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 13صفحة  

  تمهيد

 

 ( PM4NGOsإدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية )   قصة مؤسسة

ذوي الرؤية مجموعة من عندما اتفق ، 2011عام  في  PM4NGOsإدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية مؤسسة تبدأ قصة 
دارة مشاريع على أول دليل دولي إل -باستقاللية ونزاهة  –  شرفكيان يُ   إنشاء على الدوليين  التنموي واإلنساني ين، من القطاعالمشتركة
المشرفة الجهة  PM4NGOs، أصبحت مؤسسة 2011. ومنذ عام (Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية) التنمية
   ميع أنحاء العالم. كبيرة وصغيرة في جلمنظمات   لالعتمادصاحبة و Project DPro  دليل المحترف إلدارة مشاريع التنميةعلى 

اآلن، وال يزال راسًخا  محفًزا وملهًما لنا حتى  PM4NGOs إدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية ويستمر الدافع وراء إنشاء مؤسسة
عصب منهجية مؤسسة  هذه الرؤية وتعد  .بهستثمار االجتماعي أكبر أثر ممكن كون لالعالم أكثر عدالة واستدامة يُ تحقيق في رؤيتنا: 

PM4NGOs ًجميع    تمكينوإن مهمتنا هي  جديدة.ومقاربات دالئل وضع إلى  الووصو أصحاب المصلحةمن تعاوننا مع  ا، بدء
من ، وتطبيقها لمعايير المهنيةمن الوصول إلى   –  يةالمنظمات المجتمع وأالمنظمات غير الحكومية الدولية سواًء  -المنظمات واألفراد 

   .والُمستفيدين ألصحاب المصلحةتقديم أفضل النتائج ساعد في األطر واألدوات التي تم بخالل تزويده

 Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنميةتاريخ 

منظمة إنقاذ الطفولة، وأوكسفام، وكير، والرؤية العالمية، منها  منظمات غير حكومية  ةعد  جهود  ت، تضافر2007في مطلع عام 
حاليًا ) LINGOs، ومنظمة ميرسي كور، ومنظمة بالن إنترناشيونال، و(CRS)وهابيتات فور هيومانيتي، وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

المواد  وضع  بهدف وذلك ،كوميةالمنظمات غير الحمتخصصة في تطوير بناء القدرات لمنظمة هي و، (هيومينتام تعمل تحت مظلة 
 .مشاريع المنظمات غير الحكوميةالتعليمية المناسبة والشاملة إلدارة 

، َخلُصت  موسعة من المتخصصين العاملين في المنظمات غير الحكومية، وبعد مشاورات  مجموعة عمل   LINGOsلذا شكلت منظمة 
وضعت  أهداف تعليمية، وحددت قاربات، ومأفكار، وبعض ت المجموعة . واختبريست مالئمةلالقطاع  العمل الحالية فيإلى أن طرق 
وضع معايير ولغة مشتركة إلدارة المشاريع في قطاع المنظمات غير اريع، وذلك بما قد يقود إلى دارة المشجديدة إللدورة مخطط منهج 
 العالم. على مستوى الحكومية 

  تشرف عليه مجموعة عمل مؤسسةمن أن  ال. وبد2010عام  Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنميةتم إطالق 
LINGOs( أُنِشئت منظمة غير حكومية جديدة ،( مؤسسة إدارة المشاريع للمنظمات غير الحكوميةPM4NGOs)) تقوم على إدارة ل

 مشاريع التنمية واإلشراف عليها.

 إدارة مشاريع التنمية مراحل تطور  

دليل المحترف إلدارة وقد كان  .والقطاع عموًما أصحاب المصلحةالماضية، تعلمنا الكثير عن المشاريع، و مانالث  سنواتالعلى مدار 
فعلى مدار   التوقعات. المؤسسة، وجاوز نموها على مستوى العالم قامت عليه ذي الحجر األساس  Project DPro مشاريع التنمية

في دول  من إجمالي النتائج %  76، بنسبة ُمعتمداحترافي  17,500وأكثر من دولة،  154 عمل فيالاستطعنا ، السنوات الثمان الماضية
أكثر من  Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنميةفرد، وتم تحميل  8,000االفتراضي أكثر من  مجتمعنا يضم  .نامية

 . همشاريعم تستخدمه العديد من المنظمات غير الحكومية كمعيار تأسيسي إلدارة  اآلن، كماتحميل حتى  20,000

 
 "نتيجة قوى تعمل معًاإنما و النمو ليس مجرد صدفة؛"

 بيني جيمس كاش  -
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وإعادة   إدارة مشاريع التنمية، بدأنا مراجعة جهات التطبيقالماضية ومالحظات  الثمان السنوات على أساس الدروس المستفادة من و
إطالق  وقد دعم ذلك  .السياقاتفي مختلف فرق العمل المشاريع وارتباطا بمديري شكال جديًدا أكثر فقدمنا ، 2018عام  المطلع صياغتها 
متخصصي  لأشمل إطار قديم القطاع وتعمل في معايير  سد الفجوة الكبيرةو ،(PgMD)ة برنامج للمتخصصين في مجال التنميدليل ال
  .التنمية

من هذا   الدروس المستفادةإجراء تغييرات وإضافة لزم لم يتغير،  Project DPro المحترف إلدارة المشاريع أن جوهر دليلوبرغم 
لذا فهذا اإلصدار  .والقائمين على تنفيذهاالمشاريع  -بوجه خاص  - إدارة مشاريع التنميةمن  0.2. ويستهدف اإلصدار الشركاءالمجال و 

   .الالزمة لتعريف وتصميم وتخطيط مشاريعهم وتنفيذها بنجاحساسية األدوات األرة المشاريع بإدا محترفي بدرجة كبيرة، يُزود  اعمليً 

 

 

 راكمي  ت –محترفي إدارة المشاريع سنويًا   – 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 ممارس تأسيسي 
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 Project DProالقسم األول: مدخل إلى دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية 

 

 مقدمة  1-1 

 : يغطي هذا الفصل الموضوعات التالية

 .القطاعين التنموي واإلنسانيفي  تهاالمشاريع وإدار ✓
 أهمية إدارة المشاريع  ✓
 محفظة الالمشروع، والبرنامج، وتعريف  ✓
 Project DPro إلدارة مشاريع التنميةدليل المحترف مراحل نموذج  ✓
 Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنميةمبادئ  ✓
 Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنميةنموذج كفاءة مدير المشروع في  ✓

 Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنميةهيكل  1-1-1

وات  في استخدام األد المشاريع وأمثلة تُساعد ممارسيمعلومات أكثر تفصيال ليشمل  إدارة مشاريع التنميةتم تنظيم هذا اإلصدار من دليل 
 :كاآلتيأقسام  خمسة إلى  Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية الوينقسم  والعمليات. 

 قدمة الدليل م .1
 الدليل  مراحل  .2
 مبادئ الدليل   .3
 استخدام الدليل  .4
 التغييرات على الدليل   .5

. وعلى  إدارة التدخالت  هيكلةشاريع على الم األدوات والعمليات التي تساعد مدراء ونعرض ، الحقًا بالتفصيلكل قسم نتناول وف سو
 المشروع. ال حياة فيما بينها طوداخل قائمة بذاتها، بل تت فإنها ليست ،تلك الموضوعات إلى أقسام الرغم من تقسيم

المواد  ت حالة في كذلك توجد أمثلة شاملة ودراسا .التطبيقيةلألدوات والمفاهيم كدراسة حالة به أمثلة  نهر دلتا في الدليلاٌستخدم مشروع 
 .PM4NGOsمن مؤسسة إدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية التكميلية 

 

 

 

 نهاية النفق، طريق نحو ، وتُنير اإلستراتيجية الالضوء مشتعالالعمليات  تٌبقي"
 ".لألمامبالمنظمة سير الذي يقطار إدارة المشاريع محرك الظل ولكن ت

 اميز جوي ج -
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 نبذة عن دراسة حالة مشروع نهر دلتا 

أشار تقييم أخير إلى أن تدهور جودة المياه في نهر دلتا أدى إلى استنزاف مخزون المحاصيل، وانخفاض اإلنتاجية وتدهور دخل  

المزارعين، وزيادة نسبة األمراض واألوبئة المنقولة عن طريق المياه، وخاصة بين األَُسر الفقيرة واألطفال دون سن األَُسر من 

 الخامسة. 

ويعد هذا الوضع نتيجة مباشرة لتوصيل الصرف الصحي، وسكب القمامة المنزلية والنفايات الصناعية في النهر، إلى جانب  

 التخلص من مياه الفضالت غير المعالجة جيدا في النهر والقناة.  

 بعض العوامل التي ساهمت في المشكلة:  

 . انخفاض مستوى الوعي بمخاطر التخلص من القمامة المنزلية •

 . قلة أو انعدام المرافق الصحية المخصصة للتخلص من الصرف الصحي •

 الفساد وضعف رقابة وكالة حماية البيئة على صناعة األسمدة الكيماوية المحلية.  •

ضعف الموازنة وسوء تخطيط الدوائر الحكومية وحتى الشركات التي تعالج النفايات مما أدى إلى عدم مطابقة مياه  •

 لمعايير البيئية. الصرف المعالجة ل

أدت العوامل السابقة لمستويات عالية من نفايات الصرف الصحي والقمامة المنزلية والنفايات الصناعية التي يتم صرفها في 

 النهر، وأدى ذلك إلى تدهور جودة المياه.  
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 تغيير العالم من خالل المشاريع  1-1-2

أم   الصغيرة التي تنقذ المرأة من براثن الفقر؟ "البنوك" المصارف أم إنشاء  للشرب؟ رى بالمياه الصالحةهل ستقوم بحفر اآلبار إلمداد القُ 
عيادات صحية في المناطق الريفية لصالح المجتمعات  إنشاء أم  أم إعادة تأهيل إحدى المدارس؟ ؟للخطرحماية نظام بيئي معرض 

  أم ستقوم بتوزيع المواد الغذائية على الجوعى؟ المهمشة؟

  بنعم "أريد أن أدير مشروعا!". يجيبونسوف  فحسب ة من األشخاص اجئ أن قل  ليس من المف

من خالل األنشطة في مجال الزراعة، والرعاية الصحية، يوميًا ومع ذلك، بينما يقوم ماليين من العاملين في قطاع التنمية بتغيير العالم 
هناك قاسم ُمشترك بينهم  ،معقولة، والتعليم، والبنية التحتية وحقوق اإلنسانوالقروض الصغيرة، وحماية البيئة، وتوفير السكن بأسعار 

 !إنهم يغيرون العالم نحو األفضل من خالل المشاريع؛ جميعًا

 تُدير المنظمات التنموية واإلنسانية أعمالها من خالل المشاريع. وتوظف مكاتبها مسؤولين يتولون إدارة طاقم العمل في هذه المشاريع.
م  يرصدون التقد  و ينفذون أنشطته،ويضعون خطط المشاريع، و ،ع بكتابة مقترحات وأفكار للمشروعيقوم طاقم عمل المشروره وبدو

طاقاتها ومواردها في هذه  وواألهم من ذلك أن المجتمعات المحلية المستفيدة ستستثمر وقتها،  ويُقي مون أثره. الُمحرز في المشروع،
ه المشاريع سوف تعزز وتُبنى على نقاط قوتها الجمعية، وتتخطى نقاط الضعف النسبي وتعالج التحديات التي  حيث يثقون أن هذ المشاريع.

 عادة ما تكون خارجة عن سيطرة تلك المجموعات. 

روع وفي الوقت الذي تعتمد فيه سبل معيشة مئات الماليين على قدرة المنظمات التنموية واإلنسانية على تحقيق نتائج المشومع ذلك، 
 لهذه المنظمات.   إستراتيجيةلوية ، نادًرا ما تعتبر إدارة المشاريع أوفعالية وكفاءةب

في مختلف المجاالت مثل الصحة العامة والتعليم وحماية  لمشاريعها البرامجية وإلى التركيز على النواحي التقنية المنظمات التنموية تميل 
يُطلب منهم إدارة المشاريع ، وكذلك تعي ن مختصين تقنيين وبرامجيين ، وما إلى ذلكزرةؤاالصحية، والمالطفل والمياه والصرف والنظافة 

  وقيادة فرق المشروع.

 

ويتمتع مختصو البرامج بمهارات كبيرة في تحديد بروتوكوالت عالج األمراض، وتطوير المناهج التعليمية للمدارس، وتصميم نظم 
ومهارات في عريقة ومع ذلك، ليس من الشائع أن يكون لدى هؤالء المختصين خبرة  الجذرية للفقر.زراعية محسنة، وتحليل األسباب 

هل خطط المشروع شاملة   هل تم توقع مخاطر المشروع والسيطرة عليها تماما؟ هل تقديرات المشاريع دقيقة؟ مجال إدارة المشاريع.
وهل تتم   ، ومعالجتها؟وتعقبهاهل يتم تحديد تحديات المشروع،  ة المستويات؟هل يتم مراقبة تقدم العمل في المشروع على كافوتفصيلية؟ 

هل بالفعل تم تحقيق التغييرات  ؟)عمر المشروع/حياة المشروع( المشروعفترة تنفيذ إدارة كافة جوانب المشروع بشكل استباقي طوال 
 االجتماعية التي يهدف إليها المشروع؟

، ويوفر هذا المجال على إدارة المشاريعإلى تحسين قدرة العاملين في  Project DPro التنمية دليل المحترف إلدارة مشاريعيهدف 
   .بهدف المساعدة في زيادة كفاءة وفاعلية المشاريعفي سياق مشاريع التنمية تسم بالتوازن، والشمولية والقابلية للتكييف رجعًا يهذا الدليل م

  .القطاعين التنموي واإلنسانيإلدارة المشاريع في سياق  البحثًا تمهيديًا مستق Project DProة دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمييُعد 
 وهو موجه لخدمة جمهور بعينه ويشمل: 

 ؛المشاريع وأعضاء الفريق الُجدد في إدارة المشاريع مدراء •

 ؛القطاعين التنموي واإلنسانيالمشاريع وأعضاء الفريق الُجدد في  مدراء •

 ؛في إدارة المشاريعاحترافية ن في الحصول على مؤهالت اعتماد ين في قطاع التنمية الراغب يالمحترف •

 ؛همومناطق همعلى عقد مبادرات التنمية في دولالذين يعملون أعضاء فريق القطاع العام  •

 ؛لمشاريعالذين ينفذون ان يشركاء التنفيذ المحلي •

 .ميةن بعقود في قطاع التنيالعامل/نياالستشاري •

 القطاعين التنموي واإلنساني إدارة المشاريع في   3-1-1

،  تشابكة، وعالقات المشاريع مكثيرة، والتحديات  عقدةبيئات العمل م  إذ إن .سهلةالتنموي واإلنساني ليست  ينإن إدارة المشاريع في القطاع
 األخطاء!حدث الكثير من يقد أنه  :الخالصةو .وكذلك فإن لإلخفاق تكلفة باهظة

  تصميمينتج عنها عدم وضوح تُمثل كل صورة أحد السيناريوهات التي قد  بعض التحديات التي قد تهدد نجاح المشاريع. 2لشكل االيبين 
 .المشروع وتخطيطه وتنفيذه أو اإلخفاق في تنفيذه

 : ومنها من األمور التي قد تسوء خالل تنفيذ المشروعالكثير فهناك غير حصرية،  2الشكل في هذه القائمة ولألسف ف
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 ؟ ثابتة هل أسعار الصرف •

 ؟ فاعلةهل ديناميكيات الفريق  •

 ؟ لحقيقيمعلومات مفيدة ودقيقة في الوقت ا تعطي المراقبة نظمهل  •

 ؟الموردين محل ثقة هل •

 ؟الوضع السياسي مستقرهل  •

 تقويض المشروع؟من يعمل على أصحاب مصلحة من هل  •
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ا ستباقيً ا إدارة التحديات على مدير المشروع ، لتحقيق النجاح

عزى أسباب  تٌ في الكثير من األحيان،   .وبالحزم المطلوب

المشاريع كونها ضحايا ظروف "خارجة عن نطاق  إخفاق 

لكن    ،أحياًناصحيًحا مبرر يكون هذا الفي حين و سيطرتنا".

عدم اإلقرار بإمكانية توقع المخاطر و ،كعذرغالبا يُستَخدم 

   . السيطرة عليها، وتحليلها وأفضل من ذلك

  – نجاح فرص الوتعزيز  – السيطرة على المشاريع والستعادة 

شاريع تطوير المهارات الالزمة لتحديد مدراء الم على

حتى عند كفاءة  بتها لتحديات التي قد تُعيق المشروع، وإدارا

من خالل  مهارات  نستكشفسوف و  هذه التحديات.ظهور مثل 

 .دارة مشاريع التنميةدليل المحترف إل

سواء أكانت في   - تنفيذ المشاريعأثناء  – تٌدار األعمال التي  لك

، تكنولوجيا  االتصاالت، اتاءنشاص )اإلع الخامشاريع القط

، أو القطاع التنموي، أو القطاع اإلنساني، أو  (المعلومات

  القطاع العام، إذ تتشارك تلك القطاعات في تحديات متشابهة.

 اآلتي: وتشمل بعض تلك التحديات 

الوقت   قيود تصميم وتسليم نتائج المشروع في سياق •

 ؛والموازنة والجودة والنطاق والمخاطر

إعداد خطط مشروع شاملة ومفصلة، وإدارة هذه   •

 ؛المشروع فترة حياةالخطط طوال 

  إدارة المشاريع التي غالبا ما تُنفذ من قبل الشركاء، •

واالتحادات، والمقاولين، أو مقاولي الباطن  

 ؛والموردين

ديها  تحديد المخاطر المحتملة ووضع عمليات لتفا •

والتعامل معها، وضمان تحقيق فوائد المشروع 

 المرجوة. 

الرغم من وجود نقاط تشابه بين هذه   ىوعلومع ذلك، 
القطاعات، هناك بعض الخصائص التي تجعل إدارة المشاريع 
في القطاع التنموي فريدة من نوعها، وقد تُشكل تحديًا استثنائيًا. 

 ومن بين هذه الخصائص الفريدة: 

المشاريع التنموية واإلنسانية  ال تنحصر مسؤولية  •
أقل حسية متعلقة بتشجيع التغيير االجتماعي و/أو التغيير ن باإلضافة نتائج/غايات أخرى ولك (سليم مخرجات ملموسة )ماديةبت

تركز على الهدف النهائي، وتعتبر في المقابل، منتجات المشروع الملموسة وسائل تساعد على  المشاريع التنموية ، فالسلوكي
 .تحقيق تحسين رفاهية الفئات المستهدفة من المشروع

 : تحديات المشاريع2الشكل 
Source: www.projectcartoon.com 
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   المعقدة مثل الفقر، وعدم المساواة والظلم. شاكل م تنمية إلى معالجة التهدف مشاريع ال •

تميل مشاريع التنمية إلى العمل في سياقات تشكل تحديات في حد ذاتها )موارد محدودة، ومخاطر عالية، وشبكات توريد معقدة،   •
   .(وبيئات سياسية/مالية غير مستقرة، وظروف غير آمنة

)الوكاالت الشريكة، والوزارات الحكومية،   أصحاب المصلحةخالل مجموعة مركبة من عالقات إدارة تنفيذ مشاريع من تتم  •
 التي لديها شروط امتثال، ومنظورات وتوقعات مختلفة. (ن، واالتحادات العالميةيوالمنظمات المجتمعية، والمقاول

ة القصوى للمشاركة، والمقاربات القائمة على  ال تقل مقاربة المشروع أهمية عن نتائج/غايات المشروع نفسها )إيالء األولوي  •
 .(الحقوق

 .أولوية طوال مراحل حياة المشروعيُعد نقل المعرفة وتعليم الجمهور المستهدف  •

 . وصعوبتها إلى تغيير بيئات التمويل القطاعين التنموي واإلنسانيقد تخضع المشاريع في  •

   ما أهمية إدارة المشاريع؟ 1-1-4

 التغييرعوامل 

عادة ما يكون النمو السريع مصحوبًا بما يُعرف "بآالم النمو" وفقًا  نمًوا كبيًرا في العقود القليلة الماضية. ن التنموي واإلنسانياالقطاعَشِهد 
ا محترفين في ية التي تقع على عاتقنا باعتبارنمسؤولومع ذلك، فإن ال .ينيات التي تم تحديدها وتوضيحها داخل القطاعمسؤوللألدوار وال

   التدخالت.التي تحدث بها هي تقديم الحد األقصى من الفائدة لألشخاص والمجموعات والمجتمعات الُمستهدفة  ينالقطاع هذين

فإذا أخفقت الفرق في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى المشاريع، فسيحدث   .نستند إليها القطاعايالركيزة التي هي وتُعد المشاريع 
تُعد المشاريع كما  ، والبرنامج والمحافظ.وضع النتائج المرجوةسلوكية وتغييرات  السياقية والتغييرات تحقيق التأثير تراكمي يقلل احتمالية 

سبب  خلق أساس ُمحدد يكفاءة بما يؤسس لوأكثر األمور فاعلية أن إدارة المشاريع من الذكر وجدير ب .قاطرة التغيير – في األساس   – 
وضع عمليات وإجراءات وأدوات وتقنيات مناسبة تسهم في إحداث أقصى   علىتقوم  إلدارة المشاريعمحددة مقاربة لزم تبني يلذا  التغيير.

 لمجتمعات والمستفيدين.في اتغيير ممكن 

 السياق 

ركز دليل المحترف إلدارة ي فهم سياق عمل المشاريع.لمهم  فرقهذا الو نهاية هذا الفصل.ببين برامج المشاريع، والمحافظ سنناقش الفرق 
   زيادة فرص نجاحهم.لعمليًا لمنفذي المشاريع  العلى توفير أدوات وعمليات قابلة للتكييف تقدم ح Project DProمشاريع التنمية 

لمتخصصين في مجال التنمية  ادليل برنامج  PM4NGOs  ارة المشاريع للمنظمات غير الحكوميةإدمؤسسة   ، أطلقت2018في عام 
(PgMD)  دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية الستكمالProject DPro وتقديم دليل إرشادي عن األساليب  ختالفات وعرض اال

ين، ومن  يُستخدما كمترادفغالبًا والمنظمات، في  مبين المصطلحين عند استخدامه يوجد اختالف بسيط دارة المشاريع والبرامج.إل الُمتبعة
توضيح هذا  PgMD Proودليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية  PROJECT DPROثم فالهدف من دليل إدارة مشاريع التنمية 

 .االختالف
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 المساءلة 

:  وهي مستويات الُمساءلة وفهمهامختلف التعرف على ولذا يلزم ، سانيالقطاعين التنموي واإلنعلى الُمساءلة في تركيز كبير هناك 

   .ألعلى والمساءلة ألسفل المساءلة األفقية والمساءلة 

نحن ُمساءلون أمام المجتمعات واألشخاص عن   :سفلألالمساءلة 

 .بأعلى جودة وأقل تكلفةخدمات وضمان تقديم ، الُمقدمةالتدخالت 

في حالة من التفكير والتحليل  كثيرفي سياق نزاع تدخل لزم ألي قد ي 

تأخذ في ظروف النزاع وتراعي وضع أُطر يلزم لذا  . المساءلة ألسفل

 ". اإليذاءمقاربة "عدم االعتبار 

،  تمويل المانحين ودافعي الضرائبعند العمل مع  :المساؤلة ألعلى

ن باستخدام األموال على النحو األمثل، لتحقيق أقصى يملزمنكون 

البرامج   ى على مستو ؤسسةتحقيق أهداف المإلى جانب  استفادة

الشاملة  المؤسسة إستراتيجية وفقمشاريع ال ضمان تنفيذووالمحافظ، 

 في تحقيق غايات البرنامج.وبما يساهم 

جزء من شبكة من  ؛ فهي ال تُقام المشاريع من فراغ المساءلة األفقية:

ولية غير حكومية، ومنظمات مجتمعية، ومشاريع المسؤولية االجتماعية لشركات  )منظمات د مختلف المؤسسات التدخالت التي تُنفذها 

التعاونية مع نظرائنا   ناتضع المساءلة األفقية في االعتبار شراكاتنا وعالقاتنا وجهود منطقة جغرافية معينة.ضمن   (القطاع الخاص

التعاونية أن تُحدث  الجهود لشراكات وهذه ال  مكنيُ في السياق المحدد وكيف  تدخلناللتعرف على كيفية موائمة نحتاج و والمنظمات األخرى.

السعي  والتعرف عليها المنصات تقدم هذا النوع من التعاون، وعلى مدراء المشاريع هناك مختلف  تحقيقه.لنسعى  الذيمرجو التغير ال

 ما أمكن. الفاعلة بها لمشاركة ل

 

 مبدأ عدم اإليذاء 

اإليذاء،   عدم  المساءلة ألسفل على مبدأ  يشتمل جزء من 
الذي يُعد جزًءا من مقاربة مراعاة ظروف النزاع الناتج 

التدخالت. يؤكد هذا المبدأ أن مشاريعنا تُقي م األساليب  عن 
المجموعات   على  سلبي  تدخل  لتأثير  اتباعها  يؤدي  التي 
المستهدفة وأصحاب المصلحة اآلخرين. والهدف من اتباع  
مقاربة "عدم اإليذاء" هو "الحد من اآلثار السلبية وزيادة 

 اآلثار اإليجابية على التدخل في النزاع". 

www.conflictsensitivity.org 

 

http://www.conflictsensitivity.org/
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 المصطلحات عريف ت 1-2

 المشاريع إدارة  1-2-1

  .1فهم بعض المصطلحات األساسية الُمستخدمة في هذا الدليل األهمية من 

  المشروعإدارة ، فإن التعريف. بناًء على هذا 2مؤقت يُبذل لخلق منتج، أو خدمة، أو نتيجة فريدة من نوعها  مجهود/المشروع هو مسعى
  هداف المشروع ومخرجاته وغاياته بنجاح.تهدف إلى تخطيط، وتنظيم وإدارة الموارد لتحقيق أ

تحقيق لأن تؤدي جب ي (تُقدم المشاريع نواتج متكاملة )تسليمات
خرين )مثل  اآل أصحاب المصلحةأفضل للمجتمع و (نتائجغايات )
تُنَف ذ المشاريع خالل إطار زمني محدد وتركز  .(ن والمجتمعيالمانح

من  اعلة على المتطلبات لتحقيق الفوائد الُمحددة للمجتمع بأساليب ف
 للقياس. ةقابليالحيث التكلفة و

إغفال دور ممارسات إدارة المشاريع الشاملة عالية الجودة  يمكن ال 
 اءةكففي مساعدة المنظمات على إدارة مشاريع تتميز بالتركيز، وال

  الفي سياق إدارة المشاريع، يُعد مدير المشروع مسؤوو والكفاءة.
 . ككلعن ضمان نجاح المشروع 

ال يعني أن  فهذا مدير المشروع مسؤول عن نجاحه، وبرغم أن 
،  بشخصه عن تنفيذ أعمال المشروع ال يكون مدير المشروع مسؤو

مع مجموعة من   -عن قرب  –مدير المشروع  أن يتعاون بل يجب 
أن يعمل    جبي لضمان إكمال أعمال المشروع. اب المصلحةأصح

 فريق عمل المشروعأعضاء ومعهم  –  أصحاب المصلحة
المنظمات الدولية غير الشركاء من والمنظمات الُمنفذة، و

معًا  -معات المحلية وغيرهمجموالحكومية، والمقاولون، وال
يُطلب من مدراء المشاريع في أحيانًا ، األخرى القطاعاتوكما الحال في الكثير من  جوانب المشروع وتنفيذها ومراقبتها. للتصميم ك

من الشائع أن يكون  كذلك أيًضا  و الرسمية. (السلطة )الهرميةفي حاالت غياب  أصحاب المصلحةالتعامل مع  القطاعين التنموي واإلنساني
هو ما قد يُمثل صعوبة بالغة إلدارة المجموعة في و، أعراق ولغات وثقافات وقوميات مختلفة منع الواحد  في المشرو أصحاب المصلحة

 .هذا السياق

 

 ع التنمية.يرجى الرجوع إلى مسرد المصطلحات لالطالع على مجموعة أوسع نطاقًا من التعريفات والمصطلحات الُمستخدمة في دليل المحترف إلدارة مشاري 1

 معهد إدارة المشاريع   –  0.3اإلصدار   –( PMBOK Guideالدليل المعرفي إلدارة المشاريع ) 2

 سيناريو واقعي إلدارة المشاريع

 مسؤوليات مدير المشروع

في أفضل األحوال، ال يكون مدير المشروع مسؤوال عن  
تنفيذ أعمال المشروع، إذ نُدرك تماًما أن ذلك غير ممكن  

الحاالت. أحيانًا ال تتوفر لدى في كل األوقات أو في كل 
المنظمة المحلية موارد تكفي لفريق كامل للمشروع.  

وفي حاالت أخرى، قد يتولى مدير المشروع اإلشراف  
على أكثر من مشروع واحد؛ ومن ثم تساعد أدوات إدارة  
المشاريع المدراء في مثل هذه المواقف إلدارة المشاريع 

بدقة، والتواصل مع   بشكل أفضل. كما يُعد إسناد المهام
الشركاء وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة أمًرا الزًما  

 في مثل هذه الحاالت. 
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  رئيسةعناصر  ةهناك ثالثتاريخيًا، كانت  سياق قيود المشروع. دائًما فييكمن نتائج المشروع  حقيقتلالتحدي العملي لمدير المشروع  إن

 ، والوقت، والموازنة.(وهم النطاق )الجودة - القيد الثالثيمقياس بمعًا ويُشار إليها  ،تُعد قيوًدا للمشروع

 القيد الثالثي  1-2-2

 اآلتي: كل ضلع فيهمثل ي (3الشكل ر مثلثًا )صو  ، تَ دارة المشاريعالقيد الثالثي إلمبادئ فهم ل

ما المنتجات أو الخدمات التي سينتجها المشروع؟ وما   –جودة ال/النطاق •
 المهام/األنشطة/األعمال المطلوبة إلنتاج هذه التسليمات؟ 

خدمات  / لتسليم منتجات احونالمت موظفونما األموال والمواد وال – الموارد/التكلفة •
 المشروع واستكمال العمل الشامل له؟

 ما المدة الالزمة الستكمال جميع أنشطة المشروع؟ – الوقت/الجدول •

حيث ترتبط   تتمثل وظيفة مدير المشروع في التأكد من الحفاظ على مثلث القيد الثالثي متوازنًا.
خرين أو اآل قيدينتمديد/زيادة الأيًضا  فمطلوبد هذه القيود أو تمديدها، من أح للحدلذا  والقيود ببعضها البعض، 

 . هماليلهما/تقمن حدال

بهم التفكير فيد يُ قد القيود،  لنظر فيل و .كفاءةب دارة المشاريعالقيود إل والمقايضات التي تتم بين اتفهم العالقإلى مدير المشروع  حتاجي
 يمكن التنازل عنه./عديللت لأو قابل غير مرن ضمن سياق 

  به.التقيد  جبيهم للغاية وميُشير إلى أن القيد  - نرغير م

لفصل الشتاء )مثل  تحضير إذا كنت تعمل على تنفيذ مشروع ال :ال مثف هذا القيد في تأثير سلبي على المشروع.مثل يتسبب التغيير في 
تهاء منه قبل حلول فصل الشتاء، يُعتبر قيد الوقت في هذه الحالة غير ُمقرر االن وللمستفيدين،  (توفير البطانيات، ومالبس الشتاء وغيرها

 مرن.

.  مرنةغير  كقيود التكلفة/آخر على المورد العدم السماح بإجراء تغييرات على الموازنة مثاة المتمثلة في مانحالجهات ال سياسات  وتُعد 
صها لمشاريع  يصخ، ال يعني ذلك تغيير الموازنة إلنفاقها على أنشطة أخرى أو تمحددأقل من المقرر على نشاط مبلغ ففي حالة إنفاق 

خطارهم يطلب بعض المانحين إ كما قد . نهاية المشروعوجود فائض منها ب ها برغم أو تغيير هاتكييفال يُسَمح ب موازنةكذلك الوأخرى. 
 .لمتبرعللمشروع التالي أو إعادتها ل تحويل األموالن يتم خصمها مل ؛أي أموال غير ُمستخدمةب

 : مثلت القيد الثالثي3الشكل 

 الترابط المتبادل للقيد الثالثي 

مواد إذا تغير أحد أضالع مثلث القيد الثالثي، يتغير الضلعان اآلخران. فمثال: يُشير النطاق األصلي للمشروع اإلنساني لتوزيع ال
أسرة ستحصل على أطقم مواد غير غذائية )من بطانيات، وصابون وخالفه(. وفجأة،   10,000( إلى أن NFIغير الغذائية )

مما يرفع عدد األطقم   12,000أسرة إلى  10,000يُطلب من فريق المشروع زيادة عدد األَُسر التي تتلقى المساعدات من 
الزيادة في نطاق عمل المشروع تتطلب زيادة في التكلفة/الموارد وزيادة في الوقت الستكمال  . هذه 2,000المطلوبة بمقدار 

 عملية التوزيع، حتى يتم تنفيذ هذه األنشطة بنجاح.
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احتاج   ألمثل قدر اإلمكان. فإذاللوضع اتحسينه جب من المرونة، ولكن ي به قدرإلى أن القيد ذلك يُشير  - يمكن التنازل عنه/عديلقابل للت
   التغيير.ذلك  ستيعاب، يمكن اتخاذ إجراءات القابل للتعديلوكان القيد المشروع إدخال تغيير قد يؤثر على أحد القيود 

أن البذور مصابة بآفة  واكتُشف القمح، محصول تحسين لالبذور الالزمة لمشروع الزراعة/ سبل العيش الذي يهدف توريد في عملية  :المث
الجدول القيود غير المرنة كدون تغيير  -باألرز أو الذرة القمح في هذه الحالة يمكن استبدال ؛ فعديلابل للتالقمح، وأن نطاق المشروع ق

 .الزمني أو الموازنة

العمل  بدء في بعض المشاريع البداية، ويُتوقع لتأخر تنفيذ بعض األنشطة في تمديد زمني المشروع في نهايته  يحتاجوفي مشروع آخر، قد 
خطة وضع وعمل الفريق التمويل وتعيين ة الستالم الالزمالفترة الزمنية ل غالبًا يُغفَ ، ورسميالتصريح الي للحصول على الاليوم الت من

، يمكن تعديل (واتفاقيته ميثاق المشروعبموجب  ) عديلالوقت قابل للتن الُمتوقع. ولما كان وقتًا أكثر مما سبق ُمفصلة، أو يستغرق عمل 
 . الذي حدثالجدول الزمني بحيث يناسب التأخير 

أن تكييف الجدول الزمني  الحظ حسين القيد القابل للتكييف أو إدارة القيد غير المرن. وفي المثال السابق، نلتعن القيود  التنازلكذلك يمكن كما 
توفير مزيد من لبضعة أشهر، مع الحاجة ل إغالق المشروع وقت تأجيل يحتاج، وأن تأخير تنفيذ األنشطة قد (عديلوقت قابل للتالمطلوب )
 . ن وافقإ  – تحسين التغير في الوقت من خالل طلب تمويل إضافي من المانح قيد الموازنة ليمكن التنازل عن ولتغطية ذلك. التمويل 

المشروع وكانت الموازنة غير مرنة، فقد ينخفض يوفرها التي  المواد غير الغذائيةاطقم  ومثال آخر، إذا أثر سعر الصرف سلبًا على عدد 
المواد غير الغذائية، نظًرا   أطقموهو عدد  ،قيد نطاق العملعن   – في هذه الحالة  – لتمويل. ويتم التنازل بحيث يوائم  مبلغ انطاق العمل 

 يد الموازنة غير مرن. ألن ق

   كيفية تصنيف القيودلمحتملة أخرى أمثلة يوضح   4الشكل  

 

 : تصنيف قيود المشروع4الشكل 

لتحديد   أصحاب المصلحةة مدير المشروع مناقشيستطيع ،  قابل للتكييف/يمكن التنازل عنهغير مرن أو  -من خالل تصنيف كل قيد 
المشروع. وغالبًا تكون محاولة التفاوض حول  بداية ي ف أصحاب المصلحةاعتمادها من  األولويات وكذلك يجب تحديد  أولويات كل قيد.

صبح تجدولة المهام وتسمية الموارد، وبشأن القيود  نظرالفبعد ترسيخ وجهات  ؛تحيلة بعد إطالق المشروعالقيود صعبة أو مسمثل هذه 
 .أكثر صعوبة الجهود المبذولة إلحداث التغيير

  

الوقتغير المرن

ال يتسم الجدول الزمني
للمشروع بالمرونة، لذا 

منه تقييده، واالنتهاءجبي
هاء في الموعد المتوقع إلن

. المشروع

اء ينبغي االنتهاء من بن: مثال
مراحيض نهر دلتا قبل موسم 
غير المطر، لهذا يُعتبر هذا القيد

.مرن

يلعدقابل للت
(يمكن التنازل عنه)

الموازنة

اقد يطلب المانح نطاقً 
ا للمشروع، لذاإضافيً 

ينبغي مراجعة الموازنة 
لك ها حتى تعكس تعديلوت

.التغييرات

ة قد يطلب المانح مضاعف: مثال
ا عدد المراحيض المطلوب بناؤه
خالل اإلطار الزمني ذاته، لذا 
يتطلب األمر توفير موارد 
وموازنة إضافية الستكمال 
األنشطة في اإلطار الزمني 

.الُمحدد
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 إدارة البرامج والمحافظ  1.2.3

حد لدقيق كمترادفات، ولكن دون تعريف م مصطلحات "المشاريع" و"البرامج" و"المحافظ"، وأحيانًا اتخديتكرر اس هذه المصطلحات،  ومو 
والمعايير الخاصة بإدارة المشاريع، التعريف  ناقشناقد تصبح أدوار ومسؤوليات مدير المشروع غير واضحة وقد تُفس ر بشكل خاطئ. ف

   رامج والمحافظ.نلقي نظرة على إدارة البلواآلن 

 

 : المشاريع، والبرامج والمحافظ 5الشكل 

 

 إدارة البرامج 

تأثير  تُدار بنسق يحقق أكبر و ("مكونات البرنامج"بعبارة يُشار إليها  وأحيانًاالبرامج هي مجموعة من المشاريع واألنشطة ذات الصلة )
أجزائه )المشاريع، مجاميع يكون أكبر من  (البرنامجعائد من )ال مجموع الكلي وبعبارة أخرى، فإن العند إدارة كل مشروع على حدة. 

تفي بمجوعة  لغايات التي لوصول لالمشاريع إلى برامج ل -في كثير من األحيان  -. تُقسم المنظمات التنموية واإلنسانية (واألنشطة، والمهام
 .ذي تعمل بهمضاعفة للمجتمع المن الحاجات وتحقق فوائد كبيرة 

: مالك  المن )مثما شابه معظم المشاريع على المستوى القطري وتحت إشراف مدير مشروع ومدير قطري، ورئيس البرامج و تُدار
ت جميع  ؛ فليسرئيسإدارتها على المستوى اإلقليمي والمقر ال يةيتم تقسيم بعض البرامج لتحقيق األهداف العالمية، واحتمالو. (المشروع

 وتتشاركمسؤوليات إدارة البرنامج تحدد عنها بهياكل أبسط  يُستعاض وعندئذ   ،واضح المنظمات التنموية واإلنسانية ُمحددة بتسلسل هرمي
 كفريق. العمل  

هناك ورنامج. للب  ستراتيجيةإدارة مركزية تنسق مجموعة مشاريع لتحقيق األهداف والفوائد اإلبالبرامج  تُدارا ا للمشاريع، غالبً وخالفً 
  السعة،/ألنها تمكن المنظمات غير الحكومية من تحقيق اقتصاديات الحجم القطاعين التنموي واإلنسانيلهذه المقاربة في  ةأهمية خاص

إن  إذ  ؛أهمية خاصة إلدارة البرامج في القطاع التنموي توجد. كما تها منفصلةوتُحقق تغييًرا تدريجيًا ال يمكن تحقيقه في حالة إدار
فيما يلي بعض   .بشكل ُمنفصلع يتلك المشارتتحقق عند إدارة ال  (تُحقق تغييًرا )أو فائدة قدمن خالل برنامج ُمنسق دار المشاريع التي تُ 
 البرامج:  مجاالت مواءمة
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أو في مناطق مختلفة من البلد. ومن بين اهتمامات  نفسها لمنطقة اجنب في  غالبًا ما تعمل المشاريع جنبًا إلى - المنطقة الجغرافية •
  قدتحقيق أثر أعظم من ذاك الذي بغية نفسها مدير البرنامج كيفية تعظيم موارد المشاريع المتعددة التي تعمل في المنطقة الجغرافية 

تعمل في أكثر من بلد  شيوع وجود برامج رغم من ازدياد وغالبًا ما تعمل البرامج في بلد واحد على ال  يحققه كل مشروع على حدة.
 ية النطاق.مبرامج عالالأو 

بينما تعمل المشاريع في قطاع منفرد خالل فترة زمنية أقصر، غالبًا ما تشتمل البرامج على قطاعات   - مجاالت تدخل القطاع •
  متعددة، وتعمل من خالل إطار زمني أطول.

 يتعاظم احتمال أن تحقق المنظمة أهدافها العُليا.  ،من خالل تنسيق أهداف وغايات المشاريع المتعددة عن طريق البرنامج - األهداف •

في هذا السيناريو، هناك فرصة  .نفسها يمكن لمنظمة منفردة إدارة مشاريع متعددة ممولة من قبل المؤسسة المانحة - التمويل •
   السعة/نامج واحد، مما يؤدي إلى اقتصاديات الحجملتنسيق هذه المشاريع في سياق بر

مشاريع في مجاالت مختلفة بة هدففئات السكان المست معا ما يتداخل ويتقاطع عمل المنظمات المختلفة غالبً  - الجمهور المستهدف •
ن يسمح للمنظمة بالربط بين البرنامج أالنهج القائم على . ومن شأن تنسيق هذه المشاريع من خالل  (لخإ)الصحة، المياه، التعليم، 

هذه المشاريع عن طريق المؤشرات والموارد والعمليات المشتركة التي تساعد المجتمعات المحلية على إجراء التقييم المستمر فيما  
 إذا كانت المنظمات تنفذ التدخالت "الصحيحة".

فعلى   - وغاياتها هم مباشرة في مخرجات هذه المشاريعبينما تركز فرق المشاريع المنفردة على تنفيذ األنشطة التي تسا –  اإلدارة •
يركز مدراء البرامج على تحديات تنسيق المشاريع، واالستفادة الفضلى من موارد المشاريع المتعددة، وزيادة   -مستوى البرنامج 

 أثر البرنامج.

 

 إدارة المحافظ 

  لارة المحافظ في تنسيق البرامج والمشاريع بحيث تتماشى مع كعادة تتنافس معظم المنظمات على الموارد المحدودة. تساعد عملية إد
على أفضل وجه. يشمل ذلك تحديد األولويات وتحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر مقابل العرض   وتلبيها يات واألهدافستراتيجاإل

طري أو من قبل من قبل مدير قُ  تهاتم إدارتي، عادة ستراتيجاإل اوتركيزه المحافظ والطلب للموارد لتحقيق أهداف المنظمة. ونظًرا لتعقيد
 فريق تنفيذ رفيع المستوى على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. 

هًما.  معلى الرغم من أن المحفظة ال تندرج تحت مسؤولية مدراء البرامج، إال أن التعرف على المسائل المتعلقة بإدارة المحفظة يظل 
 مدراء البرامج وفرقهم توضيح ما إذا كانت البرامج والمشاريع: على  ارد المحدودة، ونظًرا للتنافس على المو

 . تساهم في تحقيق رؤية المنظمة •

 . منظمتهم إستراتيجيةتدعم  •

 ها.ومحافظ المنظمة تساهم بقيمة لبرامج •

من ذلك على   الالمشاريع اليومية ولكنها تركز بدتُشرف إدارة المحافظ على أداء مجموعة من المشاريع والبرامج. ال تُعنى المحفظة بمهام 
للمنظمة. تتضمن إدارة المحافظ اتخاذ قرارات   ستراتيجيةتحقق األغراض اإلعامة بطريقة  ها وإدارة عرضفيها بدء الوالجهود  كلاختيار 

للجهود المبذولة من أجل   تيجيةسترامة اإلء بحيث تتحسن المال أو إعادة توجيههما على أعلى مستوى تتعلق بإيقاف مشروع أو برنامج
 تحقيق مهمة المنظمة.
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 المشروع البرنامج المحفظة 

يُعد مدير المحفظة قائًدا على درجة عالية من 
الخبرة، ويخضع للمساءلة عن مجمل  

استثمارات المنظمة في التغييرات المطلوبة 
 . ستراتيجيةلتحقيق األهداف واألغراض اإل

 خصائص المحفظة: 

 إرساء رؤية طويلة األجل للمنظمة بأكملها •

 تقديم عرض عام ونظرة متعمقة للمنظمة •

وضع سياسات، ومعايير، وأولويات،    •

 وخطط 

 فهم المسائل المشتركة بين المنظمات •

 عالية المستوى  ستراتيجية إدارة المخاطر اإل  •

 اتخاذ قرارات صارمة  •

)الداخلي المعرفة الشاملة بالسياق   •

 (والخارجي 

إمكانية اإلشراف على مجموعة متنوعة من  •

 البرامج، والمشاريع واألنشطة األخرى

يُنسق مدير المشروع عملية تنفيذ مجموعة من 
ويوجهها   المشاريع واألنشطة ذات الصلة

لتسليم   ()عادةً ما تستمر لعدة سنوات ويراقبها
  ستراتيجيةالغايات المتعلقة باألغراض اإل

 للمنظمة.

 خصائص البرنامج:  

ورؤية   إستراتيجيةإرساء وتوضيح   •

 المنظمة ضمن حدود البرنامج 

في كافة مراحل   أصحاب المصلحةإشراك  •

 ( المشروع )داخلية وخارجية

 توجيه ومراقبة تنفيذ أنشطة المشروع  •

 غيلية والتش ةيستراتيجإدارة المخاطر اإل •

 فهم وحل المسائل داخل المشروع   •

 التركيز على الجودة والغايات   •

 ضمان تسليم الفائدة واآلثار القابلة للقياس •

يتولى مدير المشروع تنسيق الهياكل  
المؤقتة التي أُنشئت بغرض تسليم واحد   

 أو أكثر من المخرجات. 
 

 خصائص المشروع: 

 تنسيقالدارة واإل •

 تحقيق المخرجات •

 والتكلفة والنطاقالوقت  •

التركيز على المخرجات المالئمة   •

التي تلبي المتطلبات  وللغرض 

 ن من تحقيق الفوائد. وتمك  

 التركيز على مخاطر المشروع •

 إدارة المسائل المتعلقة بالتسليمات  •

التخطيط لتنفيذ التسليمات    •

 واألنشطة بنجاح 

 المشاريع، والبرامج والمحافظ : تلخيص إدارة 1الجدول 

 من أين تأتي المشاريع؟  1.2.4

وعلى الرغم من وجود آليات مختلفة تُستخدم  يتها.إستراتيجالسياق، وهيكل المنظمة وحسب  مختلفة وعديدة   التأخذ المشاريع وتمويلها أشكا
   .ويبقى كما ه من خالله في تطوير وتمويل المشاريع، فإن اإلطار الذي نتناول المشاريع

من الشركاء المحليين وشركاء   اقد تُدير منظمة دولية غير حكومية برنامًجا وتمتلك عددً  :شركاء التنفيذ/المنظمات الدولية غير الحكومية
وكثيًرا ما تُسمى هذه البرامج بالمشاريع، ولكن   تنفيذ مختلفين لتسيير األنشطة وتنفيذ أعمال المشروع التي تسهم في تحقيق هدف البرنامج.

  في الحقيقة، يمكن اعتبار كل مكون من مكونات شريك التنفيذ بمثابة مشروع.
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تم تحديد مكونات التدخل وتصميمه مع تركيز شركاء التنفيذ على تنفيذ  يلنوع من المشاريع، في معظم الحاالت التي يُنفذ فيها هذا ا
 األنشطة. 

لبعض المنظمات الحصول على مصادر تمويل متعددة تسمح بدرجة معينة من المرونة عندما يتعلق األمر يتيسر قد  مشاريع قائمة بذاتها:
 عادة ما يتم تمويل المشاريع القائمة بذاتها من قبل منظمة تمتلك هذه األشكال البديلة من التمويل   بتحديد المشاريع وتنفيذها.

 اآلتي: قد تتضمن بعض األمثلة  .()غير الُمقيد

يعيشون في نفس حرفية لفئات تمتلك المنظمة غير الحكومية متجًرا للتجارة العادلة في أحد مراكز التسوق المحلية لبيع منتجات  •
 تمع. المج

 تُعد مصدًرا للدخل لمواصلة تنفيذ المشاريع القائمة بذاتها.التبرعات التي تُقيم المنظمة مناسبات جمع  •

 

قد و المانح خطوط عريضة له.وضع ندرج تحت موضوع بعينه، تي تفي معظم الحاالت، يتم التركيز كثيًرا على مشاريع المنح ال :الِمنَح
 المؤسسات الحكومية، أو المانحين الخاصين.  وأالهيئات الحكومية،  وأتأتي المنح من المنظمات الدولية غير الحكومية، 

 

 

 

غير حكومية )تعمل على تنفيذ برنامج متعدد القطاعات في ظروف ما بعد النزاع( إلى تحسين  تسعى أي منظمة دولية مثال:
إمكانية وصول المجتمعات الُمستهدفة إلى الخدمات األساسية. وتعمل تلك المنظمة مع أربعة شركاء تنفيذ يعملون في قطاع ُمحدد، 

، وتوزيع الطعام والمواد الغذائية، والمأوى. وتُعَد مكونات تلك  مثل: الحماية، ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
القطاعات بمثابة مشاريع، لكل مشروع أغراضه الُمحددة التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق غاية البرنامج لتحسين إمكانية وصول  

 الخدمات األساسية إلى المجتمعات الُمستهدفة.

يحتاج مجموعة من الحرفيين الذين يعرضون منتجاتهم في المتجر إلى التدريب على الشؤون المالية إلدارة التدفق النقدي،   مثال:
ومخصص االحتياطي، واألرباح بشكل أفضل. ال يتناسب هذا المشروع مع أي برنامج ُمحدد في هذه المرحلة، لذلك يوصف بأنه 

 قائم بذاته. 

 تنفيذ مشروعًا قائًما بذاته لمدة سنة، بهدف كتيب مالي يلبي باحتياجات الحرفيين.  – من خالل أرباح المتجر   -ة تقرر المنظم

قد تصبح مخرجات وغايات المشروع القائم بذاته مفيدة للمشاريع والبرامج المستقبلية األخرى. ولكن، عند تصميم المشروع 
 دون أن تكون لها عالقة بالمبادرات األخرى.  -لبية حاجة الحرفيين وتخطيطه وتنفيذه وإكماله، كان هدف المنظمة ت

تتلقى منظمة مجتمعية منحة لتصميم وتنفيذ مشروع تعليمي لمجتمعها؛ لتقديم دعم ما بعد المدرسة للطالب الذين تخلفوا عن   مثال:
صفوفهم الدراسية. تتولى المنظمة مسؤولية تحديد تدخالت المشروع وتصميمها وتخطيطها وتنفيذها. وتُعد المنظمة المجتمعية 

 دايته لنهايته. مسؤولة بشكل رئيس عن المشروع من ب
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عينة، على أن يُحقق كل مشروع  مبتنفيذ العديد من المشاريع في فترة زمنية  -على األرجح  -تقوم أي منظمة  :المشاريع في إطار البرامج
 البرنامج المرجو. قصد وفي إطار كل مشروع، يتم تصميم وتنفيذ عدد من التدخالت للمشروع بناًء على  برنامج.قصًدا محدًدا للمنهم 

 مبادئ إدارة المشاريع  1-2-5

دليل  إطاًرا لهيكلة إدارتنا للتدخالت. يُحدد  فيوف ِرمع المشروع، المقاربة التي نتعامل بها إن المبادئ هي الدليل الذي نسترشد به في 
خمسة مبادئ إلدارة المشاريع: الحوكمة الجيدة والتشارك والشمول والتكامل والقدرة   Project DProارة مشاريع التنمية المحترف إلد
 على التكيف.

 

 : مبادئ إدارة المشاريع 6الشكل 

، ولكن Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية بمزيد من التفصيل في القسم الثالث من  إدارة المشاريعسيتم تغطية مبادئ 
 من المهم أن نقدم لمحة عامة عما ينطوي عليه كل مبدأ. 

ر ، ليُحدد بوضوح األدواالمشروعوصنع القرارات الخاصة ب دارة المشاريعيُقدم هيكل حوكمة المشروع إطاًرا إل :الحوكمة الجيدة
ض مصطلح الحوكمة في مرحلة التحديد رِ لكل مستوى من مستويات اإلدارة. عُ  (والمسؤوليات ومستويات حدود التحمل )السلطة

  (أثناء عمليات التخطيط، والتنفيذ، واإلغالق)هيكل حوكمة المشروع إن  ح بمزيد من التفصيل في إعداد المشروع.والتعريف وشُرِ 
  القرار طوال مدة المشروع.اتخاذ في مهم ور د وله ،ضروري لتحديد التغييرات

 

 

 

مبادئ إدارة 
المشاريع

الحوكمة الجيدة

التشارك

التكاملالشمول

التكيف

(، لتحقيق GBVتتولى منظمة دولية غير حكومية برنامًجا للدعوة والتوعية ضد العنف القائم على نوع الجنس )الجنساني( ) مثال:
غايته في زيادة توعية المجتمع باألسباب الجذرية التي أدت إلى العنف القائم على نوع الجنس. يتمثل دور أحد هذه المشاريع، التي 

في تنظيم دورات لتوعية قادة المجتمع المحلي بأثر العنف القائم على نوع الجنس على المجتمع. كما   نامج،تعمل في إطار هذا البر
يشمل برنامًجا آخر في إطار هذا البرنامج إقامة حملة لدعوة المشرعين إلى التركيز على تغيير السياسات على الصعيد الوطني. 

 رجات على مستوى البرنامج، وتسعى لتحقيق غاية البرنامج.تجتمع جميع غايات هذه المشاريع معًا لتُنتج مخ
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خالل وضع نظام من الدعم   يتخذها أن يكون مدير المشروع واضًحا في تحديد من يتخذ القرارات ومتى للمشروع ضمن الحوكمة الجيدةت
 والتغذية الراجعة لخلق بيئة أكثر إنتاجية للمشروع.

أصحاب  عند إشراك  طوال مدة تنفيذ المشروع بأكملها أهمية كبيرة لضمان نجاح المشروع. أصحاب المصلحةتُشكل مشاركة  :التشارك
ويتولى مدير المشروع مهمة تحديد مدى إشراك كل صاحب مصلحة في كل مرحلة وكيفية  بفاعلية، تزداد ملكية المشروع لهم. المصلحة

بأكمله،   Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية يدخل مبدأ التشارك في صميم نموذج مراحل  القيام بهذه المشاركة.
، في مرحلة التحديد أصحاب المصلحةيتم تحديد  :المث باستخدام مجموعة من األدوات والعمليات الُمبينة في كل مرحلة من مراحله.

   والتعريف، وتحليلهم لمعرفه هويتهم ودورهم وكيف يريدون المشاركة في المشروع.

ضع في االعتبار كل مكون من مكونات المشروع التي  بمقاربة تأن يكون مدير المشروع قادًرا على تناول المشروع  جبي :الشمول
عبر -القطاع نظمة أو البرنامج أو من المشروع مع أهداف الم قصدال اتفاقتحديد ضمان ب تتالءم معًا لتصل إلى الغايات وتُحقق الهدف.

ع  -مباشرة(المباشرة وغير التخطيط جميع أنشطة المشروع ) المشروع الشامل كل مراحل المشروع الصغيرة معًا الستكمال الصورة،  يجم ِ
 والعمل معًا بفاعلية لتحقيق مخرجات وغايات المشروع.

ن متكاملة مع  ال تُعد المراحل واألدوات والعمليات الُمستخدمة في المشروع مجرد مستودعات فإنها ال تعمل معًا بكفاءة ما لم تك :التكامل
معينة تُحدد فيها كل أداة وعملية بناًء على ما يليها، باإلضافة إلى فهم   إستراتيجيةبعضها البعض. إن مدير المشروع مسؤول عن تطوير 

 ي يُنفذ فيه المشروع ويعمل ضمن قيود محددة لضمان تكامل جميع عناصر المشروع. ذالبيئة والسياق ال

إن أسلوب مواجهة مدير المشروع لتلك التحديات   تواجه تحديات ومسائل، هذا أمر حتمي.جيًدا  ةة والُمخططالمشاريع الُمحددإن  :التكييف
د على البيانات  الُمعتمِ  صنع القرار ويُعَدحدد مدى نجاح المشروع بأكمله واألثر الذي ستحدثه الحقًا. تُ  يتال يه التغييراتووالمسائل 

 دير المشروع في تكييف أنشطة ومكونات المشروع لتطوير بيئة المشروع.والمعلومات بمثابة دليل يسترشد به م

 المشاريع  مدراءكفاءات  1-2-6 

 علم وفن إدارة المشاريع

إنه مدير المشروع الذي يتمتع بمهارات ممتازة تسمى "المهارات الصلبة" في إدارة  ؟كافيةا يعرف مديًرا لمشروع تنقصه الخبرة الكم من  
قد يكون مدير المشروع خبيًرا في  مثال ذلك:ف .أصحاب المصلحةالتعاون مع فريق العمل أو يستطيع المشاريع، ولكنه يخشى أو ال 

باألعمال المطلوب إنجازها بالشكل  عمل الفريق إخطار ال يستطيع ، لكنه توقعةجداول البيانات، وتنظيم العمل، وتخطيط السيناريوهات الم
   .الزمينلقيادة والتواصل الل أصحاب المصلحةوعمل الفريق يفتقر  ؛وعليه .المطلوب

بالسلوك والتفاعل  تتعلق ناعمة مهارات  يحتاج)هل هي فن  وبالطبع يطرح هذا السيناريو السؤال التالي: "ما اإلدارة الفع الة للمشروع؟"
 ؟(مهارات صلبة تُركز على اإلدارة التقنية للمدخالت والمخرجات يحتاج) علم أم (؟اإلنساني

 ويُعد التوازن سر نجاح إدارة المشاريع شأنها شأن العديد من مجاالت الحياة.  اإلجابة هي أن إدارة المشاريع "تجمع بين العلم والفن" معًا.
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المهارات التي تمكن مدراء المشاريع من القيادة، والتمكين،  يُركز فن إدارة المشاريع على األفراد باعتبارهم عناصر المشروع. ويستلزم 
تغير الواقع  لتغير تحديات العمل، وإعادة ترتيب األولويات  الذي يتقن فن توجيه الفريق عند)والتحفيز والتواصل بفاعلية. مدير المشروع 

 ها، ووقت وجهة المشاركة.حل النزاعات عندما تنشأ، وتحديد المعلومات التي يمكن مشاركت ( يستطيعالميداني

إدارة المشاريع على الكفاءة في إدارة المشاريع والكفاءة التقنية في التخطيط والتقدير، والقياس، ومراقبة العمل. يُجيب   "علم"ويُركز 
إدارة المشاريع   "علم"يسعى  للتأكد من إدارة المكونات التقنية إلدارة المشاريع بنشاط وفاعلية. ؟؛متى-ماذا-يفعل-على أسئلة "من "العلم"

 مثلت القيد الثالثي وتقييم أنشطة المشروع باستمرار لضمان تحقيق األهداف المنشودة والوصول إلى الغايات المرجوة.  إلى الحفاظ على

 

 

 

 

 

 

 

 وفن إدارة المشاريعقصة قصيرة عن علم 

يعمل ديڤيد مدير مشروع في منظمة مجتمعية محلية، وينفذ مشرع تعليمي يُركز على خدمات التعليم التعويضي للطالب المتسربين  

ليتمكنوا من العودة للمدرسة. فهو خبير مخضرم في إدارة المشاريع، وحاصل على درجة الماجستير في مجال تصميم وتخطيط 

 لك، واجه ديڤيد ُمؤخًرا الكثير من التغييرات التي أدت إلى تأخير المشروع لعدة مرات.  المشاريع. ومع ذ

 وفي يوم من األيام، سأل ديڤيد أحد أعضاء الفريق المقربين منه، أليسن، ماذا يجري؟ ِلم كل هذا التأخير؟

عندما يتعلق األمر بتأكدك من تنفيذنا كل  رد أليسن قائال: "حسنًا ديڤيد، ألكون صريًحا معك، أنت مدير مشاريع رائع للغاية  

أنشطة العمل في الوقت الُمحدد. التقارير ال تشوبها شائبة، ونادًرا ما نواجه أية مشكلة مع الجهة المانحة. ولكن في الواقع، يشعر 

اإلشارة إلى وقوع  أعضاء الفريق أن الوقت الوحيد الذي تتواصل معهم فيه يكون عندما تطلب منهم تسليم شيء، أو عندما تريد

 خطأ ما. فهم يعتقدون أنك ال تهتم بأي شيء سوى الوفاء بالموعد النهائي واألهداف" )تحقيق األهداف المطلوبة(. 

مما جعل ديڤيد يُفكر في األمر. إن االلتزام بالوقت الُمحدد، والموازنة، والنطاق في تحقيق األغراض أمر مهم جًدا، لكن ما غفل  

" إدارة المشاريع؛ فتوفير بيئة ُمحفزة للفريق واتباع أسلوب بناء في قيادة أعضاء الفريق ال يقل أهمية عن  عنه ديڤيد هو "فن

 "علم" إدارة المشاريع. 

كما في مثال مشروع ديڤيد، فعلى الرغم من أن كل الجوانب التقنية للمشروع تُشير إلى أنه سيُنفذ بنجاح، لكن يتسبب تغيير 

 تأخير، لذا يجب أن يُعي ن أعضاء الفريق الُجدد ويتم تدريبهم مراًرا وتكراًرا.   أعضاء الفريق في حدوث

 فاألمر كله يتعلق بالتوازن ومدير المشروع الجيد هو الذي يتمكن من تحقيق التوازن بين "علم" و"فن" إدارة المشاريع.
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على الرغم من أن جميع مدراء   إدارة المشاريع. "فن"و "علم"ويكُمن السر األساسي وراء نجاح أي مشروع في تحقيق التوازن بين 
من الضروري عمل قائمة لحصر نقاط الضعف والقوة لدى مدير  فإنإدارة المشاريع،  "فن"و "علم"من  قوية في كل  المشاريع لديهم خبرة 

 . "الفن"و "العلم" :المشروع والتأكد من أنه يعمل على تحقيق التوازن بين جانبي إدارة المشاريع

 

 

 بين علم وفن إدارة المشاريع  موازنة:  7الشكل 

 Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية مشروع في النموذج كفاءة مدير  

على الرغم من فائدة تصنيف مهارات إدارة المشاريع إلى فئتي "الفن"  
هذا التصنيف يعتبر خطوة أولى في تحديد خصائص مدير  فإنو"العلم"، 

 المشروع الناجح. 

على  التعرففي  يساعد نموذج الكفاءة اللمشاريع األكثر شموإدارة افي 
يكون النموذج أداة لتقييم  قدالمهارات المطلوبة من مدراء المشاريع، و

مستويات المهارة، وتحديد مجاالت التحسين ووضع خريطة لمجاالت  
دليل  ومع وجود عدة نماذج لكفاءة مدراء المشاريع، فإن  التطور الوظيفي.

يقسمها الى أربعة  Project DProدارة مشاريع التنمية المحترف إل
 مجاالت هي: 

 

 

 

العلم الفن

يق ما البيئة األفضل لعمل الفر
بفاعلية؟

شروع؟كيف يتم تحفيز فريق الم

ق ما نوع القيادة األفضل لفري
المشروع هذا؟

كيف يمكننا التواصل مع 
أصحاب المصلحة؟

ما التكلفة الُمتوقعة لهذا 
المشروع؟ 

أين نحن في المشروع؟ 

هل توجد مخاطر تُهدد 
المشروع؟

ا ما الموارد التي ينبغي إدارته
بفاعلية؟

 "Project DPro: نموذج كفاءة دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية "دليل 8الشكل 
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هل يستطيع مدير المشروع تحديد األدوات والعمليات   إدارة المشاريع. "علم"ها مجتمعة باسم يغالبًا ما يُشار إل -تقنية إدارة المشاريع 
 ؟ ، وتوظيفهاإدارة المشاريعالمناسبة لضمان نجاح 

مع اآلخرين  مدير المشروع يتواصل  كيف  مثال ذلك: إدارة المشاريع. "فن"بـــ غالبًا ما يُشار إليها مجتمعة  -القيادة والعالقات البينية 
  حل النزاع؟يوويلهمهم 

مدير المشروع تحديد األولويات وإدارة  ستطيع هل ي مثال ذلك: هي قدرة مدير المشروع على إدارة ذاته. - الذاتية/اإلدارة الشخصية
 ؟ بكفاءةالوقت وتنظيم العمل 

الذاتية في سياق مشاريع  /واإلدارة الشخصية ،لبينيةا/القدرة على تطبيق الكفاءات التقنية والقيادية - الخاصة بقطاع التنميةالمهارات 
 ؟ ها، وتوظيفخاصة بقطاع التنميةالمدير المشروع تحديد األدوات والعمليات المناسبة يستطيع هل  التنمية.

 الخاصية الكفاءة

 إدارة المشاريع التقنية 

 إدارة استباقية للنطاق  ✓

 تحديد شامل لألنشطة الالزمة لنجاح المشروع  ✓

 إدارة الجدول الزمني العام لضمان العمل في الوقت الُمحدد ✓

 تحديد وجمع المقاييس لقياس تقدم المشروع ✓

 المشروع مسائلوإدارة وحل وتعقب تحديد  ✓

 أصحاب المصلحةجميع بين نشر معلومات المشروع بشكل استباقي  ✓

 تحديد وإدارة وتخفيف مخاطر المشروع ✓

 وضع النظم اللوجستية ✓

 تسليمات المشروع ذات جودة مقبولةتأكد من أن  ✓

 ومعرفة آثرها على المشروع وأهميتها تحديد وقت إحداث التغييرات  ✓

 تخطيط وإدارة الموازنة ونفقات المشروع ✓

 العالقات البينية /القيادة

 رؤية "الصورة الكبيرة" للمشروع داخل محفظة المؤسسة  ✓

 ( مناصرة المشروع )تعزيز التأييد ✓

 تحديات صعبة ولكن منطقية وضع  -إيصال الرؤية  ✓

 في الوقت المناسب  تقديم مالحظات أداء مفيدة ألعضاء الفريق ✓

 تسهيل بيئة فريق منتجة  ✓

 ، بما في ذلك االستماع النشط (التواصل بشكل استباقي )لفظيًا وكتابة ✓

 تحفيز أعضاء الفريق لمتابعة التوجيه عن طيب خاطر وتحقيق األهداف  ✓

 الذاتية/اإلدارة الشخصية

 هارات التنظيميةالم ✓

 االهتمام بالتفاصيل ✓

 القدرة على تولي مهام ُمتعددة في الوقت ذاته ✓

 التفكير المنطقي  ✓

 التفكير التحليلي  ✓

 االنضباط الذاتي  ✓

 إدارة الوقت  ✓

الخاصة بقطاع المهارات 

 التنمية 

 ( فهم قيم القطاع التنموي ونماذجه )أو طريقة التشغيل ✓

 المشاركين في مشاريع التنمية  أصحاب المصلحةفهم مختلف  ✓

 فهم بيئات التنمية الُمعقدة واستكشافها   ✓

 مع مجموعة من الشركاء المنفذين كفاءةالعمل ب ✓

 التعامل مع الضغوط الفريدة لبيئات التطوير   ✓

 إظهار الحساسية الثقافية  ✓

  Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية : خصائص نموذج كفاءة 2الجدول 
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 يختلف مستوى المهارات التي يحتاجها مدير المشروع في كل مجال من تلك المجاالت وفقًا لحجم المشروع ودرجة تعقيده ومخاطره.
 اآلتي: المشاريع من استخدام هذا النموذج، بما يضمن بشكل أفضل كل وعلى الرغم من اختالفها، تستفيد 

 ؛ تحديد األنشطة على نحو شامل وترتيبها بحسب األولوية وبشكل ُمتسلسل  •

 ؛دقة الجدول الزمني وتحديد العوامل المترابطة فيما بينها لخطة المشروع •

 ؛ وتنفيذها (تحديد عمليات التوريد )لكل من المواد والمقاولين  •

 ؛أصحاب المصلحةالتواصل وتنفيذها بما يناسب قواعد وضع   •

 ؛ وضع نظم شؤون الموظفين للعاملين المتطوعين وشركاء التنفيذ •

 ؛توقع المخاطر ومراقبتها •

 ،وضع نظام لضمان تلبية المشاريع لمعايير الجودة المقبولة •

 .وضع وإدارة عملية إدارة التغيير •

معرفة تتناسب الحاجة لزيادة ما يلزم من  ء المشاريع من مشاريع بسيطة نسبيًا إلى مشاريع أكثر تعقيًدا، مسؤوليات مدرا ازدياد مع 
رها تميًزا التي يأكثر القدرات حساسية ووعالوة على ذلك، فإن  ومهارات وسلوكيات في كل مجال من مجاالت الكفاءة تلك. مدراء  طو 

الموازنة، ونزاعات الفريق، واألدوار الغامضة، سقف التحديات )تجاوز عالجة ل المتاحة لممعرفة البدائفن الوقت هي مع مرور المشاريع 
تحديد أي كفاءة )أداء/مهارة/عملية( أكثر مالءمة لتلبية االحتياجات الخاصة لكل  و (والجداول الزمنية المتغيرة، والمخاطر غير المتوقعة

  .حالة

دليل مجاالت الكفاءة األربع الخاصة بإدارة المشاريع تعد في غاية األهمية لضمان نجاح المشروع، يركز نطاق كافة في حين أن 
في مجال تقنية إدارة المشاريع والمجال   "العلم"بشكل خاص على مجاالت كفاءة  Project DProالمحترف إلدارة مشاريع التنمية 
قياس تصنيفهم العام في كل  على لمساعدة مدراء المشاريع  XXتقييم ذاتي في الملحق  تم إدراجفقد الخاص بقطاع التنمية. ومع ذلك، 
 www.pm4ngos.org.الوصول إليه عبر الموقع مجال من مجاالت الكفاءة، ويمكن 

 وإنساني تنموي مشروع  حياةفي مراحل  1.2.7

عن كفاءات   األولالملحق تطبيق مجموعة كاملة من كفاءات إدارة المشاريع )راجع جب ي ؛إنجاح المشاريع التنموية واإلنسانيةعمال على  
ت العديد من المنظمات مخططات لدورة  عَ ضَ تحقيقًا لهذه الغاية، وو مراحل حياة المشروع.كافة بطريقة متوازنة خالل  (إدارة المشاريع
تحدد مراحل دورة حياة المشروع   حتى النهاية.ولتحديد مراحل مشاريعها من البداية  تلك المنظمات تستخدمها ، والتيحياة المشروع

 التسلسل المنطقي لألنشطة التي تحقق أهداف المشروع أو أغراضه.

http://www.pm4ngos.org/
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ُصورت دورة حياة المشروع بأنها  تصميم دورة حياة مشاريع وبرامج للمؤسسة العالمية للحياة البرية. في هذه الحالة، :، مثال9الشكل 
دورة المشروع وهو مثال واحد  سلسلة من الخطوات تتم في إطار 

  لنموذج دورة حياة مشروع.

تبنت منظمات تنموية وإنسانية أخرى فكرة دورات حياة المشروع 
الممثلة في تصاميم أخرى، بما في ذلك النماذج الدائرية، أو النماذج  

يختلف التسلسل الدقيق لمخططات   قد الخطية أو النماذج اللولبية الُمعدلة.
روع وصياغتها اختالفا كبيرا بين الصناعات  دورة حياة المش

وعند تجميع األنشطة في تسلسل   والمنظمات، وإن كان لها نفس الهدف.
 : رئيسدورة حياة المشروع، يستطيع مدير المشروع وفريق العمل ال

 تحديد المراحل التي تربط المشروع من البداية إلى النهاية. •

تنفيذها خالل   مشروعفريق عمل ال على  جبيتحديد العمليات التي  •
 مراحل دورة حياة المشروع. 

كيفية استخدام دورة حياة إدارة مشروع لوضع نموذج توضيح  •
 إلدارة المشاريع

حيث تؤدي  "القيود"تجسيد كيفية عمل المشاريع في بيئة من  •
التغيرات التي قد تحدث ألي قيد إلى تغييرات في معايير  

 المشاريع األخرى.

دليل المحترف إلدارة   مشروع حلانموذج مر  1-2-8

 Project DProمشاريع التنمية  

دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية  قطاع التنمية، فإن   مع إدراك أن هناك العديد من مخططات دورة حياة المشروع في منظمات
Project DPro دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية يمكن إدراج نموذج مرحلة  .يستخدم نموذجه الخاص بمراحل المشروع
Project DPro  يكون قائًما بذاته إن لم تكن دورة الحياة متوفرة داخل المنظمة.  قدفي دورة حياة المشروع القائم أو 

فال يمكنك البدء بمرحلة وإيقافها، ثم البدء   يجدر اإلشارة إلى أنه ليس من الضرورة تنفيذ المراحل تباعًا، وإنما تتفاعل مع بعضها البعض. 
 لتكييف في مجموعة مختلفة من المشاريع والقطاعات. يزيد ذلك من مرونة نموذج المرحلة وقابليته ل في المرحلة التي تليها.

إعداد المشروع، وتخطيط المشروع، وتنفيذ  و ،مراحل: التحديد والتعريف 5من  إدارة مشاريع التنميةيتكون النموذج المنق ح لمراحل  
 المشروع، وإغالق المشروع. 

  

 : نموذج مراحل حياة إدارة المشروع9الشكل 
Source: wwf.panda.org 
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 Project DProل المحترف إلدارة مشاريع التنمية دليمشروع في ال: نموذج مراحل 10الشكل 

م كبيرة  ةله أهميو، الوشام  ايكون النموذج متوازنً ل Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية نموذج مراحل مشروع  ُصم ِ
ولكن هذا التأكيد  ،المشروع ومراقبته وتقييمها ما تركز المنظمات التنموية بشدة على تصميم غالبً  .القطاعين التنموي واإلنسانيفي سياق 

   يطغى في بعض األحيان على أهمية المراحل األخرى في حياة المشروع.

التصميم،   علىاالستثمار  أال يقتصر يجب هذا ال يكفي لضمان نجاح المشروع.فإن وح أهمية تصميم وتنفيذ المشروع وبالرغم من وض
مراحل حياة  كل االستثمار "بمستويات متماثلة" في الموارد والجهود في  جب يوالتقييم القوي والمتماسك للمشروع فحسب، بل  السيطرةو

   المشروع.

 Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية  مشروع في المراحل 

حديد  تقوم فرق المشروع بتحديد الحاجات واستكشاف الفرص وتحليل بيئة المشروع وتصميم بدائل لت ،التحديد والتعريف في هذه المرحلة
ي والعملياتي ستراتيجالمشروع. ومن شأن مجموعة القرارات التي يتم اتخاذها خالل مرحلة تحديد وتعريف المشروع، تحديد اإلطار اإل

   .االذي سيعمل من خالله المشروع الحقً 

ين  رئيسال أصحاب المصلحةإعالم مشروع ويتم تحديد معالمه العامة وببدء الوهي المرحلة التي يتم فيها التصريح رسميًا  ؛إعداد المشروع
 خالل هذه المرحلة بإعداد هيكل حوكمة المشروع رفيع المستوى.  فريق عمل المشروعويقوم  بالمشروع.

 (MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم )

، تم إدراج المراقبة والتقييم والسيطرة كمرحلة Project DProفي اإلصدار السابق من دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية 
ضمن المراحل. بينما تم استبعادها في هذا اإلصدار ليشمل بدال من ذلك المساءلة والتعلم الُمدرَجيْن في كل مرحلة من مراحل  

هية وأدوات تُستخدم في أنشطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم )المطلوب القيام بها في كل  المشروع، لتقديم إرشادات توجي
مرحلة(. توضح تلك المقاربة المتكاملة بدقة مدى ضرورة عمل كل من مراحل المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم وإدارة  

 المشروع معًا لتحقيق مخرجات وغايات المشروع.
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من الوثائق الُمطورة في  ابدءً  تخطيط المشروع:
مراحل المشروع المبكرة، يقوم الفريق خالل  

مرحلة التخطيط بوضع خطة تنفيذ شاملة ومفصلة 
المراقبة والتقييم  وخطط تكميلية )ومراحل 

تقدم   (سلسلة اإلمداد وغيرهاو، والمساءلة والتعلم
تتم مراجعة هذه   أعمال المشروع.لكل نموذًجا 

رة حياة المشروع الخطط وتحديثها طوال فت
   لتعكس السياقات الُمتغيرة للمشروع.

يهدف العمل اليومي لتنفيذ   تنفيذ المشروع:
المشروع إلى قيادة وإدارة تطبيق خطة تنفيذ  

قيادة الفريق، والتعامل مع المسائل،   المشروع:
، ودمج العناصر  فريق عمل المشروعوإدارة 

  المختلفة لخطة المشروع بطريقة مبتكرة.

