالي
  
  التشاور التشاركي الكالسيكي • 
 من معارف تطبيق ما يتم نشرهإلى في دعوة الناس  الخارجيين دور الخبراء • 
ه •  وج   نشطتهتخطيط أ آلية ووضع اإلمالءات حول لمشروعل التنفيذ الم 
 .كما يراها الخبراء ،التنمية االجتماعية واالقتصادية• 
 .ى في التوتر فرصة للعمل البن اءير ألنه ،االنسجام والتوافق• 

 جذور المنحى التشاركي المالي

 ميةللتن كنهج 1987و1986 سنة الالتينية حوالي أمريكا فيالمنحى التشاركي المالي  نشأ

 Quecha لغة في يعنيو "، "Raymi هو لمنحىلـ األصلي االسم. واالقتصادية االجتماعية

"fiesta”  احتفالية" بيئة تخلقالمنحى  تخدمهايس التي المسابقة أدوات وذلك ألن ،االحتفال أو "

جاح ن السنين مر على بتث وقد. المشاركة المحلية المجتمعات في للكلمة الحرفي بالمعنى

 لدعامةا أصبحت التي ،المستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية إطالق في المنحى الكبير

 مثل ،ئيسيينالر مانحينلدى ال الالتينية أمريكا في واالقتصادية االجتماعية للتنمية الرئيسية

 KfW يالتنمية األلمان بنك وقام. الزراعية للتنمية الدولي والصندوق األوروبي االتحاد

اركي المنحى التش/ Raymi وقد ع رف. الالتينية أمريكا في واسع نطاق علىبتوظيف المنحى 

 سابقاتالم" و" األفضل من التعلم" مثل، مختلفة أسماءمدار السنوات الماضية ب علىالمالي 

 جخار تدريجيوعلى نحو  المنحى ي طب ق". المالي المنحى التشاركي" واآلن، "والجوائز

بل  ،القتصاديةوا االجتماعية أو الثقافية بالسياقات مرتبطة ليست مبادئه ألن ،الالتينية أمريكا

كل  فيلك وذحول تطبيق المنحى،  الحديثة من األمثلةهناك العديد . عالمية إنسانيةمبادئ  هي

 .القوقاز وجنوب وتنزانيا والوس بنغالديشمن 
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 أدوات المنحى التشاركي المالي 
 

سياق إلى  يستخدم المنحى عدة أدوات لتطبيق مبادئ التعلم التنموي المعرفي. قد تختلف هذه األدوات من

ا إلى مبادئ ترتكزآخر، لكنها   أنواع رئيسية من األدوات: 5الثمانية. هناك  المنحى دائم 

 (الشروع طبق في بدايةيالتقييم السريع )• 

 (المشروع مدة المسابقات والجوائز )تطبق طوال• 

 (المشروع ملة )تطبق غالب ا في نهايةس  الر  • 

 (المشروعمدة طوال  انطبقيالتبادل والتعلم )• 

 (المشروعمدة مشاركة وسائل اإلعالم )تطبق طوال • 

  ختلطة.مفي وقت واحد أو بطريقة و ،حلقة من حلقات المنحى ةفي أي غالبا العديد من األدواتت ستخدم 

 
 أدوات المنحى التشاركي المالي لمحة عامة عن :1الشكل 

 الرسملة

 التبادل والتعلم
مشاركة وسائل 

 اإلعالم

 السريع التقييم

 و

 المكافئات 
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 التقييم السريع 1.3

التي  ة بالظروف المعيشيةالمتعلقالموضوعات العامة  - كخطوة أولىو - يحدد المنحى التشاركي المالي

في الغالب أولوياتهم. يعتبر "التقييم السريع" تحديد من تطوير أفكارهم وأنشطتهم و همنمك  ت  حيث  ،لناسا تهم

وتقييم  ،الظروف المعيشيةو للمعيقاتتقييم سريع ل أوليةأداة  وهو ،الموضوعات العامة تلكلتحديد  ليةآ

التشاركي  ويتخطيط التنمالطريقة  توظيف أواستخدام أي تقييم آخر  من الممكناالقتصادية.  للموارد

، إجرائهمااللذان تم  ،ب المصلحةمثل تقييم الفجوة وتقييم تحليل أصحا ،بالمنحى التشاركي المالي المتمثل

 . الغرض لهذا تحليل آخرإجراء أي  وأ

وتحليالت القوة والضعف والفرص ف نتائج تحليل الفجوة وتحليل أصحاب المصلحة وأوراق الحقائق وظ  ست  

لحصول على معلومات حول الوضع قييم السريع لكجزء من الت ،في هذا المشروع (SWOT)والتهديدات 

 الحالي في المحافظة. 

في إطار  - 3مجموعة العمل اإلقليميةل ونواألعضاء الرئيسي 2تشاركي الماليالمنحى فريق دعم ال يقوم

إجراء ب أيضا يقومو ،المنحى طبقحيث ي   منطقة المشروع أو إشراك المجتمعات بزيارة –السريع التقييم 

والخبراء  أصحاب المصلحة الهامين معاجتماعات و البؤريةأو عقد اجتماعات للمجموعات   مقابالت

 ،المشروعالتي لديها معلومات هامة حول  مع المنظمات اجتماعات باإلضافة إلى عقددة، المحليين والقا

قة وث  م   االستفادة مما هو متوفر من معلوماتالدعم فريق قضايا التنمية الرئيسية. يمكن ل بهدف مناقشةوذلك 

على فكرة عامة حول القضايا  الحصولهو  من ذلكالهدف فخرائط وما إلى ذلك. تقارير وتحليالت و منو

  .المحددة المنحى من خالل أنشطة التعامل معهاالتي يمكن ، المنطقةفيما يتعلق بالتنمية في  ،المطروحة

 
 

                                                           
 5دور فريق الدعم مفصل في الفصل  2
 5دور فريق العمل اإلقليمي مفصل في الفصل  3

 السريع التقييم
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 السريعلتقييم ا عن نموذج

 المنطقة المستهدفة معلومات عامة عن يتضمن 

 يعيةالطبوالسكان ونسبة البطالة واألماكن  المناخو الحدودو معلومات عامة )الموقع •

 إلخ(و البنية التحتيةوالتنوع الحيوي و

 حلي.اإلداري اإلقليمي ونظام الحكم الذاتي الم التقسيمو المعلومات الديموغرافية •
دام والعمالة ومعلومات عن استخ )مصدر الدخل حالياالجتماعي واالقتصادي ال وضعال •

 ؛تنمية(للالرئيسية  واالتجاهاتواستخدام األراضي والفرص الرئيسية  الموارد الطبيعية
أو حماية  االجتماعية واالقتصاديةوالتنمية تنمية المجتمع المستهدف المشاريع في مجال  •

 .البيئة

  تحليل أصحاب المصلحة 

 صحاب المصلحة أالجدول الخاص بو يجزء السردال 

 التوصيات وإدارة المخاطر المحتملة

  المخاطر المحتملة وإدارة وتقييم توصيات بشأن تنفيذ المشروع 

 ما يلي: على السريع التقييم قد تشمل تقنيات
 

 بما في ذلك الصور الجوية ،مراجعة المصادر الثانوية •
 والمشاركة في األنشطةلتعرف على سياق مشروع التنموي اوالمباشرة  الحظةالم •
 مقابالت معإجراء و ،الوضع القائم للتعرف على خبرةال أصحابمقابالت مع إجراء  •

 المستهدفة المجموعات
 فريق متعدد التخصصات على يدالتقارير في الميدان  سرعة إعداد •

 
 ةحصول على فكرالوإنما  ية،تنموالحصول على تحليل تفصيلي وخطة  السريعغرض من التقييم الليس 
طبيعة ة والمتعلقة بالتنمي، والناسالقضايا التي تدور في أذهان  ومعرفةفي المنطقة،  "ما "يحدث حول

