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المقدمة
 1.1مسوغ وهدف إرشادات المنحى التشاركي المالي
أعدت إرشادات تطبيق المنحى التشاركي المالي للمعنيين بهذا المنحى على مستويات مختلفة ،لتشمل فريق
المشروع والميسرين وأعضاء مجموعة العمل .وتوفر أيضا المبادئ األساسية واألدوات والعمليات
الضرورية من أجل تنفيذ المشاريع عبر تفعيل المنحى في العملية التنموية .إلى جانب ذلك ،تقدم اإلرشادات
األساس النظري مستندة إلى التعليمات العملية واألمثلة ،من أجل تطبيق المنحى على النحو األفضل.
يشتمل دليل اإلرشادات أيضا على ملحق يضم نماذج وأمثلة حول تطبيق المنحى.
تعتمد عملية تطبيق المنحى التشاركي المالي على دور األفراد .لذلك ،ينبغي اعتبار جميع اإلرشادات
المطروحة هنا أمثلة وليس وصفات جاهزة يتم التعامل دون أي تغيير أو تبديل ،وينطبق ذلك وبشكل خاص
على النماذج واألمثلة المقدمة حول حاالت محددة.
هدف اإلرشادات الرئيسي دعم آلية تطبيق المنحى .يحتوي دليل اإلرشادات على قوائم خاصة بالمراجعة
التدقيقية ،التي يمكن توظيفها في جميع مراحل تطبيق المنحى .ويمكن أيضا توظيف هذه اإلرشادات في
إعداد العروض التقديمية والدورات التدريبية لألفراد والمجموعات المختلفة لالستفادة من تطبيق المنحى،.
مما يساعد إشراك المدربين وجميع األفراد والمجموعات (فريق المشروع ومجموعات العمل وغيرهم)
في عملية التطبيق.
لقد أعتمد في إعداد اإلرشادات المقدمة في هذا الدليل على تجارب تطبيق المنحى التشاركي المالي في
كل من القوقاز وإثيوبيا ،وكان لإلرشادات المفصلة في "المنحى التشاركي المالي في التنمية االجتماعية
واالقتصادية :دليل التطبيق وصندوق األدوات "2015 ،الخاص ببنك التنمية األلماني لمنطقة القوقاز،
دورا أساسيا في إعداد هذا الدليل.

 1.2مقدمة حول المنحى التشاركي المالي
يعتمد المنحى التشاركي المالي على استخدام المصادر المالية في حشد السكان المحليين ،ودفعهم لألخذ
بزمام عملية التنمية بأنفسهم .وقد صمم بطريق ما لخلق ديناميكيات تساعد على االستقالل في العمل
التنموي من جهة ،والعمل البناء والشمولي والتشاركي على المستوى األسري والمجتمعي واإلقليمي من
جهة أخرى.
يكمن الهدف من المنحى التشاركي المالي في:
 كسر الحلقة المفرغة الستمرار الفقر وغياب األمن واالعتماد على المساعدات الخارجية
 دعم تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وطويلة األمد وإعادة بناء الثقة بين الناس وحكوماتهم
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 تحسين الظروف الحياتية لألسر والمجتمعات
 دعم وجود أنظمة حكومية وخدمات عامة ،تمتاز بالفعالية والشفافية
يحفز ويشجع الناس على اكتساب خبرات جديدة والتعلم مما هو أفضل ،إلى جانب توليد القدرة لديهم على
العمل التنموي ،بما يتناسب مع حاجاتهم وعلى النحو األفضل .لهذا ،يركز المنحى على تسهيل االكتشاف
واالدراك والتكيف واكتساب تجارب ذات مغزى ،يمكن لها أن تساهم في إحداث التنمية المستدامة.
يقوم المنحى بتعزير التمكين والشفافية والثقة في عملية تنفيذ المشاريع التنموية المجتمعية.
التمكين  -تدعم عملية التمكين من خالل مشاركة المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ وتقييم أنشطة
المشروع ،حيث تتفاعل المجتمعات المستهدفة والمنظمات المشاركة في أنشطة المنحى مباشرة في تطوير
األفكار ،ومن ثم في تنفيذها .ويقوم األفراد والمنظمات من جانبهم بلعب دور نشط في عملية تقييم تلك
األفكار .ويقودون عملية التنمية فيما يتعلق بالمعارف والقدرات في تحديد األفضل .وفي المقابل ،يتحملون
مسؤولية تطبيق الحلول على المدى الطويل ،دون تدخل خارجي عبر الخبراء الفنيين ودون فرض أي
حلول.
الشفافية – يعرف الناس "قواعد اللعبة" ،وتنفذ هذه القواعد بشفافية (بحيث توضح ماهية القرارات المتخذة
وتسجل وتحفظ جميع اإلجراءات لالطالع عليها ،إن دعت الضرورة لذلك).
الثقة – تظهر الثقة من خالل الدفعات المالية المباشرة المقدمة ألفراد المجتمع المستهدف ،مقابل أفضل
اإلنجازات .وتحتل المسابقات جوهر المنحى التشاركي المالي ،وتقوم المجتمعات المحلية بترويجها
وإجرائها ،بحيث يتم اختيار أفضل فكرة وأفضل تخطيط (تجاري) وأفضل تنفيذ للخطط ،وما إلى ذلك.
وفي المقابل ،تساهم هذه المسابقات في زيادة الثقة في المشروع المنفذ ،ورفع مستوى المسؤولية نحوه،
والعمل على استدامة نتائجه.
يتوافق المنحى التشاركي المالي مع استراتيجية التنمية األساسية ،كنهج يركز على دور الناس في تنمية
المجتمع .وهو شمولي ،حيث يتضمن عدة مستويات (الشمولية والمبادئ واألدوات والحلقات الخاصة به).
ويتيح دمج الممارسات القائمة ،باإلضافة إلى دعم االبتكار ،النفتاحه على االحتياجات والتحديات التي
تواجه األفراد من جهة ،وتواجه بيئتهم من جهة أخرى .طالما تتوافق مجاالت عمل المنحى مع هدف
المشروع الرئيسي (والقيود القانونية) ،فال توجد قيود على مجاالت عمله.
إن المنحى التشاركي المالي هو أحد االستراتيجيات التي سيتم تطبيقها في المشروع الحالي المقترح ،وذلك
بالنظر إلى ما قدمه من تجديد ،ولفعاليته في مشاريع مماثلة ممولة من بنك التنمية األلماني.

 1.3تأثير المنحى التشاركي المالي:
 .1المنحى التشاركي المالي مفيد للمجتمع المستهدف وللسلطات ،حيث يوفر الفرصة ليعمل الجميع
بنجاح مع بعضهم البعض ،ويدعم استدامة نتائج المشروع بعد مغادرة المنفذين/المانحين .فيما
يلي بعض آثار المنحى اإليجابية على مستوى المجتمع المستهدف وأفراده .سيتم تفصيل مبادئ
وأدوات المنحى في الفصول القادمة لهذا الدليل من أجل تحقيق النتائج التالية:
 بناء الثقة بين المشروع والسلطات والمجتمع المحلي
 حشد المجتمع المحلي على نحو فعال
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ملكية األفكار والمبادرات
مشاركة أصحاب المصلحة
مشاركة السلطات اإلقليمية على نحو إيجابي
الشفافية العالية في صنع القرار
الوصول للخبرات الفنية المتوفرة محليا

مبادئ تطبيق المنحى التشاركي المالي:

المبدأ  :1تأتي جميع المبادرات من الناس.
المبدأ  :2يقتصر دور المنحى والعاملين فيه على التيسير.
المبدأ  :3تولد المنافسة التعاونية أفضل األفكار والممارسات.
المبدأ  :4يساهم التمويل المباشر في إنتاج وتطبيق مثمر لألفكار.
المبدأ  :5يساعد المنحى في نقل التعلم والمعرفة والخبرة.
المبدأ  :6يوظف المنحى مظاهر التوتر بشكل بناء.
المبدأ  :7تساهم وسائل اإلعالم في زيادة تأثير المنحى.
المبدأ  :8يسير المنحى ضمن حلقات تراكمية.

يجب التمسك بهذه المبادئ بالكامل لضمان سير المنحى بالشكل الصحيح .قد يختلف تطبيق المبادئ
باختالف المكان ،والذي بدوره يحدد ألية تطبيق أدواته عمليا .ومن الجدير ذكره ،أن تطبيق المبادئ
الظاهرة أعاله ال يسير وفق األولوية أو التسلسل الزمني.
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تطبيق المنحى التشاركي المالي

المبدأ :1
تأتي جميع المبادرات من الناس.

المبدأ  :1تأتي جميع المبادرات من الناس.
ال يمكن للمنحى التشاركي المالي أن ينجح ما لم يكن لدى الناس أنفسهم المجال الكتشاف الحلول التنموية
التي تخصهم ،وإيجاد أفضل الحلول المناسبة ،ضمن ما لديهم من أفكار مقبولة ومعروفة .يمكن تحقيق عند
غياب التدخل الخارجي في عملية دمج وموائمة األفكار الجديدة .بالتالي ،يسعى المنحى والميسرون لتكون
جميع األفكار والمبادرات التنموية منبثقة من الناس أنفسهم .ومن هذا المنطلق ،يخلو المنحى من تدخالت
الخبراء ،ويعمل على ضمان احترام هذا المبدأ في عملية تطبيقه.
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المبدأ :2

يقتصر دور المنحى والعاملين فيه على
التيسير.

المبدأ  :2يقتصر دور المنحى والعاملين فيه على التيسير.
يعني المبدأ  2أن دور العاملين في تطبيق المنحى التشاركي المالي ينطوي فقط على تنسيق وتسهيل
األنشطة .يجب تجنب اقتراح أي حلول جاهزة عند تطبيق الممارسات الجيدة خالل عملية التيسير ،قدر
اإلمكان .عوضا عن ذلك ،من المهم تحفيز الناس على اكتشاف ما لديهم من حاجات بأنفسهم .بإمكان
الميسرين توجيههم ضمن إطار الموضوعات العامة أو الهدف العام ،مثل تنمية المجتمع وربط الممارسات
الجيدة بحاجاتهم وتعزيز تنمية األعمال وما إلى ذلك من أمور .حيث يقتصر دور المنحى على وضع
اإلطار العام لتنفيذ انشطة المشروع في المجتمع المستهدف ،وكل ما يتعلق باألمور األخرى ،فهو من
اختصاص الناس أنفسهم .لذا ،ينحصر دور المشروع على تسهيل هذه العملية .وبالرغم من ذلك ،يمكن
للمشروع أن يوفر التدريب والتوجيه لألشخاص المعنيين ،بناء على طلبهم .اعتمادا على ذلك ،يتجنب
موظفو المنحى لعب دور الخبراء الفنيين في عملية توجيه وتنفيذ المشروع .يوفر المنحى الخبراء استجابة
لطلب مباشر وصريح من الناس ،بشرط اال يتجاوز هذا التدخل النطاق المحدد له.
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المبدأ :3
تولد المنافسة التعاونية أفضل األفكار
والممارسات.