تشمل هذه المرحلة تنفيذ جميع  إغالق المشروع
أنشطة اإلغالق الالزم إنجازها عند نهاية 

المشروع، وتتضمن التأكد من تسليمات المشروع مع المستفيدين، 
استكمال األنشطة اإلدارية والمالية ووجمع الدروس المستفادة، 

 التعاقدية الخاصة بإغالق المشروع. 

ال  تنفيذه. ةتأتي مرحلة إغالق المشروع بعد مرحل مثال ذلك: -عد االنتهاء من مراحل أخرى  مراحل معينة من المشروع ب تُنَجز، وعموًما
تستمر أنشطة اإلغالق في الحدوث إلى نهاية مرحلة تنفيذ المشروع  يعني ذلك تجاهل إغالق المشروع حتى بعد استكمال مرحلة التنفيذ.

  .هوتنفيذ المشروع في مرحلتي إعداد المدرجةن مرحلة التحديد والتعريف م الذا ينبغي مراعاة بعض االعتبارات بدءً  ؛أو ما بعدها

 Project DPro: تفاعالت مراحل دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية 11الشكل  
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 بوابات القرار  1-2-9

تُشكل بوابات   .كفاءةلبوابات القرار أهمية كبيرة في إدارة المشاريع ب
سبب سير  تسويغ القرار مراكز المراقبة في المشروع، حيث يمكن 

العمل قدًما، وإحداث تغييرات على أساس المعلومات المتوفرة أو  
تطرح على  ، وسوفةفكر فيها بهذه الطريق إيقاف المشروع تماًما.

زلنا  ما وهل   ؟خترنا المشروع الصحيحانفسك األسئلة التالية: "هل 
 لتنفيذه؟"  ةالصحيح مقاربةنتبع ال

بوابات القرار أشكال مختلفة وعديدة، ويعتمد عدد بوابات القرار ل
البيئة التي  عن الفض الرسمية على طول مدة المشروع ومدى تعقيده، 

  يتم تنفيذ المشروع فيها.

 إدارة المشاريعينبغي ربط عملية بوابات القرار بمستويات تحمل 
. وتساعد حوكمة المشروع في فريق عمل المشروعوهيكل الحوكمة ل

توجيه ومساعدة مدير المشروع بشأن إجراء أية تغييرات أو اتخاذ  
مدير المشروع   ىعل بعض القرارات من خالل عملية بوابة القرار.

  ومتى أصحاب المصلحةشرك من ومعرفة من يُ  ،صنع القرار
في حالة وجود توضيح ما بشأن مستوى السلطة، وذلك ، يشركه

   وبالتالي تزداد فاعلية وكفاءة عملية بوابة القرار.

أصحاب  غالبًا ما يستغرق اكتشاف وإدارة مجموعة كبيرة من 
مما ينطوي  الر وقتًا طويمن خالل عدد من بوابات القرا المصلحة

وعلى الرغم من هذه    على مخاطر حدوث تحديات في التواصل.
التعقيدات والمخاطر، تساعد مزايا االنتقال التدريجي خالل بوابات  

 اآلتي:  القرار في

، ومبالغ كبيرة، الطوي وقتًاضمان عدم استثمار المنظمة  •
ين )المانحين، والشركاء  رئيسفي تطوير مقترحات لمشاريع تفتقر إلى التزام ودعم أصحاب القرار ال ها، ورأس مال عامليهاوجهود 

 .(المنفذين وصناع القرار داخل المنظمة

 فحصها طوال مراحل حياة المشروع.  عن الفضبفاعلية،  اتقدم إطاًرا لمراقبة المشروع، لتضمن وضع اآلليات واستخدامه •

كما   تقديم وجهات نظر متعددة وتشجيع الملكية الجماعية لهذا المشروع بمجرد بدء تنفيذه.مع  ،وم المشروعلمفه اراسخً  التدعم تحلي •
للحصول على   (ضمان حصوله على الدعم المطلوب )الداخلي والخارجيلتوضح العملية التي من خاللها يتم تدقيق المشروع 

 .يناريو "ُمتقن لكنه مرفوض"الموافقة النهائية على المشروع، وتفادي احتمالية وقوع س

 استشارة أصحاب المصلحة

بينما يقوم الفريق بإعداد الوثائق الخاصة بكل بوابة  
قرار )مثل: وثيقة حالة أعمال، وورقة المفهوم، 
وخطاب نوايا، ومقترح المشروع... إلخ(، يحتاج  

أصحاب المصلحة الستكشاف  الفريق إلى إشراك 
األسئلة المحورية ذات الصلة بالمشروع المقترح. 

 تشمل هذه األسئلة اآلتي:

هل تمت مراجعة نطاق المشروع وقبوله من قبل  •
 المستفيدين النهائيين من المشروع؟

هل يتسق الجدول الزمني المبدئي للمشروع مع   •
 توقعات وقيود أصحاب المصلحة؟

على حد أدنى من   هل وافق أصحاب المصلحة •
 متطلبات الجودة؟ 

هل تمت مراجعة نطاق المشروع المبدئي،  •
وجدوله الزمني وموازنته مع المنظمات التي  

 ستنفذ أنشطة المشروع؟ 

توفر هذه األسئلة وغيرها نقاط تحقق في مرحلة مبكرة 
من عملية تصميم المشروع والتي تساعد على ضمان  

 ئم. أن المقترح الرسمي للمشروع ممكن ومال
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متقن، لكن مرفوض" تتم عن طريق استخدام عملية بوابة القرار التي  إحدى "الممارسات الفضلى" المستخدمة إلدارة مخاطر سيناريو "

تستطيع المنظمات من خالل استخدام بوابات القرار تحديد سلسلة  تتكون من سلسلة من نقاط األذونات في مراحل مختلفة من المشروع.

أو  ،، أو جدوله الزمني أو موازنتههع، أو تعديل نطاقمن النقاط في المشروع تتطلب اتخاذ قرار باالنتقال الى المرحلة التالية من المشرو

  . تُبنى كل بوابة قرار متعاقبة على العمل الذي تم إنجازه في المرحلة السابقة.صراحةً  هإنهاء

، يتم تمثيل بوابات القرار من Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية ضمن سياق نموذج مراحل المشروع الخاص ب

 مثلثات بين مراحل المشروع. خالل  

  

 Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية : بوابات القرار في نموذج مراحل المشروع الخاص ب12الشكل 

 

 

تهدف بوابات   ؛ لذلك ن.ييرئيسال أصحاب المصلحةا للمشروع، وصعوبته وكما ذكرنا سابقًا، تختلف عدد بوابات القرار في المشروع وفقً 
وقد تكون هناك بوابات قرار أكثر  ا حول مكان وضع بوابات القرار.ا توضيحيً القرار في نموذج مراحل المشروع إلى أن يكون نموذجً 

ضمان  ما ينبغي توضيحه هو أن وجود نظام من بوابات القرار سيساعد على   وتكون هناك بوابات أقل لمشاريع أخرى. ،لبعض المشاريع
 ين. يرئيسال  أصحاب المصلحةعدم االستثمار في المشروع دون الحصول على قبول  

 يُساعد على:  (بداية كل سنة من تنفيذ المشروع :المثوضع بوابات قرار على فترات منتظمة في المشروع )

 يعالجها. التي  األصلية الحفاظ على تركيز المشروع على الحاجة  •

 مثال على سيناريو "ُمتقن لكن مرفوض" -بوابات القرار 

فعلى سبيل المثال: إذا كنت في مرحلة التحديد والتعريف وتسأل نفسك: "استثمرنا حتى هذه المرحلة الكثير من الوقت / المال /  

 . لقبول المشروع، أال يُشكل ذلك خطًرا كبيًرا؟"الجهد في تحديد وتعريف المشروع دون الحصول على أي ضمان 

هناك دائًما مخاطرة لدى أي منظمة ستستثمر موارد واسعة في مرحلة تحديد وتعريف المشروع ومن ثم يتبين أن المشروع لم  

 يَحَظ بالموافقة الرسمية. 

في أفضل األحوال، يقوم فريق المشروع بإعداد نظام يمكنهم من الحصول على مؤشر  واضح حول تلقي المشروع للدعم من  

 عدمه "قبل" استثمار موارد كبيرة في تحديد وتصميم المشروع. 

ت األلوف(  ترغب فرق المشروع في تفادي سيناريو "متقن، لكن مرفوض"؛ حيث تكون المنظمات قد صرفت آالفًا )بل عشرا

من األموال على أنشطة تحديد وتعريف المشروع، ولكن في النهاية ال يحصل المشروع على دعم أصحاب المصلحة  

 الرئيسيين )داخل المنظمة، أو في المجتمع، أو بين موظفي الحكومة أو من الجهات المانحة المقصودة(. 
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ضمان أن السياق واالفتراضات التي قادت إلى الموافقة على   •
 .ي البداية مازالت قائمةالمشروع ف

  أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعتوفير فرصة ل •
المشروع حسب التصور   ارين التخاذ قرار حول: استمررئيسال

إنهاء المشروع )والذي ال يُعد  و ،تعديل خطة المشروعو ،الحالي
وال  ُمجديًا، وال بالضرورة إخفاقًا إذا لم يعد التدخل مناسبًا، 

 . (ضروريًا

ثالث بوابات قرار وضعت لمشروع  )3الجدول   يُحدد المثال التالي
 بناء المراحيض في نهر دلتا خالل مرحلة تحديد وتعريف المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مرنة وقابلة للتكييف بوابات القرار: أداة 

خالل تقدم المشاريع في المراحل الخمسة، يفضل أن يقوم  
فريق المشروع بمراجعة تسويغ المشروع ومخططاته من 

خالل سلسلة من بوابات القرار الرسمي )تم تمثيلها كمثلثات  
في نموذج مراحل المشروع الخاصة بدليل المحترف إلدارة 

 (. Project DProمشاريع التنمية 

ند كل بوابة قرار، يتمتع فريق المشروع بفرصة التخاذ  ع 
قرار ما إذا كان التسويغ المبدئي لهذا المشروع ما زال  

صالًحا، وما إذا كانت هناك حاجة إلجراء تغييرات كبيرة،  
أو ما إذا كانت هناك حاجة لوقف استثمارات المشروع  

 تماًما. 

ار. في  كل منظمة ومشروع له مقاربة مختلفة لبوابات القر
المراحل األولى من المشروع يكون استخدام بوابات القرار 
أكثر شيوعًا. وتشمل أوراق المفاهيم ومقترحات المشاريع  

التي تضم وثائق المدخالت التخاذ قرار حول إمكانية 
االستمرار في المشاريع المحتملة. ويستحسن أيًضا تضمين  

 بوابات القرار في مراحل الحقة من المشروع. 

لى سبيل المثال: من المفيد أثناء مرحلة التنفيذ التأكد فع 
أحيانًا وبشكل رسمي من أن الحاجة التي يهدف المشروع  
إلى معالجتها ما زالت قائمة، وأن منطق التدخل ما زال  

 صالًحا، وأن خطط التنفيذ ما زالت دقيقة. 
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 القرار في مشروع بناء مراحيض في نهر دلتا بوابات 
 تأتي بوابات القرار أثناء مرحلة التحديد والتعريف على النحو التالي:  قد

 1بوابة القرار 

 مشروعالورقة مفهوم 

 

  ا بصفتك شريك تنفيذ، ينبغي عليك تقديم ورقة مفهوم إلى المنظمة الدولية غير الحكومية ُموضحً 
تؤدي   زمني للمشروع في إطار برنامج المنظمة.الجدول ال، والموازنة، واألوليةفيها األنشطة 

 ورقة المفهوم إلى وضع السيناريوهات التالية:

 قبول ورقة المفهوم الخاصة بك واالنتقال إلى المرحلة التالية من المقترح المطور بالكامل.  .(1

 رفض ورقة المفهوم الخاصة بك. .(2

 هوم الخاصة بك مع إدخال بعض التغييرات.قبول ورقة المف .(3

 2بوابة القرار 

 مقترح المشروع

 

وعادة ما   بمجرد قبول ورقة المفهوم األولية، يُحتمل أن يُطلب منك تقديم ُمقترح مطور بالكامل.
 سيناريوهات محتملة وهي:  3يشبه ورقة المفهوم، وفيه يحدث 

 .وتنفيذه إعداد المشروعإلى مرحلتي واالنتقال قبول المقترح،  .(1

 رفض المقترح.  .(2

 قبول المقترح مع إدخال بعض التغييرات. .(3

 3بوابة القرار 

 إذن الحوكمة

 

التي يقام فيها المشروع تصريًحا قبل بدء تنفيذ   (وطنيةالمحلية وال تطلب معظم الحكومات )
  هوالمفهوم وعناصريتعين على الحكومات عموًما الموافقة على موقع المشروع  المشروع.

 قبل االنتقال إلى المرحلة التالية. رئيسةال

 : أمثلة على بوابات قرار مشروع نهر دلتا3الجدول  

إغالق بوابات القرار الداخلية قبل االنتقال إلى  جبي داخل كل مرحلة بناًء على المشروع والمنظمة والسياق.تختلف بوابات القرار 
فريق عمل إذا ظلت بوابة القرار مفتوحة أثناء االنتقال إلى المرحلة التالية، فقد يؤثر ذلك على قدرة  المرحلة التالية من المشروع.

 م اتخاذها في المرحلة التالية.على استكمال الخطوات الالز المشروع

 : أمثلة على بوابات القرار الداخلية في مرحلة التحديد والتعريف 13الشكل 
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قد تستهلك الموارد والجهد في مرحلة إعداد فبوابة القرار مفتوحة،  إذا ظلت ،عدم الحصول على ترخيص حكومي في حالة :المث
تصريح حكومي يؤثر سلبًا على المشروع والمنظمة  الحصول علىفعدم  المشروع دون الحصول على موافقة فعلية الستكمال المشروع.

 .أصحاب المصلحةو

لذا ينبغي التفكير في تحديد بوابات القرار الداخلية الالزم  ؛المشاركين في كل بوابة قرار داخلية قد يتغيرون  أصحاب المصلحةكما أن  
 المطلوب استشارتهم خالل تلك العمليات.  أصحاب المصلحةإدراجها و

 

 كيف يتم تنظيم المراحل  1-2-10

سننتقل إلى كل مرحلة من مراحل تنمية إدارة المشاريع بالتفصيل، ونلقي الضوء على األدوات والعمليات الالزمة لتحقيق مخرجات كل  
 نموذج كل مرحلة:  مرحلة.

 يُلقي هذا النموذج الضوء على أهمية المرحلة ويقدم نظرة عامة عن المكونات األساسية الالزم مراعاتها أثناء تلك المرحلة.  مقدمة: •

   يتعين إنتاج مخرج ُمحدد في كل مرحلة في ضوء األدوات والعمليات الُمحددة. المخرجات األساسية: •

ت الروابط بين المرحلة السابقة والمرحلة الحالية وتُدرج أية اعتبارات تُلخص هذه المخرجا :ما المقصود بذلك في الواقع العملي •
 إضافية تتطلب مراعاتها أثناء تنفيذ المرحلة. 

 الوثائق واألدوات التي تساعد على استكمال عمليات المرحلة. جميعتُحدد  المدخالت: •

ف وتعرض أمثلة لجميع العمليات واألدوات من أجل تحقيق مخرجات المرحلة. العمليات: •  تُعر 

يتم عرض "قائمة مرجعية" في نهاية كل مرحلة لتلقي الضوء على بعض النقاط واألسئلة األساسية  القائمة المرجعية للنجاح: •
 المطلوب مراعاتها أثناء تلك المرحلة.

دليل ينبثق  تُقدم أمثلةً ملموسةً للشكل الذي تكون عليه األدوات والعمليات في الواقع العملي. ودراسات حالة ُمصغرة  اقصصً  ذكرنالقد 
  بعدد كبيرحتى تزودك  القطاعين التنموي واإلنسانيمن مجموعة مشاريع قائمة في  Project DProالمحترف إلدارة مشاريع التنمية 

 من وجهات النظر.

 

 رار الطوارئ بوابات ق

ستكون هناك ظروف يمكن أن تتغير فيها البيئات التشغيلية للمشروع بسرعة وتتطلب اتخاذ قرارات  لتحديد الكيفية التي يتم من 
خاللها استكمال المشروع. وهنا يأتي الدور الذي تلعبه بوابات قرار الطوارئ، حيث يتم وضع بوابات قرار الطوارئ إذا تطلب 

ذ قرار سريع بشأن استكمال مشروع، أو إغالقه. مثال: أين يحدث ذلك في بيئة النزاع، ومتى تتطور تلك األمر ضرورة اتخا
 الظروف، ومتى يصبح المشروع )و/أو أعضاء الفريق( مهدًدا بالخطر.  

صحاب  ولن يخضع هذا القرار دائًما لسلطة )تحمل( مدير المشروع. ينبغي على مدير المشروع العمل مع هيكل الحوكمة وأ 
 المصلحة لتحديد متى يتم مراعاة بوابة قرار الطوارئ، وهل ذلك ممكن. 
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 Project DProمحترف إلدارة مشاريع التنمية دليل المشروع في ال . مراحل 2القسم 

 

 تحديد وتعريف المشروع  2-1

 ما يتناوله هذا الفصل:

 تحديد الحاجات وتعريفها  ✓
 أنواع البيانات وجمع البيانات  ✓
 الحاجات المجتمعية األربع حسب تصنيف برادشو ✓
 باستخدام ُمخطط ڤن أصحاب المصلحةتحليل  تحديد و ✓
 الغايات شجرتا المشكلة و ✓
 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي ✓
 اإلطار المنطقي  ✓

 

 مقدمة  2-1-1

 

 مرحلة التحديد والتعريف  - Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية نموذج المراحل في  - 14الشكل 

تبدأ المشاريع كفكرة أو حاجة أو فرصة يتم تقييمها، وتحليلها وتطويرها إلى مشروع تتم إدارته من خالل دورة حياة المشروع. في خالل  
فإن الخطأ سيستمر   ،اسم "هل اخترنا القيام بالمشروع الصحيح؟" إذا أخطأنا في هذه المرحلةهذه العملية نبدأ باإلجابة على السؤال الح
  إلى طريقالنصف  ستقطعاختر المشروع الصحيح، وحتًما  أعمال المشروع بشكل جيد. جميعلوقت طويل، حتى إذا تم تخطيط وتنفيذ 

   النجاح.

إن هذا ليس هو   ا بالموافقة الرسمية على المشروع.لمشاريع، يبدأ المشروع رسميً في العديد من القطاعات التي تعتمد على ثقافة إدارة ا
يكون هناك العديد من السيناريوهات القائمة والمحتملة، حيث تبدأ حياة أي مشروع   قدحيث  .القطاعين التنموي واإلنسانيالوضع في 

   بمرحلة التحديد والتعريف.

ه، مع "كل شيء ُمبتكر يُخلق مرتين، مرة في العقل والثانية في الواقع المادي. ولكن المدخل إلى اإلبداع يبدأ بمجرد االنتهاء من التفكير في 
 رسم تصور للنتيجة المنشودة منه ووضع خطة عمل له".

 ستيفن كوفي -
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استثمار الوقت/الموارد/الجهد لتحديد الحاجات، واستكشاف الفرص، وتحليل بيئة المشروع،  :يتم خالل مرحلة تحديد وتعريف المشروع
ترتبط القرارات التي تتخذ خالل فترة مرحلة تحديد  للتدخل. مبدئيوبناء عالقات، وبناء الثقة، وتطوير الشراكات وتعريف بدائل إطار 

، وتعمل القرارات على تحديد اإلطار (يات القائمة )التنظيمية والبرمجية، والقطاعية، والوطنية وغيرها ستراتيجاإلوتعريف المشروع ب
  ا.العام للمشروع الذي سيتطور الحقً 

أحد أسباب األهمية البالغة لمرحلة تحديد وتعريف المشروع يتمثل في إتاحة الفرصة األكثر  
وكفريق مشروع،   أسئلة أساسية حول معايير المشروع. فاعلية من حيث التكلفة لإلجابة على

ستبدؤون بشكل جماعي ببناء أسس لمشروعكم من خالل عمليات عديدة تُحقق مخرجات  
 للمشروع. امبدئيً نهائية مما يضع إطاًرا منطقيًا وميثاقًا 

، فإن أسهل وقت إلجراء تغييرات على المشروع هو  15الشكل  وحسب ما هو موضح في 
تغيير األهداف، أو الجدول الزمني، أو   فريق عمل المشروعيسُهل على  ، حيثبداية المشروع

قت والموارد إلنجاز المشروع )إنفاق المال، واستهالك الو في تنفيذ الموازنة، "قبل" البدء
 .(أعمال المشروع

 عند البدء والوقت/التقويم. ،تقدم المشروع في دورة حياته، ستكون هناك فرص أخرى لمراجعة مسائل النطاق/الجودة، والموازنة/المواردل
معايير المشروع وتصبح  تزداد تكلفة تغيير (تخصيص الموازنات وبدء التسليماتوبدء األنشطة، وتنفيذ المشروع )توظيف العاملين،  في

التخاذ هذه القرارات خالل مرحلة تحديد وتعريف   ويعالجها مدير المشروع البياناتيجمع  أن  ينبغي ؛ولذلك .أصعبإدارة هذه التغييرات 
 . ستراتيجيةن المقاربة العامة لهذه المرحلة تقبل االستكشاف اإلبداعي، والعصف الذهني، والتصور ومناقشة اإلإ .المشروع

  

 المشروع مقابل التدخل

تُستخدم تلك المصطلحات كثيًرا في  
هذا الدليل بشكل متبادل. إذ أن  

المشروع هو تدخل ألنشطة يتم تنفيذها 
 "للتدُخل" في حالة أو سياق ما. 
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 التكلفة   كفاءةفرصة إدارة التغيير من خالل  - 15الشكل 

 

 المخرجات األولية  2-1-2

 أصحاب المصلحة تحليل  

ما لم تستغرق وقتًا في  أصحاب المصلحةيصعب حقًا إدارة وإشراك  ه.إخفاقلمشروع إلى نجاحه أو  أصحاب المصلحةقد تؤدي إدارة  
وتبدأ تلك العملية أثناء  ، وعن قوتهم ونفوذهم، واستكشاف أساليب متنوعة إلشراكهم.أصحاب المصلحةإجراء تقييم شامل عن هوية 
اإلدارة  ستراتيجيةوحينها يصبح التحليل نقطة انطالق إل وتحديد مدى قوتهم ونفوذهم. أصحاب المصلحةمرحلة التحديد والتعريف ب

 اإلشراك التي يتم تطويرها في المراحل الالحقة من المشروع.و

 اإلطار المنطقي للمشروع 

يُتيح فرصة و ساعدان في تحديد كيفية تحقيق األنشطة مخرجات وغايات المشروع.تن تييُمثل اإلطار المنطقي للمشروع عملية وأداة أساسي
ؤشرات المشروع ووسائل التحقق الُمستخدمة في إثبات صحة البيانات  لتحديد االفتراضات المتعلقة بالبيانات الموضوعية وتتضمن م

 الموضوعية خالل مراحل المشروع بأكمله.

 مقترح المشروع 

األمر الحصول   يحتاجسعلى استكمال المقترح،  الوعم  على األرجح يتم تقديم مقترح المشروع خالل هذه المرحلة للحصول على تمويل.
لنطاق المشروع  مبدئيبدء إجراء تحليل  من المهم جًدا   لعمل مقترح شامل ودقيق بقدر اإلمكان. وتطويرها على قدر كبير من المعلومات

ستحتاج أيًضا إلى التفكير بشأن    اعتبارات إغالق المشروع. عن الفضوميزانيته، وجدوله الزمني، ومخاطره، وقدرته على االستدامة 
القوة العاملة والمواد ألقصى حد ممكن، لتحقيق النجاح والفاعلية في تسليم وموارد اله المقترح من يحتاجلبات الفريق وتوفير ما متط

 المشروع. 
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 المبدئي ميثاق المشروع 

البشرية، وسلسلة  ، والموارد أصحاب المصلحةيتناول المخاطر و مبدئيستبدأ في بناء مشروعك خالل تلك المرحلة مع إجراء تحليل 
يستمر تطويره أثناء مرحلة  مبدئيينبغي أن تكون مخرجات تلك العمليات في شكل ميثاق مشروع  اإلمدادات، وقابلية االستدامة للمشروع.

 إعداد المشروع، ومقترح المشروع الذي سيتم تقديمه للحصول على تمويل. 

 

 المشاركون في هذه المرحلة  2-1-3

. وعلى الرغم من أن  اب المصلحةأصحفي مرحلة مبكرة من المشروع، تُتيح مرحلة التحديد والتعريف فرصةً لوضع مقاربة تشاركية مع 
 استخدام هذه المقاربة له عدة مزايا منها:  فإنالمقاربات التشاركية لمرحلة تحديد وتعريف المشروع تتطلب الكثير من الوقت والموارد، 

 .الخاصة بهم طويرللسيطرة على عمليات الت صحاب المصلحةإتاحة الفرصة أل •

 .الواردة من وجهات نظر متعددة والمالحظاتدعم تصميم المشروع باستخدام المعلومات  •

   .أصحاب المصلحةزيادة ملكية المشروع بين  •

قدر اإلمكان مع الوضع في االعتبار أنه قد ال يتم  أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعمن إدراج العديد من أعضاء  التأكد ينبغي
 المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم  من المفيد التأكد من أن مدير المشروع وفريق كثير من أعضاء الفريق.توظيف مدير المشروع وال

نقل المعرفة والمعلومات إلى مدير المشروع بفاعلية  عن ال فضمن العملية،   االصلة يشكلون جزءً  يالداخليين ذو أصحاب المصلحةو
في حالة دخول المشروع ضمن أحد البرامج الخاصة   رئيس ون لمدير المشروع دور وقد يك .إدارة المشاريعبمجرد توليه منصب 
البرامج بأكملها وتوفير إرشادات توجيهية لمدير المشروع والفريق وفقًا للتحليل  إستراتيجيةمة الغايات مع ءبالمنظمة لضمان مال

 والتقييمات عالية المستوى التي تُجرى خالل هذه المرحلة. 

كما يلزم   خالل هذه المرحلة، من الضروري إشراك فرق الدعم والفرق العملياتية في منظمتك. ()التقديرات مبدئيونظًرا لقيامك بتحليل 
لهؤالء الموظفين فائدة هائلة في   استشارة العاملين بسلسلة اإلمدادات والموارد البشرية والشؤون المالية خاصةً أثناء عملية كتابة المقترح.

 عندما يتعلق األمر بالوقت والموازنة والنطاق. أدقصول إلى تقديرات الو

 ة التحديد والتعريف( في مرحلMEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم )

 )المراقبة، والتقييم، والمساءلة، والتعلم(

إلشراك فريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم )أو جهات التنسيق( في هذه المرحلة أهمية كبيرة جًدا. وسيتعاون مدير المشروع 

اء الكثير من عمليات التحليل تحديًدا خالل هذه  مع فريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم طوال مراحل المشروع، لكن يتم إجر

لثبوت   للحاجات وتحقيقات  تقييمات  نظًرا إلجراء  أهمية خاصة  الفريق ومخرجاته. ولهذا  قبل  من  المساعدة  تتطلب  التي  المرحلة 

لمنطقي، للتأكد  صحتها، فضال عن تطوير المشروع. كما يتم إشراك الفريق للمساعدة في تطوير مؤشرات التحقق من صحة اإلطار ا

من الوصول إلى منطق سليم، كما أنهم يضطلعون بدورهم في اختبار االفتراضات والتأكد من أن الوسائل المستخدمة للتحقق ذات 

 فعالية.
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 ما المقصود بذلك في الواقع العملي  2-1-4

 أصحاب المصلحة حشد الموارد ومشاركة  

م ومعايير في بعض األحيان يُشير الواقع الُمتمثل في هذه المرحلة إلى أن الوقت الالزم لتحديد المشروع محدود للغاية، كما أنه يحدد تصمي
 لهذا السبب من الضروري اتباع مقاربة مهيكلة لتحديد وتعريف المشروع، وتعبئة الموارد الالزمة للقيام بذلك. نطاق العمل.

يمكن تسهيل مرحلة تحديد وتعريف المشروع من  لمشروع.ا في هذه المرحلة لضمان نجاح  أصحاب المصلحةومن الضروري إشراك 
   لى تعزيز قبول التدخل وتحديد األولويات في مرحلة مبكرة.خالل عملية تشاركية تهدف إ

أصحاب  التعاون والتنسيق بينك وبين  مقاربةخالل هذه المرحلة في أن تكون هناك سابقة ل أصحاب المصلحةتتمثل إحدى فوائد إشراك 
عندما   والمالحظات، وتتضمن آليات للمشاركة إستراتيجيةدة وأن تكون عملية اإلشراك ُمتعَم   ينبغي المشروع. فترة حياة طوال  المصلحة

تستغرق الكثير من الوقت، إال أنها تفوق إلى حد بعيد  أصحاب المصلحةفي حين أن السياسة التشاركية إلشراك  يكون ذلك ممكنًا.
 التحديات، خاصة عند وصولك إلى مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع.

 بوابات القرار

في جميع مراحل المشروع، وبخاصة في مرحلة التحديد والتعريف. في هذه المرحلة، يتم وضع أساس   أمًرا ضروريًا تُعد بوابات القرار
   ثر تراكمي يؤثر على نجاح المشروع أو يظل مالزًما له في كل مراحله.أللمشروع، ولذا فإن وضع أساس خاطئ في هذه المرحلة يؤدي إلى 

  في العملية أنك تسلك الطريق الصحيح في القيام بالمشروع الصحيح. أصحاب المصلحةوإشراك رسمية اليضمن إنشاء بوابات القرار 
 اآلتي:تشمل بعض األمثلة على بوابات القرار خالل مرحلة التحديد والتعريف 

المشروع اإلعالم عن معايير  ، والمستفيدين.أصحاب المصلحةللتحقق أن هناك حاجة تُمثل أولوية للمجتمع، و تقييم الحاجات: •
 . أصحاب المصلحةمن خالل البيانات والتغذية الراجعة الُمستمدة من 

من  يتضح  (الجهة المانحةو)المنظمة، وفريق البرنامج،  أصحاب المصلحة يحددللمشروع أوليًا عرض مفهوًما ت ورقة المفهوم: •
 كان المشروع يفي بالمعايير لالنتقال إلى مقترح المشروع. ما إذا خالله 

يُحدد العناصر عالية المستوى للمشروع ويتضمن: نطاق العمل، والموازنة، واإلطار الزمني، والمخاطر،  مقترح المشروع: •
 هدف الحصول على تمويل. ب ة وذلك لتدخل، ومتطلبات المواردا، ومنطق أصحاب المصلحةو

نوع المشروع ومدى تعقيده باإلضافة إلى اإلطار  وذلك حسبباإلمكان إدراج بوابات قرار إضافية في هذه المرحلة  مراعاة أنه ينبغي
 ومن ثم تقديمه. (الزمني بين فكرة المشروع المبدئية )أو طلب تقديم ُمقترح
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 المدخالت  2-1-5

ما يلي بعض تلك الوثائق  خالل مرحلة التحديد والتعريف.ستحتاج إلى مجموعة متنوعة من الوثائق والمعلومات لالنتقال بنجاح 
 والمعلومات: 

 فكرة المشروع/مفهوم •

 شروط مرجعية من طلب تقديم مقترح  •

 دروس ُمستفادة من المشاريع السابقة والمشابهة  •

 نظرية تغيير البرنامج  •

في حالة استجابتك بصفتك شريك تنفيذ لطلب تقديم مقترح   مثال ذلك: على نوع المشروع الذي تحدده وتعرفه. ةتعتمد المدخالت المتوفر
،  بشكل مبدئيوحينها يتم تحديد المشروع  ما من قبل منظمة دولية غير حكومية أو جهة مانحة، ينبغي أن تسترشد بشروط مرجعية محددة.

 الحصول على مزيد من التفاصيل عن المعايير الخاصة بدورك في عملية التدخل.  عن  الفض معرفة بيانات ُمحددة  األمر منك يحتاجو

ستحتاج إلى تحديد وتصميم المشروع منذ البداية وحتى النهاية، بما في ذلك كل مكونات  فوخالفًا لذلك، فإذا كنت الُمتلقي لمشروع المنح، 
 المزيد من االستكشافات والمواصفات لتفاصيل المشروع.  ولربما تبتكر، في هذه المرحلة، فكرة عامة تتطلب المشروع.

كافة المشاريع، بالرغم من أن نوع المشروع الذي تقوم بتنفيذه سيحدد مستوى  في لن تتغير العمليات الُمستخدمة في هذه المرحلة 
  المعلومات والتفاصيل التي تحتاج إليها من أجل إقامة مشروع في هذه المرحلة.

 العملية  2-1.6

 الحاجات تحديد 

فريق عمل وفيها ينبغي أن تبدأ عملية تحديد وتعريف مشروع ما ب
المسؤول عن جمع البيانات والمعلومات لتحديد حاجات المجتمع   المشروع

على   جمعتهاأال تقتصر البيانات التي  ينبغي في منطقة التدخل المحتملة.
كما أن هناك الكثير من   النظر في المسائل المتعلقة بحاجات المجتمع.

العوامل المطلوب مراعاتها عند استكشافك لحاجات المجتمع المساهم في  
 تشمل تلك العوامل:  ة اإلطار الذي يعمل خالله المشروع.صياغ

الخدمات الحالية الُمقدمة في المنطقة )سواء من خالل المجتمع    •
 .(نفسه أو منظمات أخرى

 المشاركين في المشروع.  أصحاب المصلحة •

 . نقاط القوة واألصول لدى المجتمع •

 .الوطني والقطاعييات على المستوى  ستراتيجاألهداف واألغراض واإل •

 ورقة المفهوم 

هي وثيقة مبدئية تُحدد فكرة المشروع ويمكن  
استخدامها داخليًا وخارجيًا. في هذه المرحلة،  

يمكنك تسليم ورقة المفهوم إلى أصحاب  
المصلحة الداخليين في منظمتك أو الجهة المانحة  

أو منظمة دولية غير حكومية استجابة لطلب 
تقديم مقترح. تُشكل ورقة المفهوم أداة رائعة 

في بدء تأطير وتحديد المشروع خالل  تُستخدم 
 هذه المرحلة



 

 49صفحة  

راد، أو  يمتلك الناس )كأف قد ويتمثل أحد التحديات التي تواجه جمع البيانات في أن هذه العملية قد تكون على درجة عالية من الموضوعية.

وكنتيجة لذلك،   "كحاجة"، وما هو ليس كذلك.تحديده أفكاًرا مختلفة اختالفًا جذريًا عما ينبغي  (أعضاء في المجتمع أو جماعات المصالح

 .ا على الجهة التي يتم التشاور معها والمقاربة المستخدمةا اعتمادً الحاجة في موقع واحد إلى نتائج مختلفة كثيرً تحديد تؤدي عملية  قد

 

 جمع البيانات 

كما أن هناك بعض   لن تقتصر البيانات التي تقوم بجمعها، خالل تلك المرحلة على حاجات وأولويات المجتمع الُمستهدف أو المستفيدين.
قد تضم بعض هذه   المعلومات األخرى التي عليك الحصول عليها في هذه المرحلة من المشروع وبذلك تحصل على فهم شامل للسياق.

 البيانات:

 البيئة القانونية والتنظيمية  •

 الظروف والمعايير االجتماعية والثقافية  •

 البنية التحتية المتوفرة والمطلوبة  •

 نقاط القوة لدى المجتمع والفرص والرؤية •

 المادية /البيئة البيولوجية •

 شبكات المنظمات  •

 اإلنجازات والقدرة •

قد   مثال ذلك:  لجمع البيانات، مع مراعاة أنك قد ال تمتلك الكثير من الموارد للعمل من خاللها.يوجد العديد من األساليب التي يمكن اتباعها 
ال يكون لديك موازنة مخصصة لتنفيذ عملية جمع البيانات الكاملة أو قد ال يكون لديك الكثير من الموارد البشرية الستغاللها في عملية 

 قيود عند تحديد المصادر أو األساليب التي ستستخدمها في جمع البيانات. عليك مراعاة تلك ال ينبغيكما  جمع البيانات.

 قبل البدء في عملية جمع البيانات، ينبغي تطوير خطة تحتوي: 

 القصد من جمع البيانات •

 إلجراء عملية جمع البيانات ةالموارد المتوفر •

 الموارد البشرية المطلوبة  •

 تقييم الحاجات /اناتاإلطار الزمني المتوفر إلجراء عملية جمع البي •

مجرد فكرة في هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من البيانات   هال يتعدى المشروع كون لنستعين بمثال مشروع بناء المراحيض في نهر دلتا.
ي تنمية لتساعدهم في معرفة كيفية البدء ف فريق عمل المشروعوالمعلومات للتأكد من أن هناك "حاجة" له وتوفير المعلومات الالزمة ل

 المشروع. 

كما أن    لتحديد المعلومات والبيانات المطلوب جمعها إلجراء تقييم الحاجات. ةلومهيك ةبسيط  مقاربةباإلضافة إلى أنها توفر  4الجدول 
التركيز على عملية جمع البيانات قدر المستطاع على أن تكون   ينبغيلذا  ؛الوقت والموارد في هذه المرحلة من المشروع محدودة للغاية

 فعالة من حيث التكلفة والموارد.

  

 (( وتحديد الحاجاتMEAL) )المراقبة، والتقييم، والمساءلة، والتعلم

أو جهة التنسيق بتنسيق  وثيق مع مدير المشروع والفريق خالل تلك المرحلة. ينبغي لعملية جمع البيانات أن تشمل    MEALيعمل فريق  

 أو ممثليها.  MEALالتعاون مع فريق 
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 ما الذي ينبغي معرفته؟ 
من أين  /ةمن أي جه

يمكننا الحصول على  
 المعلومات؟

ما نوع الموارد البشرية  
 المطلوبة؟

ما نوع الموازنة  
 المطلوبة؟

ما نوع اإلطار الزمني  
 المطلوب؟

الجمعيات المحلية  
والحكومات المحلية  

 والجهات الفاعلة األخرى 

االجتماع مع  
التعاونيات  /الجمعيات 
 األهلية 

وكيل ميداني من ذوي  
 ةالخبر

  التغذيةو نتقاالتاال
 والمستلزمات المكتبية

 زيارة ميدانية لمدة يومين

كيفية التخلص المنزلي  
 من النفايات

األسر والجمعيات  
 والتعاونيات األهلية

وكالء ميدانيون لزيارة  
 رسَ األُ 

  التغذيةاالنتقاالت و
 والمستلزمات المكتبية

 زيارة ميدانية لمدة أسبوع

كيفية التخلص من  
 صناعيًا /النفايات تجاريًا

المجتمع   تواصل معال
 والتحدث مع أعضائه.

وكيل ميداني من ذوي  
 ةالخبر

  التغذيةاالنتقاالت و
 والمستلزمات المكتبية

 زيارة ميدانية لمدة يومين

 التخطيط لجمع البيانات الخاصة بمشروع بناء المراحيض في نهر دلتا - 4الجدول 

خاص  ال عمل ال، ونطاق (ُمحدد )فهم الحاجات قصدفي الواقع، هناك حاجة إلى إدارة  .اُمصغرً  مشروعًاينبغي اعتبار عملية جمع البيانات 
 والموازنة واإلطار الزمني. 

ويؤدي اإلخفاق في تخطيط عملية جمع البيانات على النحو المالئم إلى عملية غير فعالة يتم من خاللها جمع البيانات الُمتعلقة بفكرة 
 الفريق عن توفير المعلومات األساسية ذات األهمية الكبيرة في تحديد حاجات التدخل. قد يغفل المشروع أو 

 أنواع البيانات 

الُمسوحات،  والمعلومات المتاحة من خالل مصادر منشورة وغير منشورة، بما في ذلك دراسة األعمال السابقة،  :البيانات الثانوية
  الحكومية. هيئاتالمنظمات الدولية والووكاالت األمم المتحدة، ووالتقييمات، والتقديرات، والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية، 

إلى البيانات  ولسوء الحظ، فإن الوصول  تكون البيانات الثانوية فع الة من حيث التكلفة وينبغي أن تكون المصدر األولي لبيانات التقييم. قد
ا في بعض األحيان للتحقق من  إن جمع بعض البيانات األولية قد يكون ضروريً  تستلزم توخي الحرص عند تفسيرها.هي الثانوية محدود و

بيانات  قد تكون البيانات الثانوية إما و  .الللسياق المحدد، أو للحصول على معلومات أكثر عمقًا وتفصي ومالءمتها موثوقية البيانات الثانوية
 .كمية أو نوعية

  

 قييمات بيانات البرنامج والدروس الُمستفادة والت

إذا كان المشروع يمثل جزًءا من البرنامج، فقد تكون هناك معلومات وبيانات متوفرة يمكن استخدامها في تحديد الحاجات والتحقق  

 من صحتها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض مقدار البيانات المطلوب جمعها، شريطة أن تكون البيانات مناسبة وذات صلة. 

قييمات المتحصل عليها من المشاريع السابقة أحد أهم األدوات المستخدمة في جمع البيانات خالل عملية تُعد الدروس الُمستفادة والت

التحديد والتعريف طالما كانت مناسبة. ينبغي االستفادة من تلك التقييمات والدروس الُمستفادة في المشاريع المستقبلية التي عادةً ما  

 ستخدمة في المشروع الجديد.  تحتوي على بعض البيانات والمعلومات المُ 
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 نقاط الضعف  نقاط القوة 

ا باستخدام البحث في يمكن تحقيق تكلفة فعالة نسبيً  •
 أو السجالت. /اإلنترنت و

القليل من الموارد البشرية بغرض تخصيصها   يحتاج •
 للمشروع. 

استغراق القليل من الوقت لعقد مقارنة بين جمع  •
 . البيانات األولية والثانوية

 الحصول على المعلومات الحديثة.صعوبة  •

صعوبة  عدم إنشاء جميع المصادر الطريقة نفسها.  •
استخدام الموارد المعتمدة والموثوقة من قبل األفراد 

 غير المتمرسين في أساليب البحث التقليدية.

 نقاط القوة والضعف للبيانات الثانوية 5الجدول 

 

في الحاالت التي ال توفر فيها المصادر الثانوية معلومات تقييم كافية، يمكن للمنظمات جمع البيانات عن طريق   :البيانات الكمية األولية
ي )االستبيانات، و لتي تركز على المعلومة المعدودة،  ا (المعياريةالرصد ، واالختبارات وأدوات استطالعات الرأيأساليب التقييم الكم 
   والتي تخضع للتحليل اإلحصائي.

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

تمكن من  إنها تتسم البيانات الكمية بالمرونة من حيث  •
تعميم  من الحصول على أكبر عدد من االستجابات و 

 النتائج.

وفي حالة صياغة األسئلة واإلجابات بطريقة جيدة،   •
 نتائجها إلى التحيز الشخصي. فإنها ال تميل في 

يمكن استخدام المقاربات القياسية، ويمكنك مقارنة  •
 نتائجها بالبيانات األخرى.

 تفتقر البيانات الكمية إلى التعمق في الحالة  •

وضع السياقات صعب خاصة إذا كانت األسئلة   •
 قياسية. (ُمجيبالالُمقدمة إلى )واإلجابات 

 نقاط القوة والضعف للبيانات الكمية األولية  6الجدول  

 

خالفًا لمقاربات البيانات الكمية، تسعى المقاربة النوعية للحصول على خبرة المشاركين باستخدام الكلمات،  : البيانات النوعية األولية
نهاية   ي. غالبًا ما يتم جمع البيانات النوعية كسرد ذ(البيانات ومقدمالصور واألجسام )وحتى التلميحات غير اللفظية التي يقدمها و

 واالختبارات التي تحتوي على أسئلة وإجابات.  استطالعات الرأي، وةالتقليدياالستبيانات  بخالفمفتوحة، 

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

توفر طائفة واسعة من المعلومات على أساس خبرة   •
 . الُمجيب

قًا مقارنةً  معلومات وتغذية راجعة أكثر تعم  توفير  •
 .بالبيانات الكمية

في زيادة فهم السياق من   فريق عمل المشروعمساعدة  •
 .خالل خبرات الُمستجيبين، وتوفير تفاصيل

 تعميمها. وال ال يمكن توسيع نطاقها  •

 تتطلب فترة زمنية مناسبة ومصادر للقيام بالتنفيذ.  •

فريق جمع البيانات المعرفة والقدرة  امتالكتطلب ت •
 على تنفيذ األساليب الُمعتمدة على جمع البيانات الكمية.

 نقاط القوة والضعف للبيانات النوعية األولية  7الجدول 

 

من المشروع.  يتعين موازنة نقاط القوة والضعف الموجودة في كل أسلوب ُمتبع مقابل الوقت والموارد المتوفرة لديك في هذه المرحلة 
هناك العديد من اآلراء التي تُشير إلى أن أفضل   والمقاربات لجمع المعلومات. (ينبغي أن تراعي اختيار أنسب األدوات )وأقلها تكلفة

 أساليب مختلطة لجمع البيانات

يتكون هذا األسلوب من مجموعة من البيانات  
األولية، والبيانات النوعية األولية وفي  الكمية 

بعض األحيان مصادر بيانات ثانوية تُقدم  
مقاربة األسلوب الُمختلط أساسًا قويًا لفحص  

 البيانات من منظورات متنوعة. 
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غالبًا ما يُنَظر إلى  مثال ذلك: ف ولكل أسلوب قصد ونقطة قوة. أفضل أسلوب كمي أو نوعي، أولي أو ثانوي. يلجمع البيانات ه مقاربة
إلجراء دراسة  ةالموارد المتوفروال برغم ذلك، قد ال يمتلك فريق مشروع القدرة  أفضل من البيانات الثانوية. االبيانات األولية على أنه

   كمية كاملة.

 

 البيانات النوعية األولية  البيانات الكمية األولية البيانات الثانوية 

 السابقةمراجعة األعمال   ✓
 مراجعة السجالت  ✓
 اإلحصاءات الموجودة  ✓
 المؤشرات  ✓
 الوثائق الحكومية ✓
وثائق أخرى لمنظمات غير  ✓

 حكومية

المعرفة، والممارسة، واستبيانات   ✓
 التغطية 

 االستبيانات األسرية  ✓
 االختبارات واالستبيانات الموحدة  ✓
 (أدوات الرصد الموحدة )القياسية ✓
)قياسات مترية وروبثالقياسات األن ✓

 ( جسم اإلنسان

 العصف الذهني ✓
 مخططات االنجذاب  ✓
 مجموعة التركيز ✓
 الروايات التاريخية  ✓
 الجداول الزمنية ✓
 تخطيط المحليات ✓
 المقابالت شبه الُمهيكلة ✓
 ين رئيسمقابالت المرشدين ال ✓
 تمارين التصنيف  ✓

 أنواع البيانات - 8الجدول  

 

يستغرق جمع البيانات األولية   قدبينما يمكن استهداف جمع البيانات األولية على وجه الخصوص لتلبية حاجات معينة لمشروع مقترح، فإنه 
لذلك، توصي العديد من المنظمات أن تعتمد الجولة األولى   أنه يتضمن مشاركة العديد من األشخاص.  عن الفض الكثير من الوقت والمال، 

 انوية.التقييم على البيانات الثانوية، وأن تستخدم الجوالت الالحقة أساليب جمع البيانات األولية لسد الثغرات التي ال تغطيها البيانات الثمن 

تتسبب  وعالوة على ذلك، بينما تشير التصورات في كثير من األحيان إلى أن البيانات النوعية أقل متانة من البيانات الكمية، غالبًا ما 
ية بمخاطر رفع توقعات المجتمعات المحلية والشركاء، و تكون البيانات النوعية متينة إذا ُخططت  قد تكون مكلفة للغاية. قدالمقاربات الكم 

 تكشف عن رؤى توضح األسباب الكامنة وراء االتجاهات التي تم تحديدها من خالل المقاربات الثانوية والكمية. قدونُفذت بخبرة، و

، في نفس عملية جمع البيانات، صورة أكثر  (من األدوات النوعية والكمية  اليوفر مزيج من األساليب الثانوية واألولية )متضمنًا ك قد 
  وفي النهاية فإن األمر كله يتعلق بصنع القرارات. يمكن من خاللها صنع القرارات. الوتكام  الشمو

إذا لم تكن هناك   تطرح على نفسك هذا التساؤل "كيف سيتم استخدام هذه البيانات؟" أن ينبغيقبل البدء في جمع المعلومات والبيانات، 
أال تضيع في جمع البيانات في   ينبغيالوقت والموارد ثمينة للغاية في هذه المرحلة و عدم المتابعة. ينبغيإجابة مقبولة على هذا السؤال، 

نات كثيرة وُحفظت في مستندات كبيرة، وال يتم الرجوع إليها، فوضعت على  هناك العديد من عمليات التقييم التي جمعت بيا حد ذاتها.
تتسبب في   قد، كما أصحاب المصلحةفي حياة  التكون تدخ قدتعد هذه الوثائق سوء استخدام للموارد، و  الرف "حتى تراكم عليها الغبار".

 و/أو المستفيدين.المهمين توقعات كاذبة، تُفسد العالقات مع الشركاء 
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 كلما بدأت في عملية جمع البيانات، ضع األسئلة التالية في االعتبار حتى تتمكن من تحديد نوعية البيانات التي تحتاج إليها وإلى معرفةو

 األساليب المطلوب اتباعها: 

 حتاج إلى الحصول عليها؟ أما البيانات التي  ✓
 مصادر موثوقة أخرى يمكنني استخدامها؟هل توجد   ما المصادر الُمستخدمة للحصول على تلك المعلومات؟ ✓
 ؟الخاصة بالمشروع صنع القراركيف يمكن لتلك المعلومات أن تساعدني في عملية  ✓
 نه من إجراء عملية جمع البيانات بفاعلية؟هل يمتلك فريق جمع البيانات الموارد البشرية والتقنية التي تمك ِ  ✓
 شاريع أو برامج أخرى؟هل يمكن استخدام المعلومات التي حصلت عليها في م ✓
 كيف يتم تحليل البيانات ومتى ومن قبل من؟ ✓
 ؟جمعناهاكيف يمكننا إدارة وكتابة تلك المعلومات والبيانات التي  ✓

 

 تثليث البيانات 

فة  المقاربات التي تحد من عدم الموضوعية في تحديد المشكلة وتعمل من خالل وجهات نظر مختلإحدى تُعتبر مقاربة "تثليث" البيانات 
في حال   مثال ذلك: ل التحقق من صحة البيانات عن طريق التحقق من أكثر من مصدرين.يُعد التثليث تقنية قوية تَُسه   للحاجات "الحقيقية".

واحدة لجمع البيانات، فإن اإلغراء هنا يدفع إلى االعتقاد بأن تلك االستنتاجات قوية. وإذا استخدم  (استخدام الدراسة لوسيلة )منظور
لإلجابة على سؤال ما،   (، فإن النتائج تتعارض فيما بينها. ولكن عند استخدام ثالث وسائل )وجهات نظر(حقق وسيلتين )منظورينالمُ 

، يُدرك الُمحقق أنه يحتاج  الثالث نتائجالومن ناحية أخرى، إذا تعارضت  يصبح األمل معقوًدا على توافق نتيجتين من بين النتائج الثالثة.
 هما. اغة السؤال، وإعادة النظر في الوسائل الُمتبعة أو كالإلى إعادة صي

ويمكن للباحثين من خالل الجمع بين العديد من وجهات النظر والوسائل التغلب   الوثوق بنتائج الدراسة وصحتها. إلىتثليث البيانات  يؤدي
مما يزيد من مصداقية النتائج  -مراقب واحدة التي نتجت عن اتباع وسيلة واحدة ووجهة نظر   لشاكمعلى نقاط الضعف والتحيزات وال

 وصحتها. 

تتمثل أحد طرق استخدام التثليث في عملية تحديد الحاجات في استخدام مقاربة جوناثان برادشو، عالم االجتماع األمريكي، الذي يعتقد أن   
أنواع الحاجات يُشير إلى وجودة حاجة  كل عمليات تقييم الحاجات ينبغي أن تستكشف أربعة أنواع من حاجات المجتمع وأن وجود 

   "حقيقية".

 والُمعَبر عنها، والمعيارية، والنسبية.  ،الحاجات المحسوسة اآلتي: تشمل فئات الحاجة المجتمعية األربع حسب تصنيف برادشو

وتركز على أفكار المجتمع وأحالمه، وما يعتقد المجتمع أنه أولوية. قد تكون الحاجة المحسوسة غير   - الحاجات المحسوسة •
تتأثر الحاجة المحسوسة بمعرفة الفرد وتوقعاته التي قد تكون غير   عنها بشكل أفضل بكلمة "رغبة" موضوعية ويمكن التعبير

ر األمهات عن عدم رضاهُن عن الفوضى والظروف الَمَرِضي ة التي تنتُج عن قلة  تُعب  قد :المث واقعية و/أو فوق قدرته المادية.
   ئل الموجودة لتغيير الوضع الحالي.ولكن قد ال تعلم األمهات البدا -خدمات الصرف الصحي 

ويطرح هذا السؤال: ما المجتمع الذي يبرز من   يتم استكشاف هذا النوع من الحاجات من خالل المراقبة. - الحاجات الُمعبر عنها •
  تلك الحاجة.تعتبر قوائم االنتظار الطويلة للحصول على خدمة ما مؤشًرا على أن المجتمع يُعطي األولوية ل :المث خالل تصرفاته؟

ومع ذلك، قد ال يمكن في   وفي بعض األحيان، تتسق الحاجات الُمعبر عنها مع ما أعرب عنه المجتمع من خالل حاجاته المحسوسة.
نتيجة لضغوط سياسية أو ثقافية، أو أن أحًدا لم يطلب تلك   (بعض األحيان تحديد هذه الحاجات بشكل ملموس علنًا )كحاجة محسوسة

أماكن  تحدد ولكنها بدأت اآلن  ،ربما لم تُعرب األسر لفظيًا عن استيائها من عدم وجود خدمات صحية مثال ذلك: الحاجة من قبل. 
 . (ر القمامةفَ التخلص من فضالتها )حُ 
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يتم في  يتم مقارنة الوضع الحالي وفقًا لمجموعة من المعايير المهنية أو المختصة. اتفي هذا النوع من الحاج - الحاجات المعيارية •
قد يشير   :المث لخ. فإ ... مهندسين، وعاملين في مجال الصحة العامةوأطباء،  – أو خبير تقنيالغالب تحديد هذه الحاجات من قبل 

 ق المعدالت القياسية التي وضعتها وزارة الصحة. خبير في الصرف الصحي إلى أن معدالت الغائط في المياه المنزلية تفو 

مقارنةً بين الوضع الحالي للمجتمع ووضع اآلخرين. تتمثل أحد االستخدامات    اتيعقد هذا النوع من الحاج - الحاجات النسبية •
أن الحاجة مفهوم   كما تنطوي هذه المقاربة على األكثر شيوعًا لهذه المقاربة في مقارنة قدرة الناس في الحصول على الموارد.

يمكن ألعضاء تعاونية الصيد أن   مثال ذلك:أن يتم في سياق المقارنة بين الناس.  يجبنسبي، ولذا فإن أي نقاش حول الحاجة 
 مما لديهم.   مستوى يالحظوا أن الثروة السمكية في بلدة مجاورة توجد بها مرافق صرف صحي أعلى

 

 

 

 فئات الحاجة المجتمعية حسب تصنيف برادشو -16الشكل 

 

في كثير من  تقوم المنظمات باستكشاف حاجات مجتمع ما، يتمثل التحدي في ضمان أن عملية تحديد الحاجات دقيقة وصادقة.عندما 
األحيان، قد تكون الفكرة موجودة لدى األفراد والجماعات بناًء على مالحظاتهم وخبراتهم حول نوع المشروع أو الخدمة التي تفضلها  

ج المنظمات التنموية إلى تجنب مشاركة األولويات مع المجتمع قبل أن تُحدد حاجاتهم نتيجة ألنهم قد يقدمون لذا تحتا منظمة تنموية معينة.
إذا كان من المعروف أن المنظمة التنموية تقدم الدعم لمشاريع المياه في المقام   :المث  إجابات تضمن اختيارهم في المشاركة واالستفادة.

مشروع  -والحلول بطريقة تناسب التدخالت المحتملة التي تفضلها المنظمة التنموية  لشاكمالمشاركون في المشروع عن اليعبر األول، 
 لمياه. ا

 التحقق من الحاجات 

تنفيذ مشروعك في إطار برنامج ما أو من خالل طلب تقديم مقترح ما، إلى تحديد مفهوم المشروع بشكل يعزى السبب وراء  
ُمسبق. وفي هذه المرحلة، لن تكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم كامل للحاجات، ومع ذلك، سيكون من المفيد زيادة تحديد الحاجات  

الُمستهدفين والتحقق منها عن طريق إجراء عملية التحقق من الحاج المتعلقة بالمستفيدين  المعلومات  تحتاج إلى جمع  ات. وقد 
 والسياق الذي تعمل فيه لضمان إمكانية استمرار المشروع واستمرار صالحية الحاجات التي تم تحديدها ُمسبقًا.
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 تحليل الحاجات 

، بينما يهدف تحليل البيانات  األسئلةف موسع للمعلومات وجمعها حول عدد كبير ومتنوع من القصد من عملية جمع البيانات هو استكشا
وعند تحديد حاجات المشروع وتعريفها، ستتمكن من   إلى تنظيم وفحص البيانات حتى يمكن بعد ذلك استخالص المعلومات المفيدة منها. 

 الي، وتحليل الوضع المستقبلي.تقسيم تحليل الحاجات الخاصة بك إلى فئتين: تحليل الوضع الح

التي يواجهها   لشاك مما ال  ما الظروف السائدة في المجتمع اآلن؟ ما الوضع على أرض الواقع اآلن؟ أين نحن اآلن؟ :تحليل الوضع الحالي
للمشروع، حتى  كفريق وشركاء لمشكلة؟ ما القدرات التي نمتلكها،المرتبطين با أصحاب المصلحةمن هم  المجتمع وأولويات التدخالت؟

 ننجح في استخدام هذا النوع من التدخل؟ 

ما المخاطر التي  ما التغييرات التي نتوقع أن نراها في نهاية المشروع؟ أين نرى أنفسنا في نهاية هذا المشروع؟ :تحليل الوضع المستقبلي
 هل يمكن الحفاظ على التغير لحين االنتهاء من المشروع؟ التدخل؟ما نوع االستدامة التي يحققها  قد تعرقل قدرتنا على تحقيق هذا التغيير؟

 تحليل الوضع الحالي

، وقوتهم ونفوذهم في المشروع، باإلضافة إلى تحديد المشكلة التي أصحاب المصلحةتستكشف المكونات األولية لتحليل الوضع الحالي 
استكشاف العديد من األسباب الجذرية والنتائج  بهدفح األفكار سيعالجها المشروع وعرضها بالتفصيل. وستبدأ في هذه المرحلة بطر
المشاركين في  أصحاب المصلحة، وذلك لتقييم أصحاب المصلحةالمباشرة للمشكلة باستخدام أداة شجرة المشكلة وُمخطط ڤن ومصفوفة 

 التفاصيل عنهم. كل معرفة والمشروع 

 أصحاب المصلحة تحليل 

دليل  في  أصحاب المصلحةتدخالتنا أو اإلخالل بها، ولهذا السبب يتم التركيز على تحليل وإدارة من تنفيذ  أصحاب المصلحةيتمكن 
أشرنا إلى استخدام المقاربات التشاركية في جميع أجزاء هذا الدليل  قد ستجد أننا  .Project DProالمحترف إلدارة مشاريع التنمية 

إجراء تحليل أصحاب مصلحة شامل وإعادة النظر   جبيتمكن من القيام بذلك، وحتى ت عند اإلمكان واللزوم. أصحاب المصلحةوإشراك 
 فيه من حين آلخر طوال مدة المشروع بأكملها. 

ها  ئأو إساءة فهمهم خالل المشروع، أو المشاركة الضعيفة لمصالحهم أو إقصا أصحاب المصلحةتُظِهر التجربة أنه عندما يتم تجاهل  
التي تستغرق وقتًا لتحديد  )وفي المقابل، تفيد المشاريع  البًا إلى نتائج غير متوقعة وغير مرغوب فيها.يؤدي ذلك غ قدخالل مشروع ما، 

 :في (أصحاب المصلحةوفهم 

 . منها االستفادةألفراد والجماعات، والمؤسسات التي تتأثر بأنشطة المشروع والتي ينبغي توضيح ا ✓

 . أنفسهم أصحاب المصلحةوضع مؤشر أفضل لقدرات  ✓

 وتنفيذه. المشروعمراحل تؤثر وتُسهم في  قدلجهات التي ا توضيح ✓

كما يحتاج أعضاء   .أصحاب المصلحةإلى تطوير فرع معرفي إلدارة عالقات  فريق عمل المشروععلى تحقيق النجاح، يحتاج  الوعم
أصحاب  على كافة مجموعات  ()اآلثار اإليجابية والسلبية وتوقعهاوتقييم آثار المشروع  ، الفريق إلى فهم واقع وتعقيد المصالح والعالقات

   مشروع والتواصل القوي. وتصميم وتنفيذ خطط المشاركة التي تُشجع على انخراطهم في ال  ،المصلحة

 اآلتي: القوي  أصحاب المصلحةتشمل مكونات نظام إدارة 

 . ()التحديد والتعريف أصحاب المصلحةتحديد   .1
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 . ()التحديد والتعريف أصحاب المصلحةتحليل  .2

 .()إعداد المشروع أصحاب المصلحةإشراك  .3

 .()التخطيط للمشروع أصحاب المصلحةالتواصل مع  .4

 . (المشروع )باستمرارمراجعة وتحليل  .5

 

 أصحاب المصلحة : تحديد 1الخطوة 

المتعلقين   أصحاب المصلحةتحليل وبتحديد  الومع ذلك، سترغب عند هذه المرحلة، وأثناء مرحلة التحديد والتعريف، في البدء أو
المشروع، وتضمن لك   وأنت تنتقل بين مراحل الوستستمر في تطوير عملية اإلشراك والتواصل وعرضهما عرًضا مفص بالمشروع.

 Projectدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية المرتبطين بمشروعك، لذا قسم  أصحاب المصلحةالبدء في التفكير في طائفة واسعة من 
DPro إلى ست فئات.  أصحاب المصلحة 

 

فئة صاحب  

 المصلحة 

 الوصف واألمثلة 

 المستخدمون 
في مشروع بناء المراحيض ببلدية نهر  :ال مثمباشرةً من منتجات و/أو خدمات المشروع.   المستفيدونهم األشخاص 

 لذلك.  ن نوعية مياه النهر نتيجةً من المراحيض وتحس   المستفيديندلتا، ستشمل فئة المستخدمين أفراد المجتمع 

تشمل هذه الفئة  قد :المثي تُدار بها األمور في المشروع. تالتعرف على الطريقة الب المهتمةهم الناس أو المجموعات  الحوكمة
 المجموعات الفرعية التالية:

 . مجالس المشروع، ومجموعات التوجيه، أو الرعاة الذين يُديرون إطار حوكمة المشروع •

 .عون الذين يضعون شروط االمتثال والسياق التشريعي للمشروعشر ِ الُمدققون والمُ  •

الذين يقدمون  (INGOsأو المنظمات الدولية غير الحكومية ) ()األفراد والمنظماتالممولون  •
أو   (التمويل للمشروع. قد يكون الممولون جهات خارجية )في حال تقديم منظمة مانحة للتمويل

 .(رد داخليةاداخلية )عند تمويل المشروع من مو 

تشمل هذه الفئة المدراء، وأعضاء الفريق، والمنظمات   بفاعلية في أعمال المشروع.هم األفراد الذين يشاركون  مقدمو الخدمات 
 الُمنفذة، والمقاولين، والموردين. 

. تشمل أمثلة المؤثرين وسائل اإلعالم المحلي،  (هم الذين لديهم القدرة على تغيير اتجاه المشروع )إيجابًا أو سلبًا المؤثرون
 الحكوميين، والمصالح التجارية، وقادة المجتمع. والمسؤولين 

هم الذين يرغبون في الحصول على شيء ما من هذا المشروع غير المنتج النهائي أو الخدمة الُمخطط لهما. عادة ما   المعتمدون
  .يكون المعتمدون مشاريع أخرى أو وحدات توظيفية بالمنظمة التي تحتاج إلى أحد تسليمات المشروع

بناء المراحيض كما في مثال  ل نافإذا نظرنا إلى مشروع هم مجموعة مسؤولة عن دعم المنتج بعد اكتمال المشروع. داعمو االستدامة
مشروع بلدية نهر دلتا، نجد أنه من المتوقع حصوله على الملكية المتوسطة وطويلة األجل للحفاظ على المراحيض  

 حتى بعد استكمال المشروع.

 أصحاب المصلحة فئات  - 9الجدول 
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 اآلتي:إلى فئات،  أصحاب المصلحةتتضمن بعض االعتبارات التي يؤخذ بها عند تصنيف 

تكون   قد :المث هناك العديد من الحاالت التي يندرج فيها فرد أو جماعة في أكثر من فئة. :أصحاب المصلحةاحتمالية تقاطع فئات  •
  .(لالستدامة )عند انتهاء المشروع ةوداعم ()خالل المشروع ةالمجتمعات مستخدم

في  أصحاب المصلحةفقد تم تقسيم فئة  ة، إذا كان ذلك مفيًدا.ييمكن تقسيم الفئات إلى فئات فرع :تقسيم الفئات إلى فئات فرعية •
  الحوكمة في المثال السابق إلى ثالث فئات فرعية.

يدخل أصحاب مصلحة أخرى منطقة التدخل بينما تفقد جهات أخرى نفوذها  قد :بمرور الوقت أصحاب المصلحةتتغير فئات  •
 المشروع.مراجعتها على فترات طول مدة  ينبغيعملية مستمرة  أصحاب المصلحةوعليه يُعد تحديد  واهتمامها.

لسياق وتحديد توقعات  ارفيعة المستوى خالل هذه المرحلة مفيًدا في عملية تطوير وفهم  أصحاب المصلحةيعد طرح األفكار حول قائمة 
فإذا استخدمت المقاربة التشاركية في مشروعك، فإنك تضمن بذلك إشراك   المشاركين في المشروع في وقت مبكر. أصحاب المصلحة
أصحاب  ففي الوقت الحالي، يمكن طرح األفكار المتعلقة ب المناسبين، في الوقت المناسب، في كل مراحل المشروع. أصحاب المصلحة

   فئات الُمبينة أعاله. 6المحتملين باستخدام   المصلحة

 لحةأصحاب المصتحليل : 2الخطوة 

تقدم تحديًا ل قد يمثلونهل  ؟ويدعمونكهل سيؤيدون مشروعك  يلي بعض األسئلة التوجيهية التي ستساعدك في إجراء التحليل:فيما 
فيهم في مرحلة التحديد والتعريف.  زيادة تلك العالقات في المراحل القادمة، ولكن من الضروري أن تبدأ التفكير  نحاولس مشروعك؟

 اآلتي:  أصحاب المصلحةتحليل تتضمن عملية 

ما  ؟(ما توقعاتهم )إيجابية و/أو سلبية : ما الذي قد يكسبونه أو يخسرونه خالل المشروع؟أصحاب المصلحةاستكشاف مصالح  •
 معيقيه؟من هل هم من أنصار المشروع أم  ما قدراتهم؟ ؟صحاب المصلحةما األدوار المحتملة أل يلتزمون بها؟ قدالموارد التي 

سلطتهم على صنع القرار، أو   :في المشروع، مثل أصحاب المصلحةالنفوذ يشير إلى قوة  : أصحاب المصلحةرسم خريطة نفوذ  •
ما مدى التعاون أو النزاع في  قدرتهم في التأثير على أنشطة المشروع أو أصحاب مصلحة آخرين بطريقة إيجابية أو سلبية.

 الكامنة، واألسباب الجذرية؟  األسئلةوالفورية،  لشاك م صنع التغيير لمعالجة اليستطيع من  ؟أصحاب المصلحةعالقات بين ال

رين. رئيسال أصحاب المصلحةمخططات ڤن لتحليل وتوضيح طبيعة العالقات بين مجموعات  أُنِشئت مخطط ڤن من خالل منظور  يُطو 
  أصحاب المصلحةتحدد كل دائرة في المخطط  .(في المشروع أصحاب المصلحةلمشروع )أو مجموعة من ا في أصحاب المصلحةأحد 

يساعد حجم الدائرة المستخدمة في التدليل على القوة النسبية/نفوذ كل صاحب مصلحة، بينما يستخدم الحيز  قد المشاركين في المشروع.
يكثُر استخدام   ضعف في عالقة العمل/تفاعل بين المجموعات/المنظمات المختلفة.للداللة على القوة النسبية أو ال (المكاني )المسافة

   مخططات ڤن كأداة تخطيط تشاركي مع الفئات المستهدفة لمساعدتهم في إعداد لمحة عن مفهومهم لهذه العالقات. 
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المشاركين في دائرة مصائد األسماك   أصحاب المصلحةعلى استخدام مخطط ڤن لتحديد قوة ونفوذ العديد من  الالتالي مثا 17الشكل  
ضعفًا.  ، وفي هذه الحالة هي أشد العائالت أصحاب المصلحةا لمنظور فئة من الحظ أن مخطط ڤن موصوف وفقً  لمجتمع يحاذي النهر.

وباستخدام المنطق ذاته، تكون وكالة حماية   ذات نفوذ أو إلى أنها ذات نفوذ قوي لكن بعيدة. اويُشير حجم وموقع دائرة الصناعة إلى أنه
المزارعين وطيدة ب ها عالقتو ،تُمثل العائالت الضعيفة مصالح المجتمع عموًما البيئة بعيدة ومنحازة بشكل واضح لمصالح هذه الصناعة.

 لمؤسسات التعاونية. وا

 

 من منظور األسر.  -ُمخطط ڤن لمشروع نهر دلتا   - 17الشكل 

لزيادة التحديد،  (أصحاب المصلحةمخرجات ُمخطط ڤن )أو غيرها من أدوات تخطيط نفوذ  أصحاب المصلحةتستخدم مصفوفة 
وبخالف ُمخطط ڤن، تسمح المصفوفة بمزيد من  .صحاب المصلحةوالتوضيح، واإلعالم عن المصالح والقدرات واإلجراءات المحتملة أل

تُعد مصفوفة  ، ومصالحهم، ونفوذهم، واإلجراءات المحتملة لمعالجة مصالحهم.أصحاب المصلحةالسرد الذي يوفر بيانات إضافية حول 
بوابات القرار هي فرصة رائعة الجتماع   ينبغي تحديثها عند نقاط محددة طول مدة تنفيذ المشروع.تفاعلية وثيقة  صحاب المصلحةتحليل أ

 وضمان التواصل معهم وإشراكهم بالقدر المناسب.  أصحاب المصلحةمعًا، إلعادة تقييم  فريق عمل المشروعجميع أعضاء 
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 وصف صاحب المصلحة 
فئة صاحب  

 المصلحة 
 العالقات القوة والنفوذ مصلحته من المشروع 

 أسر مجتمع نهر دلتا 

أسرة تتخلص من النفايات  450
ومياه الصرف في النهر الذي  

 . لشرب والصيدليُستخدم 

خفض نسبة األمراض التي   المستخدمون 
تنتقل عبر المياه وتحسين 

إمكانية الوصول إلى مرافق 
المياه والصرف الصحي  
والنظافة الصحية بما فيها 

 المراحيض. 

القدرة على الحد من  
إلقاء نفايات الغائط 

، مع عدم هرالنفي 
 إدراك أثره الخطير.

المستفيدون  
ون من  رئيسال

مشروع 
 . المراحيض

 المزارعون والمؤسسات التعاونية

أسرة من ذوي الدخل   200
المحدود وأعمال األسر على نطاق  
صغير ومنظمة في تعاونيات غير 

 .رسمية

داعمو  
 االستدامة

الحفاظ على سبل المعيشة  
وتحسينها. يؤثر التلوث على  
حجم اإلنتاج وجودته. سوء  
الحالة الصحية للعائالت،  

 وخاصة األطفال واألمهات. 

 الموردون المحتملون 

األمر خالل   يحتاجقد 
القيام بالتأثير 

التعاوني بعض  
التغييرات على 

 الصناعة والبلدية.

التعاونيات والعمالة 
الزراعية التي  
تتألف من أفراد 

 . األسرة

 بلدية نهر دلتا 

حماية البيئة والحكومة  وكالة 
 .المحلية

 

تحسين أوضاع المجتمع   المؤثرون
والتقرب من األسر )إقامة 

 .(عالقات مع األسر

داعمو االستدامة  
ن لديهم من  والمحتمل

الصالحية ما يمكنهم  
من مراجعة حسابات  
 القطاعات الصناعية.

عدم وجود تواصل  
مفتوح مع أفراد 

 . المجتمع

 الكيميائية صناعة األسمدة 

صناعة واسعة النطاق تُنتج  01
األسمدة من بين منتجات كيميائية 

 أخرى.

وجود موارد مالية  الدافع الحالي للتغيير محدود.  المؤثرون
وتقنية الستخدام 

 . تقنيات جديدة نظيفة

عالقات وثيقة مع 
الحزب الحاكم  

 .()الحكومة

 العيادات الصحية 

عيادات الصحة العامة التي   01
تقدم للمجتمع الرعاية والخدمات  

 الصحية.

الحد من العلل المنقولة بواسطة  المستخدمون 
المياه يخفض الطلب على  
الخدمات الصحية التي زاد 

 عليها العبء. 

القدرة على  
المناصرة بالنيابة عن 

 . المجتمع

إقامة عالقة وثيقة  
من المجتمع    مع كل  

 .والحكومة المحلية

 تحليل أصحاب المصلحة مصفوفة  - 10الجدول 

 شكلةمشجرة ال

تُعد   قد تكون حددت المشكلة العامة التي تواجه المجتمع الذي تعمل فيه بالفعل، أو قد تستجيب لطلب يقدم لك عرًضا وجيًزا للمشكلة.
 .الاألساليب الُمتبعة لزيادة شحذ أولويات تدخل المشاريع الخاصة بك وعرضها بشكل أكثر تفصيأحد أفضل شجرة المشكلة 
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العصف الذهني إجراء بتحديد "المشكلة األساسية" التي يمكن تحديدها إما عن طريق اإلجراء شجرة المشكلة، من المهم بدء خلق عند 
يد المشكلة  دبمجرد االنتهاء من تح بناًء على تحليل مبدئي للمعلومات المتوفرة.، أو المحددة مسبقًا أصحاب المصلحةالمفتوحة مع 
 باستخدام التعليمات التالية: (تشاركي جماعيإجراء اإليضاحي لشجرة المشكلة التالية )يفضل من خالل  يُستكمل اإلجراءاألساسية، 

 . (سبابالُمسببة مباشرة للمشكلة االستهاللية في األسفل )األ لشاك متوضع ال •

 .(نتائجالالتي تُعد نتائج مباشرة للمشكلة االستهاللية في األعلى ) لشاك متوضع ال •

إذا كان هناك سببان أو أكثر اجتمعا معًا إلنتاج تأثير،   السؤال التوجيهي وراء منطق شجرة المشكلة هو "ما الذي يتسبب في حدوث ذلك؟"
 التأثير للربط بين مستويات شجرة المشكلة.-تم استخدام أسهم السببوي يتم وضع تلك األسباب في نفس المستوى في المخطط.

 

 

 شجرة مشكلة مشروع نهر دلتا  - 18الشكل 

بالنسبة لمشروع المراحيض الذي نقوم بعمله، فإن المشكلة األساسية تتمثل في أن أفراد المجتمع في منطقة نهر دلتا يساهمون في تدني 
ومن هذا المنطلق، تم تحديد ثالثة أسباب   جودة النهر بفعل الممارسات غير الصحية التي يقومون بها، مثل التخلص من البراز في النهر.