 :لتاليعلى النحو ا لسريعالتقييم امراحل تسير و .ظروف معيشتهمناحية من  ،همواجهالتحديات التي ت
 

 المشكلةتحليل  •
 تحديد العمليات والبرامج المطبقة •
 توثيق االفتراضات حول التطورات المستقبلية •
 تحديد الفرص •
 تحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم •

 
، لموازنةلموضوعات الرئيسية وتحديد األنشطة واابتحديد فريق الدعم ومجموعة العمل اإلقليمية سيقوم 

 .السريع التقييم نتيجة مع مراعاة
 

 مثال على نموذج التقييم السريع: 3الصندوق 
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 المسابقات والمكافئات  2.3

 على تحسين الناس حول القضايا التي قد تساعد جميع أنواع المسابقات المالي ينظم المنحى التشاركي

التقليدية أفضل المعارف  ليتم تحديد ،مواضيع متنوعةأن تتناول هذه المسابقات لويمكن . ظروف حياتهم

القصص كتابة و ،األنشطة الجديدةتنفيذ و مشاكلإلى جانب وضع حلول لل ،الجديدة واكتشاف األفكار

بطريقة أو  إن كان مرتبطا بأي موضوع يأتي على البال، مشاركةكن ال. يمحياة الناس القصيرة حول

بعد تقديم  . تقوم لجنة التحكيميسيالرئ المشروع هدفال مع الحياة وانسجمظروف بأخرى بتحسين 

وتكريم الفائزين  م عرضهايتو ،للمشاركات المميزةمنح الجوائز والمكافئات النتائج وبتقييم  المشاركات

إظهار األفضل  بل ،افسة أو "الفوز" في حد ذاتهالمن ليس من هذا اإلجراء . الغرضأمام حشد من الناس

من خالل  ،الجميع هتمام" محط ا"األفضلالفضول لدى الناس حول تلك المشاركات، حيث يصبح وإثارة 

 أنفسهم بالفخر نحو االناس شعور صبح لدىي حيث. الجهة" تلك سبب "فوز ذلك الشخص أو عن تتساؤالال

األسباب في بالتفكير والتأمل  ونأيبدبدورهم و ،ممتازةمن نتائج  هحققو لما أولما قدموه من أفكار ممتازة 

   .التي دعت إلقصاء المشاركات األقل جودة

 :أخرى عدة مراحل رحلةمبحيث تشمل كل  ،رئيسيتينتقام المسابقات والجوائز على مرحلتين 
 

 التخطيط( القصص، المعرفة،) هيئةمرحلة الت •
 والمؤسسات التجارية المجتمعات والمجموعاتالمرحلة الرئيسية )المسابقات بين  •

 (والمزارعين
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 مرحلة التهيئة
دعوة  هتوجحيث  ،األولى للمنحى التشاركي المالي بداية المرحلةفي  التهيئةمرحلة ما تعرف ب ت نفذ

ذه المرحلة إبداعاتهم. هإظهار أفكارهم و األفراد على ترتيب حث  ي  و ،للمشاركة فيهاالمستهدف لمجتمع ل

الرئيسية.  رحلةاالستعداد للمبمثابة  أيضا إن جاز لنا التعبير، وهي ،لعضالت العقلية""ل إحماءهي بمثابة 

 :عدة أغراضالمرحلة التحضيرات في هذه تخدم 

 

 مستهدفعلى مستوى المجتمع ال

 حول الحلول التنموية اتواستكشاف التوجه ،حضير المجتمعات بعناية وحذرمن خالل ت •

 .على األفكار المطروحة والتطلعات المعلنةاعتمادا  ،الممكن وضعها

تشاركي ال على أدوات المنحىمشوقة عرفهم بطريقة تهيئ المشاركين وت هذه المرحلة •

 .عن أنفسهم التعبير مكنهم منوت ،المالي و "قواعد األلعاب"

 

 العمل اإلقليمية المشروع ومجموعةعلى مستوى 

نة أو فريق الدعم ومجموعة العمل اإلقليمية على تحديد قضايا معي التهيئةمرحلة تساعد  •

 االعتبار. خذها بعينأل ،حساسة لم يتم اكتشافها سابق ا

لية الما أنظمتها تسوية التهيئة مرحلةيمكن للمنظمة العاملة في تيسير المنحى أثناء  •

 لزم األمر.اء التغييرات إن واللوجستية وإجر

 

 والمجتمعمستوى الفرد على 

تشاركي ال بأدوات المنحىشوقة بإعداد المشاركين وتعريفهم بطريقة م   التهيئةمرحلة  قومت •

 المالي و "قواعد األلعاب".

ا  ساعدت • قة في ات النسائية( لبناء الث)المجموعو لمساعدة األسر األموال توظيف فيأيض 

 أنفسهم.في و البرنامج

 

 :على مسابقات التهيئة أمثلة

 محلياالمتاحة وتحديد المعارف المفيدة  •

 ذات عالقة بالمشروع كتابة قصص قصيرة عن مواضيع عامة •

 تمع )التخطيط المجتمعي األساسي( تحديد التوجه التنموي لمستقبل المج •

عمل في مجتمعنا في الماضي والحاضر الحصول على " مثال على ذلك مسابقة •

   "والمستقبل

 المرحلة الرئيسية
 بحيث، مكنةالتنمية الم طرقواالنخراط واستكشاف  المشاركةلتعلم الفرصة للناس مرحلة التهيئة  روفت

خالل  من يةشمولبطريقة أكثر لكن والجوائز والمسابقات ب الخاصة مرحلةالفي  ما تعلموهيمكنهم توظيف 

ات وبين المجتمع المسابقات بين جرىت  قد  ز التنمية. أنشطة تعزومن خالل  ،المزيد من األموال ريتوف

 مجموعات محددة )على سبيل المثال مجموعات النساء( وبين الشركات وبين األفراد.

المرحلة األولى  المثال،على سبيل  . إال أن ذلك ليس شرطا   ،على عدة مراحل م المسابقةنظ  ن أن ت  يمك

أن تتنافس لعديد من األفكار الشيقة والقابلة للتنفيذ ل ثانيةالمرحلة ال ويمكن في ،الجيدةبتوليد األفكار  ت عنى

من الممكن . لألفكار طبيقت حول أفضلمسابقة  عقدت   ،الثالثةفي المرحلة أما  .تجاريةالعلى أفضل الخطط 

 .أو ضمن عدة حلقات التشاركي المالي منحىال من حلقات حلقة واحدة ضمنذلك كل أن يجرى 
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 حلقة التقييم بعد كل 
 حلقةتراح ويتم اق حلقة في نهاية كلعلى مستوى مجموعة العمل اإلقليمية وفريق الدعم تقييم ال جرىي

لموضوعات اتعديل وتكييف وبناء على نتيجة التقييم، يمكن السابقة.  لحلقةاعتمادا على نتائج ا ،جديدة

   .الرئيسية للمنحى التشاركي المالي

يتعلق  فيما ،توجيهنوع من الي أل في المنحى حول مدى حاجة المشاركيني طرح السؤال في بعض األحيان 

 هذا الطلببة ليمكن االستجا ،معينةمواضيع  في دعم مابطلب  المشاركون إذا قام .تنمويةتوليد األفكار الب

المشاركين  من ةحاجة نابعتكون الأن  في ذلك هي فكرة األساسيةالولكن لتبادل والتعلم. من خالل أدوات ا

"تقنيات  ومثل العصف الذهني  ،استخدام طرائق محايدةإرشادات حول تقديم  ميسر المنحى أنفسهم. بإمكان

م باقتراح ولكن يجب عليه أال يقو. لمساعدة المشاركين في تحديد حاجاتهم ،شجرة المشكلة" وما إلى ذلك

د دتالتي  مة،الموضوعات العاحدود تجاوز نطاقها ي مواضيع لتقييم ا إجراء عندمسبقا عليها  أ تفقو ح 

اء إنشكعلى تحقيق أهداف المشروع )ر تركيز الميس  أن ينصب  وزيادة على ذلك، من المهم  السريع.