المبدأ  :3تولد المنافسة التعاونية أفضل األفكار والممارسات.
المنافسة المعتدلة بين الناس تجعلهم أكثر إبداعا من المعتاد ،حيث تساعدهم في التفكير في وضعهم الخاص
بشمولية أكبر ،وأخذ األسباب التي أوصلتهم إلى وضعهم باالعتبار ،فضال عن طبيعة الموارد التي قد
يحتاجون لتجنيدها من أجل تحسين وضعهم ومساعدتهم على اكتشاف نوع المعرفة التي يحتاجونها لمساعدة
أنفسهم.
تنظم مسابقات تعاونية في المجتمعات المستهدفة ضمن مشاريع المنحى التشاركي المالي ،لمساعدة الناس
على اكتشاف مكنونات محددة من الواقع ،واكتشاف فرص تطويرية جديدة وحلول لمشاكل معينة .تحصل
أفضل النتائج على جوائز ،تكون غالبا منحا مالية ،تقدم عالنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع .تسمى
هذه الجوائز بـ “مكافئات" ألنها تمنح المتسابقين المكانة واالحترام وتدفعهم لبذل المزيد من جهود للبحث
عما يناسبهم .وتركز المسابقات على تحديد  -عادة من خالل لجنة التحكيم المحلية – األشخاص الذين
لديهم أفضل األفكار وأفضل الممارسات في تطبيق الحلول التنموية بغرض تكريمهم .وقد تكون الجائزة
أحيانا على شكل تمويل مشترك ،بهدف تطوير الفكرة المميزة.
تعزز التغطية اإلعالمية المحلية عادة الشعور بروح المنافسة والتقدير والهيبة عند الحصول على الجوائز،
وذلك لمساهمتها في نشر أفضل األفكار والممارسات .كما أنها تفتح باب النقاش على المستوى المحلي،
وتعمل كأداة مثالية لصهر وموائمة تلك األفكار والممارسات الجديدة .بهذه الطريقة ،يركز المنحى
التشاركي المالي على التعلم من الذين يحصلون على التقدير والمكافأة لقاء أفكارهم وممارساتهم األفضل.
كما أن االهتمام الواسع الذي يتلقوه ،يشكل مصدر فخر كبير بشكل عام ،مما يساهم في عملية صهر
وموائمة األفكار والممارسات المميزة .فعندما يفكر الناس بأنفسهم في أمورهم ،يضفي ذلك عليهم شعورا
بالراحة والفخر ،وبالتالي يمنحهم الثقة لتولي زمام العملية التنموية.
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المبدأ :4

يساهم التمويل المباشر في إنتاج
وتطبيق مثمر لألفكار.

المبدأ  :4يساهم التمويل المباشر في إنتاج وتطبيق مثمر لألفكار.
باإلضافة إلى الجوائز المالية الموصوفة أعاله ،التي تمنح ألفضل األفكار حسب تقييم أعضاء لجنة التحكيم
المحلية ،يعد التمويل وتجنيد األموال أمرين مهمين في عملية المنحى التشاركي المالي ،بهدف تطوير
األفكار الجديدة وتنفيذها ،وكذلك من أجل بناء الثقة والشراكة الحقيقية .ويتخذ التمويل أشكاال متعددة:
 يمكن توفير الدعم المالي في البداية على شكل “أموال أولية “ -أو نواة مالية  -وذلك بكميات
صغيرة لتغطية تكاليف تطوير وعرض أفكار الناس .ويوفر لهم هامشا من الحرية لإلبداع دون
قلق بشأن المخاطر المالية .كما هذه األموال تشكل حافزا ،وهي مؤشر على الثقة في أن تولي
مسؤولية التنمية أمر متروك لهم .تلعب هذه األموال دورا هاما في اكتساب خبرة ذات قيمة في
سياق "زمن حقيقي" ،من خالل:
 اختبار وصقل التجارب نشر وتعميم أفضل الحلول المساعدة في تحديد أفضل تطبيقات للحلول تم التوصل اليها. يمكن حسب المنحى التشاركي المالي اعتبار الجوائز المالية بمثابة "تمويل مشترك" من أجل تنفيذ
األفكار الجيدة والوصول بها إلى مستوى أفضل .ويحدث "التمويل المشترك" تأثيرا مضاعفا،
حيث يقوم المشاركون باستثمار مالي وعيني في مواردهم الخاصة ،وذلك يعود الفتخارهم بما
لديهم من أفكار .والجدير ذكره ،أن الحوافز المالية المقدمة ال تعمل على إحداث تأثير اقتصادي
فوري في المجتمعات المحلية فحسب ،بل تساهم أيضا في إحداث تأثير كبير فيما يتعلق بوقت
الناس والتمويل الذي يقدمونه ،اللذان بدورهما يؤديان إلى خلق دافعية قوية نحو العمل المستمر
والفعال.
 قد يشجع المنحى ويساهم في ترتيبات االدخار الجماعي من خالل زيادة مدخرات االستثمار أو
التأمين الصغير ،الذي قد تحصله المجموعات المستهدفة .ويمكن المساهمة في التمويل المستدام
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للمبادرات الفائزة أو التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها األفراد  /العائالت المشاركة في خطة
االدخار الجماعي عبر آليات خطط االدخار واالئتمان الدورية أو التأمين القائم على التضامن.
تمثل طرق المنحى ومستوياته المختلفة أشكاال متنوعة "للرسملة" ،حيث تطبق في سياق تسوده ثقة كاملة،
دون أي قيود أو تساؤالت .يبدو الموضوع للوهلة األولى غريبا للعديد من غير المختصين أو حتى
للمختصين الجدد ،ألن هذه الممارسة ليست بممارسة شائعة في سياق المشاريع ،التي تسير وفق المفهوم
الكالسيكي للتنمية .ومع ذلك ،تعتبر الثقة مفتاح النجاح ،ألنها تعزز الموثوقية واالحترام و "الملكية".
وعمليا ،ال يصل سوء استخدام األموال في سياق المنحى التشاركي المالي المستوى السائد في معظم أنظمة
المنح أو االئتمان الكالسيكية ،ألن مبادئ هذا المنحى تؤكد على الشعور بالفخر نحو ما يتم إنجازه ،وتضمن
وجود رقابة اجتماعية تعمل على ردع الناس عن ارتكاب أي ممارسة غير سوية.
تسمح الرسملة في سياق المنحى التشاركي المالي بتوزيع األموال وضخها مباشرة في االقتصاد المحلي،
من خالل الجوائز أومن خالل توفير األموال األولية أو التمويل المشترك أو اإلعانات المالية .من الواضح،
أن هذه األموال بدورها ستؤدي إلى خلق فوائد على المستوى االقتصادي .وفي نفس الوقت ،ستساعد في
تنفيذ أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية ،كما هو مخطط لها .وبما أن توزيع واستخدام األموال  -بناء
على مبادئ المنحى – قائم على العملية التنموية بهذه الصورة ،وليس مفروضا من الخارج ،فهو يعزز
الثقة والملكية ،وبالتالي يعزز االستدامة على المدى المتوسط والمدى الطويل.
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المبدأ :5
يساهم المنحى في نقل التعلم والمعرفة
والخبرة.

المبدأ  :5يساهم المنحى في نقل التعلم والمعرفة والخبرة.
توظف المعرفة والخبرة والكفاءة الخارجية في عملية التنمية القائمة على المنحى التشاركي المالي المرتكز
إلى حاجات المجتمع المستهدف واألفراد المشاركين الستفادة منها ضمن أنشطته .زيادة على ذلك ،تساهم
التبادالت الديناميكية والزيارات المتبادلة بين المجتمعات في نقل أفكارها وخبراتها وأفضل ممارساتها.
حيث تؤدي عمليات التبادل إلى صهر وموائمة األفكار الجديدة ،التي بدورها تعمل على تطوير المعارف
الجديدة ،وينطبق هذا األمر أيضا على تبادل اآلراء (التوجهات) والسلوكيات الجديدة .يعمل المنحى على
تشجيع وتسهيل الزيارات التبادلية على المستوى المحلي ،وتسهيل استفادة الناس من الخبرات الخارجية
عند طلبها.
أظهرت تجارب المنحى التشاركي المالي أنه في مرحلة من المراحل ،سيدرك األفراد بلوغهم نقطة حاسمة،
تتطلب مدخالت ومهارات إضافية إلى جانب المعرفة الفنية .في بداية األمر ،يظهر ذلك "كحاجة ملحة"
نابعة من الناس ،من أجل الحصول على شيء ما والحصول على مزيد من التعلم .ومن جانبه ،يقوم ميسر
المنحى فقط بتحديد وتعريف تلك الحاجة ،ومن ثم يتبناها ويقترح طريقة إلدارة وتبادل المعرفة لتسهيل
إعادة ضبط األمور ووضعها في نصابها .ينطبق ذلك أيضا على برامج التدريب ،التي تطرح عند ظهور
صا لـ "إدارة المعرفة"،
الحاجة لها .حيث يوفر المنحى الموارد الالزمة لتنظيم وتنفيذ برامج معدة خصي ً
بأي شكل من األشكال ويشمل ذلك نقل المعارف من الخارج .فعلى سبيل المثال ،قد يستنتج الناس ضمن
سياقهم الزمني ووفقا لظروفهم الخاصة وفي لحظة ما ،أن لديهم معرفة في موضوع اإلنتاج بالقدر الذي
يلبي حاجتهم ،ولكنهم يواجهون مشكلة في موضوع إدارة عالقات السوق.
الهدف من كل ذلك ليس المشروع بحد ذاته ،ولكن المستفيدين منه .فهم من يقومون بتحديد متطلباتهم
وتحريك الخيوط بغرض الحصول عليها .إن مزايا هذا المبدأ واضحة" :إدارة المعرفة" .تعتمد هذه الطريقة
إلى حد كبير على ما يفرضه السياق وتفرضه الحاجة .لذا ،يأتي نقل المعارف والخبرات الجديدة ليناسب
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ويطابق المطلوب .فضال عن ذلك ،يؤدي تحديد الناس لحاجاتهم إلى إحساسهم القوي بالملكية .1وأخيرا،
وللتأكيد مرة أخرى ،يعد تبادل المعلومات والخبرات مع المجتمعات المحلية مصدر فخر كبير ،ويساهم
بشكل كبير في بقاء الجهود قائمة ويعزز االستدامة .إلى جانب ذلك ،يهتم المنحى بتبادل الخبرات بين
المناطق ،ونقل معارف الخبراء عند لزومها ،وعقد برامج التدريب المصممة "حسب الطلب" ،التي
تستهدف حاجات الناس وتستجيب لها.
الصندوق  :1نصيحة للميسرين

نصيحة للميسرين:
يبد دائما بالنسبة لميسري المنحى التشاركي المالي ولمن هم بال الخبرة ولمجموعة العمل،
أن تخلي المسيرين عن دافعهم الغريزي لتقديم النصيحة بأي طريقة كانت ،مباشرة أو غير
مباشرة ،أمرا صعبا :كـ "إضافة بعض األفكار المفيدة " ،و" عرض المساعدة " لشرح ما
هو "واضح" .في الواقع ،تدخل الميسرين يفسد النتيجة دائما .إن "طاعة" اآلخرين ال تخلق
حافزا على اإلطالق ،وال تخلق الشعور بالملكية .ألن "النصيحة" تنبع من خلفية وسياق
مختلفين عن سياق المشروع ،وبالتالي ،قد ال تدرك الفائدة منها ،أو قد تبدو غير واضحة
على اإلطالق ،و  /أو ببساطة ال تناسب المشروع ضمن سياقه المحدد .ومن المرجح أن
تكون نتيجة هذا النوع من التدخالت الخارجية خلق حالة من عدم المالئمة ،وظهور اإلحباط،
وصرف النظر (الجزئي) عما يقدم من نصائح .كما هو الحال فيما يتعلق بموضوع
"الجمال" ،فالدارج عند الناس أن الجمال في عين الناظر .إن أكبر خطأ قد يرتكبه الميسر،
هو التدخل (ولو كان قليال ومدفوعا بأحسن النوايا) في محتويات العملية التنموية .مهما
كانت حسن النية من وراء ذلك ،فالتدخل يفسد تماما فوائد المنحى التشاركي المالي.