 : رئيسة

 المجتمع ليس على دراية بالمخاطر الكامنة وراء التخلص من نفاياتهم في النهر. .1

 نهر دلتا.  ال يتاح الوصول إلى مراحيض عالية الجودة في منطقة مشروع .2

 تمنع البنية التحتية السيئة للمنازل تركيب أنظمة الصرف الصحي في المنازل.  .3

  ونتيجة ذلك، أو التأثيرات المباشرة الناجمة عنه، تتمثل في أن معدل تسبب نهر دلتا في اإلصابة باألمراض المنقولة عبر الماء مرتفع في
 يؤثر على النظام البيئي.المجتمع، كما أن النهر يعاني من انخفاض جودته بما 

هذا اإلصدار من شجرة المشكلة مبس ط، حيث يمكن إضافة مستويات إضافية إليه من أجل الوصول إلى األسباب الجذرية المطلقة للمشكلة 
ر المتصورة  وليس فقط فيما يتعلق بعالقتها باألفكا هااألساسية. ومن الضروري كذلك أن نضع في اعتبارنا أنك تريد استكشاف المشكلة كل 

بل كذلك استكشاف األسباب الجذرية والتأثيرات الناجمة عن المشكلة على نطاق   ،تقوم بها قدبشكل مسبق حيال نوعية التدخالت التي 
وتكون المقاربة التشاركية مفيدة بشكل ال يمكنك تخيله في هذه الممارسة، حيث إنها توفر الرؤى وتساعد على تقسيم المشكلة إلى   موسع.
 . الاب أكثر تفصيأسب
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 تحليل الحالة المستقبلية

 شجرة األهداف

يتم تنفيذها   قدشجرة أهداف تبدأ في تحديد التدخالت المحتملة التي بمجرد أن يتم إكمال شجرة المشكلة، تتمثل الخطوة التالية في وضع 
وتكون شجرة األهداف، في أبسط صورها، عبارة عن صورة معكوسة لشجرة   .من أجل "إصالح" ما تم إفساده في "شجرة المشكلة"

وفي حين أن شجرة المشكلة تعرض عالقات السبب   المشكلة، حيث يتم تحويل كل بيان في شجرة األهداف إلى بيان غرض إيجابي بها.
 ألهداف تعرض عالقات "وسائل اإلنهاء". والتأثير، فإن شجرة ا

 

 شجرة أهداف مشروع نهر دلتا  - 19الشكل 

 

بمجرد تحديد الحاجات المطلوب تجميعها بشكل واسع النطاق، يتمثل التحدي التالي في تحليل الحاجات التي تم تحديدها وتقرير ما إذا 
   لمشروع أم ال.كانت هناك مسوغات كافية للتدخل في ا

 ين في غاية األهمية: ي إستراتيجأن تفكر منظمة التطوير في سؤالين  ينبغيوعند هذه النقطة، 

  ما عناصر شجرة األهداف التي سيتم تضمينها في التدخل في المشروع؟ •

  ما العناصر التي لن يتم تضمينها في نطاق المشروع؟ •

يُصبح اإلجراء الخاص   قدبشأن هذين السؤالين أمًرا صعب المنال، و أصحاب المصلحةقد يكون التوصل إلى حالة توافق في اآلراء بين 
 للخالفات للغاية. معقًدا ومثيًرا  صنع القرارب

بشأن تدخالت المشروع والخدمات   صنع القرارفيما يتعلق ب أصحاب المصلحة و فريق عمل المشروعيساعد هذان السؤاالن على توجيه 
 التي يوفرها ومن يتم توفير الخدمات له، باإلضافة إلى كيفية توفير تلك الخدمات. 

أن تشتمل معايير اختيار النطاق على إتاحة الموارد وقدرات المنظمة التي تقوم بالتنفيذ وأولويات  ينبغيبالعودة إلى مشروع نهر دلتا،  
التدخالت التي تقوم المنظمات غير  (استكشافها ينبغيالتي )ومن بين االعتبارات األخرى  إلى حاجات المنازل. الحكومة المحلية باإلضافة

بدائل تنشر  /شبكة حلولبوضع  فريق عمل المشروعاعتماًدا على هذه المعايير، قام  الحكومية والمنظمات األخرى بتنفيذها في المجتمع.
والتي يلزم اتباعها من أجل حل المشكلة الجوهرية. ومن  (في الصورة الواردة أدناه للون األزرق الفاتحبا)انظر المربعات  ات واألهدافيالغا

 . (20الشكل في  ةالضروري أن نشير إلى أن شبكة البدائل تنشر كذلك العناصر التي لن تدخل في نطاق المشروع )المربعات البرتقالي
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 البدائل لمشروع نهر دلتا/شجرة الحلول  - 20الشكل 

يرة من التدخالت  يحدد مجموعة كب قدففي حين أن تحليل الحالة المستقبلية  .الفي الواقع العملي، نادًرا ما يكون تحليل الحالة المستقبلية سه
نه نادًرا ما تتمكن أي منظمة من تنفيذ كل األنشطة التي يتم إبرازها في تحليل الحالة المستقبلية. وعند هذه فإالمحتملة في المشروع، 

 في غاية األهمية: إستراتيجيةأن تفكر منظمة التطوير في ثالثة أسئلة  ينبغيالنقطة، 

  التدخل في المشروع؟ما العناصر التي سيتم تضمينها في  •

  ما العناصر التي لن يتم تضمينها في نطاق المشروع؟ •

 ما المعايير التي سيتم استخدامها من أجل اتخاذ هذه القرارات؟ •

أن يتم توضيح القرارات الملموسة والمحددة   جبيو ي غاية الصعوبة، وتواجه المنظمات العديد من البدائل.يتضح أن هذه األسئلة ف قد
  من الذي يتم توفير الخدمات له؟ ما الخدمات التي سيتم توفيرها؟ المشروع. أين سيحدث التدخل في المشروع؟نطاق المتعلقة بشأن 

 

 التأثير الجماعي وتحليل النطاق 

والمنظمات األخرى على  من الضروري للغاية أن نكون على دراية بالتدخالت األخرى التي تنفذها المنظمات غير الحكومية 
المستفيدين المستهدفين في المجتمع. ومن المحتمل أال تتمكن المنظمة التي تعمل بها من متابعة كل خطوط التدخل التي تظهر 
في شجرة األهداف، ألنها ال تتناسب مع الخبرات الخاصة بالمنظمة أو أولوياتها أو اإلستراتيجيات الخاصة بها. ومع ذلك، قد  

ك منظمات أخرى تمتلك الخبرات والقدرة على متابعة التدخالت التي ال يمكن للمنظمة التي تعمل بها متابعتها. فمع  تكون هنا
وضع ذلك في االعتبار، هناك احتمالية أن تقوم بالتنسيق مع اآلخرين والتواصل والتعاون معهم لمحاولة تحقيق تأثير جماعي  

 لصالح المجتمع. 
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معقدة ومثيرة للخالفات   صنع القرارتصبح عملية  قدقد يكون التوصل إلى حالة توافق في اآلراء بشأن هذه األسئلة أمًرا صعب المنال، و

ة التي تظهر على الساحة عند  د، بكل وضوح، بتحديد االعتبارات المتعدفريق عمل المشروعللغاية. وبالتالي، من الضروري أن يقوم 

تحليل النطاق - 11ول الجدلك. تقرير ما يتم تضمينه في المشروع النهائي وما ال يتم تضمينه به، باإلضافة إلى تحديد أولوية ذ  

التي يمكن متابعتها وما يتم تضمينه في النطاق   (أن يتم وضعها في االعتبار عند تحديد التدخل )التدخالت ينبغييوضح المكونات التي 
 وما ال يتم تضمينه به. 

 

 األسئلة التوجيهية الفئة

 يحتاج إلى ترتيب األولويات 
ت بأعلى مستوى من التأكيد أثناء  يما الحاجات التي حظ 

  قديبدو أن التعامل معها  قدما الحاجات التي  التحليل؟/التقييم
 يحقق أكبر تأثير محتمل؟

 اعتبارات البرنامج الخارجية
وما نقاط القوة  من أيًضا يعمل في منطقة التدخالت المقترحة؟ 

وما األنشطة الحالية التي تكمل تحليل   التي تتميز بها برامجهم؟
 شجرة األهداف؟

 مةءمدى المال 

هل المقاربة المقترحة مقبولة لدى السكان المستهدفين  
يكون   قدهل  مثال ذلك:  ؟رئيسةال أصحاب المصلحةومجموعات 

برنامج الصحة اإلنجابية مناسبًا ومتسقًا مع المعايير الدينية  
 والثقافية السائدة؟ 

 القدرات المؤسسية

 ما نقاط القوة التي تمتلكها المؤسسة التي تعمل بها؟ 

ما مستويات القدرات التي يمتلكها شريك التنفيذ الذي تتعامل  
 معه؟

 إتاحة الموارد

 هل التمويل متاح؟ 

 هل هناك إمكانية لتحقيق النمو؟  

 ما الفرص المتوفرة لالستفادة من الموارد؟

 هل معدل العائدات من االستثمار مقبول؟  فاعلية التكلفة 

 ة واالستدامة تقنيالجدوى ال

 هل يمكن تنفيذ األعمال المقترحة على أرض الواقع؟

هل يمكن ضمان استدامة عمل المشروع والحفاظ عليه مع  
 الوقت؟مرور 

 اعتبارات البرنامج الداخلية

الخاصة بالمنظمة التي تعمل بها فيما   ستراتيجيةما األولويات اإل 
 غير ذلك؟و يتعلق بالمنطقة؟ والدولة؟

 لمنظمة التي تعمل بها؟ اما نقاط القوة التي يتميز بها برنامج 

ما األولويات التي تمتلكها المنظمة التي تعمل بها فيما يتعلق  
 غير ذلك؟ و ماذا عن المستفيدين؟ بالجغرافيا؟

 اعتبارات مجموعة المشاريع
هل المشروع "يتناسب" مع مجموعة المشاريع األوسع نطاقًا 

 التي تعمل عليها المنظمة؟

 تحليل النطاق  - 11ول الجد
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 منطق التدخل في المشروع 

إلى تحقيق الغايات التي ترغب في  تؤديبمجرد تحديد التدخالت التي ستقوم بتنفيذها، عندها يكون قد حان الوقت لتحديد الكيفية التي 
   لعمل المنطقي.ولتنفيذ ذلك، فإننا نستخدم إطار ا التوصل إليها. 

تُستخدم مصفوفة إطار العمل المنطقي لتحديد العالقات المنطقية في المشروع 
  ونشرها عبر تعقب المنطق األفقي والرأسي الذي يربط بين مستويات المصفوفة.
وتوضح العالقة بين العناصر الموجودة في كل مستوى من مستويات إطار العمل  

 المنطقي المنطق الرأسي الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلق للمشروع.

دليل الكثير من نماذج إطارات العمل المنطقية للمشروع، إال أن   يوجدوفي حين 
لى نموذج إطار عمل  يعتمد ع Project DProالمحترف إلدارة مشاريع التنمية 

 منطقي رباعي المستويات يشتمل على التسليمات التالية:

ة تقني حشد المدخالت )المالية والبشرية والل  المتخذةهي اإلجراءات  :األنشطة .1
من أجل الوصول إلى التسليمات )التدريب والبناء وما إلى  (والمادية والزمنية

يها والتي تشك ل، عندما يتم لة فريق العمل علءللمشروع والتي يمكن مسا (ذلك
 تجميعها معًا، المخرجات. 

عن أنشطة  تجةهي التسليمات الملموسة وغير الملموسة النا :المخرجات .2
تدريب   مثال ذلك:المنتجات والسلع والخدمات والتغييرات ) وتشمل المشروع.

بناء الطرق عالية  و ،األشخاص بشكل يمنحهم المزيد من المعارف والمهارات
   التي تتجمع معًا وتساهم في تحقيق الغايات. (الجودة

استخدام المعارف والمهارات في واقع   مثال ذلك:هي األشياء المتوقع من المشروع تحقيقها على مستوى المستفيدين ) :الغايات .3
والمساهمة في التغييرات التي تحدث على   (ونقل السلع عبر الطرق التي يتم بناؤها مع مرور الوقت ،الحياة العملية مع مرور الوقت

والتي تتجمع معًا وتساعد على تحقيق  (مستوى السكان )الحد من سوء التغذية، وتحسين الدخل، وتحسين اإلنتاجية، وما إلى ذلك
 األهداف وخلق التأثير مع مرور الوقت.

 اختالفات إطار العمل المنطقي 

يمكن أن تكون إطارات العمل المنطقية  
ُمربكةً، في األساس ألنه يبدو أن كل جهة  
مانحة ومنظمة تستخدم النماذج المختلفة 

الخاصة بها. وغالبًا ما تقتصر االختالفات  
التي تظهر بين اإلطارات المنطقية من 
منظمة إلى منظمة أخرى على اختالف  
المصطلحات فقط. أما المنطق الرأسي  

قي فيبقى كما هو دون اختالف بغض  واألف
النظر عن المصطلحات المستخدمة لوصف 

 كل مستوى من المستويات. 

 األولويات والتوقعات في إطار تحديد نطاق العمل 

يمكن أن يكون تحديد الحاجات واألولويات )المتعلقة بتدخل ما( أمًرا معقًدا. فماذا يحدث إذا لم يتفق تحليل حاجاتك مع الطلبات  
الراجعة من المستفيدين؟ ماذا ستفعل حينها؟ يمكن أن يطرح هذا السيناريو الكثير من الواردة من الجهة المانحة والتغذية 

التحديات، وينبغي أال يتم ترك مسألة قرار تحديد األولويات أو الحاجات الالزم الوفاء بها بحيث يتعامل معها مدير المشاريع 
دما تكون هناك أولويات متعارضة. وينبغي أن يتم  بمفرده. إن مشاركة أصحاب المصلحة وجهة حوكمة المشروع مهم جًدا عن 

إجراء مناقشات لفحص الحاجات واألولويات والتوقعات الخاصة بأصحاب المصلحة المتنوعين بشكل أدق، بحيث يتمكن فريق 
 المشروع من الوصول بوضوح إلى االتجاه الذي يسير فيه.
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سبل كسب العيش،  واالستدامة، ونتائج النهائية أو التأثيرات المرغوب فيها على أعلى المستويات )التطور، ، وهي الاألهداف .4
ومن أمثلة   .(والتي يساهم المشروع في تحقيقها )الغرض المطلق في العديد من إطارات العمل المنطقية  (الرفاهية، وما إلى ذلكو

 يتم تحقيقها على مستوى البرنامج.ذلك الهدف على مستوى القطاع أو الغايات التي 

كمدير للمشاريع، تتركز المسؤولية األولية الملقاة على عاتقك في مستوى األنشطة ومستوى المخرجات، حيث إن هذين المستويين هما ما  
ي سوف نناقشه المنطق األفقي )الذ يإذا كان المنطق الرأسي الخاص بك صحيًحا وبق يكون لك السيطرة عليهما على مستوى المشروع.

يقوم هذا التمرين على العمل الذي قمت بتنفيذه  على حاله، فسوف تتمكن من تحقيق الغايات التي تريدها. (في وقت الحق في هذا الفصل
 مباشًرا من التدخل المحدد إلى المساهمة في المشكلة الجوهرية. الفي تحليل الحالة المستقبلية حيث إنه يوفر خطًا واص

 االفتراضات وسائل التحقق المؤشرات  المشروع وصف  

 الهدف
 

   

   (الغاية )الغايات
 

 

   المخرجات 
 

 

   األنشطة 
 

 

 ( LogFrameالمنطق الرأسي في مصفوفة اإلطار المنطقي ) - 12الجدول 

ف باستخدام تحليل الحالة المستقبلية،  يبدو المنطق الرأسي لمشروع مراحيض نهر دلتا الخاص مشابًها لما   قدوفقًا للتدخل المحدد والمعر 
 لمشروعنا. "سبب بنتيجة"إال أنه يتم توفيره كمثال لتوضيح عالقة  ،لألغراض على اإلطالق الوهذا الوصف ليس شام  أدناه. يرد

 الوصف 

 تحسين جودة مياه نهر دلتا.  الهدف

 تحسين الوصول إلى مراحيض عالية الجودة لمجتمع نهر دلتا.  (الغاية )الغايات

 المخرجات 

 بناء مراحيض عالية الجودة  1-1

 تدريب المجلس البلدي المحلي على كيفية صيانة المراحيض. 1-2

 المراحيض وكيفية استخدامها. . تدريب داعمي مجتمع نهر دلتا على قيمة 1-3

 األنشطة 

 مواصفات المراحيض بالتعاون مع الفريق الهندسي. وكيدتصميم وت 1-1-1

 بناء أغطية وهياكل المراحيض.  1-1-2

 بناء هياكل المراحيض وإجراء فحوصات ضمان الجودة.  1-1-3

 ( Logframeأوصاف مصفوفة اإلطار المنطقي ) - 13الجدول 

 إذا تم تحقيق "الغايات"،
 فمن المفترض أن يساهم ذلك في تحقيق "الهدف" اإلجمالي

 إذا تم إنتاج "المخرجات"،
 يمكن حينها الوصول إلى "الغايات"

 "األنشطة"،إذا تم تنفيذ 
 يمكن حينها إنتاج "المخرجات" 

 إذا تم توفير "موارد / مدخالت" كافية،
 يمكن حينها تنفيذ األنشطة
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"ما الذي يحتمل أن يتداخل مع المنطق الرأسي للمشروع  :بعد تحديد هدف المشروع وغاياته ومخرجاته وأنشطته، يكون السؤال التالي

امل  وقي، تكون هناك عفي كل مستوى من مستويات إطار العمل المنط ؟"()غالبًا من األشياء التي ال تكون خاضعة لسيطرة المشروع

 ظلأن ت جبيتُكمل االفتراضات المنطق األفقي لإلطار المنطقي، و تؤثر على مدى نجاح المشروع، وهي االفتراضات. قدخارجية 

واالفتراض عبارة عن فرضية بشأن الحالة   ثم تؤدي المخرجات إلى تحقيق الغايات. ،صحيحة حتى تؤدي األنشطة إلى تحقيق المخرجات

المفترضة كما هو متوقع   والنتيجةالضرورية، سواء الداخلية أو الخارجية، والتي يتم تحديدها في التصميم لضمان عمل عالقات السبب 

 وأن األنشطة سوف تؤدي إلى النتائج المتوقعة. 

 

 االفتراضات وسائل التحقق المؤشرات  وصف المشروع  

 الهدف

 

   

    ( الغاية )الغايات 

 

     المخرجات 

     األنشطة 

 LogFrame))المنطق األفقي في مصفوفة اإلطار المنطقي  - 14الجدول 

 

  فإذا لم تكن هذه االفتراضات صحيحة، فقد ال يحقق المشروع النجاح المرجو له. من الضروري التفكير بجدية في االفتراضات في اإلطار المنطقي.

وتعد االفتراضات كذلك وسيلة   بأنشطة المشروع ومخرجاته وغاياته وهدفه. ةتتعلق مباشروغالبًا ما تتم صياغة االفتراضات في شكل عبارات إيجابية، 

افتراضاتنا إذا استطعنا إنهاء المخرجات وكانت  .عالقة "سبب بنتيجة"فك ر فيها على أنها  بالمشروع. طرائعة لبدء التفكير في المخاطر التي تحي

 صحيحة، فإننا سوف نحقق الغايات المرجوة.

 

 

 

  

إذا تم االلتزام 
 بالمنطق األفقي 

 

وكانت  
االفتراضات 

صحيحة في ذات  
 الوقت

فعلى األرجح  
سوف ينجح 
 المشروع. 
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 االفتراض الغرض 

الغايات: زيادة التمكين االقتصادي للمزارعين من خالل تحسين إنتاجية  

 محاصيل الشعير. 

 

عدم حدوث جفاف أو   البذور.تبقى الظروف الجوية مواتية إلنبات  المخرجات: توفير بذور شعير عالية الجودة للمزارعين لزراعتها. 

 فيضانات. 

 على االفتراضات  1المثال  - 15الجدول 

 

 االفتراض الغرض 

  الغايات: تحسين التغذية لألطفال األكثر عرضة للمخاطر. 

وجبات تحتوي على كل المواد الغذائية الكاملة  3المخرجات: يتم توفير 

 لألطفال. في اليوم 

 ال توجد أي أمراض كامنة تمنع األطفال من امتصاص  

 المواد الغذائية الموجودة في الوجبات الثالثة الكاملة في اليوم. 

 على االفتراضات  2المثال  - 16الجدول  

 

تشك ل   المخرجات ومستوى الغايات في إطار العمل المنطقي.من الضروري على وجه الخصوص التركيز على االفتراضات على مستوى 
فعند هذين المستويين، يتم خلق االرتباط بين التسليمات التي يتم  االفتراضات على هذين المستويين أساس منطق التدخل في المشروع.

دنا إلى مشروع بناء المراحيض لنهر دلتا، إذا عُ  إنتاجها على مستوى المخرجات والتغيير االجتماعي المرغوب فيه على مستوى الغايات.
 فإن مخرجات المشروع هي: 

 بناء مراحيض عالية الجودة.  1-1

 تدريب المجلس البلدي المحلي على كيفية صيانة المراحيض. 1-2

 تدريب داعمي المجتمع المحلي على قيمة المراحيض وكيفية استخدامها.  1-3

زيادة إتاحة المراحيض وزيادة وعي المواطنين تجاهها سوف يؤدي إلى زيادة استخدامها  االفتراض على مستوى المخرجات يتمثل في أن 
   بشكل كبير، بما يؤدي إلى تحسين جودة المياه وصحة المجتمع.

مؤشرات اإلنجاز بعد وضع األغراض وتحديد المخاطر واالفتراضات ذات الصلة، يكون العنصر النهائي في إطار العمل المنطقي هو 
 لكل مستوى من مستويات إطار العمل المنطقي. التحقق ووسائل
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أن يكون له خط أساس   جبي، ولكي يتسنى للمؤشر قياس التغيير والمؤشر عبارة عن إجراء كمي أو نوعي يستخدم لوصف التغيير.
أن يتم تحديد خطوط األساس   جبي ليكون بمثابة النقطة المرجعية المبدئية. (أو العنصر المقارن/)إجراء أو وصف لألداء الحالي للكيان و
رات أو اإلنجازات  يتم قياس األداء أثناء تنفيذ المشروع مقارنةً بهدف )التحسينات أو التغيي مع بداية المشروع أو بالقرب من بدايته.

 ، مع وضع خط األساس في االعتبار.(المتوقع حدوثها أثناء تنفيذ المشروع

 

فهي تعب ر، بعبارات محددة   توضح المؤشرات المدى الذي يحقق به المشروع المدخالت والمخرجات والغايات واألهداف المخططة له.
كما تساعد المؤشرات كذلك على التخلص من العبارات   مستوى من مستويات التغيير.وقابلة للقياس، عن األداء المطلوب تحقيقه على كل 

 الغامضة وغير الدقيقة بشأن ما يمكن توقعه من التدخالت في المشروع.

 ر توجيهات لتطوير المؤشرات في كل مستوى من مستويات إطار العمل المنطقي.يوف 17الجدول 

 

 توجيهات المؤشرات  العناصر

الغرض المطلق أو أعلى نتيجة  - الهدف
نهائية أو تأثير يساهم المشروع في  

 تحقيقه. /تحقيقها

وال تقتصر بمشروع بعينه  تختصالمؤشرات عبارة عن تأثيرات بعيدة المدى ال 
عليه. ولكنها تكون أغراًضا متعلقة بالبرنامج أو القطاع الفرعي أو القطاع الذي 

: التحول واالستدامة وسبل كسب  مثلتساهم فيه مشاريع ومتغيرات عديدة أخرى. 
 العيش والرفاهية.

ع من المشروع  األشياء المتوق - الغايات
 تحقيقها على مستوى المستفيدين 

تعد المؤشرات ضرورية للغاية على هذا المستوى، إال أن تحديدها قد يكون أمًرا  
صعب المنال. يتم السعي نحو تحقيق التغيير بين القاعدة العريضة والموسعة من 
يد المستفيدين والسكان المستهدفين والمؤسسات والشركاء المحليين ممن يقدمون 

زيادة و ،: استخدام المعارف والمهارات في الممارسة الفعلية عبر الوقتمثلالعون. 
القدرة على الوصول، وتحسين حالة سوء التغذية، وتحسين الدخل، وتحسين 

 اإلنتاجية. 

التسليمات الملموسة الناجمة عن   - المخرجات
أنشطة المشروع، والتي تكون تحت سيطرة 

بشكل كبير، والتي تتجمع معًا   إدارة المشاريع
  وتساهم في تحقيق الغايات

من السهل تحديد المؤشرات عند هذا المستوى بشكل أكبر من تحديها على مستوى  
إتمام   ينبغيتنتج عن المشروع. الغايات، ألنها تمثل السلع والخدمات الملموسة التي 

كل المخرجات مع نهاية فترة تنفيذ المشروع، ووفقًا للجدول الزمني المضمن في 
: تدريب األشخاص بشكل يمنحهم المزيد من المعارف مثلخطة المشروع. 

 وبناء الطرق عالية الجودة، وتسليم السلع، وتنفيذ الخدمات.  ،والمهارات

يتم اتخاذها ويتم اإلجراءات التي  - األنشطة
من خاللها حشد المدخالت من أجل الوصول  
إلى التسليمات للمشروع والتي يمكن مساءلة  
فريق العمل عليها والتي تشك ل، عندما يتم  

 تجميعها معًا، المخرجات 

تكون  ال تقوم كل منظمات التطوير بوضع المؤشرات على مستوى النشاط.
:  مثل مباشر بوصف النشاط ذاته. المؤشرات عند هذا المستوى مرتبطة بشكل

أنشطة فرق العمل، والنفقات الفعلية مقارنةً بالموازنة، واستخدام المعدات،  
 ومكونات التدريب، ومكونات البناء. 

 توجيهات المؤشرات حسب مستوى إطار العمل المنطقي  - 17الجدول 
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SMARTعند وضع المؤشرات، من المعتاد استخدام معايير  وكلمة  من أجل توجيه تصور مؤشر األداء.  SMART  عبارة عن

 اختصار للحروف األولى لمجموعة كلمات باللغة اإلنجليزية، وهي:

• Specific فما   أن تكون المؤشرات محددة وأن تركز على التغيير المتوقع على كل مستوى من المستويات.  جبي –  ()محدد
 الذي يتغير أو من الذي يتغير؟

• Measurable هل يمكن تقييم المؤشر بشكل موضوعي   .وتحديده أن يكون من الممكن قياس المؤشر  جبي –  ()قابل للقياس
 ومستقل؟

o  عما يتم تحقيقه. التعبير الرقمي المتوقع  -الكمية 

o  الوصف السردي أو التصويري للنتيجة المنجزة المتوقعة -الجودة . 

o   الحدود الجغرافية للنتيجة المنجزة المتوقعة -الموقع. 

• Achievable  أن يكون من الممكن تحقيق المؤشرات في ظل القيود المفروضة عبر مثلث المشروع  جبي –  ()قابل للتحقيق
  .(الجودة/الموازنة، والنطاق/قتالموارد، والو/)الموازنة

• Relevant هل المؤشر عملي ويقيس   أن تقيس المؤشرات بدقة التغيير الذي يهدف المشروع إلى خلقه. جبي –  ()ذو صلة
 أو األهداف؟ /أو الغايات و/بشكل فعال من ناحية التكلفة المخرجات و

• Time-bound  ًهل يمكن   متى سيتم تحقيق المؤشر؟ المحددين. أن يحدد المؤشر الوقت والتاريخ ينبغي –  (ا )محدد زمني
 تحقيق المؤشر في اإلطار الزمني المحدد؟ 

 

الة من حيث  أن تكون وسائل التحقق فع   ينبغي هي المصادر التي نحصل منها على المعلومات لقياس مؤشراتنا. (MOVوسائل التحقق )
كلما   يمها بشأن المؤشرات ووسائل التحقق هي الحفاظ على بساطتها.أفضل نصيحة يمكن تقد التكلفة وينبغي أن تقيس المؤشرات مباشرة.

   .(كان المؤشر أكثر تعقيًدا، كلما زاد تعقيد وسائل التحقق )وبالتالي أصبح من الصعب قياسها

جزئيًا لإلطار المنطقي للمشروع فيما يتعلق بدراسة حالة مشروع بناء المراحيض لنهر دلتا الذي تم االطالع   الهيك  18يوضح الجدول  
تقدم محتويات إطار العمل المنطقي هذا أمثلة على المنطق الرأسي واألفقي للمشروع، كما تقدم أمثلة على االفتراضات  عليه مسبقًا.

 تويات إطار العمل المنطقي.والمؤشرات الموجودة في كل مستوى من مس

 تقسيم المؤشرات 

بتقسيم المؤشرات إلى فئات من أجل تحليلها بشكل أفضل. من بين األمثلة التي يمكن من  يحدث تقسيم المؤشرات عندما تقوم 
خاللها تقسيم المؤشرات: النوع والموقع الجغرافي والحالة االقتصادية واالجتماعية والمجموعة العمرية. ضع في اعتبارك أن  

فئة من الفئات. يعتمد التقسيم على المؤشر ونوع   التقسيم يهدف إلى توفير فهم أفضل للتغييرات التي تحدث على مستوى كل
 المعلومات المطلوبة من أجل التحليل األكثر عمقًا. 

وإذا أخذنا مشروع بناء مراحيض نهر دلتا كمثال، من بين المؤشرات على مستوى الغايات النسبة المئوية للزيادة في استخدام  
حال قبل المشروع. قد يكون من المفيد تصنيف هذا المؤشر حسب  المراحيض مع نهاية المشروع مقارنةً بما كان عليه ال

الجنس والفئة العمرية لفحص ما إذا كانت أي من هذه المجموعات )الرجال أو النساء أو الشباب أو متوسطي العمر أو كبار 
 السن( ال يستخدمون المراحيض. 
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 االفتراضات وسائل التحقق المؤشرات  الوصف 
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 اختبارات جودة المياه  النسبة المئوية لخفض وجود الملوثات في نهر دلتا. تحسين جودة مياه نهر دلتا. 
االفتراضات عند هذا  ال توجد ضرورة لعمل 

 .المستوى

ت
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)ال
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)
 

تحسين الوصول إلى مراحيض عالية الجودة  
 لمجتمع نهر دلتا.

النسبة المئوية للزيادة في استخدام المراحيض مع  
نهاية المشروع مقارنةً بما كان عليه الحال قبل  

 المشروع.

النسبة المئوية ألفراد المجتمع الذين أعربوا عن  
المسافة والجودة وحالة المراحيض في رضاهم عن 

 نهاية المشروع.

 بيانات استطالع الرأي

 

مناقشات مجموعة التركيز مع 
 المجتمع

 ال توجد مصادر تلوث إضافية لنهر الدلتا. 

 

تتم صيانة المراحيض من قبل البلدية لضمان  
استمرارها في العمل بأعلى مستويات الجودة  

 الممكنة.

ت 
جا
ر
خ
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 مراحيض عالية الجودة بناء  1-1
 تدريب المجلس البلدي المحلي على 1-2

 كيفية صيانة المراحيض.       
 تدريب داعمي مجتمع نهر دلتا على  1-3

 قيمة المراحيض وكيفية استخدامها.      

  50عدد المراحيض التي تم بناؤها على بعد  1-1
متًرا من المنازل بحلول نهاية المرحلة الثانية  

 من المشروع.
موظفي البلدية الذين تم تدريبهم بشأن عدد  1-2

الصيانة التقنية للمراحيض والذين يظهرون  
 درايةً بتلك الصيانة بنهاية المشروع.

قيمة    عليمهمعدد داعمي المجتمع الذين تم ت 1-3
والذين يظهرون   واستخدامها المراحيض

 درايةً بذلك في نهاية المرحلة األولى. 

بيانات استطالع الرأي  1-1
 الهندسية 

أوراق حضور التدريب  1-2
 والتقييم السابق والتالي 

ورقة حضور التدريب   1-3
 والتقييم السابق والتالي. 

سيضمن الوصول إلى المراحيض والوعي  1-1
بفوائدها أن يستخدم أفراد المجتمع  

 المراحيض.
بلدية في أماكنهم، وينقلون يظل موظفو ال 1-2

 الدراية بالصيانة إلى الموظفين الجدد. 
يتمتع داعمو المجتمع بالسلطة والنفوذ   1-3

الكافيين إلقناع المجتمع باستخدام 
 المراحيض.

طة 
ش
ألن
ا

 

تأكيد مواصفات المراحيض بالتعاون  1-1-1
 مع الفريق الهندسي.

 بناء أغطية وهياكل المراحيض. 1-1-2
المراحيض وإجراء بناء هياكل  1-1-3

 فحوصات ضمان الجودة. 

، مناهج التدريب على صيانة المراحيض،  (WASH)المدخالت: مواد بناء المراحيض، مهندس المياه والصرف الصحي والصحة الشخصية 
 . ومواد الدعم

 مصفوفة اإلطار المنطقي لمشروع بناء المراحيض لنهر دلتا - 18الجدول 
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والمكون األول   هناك بعض مكونات اإلطار المنطقي المضمنة في مثال نهر دلتا الذي نتحدث عنه، والتي يلزم توضيحها واإلشارة إليها.
سنناقش   هذا الُمخرج مرتبط مباشرةً باستدامة المشروع. : تدريب المجلس البلدي المحلي على كيفية صيانة المراحيض.2-1الُمخرج هو 

مات  االستدامة أثناء التنقل عبر الدليل، ولكن من المهم اإلشارة إلى أنه يلزم التفكير في استدامة المشروع، وخطة استمرار المنتج أو الخد
 اء من المشروع، حتى في المراحل المبكرة للمشروع.بعد االنته

متًرا من المنازل بحلول نهاية  50 مسافةعلى  المبنية: عدد المراحيض 1-1أما المكون اآلخر الذي قد تالحظه فهو مؤشر المخرجات  
، وهو أمر قد تحتاج 3يستجيب للنوع (WASHالمرحلة الثانية من المشروع. وهو مؤشر للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية )

لقد أصبحت فكرة مراعاة منظور النوع ممارسة شائعة في   إلى وضعه في االعتبار عند تحديد وتعريف منطق المشروع الخاص بك.
قد   نسين. قطاع التنمية وقطاع العمل اإلنساني وهي تضمن مراعاة الحاجات الخاصة لجميع األشخاص، مع التركيز على المساواة بين الج

يعد المؤشر   :في هذا المثال ومؤشرات محددة في المشروع الخاص بك لضمان اتباع مقاربة مراعاة منظور النوع. مقارباتيلزم دمج 
لقد أثبت الخبراء أن هذه المسافة  مؤشًرا قياسيًا يستجيب لالعتبارات المتعلقة بالنوع لقطاع المياه والصرف الصحي والصحة الشخصية.

في قدرة النساء واألطفال على الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي والصحة الشخصية، وبالتالي ينبغي أال يتم  ال هائ التعد عام
 متًرا من المنازل.  50بناء المراحيض على بعد يتجاوز 

ات في المشروع، على أن يحدث  تحديثه إذا تم إجراء أي تغيير ينبغيعليك أن تعلم أن إطار العمل المنطقي يعد وثيقة فورية ومباشرة و
يم ذلك من خالل التشاور واتباع عمليات الموافقة والتسويغ المناسبة. كما أنه يعد أيًضا بمثابة أداة يمكن استخدامها في المراقبة والتقي 

 متابعة العمل في المشروع. ويعد الحفاظ على كونه فوريًا ومباشًرا مع تحديثه بانتظام أمًرا ضروريًا أثناء  وكذلك في التخطيط للمشروع.

 المبدئية   (التحليالت )التقديرات 

مبدئية لدعم تعريف التدخل وكذلك للمساعدة في عملية  (أثناء مرحلة التحديد والتعريف، سيكون من المفيد تضمين تحليالت )تقديرات
، والمخاطر، والموارد البشرية، حاب المصلحةأصإجراء التحليالت التالية:  ينبغيعلى األقل،  كتابة االقتراح، إذا كان ذلك ضروريًا.

 وسلسلة اإلمداد، واالستدامة.

  لضمان إجراء تحليل أكثر قوة بشكل أفضل. اإلجراء في  أصحاب المصلحةاك مجموعة متنوعة من عليك إشر ينبغي، الكلما أجريت تحلي
في قسم الموارد البشرية داخل   رئيسةإذا كنت تقوم بفحص حاجات الموارد البشرية للمشروع، فقم بإشراك جهة اتصال  مثال ذلك: 

 مبكر يحدد شكل مشاركتهم وانخراطهم طوال بقية المشروع.هؤالء في وقت   أصحاب المصلحةإن تضمين   المنظمة التي تعمل بها. 

 
3es/Gender_Responsive_WASH.pdfhttps://www.unicef.org/gender/fil  

 بدء العمل في وقت مبكر 

في هذه المرحلة المبكرة من المشروع، ينبغي أن تبدأ في اتخاذ القرارات بشأن تصور كيفية مضي المشروع قدًما. على سبيل  
فعالية ومالءمة؟ وما أدوات إدارة المشاريع التي تكون ذات أولوية لكي يتم  المثال، ما نوع هيكل الحوكمة الذي سيكون أكثر 

استخدامها؟ تحتاج إلى البدء في التفكير في إطار المشروع، حتى في هذه المرحلة المبكرة منه. والحقيقة هي أنه في الكثير من 
لمتوقع للمشروع. إذا أنهيت تحليالتك وبدأت في تطوير األحيان يكون هناك القليل من الوقت بين الموافقة على االقتراح والتنفيذ ا

المشروع في وقت مبكر، فستكون عملية الموافقة على االقتراح إلى إعداد المشروع والتخطيط له وتنفيذه أكثر توازنًا وشمولية، 
 مما يؤدي إلى االنتقال بشكل أكثر سالسة بين مراحل المشروع. 
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 تحليل المخاطر

ه على أنه  يعد التقييم الشامل للمخاطر وإدارتها أمًرا ضروريًا لنجاح المشروع، إال أنه غالبًا ما يتم تجاهل هذا األمر أو غالبًا ما يُنظر إلي
وفي مرحلة التحديد والتعريف، ستكون مهمتك األولية هي البدء في  القتراح.االمتثال فقط في مرحلة كتابة ا مقاصدلشيء يتم القيام به 

 استكشاف المخاطر المحتملة المرتبطة بالمشروع الذي تعمل عليه.

عند استكشاف مخاطر المشروع الذي تعمله عليه، من المهم االعتراف بأن كل مشروع فريد من نوعه، وال يمكن وضع مجموعة واحدة  
على فرق المشروع إجراء استطالع رأي بشأن سياق المشروع المحدد   جبيمن فئات المخاطر التي تناسب جميع المنظمات والمشاريع. 

 تشمل بعض الفئات المحتملة لمخاطر المشروع:  وعة من فئات المخاطر المناسبة لحاجاتهم الفريدة.الذي يعملون عليه وتطوير مجم

 

 التجارية /ستراتيجيةالعوامل اإل

 إخفاق الموردين في الوفاء بااللتزامات التعاقدية •

 السرقة/االحتيال  •

 التنفيذ في تحقيق الغايات المرجوة إخفاق شركاء  •

 المتعلقة بالسوق /المالية /العوامل االقتصادية

 أسعار الصرف اتتقلب •

 عدم استقرار سعر الفائدة  •

 التضخم •

 تطورات السوق سلبًا على الخطط تأثير  •

 العوامل القانونية والتنظيمية

التشريعات الجديدة أو المعدلة افتراضات  إفساد  •
 المشروع

اإلخفاق في الحصول على الموافقة المناسبة )مثل    •
 ( التخطيط والموافقة

 الترتيبات التعاقدية غير المرضية  •

 البشرية/اإلدارية/العوامل التنظيمية

 ضعف القيادة •

 ين ألداء األدوار رئيسعدم كفاية سلطة الموظفين ال  •

 ضعف إجراءات اختيار الموظفين •

 عدم وضوح األدوار والمسؤوليات  •

 ت الشخصيةالصراعا •

 عدم توفر الدعم التشغيلي •

 

 العوامل السياسية 

 تغيير الحكومات أو سياسات الحكومة  •

 الحروب واالضطرابات •

 تدخل وسائل اإلعالم /آراء الرأي العام المخالفة •

 تدخل السياسيين في قرارات التنمية •

 العوامل البيئية 

 الكوارث الطبيعية •

 التغيرات المفاجئة في أنماط الطقس •

 المتعلقة بالبنية التحتية /التشغيلية/العوامل التقنية

 التصميم بشكل غير كاف   •

 تغيير النطاق  •

 التوقعات غير الواضحة  •

 مخاطر إدارة المشاريع

عدم إجراء التخطيط أو تحليل المخاطر أو حاالت    •
 الطوارئ

عدم كفاية التعقب واالستجابة بالسيطرة على  •
 المشروع

 الجداول غير الواقعية •

 ئ الخدمات اللوجستية بشكل سي إدارة •

 التأخير في الموافقة على وثائق المشروع •

 

 

 

األفكار حول المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على قدرتك على تنفيذ   ناقش، أصحاب المصلحةمع مجموعة متنوعة من من خالل الجلوس 
 ود النطاق وبأعلى جودة ممكنة. المحددة وفي حد موازنةالمشروع في الوقت المحدد وفي إطار ال
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 تحليل الموارد البشرية 

 المشروع عمل فريق

الجدول الزمني  ظهور التساؤالت حول والموارد البشرية وسلسلة اإلمداد مكونان من مكونات المشروع التي غالبًا ما تسبب التأخيرات 
 المحتملين في المشروع حتى مرحلة التنفيذ، وهذا أمر يحدث بشكل متكرر.ومع ذلك، ال يتم تضمين هذه اإلدارات أو العمالء  للمشروع.

  األسئلةتقييم الموارد البشرية بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية في وقت مبكر من المشروع سوف يساعد في تقليل إجراء إن المشاركة في 
، ربما ال يكون مدير المشروع قد تم تحديده وتعيينه؛ لذا فإن تقييم ففي هذه المرحلة والتحديات المحتملة في األوقات الالحقة في المشروع.

 الحاجات أمر مهم بشكل خاص لضمان االنتقال السلس بمجرد تعيين مدير المشروع.

 

 

 من الموارد البشرية للمشروع  االحتياجات المطلوبة  – 21الشكل 

 األدوار والمسؤوليات 

لتدخل، ستحتاج إلى البدء في تحديد متطلبات القدرات وأدوار ومسؤوليات  اإلجراء الضروريين  فريق عمل المشروععند تحديد أعضاء 
 - (في هذه المرحلة، يتم البدء في وضع أوصاف المهام والمخططات الهرمية للمشروع )صورة الهيكل التنظيمي أعضاء الفريق هؤالء.

ذوي الصلة اآلخرين   أصحاب المصلحةون العمل مع قسم الموارد البشرية وسيك وهو ما قد يكون أيًضا شرطًا ضروريًا لمقترح المشروع.
 في هذه المرحلة مفيًدا في تحديد أعضاء الفريق المطلوبين وتوقيت ذلك.

كم عدد أعضاء الفريق الالزم توافرهم من أجل تنفيذ المشروع؟•

برة هل هناك أي خبرة تقنية مطلوبة للمشروع، وهل يمكننا الوصول إلى تلك الخ•
التقنية؟

فريق عمل 
المشروع

هل سيتم استخدام شركاء التنفيذ في بعض أو كل أنشطة المشروع؟ •

هل ستكون هناك حاجة إلى شركاء متعددين؟•

طة؟هل تم تقييم الشركاء المحتملين فيما يتعلق بقدرتهم على تنفيذ األنش•
شركاء التنفيذ

ما اإلدارات التي تحتاج إلى التشاور واالنخراط في المشروع، وعند أي نقاط؟•

ما مستوى الجهد المطلوب من فريق عمل الدعم الستكمال عمل المشروع ضمن •
القيود المفروضة؟

فريق عمل الدعم

نب العمل؟هل ستكون هناك حاجة للبائعين والمقاولين الخارجيين لتنفيذ بعض جوا•

تم استخدامهم هل لديك قائمة تضم البائعين والمتعاقدين الموثوق بهم المحتملين الذين•
في الماضي؟

الباعة والمقاولون

 ( LOEفريق عمل المشروع ومستوى الجهد )

قد يعمل فريق عمل المشروع الذي تعمل به في عدة مشاريع في نفس الوقت. فهذا األمر واقع يلمسه العديد من الشركاء المحليين  
لمشروع، يجب أن تكون على دراية بمستوى الجهد الذي سيساهم به كل  والمنفذين. عندما تبدأ في تقييم حاجات الموارد البشرية ل

عضو في الفريق طوال فترة حياة المشروع. ينبغي توضيح مستوى الجهد بوضوح ومراعاة ذلك عند تحديد األدوار والمسؤوليات  
 وعادةً ما يتم إدراجه في قسم الموازنة في المقترح.

 
 الموردون والمقاولون 
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هل سيكون هناك مجلس إدارة للمشروع يتكون من   سوف تحتاج أيًضا إلى التفكير في نوع هيكل الحوكمة التي ستستخدمها مع المشروع.
كيف ستتعامل مع الحوكمة،   ؟فاعلية؟ أم أن وجود جهة راعية للمشروع يكون أكثر صحاب المصلحةمتنوعة من وجهات النظر ألمجموعة 

التفكير في كل هذه األسئلة في هذه المرحلة، وسيتم تفصيلها في  ينبغي ؟دارة المشاريعأن يتم تطبيقها إل ينبغيوما نوع حدود التحمل التي 
 مرحلة اإلعداد.

 فريق عمل المشروع بات قدرة  متطل

لكل  الالزمة ، من الضروري أيًضا مراعاة المهارات والكفاءات فريق عمل المشروععند وضع أوصاف الوظائف والمهام والواجبات ل
هارات ة والشخصية لكل وظيفة، من ناحية المهارات التقنية والمتقنيوظيفة. من خالل العمل مع قسم الموارد البشرية، حدد المهارات ال

يحتاج إلى   فريق عمل المشروعالشخصية. إذا كان قد تم تعيين أعضاء الفريق بالفعل، فستظل هذه الممارسة مفيدةً في تحديد إذا كان 
 تدريب أو حتى إلى أعضاء جدد.

 أدناه لتوجيهك: من بين الطرق الجيدة لفحص مكون الموارد البشرية للمشروع في هذه المرحلة استخدام األسئلة الواردة 

 ما هيكل الحوكمة الذي سيكون أكثر عملية ومالءمة لهذا المشروع؟ ✓

 ومع فريق عمل الدعم؟ فريق عمل المشروعما هيكل رفع التقارير بين أفراد  ✓

 ل عضو من أعضاء فريق العمل؟ ما نوع الجهد المطلوب من ك  ✓

 ؟ كفاءةما نوع المهارات والقدرات التي ستكون مطلوبة من أعضاء فريق العمل لتعزيز بيئة فعالة للفريق وإكمال العمل ب ✓

 تحليل سلسلة اإلمداد  

النتيجة المباشرة لفريق  في كثير من الحاالت، ال تكون هذه هي  هناك عنصر آخر للمشروع غالبًا ما يسبب التأخير وهو سلسلة اإلمداد. 
 سلسلة اإلمداد غير الفعال وغير المؤثر، ولكن بسبب عدم االنخراط في عمليات تعريف المشروع والتخطيط له.

م  في مرحلة التحديد والتعريف، تبدأ في ربط خيوط المشروع معًا، تماًما مثل تجميع األجزاء المكونة للغز، وبالتالي فإن تحديد ما قد يلز 
 ونوع األنظمة اللوجستية التي يلزم استخدامها، وكيف ستدير أصول المشروع أمر ضروري. توريده،

 ثالثة مكونات في إدارة سلسلة اإلمداد:  Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية يحدد 

فة إلى تحديد كيفية الحصول عليها ومن يقوم بما في ذلك تحديد المواد والخدمات المطلوبة، وتوقيت الحاجة إليها، باإلضا - إدارة التوريد
يلزم كذلك تكامل الخطة التي يتم توريدها مع جميع العناصر األخرى لخطة المشروع لضمان توافق جميع قرارات التوريد مع  بذلك.
  والجودة والمخاطر المرتبطة به. عالمهالمشروع وم موازنة

 العمل مع شركاء التنفيذ

قدراتهم وفهم المهارات والمعارف  في بعض الحاالت، سيكون شركاء التنفيذ جزًءا من المعادلة، لذلك من الضروري أيًضا تقييم 
الالزمة لكي يتمكنوا من إكمال دورهم في المشروع بشكل فعال. سيكون بدء هذه العملية مبكًرا )سواء عبر إجراء تقييم للقدرات 

 التنظيمية أو تقديم قوالب وبناء القدرات فيما يتعلق باألدوات( مفيًدا مع تقدم المشروع. 
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المخزون قيد التشغيل، والسلع تامة الصنع كذلك ووتخزينها،  بما في ذلك تخطيط تدفق المواد الخام - إدارة الخدمات اللوجستية
من حيث   كفاءةمن نقطة المنشأ إلى نقطة االستهالك بشكل يتحلى بالكفاءة وال  ، وتنفيذ التخطيط والسيطرة عليهوالمعلومات ذات الصلة

 االلتزام بمتطلبات العمالء. بقصد التكلفة 

 بما في ذلك األنظمة التي يتم بموجبها مراقبة األشياء ذات القيمة للمشروع وصيانتها والتخلص منها.  - ارة األصولإد

بأكملها،   مدة المشروعمدير المشروع مسؤول عن التأكد من تحديد هذه المكونات وتعريفها والتخطيط لها وإدارتها بشكل جيد طوال  
 مداد.بالتنسيق الوثيق مع فريق سلسلة اإل

 التحليل المالي

مبدئية في هذه المرحلة بناًء  موازنةسيكون من المفيد البدء في وضع   في هذه المرحلة، قد يُطلب منك تقديم مقترح للحصول على تمويل.
ى التي ستكون  تم بالفعل تحديد نطاق العمل العام من حيث توفر الوضوح بشأن األنشطة مبدئية المستو مثال ذلك: على المعلومات المتوفرة.

أن يكون هناك أيًضا فهم عام للموارد البشرية، واإلمدادات والمواد،   ينبغي مطلوبة الستكمال أنشطة المشروع وتحقيق المخرجات.
   ة التي سيحتاجها المشروع.تقنيوالمتطلبات ال

فير مزيد من المعلومات حول المشروع وتحديد عداد والتخطيط عندما يتم تواإلبمزيد من التفاصيل في مرحلتي  موازنةستتم اإلشارة إلى ال
 نطاق العمل الشامل. 

  تحليل االستدامة 

التأكد من   أصحاب المصلحةويريد  يتم التركيز عليها للمشاريع في قطاع التنمية في السنوات األخيرة. رئيسةلقد أصبحت االستدامة نقطة 
   لى أن يوشك المشروع على االنتهاء.ومع ذلك، فإننا ال نبدأ التفكير في االستدامة إ أن المشروع ونتائجه سيستمران بعد انتهاء المشروع.

هل ستتطلع إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل   في هذه المرحلة من المشروع، ستريد التفكير فيما سيحدث بعد االنتهاء من المشروع.

االستمرار في  إذا كان األمر كذلك، فهل سيكون بإمكانهم  هل ستقوم بتسليم هذا المشروع إلى حكومة أو منظمة محلية؟ مجاالت أخرى؟
ما نوع التأثير الدائم للتدخل على التغيير السلوكي أو على الظروف االجتماعية   الحصول على المنتج أو الخدمة بعد انتهاء المشروع؟

ما الطريقة التي   إصالح قصير األجل؟إجراء مهًما على المدى الطويل، أم أن المشروع مجرد   الهل تصميم المشروع يعد عام والسياق؟
اهم بها هذا المشروع في تحقيق الهدف، وهل ستحتاج المنتجات أو الخدمات إلى العمل من أجل تنفيذها في جميع أنحاء المشروع  يس

 لضمان االستدامة بشكل أفضل. 

تتذكر عندما كنا  إذا كنت  بينما تستكشف تحديد وتعريف المشروع، ابدأ في التفكير في هذه األسئلة ودمج اإلجابات في مكونات المشروع.
فمن خالل تدريب البلدية المحلية على صيانة المراحيض،   نتحدث عن اإلطار المنطقي، هناك ناتج يضع في االعتبار استدامة المشروع.

وهذا المؤشر مثال على خطوة يمكن اتخاذها للبدء في  نحن نضمن استمرار الحفاظ على المراحيض وكذلك استدامة التدخل بشكل أفضل.
ومع ذلك، سوف يلزم استكمال اعتبارات وإجراءات إضافية في المراحل الالحقة لوضع  ن إطار عمل لالستدامة في المشروع.تضمي

 مقاربة شاملة لالستدامة.

 االستدامة والمشاريع

اعتماًدا على نوع المشروع الذي تقوم به، قد تكون االستدامة عامال يتم التركيز عليه بشكل أكبر. على سبيل المثال: إذا كنت  
اإلنسانية، فمن المحتمل أال يكون هناك عامل استدامة ألن طبيعة هذه المشاريع هي تقديم الخدمات  ستنفذ مشروعًا لإلغاثة 

األكثر إلحاًحا وضرورية )الغذاء، الحماية، المياه، المأوى، الصحة(. ومع ذلك، إذا كان المشروع الذي تعمل عليه يركز على 
 عريف المشروع وتخطيطه وتنفيذه وإغالقه.التطوير بشكل أكبر، ينبغي حينها مراعاة االستدامة في ت
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 نظرية التغيير 

غيير على مستوى دراسته عند التفكير في استدامة المشروع، وهو نظرية التغيير للبرنامج. غالبًا ما تتم نظرية الت ينبغيهناك شيء آخر 
أن يكون مدير المشروع وفريقه على دراية بكيفية مالءمة مشروعهم للصورة   ينبغيومع ذلك،  البرنامج، وليس على مستوى المشروع.

 الممثلة في نظرية التغيير على مستوى البرنامج أو المؤسسات. الكبرى 

تحسين جودة نهر دلتا لتوفير نظام بيئي صحي النهائي المتوقع يتمثل في مثال نظرية التغيير التالي يدور حول برنامج نهر دلتا. التغيير  
. ومن الواضح أن مشروع المراحيض وحده لن يحقق لدعم صناعة صيد األسماك وتقليل حدوث األمراض التي تنقلها المياه في المجتمع

 عدة تدخالت لتحقيق الهدف النهائي.  يحتاجهذا التغيير، ولكنه س

 

 نظرية التغيير لبرنامج نهر دلتا - 22الشكل 
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وتحت كل   ،كما هو موضح في نظرية التغيير المبدئية الواردة أعاله، سوف تكون هناك حاجة إلى غايات متعددة لتحقيق الهدف النهائي
ترتبط التدخالت الواردة في المربعات برتقالية اللون مباشرة بمشروع بناء المراحيض   غاية من هذه الغايات، سيتعين تنفيذ عدة تدخالت.

كما  (1يتالءم المشروع مع نظرية التغيير كما حددها البرنامج وسيساهم في تحقيق الغاية البرامجية )الغاية  لنهر دلتا الذي نتعامل معه.
 يساهم أيًضا في التغيير النهائي المتوقع.

 مسودة ميثاق المشروع

صفحات تحتوي على المعلومات   5إلى  3أثناء استكشاف هذه المرحلة، يمكنك البدء في وضع "ميثاق المشروع"، وهو وثيقة مكونة من 
سيتم االنتهاء    معلومات عن الفريق، وما إلى ذلك.، وتقديرات النطاق، وحدود التحمل، و موازنةاألساسية حول المشروع مثل: تقديرات ال

 من الميثاق أثناء مرحلة اإلعداد، ولكن من الجيد دائًما البدء في تطوير هذه األدوات أثناء االستكشاف. 

 

 (مقترح المشروع )وثائق تصميم المشروع

المقترح منك التحقيق في المعلومات الالزمة لالمتثال لجميع  يحتاجس غالبًا ما تكون نتيجة كل العمليات عبارة عن مقترح مشروع.
على المشاركة قدر اإلمكان حتى  اإلجراء قائًما   امن المهم حقًا جعل هذ  المكونات على النحو المبين من قبل الممول أو الجهة المانحة.

   يعكس المقترح الواقع بشكل أفضل في المشروع وعلى أرض الواقع.

 

 

 

  

 المقترحاتفحص الواقع: 

يمكنك سماع "همهمات جماعية" تقريبًا عند ذكر كلمة المقترح. تقدم المقترحات تحديًا فريًدا من حيث إنه من المتوقع أن تقدم  
نظرة عامة مبدئية للمشروع في فترة زمنية قصيرة. هناك فرصة ضئيلة للتعاون مع أصحاب المصلحة، وعادةً ال تتاح لك  

 ع بالكامل. الفرصة لوضع مفهوم المشرو

يمكنك االنتظار ألسابيع أو حتى أشهر للحصول على الموافقة على المقترح، وعندما تتم الموافقة عليه في نهاية المطاف، من 
 المتوقع أن تبدأ في التنفيذ في األسبوع المقبل. هل يبدو ذلك مألوفًا بالنسبة لك؟ 

علق األمر بالمقترحات وأكثر صعوبةً عندما يكون من  الحقيقة أنه من الصعب الوفاء بالمواعيد النهائية المطلوبة عندما يت
المتوقع حدوث تحول سريع، بين الموافقة والتنفيذ. ولهذا السبب؛ يجب على فريق المشروع القيام باألعمال األساسية خالل  

ونظًرا ألن   مرحلة كتابة المقترح لضمان دقة تقديرات الجدول الزمني قدر اإلمكان. هل ستتغير التقديرات؟ على األرجح،
 اعتماًدا على نتائج عملية قبول المقترح. -السياق قد يتغير هو ونطاق المشروع 
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 تنفيذ المشروع بالشكل المناسب -تأمالت في التحديد والتعريف 

  يمكن أن تمثل مرحلة تحديد وتعريف المشروع تحديًا صعبًا في واقع األمر للمؤسسات وفرق عمل المشروع. وفي كثير من
األحيان، تكون الجهة المانحة قد حددت بالفعل التدخل، وال يمتلك فريق عمل المشروع إال قدًرا ضئيال من االستقاللية فيما  

يتعلق باختيار األنشطة والمستفيدين. في حاالت أخرى، يكون الجدول الزمني من الفكرة إلى المقترح قصيًرا بشكل ال 
 لتحليالت المناسبة. فماذا يمكننا أن نفعل؟ يبدو هذا السيناريو وكأنه سيناريو مستحيل.يصدق وال يترك مجاال كبيًرا إلجراء ا

عليك أن تعمل ضمن القيود المفروضة عليك. قد يعني ذلك في بعض األحيان استخدام مصادر ثانوية للتحقق من صحة 
تجميع فريق عمل المشروع وأصحاب  الحاجات بدال من القيام بجمع البيانات األولية. في حاالت أخرى، قد يعني ذلك 

المصلحة في غرفة واحدة خالل فترة ما بعد الظهيرة من أجل "مناقشة األمور"، وعمل شجرة مشكلة / شجرة أهداف  
 سريعًا، ومراجعة البيانات، وتعيين أصحاب المصلحة. 

جيًدا خالل هذه المرحلة. يكون لإلخفاق  بغض النظر عن القيود، من الضروري التأكد من أن العمليات واإلمكانات مدروسة 
في إجراء فحص شامل للحاجات وأصحاب المصلحة، والمشاكل، والتدخالت المحتملة تأثير الدومينو على بقية المشروع.  

تذكر أن نتائج هذه المرحلة ستساعد على ضمان قيامنا بالمشروع بالشكل الصحيح. إن تضمين مجموعة متنوعة من  
العملية وجعل هذه المرحلة تشاركية قدر اإلمكان سوف يُثري النتائج، من خالل استكشاف المشاكل   أصحاب المصلحة في

 والحاجات والتدخالت من خالل جوانب متعددة. 
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 إعداد المشروع  2.2

 ما يتناوله هذا الفصل:

 إعداد المشروع للتخطيط والتنفيذ واإلدارة. ✓

 شاملة لتقييم المخاطر وإدارتها. إستراتيجية ✓

 في أنشطة المشروع.  أصحاب المصلحةمشاركة  ✓

 هياكل حوكمة المشروع وأدواره ومسؤولياته. ✓

 تحديد إطار عمل التخطيط.  ✓

 . MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم وضع إطار عمل  ✓

 وضع ميثاق المشروع.  ✓

 إطالق المشروع.  ✓

 

 المقدمة  2-2-1

 

 اإلعداد  - Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية نموذج مراحل  - 23الشكل 

  للتخطيط والتنفيذ والحوكمة الجيدة للمشروع. أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعمن مرحلة إعداد المشروع هو إعداد أعضاء القصد 
التخطيط. يتم التعرض إجراء لبدء  فريق عمل المشروعفي حين أن هذا قد يبدو مكرًرا، فإن إعداد المشروع ضروري لضمان استعداد 

للبدء   فريق عمل المشروعلتفاصيل الكثير من العمل المنجز في مرحلة التحديد والتعريف في مرحلة إعداد المشروع، مما يوفر أساسًا قويًا ل
  ا في المشروع بطريقة منهجية وشاملة.في المضي قدمً 

المعنيين لضمان بقاء المشروع صالًحا وقيادته بشكل   أصحاب المصلحةوتوفر هذه المرحلة أيًضا الفرصة لمدير المشروع والحوكمة و
روف الالزمة  وبشكل جوهري، تحدد هذه المرحلة األساس وتهيئ الظ شاملة إلدارة المخاطر يتم تطبيقها. إستراتيجيةمناسب ووجود 

 لضمان إنجاز المشاريع بنجاح بشكل أفضل. 

يكون لديك نموذج واضح وقاطع وعملي )أي: هدف، أو غرض(. بعد ذلك، ينبغي أن يكون لديك الوسائل الالزمة  "في البداية، ينبغي أن 
 لتحقيق أهدافك )وهي الحكمة والمال والمواد واألساليب(. ثالثًا، اضبط كل وسائلك من أجل تحقيق هذه األهداف". 

 أرسطو  -



 

 80صفحة  

في هذه المرحلة، تكون قد قمت بتأمين مصدر تمويل المشروع أو تقوم بإجراء مفاوضات مع الجهة المانحة المحتملة. خالل هذه المرحلة  
إدارة مرحلة اإلعداد كذلك هي المرحلة التي نحتاج فيها للتفكير في كيفية  أيًضا، يتلقى مدير المشروع تفويًضا لبدء المشروع رسميًا.

أصحاب  إدارة  إستراتيجيةاالستدامة، و إستراتيجية اآلتي:تشمل بعض األمثلة  قد لذلك.الزمة واألدوات والخطط التي ستكون  المشاريع
كل مشروع   يحتاجلن  الموارد البشرية. إستراتيجيةسلة اإلمداد، وإدارة سل إستراتيجية، وإدارة المخاطر، والتواصل إستراتيجية، والمصلحة

  إال أن مرحلة اإلعداد توفر فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن األدوات التي سيتم استخدامها وكيفية استخدامها. ،نفس المستوى من التخطيط
إدارة  تقييم وإطار عمل إدارة المعرفة وتفاصيل أدوات وخالل هذه المرحلة أيًضا نبدأ في التفكير بكل جدية في إطار عمل المراقبة وال

 ضع في اعتبارك أنه قد يلزم إشراك مدير البرنامج. التي سيتم استخدامها خالل المشروع. المشاريع

 رئيسة المخرجات ال 2-2-2

 ميثاق المشروع 

تعمل هذه الوثيقة أساسًا   واعتمادها من قبل حوكمة المشروع.وثيقة "فورية ومباشرة" توفر وصفًا مبدئيًا للمشروع، ويتم التوقيع عليها 
كصفحة معلومات للمشروع، وهي تحدد جميع المعلومات المهمة حول المشروع والتي يمكن الرجوع إليها من قبل مدير المشروع  

ات المبدئية، والمخاطر، وهيكل  ، والتسليمموازنة: تقديرات التضمينها ينبغيبعض المعلومات التي تتضمن  اآلخرين. أصحاب المصلحةو
 المشروع، والجدول الزمني للمشروع، والوصف الموجز للمشروع. مدراءحوكمة المشاريع، وتحمل 

 سجل المخاطر الشامل  

  واضحة لكل إستراتيجيةلقد بدأ تحديد المخاطر في مرحلة التحديد والتعريف، ولكن سيتم تحليلها بشكل أكبر خالل هذه المرحلة، مما يضع 
أثناء اإلعداد، يحتاج مدير المشروع إلى اتخاذ قرارات ملموسة بشكل أكبر بشأن كيفية إدارة المخاطر ومدى تكرار إعادة   من المخاطر.

 خاطر طوال عمر المشروع.متقييم ال

 أصحاب المصلحة إشراك   إستراتيجية 

خالل مرحلة اإلعداد، بناًء على ما تم القيام به في مرحلة التعريف والتحديد،   أصحاب المصلحةتفصيلية إلشراك  إستراتيجيةيتم تطوير 
في مرحلة اإلعداد، يتم تفصيل المعلومات   وفقًا لسلطاتهم ونفوذهم وعالقاتهم وتأثيرهم على المشروع. تحليل أصحاب المصلحةحيث تم 
 . أصحاب المصلحة إلشراك إستراتيجيةبشكل أكبر ويتم تطوير  أصحاب المصلحةالمتعلقة ب

 فحص الواقع: مدير المشروع واإلعداد 

من المحتمل أنه لم يتم تعيين مدير المشروع عندما تصل إلى مرحلة اإلعداد. يمكن أن تستغرق عمليات التوظيف وقتًا طويال، 
عقد التمويل. في حين أنه ربما لم يتم تعيين مدير للمشروع،  وقد ال ترغب المنظمات في تعيين مدير للمشروع حتى يتم إبرام

ينبغي أن تكون هناك جهة اتصال رئيسية تشرف على العمليات وتتأكد من أنه يتم توثيق كل ما يحتاج إلى توثيق بحيث عندما  
 ة في غاية الوضوح.يتم تعيين مدير المشروع، تكون المعلومات المتعلقة بالمهام التي تم إكمالها والعمليات المطبق
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 إطالق المشروع 

على علم بأنه سوف يتم إطالق المشروع   أصحاب المصلحةجميع يكون  يحدث إطالق المشروع في نهاية هذه المرحلة، مع ضمان أن 
 ، باإلضافة إلى أنهم يدركون كذلك بشكل مبدئي نطاق العمل والجدول الزمني للمشروع. ()ومتى سينتهي

 هذه المرحلة من يشارك في  2-2-3

بشأن تفاصيل مكونات المشروع ووضع   افي المشاركة هذه المرحلة، مما يوفر نظرة ثاقبة وتوجيهً  أصحاب المصلحةسيستمر العديد من 
بناًء على المشروع الذي تعمل عليه، يمكنك تضمين المستفيدين وأعضاء المجتمع في   األساس للتخطيط للمشروع وإدارته أثناء التنفيذ.

 التاليين:  أصحاب المصلحةعمليات أثناء إعداد المشروع. ومع ذلك، على األقل، ينبغي إدراج بعض ال

أو الجهة الراعية له أو اللجنة التوجيهية للمشروع، فإن   إدارة المشاريعكانت حوكمة المشروع تمثل أ  سواءٌ  :حوكمة المشروع •
لتحمل وتقديم التعليقات على مكونات مثل المخاطر وإشراك  لتحديد حدود االزمة المدخالت الواردة من حوكمة المشروع تكون 

 وإطار عمل التخطيط والمراقبة والتقييم.  أصحاب المصلحة

يؤدي تضمين األشخاص الذين سيقومون بتنفيذ األعمال المتعلقة بالمشروع إلى تعزيز التحليالت التي تتم  :فريق عمل المشروع •
 كذلك.  (فريق عمل دعم المشروع )الموارد البشرية والشؤون المالية وسلسلة اإلمداد وال تنس أن تقوم بتضمين في هذه المرحلة.

مرة أخرى، سيتم إجراء تحليالت أكثر شمولية عندما يتم إشراك األشخاص الذين   :شركاء المشروع والبائعون والمقاولون •
النقطة، فسيكون من المفيد الحصول على مدخالتهم  إذا كان قد تم تحديد الشركاء والبائعين والمقاولين عند هذه   يقومون بالعمل.

 في مكونات مثل تقييم المخاطر.

إشراك مدير البرنامج في هذه المرحلة لضمان وجود اتساق   ينبغيإذا كان المشروع تحت مظلة برنامج،  مدير البرنامج: •
ا على توفير رؤى قيمة بشأن المخاطر قد يكون مدير البرنامج قادًرا أيضً  ووضوح مع جميع المشاريع المضمنة في البرنامج.

 وهياكل الحوكمة.  أصحاب المصلحةو

أن  ينبغيو نأمل أن يكون المستفيدون قد شاركوا وتمت استشارتهم في مرحلة التحديد والتعريف. :المستفيدون من المشروع •
ومع ذلك، في بعض   تستمر مشاركتهم في مرحلة اإلعداد، وأن تؤدي إلى توفير مدخالت قي مة حول مسوغ تصميم المشروع.

األحيان، يتم تقديم المقترح، الذي تتم كتابته في نهاية مرحلة التحديد والتعريف، خالل فترات زمنية محدودة وضيقة، بما يوفر 
 ين؛ لذلك من المهم إشراكهم في هذه المرحلة.فرصة ضئيلة للتشاور مع المستفيد

 ماذا يعني ذلك على أرض الواقع  2-2-4

  الجزء المتبقي من بإعداد أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعيعتمد إعداد المشروع على مرحلة التحديد والتعريف، مما يسمح ل
 لمشروع يحتوي على جميع العناصر الالزمة إلطالقه.في هذه المرحلة للتأكد من أن االالزمة دمج العناصر  ينبغيو المشروع.
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 بوابات القرار ومراحله 

مرة أخرى، تلعب بوابات القرار دوًرا كبيًرا في مرحلة إعداد المشروع، بما يسوغ باستمرار أن يكون المشروع المناسب ال يزال يجري  
 إدارة المشاريعي سيتعين على مدير المشروع اتخاذها بشأن كيفية سيكون هناك أيًضا العديد من القرارات الت تنفيذه بالطريقة المناسبة.

تتمحور بوابات القرار في هذه  إشراكه ومتى يتم ذلك. ينبغي، واألدوات والعمليات التي سيتم استخدامها، ومن الذي السيطرة عليهو
  .دارة المشاريعالمرحلة حول إطار عمل إل

للتكيف وتوفر إطار  إجراًءا متكرًرا وقابالً تعيين المرحلة والتخطيط إجراء عد ي أيًضا النظر في مراحل المشروع في هذه المرحلة. ينبغي
عمل لتخطيط الفترة المتبقية من المشروع. أثناء مرحلة اإلعداد، يحتاج مدير المشروع إلى التفكير فيما إذا كان سيتم استخدام تخطيط 

مع وجود التقديرات المبدئية في االعتبار، مع مراعاة أنه قد يلزم تعديلها مع   صول على فهم مبدئي لكيفية تنفيذ هذه المراحل.المراحل والح
 انتقالنا إلى مرحلة التخطيط، يمكن عمل خريطة المرحلة، بما في ذلك بوابات القرار في نهاية كل مرحلة.

 

 

 مراحل المشروع  - 24الشكل 

، سيكون  اإلجراءعندما يبدأ مدير المشروع في تحديد هذ  يختلف اإلطار الزمني لكل مرحلة من مشروع إلى آخر، وكذلك عدد المراحل.
 كل مرحلة.تتعقب وانخراطهم في كل مرحلة وفي بوابات القرار التي  أصحاب المصلحةمن الجيد أيًضا تحديد مشاركة 

 مشاركة أصحاب المصلحة الحكوميين 

مرحلة ما أثناء التحديد والتعريف وأثناء إعداد المشروع، قد تحتاج على األرجح إلى موافقات حكومية بطريقة ما أو بشكل  في 
ما. في كثير من األحيان، ال يتم إشراك أصحاب المصلحة هؤالء إال عندما تكون هذه الموافقات مطلوبة، ولكن إذا كان  

ستمر طوال مرحلة التحديد والتعريف ومرحلة اإلعداد، فقد تتم عملية الموافقة أصحاب المصلحة الحكوميون يشاركون بشكل م 
على المشروع بسالسة أكبر. ناهيك عن أن أصحاب المصلحة الحكوميين يقدمون غالبًا منظوًرا مبدئيًا مختلفًا بشأن المشروع 

فية مالءمة المشروع )أو عدم مالءمته( قد يكون مفيًدا في تحديد المشروع وتعريفه. وقد يقدمون أيًضا تعليقات حول كي
 إلستراتيجية محلية أو وطنية وكذلك معلومات حول ما نجح في السابق فيما يتعلق بالتدخالت السابقة.
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 الضوابط الداخلية 

سها. تلعب الضوابط الداخلية دوًرا مهًما في منع  تشمل الضوابط الداخلية العمليات التي يتم من خاللها توجيه موارد المنظمة ومراقبتها وقيا
وغير الملموسة )مثل السمعة أو الملكية الفكرية مثل العالمات   (االحتيال واكتشافه وحماية موارد المنظمة، المادية )مثل اآلالت والممتلكات 

رير المالية والمالحظات التي ترد في الوقت  . على المستوى التنظيمي، تتعلق أغراض الضوابط الداخلية بمدى موثوقية التقا(التجارية
 واالمتثال للقوانين واللوائح.  ستراتيجيةالمناسب بشأن تحقيق األهداف التشغيلية أو اإل

اظ أثناء التنقل عبر مرحلة إعداد المشروع، يعد تحديد وتطوير العمليات واألنظمة التي ستشكل أنظمة الضوابط الداخلية أمًرا ضروريًا للحف
سيؤدي العمل مع فرق الدعم )الشؤون المالية، وسلسلة   لمشروع ضد االحتيال وتحت السيطرة أثناء االنتقال إلى التخطيط والتنفيذ.على ا

ومع مدير البرنامج إلى توفير إطار عمل متسق للسيطرة على مستوى المشاريع، ومن المهم أن يتم تمرير أطر   (اإلمداد، والموارد البشرية
 وعددها وفقًا لحجم المشروع ومخاطره ودرجة تعقيده.السيطرة قد تختلف أنواع آليات  أي شركاء كذلك.العمل هذه إلى 

 أصحاب المصلحة مشاركة 

حول مكونات المشروع مثل  الالزمة مشاركتهم وانخراطهم في هذه المرحلة، مع توفير المالحظات  أصحاب المصلحةأن يواصل  ينبغي
سوف تقوم أيًضا بنشر الوصف المبدئي للمشروع من خالل ميثاق المشروع، وخالل إطالق المشروع    .أصحاب المصلحةتحليل المخاطر و

ن يقبلون ما يطمح المشروع إلى تحقيقه ويوافقون على الوقت والتكلفة ييرئيسال أصحاب المصلحةخالل هذه المرحلة، مع التأكد من أن 
 والنطاق على النحو المحدد في ميثاق المشروع.

 المدخالت  2-2-5

بتفصيل مكونات المشروع بشكل أكبر خالل هذه   فريق عمل المشروعبناًء على العمل المنجز أثناء التحديد والتعريف للمشروع، يقوم 
 اآلتي: خالل هذه المرحلة، ستحتاج على األرجح إلى  المرحلة.

 تقييم المخاطر المبدئي  •

 صحاب المصلحة التقييم المبدئي أل •

 أو المقترح /مفهوم المشروع ورصد  •

 المبدئية  فريق عمل المشروعتقييم قدرة  •

 (وسلسلة اإلمداد موازنةتقييم الموارد المبدئية )الموارد البشرية وال •

 اإلطار المنطقي للمشروع  •

هذه  ، غالبًا ما تتداخل المراحل، لذا قد تكون بعض Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية تذكر أنه وفقًا لنموذج مراحل 
الشيء المهم هو أن نتذكر أنه بحلول الوقت الذي تقوم فيه  وهذا أمر مقبول! المدخالت قيد التطوير عند وصولك إلى مرحلة اإلعداد.

أن تكون قد فكرت فيما هو مطلوب وما هو غير مطلوب باإلضافة إلى تحديد تفاصيل العمليات   ينبغيبتطوير ميثاق المشروع الخاص بك، 
 الضرورة. واألدوات حسب 

 اإلجراء  2-2-6

 تحليل المخاطر 

   عند استكشاف العناصر "األساسية" لإلدارة القوية للمشاريع، تتالقى معظم المناقشات بسرعة حول موضوع المخاطر.
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دليل  في سياق  غالبًا ما يستخدم هذا المصطلح بشكل فضفاض، دون اتساق وأحيانًا بشكل غير صحيح.  ولكن ما المقصود بالمخاطر؟
، فإن المخاطر يقصد بها التأثير المحتمل لعدم اليقين على أنشطة المشروع ومخرجاته  Project DProالمحترف إلدارة مشاريع التنمية 

 وغاياته.

 تان تحتاجان إلى مزيد من االستكشاف: رئيسعند التفكير في تعريف المخاطر، هناك فكرتان 

التي تتعامل مع  المسائل مرتبطة باحتمالية وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكدة )بالمقارنة مع يمكن اعتبار المخاطر  - االحتمالية
تذكر، كما ذكرنا في المناقشة الخاصة بمرحلة تنفيذ المشروع في القسم الثاني، أن  .(معالجتها على الفور جبياألحداث الحالية التي 

 المشروع هي مخاطر أصبحت حقيقة واقعة.أمور 

تركز معظم فرق المشروع على المخاطر السلبية التي من المحتمل أن   تنطوي المخاطر على إمكانية التأثير على المشروع. - التأثير
تجنب المخاطر السلبية.  ينبغي. وبشكل عام، (الموارد، الجودة، النطاق، وما إلى ذلك/التقويم، التكلفة/تلحق الضرر بالمشروع )الوقت

يمكن لفرق المشروع تحمل مخاطر إيجابية  مفهومة بنفس الدرجة.وغير غير معترف بها ف (من ناحية أخرى)أما المخاطر اإليجابية 
 إذا ما رأوا وجود فرصة محتملة، إلى جانب احتمال اإلخفاق. يشار إلى ذلك بأنه تحمل المخاطر بذكاء. 

اطرة هو شيء قد يحدث ويؤثر على المشروع. بمعنى آخر، فإن المخاطرة عبارة عن احتمالية قد تمنع الحدث الذي ينطوي على المخ
 الموضوعة ووفقًا للنطاق والجودة المحددة.  موازنةالمشروع من تحقيق المخرجات والغايات في الوقت المحدد وحسب ال

ل هذه المرحلة، يتم تفصيل وتحليل المخاطر بشكل أكبر، مما ينتج عنه خال أثناء التحديد والتعريف، تم تحديد مخاطر المشروع في البداية.
 تتألف اإلدارة الشاملة للمخاطر داخل المشروع من:  خطة إلدارة المخاطر يتم تحديثها وإعادة تقييمها في أوقات محددة خالل المشروع.