  .(تعاونيات للمزارعين

 ،لمميزا هاتطبيقعرض و وليد أفكار مبتكرةتالمشاركين على تسعى إلى حث  المنافسة اإلشارة إلى أنيجب 

زيع العادل التو ليس من ذلك الهدف المحلية. العملية التنمويةيستفاد منها في مثلة أبمثابة  بحيث تصبح

 .افسة العادلةللمنلخلق بيئة مواتية  ،لهذا األمروقبوال   تفهما دعم التيسير على عملية ألموال المشروع. 

يق تطب بشكل عادل خاللألموال اوليس على توزيع  ،على مكافئة األفضلالتقييم  يجب أن يركزلهذا 

 .التشاركي المالي المنحى
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 الَرْسَملَة  3.3

 تعملوبالتالي ، المباشر لالقتصاد المحلي ماليمصحوبة بنوع من الدعم ال غالبا المسابقات والجوائز تأتي

 : عدةأشكاال "الرسملة“ تأخذ. في نفس الوقت ماليالقتصادي واال على المستوى دعم ةأداك

 

من أجل  ،يقدمها المشروع للمشاركين في بداية المسابقة هي أموال" األموال األولية" •

ومن ثم  ،واألنشطة األولىألفكار مساعدتهم على تغطية النفقات المحلية الالزمة لتوليد ا

 هذه األموال بكميات صغيرة. وت قدم  .عرضهاالقيام ب

طوير األفكار األولية للوصول إلى المشروع لمواصلة ت خالل من التمويل المشترك ي قدم •

مجمل  صغيرة" من"حصة عادة  يمثلو. الفائزةأو تنفيذ األنشطة  خطط أكثر واقعية

 .شاط التنمويلتنفيذ الن متطلبات رأس المال

تحقيق  تحديده من خالل المنحى التشاركي المالي من أجلتم الذي  االستثمارب يمكن التكفل •

( أو إلعانات الماليةوا دعم الخدمات الزراعية رنامج حكومي )مثلب ربع ،العام الهدف

وتطوير  محليالدخار واال التحتيةالبنية  كمشاريع) التي يقدمها المانحونمشاريع ال عبر

 القيمة ...(سالسل 

ادخار واستثمار برامج  وتشغيلفي إنشاء  يمكن للمنحى التشاركي المالي أن يساهم •

حيث يمكن  .وتناوبية تدويريةصناديق قروض  هذه البرامج لتصبح قد تتطور، ومحلية

إعادة  ومن ثم ،سحب القرض المتفق عليه وسداده التدويري القرض للمقترض عبر

دخار اال وتوفر األموال عبر ودائع يضعها أفراد المجموعة الواحدة في صندوق. سحبه

 وتسديدها بالتناوبمنها االستفادة  همي مك نمما  ،ثابتو منتظمعلى نحو  الدواراالئتمان و

  .قرض على شكل

 

 الَرْسَملَة 



26 
 

عد قوا من خالل إدارة المدخراتاالدخار واالستثمار بيقوم الفائزون أو أصحاب صندوق 

ا عندمو. أنشطتهمتنفيذ  حتى يستطيعواعضاء ألعلى ا توزيعهاو محددة، مما يمكنهم من

 عرفيبتقديم بما  المنحىيقوم  ،معينةيصل حساب )حسابات( التوفير إلى مستويات ادخار 

 .االدخارمكافأة ب

في  امنه يستفادو توظف ، حيثالمسابقات ما يحصده المشاركون فيهي  الجوائز  •

لفائزين اأظهرت التجربة أن  لقد .الرسملة من أنواعنوع ا  تمثل بالتالي ، وهيمجتمعاتهم

 .أفكارهم وأنشطتهم تنفيذو أموال الجائزة يقومون في الغالب باستثمار

 

 لتنمية.انفيذ أنشطة وتحفيز ظهور وت ،لة على توفير رأس المال المباشر لالقتصاد المحليم  عمل الرس  ت

الجوائز  لأموا إنفاق األموال األولية أو كيفية شروطا  على من جهته ال يفرض المنحى التشاركي المالي

 .االنفاق آلية ونحددي هم من الفائزون أو أصحاب صندوق االدخار واالستثمار االدخار؛صناديق أو أموال 

أظهرت  لقد. احد ذاتهبوهو في األساس أداة  ،للغاية في المنحى التشاركي المالي هاما الثقة عامل يعتبر

د أو نادر غير وارأمر تلك األموال  في استخدامحدوث إساءة  وأن، جربة أن الناس يستحقون هذه الثقةالت

قابة االجتماعية الرز آليات يعزتتعمل على التي يتسم بها المنحى  تامةلشفافية الا . إنالحدوث ألبعد الحدود

 .ألموالاتوظيف  في طرقالت الفعالية الكبيرة لهذه . وقد ثبتالهامة لدعم االستخدام المناسب لألموال

مع و سير المشروع.  يتابعو ،صرف األموال مسار، حثيث على نحوو الشفافيةمن باب  ،المنحىيتتبع 

 سؤوليةم يتولون أنفسهمالمشاركون  األموال. تلك صرف آلية حول وضع قيود حكم أواصدار  يتم الذلك، 

 علىألموال ااستخدام فيما يخص  المنحى تقييمعمليات  قومتباإلضافة لذلك،  .هذا الشأنالقرار في  اتخاذ

 صرفت  طالما ف. ء لألموال"جيد " أو "سي من توظيف ""اآلخرون يراهما  حسب ،ه األنشطةيتوج إعادة

 .على ما يرام كل شيءسيكون ا لقواعد المنحى األموال وفق  

وعة العمل مجمعلى طلب المشاركين و / أو  وبناء   ،سياق التبادل والتعلم ضمنيوفر المنحى ، قد ومع ذلك

ط األعمال" التمويل" و "إمكانيات التمويل" و "تخطي طرائق""إدارة التمويل" وتدريب ا على  ،اإلقليمية

 اتقتراحاوضع  من خاللحدوده هذا النوع من الدعم  يتعدى بشرط أالوغيرها من المواضيع ذات العالقة، 

 .صرفالتحدد مجاالت 
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 التبادل والتعلم  4.3

تعلم الناس من التركيز على التعلم منه، إلى جانب ديد األفضل وتحالتشاركي المالي على  المنحى يركز

والتعلم  تبادل الخبرات الهامة وبشكل صريح المنحى يدعم لهذاتعلمهم من خبراتهم. و البعض، بعضهم

 :عبر

 يةالتبادل الزيارات •

المالية محو األمية ة ودورات قنيدورات تحسب الطلب )دة ع  الم  تدريبية الدورات ال •

 الحوكمة ...(ودورات في التنظيم وفي 

 .في المشروع بين المجتمعات المشاركة تبادلية بزياراتللقيام  الالزمة ألمواليخصص برنامج المنحى ا

حفز الناس ي   مما أخرى صممت وفقا لمبادئه، زيارات لمشاريع وبرامج مختلفةوإن أمكن، يقوم بتنظيم 

 آلخرين.على مشاركة ما تعلموه بأنفسهم مع اصراحة 

 .التبادلية من الزيارة عودتهم حالاألخرين مجتمعهم  رادأفمشاركة خبراتهم مع ب األفرادمن المهم أن يقوم 

عقب أعضاء المجتمع المستهدف  مع تي تعقدال ،ؤدي جلسة "استخالص المعلومات"أن ت هممن المو

. المجتمع المستهدف في تحديد ما يمكن استخدامهو ما تعلمه األفرادت حول إلى استنتاجا ،الزيارات التبادلية

 .ة ذلكمتابعو لتفعيل خطة إجرائية وضع ينبغيولهذا، 

إنجاز  لتحقيق عينمعرفة المزيد عن موضوع م إلى بحاجةأنهم  ،في لحظة ما فراد المشاركوناأل يدركس

 يفتقرون لكنهمو ،اإلنتاجحول عملية الكافية المعرفة  لدى األفراد قد يكون ،المثالعلى سبيل ف ،المشروع في

الحيوانات رعاية المعلومات فيما يتعلق بمزيد من إلى وقد يحتاجون  .منتجاتهم تسويقكيفية في مهارات ل

ويحتاجون إلى إنشاء  منطقتهم. وقد إلىطا يجذب الزوار االخيل نشركوب ليتمكنوا من جعل  ،صحيا

 إجراءاتالمزيد حول  عرفةيلزمهم م أنشطتهم. ولهذاأجل توسيع  ، منرسمي اومرخصة  لةمنظمات مسج  

 التبادل والتعلم
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الضريبية أو المتطلبات القانونية ، كالمسائل اإلداريةمعرفة المزيد حول األمور و ،جيل والترخيصالتس

 األخرى.