1

المترجم :أي أن ما قاموا بتحديده من حاجات هو من صنعهم وليس مفروضا عليهم من الخارج.
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المبدأ :6

يوظف المنحى مظاهر التوتر بشكل
بناء.

المبدأ  :6يوظف المنحى مظاهر التوتر بشكل بناء.
تعتمد مناهج التنمية الكالسيكية غالبا على "االنسجام" أو "اإلجماع" .يتم ضبط عملية المشاركة بطريقة
تسعى لخلق توافق في اآلراء بين المشاركين .هناك خوف متأصل من أن إثارة االضطرابات أو النزاع
مهما كان نوعه ،قد يعيق تطبيق التنمية المستندة لدور الخبراء والمخطط لها ،ألنها تسير باتجاه واحد .إن
أدوات التدخل مصممة لحل الخالفات الناتجة عن اختالف اآلراء ومشاعر عدم االرتياح بأسرع قت ،وذلك
من خالل تطبيق أدوات معينة مثل األلعاب وطرق خاصة لخلق حالة من اإلجماع بين المستفيدين .ومع
ذلك ،يقوم المنحى بتوظيف المنافسة التعاونية (المبدأ  )3كأداة لتحفيز التنمية .وبالتالي ،يهدف المنحى إلى
تسهيل التنمية في مهمته ،وال يركز بشكل مفرط على خلق توافق في اآلراء وخلق حالة من االنسجام،
وذلك يعود إلى اعتباره المنافسة المعتدلة والتحديات وحاالت التوتر الخفيفة ظواهر خالقة وبناءة من
أجل إحداث التنمية.
تعتبر التوترات من الناحية االجتماعية جزءا ال يتجزأ من كل مجتمع ،لكل مجموعة من األفراد تجربتها
مع التوترات الكامنة التي سرعان ما تتم معالجتها وتحل محلها توترات أخرى .التوتر ظاهرة طبيعية في
أي مجتمع ،وهي هامة من أجل التغيير .تبدأ العملية الديالكتيكية إما إليجاد "حل" أو "تسوية" لحالة التوتر،
وتولد خيارات ومواقف وسلوكيات جديدة .إن البحث الدؤوب عن االنسجام لتجنب حالة االستياء ،تقضي
في الواقع على هذا النوع من الفرص .لم يكن للمجتمع البشري أصال ان يتطور على اإلطالق ،دون وجود
صراع معتدل .يقر المنحى التشاركي المالي تماما بهذا الواقع عند تسهيل عملية التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وتشير طبيعة "المسابقات" ذاتها إلى أن الناس يحاولون القيام بما هو أفضل ،مقارنة
بجيرانهم .مما يعني أن هناك من فاز ومن خسر في المسابقات ،التي يكمن الغرض من إقامتها تحديد
أفضل األفكار واختيار الفائزة منها ،ومن ثم عرضها ليقدر الناس أهميتها ويتعلموا منها .مجرد التفكير في
"لماذا ربح جاري؟ ولماذا لم أفزأنا؟" ،مضاف إليه كل المشاعر الكامنة التي تظهر بعد اختيار الفائز،
يؤدي إلى عملية تعلم بالغة األهمية ،ال ينبغي التغاضي عنها ،فهي مسار متين نحو إحداث التغيير .إن
14

عملية التيسير في المنحى المالي التشاركي تراقب وتدرك هذه التوترات وال تخجل منها ،بل تستغلها إلى
الحد األقصى ،فبدال من محاولة تقليصها تسمح لها بالظهور على ماهيتها .مما يتطلب ضبط النفس وامتالك
الخبرة والمهارات الالزمة للتعامل معها من جانب الميسر.
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المبدأ :7

تساهم وسائل اإلعالم في زيادة تأثير
المنحى.

المبدأ  :7تساهم وسائل اإلعالم في زيادة تأثير المنحى.
يسهل المنحى التشاركي المالي االستفادة القصوى من وسائل اإلعالم عند إطالق المسابقات ومنح الجوائز،
ويعد الظهور في وسائل اإلعالم أمرا مهما لعدة أسباب مترابطة:
 تعد رؤية الناس ألنشطتهم عبر وسائل التواصل االجتماعي والمذياع والتلفاز والصحف مصدرفخر وعامل تحفيز لهم ،مما يمنحهم شعورا ً قويًا بالملكية وبالثقة بالنفس.
 يؤدي االهتمام بالمجتمعات المحلية من خالل الظهور في وسائل اإلعالم إلى نشوء ديناميكية قويةعلى مستوى المجتمع المستهدف ،فيما يتعلق بالحوار والتفكير اإلبداعي الجماعي ومشاعر الرغبة
في االرتقاء إلى مستوى التوقعات .إن هذا االهتمام يعزز الجودة ويعمل كمعزز قوي لما يتم القيام
به من نشاط.
 -يساهم الظهور اإلعالمي في تبادل الدروس المستفادة على المستوى اإلقليمي على أقل تقدير.
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المبدأ :8

يسير المنحى ضمن حلقات تراكمية.

المبدأ  :8يسير المنحى ضمن حلقات تراكمية.
تنفذ أنشطة المنحى التشاركي المالي على شكل "حلقات تعلم" تراكمية متعاقبة ،تعتمد على بعضها البعض
بشكل تدريجي ،وتتمحور غالبا حول موضوع معين يحدده األشخاص خالل عملية تطبيق المنحى .تقوم
"حلقات التعلم" ضمن المنحى بتقييم النتائج العامة بعد كل حلقة من الحلقات ،ومن ثم تصميم الحلقة
التالية لتحسين النتائج المتوقعة .بهذه الطريقة ،على سبيل المثال ،قد تنتقل األنشطة من االهتمام بموضوع
اإلنتاج في حلقة ما إلى موضوع التسويق في الحلقة األخرى ،ومن ثم إلى موضوع تطوير األعمال وما
إلى ذلك .ال يمكن التنبؤ بسهولة بالتوجهات الظاهرة ،ولكن التجربة بينت أن الناس أنفسهم سوف يحددون
مدى تغير طموحاتهم ،فضال عن اإلمكانات واالحتياجات التنموية ذات الصلة .يتمثل دور الميسر ،بالتالي،
في تسهيل تبني هذه التغيرات في خطوات تنفيذ المشروع القادمة ،وذلك ضمن الحلقة الجديدة ،مع االلتزام
بمبادئ المنحى.
فوائد االلتزام بالمبادئ
سيؤدي تطبيق مبادئ المنحى إلى برامج تنموية تتميز بالخصائص التالية:
• فتح آفاق وفرص تنموية جديدة.
• التركيز ،وقبل كل شيء ،على "اإلمكانات التي يتعين إطالقها" ،بدال من التركيز على "المشكالت
التي يتعين حلها".
• الجمع بين التعلم وتمويل إجراءات التنمية.
• إحداث تعلم ديناميكي من خالل العمل الجماعي ،مما يتطلب التركيز أكثر على أولئك الذين يرغبون
في تعلم شيء ما ،بدال من التركيز على المعلم الذي يسعى لـ "نقل" حلوله؛
• نقل عملية صنع القرار والمسؤولية وإدارة الميزانية إلى الفاعلين المحليين وتزويدهم بالفرص
والموارد للتعلم وتحمل مسؤولية قراراتهم.
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الصندوق  :2جذور المنحى التشاركي المالي

جذور المنحى التشاركي المالي

نشأ المنحى التشاركي المالي في أمريكا الالتينية حوالي سنة 1986و 1987كنهج للتنمية
االجتماعية واالقتصادية .االسم األصلي لـلمنحى هو " ،"Raymiويعني في لغة Quecha
” "fiestaأو االحتفال ،وذلك ألن أدوات المسابقة التي يستخدمها المنحى تخلق بيئة "احتفالية"
بالمعنى الحرفي للكلمة في المجتمعات المحلية المشاركة .وقد ثبت على مر السنين نجاح
المنحى الكبير في إطالق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة ،التي أصبحت الدعامة
الرئيسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية في أمريكا الالتينية لدى المانحين الرئيسيين ،مثل
االتحاد األوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية .وقام بنك التنمية األلماني KfW
بتوظيف المنحى على نطاق واسع في أمريكا الالتينية .وقد عرف / Raymiالمنحى التشاركي
المالي على مدار السنوات الماضية بأسماء مختلفة ،مثل "التعلم من األفضل" و "المسابقات
والجوائز" ،واآلن "المنحى التشاركي المالي" .يطبق المنحى وعلى نحو تدريجي خارج
أمريكا الالتينية ،ألن مبادئه ليست مرتبطة بالسياقات الثقافية أو االجتماعية واالقتصادية ،بل
هي مبادئ إنسانية عالمية .هناك العديد من األمثلة الحديثة حول تطبيق المنحى ،وذلك في كل
من بنغالديش والوس وتنزانيا وجنوب القوقاز.