 تحديد المخاطر .1
 تصنيف المخاطر  .2
 تقييم تأثير واحتمالية المخاطر  .3
 يات االستجابة للمخاطرإستراتيجوضع  .4
 رصد المخاطر والسيطرة عليها  .5

يات إستراتيجفي هذه المرحلة، بما أننا حددنا وصنفنا المخاطر بالفعل في مرحلة التحديد والتعريف، فإننا نركز على تقييم المخاطر وتطوير 
 االستجابة.

 تقييم المخاطر 

يعالج تقييم المخاطر تحديين صعبين عند إدارة   في مرحلة تحديد المخاطر.قياس للمخاطر يتم توثيقها إجراء تقييم المخاطر عبارة عن 
 مخاطر المشروع: 

ين، يتم رئيسال أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعباستخدام المعايير المتفق عليها من قبل  تحديد أولويات المخاطر: •
 تصنيف المخاطر حسب احتمالها وتأثيرها.

ين لتحديد مستويات تحمل  رئيسال أصحاب المصلحةإلى العمل مع  فريق عمل المشروعبعد ذلك، يحتاج  تحديد تحمل المخاطر:  •
المخاطر لديهم لتحديد المخاطر المقبولة، وتلك التي تقع خارج مستويات حدود التحمل المقبولة ويلزم إدارتها بشكل يتحلى 

  بالفاعلية.

على كيفية استخدام المصفوفة لتقييم المخاطر في مشروع   اليقدم الجدول التالي مثا ر أداةً مفيدةً لتقييم المخاطر.تعد مصفوفة تقييم المخاط
 تطوير. 

 

  



 

 85صفحة  

ر
ط
خا
لم
 ا
ع
قو
 و
ية
مال
حت
ا

 

 المخاطر "ب"   مرتفعة 

   المخاطر "ج"  متوسطة

 المخاطر "أ"   منخفضة

 مرتفعة  متوسطة منخفضة  

 المشروعالتأثير المحتمل على   

 مصفوفة تقييم المخاطر  - 19الجدول 

 خطوتين:وضع مصفوفة تقييم المخاطر عملية من إجراء ، اتبعت  19الجدول في المثال الموضح في 

األولوية لثالثة مخاطر من خالل تصنيف احتمالهم   أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعأعطى  :ترتيب أولوية المخاطر
   وتأثيرهم المحتمل عبر مقياس يضم المعايير "منخفضة" و"متوسطة" و"مرتفعة".

تشكل المخاطر   :. في هذا المثال(لونالمخاطر مصنفة حسب اللون )أحمر، برتقالي، أصفر، بال  :تحديد خط تحمل المخاطر 
ولكنها تمثل مستوى قلق أقل   (. توجد المخاطر "أ" في خلية مظللة )صفراء كفاءة، وستتم إدارتها با"ب" مصدر قلق واضحً 
 تحمل مخاطر المشروع.  قدرة المخاطر "ج" ليست في خلية مظللة، وبالتالي فإنها ال تتجاوز وستتم مراقبتها فقط.

على الرغم من أن المصفوفة قد تكون بسيطة نسبيًا، إال أنه   خرى، تعد مصفوفة تقييم المخاطر أداةً بسيطة بشكل مخادع.بطريقة أو بأ
ين الوصول إلى فهم مشترك للمعايير المستخدمة يرئيسال أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروع على الستخدامها بشكل منتج، يلزم

أصحاب  على مدير المشروع العمل مع  جبيللوصول إلى هذا الفهم المشترك،  يات تحمل المخاطر.لتحديد أولويات المخاطر وتحديد مستو
   في بعض األحيان والمرتبطة باإلجابة على األسئلة التالية:اإلجراء الذي يكون صعبًا ين إلكمال رئيسال المصلحة

القيمة   :خرى، مثلاألعوامل وال ،التكلفةوالوقت؟ وماذا عن النطاق  ما المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد أولويات المخاطر؟ •
سالمة الموظف؟ ما العملية التي سيتم استخدامها لتحديد مدى القدرة و ،لوائح االمتثال للجهات المانحةو ،للمستفيدين من المشروع
 على تحمل المخاطر؟

فهم مدى خطورة المخاطر ونوعية التأثير الذي ستحدثه على الوقت أن ن ينبغيلالستجابة للمخاطر،  إستراتيجيةلكي نتمكن من وضع 
كن محدًدا في بيان المخاطر الخاص بك وحدد بوضوح التأثير الذي سيكون   للمشروع. (والنطاق والجودة )مثلث القيود الثالثية موازنةوال

  المراحيض لنهر دلتا، من بين المخاطر المحتملة: في مشروع بناء مثال ذلك: له على جدول المشروع أو نطاقه أو ميزانيته أو جودته.
هذه العبارة غير محددة بما فيه الكفاية؛ فيلزم أن نشير إلى الكيفية التي يؤثر بها المطر على مثلث   .المطر يتسبب في إيقاف بناء المراحيض

المطر يتسبب في إيقاف بناء  اآلتي:مة كء يتم استخدام عبارة أكثر مال قد وفقًا لذلك. إستراتيجيةالقيود الثالثية لدينا حتى نتمكن من تطوير 
 .تأخر في المشروعبما يتسبب في حدوث المراحيض 

استجابة أكثر مالءمة للحد من احتمال   إستراتيجيةأقوم اآلن بوضع  قدمن خالل التحديد الدقيق لكيفية تأثير المخاطر على المثلث لدينا، 
 تلك المخاطر بالفعل.  حدثتالتأثير الذي تحدثه إذا  حدوث المخاطر أو تقليل
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 االستجابة للمخاطر 

بمجرد تحديد أن هناك مخاطر تتجاوز خط تحمل  الختيار خيارات االستجابة المناسبة للمخاطر.أساسًا يشكل تحديد المخاطر وتقييمها 
 على أفضل وجه للمخاطر.لالستجابة  إستراتيجيةتحديد  فريق عمل المشروععلى  جب يالمخاطر للمشروع، 

بل يتمثل الهدف  بالمشروع، فهذا أمر يستحيل فعله. طالهدف من إدارة المخاطر ليس التخلص من جميع المخاطر التي تحي اآلتي:تذكر  
ستحاول المشاريع "التي ال  مثال ذلك:  منها في التعرف على الوقت الذي يلزم عنده االستجابة إذا تجاوز الخطر مستويات تحمل المشروع.

من ناحية أخرى، قد تكون المشاريع "التي تتحمل   بغض النظر عن مكان تواجدها في المصفوفة. كفاءةتتحمل المخاطر" إدارة المخاطر ب
ر تتغير بمرور  من المهم أيًضا مالحظة أن المخاط .كفاءةالمخاطر" على استعداد لقبول قدر كبير من المخاطر دون التدخل إلدارة الحالة ب

يات ستراتيجمن الجيد أيًضا مراجعة اإل أن تتم مراجعتها وتقييمها بشكل فعال وفقًا الحتمالية وقوعها ومدى تأثيرها. جبيالوقت؛ لذلك 
 والتأكد من أنها ال تزال ذات صلة بالسياق والمخاطر. 

جابة تشمل الخيارات التالية )أو مجموعة من تلك الخيارات  يات االستإستراتيج، فإن كفاءةالمشروع إدارة المخاطر ب فريق عمل إذا قرر
 : (معًا

أو احتمال كبير للمخاطر )أو قم بعمل  /من نطاق المشروع الذي ينطوي على تأثير كبير و اال تقم بتنفيذ جزءً  - تجنب المخاطر •
جغرافية معينة ألنها تعاني من المشروع عدم العمل في منطقة فريق عمل قد يختار  مثال ذلك: .(ذلك الجزء بطريقة مختلفة

 .بشكل كبير انعدام األمن

والمثال األكثر  طرف آخر. (المخاطر المرتبطة ببعض جوانب المشروع إلى )أو مع (قم بتحويل )أو مشاركة - نقل المخاطر •
تقوم وثائق التأمين بنقل مخاطر تلف السيارة وفقدها بحيث تتحملها شركة   مثال ذلك:  شيوعًا لنقل المخاطر يتمثل في التأمين.

   التأمين.

أو تأثيرات تلك المخاطر. دعنا نفكر على سبيل المثال  / تصرف للحد من احتمال وقوع المخاطر المحتملة و - تخفيف المخاطر  •
 في مشروع معرض لخطر سرقة السلع. 

o زيادة   يمكن تقليل احتمال السرقة المحتملة من خالل
أنظمة األمان في المبنى )الحراس، وتركيب أبواب  

   .(جديدة، وإغالق الشبابيك

o  يمكن الحد من تأثير السرقة المحتملة عن طريق وضع
لأليام   فقط سياسة يتم بموجبها تخزين السلع المطلوبة

   السبعة القادمة في المستودع.

إذا تم تقييم االحتمال المتصور ومخاطر التأثير  - قبول المخاطر •
  تقرر المنظمة عدم اتخاذ أي إجراء بشأنها. قدعلى أنها معقولة، 

قد يعترف المشروع بأنه يواجه احتمال تأخر بدء  مثال ذلك: 
موسم األمطار بما يؤدي إلى مقاطعة الدورة الزراعية، إال أن 

الفريق يختار التعايش مع الخطر، وال يعمل على تجنبه أو نقله أو 
 تخفيفه.

 

 

 

 

 

 

 تجنب المخاطر

اعات يكون محفوفًا بالمخاطر. إن العمل في سياق النز
في مخيم   التدخالت  في عمل  المثال:  فكر، على سبيل 
على   متكررة  وهجمات  للعنف  دائما  يتعرض  لالجئين 
الطريق من موقع المنظمة إلى المخيم. هناك خطر كبير  
على الفريق في حالة االنتقال من المنظمة إلى المخيم،  

ر. لذلك؛ وقد تتعرض سالمة وأمن أعضاء الفريق للخط
لتجنب المخاطر التي يتعرض لها فريق المشروع؛ تتم  
إدارة األنشطة المتعلقة بالمخيم من بُعد من خالل إحدى  
منظمات المجتمع المحلي الموجودة في المخيم. يتجنب  
األنشطة   تنفيذ  طريق  الخطر عن  هذا  المشروع  فريق 

 بطريقة بديلة. 
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أال تمر المخاطر دون إدراكها أو   جب ي مقبولة لالستجابة للمخاطر. إستراتيجيةمن المهم اإلشارة إلى أن "تجاهل" المخاطر ال يعتبر بمثابة 
حتى في الحاالت التي يتم فيها قبول المخاطرة، ال يتم تجاهلها، بل تتم مراقبتها    أال يتم تجاهلها كذلك. ينبغييها، كما دون السيطرة عل

في هذه الحاالت، يستند قرار قبول المخاطر إلى عملية منطقية لتحديد المخاطر وتقييمها واالستجابة لها، مما يؤدي في نهاية  باستمرار.
 رار بقبول المخاطر.المطاف إلى اتخاذ ق

أن تحقق وثيقة  ينبغي إلى صياغة خطة عمل ألنشطة االستجابة للمخاطر التي اختارها. فريق عمل المشروعفي هذه المرحلة، سيحتاج 
 اآلتي:إدارة المخاطر 

 . وضع خطة منظمة وشاملة إلدارة المخاطر •

 .تحديد الطرق الواجب استخدامها لتنفيذ االستجابة للمخاطر •

 التخطيط لتوفير موارد كافية لالستجابة للمخاطر. •

أو المشاريع الكبيرة  العادية تستفيد المشاريع توثيق كل خطة إلدارة المخاطر، إال أن مستوى التفاصيل سيختلف حسب المشروع. ينبغي
جميع جوانب تحديد المخاطر وتقييم  عدم اليقين من خطط إدارة المخاطر المفصلة والرسمية التي تسجل  حالة ذات المستويات العالية من 

   المخاطر واالستجابة للمخاطر.

عدم اليقين، يوفر سجل المخاطر تحديًدا أكثر رسمية وأكثر   حالة بالنسبة للمشاريع األكثر تعقيًدا والمشاريع التي تتسم بدرجة أكبر من
 للمخاطر وخطة االستجابة لمعالجتها. كما يحتوي سجل المخاطر أيًضا على معلومات حول حجم االحتماالت ومدى تأثير المخاطر. التفصي

يكون   يات االستجابة للمخاطر المقترحة و"المسؤولين عن االستجابة للمخاطر" لتلك المخاطر المضمنة به.إستراتيجوقد يشمل أيًضا 
الموكل إليهم مهمة التنسيق أو اتخاذ اإلجراءات إذا تحول هذا الخطر إلى   رئيسةلمخاطر هم جهة االتصال الالمسؤولين عن االستجابة ل

 يتضمن سجل المخاطر أيًضا معلومات حول التكلفة والتأثيرات الحادثة على الجدول الزمني لهذه المخاطر. قد. سألةم

  يشتمل مثال على أحد التنسيقات على المعلومات الواردة أدناه. قديختلف تنسيق سجل المخاطر حسب المنظمة أو حسب المشروع،  قدبينما 
االستجابة، والمسؤول عن االستجابة للمخاطر في  إستراتيجيةتأكد من تضمين، على األقل، المخاطر، والحالة، واالحتمال، والتأثير، و

من المهم أن تبدأ هذه العملية بالتفصيل أثناء مرحلة اإلعداد حتى يمكن تضمين خطة إدارة المخاطر في   بك.سجالت المخاطر الخاصة 
 خطة المشروع.

  

 مدير المشروع واالستجابة للمخاطر 

اعتبارك أن الشخص الذي يستجيب للمخاطر لن يكون دائًما مدير عند تحديد من ينبغي أن يستجيب للمخاطر، ضع في 
المشروع فقط. إذا ألقيت نظرة على سجل المخاطر أدناه، فستالحظ أن الموظف المسؤول عن الخدمات اللوجستية سيستجيب  

لك الشخص  للمخاطر المتعلقة بالحصول على لوازم بناء المراحيض؛ ألن ذلك يقع ضمن نطاق خبرته. المهم هو أن يمت
 المكلف باالستجابة للمخاطر المعرفة والقدرة على اتخاذ اإلجراءات وتقديم المشورة بشأن المخاطرة.  

من المهم أيًضا أن نتذكر أنه يجب وضع عملية مراجعة منتظمة للمخاطر قيد التنفيذ وأن تشمل أكبر عدد ممكن من أصحاب  
المصلحة، بما في ذلك أي شركاء، في مناقشة المخاطر وتحليلها  المصلحة. قد يؤدي تضمين مجموعة متنوعة من أصحاب 

 إلى تحديد مخاطر إضافية لم ترد على ذهن فريق عمل المشروع. 
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 االستجابة  إستراتيجية
الشخص 
 المسؤول 

يفتقر الشريك إلى القدرة على تنفيذ األنشطة، بما  
 تأخير في أنشطة المرحلة الثانية. يتسبب في حدوث 

 -التخفيف من حدة المخاطر  30 5/10 6/10
لبناء القدرات  موازنةتضمين 

 لدى الشريك. 
 منسق المشروع 

 المطر يتسبب في تأخير بناء المراحيض.

تأجيل   ينبغي -تجنب المخاطر  36 6/10 6/10
تخطيط بناء المراحيض 

حتى بعد انتهاء موسم  وبناؤها 
 األمطار.

 مدير المشروع

يهدد انعدام األمن تسليمات المواد الالزمة لبناء 
المراحيض، بما يتسبب في تأخير المشروع أو اإللزام  

بالتوريد من السوق المحلية، مما قد يعرض الجودة  
 للخطر. 

  عالتعاقد م -نقل المخاطر  24 6/10 4/10
جهات مسؤولة عن النقل 

لضمان تسليم المواد في الوقت  
 المناسب وأمانها. 

موظف يعمل في  
قسم الخدمات  

 اللوجستية

تضعف التحوالت الحادثة في الحكومة المحلية من  
القدرة على تنفيذ األنشطة، ألنه ستكون هناك حاجة  

 إلى الحصول على موافقات جديدة. 

2/10 8/10 16 
ورصدها وإعادة  قبول المخاطر 

 تقييمها.
التواصل مع  

 الحكومة 

 مشروع مراحيض نهر دلتا  -سجل المخاطر  - 20الجدول 

 السيطرة عليها  إستراتيجيةمراقبة المخاطر و 

السطح، وبالتالي تتم إضافتها  مع تطور المشروع، سيتم حل بعض المخاطر أو الحد منها، في حين قد تطفو بعض المخاطر األخرى على 
إلى قائمة المخاطر. ومع ذلك، من المهم إعادة النظر باستمرار في مسألة المخاطر من المراحل المبكرة للمشروع وحتى مرحلة التنفيذ  

  اطر وإعادة تحليلها.وبناًء على ذلك، من المفيد، عند هذه النقطة، تحديد نقاط محددة في المشروع يتم فيها إعادة النظر في المخ برمتها.
مدير المشروع  علىسنناقش مراقبة المخاطر والسيطرة عليها خالل مرحلة التنفيذ، ولكن لضمان بقاء المخاطر عملية "فورية ومباشرة"، 

 طوال المشروع.ذلك وكيفية  والمسؤول عن ذلكتحديث المخاطر  وقتتحديد 

 أصحاب المصلحة مشاركة 

بالغة لنجاح أي مشروع، سواء كان ذلك مشروعًا لتوزيع الغذاء أو مشروعًا تنمويًا يهدف إلى كسب   يمثلون أهمية أصحاب المصلحةإن 
  أمًرا  فال يعتبر ذلكومع ذلك،  المناسبين في الوقت المناسب على عاتق مدير المشروع. أصحاب المصلحةوتقع مسؤولية إشراك  العيش.

في أنشطة  أصحاب المصلحةر المشروع األمر ويتصرف بشكل يضمن مشاركة أن يفهم مدي ينبغيبل  يمكن القيام به بشكل مخصص. 
 المشروع. 

في  أصحاب المصلحةأثناء مرحلة اإلعداد لمدير المشروع وضوًحا حول كيفية مشاركة  أصحاب المصلحةإلشراك  إستراتيجيةيوفر وضع 
ويؤدي القيام بذلك في مرحلة اإلعداد إلى ضمان   في المشروع.أنشطة المشروع المختلفة والكيفية التي ستكون عليها مشاركتهم وانخراطهم 

 خالل المراحل الالحقة.  أصحاب المصلحةمشاركة وانخراط 

  



 

 89صفحة  

 المتابعة المشاركة االهتمام بالنشاط  الدور في النشاط  أصحاب المصلحة

 من صاحب المصلحة؟

 

 

ما الذي سيفعله في هذا  
 النشاط؟

 

مشاركته  من   الفائدةما 
 النشاط؟في هذا 

 

 

كيف سنشركه في 
المشروع لضمان  

 انخراطه به؟ 

ما نوع المالحظات  
 والمتابعة المطلوبة؟ 

تقديم خطاب افتتاحي   مسؤول البلدية المحلي
إللقائه عند إطالق  

 المشروع. 

ستضمن المشاركة  
إمكانية الظهور للبلدية  

، كما أنها  والعاملين بها
اهتمام صاحب  ستؤكد 
بتوفير الدعم  المصلحة

 خدمتللمشاريع التي 
 المجتمع. 

التنسيق والتواصل بشأن  
 عبرالقصد من المشروع 
خطاب رسمي متبوع  
باجتماع لطلب قبول  

المشروع والمشاركة في 
 إطالقه.

خطاب شكر   أرسل
  دوروأدرج رسميًا 

في  أصحاب المصلحة
النشاط في البيان 
عقد  او الصحفي الرسمي.
اجتماع متابعة مع  

المسؤولين لإلجابة على  
طلب  اأي أسئلة و

في األنشطة  تهممشارك
 المستقبلية.

 أصحاب المصلحةإشراك  إستراتيجية -21الجدول 

أمر بالغ   أصحاب المصلحةالمتابعة مع  إجراؤها. ينبغيليس علًما دقيقًا، فستكون هناك تغييرات وتعديالت  أصحاب المصلحةإشراك 
 األهمية لضمان مشاركتهم. 

 هيكل حوكمة المشروع  

يوضح هيكل الحوكمة القوي  المتعلقة بالمشروع بموجبه. صنع القراري يتم ذ، تحدد الحوكمة إطار عمل اإلدارة الإدارة المشاريعفي سياق 
 اآلتي:

 ، وما مستويات حدود التحمل المتاحة؟صنع القرارمن الذي تكون لديه القدرة على  :السلطة

مع عدم وجود مساءلة واضحة عن نجاح المشروع، لن يقوم أي شخص بتحريك   من الُمساءل عن نجاح المشروع؟ :المساءلة
 ت المشروع. الءمسا جدول لحل 

 القرارات المتعلقة بالتغييرات التي تتجاوز مستويات حدود التحمل المتفق عليها لمدير المشروع.  :تغييرات المشروع

، ويراقب جدوى وصالحية المشروع، مع اتخاذ  روععلى المش نظرة ثاقبةب يتحلىيشرف على توجيه المشروع، و :اإلشراف
 المختلفين.  أصحاب المصلحةيتأكد أيًضا من سماع وجهات نظر  .إن لزمالقرار بإنهاء المشروع 

يوفر الدعم والموارد للمشروع وكذلك يقدم المشورة لمدير المشروع حول الجوانب اإلدارية للمشروع، خاصة   :الدعم والمساندة
 ن سيطرة مدير المشروع. تلك التي تخرج ع

يتكون   متعددة، في أغلب األحيان كجهات راعية للمشروع أو مجالس إدارة له أو في شكل لجان توجيهية.  التتخذ هياكل الحوكمة أشكا قد
وقد يتم تمثيل   كافيًا.والذي قد يكون  -يمثل الجهة الراعية للمشروع  -هيكل الحوكمة األبسط واألكثر شيوعًا في المشاريع من فرد واحد 

بغض النظر عن  ذلك في شكل مدير برنامج أو مدير مباشر أو جهة اتصال شريك المنظمة غير الحكومية الدولية، على سبيل المثال.
وجه ومن الذي تت ،إليه عندما تكون القرارات أعلى من سلطتك أتحديده هو من الذي تلج ينبغيالمسمى الوظيفي للفرد، األمر المهم الذي 

بغض النظر عن المسمى الوظيفي للفرد، الشيء المهم هو تحديد من الذي يستطيع مدير المشروع  إليه عندما تحتاج إلى دعم لمشروعك؟
 اللجوء إليه عندما تكون القرارات أعلى من مستويات حدود التحمل الخاصة به ومن الذي يمكنه اللجوء إليه للحصول على الدعم. 
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في تمثيل وجهات النظر المتعددة   يخفقوكمة الذي يتألف من جهة راعية واحدة قد يكون بسيطًا، فإنه غالبًا ما في حين أن هيكل الح
 لمشاريع التنمية.

إدارة جداول األعمال مع العديد من   فريق عمل المشروععلى  جبي نعلم جميعًا أن المشاريع اإلنمائية واإلنسانية نادًرا ما تكون بسيطة.
المنفذة، والمجتمعات   (الجهة المانحة للمشروع، والمنظمة )المنظمات (، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصرأصحاب المصلحة

 فريق عمل المشروعفي هذه السياقات المعقدة، لن تقدم الجهة الراعية الواحدة للمشروع الدعم الذي يحتاجه  المستفيدة، وموردي المشروع.
أصحاب  عبارة عن مجلس إدارة أو لجنة توجيهية، تضم ممثلين من  كفاءةمن ذلك، سيكون هيكل الحوكمة األكثر  البد لتحقيق النجاح.

 المتعددين المشاركين في المشروع.  المصلحة

 حوكمة المشروع -التحقق من الواقع 

 عند تطوير هيكل الحوكمة الخاص بك، يجب عليك تحديد الهيكل األنسب لمشروعك، بالنظر إلى السياق الذي تعمل فيه
والموارد المتاحة لديك. في حين توفر اللجان التوجيهية ومجالس إدارة المشاريع إطار عمل حوكمة أكثر قوة، فإنها بكل  

بساطة قد ال تكون عملية للمشروع الذي تعمل عليه. الشيء المهم هو أن نتذكر أنه ينبغي أن يكون هناك إطار عمل  
 وع مع وجود مستويات تحمل واضحة.  معمول به، حتى لو كان في شكل جهة راعية للمشر

هناك شيء آخر ينبغي مراعاته، وهو أنه قد تكون هناك عدة طبقات من الحوكمة، خاصة إذا كنت شريكًا منفذًا. يوضح  
 السيناريو التالي بشكل أكثر وضوًحا هذا األمر: 

ومية دولية. وأنت تقوم بالتنسيق أنت مدير مشروع لمنظمة غير حكومية محلية تعمل بموجب برنامج تديره منظمة غير حك
مع مدير البرنامج بشأن األمور المتعلقة بالبرنامج ومع جهة االتصال المالية بشأن األمور المتعلقة بالمسائل المالية. وقد  

للتعامل مع األمور المتعلقة بالمراقبة والتقييم. يمكن أن   MEALيكون هناك حتى جهة اتصال جوهرية أخرى في قسم 
ك الفوضى واالرتباك لمدير المشروع. في هذا النوع من السيناريوهات، من المهم بشكل خاص فهم من الذي يمكن  يخلق ذل

اللجوء إليه، ومتى. من الناحية المثالية، يمكن أن تكون هناك جهة اتصال واحدة تعمل كجهة راعية للمشروع، لكن قد ال  
 يكون ذلك هو الحال.  

السيناريو، فأنت )بصفتك مدير المشروع( مسؤول عن ضمان إدراكك لمستوى حدود التحمل وهيكل  بغض النظر عن 
 الحوكمة للمشروع، مع توثيق ذلك في ميثاق المشروع. 

 حوكمة المشاريع ومشاريع العمل اإلنساني  -التحقق من الواقع  

ونشًرا سريعًا لتلبية الحاجات الفورية للمستفيدين. كما أنها تتطلب عادة التكيف غالبًا ما تتطلب مشاريع العمل اإلنساني تحديًدا 
المستمر مع تغير السياقات والحاجات. إن إنشاء هيكل حوكمة ضمن المشاريع اإلنسانية بحيث يكون مفهوًما وواضًحا بصفة 

ائل بسرعة أكبر، كما يساعد على تجنب  عامة يُسهل قدرة فرق المشروع على التكيف، ويضمن بشكل أفضل التغلب على المس 
 التأخيرات.
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أصحاب  ال يوجد معيار واحد محدد إلنشاء مجالس إدارة المشاريع أو لجان التوجيه لها، بل يعتمد األمر على المنظمة وحجم المشروع و
 وإدارتها:ومع ذلك، توفر اإلرشادات التالية رؤى ثاقبة حول كيفية تنظيمها  المعنيين. المصلحة

مكونة  يشيع وجود مجالسو ،وجود شخصين ينبغي، كحد أدنى .روعقياسي لمجالس المشموحد/ ال يوجد حجم الحجم
غير   .صنع القرارال و حجم المجموعة التعاون الفع  يَسر صغر كما ذكرنا سابقًا، يُ   ثالثة أو أربعة أو خمسة ممثلين.

  أصحاب المصلحةعندما تكون إدارة المشروع  س إدارةحجم مجليستحسن في كثير من األحيان توسيع ، أنه
 نفس المشروع. على أو مجموعات مستفيدة متعددة أو منظمات متعددة تعمل   وجود عدة مانحين مثال ذلك: معقدة.

المشروع. األمر   استناًدا إلىيختلفوا  قد، وأصحاب المصلحةنظر أن يمثلوا وجهات أعضاء المجلس على ينبغي  التكوين 
بيئة  لتكوين بيئة  أصحاب المصلحةمجموعات المخلصين ليمثلوا  هنا يتمثل في جمع مجموعة من الممثلين  رئيسال

 تشمل:  قدمجلس اإلدارة، إال أن بعض األمثلة ل. ال توجد بنية تكوينية واحدة صحيحة صنع القرارأكثر شمولية ل

 

 

اللجنة التوجيهية بعًدا مختلفًا للمشروع من حيث الموارد المقدمة  /يعكس منظور كل عضو في مجلس اإلدارة 
بشأن استمرارية  صنع القراروفهم الحاجات التنظيمية وتلبية حاجات المستخدم والمطور )فيما يتعلق ب ،للمشروع

وكل وجهات   -وتقدير نتائج المشروع. فكل جهة منها لها تقييمها الخاص لما يعنيه "النجاح"  ،(جدوى المشروع
 النظر عند جمعها تحدد مدى نجاح المشروع. 

 :، وتشمل مسؤولياتهتقع على عاتق مجلس إدارة المشروع مجتمعينملكية المشروع  المسؤوليات

التي تتجاوز مستويات  (أو التقويم أو غيرها موازنة)النطاق أو الالمشروع المقترحة بشأن التغييرات البت  •
 ؛ مدير المشروعمع  التحمل المتفق عليها

 ؛الضرورة بصيرة عنداإلشراف على المشروع، توفير الموارد والتوجيه وال •

 وضع حد للمشروع إذا لزم األمر ؛ل اتخاذ القرارات للمشروع، وقابلية االستمرار مراقبة جدوى  •

 ؛لمنظور الذي يمثلونهلتمثيل مصلحة  •

 مثلة على تكوين مجالس اإلدارة : أ25الشكل 
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التي تتجاوز نطاق سيطرة مسائل في ال وخصوًصا ، في إدارة المشروعمدير المشروع لدعم وتقديم المشورة  •
 و ؛مدير المشروع

 .الموارد والدعم الضرورين من المنظمة للمشروع للحصول على  المناصرة  •

جدول  قوم مدير المشروع بوضع منتظمة حيث يُمجدولة  اجتماعات روع بعقد مجلس إدارة المشيقوم أن ستحسن ي االجتماعات
  استعراضا مالجدول األع  شمل البنود الهامة المدرجة علىاألعمال من بالتعاون مع ممثل المنظور التنفيذي. ت

إدارة  مجلس    اتاجتماععقد باإلضافة إلى ذلك، يعد و  الحقًا.المسائل التي ستُناقش سجل المخاطر وسجل ل
 . القرارعند كافة بوابات ضروريًا المشروع 

مجلس  عضو  ديُموقراطية بسيطة حيث يكون لكل كفي بعض األحيان هو عمل مجلس إدارة المشروع التي تسبب االرتباك أحد المجاالت 
هناك أهمية ألن ندرك أن ليس كل األصوات في مجلس إدارة المشروع تحمل سلطة . صوت متساو عند التصويت على القرارات الرئيسة

يمكن ، المشروعأو تمديد تقويم  موازنةطلب زيادة في اللإذا كانت هناك حاجة  على سبيل المثال، . متساوية عند اتخاذ كافة القرارات
واحد )على األرجح في  مجلس إدارة مع عضو ا حصر أعضاء مجلس المشروع، ولكن السلطة المطلقة التخاذ القرار تبقىالتشاور مع كافة 

قد  مجموعة  فعالية عملية صنع القرار من قبلتذكر أن  مجلس.الأو مجموعة صغيرة من أعضاء  (هذا المثال، تكون لدى الجهات المانحة
قد تُخفق في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، فإن نوعية   المجموعات الكبيرةعالوة على ذلك، مع حجم المجموعة. تتناسب عكسيا  

 . القرارات قد تتأثر بتحديات إدارة المجموعة

 

يتمثل أحد المكونات األخرى لوضع هيكل حوكمة في التأكد من أن مستويات حدود التحمل لمدير المشروع تكون محددة بوضوح في ميثاق 
المتعلقة بالمشروع وعند  صنع القرارلى أي مدى يمكنه تسمح مستويات حدود التحمل هذه لمدير المشروع بإطار عمل يحدد إ المشروع.

 تعيينها في هذه المرحلة هي:  ينبغيبعض أمثلة مستويات حدود التحمل التي  ذ القرار إلى هيكل الحوكمة.اأي نقطة يلزم تصعيد عملية اتخ

 مقدار الوقت الذي يمكن من خالله إتمام المشروع في وقت يسبق أو يتجاوز الموعد المحدد.  - تحمل الوقت

   الموضوعة له سواء بالزيادة أو النقصان. موازنةيتجاوز به المشروع ال قدالنسبة المئوية، أو المبلغ النقدي، الذي  - تحمل التكلفة

 هياكل الحوكمة وشركاء التنفيذ

تنفيذ تحت مظلة برنامج تديره منظمة غير  كما هو الحال في كثير من األحيان، يتم تنفيذ العديد من المشاريع من قبل شركاء ال
حكومية دولية. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يكون هيكل الحوكمة مرتبطًا بالهيكل داخل المنظمة الدولية غير الحكومية.  
وسيكون لدى مدراء المشاريع مستويات تحمل واضحة، وعند تجاوز تلك المستويات، سوف يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى 

االتصال الرئيسة في المنظمة غير الحكومية الدولية. ونادًرا ما يكون لدى شركاء التنفيذ خط مباشر يربطهم بالجهة  جهة
 المانحة أو اإلدارة العليا داخل المنظمة الدولية غير الحكومية.

تكون هناك طبقة   مهمةً بشكل ضخم ال يمكن تخيله، حيث -أو حدود التحمل  -وفي هذه الحالة، تصبح مستويات السلطة 
 إضافية من الحوكمة تؤدي إلى تصعيد عملية اتخاذ القرار.
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   توثيق أي تغيير محتمل في هيكل تقسيم المنتج.  ينبغيالمنتج، ويُقاس بالتغير المتفق عليه عن وصف  - تحمل النطاق

 .إدارة المشاريعأن تقوم وفقًا له بتصعيد المخاطر إلى مجلس  ينبغيتقديم معيار مرجعي  - تحمل المخاطر

   النطاقات التي تحدد األداء المقبول للمنتج، والموثقة في أوصاف المنتج. - تحمل الجودة

 نطاقات األداء المقبول للمشروع على مستوى الغايات.  - تحمل االمتيازات

في وضع ال تعلم   أنت ال تريد أن تصبح والتغييرات في المشروع.األمور تصبح مستويات التحمل مهمةً أثناء التنفيذ عندما يحتمل حدوث 
إن إنشاء هيكل الحوكمة قبل بدء   أو ال تعلم الجهة التي يمكنك تصعيد عملية اتخاذ القرار لها. ،فيه ما إذا كان مسموًحا لك باتخاذ قرار أم ال

 . المشروع ويعجل بهاجوانب في جميع  اتخاذ القراراتلمدير المشروع ويسهل عمليات يوضح التخطيط والتنفيذ 

 

 التخطيط إطار عمل 

في هذه المرحلة من المشروع، من المهم   ؟المستخدمةمن الذي سيشارك بها؟ وما األدوات  كيف ستتعامل مع عملية التخطيط للمشروع؟
  ، أنت تخطط لوضع الخطة.في األساس  التخطيط لوضع إطار العمل للمشروع.

 : عمراعاتها أثناء تحديد إطار عمل المشرو ينبغيبعض األشياء التي هناك 

  مشروع طويل على مدار عام أو أكثر، قد تحتاج إلى التفكير في استخدام عملية التخطيط للمراحل.تنفذ إذا كنت  :طول المشروع •
عبارة    26الشكل  المثال الوارد في  يكون التخطيط للمراحل مفيًدا للمشاريع التي تعمل في بيئات معقدة وتنطوي على نزاعات. قد

 ، وهو يتضمن جميع عناصر المشروع.عن خريطة مرحلة لمشروع مراحيض نهر دلتا

 مثال على المخاطر ومستويات حدود التحمل 

أنت مدير مشروع تمتلك مستويات تحمل معينة إلجراء تغييرات على المشروع فيما يتعلق بالوقت والموازنة والنطاق،  
إلى مشكلتين من خالل رصدهم   MEALينبهك فريق ٪ من أي بند في الموازنة. و5طالما أن التغيير ال يتجاوز أكثر من 

لألنشطة التي تحدث في مرحلة اإلعداد. المسألة األولى هي أن عدد األشخاص المحتاجين قد ازداد مع انتقال المزيد من  
مستفيد مباشر. ومع تدفق النازحين  2,500األشخاص النازحين داخليًا إلى منطقة نهر دلتا. كان هدفك األصلي هو خدمة 

عدد المستفيدين المباشرين الذين يحتاجون إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية اآلن  داخليًا، أصبح 
٪. وهي  12مرحاًضا إضافيًا. ويزيد ذلك من الموازنة المخصصة لهذا النشاط بنسبة  20فرًدا، وهو ما سيتطلب  3,250

تتطلب منك تصعيد هذه المسألة إلى المستوى  نسبة أعلى من مستويات حدود التحمل المخصصة لك كمدير للمشروع، وس
 التالي في هيكل الحوكمة الخاص بالمشروع. 

٪ عن السعر األصلي الذي تم تقديمه في عرض 2المسألة الثانية هي أن تكلفة أحد مكونات المراحيض قد زادت بنسبة 
كنك اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.  األسعار. تقع هذه المسألة ضمن حدود التحمل المخصصة لك كمدير للمشروع، بحيث يم

 ضع في اعتبارك أنه ينبغي عليك توثيق هذا التغيير والتأكد من أنه يتم إبالغ أصحاب المصلحة المعنيين بهذا التغير في السعر.
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 خريطة المرحلة لمشروع مراحيض نهر دلتا   - 26الشكل 

 

وأقل تعقيًدا، فإن التأكد من إدراج بوابات القرارات كنقاط فحص رسمية للتحقق  الإذا كنت تقوم بتنفيذ مشاريع أقصر أج
 باستمرار من صحة المشروع أمر بالغ األهمية لتسويغ المشروع. 

ب   فريق عمل المشروعواألهم من ذلك، هل   ؟دارة المشاريعهل تعرف األدوات التي ستستخدمها إل :األدوات والعمليات • مدر 
 ووظائفها ونقاط المشروع التي تحتاج عندها إلى مراجعة وتحديث هذه األدوات؟  وعلى علم باألدوات

أصبحت هذه المكونات شائعة جًدا في المشاريع، وتبدأ عملية تضمين هذه المكونات في المشروع في وقت   :المكونات الشاملة •
 ثال ال الحصر: تشمل على سبيل الم قدبعض األمثلة على هذه المكونات الشاملة  مبكر من المشروع.

o سواء كانت مراعاة منظور النوع أو استخدام مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، فإن هذا الموضوع   :النوع
الشامل يكون مطلوبًا في كثير من األحيان من قبل المنظمات المانحة والشريكة لضمان وجود توازن بين الجنسين  

مرافق منفصلة /يضمن وجود مناطق قدشروع مراحيض نهر دلتا م  :مثال على ذلك  وتحقيق المساواة في التدخالت.
 من الرجال والنساء كمستفيدين مباشرين. (٪50/٪50للمراحيض للرجال والنساء، مع استهداف عدد متساو  )

o  يضمن تعميم الحماية في تصميم مشروعك أنك قمت بوضع األشخاص األكثر ضعفًا في االعتبار وأن   :الحماية
قد يعني هذا أنك أدرجت آليات لإلبالغ عن االنتهاكات   ب أي ضرر للمجتمع والمستفيدين المستهدفين.المشروع ال يسب

ذات الصلة بالحماية وأنك قد صممت مشروعك على أساس ضمان دمج حاجات وظروف الفئات األكثر ضعفًا في 
ض النسائية على بعد أقل من  مثال على ذلك من مشروع مراحيض نهر دلتا هو التأكد أن المراحي أنشطة المشروع.

متًرا من وحداتهن السكنية، وربما حتى بناء حاجز ثانوي حول مرافق المراحيض لتوفير طبقة إضافية من   50
 الخصوصية والحماية. 
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o منخفضة   ةيعانون من مستويات قدرلمن الخدمات  /المنتجات/يعد ضمان الوصول إلى التدخل :()اإلعاقة  القدرات
  جزًءا من توفير الخدمات للمجتمع بأكمله، كما أنه يضمن الوصول العادل إلى جميع المنتجات والخدمات. ()المعاقين

ومثال على ذلك من مشروع مراحيض نهر دلتا هو التأكد من أن المراحيض يمكن الوصول إليها من خالل تثبيت 
 اع مناسب ألولئك الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.ساللم وقضبان في المراحيض وأحواض الغسيل على ارتف

 MEAL المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم إطار عمل

أن تتم عملية المراقبة طوال فترة عمر المشروع بأكملها، مع توفير المالحظات األساسية لمدير المشروع وفريق العمل حول   ينبغي
عالوة على ذلك، ينبغي أن يعمل مدير  وماذا عن الجودة؟ وماذا عن النطاق؟ حدد له؟فهل يسير حسب الجدول الزمني الم  -المشروع 

في كثير من األحيان،   ال، وتوقيت تنفيذ تلك التقييمات.أو لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء تقييمات  أصحاب المصلحةالمشروع عن كثب مع 
يعد وضع   سبب في ظهور قيود غير ضرورية والتأثير بالسلب على الجودة. تحدث هذه العملية في وقت متأخر للغاية في المشروع، مما يت

كما أن ذلك يمهد الطريق أيًضا للتقدير   إطار للمراقبة والتقييم مبكًرا أمًرا ضروريًا لضمان وجود توجه واضح عند التخطيط للمشروع.
 .كفاءةمهام بالالزمة لتنفيذ هذه ال (الدقيق لنوع الموارد )البشرية والنقدية والتقنية

 إطار عمل للمراقبة

ستوجه المؤشرات المتاحة   -تكون قادًرا على تطوير إطار عمل للمراقبة استناًدا إلى المعلومات الموجودة في اإلطار المنطقي يجب أن 
مراعاتها هي مدى تكرار إجراء المراقبة، وقدرة الفريق الذي يقوم   ينبغياألشياء األخرى التي  لديك بشكل أساسي كيفية مراقبة المشروع.

 التي سيتم استخدامها لجمع البيانات.  (بالمراقبة، واألدوات )استطالعات الرأي، ومجموعات التركيز، وما إلى ذلك

 إطار عمل للتقييم

من المشروع، من المفيد تحديد نوع التقييمات )في الوقت  في هذه المرحلة  قد تكون التقييمات مكلفةً وتتطلب وقتًا ضخًما وموارد كبيرة.
الكثير من العمل قبل وأثناء تنفيذ  يحتاجضع في اعتبارك أن التقييم السابق  التي تتوقعها للمشروع. (الفعلي والنهائية وما بعد المشروع

 يكون مكلفًا للغاية ويحتاج إلى قدر كبير من الموارد.  قدالمشروع و

نحة التي تعمل معها بشأن توقعات إجراء تقييمات للمشروع وتحديد ما إذا كان  اة التي تنتمي إليها والشركاء والجهات المتحقق مع المنظم
 سيتم إجراء التقييم من قِبل شخص ما داخل المنظمة أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى االعتماد على جهة استشارية خارجية.

 إطار عمل للمساءلة والتعلم

إذا كنت تقوم بتضمين  .MEAL المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم يتم دمج المساءلة والتعلم في المراقبة والتقييم من خالل منهجية غالبًا ما
أن تبدأ في التفكير في نوع آليات المساءلة التي ستستخدمها وكيف ستدعم هذه اآلليات التعلم   ينبغيفالمساءلة والتعلم، في هذه المرحلة 

 وابدأ في التفكير في األسئلة التالية: فريق عمل المشروعإذا كنت تستخدم المساءلة والتعلم، فقم بتجميع أعضاء  ر في المشروع.المستم

 ما نوع آليات المساءلة التي سيتم استخدامها ومع من؟ •

 المالحظات الواردة من آليات المساءلة وتحويلها إلى دروس مستفادة؟ تفسير يتمكيف س •

 كيف سيتم دمج الدروس المستفادة في عملية التخطيط المتكررة للمشروع؟ •

 من سيكون المسؤول عن اإلشراف على هذه العملية؟ •

 كيف سيتم ترشيح التعلم حتى مستوى البرنامج ومجموعات المشاريع داخل المنظمة؟ •
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 معلومات والمعرفةإدارة ال

تتحدد جودة المعلومات بالطريقة التي تستخدمها بها، ففي بعض األحيان، نفقد الكثير من البيانات والمعلومات طوال عمر المشروع لمجرد  
المعلومات  إنها تعني القدرة على تطوير ومشاركة واستخدام  أنه ال توجد خطة إلدارة المعلومات والمعارف. ما المقصود بإدارة المعرفة؟

ما المقصود بإدارة المعلومات؟ إنها تعني كيفية الحفاظ على البيانات وتوافر العمليات الالزمة  التي يتم الحصول عليها في إطار المشروع.
مها  تسهم في الحفاظ على المعرفة المؤسسية واستخدا  قدللتأكد من أن جميع المعلومات الخاصة بالمشروع يتم تصنيفها وتخزينها بطريقة 

   في المستقبل.

 اآلتي:لوضع خطة إلدارة المعلومات، ستحتاج إلى مراعاة 

 كيف وأين سيتم تخزين المعلومات والبيانات؟  •

 النماذج؟ السيطرة علىما نوع اصطالحات تسمية الملفات التي سيتم استخدامها، بما في ذلك  •

 وخصوًصا المعلومات السرية. -ما نوع الجهاز األمني المطلوب لضمان الحفاظ على أمان المعلومات  •

 من سيشرف على إدارة المعلومات؟  •

 اآلتي: لوضع خطة إلدارة المعرفة، ستحتاج إلى مراعاة 

 كيف سيتم دمج المعرفة في تصميم المشاريع والبرامج والتخطيط والتنفيذ لها؟ •

لتوفير المعلومات من أجل إجراء التغييرات  كيف سيتم تسجيل الدروس المستفادة من جميع أنحاء المشروع ليتم استخدامها  •
 والتعديالت على المشروع؟

 كيف يمكن استخدام المعرفة مع مشاريع وبرامج أخرى، ومع مجموعة المشاريع الخاصة بالمنظمة؟  •

روع، مع  سيضمن وضع هذه الخطة والمعايير في وقت مبكر تسجيل جميع البيانات والمعلومات بطريقة منظمة، بدًءا من بداية المش 
للتأكد من   MEAL المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم سيحتاج مدير المشروع إلى العمل مع فريق استخدام هذه المعلومات بطريقة منظمة.

 تغطية جميع المكونات واتساق الخطة مع العمليات المؤسسية ومواءمتها مع متطلبات البرنامج، إن أمكن. 

 ميثاق المشروع 

عدم التنفيذ قبل الدخول في مرحلة اإلعداد. أثناء /روع يتبع نموذج بوابة القرار، فقد تم بالفعل اتخاذ عدد من قرارات التنفيذإذا كان هناك مش
مرحلة اإلعداد، من المهم التأكد من أن المشروع مصرح به رسميًا من قبل الجهة الحاكمة للمشروع )سواء كانت مؤلفةً من الجهة الراعية 

  .(لجنة توجيه للمشروع/س إدارةللمشروع أو مجل

توثيق هذه الموافقة من خالل وضع ميثاق المشروع، وهي الوثيقة التي توفر وصفًا مبدئيًا للمشروع ويتم التوقيع عليها من قبل الجهة   ينبغي
 اآلتي:تختلف محتويات ميثاق المشروع، ولكن عادةً ما يتضمن بيانات تتعلق ب قد الحاكمة للمشروع.

 التي يعالجها المشروع.بما في ذلك بيان بالحاجة  - من المشروع هدفال •

  منه. رئيسةتوضيح النطاق، بما في ذلك الهدف من المشروع، وغاياته، والمخرجات ال - تسليمات المشروع  •

 بما في ذلك بيان مبدئي بشأن:  - التقديرات المبدئية للمشروع •

o  أنشطة المشروع. 

o والجدول الزمني للمشروع. 

o المشروع موازنةو. 

o   والمهارات الالزمة ألداء العمل الالزم.وقائمة تمهيدية باألدوار 
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 المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المشروع./لشاكمتحديد ال - مخاطر المشروع •

توضيح مستويات تحمل المشروع فيما يتعلق بتسليمات المشروع والجدول الزمني والتكلفة  - مستويات تحمل المشروع •
   والمخاطر.

وضع عملية معالجة لالستثناءات عند تجاوز المشروع لمستويات حدود التحمل   - السيطرة على التغييرات التي تطال المشروع •
 في أي من هذه المجاالت. 

إن ميثاق المشروع وثيقة مفيدة للغاية ويمكن استخدامها   عليها، من المهم أال تتم تنحيتها جانبًا أو نسيانها. بمجرد وضع هذه العملية والتوقيع
 يهدف ميثاق المشروع بشكل أساسي إلى:  فكر فيها على أنها بوصلة توضح لنا المسار الصحيح. لتحقيق العديد من األغراض.

 .واستخدام الموارد لتنفيذ المشروعالتصريح رسميًا ببدء أنشطة المشروع  •

 .(ين في المشروع والجهات الراعية له )داخليًا وخارجيًارئيسال أصحاب المصلحةالمشروع بين  المضمان وجود فهم مشترك لمع •

 األنشطة الالزمة لنجاح المشروع. /توثيق االلتزام المشترك تجاه أغراض المشروع والموارد •

إذا وافقت الجهة الحاكمة للمشروع على إجراء تغييرات كبيرة في   يثاق المشروع وثيقة مباشرة وفورية.عالوة على ذلك، ينبغي اعتبار م
   المشروع الجديدة.معالم تحديث ميثاق المشروع والتوقيع عليه ليعكس  ينبغي، (أو التقويم أو غير ذلك موازنةالمشروع )النطاق أو ال

 : اآلتيةللمخاطر  فريق عمل المشروعباختصار، يعمل ميثاق المشروع كحليف لمدير المشروع، وفي غياب وثيقة ميثاق المشروع، يتعرض 

في استهالك الوقت وإنفاق المال والمواد وجهود فرق العمل ورأس المال المؤسسي في تنفيذ مشروع  فريق عمل المشروعسيبدأ  •
 .(ين )الجهات المانحة وشركاء التنفيذ وصناع القرار داخل الوكالةرئيسن صانعي القرار اليفتقر إلى االلتزام والدعم م

  .(والجدول الزمني والفوائد والمخاطر موازنةون في فهم مشترك للمشروع )النطاق والرئيسال أصحاب المصلحةال يتشارك  •

 إطالق المشروع 

  الذين تكون لديهم مصلحة في التدخل.  أصحاب المصلحةأنشطة المشروع بين  لمرحلة اإلعداد اإلعالن عن إطالق رئيسةأحد األغراض ال
هؤالء المجتمعات المستفيدة، والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة التي يتم فيها التدخل، وممثلي   أصحاب المصلحةقد يشمل 

 الوزارات الحكومية، وعامة الناس، وغير ذلك الكثير. 

ومع ذلك، بغض   المختلفين. أصحاب المصلحةالتواصل التي يمكن استخدامها لإلعالن عن إطالق المشروع بين  هناك العديد من أدوات
 من إطالق المشروع هو:القصد النظر عن طريقة التواصل، فإن 

 .اإلقرار رسميًا ببداية المشروع  •

 . ين لديهم فهم متسق للمشروعرئيسال أصحاب المصلحةالتأكد من أن  •

 للمشروع.  أصحاب المصلحةتقديم  •

، يتم من خاللها اإلعالن عن إطالق المشروع رسميًا إلى جمهور المشروع  تكاملة، من نواح  كثيرة، وثيقة معتمديعد ميثاق المشروع الم
لذلك، ستكون هذه   المبدئية للمشروع. ونتيجةالمعالم  إعالن عند ونظًرا لتنسيقه المختصر والموجز، يعد ميثاق المشروع جيًدا  واسع النطاق.

صحاب  مشاركة ميثاق المشروع مع المجتمع األكبر أل .بقصد أو بغير قصد، سواء رجعية في حالة النسيانالوثيقة في كثير من األحيان م
   وسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المشروع.وإنما  مجرد ممارسة تواصل، ليست  المصلحة
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عدم مشاركة جميع عناصر ميثاق المشروع مع المجتمع األكبر   فريق عمل المشروعومع ذلك، إذا كانت هناك أسباب وراء تفضيل 

إذا كانت هناك معلومات حساسة، يمكن تضمينها في نسخة معدلة من ميثاق ف ، فهناك خيارات أخرى آلليات التواصل.صحاب المصلحةأل

حف والمؤتمرات الصحفية والزيارات عالوة على ذلك، يمكن أيًضا استخدام المقاالت في الص  مشاركتها مع الجمهور العام.والمشروع 

الجمهور وعالقته المذكورة حسب تختلف رسائل التواصل  قد و الميدانية واالجتماعات وفعاليات الحفالت للتواصل مع المجتمع األكبر.

  قبل بدء تنفيذ المشروع. أصحاب المصلحةمع   -على األقل  -المبدئية المعالم بالمشروع. ومع ذلك، من المهم مشاركة 

 

 

 

 

 مستعدون؟  هل نحن -تأمالت في إعداد المشروع 

يتم بذل الكثير من الوقت والجهد قبل البدء في التخطيط للمشروع. السؤال األساسي في هذه المرحلة هو: "هل نحن مستعدون  
لبدء التخطيط؟" ومثلها مثل مرحلة التحديد إلى حد كبير، غالبًا توجد قيود عند التحضير واإلعداد تُصعب تحديد األولويات  

الحوكمة الواضح. وبرغم القيود، فإن األدوات والعمليات التي يتم تنفيذها في مرحلة   مثل تحليل المخاطر الشامل أو هيكل 
اإلعداد تكون ضرورية للتخطيط. على سبيل المثال: تساعد معرفة مخاطر المشروع في تحديد األماكن التي قد تحدث فيها  

في تيسير أي عملية اتخاذ قرار، ولهذا  اختناقات في الجدول الزمني للمشروع أو في أنشطة محددة به. وتساعد الحوكمة
السبب يجب أن تكون واضحة قبل إجراء أي عمليات تخطيط. إن وجود تقديرات مبدئية حول النطاق والموازنة والموارد  
البشرية، وخالفه يجعل عملية التخطيط واضحة وفاعلة. لذلك، عند التقدم في هذه المرحلة، تأكد من تخصيص ما يكفي من  

 لموارد إلكمال هذه العمليات.  الوقت وا

ضع في اعتبارك أيًضا من يلزم إشراكه في هذه المرحلة وكيفية إشراكه. تأكد من تضمين أصحاب المصلحة المناسبين 
 لتحسين مخرجات مرحلة اإلعداد. 
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 التخطيط للمشروع  2.3

 ما يتناوله هذا الفصل:

 تخطيط الجدول ✓

 (MEALتخطيط المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ) ✓

 أصحاب المصلحة خطط التواصل ومشاركة  ✓

 تخطيط سلسلة اإلمداد ✓

 الضوابط الداخلية ✓

 تخطيط الموارد البشرية  ✓

 تخطيط االستدامة  ✓

 التخطيط لإلغالق ✓

 

 المقدمة  2-3-1

 

 التخطيط - Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية نموذج مراحل  - 27الشكل 

عدد من الوثائق من مرحلتي التحديد  وضع قد  فريق عمل المشروعبحلول الوقت الذي يدخل فيه المشروع رسميًا مرحلة التخطيط، يكون 
والتي تضم قدًرا كبيًرا من التفاصيل  (خالفهوالتعريف )مثل إطار العمل المنطقي للمشروع، ومقترح المشروع، وميثاق المشروع، و

 بالمشروع. الخاصة 

خالل هذه المراحل وبين خطة وضعت من المهم عدم الخلط بين مقترح المشروع وإطار العمل المنطقي للمشروع والوثائق األخرى التي 
هور ومستوى التفاصيل والمشاركة  والجم والقصد تختلف خطة التنفيذ بشكل كبير عن هذه الوثائق األخرى من حيث التنسيق  المشروع.

 والتوقيت والقيود المفروضة على الجدولة الزمنية. 

كمية مقبولة من المعلومات لتكون بمثابة خطة قدم أو مقترحات المشروع ت/يقول البعض إن إطار العمل المنطقي للمشروع ووفي حين 
 مختلفة تماًما. مقاصد  لخدمة وضوعة وذلك ألن هذه الوثائق م ع.للمشروع، نادًرا ما توفر هذه الوثائق تفاصيل كافية لتنفيذ المشرو

 تتجه. فكيف يمكنك أن تتوقع الوصول إلى هناك؟""إذا كنت ال تعرف إلى أين 

 باسيل إس والش  -
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والتنسيق ومستوى  القصد من حيث االختالفات بين الوثيقتين  22الجدول  يحدد  مقترح المشروع مقارنةً بخطة تنفيذ المشروع. مثال ذلك: 

. (التفاصيل )الحظ أنه يمكن إجراء مقارنة مماثلة بين إطار العمل المنطقي للمشروع وخطة تنفيذ المشروع  

 

 خطة تنفيذ المشروع  مقترح المشروع  

لمشروع، االحصول على الموافقة وتمويل  القصد
والتأكيد على اإلعالن الواضح والموجز لألفكار  

الذين يقومون   أصحاب المصلحةالتي "تُقنع" 
 بتمويل المشروع

ضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد، وفق النطاق 
  ،الجودة المحددةلمعالم المحددين، ووفقًا  موازنةوال

والتأكيد على التخطيط المنطقي الشامل وتجهيز  
 فريق عمل المشروعلمراجعة من قبل المشروع ل

 اآلخرين أصحاب المصلحةو

متطلبات الجهات  حسب غالبًا يتم تحديد التنسيق  التنسيق 
بالوكالة والمسؤولة   أصحاب المصلحةالمانحة أو 

 عن قرارات االستثمار

  فريق عمل المشروعيتم تحديد التنسيق بواسطة 
 ينرئيسال أصحاب المصلحةو

بسبب   -غالبًا يكون مستوى التفاصيل محدوًدا  التفاصيل مستوى 
والتنسيق والتوقع والجدول الزمني وتوقيت القصد 
 المقترح 

فريق عمل  يتم تطوير مستوى التفاصيل من قبل 
 ينرئيسال أصحاب المصلحةو المشروع

غالبًا يكتبها فريق صغير نتيجة لضيق الوقت بما   المشاركة  
 يحد من المشاركة

توجد فرصة لتوسيع نطاق المشاركة لتشمل مجموعة  
، بما في ذلك الخبراء  أصحاب المصلحةمن 

 ينتقنيوالمستشارين ال

الجمهور  
 المستهدف 

  أصحاب المصلحةيركز على الجهات المانحة و
 الذين يوزعون الموارد

يركز على حاجات الفريق الذي يقوم بتنفيذ أنشطة   
 المشروع

التوقيت والجدول  
 الزمني

غالبًا تتم كتابتها في ظل قيود زمنية ضيقة،  
 من التنفيذ (وأحيانًا قبل أشهر )أو حتى سنوات

تكون الفرصة متاحة إلعادة النظر في المقترحات 
تنفيذ  تحديث الخطط عند بداية /مراجعة/لمواصلة تطوير

في دورة حياة   رئيسةالمشروع أو في المحطات ال
 المشروع
 االختالفات بين مقترح المشروع وخطة تنفيذ المشروع -22الجدول 

تستخدم من مقترح المشروع وعملياته ومحتواه ومخطط تنفيذ المشروع،  هدفالأن هناك اختالفات كبيرة بين   نجد ومع ذلك، في حين
هو الحال بصفة خاصة عندما يكون تنسيق المقترح مبنيًا على ذلك ويكون  العديد من منظمات التنمية مقترح المشروع كخطة تنفيذ.

، فحتى  انتبه  متطلبات تحركها الجهات المانحة وتؤدي إلى مقترحات تقريبية لخطط المشروع من حيث الطول ومستوى التفاصيل.
ال تزال تعاني نقاط ضعف تحد من فعاليتها فيما يتعلق   (صفحة  100يتجاوز طوله  قدر توسعية )والعديد منها مقترحات المشاريع األكث
  بالتخطيط لتنفيذ المشروع.

اعتماًدا على درجة تعقيد المشروع، قد يكون هناك تركيز أكثر  تنظر خطة المشروع الشاملة والمتكاملة في العديد من الجوانب المختلفة.
لتحديد األنسب للمشروع   أصحاب المصلحةبعض الجوانب أكثر من الجوانب األخرى، وسيكون األمر متروكًا لمدير المشروع وعلى 

 المشروع. بها  المعنيين والبيئة التي سيعمل أصحاب المصلحةبالنظر إلى السياق ودرجة التعقيد و
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 رئيسة المخرجات ال 2-3-2

 خطة التنفيذ 

أثناء تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق المخرجات والغايات والمساهمة في   فريق عمل المشروعكما ذكر سابقًا، فإن خطة التنفيذ تهدف لتوجيه 
واحد في   هدفالأو أي شيء آخر، فإن   (PIPأو خطة تنفيذ المشروع ) (DIPخطة التنفيذ التفصيلية )ذلك  سواء كنت تسمي  تحقيق الهدف.
 كل الحاالت. 

في  نظمة ومتطلبات الجهات المانحة باإلضافة إلى طبيعة المشروع ودرجة تعقيده.مسوف يختلف تنسيق خطط التنفيذ حسب متطلبات ال
في حاالت أخرى، تتكون خطة تنفيذ المشروع من   بعض الحاالت، يتم تضمين عناصر الخطة الشاملة في وثيقة خطة تنفيذ مشروع واحدة.

أيًضا،   .MEAL للمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلمقد يحتوي المشروع على خطة تنفيذ أساسية وخطة محددة  مثال ذلك:وثائق متعددة. 
بناًء على حجم المشروع ودرجة تعقيده ومخاطره، قد يختار الفريق أن تكون لديه وثائق منفصلة تتناول على وجه التحديد سلسلة اإلمداد  

أن تتسق كل خطة من هذه الخطط مع الوثائق  ينبغيالموارد البشرية للمشروع، وما إلى ذلك. وللمشروع، واتصاالت المشروع، وإدارة 
   .(األخرى التي تشكل خطة تنفيذ المشروع الشاملة )وأن ترتبط بها كذلك

والنطاق   من خطة التنفيذ هو تقديم نموذج للمشروع يحدد بوضوح ما سيحدث ومتى ومن سيقوم بذلك في إطار الوقت والتكلفةالقصد 
 اآلتي: تتضمن خطة التنفيذ  قدالمحدد للتدخل. 

تتكون هذه الخطة من مجموعة من الخطوات واألدوات التي يتم استخدامها لتطوير خطة جدول زمني  :خطة الجدول الزمني •
 .موازنةتتضمن هذه الخطة نطاق العمل واإلطار الزمني للمشروع وال شاملة ودقيقة.

من التفاصيل وإعادة   تم تطوير هذه الخطة في البداية في مرحلة اإلعداد، أثناء التخطيط، وستقوم بتحديد مزيد : خطة المخاطر •
 ما زالوا مفيدين وذوي صلة./ن وما زالت ويات االستجابة والمسؤولين عنها متاحإستراتيجالنظر في المخاطر، والتأكد من أن 

المراقبة والتقييم   االنتهاء من خطة ينبغيبالرجوع إلى خطة الجدول الزمني،  :MEAL المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم خطة •
أو الجهة   MEAL المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم خالل هذه المرحلة، ويتم ذلك بالتنسيق مع قسم MEAL لة والتعلم والمساء
 .المناظرة

 استخدام المقترح كخطة للمشروع 

قد يميل إلى االعتقاد بأن الوثائق الموضوعة أثناء مرحلتي التحديد والتعريف )إطار العمل   على الرغم من أن مدير المشروع
 المنطقي، ومقترح المشروع، وما إلى ذلك( كافية لتحديد نطاق المشروع، إال أنه نادًرا ما يحدث ذلك فعليًا!  

اية. ففي حين نجد أنها قوية عند تحديد  ة للغختلفتذكر أنه تمت كتابة إطار العمل المنطقي ومقترح المشروع ألغراض م
 المنطق المبدئي للمشروع وإقناع الجهات المانحة بالمشروع، لكنه ليس مصمًما لتوجيه الفريق أثناء تنفيذ المشروع. 

قبل بدء العمل الفعلي في المشروع، يحتاج مدير المشروع إلى التحقق من أن نطاق المشروع شامل ومفصل. وينبغي توخي  
بشكل خاص لضمان تضمين المعلومات المتعلقة بالعمل غير المباشر في المشروع في نطاق المشروع، على سبيل  الحذر 

 المثال: التفاصيل المتعلقة بالتوريد، والتنسيق، واالتصاالت، والموارد البشرية وإدارة المخاطر. 
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من مرحلة اإلعداد،   أصحاب المصلحةإشراك  إستراتيجية: مع الوضع في االعتبار أصحاب المصلحةخطط التواصل وإشراك   •
 باإلضافة إلى التواصل خالل هذه المرحلة.  أصحاب المصلحةبوضع خطط إلشراك   فريق عمل المشروعسيقوم 

)المسؤولية والمساءلة   RACIإن أداة  :()المسؤولية والمساءلة واالستشارة والحصول على المعلومات RACI مخطط •
 هي أداة تحدد األدوار والمسؤوليات لألنشطة والمهام.  (واالستشارة والحصول على المعلومات

بناًء على التقديرات المبدئية التي تم تنفيذها في المراحل السابقة، ستحدد هذه الخطة بالتفصيل جميع  . ة سلسلة اإلمدادخط •
   األصول وعمليات التوريد والمكونات اللوجستية للمشروع.

تتوسع خطة الموارد البشرية بشأن أيًضا بناًء على التحليل المبدئي الذي تم القيام به في المراحل السابقة،  :خطة الموارد البشرية •
وتوقيت الحاجة إليه، وكذلك بشأن خطة إدارة األفراد خالل   (من يكون ضروريًا على وجه التحديد )والخبرات التي يمتلكها

 الفترة المتبقية من المشروع.

 من يشارك في هذه المرحلة  2-3-3

ويكون   األولوية خالل كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع في قطاع التنمية.يتم تشجيع المشاركة والعمليات التشاركية وإعطاؤها 
المناسبين في الوقت المناسب في عملية التخطيط تقديرات   أصحاب المصلحةسيوفر لك إشراك  ذلك صحيًحا بشكل خاص لعملية التخطيط.

 خرجات. والوقت الالزم إلكمال األنشطة وتحقيق الم موازنةأكثر دقة للموارد وال

كذلك  اآلخرين من المشروع )سلسلة اإلمداد واألمن والموارد البشرية والشؤون المالية و أصحاب المصلحةأن تفكر أيًضا في تضمين  ينبغي
 يكون مدير البرنامج مورًدا قيًما، حيث يقدم توجيهات قيمة من منظور قد في عملية التخطيط. (MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم 

   مختلف.

يمكن تقليل هذه   ، أو ربما توريد المواد الالزمة؟فريق عمل المشروعكم مرة واجهت تأخيرات في المشاريع بسبب تعيين أعضاء 
المناسبين، اعتماًدا على   أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعالتأخيرات والمخاطر إذا كانت عملية التخطيط تشمل جميع أعضاء 

 المشاركة في عملية التخطيط لها العديد من المزايا بما في ذلك:  وغاياته.تأثيرهم على المشروع 

  موازناتالمهارات والمعرفة التي يمكن االستفادة منها عند وضع تقديرات دقيقة فيما يتعلق بال أصحاب المصلحةيمتلك  .1
 والمتطلبات الزمنية ومستويات الجهد والموارد األخرى الالزمة إلنجاز أعمال المشروع. 

في المشروع في أفضل وضع لتحديد مخاطر المشروع المحتملة ووضع خطط للتخفيف من   أصحاب المصلحةغالبًا ما يكون  .2
  آثارها.

 توجيه المشروع عندما يشاركون في أنشطة التخطيط. أو فريق عمل الشركاء االستفادة من تحسين/يمكن لفريق العمل الجديد و .3
 تساعد هذه األنشطة على ضمان فهم مشترك للغايات والمخرجات وللمشروع.

الذين يشاركون في عملية تخطيط المشروع  أصحاب المصلحةهناك ميزة أخرى الستخدام المقاربة التشاركية لتخطيط المشروع وهي أن 
أصحاب  بينما في الوقت نفسه يمكن تقريب  يكونون أكثر عرضة لتولي قيادة أنشطة تنفيذ المشروع والمسؤولية عنها والمشاركة فيها.

ق )أو أي عناصر من خالل االستماع إلى مخاوفهم وإعادة بناء النطا فريق عمل المشروعالذين يعارضون المشروع من قبل  المصلحة
 للمساعدة في التغلب على مخاوفهم.  (أخرى من المشروع
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 ماذا يعني ذلك على أرض الواقع  2-3-4

في هذه المرحلة، ستحتاج إلى مدخالت من مرحلة التحديد والتعريف ومرحلة اإلعداد والتي ستغذي عمليات التخطيط وتنتج المخرجات  
ة مطلوبة لجعل هذه العملية فعالة قدر اإلمكان والتأكد من أنك ال تزال تقوم بتنفيذ المشروع هناك عناصر إضافي النهائية: خطة التنفيذ.

 الصحيح بالطريقة الصحيحة. 

 المساءلة 

قد  هي جوهر المساءلة. صحاب المصلحةإن وضع أنظمة وإجراءات تكون فيها المعلومات حول المشروع متاحة أل :الشفافية •
 . إدارة المشاريعفي عمليات  أصحاب المصلحةائق أو اجتماعات أو آليات شكاوى أو إشراك يتجلى ذلك في شكل تقارير أو وث

جزء من مفهوم "عدم اإلضرار" هو  يرتبط التخزين اآلمن للبيانات والمعلومات أيًضا بالمساءلة. :حماية البيانات والمعلومات •
يعد التخزين اآلمن للبيانات   ى المجتمع والمستفيدين.التأكد من أن التدخل المستهدف بالمشروع ال يسبب أي آثار سلبية عل

   والمعلومات أمًرا بالغ األهمية لضمان عدم وصول أي معلومات عن المستفيدين إلى األيدي الخطأ.

المناسبين في الوقت المناسب، مع وجود آليات قائمة  أصحاب المصلحةمن المهم ضمان مشاركة   :أصحاب المصلحةمشاركة  •
   للحصول على المالحظات منهم.

يجري التحقق من مراعاة النوع والحماية والتعامل مع الفئات الضعيفة واألشخاص ممن   :المساءلة حسب الموضوعات الشاملة •
ية دمج هذه الموضوعات في مشاريعك ضخمة  فأهم يعانون من القدرات المحدودة وكل هذه الموضوعات الشاملة في المشاريع.

سواء كانت   في بعض األحيان، يطلب المانحون تضمين هذه الموضوعات في المؤشرات أو في تصميم المشروع. للغاية.
ينبغي أن تتم دراسة تضمين جميع الفئات، بغض النظر عن   مطلوبة أم ال، ينبغي وضع هذه الموضوعات الشاملة في االعتبار.

القدرة، والوضع االجتماعي واالقتصادي، كما ينبغي اتخاذ تدابير لضمان أن هذه الموضوعات يتم دمجها في أكبر قدر  النوع، و
 من جوانب المشروع قدر اإلمكان. 

 آليات السيطرة  

ومع   ر اإلمكان.منتجات وخدمات عالية الجودة قد صحاب المصلحةإن طبيعة قطاعي التنمية والعمل اإلنساني تعني أننا نريد أن نوفر أل
هل لدينا آليات الجودة والضوابط الداخلية المعمول بها لقياس وضمان تقديم أعلى   :ذلك، فإن السؤال الذي نحتاج إلى طرحه على أنفسنا هو

 ؟جودة ممكنة للمنتجات والخدمات

 تعمل عدة عناصر معًا، بما  الخاصة بك؟إذًا، ما المطلوب للتأكد من أنك تحافظ على الجودة العالية للتسليمات والخدمات والمنتجات 
 في ذلك: 

االحتيال يضر  وضع الضوابط الداخلية يعزز االستخدام المسؤول للموارد ويحمي من األنشطة االحتيالية. :الضوابط الداخلية •
لرغم من  وعلى ا على إكمال جميع األنشطة إلى سوء استخدام األموال. فريق عمل المشروعبجميع جوانب المشروع، من قدرة 

تعد المساءلة عن الموارد  أن الضوابط الداخلية لن تمنع حدوث هذه المواقف بالكامل، إال أنها ستقلل من احتمالية حدوثها.
 والعمليات داخل المشروع جزًءا من الدور اإلشرافي لمدير المشروع. 

والمصرح بها فقط الالزمة راء التغييرات إن ضمان إج بعض التغييرات على المشروع.تم أنه ستال شك  :السيطرة على التغيير •
إلدارة أي  الواجب اتخاذها إعداد عملية خالل مرحلة التخطيط بحيث تحدد الخطوات   ينبغي التغيير.على  السيطرةهو جوهر 

 تصعيدها إلى حوكمة المشروع.  ينبغيتغييرات في المشروع، بما في ذلك مستويات حدود التحمل لمدير المشروع وأي تغييرات 

إن توفير أعلى جودة للمنتجات والخدمات والمشاريع، والذي يرتبط ارتباطًا مباشًرا بالعائد على االستثمار، جزء  :مراقبة الجودة •
إننا نريد تزويد الجهات المانحة والشركاء بأفضل المنتجات والخدمات الممكنة  األفقية.المساءلة وألسفل و من المساءلة ألعلى

 ينبغيوأخيًرا،  كما نريد أيًضا التأكد من أن المجتمع والمستفيدين يحققون أعلى استفادة ممكنة من التدخل.  مقابل األموال المقدمة.
ماشى مع أولويات وأغراض القطاع بحيث تسهم جميع المنظمات والمشاريع العاملة في هذا  علينا أيًضا التأكد من أن تدخلنا يت

 القطاع في تحقيق هذا الهدف األسمى مع توضيح كيفية تحديد الجودة وقياسها. 
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خطتنا للمراقبة شاملة، وهل هل   هل يلزم وضع آليات جديدة؟ أثناء التنقل عبر عملية التخطيط، تأكد من مراعاة هذه العناصر في العملية. 
 تعكس الواقع على األرض ومع فريقنا؟ 

 تخطيط الموجات المستمرة 

بمرور الوقت، تساعد التغييرات في خطة تنفيذ المشروع على توفير مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني والتكاليف والموارد الالزمة 
العملية المتكررة المتمثلة في توفير مستويات متزايدة من التفاصيل لخطة تنفيذ  وغالبًا ما تسمى هذه  للوفاء بالنطاق المحدد للمشروع.

إن التكرار، بحكم تعريفه، هو عملية يتم فيها تكرار مهمة للمرة الثانية أو  المشروع بمرور الوقت باسم "تخطيط الموجات المستمرة".
   الثالثة أو أكثر لتحقيق النتيجة المرجوة.

ات المستمرة مفيًدا بشكل خاص في المواقف التي يصعب فيها جمع معلومات المشروع أو التي تتغير فيها معلومات  يكون تخطيط الموج قد
في هذه الحاالت، أثناء جمع المعلومات   .(العمل في سياقات عالية الخطورة أو في سياقات الطوارئ مثال ذلك:المشروع بسرعة كبيرة )

يات ومتطلبات ومخاطر وفرص وافتراضات ومعوقات إضافية. قد يؤدي حدوث تغييرات كبيرة في  عن المشاريع الجديدة، سيتم تحديد تبع
 أي من هذه المناطق طوال دورة حياة المشروع إلى إطالق الحاجة إلى تغيير عنصر أو أكثر من عناصر خطة التنفيذ. 

فيمكن استخدام هذه الطريقة تقريبًا من قبل جميع  ساني.إن تخطيط الموجات المستمرة، رغم ذلك، ال يقتصر حصًرا على سياقات العمل اإلن
   أنواع المشاريع األخرى أيًضا.

  فريق عمل المشروعيستطيع  ومن خالل اعتماد مقاربة تخطيط المشروع التكراري، تتمتع المنظمات بمزيد من المرونة الستيعاب التغيير.
 إعادة النظر في خطة تنفيذ المشروع في بداية كل فترة للمشروع من أجل: 

 تأكيد المنطق والمخاطر والفرص واالفتراضات والقيود. .1

 تحديث ومراجعة األنشطة والجداول الزمنية وموارد المشروع.  .2

  طات األكثر وضوًحا والتي تحيالتأكد من تركيز أنشطة التدخل في المشروع على معالجة المخاطر واألمور التي تشكل التهديد .3
 بنجاح المشروع.

 وخطتها  عملية بوابة القرار

سيساعد وضع روتين للمراجعة المستمرة للمشروع على ضمان تنفيذك للمشروع  تلعب بوابات القرار دوًرا مهًما في عملية التخطيط.
   رار هو طريقة دمجها أثناء التنفيذ.مراعاته بشأن بوابات الق ينبغيالشيء اآلخر الذي  الصحيح بالطريقة الصحيحة.

معظم الوقت والطاقة والموارد يُستهلك وفي الواقع،  يميل وقت التنفيذ إلى أن يكون وقتًا مزدحًما جًدا بالنسبة لمدير المشروع وفريقه.
وضع في اعتبارك أنه قد  طيط.ينبغي وضع عملية إلعادة النظر وتسويغ تطور المشروع خالل مرحلة التخ الخاصة بالمشروع أثناء التنفيذ.

تكون هناك بوابات قرارات طارئة تظهر على السطح عندما يتغير السياق أو عند حدوث أي تغييرات ضخمة داخل البيئة الداخلية أو 
 المشروع. بها الخارجية التي يعمل 

فرصة إلعادة النظر في خطة التنفيذ، مع إضافة إذا كنت تستخدم التخطيط للمراحل، فستقع بوابة القرار في نهاية كل مرحلة، مما يتيح ال
قد تكون هناك أيًضا بوابة قرار في كل مرحلة من المراحل لكي   للمرحلة القادمة. (المزيد من التفاصيل إلى هيكل تقسيم العمل )نطاق العمل

 الفرصة إلعادة النظر في مبررات المشروع وصالحيته. أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعتوفر ل
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 المدخالت  2-3-5 

وقد تشمل   خالل مرحلة التحديد والتعريف ومرحلة اإلعداد كنقطة انطالق لخطتك.وضعت عند وضع خطة التنفيذ، تستخدم الوثائق التي 
 هذه المدخالت: 

 إطار العمل المنطقي •

 مقترح المشروع •

 ميثاق المشروع •

 سجل المخاطر الشامل  •

  المشاركة إستراتيجيةو تحليل أصحاب المصلحة •

 خريطة المرحلة  •

 العمليات  2-3-6

نتيجة مجموعة متنوعة من العمليات والتحليالت، حيث تقدم صورة متوازنة وشاملة عن كيفية تنفيذ  موضوعة ستكون خطة التنفيذ ال
   .أصحاب المصلحةأكبر عدد ممكن من وشملت ، نُفذت تشاركيايتم تنفيذ أفضل عملية تخطيط إذا  المشروع.