 

 .سيكتشف الناس احتياجاتهم التدريبيةمسألة وقت و األمر

ا لتناسب  ةعد  م   دورات تدريبيةسيوفر المنحى التشاركي المالي األموال لعقد   مشاركينالت حتياجااخصيص 

 .الخاصة

 ي نتقى. ليميةالمدرب أو المعلم كالعب أساسي في العملية التع دور حول التدريبةال تتمحور دورات المحنى 

 ،دير ذكرهمن الج. ومجموعة العمل اإلقليمية وميسر المنحى ستهدفةالم ن بالتشاور مع المجتمعاتوالمدرب

خرين، وذلك من المدربين اآلغيرهم  ىعل ذوي الكفاءة نون واإلقليميوالمحلي ونبالمدر لي فض   نهأ

 .المتدربينفئة مألوفة لدى أنفسهم بمفاهيم  التعبير عن كبر علىاأل لقدرتهم

دس دأ التعلم إلى مب كل منهما يستند ،ببرنامج تدريبي ومنهج دراسيسلفا مجموعة العمل اإلقليمية  ت زو 

أو  المدربدور  حولبشكل جوهري  المتحورةالتقليدية  األساليبقدر اإلمكان  لتجنب ن وذلكالمعرفي

 . العملية التعليميةم في المعل  

 من أجل تحسين بخبرة من الخارجفي بعض األحيان االستعانة قد يكون من الضروري  •

موال توفير األعلى  المنحى سيعمل . عند الحاجة لذلك،التنفيذعملية جودة األفكار ودعم 

جنب ت يبقى ،ذلكومع احتياجاتهم.  تحديدباألفراد بدورهم قوم وسي ،الغرض لإليفاء بهذا

 .البرنامج التدريبي يةمنهجأمرا أساسيا في  الخبراء ه عبروج  التعليم الم  
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 مشاركة وسائل اإلعالم  5.3 

، همراحلجميع في المشروع  أنشطةفي تغطية  بقوة دور وسائل اإلعالميدعم المنحى التشاركي المالي 

المحلية صاحبة  لمنظماتل يمكن يم النتائج ومنح الجوائز. تقدمرحلة إلى  األنشطةمن مرحلة إطالق ابتداء 

 تأتي التغطيةوالتغطية اإلعالمية.  للغاية في حشد مفيدا العب دورأن تومجموعة العمل اإلقليمية  الخبرة

الصحافة المكتوبة من  ،مختلفة أشكاال وتأخذ ،والوطنيةالمحلية واإلقليمية على جميع المستويات:  اإلعالمية

 (اإلقليمي والوطنيعلى المستوى المحلي و والتلفزيونة )اإلذاعة والبصري والصحافة السمعية)الصحف( 

عالمية عبر الوسائط اإلفيما يتعلق ب يجب توخي الحذر ذلك،. ومع وسائط التواصل االجتماعي إلى

كما هو الحال في العديد من  اإلنترنتألن خدمة  ،اوغيره Twitterو Facebookمثل  اإلنترنت

 .من غيرها أقل شيوعا الوسائطتلك بعض  ألن أو ،على نطاق واسع ةغير متاح ،المناطق

 :أهداف في تحقيق عدة منحىلايساعد  وسائل اإلعالم إشراك 

 على المستوى المحلي فخربال خلق الشعور •

 النقاش الداخليإثارة  •

 تبادل الخبرات والدروس المستفادةتوسيع  •

 برامجمن  معارفهمو اسالن ما يشاهده ويسمعه، إلى جانب المستهدفمجتمع المكتوبة عن الالمقاالت  تشكل

 ،على المستوى المحلي لهم جميعا فخر مصدر ،المبادرات التنمويةحول  المذياع والتلفاز عبر مذاعه

المثابرة  تعزيزاالستدامة و تحقيق فييساهم  مما ،وانشطتهمفكارهم أل بملكيتهم شعورا قويا تمنحهمو

 .وإثارة الدافعية نحو تحقيق أهداف ونتائج المشروع

مما  ،المستهدفة المجتمعاتلتلك  الداخلي ىمحتدم على المستو َجدلمادة ك االتغطية اإلعالمية نفسه تجد

 .  حى وأنشطته الخاصةتطبيق المن يساهم في

تبادل في تسهيل  هامارا دو أن تلعب ،منها واإلقليميةالمحلية ال سيما  اإلعالمية،لتغطية من الممكن ل

 .جمهور أوسععلى  فادة ونشر أفضل الممارساتالخبرات والدروس المست

 وسائل اإلعالم مشاركة



30 
 

 
 المتابعة والتقييم   

 

 مالي.المنحى التشاركي ال التقييم في مراحل مختلفة من تطبيقوأدوات متنوعة للمراقبة  تستخدم

 المراقبة 1.4

 :حول التي تعد المراقبة من خالل التقارير المنتظمةعملية ت جرى 

  األفراد مسابقات •

 تدريبات بناء القدرات •

 تبادل الزيارات •

 إلخ. •

ف وص ، باإلضافة إلىعلى معلومات تتعلق بعدد المشاركين وتكاليف كل مسابقة كل تقرير يتضمن

 المحققة. هنتائجه المحددة وأهدافوالمشروع وأنشطته 

 

 في الجدول التالي:  موضح ركل التقريش   :مثال

 : تقرير النسخة األولية للنشاط1الجدول رقم  

 

 جميع التقارير التقييمية المختلفة )لألنشطة المختلفة(. تقرير المرحلياليلخص 

جميع األنشطة المنفذة باستخدام أدوات المنحى )المسابقات ي وصفي سرد بشكلالتقرير المرحلي  يعرض 

لة والتبادل والتعلم( م  س  . نشاط من األنشطة لكلإلى جانب عرض عام  ،والجوائز ومشاركة اإلعالم والر 

 لألنشطة.  الحظاألثر الم  ءا هاما يوثق ويتضمن التقرير جز

يرسل حال و ،رؤية مجموعة العملمع  ويتوافق محتواه ،يسرالم  تقع مسؤولية إعداد التقرير على عاتق 

محافظة األنبار العالقة )كجهات ذات إلى مجموعة الدعم ومسؤول المشروع وال االنتهاء من إعداده

  (.وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 

 الزيارة التبادلية تدريب بناء القدرات 1المسابقة  النشاط

    وصف البرنامج

    عدد المشاركين

    األهداف 

    المخرجات

    القيمة/التكلفة
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 التقييم  2.4

. النتائجعلى ها بناء  الواجب اتخاذ ضافيةاإلخطوات الد حد  ت   ا  هاما ، حيثأمر التقييم بعد كل حلقةإجراء عد ي  