إن المنحى التشاركي المالي يركز على:
• اكتشاف الناس "للتدخالت التنموية" ودمجهما في حياتهم من أجل تحقيق النجاح.
• العمل على المستوى المحلي لقبول السلوك والتقنيات واالستثمارات الجديدة ضمن السياق المحلي.
• اكتساب مهارات جديدة من خالل الربط الفعال للقضايا الجديدة.
• دمج التقنيات والمهارات الجديدة في الممارسات الحالية وتكييفها مع األوضاع السائدة محليا.
إن المنحى التشاركي المالي ال يركز على:
• التشاور التشاركي الكالسيكي
• دور الخبراء الخارجيين في دعوة الناس إلى تطبيق ما يتم نشره من معارف
• التنفيذ الموجه للمشروع ووضع اإلمالءات حول آلية تخطيط أنشطته
• التنمية االجتماعية واالقتصادية ،كما يراها الخبراء.
• االنسجام والتوافق ،ألنه يرى في التوتر فرصة للعمل البناء.
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أدوات المنحى التشاركي المالي
يستخدم المنحى عدة أدوات لتطبيق مبادئ التعلم التنموي المعرفي .قد تختلف هذه األدوات من سياق إلى
آخر ،لكنها ترتكز دائما إلى مبادئ المنحى الثمانية .هناك  5أنواع رئيسية من األدوات:
• التقييم السريع (يطبق في بداية الشروع)
• المسابقات والجوائز (تطبق طوال مدة المشروع)
• الرسملة (تطبق غالبا في نهاية المشروع)
• التبادل والتعلم (يطبقان طوال مدة المشروع)
• مشاركة وسائل اإلعالم (تطبق طوال مدة المشروع)
تستخدم العديد من األدوات غالبا في أية حلقة من حلقات المنحى ،وفي وقت واحد أو بطريقة مختلطة.
الشكل  :1لمحة عامة عن أدوات المنحى التشاركي المالي

الرسملة

مشاركة وسائل
اإلعالم

التبادل والتعلم
و
المكافئات

التقييم السريع
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التقييم السريع

 1.3التقييم السريع
يحدد المنحى التشاركي المالي  -وكخطوة أولى  -الموضوعات العامة المتعلقة بالظروف المعيشية التي
تهم الناس ،حيث تمكنهم من تطوير أفكارهم وأنشطتهم وتحديد أولوياتهم .يعتبر "التقييم السريع" في الغالب
آلية لتحديد تلك الموضوعات العامة ،وهو أداة أولية لتقييم سريع للمعيقات والظروف المعيشية ،وتقييم
للموارد االقتصادية .من الممكن استخدام أي تقييم آخر أو توظيف طريقة التخطيط التنموي التشاركي
المتمثل بالمنحى التشاركي المالي ،مثل تقييم الفجوة وتقييم تحليل أصحاب المصلحة ،اللذان تم إجرائهما،
أو إجراء أي تحليل آخر لهذا الغرض.
ستوظف نتائج تحليل الفجوة وتحليل أصحاب المصلحة وأوراق الحقائق وتحليالت القوة والضعف والفرص
والتهديدات ) (SWOTفي هذا المشروع ،كجزء من التقييم السريع للحصول على معلومات حول الوضع
الحالي في المحافظة.
يقوم فريق دعم المنحى التشاركي المالي 2واألعضاء الرئيسيون لمجموعة العمل اإلقليمية - 3في إطار
التقييم السريع – بزيارة منطقة المشروع أو إشراك المجتمعات حيث يطبق المنحى ،ويقوم أيضا بإجراء
مقابالت أو عقد اجتماعات للمجموعات البؤرية واجتماعات مع أصحاب المصلحة الهامين والخبراء
المحليين والقادة ،باإلضافة إلى عقد اجتماعات مع المنظمات التي لديها معلومات هامة حول المشروع،
وذلك بهدف مناقشة قضايا التنمية الرئيسية .يمكن لفريق الدعم االستفادة مما هو متوفر من معلومات موثقة
ومن تقارير وتحليالت وخرائط وما إلى ذلك .فالهدف من ذلك هو الحصول على فكرة عامة حول القضايا
المطروحة ،فيما يتعلق بالتنمية في المنطقة ،التي يمكن التعامل معها من خالل أنشطة المنحى المحددة.

 2دور فريق الدعم مفصل في الفصل 5
 3دور فريق العمل اإلقليمي مفصل في الفصل 5
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قد تشمل تقنيات التقييم السريع على ما يلي:
•
•
•
•

مراجعة المصادر الثانوية ،بما في ذلك الصور الجوية
المالحظة المباشرة والتعرف على سياق مشروع التنموي والمشاركة في األنشطة
إجراء مقابالت مع أصحاب الخبرة للتعرف على الوضع القائم ،وإجراء مقابالت مع
المجموعات المستهدفة
سرعة إعداد التقارير في الميدان على يد فريق متعدد التخصصات

ليس الغرض من التقييم السريع الحصول على تحليل تفصيلي وخطة تنموية ،وإنما الحصول على فكرة
حول ما "يحدث" في المنطقة ،ومعرفة القضايا التي تدور في أذهان الناس ،والمتعلقة بالتنمية وطبيعة
التحديات التي تواجههم ،من ناحية ظروف معيشتهم .وتسير مراحل التقييم السريع على النحو التالي:
•
•
•
•
•

تحليل المشكلة
تحديد العمليات والبرامج المطبقة
توثيق االفتراضات حول التطورات المستقبلية
تحديد الفرص
تحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم

سيقوم فريق الدعم ومجموعة العمل اإلقليمية بتحديد الموضوعات الرئيسية وتحديد األنشطة والموازنة،
مع مراعاة نتيجة التقييم السريع.
الصندوق  :3مثال على نموذج التقييم السريع

نموذج عن التقييم السريع
يتضمن معلومات عامة عن المنطقة المستهدفة
•
•
•
•

معلومات عامة (الموقع والحدود والمناخ والسكان ونسبة البطالة واألماكن الطبيعية
والتنوع الحيوي والبنية التحتية وإلخ)
المعلومات الديموغرافية والتقسيم اإلداري اإلقليمي ونظام الحكم الذاتي المحلي.
الوضع االجتماعي واالقتصادي الحالي (مصدر الدخل والعمالة ومعلومات عن استخدام
الموارد الطبيعية واستخدام األراضي والفرص الرئيسية واالتجاهات الرئيسية للتنمية)؛
المشاريع في مجال تنمية المجتمع المستهدف والتنمية االجتماعية واالقتصادية أو حماية
البيئة.

تحليل أصحاب المصلحة


الجزء السردي والجدول الخاص بأصحاب المصلحة

التوصيات وإدارة المخاطر المحتملة


توصيات بشأن تنفيذ المشروع وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة
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 2.3المسابقات والمكافئات
ينظم المنحى التشاركي المالي جميع أنواع المسابقات حول القضايا التي قد تساعد الناس على تحسين
ظروف حياتهم .ويمكن لهذه المسابقات أن تتناول مواضيع متنوعة ،ليتم تحديد أفضل المعارف التقليدية
واكتشاف األفكار الجديدة ،إلى جانب وضع حلول للمشاكل وتنفيذ األنشطة الجديدة ،وكتابة القصص
القصيرة حول حياة الناس .يمكن المشاركة بأي موضوع يأتي على البال ،إن كان مرتبطا بطريقة أو
بأخرى بتحسين ظروف الحياة وانسجم مع الهدف المشروع الرئيسي .تقوم لجنة التحكيم بعد تقديم
المشاركات بتقييم النتائج ومنح الجوائز والمكافئات للمشاركات المميزة ،ويتم عرضها وتكريم الفائزين
أمام حشد من الناس .الغرض من هذا اإلجراء ليس المنافسة أو "الفوز" في حد ذاته ،بل إظهار األفضل
وإثارة الفضول لدى الناس حول تلك المشاركات ،حيث يصبح "األفضل" محط اهتمام الجميع ،من خالل
التساؤالت عن سبب "فوز ذلك الشخص أو تلك الجهة" .حيث يصبح لدى الناس شعورا بالفخر نحو أنفسهم
لما قدموه من أفكار ممتازة أو لما حققوه من نتائج ممتازة ،وبدورهم يبدأون بالتفكير والتأمل في األسباب
التي دعت إلقصاء المشاركات األقل جودة.
تقام المسابقات والجوائز على مرحلتين رئيسيتين ،بحيث تشمل كل مرحلة عدة مراحل أخرى:
• مرحلة التهيئة (المعرفة ،القصص ،التخطيط)
• المرحلة الرئيسية (المسابقات بين المجتمعات والمجموعات والمؤسسات التجارية
والمزارعين)
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مرحلة التهيئة
تنفذ ما تعرف بمرحلة التهيئة في بداية المرحلة األولى للمنحى التشاركي المالي ،حيث توجه دعوة
للمجتمع المستهدف للمشاركة فيها ،ويحث األفراد على ترتيب أفكارهم وإظهار إبداعاتهم .هذه المرحلة
هي بمثابة إحماء "للعضالت العقلية" ،إن جاز لنا التعبير ،وهي أيضا بمثابة االستعداد للمرحلة الرئيسية.
تخدم التحضيرات في هذه المرحلة عدة أغراض:
على مستوى المجتمع المستهدف
• من خالل تحضير المجتمعات بعناية وحذر ،واستكشاف التوجهات حول الحلول التنموية
الممكن وضعها ،اعتمادا على األفكار المطروحة والتطلعات المعلنة.
• هذه المرحلة تهيئ المشاركين وتعرفهم بطريقة مشوقة على أدوات المنحى التشاركي
المالي و "قواعد األلعاب" ،وتمكنهم من التعبير عن أنفسهم.
على مستوى المشروع ومجموعة العمل اإلقليمية
• تساعد مرحلة التهيئة فريق الدعم ومجموعة العمل اإلقليمية على تحديد قضايا معينة أو
حساسة لم يتم اكتشافها سابقا ،ألخذها بعين االعتبار.
• يمكن للمنظمة العاملة في تيسير المنحى أثناء مرحلة التهيئة تسوية أنظمتها المالية
واللوجستية وإجراء التغييرات إن لزم األمر.
على مستوى الفرد والمجتمع
• تقوم مرحلة التهيئة بإعداد المشاركين وتعريفهم بطريقة مشوقة بأدوات المنحى التشاركي
المالي و "قواعد األلعاب".
• تساعد أيضا في توظيف األموال لمساعدة األسر و(المجموعات النسائية) لبناء الثقة في
البرنامج وفي أنفسهم.
أمثلة على مسابقات التهيئة:
• تحديد المعارف المفيدة والمتاحة محليا
• كتابة قصص قصيرة عن مواضيع عامة ذات عالقة بالمشروع
• تحديد التوجه التنموي لمستقبل المجتمع (التخطيط المجتمعي األساسي)
• مثال على ذلك مسابقة "الحصول على عمل في مجتمعنا في الماضي والحاضر
والمستقبل"
المرحلة الرئيسية
توفر مرحلة التهيئة الفرصة للناس لتعلم المشاركة واالنخراط واستكشاف طرق التنمية الممكنة ،بحيث
يمكنهم توظيف ما تعلموه في المرحلة الخاصة بالمسابقات والجوائز ولكن بطريقة أكثر شمولية من خالل
توفير المزيد من األموال ،ومن خالل أنشطة تعزز التنمية .قد تجرى المسابقات بين المجتمعات وبين
مجموعات محددة (على سبيل المثال مجموعات النساء) وبين الشركات وبين األفراد.
يمكن أن تنظم المسابقة على عدة مراحل ،إال أن ذلك ليس شرطا .على سبيل المثال ،المرحلة األولى
تعنى بتوليد األفكار الجيدة ،ويمكن في المرحلة الثانية للعديد من األفكار الشيقة والقابلة للتنفيذ أن تتنافس
على أفضل الخطط التجارية .أما في المرحلة الثالثة ،تعقد مسابقة حول أفضل تطبيق لألفكار .من الممكن
أن يجرى كل ذلك ضمن حلقة واحدة من حلقات المنحى التشاركي المالي أو ضمن عدة حلقات.
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التقييم بعد كل حلقة
يجرى التقييم على مستوى مجموعة العمل اإلقليمية وفريق الدعم في نهاية كل حلقة ويتم اقتراح حلقة
جديدة ،اعتمادا على نتائج الحلقة السابقة .وبناء على نتيجة التقييم ،يمكن تعديل وتكييف الموضوعات
الرئيسية للمنحى التشاركي المالي.
يطرح السؤال في بعض األحيان حول مدى حاجة المشاركين في المنحى ألي نوع من التوجيه ،فيما يتعلق
بتوليد األفكار التنموية .إذا قام المشاركون بطلب دعم ما في مواضيع معينة ،يمكن االستجابة لهذا الطلب
من خالل أدوات التبادل والتعلم .ولكن الفكرة األساسية في ذلك هي أن تكون الحاجة نابعة من المشاركين
أنفسهم .بإمكان ميسر المنحى تقديم إرشادات حول استخدام طرائق محايدة ،مثل العصف الذهني و "تقنيات
شجرة المشكلة" وما إلى ذلك ،لمساعدة المشاركين في تحديد حاجاتهم .ولكن يجب عليه أال يقوم باقتراح
مواضيع يتجاوز نطاقها حدود الموضوعات العامة ،التي حددت وأتفق عليها مسبقا عند إجراء التقييم
السريع .وزيادة على ذلك ،من المهم أن ينصب تركيز الميسر على تحقيق أهداف المشروع (كإنشاء
تعاونيات للمزارعين).
يجب اإلشارة إلى أن المنافسة تسعى إلى حث المشاركين على توليد أفكار مبتكرة وعرض تطبيقها المميز،
بحيث تصبح بمثابة أمثلة يستفاد منها في العملية التنموية المحلية .الهدف من ذلك ليس التوزيع العادل
ألموال المشروع .على عملية التيسير دعم تفهما وقبوال لهذا األمر ،لخلق بيئة مواتية للمنافسة العادلة.
لهذا يجب أن يركز التقييم على مكافئة األفضل ،وليس على توزيع األموال بشكل عادل خالل تطبيق
المنحى التشاركي المالي.
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س َملَة
الر ْ
َ