 لجدولتخطيط ا

من نطاق العمل والجدول الزمني والموارد )بما في  كون يرتبط الجدول الزمني للتخطيط ارتباطًا مباشًرا بمثلث القيود الثالثية، والذي يت 
خطوات   5عملية من تُستخدم  المطلوبة لتحقيق مخرجات المشروع وتنفيذ غاياته المرجوة. (والعوامل البشرية وما إلى ذلك موازنةذلك ال

المكونات  مختلف التخطيط لفحص فرصة المشاركين  أصحاب المصلحةلمدير المشروع وفريقه ويكون لجدولة الزمنية للتخطيط بحيث ل
 تشكل الجدول، بطريقة منظمة. التي
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خطوات، من   5المشتركين في عملية التخطيط يتنقلون عبر هذه العملية المكونة من   أصحاب المصلحةنظًرا ألن مدير المشروع وفريقه و
ات بين نطاق العمل والجدول الزمني  تذكر أن مثلث القيود الثالثية يمثل التبعي األهمية بمكان أن نضع في االعتبار مثلث القيود الثالثية.

والموارد، باإلضافة إلى الجودة كذلك. إذا كان أحد أضالع المثلث يصبح أطول أو أقصر، فسيؤثر ذلك على األضالع   موازنةللمشروع وال
  األخرى.

فصيل قدر اإلمكان من الخطوة  الشمولية والت مراعاةيجب  تعتمد كل خطوة في عملية تخطيط الجدول الزمني على الخطوة السابقة؛ لذلك، 
تسليط الضوء على بضع نقاط يجب خطوات،  5ي تخطيط الجدول الزمني المكون من تعمق فقبل ال أدق خطة للمشروع.وضع األولى ل

 العملية.وارتباطها بحول نطاق العمل والمخاطر والقيود 

 نطاق العمل

قائمة شاملة بجميع األعمال المباشرة وغير المباشرة الالزمة  تغطي ، بحيث المنتجمرحلة التخطيط هي المرحلة التي يتم فيها تفصيل نطاق 
لتحقيق الزم القيام بها ، يحتاج مدير المشروع وفريقه إلى التفكير في جميع المهام واألنشطة الالمشروععند تحديد نطاق  للمشروع.

  لغايات والمساهمة في تحقيق هدف المشروع.المخرجات وا

ق  مقارباتمثل معظم الومثلها  دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية  وأفضل الممارسات المتاحة والوثائق المتعلقة بإدارة المشاريع، يُفر 
Project DPro  ،هم تبادليًااستخدامعدم  ينبغيلكن بين نطاق المنتج ونطاق المشروع. فعلى الرغم من وجود ترابط بين المصطلحين. 

للمشروع، والوفاء بالمواصفات المتفق عليها: ما الذي سينجزه   (يشمل جميع التسليمات المطلوبة )المخرجات والغايات - نطاق المنتج
 يحققه؟ /المشروع ويسلمه

  

1الخطوة 
.لتحديد وتفصيل المشروع ونطاق المنتجات( WBS)استخدام هيكل تقسيم العمل : تحديد النشاط•

2الخطوة 
.باستخدام مخطط الشبكة، وضع كل األنشطة في التسلسل الذي يلزم أن يتم تنفيذها به: تسلسل النشاط•

3الخطوة 

وارد اللوازم والم/ بما في ذلك الموازنة والمواد )وضع تقديرات لجميع الموارد بشكل تعاوني : تقدير موارد النشاط•
(البشرية والبائعون والمقاولون

4الخطوة 
.مشروع، حدد مقدار الوقت الذي سوف يستغرقه كل نشاط بما يحدد مدة ال"المسار الحرج"باستخدام :تقدير مدة النشاط•

5الخطوة 
.قم بتطوير مخطط غانت بناًء على مخرجات الخطوات األربع السابقة: تطوير الجدول الزمني•

 الخطوات الخمسة للجدول الزمني للتخطيط   - 28الشكل 
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الالزمة لتقديم نطاق المنتج: كيف ينتج المشروع  ()األنشطة والمخرجات 4يشمل جميع األعمال المباشرة وغير المباشرة  - لمشروعنطاق ا
 التسليمات المتفق عليها وكيف سيحقق التغيير المتوقع؟ 

للتفريق بين نطاق المنتج ونطاق المشروع هو المساعدة في التركيز على الجوانب والتفاصيل الصحيحة في مراحل   رئيسالسبب ال
 المشروع وأدواته المختلفة.

سيقوم   مثال ذلك:المنطقي، في مرحلة التحديد والتعريف، تميل فرق المشروع إلى التركيز على األنشطة فقط.  تطوير إطار العملعند 
المشروع "أ" بتطوير ورش عمل للنساء؛ ويقدم المشروع "ب" دورات الرقص والموسيقى للشباب؛ أما المشروع "ج"، فإنه يوفر تقنيات 

 الزراعة العضوية للمزارعين. 

أن يهدف مشروع التنمية إلى  ينبغيالسلوكي الذي /االقتصادي/، وليس التغيير االجتماعي(ثلة نطاق المشروع )الوسائلتمثل هذه األم
أن يركز على   ينبغي (تحقيقه. بتطبيق تعريف نطاق المنتج، يتم تذكير فرق المشروع بأن تعريف المشروع )إطار العمل المنطقي

ابقة: المشروع "أ" سيزيد من دخل المرأة؛ ويحسن المشروع "ب" السلوكيات التعاونية والعمل  المخرجات والغايات. باتباع األمثلة الس
 الجماعي بين الشباب؛ أما المشروع "ج" فسوف يقلل من األمراض المحمولة عبر مبيدات اآلفات بين المزارعين.

 بين نطاق المنتج ونطاق المشروع. رئيسةيعرض الجدول التالي االختالفات ال

 

 نطاق المشروع نطاق المنتج 

 التخطيط  • التحديد والتعريف  • التوقيت

 هيكل تقسيم العمل   • اإلطار المنطقي  • األداة

 تخطيط المشروع • مقترح المشروع • وثيقة المشروع

 األنشطة، المخرجات  • 5المخرجات والغايات والهدف  • ما هو مضمن 

 التوجيه

التي سيحققها  (ما النتيجة النهائية )التغيير  •

 المشروع؟

المنتجات التي سيتم توفيرها من خالل  /ما الخدمات •

 المشروع؟

 كيف ستصل إلى النتيجة النهائية والتغيير؟  •

 ما العمل المطلوب لتقديم المنتج والخدمات؟

 كيف؟  • ماذا؟ • رئيس السؤال ال

 نطاق المنتج ونطاق المشروع 23الجدول 

في تحديد  خفاققد يؤدي اإل ن للغاية لنجاح المشروع، ويلزم تحديدهما بالتفصيل خالل المراحل الخاصة بالمشروع.ان ضرورياالمكون
 مثال ذلك:   الحقًا في المشروع. ل شاكم المنتج ونطاقات المشروع بوضوح إلى ظهور 

 

 
 تعريف النشاط، المتاح بين يديك، ستجد أمثلة والفرق بين العمل المباشر وغير المباشر. - 1في الخطوة  4

 ن.على الرغم من أن إطار العمل المنطقي يتضمن أنشطة مبدئية، إال أنه يجب أن يركز على التغيير المتوقع أن يحققه المشروع لدى المستفيدي 5
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 أمثلة على األمور المتعلقة بتعريف نطاق المشروع  - 29الشكل  

 . أصحاب المصلحةالتفكير والوقت ومشاركة  تستلزم هناك طرق لضمان أن يتم تحديد نطاق المشروع بطريقة شاملة ومتوازنة، إال أنها 

 القيود والمخاطر.  

أن تخطيط المخاطر هو مسؤولية مدير المشروع. في الواقع،  ميلون للتفكير طر أو يالتفكير في المخا أصحاب المصلحةمعظم فضل ال ي 
المشاريع عبارة عن تعهدات معقدة، وال يمكن ألي  ف. أصحاب المصلحةمسؤولية جميع  (فإن تخطيط المخاطر )تحديدها واالستجابة لها

أصحاب  شخص بمفرده أن يرى كل شيء أو أن يتواجد في كل مكان أو أن يفكر في كل شيء. على هذا النحو، عليهم االعتماد على 
في مرحلة التحديد والتعريف  للمساعدة في تحديد التهديدات المتعددة التي تواجه المشروع، وال سيما تحديد االستجابات المحتملة. المصلحة

  عملية تحديد المخاطر والتخطيط لها.ءا من واإلعداد، بد

  

باًكا بشأن يمكن أن تنشأ تلك التوقعات غير الواضحة عن النطاق الغامض والذي يسبب ارت•
امتالك تتمثل إحدى طرق منع ذلك في تحديد النطاق بوضوح و. توقعات أصحاب المصلحة

المصلحة ينبغي أن يتحلى أصحاب. الخدمات التي سيتم توفيرها/ فهم واقعي للمنتجات 
و غير بوضوح تام بشأن النطاق، وذلك لضمان أال يكون لديهم أي توقعات غير صحيحة أ

.الخدمات التي سيتم توفيرها/ واقعية حول المنتجات 

التوقعات غير 
الواضحة

مال غالبًا ما تؤدي األخطاء في تحديد النطاق إلى إخفاق المشاريع في تحديد كل األع•
ئ إلى على العكس، يمكن أن يؤدي النطاق الموضوع بشكل سي)المطلوبة إلكمال المشروع 

، مما يمكن أن تتوالى أخطاء االستكشاف هذه(. تضمين أعمال غير ضرورية في المشروع
تقدير إلى يمكن أن تؤدي هذه اإلخفاقات في ال. ينتج عنه أخطاء في تقديرات الموازنة والوقت

.ايةحدوث هفوات في الجدول الزمني للمشروع، وبالتالي إلى تجاوز التكلفة في النه

التقديرات غير 
الدقيقة

ليمات الغرض من تحديد النطاق هو الوصف الواضح والحصول على اتفاق بشأن حدود تس•
-طاق يؤدي اإلخفاق في السيطرة على هذه الحدود إلى تغيير الن. المشروع وعمل المشروع

ير لتجنب تغي. المشاريع" إنهاء"وهو سبب رئيسي لتأخير المشروع وعدم التمكن من 
ر النطاق، ينبغي توثيق النطاق وإدارته طوال مدة عمر المشروع من خالل عملية تغيي

.رسمية

تغيير النطاق
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إعادة النظر في المخاطر  كذلك يجب  االعتبار عند وضع نطاق العمل وجدول المشروع.بعين أخذ المخاطر  ينبغيفي مرحلة التخطيط، 
وهل ظهرت مخاطر جديدة؟   وهل تغيرت احتماالتها وتأثيراتها؟  تزال موجودة؟فهل ال  التي تم تحديدها والتخطيط لها في المراحل السابقة.

ة ومباشرة يلزم مراقبتها وتحديثها بانتظام. لذلك، ينبغي أن تتضمن خطة المخاطر آلية لضمان استمرار إن خطة المخاطر وثيقة حي 
 خاطر الجديدة مع تقدم المشروع. المراجعة والتحديث، سواء لرصد المخاطر المحددة الحالية، وكذلك لتحديد الم

  تؤثر على العديد من العمليات. قدمتعددة، كما  التتخذ القيود أشكا قدأيًضا وضع القيود في االعتبار عند االنتقال إلى هذه المرحلة.  ينبغي 
هل هناك  سيلزم استيرادها؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل  هل المواد الالزمة لبناء المراحيض متوفرة في السوق المحلية؟ مثال ذلك: 

  قد إذا لم تكن متوفرة، كيف ستتمكن من المضي قدًما في المشروع؟ هل هذه الخبرة متوفرة؟ أخصائي أو خبير معين مطلوب للمشروع؟
موارد  ، تقدير3وسيكون هذا مهًما بشكل خاص في الخطوة   تحديدها قبل أو أثناء عملية التخطيط. ينبغيعديدة، و التتخذ القيود أشكا

 النشاط، في تخطيط الجدول الزمني.

 : تعريف النشاط1الخطوة 

الخطوة األولى في تخطيط الجدول الزمني تتمثل في تحديد نطاق المشروع باستخدام هيكل تقسيم العمل. باستخدام هيكل تقسيم العمل، يقوم  
الموجودة ضمن نطاق  - المباشرة وغير المباشرة -بتطوير قائمة أنشطة تسجل بشكل شامل جميع األنشطة  فريق عمل المشروع

يشير هيكل تقسيم العمل إلى   المشاريع لتحديد نطاق المشروع. مدراءيم العمل" األداة األساسية التي يستخدمها المشروع. يعد "هيكل تقس
ببساطة، يقوم هيكل تقسيم العمل بترتيب نطاق المشروع في شكل مخطط أو تسلسل   التقسيم الهيكلي للعمل الذي ينطوي عليه المشروع.

   هرمي "لحزم العمل".

يتجاوز مستوى التفاصيل المطلوب   ه بشكل جزئي، وهو يحتوي على حزمتي عمل.ئير لهيكل تقسيم العمل الذي تم عند إنشاالمثال التالي يش
لبناء   مثال ذلك: إكمالها في كل حزمة عمل. ينبغيهناك عدة أنواع مختلفة من األنشطة التي  لهيكل تقسيم العمل الشامل ما هو موضح أدناه.

قد يكون لدى مدير المشروع فكرة عما هو   ريد المواد، كما يلزم أن يقوم المهندسون بتصميم المواصفات.تو ينبغيهيكل المراحيض، 
في هذه  سلسلة اإلمداداإلمداد مطلوب إلكمال هذه المهام، إال أن نطاق العمل سيكون أكثر شمولية ودقة إذا شارك المهندسون وفريق 

الذين سيقومون بتنفيذ   أصحاب المصلحةة تشاركية بشأن تطوير هيكل تقسيم العمل، بما يشرك اتباع مقارب  أهمية تبرز هذه النقطة  العملية.
األعمال التي ينطوي عليها المشروع. 

 

 تنسيق رسومي -مثال على هيكل تقسيم   -30الشكل 

 

  

بناء مراحيض عالية 
الجودة

حفر الحفرة الخاصة 
.بالمراحيض

توظيف وتدريب العمال
ومون الميدانيين الذين سيق
.بحفر الفتحات

ت الحصول على المواصفا
الهندسية للفتحات

.بناء غطاء المرحاض

توريد مواد غطاء 
.  المرحاض

تثبيت غطاء المرحاض .بناء هيكل المرحاض

توريد مواد بناء 
المراحيض من السوق 

.المحلية

يقوم الفريق الهندسي 
بتطوير المواصفات 

.للهيكل

.معتدريب الداعمين للمجت

توظيف داعمي المجتمع

تحديد معايير االختيار
.للداعمين

قم بعمل حملة توعية 
لتوفير المعلومات 
.للمرشحين المحتملين

تطوير مواد تدريبية 
لتدريب الداعمين

ة تحديد األهداف الرئيسي
للتدريب

تطوير عرض 
Powerpoint التقديمي
.والدليل

طباعة المواد التدريبية
.للمشاركين

حجز مكان للتدريب

.زيارة المواقع المحتملة

الحصول على عروض 
الشراء بالتوافق مع 
.إجراءات التوريد
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، وهي أنشطة المشروع التي تدعم العمل المباشر للمشروع إال  العمل غير المباشرأن يتضمن هيكل تقسيم العمل أيًضا جميع أنشطة  جبي
الحصول على المواصفات الهندسية للفتحات إجراء عرض   يحتاج، قد 31الشكل  أنها ال تشكل جزًءا منه على وجه التحديد. في مثال 

تقديمي للمشروع باإلضافة إلى عملية تفاوض مع سلطة محلية. ومن األمثلة األخرى للعمل غير المباشر إجراء استطالعات الرأي  
، أو عمل أنظمة تقنيات المعلومات لمراقبة ()الموارد البشرية وعفريق عمل المشر األساسية، أو مهام مراقبة المشروع، أو اختيار وتوظيف 
 المشروع، أو عمل برنامج تدريبي عام على القدرات.

 

 العمل غير المباشر -مثال على هيكل تقسيم العمل   31الشكل 
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 تنسيق بدايات هيكل تقسيم العمل

 بناء المراحيض 1-1

 مرحلة ما قبل البناء  1-1-1 

 اعتماد الخطة من الحكومة  1-1-1-1  

 المواصفات الهندسية 1-1-1-2  

 اعتماد الخطة من وكالة حماية البيئة 1-1-1-3  

 دراسة المياه الجوفية 1-1-1-4  

 بناء المراحيض  1-1-2 

 إشراك أصحاب المصلحة  1-1-2-1  

 موافقة أصحاب المنازل 1-1-2-2  

 الموقع  توافر 1-1-2-3  

 تعليم صيانة المراحيض  1-1-2-3  

 التوريد 1-1-3 

 العمل  1 -1-1-3  

 المواد  1-1-3-2   

 بناء المراحيض  1-1-3-2-1   

 صيانة المراحيض  1-1-3-2-2   

 التصاريح  1-1-3-3  

 التراخيص  1-1-3-4  

 التخزين  1-1-3-5  
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، أو أولئك الذين يفضلون طريقة بديلة لبناء هيكل تقسيم العمل، يمكن أيًضا استخدام  إدارة المشاريعبالنسبة ألولئك الذين يستخدمون برنامج 
  تنسيق المسافات البادئة.

المعني. بغض النظر  يمكن تنظيم حزم العمل بشكل مختلف اعتماًدا على الفريق ال توجد طريقة واحدة صحيحة لبناء هيكل تقسيم العمل.
   عن التنسيق المستخدم، يهدف هيكل تقسيم العمل إلى ضمان أن يتم تفصيل جميع مكونات نطاق المشروع والمنتج.

تالحظ أنه قد تم تقسيم األنشطة   قد هيكل تقسيم العمل الخاص بمشروع بناء مراحيض نهر دلتا.يوضح إحدى حزم العمل من  32الشكل  
عندما تقوم بعمل هيكل تقسيم العمل الخاص بالمشروع الذي   ولكن ليس بالضرورة بالتسلسل في هذه المرحلة. ،إلى أنشطة فرعية أصغر

أن   ينبغيم أو األنشطة التي يلزم تنفيذها ولكن دون أن نضعها بالتسلسل الذي تديره، ضع في اعتبارك ذلك، فنحن نحاول تحديد جميع المها
 سيأتي التسلسل الحقًا في عملية تخطيط الجدول الزمني. تحدث فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حزمة العمل لهيكل تقسيم العمل في مشروع بناء المراحيض  - 32الشكل 

بناء مراحيض عالية 
الجودة

حفر الحفرة الخاصة 
.بالمراحيض

توظيف وتدريب العمال 
ومون الميدانيين الذين سيق
.بحفر الفتحات

الحصول على المواصفات
الهندسية للفتحات

.بناء غطاء المرحاض

توريد مواد غطاء 
المرحاض

تثبيت غطاء المرحاض .بناء هيكل المرحاض

توريد مواد بناء المرحاض

يقوم الفريق الهندسي 
بتطوير المواصفات 

.للهيكل
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 : تسلسل النشاط: 2الخطوة 

التسلسالت ، وهو يمثل مخطط الشبكةبتطوير  فريق عمل المشروعبمجرد تحديد جميع األنشطة، يقوم 
سيم  بين األنشطة المحددة في هيكل تقسيم العمل بشكل رسومي. بناًء على هيكل تق والعالقات والتبعيات

بعد ذلك تنظيم األنشطة بالترتيب الذي  فريق عمل المشروع، يمكن ل1العمل المكتمل في الخطوة 
 يحتاجونه باستخدام مخطط الشبكة.

ترتبط هذه  يحدد كل مربع من المربعات الموجودة في مخطط الشبكة نشاطًا في نطاق المشروع.
اط أنشطة المشروع ببعضها البعض في سياق  المربعات بأسهم تشير إلى تبعياتها بما يحدد كيفية ارتب

في بعض الحاالت، يكون تسلسل األنشطة   وفقًا له إكمال األنشطة. ينبغيالجدول الزمني والتسلسل الذي 
المربعات األخرى  خطيًا، مما يعني وجود عالقة األسبقية التي تتطلب إكمال نشاط ما قبل بدء نشاط آخر.

   ن ترتيبها بشكل مستقل عن بعضها البعض.موجودة على مسارات متوازية ويمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام مخطط شبكة لتحديد تسلسل أنشطة بناء مرحاض  - 34الشكل 

 مثال على المرحاض  - 33الشكل 

 تفسير مخطط الشبكة

 نوع التبعيات الموجودة به؟ما الذي يمكننا استنتاجه من مخطط الشبكة؟ ما 

 يجب أن ينتظر فريق المشروع المواصفات قبل البدء في التوريد وتوفير الدورات التدريبية.  •

يمكن تنفيذ  -ال يحتاج فريق المشروع إلى انتظار االنتهاء من توريد المواد قبل تعيين وتدريب العاملين الميدانيين  •
 هذه األنشطة بشكل متزامن. 

 فريق المشروع انتظار بناء غطاء المرحاض قبل أن يتم تركيبه.يجب على  •
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 : تقدير موارد النشاط 3الخطوة 

إكمال الخطوة المهمة  العليك أو جبيومع ذلك،  بمجرد تحديد تسلسل األنشطة، يكون من المغري االنتقال مباشرةً إلى تقدير مدة النشاط. 
يعلم الجميع أن استخدام شخص واحد لحفر حفرة سيستغرق وقتًا  ين الموارد وتقدير الوقت.فهناك عالقة قوية ب المتمثلة في تقدير الموارد.

عالوة على ذلك، ستختلف تقديرات  أطول من استخدام فريق من خمسة أفراد، طالما كان لديك ما يكفي من المعدات لألشخاص الخمسة.
  طط الستخدام مجرفة واحدة أو مثقاب هوائي أو الديناميت لعمل الفتحة.المدة اختالفًا كبيًرا اعتماًدا على ما إذا كان فريق الحفر يخ

التي تؤثر على  رئيسةفهي واحدة من العوامل ال إن الموارد مهمة.
المتعلقة بالموارد   صنع القرارلذلك، يلزم  تقديرات مدة عمر المشروع.
القرارات المتعلقة بعدد ونوعية الموارد  تعتمد قبل إجراء تقديرات المدة.

التي يتم تعيينها لتنفيذ نشاط ما، بدورها، على عدد من العوامل، بما في  
 اآلتي: (ذلك )على سبيل المثال ال الحصر

إذا كان هناك إطار زمني ضيق للغاية، فقد يختار المشروع  - الوقت
  اجهة قيود الوقت.تكريس أعداد كبيرة من الموظفين والمواد والمعدات لمو

أما إذا كان اإلطار الزمني مرنًا، فقد يختار المشروع تخصيص مستويات  
 أقل من الموارد المخصصة للنشاط. 

في حالة نقص التمويل، قد يختار المشروع االعتماد على   - موازنةال
يعتبر استخدام المزيد من   مثال ذلك:  مزيج من الموارد "منخفضة التكلفة".

ين وتقليل االعتماد على اآلالت البديل منخفض التكلفة العمال اليدوي
ومع ذلك، فإن هذا القرار بشأن الموارد سيمدد فترة أنشطة بناء  المفضل.

   المراحيض.

غالبًا ما تكون المشاريع مقيدة بقوانين   - اللوائح والسياسات التنظيمية
الزمنية  أو السياسات التنظيمية الداخلية التي تحد من الجداول /العمل و 

للعمل )عدد ساعات العمل في اليوم، وعدد أيام العمل في األسبوع، وعدد  
 تؤثر هذه القيود على توافر الموارد وبالتالي تقديرات المدة.  .(أيام العطالت في السنة، باإلضافة إلى سياسات اإلجازات العائلية

هناك عدد من العوامل األخرى التي تؤثر على توفر الموارد، وبالتالي سوف تؤثر على   - العوامل األخرى التي تؤثر على توفر الموارد
 بعض األمثلة على هذه العوامل تشمل:  تقديرات مدة النشاط.

التخطيط  ينبغيال يعد بناء المراحيض خالل موسم األمطار فكرةً جيدةً بصفة عامة؛ لذا  :القيود المتعلقة بالطقس/القيود البيئية
 ه األنشطة على مدار الفصول. لهذ

سيؤدي هذا بال شك   توريدها من الخارج. يحتاجقد ال تكون مواد بناء المراحيض متوفرة في السوق المحلية، مما  :قيود المواد
 إلى زيادة الوقت الالزم لتوريد المواد. 

ل، مما يمدد الوقت الالزم لملء  تمنع مشروع اإلغاثة في حاالت الطوارئ من الوصول إلى وسائل النقالقيود اللوجستية 
 مستودعات األغذية. 

تمنع المشروع الذي يتم تنفيذه في مجال الصحة من الوصول إلى العمالة المؤهلة، مما يمدد تقديرات المدة   قيود الموارد البشرية
   لألنشطة المعقدة من الناحية التقنية.

  

 مستوى الجهد وتقدير الموارد

عند تحديد الموارد الالزمة للتنفيذ الناجح للمشروع،  
من المهم مراعاة مستوى الجهد لكل عضو من  

 أعضاء الفريق.

وبالنسبة للشركاء المحليين ومنظمات المجتمع  
هذا األمر أكثر صعوبة ألنك من   المحلي، قد يكون

المحتمل أن يكون لديك أعضاء في الفريق يعملون 
في مشاريع متعددة. قد يكون هناك حتى مدير 

 مشروع يقوم بإدارة العديد من المشاريع.

( المطلوب لكل  LOEإن تقدير مستوى الجهد ) 
خاصة   -مشروع وعكس ذلك في تخطيط مواردك 

للغاية. وإذا كانت هذه  أمر مهم  -في الموازنة 
التقديرات ال تعكس الواقع، تصبح عرضةً لخطر 

 التعرض التهامات بعمل أنشطة احتيالية.

 التخطيط والقيود المعروفة 

هناك قيود معروفة على الفريق مراعاتها. على سبيل المثال، إذا كانت هناك أيام عطالت محددة تأتي كل  أثناء التخطيط، تكون 
عام، فينبغي تخطيط األنشطة بحيث يتم وضع تلك اإلجازات في االعتبار. وبالمثل، هل هناك ظروف تتعلق بالطقس يمكن أن تمنع  

لتي تتواجد بها لموسم ممطر يمكن أن يؤخر حفر الفتحات للمراحيض؟  تنفيذ أنشطة المشروع أو تعيقها؟ هل تتعرض المنطقة ا
ينبغي أن يتم وضع ذلك في االعتبار في الجدول الزمني لألنشطة، حيث تتوافر حاالت سابقة ومعارف مسبقة تشير إلى حدوث تلك  

 األشياء من قبل، مما يجعل هناك احتمالية لحدوثها في المستقبل. 
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 موازنة التخطيط لل

وإلى حد ما،   المشروع، تعتمد جودة الخطة المالية على جودة التقديرات التي تستند إليها. موازنةبغض النظر عن المشروع أو تنسيق 
  فال يمكن  ٪ بصفة دائمة.100ال يعد التقدير علًما دقيقًا تنتج عنه نتائج دقيقة بنسبة  ستكون هناك دائًما مخاطر مرتبطة بتقديرات المشروع.

 . فريق عمل المشروعستكون هناك دائًما متغيرات في المشروع تكون خارج سيطرة  المشاريع التنبؤ بالمستقبل. مدراءل

تكون التقديرات دقيقة بدرجة   قدومع ذلك، وفي حين أن هناك أسباب كثيرة تجعل إجراء تقديرات دقيقة أمًرا صعبًا ينطوي على التحديات، 
المشاريع على تحسين دقة تقديرات   مدراءعالوة على ذلك، هناك أفضل الممارسات التي تساعد  الجيدة.كافية لدعم قرارات المشروع 

 هم:موازنات

 يتم تطوير التقديرات عادةً من خالل الجمع بين األساليب الثالثة التالية: - اختر المقاربة الصحيحة إلجراء التقدير

ام لتكلفة المشروع ثم تقوم بتعيين نسبة مئوية لهذا المجموع لمراحل أو  ، وهي تبدأ بتقدير عالتقديرات من أعلى إلى أسفل
لديه خبرة   (يتم تحديد النسب المئوية المخصصة للمكونات بشكل عام بواسطة فرد )أفراد مجموعات عمل مختلفة للمشروع.

شتمل على مجموعة صغيرة نسبيًا  تميل هذه المقاربة في التقدير إلى أن تكون أكثر حصرية، وهي ت سابقة في مشاريع مماثلة.
 من األشخاص الذين يعتبرون " خبراء"، بناًء على تجربتهم السابقة.

في  من ذلك، يتم تقدير المهام و "تجميعها". الال تبدأ بعمل تقدير عام لتكلفة المشروع. ولكن، بد التقديرات من أسفل إلى أعلى
األشخاص الذين لديهم معرفة بالواقع الميداني للمشروع، والذين يكونون في الغالب هم  هذا النموذج، يتم طلب التقديرات من 

نفس األشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ أنشطة المشروع )بما في ذلك الشركاء والموردون وأفراد المجتمع، وما إلى  
من المرجح أن   المزيد من الجهد إلدارته. يحتاجن و. يميل التقدير من أسفل إلى أعلى إلى إشراك عدد أكبر من المشاركي(ذلك

تكون التقديرات من أسفل إلى أعلى دقيقة حيث من المحتمل أن يكون لدى الموظفين الميدانيين وعي أفضل بقيود الموارد التي 
تقديمها للمساعدة في  قد يعرفون، على نحو أدق، المصادر المختلفة التي يمكن للمجتمعات مثال ذلك:تؤثر على تقديرات التكلفة. 

 مما يعطي تقديًرا أفضل بكثير من افتراض أن جميع المجتمعات يمكنها توفير نفس المورد. -حفر المراحيض 

من ذلك عالقة إحصائية بين البيانات التاريخية  البشكل أقل على األشخاص، وتستخدم بد تعتمد التقديرات البارامترية
. وهناك ميل الستخدام  (ساحة المربعة المبنية، وطول الطريق باألمتار، وما إلى ذلكالم مثال ذلك:والمتغيرات األخرى )

بناء البنية التحتية، وخدمات   مثال ذلك:التقديرات البارامترية في المشاريع ومكونات المشروع التي تنتج مخرجات ملموسة )
د البيانات التاريخية من المشاريع التي قدمت مخرجات  . وهنا، يتم التقدير من خالل تحدي(الترجمة لتشييد الطرق، وما إلى ذلك

الجودة، /واستخدامها في حساب التقديرات للنطاق (أميال الطرق، والمساحة المربعة المبنية، وسطور النص مثال ذلك: مماثلة )
عتمد على جودة البيانات األساسية تنتج هذه التقنية مستويات أعلى من الدقة، ولكنها ت قدالتقويم. /أو الوقت/الموارد، و/أو التكلفة/و

 المضمنة في النموذج. 
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القائمة على النشاط  وازناتالم  

القائمة على النشاط على تحديد  موازنةالقائمة على النشاط. تركز ال موازنةالبدقة أكبر تتمثل في استخدام  لموازنتكإحدى الطرق للتخطيط 
بما في ذلك األعمال   -تكاليف األنشطة التي تحدث في كل مجال من مجاالت المشروع وتحديد كيفية ارتباط هذه األنشطة ببعضها البعض 

 المباشرة وغير المباشرة. 

لى جنب مع تقديرات تكلفة األنشطة، فستكون  باألنشطة جنبًا إ (إذا كان مدير المشروع قادًرا على تطوير قائمة كاملة )شاملة ومقسمة 
توفر الموازنة القائمة على النشاط أيًضا مزيًدا من الفرص للفرق األخرى )الموارد البشرية، الشؤون المالية، سلسلة   أكثر دقة. موازنةال

 دقيقة.  موازنةللمشاركة، مما يجعل من المحتمل أن تكون ال (اإلمداد

المحتملة القائمة على النشاط والتي تضيف تفاصيل مثل رموز الحساب ورموز الجهات   موازنةنسيقات ال في حين أن هناك عدًدا من ت 
 إال أنها جميعها لها مطلبان متشابهان:  -المانحة وتكاليف الوحدة 

 وضع قائمة كاملة باألنشطة أثناء التخطيط للنطاق.   .1
 .تلك المطلوبات تحديد ما هو مطلوب لتحقيق كل نشاط وتقدير تكلفة كل من  .2

إذا أظهرت   تفاصيل لكل نشاط وتظهر التكاليف المرتبطة التي يمكن، بدورها، مراقبتها. موازنةمن خالل تلبية هذين المطلبين، ستوفر ال
  بالكامل. المراقبة أن النفقات الفعلية تجاوزت تقديرات التكلفة، فسيعلم مدير المشروع أنه من غير المرجح أن ينفذ المشروع نطاق المشروع

إدارة  من ذلك، يمكن للمدير أن يطلب من مجلس  البد لتنفيذ األنشطة المتبقية. كفاءةإعادة التخطيط للعمل إليجاد طرق أكثر  جبيو
 ، أو أي هيكل آخر لحوكمة المشروع، تعديل النطاق. المشاريع

 

 

 

 األنشطة

 التكاليف لكل ربع عام 

 اإلجمالي 
 النشاط

 اإلجمالي 
ربع 

السنة 
 األول

ربع 
السنة 
 الثاني

ربع 
السنة 
 الثالث

ربع 
السنة 
 الرابع 

       تكاليف المشروع المباشرة  1.1

       المعدات المكتبية

  4,000   2,000 000͵2 . أجهزة الكمبيوتر 1

  500    500 . أجهزة الكمبيوتر اللوحية2

  3,000    3,000 . األثاث المكتبي 3

 7,500 

       فريق عمل المشروعتوظيف 

  3,200 800 800 800 800 . منسق المشروع 1

  1,100 300 300 300 200 . فريق العمل المكتبي2

 11,800 

       أصحاب المصلحة إشراك  1-2
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 األنشطة

 التكاليف لكل ربع عام 

 اإلجمالي 
 النشاط

 اإلجمالي 
ربع 

السنة 
 األول

ربع 
السنة 
 الثاني

ربع 
السنة 
 الثالث

ربع 
السنة 
 الرابع 

أصحاب  اجتماعات إطالق المشروع وتقدمه مع 
 المصلحة 

      

. إعداد مواد العرض التقديمي 1
 المكتوبة

 5,000   5,000  

  6,000  4,000 1,000 1,000 . إعداد مقاطع الفيديو 2

  400 200 200   . األدوات المكتبية2

  200 100 100   . المرطبات 3

      11,600 

 القائمة على النشاط  موازنةال - 24الجدول 

 : تقدير مدة النشاط4الخطوة 

عند الرجوع إلى دراسة حالة   مراجعة مخطط الشبكة، وإضافة تقديرات المدة إلى جميع األنشطة.يجب  بمجرد اكتمال تقديرات الموارد، 
   مخطط الشبكة النهائي لمكون بناء المراحيض في ذلك المشروع. 35الشكل مشروع نهر دلتا، يوفر 

 

 

 مخطط الشبكة لمكون المراحيض في مشروع نهر دلتا  - 35الشكل 
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 على تحديد: فريق عمل المشروعاآلن وبعد اكتمال مخطط الشبكة، يمكن استخدامه لمساعدة 

في   .المسار الحرج يقصد به سلسلة المهام التي تحدد الحد األدنى من الوقت الالزم إلكمال أنشطة المشروع -المسار الحرج للمشروع 
ألن تسلسل المهام هذا يمثل أطول مسار بين  لماذا تسلسل األنشطة هذا؟ ، المسار الحرج مشار إليه بسلسلة المهام برتقالية اللون.36الشكل  

  28في أقل من   إغالق المشروعمسار الحرج أنه من المستحيل في هذا المثال، يخبرنا ال  يوًما. 29في هذه الحالة  -بداية المشروع ونهايته 
 . (الجودة/الموارد أو النطاق/يوًما ما لم يتم تغيير القيود األخرى الموجودة في مثلث القيود للمشروع )األموال

 

 

 

 

 المسار الحرج  -مخطط الشبكة لمكون المراحيض في مشروع نهر دلتا   - 36الشكل 

 

تتأخر به مهمة في مخطط شبكة   قدالتعويم أو التأخير هو مقدار الوقت الذي في إدارة المشاريع، يكون  - (تعويم المشروع )أو تأخيره
ومع ذلك، قد يتأخر   ويم صفري في المسار الحرج.في مثال المراحيض، التع المشروع دون التسبب في تأخير تاريخ إنجاز المشروع.

  نشاط "توظيف وتدريب العاملين الميدانيين الذين سيحفرون الفتحات" لمدة تصل إلى ثالثة أيام دون التأثير على الجدول الزمني للمشروع.
إذا تم تأخير  لجدول الزمني للمشروع.وبالمثل، يمكن تأخير "توريد مواد غطاء المرحاض" لمدة تصل إلى ثالثة أيام دون التأثير على ا

نشاط المشروع غير الموجود في المسار الحرج إلى ما بعد تاريخ البدء المتأخر، فقد يعني ذلك أن المسار الحرج المحدد في خطة  
 المشروع لم يعد مساًرا حرًجا. 

 : تطوير الجدول الزمني 5الخطوة 

ل بناًء على التقديرات التي  في قطاع  اآلن وضع جدول زمني للمشروع. فريق عمل المشروعالخطوات السابقة، يمكن ل إليها من خاللتُوص ِ
يمكن تسهيل   التنمية، فإن األداة المفضلة لتطوير الجدول الزمني للمشروع هي مخطط غانت، والذي يشار إليه أيًضا باسم خطة العمل.

ا حيث يتم توضيح التبعيات بصريًا، وتكون  السيطرة عليهغيرة يمكن مشاريع التخطيط والتنفيذ إذا تم النظر إليها على أنها عناصر ص
ط غانت األشرطة لتمثيل الجدول الزمني  طيستخدم مخ العمليات الموازية واضحة، ويتم تصوير الجدول الزمني العام بشكل رسومي.

   لها. ألنشطة المشروع بشكل رسومي، بما في ذلك تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء والمدة المتوقعة
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انت بميزة نسبية تتمثل في سهولة التجهيز والقراءة  غفي جوهرها، تتمتع أداة مخطط  تختلف درجة تعقيد وشمولية مخطط غانت.
   توجد العديد من التبعيات بينها. قدتكون معقدة للغاية و قدومع ذلك، من المهم أن ندرك أن مهام المشروع  واالستخدام.

تتضمن إحدى طرق الحفاظ على البساطة في مخطط غانت، حتى لو كانت المهام والتبعيات معقدة، تجميع األنشطة األوسع نطاقًا واألكثر 
   شمولية للمشروع في مخطط غانت، مع توضيح التفاصيل بشكل أكبر في جدول زمني مفصل.

سيكون   منه.بالقصد عن مخطط غانت المفصل فيما يتعلق بمستوى التفاصيل فقط، ولكن أيًضا فيما يتعلق لن يختلف مخطط غانت الموجز 
، إدارة المشاريع)أعضاء مجلس  أصحاب المصلحةمخطط غانت الملخص مفيًدا بشكل خاص عند مناقشة التقدم المبدئي للمشروع مع 

من مخطط غانت المفصل سيكون أقل تركيًزا على القصد . غير أن (كن، والجهات المانحة، وما إلى ذليرئيسال أصحاب المصلحةو
  فريق عمل المشروعهنا، سيركز الجمهور على  االتصاالت المبدئية وأكثر تركيًزا بكثير على التخطيط التشغيلي والتنفيذ ومراقبة األنشطة.

  وشركاء التنفيذ والموردين المسؤولين عن إكمال حزم عمل المشروع ومهامه.

والمهام الفرعية   رئيسةال، توجد حزم العمل والمهام 37الشكل في 
، بينما يكون الخط الزمني على  (على المحور "ص" )الخطوط األفقية

أن تبدأ المهمة  ينبغي. تظهر األشرطة متى (المحور "س" )األعمدة
عات الموضحة جدول التجميع توفر المرب ومتى سيتم االنتهاء منها.
  (تعرض الخاليا الداكنة )الزرقاء الداكنة الملخص لحزمة العمل.

، فتظهر  (المهام التي تم إكمالها. أما الخاليا الفاتحة )الزرقاء الفاتحة
تعرض الخاليا البرتقالية مجموعة من   العمل الذي لم يتم إنهاؤه بعد.

الحظ أنه تم تصميم  .(األنشطة )مستوى هيكل تقسيم العمل األقل
أداة   فريق عمل المشروعمخطط غانت هذا ليتم تحديثه، مما يوفر ل

ليس فقط لإلشارة إلى األنشطة المخطط لها حسب الشهور، ولكنه 
يوفر أيًضا أداة مرئية لتعقب أنشطة المشروع التي تم إكمالها )وأيها  

 . (لم يتم إكمالها

في مخطط غانت لمشروع المراحيض، تم تصميم الجدول باستخدام  
في حين أن هذا هو الحال في كثير من األحيان في   برنامج كمبيوتر.

يمكن   مثال ذلك: مشاريع التنمية، يمكن أيًضا استخدام أدوات أخرى. 
هناك خيار آخر لتطوير وإدارة  .إدارة المشاريععلى ألواح بيضاء يتم وضعها في مكتب  رسم مخططات غانت باليد، إما على الورق أو

   أو أي من عشرات البرامج األخرى المتاحة في السوق. Microsoft Projectمخططات غانت وهو استخدام برامج إدارة المشاريع مثل 

  

 التخطيط لمشاريع العمل اإلنساني 

تتطلب طبيعة مشاريع العمل اإلنساني واإلغاثة في  
حاالت الطوارئ أن يتم نشرها بسرعة، مما ال يتيح 

الكثير من الوقت للتخطيط للمشروع. ومع ذلك، هذا ال  
  5يعني أنه ال يمكن تطبيق نفس العملية المكونة من  

 خطوات. 

اإلنساني، يتم تنفيذ هذه الخطوات في مشاريع العمل 
بسرعة أكبر وسيكون من المفيد دمج مقاربة تخطيط  
المرحلة وبوابات القرارات في عملية التخطيط لديك  

بحيث تكون لديك القدرة على التكيف بسرعة أكبر مع  
 السياق المتطور باستمرار.

 مخطط غانت لمشروع المراحيض )بناء محدود(  - 37الشكل 
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 استخدامها لعمل مخطط غانت. بعض هذه المعايير تضم:  ينبغيمراعاتها عند تحديد األداة التي  ينبغيهناك العديد من العوامل التي 

 .الوصول إلى برامج الكمبيوتر .1
 .امتالك مهارات استخدام أجهزة الكمبيوتر والبرامج .2
 . قيمة المشروع ودرجة تعقيده .3
 . امتالك المشروع الكثير من السمات .4
   وع وتحديث خطط المشروع.المرونة إلدارة تغييرات المشر/القوة .5

هي النقطتين األولى والثانية في القائمة الواردة   صنع القرارغالبًا ما تكون المعايير األساسية التي تضعها منظمات التنمية في االعتبار عند 
المشاريع أو المهارات الالزمة   والحقيقة هي أن فرق المشروع في قطاع التنمية غالبًا ال تمتلك القدرة إلى الوصول إلى برامج إدارة  أعاله. 

   لهذا السبب، تميل فرق المشروع إلى إدارة مشاريعهم يدويًا أو باستخدام برامج معالجة النصوص وجداول البيانات. الستخدام هذه البرامج.

برامج إدارة المشاريع  هذا القرار معقول ومقبول؛ ومع ذلك، من المهم اإلقرار بأنه مع زيادة درجة تعقيد ومخاطر المشاريع، تتضمن 
تتضمن مخططات غانت المصنوعة في برامج إدارة المشاريع   مثال ذلك:  المتاحة تجاريًا ميزات متقدمة مفيدة على وجه الخصوص.

 اآلتي: ميزات تتيح لفرق المشروع 

عالوةً على ذلك،   إكمالها قبل البدء في المهام األخرى. جبيلمهام التي التلقائي لتحديد ال - تحديد العالقات بين تبعيات المشروع •
 فإن تحديد متى تؤدي التغييرات التي تحدث في إنجاز مهمة واحدة إلى حدوث تأخيرات في بدء األنشطة األخرى.

ار الحرج  يتم وضع عالمات تلقائيًا عندما تهدد التأخيرات في األنشطة على طول المس - تعقب األنشطة على طول المسار الحرج  •
 بتأخير الجدول الزمني العام للمشروع. 

تحديد متى تتطلب التغييرات في مخطط غانت للمشروع   - المهمة األخرى إدارة المشاريعربط مخطط غانت للمشروع بوثائق  •
 المشروع وهيكل تفصيل العمل للمشروع بشكل تلقائي.  موازنةإجراء تغييرات متكاملة في وثائق المشروع األخرى مثل 
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 ( MEALتخطيط المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم )

فهناك الكثير من   أن يتم بشكل جيد. ينبغيومع ذلك، فإن تخطيط وتنفيذ هذه العملية  تمثل المراقبة والتقييم حجر الزاوية ألي مشروع. 
   األفكار واالعتبارات المتعلقة بوضع خطة شاملة للمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم.

 المراقبة

"هل تم إنتاج المخرجات   . يجيب على أسئلة مثل: "هل تم تنفيذ األنشطة كما كان مخططًا لها؟"مراقبة مسارات العمل التشغيلية للمشروع
"ما الفرق بين ما خططنا له وما يحدث على أرض الواقع؟" تقوم  المشروع كما كان متوقعًا؟" في عمل ال"هل يسير  كما كان متوقعًا؟"

بة المشروع بتوفير معلومات لمدير المشروع بشأن أداء المشروع حيال الشؤون المالية والوقت والمخاطر والجودة وغيرها من  مراق
تتم المراقبة، في المقام األول، على مستوى النشاط والمخرجات ويتم تنفيذها بشكل مستمر في جميع أنحاء   مجاالت تقدم المشروع.

 المشروع. 

ة المراقبة العملية التي سيتم استخدامها لمراقبة تقدم األنشطة وتحديثها مقارنةً بالخطة وأي متطلبات لتوفير أن تتضمن خط ينبغي 
سيقوم فريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم بإجراء عمليات المراقبة، ولكن يلزم إبالغ مدير المشروع بتلك المعلومات،    المعلومات.

أو في شكل تقارير أو زيارات ميدانية أو ما إلى ذلك.   فريق عمل المشروعفي شكل اجتماعات دورية لوقد يكون ذلك  وبشكل منتظم.
أمور  والجانب المهم هنا هو أن تتوافر لدى مدير المشروع آلية لمراقبة التقدم وتحديثه باستمرار أو تحديد التأخير في الجدول الزمني أو أي 

 كمة المشروع.تلزم معالجتها أو تصعيدها إلى هيكل حو 

 المراقبة  تعريف
 مراجعة مستمرة لتقدم المشروع على مستوى النشاط والمخرجات 

 تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة  

 غرضها

 تحليل الموقف الحالي 
 وإيجاد الحلول لها األسئلة تحديد 

 اكتشاف االتجاهات واألنماط
 الزمني المحدد لها الحفاظ على أنشطة المشروع حتى ال تخرج عن الجدول 

 قياس التقدم في مقابل المخرجات 
 اتخاذ قرارات بشأن الموارد البشرية والشؤون المالية والموارد المادية

 بشكل مستمر ها توقيت

 يتهاكيف
 الزيارات الميدانية 

 السجالت 
 التقارير 

 وتوقيتها وكيفيتها   وغرضها المراقبة تعريف - 25الجدول 

 التقييم 

تميل التقييمات إلى   أي غايات المشروع. -يميل تقييم المشروع إلى التركيز على تعقب التقدم في المستويات العليا لإلطار المنطقي 
نات التقييم يتم جمع بيا "هل يساهم المشروع في تحقيق هدفه النهائي؟" "هل المشروع ناجح في تحقيق غاياته؟" :استكشاف أسئلة مثل 

إلظهار نتائج  (أكثر رسمية )غالبًا بواسطة مستشارين تقنيين أو مقيمين خارجيين الوتحليلها بشكل أقل تكراًرا، وغالبًا ما تتطلب تدخ
 المشروع. 

 تعريف التقييم 
 ف.األهدا/المخرجات؛ والمساهمة في تحقيق الغايات/جمع وتحليل المعلومات لتحديد: التقدم نحو تنفيذ األنشطة

 

 غرضه 

 المشروع  كفاءةلقياس مدى 
 لتحديد ما إذا كان قد تم تحقيق الغايات أم ال 

 لمعرفة كيف تسير األمور 
 لتعلم الدروس من أجل التحسين في المستقبل 

 توقيته 
 ( رار على الموارد التي يرغب المشروع في استثمارهاكبشكل دوري )يعتمد الت

 

 كيفيته 
 التقييمات الداخلية
 التقييمات الخارجية

 وتوقيته وكيفيته  وغرضهالتقييم تعريف  - 26الجدول 
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  عادةً ما تتم عمليات التقييم على مستوى البرنامج، ولكن قد تتم أيًضا على مستوى المشروع، اعتماًدا على طول المشروع وميزانيته ودرجة
بتنفيذه. ومع ذلك، نظًرا ألن مشروعك يُرجح أن يكون جزًءا من برنامج، فأنت بحاجة إلى أن تكون على  تعقيده ونوع المشروع الذي تقوم 

 محدد ويتم في مرحلة محددة في المشروع. قصد كل نوع من أنواع التقييم له  دراية بنوعية التقييمات التي يتم تنفيذها ومتى يتم تنفيذها.

من قِبل وكالة التمويل أو تكون مطلوبة من قبل منظمة تنمية، ويتم إجراؤها مع اقتراب المشروع من   ةالتقييمات النهائيغالبًا ما يتم إجراء 
 األسئلة الشائعة قد تشمل:  نهايته.

 هل نجح المشروع في تحقيق الغايات واألهداف المرجوة والتأثير المطلوب؟ •

 ؟الهل كان المشروع وثيق الصلة باألوضاع وفعا •

 ستداًما في عملياته وتأثيره؟يصبح المشروع م  قدهل  •

 هل تم تأييد النظرية المعبر عنها في إطار العمل المنطقي؟ •

ميزة اإلجابة عن العديد من األسئلة نفسها التي يتم طرحها من خالل التقييمات النهائية، ولكنها توفر أيًضا   تقييمات الوقت الفعليتوفر 
 يره بينما ال تزال األنشطة جارية.فرصة لتقديم اقتراحات لتحسين كفاءة المشروع وتأث

تأثير المشروع في فترة زمنية محددة بعد االنتهاء من المشروع، وأحيانًا بعد سنة من اإلغالق الرسمي   التقييمات الالحقة للمشروعتدرس 
، مدى تحقيق غايات المشروع  ويقيس التقييم الالحق للمشروع، والذي يطلق عليه اسم التقييم المستدام للتأثير في بعض األحيان للمشروع.

مقاربة  تكون نتائج التقييم الالحق للمشروع وسيلة مفيدة بشكل خاص الستخدام األدلة لدعم اتباع  قدو وتأثيراته من خالل ملكية المشارك.
ة مانحة بدعم التدريب تم استخدام تقييم الحق للمشروع من قبل إحدى المنظمات التنموية للمساعدة في إقناع جه مثال ذلك: .ةتطوير محس ن

 في مجال محو األمية الرياضية ومحو األمية في القراءة في إطار برنامج للتمويل المحدود. 

هناك موارد وتمويالت ضخمة تكون مطلوبة إلجراء التقييم  إذا كنت تجري تقييًما كجزء من مشروعك، فستحتاج أيًضا إلى التخطيط لذلك. 
ستحتاج كذلك إلى النظر في اإلطار الزمني للتقييم الذي سيتم إجراؤه  تقييم خارجية كجزء من العملية. ، خاصةً إذا تم تضمين جهةكفاءةب

أن يتم التخطيط للتقييمات خالل مرحلة التخطيط وليس مع اقتراب إغالق   ينبغيو واستكشاف أي قيود قد تواجهها الجهة التي تقوم بالتقييم.
 منها في المشروع الذي تقوم بإدارته. والقصد قد يكون استخدام جدول التقييم الموجز التالي مفيًدا في تحديد وتيرة التقييمات  المشروع.

 التقييمالقصد من 
أسئلة التقييم 

 رئيسةال
 داخلي أم خارجي  التوقيت

 البدء واالكتمال

 النهاية        البداية 
 التقييم موازنة

       

       

       

       

 جدول التقييم الموجز - 27الجدول 
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 المساءلة والتعلم

  أصحاب المصلحةالمساءلة، في سياق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم، تشير إلى التأكد من وجود آليات لطلب وتلقي المالحظات من 
  فريق عمل المشروعتعني المساءلة أيًضا أن  خالل المشروع، والتعلم من تلك المالحظات، واستخدامها كأداة للتخطيط التكراري للمشروع.

في العمليات ومشاركة   ()المجتمع والمستفيدون بشكل خاص أصحاب المصلحةأن يكون شفافًا وتشاركيًا قدر اإلمكان، بما في ذلك  ينبغي
أثناء مرحلة التخطيط، ستحتاج إلى العمل مع فريق المراقبة والتقييم    المعلومات حول المشروع إذا كان ذلك ممكنًا ومتى أمكن ذلك.

سواء تم ذلك من خالل ملصقات تشرح حقوق المستفيدين أو خط ساخن   ان التخطيط آلليات المساءلة وتطبيقها.والمساءلة والتعلم لضم
من   صحاب المصلحة، فإن الشيء المهم هو التأكد من أن هناك طرقًا يمكن ألأصحاب المصلحةللحصول على مالحظات المستفيدين و

 خبراتهم وحاجاتهم خالل المشروع.   بشأن فريق عمل المشروعخاللها تقديم المالحظات إلى 

في المعلومات المتعلقة  أصحاب المصلحةدمج التعلم طوال عمر المشروع بأكمله. إن تحديد نقاط خالل المشروع، حيث يفكر الفريق و يجب
شروع لألهداف المرجوة  باستخدام المشروع والبيانات الواردة من المراقبة والمساءلة وتقدم خطة التنفيذ، أمر يساهم في ضمان تحقيق الم

يمكن أيًضا دمج التعلم الذي يتم الحصول عليه من المشروع في عملية التخطيط  منه مع تضمين ثقافة تنطوي على التعليم في المشروع.
 به. أصحاب المصلحةالمتكررة في تخطيط الموجات المستمرة، مع توفير المالحظات لمدير المشروع وفريق العمل في المشروع و

 المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم خطة 

ستحتاج إلى التأكد من وضع   أن ترتبط خطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم مباشرة بالمؤشرات واألنشطة والمخرجات لديك. ينبغي
اتخاذ القرار بشأن  في ل عليها المعلومات والبيانات التي تحصتساعدك   قدلمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم بحيث ل متكاملة وشاملة خطة

 المشروع. 

في  تتطلب هذه العمليات الكثير من التفكير والمدخالت من فريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم داخل المنظمة التي تنتمي إليها. ضع 
أن تتضمن أي خطة من   ينبغيوثائق. اعتبارك أيًضا أن خطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ستتألف على األرجح من العديد من ال

 خطط المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم قياس عناصر أساسية مثل: 

 جدول تعقب أداء المؤشر  •

 خطة مراقبة األداء  •

 المالحظات وآليات المساءلة •

 (ToRخطة التقييم وبيانات العمل ) •

 آليات المساءلة •

 خطة التعلم •

بغض النظر عن التنسيق النهائي الذي يستخدمه المشروع لوضع خطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم الخاصة به، كحد أدنى من  
والموظفين والشركاء ودورة   موازنةأن يلتزم كل نظام مراقبة بالعناصر الستة األساسية للمؤشرات والجدول الزمني وال ينبغيالمعايير، 

 البيانات الكاملة وإدارة البيانات واالرتباط بالمستوى التالي. 
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 المؤشرات 
 محددة بوضوح 

 أساسية
 تقاس بشكل منهجي 

 موازنةالجدول الزمني وال
 يتم تخصيص الوقت والمال لمهام المراقبة
 وتلخيصها وتحليلها وإعطاء المالحظات عليها راجعتها مجدولة عمليات مفصلة لجمع البيانات و

 الشركاء/فريق العمل

 مسؤوليات المراقبة المحددة بوضوح 
 الكفاءات 

 التخطيط ألنشطة المراقبة مع المجتمع  
 بناء قدرات أفراد المجتمع على نظم المراقبة المجتمعية

  استخدم تقنيات المراقبة التشاركية 
  والتحقق منهاجمع بيانات المراقبة 
 معالجة بيانات المراقبة 

 دورة بيانات كاملة 
 بما في ذلك دورة كاملة إلدارة بيانات المراقبة:

 . المالحظات 5. التحليل  4 الخالصة .3المراجعة   .2. التجميع 1 

 اإلجراءات موجودة وتستخدم لضمان سالمة البيانات والتخزين الصحيح للبيانات إدارة البيانات 

 يرتبط نظام مراقبة المشروع بالمستوى التالي من برنامج أو مجموعة مشاريع المنظمة.  االرتباط بالمستوى التالي 

 العناصر األساسية الستة للمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم  - 28الجدول 

 الضوابط الداخلية 

ومع ذلك، قد تكون هناك   إذا كانت المنظمة التي تنتمي إليها راسخةً، فمن المحتمل أن يكون قد تم تطوير الضوابط الداخلية لديها بالفعل. 
أن يكون   ينبغي أو ال تكون شاملةً بما يكفي لالمتثال لمتطلبات الجهات المانحة والمشاريع. السيطرةحاالت ال يتم فيها تطوير بعض أنظمة 

 دير المشروع على دراية بأنظمة الضوابط الداخلية المعمول بها وأن يعمل على ضمان دمجها في المشروع.م

 الداخلية من أجل تحقيق األهداف التالية:  السيطرةتصميم عمليات  ينبغي •

 . العمليات فعالية وكفاءةتعزيز   •

 .زيادة موثوقية غايات المشروع •

 . عمول بهاتعزيز االمتثال للقوانين واللوائح الم •

 وغير الملموسة )مثل السمعة   (الموارد البشرية واآلالت والممتلكات مثال ذلك:حماية موارد المنظمة، المادية ) •
 . (والملكية الفكرية

 تقليل خطر االحتيال والفساد. •

نظمة الدعم واألنظمة اإلدارية  للقدرة التنظيمية للمشروع وضع الضوابط الداخلية التي تعالج بشكل شامل مجمل أ رئيسةمن بين العناصر ال
 تشمل المجاالت التي تستفيد من الضوابط الداخلية: واللوجستية الالزمة للتنفيذ الناجح.
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 قدرات وأنظمة الموارد البشرية  •
 هل سياسات الموارد البشرية موثقة ومتوافقة مع القوانين واللوائح التنظيمية المحلية؟  ✓
 هل توجد أنظمة للجداول الزمنية، ومراجعات األداء، وفصل الموظفين؟  ✓

 التوريد  •
 هل توجد أنظمة الختيار الموردين؟  ✓
 هل توجد معايير الختيار الموردين؟  ✓
  هل توجد أنظمة إلدارة الموردين؟  ✓
 هل توجد أنظمة مماثلة لالستشاريين؟ ✓

 األمور المالية •
 وعمل التقارير المالية؟  وإدارة النفقات؟ ؟ية هل توجد أنظمة إلدارة النقد ✓
 هل هناك فصل بين واجبات األدوار المالية؟ ✓

 المخزون  •
 هل توجد أنظمة لتحديد وتعقب المخزون؟ ✓
 التخلص من المعدات بعد إغالق المشروع؟/نقل/مهل توجد أنظمة الستخدا ✓

 العقود واالتفاقيات •
 هل توجد أنظمة إلدارة المنح؟ ✓
 هل توجد أنظمة إلدارة العالقات مع منظمات التنفيذ؟  ✓

 البنية التحتية  •
 الراديو؟ واإلنترنت، والهواتف، و ،ما النظم الموجودة لالتصاالت ✓
 والنقل؟ما النظم الموجودة إلدارة المركبات  ✓

 بروتوكوالت األمان  •
 غير ذلك؟و  ،برامج مرافقةو ،توجيهات سفرو ،هل هناك حاجة لترتيبات أمنية خاصة ✓

 إدارة األسطول •
 هل هناك سجالت لألميال تتحكم في استخدام مركبات الخدمة؟ ✓

 إدارة المعلومات  •
 يتم استخدامه؟ (إلكتروني/هل يوجد نظام لحفظ السجالت )ورقي ✓
 سياسات ومعايير إلدارة المعلومات؟هل توجد  ✓
 هل يمكن الوصول إلى الوثائق والعقود واإليصاالت لتلبية متطلبات التدقيق في المشروع؟ ✓

عالوة على   فيما يتعلق بتحقيق أهداف المنظمة. -وليس ضمانًا مطلقًا  - التوفر فقط ضمانًا معقو قدمن المهم أن ندرك أن الضوابط الداخلية 
ابط الداخلية الضعيفة أو المفرطة تقلل اإلنتاجية، وتزيد من تعقيد النظم، وتزيد من الوقت الالزم إلكمال العمليات وال  ذلك، فإن الضو

لضمان تحقيق األهداف والغايات. فهي تساعد في ضمان  الزمة ومع ذلك، فإن الضوابط الداخلية الجيدة  تضيف أي قيمة إلى األنشطة.
 .بالتوازيتحقق أهداف المشروع وتحمي الموظفين واألصول  عمليات فعالة وتتسم بالكفاءة

 أصحاب المصلحة التواصل والتخطيط لمشاركة 

أن تكون هناك خطة محددة يتم وضعها تحدد الخطوط العريضة  ينبغيبل  ال يحدثان تلقائيًا. أصحاب المصلحةالتواصل ومشاركة 
الجزء الصعب هو فهم من يلزم  .أصحاب المصلحةك كيفية وتوقيت إشراك أن يتم تنفيذها في المشروع وكذل ينبغيلالتصاالت والتي 
لضمان النظر في   أصحاب المصلحةقد يكون هذا هو الوقت المناسب إلشراك حوكمة المشروع ومدير البرنامج و إبالغه بماذا ومتى.

 مالحظاتهم وإرشاداتهم 



 

 126صفحة  

 اآلتي:التواصل تشمل بعض األمثلة على ما يمكن تضمينه في خطة 

 والمالية تفصيليةالتقارير ال •

 الجداول الزمنية لعقد اجتماعات منتظمة •

 البيانات الصحفية والمنشورات الخارجية •

المطلوب  التواصل أدناه وضوًحا بشأن التواصل يوفر استخدام قالب خطة  إبالغه لمن وكيفية ذلك وتوقيته. ينبغيما التواصل ستحدد خطة 
 حدوثه أثناء المشروع.

 عضو فريق مسؤول التكرار  الحاجات المعلوماتية  التواصلطريقة  المصلحةأصحاب 

التقدم مقارنةً   اإلبالغ الجهة المانحة /الممول
بالمخرجات والغايات  

 والحالة المالية

 منسق المشروع  شهري

 مدير المشروع ربع سنوي  تقدم األنشطة  اجتماع وجًها لوجه  وزارة الموارد المائية

 التواصل خطة  - 29الجدول 

بمجرد بدء التخطيط، سيحصل مدير المشروع وفريقه على المزيد   خالل مرحلة اإلعداد. أصحاب المصلحةإلشراك  إستراتيجيةتم تطوير 
ة التخطيط توافقها وإعادة النظر فيها خالل مرحل أصحاب المصلحةإشراك  إستراتيجيةسيضمن تحديث   من الوضوح بشأن توجه المشروع.

 المناسبين في الوقت المناسب.  أصحاب المصلحةمع خطة التنفيذ وإشراك 

 المتابعة المشاركة االهتمام بالنشاط  الدور في النشاط  أصحاب المصلحة

من صاحب 
 المصلحة؟

 

 

ما الذي سيفعله في  
 هذا النشاط؟

 

ما الفائدة من مشاركته في 
 هذا النشاط؟

 

 

كيف سنشركه في 
المشروع لضمان  

 انخراطه به؟ 

ما نوع المالحظات والمتابعة 
 المطلوبة؟ 

مسؤول البلدية 
 المحلي 

خطاب افتتاحي 
إللقائه عند إطالق  

 المشروع. 

ستضمن المشاركة إمكانية  
الظهور للبلدية والعاملين 

بها، كما أنها ستؤكد اهتمام  
صاحب المصلحة بتوفير 
الدعم للمشاريع التي تخدم  

 المجتمع. 

التنسيق والتواصل 
بشأن القصد من  

المشروع عبر خطاب  
رسمي متبوع باجتماع  
لطلب قبول المشروع  
 والمشاركة في إطالقه.

أرسل خطاب شكر رسميًا  
 أصحاب المصلحةوأدرج دور 

في النشاط في البيان الصحفي  
الرسمي. واعقد اجتماع متابعة 
مع المسؤولين لإلجابة على أي  

شاركتهم في  أسئلة واطلب م
 األنشطة المستقبلية. 

 أصحاب المصلحةإشراك  إستراتيجية -30الجدول 

 

  

 إشراك أصحاب المصلحة رسميًا وغير رسميًا 
 

توجد  وقد يكون إشراك أصحاب المصلحة متشابكًا، فقد تُوجد االستراتيجية الرسمية الُمخططة والُمتبعة، ولكن في نفس الوقت 
ُمخطط  -"رسميًا"  -قنوات اتصاالت "غير رسمية" إلشراك أصحاب المصلحة. على سبيل المثال، إجراء مكالمة هاتفية لم يكن 

لها مع شركاء تنفيذ، ولكن ها تكون مهمة للتأكيد على أن قنوات االتصال متوفرة ومفتوحة. لذا، فبرغم أن مثل هذه الطرق "غير  
 .ط لها، إال أنها من األمور التي على مدير المشروع أن يدركها طوال فترة حياة المشروعالرسمية" قد ال يكون ُمخط
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 (RACIتخطيط األدوار والمسؤوليات )

مع زيادة تعقيد المشاريع، تتوسع شبكة   .أصحاب المصلحةحتى أصغر المشاريع تعتمد على شبكات  ،نادًرا ما يعمل مدير المشروع بمفرده
تشمل مجموعات المجتمع والوزارات الحكومية والموردين والمنظمات غير الحكومية المحلية والجامعات والمنظمات   قدالعالقات حتى 
  الدينية وغيرها.

ر مختلف الجهات الفاعلة في  هو ضمان وجود وضوح فيما يتعلق بأدوا أصحاب المصلحةأحد التحديات التي تواجه إدارة شبكة من 
ومن بين األدوات التي تساعد في مواجهة هذا التحدي هي مخطط تخطيط األدوار  المشروع ومسؤولياتها وسلطاتها واالتصاالت معها.

للمهام أو العناصر القابلة  (وهو عبارة عن مصفوفة يتم إنشاؤها عادةً باستخدام المحور العمودي )العمود األيسر - (RACIوالمسؤوليات )
األربعة المحددة في الغالب في   رئيسةلألدوار ويستمد اسمه من اختصار ألسماء األدوار ال (للتنفيذ، والمحور األفقي )الصف العلوي

 المصفوفة:

لقائد إلكمال العمل، على  يشمل أولئك الذين يقومون بالعمل إلنجاز المهمة. لكل مهمة، عادةً ما يكون هناك دور واحد يكون ا :المسؤول
 الرغم من أنه يمكن تفويض أشخاص آخرين للمساعدة في إنهاء العمل 

أن يكون هناك   جبي على العمل الذي يوفره الشخص المسؤول.  (لة )بالتوقيعءأن يوافق الشخص الخاضع للمسا  يجب :لةءيخضع للمسا
 شخص واحد فقط مسؤول عن كل مهمة أو تسليم. 

 الذين يتم طلب آرائهم؛ والذين يتم إجراء االتصاالت معهم في اتجاهين. أولئك  :المستشارون

بأحدث المعلومات حول التقدم، وغالبًا ما يكون ذلك عند االنتهاء من المهمة أو  إبالغهم األشخاص الذين يتم  :األشخاص الذين يتم إعالمهم 
 معهم اتصال أحادي االتجاه.  ىالتسليم؛ ويجر

 على تخطيط مبسط لألدوار والمسؤوليات لمشروع نهر دلتا: اليقدم المخطط التالي مثا

 

األشخاص الذين يتم  المستشارون لة ءيخضع للمسا الشخص المسؤول  النشاط
 إعالمهم 

الحصول على المواصفات الهندسية 
 للفتحات 

 مدير االمتثال مدير المشروع
قسم البناء في 

 المقاطعة
 فريق عمل المشروع

 فريق عمل المشروع المدير اإلداري  مدير المشروع المساعد المالي / المسؤول المرحاضتوريد مواد بناء 

 حفر  المراحيض
 فريق عمل المشروع

 بقيادة بول
  المنازل مدير المشروع

 فريق عمل المشروع مدير المشروع بول إعداد تقرير سير المشروع 
 أصحاب المصلحة

 ونرئيسال

 قسم الشؤون المالية مدير المشروع المساعد المالي / المسؤول للمشروعإعداد التقرير المالي 
 أصحاب المصلحة

 ونرئيسال

 فريق عمل المشروع مدير البرنامج  مدير المشروع مراقبة المشروع
 أصحاب المصلحة

 ونرئيسال

 مصفوفة تخطيط األدوار والمسؤوليات لنهر دلتا - 31الجدول 

بشأن   أصحاب المصلحةتطوير تخطيط األدوار والمسؤوليات بشكل تعاوني، والحصول على إجماع وتوافق من أعضاء الفريق و ينبغي
أصحاب  ومع  لمشروعفريق عمل االمهام واألدوار لكل مهمة. بمجرد وضع مصفوفة تخطيط األدوار والمسؤوليات، يمكن مشاركتها بين 

 في المشروع للمساعدة في ضمان فهم وتوقعات أدوار ومسؤوليات المشروع. المصلحة

 تخطيط سلسلة اإلمداد 

التخطيط   مطلوب المعنيين في هذه العملية. أصحاب المصلحةإشراك مع وضع خطة الجدول الزمني  عنددمج خطة سلسلة اإلمداد  جبي
فيما يتعلق بالتوريد واللوجستيات  في االعتبارقائمة وضع أي قيود  ينبغي تنسيق مع الجدول الزمني.بالداد سلسلة اإلمللمكونات الثالثة كل ال

 مدير البرنامج. أن يشارك أن تتم عملية التخطيط هذه مع أعضاء فريق سلسلة اإلمداد، وقد يكون من المفيد أيًضا  ينبغي بشكل خاص.
في  الجهود  توحيدوقد تكون هناك فرصة ل لبات سلسلة اإلمداد لجميع المشاريع داخل البرنامج.سيكون لمدير البرنامج نظرة عامة على متط

 المشاريع إلدارة سلسلة اإلمداد.  مختلف
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  أن  فضلمن األ ،تكون خطة التوريد جيدةلعناصر من الموردين.  شراءالمشروع  يحتاجمن المستحسن إنشاء خطة توريد عندما  - التوريد
 اآلتي:شمل خطوات تخطيط التوريد تلتعاقد مع هؤالء الموردين. ها لتصف العملية التي ستقوم ب

 . تحديد العناصر التي تحتاج إلى توريدها •

 . تحديد العملية المتبعة للحصول على تلك العناصر •

  جدولة األطر الزمنية للتسليم. •

والخدمات التي يحصل عليها المشروع من موردين خارجيين. نظًرا ألن  تحدد خطة الخدمات اللوجستية المنتجات  - الخدمات اللوجستية
تعني  العديد من المشاريع تعتمد على تسليم المواد في الوقت المناسب، فإن الدعم اللوجيستي المناسب يعد ضرورة في غاية األهمية.

وتنطوي الخدمات اللوجستية، بمعناها المحدود، على   الخدمات اللوجستية وجود الشيء الصحيح في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. 
فبمعنى أوسع نطاقًا، تشمل الخدمات اللوجستية جميع األنشطة المطلوبة لتسليم  ، إال أنها تشتمل على ما هو أكثر من ذلك. السلعنقل 

ريف األوسع نطاقًا للخدمات اللوجستية يتضمن هذا التع العناصر بدقة وكفاءة في الوقت المحدد للمكان والشخص المفترض إرسالها إليهما.
 اآلتي:الفعالة 

 إدارة المخزون والتخزين  •

 نقل المواد •

 أن تعتبر أحد أصول المشروع. ينبغيجميع معدات وإمدادات المشروع وغيرها من الممتلكات الممولة أو المقدمة من المشروع  - األصول
أن يحدد المشروع سياسة إدارة األصول التي تتم بموجبها مراقبة المواد ذات القيمة للمشروع، والحفاظ عليها، مع   ينبغيوعلى هذا النحو، 

أن تتضمن هذه السياسة إرشادات حول   ينبغي المانحة. (أو الجهة )الجهات/مع متطلبات المنظمة وتتسق التخلص منها بطريقة 
 الموضوعات التالية:
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يختلف   األصول: ستحتاج كل مؤسسة إلى تحديد التعريف الخاص بها للقيمة والعمر اإلنتاجي الذي يحدد ماهية األصول. حديدت •
حد   مثال ذلك:ة اإلنمائي، يحدد برنامج األمم المتحد أو المشروع./أو الجهة المانحة و/هذا التعريف اعتماًدا على المنظمة و

يقدم الجدول أدناه نظرة   دوالر أمريكي أو أكثر، والعمر اإلنتاجي على أال يقل عن ثالث سنوات.  1,000األصول الثابتة بمبلغ 
 لألصول التي يديرها، وعمر كل فئة من فئات األصول هذه.  رئيسةعامة على العديد من الفئات ال

 

 العوامل األخرى العمر الفئة

عناصر المكتب النموذجية التي تعمل  
طابعات   مثال ذلك:باستخدام الكهرباء: )

 ( الكمبيوتر

  أعوام  3

المولدات،   مثال ذلك:اآلالت الكبيرة: )
 (ومكيفات الهواء

  عاًما  20

  أعوام 10 األثاث

 كيلومتر   100,000أو  أعوام  5 المركبات 
 (ميل  62,000)

 فئات األصول وفًقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 32الجدول  

 

قم بإشراكهم في عملية   مدير المشروع مسؤول عن التأكد من أن هذه المكونات يتم التخطيط لها بطريقة تشاركية مع فريق سلسلة اإلمداد.
سيكون وجود خطة سلسلة إمداد   .كفاءةالمطلوبة واإلطار الزمني الالزم لتنفيذ أنشطتهم بالتخطيط واطلب مالحظاتهم الصادقة على الموارد 

 دقيقة ومحددة بوضوح أمًرا مفيًدا للغاية مع االنتقال إلى تنفيذ المشروع. 

 تخطيط الموارد البشرية 

التخطيط لحاجات الموارد البشرية بالتنسيق  ينبغي .وتعد قوة الموارد البشرية المحرك األساسي لجميع المشاريع المشاريع.ينشئون من  مالناس ه
 ويسري ذلك بشكل خاص إذا كنت تعمل مع شركاء التنفيذ. أو خارجيين ذوي صلة./مع إدارة الموارد البشرية وأي أصحاب مصلحة داخليين و

   خالل المشروع. ل دوران العمالةمعدغالبًا تحدث التأخيرات في المشاريع نتيجة طول المدة التي يستغرقها تعيين أعضاء الفريق و

بالنسبة  خالل مرحلة التحديد والتعريف ومرحلة اإلعداد، قمنا بإجراء تحليل مبدئي لما سيكون مطلوبًا من الموارد البشرية في المشروع.
ن التخطيط الالزم لجانب  ومع ذلك، هناك قدر كبير م للمقترح، قد يلزم أيًضا تحديد الموظفين وصورة الهيكل التنظيمي ومستويات الجهد.

الشخصية، وهي تعد جزًءا من  /إذا كنت تتذكر، فإن إحدى كفاءات مدير المشروع تتمثل في المهارات القيادية الموارد البشرية للمشروع.
 اآلتي:يمتلك مدير المشروع صاحب القدرات اإلدارية الجيدة خطة شاملة للموارد البشرية تضع في االعتبار  .إدارة المشاريع"فن" 
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 من سيكون مطلوبًا ومتى؟ •

 هل هناك حاجة إلى أي خبراء تقنيين؟  •

 هل ستعمل مع المقاولين والبائعين، وما الدور الذي سيلعبونه؟ •

 ما قدرات تطوير الموظفين، وما الخطة المتبعة لتنفيذ ذلك؟  •

 كيف سيتم تقييم أعضاء الفريق؟  •

 معاقبة الموظفين؟ /كيف ستتم مكافأة المشروع؟ما نوعية النظام التحفيزي المتبعة في  •

 كيف يبدو المخطط التنظيمي للمشروع؟  •

 خطط المرحلة 

   خالل المشروع، من المهم التعامل مع خطة التنفيذ على أنها وثيقة "حية"، وليست وثيقة ثابتة وغير قابلة للتغيير. 