 :قادمةم الحلقة والتخطيط للحقلة العند إجراء تقييأن تساعد أدناه سئلة ألل يمكن

 ما الذي سار بشكل جيده؟ •

 ما الخطأ الذي حدث؟ •

 ماذا تعلمنا؟ •

 للحلقة القادمة؟كيف نخطط  •

 تحديد احتياجات التبادل والتدريب •

 المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تقييم أنشطة المنحى التشاركي المالي:فيما يلي 

o عدد المشاركين 

o مقدار األموال التي تم صرفها 

 .لميسراتق اعلى ع التقييمي تقع مسؤولية إعداد التقرير. كل نشاط / حلقةانتهاء يجب إجراء التقييم بعد 

ألفكار لوللنتائج  اعام اوصفالتقرير يتضمن  ، بحيثمع مجموعة العمل التقرير بالتشاور محتوياتتحدد و

 أدواتإحدى ك ،المسابقات آلية سيرعملية تنظيم المسابقات )مثال: لتقييم عام  إلى جانبوالقصص الفائزة، 

 .) تنفيذ المشروع

ا مقترحا  ي   ي تطبيق المنحى:للتقييم والتقرير المرحلي بهدف التوضيح والمساعدة فقدم الجدول أدناه نموذج 

 يوالتقييم المرحلي التشاركي المالي منحىتقرير ال: 2رقم الجدول 

 الزيارة التبادلية تدريب بناء القدرات المسابقة  النشاط
أي نوع من المسابقة؟  وصف البرنامج

)الموضوع، المجموعات 
اسم المستهدفة الرئيسية، 

 المنطقة/المجتمع
 (المستهدف

ما هو نوع البرنامج؟ 
)الموضوع ، المجموعات 
المستهدفة الرئيسية، اسم 

 المنطقة/المجتمع
  (المستهدف

ما نوع زيارة التبادل؟ )الموضوع ، 
المجموعات المستهدفة الرئيسية،  اسم 

 (فالمجتمع المستهدالمنطقة/

 العدد العدد العدد عدد المشاركين

    جوائز ال قيمة القيمة/التكلفة

ما هو هدف )أهداف(  األهداف
 المسابقة؟ 

ما هو / هي هدف 
)أهداف( الجمارك وحماية 

 الحدود؟

ما هو الهدف )األهداف( من زيارة 
 التبادل؟

 ما هي النتائج؟ ما هي النتائج؟ ما هي النتائج؟ المخرجات

التأثيرات اإليجابية /   (-األثر المالحظ )+ و 
 السلبية

التأثيرات اإليجابية /  
 السلبية

 السلبية    التأثيرات اإليجابية / 

ما الذي سار بشكل جيد /  تقييم التنفيذ
 سار بشكل خاطئ؟

ما الذي سار بشكل جيد / 
 سار بشكل خاطئ؟

ما الذي سار بشكل جيد / سار بشكل 
 خاطئ؟

 -الدروس المستفادة 
 ليةللحلقة التا

كيف من الممكن إجراء 
 التحسين؟

كيف من الممكن إجراء 
 التحسين؟

 كيف من الممكن إجراء التحسين؟

 -الحاجات التدريبية 
 المحددة

ما هي التدريبات التي 
 ينبغي تنفيذها؟

ما هي التدريبات التي 
 ينبغي تنفيذها؟

 ما هي التدريبات التي ينبغي تنفيذها؟
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 التشاركي المالي اإلطار المؤسساتي للمنحى   
 

 المقدمة  1.5

لمشروع. المنحى التشاركي المالي بتحديد أهداف وأنشطة ونتائج ا تقوم المجموعات المستهدفة من خالل

 لتيا ،والتنظيمي على المستوى المؤسساتي واضحةو يتطلب المنحى ترتيبات محددة ،ولضمان تحقيق ذلك

 ضمن الفقرات التالية. تناولها بالتفصيلسيتم 

 فريق دعم المنحى التشاركي المالي 2.5 

طار على اإلفريق اليعتمد تشكيل و ،مسؤولية التطبيق فريق دعم المنحى التشاركي المالييتولى 

يس  ر وفريقالمن أعضاء الفريق  ويتألف المنحى،طبق حيث ي  القائم في المنطقة ي اتالمؤسس يمثل واسع  م 

لى طبيعة عواعتماد ا والمالية. إدارة الخدمات اللوجستية يمثل و ،تيسير المنحىالمؤسسات المشاركة في 

المانحين برامج أو مشاريع ب الفريق كل ما يتعلقشمل ي  و ،مشروع على حدةبكل  الخاصة الظروف

عملون في ي آخرين واستشاريين وخبراء المحليين والمحلية والخبراءومؤسسات الدولة والسلطات اإلقليمية 

 والتعاقد.التمويل  تتولى إدارة مؤسسة واحدة،

 :التاليين األعضاءالريادي من مشروع الالتابع لفريق  المنحىفريق دعم يتكون 

 فريق المشروع  •

 في المنحى التشاركي الماليخبير  •

  موظفين محليين / إقليميين  •

 منظمات / خبراء    •

 :المنحى التشاركي المالي فريق دعم دور

مع  تنسيقالمحليين والالخبراء  ة وإشراكزناووالمعن منهجية المنحى وبناء القدرات  مسؤولالدعم فريق 

 .األخرى مشروعال مكونات

األمور  ولىتيو ،ككلبتنسيق العمل  ويقوم، بالمشروعذات الصلة  جميع التقارير والمواد الدعميقدم فريق 

 .اللوجستية وتنسيق عمليات المشروع

 المثال على سبيل – إدارة األموال واألمور اللوجستيةب يتعلقفيما  ،التيسيرعملية  مساندةب دعمالفريق يقوم 

بتنفيذ  يقوموالطلب.  عندتوفير النقل وحجز أماكن االجتماعات وحشد وسائل اإلعالم وتجنيد الخبراء و -

لفريق على اظ ويحافقرارات مجموعة العمل اإلقليمية وتقديم التقارير للمجموعة وللقائمين على المشروع. 

 وال يتدخل في حيثياته. ،عمحتوى الخاص بالمشروالالمحايد فيما يتصل بدوره 
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 ريس  الم   3.5

 وبالتالي ،هيقتطب ة عمليةنزاهل والحافظ المستهدف أمام المجتمعهو واجهة المنحى التشاركي المالي  الميسر
يس ر . يتمتعهنجاح مفتاحي هما و ،والحيادية الخبرةضح ولديه سجل حافل من بشكل واالتيسير بمهارات  الم 
 عمله. في  هنجاح
 

 :الرئيسية لميسرامسؤوليات واجبات وفيما يلي 
 المنحى التشاركي الماليالتدريب على تطبيق  برنامج في والنجاح المشاركة •
 السريع مع أعضاء مجموعة العمل فهم وتحديث نتائج التقييم •
 العمل وإجراء االتصاالت مع مختلف أصحاب المصلحةتشكيل مجموعة )مجموعات(  •
  التي تقوم بها مجموعة العمل  المنحىولقاءات تسهيل أنشطة  •
 بما في ذلك نشر المعلومات المختلفة،نشطة المشروع دعم مجموعة العمل في تنفيذ أ •
 مشاركة وسائل اإلعالم اإلقليمية / المحليةتسهيل   •
 أ جريتقة قارير تلخص نتائج كل مسابإعداد ت •
بر تقييم العملية واالستنتاج واستخالص •  من التجربة الع 
 تنفيذ كافة األنشطة اللوجستية •
 اإلجرائية نبار/ خطة األ المنحىفي إعداد خطة إطار عمل  المساهمة •
 منتظم المنحى بشكلتطبيق تطوير وتحديث خطة  •
 المشاركة في ورش عمل أخرى عند اللزوم •
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 : الفروق األساسية بين الخبراء والميسرين4الصندوق 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن: االختالفات الجوهريةوالخبراء والميسر

 

" ة"تقني  هذه المعرفة كون تغالب ا ما، والخبير هو شخص لديه معرفة محددة في مجال 

من ر يمتلك تجدر اإلشارة إلى أن الخبيالدراسة والبحث أو الخبرة أو المهنة.  إلى مستندة

يتمتع  ذلك بموجبو ،معظم األشخاص اآلخرينأكثر مما يمتلكه  صالخبرة واالختصا

غرض توظيف خبرته ب في التنميةمشاريع ال فيما يخص ويتجسد دوره"بالسلطة الفنية". 