س َملَة
الر ْ
َ 3.3
تأتي المسابقات والجوائز غالبا مصحوبة بنوع من الدعم المالي المباشر لالقتصاد المحلي ،وبالتالي تعمل
كأداة دعم على المستوى االقتصادي والمالي في نفس الوقت .تأخذ “الرسملة" أشكاال عدة:
•

•

•

•

"األموال األولية" هي أموال يقدمها المشروع للمشاركين في بداية المسابقة ،من أجل
مساعدتهم على تغطية النفقات المحلية الالزمة لتوليد األفكار واألنشطة األولى ،ومن ثم
القيام بعرضها .وتقدم هذه األموال بكميات صغيرة.
يقدم التمويل المشترك من خالل المشروع لمواصلة تطوير األفكار األولية للوصول إلى
خطط أكثر واقعية أو تنفيذ األنشطة الفائزة .ويمثل عادة "حصة صغيرة" من مجمل
متطلبات رأس المال لتنفيذ النشاط التنموي.
يمكن التكفل باالستثمار الذي تم تحديده من خالل المنحى التشاركي المالي من أجل تحقيق
الهدف العام ،عبر برنامج حكومي (مثل دعم الخدمات الزراعية واإلعانات المالية) أو
عبر المشاريع التي يقدمها المانحون (كمشاريع البنية التحتية واالدخار المحلي وتطوير
سالسل القيمة )...
يمكن للمنحى التشاركي المالي أن يساهم في إنشاء وتشغيل برامج ادخار واستثمار
محلية ،وقد تتطور هذه البرامج لتصبح صناديق قروض تدويرية وتناوبية .حيث يمكن
للمقترض عبر القرض التدويري سحب القرض المتفق عليه وسداده ،ومن ثم إعادة
سحبه .وتوفر األموال عبر ودائع يضعها أفراد المجموعة الواحدة في صندوق االدخار
واالئتمان الدوار على نحو منتظم وثابت ،مما يمكنهم االستفادة منها بالتناوب وتسديدها
على شكل قرض.
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يقوم الفائزون أو أصحاب صندوق االدخار واالستثمار بإدارة المدخرات من خالل قواعد
محددة ،مما يمكنهم من وتوزيعها على األعضاء حتى يستطيعوا تنفيذ أنشطتهم .وعندما
يصل حساب (حسابات) التوفير إلى مستويات ادخار معينة ،يقوم المنحى بتقديم بما يعرف
بمكافأة االدخار.
• الجوائز هي ما يحصده المشاركون في المسابقات ،حيث توظف ويستفاد منها في
مجتمعاتهم ،وهي بالتالي تمثل نوعا من أنواع الرسملة .لقد أظهرت التجربة أن الفائزين
يقومون في الغالب باستثمار أموال الجائزة وتنفيذ أفكارهم وأنشطتهم.
تعمل الرسملة على توفير رأس المال المباشر لالقتصاد المحلي ،وتحفيز ظهور وتنفيذ أنشطة التنمية.
المنحى التشاركي المالي من جهته ال يفرض شروطا على كيفية إنفاق األموال األولية أو أموال الجوائز
أو أموال صناديق االدخار؛ الفائزون أو أصحاب صندوق االدخار واالستثمار هم من يحددون آلية االنفاق.
يعتبر عامل الثقة هاما للغاية في المنحى التشاركي المالي ،وهو في األساس أداة بحد ذاتها .لقد أظهرت
التجربة أن الناس يستحقون هذه الثقة ،وأن حدوث إساءة في استخدام تلك األموال أمر غير وارد أو نادر
الحدوث ألبعد الحدود .إن الشفافية التامة التي يتسم بها المنحى تعمل على تعزيز آليات الرقابة االجتماعية
الهامة لدعم االستخدام المناسب لألموال .وقد ثبتت الفعالية الكبيرة لهذه الطرق في توظيف األموال.
يتتبع المنحى ،من باب الشفافية وعلى نحو حثيث ،مسار صرف األموال ،ويتابع سير المشروع .ومع
ذلك ،ال يتم اصدار حكم أو وضع قيود حول آلية صرف تلك األموال .المشاركون أنفسهم يتولون مسؤولية
اتخاذ القرار في هذا الشأن .باإلضافة لذلك ،تقوم عمليات تقييم المنحى فيما يخص استخدام األموال على
إعادة توجيه األنشطة ،حسب ما يراه "اآلخرون" من توظيف "جيد" أو "سيء لألموال .فطالما تصرف
األموال وفقا لقواعد المنحى سيكون كل شيء على ما يرام.
ومع ذلك ،قد يوفر المنحى ضمن سياق التبادل والتعلم ،وبناء على طلب المشاركين و  /أو مجموعة العمل
اإلقليمية ،تدريبا على "إدارة التمويل" و"طرائق التمويل" و "إمكانيات التمويل" و "تخطيط األعمال"
وغيرها من المواضيع ذات العالقة ،بشرط أال يتعدى هذا النوع من الدعم حدوده من خالل وضع اقتراحات
تحدد مجاالت الصرف.
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 4.3التبادل والتعلم
يركز المنحى التشاركي المالي على تحديد األفضل والتعلم منه ،إلى جانب التركيز على تعلم الناس من
بعضهم البعض ،وتعلمهم من خبراتهم .لهذا يدعم المنحى وبشكل صريح تبادل الخبرات الهامة والتعلم
عبر:
• الزيارات التبادلية
• الدورات التدريبية المعدة حسب الطلب (دورات تقنية ودورات محو األمية المالية
ودورات في التنظيم وفي الحوكمة )...
يخصص برنامج المنحى األموال الالزمة للقيام بزيارات تبادلية بين المجتمعات المشاركة في المشروع.
وإن أمكن ،يقوم بتنظيم زيارات لمشاريع وبرامج مختلفة أخرى صممت وفقا لمبادئه ،مما يحفز الناس
صراحة على مشاركة ما تعلموه بأنفسهم مع اآلخرين.
من المهم أن يقوم األفراد بمشاركة خبراتهم مع أفراد مجتمعهم األخرين حال عودتهم من الزيارة التبادلية.
ومن المهم أن تؤدي جلسة "استخالص المعلومات" ،التي تعقد مع أعضاء المجتمع المستهدف عقب
الزيارات التبادلية ،إلى استنتاجات حول ما تعلمه األفراد وتحديد ما يمكن استخدامه في المجتمع المستهدف.
ولهذا ،ينبغي وضع خطة إجرائية لتفعيل ومتابعة ذلك.
سيدرك األفراد المشاركون في لحظة ما ،أنهم بحاجة إلى معرفة المزيد عن موضوع معين لتحقيق إنجاز
في المشروع ،فعلى سبيل المثال ،قد يكون لدى األفراد المعرفة الكافية حول عملية اإلنتاج ،ولكنهم يفتقرون
لمهارات في كيفية تسويق منتجاتهم .وقد يحتاجون إلى مزيد من المعلومات فيما يتعلق برعاية الحيوانات
صحيا ،ليتمكنوا من جعل ركوب الخيل نشاطا يجذب الزوار إلى منطقتهم .وقد ويحتاجون إلى إنشاء
منظمات مسجلة ومرخصة رسميا ،من أجل توسيع أنشطتهم .ولهذا يلزمهم معرفة المزيد حول إجراءات
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التسجيل والترخيص ،ومعرفة المزيد حول األمور اإلدارية ،كالمسائل الضريبية أو المتطلبات القانونية
األخرى.
األمر مسألة وقت وسيكتشف الناس احتياجاتهم التدريبية.
سيوفر المنحى التشاركي المالي األموال لعقد دورات تدريبية معدة خصيصا لتناسب احتياجات المشاركين
الخاصة.
ال تتمحور دورات المحنى التدريبة حول دور المدرب أو المعلم كالعب أساسي في العملية التعليمية .ينتقى
المدربون بالتشاور مع المجتمعات المستهدفة ومجموعة العمل اإلقليمية وميسر المنحى .من الجدير ذكره،
أنه يفضل المدربون المحليون واإلقليميون ذوي الكفاءة على غيرهم من المدربين اآلخرين ،وذلك
لقدرتهم األكبر على التعبير عن أنفسهم بمفاهيم مألوفة لدى فئة المتدربين.
ستزود مجموعة العمل اإلقليمية سلفا ببرنامج تدريبي ومنهج دراسي ،يستند كل منهما إلى مبدأ التعلم
المعرفين وذلك لتجنب قدر اإلمكان األساليب التقليدية المتحورة بشكل جوهري حول دور المدرب أو
المعلم في العملية التعليمية.
• قد يكون من الضروري في بعض األحيان االستعانة بخبرة من الخارج من أجل تحسين
جودة األفكار ودعم عملية التنفيذ .عند الحاجة لذلك ،سيعمل المنحى على توفير األموال
لإليفاء بهذا الغرض ،وسيقوم األفراد بدورهم بتحديد احتياجاتهم .ومع ذلك ،يبقى تجنب
التعليم الموجه عبر الخبراء أمرا أساسيا في منهجية البرنامج التدريبي.