لكل مرحلة من مراحل   طبيعة معقدة، فقد يكون التخطيط للنطاق باستخدام المراحل أكثر مالءمة. اإذا كان المشروع طويل األجل أو ذ
أثناء التخطيط، سيتم تطوير نطاق عمل شامل   مراحل.  4في مشروع مقسم إلى  مثال ذلك: لنفكر،  امل. المشروع، يتم تحديد نطاق عمل ش

سيتم تحديد األنشطة والتسليمات المبدئية للمراحل الثالثة المتبقية، ولكن لن يتم  على أساس التسليمات خالل تلك المرحلة. 1للمرحلة 
، سوف يجتمع الفريق مرة أخرى ويصد ق على التسليمات  2مع اقتراب المرحلة  تنفيذ.التعرض لها بالتفصيل حتى يتم االنتقال إلى ال

 تستمر هذه العملية في جميع مراحل المشروع.  واألنشطة لتلك المرحلة، كما يقوم بوضع نطاق عمل شامل ومفصل لتلك المرحلة.

تسمح خطة المرحلة بمزيد من القدرة على التكيف في خطة التنفيذ من خالل وضع تسليمات مبدئية لكل مرحلة، حيث يتم تمثيلها بشكل  
، تسمح خطة  38الشكل  كما هو موضح في  متكرر على أنها فترة من الوقت، مع وضع خطط تنفيذ مفصلة لكل مرحلة عند اقترابها.

المرحلة بمزيد من المرونة للتكيف مع الوضع المتغير والتحقق باستمرار من أن المشروع يتحرك قدًما نحو األمام )أو التحقق من صحة  
 من خالل عملية بوابة القرار.  (أي تغييرات تحدث في المشروع كذلك

 تخطيط المرحلة للمشاريع الطويلة 

ملية تخطيط المراحل. يكاد يكون من المستحيل من الناحية العملية التخطيط لمدة عام أو  قد تستفيد المشاريع طويلة األجل من ع 
عامين أو ثالث سنوات مقدًما. يوفر تخطيط المراحل للمشاريع طويلة األجل للفريق فرصة إلعادة النظر في أنشطة المشروع 

 ما يجعل خطة التنفيذ حية ومباشرة وأكثر مالءمة.والجدول الزمني والموازنة للمراحل القادمة والتحقق منها وتسويغها، م
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 خطة المرحلة   - 38الشكل 

 

 تخطيط االستدامة 

تتوقف فاعلية االستدامة في مشروع   .أصحاب المصلحةبالنسبة للجهات المانحة ولقد أصبحت االستدامة في المشاريع ذات أهمية قصوى 
في مرحلة التحديد والتعريف ومرحلة اإلعداد، تم   ما على جودة التخطيط لتلك االستدامة. هناك العديد من العناصر التي يلزم النظر فيها.

سوف تسير هذه العملية جنبًا إلى جنب   خطط أكثر واقعية لالستدامة. تطويرلفي إطار التخطيط، هناك حاجة و استكشاف مفهوم االستدامة.
وقد تتغير كذلك عند   .جزئيًافي تنفيذ المشروع البدء قد ال تكون خطة االستدامة مطلقة أو واضحة حتى  مع عملية التخطيط لإلغالق.

همية بمكان إعادة النظر في التخطيط لالستدامة وبناًء على ذلك، من األ الوصول إلى مرحلة من المراحل، وهذا يتوقف على السياق.
 مع تحرك المشروع قدًما نحو األمام.  (ومراجعته )قد تكون بوابات القرار نقاط جيدة إلعادة النظر في هذه الخطط

كن  وتعد مصفوفة تخطيط االنتقال من بين األدوات التي يم  إن التخطيط إلغالق المشروع أمر ضروري لضمان استدامة المشروع.
فهذه األداة تحدد األسئلة والمبادئ والتحديات التي يحتاج مدير المشروع  استخدامها لتوجيه الطريقة التي يتم بها التعامل مع االستدامة.

 إلى وضعها في االعتبار عند التخطيط إلغالق المشروع. ()بما في ذلك هيكل الحوكمة أصحاب المصلحةوفريق العمل و

  

 تخطيط المرحلة لمشاريع العمل اإلنساني: 

تتميز مشاريع العمل اإلنساني بالديناميكية بطبيعتها وتتطلب من مدير المشروع وفريقه التنقل بسرعة عبر أول مرحلتين من  
المشروع. أثناء التخطيط، قد يكون من استخدام تخطيط المراحل أكثر فاعلية لضمان استجابة المشروع للحاجات المتغيرة  

 نسانية، في الغالب ما يتغير عدد ونوع المستفيدين الذين يحتاجون إلى المساعدة. للمستفيدين. في مشاريع االستجابة اإل

على سبيل المثال: إذا كنت تقوم بتنفيذ مشروع يتكون من توزيع المواد الغذائية، والمواد غير الغذائية، والمأوى )الخيام( على  
مواقع متعددة. يمكن اعتبار كل عملية توزيع مرحلة   أسابيع وبما يتضمن إجراء عدة عمليات توزيع لتلك المواد في 6مدار 

تقوم فيها بالتخطيط للتوزيع األول بالتفصيل وتستخدم فيها بوابة قرار في نهاية كل مرحلة إلعادة النظر في حاجات وعدد  
 المستفيدين وطرق التوزيع. 
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 التحديات المبادئ التوجيهية  سةرئياألسئلة ال المكون

التخطيط إلغالق المشروع  .1
 من المراحل األولى له 

 ؟المتوقعما نوع اإلغالق 
ما الجدول الزمني وما المعايير 

 المستخدمة؟

مراجعة المشروع وتنقيحه بشكل  
 مستمر

الشفافية؛ خاصة فيما يتعلق 
 بالتمويل

موازنة التزامات الشركة 
 بالمرونة بطريقة تتحلى 

إتاحة الوقت الكافي لتطوير 
 القدرات

تطوير الشراكات والروابط   .2
 المحلية

 اختيار الشركاء المناسبين؟ 
ما الذي يضيفه الشركاء إلى  

 المشروع؟

التنوع: قد يحتاج إلى مدخالت  
 أخرى من المشروع

 أهداف واضحة ومشتركة 

مواءمة حاجات وأهداف مختلف 
 أصحاب المصلحة

 الشركاء المحليين دعم 

بناء القدرات التنظيمية  .3
 والبشرية المحلية

 ما القدرات المطلوبة؟
 وما القدرات المتاحة؟

بناء على القدرات الحالية إذا  
 كان ذلك ممكنًا 

 إنشاء بيئات تدعم القدرات

تصميم المراقبة لتعقب بناء 
 .القدرات

توفير الحوافز واالحتفاظ  
 .بالموظفين ذوي الخبرة

حشد الموارد المحلية  .4
 والخارجية

ما المدخالت الالزمة للحفاظ  
 على الخدمات؟

هل يمكن الحفاظ على استدامة  
امتيازات المشروع دون  
الحصول على مدخالت  

 مستمرة؟

توريد الموارد محليًا متى كان  
 ذلك ممكنًا

إخضاع الموارد الخارجية 
 للسيطرة المحلية بشكل متزايد

محلية  صعوبة في إيجاد موارد 
 كافية أو متاحة

الممولون اآلخرون ال "يقبلون" 
 األهداف األصلية 

الترتيب إلنهاء المراحل   .5
 الخاصة باألنشطة المختلفة

 ؟ رئيسةما عناصر المشروع ال
ما العناصر التي تعتمد على  

 عناصر أخرى؟

المرونة؛ قد يتغير تسلسل  
 الترتيب عند التنفيذ 

الوقت المسموح به كاف  في  
المشروع للبدء في رؤية دورة 

التأثير المستهدف والغايات  
 المرجوة 

السماح بتطوير األدوار   .6
 والعالقات بعد االنتقال

ما أنواع الدعم المستمر  
)اإلرشادات، التوجيه، المساعدة  

 ؟(ة، وما إلى ذلكتقنيال
كيف سيتم تمويل الدعم  

 المستمر؟

منع تعثر نتائج المشروع 
تضمينها في  المرجوة من خالل 

مشروع ممتد أو موسع النطاق 
   أو معاد التصميم

 توفر التمويل للدعم المستمر 
توفر الموظفين الذين يمكنهم 

التركيز على ما يكفي من الوقت  
 والطاقة على الدعم المستمر 

 مصفوفة تخطيط االنتقال - 33الجدول 

 التخطيط لإلغالق 

قد تتضمن خطة   أن تتضمن خطط المشروع الشاملة خطة إلغالق المشروع تصف كيف ينوي المشروع أن يتطور فور االنتهاء منه. ينبغي
اإلغالق عدة سيناريوهات أو حاالت طارئة تتعامل مع المخاطر وقد تخصص أيًضا موارد إضافية عندما ال يكون من الممكن الخروج  

 اتخاذها لضمان أن تكون عملية إغالق المشروع فعالة ومتوافقة قدر اإلمكان. الزم اءات المحددة البالكامل من المشروع، وتشمل اإلجر

 النوع واإلطار الزمني والموارد الالزمة إلجراء التقييمات.  :عمليات التقييم •

  .تفصيليةير المالية والتقديم التقارير، وما التنسيق المستخدم لذلك، بما في ذلك التقار ينبغيمتى  :متطلبات تقديم التقارير  •

 األنشطة التعاقدية والمالية واإلدارية التي تضمن إجراء جميع عناصر المشروع.  :أنشطة اإلغالق •

إذا كان المشروع يتم تسليمه إلى منظمة غير حكومية دولية أو منظمة محلية أخرى أو إلى كيان محلي آخر،   :أنشطة التسليم •
 ال. ارد الكافية في جميع مراحل المشروع لضمان التسليم الفع  فتحقق من توفير الوقت الكافي والمو
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التخطيط لهذه اإلجراءات كجزء من عملية تخطيط الجدول الزمني للمشروع كجزء من نطاق عمل المشروع، مع تضمين الموارد  ينبغي
 اإلطار الزمني المطلوب إلكمال جميع األنشطة.و

 خواطر عن تخطيط المشاريع

التخطيط، فالتخطيط، ثم التخطيط. سوف تخطط لـ "خطة" المشروع، ثم تعيد تخطيط "الخطة" مرة أخرى. فكونك مدير 
قدرتك على التخطيط بطريقة تشاركية وشمولية  للمشروع، فأنت تعمل كماكينة تخطيط! وقد يتوقف نجاح مشروعك على 

 ومترابطة. 

لقد تحقق الكثير من العمل في مرحلة التحديد والتصميم ثم اإلعداد، وُوضع أساس لعملية التخطيط من خالل تطوير تقديرات 
دورة حياة  وتحليالت عالية المستوى. فال تقلل من أهمية هذه العمليات واإلجراءات التي تمت في مراحل مبكرة من 

 المشروع، ألنها قد تكون فارقة في تسريع عملية التخطيط ووضع أساس راسخ تعرف من خالله من أين تبدأ. 

ن ماذا؟ خط ط لبوابات القرار. خط ط لبوابات القرار في نقاط معينة من المشروع بحيث   كلمة سريعة عن بوابات القرار، خم 
وتبرير المشروع. قد توجد أوقات يحتاج فيها المشروع بوابات قرار غير يمكن مراجعة العمليات والمستندات وتحديثها 

 ُمخطط لها، وال بأس بذلك أيًضا، ولكن إذا لم تُخطط لها، فمن المحتمل أال تحدث. 
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 تنفيذ المشروع  2.4

 ما يتناوله هذا الفصل:

 اص إدارة األشخ ✓

 إدارة الجدول الزمني للمشروع ✓

 المشروع موازنةإدارة  ✓

 أنشطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم أثناء التنفيذ  ✓

 إدارة سلسلة اإلمداد  ✓

 مسائل إدارة ال ✓

 إدارة التغيير في المشاريع  ✓

 

 مقدمة  2.4.1

 

 التنفيذ - PDM Proنموذج مراحل دليل  - 39الشكل 

 

، حيث تتطلب من مدير المشروع اإلشراف على جميع عناصر المشروع للتأكد من  ازدحاًماعادةً تكون مرحلة تنفيذ المشروع هي األكثر 
يكون هذا اإلجراء المتقن  قد ، وفي إطار النطاق، وبأعلى جودة ممكنة للمنتجات أو الخدمات. موازنةفقًا لل تسليمه في الوقت المحدد، و

مرعبًا للغاية؛ ولهذا السبب، من المهم للغاية أن يتوفر لدى مدير المشروع جميع العمليات   مسائل إلدارة مثلث القيود الثالثية والمخاطر وال
  واألدوات والخطط قبل الشروع في تنفيذ المشروع.

عند الوصول إلى هذه المرحلة، من المفترض أن تكون قد    وإدارة األفراد أهمية بالغة خالل هذه المرحلة. صحاب المصلحةسيكون أل
أن تكون لديك   ينبغيكما  .صحاب المصلحةإشراك أل إستراتيجيةباإلضافة إلى خطة اتصال و صحاب المصلحةأل ال شام اليأكملت تحل

يات أساسًا متينًا، في مرحلة التنفيذ، حيث يمكن لمدير المشروع وفريقه إشراك ستراتيجأيًضا خطة موارد بشرية. ستوفر هذه الخطط واإل
يات أيًضا أن يتضمن  ستراتيجستضمن هذه الخطط واإل األساس في األوقات المناسبة خالل المشروع.المعنيين لهذا   أصحاب المصلحة

 المشروع الذي تعمل عليه مبدأ المشاركة.

 
 والبراعة". "اإلدارة، قبل كل شيء، تعد بمثابة ممارسة يلتقي فيها الفن مع العلم 

 هنري منتزبرغ  -
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 رئيسة المخرجات ال 2-4-2

أو المواقف أو   في المشروع، وتنبيه مدير المشروع إلى القرارات مسائلهو األداة المستخدمة لتعقب جميع ال  مسائل: سجل المسائلسجل ال
 وفي إطار النطاق المحدد وبجودة عالية. موازنةها والتي قد تحول دون تسليم المشروع في الوقت المحدد وحسب الالتي لم يتم حل   لشاك مال

تزود مدير  فهذه التقارير  خالل مرحلة التنفيذ هي تقارير المراقبة.فائدةً مدير المشروع التي يوفرها من أكثر األدوات  : تقارير المراقبة
 . في النهاية أو ال.أهدافه سيحقق المشروع بالمعلومات األساسية عما إذا كان المشروع  

: إذا كان المشروع طويل األجل أو معقًدا، فقد يتم إجراء تقييم عمليات التقييم
الطريقة الصحيحة لتحقيق المخرجات  بفي الوقت الفعلي لضمان تنفيذ المشروع 

تركز عمليات التقييم في الوقت الفعلي على التعلم، حيث   .في النهايةوالغايات 
زم تحسينها  الواألمور ال  ،توفر الرؤى بشأن األمور التي سارت بشكل جيد

 خالل اإلطار الزمني المتبقي من وقت تنفيذ المشروع. 

أو متطلبات /متطلبات الجهات المانحة وحسب : والمالية تفصيليةالتقارير ال
تحدد  أو البرنامج، تكون التقارير جزًءا من عملية تنفيذ المشروع./نظمة ومال

حدثت، كما  ائلمستصف أي و، محرزفي الغالب التقدم ال تفصيليةالتقارير ال
واعتماًدا على الجهة المانحة، قد  أنها تعب ر عن التقدم المحرز مقارنةً باألهداف.

؛ لذلك، من الجيد تفصيليةكون هناك مكونات إضافية مطلوبة إلعداد التقارير الي
   دائًما التحقق من االمتثال لمتطلبات الجهات المانحة والممول.

معلومات حول معدل اإلنفاق في المشروع والتوقعات  توفر التقارير المالية 
ينبغي إدراج التقارير  والتنبؤات، وكذلك أي وثائق داعمة ستكون مطلوبة.

كجزء من نطاق عمل المشروع، وبالتالي التخطيط لها وفقًا لذلك في مرحلة 
  التخطيط.

 لتخطيط، تم وضع خطة مفصلة للمرحلة المبدئية للمشروع.: في مرحلة اإلعداد، تم تطوير خريطة المرحلة؛ وفي مرحلة اخطط المرحلة
أثناء تنفيذ المشروع، سيتم وضع خطط مراحل إضافية مع اقتراب تلك المراحل، مع تفصيل العمل الذي سيتم االنتهاء منه في كل مرحلة  

 التي حدثت.  مسائللالحقة بعد إجراء عملية بوابة القرار فيما يتعلق بالمرحلة السابقة، والسياق، والمخاطر، وا

مراجعة خطة المخاطر وسجل المخاطر وتحديثها، ربما عدة مرات، اعتماًدا على مدى   ينبغي: في مرحلة التخطيط، خطة المخاطر المحدثة
 طول العملية ودرجة تعقيدها. 

 من يشارك في هذه المرحلة  2-4-3

والحوكمة ومدير البرنامج ومعظم  فريق عمل المشروعفي الواقع، ستكون هناك مشاركة من  ا، الجميع يشاركون في هذه المرحلة!حسنً 
  أصحاب المصلحةيقوم مدير المشروع ببذل الكثير من الجهد إلدارة األشخاص و اآلخرين خالل هذه المرحلة. أصحاب المصلحة

 والتواصل خالل هذه المرحلة. 

 عمل التقارير أثناء التنفيذ

غالبًا ما يُنظر إلى التقارير على أنها شيء يتم 
تنفيذه ألغراض االمتثال لمتطلبات أصحاب  
شيء  المصلحة والجهات المانحة؛ وبالقطع، هذا 
صحيح. ولكن تُعد جودة التقارير جزًءا من 

 المساءلة والشفافية في المشروع.

ينبغي أن تتضمن التقارير جميع المعلومات  
المطلوبة، وأن تكون مكتوبة بوضوح، وتُقدم في 

المواعيد النهائية المتفق عليها، وتتضمن أي وثائق  
 داعمة ذات صلة. 
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أن تحدد   ينبغيكذلك  إشراكه.متى يتم إشراكه و ينبغيرشادات حول من اإلالتواصل ات يإستراتيجو أصحاب المصلحةستوفر خطط إشراك 
جب  يومن الذي يخضع للمساءلة، ومن الذي  -باستخدام تخطيط األدوار والمسؤوليات  -خطة التنفيذ أيًضا من الذي سيقوم بالمهام 

 إعالمه.  ينبغياستشارته ومن 

ل مدير المشروع في هذه المرحلة. اتخاذ القراراتبرامج في ال مدراءيشارك المسؤولون عن الحوكمة و  التي تتجاوز مستوى تحم 
يكونوا بمثابة جزء من بوابة القرار وعمليات التخطيط للمرحلة، مما يوفر نظرة ثاقبة على الصورة األكبر التي ينتمي إليها  قدكما 

 المشروع. 

 ماذا يعني ذلك على أرض الواقع  2-4-4

: يطلق على العملية المتكررة المتمثلة في إضافة مزيد من التفاصيل إلى خطة التنفيذ أثناء تنفيذ المشروع اسم  الموجات المستمرةتخطيط 
وهذا من شأنه أن يوحي ببيئة تنفيذ مثالية،   ٪ منذ البداية.100فنادًرا ما تكون خطة المشروع صحيحة بنسبة  تخطيط الموجات المستمرة.

بالسياق  مرتبطة ي  منا. ويعد تخطيط الموجات المستمرة أداة رائعة يمكن استخدامها لضمان بقاء خطة التنفيذ قابلة للتكيف وال يعمل فيها أ
 الذي يعمل فيه المشروع. يعد تخطيط المرحلة واحًدا من األدوات التي يمكن استخدامها لتخطيط الموجات المستمرة. 

لمراجعة   أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعتي تعد أداةً قابلةً للتكيف، الفرصة ألعضاء : توفر بوابات القرار، والبوابات القرار
إيقاف المشروع   ينبغيالمشروع وتسويغ ضرورة ُمضيه قدًما كما هو، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تغييرات، أو ما إذا كان 

  صنع القرارفي المشروع للتفكير و صحاب المصلحةة التنفيذ الفرصة ألويوفر استخدام عملية بوابة قرار رسمية خالل مرحل بالكامل.
فريق عمل  وقد يتخذ ذلك شكل اجتماعات مراجعة منتظمة مع أعضاء  لضمان استمرار تنفيذ المشروع الصحيح بالطريقة الصحيحة.

ن فريق المراقبة والتقييم والمساءلة ، حيث تتم مراجعة وتحديث المعلومات الواردة مأصحاب المصلحة، ومدير البرنامج، والمشروع
 . مسائلوالتعلم وسجالت المخاطر والحالة المالية وسجالت ال

 المدخالت  2-4-5

خالل مرحلة  فريق عمل المشروعمن خطة التنفيذ توجيه والقصد  الوثيقة األساسية التي ستحتاج إليها أثناء مرحلة التنفيذ هي خطة التنفيذ.
 وتكون الخطط الفرعية، مثل تلك المذكورة أدناه، مفيدةً أيًضا أثناء تنفيذ المشروع. التنفيذ.

 خطة المخاطر الشاملة   •

 خطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم •

 الموارد البشرية وخطة اإلدارة  •

 واالتصاالت  أصحاب المصلحةخطة إشراك  •

 أي خطط فرعية أخرى تكون مفيدة •

 العمليات  2-4-6

 إدارة األشخاص 

المشاريع في فرق وغالبًا ال يكونون قادرين  مدراءيعمل  من يصنعون المشاريع. مالناس ه
فريق على تحقيق أهدافهم إال من خالل االلتزام والتعاون وإسهامات األفراد المشاركين في 

تصبح إدارة األفراد الوظيفة األكثر أهمية واألكثر صعوبة  قدونتيجة لذلك،  .عمل المشروع
 بالنسبة لمدير المشروع.

 " PMDنموذج كفاءة "

"، والذي  PMDيعد نموذج كفاءة "
يمكن االطالع عليه في الملحق 
األول، من األدوات الرائعة التي  

يمكن استخدامها لقياس كفاءتك في  
 المجاالت المختلفة. 
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المشاريع الموهوبين بشكل خاص في إدارة األفراد، فإننا نميل إلى التركيز على إجادتهم "لفن"  مدراءفكر في في أغلب األحيان، عندما ن
في تحفيز أعضاء الفريق، والتعبير عن الرؤية، وتمكين الموظفين،  كفاءة المشاريع الذين يتمتعون بال مدراءوهؤالء هم  إدارة األفراد.

 دوة، باإلضافة إلى حل النزاعات وبناء الثقة.قُ التصرف كوالقيادة من خالل  واالعتراف باإلنجازات، واالستماع، 

  الشخصية لمدير المشروع، وهي بالغة األهمية لنجاح المشروع./ة" مرتبطة بالكفاءات المرتبطة بالمهارات القياديةتقنيجميع هذه "المهارات ال
   اتهم فيما يتعلق بالقيادة والتحفيز واإللهام والتوسط والتواصل والتشجيع.المشاريع قصارى جهدهم لتعزيز قدر مدراءلذلك، ينبغي أن يبذل 

أن تكون قادًرا على معرفة أدوات إدارة المشاريع التي   وهذا ال يعني، مع ذلك، عدم وجود مهارات "علمية" فيما يتعلق بإدارة األفراد.
 دارة المشاريععليك استخدامها، وتحديد وإدارة الفروق، ووضع الخطط الشاملة، كلها مهارات تقنية إل ينبغياستخدامها ومتى  ينبغي

ة والمهارات  تقنينجاح المشروع أن يمتلك مدير المشروع التوازن بين المهارات ال يحتاجو مطلوبة لتحقيق مخرجات وغايات المشاريع.
 .شاريعالم  مدراءفي المقدمة، ناقشنا كفاءات  العلمية.

يشكل   قد بناء القدرات؟ هل هناك متطلبات متعلقة بالشهادات؟ل ذا نحتاجما المهارات المطلوبة؟ ما - فريق عمل المشروعتطوير  •
تطوير موظفي المشروع تحديًا، خاصةً إذا كان هناك معدل دوران مرتفع أو ال تتوافر إال الموارد البشرية المحدودة للمشروع أو  

  ينبغي، ومقاصدومع ذلك، فإن تطوير موظفي المشروع سوف يخدم عدة  ريق يعملون في مشاريع متعددة. إذا كان أعضاء الف
 سوف يؤدي إلى:  فريق عمل المشروعتطوير  مثال ذلك: النظر فيه قبل أن يدخل المشروع في مرحلة التنفيذ الكامل. 

 . كفاءةأكثر التحقق من أن لديهم المهارات واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع بشكل  .1

 في يستثمرانإظهار أن المشروع والمنظمة بتوفير الحوافز ألعضاء الفريق لالستمرار في العمل في المشروع أو المنظمة  .2
 . همتطوير 

 أن يتم بناء القدرات الفردية والمؤسسية على حد سواء. ينبغيوبصفة عامة،  .3

أن يكون مدير المشروع على دراية باإلجراءات التنظيمية الالزمة إلجراء تقييمات األداء مع   ينبغي  - إجراء تقييمات األداء •
، مع االلتزام باتباع تلك اإلجراءات. فتقييمات األداء هي التقييم الرسمي أو غير الرسمي الموثق  فريق عمل المشروعأعضاء 

وحلها، وتقليل التعارضات،   شاكلمالمشاريع تحديد ال مدراءبعد تحليل المعلومات، يمكن ل  .فريق عمل المشروعألداء أعضاء 
 .هوتحسين عمل الفريق كل

تأكد من وجود  أن ي –  فريق عمل المشروعباعتباره قائًدا ل .على مدير المشروع جب ي - التواصل للفريق الحفاظ على أعراف •
مل والتقارير والمذكرات والنشرات اإلخبارية تدفقات ثابتة وتفاعلية من المعلومات واالتصاالت )عبر االجتماعات وورش الع

يسمح لهم بمشاركة المعلومات والعمل بنشاط  فريق عمل المشروعفتطوير ثقافة تواصل بين أفراد  .(والمدونات، وما إلى ذلك
 والمساهمة في خلق بيئة مشروع أكثر كفاءة. مسائلوالتعارضات والتفاعل بشكل خالق لحل ال مسائلعلى تحديد ال

 رة الجدول الزمني للمشروع إدا

المشاريع مراقبة الجداول الزمنية للمشروع، وفقًا لما تم تفصيله في خطة التنفيذ، وبشكل منتظم لضمان استمرار سير الجدول   مدراء على
عدد من   فريق عمل المشروعالمشروع في المسار الصحيح. إذا خرج الجدول الزمني للمشروع عن المسار الصحيح، فسيكون لدى 

   يمكن تعديل المواعيد النهائية أو يمكن تقليل نطاق المشروع. مثال ذلك: ار الصحيح مرة أخرى.الخيارات إلعادة المشروع إلى المس
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للمشروع العودة إلى المسار الصحيح من  مكن ومع ذلك، إذا كانت الجداول الزمنية للمشروع ثابتة وال يمكن تغيير نطاق المشروع، فقد ال ي
كبديل، في السيناريوهات التي يكون فيها النطاق والجدول الزمني غير مرنين، هناك    .خالل أساليب إدارة الجداول الزمنية المعتادة

 .اإلغالقطريقتان بديلتان يمكن التفكير في استخدامهما، وهما التعقب السريع و

 

 مخطط الشبكة لمكون المراحيض في مشروع نهر دلتا  - 40الشكل 

. لتحقيق  الللجدول الزمني للمشروع القيام بأنشطة يتم إكمالها عادةً بالتتابع وتنفيذها، بد" التعقب السريعيتضمن " من ذلك، بشكل متواز 
، ألن األنشطة الموجودة في  الأن تستهدف فرق المشروع المهام الموجودة في المسار الحرج أو ينبغيأقصى استفادة من التعقب السريع، 

 إمكانات لتسريع الجدول الزمني العام للمشروع. المسار الحرج توفر أكبر 

في مخطط الشبكة لمشروع بناء المراحيض، كانت الخطة األصلية تتمثل في بناء غطاء المراحيض بعد حفر حفرة المراحيض.   مثال ذلك: 
من   حفر الفتحات. أثناء بالتوازي، تم ضبط مخطط الشبكة بحيث يمكن اآلن بناء غطاء المراحيض (41الشكل في سيناريو التعقب السريع )

 يوًما، مما يتيح للمشروع تعويض الوقت الُمهدر.  26يوًما إلى   29خالل إكمال األنشطة بالتوازي، يتم تقليل المسار الحرج للمشروع من 

 

 

 التعقب السريع للجدول الزمني لمشروع المراحيض   - 41الشكل 

" الجدول الزمني إضافة موارد إضافية إلى المسار الحرج لتسريع التقدم، دون الوصول بالضرورة إلى أعلى مستويات  إكماليعني "
 يوًما من أجل حفر حفرة. 14دعنا نفترض أن الخطة األصلية لمشروع المراحيض كانت تضم شخًصا واحًدا يعمل لمدة   مثال ذلك:الكفاءة.  

مثل أحد الخيارات المتاحة في إضافة شخص آخر إلى نشاط حفر الفتحة. سيؤدي هذا على األرجح إلى  يت قدإلكمال هذا اإلطار الزمني، 
غالبًا ما تكون   ومع ذلك، ال تفترض أن مضاعفة الموارد ستؤدي إلى مضاعفة اإلنتاجية. زيادة السرعة التي يكتمل بها نشاط حفر الفتحة.

قد ال تكون   مثال ذلك:  جم انخفاض إنتاجية الموارد الهامشية عن مجموعة متنوعة من األسباب.ين قدو اإلنتاجية اإلضافية للمورد الثاني أقل.
هناك مساحة كافية في الحفرة بما يسمح لشخصين بالعمل بكفاءة، أو قد ال يحتوي المشروع على مواد الحفر )المجارف والجرافات  

   ر.بما يدعم عمل شخصين في الحف (والمعاول والحبال وما إلى ذلك
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أيام إلى يوم   3في حالة مشروع المراحيض، فإن إضافة شخص آخر إلى فريق الحفر يقلل من الوقت الذي يقضيه نشاط حفر الفتحة من 
 يوًما.  27يوًما إلى   29لذلك، نتيجة إلكمال موارد المشروع، يتم تقليل المسار الحرج من   واحد.

 

 

 الجدول الزمني لمشروع المراحيضإكمال   - 42الشكل 

 موازنة إدارة ال

وتتوقع أن تدار  -تعتمد منظمات التنمية والعمل اإلنساني عادةً على الجهات المانحة من األفراد أو المنظمات من أجل تمويل البرامج 
اإلنساني أيًضا تجاه المجتمعات والشركاء الذين  تلتزم المنظمات اإلنمائية والمنظمات التي تعمل في مجال العمل  األموال بشكل جيد.

  تخدمهم، كونها مسؤولة عن ضمان استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها نيابة عنهم بالطريقة المثلى من أجل زيادة التأثير والوصول به
 إلى أقصى المستويات. 

 تطوير المهارات في هذه المجاالت الثالثة:لممارسة اإلدارة المالية الحكيمة للمشروع، سيحتاج مدير المشروع إلى 

 الموازانات تطوير  •

 تحديد تقديرات التكلفة  •

 والنفقات  موازناتمراقبة ال •

لكي يحقق النجاح، يحتاج مدير المشروع   في بعض الحاالت، قد ال يتم إعطاء مدير المشروع السيطرة الكاملة على جميع العمليات المالية.
باإلضافة إلى مجموعة من األشخاص   (مع مدير مالي )وفريق سلسلة اإلمداد في العديد من الحاالت إلى التعاون والتنسيق عن كثب

حتى إذا كانت هناك عناصر من اإلدارة المالية ال يمتلك مدير المشروع فيها السلطة  اآلخرين في جميع خطوات عملية إدارة التمويل.
تعد مجاالت التنسيق والتعاون الستة هذه في اإلطار  يبقى خاضعًا للمساءلة كذلك.والسيطرة الكاملة على العمليات، فإن مدير المشروع 

 المالي ذات أهمية خاصة: 

 تجميع معلومات نفقات المشروع  .1
 موازنة جمع المعلومات وفهم فروق ال .2
 إدارة المدفوعات  .3
 اعتماد النفقات .4
 إدارة التدفقات النقدية واإلنفاق والتنبؤ والنفقات  .5
 ءات الشراء اإلشراف على إجرا  .6
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وفيما يتعلق بالعناصر المالية للمشروع،   كما ناقشنا آنفًا، تتمثل مهمة مدير المشروع في تحمل مسؤولية ضمان النجاح الشامل للمشروع.
ون فويحتاج مدير المشروع إلى التأكد من أن أدوار ومسؤوليات جميع األفراد المشاركين في العمليات المالية واضحة ومن أن األفراد ي

 بااللتزامات الموكلة إليهم. 

الموضوعة له أم أنه  موازنة"هل المشروع يتجاوز ال :عند مراقبة األداء المالي للمشروع، غالبًا ما يكون السؤال األول الذي يتم طرحه هو
تكاليف التراكمية المخطط لها ومقارنة ال موازنةلإلجابة على هذا السؤال، تقوم معظم فرق المشروع بسحب أحدث بيانات ال يسير وفقًا لها؟"

فعلى الرغم من أنه   ما تكون تلك العملية الحسابية محدودة الفائدة.  اولألسف، غالبً  مع التكاليف الفعلية التراكمية للمشروع حتى تاريخ معين.
أكثر أم أقل مما تم تقديره خالل فترة زمنية محددة، إال أنه ال يقدم بيانات لشرح  القد يوفر لمحة سريعة عما إذا كان المشروع قد أنفق أموا

 سبب وجود أي اختالفات. 

. يشير التحليل األولي للبيانات من الشهر الثالث من هذا المشروع إلى أن هذا  34الجدول  لنفك ر على سبيل المثال في البيانات المتاحة في 
أقل من التكلفة   (1100والسبب في ذلك أن التكلفة التراكمية المخطط لها في نهاية الشهر الثالث )  المحددة له. موازنةالمشروع قد تجاوز ال
 . (1300التراكمية الفعلية )

 المهمة
التكلفة  

 المخطط لها 
 الشهر األول 

الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

الشهر 
 الرابع 

الشهر 
 الخامس

الشهر 
 السادس

      100 100 أ

     200  200 ب

     100  100 ج

    400   400 د

    100   100 هـ

    200   200 و

   200    200 ز

   100    100 ح

  300     300 ط

 100      100 ي

اإلجمالية المخطط التكلفة 
 لها في الشهر

 100 300 700 300 300 100 

التكلفة التراكمية المخطط 
 لها 

 100 400 1,100 1,400  1,700 1,800 

التكلفة اإلجمالية الفعلية 
 في الشهر

 150 350 800    

    1,300 500 150  التكلفة التراكمية الفعلية 

 ( توضيحية لمشروع مدته ستة أشهر )بما في ذلك التكاليف الفعلية حتى الشهر الثالث موازنة - 34الجدول 
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أكثر مما كان   (٪ 11) 200نعم، أنفق المشروع  لألسف، ال تعكس هذه العملية الحسابية السريعة الصورة الكاملة للحالة المالية للمشروع.
ومع ذلك، في حين أنه من المغري افتراض أن االختالف في التكلفة في نهاية  لألشهر الثالثة األولى من المشروع. موازنةمدرًجا في ال

الحرص على عدم التسرع في التوصل إلى   ينبغيالموضوعة له"؛ إال أنه  موازنةالشهر الثالث يعني أن المشروع قد "تجاوز ال
  تُعزى التكاليف األعلى من المتوقع إلى أحد سببين: قد االفتراضات!

في هذه الحالة، تكون أنشطة المشروع تسير حسب   يكون المشروع أكثر تكلفةً مما كان مقدًرا له في األساس. قد :(أ) السيناريو •
بالقطع يشير إلى حدوث  (أ)السيناريو  . التحليل:موازنةتكون أكثر من المتوقع في ال الجدول الزمني الموضوع لها، إال أن تكلفتها

اتخاذ إجراء   ينبغيفي هذا السيناريو،  فهو يشير إلى اتجاه، إذا استمر على حاله، سيؤدي إلى تجاوز المشروع لميزانيته. مشكلة.
 .موازنةلعجز في الاتصحيحي للتأكد من أن المشروع يتجنب 

نتيجة لذلك، ينفق   قد ينفق المشروع أكثر مما كان متوقعًا له ألن المشروع يسبق الموعد المحدد لتنفيذه. :(ب)ريو السينا •
ال يشير بالضرورة إلى حدوث   (ب)السيناريو  التحليل: المشروع أكثر مما كان متوقعًا في األشهر الثالثة األولى من المشروع.

أكثر في الشهر مما كان مخططًا له في األساس؛ ومع ذلك، فإنه  الأموا (ب)ناريو صحيح أن المشروع ينفق في السي مشكلة.
في هذا السيناريو، يحتاج المشروع إلى جمع مزيد من المعلومات   قدًرا أكبر من األعمال مما كان مخططًا له. بالتوازيينهي 

   أكثر مما كان متوقعًا حيال مقدار العمل الذي ينهيه المشروع. اللتحديد ما إذا كان المشروع ينفق أموا

لمواصلة العمليات ألنه  (أن يضمن المشروع توافر ما يكفي من النقد )التدفقات النقدية  ينبغيفي كال السيناريوهين،  - مالحظة
 أكثر مما كان متوقعًا له في األساس في الشهر.  الينفق أموا

يُبرز هذا السيناريو رسالة مهمة تشير إلى أنه ال يكفي النظر فقط فيما إذا كانت   .فريق عمل المشروعا مثيًرا لتحديً )ب( يوفر السيناريو 
أن يراقب األداء المالي أيًضا مؤشرين  جبيمن ذلك،  البد أكثر أم أقل مما تم تقديره خالل فترة زمنية معينة. القد أنفقت أموا موازنةال

 .تحليل القيمة المستحقةهما: مراقبة التدفقات النقدية ومراقبة التكاليف من خالل منفصلين، لكنهما متصلين، و

هو أداة تقارن   تحليل القيمة المستحقة لمراقبة تكاليف المشروع بشكل أفضل، يُفضل مراقبة تكلفة العمل المنجز خالل فترة زمنية محددة.
ها، كما تقارن أيًضا بين معدل التقدم المحرز في كل مهمة وبين ما كان مقرًرا بين التكلفة المخططة والتكلفة الفعلية لكل مهمة تم تنفيذ

من البيانات    ال، سيحتاج مدير المشروع إلى مجموعة أكثر اكتماتحليل القيمة المستحقةوهذا يعني أنه من أجل إجراء  في خطة المشروع.
  المشروع والجدول الزمني له في خطة التنفيذ معًا. موازنةالتي تجمع بين عناصر من 

عمودين جديدين  ستة أشهر والذي تم تقديمه مسبقًا، ولكنه يتضمن اآلن إلى مدته  تصل يوفر عرًضا محدثًا للمشروع الذي 35جدول 
 يوفران التكلفة الفعلية لكل مهمة ونسبة العمل المنجزة بكل مهمة. 
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 المهمة
التكلفة  

المخطط 
 لها

التكلفة  
 الفعلية

النسبة 
المئوية 
 المنجزة

 الشهر األول 
الشهر 
 الثاني

الشهر 
 الثالث

الشهر 
 الرابع 

الشهر 
 الخامس

الشهر 
 السادس

      150/100 % 100 150 100 أ

     200/200  % 100 200 200 ب

     100/100  % 100 100 100 ج

    400/400   % 100 400 400 د

    0/100   % 0  100 هـ

    100/200   % 50 100 200 و

   200 200/0   % 100 200 200 ز

   100  0/ 50  % 50 50 100 ح

  300  100/0   % 50 100 300 ط

 100      % 0  100 ي

التكلفة 
اإلجمالية 

المخطط لها  
 في الشهر 

   

100 300 700 300 300 100 

التكلفة 
التراكمية 
 المخطط لها 

   
100 400 1,100 1,400  1,700 1,800 

التكلفة 
اإلجمالية 
الفعلية في  

 الشهر

   

150 350 800    

التكلفة 
التراكمية 
 الفعلية

   
150 500 1,300    

 (تحليل القيمة المستحقةأشهر )بما في ذلك بيانات مدته ستة مشروع  موازنةمثال على  - 35جدول 

 

 استخالصهما من البيانات:  ينبغين ين مهمياستنتاج  تتوصل إلىس، 35جدول  عند تحليل المعلومات الموجودة في 

من خالل مقارنة التكاليف المخطط لها لكل مهمة من هذه   بعد ثالثة أشهر، أكمل المشروع ثماني مهام، سواء بالكامل أو جزئيًا. •
عند مقارنته بالعمل  السيطرة تحت  موازنةالتكلفة الفعلية ألداء هذه المهام، يمكن إثبات أن المشروع يسير وفق الالمهام مع  

 .(من العمل الذي تم إنجازه 1300للحصول على ما قيمته  1300المنجز )أنفق المشروع 
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من ذلك، تم إنجاز ما قيمته  الأشهر. بد من العمل الذي يتم إنجازه في ثالثة 1100تهدف خطة المشروع إلى تحقيق ما قيمته  •
 ٪ عن الجدول الزمني المحدد له.18. وهذا يعني أن المشروع متقدم بنسبة 1300

 فما االستنتاجات التي يمكن استخالصها من هذا التحليل؟ 

 . إذا استمر المشروع وفق المعدل الحالي، فسيكتمل في وقت مبكر عن الجدول الزمني المحدد له •

 الموضوعة له. موازنةاستمرت اتجاهات المشروع دون تغيير، فسيكتمل المشروع وفقًا للإذا  •

والسبب وراء   تختلف عن استنتاجات تحليل تباين التكلفة التراكمي الواردة في القسم السابق. تحليل القيمة المستحقةالحظ أن استنتاجات 
 والتقويم على مستوى نشاط المشروع.  موازنةعمل على تكامل بيانات النطاق واليوفر بيانات أكثر ثراًء ت تحليل القيمة المستحقةذلك أن 

المشروع ال  موازنةعلى التأكيد على أن كل السيناريوهات التي تتجاوز فيها التكاليف التراكمية  تحليل القيمة المستحقةونتيجة لذلك، يساعد 
ل السيناريوهات التي تكون فيها التكاليف التراكمية للمشروع أقل من  وعلى العكس من ذلك، ال تكون ك  تكون كلها "سيئة" بالضرورة.

 اإلغالقبالمقارنة ب موازنةلموقف ال أوضح ينبغي أن يستكشف مدير المشروع بشكل أكبر من أجل الوصول إلى فهم  "جيدة". موازنةال
 المقرر لتسليمات المشروع. 

، كما يحدد تداعيات السيناريوهات تحليل القيمة المستحقةتحدث عند إجراء  قديوفر نظرة عامة على مجموعات النتائج التي  36الجدول 
الجدول الزمني والتي تكون "جيدة"، وكذلك مجموعات  /موازنةالحظ أن خاليا الجدول توفر بعض المعلومات التي تجمع بين ال المختلفة.

 المزيد من البيانات لفهم حالة المشروع. يحتاجأخرى تعتبر "سيئة" وبعضها 

 يسبق الجدول الزمني يسير وفق الجدول الزمني تأخر عن الجدول الزمني  

 جيد جيد يحتاج إلى المزيد من البيانات  موازنة يسير وفق ال

 جيد جيد يئس موازنة يسير وفق ال

 يحتاج إلى المزيد من البيانات  ئسي يئس موازنة يتجاوز ال

 تحليل القيمة المستحقة مجموعات النتائج ل - 36الجدول 

أن تكون نقطة انطالق الستكشاف المزيد: "ما السبب وراء   ينبغيمفيدة، إال أنها   36الجدول  في حين أن تصنيفات الحالة الواردة في 
ة الجودة أو  هل وضعنا الحالي ناتج عن القرارات التي اتخذها المشروع فيما يتعلق بإدار ؟تحليل القيمة المستحقةوضعنا الحالي فيما يتعلق ب
 . والتقويم؟" موازنةأو أي من الموضوعات العديدة األخرى التي تؤثر على ال أصحاب المصلحةإدارة المخاطر أو إدارة 

تحليل القيمة أن نسلط الضوء عليها. في حين أن  ينبغيبينما نختم هذا االستكشاف للمراقبة المالية، هناك مالحظة أخيرة واحدة مهمة 
أيًضا نظاًما دقيقًا للمحاسبة للمشروع يدمج   يحتاجبيانات غنية تساعد على تحسين مراقبة الوضع المالي للمشروع، إال أنه  يوفر قد المستحقة

يمكن استخدام هذه البيانات لحساب قياسات القيمة المكتسبة للتكلفة  .معًا  بين بيانات التكلفة القائمة على النشاط وبيانات الجدول الزمني
أن يتم بناء النظام المحاسبي بحيث يقوم على هيكل عملي لتقسيم العمل يعتمد على   ينبغياإلجمالية للمشروع وأداء الجدول الزمني له. و

خير في رفع التقارير المتعلقة بالتكلفة يمثل تأخيًرا في القدرة أن يشتمل على معلومات التكلفة في الوقت المناسب. أي تأ ينبغياألنشطة، و
غالبًا ما تكون هذه المتطلبات األساسية غائبة عن أنظمة منظمات التنمية، مما   على تقييم التكلفة الحالية وحالة الجدول الزمني للمشروع.

 ية.يجعل من الصعب االعتماد على هذه األداة اإلدارية في سياق مشاريع التنم
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 إدارة المخاطر

لة. من األفضل إجراء مراجعات  سأ أثناء مرحلة التنفيذ، ستراقب باستمرار المخاطر لتحديد أي تغيير في حالتها، أو ما إذا تحولت إلى م
ى منتظمة للمخاطر خالل هذه المرحلة لتحديد اإلجراءات المعلقة واحتمالية المخاطر وتأثيراتها، وإزالة المخاطر التي انتهت، باإلضافة إل

 .الجديدةتحديد المخاطر 

  ينبغيأثناء تنفيذ المشروع،  مرحلة التخطيط.تم تطوير سجل المخاطر في مرحلة إعداد المشروع، وكان ينبغي تحديثه ومراجعته خالل   
يات  إستراتيجمن المرجح أن تتغير قائمة المخاطر و  مراجعة سجل المخاطر وتحديثه عند المراحل المتفق عليها في جميع مراحل المشروع.

يمكن   في المخاطر المتوقعة.االستجابة إلدارة المخاطر المرتبطة بها مع نضوج المشروع أو قد تتطور المخاطر الجديدة أو ربما تخت
استخدام مراجعات مخاطر المشروع المجدولة بانتظام لضمان أن تكون مخاطر المشروع عبارة عن عنصر في جدول أعمال جميع  

أو   . إذا ظهرت مخاطر غير متوقعة أو إذا كان تأثير المخاطر أكبر من المتوقع، فقد تكون االستجابة المخطط لهاإدارة المشاريعاجتماعات  
 إجراء تخطيط استجابة إضافي للتحكم في المخاطر. فريق عمل المشروععلى  جبيتخصيصات المخاطر غير كافية. عند هذه النقطة، 

 مسائلإدارة ال

ونفس هذه الديناميكية تسري كذلك عند إدارة   كل شخص خطة... إلى أن يتم ضربه وإصابته".لفي عالم المالكمة، يقول المثل "يكون  
تماًما مثل المالكم في الحلبة، فإن حياة المشروع تكون محفوفة بالمخاطر ومعقدة، وأحيانًا يكون المشروع في حالة فوضى   .المشاريع
ومثل أي مالكم   تظهر في طريق المشروع أثناء تنفيذه. (مسائلحتى مع وجود خطة شاملة ومفصلة، ستكون هناك "لكمات" )أي   واضحة.
   ، واستكشاف مدى تعقيدها، وتعديل الخطة لكي تعكس الواقع األحدث.مسائلأن يتعلم مدير المشروع كيفية إدارة ال جبيجيد، 

فريق عمل  تؤثر بشكل كبير على المشروع وال يمكن ل وتكون عبارة عن قرار أو موقف لم يتم حله أو مشكلة لم يتم حلها  سألةوالم
  مسائلقد يكون حل ال وإدارتها إلى أن يتم حلها. لشاكممن وجود عملية لتحديد هذه ال مسائللتتكون إدارة ا حلها بشكل فوري. المشروع

إلى المستوى التالي أو   مسائلومع ذلك، حتى إذا كانت هناك حاجة إلى تصعيد إحدى ال يتجاوز نطاق سلطة مدير المشروع وفريقه.
أن يكون مدير المشروع جاهًزا طوال مرحلة   ينبغي ستمرار في تعقبها.تفويضها إلى شخص آخر لحلها، إال أنه يلزم مدير المشروع اال

   وحلها. مسائلتنفيذ المشروع لتطبيق الموارد لمعالجة هذه ال

على   العمل. يُنف ِذون ن في الميدان الذين يبشكل تعاوني، بما في ذلك جميع أعضاء الفريق، وخاصةً أولئك العامل مسائلأن تتم إدارة ال ينبغيو
عليه أن يكون على   ينبغي، إال أنه مسألةبشكل مباشر عن اتخاذ إجراء بشأن كل  ال أال يكون مسؤو ينبغيمن أن مدير المشروع  الرغم

الجهد التعاوني الذي   يحتاجو إذا تجاوزت مستويات التحمل المحددة له. إدارة المشاريعإلى   مسائلوأن يصعد تلك ال مسائلدراية جيدة بال
 اآلتي:من الفريق   مسائليبذله الفريق معًا في إدارة ال

 . بالمشروع طالتي تحي مسائلتحديد ال •

المشروع )مالحظة: أظهرت التجربة أن األشخاص األقرب إلى العمل يعرفون عادةً أفضل طريقة   مسائلالمساهمة في حل   •
ي تهيئة بيئة يكون فيها كل عضو في الفريق في وضع يسمح له بحل أكبر عدد . لذلك، تتمثل مهمة مدير المشروع فمسائللحل ال

واالستجابة للمخاطر. إن هياكل   صنع القرارفي المستوى المحدد له وفهم مستويات التحمل المتاحة له ل مسائلممكن من ال 
 . (مسائلالحوكمة ومستويات التحمل الواضحة تعد عنصًرا جوهريًا لإلدارة الفعالة لل 

 إلى مدير المشروع في أقرب وقت ممكن.  (المهمة )التي تزيد عن مستوى التحمل المتاح له مسائلعيد التص •
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)تذكر أنه في  مسائلفي النهاية عن إدارة ال  ال هي مسعى تعاوني، إال أن مدير المشروع يكون مسؤو مسائلومع ذلك، في حين أن إدارة ال 
 . (نشاط معين/مخطط تخطيط األدوار والمسؤوليات، يوجد مسؤول فردي واحد فقط عن كل مهمة معينة

تبعات  ، فإن مسائلإذا لم يتم حل ال أمر بالغ األهمية للتواصل وإنفاذ هذه العملية عبر أفراد الفريق. مسائلوجود عملية موثقة إلدارة ال
 اآلتي: تشمل  قدالسلبية 

 . قدرة على الوفاء بمواعيد المشروع، والتكلفة، والجدول الزمني لهعدم ال •

 . سوء جودة المشروع أو كون الجودة بمستوى غير مقبول •

 .سوء السمعة بين المجتمعات والجهات المانحة وغيرها •

 النزاعات التي تنشب بعد التنفيذ. •

 اآلتي: بذلك من خالل ويمكنه القيام  مسائليلزم مدير المشروع إدارة جميع عمليات إدارة ال

األخرى قبل أن تؤثر سلبًا على المشروع. على   لشاكم تحديد األسئلة والقرارات المعلقة وغيرها من ال - وتعقبها  ألةمستحديد ال .1
 وتعقبها ارتباطًا وثيقًا بموضوع إدارة المخاطر ومراقبة المشروع. مسائلهذا النحو، ترتبط عملية تحديد ال

   ة بشكل كاف  للنظر في التبعات المستقبلية لخطط العمل المصممة لحلها.سألفهم الم  - مسائلتحليل ال .2

عالوةً على ذلك، من المهم اإلبالغ عن   من أجل حلها.  مسائلإبالغ المستويات المناسبة في المنظمة بال - مسائلاإلبالغ عن ال .3
 . مسائلتوقيت وكيفية حل ال

وشركاء التنفيذ من خاللها تنفيذ   فريق عمل المشروعيتحمل مدير المشروع مسؤولية تهيئة بيئة يمكن ل - مسائلالسيطرة على ال .4
 في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.  سائلم إجراءات لضمان حل ال

أن تتضمن وضع خطة لحل   ينبغيارتباطًا وثيقًا بمراقبة المشروع وتقييمه والمساءلة وأنشطة التعلم، و  مسائلال علىترتبط عملية السيطرة  
؛ لذلك  مسائلما تحدث التغييرات كنتيجة للغالبًا  أيًضا ارتباطًا وثيقًا بالسيطرة على التغيير في المشروع. مسائلترتبط ال . وتعقبها مسائلال

 تسير عمليات اإلدارة هذه معًا. 

  لة.سأ، ويصف حالتها الحالية ويحدد من هو المسؤول عن معالجة الم مسائل، والذي يلخص المسائلأداة السيطرة األكثر أهمية هي سجل ال
تاًما. يمكن العثور  الإلى قاعدة البيانات المتكاملة تكام  المجموعة متنوعة من األشكال التقنية، بدًءا من الورق وصو  مسائليأخذ سجل ال  قد

 أدناه:  مسائلعلى نموذج "عينة" في جدول سجل ال
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مرجع 
 المسألة 

القائم بإعداد 
 التقرير 

 الوصف
تاريخ  
إعداد 
 التقرير 

 المخصص له
تاريخ  

التخصي
 ص

 القرار  الحالة

تأخير النشاط:  
 بناء المرحاض 

المشرف على 
 الموقع

تسبب المطر في 
تأخير حفر الفتحات  

 في المراحيض. 
 مارس  21

المشرف على 
 الموقع

 مارس  23

: تم تأخير حفر  مارس 23
فتحات المراحيض بسبب  
  21األمطار التي بدأت في 

مارس، وتم تعليق األنشطة  
 حتى تتوقف األمطار. 

المطر ال يزال  :  مارس 24
 يؤخر األنشطة. 

: توقف المطر،  مارس 25
إال أن األرض رطبة جدًا  
بحيث ال يمكن استئناف 

 أنشطة الحفر. 

: األرض ال مارس 26
تزال رطبة للغاية الستئناف  

أنشطة الحفر، وسوف  
نتحقق مرة أخرى بعد  
 عطلة نهاية األسبوع. 

: األرض جافة  مارس 29
بما يسمح باستئناف 

 األنشطة. 

د أيام التأخر أعلى  عد
من مستوى التحمل  

للمشرف على الموقع  
؛ وبالتالي تم  (أيام 5)

لة إلى  سأتصعيد الم
 مدير المشروع. 

 

يحاول مدير   
المشروع الحصول  
على عمال إضافيين  

إلكمال الجدول  
 الزمني. 

 مسائل سجل ال - 37الجدول 

 صنع القرارتتطلب أن يكون الفريق بأكمله مدركًا للعمليات القائمة ويفهم مستويات تحملهم حيال  مسائلضع في اعتبارك أن إدارة ال
   في جميع الحاالت. مسائلبإبالغ مدير المشروع بال فريق عمل المشروعمن المهم للغاية أيًضا أن يقوم   .مسائلالمتعلقة بال

 ( MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم )

يعتمد مدى تكرار التقييم على طول المشروع، ومتطلبات الجهات   التنفيذ، سيتم إكمال قدر كبير من المراقبة والمساءلة والتعلم. أثناء
للحفاظ على مثلث القيود الثالثية الزمة وتعتبر أنشطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم أثناء التنفيذ  المانحة، ودرجة تعقيد المشروع.

لتوفير المعلومات   (رئيسةيلزم مدير المشروع العمل عن كثب مع فريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم )أو مع جهة االتصال ال .وإدارته
فرصة لتقديم   أصحاب المصلحةبالتقدم المحرز في المشروع باإلضافة إلى دمج اآلليات التي ستمنح  المتعلقة (في الوقت المناسب)

 ود عمليات تعلم مستهدفة في المشروع. المالحظات وتضمن وج

 المراقبة 

بأكملها، لكنها مهمة بشكل خاص أثناء التنفيذ ألنها تستخدم لتوفير المعلومات التخاذ   مدة المشروعأن تتم عملية المراقبة طوال  ينبغي
  مدير المشروع وفريقه.إليها  يلتفتالتي لم  مسائلالقرار، وتضمن أن يسير المشروع وفقًا لألهداف المخطط لها، ويمكنه تحديد المخاطر وال

التقدم نحو تحقيق األهداف أثناء انتقال المشروع عبر مرحلة التنفيذ، بما يضمن تحقيقها سيتم استخدام مؤشرات اإلطار المنطقي لقياس مدى 
 وفقًا للخطة.
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يتضمن جميع  (IPTTلتعقب أداء المؤشر )  الجدويستخدم مدير المشروع وفريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم  قدلهذا الغرض، 
 لمراد تحقيقها، باإلضافة إلى قيم خط األساس وخط النهاية. مؤشرات المشروع، وتكرار قياسها، واألهداف ا

مستوى 
 المؤشر

الهدف  المؤشر والتعريف
 العام

قيمة خط  
 األساس

هدف ربع 
السنة 
 األول

القيمة  
الفعلية لربع  
 السنة األول

هدف ربع 
السنة 
 الثاني

القيمة الفعلية  
لربع السنة 

 الثاني

قيمة خط  
 النهاية

تحسين   :ةالغاي
الوصول إلى  
مراحيض  

عالية الجودة  
لمجتمع نهر  

 دلتا

النسبة المئوية للزيادة في 
استخدام المراحيض مع  

نهاية المشروع مقارنةً بما 
كان عليه الحال قبل  

المشروع )تصنيف حسب  
 .(النوع

60 %  18 % 

(6 %
،  نساءً 
%  12و

 ( اذكورً 

 

30 % 23 % 50 % 48 %  

بناء  خرج:المُ 
مراحيض  

 عالية الجودة. 

 المبنيةعدد المراحيض 
متًرا من   50على بعد 

المنازل بحلول نهاية  
المرحلة الثانية من 

   المشروع.

100 0 50 35 50 58  

 جدول تعقب أداء المؤشر - 38الجدول 

ويوفر هذا الجدول طريقة لمدير المشروع  مؤشر إلى فترات زمنية.كما هو موضح في جدول تعقب أداء المؤشر، يتم تقسيم أهداف كل 
لق وفريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم لتحديد الفروق بين الخطة واألوضاع الفعلية، كما يوفر معلومات قيمة للنظر فيها فيما يتع

  بخطة التنفيذ وفحص ما إذا كانت هذه االختالفات موجودة والسبب في ظهورها.

بناؤها بحلول نهاية الربع الثاني، مع   ينبغيمرحاض   100ألِق نظرة على المثالين في جدول تعقب أداء المؤشر؛ فوفقًا للخطة، كان هناك 
مرحاًضا فقط في الربع   35كما هو موضح في األعمدة الفعلية، تم بناء  مرحاًضا في الربع الثاني. 50مرحاًضا في الربع األول و 58بناء 

مراحيض أقل مما تم    7مقداره  امرحاًضا، أي أن هناك فرقً  93مرحاًضا في الربع الثاني، أي ما مجموعه   52بينما تم بناء  األول،
سيتم تنبيه مدير المشروع وفريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم بعد الربع  .(مرحاض 100التخطيط له )حيث كان المخطط له بناء 

الوارد  مسائلإذا ألقيت نظرة على سجل ال يق الهدف المرجو، وأنه سيتم التحقيق في أسباب اإلخفاق في تحقيق الهدف.األول بأنه لم يتم تحق
أعاله، يمكننا أن نرى أن المطر كان سبب التأخير في الربع األول من المشروع، وأن مدير المشروع أضاف مزيًدا من الموارد لمحاولة 

 ستهدف مع نهاية الربع الثاني.الوصول إلى العدد اإلجمالي الم 

على  اضارً  اتأثيرً  (كان للتأخير في نشاط مستوى المخرجات )بناء عدد أقل من المراحيض عن العدد المستهدف بحلول نهاية الربع األول 
ي استخدام  بناء مراحيض حتى يتمكن الناس من بدء استخدامها وبالتالي إظهار زيادة فاحتاج  مؤشر مستوى الغايات، األمر الذي

 وفريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم وإدارة الجدول الزمني.  مسائليسلط هذا المثال الضوء على االرتباط الوثيق بين ال المراحيض.

المشروع   يعد جدول تعقب أداء المؤشر مجرد أداة من بين العديد من األدوات التي يمكن لفريق المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ومدير
مراجعتها وتحديثها بانتظام حتى يتمكن مدير المشروع   ينبغيبغض النظر عن األدوات المستخدمة،  استخدامها لمراقبة المشروع.

من استخدام المعلومات الناجمة عن المراقبة لتوجيه عملية اتخاذ القرار في   (اآلخرون )مثل حوكمة المشروع أصحاب المصلحةو
 المشروع. 
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 التقييم 

يستخدمها مدير المشروع، مما يتيح الفرصة إلجراء مزيد من  قدناء التنفيذ، قد تكون التقييمات في الوقت الفعلي أداة قيمة للغاية أث
بفحص شامل   أصحاب المصلحةمن التقييم في الوقت الفعلي هو تزويد مدير المشروع وفريقه ووالقصد  التحليالت المتعمقة أثناء المشروع.

   .إن لزمللمشروع ألغراض التحسين والتعلم حتى يمكن إجراء تعديالت على المشروع 

 وفي حالة إجراء تقييم في الوقت الفعلي، ينبغي تحديد التوقيت والموارد المطلوبة خالل مرحلة التخطيط.

 المساءلة

في جوهرها، تهدف المساءلة إلى االلتزام  الستجابة، والمشاركة.تشمل المساءلة أربعة مكونات أساسية: الشفافية، والتوحيد القياسي، وا
 في المشروع واالستجابة لها وموازنتها.  أصحاب المصلحةبحاجات 

، من خالل توفير المساءلةبشأن  الشفافيةسيتم رفع الكثير من التقارير أثناء التنفيذ، وهذا مثال على كيفية التزام المشروع بعنصر 
 ومشاركة التقدم المحرز في المشروع.  المصلحةصحاب المعلومات أل

ارتباطًا مباشًرا باالمتثال بقدر ما يوفر الضمان بالتزام المشروع بجميع القواعد واللوائح والمعايير الخاصة بأفضل   التوحيد القياسييرتبط 
 ممارسات المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم.

إطالق هذه اآلليات،   ينبغيأثناء التنفيذ، كان  تخطيط لآلليات وتصميمها أثناء المراحل السابقة.أن يتم ال ينبغي، كان االستجابةكجزء من 
أن تكون هناك عملية لتلقي المالحظات التي يتم فيها   ينبغيو  المالحظات عبر هذه اآلليات. فريق عمل المشروعيتلقى أن  ينبغيوكان 

إلعطاء التعليقات في مركز للرعاية  اإذا كنت تستخدم صندوقً  مثال ذلك: يق.تصنيف المالحظات وتوفيرها للعضو المناسب في الفر
جمع تلك المالحظات )مرتين أسبوعيًا، أو أسبوعيًا  لأن تكون هناك أوقات منتظمة  ينبغيالصحية حيث يمكن للمرضى تقديم مالحظاتهم، 

 الفريق التخاذ إجراء بشأنها أو لالستجابة لها. ، حيث يتم توثيقها وتصنيفها وإرسالها إلى العضو المناسب في (المث

، وها هي تستمر لتكون موضوعًا مهًما كذلك  PDM Pro المحترف إلدارة مشاريع التنمية  موضوعًا مهًما في دليل  المشاركةلقد كانت 
يعزز  -وحيثما يكون ذلك مناسبًا متى  -في العملية  أصحاب المصلحةضمان إشراك   في أنشطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم كذلك. 

الذين ينبغي إدراجهم في أي أنشطة من أجل   أصحاب المصلحةاالشتراك في المشروع وكذلك المساءلة والشفافية. الجزء الصعب هو فهم 
 الترويج لثقافة أكثر تشاركية في المشروع. 

 التعلم

أثناء التخطيط، كان ينبغي دمج التعلم في خطة المراقبة  تنفيذ المشروع. أن يتم تنفيذ التعلم المستهدف خالل المشروع، خاصةً أثناء ينبغي
المعنيين بالتوقف مؤقتًا والتأمل في المعلومات   أصحاب المصلحةوالتقييم والمساءلة والتعلم، وتحديد نقاط في المشروع حيث يقوم الفريق و

   إلى ذلك. التي حدثت، وما مسائلالتي تم تلقيها عبر المراقبة والمساءلة وال

من المهم أيًضا تغذية مستويات البرنامج ومجموعة المشاريع  .أصحاب المصلحةأن يكون التعلم تشاركيًا وموثقًا ومشتركًا مع  ينبغي
 بالدروس المستفادة.
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 إدارة التغيير 

استجابة  هاوال أكثرها ذكاًء، بل أكثر عند التفكير في التطور، الحظ تشارلز داروين أن "الكائنات التي تبقى وتعيش ليست أقوى الكائنات،
المشاريع أيًضا اإلقرار بأن التغيير سوف يكون مطلوبًا بشكل متكرر، أو بصفة دائمة على وجه  مدراءعلى  جبيوبالمثل،  للتغيير".

  التقريب، من أجل نجاح المشاريع التي يديرونها.

 جبيليس الهدف من خطط المشروع أن تكون وثائق ثابتة، و .(هذه التغييرات طبيعية ومقبولة ومرغوب فيها حتى )في بعض األحيان
فرق المشروع أن تتذكر أن خطة التنفيذ ما هي إال "وسيلة   علىر لضمان عدم اعتبارها وثائق ثابتة أو يصعب للغاية تغييرها. توخي الحذ

الفريق إدراك األخطاء الموجودة عند التعامل مع خطط المشروع   علىوبشكل أكثر تحديًدا،  لتحقيق غاية"، ولكنها ليست غاية في حد ذاتها!
 بتة، بما في ذلك:على أنها وثائق ثا

 .اإلخفاق في إدراك أن الخطط األصلية معيبة •

 . بأن الخطة األصلية لم تعد قابلة للتطبيق (والخوف من االعتراف أمام الجهات المانحة الخارجية )والداخلية •

 . وعدم الرغبة في إعادة النظر في الوثائق األصلية لوضع خطة جديدة وأكثر مالءمة •

 اتباعها لتحديث وثائق المشروع. ينبغيوعدم الوضوح فيما يتعلق بالعملية التي  •

فمن ناحية، ال ينبغي اعتبار وثائق   أن يوازن مدير المشروع بين اعتبارين. جبيومع ذلك، عندما يتعلق األمر بإدارة طلبات التغيير، 
الحرص على عدم إجراء تغييرات على   ينبغيمن ناحية أخرى،  المشروع غير قابلة للتغيير بغض النظر عن واقع المشروع المتغير.

 المشروع دون المرور عبر العمليات والقنوات المناسبة.

 همالمشاريع وضع قواعد تسمح لهم بدمج تغييرات المشروع بمرونة عند الضرورة، إال أنه يلزم مدراءوللسيطرة على هذا التوازن، يلزم  
لمقترحة للمشروع تتم إدارتها من خالل عملية مراقبة دقيقة ومتكاملة للتغيير تضمن أن أي تغييرات في  أيًضا التأكد من أن التغييرات ا

 المشروع: 

 .تدار من خالل عملية إدارة تغيير رسمية -أ
 . تم تحليلها للتأكد من أن اآلثار المترتبة على هذه التغييرات يتم التفكير فيها بدقة -ب

 . جميع العناصر المتكاملة للمشروع  موثقة لتوضيح تأثيرها الكامل على - ج

   ين في المشروع بها.رئيسال أصحاب المصلحةيتم إبالغ  - د

بمجرد أن يتضح مستوى السلطات المطلوب، حسب ميثاق المشروع، التخاذ قرارات بشأن طلب تغيير المشروع، فإن الخطوة التالية تكون  
  اإلجابة على األسئلة اإلضافية التالية:

 التغيير مسموح به بموجب االتفاقيات الحالية؟هل طلب  •

 هل تم استكشاف آثار طلب التغيير على الجدول الزمني والموارد والتكاليف والجودة واعتمادها؟  •

 في المشروع فيما يتعلق بالتغيير المقترح؟  أصحاب المصلحةهل تمت استشارة  •

 تغيير المقترح؟ هل تم تحديث خطة التنفيذ الشاملة والمتكاملة لتوثيق آثار ال •

 لتنفيذ التغيير المقترح؟  (هل تتوفر الموارد )الوقت، والمواد، واألموال، والموارد البشرية  •
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مفيًدا لتحديد عملية إدارة التغييرات في خطة تنفيذ المشروع  اموردً  43الشكل توفر خريطة طلب التغيير مثل تلك المعروضة في  قد
و"خريطة طلب التغيير" هي عملية يمكن لمدير المشروع وفريقه   والسيطرة عليها، وهي تعد جزًءا من مبدأ اإلدارة التكيفية للمشروع.

 .(استخدامها لضمان توثيق التغييرات وتقييم تأثيرها على المشروع )مثل مثلث القيود الثالثية أصحاب المصلحةو

 

 

 خريطة لتوضيح عملية طلب التغيير في أحد المشاريع   - 43الشكل 

 

مفيدة، إال أنه من المهم للغاية اإلقرار بأن خريطة عملية   43الشكل  في أن خريطة العملية مثل تلك الموجودة   نجد ومع ذلك، في حين
ذ طلبات التغيير تختلف اختالفًا كبيًرا اعتماًدا على هيكل حوكمة المشروع وعالقات الجهات المانحة والمتطلبات التعاقدية وشركاء التنفي

  ل المشاريع.لذلك، من المهم تخصيص مخطط العملية بحيث يعكس واقع سياق تشغي وغيرهم الكثير.

وهذا يعني التأكد من   من المهم بشكل خاص إدارة أي تغييرات بطريقة متكاملة.فوبغض النظر عن خريطة العملية المحددة لطلبات التغيير، 
 .إدارة المشاريعأن أي مراجعات تحدث على خطة المشروع تحدد بوضوح اآلثار التي قد يحدثها التغيير على األقسام األخرى من خطة 

يحتاج األشخاص الذين لديهم دراية بكل مجال من مجاالت خطة المشروع )النطاق والتكلفة والجدول الزمني والمخاطر والتوريد والجودة س
عندما يتم االتفاق على أن التغيير المقترح سيكون مفيًدا وأن   .بالكاملإلى تقييم تأثير التغييرات المقترحة على خطة المشروع  (وما إلى ذلك

بأكمله  فريق عمل المشروعإبالغ  ينبغيوبمجرد الموافقة عليه،  اعيات الناجمة عنه تكون مقبولة، يمكن الموافقة على طلب التغيير.التد
 بخطة المشروع المنقحة حتى يعمل الجميع حينها باستخدام الخطة المحدثة.
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 إدارة سلسلة اإلمداد 

داد وإدارة الموارد البشرية تقع على عاتق مدير  من المهم أن نكون واضحين حيال أن المسؤولية النهائية عن تمويل المشروع وسلسلة اإلم
المشروع. ويكون ذلك ساريًا وصحيًحا على الرغم من أن مدير المشروع قد ال يتحمل مسؤولية اإلدارة المباشرة ألعضاء فريق سلسلة 

  ،فعالية وكفاءةلع والخدمات والمواد بإدارة السو ،إدارة الشؤون المالية للمشاريعجودة  اإلمداد. تتمثل وظيفة مدير المشروع في التأكد من 
   فريق عمل المشروع كل المهارات الالزمة لتحقيق النجاح. وامتالك

 إدارة التوريد

قة يتضمن التوريد العملية الكاملة للحصول على السلع والخدمات، انطالقًا من إعداد ومعالجة طلب الشراء حتى استالم فاتورة الدفع والمواف
  العن التوريد الفعلي للخدمات أو المنتجات الالزمة لتطوير المشروع وتنفيذه، أو قد يكون مسؤو الير المشروع مسؤوقد يكون مد عليها.

عن توجيه هذه األنشطة من خالل مدير فريق التعاقدات أو التوريد. بغض النظر عن الدور والمسؤولية المحددين لمدير المشروع، فإن  
  وضعها في االعتبار وإدراجها في خطة التنفيذ. ينبغيالمشروع وجدوله الزمني و موازنةأثير كبير على أنشطة التوريد هذه قد يكون لها ت

  كان ينبغي دمج وظائف سلسلة اإلمداد في خطة التنفيذ، لكن سيتعين مراقبتها وربما تعديلها خالل مرحلة التنفيذ.

 اآلتي:ع النموذجية المرتبطة بالمشرو توريدتشمل األمثلة على عمليات ال

: قد تتراوح المواد من المنتجات النموذجية المعتادة مثل األثاث وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، إلى المنتجات عالية  المواد •
   التخصص للمشروع مثل المعدات الطبية أو آالت حفر اآلبار أو مواد بناء الطرق.

الداخلية ألداء قدر كبير من العمل الخاص بالمشروع، تكون هناك حاجة  : في كثير من األحيان، بينما تتوفر الموارد المستشارون •
يات في  ستراتيجفي الوقت المحدد أو لتوفير بعض المهارات الالزمة. وتتمثل إحدى اإل غالق المشروعإلى موارد إضافية إل

 الحصول على موارد خارجية، عادةً ما تكون استشارية، لتحسين مستوى فريق عمل المشروع. 

: في هذه الحالة، يتحمل المورد مسؤولية أداء جميع جوانب الخدمة المحددة، وفقًا لمعايير محددة ومقابل تكلفة ثابتة. موردونال  •
في هذا النوع من السيناريوهات، يشتري المشروع الخدمة المحددة. وقد تشمل األمثلة خدمات الهدم، وخدمات النقل، والخدمات  

 األمنية، وخدمات البناء. 

  

 فحص الواقع: هل يبدو هذا السيناريو مألوفًا؟ 

أعوام عامه الثاني من مرحلة التنفيذ. بشكل عام، المشروع يسير على خير ما يرام. ال يزال منطق  دخل مشروع مدته ثالثة 
التدخل لتنفيذ المشروع ساريًا، وما زالت التسليمات قابلة للتنفيذ. ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة في خطة المشروع. إن الواقع  

  20العوامل المشتركة مع ما كان متوقعًا عند وضع خطط المشروع قبل   الميداني للسنة الثانية من التنفيذ ال يضم الكثير من
شهًرا. من الواضح بشكل متزايد أن بعض تقديرات الموازنة كانت منخفضة بشكل كبير، في حين لم تعد هناك حاجة لبنود 

 أخرى بسبب التغييرات التي حدثت في أدوار شركاء التنفيذ. 

في حين أنه يمكن معالجة هذه التحديات من خالل المزج بين إدارة المسائل وطلبات التغيير، إال أن بعض المشاريع عالجتها  
 من خالل إستراتيجية للتخطيط المتكرر للمشروع. 
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 :التوريدناك ثالث خطوات في إدارة ه

 .تحديث خطة التوريد ومراجعتها  •

 . تحديد موفري الخدمات •

   االختيار والتفاوض ومنح التعاقدات.  •

 اآلتي:قد تتضمن بعض األمثلة  يمكن استخدام وثائق التوريد المختلفة للحصول على معلومات من موفري الخدمات والمواد المحتملين.

م توفير تقدير مستقل للوقت والتكلفة لتوفير الخدمة أو المواد بشكل عام عندما تكون معايير التقييم الختيار  يت :طلب التقديرات •
 حصريًا حسب السعر./ ويتم تحديدها بشكل أساسي االموفر بسيطة نسبيً 

تكلفة المقترحة تعد بمثابة تقدير  توخي الحذر لتقييم أن ال ينبغيبينما يكون السعر اعتباًرا مهًما بشكل خاص عند تقييم التقديرات، و
إذا كانت هناك اختالفات   واقعي وليست مفرطة في التفاؤل كما أنها تأخذ في االعتبار التقنيات والمهارات الالزمة للمشروع.

دنى هو  كبيرة بين تقديرات التكلفة والجدول الزمني للمواد والخدمات في التقديرات التي يتم توفيرها، فقد ال يكون التقدير األ
النظر فيه بعناية   ينبغيالتقدير صاحب القيمة األفضل دائًما. إذا كان عرض التسعير المنخفض أقل بكثير من التقديرات األخرى، 

قبل  فريق عمل المشروعفائقة، حيث قد تكون هناك اختالفات في الجودة أو أي شيء آخر قد يكون من الضروري أن يعرفه 
 قبول التقدير. 

عندما تكون معايير االختيار لموفري الخدمة المحتملين أكثر تعقيًدا، فلن تجمع وثائق التقدير   :مقترح للمشروعطلبات تقديم  •
وقد تجمع هذه األنواع من عمليات التوريد معلومات إضافية عبر  ضرورة جميع المعلومات المطلوبة التخاذ قرار مستنير.بال

أن يحتوي طلب تقديم العروض على بيان عمل شامل   ينبغي. مقترح للمشروعأو عملية طلب تقديم  دعوة للعطاءاتعملية 
ها الوظيفية وخصائص التشغيل واألداء ووسائل التواصل المطلوبة مع يحدد بوضوح المنتجات المطلوبة ومتطلبات ،وموجز

 أنظمة الوكاالت األخرى وعملياتها. 

مقترحات وتقييمها من عدد من موفري الخدمات المختلفين،  /لتمكين المنظمة من الحصول على تقديراتالتوريد ينبغي تصميم عملية 
  فريق عمل المشروعخالل هذه العملية، ضع في اعتبارك أن  ن ذات صلة بالقرار.باستخدام مجموعة متنوعة من المعايير التي قد تكو

 ة.سيحتاج إلى االمتثال ألي إجراءات امتثال خاصة بالجهات المانحة فيما يتعلق بالتوريد، باإلضافة إلى الضوابط الداخلية الخاصة بالمنظم

رغم   ذا كانت المادة أو الخدمة متاحة بسهولة وبسيطة نسبيًا في تكوينها.تقتصر معايير االختيار على عرض األسعار واإلطار الزمني إ قد
 ذلك، بشكل عام، سيتم اختيار الموفر على أساس مجموعة من االعتبارات المالية والتقنية. 