 اءويقوم غالبا بإجر وتخطيط األنشطة وتنفيذها.  واقتراح الحلولالمشكالت تشخيص 

لموقف اال في و ،النهائي قراره أن ذلك ال يشكل مثار تشكيك في إال ،مشاورات تشاركية

تالي بالو فني،ال فدوره ينصب في الجانب. طبقةالحلول المقترحة والمحول الذي اتخذه 

 يأخذ شكال توجيهيا في العمل. 

 لمن جانبه يقوم الميسر بإطالق ومتابعة عمليات المنحى التشاركي المالي من خال

سهم، بأنف تحقيقهاالتخطيط ل فيومساعدتهم ، فهم األهداف المشتركة مساعدة الناس على

 تلكونيمالفني أو اتخاذ موقف معين. على الرغم من أن الميسرين قد  للرأي الرجوع دون

محايد  شخصالميسر ف عملية التيسير. ي قحمون معارفهم فيإال أنهم ال  عنيةخبرة فنية م

بفهم  سريلما تمهاراتتعلق . ال يقوم بالتوجيه وبالتالي من ناحية المحتوى الذي يقدمه،

على تر التو توظيف حاالتوالتوافق بين اآلراء بناء  بما في ذلك ،ديناميكيات المجموعة

 إنماوبه، عليهم القيام  عدم إخبار األشخاص بما يجب بضرورة الميسر ؤمنويبناء.  نحو

 وطيدم بتيقو ،باإلضافة لذلك. حول القضية الماثلة أمامهم أنفسهمب رالتفكي فيمساعدتهم 

 فرصة للتغيير.الاجة وإدراك الحالعالقات الداعمة لمساعدة الناس على 
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 مجموعة العمل اإلقليمية 4.5 

بغرض تنفيذ  ذ جميع قرارات اإلداريةختتو ،قلب المنحى التشاركي المالي مجموعة العمل اإلقليميةتحتل 

كبر عدد ممكن أل يهاتمثل من خالل ،(إلخ ،برنامج المنحى )المسابقات والتبادل والتعلم واألنشطة اإلعالمية

 المقدمة منمن خالل المساعدة و ،من مجموعات أصحاب المصلحة )بما في ذلك السكان المستهدفون(

 طقةمنمن  اإلقليميةجميع أعضاء مجموعة العمل تخذ ي. والتشغيلي على المستوى النظري فريق الدعم

 شكيلالموازنة، وتوتخصيص  ،تحديد األنشطة :المجموعةب المناطةالمهام تشمل ، وقعا لهممو مشروعال

   وما إلى ذلك. ،اللجانوتنفيذ قرارات  ،بة تنفيذ األنشطةومراق ،تحكيماللجان 

 ال تبقىأينبغي و . جامعةى التشاركي بطريقة تشاركية ومجموعة العمل اإلقليمية هدف تطبيق المنحخدم ت

 . المهمة الموكلة لهابعد انقضاء  قائمة سواء على نحو رسمي أو غير رسمي المجموعة

 

 تتكون مجموعة العمل اإلقليمية النموذجية من األعضاء التاليين:

 السلطات المحلية ممثلو ممثل / •

 ممثلو المنظمات الدينية )إذا كان ذلك مناسب ا( •

 مشارك في المنحىمستهدف ممثلو كل مجتمع  •

 اتحادات القطاع الخاصو نشطة محلي االغير حكومية  المنظمات ممثلو ممثل / •

 المشاريع الصغيرة الحجم ممثلو ممثل / •

 لزم األمر، ممثلو مجموعة/ مجموعات عمل المجتمع/ المجتمعات نإ •

 15في عضويتها  تتجاوز وأال ،أعضاء على األقل 5 الةيجب أن تضم مجموعة العمل اإلقليمية الفع  

ا.  عضو 

 .العملبعند البدء  فريق الدعم ميسرتتلقى مجموعة العمل االقليمية تدريب ا أساسي ا على المنحى من 

 

 لمجتمع المستهدفا فريق 5.5

 المجتمعاد في آن واحد. عندما يكون عدد أفروفي أكثر من مجتمع غالبا ق المنحى التشاركي المالي طب  ي  

لتنسيق اعملية من أجل تسهيل ، ف"لمجتمع المستهدا فرقبما يسمى بـ "إنشاء  من األفضل ،كبير المشارك

 مل اإلقليميةفي مجموعة الع لمجتمعذلك الممثال بمثابة  هذه الفرقأعضاء أحد بحيث يكون ، واتخاذ القرار

ا ألن و . ضاءأع 7من أكثر  في عضويتهفريق المجتمع المستهدف  ال يضم عادةو ق الفري وظيفةنظر 

أعضاء ضم يبحيث  ،نسبي ا بسيطا  يتخذ هيكل الفريق شكال  ،تسهيل اتخاذ القرارات الداخلية هي الرئيسية

الدعم  منزيد الم أيضا يتلقىوقد  ،بداية تشكلهفي  المنحىتدريب ا من ميسر  يتلقى الفريق . ورئيس الفريق

  .األمرإن لزم  ،فترة تطبيق المنحىطوال  في موضوع التيسير

أن تجد جميع الفئات الرئيسية ذات الصلة داخل المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، تمثيال  من المهم 

. وبالتالي، يجب العمل على تجنب المستهدف لمجتمعا اإلقليمية وفريقمجموعة العمل  لها في مناسب ا

يكون لممثلي  أالستحسن من الم . لهذاسيطرة "السياسة الداخلية" على سير المنحى التشاركي المالي

 . قو الفريأالمجموعة  أي من فيت أو األحزاب السياسية مقاعد المجموعا
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 م تحكيلجنة ال 6.5

ى التشاركي أحد العناصر المؤسسية األساسية لمبدأ المنافسة التعاونية ضمن المنح متحكيلجنة التعتبر 

اتخاذ بقوم تو، المسابقات وتنفيذها ضمن، وضعهااألفكار واألنشطة التي تم المالي. تقوم اللجنة بتقييم 

 ،المجتمع من أعضاء 5من  مكونة غالبا بها خاصة لكل مسابقة لجنة تحكيم بالفائزين.القرار فيما يتعلق 

ي شخصيات لها مكانة ف أو ،ومعتبرةبارزة شخصيات أن تضم  لجنةل يمكن. حيث يجري تطبيق المنحى

عام، كل المتخصصين الفنيين. بش تتم دعوةعندها  ،محددة بمواضيع تختصقات إذا كانت المساب المجتمع.