28

مشاركة وسائل اإلعالم

 5.3مشاركة وسائل اإلعالم
يدعم المنحى التشاركي المالي بقوة دور وسائل اإلعالم في تغطية أنشطة المشروع في جميع مراحله،
ابتداء من مرحلة إطالق األنشطة إلى مرحلة تقديم النتائج ومنح الجوائز .يمكن للمنظمات المحلية صاحبة
الخبرة ومجموعة العمل اإلقليمية أن تلعب دورا مفيدا للغاية في حشد التغطية اإلعالمية .وتأتي التغطية
اإلعالمية على جميع المستويات :المحلية واإلقليمية والوطنية ،وتأخذ أشكاال مختلفة ،من الصحافة المكتوبة
(الصحف) والصحافة السمعية والبصرية (اإلذاعة والتلفزيون على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني)
إلى وسائط التواصل االجتماعي .ومع ذلك ،يجب توخي الحذر فيما يتعلق بالوسائط اإلعالمية عبر
اإلنترنت مثل  Facebookو Twitterوغيرها ،ألن خدمة اإلنترنت كما هو الحال في العديد من
المناطق ،غير متاحة على نطاق واسع ،أو ألن بعض تلك الوسائط أقل شيوعا من غيرها.
إشراك وسائل اإلعالم يساعد المنحى في تحقيق عدة أهداف:
• خلق الشعور بالفخر على المستوى المحلي
• إثارة النقاش الداخلي
• توسيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة
تشكل المقاالت المكتوبة عن المجتمع المستهدف ،إلى جانب ما يشاهده ويسمعه الناس ومعارفهم من برامج
مذاعه عبر المذياع والتلفاز حول المبادرات التنموية ،مصدر فخر لهم جميعا على المستوى المحلي،
وتمنحهم شعورا قويا بملكيتهم ألفكارهم وانشطتهم ،مما يساهم في تحقيق االستدامة وتعزيز المثابرة
وإثارة الدافعية نحو تحقيق أهداف ونتائج المشروع.
تجد التغطية اإلعالمية نفسها كمادة َجدل محتدم على المستوى الداخلي لتلك المجتمعات المستهدفة ،مما
يساهم في تطبيق المنحى وأنشطته الخاصة.
من الممكن للتغطية اإلعالمية ،ال سيما المحلية واإلقليمية منها ،أن تلعب دورا هاما في تسهيل تبادل
الخبرات والدروس المستفادة ونشر أفضل الممارسات على جمهور أوسع.
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المتابعة والتقييم
تستخدم أدوات متنوعة للمراقبة والتقييم في مراحل مختلفة من تطبيق المنحى التشاركي المالي.

 1.4المراقبة
تجرى عملية المراقبة من خالل التقارير المنتظمة التي تعد حول:
•
•
•
•

مسابقات األفراد
تدريبات بناء القدرات
تبادل الزيارات
إلخ.

يتضمن كل تقرير على معلومات تتعلق بعدد المشاركين وتكاليف كل مسابقة ،باإلضافة إلى وصف
المشروع وأنشطته وأهدافه المحددة ونتائجه المحققة.
مثال :شكل التقرير موضح في الجدول التالي:
الجدول رقم  :1تقرير النسخة األولية للنشاط

النشاط

تدريب بناء القدرات

المسابقة 1

الزيارة التبادلية

وصف البرنامج
عدد المشاركين
األهداف
المخرجات
القيمة/التكلفة
يلخص التقرير المرحلي جميع التقارير التقييمية المختلفة (لألنشطة المختلفة).
يعرض التقرير المرحلي بشكل سردي وصفي جميع األنشطة المنفذة باستخدام أدوات المنحى (المسابقات
والجوائز ومشاركة اإلعالم والرسملة والتبادل والتعلم) ،إلى جانب عرض عام لكل نشاط من األنشطة.
ويتضمن التقرير جزءا هاما يوثق األثر المالحظ لألنشطة.
تقع مسؤولية إعداد التقرير على عاتق الميسر ،ويتوافق محتواه مع رؤية مجموعة العمل ،ويرسل حال
االنتهاء من إعداده إلى مجموعة الدعم ومسؤول المشروع والجهات ذات العالقة (كمحافظة األنبار
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي).
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 2.4التقييم
يعد إجراء التقييم بعد كل حلقة أمرا هاما ،حيث تحدد الخطوات اإلضافية الواجب اتخاذها بناء على النتائج.
يمكن لألسئلة أدناه أن تساعد عند إجراء تقييم الحلقة والتخطيط للحقلة القادمة:
•
•
•
•
•

ما الذي سار بشكل جيده؟
ما الخطأ الذي حدث؟
ماذا تعلمنا؟
كيف نخطط للحلقة القادمة؟
تحديد احتياجات التبادل والتدريب

فيما يلي المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تقييم أنشطة المنحى التشاركي المالي:
 oعدد المشاركين
 oمقدار األموال التي تم صرفها
يجب إجراء التقييم بعد انتهاء كل نشاط  /حلقة .تقع مسؤولية إعداد التقرير التقييمي على عاتق الميسر.
وتحدد محتويات التقرير بالتشاور مع مجموعة العمل ،بحيث يتضمن التقرير وصفا عاما للنتائج ولألفكار
والقصص الفائزة ،إلى جانب تقييم عام لعملية تنظيم المسابقات (مثال :آلية سير المسابقات ،كإحدى أدوات
تنفيذ المشروع( .
يقدم الجدول أدناه نموذجا مقترحا للتقييم والتقرير المرحلي بهدف التوضيح والمساعدة في تطبيق المنحى:
الجدول رقم  :2تقرير المنحى التشاركي المالي المرحلي والتقييمي

النشاط
وصف البرنامج

عدد المشاركين
القيمة/التكلفة
األهداف
المخرجات
األثر المالحظ ( +و )-
تقييم التنفيذ
الدروس المستفادة -
للحلقة التالية
الحاجات التدريبية -
المحددة

المسابقة

تدريب بناء القدرات

ما هو نوع البرنامج؟
أي نوع من المسابقة؟
(الموضوع ،المجموعات (الموضوع  ،المجموعات
المستهدفة الرئيسية ،اسم المستهدفة الرئيسية ،اسم
المنطقة/المجتمع
المنطقة/المجتمع
المستهدف)
المستهدف)
العدد
العدد
قيمة الجوائز
ما هو  /هي هدف
ما هو هدف (أهداف)
(أهداف) الجمارك وحماية
المسابقة؟
الحدود؟
ما هي النتائج؟
ما هي النتائج؟
التأثيرات اإليجابية /
التأثيرات اإليجابية /
السلبية
السلبية
ما الذي سار بشكل جيد  /ما الذي سار بشكل جيد /
سار بشكل خاطئ؟
سار بشكل خاطئ؟
كيف من الممكن إجراء كيف من الممكن إجراء
التحسين؟
التحسين؟
ما هي التدريبات التي
ما هي التدريبات التي
ينبغي تنفيذها؟
ينبغي تنفيذها؟
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الزيارة التبادلية
ما نوع زيارة التبادل؟ (الموضوع ،
المجموعات المستهدفة الرئيسية ،اسم
المنطقة/المجتمع المستهدف)
العدد
ما هو الهدف (األهداف) من زيارة
التبادل؟
ما هي النتائج؟
التأثيرات اإليجابية /

السلبية

ما الذي سار بشكل جيد  /سار بشكل
خاطئ؟
كيف من الممكن إجراء التحسين؟
ما هي التدريبات التي ينبغي تنفيذها؟

اإلطار المؤسساتي للمنحى التشاركي المالي
 1.5المقدمة
تقوم المجموعات المستهدفة من خالل المنحى التشاركي المالي بتحديد أهداف وأنشطة ونتائج المشروع.
ولضمان تحقيق ذلك ،يتطلب المنحى ترتيبات محددة وواضحة على المستوى المؤسساتي والتنظيمي ،التي
سيتم تناولها بالتفصيل ضمن الفقرات التالية.

 2.5فريق دعم المنحى التشاركي المالي
يتولى فريق دعم المنحى التشاركي المالي مسؤولية التطبيق ،ويعتمد تشكيل الفريق على اإلطار
المؤسساتي القائم في المنطقة حيث يطبق المنحى ،ويتألف أعضاء الفريق من الميسر وفريق واسع يمثل
المؤسسات المشاركة في تيسير المنحى ،ويمثل إدارة الخدمات اللوجستية والمالية .واعتمادا على طبيعة
الظروف الخاصة بكل مشروع على حدة ،ويشمل الفريق كل ما يتعلق ببرامج أو مشاريع المانحين
ومؤسسات الدولة والسلطات اإلقليمية والمحلية والخبراء المحليين واستشاريين وخبراء آخرين يعملون في
مؤسسة واحدة ،تتولى إدارة التمويل والتعاقد.
يتكون فريق دعم المنحى التابع لفريق المشروع الريادي من األعضاء التاليين:
•
•
•
•

فريق المشروع
خبير في المنحى التشاركي المالي
موظفين محليين  /إقليميين
منظمات  /خبراء

دور فريق دعم المنحى التشاركي المالي:
فريق الدعم مسؤول عن منهجية المنحى وبناء القدرات والموازنة وإشراك الخبراء المحليين والتنسيق مع
مكونات المشروع األخرى.
يقدم فريق الدعم جميع التقارير والمواد ذات الصلة بالمشروع ،ويقوم بتنسيق العمل ككل ،ويتولى األمور
اللوجستية وتنسيق عمليات المشروع.
يقوم فريق الدعم بمساندة عملية التيسير ،فيما يتعلق بإدارة األموال واألمور اللوجستية – على سبيل المثال
 وتوفير النقل وحجز أماكن االجتماعات وحشد وسائل اإلعالم وتجنيد الخبراء عند الطلب .ويقوم بتنفيذقرارات مجموعة العمل اإلقليمية وتقديم التقارير للمجموعة وللقائمين على المشروع .ويحافظ الفريق على
دوره المحايد فيما يتصل بالمحتوى الخاص بالمشروع ،وال يتدخل في حيثياته.
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 3.5الميسر
الميسر هو واجهة المنحى التشاركي المالي أمام المجتمع المستهدف والحافظ لنزاهة عملية تطبيقه ،وبالتالي
نجاحه .يتمتع الميسر بمهارات التيسير بشكل واضح ولديه سجل حافل من الخبرة والحيادية ،وهما مفتاحي
نجاحه في عمله.
فيما يلي واجبات ومسؤوليات الميسر الرئيسية:
• المشاركة والنجاح في برنامج التدريب على تطبيق المنحى التشاركي المالي
• فهم وتحديث نتائج التقييم السريع مع أعضاء مجموعة العمل
• تشكيل مجموعة (مجموعات) العمل وإجراء االتصاالت مع مختلف أصحاب المصلحة
• تسهيل أنشطة ولقاءات المنحى التي تقوم بها مجموعة العمل
• دعم مجموعة العمل في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة ،بما في ذلك نشر المعلومات
• تسهيل مشاركة وسائل اإلعالم اإلقليمية  /المحلية
• إعداد تقارير تلخص نتائج كل مسابقة أجريت
• تقييم العملية واالستنتاج واستخالص العبر من التجربة
• تنفيذ كافة األنشطة اللوجستية
• المساهمة في إعداد خطة إطار عمل المنحى  /خطة األنبار اإلجرائية
• تطوير وتحديث خطة تطبيق المنحى بشكل منتظم
• المشاركة في ورش عمل أخرى عند اللزوم
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الصندوق  :4الفروق األساسية بين الخبراء والميسرين