 صنع القرارتخدامها ل اس ينبغيأن تكون مجموعة اتخاذ القرار واضحة بشأن المعايير التي  ينبغيومهما كانت معايير االختيار المستخدمة،  
   هذا الفهم سيوفر المعلومات الالزمة الختياراتهم النهائية بما يسهل التقييم السهل لالستجابات. وتقديراتها النسبية.

 إدارة الخدمات اللوجستية

 ضرورة في غاية األهمية. نظًرا ألن العديد من المشاريع تعتمد على تسليم المواد في الوقت المناسب، فإن الدعم اللوجيستي المناسب يعد
وتنطوي الخدمات اللوجستية، بمعناها المحدود،   تعني الخدمات اللوجستية وجود الشيء الصحيح في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

يع األنشطة فبمعنى أوسع نطاقًا بكثير، تشمل الخدمات اللوجستية جم ، إال أنها تشتمل على ما هو أكثر من بذلك بكثير.السلععلى نقل 
يتضمن هذا التعريف األوسع نطاقًا  المطلوبة لتسليم العناصر بدقة وكفاءة وفي الوقت المحدد وللمكان والشخص المفترض إرسالها إليهما.

 اآلتي: للخدمات اللوجستية الفعالة 

 . إدارة المخزون والتخزين •

 . نقل المواد •
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تتكون هذه القيمة من تكلفة المخزون نفسه، باإلضافة إلى  يمثل المخزون تكلفةً كبيرةً من إجمالي قيمة المشروع. قداعتماًدا على المشروع، 
 فريق عمل المشروعيحتاج  في المستودعات. السلعوحفظ  ()العمالة، والتعبئة والتغليف، وما إلى ذلك السلعوتكلفة إدارة  السلعتكلفة نقل 

 ن توافر المخزون لتلبية حاجات المشروع عند الضرورة.إلى إنشاء إدارة مخزون تضم

على مدير المشروع التنسيق مع أعضاء الفريق المسؤولين مباشرةً عن إدارة المخزون، وربط متطلبات المخزون   جبيتحقيق هذه الغاية، ل
ق حالة من التوازن بين العرض  على المشروع خل جبيكجزء من هذا التحدي،  باستمرار بالحاجات واألولويات المتغيرة للمشروع.

 المتاحة لتغطية الفترات الزمنية القصيرة الالزمة لتوفير المنتجات. السلعوالطلب من خالل توفير الحد األدنى من 

على مدير المشروع التأكد من وجود السياسات المناسبة لوضع المعايير  جب ييحدد هذا التوازن،  فريق عمل المشروعنظًرا ألن  
 إلدارة جميع عناصر مراقبة المخزون والتخزين. والضوابط

   الهدف من النقل هو نقل المستلزمات فعليًا بطريقة موثوقة وآمنة، وفي الوقت المحدد، وبشكل فعال من ناحية التكلفة إلى وجهتها. 

 تختلف أيًضا من موقف إلى موقف آخر.  قدبل  ،النقل ال تعتمد فقط على حاجات المشروع إستراتيجيةإن 

 إدارة األصول

بعد إغالق المشروع أو   أن تُعادوهذا يعني في الكثير من األحيان أن هذه األصول إما  تكون معدات ومستلزمات المشروع ملكًا للمشروع.
ألصول خالل مرحلة التنفيذ بحيث يمكن يلزم مدير المشروع التأكد من وجود عملية فعالة إلدارة ا في مشروع آخر. تُخص ص لتُستخَدم

 أن تشمل إدارة األصول:  ينبغي إرجاع هذه األصول أو إعادة تخصيصها بمجرد انتهاء المشروع.

تسجيل جميع   ينبغيأن تحتفظ المشاريع بسجالت كاملة ودقيقة لجميع عمليات االستحواذ على األصول الثابتة.  ينبغي :تسجيل األصول
 .(شروع )عن طريق الشراء أو النقل أو التبرعاألصول المكتسبة للم

تصنيف أصول المشروع لتسهيل اإلشراف والسيطرة عليها. يمكن استخدام أي اصطالحات تصنيف مناسبة طالما   ينبغي: تصنيف األصول
 المتعلق بمراقبة األصول. القصد تم تطبيقها بشكل متسق وطالما كانت تخدم 

ديث معلومات األصول على أساس منتظم لوضع معلومات االستحواذ على األصول وتعديلها ونقلها  : ينبغي تحسجالت المراقبة واألصول
  مسائلالبحث عن االختالفات وفهم سببها وتوثيقها في سجل   ينبغيوالتخلص منها في االعتبار. سيشمل ذلك العد الفعلي لألصول، و

 المشروع. 

حيث يتم الحفاظ على األصول الثابتة وحمايتها بالشكل الصحيح. وسوف تختلف هذه  وضع الضوابط الكافية المعمول بها ب :حماية األصول
إحدى المنظمات تأمين أجهزة الكمبيوتر المحمولة باستخدام كابل تثبيت مناسب  احتاج  قد مثال ذلك:  الضوابط تبعًا لألصل والمخاطر.

وهناك مثال آخر يتمثل في تسجيل المعدات المكتبية الممنوحة    ووضعها بشكل آمن في درج مقفل أو خزانة ملفات أثناء عدم استخدامها.
 سجالت القروض. / على سبيل اإلعارة لفريق العمل في سجالت المعدات
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 خطة استدامة المشروع 

حيث ستتاح معلومات  ، إعادة النظر في خطة االستدامة للمشروع وتسويغها خالل تنفيذ المشروع، خاصة أثناء عمليات بوابة القرار ينبغي
المراقبة والتقييم والمساءلة  قد تتلقى تعليقات من فريق مثال ذلك: تكون مفيدة في التحقق من صحة خطة االستدامة. قدإضافية أثناء التنفيذ 

لذا  ، لوضعه في االعتبار مسائل في سجل ال ذو صلةأو قد يكون هناك شيء  ()مثل البيانات وتعليقات من آليات المساءلة MEALوالتعلم 
   مدير المشروع التأكد من أن خطة االستدامة ال تزال ذات صلة وتستند إلى األدلة التي تم جمعها طوال المشروع. على

 االستمرار في تسويغ استدامة المشروع:مراعاتها أثناء  ينبغيبعض األشياء التي 

 هل ما زالت الطريقة التي نخطط بها لالنتقال من المشروع صالحة ومناسبة؟  •

 إذا قمنا بتسليم المشروع، هل نقدم الدعم والقدرات للكيان الذي سيتولى المهمة؟ •

 هل ما زالت خطة االستدامة قابلة للتطبيق؟  هل تغير السياق؟ •

في حالة استخدام خطط المرحلة، تكون بوابات القرار الموجودة بنهاية كل مرحلة نقاطًا جيدة للتحقق بشكل مستمر من صالحية خطة 
في حالة عدم استخدام خطط المرحلة، سيحتاج مدير المشروع إلى تحديد نقاط في تنفيذ المشروع يتم فيها مراجعة خطة  امة وأهميتها.االستد

 االستدامة وتعديلها حسب الضرورة 

 توجيه المشروع نحو النجاح  -تنفيذ المشروع تأمالت في 

يتم استهالك الكثير من الوقت والطاقة والموارد في التنفيذ، وهنا تكمن معظم المسائل التي قد تؤثر بشكل مباشر على  
التنفيذ هي نتيجة  قدرتك على تنفيذ مشروعك في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة والنطاق والجودة، فالطريقة التي يتبعها 

مباشرة لمدى تحديدك للمشروع وإعداده وتخطيطه، حيث يمكن ربط الكثير من المسائل التي تحدث مباشرةً بالتخطيط  
السيئ، سواء كان ذلك نطاق عمل غير شامل، أو خطة ال تشمل أصحاب المصلحة المناسبين وبالتالي تؤثر على التقديرات 

 عادة التنظيم والمراسالت التسويغية أثناء التنفيذ. المؤدية إلى الكثير من التوتر وإ

يشبه مدير المشروع قبطان السفينة، حيث يوجه جميع أفراد الطاقم وأنشطته لضمان وصول الشحنة إلى وجهتها سليمة،  
يمكن   وبالرغم من أنه بالتأكيد ستحدث أمور خارجة عن سيطرة مدير المشروع، إال أن هناك الكثير من السيناريوهات التي

تجنبها إذا تمت العمليات في المراحل السابقة بشكل شامل وبطريقة تشاركية وتم إعادة النظر فيها طوال فترة التنفيذ لضمان 
 أن يظل المشروع يسير في الطريق الصحيح.

، تصبح الحوكمة العامل األهم فعليًا في هذه المرحلة، حيث إن المسائل غالبًا ما تؤدي إلى التغيير ، وغالبًا ما يؤدي  حينئذ 
التغيير إلى قرارات ينبغي اتخاذها. إذا كان هيكل الحوكمة واضًحا، سيؤدي ذلك إلى تسريع عملية صنع القرار وتوفير  

 الشفافية للشركاء المنفذين ومدير المشروع والفريق بشأن أي القرارات يتخذونها ومتى يتخذونها.  

كن إذا قمت بالعمل المطلوب إلعداد المشروع وتخطيطه بشكل صحيح قبل  وبشكل أساسي، قد يكون التنفيذ غير واضح، ول
 بدء التنفيذ، ستقوم بتحسين قدراتك على تنفيذ المشروع بالطريقة الصحيحة.
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 إنهاء المشروع  2-5

 ما يتناوله هذا الفصل:

 سيناريوهات إنهاء المشروع  ✓

 اإلنهاء اإلداري والمالي والتعاقدي ✓

 االستدامة تخطيط  ✓

 تقييمات المشروع ✓

 تقارير المشروع ✓

 الدروس المستفادة ومراجعات ما بعد اإلجراء  ✓

 

 مقدمة  2-5-1

 

 اإلنهاء - Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية نموذج مراحل  - 44الشكل 

 

، وتؤدي  (التسليماتين )عادة ما تكون مقيدة بالتاريخ، ولكن ربما بالتمويل أو تيعرف المشروع بأنه مسعى مؤقت، له بداية ونهاية محدد
الطبيعة المؤقتة للمشاريع إلى تمييزه عن العمليات التجارية العادية للمؤسسة )أو العمل المستمر كالمعتاد، وهو عبارة عن عمل وظيفي 

تعمل منذ سنوات  . أما في قطاعي التنمية واإلنسانية، فغالبًا ما يجد المرء مشاريع (متكرر أو دائم أو شبه دائم ينتج عنه منتجات أو خدمات
ما  اوتؤكد هذه المالحظة حقيقة أن نهاية المشروع في قطاع التنمية غالبً ، مع إكمال إحدى مراحل المشروع ألعمال المراحل السابقة -

 كمرحلة انتقالية وليس كنهاية مشروع محدد بدقة. أدقبشكل  تُوَصف

أن تتضمن خطط المشروع الشاملة خطة إلنهاء المشروع تصف كيف ينوي  ينبغيكما هو مذكور في مناقشة مرحلة التخطيط للمشروع، 
وقد تتضمن خطة االستدامة وإنهاء   المشروع أن يتطور عند االنتهاء من المشروع، مع ضمان استمرار التقدم نحو الغايات واألهداف.

يوهات أو الحاالت الطارئة التي تعالج المخاطر وقد تخصص أيًضا موارد إضافية عندما ال يكون من الممكن  المشروع العديد من السينار
 الخروج من المشروع بالكامل. 

 

 "تنشأ جميع األمور بطريقتين. أوال: الطريقة العقلية ثم الطريقة الجسدية. أهم عوامل اإلبداع هو أن تبدأ

 وة."مع وضع النهاية في االعتبار، مع رؤية ومخططات تفصيلية لتحقيق النتائج املرج

 ستيفن كوفي  -
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للتأكد من تخطيط جميع  مدة المشروعاد طوال وقد تم التركيز في المراحل السابقة على ضمان وضع خطة لالستدامة بحيث يمكن االستعد
   مكونات االستدامة وحسابها عند إنهاء المشروع.

 

ومع وجود ضغوط  ، ما يتم تجاهله و/أو عدم تدعيمه بالموارد اإنهاء المشروع بأهمية كبيرة، غالبً  عملية حظىتلسوء الحظ، وبينما و
لالنتقال إلى مشاريع جديدة وإعادة تعيين الموظفين في أنشطة أخرى، تظل الطريقة األكثر عملية لضمان اإلنهاء الكامل للمشروع هي  

 . 45الشكل  ن السيناريوهات بنهاية المشروع كما هو موضح في تضمينه في خطة المشروع. وهكذا، قد تحدث العديد م

 اإلستدامة ومشاريع اإلغاثة اإلنسانية 
 

م أو ماء أو مأوى أو  إن الهدف الرئيس من مشاريع اإلغاثة اإلنسانية هو تقديم المساعدة العاجلة بعد الكوارث في شكل طعا
رعاية صحية أو توفير االحتياجات األساسية. وهذه المخرجات تكاد تخلو تقريبًا من عامل اإلستدامة، األمر الذي ليس هو  
غاية مشاريع اإلغاثة اإلنسانية. فخطط اإلستدامة واإلستدامة عموًما ُمصممة لتناسب مشاريع التنمية، لذا يندُر أن تخلو 

 اإلنسانية من عناصر اإلستدامة. مشاريع اإلغاثة
وكذلك، يمكن ُمقاربة مشاريع اإلغاثة اإلنسانية بطريقة أكثر إستداًمة، وذلك بتحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد وأقل قدر  

ما أمكن وحسب سياق العمل بالمشروع. فهل يتم تحقيق االستفادة القصوى من الموارد؟ وهل نضع في  -ممكن من الَهدر 
 ار التأثير الناتج على المجتمع والبيئة عند القيام بالتدخل المطلوب؟االعتب

 اإلستدامة ال تَعني  مجرد تأمين مخرجات المشروع على المدى الطويل، ولكن أيًضا تُعنَى بالطريقة التي نؤدي بها عملنا.



 

 157صفحة  

 

 سيناريوهات اإلنهاء-  45الشكل 

النظر في الطريقة التي سيتم إنهاء المشروع بها بدًءا من مرحلة التحديد والتعريف بشكل أولي ألن الُمقاربة والتخطيط اللذين يتمان  ينبغي
ففي حالة تمديد مدة المشروع، غالبًا ما ال يتم التخطيط لهذا األمر بل يعد شيئًا يحدث  ، خالل مدة المشروع يختلفان تبعًا لإلنهاء المطلوب 

 يجة لتغير الظروف أو عدم الكفاءة في تصميم المشروع وتخطيطه. نت

انتهى المشروع رسميًا واستكملت جميع أنشطة إنهاء المشروع• اإلنهاء

لي تسليم استكمال المنتج أو الخدمة الخاصين بالمشروع إلى شريك مح•
(منظمة غير حكومية محلية، منظمة غير حكومية دولية، كيان حكومي) التسليم

بتكلفة قد يكون)التفاوض بشأن الحصول على وقت إضافي إلنهاء المشروع •
(إضافية أو مجانًا التمديد

تهدفينتحديد العناصر المطلوب تكرارها بمنطقة مستهدفة جديدة أو سكان مس• التوسع

االستمرار من خالل مرحلة جديدة بتدخالت أو أنشطة معدلة• مإعادة التصمي

 تمديد المشروع مجانًا 

يُستخَدم مصطلح "التمديد المجاني" بشكل متكرر في القطاع لوصف الظروف التي ال يمكن فيها استكمال األنشطة في 
الزمني المتفق عليه، ولذلك يطلب فريق التنفيذ تمديد مدة المشروع الستكمال األنشطة دون تكلفة إضافية على الجهة   اإلطار

 المانحة.  

إلى تحمل فريق  -مع عدم تحميل الجهة المانحة أي تكلفة إضافية   -في هذا السيناريو، يؤدي تمديد مدة المشروع مجانًا 
، حيث ال تزال هناك حاجة إلى دفع الرواتب والتسهيالت المستخدمة والموارد التي يتم  المشروع والمؤسسة تكاليف إضافية

 إنفاقها الستكمال األنشطة.  

السيناريو اآلخر هو أن يكون هناك موازنة متبقية من المشروع يمكن إنفاقها على الوصول إلى المزيد من المستفيدين أو  
 ت المشروع وهدفه. تضمين األنشطة اإلضافية التي ستسهم في غايا

وبغض النظر عن السيناريو المستخدم في تمديد مدة المشروع مجانًا، ينبغي توخي الحذر الشديد في دراسة وفهم التأثير الذي 
سيحدث على مثلث القيد الثالثي، كما ينبغي اإلبالغ بحوكمة المشروع والتوعية بها وينبغي أن تشارك في اتخاذ القرارات 

 يد المجاني وتأثيره.المتعلقة بالتمد
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 المخرجات األولية  2-5-2

تم تحديد تفاصيلها بشكل أكبر أثناء التخطيط والتنفيذ، مما يوفر ييتم وضع خطة االستدامة بالمراحل المبكرة للمشروع و خطة االستدامة:
 و الكيان أو المؤسسة العامة التي ستتولى المهمة بعد إنهاء المشروع. مستويات أعلى من التفاصيل ونقاط عمل محددة للمنظمة أ

إلى  الُمقد مةحيث قد تشمل هذه التقارير السرد والختام والتقارير المالية ، تُعد التقارير النهائية دائًما شرطًا أساسيًا بنهاية المشروع التقارير:
 األخرى في ختام المشروع.  أصحاب المصلحةانحة و/أو منظمة غير حكومية دولية و/أو الشريك و/أو الجهة الم

بالرغم من أن التقييمات النهائية للمشروع ال تتم دائًما على مستوى المشروع، فقد تكون هذه التقييمات في  التقييمات النهائية للمشروع:
 كما يمكن إجراء التقييم داخليًا أو خارجيًا. ، بعض الحاالت أحد شروط الجهة المانحة أو البرنامج

  أصحاب المصلحةو فريق عمل المشروعأن يجري  ينبغيكن جمع الدروس المستفادة طوال مدة المشروع، ول ينبغيالدروس المستفادة: 
 وتشاركيًا للدروس المستفادة بنهاية المشروع.  الشام  التحلي

 األطراف المرتبطة بهذه المرحلة  2-5-3 

أقل تركيًزا خالل نهاية المشروع، مع   أصحاب المصلحةكما أنه من المحتمل أن يكون ، في هذه المرحلة أصحاب المصلحةيشارك غالبية 
في التخفيف من هذا   صحاب المصلحةكما ستساعد المشاركة المنتظمة أل صب تركيزهم على المراحل الجديدة أو التدخالت الجديدة.

 ه رسميًا. ؤفي المشروع حتى يتم إنها أصحاب المصلحةالتحدي وضمان تحسين مشاركة 

 ر في إشراكهم خالل هذه المرحلة: التفكي ينبغيالذين  أصحاب المصلحة

 فريق عمل المشروع •

 ( فرق العمليات/الدعم )الموارد البشرية واألمن وسلسلة اإلمداد والتمويل •

 حوكمة المشروع •

 مدير البرنامج  •

 الموردون والبائعون والمقاولون  •

 شريك منظمة غير حكومية دولية  -فريق البرنامج  •

 المجتمع المستفيد •

 الشركاء  •

في الحصول على مجموعة   في الدروس المستفادة وعمليات التقييم النهائية التي تتم خالل هذه المرحلة أصحاب المصلحةسيساعد إشراك 
ال يحتاجون إلى   أصحاب المصلحةوبالرغم من أن جميع  واسعة من وجهات النظر بشأن قيمة المشروع وذلك ضروري في عملية التعلم.

 إستراتيجيةحيث إن  -هؤالء  أصحاب المصلحةمن جانب  إستراتيجيةينبغي أن يكون هناك مشاركة المشاركة في جميع العمليات، إال أنه 
 تعد أداة رائعة الستخدامها في مرحلة إنهاء المشروع. أصحاب المصلحةإشراك 

 التطبيق العملي  2-5-4

وبشكل  ، يع المكونات في االعتبار أثناء اإلنهاءقد يمثل إنهاء المشروع تحديًا لفرق المشروع إذا لم يتم التخطيط السليم لضمان وضع جم
بقدر  الجمعها معًا لضمان أن يكون إنهاء المشروع قويًا وفعا ينبغيا خالل هذه المرحلة، ورئيسدوًرا  أصحاب المصلحةعملي، تلعب 

 اإلمكان. 
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في  أصحاب المصلحةأن يتم تضمين  المشاركة يضمن مبدأ   مثال ذلك: ف، تلعب المبادئ التي يتم وضعها دوًرا كبيًرا خالل هذه المرحلة
للمشروع يفرض أن يتم التخطيط لجميع  الشاملاإلنهاء  عمليات اإلنهاء وإجراءات ومراجعات ما بعد اإلجراء والدروس المستفادة. 

في هذه المرحلة، مع االمتثال لجميع  إلى إشراك هيكل الحوكمة  المحكميؤدي اإلنهاء  واستكمالها. (األنشطة )بما في ذلك أنشطة اإلنهاء
جميع إجراءات اإلنهاء في خطة المشروع،  دمجيتم  المتطلبات والحصول على قبول رسمي بشأن تسليمات المشروع ومخرجاته وغاياته.

اإلنهاء عناصر يشمل  بذلك اإلنهاء، ويتم تجميع المعلومات المتحصل عليها من المشروع في تقرير نهائي. أصحاب المصلحةويتم إبالغ 
المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم  بيانات /من خالل إجراء الدروس المستفادة والمعلومات المتحصل عليها من تقارير التكيفيالمبدأ 

MEALاستخدامها لتيسير المشروع وتصميم البرامج في المستقبل. ينبغيالتي  مسائل، وحل ال 

 المدخالت  2-5-5

 بنجاح، ستحتاج إلى الحصول على المدخالت التالية:إلنهاء مشروع 

 تنفيذ مفصل وخطة للمرحلة  •

 ()بما في ذلك أي دروس مستفادة تم توثيقها خالل المشروع MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم تقارير  •

 والمالية تفصيليةالتقارير ال •

 مسائل سجل بال •

 سجل محدث بالمخاطر •

كما ينبغي إتاحة خطة تنفيذ وتقارير   خالل مدة المشروع وكيف تم ذلك.ت قد استُخِدمت المدخالت على ما إذا كانتعتمد تفاصيل وعمق هذه 
 مراقبة إلجراء اإلجراءات الختامية على األقل. 

 العمليات  2-5-6

 خطة االستدامة والتسليم 

فت التدخل، وو واآلن  ، فرت التعديالت والتفاصيل مع تقدم المشروعمن الناحية النظرية، أنت تخطط الستدامة مشروعك حيث حددت وعر 
حان الوقت للتأكد من تواجد جميع العناصر حتى تتمكن المنظمة الشريكة أو المؤسسة الحكومية أو المجتمع من مواصلة العمل الذي أنجزته 

  بمجرد إنهاء المشروع.

في المشروع حتى هذه المرحلة  تخرج األعمال المنجزةفقد ، الستدامة مراعاتها عندما يتعلق األمر با ينبغيهناك الكثير من األشياء التي 
في مشروع نهر دلتا، فإن جزًءا من االستدامة التي نريد أن  مثال ذلك: عن المسار إذا لم يتم إجراء تحليل شامل لما هو مطلوب لالستدامة.

الجهة   -ومع ذلك ال يمكن القيام بذلك إذا لم يكن لدى البلدية ، نراها هي أن يواصل المجتمع استخدام المراحيض بعد انتهاء مشروعنا
 اآلالت والمعدات الالزمة لصيانة المراحيض.  -المسؤولة عن االستالم 

بعض   39الجدول  توفر القائمة المرجعية في، وكثيًرا ما ترتبط االستدامة ارتباطًا مباشًرا بتسليم المشروع إلى شريك محلي بمجرد إنهائه 
 اإلرشادات بشأن التفاصيل المطلوبة لوضع اللمسات األخيرة على خطة االستدامة.
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 الوصف قائمة التدقيق 

البشرية الالزمة لمواصلة المنتج أو الخدمات بمجرد اكتمال  يتضمن هذا المكون الموارد البشرية وغير  المصادر
هل هناك أي حاجات محددة   العاملة ستكون هناك حاجة إليه لمواصلة نتائج التدخل؟ ىأي القو المشروع.

 استمرار المنتج أو الخدمة أي معدات تكنولوجية محددة؟ يحتاجمن اآلالت أو المعدات؟ هل 

  جبيفإذا كنت تقوم بتسليم المشروع، ، من شأنه أن يحدد استدامة المشروع  امهمً آخر  اتعد القدرة عنصرً  القدرة
عليك التأكد من أن المؤسسة أو المؤسسة الحكومية أو المجتمع لديهم المعرفة والمهارات الالزمين للتمكن  

كما سيؤدي بناء القدرات في جميع مراحل المشروع من خالل استخدام   لحفاظ على المنتج أو الخدمة.من ا
هذه   أصحاب المصلحةأكثر استدامة ألن  لبطبيعته إلى تدخ -من البداية إلى النهاية- ُمقاربة تشاركية
  مدة المشروعومن المحتمل أن يكونوا قد تعلموا طوال ، مع فريقك إدارة المشاريعفي عمليات سيشاركون 

 والمخاطر والعناصر التقنية أيًضا. أصحاب المصلحةكيفية التعامل مع أمور مثل إدارة 

وكلما كنت أكثر  ، هناك دائًما خطر في تسليم المشروع إلى شريك محلي أو مجتمع محلي أو حكومة محلية المخاطر واالستجابة 
ومع ذلك، قد تكون   ومخاطر محتملة، زاد احتمال استمرارهم في المشروع. مسائلاستعداًدا للتعامل مع أي 

إدارة المخاطر واالستجابة لها هائلة، واألهم من ذلك هو عدم وجود نظام دعم للمساعدة في المخاطر 
م المشروع، استكشاف المخاطر المحتملة مع  وسيكون من المفيد للغاية، قبل تسلي والمسائل واالستجابات. 

يات االستجابة إستراتيج )عبرباإلضافة إلى ذلك، قد يساعد توجيههم  الكيان الذي يتم تسليم المشروع إليه.
كما تبني  .مسائلعلى التغلب على المخاطر التي تتحول إلى  (أن تحدث ينبغيالتي تتضمن إجراءات محددة 

المخاطر واالستجابة قدرتها على فهم كيفية التعامل مع المخاطر والمسائل وبناء  متابعة عملية تحليل 
 المرونة وتوفير أساس أكثر صالبة لمواصلة المشروع. 

أصحاب  وغالبًا ما يُطلب من  ، في تسليم المشروع أصحاب المصلحةنادًرا ما يشارك واحد فقط من  أصحاب المصلحة
هؤالء وإشراكهم قبل أن يتم  أصحاب المصلحةتقديم  ينبغيج التدخل، والمتعددين الحفاظ على نتائ المصلحة
 التسليم.

والعمليات   أصحاب المصلحةفي كثير من األحيان، تتطلب االستدامة التنسيق والتعاون بين العديد من  العمليات والشبكات 
والشبكات الواضحة لمواصلة العمل بمجرد إنهاء المشروع. هل توجد أنظمة مناسبة لضمان إمكانية 

 إلى تسهيل الشبكات لتعزيز استدامة المنتج أو الخدمة؟  نحتاجهل  استمرار المنتج أو الخدمة؟

أصحاب  موافقة المستفيدين والمجتمع و يحتاجهذا المكون المحدد أصعب كثيًرا من المكونات األخرى ألنه  التحفيز
. وتعد  فريق عمل المشروعوالرغبة في مواصلة مخرجات المشروع وغاياته بعد مغادرة  المصلحة

لخدمة أهم عامل  المشاركة المنتظمة خالل المشروع وبناء الوعي بشأن أهمية وقيمة استمرار المنتج أو ا
 لتحفيز المجتمع أو المؤسسة على مواصلة العمل. 

 القائمة المرجعية لخطة االستدامة - 39الجدول  

 

  

 خطة االستدامة وإنهاء المشروع 

ال ينبغي تسليم المشروع إلى شريك محلي للحصول على عنصر االستدامة، ومع ذلك، إذا كنت تنهي مشروعًا ببساطة، يتعين 
كيان يواصل العمل بمجرد إنجازه. لذلك، وفي هذه الحالة، كيف عليك الوضع في االعتبار أنه لن يكون هناك أي مؤسسة أو 

  3أشهر أو   6تبدو االستدامة؟ هل تم مراعاة تصميم المشروع؟ كيف تتوقع أن يؤثر ذلك على المستفيدين والمجتمع خالل 
الل المؤسسات  سنوات؟ ينبغي وضع كل هذه األسئلة في االعتبار إذا كان سيتم إنهاء المشروع ببساطة ولن يستمر من خ

 الشريكة أو غيرها من الترتيبات.
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 إعداد التقارير

حيث تثير التقارير  ، ، فنادًرا ما تجد أي شخص سيقول إعداد التقاريرإدارة المشاريععندما يتعلق األمر بالشيء المفضل للجميع بشأن 
  ينبغيوفرق المشروع، ويتم ذلك فقط ألنه مطلوب من قبل الجهة المانحة أو الشريك. ومع ذلك، هناك شيء  مدراءمعاناة جماعية لمعظم 

 تذكره عندما يتعلق األمر بأهمية إعداد التقارير: إذا لم يتم إعداد التقارير عنه، فلن يحدث ذلك. 

وهذا جزء من العمل غير المباشر ، مشروع مكثفة، وذلك مع ضيق المواعيد النهائية والكثير من المتطلباتقد تكون التقارير بنهاية ال
 للمشروع، وينبغي تخصيص الوقت والموارد الستكمال متطلبات إعداد التقارير. 

حيث  ، ية إلى الشريك أو الجهة المانحةطوال مدة المشروع، من المحتمل أن يتم تقديم العديد من التقارير المرحل التقرير السردي النهائي:
وغالبًا ما تتضمن محتويات   يكون التقرير السردي النهائي أكثر قوة، وعادة ما يحتوي على تلخيص تفصيلي لما حدث خالل المشروع.

 أو الجهة المانحة. التقرير السردي النهائي ما يلي، ولكن قد تحتوي على متطلبات أكثر أو أقل من ذلك، وذلك اعتماًدا على المؤسسة 

 المشاريعخاتمة  ✓
 ( نتائج المشروع )األهداف المحققة، المؤشرات، النتائج، الغايات ✓
 مسائل التحديات وال ✓
 الدروس المستفادة  ✓
 التخلص /اإلرجاع/األصول والجردخاتمة  ✓

وعلى األرجح، يتم تقديم التقارير  ، من الناحية النظرية، يتم استالم جميع األموال بمجرد إعداد المشروع لإلنهاء التقرير المالي النهائي:
المالية طوال مدة المشروع مع التقرير المالي النهائي الذي يلخص تخصيص الموارد المالية، بما في ذلك جميع المستندات الداعمة  

 المطلوبة.

تقرير خط النهاية للمشروع الذي يتم بعد   MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم في كثير من األحيان، يعد فريق  تقرير خط النهاية:
تقرير بشكل متكرر في التقرير السردي  يتم تضمين هذا ال ذلك مطابقته مع التقرير المرجعي لتحديد مدى تحقيق األهداف والمؤشرات.

 النهائي ويوفر معلومات قيمة لتقييم المشروع النهائي. 

 

 

 

  

 أصحاب المصلحة إعداد التقارير إلى 

جزء من الشفافية والمساءلة في إدارة المشروع هو التواصل مع أصحاب المصلحة، وبالرغم من أنك قد ال تشارك جميع 
التقارير مع جميع أصحاب المصلحة، فمن المهم التأكد من إعداد تقارير بالنتائج والدروس المستفادة والمعلومات العامة بشأن  

صلحة، وخاصة المجتمع والمستفيدين. وسواء كان التقييم نهائيًا، أو تلخيًصا للنتائج النهائية المشروع لجميع أصحاب الم
للمشروع، أو اجتماعًا ختاميًا يتم فيه تقديم الدروس المستفادة وتبادل نتائج المشروع، من الضروري أن يكون أصحاب  

 ى المشاركة في اإلجراءات الختامية عند االقتضاء.المصلحة على دراية بما حدث في المشروع وأن يكون لديهم القدرة عل
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 إجراءات إنهاء المشروع

هل توجد أنظمة لضمان استكمال العناصر اإلدارية والمالية والتعاقدية   إذا تم تدقيق المشروع بعد عامين من اإلنهاء، فما الذي سيحدث؟
راجعة حسابات المشروع، ولكنها تقلل أيًضا  المتعلقة بم لشاك متعتبر هذه األنظمة مهمة ليس فقط ألنها تساعد في تجنب ال إلنهاء المشروع؟

تحديد األنظمة للمساعدة في   ينبغي من خطر حدوث نزاعات مع الموردين والموظفين والجهات المانحة فيما يتعلق بحالة الحسابات.
 مجاالت النشاط الثالثة التالية:

 إنهاء العقد 

 إنهاء جميع العقود رسميًا قبل إنهاء المشروع. ينبغي، (ماليةالعمل مع فرق دعم المشروع )الموارد البشرية والمشتريات وال 

 ؟ ، واألطراف األخرىالمؤسسات المنفذةو ،الجهات المانحة و ،الموردين من الباطنو ،جميع عقود الموردينأُنِهيت هل  ✓
 هل راجعت الجهة المانحة ووافقت على تسليمات المشروع؟ ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نطاق التحقق من العمل 

عند دخول المشروع مرحلة اإلنهاء، ينبغي على مدير المشروع التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين )بما في  
المشروع( للتحقق من إنجاز نطاق المشروع وقبول التسليمات. وكثيًرا ما يتم قياس التحقق من  ذلك مجلس المشروع أو راعي 

النطاق في أي تقييم نهائي يتم إجراؤه للمشروع، ومع ذلك، في الحاالت التي ال يتم فيها إجراء تقييم نهائي، ينبغي التحقق من 
 تين:التسليمات، وعادة ما يتم ذلك من خالل عملية مكونة من خطو

اجتماع فريق تنفيذ المشروع إلجراء تدقيق شامل للعمل الذي تم إنجازه مقابل خطة تنفيذ المشروع. على سبيل  •
 المثال: قد تكون هناك أنشطة قد تأخرت في مرحلة مبكرة من المشروع ولم يتم تنفيذها أبًدا.

 المجتمعية( لما يلي:اجتماع أصحاب المصلحة الرئيسيين )الجهات المانحة، والجماعات  •

مراجعة اإلنجازات مقابل خطة المشروع، ثم الحصول على قبولها موثقًا بنوع من االعتراف الرسمي أو   ✓
 القبول.

التأكد من رضاهم، ليس فقط عن الجوانب التقنية للمشروع، ولكن أيًضا عن الغايات اإلجمالية )غالبًا ما يكون   ✓
 لنتائج وتحقيق الغايات(.هذا حول التصور بقدر ما يتعلق بوجود ا
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 للمشروع إنهاء األمور المالية 

أن ينصب تركيز اإلدارة المالية على العمل عن كثب مع مدير المشروع للتأكد من إنهاء جميع عناصر االمتثال ومتطلبات   ينبغي ✓
 اآلتي: ويشمل ذلك  وهذا يشمل أي وثائق داعمة وكذلك التقارير. المشروع.

 هل تم استالم كل التمويل المسموح به من الجهة المانحة؟ ✓
إلى رقم مشروع  (السلف المقدمة إلى الموردينوسُلف السفر، وجميع المستحقات أو تحويلها )سُلف المشروع، هل تمت تصفية   ✓

 آخر أو رمز حساب آخر؟
 ؟ المبالغ المستحقةهل تم دفع جميع  ✓

 التخلص من أصول المشروع 

بالموافقات والدعاية ومتطلبات الجهات  ينبغي أن تكون هناك عمليات واضحة للتخلص من األصول تتضمن أي متطلبات تتعلق 
المانحة وإعداد التقارير. إذا لزم األمر، ستتضمن السياسة أي متطلبات خاصة تتعلق بقيمة األصل أو نوع األصل الذي تتم  
حيث  إدارته )السيارة أو أجهزة الكمبيوتر أو غير ذلك(. قد يكون لسوء التخلص من األصول تأثير كبير على تمويل المشاريع، 

قد ترفض الجهات المانحة السماح بصرف نفقات األصول، والتي لم يتم التخلص منها بشكل صحيح وقد تتطلب سدادها أو قد 
 تقلل من مدفوعات العقد النهائي. 
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 إنهاء األمور اإلدارية للمشروع 

 يتضمن إنهاء األمور اإلدارية للمشروع الموظفين واألصول ومتطلبات اإلبالغ عن االمتثال. 

  هل تم تسريح موظفي المشروع أو إعادة تعيينهم؟  ✓
 أم نقل ملكيتها؟  أم بيعها؟ هل تم إعادة توزيع معدات المشروع والمركبات والمكاتب؟ ✓
 تقارير المشروع ووثائق اإلنهاء؟ اكتملت هل   ✓
 محدثة؟ ملفاته و/أو  أرشيفات المشروع هل  ✓

 

 تقييمات المشروع 

لن  .إن لزمالتعامل معها بطريقة منهجية  ينبغيومع ذلك، ، التقييمات النهائية دائًما على مستوى المشروعكما ذكرنا سابقًا، ال يتم إجراء 
في   يوفر االندفاع خالل عملية التقييم نوعًا من التعليقات والتوصيات الالزمة لفهم قيمة المشروع حتى تكون قادًرا على استخدام المعلومات

 والبرنامج، بل أحيانًا لتوجيه عملية وضع السياسات.  التقييم للتعلم وتصميم المشروع

المطلوبة لإلجابة عليها من قبل فريق  رئيسةالتخطيط للتقييم النهائي من بداية المشروع، مع عرض موجز للقصد وأسئلة التقييم ال ينبغي
ا على حجم المشروع وتعقيده، مع تزويد المقيِ م لهذه العملية اعتمادً  موازنةأيًضا تخصيص جدول زمني مؤقت و  ينبغيو التقييم أو المقيِ م.

 والفريق بموارد كافية ليتمكنوا من إصدار حكم مستنير إلى البيانات بشأن قيمة المشروع. 

توفير وثائق   ينبغيو، وخطة العمل وأدوات التقييمالمقاربة سيعمل الُمقيِ م والفريق عن كثب مع فرق العمل وفرق المشروع لوضع 
المراقبة والتقييم والمساءلة ط الرصد من قبل الفريق، حيث من المرجح أن يحتاج المقيِ م والفريق إلى التنسيق من خالل فرق المشروع وخط

 .أصحاب المصلحةوفرق المشروع إلجراء جمع البيانات مع  MEALوالتعلم 

  إغالق المشروع ومراجعته

المراجعة، التي تقوم بها غالبًا الجهة المانحة أو المنظمة الدولية إغالق المشروع، سًتخضع لشكل من أشكال   في الغالب عند
غير الحكومية؛ فتراجع الوثائق والعمليات واإلجراءات التي تمت في المشروع. وفيما يلي بعض النقاط التي على فريق 

 المشروع التأكد منها عند إجراء المراجعة: 

 طلبات الجهة المانحة. التأكد من أن جميع الوثائق كاملة وشاملة ووفق مت •

 سهولة الوصول إلى الوثائق والعمليات واإلجراءات.  •

 سهولة الوصول إلى أعضاء فريق المشروع والفريق الُمعاون. •

غالبًا تطلب الجهة المانحة أو المنظمات الدولية غير الحكومية احتفاظ المنظمات الُمنفذة بنسخ إلكترونية ومطبوعة لعدة 
أو خمس أو عشر سنوات، وينص على ذلك في العقد وال تكون هذه الفترات قابلة للتفاوض. والشك أن  سنوات قد تكون ثالث 

 أهمية االحتفاظ بالوثائق الصحيحة أمًرا بالغ األهمية.
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كما سيتم تصفية  ، المشروع يندرج تحت مظلة البرنامج ، ال سيما إذا كانأصحاب المصلحةمشاركة النتائج مع  ينبغيبمجرد اكتمال التقييم، 
 نتائج التقييم حتى مستوى البرنامج بحيث تصبح غايات المشروع نتائج على مستوى البرنامج. 

األخرى   أصحاب المصلحةو MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم على مدير المشروع وفريق  جبيإذا تم إجراء تقييم بعد التنفيذ، 
والمعلومات التي   MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم إعداد جميع الوثائق واالختصاصات وبيانات  (ثل الحوكمة ومدير البرنامج)م

   سيتم استخدامها إلجراء عملية التقييم بعد التقييم.

 الدروس المستفادة 

بالدروس المستفادة   السج  فريق عمل المشروعفمن الناحية المثالية، سيضع ، تعد الدروس المستفادة هي بنك الذاكرة بالنسبة للمؤسسة
عند دخول المشروع مرحلة  في المشروع بأكمله. رئيسةيتعقب الدروس المستفادة فور حدوثها، أو على األقل في نقاط التقييم أو المعالم ال

لة بشكل  كاف  اإلنهاء، من المهم التأكد من أن الدروس المستفادة المتعلقة بالمشرو ويتم إيداعها إلى فرق ويسهل الوصول إليها ع مفص 
تحتاج إلى تنظيمها وتحديد أسمائها بشكل صحيح   (وهذا يعني أن جميع الملفات )سواء كانت نسًخا مطبوعة أو رقمية، التنظيم والبرنامج

 لتسهيل قدرة اآلخرين على الوصول إليها. 

وضع عملية لضمان استخدام الدروس المستفادة من المشروع داخل   ينبغيومع ذلك، ال يكفي مجرد تقديم الدروس المستفادة وحفظها، بل 
إذا كان مشروعك يقع تحت مظلة أحد البرامج، يمكن استخدام الدروس المستفادة على مستوى البرنامج للمساعدة في اإلبالغ   المؤسسة.
 في المشاريع األخرى التي تجري في إطار هذا البرنامج.  مسائلالمشروع في المستقبل ولضمان عدم تكرار البتصميم 

 

عالوة على ذلك، من األهمية أن يوزع مدير المشروع الدروس المستفادة على من يمكنهم االستفادة منها، حيث ستواصل المؤسسة تكرار  
وغالبًا ما تهتم   ر لمتابعة مشروع مماثل دون وضع نظام للتعرف على نهاية تعلم المشروع.في كل مرة يتم فيها اتخاذ قرا مسائلنفس ال

األخرى التي   مشاريعالجديدة من التعلم الذي تولده ال  مشاريعالجهات المانحة بضمان نشر التعليم في جميع أنحاء القطاع لضمان استفادة ال
ة حاليًا تقارير التقييم وتوجد قواعد بيانات تتضمن اآلالف من تقارير التقييم من العديد من  وغالبًا ما تنشر المؤسسات غير الحكومي لوها.و  مَ 

 المؤسسات المختلفة.

إلى حدوث تغييرات أو تقديم   مسائلحيث إنه غالبًا ما تؤدي ال  أداة رائعة الستخدامها في عملية الدروس المستفادة. مسائل ويعد سجل ال
وإدراج عمود بالدروس المستفادة طريقة رائعة لبدء عملية التفكير  مسائلويعد تعديل سجل ال، دم حدوثهتفسير لسبب حدوث شيء ما أو ع

 . مسائلفي ال

  

 ي الدروس المستفادة والتعاون القطاع

بال شك هناك تردد في مشاركة المعلومات بين المؤسسات، وعادة ما يكون ذلك بسبب المنافسة على التمويل وبيئة عدم الثقة 
العامة. ومع ذلك، فإن مشروعنا ومؤسساتنا ال يمكن أن يكون لهما تأثير كبير بمفردهما، وهذا يتطلب عمل مجموعة متنوعة 

 هم. من المؤسسات وأصحاب المصلحة وتعاون

كما يوفر تبادل الدروس المستفادة مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مجموعات القطاعات أو   
المؤسسات العاملة في مجاالت مواضيع مماثلة، أساسًا قويًا لضمان أن تعمل جميع المشاريع ضمن مجال الموضوع هذا على  

 تحقيق هدف مشترك والعمل معًا لتحقيق هذا الهدف.
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مرجع 
 المسألة

القائم بإعداد  
 التقرير

 الوصف 
تاريخ إعداد  
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تاريخ  
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تاريخ  
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 المعد ل  مسائلسجل ال - 40الجدول 

حيث يعد استخدام عملية بوابة القرار طريقة رائعة  ، تحصيل الدروس المستفادة طوال مدة المشروع وتجميعها عند إنهاء المشروع ينبغي
 العملية أقل غلبة مع إنهاء المشروع. لضمان تحصيل الدروس المستفادة طوال جميع مراحل المشروع وجعل 

وهو نشاط تعليمي بسيط وسريع ومتعدد   هناك أداة أخرى رائعة يمكن استخدامها للتعلم بنهاية المشروع وهي "المراجعة ما بعد العمل".
عة متنوعة من  االستخدامات يمكن استخدامه لتحديد الدروس والمعارف الناشئة عن المشروع وتسجيلها وذلك من خالل إشراك مجمو 

   في العصف الذهني والمناقشة. أصحاب المصلحة

 

 

 

 

 المراجعة ما بعد اإلجراء   - 46الشكل 
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حيث يتم أثناء المراجعة طرح األسئلة التي تساعد المشاركين على فهم ما تم   تعد مراجعات ما بعد اإلجراء واضحة نسبيًا للتنظيم والتنفيذ.
 التخطيط له مقابل ما حدث بالفعل: 

 ماذا فعلنا؟ ✓
 ماذا حققنا؟ التركيز على الحقائق أكثر من اآلراء. ✓
 ما الذي حدث جيًدا؟ مرة أخرى، انظر إلى الحقائق. لماذا سارت األمور بشكل جيد؟ قارن الخطة بالواقع. ✓
   يد؟يكون أفضل؟ قارن الخطة بالواقع. ما الذي منعنا من فعل المز  قدماذا كان   ✓
 نتعلم من هذا؟  قدماذا  ✓

حيث يهدف تسهيل المراجعة إلى أن  ، تتمثل ميزة مراجعة التعلم في إمكانية جمع معلومات مفيدة بسرعة نسبية ودون إنفاق موارد كبيرة
المتعلقة بالعمليات أو السياسة أو  فالهدف األولي هو اإلبالغ بالقرارات ، يكون سريعًا ومنفتًحا وال يركز على التفكير العميق والمناقشة

 المتعلقة بالتدخالت المستمرة أو المستقبلية للبرنامج. ستراتيجيةاإل

 

 

 

 

 

 جودة عملك تظهر في طريقة إنهائك للمشروع – تأمالت في إنهاء المشروع 

إلى مشاريع أخرى،  قد يتم إنهاء المشروع بصورة فوضوية، حيث قد يكون أعضاء الفريق في مرحلة المغادرة أو االنتقال 
 وقد تبدأ المشاريع الجديدة بينما ينتهي أحدها، وغالبًا ما تحدث أزمة في إنجاز جميع اإلجراءات الختامية في مشروع  ما. 

األهم هو القيام بعمل ال تشوبه شائبة تحدد المشروع وتقوم بإعداده والتخطيط له وتنفيذ األنشطة، ولكن إذا قمت بإنهاء  
بصورة سيئة، فهذا هو ما ستتذكره. وهذا ما يحدث بصورة خاصة في التقارير والتوثيق النهائي للمشروع وكذلك  المشروع 

 في التقييم والدروس المستفادة.

من المفيد التخطيط لجميع األنشطة خالل هذه المرحلة للتأكد من أن أنها مكتملة وجيدة، حيث تشمل خطة التنفيذ الشاملة  
أي عملية تسليم قد تتم، فأنت ال تريد أن تكون هذه األنشطة مخصصة، وتريد أن تكون مدروسة بعناية  إجراءات اإلنهاء و

 وشاملة ومقصودة، وأال يتم ذلك بسرعة فقط لتلبية متطلبات االمتثال. 

ت والموارد ال يمكن اعتبار مشروعك جيًدا إال عند انتهائه، لذا خطط لإلنهاء من المراحل المبكرة وقدم ما يكفي من الوق
 للتأكد من أن جميع األنشطة يمكن إنجازها.
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 Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية . مبادئ 3القسم 

إطاًرا لهيكلة إدارتنا للتدخالت. وكما هو موضح  فيوف ِر مع المشروع، المقاربة التي نتعامل بها إن المبادئ هي الدليل الذي نسترشد به في 
مبادئ إلدارة المشاريع: الحوكمة الجيدة  خمسة  Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية بإيجاز في المقدمة، يحدد 

 والتشارك والشمول والتكامل والقدرة على التكيف.

 

 لمشاريع : مبادئ إدارة ا 47الشكل 

 . إدارة مشاريع التنميةيتم عرض مبادئ إدارة المشاريع في هذا القسم من دليل 

 

 

 

 

مبادئ إدارة 
المشاريع

الحوكمة الجيدة

التشارك

التكاملالشمول

التكيف
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 مبدأ الحوكمة الجيدة 3-1

 

 ما مبدأ الحوكمة الجيدة وما أهميته؟  3-1-1

تخدم حوكمة المشروع العديد من المقاصد  ، ، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى الوضوح والدقةإدارة المشاريعتعد حوكمة المشروع جزًءا مهًما من 
 صنع القراربشكل كبير في كيفية  أصحاب المصلحةوتتطلب مكونات مبدأ الحوكمة الجيدة أن يفكر  التي تعتبر حيوية لنجاح المشروع.

 وع.داخل المشر

  مدراءحيث قد يكون المصطلح غامًضا للغاية ومثبطًا ل، ويكمن جزء من تحدي تنفيذ المشروع بحوكمة جيدة في فهم معنى اإلدارة الجيدة
 أن يكون لديهم هيكل حوكمة لكنهم غير متأكدين من كيفية القيام بذلك. ينبغيبقدر علمهم بأنه  أصحاب المصلحةالمشاريع و

 التي يتفاعل بها هيكل الحوكمة مع مدير المشروع والمشروع نفسه بما في ذلك:  هناك العديد من الطرق

 ضمان االلتزام التنظيمي والمساءلة للمشروع.  •

بما يتجاوز حدود التحمل المتفق عليها مع مدير   (أو التقويم أو غيرها موازنةتحديد التغييرات المقترحة للمشروع )النطاق أو ال •
 المشروع. 

 شروع وتوفير الموارد والتوجيه والبصيرة حسب االقتضاء.اإلشراف على الم •

 . إن لزمإلنهاء المشروع  صنع القراررصد الجدوى المستمرة للمشروع و •

، ال سيما بشأن المسائل التي تتجاوز نطاق سيطرة مدير  إدارة المشاريعالدعم وتقديم المشورة إلى مدير المشروع بشأن   •
 المشروع. 

 في المشروع. أصحاب المصلحةضمان إدراج مجموعة متنوعة من وجهات نظر  •

 الدفاع عن الدعم التنظيمي والموارد الالزمة للمشروع. •

 ضمان "سيطرة" المؤسسة على عملية المشروع ونتائجه. •

كما توفر ، كل الحوكمةفي إطار محدد في هي صنع القراريكون للمشروع المدار جيًدا حدود وسلطات واضحة لمدير المشروع لضمان 
 طوال مدة المشروع.  إليها الحوكمة الجيدة أيًضا شبكة من الدعم تشتد حاجة مدير المشروع

 "سرعة صنع القرار هي جوهر الحوكمة الجيدة". 

 بيوش غويال -
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 الحوكمة الجيدة والتحديد والتعريف  3-1-2

 اللجنة التوجيهية ومجلس اإلدارة، والراعي، 

ع هياكل الحوكمة سيكون األنسب  انوأفي دراسة أي  - المصلحةأصحاب بالتعاون مع  - فريق عمل المشروعخالل هذه المرحلة، يبدأ 
هل راعي المشروع هو   بالنظر إلى الموارد والسياق الذي سيعمل فيه المشروع. هل لديك الموارد الالزمة للجنة توجيهية أو مجلس إدارة؟

   األكثر مالءمة؟

 التوافق مع البرنامج، هيكل الحافظة 

أن يكون مدير المشروع على دراية  جبيكما ، الموضحة على مستوى البرنامج والحافظة ستراتيجيةأن يتماشى المشروع مع اإل جبي
في الحوكمة خالل مرحلة التحديد   أصحاب المصلحةالشاملة، حيث تضمن المدخالت المقدمة من  ستراتيجيةمة المشروع لإلءبكيفية مال

 أفضل ويوفر أيًضا نظرة ثاقبة قيمة في تحديد معالم المشروع.  يات بشكلستراتيجوالتعريف أن يتالءم المشروع مع هذه اإل 

 الحوكمة الجيدة واإلعداد  3.1.3

 هيكل الحوكمة 

حيث يتم خالل مرحلة اإلعداد وضع العصف  ، ينبغي التفكير في العصف الذهني بشأن نوع هيكل الحوكمة خالل مرحلة التحديد والتعريف 
تضمين هيكل الحوكمة في ميثاق المشروع الذي تم تطويره   ينبغيكما  به. أصحاب المصلحةغ الذهني في هيكل رسمي ويتم بعد ذلك إبال

 خالل هذه المرحلة. 

 حدود التحمل في المشروع 

مستويات تحمل المشروع  - التحديد حدود التحمل لتحديد المعايير التي يكون تنفيذ المشروع فيها مقبو ينبغيأثناء مرحلة إعداد المشروع، 
ومع ذلك، إذا لم يكن هناك مجلس إدارة،   تحديد حدود التحمل والموافقة عليها من قبل الهيكل اإلداري للمشروع. ينبغيكما ، يةاإلجمال

وإذا رأى مدير المشروع في أي وقت خالل رصد المشروع  ، فسوف يتعين تحديد حدود التحمل من قبل راعي المشروع أو الجهة المانحة
   استشارة هيئة حوكمة المشروع. ينبغيلتحمل، أنه قد يتم تجاوز مستوى ا

 الحوكمة الجيدة والتخطيط  3-1-4

 التواصل 

أن يتواصل وموضوع التواصل ومع من يتم التواصل   ينبغيخطة تواصل تحدد من فتُوَضع  ؛الأن يكون التخطيط متوازنًا وشام ينبغي
   ومتى يتم التواصل.

في سياق   مثال ذلك:ف التواصل المناسبة فيما يتعلق بحجم المشروع وتعقيده. ستراتيجيةجزء من علم التواصل الجيد هو التحديد الدقيق إل
أما في سياق  قد تتداخل مع أنشطة المشروع األخرى.تصبح ممارسات التواصل الرسمي بشكل مفرط عبئًا إداريًا و قدمشروع صغير، 

والفرص   مسائل مشروع كبير، يمكن لممارسات التواصل غير الرسمية أو المخصصة أن تحول النجاح بسرعة إلى كارثة إذا تم تجاوز ال
 المهمة وتنفيذها من خالل إهمال خطط التواصل. 
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 بوابات القرار

وفي مشروع يخضع  رار الرسمية لضمان استمرار تنفيذ المشروع الصحيح بالطريقة الصحيحة.أثناء التخطيط، يتم إعداد بوابات الق
مدير المشروع وضع نقاط  علىحيث ، في عملية بوابة القرار أصحاب المصلحةكمة جيدة، يتم مشاركة مجموعة من وجهات نظر ولح

مراجعة تحليل   ينبغي مثال ذلك:و ة" من خالل بوابات القرار.محددة في المشروع تتم من خاللها مراجعة العديد من العمليات "المباشر
حيث يضمن تخطيط بوابات القرار    وميثاق المشروع وتحديثها ومراجعتها وتنقيحها وفقًا لسياق المشروع. أصحاب المصلحةالمخاطر و

 المناسب.  المناسبة في الوقت أصحاب المصلحةهذه، بالتعاون مع الحوكمة، حدوثها بشكل أفضل وأن يشارك 

 تخطيط المخاطر 

أن يشتمل جزء من تحليل المخاطر على درجة تحمل المخاطر في  ينبغيكما ، يعد تخطيط المخاطر أمًرا بالغ األهمية لعملية إدارة المخاطر
خالل مرحلة التخطيط مع حوكمة  معًا كما يوفر العمل  أن يحدد مدير المشروع مستويات السلطة للمخاطر المختلفة وردودها بوضوح.

المرحلة مساًرا تم تحديده بشكل أوضح إذا  المشروع لتحديد المخاطر التي تتجاوز مستويات حدود التحمل والتخطيط لتلك المخاطر في هذه 
 في أي وقت في المشروع.  مسائلكانت هذه المخاطر تشكل  

 الحوكمة الجيدة والتنفيذ  3-1-5

 المسألة وإدارة المخاطر

صنع ل ل ضبط حدود التحم مسائلجزء من إدارة ال يحتاجحيث ، في المشروع خالل مرحلة التنفيذ أثناء تنفيذ األنشطة مسائلتحدث معظم ال
مدير المشروع على تحديد نوع االستجابة أو   هذه  وتساعد معرفة حدود التحمل لة.سأأن يصبح م ينبغيبشأن المخاطر إذا كان  القرار

 التصعيد المطلوب. 

الفعل في وقد تظهر مخاطر جديدة، وقد تتغير المخاطر التي تم تحديدها ب، خاصة خالل مرحلة التنفيذ -وعالوة على ذلك، تتغير المخاطر 
 أن تكون عملية تحليل المخاطر متكررة. ينبغيتأثيرها واحتمالية حدوثها، لذلك 

 

 السيطرة على التغيير 

أما في المشروع الذي يخضع  ، سواء كان ذلك تغييًرا بسيطًا أو تغييًرا كبيًرا -دائًما إلى حدوث تغيير ما في المشروع  مسائلتؤدي ال
   في المشروع. أصحاب المصلحةمثلث القيد الثالثي ومختلف  فيتغييرات أثر الللحوكمة الجيدة، يتم تقييم 
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حيث يعد التواصل بشأن هذه التغييرات شديد ، كون الوحيد لمشروع يخضع إلدارة جيدةومع ذلك، فإن عملية التغيير الفعلية ليست هي الم
   األهمية، خاصة أنه من المحتمل أن يؤثر التغيير على جانب واحد على األقل من مثلث القيد الثالثي.

 الحوكمة الجيدة واإلنهاء  3-1-6

،  المشروع، والتي ينبغي أن تشمل التوجيه والتعاون مع هيكل الحوكمةيحتاج مدير المشروع إلى التأكد من وجود عملية مؤسسة إلنهاء 
أن تعقب إجراءات اإلنهاء التعاقدي   جبيو أن يتم التخطيط لذلك أيًضا من بداية المشروع والتحقق من صحته أثناء تقدم المشروع. ينبغيو

، وتقع على عاتق مدير المشروع مسؤولية التأكد من اتباع  ديهمل  ة والجهات المانحة ومتطلبات االمتثالمنظمإرشادات ال ،واإلداري والمالي
 جميع اإلجراءات. 

 الدروس المستفادة ومراجعات ما بعد اإلجراء 

 قدحيث تصبح هذه الدروس جزًءا من ذاكرة المؤسسة و، يُعَد تحديد الدروس المستفادة ونشرها أمًرا قياسيًا في مشروع خاضع إلدارة جيدة
   تكون مفيدة لتصميم المشروع في المستقبل.

ونظًرا ألن   تشمل الدروس المستفادة ومراجعات ما بعد اإلجراء أيًضا راعي المشروع أو مجلس اإلدارة أو اللجنة التوجيهية كمشاركين. قد
مساهمة في تحليل أكثر ثراًء الحوكمة لها نظرة فاحصة على المشروع، فقد يكون بإمكانها تقديم منظور مختلف في هذه الجلسات وال

 للمشروع. 

 ميثاق المشروع المصرح به  

ميثاق المشروع المحدث ويوقع عليه باإلضافة إلى أي   -سواء كان راعيًا أو مجلس إدارة  -مع إنهاء المشروع، يتلقى هيكل الحوكمة 
مدة تحديثه طوال  ينبغيحد ثة المتعلقة بالمشروع وأن يحتوي الميثاق على كل المعلومات الم  ينبغيكما ، مستندات متبقية أخرى ذات صلة

 بأكملها.  المشروع

 

 إدارة المخاطر والمسائل والحوكمة الجيدة 

في مشروع نهر دلتا، يتمثل أحد المخاطر في أن الطقس )المطر( سيؤخر حفر الثقوب. ِلنَقُل إن هذا الخطر قد تحول إلى مسألة  
أيام   3أن مدير المشروع لديه مستوى تحمل التخاذ القرارات بما يصل إلى تأخير لمدة  أيام متتالية، و 5وأمطرت السماء لمدة  

في المشروع. ماذا يعني هذا في الواقع؟ نظًرا ألن التأخير أعلى من تحمل مستوى سلطة مدير المشروع، يجب عليه تصعيد 
ستراتيجية االستجابة لها، يمكن اتخاذ قرار المسألة إلى مجلس اإلدارة، وبمجرد أن يستعرض مجلس اإلدارة المسألة ويضع إ

 بشأن كيفية المضي قدًما. 
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 مبدأ التشارك   3.2

 

 ما التشارك وما أهميته؟  3-2-1

  سيكون مدير المشروع الفعال قادًرا على تحديد موعد وكيفية استخدام أساليب اإلدارة التشاركية في المشروع. وبصفتك قائًدا ومديًرا، من
، ووضع رؤية مشتركة أصحاب المصلحةومشاركتهم طوال مدة المشروع بالكامل، وبناء الثقة مع  أصحاب المصلحةالمهم تشجيع مساهمة 

 العمل من أجلها.  مصلحةصحاب ال يمكن أل

تتضمن تقنيات التشارك قدرة واضحة على االستماع ومراعاة وجهات النظر المتنوعة، والقدرة على توظيف القيادة الظرفية ذات الصلة 
قيمة   بالثقافة المناسبة لسياق البرنامج. ويعد العمل بهذه الطريقة هو أفضل طريقة لبناء شعور بالملكية في المشروع، والحفاظ على

 المشروع وأهميته المستمرة. 

 آلتي:تضع األساس ل  مشاريعاإلدارة التشاركية لل

 إدارة التوقعات  •

 لمشروع وتعريفه والتخطيط له لشامل  التحديد ال •

 التواصل بشفافية •

 استدامة المشروع  •

 أصحاب المصلحة إشراك  •

ن بالمشروع يإشراك المرتبط ينبغيمستويات مختلفة من المشاركة في المشروع وفي مراحل المشروع، حيث  صحاب المصلحةيكون أل
يمكن القيام بذلك من خالل التأكد من االستماع لآلراء المناسبة   بشكل كبير واستشارتهم بطريقة تعزز الثقة وتقوي اشتراكهم في المشروع.

على المشاركة واالرتباط، وهذا ال يعني أنه  أصحاب المصلحةلمشروع الذي يتم فيه تشجيع في الوقت المناسب من خالل تهيئة مناخ ا
باإلجماع أو عن طريق اللجنة.   صنع القرارأنه يجب في كل مرة توجد فيها حاجة التخاذ قرار أو  أصحاب المصلحةاستشارة جميع  ينبغي
عددين وإشراكهم في أوقات مختلفة خالل المشروع وإدارة توقعاتهم  المت أصحاب المصلحةمدير المشروع تحديد   علىمن ذلك،  الوبد

 وتوضيح كيفية إسهامهم في تعزيز عمليات صنع القرار.

 التشارك والتحديد والتعريف  3-2-2

روع أن يستخدم مدير المش ينبغي يوفر تحديد المشروع وتعريفه فرصة، في وقت مبكر من عمر المشروع، للبدء في خلق ثقافة المشاركة.
 هذه المرحلة كفرصة لبناء عالقات تمهد الطريق للتواصل والتعاون في المستقبل.

 الُمقاربات التشاركية في هذه المرحلة المزيد من الوقت والموارد، تستفيد النتائج النهائية من المزايا التالية:احتاج  وبينما

 بهم.الفرصة للسيطرة على عملية التطوير الخاصة  صحاب المصلحةتتاح أل •

 سيكون التصميم النهائي للمشروع أقوى.  •

   .أصحاب المصلحةزيادة ملكية المشروع بين  •

 "التعاون هو البداية، واالستمرار في التعاون هو التقدم، أما العمل معًا فهو النجاح".

 - هنري فورد   -
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وتحديد قوتهم وتأثيرهم باستخدام مخطط ڤن،  أصحاب المصلحةمن خالل تحديد  تحليل أصحاب المصلحةوخالل هذه المرحلة أيًضا، يبدأ 
 أن يشارك في هذه المرحلة والعملية. ينبغيويوفر هذا الوضوح لمدير المشروع وفريقه من 

 شكلة مجمع البيانات والحاجات وتحليل ال

ففي حين ليس  ، مشروعنظرة أكثر شمولية للإلى  (لشاك مالوأثناء جمع البيانات وتحليل الحاجات )يؤدي اكتساب وجهات نظر مختلفة 
وإشراكهم في األوقات   أصحاب المصلحةمطلوبًا إشراك كل طرف معني في كل عملية، ينبغي أن يكون مدير المشروع قادًرا على تحديد 

   المناسبة خالل المشروع.

 التقديرات المبدئية 

ق القتراح المشروع ولفهم متطلبات المشروع بشكل  يتم وضع التقديرات المبدئية خالل هذه المرحلة، وذلك في المقام األول كنقطة انطال
حضر  أمبدئية لالقتراح،  موازنةعند وضع  مثال ذلك: وأعضاء الفريق. أصحاب المصلحةوللقيام بذلك بشكل جيد، ينبغي إشراك ، أفضل

راك قسم الموارد البشرية الستكشاف ين، قم بإشتقني خبراءَ  يحتاجإذا كان المشروع  الفريق المالي للمساعدة في تحديد التكاليف المطلوبة.
عالوة على ذلك، إذا كان مشروعك تحت مظلة  مدى توفر الخبراء التقنيين في السوق والوقت الالزم لتوظيف هؤالء الموظفين وتعيينهم.

 استشارة مدير البرنامج في هذه المرحلة أيًضا.  ينبغيالبرنامج، 

 التشارك واإلعداد  3-2-3

حيث يتم خالل هذه المرحلة تحديد  ، بصورة متزايدة واستخدام ُمقاربة تشاركية أصحاب المصلحةتوفر مرحلة اإلعداد الفرصة إلشراك 
 كما يمكن لكل هذه العمليات استخدام ُمقاربة تشاركية. ، هيكل الحوكمة والمخاطر وتطوير ميثاق المشروع وإطالق المشروع رسميًا

 ا تحديد المخاطر وتقييمه

،  أشمليتم تحديد المخاطر وتقييمها بالتفصيل في مرحلة اإلعداد، بحيث يمكن دمج خطة المخاطر بصورة أولية في مرحلة التخطيط بشكل 
مثال   وقد يكون من الصعب للغاية تحديد المخاطر في المشروع بشكل شامل، ولكن يمكن تعزيز هذه العملية من خالل ُمقاربة تشاركية.

وقد توفر ، قد وضعها في االعتبار فريق عمل المشروعإلى مخاطر لم يكن  (في تحديد المخاطر وتقييمها)راك المستفيدين قد يؤدي إش ذلك:
وبالمثل، قد يكون   نظرة ثاقبة للمخاطر من منظورها أيًضا. MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم أو فرق سلسلة اإلمداداإلمداد 
يات أكثر مالءمة لالستجابة للمخاطر ألن لديهم معرفة أكبر بكيفية تأثير المخاطرة إستراتيجن على وضع هؤالء قادري أصحاب المصلحة

 . أصحاب المصلحةعلى المشروع. حيث يتمثل الهدف من ذلك في أن تشمل عملية المخاطرة الشاملة مشاركة مجموعة متنوعة من 

 إطالق المشروع 

للتأكد من الوضوح بشأن المشروع، وإدارة التوقعات، وتشجيع المشاركة   أصحاب المصلحة يمثل إطالق المشروع فرصة للجمع بين جميع
 قد يكون اإلطالق أيًضا فرصة لمشاركة ميثاق المشروع، الذي يوفر وصفًا للمشروع بشكل موجز.  في المشروع.
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 التشارك والتخطيط  3-2-4

حيث تتضمن خطة التنفيذ مستندات متعددة تُستخدم لتوجيه مدير المشروع وفريقه  ، للمشروعيلزم القيام بالكثير من العمل للتخطيط الشامل 
  خالل عملية التنفيذ.

 تخطيط الجدول

وتعد هيكلية تقسيم العمل هي األداة المستخدمة لتحديد نطاق المشروع والمنتج  ، يعتمد أساس تخطيط الجدول على تحديد نطاق شامل للعمل
إذا كنت تعمل مع الشركاء   مثال ذلك: من خالل إشراك من سيقومون بالعمل في تعريف النطاق. كفاءةلك بشكل أكثر للمشروع، حيث يتم ذ

 المنفذين، تأكد من إشراكهم في تفصيل األنشطة وال تنَس تضمين كل النطاق المطلوب إلكمال جميع أنشطة المشروع.

مرة أخرى، قد يكون لدى أولئك الذين سيقومون   .بشكل أدق ومواردها طةألنشوقت ا أيًضا إلى تقدير أصحاب المصلحةتؤدي مشاركة 
 بالعمل فكرة أفضل عما سيكون مطلوبًا إلكمال أنشطة المشروع بشكل فعال.

 تخطيط االستدامة 

الل إشراك  بصراحة، يتم ذلك من خ  كيف يمكننا وضع خطط االستدامة ذات الصلة؟ ا إذً  يتم التركيز بشكل كبير على استدامة التدخالت.
 اآلتي:في تخطيط االستدامة إلى  ةيؤدي اتباع ُمقاربة تشاركي  في التخطيط لالستدامة. أصحاب المصلحة

 جعل الخطط أكثر صلة ودقة.  .1

 المساعدة في تحديد أي فجوات تحتاج إلى معالجة قبل إنهاء المشروع.  .2

 وتحفيزهم للحفاظ على الغايات أو المنتجات أو الخدمات.  أصحاب المصلحةتشجيع اشتراك  .3

 الذين قد يتحملون مسؤولية النشاط والغايات والخدمة والمنتج وما إلى ذلك بمجرد إنهاء المشروع.  أصحاب المصلحةبناء قدرات  . 4

 التشارك والتنفيذ  5-2-3

والكثير من األنشطة، حيث تُعد العملية التكرارية   أصحاب المصلحةيحتاج التنفيذ وقتًا ديناميكيًا في المشروع، مع مشاركة العديد من 
الفرق  تتعقب . عندما أصحاب المصلحةالمشاريع ضمان المشاركة الكاملة لجميع  مدراءفيه على  جبيللتخطيط والتنفيذ هي الوقت الذي 

، يكون مدير المشروع مجهًزا بشكل أفضل لتخصيص الموارد وتحديد أولويات األنشطة وإدارة  باتساقددة وتتواصل العمليات المح
 المخاطر.

 السيطرة على تغيير المشروع 

تقييم  المراقبة واللذا يعتمد مدير المشروع على المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل عملية ، قد يلزم إجراء تغييرات أثناء التنفيذ
في   وإدارة المسائل، من بين أمور أخرى، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء أي تغييرات في المشروع. MEALوالمساءلة والتعلم 

، التغيير على السيطرةفي عملية  أصحاب المصلحةأيًضا تضمين وجهات نظر  ينبغيأن تكون القرارات مستنيرة بالبيانات،  ينبغيحين 
أصحاب  يمثل  التغيير في تقييم نوع التأثير الذي سيحدثه التغيير على المشروع ومثلث القيد الثالثي. السيطرة علىويتمثل جزء من 

  جزًءا كبيًرا من المشروع وينبغي أيًضا مراعاة أي تأثير عليهم. المصلحة
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 بوابات القرار 

فإذا كنت  ، والمشاركة في صنع القرار في المشروع أصحاب المصلحةراك بوابات القرار هي النقاط المثلى في المشروع حيث يمكن إش
 اآلتي: في أصحاب المصلحةتستخدم التخطيط المرحلي، فستكون بوابات القرار هذه بنهاية كل مرحلة وستكون فرًصا كبيرة إلشراك 

إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تغييرات، وتحديث  مراجعة المعلومات والبيانات حتى موعد التغيير، وتقييم مسوغات المشروع، وتحديد ما 
 جميع الوثائق الحية للمشروع. 

ووضع   أصحاب المصلحةإذا لم يكن التخطيط المرحلي جزًءا من مشروعك، فال يزال بإمكانك استخدام بوابات القرار كأداة إلشراك  
 األسبقية التخاذ القرار ومراجعته في المشروع.

 ي التخطيط للمشروع التكرار

المناسبين   أصحاب المصلحةمن المحتمل أن يتم التخطيط على مراحل وتخطيط الموجة الدارجة خالل مرحلة التنفيذ، حيث يزيد وجود 
 هل األشخاص الذين يقومون بالعمل يشاركون في التخطيط؟ على الطاولة أثناء هذه العملية من دقة ومصداقية خطط التنفيذ الخاصة بك. 

والفرق األخرى  سلسلة اإلمدادسلسلة اإلمدادوالموارد البشرية و  MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم كافية من هل تلقيت ردود فعل 
 حول الوضع على أرض الواقع؟

 التشارك واإلنهاء  3-2-6

تم تسليم األنشطة أو الخدمات  حيث سيفيد ذلك بشكل خاص إذا ، أن يكون اإلنهاء أيًضا تشاركيًا ينبغيمثل المراحل األخرى في المشروع، 
وإبالغهم طوال دورة حياة المشروع، فال ينبغي أن تكون هذه   أصحاب المصلحةوإذا تمت استشارة ، أو المنتجات بمجرد اكتمال المشروع

   مشاركتهم خالل عمليات اإلنهاء.  أصحاب المصلحةإشراك  إستراتيجيةأن تتضمن  ينبغي المرحلة مفاجئة.

 ة ومراجعة ما بعد اإلجراءالدروس المستفاد

يمكن إثراء الدروس المستفادة ومراجعات ما بعد اإلجراء من خالل ُمقاربة تشاركية، ودراسة مكونات المشروع من خالل عدسات مختلفة 
 وتوفير رؤية يمكن استخدامها في تصميم المشروع في المستقبل.

 حدث إنهاء المشروع /اجتماع 

يكون االجتماع أو الحدث بسيطًا أو   قد دث الذي يقر باإلنهاء الرسمي للمشروع جزًءا من إجراءات اإلنهاء.أن يكون االجتماع أو الح ينبغي
الذين   أصحاب المصلحةخياليًا، والمهم هو تسليط الضوء على ما تم إنجازه خالل المشروع والتحديات واالعتراف رسميًا بالعالقات و

 ساهموا في المشروع.
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 الشمول مبدأ  3-3

 

 وما أهميته؟ الشمول ما مبدأ  3-3-1

والقيادية  ستراتيجيةأن تجمع بين المهارات اإل يحتاجكمدير للمشروع، تكون مسؤوليتك األولية هي اإلدارة الشاملة للمشروع، وهو ما 
   عن تشكيل وتوجيه ودعم األنشطة التي ستتم خالل المشروع. الوالتقنية، وتتطلع إلى التفاصيل، وتكون مسؤو

الموارد للتسليمات هي مهارة ينبغي تطبيقها في جميع مراحل المشروع، حيث يضمن مدير  وتُعد القدرة على تحديد وتخطيط وتسلسل
طريقة  المشروع، أثناء انتقال المشروع عبر المراحل، أن يتم نقل التعلم من مرحلة واحدة إلى المرحلة التالية، وبناء وإعادة إنفاذ المشروع ب

 تستجيب لبيئته الداخلية والخارجية. 

تتضمن اإلدارة الشاملة للمشروع تطبيق الصرامة واالهتمام على قدم المساواة لكل مرحلة من مراحل المشروع، وضمان   وفي جوهرها، 
 وتوثيقها على نحو فعال.  (تسليم جميع مكونات المشروع )المباشرة وغير المباشرة

وإذا لم يتم إشراك الفرق وكانت الوثائق غير مكتملة،  يلزم أن يعمل مدير المشروع في بيئات ديناميكية ومتغيرة باستمرار والتنقل فيها، 
 يزداد احتمال تفويت أجزاء مهمة، مما يعرض المشروع للمخاطر واإلخفاق.

تتطلب اإلدارة الشاملة للمشروع أن يكون لدى مدير المشروع القدرة على تحديد جميع األعمال المباشرة وغير المباشرة للمشروع وإدارتها  
ومصالحهم   أصحاب المصلحةي أيًضا ُمقاربة أساسية للتغلب على أوجه عدم اليقين والقدرة على موازنة توقعات بطريقة كلية، وه

من مدير المشروع أن يفكر في األمام ويتسم بالمرونة في   يحتاجومشاركتهم. بشكل أساسي، تعتبر اإلدارة الشاملة للمشروع بمثابة تالعب 
 مراحل هذه العملية. ه، مما يضمن عدم إسقاط أي من مقاربت 

على مدير المشروع التأكد من أن فحص االعتبارات المتعلقة بما هو مطلوب من جميع جوانب المشروع ودمجها لتحقيق  جبيللقيام بذلك،  
 النتائج المرجوة. 

 المبدأ الشامل والتحديد والتعريف  3-3-2

أثناء مرحلة التحديد والتعريف، يتم تحديد مخطط المشروع من خالل تحليل المشكلة والحاجات والسياق وما إلى ذلك، حيث تعمل المبادئ  
وعملية جمع   أصحاب المصلحةالشاملة والتشاركية جنبًا إلى جنب خالل هذه المرحلة ويتم تحديد الحاجات من خالل عملية تشاورية مع 

  ية.البيانات الثالث

 تحليل أصحاب المصلحة تحديد و

أصحاب  كما يضمن تحديد أكبر عدد ممكن من ، صحاب المصلحةالقيام بعملية تحديد وتحليل شاملة أل ينبغيعند وضع إطار المشروع، 
العملية أيًضا   وتوفر هذه أثناء المشروع. صحاب المصلحةأكثر إشراكًا أل إستراتيجيةوتقييم قوتهم وتأثيرهم في المشروع وجود  المصلحة

بشكل استباقي خالل   أصحاب المصلحة، ووضع األساس لمشاركة كفاءةوإدارة التوقعات بشكل أكثر  أصحاب المصلحةعالقات أقوى مع 
 المشروع. 