عددا   النهائي أعضاءها عدد بحيث يكون ،أعضاء 5المكونة من  عضوية اللجنةإلى يتم إضافة المختصين 

ا لجنة التحكيم. تعد جودة فرديا   الضروري أن  منو .النتيجة النهائية للمنحى من أجل تحقيق ضروري ا أمر 

ة جودب ى التشكيكأحيان ا إل قد يميل المشاركون الذين لم يحالفهم الحظالجميع.  تكون هذه اللجنة مقبولة لدى

ية وتوخي الشفاف اتباع من خالل ،ذلكحدوث ، لذلك من المهم تجنب وعملها نزاهة اللجنةبأو  يةحيادبأو 

 ليها إنعن تجنب المشاكل والتغلب أظهرت التجربة أنه يمكلقد . أعضاء لجنة التحكيمتعيين  عند الدقة

 .جيدة عمل ر االهتمام الجيد ووضعت قواعدتوف

: أثناء االتي وذلك على النحو .لجنة التحكيم واإلعالن عنها قبل بدء المسابقة تشكيلالقرار ب عادةي تخذ 

 راح عدة أسماءباقت مجموعة العمل اإلقليميةتقوم ، إطالق المسابقةب الخاصة جلسةانعقاد الاإلعالن العام و

لى إالمشاركين  تدعوثم  ومن .المشاركينجميع  ترشيحهم بحضورتبرر أسباب و ،عضاء لجنة التحكيمأل

ع الحاضرين يقوم جمياقتراح بدائل إن لزم األمر.  عندها مشاركينيمكن للو ،أعضاء إضافيينأسماء اقتراح 

 قرارشكيل اللجنة وبالجميع بتمجموعة العمل اإلقليمية  دورها تعلموب ،ميحكتة للجنة الالنهائي حديد التشكيلةبت

هناك  نإن لم يك . ويحتفظ الحاضرون بحقهم في االعتراض على اللجنة.باتفاق مشترك جاءالذي التشكيل 

ميع جمع  هاتعامل من خاللتكتسب اللجنة شرعيتها  . المشكلة قبول اللجنة فعلى الجميع ،أي اعتراض

رعيتها أمرا  الطعن في ش مما يجعل ،بها اعلنيواعتراف  اتفويضوبالتالي تنال  ،القائمة والقضايا مسائلال

 . بالغ الصعوبة

 ى مداوالتوينطبق ذلك أيضا عل .وخالل جلسة لجنة التحكيم ،نتائج أنشطة المسابقة علن ا ت عرضيجب أن 

إلى  وصولاللجنة في الحسبان للالتي أخذتها االعتبارات النتائج و تعلنحيث  ،تقييمال عملية ومجريات

 . استنتاجاتها

ري كل ما يجمسؤولية والمشروع( )وفي بعض األحيان مجموعة العمل اإلقليمية  لجنة التحكيمتتحمل 

تسليم  عند العمل بشفافية وجديةعليها و ،بذل كل الجهود لتجنب السرية عليهالذا ، وضمن هذا السياق

 .ولها مبرراتها لدى الجميع، مفهومة هاقرارات الجوائز حتى تكون

 

 

 

 

 

 



37 
 

 مراحل عملية المنحى التشاركي المالي  
 ة:يمراحل رئيس 4ذ المنحى التشاركي المالي على نف  ي  

 إنشاء المؤسسات )الميسر وفريق الدعم( .1

 السريع التقييم .2

 ئةمرحلة التهي -المسابقات والجوائز  .3

 ئيسيةرالمرحلة ال -المسابقات والجوائز  .4

 ركي الماليالمنحى التشالعملية  شرح الهدف العامعند تنفيذ كل مرحلة من المراحل األربعة من المهم 

ال فترة طووفي جميع األوقات و ،شاركينجميع المومفهوًما عند  ظاهراً يكون الهدف  بحيث ،بوضوح

مشترك يسيرون نحو هدف  المنحى في عمليةالمشاركين  نضمن أن جميع ،على هذا النحو المشروع.

   .التطبيق مراحلالجميع  ضمن

 مثال حول الهدف العام:

 إنشاء تعاونية للمزارعين في األنبار 

ا لمراحل عملية   المنحى:توضح المخططات التالية ملخص 

 : المراحل األساسية للمحنى التشاركي المالي2الشكل رقم 

 

                                                        

      

 

 

 األنشطة:  

  يس ر  تعيين الم 

  االنتهاء من تشكيل

  فريق الدعم

  تشكيل مجموعة

 العمل اإلقليمية

 تقييم: 

 سير العملية 

  أصحاب

 المصلحة 

 المشاكل 

  التغييرات 

 الفرص 

 األدوات األخرى:

 

 وسائل اإلعالم  •

 التبادل والتعلم •
 لة م  الرس   •

  

اإلعداد 

 المؤسسي
 السريع التقييم

 األدوات األخرى:

 

 وسائل اإلعالم  •

 التبادل والتعلم •
 لة م  الرس   •
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 ياتاإلعداد المؤسس 1.6

المنحى التشاركي المالي. تطبيق لشروع بفي امن المهم أن يتم إنشاء المؤسسات الرئيسية كخطوة أولى 

 كعملية. المنحى سيديري األساسي الذي اتتسلسل محدد لتطوير اإلطار المؤسسهناك 

 ي اتعداد المؤسس: خطوات اإل3الشكل رقم 

 

ي للمنحى المؤسساإلطار  – 5تية بالتفصيل في الفصل وصف آلية إنشاء المجموعات المؤسساتم 

  التشاركي المالي.

 من تشكيل فريق الدعم االنتهاء 1.1.6

   وازنةالمنحى وبناء القدرات والم المنحى التشاركي المالي مسؤول عن تطبيق منهجية فريق دعمإن 
 المشروع األخرى. مع أنشطةوالتنسيق 

 
 يتكون فريق الدعم من عدة أعضاء:

 ر المنحىيس  م   •
 خبير المنحى  •
المسؤولة ممثلو وحدة تنسيق المشاريع اإلقليمية والحكومية )الوحدات اإلقليمية للحكومة  •

 (أهداف ونتائج المشروع عن
 .وغيرهم •

 

 تشكيل مجموعة العمل اإلقليمية  2.1.6

نامج تنفيذ بر ، من أجلجميع قرارات اإلدارة ذات الصلة مسؤولة عنمجموعات العمل اإلقليمية  تعتبر

ي للمنحى اتاإلطار المؤسس - 5بالتفصيل في الفصل  اومهامه ارهاأدو تصفو  لقد المنحى التشاركي المالي. 

 التشاركي المالي.

 

تشكيل مجموعة العمل 
االقليمية

االنتهاء من تشكيل 
فريق الدعم

يس ر تعيين الم 

 اإلعداد المؤسساتي
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 السريع  لتقييما 2.6

والموارد  ت المتوفرة ضمن الظروف المعيشيةاواإلمكان لألزمةي عد هذا التقييم أداة نموذجية للتقييم السريع 

التي تعتبر مهمة بالظروف المعيشية الموضوعات العامة المتعلقة التقييم حدد يو. ة في منطقة مااالقتصادي

 أولوياتهم.تحديد و ،وأنشطتهم أفكارهم،مما يسمح لهم بتطوير  ،للناس

 .المنحى التشاركي الماليأدوات  - 3بالتفصيل في الفصل  السريعالتقييم  لقد وض ح

 

 

 مرحلة التهيئة  –المسابقات والمكافئات  3.6

إلى  ،المنحى التشاركي المالي فيالمشاركين تدريب و القائمة القضاياب تعريفال لىإهذه المرحلة  هدفت

نشطة هذه أ. وضبطها ة العملأنظماإلقليمية على اختبار  فريق الدعم ومجموعة العمل ةساعدجانب م

 خالل تناولهاالقضايا التي يمكن  في تحديد للجدل، وتساعد المثير العام وغير بطابعهاتتسم المرحلة 

 التهيئة:مرحلة  ضمن الممكن تنفيذهااألنشطة فيما يلي . األساسية مرحلةال

 المحليةمسابقات وجوائز لتحديد المعرفة  •

 كتابة القصة القصيرة •

 بين المجتمعات ةإلجراء مسابق التخطيط •

 

 

 

 

 

 

 التقييم السريع
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 في سياق مشروع الحفاظ على الطبيعةحول مسابقة القصة القصيرة ل مثا: 5 الصندوق

 

 

 القصيرة القصة مسابقة: التجريبية االختبارات من على حالة مثال

 :هدافاأل

 مع  هماوعالقات والطبيعة اإلنسان الحديث عن تتناول التي التراثية والحديثة القصص ج 

 هوية جزءا  من باعتبارها الطبيعة حماية إلى فكرة الحاجة ضمني ا تبنىت ، والتيوالبناءة اإليجابية

 .والتراثية الثقافية المنطقة

 درمصا لتصبح ،ووعي الناس العام والقيم التي تحملها فيما يتعلق بالضمير القصص عرض 

 .والطبيعة اإلنسان بين العالقة ولتقوية الحديث للسلوك إلهام

 (والمرئي والمسموع المكتوب) اإلعالمما ينتجه نشر ل مصدر إنشاء. 