الخبراء والميسرون :االختالفات الجوهرية

الخبير هو شخص لديه معرفة محددة في مجال ما ،وغالبا تكون هذه المعرفة "تقنية"
مستندة إلى الدراسة والبحث أو الخبرة أو المهنة .تجدر اإلشارة إلى أن الخبير يمتلك من
الخبرة واالختصاص أكثر مما يمتلكه معظم األشخاص اآلخرين ،وبموجب ذلك يتمتع
"بالسلطة الفنية" .ويتجسد دوره فيما يخص المشاريع التنمية في توظيف خبرته بغرض
تشخيص المشكالت واقتراح الحلول وتخطيط األنشطة وتنفيذها .ويقوم غالبا بإجراء
مشاورات تشاركية ،إال أن ذلك ال يشكل مثار تشكيك في قراره النهائي ،وال في الموقف
الذي اتخذه حول الحلول المقترحة والمطبقة .فدوره ينصب في الجانب الفني ،وبالتالي
يأخذ شكال توجيهيا في العمل.
من جانبه يقوم الميسر بإطالق ومتابعة عمليات المنحى التشاركي المالي من خالل
مساعدة الناس على فهم األهداف المشتركة ،ومساعدتهم في التخطيط لتحقيقها بأنفسهم،
دون الرجوع للرأي الفني أو اتخاذ موقف معين .على الرغم من أن الميسرين قد يمتلكون
خبرة فنية معنية إال أنهم ال يقحمون معارفهم في عملية التيسير .فالميسر شخص محايد
من ناحية المحتوى الذي يقدمه ،وبالتالي ال يقوم بالتوجيه .تتعلق مهارات الميسر بفهم
ديناميكيات المجموعة ،بما في ذلك بناء التوافق بين اآلراء وتوظيف حاالت التوتر على
نحو بناء .ويؤمن الميسر بضرورة عدم إخبار األشخاص بما يجب عليهم القيام به ،وإنما
مساعدتهم في التفكير بأنفسهم حول القضية الماثلة أمامهم .باإلضافة لذلك ،يقوم بتوطيد
العالقات الداعمة لمساعدة الناس على إدراك الحاجة والفرصة للتغيير.
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 4.5مجموعة العمل اإلقليمية
تحتل مجموعة العمل اإلقليمية قلب المنحى التشاركي المالي ،وتتخذ جميع قرارات اإلدارية بغرض تنفيذ
برنامج المنحى (المسابقات والتبادل والتعلم واألنشطة اإلعالمية ،إلخ) ،من خالل تمثليها ألكبر عدد ممكن
من مجموعات أصحاب المصلحة (بما في ذلك السكان المستهدفون) ،ومن خالل المساعدة المقدمة من
فريق الدعم على المستوى النظري والتشغيلي .يتخذ جميع أعضاء مجموعة العمل اإلقليمية من منطقة
المشروع موقعا لهم ،وتشمل المهام المناطة بالمجموعة :تحديد األنشطة ،وتخصيص الموازنة ،وتشكيل
لجان التحكيم ،ومراقبة تنفيذ األنشطة ،وتنفيذ قرارات اللجان ،وما إلى ذلك.
تخدم مجموعة العمل اإلقليمية هدف تطبيق المنحى التشاركي بطريقة تشاركية وجامعة .وينبغي أال تبقى
المجموعة قائمة سواء على نحو رسمي أو غير رسمي بعد انقضاء المهمة الموكلة لها.
تتكون مجموعة العمل اإلقليمية النموذجية من األعضاء التاليين:
•
•
•
•
•
•

ممثل  /ممثلو السلطات المحلية
ممثلو المنظمات الدينية (إذا كان ذلك مناسبا)
ممثلو كل مجتمع مستهدف مشارك في المنحى
ممثل  /ممثلو المنظمات غير حكومية النشطة محليا واتحادات القطاع الخاص
ممثل  /ممثلو المشاريع الصغيرة الحجم
إن لزم األمر ،ممثلو مجموعة /مجموعات عمل المجتمع /المجتمعات

يجب أن تضم مجموعة العمل اإلقليمية الفعالة  5أعضاء على األقل ،وأال تتجاوز في عضويتها 15
عضوا.
تتلقى مجموعة العمل االقليمية تدريبا أساسيا على المنحى من ميسر فريق الدعم عند البدء بالعمل.

 5.5فريق المجتمع المستهدف
يطبق المنحى التشاركي المالي غالبا في أكثر من مجتمع وفي آن واحد .عندما يكون عدد أفراد المجتمع
المشارك كبير ،من األفضل إنشاء بما يسمى بـ "فرق المجتمع المستهدف" ،من أجل تسهيل عملية التنسيق
واتخاذ القرار ،بحيث يكون أحد أعضاء هذه الفرق بمثابة ممثال لذلك المجتمع في مجموعة العمل اإلقليمية
وعادة ال يضم فريق المجتمع المستهدف في عضويته أكثر من  7أعضاء .ونظرا ألن وظيفة الفريق
الرئيسية هي تسهيل اتخاذ القرارات الداخلية ،يتخذ هيكل الفريق شكال بسيطا نسبيا ،بحيث يضم أعضاء
ورئيس الفريق .يتلقى الفريق تدريبا من ميسر المنحى في بداية تشكله ،وقد يتلقى أيضا المزيد من الدعم
في موضوع التيسير طوال فترة تطبيق المنحى ،إن لزم األمر.
من المهم أن تجد جميع الفئات الرئيسية ذات الصلة داخل المجتمع ،بما في ذلك النساء والشباب ،تمثيال
مناسبا لها في مجموعة العمل اإلقليمية وفريق المجتمع المستهدف .وبالتالي ،يجب العمل على تجنب
سيطرة "السياسة الداخلية" على سير المنحى التشاركي المالي .لهذا من المستحسن أال يكون لممثلي
المجموعات أو األحزاب السياسية مقاعد في أي من المجموعة أو الفريق.
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 6.5لجنة التحكيم
تعتبر لجنة التحكيم أحد العناصر المؤسسية األساسية لمبدأ المنافسة التعاونية ضمن المنحى التشاركي
المالي .تقوم اللجنة بتقييم األفكار واألنشطة التي تم وضعها ،وتنفيذها ضمن المسابقات ،وتقوم باتخاذ
القرار فيما يتعلق بالفائزين .لكل مسابقة لجنة تحكيم خاصة بها مكونة غالبا من  5أعضاء من المجتمع،
حيث يجري تطبيق المنحى .يمكن للجنة أن تضم شخصيات بارزة ومعتبرة ،أو شخصيات لها مكانة في
المجتمع .إذا كانت المسابقات تختص بمواضيع محددة ،عندها تتم دعوة المتخصصين الفنيين .بشكل عام،
يتم إضافة المختصين إلى عضوية اللجنة المكونة من  5أعضاء ،بحيث يكون عدد أعضاءها النهائي عددا
فرديا .تعد جودة لجنة التحكيم أمرا ضروريا من أجل تحقيق النتيجة النهائية للمنحى .ومن الضروري أن
تكون هذه اللجنة مقبولة لدى الجميع .قد يميل المشاركون الذين لم يحالفهم الحظ أحيانا إلى التشكيك بجودة
أو بحيادية أو بنزاهة اللجنة وعملها ،لذلك من المهم تجنب حدوث ذلك ،من خالل اتباع الشفافية وتوخي
الدقة عند تعيين أعضاء لجنة التحكيم .لقد أظهرت التجربة أنه يمكن تجنب المشاكل والتغلب عليها إن
توفر االهتمام الجيد ووضعت قواعد عمل جيدة.
يتخذ عادة القرار بتشكيل لجنة التحكيم واإلعالن عنها قبل بدء المسابقة .وذلك على النحو االتي :أثناء
اإلعالن العام وانعقاد الجلسة الخاصة بإطالق المسابقة ،تقوم مجموعة العمل اإلقليمية باقتراح عدة أسماء
ألعضاء لجنة التحكيم ،وتبرر أسباب ترشيحهم بحضور جميع المشاركين .ومن ثم تدعو المشاركين إلى
اقتراح أسماء أعضاء إضافيين ،ويمكن للمشاركين عندها اقتراح بدائل إن لزم األمر .يقوم جميع الحاضرين
بتحديد التشكيلة النهائية للجنة التحكيم ،وبدورها تعلم مجموعة العمل اإلقليمية الجميع بتشكيل اللجنة وبقرار
التشكيل الذي جاء باتفاق مشترك .ويحتفظ الحاضرون بحقهم في االعتراض على اللجنة .إن لم يكن هناك
أي اعتراض ،فعلى الجميع قبول اللجنة المشكلة .تكتسب اللجنة شرعيتها من خالل تعاملها مع جميع
المسائل والقضايا القائمة ،وبالتالي تنال تفويضا واعتراف علنيا بها ،مما يجعل الطعن في شرعيتها أمرا
بالغ الصعوبة.
يجب أن تعرض نتائج أنشطة المسابقة علنا ،وخالل جلسة لجنة التحكيم .وينطبق ذلك أيضا على مداوالت
ومجريات عملية التقييم ،حيث تعلن النتائج واالعتبارات التي أخذتها اللجنة في الحسبان للوصول إلى
استنتاجاتها.
تتحمل لجنة التحكيم (وفي بعض األحيان مجموعة العمل اإلقليمية والمشروع) مسؤولية كل ما يجري
ضمن هذا السياق ،ولذا عليها بذل كل الجهود لتجنب السرية ،وعليها العمل بشفافية وجدية عند تسليم
الجوائز حتى تكون قراراتها مفهومة لدى الجميع ،ولها مبرراتها.
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مراحل عملية المنحى التشاركي المالي
ينفذ المنحى التشاركي المالي على  4مراحل رئيسية:
.1
.2
.3
.4

إنشاء المؤسسات (الميسر وفريق الدعم)
التقييم السريع
المسابقات والجوائز  -مرحلة التهيئة
المسابقات والجوائز  -المرحلة الرئيسية

من المهم عند تنفيذ كل مرحلة من المراحل األربعة شرح الهدف العام لعملية المنحى التشاركي المالي
بوضوح ،بحيث يكون الهدف ظاهرا ً ومفهو ًما عند جميع المشاركين ،وفي جميع األوقات وطوال فترة
المشروع .على هذا النحو ،نضمن أن جميع المشاركين في عملية المنحى يسيرون نحو هدف مشترك
ضمن جميع المراحل التطبيق.
مثال حول الهدف العام:
 إنشاء تعاونية للمزارعين في األنبار
توضح المخططات التالية ملخصا لمراحل عملية المنحى:
الشكل رقم  :2المراحل األساسية للمحنى التشاركي المالي