 :اتخاذها الواجب الخطوات

 ،ستهدفةم مجتمعات 5 في القصيرة القصة مسابقة عنمجموعة العمل اإلقليمية باإلعالن  تقوم .1

 قصةلا ةمديجب أال تتجاوز . من اإلعالن شهر التحكيم بعد لجنة إلى القصص وبالدعوة لتسليم

 بين ةوالبناء اإليجابية العالقة أن تتناوليجب أقصى، و كلمة كحد 1200 أو دقائق 10 زمنيا

 .ديثةح أو قديمة المشروع(. يكمن المشاركة بقصةتلك المنطقة )حيث ينفذ  في والطبيعة البشر

 .هافرزب تقوم لجنة التحكيم ،مشاركة 15 وفي حال تجاوزت المشاركات مكتوبة، القصص قدمت  . 2

 ،برةتحدث لديه الخم  يقوم بقراءتها شخص  أن عاٍل، ويفضل القصص المختارة بصوت ت قرأ. 3

 .المشاركين وبحضور معروف، مكان وفي عامة جلسة ذلك فييتم معلم، و أو مدرسة مدير مثل

موعد  عن جميع المجتمعات المحلية المشاركةت ع لم . اإلعالم وسائل ممثلي حضور أيضا ويفضل

 لجميع الناس. مفتوحةجلسة  تكون الجلسة، على أن

 المشاركات بين من يورو 100 جوائز للحاصلين على المرتبة األولى بقيمة نح خمست م. 4

 ،يورو 65 جوائز للمرتبة الثانية بقيمة خمست منح عددها خمس عشرة مشاركة، والمؤهلة و

 جوائزلجميع ال يالمبلغ المالي اإلجمال) يورو 35 بقيمة الثالثة للمرتبةأخرى جوائز  وخمس

 .(يورو 1000
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  لرئيسيةالمرحلة ا –والمكافئات  المسابقات 4.6

 لتحديد الموضوعات خالل المرحلة األساسية للمنحى التشاركي الماليإرشادات عامة 

تمكنهم بحيث  ،المواضيع واألنشطة جزءا ال يتجزأ من حياة المشاركينيجب أن تكون  •

 ووضعهم االجتماعي واالقتصادي. ،من متابعة األهداف المتعلقة بتحسين سبل عيشهم

 للتنفيذ.قابلة و واقعية يجب أن تكون الموضوعات •

 المواضيع وأنشطتها مع األهداف العامة لسياق المشروع.يجب أال تتعارض  •

 ال تتعلق الموضوعات بالقضايا الدينية أو السياسية الخالفية.يجب أ •

 :على النحو التالي األساسيةأن تكون أنشطة المرحلة من الممكن 

  حول تحسين أوضاع المجتمع المحليمسابقة  •

  لمشروع تجاريفكرة أو منتج أو خدمة  أفضلحول مسابقة  •

 ات حول أفكار لتطوير قطاع األعمالمجموعللمسابقات  •

 أو جوائز لألنشطة / النتائج المتميزة مكافئات خاصةتقديم  •

 العناصر التالية: تنفيذ المسابقةيشمل 

 الموضوع تحديد  •

 ن يالمتسابقدعوة وإشراك  •

 الجوائز  وازنةمتحديد وإعالن  •

 واعد والموافقة عليها، باإلضافة إلى الشفافية تحديد الق  •

 عالم المجموعة المستهدفةوإ دعايةالو الترويجالتأكيد على  •

 المؤشرات وضع  •

 وسائل اإلعالم مشاركة  •

 التقييم وتحديد الحلقة القادمة 

سئلة التالية لأليمكن  القادمة. خطواتال ت حد د بناء  على نتائجهو ،ا  هام ا  التقييم بعد كل حلقة أمرإجراء يعد 

 :إجراء التقييمعند  قادمةللحلقة الفي التخطيط أن تساعد 

 ؟يدج بشكل سارما الذي  •

 ؟ما الذي سار بشكل خاطئ •

 ماذا تعلمنا؟ •
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 ؟قادمةال للحلقةط يخطالتية كيف •

 التدريباحتياجات التبادل وعملية تحديد  •

 واألدوات والمراحللمبادئ ا –مخطط المنحى التشاركي المالي : 3الشكل 

 

جميع  تأتي :1المبدأ 
 .المبادرات من الناس

 

يقتصر دور  :2المبدأ      

العاملين فيه على المنحى و

 .التيسير

لد المنافسة 3المبدأ  : تو 

األفكار  التعاونية أفضل

 .والممارسات

التمويل  يساهم: 4المبدأ 
 تطبيقنتاج وإفي المباشر 

 .المثمر لألفكار

 

يساهم المنحى : 5المبدأ 
التعلم والمعرفة  في نقل
 .والخبرة

 

 : يوظف المنحى6المبدأ 
 .اءبن   لالتوتر بشك مظاهر

 

الظهور  ساهم: ي7المبدأ 
في زيادة  وسائل اإلعالمفي 
 .المنحى تأثير

 

 المنحىسير : ي8المبدأ 

 .حلقات تراكمية ضمن

 

لة م   الرس 

مشاركة  التبادل واتعلم

 وسائل اإلعالم

 ي اتعداد المؤسساإل
 السريع التقييم
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 المالحق 
 

 المقترحة المنحى التشاركي الماليتطبيق خطوات  .1

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

وسائل اإلعالم

استراتيجية االتصال الفرص

التعلم والتبادل

إعتمادا على الحاجات المحددة

الرْسَملة

إعتمادا على نتائج المسابقات والجوائز

المرحلة الرئيسية

التقييم المسابقات التحضير

مرحلة التهيئة
التقييم التحضير                     المسابقات

التقييم السريع

الزيارات الميدانية جمع المعلومات

مجموعات العمل

النظام األساسي المستهدف/ المجتمع اإلقليمي

توظيف الميسير

معرفة أساسية في العلوم االجتماعية الخبرة
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 التخطيط للمنحى التشاركي المالي قالب/نموذج .2
 

 
 خطوات التطبيق

 
 توثيقالنشاط/ال/النطاق

 
 األهداف

 
نشاء تعاونية للمزارعين وسوق البرنامج )إتساهم في أهداف 

 افتراضي(

 
 القضايا األساسية المستهدفة

 
 قائمة

 
 السريع  التقييم

 
 ملخص

 
 أصحاب المصلحة الهامين

 
 قائمة

 
 المؤسسي  اإلعداد

 
 المجموعات، اللجان 

 
المجموعة/المجموعات 

 المستهدفة

 
 تعريف

 
الجولة  –مرحلة التهيئة 

 األولى 

  الموضوع 

 المتسابقون 

 موازنة الجوائز 

 القوانين، الشفافية 

  ،إعالم المجموعة المستهدفةالدعاية 

 المؤشرات 

 وسائل اإلعالم 

 
 جوالت أخرى  -مرحلة التهيئة 

 
 المرحلة الرئيسية 

 
 التدريب

 
 قائمة بالتدريبات الممكنة 

 
 الزيارات التبادلية 

 
 قائمة بالزيارات الممكنة

 
 وسائل اإلعالم

 
ةال –عالم المستهدفة قائمة بوسائل اإل  مدعو 

 
 لة مَ الرسْ 

 
 بالهدف ة، مرتبطةالمرغوب ةالنهائي لنتيجةا

 
 
 

 