اإلعداد
المؤسسي





األنشطة:
تعيين الميسر
االنتهاء من تشكيل
فريق الدعم
تشكيل مجموعة
العمل اإلقليمية

التقييم السريع

تقييم:






سير العملية
أصحاب
المصلحة
المشاكل
التغييرات
الفرص

األدوات األخرى:
• وسائل اإلعالم
• التبادل والتعلم
• الرسملة
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األدوات األخرى:
• وسائل اإلعالم
• التبادل والتعلم
• الرسملة

اإلعداد المؤسساتي

 1.6اإلعداد المؤسساتي
من المهم أن يتم إنشاء المؤسسات الرئيسية كخطوة أولى في الشروع بتطبيق المنحى التشاركي المالي.
هناك تسلسل محدد لتطوير اإلطار المؤسساتي األساسي الذي سيدير المنحى كعملية.
الشكل رقم  :3خطوات اإلعداد المؤسساتي

تعيين الميسر

االنتهاء من تشكيل
فريق الدعم

تشكيل مجموعة العمل
االقليمية

تم وصف آلية إنشاء المجموعات المؤسساتية بالتفصيل في الفصل  – 5اإلطار المؤسسي للمنحى
التشاركي المالي.
 1.1.6االنتهاء من تشكيل فريق الدعم
إن فريق دعم المنحى التشاركي المالي مسؤول عن تطبيق منهجية المنحى وبناء القدرات والموازنة
والتنسيق مع أنشطة المشروع األخرى.
يتكون فريق الدعم من عدة أعضاء:
• ميسر المنحى
• خبير المنحى
• ممثلو وحدة تنسيق المشاريع اإلقليمية والحكومية (الوحدات اإلقليمية للحكومة المسؤولة
عن أهداف ونتائج المشروع)
• وغيرهم.
 2.1.6تشكيل مجموعة العمل اإلقليمية
تعتبر مجموعات العمل اإلقليمية مسؤولة عن جميع قرارات اإلدارة ذات الصلة ،من أجل تنفيذ برنامج
المنحى التشاركي المالي .لقد وصفت أدوارها ومهامها بالتفصيل في الفصل  - 5اإلطار المؤسساتي للمنحى
التشاركي المالي.
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التقييم السريع

 2.6التقييم السريع
يعد هذا التقييم أداة نموذجية للتقييم السريع لألزمة واإلمكانات المتوفرة ضمن الظروف المعيشية والموارد
االقتصادية في منطقة ما .ويحدد التقييم الموضوعات العامة المتعلقة بالظروف المعيشية التي تعتبر مهمة
للناس ،مما يسمح لهم بتطوير أفكارهم ،وأنشطتهم ،وتحديد أولوياتهم.
لقد وضح التقييم السريع بالتفصيل في الفصل  - 3أدوات المنحى التشاركي المالي.

 3.6المسابقات والمكافئات – مرحلة التهيئة
تهدف هذه المرحلة إلى التعريف بالقضايا القائمة وتدريب المشاركين في المنحى التشاركي المالي ،إلى
جانب مساعدة فريق الدعم ومجموعة العمل اإلقليمية على اختبار أنظمة العمل وضبطها .أنشطة هذه
المرحلة تتسم بطابعها العام وغير المثير للجدل ،وتساعد في تحديد القضايا التي يمكن تناولها خالل
المرحلة األساسية .فيما يلي األنشطة الممكن تنفيذها ضمن مرحلة التهيئة:
مسابقات وجوائز لتحديد المعرفة المحلية
•
كتابة القصة القصيرة
•
التخطيط إلجراء مسابقة بين المجتمعات
•
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الصندوق  :5مثال حول مسابقة القصة القصيرة في سياق مشروع الحفاظ على الطبيعة

مثال على حالة من االختبارات التجريبية :مسابقة القصة القصيرة
األهداف:
 جمع القصص التراثية والحديثة التي تتناول الحديث عن اإلنسان والطبيعة وعالقاتهما
اإليجابية والبناءة ،والتي تتبنى ضمنيا فكرة الحاجة إلى حماية الطبيعة باعتبارها جزءا من هوية
المنطقة الثقافية والتراثية.
 عرض القصص والقيم التي تحملها فيما يتعلق بالضمير العام ووعي الناس ،لتصبح مصادر
إلهام للسلوك الحديث ولتقوية العالقة بين اإلنسان والطبيعة.
 إنشاء مصدر لنشر ما ينتجه اإلعالم (المكتوب والمسموع والمرئي).
الخطوات الواجب اتخاذها:
 .1تقوم مجموعة العمل اإلقليمية باإلعالن عن مسابقة القصة القصيرة في  5مجتمعات مستهدفة،
وبالدعوة لتسليم القصص إلى لجنة التحكيم بعد شهر من اإلعالن .يجب أال تتجاوز مدة القصة
زمنيا  10دقائق أو  1200كلمة كحد أقصى ،ويجب أن تتناول العالقة اإليجابية والبناءة بين
البشر والطبيعة في تلك المنطقة (حيث ينفذ المشروع) .يكمن المشاركة بقصة قديمة أو حديثة.
 .2تقدم القصص مكتوبة ،وفي حال تجاوزت المشاركات  15مشاركة ،تقوم لجنة التحكيم بفرزها.
 .3تقرأ القصص المختارة بصوت عا ٍل ،ويفضل أن يقوم بقراءتها شخص متحدث لديه الخبرة،
مثل مدير مدرسة أو معلم ،ويتم ذلك في جلسة عامة وفي مكان معروف ،وبحضور المشاركين.
ويفضل أيضا حضور ممثلي وسائل اإلعالم .تعلم جميع المجتمعات المحلية المشاركة عن موعد
الجلسة ،على أن تكون جلسة مفتوحة لجميع الناس.
 .4تمنح خمس جوائز للحاصلين على المرتبة األولى بقيمة  100يورو من بين المشاركات
المؤهلة وعددها خمس عشرة مشاركة ،وتمنح خمس جوائز للمرتبة الثانية بقيمة  65يورو،
وخمس جوائز أخرى للمرتبة الثالثة بقيمة  35يورو (المبلغ المالي اإلجمالي لجميع الجوائز
 1000يورو).
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 4.6المسابقات والمكافئات – المرحلة الرئيسية
إرشادات عامة لتحديد الموضوعات خالل المرحلة األساسية للمنحى التشاركي المالي
•
•
•
•

يجب أن تكون المواضيع واألنشطة جزءا ال يتجزأ من حياة المشاركين ،بحيث تمكنهم
من متابعة األهداف المتعلقة بتحسين سبل عيشهم ،ووضعهم االجتماعي واالقتصادي.
يجب أن تكون الموضوعات واقعية وقابلة للتنفيذ.
يجب أال تتعارض المواضيع وأنشطتها مع األهداف العامة لسياق المشروع.
يجب أال تتعلق الموضوعات بالقضايا الدينية أو السياسية الخالفية.

من الممكن أن تكون أنشطة المرحلة األساسية على النحو التالي:
•
•
•
•

مسابقة حول تحسين أوضاع المجتمع المحلي
مسابقة حول أفضل فكرة أو منتج أو خدمة لمشروع تجاري
مسابقات للمجموعات حول أفكار لتطوير قطاع األعمال
تقديم مكافئات خاصة أو جوائز لألنشطة  /النتائج المتميزة

يشمل تنفيذ المسابقة العناصر التالية:
•
•
•
•
•
•
•

تحديد الموضوع
دعوة وإشراك المتسابقين
تحديد وإعالن موازنة الجوائز
تحديد القواعد والموافقة عليها ،باإلضافة إلى الشفافية
التأكيد على الترويج والدعاية وإعالم المجموعة المستهدفة
وضع المؤشرات
مشاركة وسائل اإلعالم

التقييم وتحديد الحلقة القادمة
يعد إجراء التقييم بعد كل حلقة أمرا هاما ،وبناء على نتائجه تحدد الخطوات القادمة .يمكن لألسئلة التالية
أن تساعد في التخطيط للحلقة القادمة عند إجراء التقييم:
• ما الذي سار بشكل جيد؟
• ما الذي سار بشكل خاطئ؟
• ماذا تعلمنا؟
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• كيفية التخطيط للحلقة القادمة؟
• تحديد عملية التبادل واحتياجات التدريب
الشكل  :3مخطط المنحى التشاركي المالي – المبادئ واألدوات والمراحل
المبدأ  :8يسير المنحى
ضمن حلقات تراكمية.

المبدأ  :7يساهم الظهور
في وسائل اإلعالم في زيادة
تأثير المنحى.

المبدأ  :6يوظف المنحى
مظاهر التوتر بشكل بناء.

الرسملة

المبدأ  :5يساهم المنحى
في نقل التعلم والمعرفة
والخبرة.

مشاركة
وسائل اإلعالم

التبادل واتعلم

المبدأ  :3تولد المنافسة
التعاونية أفضل األفكار
والممارسات.

التقييم السريع

المبدأ  :4يساهم التمويل
المباشر في إنتاج وتطبيق
المثمر لألفكار.

اإلعداد المؤسساتي

المبدأ  :2يقتصر دور
المنحى والعاملين فيه على
التيسير.

المبدأ : 1تأتي جميع
المبادرات من الناس.
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المالحق
 .1خطوات تطبيق المنحى التشاركي المالي المقترحة
توظيف الميسير
معرفة أساسية في العلوم االجتماعية

الخبرة

مجموعات العمل

النظام األساسي

المجتمع اإلقليمي /المستهدف
التقييم السريع
جمع المعلومات

التحضير

التحضير

الزيارات الميدانية
مرحلة التهيئة
المسابقات

التقييم

المرحلة الرئيسية
المسابقات

التقييم

س َملة
الر ْ
إعتمادا على نتائج المسابقات والجوائز
التعلم والتبادل
إعتمادا على الحاجات المحددة
وسائل اإلعالم

استراتيجية االتصال

الفرص
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 .2نموذج/قالب التخطيط للمنحى التشاركي المالي
النطاق/النشاط/التوثيق

خطوات التطبيق
األهداف

تساهم في أهداف البرنامج (إنشاء تعاونية للمزارعين وسوق
افتراضي)

القضايا األساسية المستهدفة

قائمة

التقييم السريع

ملخص

أصحاب المصلحة الهامين

قائمة

اإلعداد المؤسسي

المجموعات ،اللجان

المجموعة/المجموعات
المستهدفة

تعريف

مرحلة التهيئة – الجولة
األولى
مرحلة التهيئة  -جوالت أخرى









الموضوع
المتسابقون
موازنة الجوائز
القوانين ،الشفافية
الدعاية ،إعالم المجموعة المستهدفة
المؤشرات
وسائل اإلعالم

المرحلة الرئيسية
التدريب

قائمة بالتدريبات الممكنة

الزيارات التبادلية

قائمة بالزيارات الممكنة

وسائل اإلعالم

قائمة بوسائل اإلعالم المستهدفة – المدعوة

س َملة
الر ْ

النتيجة النهائية المرغوبة ،مرتبطة بالهدف
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