 قبل كل شيء، فاإلدارة هي ممارسة تلتقي فيها الفنون والعلوم والحرف".

 هنري منتزبرغ  -
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 تحليل الحاجات 

عمل المشاريع في ومع ذلك، ال ت قد تكون الحاجات داخل المجتمعات واسعة ومعقدة، وهو السبب في أن التحليل الشامل للحاجات مفيد.
   فراغ، وتتطلب أن يتضمن التحليل عناصر من البيئة الخارجية واألولويات التنظيمية والبرنامجية الداخلية وكذلك قدرة الفريق.

 المبدأ الشامل واإلعداد  3-3-3

 تحليل المخاطر والتخطيط 

  ينبغي وإدارة جميع المخاطر المرتبطة بالمشروع. كمدير للمشروع، ستحتاج إلى وضع أنظمة وعمليات شاملة لتحديد وتحليل ومراقبة
   تحديد مستويات حدود التحمل إلدارة المخاطر في التحديد والتعريف وإدراجهما في ميثاق المشروع، وهو ناتج من مرحلة اإلعداد.

مدير المشروع أيًضا تحديد النقاط في المشروع التي سيتم فيها إعادة تقييم المخاطر لتحديد ما إذا كانت هناك مخاطر جديدة قد   على
يتيح تحديد هذه العملية في مرحلة اإلعداد  يات االستجابة صالحة وممكنة.إستراتيجظهرت، وتغير تأثير المخاطر واالحتمال، وما زالت 

 ط المخاطر في عملية التخطيط. إمكانية دمج تخطي

 المبدأ الشامل والتخطيط  3-3-4 

أي كم عدد المرات التي تسبب فيها التوظيف أو التوريد أو ، يحتاج تخطيط المشروع إلى دمج العمل المباشر وغير المباشر للمشروع
أكثر مما كان متوقعًا، ولكن قد يكون ذلك أيًضا ألن هذه  قد يكون هذا بسبب أن هذه العمليات استغرقت وقتًا  تأخير مشاريعك؟في اإلبالغ 

سيقومون  الذين  أصحاب المصلحةبما في ذلك العمل المباشر وغير المباشر، وإشراك  األنشطة لم تدرج كجزء من عملية تخطيط شاملة.
 . أشملوخطط تنفيذ  أدقباألنشطة سيؤدي إلى تقديرات 

 خطة التنفيذ 

باإلغراء العتقاده أن المستندات التي تم وضعها أثناء مرحلة التحديد والتعريف )اإلطار المنطقي، اقتراح   بينما قد يشعر مدير المشروع
فقد تمت كتابة اإلطار المنطقي واقتراح المشروع لمقاصد ، كافية لتحديد نطاق المشروع، إال أن هذا ليس هو الحال بالتأكيد (المشروع، إلخ

ة بشكل خاص فيما يخص تحديد المنطق المبدئي للمشروع وإقناع الجهات المانحة بالمشروع، إال أنه ليس مميزة للغاية. ففي حين أنها قوي
  مصمًما لتوجيه الفريق أثناء تنفيذ المشروع.

توخي الحذر  ينبغيقبل بدء العمل الفعلي في المشروع، يحتاج مدير المشروع إلى التحقق من أن نطاق المشروع شامل ومفصل. كما 
التفاصيل المتعلقة بالتوريد والتنسيق والتواصل  مثال ذلك:إدراج المعلومات المتعلقة بالعمل غير المباشر للمشروع في النطاق.  لضمان

 . والموارد البشرية وإعداد التقارير وإدارة المخاطر
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 المبدأ الشامل والتنفيذ  3-3-5

 إدارة مكونات المشروع 

وقد تكون هذه المسائل والتحديات مشتتة، ولكن مع التركيز على األجزاء األخرى من  ، المسائل والتحدياتأثناء التنفيذ، تحدث الكثير من 
على مدير المشروع خلق بيئة داخل المشروع يتم فيها حساب جميع جوانب المشروع  جبيالمشروع التي تحتاج إلى إدارة أثناء التنفيذ. 

عن  المسؤولية في النهاية  يتحملتفويض بعض المهام واألنشطة، إال أن مدير المشروع وبالرغم من أنه سيتم ، وإدارتها بشكل مناسب
 عليه إدارة جميع مكونات المشروع بشكل شامل.  جبيالمشروع وبالتالي 

 مراقبة المخاطر والمراجعة والتحديث 

وع مقارنةً بالمؤشرات في كل مستوى من  تقدم المشرتعقب على  MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم بينما يركز اهتمام خطة 
تنطوي مراقبة  .مدة المشروعمخاطر المشروع طوال  تعقب أيًضا  فريق عمل المشروععلى  جبيمستويات اإلطار المنطقي للمشروع، 

احتمال حدوث خطأ ، على إجراء مسح مستمر لبيئة المشروع وتوقع MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم المخاطر، مقارنةً بمراقبة 
ويحتاج مدير المشروع إلى إجراء مسح مستمر وشامل للمخاطر التي تنطوي على إمكانية تهديد   ما، أو عدم حدوثه كما هو مخطط له.
 طوال حياة المشروع.  كفاءةنجاح المشروع وإدارة هذه التهديدات ب

 المبدأ الشامل واإلنهاء  3-3-6

يع األنشطة بشكل رسمي وشامل، لذا من المهم تحديد الوقت والتخطيط ألنشطة اإلنهاء بما  مدير المشروع مسؤول عن ضمان إنهاء جم
يقلل من الفوضى واإلجهاد المرتبطين بهذه المرحلة وهو جزء من اإلدارة الشاملة للمشروع. عالوة على ذلك، يُعَد ضمان إنهاء جميع  

 سة.جوانب المشروع بشكل شامل هو أفضل وسيلة لحماية سمعة المؤس 
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 مبدأ التكامل  3-4

 

 ما مبدأ التكامل وما أهميته؟  3-4-1

إلى ضمان تنسيق جميع جوانب المشروع بحيث يمكن تحقيق النتائج والغايات والمساهمة في تحقيق هدف   ةمتكامل مقاربةيؤدي تطبيق 
 . ُمت سقالمشروع، لذا فإن التكامل هو العملية التي يتم من خاللها الجمع بين عدد من العناصر المنفصلة وتنسيقها لتحقيق كيان 

 التكامل والتحديد والتعريف  3-4-2

 تكامل الفريق 

في ضمان توحيد وتكامل مدير المشروع إلى جانب موظفي دعم المشروع )أي موظفي   إدارة المشاريعتمثل أحد أهم التحديات في ي
سلسلة اإلمدادسلسلة  و MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم الشؤون المالية واألمن والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات و

ينبغي إشراك موظفي الدعم المناسبين في  ، بدء بناء العالقة خالل مرحلة التحديد والتعريف. عند تعريف المشروع ينبغيكما ، (اإلمداد
 وتحديد المهارات وتحديد حاجات التوريد.  موازنةوضع معايير عالية المستوى لل 

 التكامل واإلعداد  3-4-3

 تكامل المخاطر 

ويتضمن ذلك بصورة جزئية استكمال تحليل شامل للمخاطر ، ان استعداد المشروع للمتابعةأثناء اإلعداد، يركز مدير المشروع على ضم
 بحيث يمكن دمجها في عملية تخطيط المشروع.

 التكامل والتخطيط  3-4-4

عندما يدخل المشروع مرحلة التخطيط، يمكن لموظفي الدعم أن يساعدوا بشكل خاص في التأكد من أن مكونات المشروع، مثل نماذج  
مفصلة، وهو ما يضمن أن تكون خطط  موازنةشاملة وال موازنة، صحيحة، وأن تكون التقديرات دقيقة، وأن تكون قائمة بنود الموازنةال

 دقيقة وأن يتم دمج تخطيط التوظيف وتنمية المهارات في خطط المشروع. سلسلة اإلمداد

 وعناصر الجودة في المشروع لوضع خطة تنفيذ دقيقة. موازنةطاق والوقت والأثناء التخطيط، يضع مبدأ التكامل في االعتبار العالقة بين الن

 "االتحاد هو مكمن القوة... عندما يكون هناك عمل جماعي وتعاون، يمكن تحقيق أشياء رائعة". 

 ماتي ستيبانيك -

- 
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 مثلث القيد الثالثي 

)الوقت/التقويم،   رئيسةترتبط جميع جوانب هذا المثلث ومن المستحيل إدارة أحد قيود المشروع ال هل تذكر مثلث قيود المشروع؟
 خرى. دون مراعاة القيود األ (التكلفة/الموارد، النطاق/الجودة

فتأكد من تخطيط متطلبات النطاق والموارد  -أن يتم ذلك في سنة واحدة!"  جبي" -إذا كان لمشروعك قيود زمنية غير مرنة  مثال ذلك: 
   لضمان أن يكون الجدول الزمني واقعي. ()األموال واألفراد والمواد

، عندئذ تدرك أنه من (كالهماأو النطاق أو  موازنةالسواء األخرى ) رئيسةعلى العكس من ذلك، إذا تم إصالح أحد قيود المشروع ال
 المحتمل أن تؤثر هذه القيود على تقويم المشروع.

  في هيكلية تقسيم العمل مع محتويات اإلطار المنطقي للمشروع. رئيسةفئات العمل التتسق مراعاة أن  ينبغي

فقد تكون هناك فئات إضافية من العمل المدرجة في ، تكون غائبة عن اإلطار المنطقي ومع ذلك، تشمل هيكلية تقسيم العمل تفاصيل غالبًا ما
كما تهدف هيكلية تقسيم العمل إلى توفير تفاصيل محددة غالبًا ما تكون مفقودة في  هيكلية تقسيم العمل التي لم تدرج في اإلطار المنطقي.

 اإلطار المنطقي. 

 التكامل والتنفيذ  3-4-5

،  فكر في كل عضو في الفريق كجزء من أحجية ، يكون لموظفي الدعم أهمية بالغة لضمان بقاء المشروع على المسار الصحيح. أثناء التنفيذ
لذا من الضروري أن   فإذا كان هناك جزء واحد من األحجية يتصرف بمفرده وال يتكامل مع األجزاء األخرى، فلن تكون األحجية كاملة.

وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية  MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم ين مع يكون هناك تواصل وتفاعل مستمر
وفرق أخرى طوال مدة التنفيذ لضمان أن تتوافق جميع أجزاء األحجية مع بعضها البعض. من المهم أيًضا ضمان   سلسلة اإلمدادواألمن و

 التكامل مع أي شركاء منفذين، لذلك ال تنَس تضمينهم. 

 التكامل واإلنهاء  3-4-6

 خطة االستدامة 

  ومراعاة  (االستدامة )في نقاط في جميع أنحاء المشروعأن يضمن تكامل االستدامة في جميع أنحاء المشروع التحقق من صحة خطة  ينبغي
   االستدامة. قيتحقتسمح بلتهيئة بيئة  المهمةجميع العناصر 

 الدروس المستفادة والتقييمات 

   أيًضا.تعتبر الدروس المستفادة والتقييمات ذات قيمة في تقييم المشروع ولكن يمكن أيًضا دمجها في الذاكرة البرنامجية والمؤسسية 
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 مبدأ التكيف  3-5

 

 ما مبدأ التكيف وما أهميته؟  3-5-1

يات الوطنية. وباإلضافة إلى ستراتيج، فالمشاريع "تعيش" من خالل البرامج والمحافظ والقطاعات واإلال يمكن إجراء مشروع من الفراغ
ة  ذلك، تتم إدارة المشاريع في سياق النظم التنظيمية وهياكل الجهات المانحة، بما يعني أن هذه هي بيئة التشغيل األوسع للمشاريع. ونتيج

 ، ينبغي أن توضع في االعتبار بدًءا من تعريف المشروع إلى إنهائه.مشاريعالعوامل تؤثر على أداء اللذلك، ونظًرا ألن كل هذه 

على تحليل البيئة واالستجابة حسب   أصحاب المصلحة، يقصد بمصطلح "التكيف" قدرة مدير المشروع وفريقه وإدارة المشاريعفي سياق 
  ات مبدأ التكيف، حيث توفر إطاًرا يمكن للمشروع من خالله االستجابة للبيئة المتغيرة.وتعد المرونة وخفة الحركة من أهم أولوي، الضرورة

 أن يكون مدير المشروع على دراية بالطريقة التي يمكن بها استخدام األدوات للتأكد من أن المشروع أكثر قدرة على التكيف.  ينبغيللقيام بذلك، 

 والمساءلة والتعلم  المراقبة والتقييم

إذا تم إكمالها في   -معلومات والبيانات المستقاة من المراقبة نظرة ثاقبة لمدير المشروع إلى أي مدى يتم تحقيق األنشطة والنتائج توفر ال
توفر البيانات المستمدة من مراقبة المشروع لمدير المشروع   المتفق عليها وبما تحقق الهدف المحدد. موازنةالوقت المحدد وفي حدود ال

مرحاًضا بنهاية المرحلة الثانية وتم بناء   30إذا كان المشروع قد خطط لبناء  مثال ذلك:  الوقت الفعلي عن حالة المشروع.معلومات في 
 مرحاًضا فقط بنهاية المرحلة الثانية، فهذا يُعد بمثابة إشارة حمراء لمدير المشروع مفادها أن هناك خطأ وينبغي استكشافه بشكل أكبر.  15

سواء كان ذلك عبارة عن استبيان للرضا أو مناقشة  ، تقديم مالحظات أثناء المشروع صحاب المصلحةلمساءلة أليتيح وضع آليات ا
لمجموعة تركيز مع المجتمع، حيث تتحقق هذه اآلليات من أن التدخل يحقق الهدف المطلوب للسكان المستهدفين، ويوفر معلومات لمدير 

فما  ، أهم جزء من آليات المساءلة هذه ليس فقط القيام بذلك ولكن أيًضا التعلم منه .لحةأصحاب المص المشروع حول وجهات نظر ومنظور 
كيف يمكن استخدام التعليقات في تخطيط المشروع   أو المراحل المستقبلية للمشروع؟للحاالت الفائدة من المالحظات التي يمكن استخدامها 

ما الدروس التي يمكننا   يمكن استخدامها للتعلم؟ أصحاب المصلحةضوعية من هل كانت اآللية فعالة في تقديم تعليقات مو التكراري؟
   استخدامها للتأثير على تصميم المشروع في المستقبل و/أو كيف يمكننا رفع مستوى التعلم إلى مستوى البرنامج للقيام به؟

ة أو عملية توجد فيها فترات زمنية محددة في المشروع ال يمكن تنفيذ المراقبة والمساءلة في الفراغ، ولكن ينبغي اعتبارها جزًءا من دور
 حيث تتم مراجعة هذه المعلومات وتحليلها لتحسين أو تغيير عناصر المشروع لتحقيق أفضل النتائج بالنهاية.

"األعمال والمساعي البشرية عبارة عن أنظمة... نحن نميل إلى التركيز على لقطات األجزاء المعزولة من النظام. ونتساءل عن سبب  
 عدم حل مشاكلنا العميقة أبًدا".

 بيتر م. سينج  -
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 السيطرة على التغيير المتكامل

فنحن ال نريد إجراء تغييرات بشكل  ، للتغيير بما يصنع الفرقولكن األهم هو الطريقة التي نتعامل ونستجيب بها ، يحدث التغيير، وهذا جيد
إجراؤها وكيفية إجرائها  ينبغيأن يكون هناك هيكل وتقييم يحدد التغييرات التي  ينبغي عشوائي على المشاريع، بل بطريقة مخصصة.

ير مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لضمان  وهنا يتم مراعاة ميزة "السيطرة على التغيير المتكامل"، مع توف، مشاريعوتأثيرها على ال
  إجراء التغييرات المصرح بها والمطلوبة فقط على المشروع.

ومع ذلك، ما يحتاج مدير  ختلف السيطرة على التغيير وفقًا لتعقيد المشروع والمؤسسة ومستويات حدود التحمل لمدير المشروع.تقد 
 اآلتي:التغيير في المشروع كالمشروع إلى ضمانه هو أن تكون السيطرة على 

 من خالل عملية إدارة تغيير رسمية.  دارةمُ  •

 للتأكد من أن اآلثار المترتبة على هذه التغييرات تدرس بدقة في المشروع وعلى مستوى البرنامج.   محللة •

 لتوضيح تأثيرها الكامل على جميع العناصر المتكاملة للبرنامج.  موثقة •

 ين في المشروع.رئيسال صحاب المصلحةأل هاإبالغيتم  •

 بشأن من يمكنه اتخاذ أي قرارات وله مستويات السلطة.  صحاب المصلحةأن يكون هناك تحمل واضح حتى يكون هناك وضوح أل ينبغي

 بوابات القرار

لمراجعة المشروع وتحديد ما إذا   أصحاب المصلحةالقرار فرًصا رسمية وغير رسمية لمدير المشروع وأعضاء الفريق وتوفر بوابات 
وتُعَد   إيقافه تماًما. ينبغيأن يستمر المشروع كما هو مخطط له أو ما إذا كان  ينبغيكانت هناك حاجة إلى إجراء تغييرات أو ما إذا كان 

الزمة  وع "الحية" وإعادة تحليلها ومراجعة المعلومات والبيانات من آليات المراقبة والمساءلة في المشروع إعادة النظر في وثائق المشر
 للبقاء على التكيف في المشروع. 

 قد تشمل بعض األدوات إلعادة النظر في بوابات القرار: 

 تحليل أصحاب المصلحة •

 تحليل المخاطر •

 والتحقق من صحة االفتراضات  إيالء اهتمام خاص للمؤشرات -اإلطار المنطقي  •

 ميثاق المشروع •

 خطة المرحلة /خطة التنفيذ التفصيلية •

نريد أن نضمن أن تكون قراراتنا وتغييراتنا ومرونتنا في المشروع مدفوعة بالبيانات والمعلومات والتحليل، وهذا هو السبب في اعتبار 
ما توجد أي سيناريوهات  اهذا جزء من مبدأ التكيف حيث إنه نادرً  ة".حي  وثائق " إدارة مشاريع التنميةالعديد من األدوات والوثائق في 

على كل شيء بشكل صحيح في البداية وال يحتاج إلى إجراء أي تغييرات أثناء المضي قدًما في   فريق عمل المشروعللمشروع يحصل فيها 
ال يوجد  دة، وال يلزم تقديم تفاصيل إضافية في الخطة.، وال تتطور مخاطر جديأصحاب المصلحةكما أنه نادًرا ما ال يتغير  المشروع.

شيء مخطط له تماًما للمشروع، لذلك نحتاج إلى مراجعة هذه األدوات وإعادة النظر فيها وإعادة تحليلها بينما نتحرك خالل المشروع 
 . صنع القرارلضمان حصولنا على أحدث المعلومات التي ستوجه قدرتنا على التكيف و
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 التخطيط، الفعل، التعلم، عملية المراجعة  - 48الشكل  

 

 التكيف والتحديد والتعريف  3-5-2

عند تحديد التدخالت واالتفاق على السكان المستهدفين، يمكن لمدير المشروع استخدام مجموعة واسعة من األدوات لتحديد الحاجات  
 أنه من غير المحتمل تنفيذ المشروع في بيئة قياسية. أصحاب المصلحةأيًضا أن يفهم مدير المشروع وفريقه ومن المهم  وتحديد األولويات.

قد تتغير  الذين تم استشارتهم. أصحاب المصلحةتستجيب المشاريع اإلنمائية واإلنسانية للحاجة، وقد تختلف تلك الحاجة اعتماًدا على 
لنسبة للمشاريع اإلنسانية. من المهم أن تتضمن عملية جمع البيانات مجموعة متنوعة من وجهات  وهذا هو الحال خاصة با -الحاجة أيًضا 

 . للسياقأشمل النظر بحيث يتم توفير فهم 

 التكيف واإلعداد  3-5-3

تطويرها في   ، وهيكل الحوكمة، وتحليل المخاطر، كلها أدوات تكيفية ذات صلة تمMEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم إطار عمل 
 للسياقات والمسائل المتغيرة.  إدارة المشاريعلمدير المشروع ليكون قادًرا على ضمان استجابة الزمة هذه األدوات  هذه المرحلة.

 التكيف والتخطيط  3-5-4

من محاولة التخطيط للمشروع بأكمله دفعة  الحدد خطة المشروع على مراحل بدتللتكيف  ةوقابل  ةرشيق مقاربةالتخطيط التكراري هو 

كل مرحلة من المراحل بحيث يمكن   (بالنسبة للمبدأ التكيفي، يوفر هذا الفرصة لبناء بوابات القرار بعد )وفي بعض األحيان داخل واحدة.

 أن يحدث خالل المرحلة التالية من المشروع. ينبغيإجراء تحليل يستكشف ما 

التخطيط

الفعل

التعلم

المراجعة
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 يع اإلدارة المرنة للمشار

اإلدارة المرنة للمشاريع هي المظلة التي تقع ضمنها مجموعة متنوعة من األدوات المختلفة التي تتيح اتباع مقاربة أكثر 

 تكيفًا إلدارة المشروع. في اإلدارة المرنة للمشاريع يتم ما يلي: 

تكرارات زمنية محددة قصيرة   • إلى  المشروع  تقسيم  الوقت عن طريق  تحديد  المصطلحات  يتم  )المراحل هي 

 المستخدمة في إدارة المشاريع في قطاع التنمية(. 

 تكلفة الموارد ثابتة.  •

 فهو يركز على متطلبات األولوية القصوى، مع توقع أن يتطور النطاق مع تقدم المشروع.  النطاق متغير؛ •

أي متطلبات جديدة مع تقدم المشروع لألمام،  توجد بوابة قرار بنهاية كل تكرار إلعادة ترتيب المتطلبات الحالية، والنظر في  

والتخطيط للتكرار التالي، وهو شكل من أشكال التخطيط للموجات الدائرية، والهدف منه هو تقديم أهم المتطلبات ضمن  

  التكلفة والوقت المدرجين في الموازنة، ولكن ربما ليس كل المتطلبات. لكي تنجح هذه العملية، ينبغي أن تكون متعاونًا 

 للغاية، ومن الضروري إشراك أصحاب المصلحة في المشروع عن كثب، وخاصة المستخدمين. 

مع هذه المقاربة، ستكون الجهات المانحة وأصحاب المصلحة أكثر ثقة في الموافقة على المشروع ألن التكاليف والجداول 

اب المصلحة أنه ليس بإمكانهم الحصول على  محددة مقدًما والمخاطر اإلجمالية أقل. ونأمل أن تقبل الجهات المانحة وأصح

المقاربة  تؤدي  أن  يمكن  المطاف،  لذلك وبنهاية  للمشروع.  الرئيسية  لكن ما يحصلون عليه سيُلب ِي األغراض  كل شيء، 

 المرنة إلدارة المشروع إلى تحقيق غاية أكثر نجاًحا.

 ة لمتطلبات المشروع إلى أربع فئات مهمة: يتمثل العنصر األساسي للعملية المرنة في التمكن من تقسيم األولوي

 هذه المتطلبات مضمونة للتسليم.  -الزمة  •

 ضرورية.  •

 محتملة.  •

 لن تتم هذه المرة.  •

تركز المقاربة المرن على التغييرات اإلضافية الصغيرة، فقد يكون التحدي هو أن الصورة األكبر قد تضيع وتخلق حالة 

المصلحة، ويستغرق تحقيق إجماع في اآلراء وقتًا ويتحدى العديد من القواعد والتوقعات، وبذلك  من عدم اليقين بين أصحاب  

قد تكون تكاليف الموارد أعلى. على سبيل المثال: المشاركة في تحديد الفرق أو االستثمار في البنية التحتية لها للعمل معًا  

النها المستخدم  يتحول من  العبء  أن  اعتبار  يمكن  بُعد.  بفقدان  عن  المخاطرة  الُمَمك ن مع  المشروع  فريق  إلى  الُمَمك ن  ئي 

 الفوائد ألن فريق المشروع يركز على األمور الخاطئة. 
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 التكيف والتنفيذ  3-5-5

قد يكون  في بعض الحاالت، كما هو الحال في المشروع اإلنساني،  خالل مرحلة التنفيذ، تصبح المرونة واإلدارة التكيفية أمًرا بالغ األهمية.
 استجابة سريعة للحاجات المتغيرة والبيئات المتطورة.  يحتاجسياق المشروع في حالة تغير مستمر، مما 

 بوابات القرار

أساس إلنشاء هذه   على إجراء مراجعة لمسوغات المشروع وتأسيس فريق عمل المشروعتساعد بوابات القرار المعمول بها أثناء التنفيذ 
إدخال البيانات والمعلومات المستمدة من أنظمة المراقبة والمساءلة في عملية بوابة القرار، مما   ينبغي العملية عادة طوال مدة المشروع.

 ع. يوفر مسوغًا للمضي قدًما بالمشروع كما هو أو إجراء تغييرات بناًء على البيانات والمعلومات وحدود التحمل لمدير المشرو

 والتغيير  مسائل ال

لة مع السياق  سأبكل تأكيد أن تتكيف االستجابة للم  يحتاجمما ، بارزة في الفجوات في المشاريع اإلى التغيير وقد توفر نقاطً  مسائلتؤدي ال
حدوثها مرة    لة للتأكد من عدمسأوالمدير في السبب الجذري للم فريق عمل المشروعالذي تحدث فيه، وغالبًا ما تتطلب أيًضا أن ينظر 

 ودمجها في الدروس المستفادة.  -أخرى 

 الدروس المستفادة 

واحدة من أفضل الطرق لالستفادة من الدروس المستفادة هي من خالل بوابة القرار أو أي عملية رسمية أخرى يتم من خاللها جدولة 
أن تكون هذه الجلسات   ينبغيو .صحاب المصلحةأو فريق عمل المشروعأوقات محددة في المشروع إلجراء عملية تعلم عاكسة مع أعضاء 

 موثقة جيًدا بحيث يمكن دمج التعلم في أي تخطيط تكراري للمشروع و/ أو تصاميم المشروع المستقبلية.

 التكيف واإلنهاء  3-5-6

  للمشروع وما إذا كانت الغايات قد تحققت. ايوفر التقييم والدروس المستفادة لمدير المشروع وفريقه تقييمً 

 هل تم إجراء تغييرات متى وحيثما كان ذلك مناسبًا، بناًء على المعلومات والبيانات؟ •

 هل تم دمج الدروس المستفادة طوال حياة المشروع بأكملها؟  •

 بوابة القرار؟ /مشروعفي عملية تغيير ال MEALالمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم كيف تم دمج المعلومات من  •

 بوابة القرار في حاالت الطوارئ 

يأتي الدور  قد يعني جزء من التكيف مع بيئة متغيرة أن المشروع لم يعد ذا صلة أو يمكن أن ينجح في السياق الحالي، وهنا 
الذي تلعبه بوابات قرار الطوارئ فبينما يكون هذا السيناريو أو الفكرة غير مرغوب فيها، فإن الواقع هو أنه قد يحدث وربما  

يكون من األفضل ألصحاب المصلحة إنهاء المشروع بدال من االستمرار إلى النهاية. من المحتمل أن يكون قرار إنهاء  
المشروع، ولكنه سيشارك في تقديم معلومات عن السياق واتخاذ القرار بالتعاون مع هيكل   المشروع أعلى من تحمل مدير

 الحوكمة. ومن المحتمل أن يكون مسؤوال عن توصيل القرارات إلى أصحاب المصلحة. 
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 Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية . تكييف 4القسم 

 ؟ لصالحكعمل ت إدارة مشاريع التنميةكيف تجعل 

من جعلها تعمل في بيئة المشروع الفعلية.  فريق عمل المشروعوما إلى ذلك لن تحقق أي شيء إذا لم يتمكن  مقارباتاألدوات والتقنيات وال
  وع.يبحث هذا القسم في كيفية تكييف األدوات والتقنيات المختلفة التي تم تقديمها من أجل جعلها تعمل لدى مدير المشروع وفريق تنفيذ المشر

 أساسيات التكيف  4-1

مع أغراضه الخاصة، ومجرد تطبيق األدوات والتقنيات  -فكل مشروع فريد من نوعه ، ال توجد خريطة طريق واحدة إلدارة المشاريع
إلى جانب خلق   دون التفكير في السياق والموارد والعالقات والتحديات، في أحسن األحوال، سوف يساهم في مشروع آلي يحركه القالب. 

ت والتطبيق من المحتمل أن يؤدي  الكثير من العمل غير الضروري، فإن مجرد إضافة األدوات والتقنيات دون التفكير من خالل المسوغا
   إلى إرباك موظفي المشروع والشركاء المنفذين وإحباطهم.

ة، ولم يكن لدى أي من  قاربواضحين للم اواكتسبا معرفة وفهمً  إدارة مشاريع التنميةالمشاريع تدريب  مدراءأكمل اثنان من 
المشاريع: "أدوات   مدراءدة إلى مكان العمل، قيل ألحد ، وعند العودارة المشاريعمؤسساتهم، لألسف، تقدير أو فهم كبير إل

: بواسطة مدير أعلى منهر مدير المشروع اآلخر خبِ أُ  هذه جيدة، لكننا ال نفعل ذلك بهذه الطريقة هنا". إدارة مشاريع التنمية
  عليك تحديد األدوات والتقنيات التي تريدها وتنفيذها بنفسك". ينبغي"

تجنب كل السيناريوهات  ينبغيأن يكون مدير المشروع على استعداد التخاذ مبادرة فردية على الرغم من القيود التنظيمية،  جبيبينما 
تقييم األدوات والتقنيات المتاحة، وتحديد أيها   إدارة مشاريع التنميةأن يتضمن تطبيق  ينبغي الموضحة في المثال أعاله كلما أمكن ذلك.

 ي حالة معينة، ثم التفكير في كيفية دمج هذه األدوات في العمليات واألنظمة التنظيمية. سيكون أكثر فائدة ف

 المشاريع التواصل مع مؤسساتهم لمناقشة األسئلة التالية:  مدراء  علىكلما أمكن ذلك، 

 ؟ أو تحل محلها هل ستكمل أداة جديدة أداة موجودة  •

 حالية؟كيف تنسجم المعلومات من أداة جديدة مع العمليات ال •

 هل نحن بحاجة إلى إجراء تغييرات على العمليات الحالية نتيجة لدمج أداة أو تقنية جديدة؟ •

 -مدير المشروع أن ينظر في جميع األدوات والتقنيات وأن يسأل هذا السؤال: "هل يمكنني تطبيق هذه األداة اآلن   علىوبشكل أكثر عملية، 
 ."؟أو هل أريد المزيد من الدعم التنظيمي

إنه مليء بعينات من البيانات تشير إلى  على خطة تكييف األدوات. المثا (مثال على تكييف أدوات إدارة المشاريع  - 41الجدول  يوضح 
 لتحقيق تنفيذ األداة بنجاح. الزمة الحالة ويشير إلى ما إذا كانت التغييرات التنظيمية ستظل 
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 األداة
هل يمكنني التنفيذ  

 اآلن؟ 

هل أحتاج لمزيد من  

 الدعم؟ 

إجراؤها قبل أن نتمكن من  جبيما التغييرات التنظيمية التي 

 التكيف واستخدام هذه األداة بشكل صحيح؟ 

هيكل تقسيم العمل 

(WBS ) 
 ال نعم

والمتعاونين معنا يساهمون بخبراتهم   ناتأكد من أن فريقال

 وتفاصيلهم المحددة 

 يفهم القصد والعمليات.  ناتأكد من أن فريقال ال نعم مخططات الشبكة

 تشجيع مؤسستنا على الموافقة على النموذج المعتمد.  نعم ال ميثاق المشروع

RACI التماس المدخالت ومشاركة المعلومات مع شركائنا. ال نعم 

السيطرة على  

 التغيير
 مع نظامنا لحوكمة المشروع   التكامل نعم نعم

 مثال على تكييف أدوات إدارة المشاريع  - 41الجدول 

 

 إدارة مشاريع التنمية مراعاتها عند تكييف   ينبغيعوامل  4-2

ال يمكن إجراء مشروع من الفراغ، فالمشاريع "تعيش" من خالل البرامج والمحافظ. وباإلضافة إلى ذلك، تتم إدارة المشاريع في سياق 
التنظيمية وهياكل الجهات المانحة، بما يعني أن هذه هي بيئة التشغيل األوسع للمشاريع. نتيجة لذلك، نظًرا ألن كل هذه العوامل تؤثر  النظم 

 .مشاريعمع ال إدارة مشاريع التنميةأن تؤخذ في االعتبار عند تكييف  ينبغي، مشاريععلى أداء ال

هذا الدليل، تتألف البرامج من مجموعة من المشاريع ذات الصلة التي تتم إدارتها بطريقة كما هو مذكور سابقًا في  -اعتبارات البرنامج 
من خالل إدارتها بشكل فردي. تعد الجداول الزمنية للبرنامج أطول، وعادة ما تكون   ةغير المتاحوالسيطرة منسقة للحصول على المزايا 

جيد، سيكون هناك  اإلدارة الهمة في تحقيق األهداف. من الواضح أنه في برنامج الغايات أكثر تعقيًدا مع تصميم كل مشروع على حدة للمسا
 اتساق بين األدوات واألساليب والمناهج. 

 مقاربةيتمثل دوره في ضمان اتساق ال (PMOأو  PMUإلدارة البرامج )  اتمتلك بعض المؤسسات غير الحكومية وحدة أو برنامجً  
وفرقهم إلى التوافق مع المبادئ   مشاريعال مدراءيحتاج   :والمعايير وبناء القدرات ومجموعات األدوات وأدلة التشغيل. في مثل هذه الحاالت

 التوجيهية لوحدة البرنامج واألدوات والمناهج. 

ة الدولي إلى تصميم مشاريع كبيرة ومعقدة  ، تميل المؤسسات غير الحكومية في قطاع التنميمشاريعفيما يتعلق بالعالقة بين البرامج وال
  عندما يكون من األفضل بناء برنامج يحتوي على مجموعة من المشاريع األصغر واألبسط.

على   جبي، عن ذلك ما يحصل مدير المشروع على فرصة للتأثير على اختيار النظم التنظيمية. بغض النظر انادرً  - اعتبارات األنظمة
 . فريق عمل المشروعيلبي حاجات  وإليها من أن تدفق المعلومات من المؤسسةمدير المشروع التأكد 

على مدير المشروع فحص األنظمة التنظيمية وفهمها من أجل إيجاد طرق للعمل من أجل مصلحة   جبييوضح المثاالن أدناه كيف 
 المشروع. 
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لألنشطة.  موازناتفي مقترحات الجهات المانحة في شكل  موازناتعادة ما تكون ال :التقارير المالية / إعداد الموازنات
لكن   -العديد من المؤسسات غير الحكومية، في الواقع، ال تملك أنظمة مالية يمكنها إنتاج تقارير على أساس النشاط 

ب لترجمة على مدير المشروع التأكد من أن العمل المطلو جبيالحساب. في ظل هذا السيناريو، /تستخدم تقارير كود البند
 المعلومات المالية من نموذج إلى آخر يتم تخطيطه وتنفيذه في الوقت المناسب. 

ليس من غير المألوف أن يتم إخطار مدير المشروع بأن "المشروع لديه خسارة سعر  :وأسعار الصرف موازنةعملة ال
تستخدم   قدي حين أن المؤسسات دوالر أمريكي، لذلك يحتاج إلى القيام بنشاط أقل للتعويض". ف 20.000صرف بقيمة 

على الرغم من ذلك،   في تقليل التأثير، ال يمكن القضاء على تباين سعر الصرف.المساعدة يات التحوط من أجل إستراتيج
يمكن لمدير المشروع اختيار واستخدام أساليب اإلدارة األكثر مالءمة لتقليل أوجه القصور. نظًرا ألن مهمة اختيار عملة  

ما يختارون عملة العقد. إذا كان اإلنفاق  اما يقوم بها الموظفون في قسم المالية أو جمع التبرعات، فإنهم غالبً  االبً غ موازنةال
بعملة والنفقات بعملة  موازنةالحيث يجدون  -بعملة مختلفة، فسيؤدي ذلك إلى تعقيد حياة موظفي المشروع على الفور 

والنفقات بنفس  موازنةأن يصر مدير المشروع على أن يتم تنفيذ ال ينبغيا، أخرى. على الرغم من أن ذلك غير ممكن دائمً 
العملة. حتى إذا كان اختيار العملة غير قابل للتفاوض، يمكن لمدير المشروع اإلصرار على تطبيق سعر صرف فعلي  

ة هذه لن تخفف من  يات اإلدارإستراتيجمن استخدام سعر دفتر يسهل حسابه. في حين أن  البد -طوال عمر المشروع 
 تقلبات أسعار العمالت، إال أنها تساعد في تقليل تباين سعر الصرف.

نفس االعتبار كمشروع  يحتاجيملي المنطق السليم أن مشروعًا بسيطًا وصريًحا ال  - الحجم والتعقيد واالعتبارات المتعلقة بالمخاطر 
. وبغض النظر عن هذه  أصحاب المصلحةة صعبة وغير آمنة مع مختلف بمليون دوالر، أو متعدد المواقع، أو في فرق متعددة في بيئ

المشاريع   مدراءما ال تحظى باهتمام كاف  من جانب  االمعرفة، فإن العوامل المرتبطة بالحجم والتعقيد واالعتبارات المتعلقة بالمخاطر غالبً 
 :مرتبطان بهذا نفيما يلي مثاالن مهمان ومجاال ومؤسساتهم في قطاع التنمية الدولي.

، قد يكون سجل المخاطر  اتعقيدً  أقلسجل المخاطر مفيد دائًما. في مشروع منخفض القيمة و - التخطيط وإدارة المخاطر
بما يحتاج المدير إلى سجل مخاطر كمي. باإلضافة النوعي البسيط كافيًا. في مشروع يتميز بدرجة عالية من المخاطر، ر

إلى ذلك، تختلف معايير المشروع الستخدام وتعديل سجل المخاطر. من يستطيع تعديله؟ من يمكنه اقتراح التغييرات؟ متى 
 ، يحتاج مدير المشروع إلىإدارة مشاريع التنميةسيتم النظر في سجل المخاطر؟ كما هو الحال مع جميع األدوات في 
 .فريق عمل المشروعالتفكير في أفضل طريقة الستخدام األدوات والتأكد من أنها تساعد 

التي ستحتاج إلى اهتمام في المشاريع األكثر تعقيًدا هي الحوكمة. قد تشترك  رئيسةأحد المجاالت ال - حوكمة المشروع
ربما في إطار مجلس البرنامج أو مجلس   -األصغر واألبسط في هيكل الحوكمة مع عدد من المشاريع المماثلة  مشاريعال
المواقع، إلى فريق مجلس إدارة خاص به مع مستخدم  والقطرية أو هيكل مشابه. سيحتاج مشروع متعدد الفرق  مشاريعال

ووجهات نظرهم. سيحتاج مجلس المشروع   أصحاب المصلحةأقدم وكبير موردين ومدير تنفيذي للمشروع يمثل أصوات 
أن يفهم أعضاء مجلس اإلدارة أدوارهم ومسؤولياتهم. باإلضافة إلى ذلك،   جبي ة وقواعد تشغيلية.إلى اختصاصات واضح

   قد يكون من الضروري تغيير ملف تعريف مجلس المشروع على مشروع أطول لضمان تمثيل المنظورات الصحيحة.

الموظفون والشركاء المنفذون بالكفاءات المناسبة، بما  في حين أن مدير المشروع مسؤول عن ضمان أن يتمتع  - اعتبارات التعلم والكفاءة
يتمثل   في ذلك المعرفة والمواقف والمهارات، فال ينبغي للمدير أن يتوقع بناء القدرات الالزمة لمعالجة جميع نقاط الضعف على الفور.

في تقييم المستوى الحالي للموظفين وكفاءات الشركاء المنفذين ومن ثم تشجيع التعلم لزيادة   إدارة مشاريع التنميةمن تكييف  رئيسجزء 
على الويب والتي ستساعدك في تحديد   PM4NGOsالقدرات حيث يتم تحديد الثغرات. ستجد أداة لتقييم الكفاءات متوفرة على موقع 

 ألداء عمل المشروع بشكل أفضل.  المطلوبة بهاة على تطوير الكفاء (أن تركز أنت )ومؤسستك جبيمجاالت التي لا
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، من المحتمل أن يكون قد تم بالفعل دراسة العديد من حاجات التعلم والكفاءة. ومع  إدارة مشاريع التنميةبالنسبة للمؤسسات التي تنفذ برنامج 
لشركاء استخدام كل من األدوات المختارة بشكل  ذلك، ال يزال يتعين على مدير المشروع التأكيد على أنه يمكن لجميع موظفي المشروع وا

 معالجة الفجوات التي تم تحديدها في األداء من خالل التدريب أو أي إجراءات إدارية أخرى. ينبغي صحيح في الممارسة الفعلية.

إذا حاول مدير المشروع،   . (من المهم أيًضا التأكد من أن كل شخص يفهم األدوات المحددة ليتم دمجها في مشاريع المؤسسة )وعملياتها
دون التأكد من أن كل عضو من أعضاء الفريق والشريك المنفذ يفهم األساسيات، ويقدر القيمة، ويمكن  هيكل تقسيم العملتنفيذ  مثال ذلك: 

 ثم تنفيذ المرجح لإلخفاق. ،استخدام هيكلية تقسيم العمل فعليًا في حالة حقيقية

فقط عن ضمان زيادة كفاءة موظفي المشروع، ولكن من األهمية القصوى أن يساهم   الال يكون مدير المشروع مسؤو - اعتبارات األداء
أن نتذكر أن التغييرات التي تطرأ على المؤسسات العاملة في قطاع التنمية   ينبغي األداء أثناء العمل في التأثيرات المستهدفة للمؤسسة.

حو نوعية الحياة والرفاهية واالستدامة والحد من الفقر وتمكين الوعي االجتماعي و/ أو مجاالت تحسين  الدولية عادة ما تكون موجهة ن
أن تكون بداية لعملية ديناميكية تنقل التعلم  ينبغيعلى أنها حدث "لمرة واحدة" ولكن  إدارة مشاريع التنميةأال يُنظر إلى دورة  جبيالبيئة. 

بغايات المشروع والمطالبة   إدارة مشاريع التنميةمن خالل ربط  تساهم في التحسين المستمر للمشروع.إلى أداء محسن، واألهم من ذلك، 
ين عن وضع تعلمهم موضع التنفيذ، يزيد مدراء المشروع من فرص رؤية التغييرات المهمة حقًا ويعدون  مسؤولبأن يكون الموظفون 

   جوهر أغراض المشروع.

، أن جميع المشاركين في حدث  إدارة مشاريع التنميةقرر أحد مكاتب المؤسسات غير الحكومية، بعد تجربة بعض دورات 
إدارة مشاريع خطة ل  ()يشمل أيًضا فريق مشروع حيثما أمكن ذلك يسيكون مطلوبًا منهم تطوير فرد إدارة مشاريع التنمية

معرفة إدارة المشاريع للحصول على تفاصيل التطبيق المقصود اتهم طلب قالب خط والتنفيذ.المستمر للتعلم  التنمية
بالتواصل مع كل متعلم   إدارة المشاريعتم تكليف فرد معين من وحدة  شهًرا.  12على رأس العمل خالل فترة  وأدواتها 

مشاركة أفضل  / أشهر لقياس االلتزام وقياس المساهمة في الغايات وجمع 3ومشرفه المباشر على فترات زمنية مدتها 
الممارسات. يقدم مكتب المؤسسات غير الحكومية هذا أيًضا طرقًا للمتعلمين للوصول الفعلي )عبر الهاتف والبريد 

الذين يمكنهم تقديم المشورة لهم بشأن   إدارة المشاريعلخبراء  (اإللكتروني والوسائط االجتماعية وما إلى ذلك
كما قرروا البدء صغيًرا من خالل إدخال   التي قد تنشأ. إدارة مشاريع التنميةر نش مسائلتكييف األداة وغيرها من /استخدام

بطريقة تدريجية تسمح بالتجربة العملية والتكيف والتعلم حسب السياق. قرروا أن "أدواتهم" الخاصة   مشاريعأدوات إدارة ال
  RACIمية للتحسين األولي. فقد اختاروا تم اعتبارها األكثر أهإلدارة المشاريع ببدء التشغيل سوف تشمل أربع أدوات 

 . مسائلوسجل المخاطر وهيكلية تقسيم العمل وسجل ال 

ال   االنتباه إلى تحذير واحد: جب يومع ذلك،  ، كما هو مفصل أعاله، أمًرا ضروريًا بالفعل.إدارة مشاريع التنميةيعد تكييف  - باختصار
 واعد الصارمة التي يتم تطبيقها دون تفكير في كل مشروع أو برنامج أو محفظة.ينبغي تقليص وظيفة مدير المشروع إلى مجموعة من الق

ستكون هناك ظروف يمكن فيها استخدام أداة أو   " بقدر ما هي "علم".اتذكر، كما هو مذكور سابقًا في هذا الدليل، تُعَد إدارة المشاريع "فن  
بمعنى آخر، أن تكون متحمسًا للغاية في طلب اعتماد   د ال يكون الخيار األذكى.، ولكن، ألي عدد أو ألسباب وجيهة، قمشاريعتقنية إدارة ال

أن يتعلم كل   جبي  فادًحا. اأدوات وتقنيات إدارة المشاريع بشكل إلزامي وموحد في جميع المشاريع أو البرامج أو المحافظ قد يكون خطً 
 إدارة مشاريع التنميةبارعًا في تحليل كل مشروع على حدة قبل اختيار واعتماد األفضل من عميق التفكير مدير مشروع أن يكون منضبطًا 

بعناية وتعاون.
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 Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية . التغييرات في 5القسم 

ة والمتعلمين والمدربين واألهم من  على التعلم من المؤسسات المحلية والدولي إدارة مشاريع التنميةيشتمل اإلصدار الثاني من دليل  
 الممارسين. احتفظ الدليل بمعظم المفاهيم والتعاريف والعمليات للطبعة األولى، ولكن تم إجراء العديد من التحسينات: 

 المحترف في قطاع التنمية دليل برنامج PM4NGOs مؤسسة إدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية منذ أن أطلقت •
DPro ل المحترف إلدارة مشاريع التنمية دلي، أصبحProject DPro  .اآلن أكثر تركيًزا على مستويات النشاط والنتائج 

المراقبة والتقييم  لقد تغيرت دورة حياة المشروع ليس فقط في عدد المراحل، ولكن أيًضا في كيفية تقديمها ومبادئها وتمثيل  •
 . MEALوالمساءلة والتعلم 

إنها موضوع شامل ستشاهده من خالل جميع المراحل   -لية التعلم والمساءلة وال تعتبر مرحلة أدرجت المراقبة والتقييم عم •
 والمبادئ والفصول من هذا اإلصدار الجديد. 

 في المراحل، مما يسمح للقراء بعملية تعلم أكثر مباشرة.  (تم دمج التخصصات )وأدواتها •

 وشمولية مقارنةً بالطبعة األولى. الكما أنها أكثر تفصي .DProمع برنامج  إدارة المشاريعيتم اآلن محاذاة مبادئ  •

  . كما ستقوم2020لجميع التغييرات في هذا اإلصدار الثاني في هذا القسم عند نشر الدليل، في عام  السيتم تضمين وصف أكثر تفصي
 إدارة مشاريع التنميةأيًضا بتطوير وإطالق دورة تدريبية مصغرة في  PM4NGOs مؤسسة إدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية

 .اإلصدارينبين للسماح للمهنيين المعتمدين بالفعل بمتابعة التغييرات 
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 إدارة مشاريع التنمية الملحق األول: كفاءات 

 إدارة المشاريع التقنية 

. هل يستطيع مدير المشروع تحديد، واختيار إدارة المشاريعغالبًا ما يشار إلى هذه المجموعة من الكفاءات مجتمعة باسم "العلم" وراء 
 ؟إدارة المشاريعوتوظيف األدوات والعمليات المناسبة لضمان نجاح 

 : إدارة استباقية للنطاق 1

 . القدرة على إنشاء وإدارة قائمة بأهداف المشروع المحددة، والتسليمات والمتطلبات بناًء على خطة العمل

 الالزمة لنجاح المشروع : تحديد شامل لألنشطة 2

القدرة على تحديد أفضل وسيلة لتلبية متطلبات المشروع وإنشاء مجموعة من األنشطة لتقديمها في حدود التكلفة والوقت والجودة. وضع  
 .عليهاوالموافقة المشروع  موازنة

 : إدارة الجدول الزمني العام لضمان العمل في الوقت الُمحدد 3

 . جداول األنشطة والفعاليات لمبادرات التغيير، مع مراعاة التبعيات ومتطلبات الموارد القدرة على إعداد وصيانة

 : تحديد وجمع المقاييس لقياس تقدم المشروع 4

 . المستمرة لقياس جميع جوانب المشروع مقابل أغراضه المراقبة والتقييمالقدرة على تطوير عمليات 

 المشروع مسائلوإدارة وحل وتعقب : تحديد 5

 .مسائلالتي تؤثر على المشروع، والحفاظ على سجل ال  مسائلدرة على االستجابة للالق

 أصحاب المصلحة : نشر معلومات المشروع بشكل استباقي على جميع 6

، مع مراعاة مستويات نفوذهم ومصالحهم الخاصة من خالل استخدام خطط إدارة  أصحاب المصلحةالقدرة على اإلدارة والتواصل مع  
 .لحةأصحاب المص

 : تحديد وإدارة وتخفيف مخاطر المشروع7

 .، لتخطيط وتنفيذ ردود على هذه المخاطر، والحفاظ على سجل المخاطر(القدرة على تحديد ومراقبة المخاطر )التهديدات والفرص

 : وضع النظم اللوجستية8

 .والحفاظ عليه موازنةالمناسب مع قيود الالقدرة على إنشاء نظام لوجستي يوفر الموارد والمواد الصحيحة في الوقت  

 : تأكد من أن تسليمات المشروع ذات جودة مقبولة 9

 .القدرة على تطوير وصيانة وتطبيق عمليات إدارة الجودة ألنشطة ونتائج مبادرة التغيير

 رها على المشروعاومعرفة آثالزمة : تحديد وقت إحداث التغييرات وما إذا كانت 10

ة العملية التي يتم من خاللها تسجيل جميع طلبات تغيير نطاق خط األساس للمشروع أو البرنامج أو الحافظة وتقييمها ثم القدرة على إدار
 الموافقة عليها أو رفضها أو تأجيلها. 
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 : تخطيط وإدارة الموازنة ونفقات المشروع11

 موازنات ، والسيطرة على التوقعات والتكاليف الفعلية مقابل الوالموافقة عليها المشروع وتغيير المبادرات موازناتالقدرة على تطوير 

 القيادة والشخصية 

 مع اآلخرينمدير المشروع يتواصل كيف   مثال ذلك:. مشاريعغالبًا ما يشار إلى هذه المجموعة من الكفاءات مجتمعة باسم "فن" إدارة ال
 ع؟حل النزايوويلهمهم 

 : رؤية "الصورة الكبيرة" للمشروع داخل محفظة المؤسسة 12

 حول نظرية التغيير للمؤسسة.  المبدئيالقدرة على رؤية "الصورة األكبر". للتفكير 

 (: مناصرة المشروع )تعزيز التأييد13

 . المشاركة، مع مراعاة مستويات نفوذهم ومصالحهم الخاصة، وتشجيع أصحاب المصلحةالقدرة على إدارة 

 وضع تحديات صعبة ولكن منطقية  -: إيصال الرؤية 14

 القدرة على توصيل رؤية المشروع، وإلهام أعضاء الفريق واالحتفاظ بهم "في رسالة". 

 في الوقت المناسب : تقديم مالحظات أداء مفيدة ألعضاء الفريق15

التوجيه. فريقك هو أعظم  (ن خالل التغذية الراجعة البناءة )وربماالقدرة على مساعدة فريقك على تطوير مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم م
 رصيد لمشروعك! 

 : تسهيل بيئة فريق منتجة 16

 . في فريقعضًوا والقدرة على أن تكون  وتطويرها وإدارتها القدرة على اختيار الفرق

 ، بما في ذلك االستماع النشط (يًا: التواصل بشكل استباقي )لفظيًا وكتاب17

  اللتركيز بشكل كامل على ما يقال بدا، وعند التواصل لفظيًا، أصحاب المصلحة على التواصل بوضوح ودقة مع أعضاء الفريق والقدرة 
 من مجرد "االستماع" السلبي لرسالة المتحدث. 

 : تحفيز أعضاء الفريق لمتابعة التوجيه عن طيب خاطر وتحقيق األهداف18

 .م مبادرات التغيير الناجحةالقدرة على تمكين وإلهام اآلخرين لتقدي

 الشخصية واإلدارة الذاتية

هل يمكن لمدير المشروع تحديد األولويات وإدارة الوقت وتنظيم العمل بشكل   مثال ذلك: اإلدارة الذاتية؟  قدرة على مدير المشروعلهل 
 فعال؟

 : المهارات التنظيمية 19

  ،في الوقت المناسب صنع القرارو ،وضع األهداف وتلبيتهاو  ،تفويض الصالحياتو ،القدرة على وضع المواعيد النهائية وااللتزام بها
 . إدارة المواعيد وبناء الجداول وإدارتهاو

 : االهتمام بالتفاصيل 20

 عند إنجاز المهمة من خالل االهتمام بجميع المجاالت المعنية. اودقيقً  ال القدرة على أن تكون شام
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 ُمتعددة في الوقت ذاته : القدرة على تولي مهام  21

 .بشكل متوازيالقدرة على أداء مهام متعددة بهدوء وكفاءة 

 : التفكير المنطقي 22

 . القدرة على التفكير بطريقة منضبطة باستخدام الحقائق واألدلة للتوصل إلى حل

 : التفكير التحليلي 23

من خالل االستفادة من   مسائلع نتائج غير متوقعة. إلدارة الوتحديد السببية وتوق  لشاكمالقدرة على العمل بشكل منهجي ومنطقي لحل ال
 . الخبرات والمعرفة الخاصة واستدعاء الموارد األخرى عند الضرورة

 : االنضباط الذاتي 24

 . سلوكك على السيطرةواآلخرين قناعات  مراعاة القدرة على 

 : إدارة الوقت25

 .بكفاءةالقدرة على معرفة أين تقضي وقتك وكيفية إنفاقه 

 خاص بقطاع التنمية 

هل يمكن   مثال ذلك:اإلدارة الذاتية في سياق مشاريع التطوير. /الشخصيةوكفاءات  ،هذه هي القدرة على تطبيق الكفاءات التقنية والقيادية
 لمدير المشروع تحديد واختيار وتوظيف األدوات والعمليات المناسبة الفريدة لقطاع التطوير؟ 

 ( التنموي ونماذجه )أو طريقة التشغيل: فهم قيم القطاع 26

 . القدرة على فهم كيفية عمل قطاع التطوير بشكل عام ومن أجل مؤسستك بشكل خاص

 المشاركين في مشاريع التنمية  أصحاب المصلحة: فهم مختلف 27

 : فهم بيئات التنمية الُمعقدة واستكشافها 28

بشكل فعال على المستوى   أصحاب المصلحةفي مشروع التنمية والتفاعل مع جميع القدرة على فهم العالقات المعقدة في كثير من األحيان 
 . المناسب

 مع مجموعة من الشركاء المنفذين  كفاءة: العمل ب29

 : التعامل مع الضغوط الفريدة لبيئات التطوير30

 : إظهار الحساسية الثقافية 31

 محليةالعادات الالقدرة على العمل في فرق متعددة الثقافات، والتعاطف مع 
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 المحترف إلدارة مشاريع التنمية الملحق الثاني: شهادات  

في جميع أنحاء   كفاءةالمشاريع إلدارة مشاريعهم ب مدراءفي صناعة تعتمد على المشاريع إلكمال عملها، تساعد الشهادة في ضمان استعداد 
معترف بها دوليا وتعمل كدليل على المهارات والكفاءات   PM4NGOs مؤسسة إدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية  العالم. شهادات

 المكتسبة.

 ممارس. ال والتأسيس  هما:  على مستويين إدارة مشاريع التنميةشهادة  PM4NGOs مؤسسة إدارة المشاريع للمنظمات غير الحكومية تقدم

 تأسيس المحترف إلدارة مشاريع التنمية 

، والذين لديهم خبرة في العمل في بيئة قائمة على إدارة المشاريع  مستجدين علىللشهادة تأسيس المحترف إلدارة مشاريع التنمية تم تصميم 
إدارة  المشاريع ذوي الخبرة الذين جددوا العمل في قطاع التنمية الدولي. الهدف من شهادة ممارس  مدراءتجديد، ولنشدون اليومن المشاريع 

 هو: مشاريع التنمية

 .المشاريع في القطاع مدراءلالوضع المهني منح شهادة  •

 .مصادر تعلم شاملة يمكن الوصول إليها ومناسبة للمهنيين العاملين في القطاعشهادات وتقديم  •

 سياق قطاع التنمية الدولي مع غيره من الشهادات المعترف بها دوليًا.من  دمج المحتوى   •

ليل  محتوى دفهمهم لومعرفتهم إثبات المتقدمين من  يحتاجو PM4NGOs Exam Systemاالمتحان متاح عبر اإلنترنت من خالل 
 إجابةً  السؤا 49 إجابة  أو -٪  65. عالمة النجاح هي اختيار من متعدد ل سؤا 75عبارة عن  . االمتحان المحترف إلدارة مشاريع التنمية

 . درجات"سلبية"، لذا فإن اإلجابة غير الصحيحة ال تفقد درجات . ال توجد صحيحة

  .الملحق الثالثفي  Project DProدليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية توجد أغراض التعلم الخاصة بامتحان 

 محترف إلدارة مشاريع التنمية شهادة ممارس 

في قطاع التطوير والتطوير المهني المستمر  إدارة المشاريعا لفهم دور يم أكثر تحديً تقي التنمية دارة مشاريع محترف إل تعد شهادة ممارس
يرغبون في إظهار التزامهم بالتطوير المهني الشخصي.  ممن ذوي الخبرة في العمل في بيئة قائمة على المشاريع  هذه الشهادة ناسبتلديك. 

 هو: مشاريع التنمية إدارةمحترف إدارة مشاريع التنمية  الهدف من شهادة ممارس

 . زويد إمكانات مستوى سياقي متقدم للقطاع التنميةت •

 إدارة المشاريع والمعارف في قطاع التنمية. على مهاراتهم من خاللها المحترفون يطور توفير منصة تطوير مهني مستمر  •

 .إدارة المشاريعتوفير منصة يمكن من خاللها لممارسي التطوير البدء في متابعة مؤهل مهني معتمد دوليًا في  •

ليست اختباًرا بمستوى التأسيس، بل هي مجموعة من أنشطة التعلم  محترف إدارة مشاريع التنمية الحصول على شهادة ممارس   مالحظة:
، مع  2020ية ومنصة إصدار الشهادات قيد التطوير ومن المتوقع إطالق شهادة الممارس في عام  والتطوير المهني المستند إلى األدلة. عمل

 .من دليل المحترف إلدارة مشاريع التنمية  0.2اإلصدار 
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 إدارة مشاريع التنمية الملحق الثالث: غايات تعلم 

  

Syllabus Area 
Code 
DS 

Syllabus Area: 
Projects in the Development Sector 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  Understand the Projects in the Development Sector   

01 01 
Define project management terms in the context of the 
international development context. 

1.1.2 DS.1.1 

01 02 
Explain how the culture of projects in the development 
sector differs from that in other sectors. 

1.1.3 DS.1.2 

01 03 
Explain the importance and accountability of project 
management in the development sector 

1.1.4 DS.1.3 

  
Know fact, terms and concepts related to the Projects in 
the Development Sector topic. 

  

02 01 Define Project Management 1.2.1 DS.2.1 

02 02 
Identify the three sides of the triple constraint triangle 
as defined in the Project DPro 

1.2.2 DS.2.2 

02 03 
Explain the relationship between the sides of a triple 
constraint triangle and the implications of its changes 
on project management. 

1.2.2 DS.2.3 

02 04 
Define and identify the differences between projects, 
programs, portfolios 

1.2.3 DS.2.4 

02 05 
Identify the advantages of managing a group of projects 
within the context of a program 

1.2.3 DS.2.5 

02 06 
Identify the different origins of a project in the 
development sector 

1.2.4 DS.2.6 

02 07 Recall the Principles of Project Management 1.2.5 DS.2.7 

02 08 
Recall the competencies of project managers in the 
development sector (art and science) 

1.2.6 DS.2.8 

02 09 
Understand the differences in project management 
competencies required as the size, complexity and risk 
of a project scenario expands 

1.2.6 DS.2.9 

02 10 
Map the skills of project managers in the development 
sector 

1.2.6 DS.2.10 

02 11 
Recall the responsibilities of project managers in the 
development sector 

1.1.3, 
1.1.4 

DS.2.11 
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Syllabus Area 
Code 
PM 

Syllabus Area: 
The Project DPro Project Phase Model 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Know fact, terms and concepts related to the Project 
DProject Phase Model. 

  

01 01 
Identify the five phases in the Project DPro Project 
Phase Model. 

1.2.8 PM.1.1 

01 02 
Recall terms, facts and concepts related to the five 
phases of the generic project life cycle in the 
international development sector 

1.2.8 PM.1.2 

01 03 
Define decision gates, including the difference between 
internal, external, and emergency gates 

1.2.9 PM.1.3 

01 04 Recall examples of decision gates in the life of a project 1.2.9 PM.1.4 

01 05 
Explain the benefits of managing decision gates in the 
context of project management. 

1.2.9 PM.1.5 

01 06 Define Emergency Decision Gates 1.2.9 PM.1.6 

  Understand the Project DPro Project Phase Model   

02 01 
Explain the ways that project phases in the Project 
DPro Project Phase Model interact with each other. 

1.2.8 PM.2.1 

02 02 
Explain the MEAL concept in comparison to the 
previous MEC phase 

1.2.8 PM.2.2 

02 03 
Understand the purpose and benefits of managing 
decision gates through the Project DPro Project Life 
Cycle. 

1.2.9 PM.2.3 

 

Syllabus Area 
Code 

ID 
Syllabus Area: 
Project Identification and Definition 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Know fact, terms and concepts related to the Project 
Identification and Definition Phase 

  

01 01 
Identify the purposes of the Identification and Definition 
Phase 

2.1.1 ID.1.1 

01 02 
Explain the variations in the opportunity to cost-
effectively manage change through the life of a project 

2.1.1 ID.1.2 

01 03 
Identify the key outputs of the Identification and 
Definition Phase 

2.1.2 ID.1.3 

01 04 
Identify the inputs of the Identification and Definition 
Phase 

2.1.5 ID.1.4 

01 05 
Identify the main characteristics of the Identification and 
Definition Phase (who is involved, what does it mean in 
practice) 

2.1.3, 
2.1.4 

ID.1.5 
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Syllabus Area 
Code 

ID 

Syllabus Area: 
Project Identification and Definition  
(continuing) 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
The Project Identification and Definition Processes and 
Tools 

  

  Definition of Needs   

02 01 
Understand the concept and factors to consider on 
Definitions of Needs 

2.1.6 ID.2.1 

02 02 
Identify the purposes of data collection and data 
analysis 

2.1.6 ID.2.2 

02 03 
Identify and understand methodologies, approaches 
and tools for data collection 

2.1.6 ID.2.3 

02 04 
Identify differences between primary data (qualitative 
and quantitative) and secondary data. 

2.1.6 ID.2.4 

02 05 
Identify differences between the four categories of 
social needs 

2.1.6 ID.2.5 

02 06 
Explain the importance of triangulation in the Project 
Identification and Definition Phase 

2.1.6 ID.2.6 

  Needs Analysis   

03 01 
Identify and define the components of needs and data 
analysis: current state analysis, stakeholder analysis, 
and future state analysis 

2.1.6 ID.3.1 

03 02 Understand the six categories of stakeholders 2.1.6 ID.3.2 

03 03 
Explain the purpose and construct of stakeholder 
analysis tools, including Venn diagrams and 
Stakeholder Analysis Matrix 

2.1.6 ID.3.3 

03 04 
Define the terms related to needs analysis, including 
problem trees, objective trees, and alternatives trees 

2.1.6 ID.3.4 

03 05 
Understand the relationship between a problem tree 
and an objective tree 

2.1.6 ID.3.5 

03 06 
Identify and explain the levels of hierarchy in the 
problem tree process 

2.1.6 ID.3.6 

03 07 
Explain the categories of criteria that determine what is 
included in project interventions 

2.1.6 ID.3.7 

  Project Intervention Logic   

04 01 Identify the purposes of the logical framework 2.1.6 ID.4.1 

04 02 
Identify and define Logical Framework and its 
components (activities, outputs, outcomes, goals) 

2.1.6 ID.4.2 

04 03 
Understand the vertical and horizontal logics of the 
Project Logframe 

2.1.6 ID.4.3 



 

 199صفحة  

04 04 
Understanding the definition of Assumptions, Indicators, 
and Means of Verification 

2.1.6 ID.4.4 

 

Syllabus Area 
Code 

ID 

Syllabus Area: 
Project Identification and Definition  
(continuing) 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

04 05 Define the 5 characteristics of a SMART indicator 2.1.6 ID.4.5 

  High-level analyses   

05 01 
Understand the benefits of a high-level analyses in the 
Identification and Definition Phase 

2.1.6 ID.5.1 

05 02 
Identify the categories of risk assessment at the high-
level human resources analysis 

2.1.6 ID.5.2 

05 03 
Understand the project team needs at the high-level 
human resources analysis 

2.1.6 ID.5.3 

05 04 
Define Roles and Responsibilities, Level of Effort, and 
Capacity Requirements aspects 

2.1.6 ID.5.4 

05 05 
Identify and understand the 3 components that 
comprise supply chain management 

2.1.6 ID.5.5 

05 06 
Understand the benefits of the Financial and 
Sustainability high-level analyses 

2.1.6 ID.5.6 

05 07 
Understand the relationship between project and 
Theory of Change 

2.1.6 ID.5.7 

05 08 
Identify and understand the concepts of Project Charter 
and Project Proposal 

2.1.6 ID.5.8 

 

Syllabus Area 
Code 
SU 

Syllabus Area: 
Project Set Up 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Know fact, terms and concepts related to the Project 
Set Up area. 

  

01 01 Know the objectives of the Project Set Up phase 2.2.1 SU.1.1 

01 02 Identify the key outputs of the Set Up Phase 2.2.2 SU.1.2 

01 03 Identify the inputs of the Set Up Phase 2.2.5 SU.1.3 

01 04 
Identify the main characteristics of the Set Up Phase 
(who is involved, what does it mean in practice) 

2.2.3, 
2.2.4 

SU.1.4 

01 05 
Identify the relationship between Decision Gates and 
Stages 

224 SU.1.5 

  The Project Set Up Processes and Tools   

  Risk Analysis   
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02 01 
Define terms related to risk management, including 
positive risks, negative risks, risk register, risk 
assessment matrix and risk tolerances 

2.2.6 SU.2.1 

02 02 
Explain the significance of probability and impact in the 
context of risk management. 

2.2.6 SU.2.2 

02 03 
Identify and understand the five-step risk management 
process 

2.2.6 SU.2.3 

02 04 
Identify and understand the four risk response 
strategies. 

2.2.6 SU.2.4 

02 05 
Explain the iterative nature of risk management and its 
importance throughout the entire life of the project. 

2.2.6 SU.2.5 

02 06 Understand the content and structure of a risk register 2.2.6 SU.2.6 

02 07 
Explain the purpose, structure and content of a Risk 
Assessment Matrix 

2.2.6 SU.2.7 

  Stakeholder Engagement   

03 01 
Know that engagement to the Stakeholders is essential 
and requires planning and execution. 

2.2.6 SU.3.1 

03 02 
Explain the importance of establishing a project 
governance structure 

2.2.6 SU.3.2 

03 03 
Identify and understand the three perspectives that 
should be represented in a project board. 

2.2.6 SU.3.3 

03 04 
Explain the responsibilities of a project sponsor and a 
project board 

2.2.6 SU.3.4 

03 05 
Explain the connection between project tolerances and 
project governance 

2.2.6 SU.3.5 

03 06 
Identify and understand the six areas of project 
tolerances 

2.2.6 SU.3.6 

03 07 
Understand the purpose and characteristics of the 
Planning Framework 

2.2.6 SU.3.7 

03 08 
Understand the purpose and characteristics of the 
MEAL Framework 

2.2.6 SU.3.8 

03 09 Understand the purpose of the Project Charter 2.2.6 SU.3.9 

03 10 Identify the purposes of project launch communications 2.2.6 SU.3.10 

 

Syllabus Area 
Code 
PP 

Syllabus Area: 
Project Planning 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Know fact, terms and concepts related to the Project 
Planning area. 

  

01 01 
Recall facts terms and concepts related to the 
importance and timing of the project implementation 
plan. 

2.3.1 PP.1.1 
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01 02 
Compare and contrast project logframes, proposals and 
implementation plans 

2.3.1 PP.1.2 

01 03 
Identify the key outputs of the Project Planning Phase - 
seven components of a comprehensive project plan. 

2.3.2 PP.1.3 

01 04 Identify the inputs of the Project Planning Phase 2.3.5 PP.1.4 

01 05 
Identify the main characteristics of the Project Planning 
Phase (who is involved) - participatory process 

2.3.3 PP.1.5 

01 06 
Understand the Accountability and Control Mechanisms 
in the Project Planning Phase 

2.3.4 PP.1.6 

01 07 
Understand the advantages of rolling wave planning 
and decision gates in the Project Planning Phase 

2.3.4 PP.1.7 

  The Project Planning Processes and Tools   

  Schedule planning   

02 01 Know the 5 steps in schedule planning. 2.3.6 PP.2.1 

02 02 
Understand the difference between product scope and 
project scope. 

2.3.6 PP.2.2 

02 03 
Understand that the scope of the project must be 
confirmed and must be comprehensive and detailed. 

2.3.6 PP.2.3 

02 04 
Recall the facts, terms and concepts related to activity 
definition, including product scope, project scope, and 
WBS 

2.3.6 PP.2.4 

02 05 
Understand the composition of a WBS (work 
breakdown structure). 

2.3.6 PP.2.5 

02 06 Explain the advantages of the two WBS formats. 2.3.6 PP.2.6 

02 07 
Explain the relationship between activity sequencing 
and resource estimating 

2.3.6 PP.2.7 

02 08 
Understand the relationship between the project 
constraint triangle and schedule development 

2.3.6 PP.2.8 

02 09 
Define the terms related to budget planning, including 
activity-based budget, direct and indirect work costs. 

2.3.6 PP.2.9 

02 10 
Define the three approaches to making project 
estimates 

2.3.6 PP.2.10 

02 11 
Understand the advantages and disadvantages of the 
three estimation techniques 

2.3.6 PP.2.11 

02 12 
Understand the purpose, structure and content of a 
network diagram - Activity Duration Estimating 

2.3.6 PP.2.12 

02 13 
Understand the concept and purpose of the Critical 
Path 

2.3.6 PP.2.13 

02 14 
Understand the purpose, structure and content of a 
Gantt Chart - Schedule Development 

2.3.6 PP.2.14 

  MEAL planning   
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03 01 
Recall the facts, terms and concepts related to the 
levels of project MEAL and their connection to the 
project logical framework. 

2.3.6 PP.3.1 

03 02 
Identify the concept and differences between project 
monitoring and project evaluation 

2.3.6 PP.3.2 

03 03 
Recall facts terms and concepts related to different 
evaluation approaches 

2.3.6 PP.3.3 

03 04 
Identify and understand the components of an 
evaluation table 

2.3.6 PP.3.4 

03 05 
Understand the concepts and importance of the 
Accountability and Learning 

2.3.6 PP.3.5 

03 06 
Recall facts, terms and concepts related to the project 
MEAL plan 

2.3.6 PP.3.6 

03 07 
Identify and understand the six essential elements of a 
MEAL Plan 

2.3.6 PP.3.7 

  
Internal Controls, Communication, and Stakeholder 
Engagement Planning 

  

04 01 
Identify and understand the components and the 
benefits of well-managed internal control systems 

2.3.6 PP.4.1 

04 02 Communication and Stakeholder Engagement Planning 2.3.6 PP.4.2 

04 03 Understand the components of a communication plan. 2.3.6 PP.4.3 

04 04 
Explain the purpose and construct of stakeholder 
engagement strategy 

2.3.6 PP.4.4 

04 05 Know the components of a RACI chart. 2.3.6 PP.4.5 

04 06 
Understand the four key roles identified in a RACI 
Matrix 

2.3.6 PP.4.6 

  Supply Chain Planning   

05 01 
Identify and understand the 3 components of supply 
chain 

2.3.6 PP.5.1 

05 02 
Identify and understand the 3 steps in procurement 
management 

2.3.6 PP.5.2 

05 03 
Identify and understand the 2 elements of logistics 
management: 

2.3.6 PP.5.3 

05 04 
Understand the concept, characteristics, and categories 
of Assets 

2.3.6 PP.5.4 

  Human Resources Planning   

06 01 
Recall the concepts and purpose of Human Resources 
Planning 

2.3.6 PP.6.1 

  Stage Planning   

06 02 
Recall the concepts and purpose of Stages and 
Decision Gates 

2.3.6 PP.6.2 

  Sustainability and Closure Planning   
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07 01 
Understand the definitions and importance of 
Sustainability and Closure Planning 

2.3.6 PP.7.1 

07 02 Identify the components of a Transition Planning Matrix 2.3.6 PP.7.2 

07 03 
Identify the actions for an efficient and compliant 
Closure Planning 

2.3.6 PP.7.3 

 

Syllabus Area 
Code 

PI 
Syllabus Area: 
Project Implementation 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Know fact, terms and concepts related to the Project 
Implementation Phase area. 

  

01 01 Identify the key outputs of the Implementation Phase 2.4.2 PI.1.1 

01 02 Identify the inputs of the Implementation Phase 2.4.5 PI.1.2 

01 03 
Identify the main characteristics of the Implementation 
Phase (who is involved, what does it mean in practice) 

2.4.3 PI.1.3 

  The Implementation Processes and Tools   

  Managing People   

02 01 
Identify the activities conducted to manage people 
during project implementation 

2.4.6 PI.2.1 

  Managing the Project Schedule   

02 02 
Define processes used to manage schedule, including 
critical paths, project float, fast tracking and crashing. 

2.4.6 PI.2.2 

  Managing the Budget   

02 03 
Define the terms related to manage budgets, including 
variance and Earned Value Analysis 

2.4.6 PI.2.3 

02 04 Explain the importance of monitoring cash flow 2.4.6 PI.2.4 

  Managing Risks   

02 05 
Understand the need of reviewing and updating the 
Risk Register 

2.4.6 PI.2.5 

  Managing Issues   

02 06 
Understand the importance of issue management in the 
implementation of development projects. 

2.4.6 PI.2.6 

02 07 
Identify and understand the four basic processes in the 
issue management process 

2.4.6 PI.2.7 

02 08 
Explain the sequence and relationship between the four 
basic processes of issues management 

2.4.6 PI.2.8 

  
Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning 
(MEAL) 

  

02 09 
Recall the concept and use of indicators to measure the 
progress - performance tracking 

2.4.6 PI.2.9 
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02 10 
Identify and understand the four primary components of 
Accountability 

2.4.6 PI.2.10 

  Managing Change   

02 11 
Recall facts, terms and concepts related to change 
management 

2.4.6 PI.2.11 

02 12 
Understand the purpose of a process map for change 
management, and its logic 

2.4.6 PI.2.12 

  Managing the Supply Chain   

02 13 
Identify alternatives for identifying providers in the 
procurement process 

2.4.6 PI.2.13 

02 14 Explain the 2 elements of logistics management. 2.4.6 PI.2.14 

02 15 Explain the 4 elements of asset management. 2.4.6 PI.2.15 

  Project Sustainability Plan   

02 16 
Understand the aspects to consider on a Project 
Sustainability Plan 

2.4.6 PI.2.16 

 

Syllabus Area 
Code 
PC 

Syllabus Area: 
Project Closure 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Know fact, terms and concepts related to the Project 
Closure Phase area. 

  

01 01 Recall the five options for project closure 2.5.1 PC.1.1 

01 02 Identify the key outputs of the Closure Phase 2.5.2 PC.1.2 

01 03 Identify the inputs of the Closure Phase 2.5.5 PC.1.3 

01 04 
Identify the main characteristics of the Closure Phase 
(who is involved, what does it mean in practice) 

2.5.4 PC.1.4 

  The Project Closure Processes and Tools   

  Sustainability Plan and Handover   

02 01 
Explain the purpose and contents of a Sustainability 
Plan and Handover 

2.5.6 PC.2.1 

  Reporting   

02 02 Explain the 3 formats of project Reporting  PC.2.2 

  Project Closure Procedures   

02 03 
Recall activities related to the administrative, contract 
and financial closure of projects 

2.5.6 PC.2.3 

02 04 
Identify the two-step process for verifying project 
deliverables. 

2.5.6 PC.2.4 

  Project Evaluations and Lessons Learned   

02 05 
Differentiate between project After Action Reviews and 
end of project evaluations 

2.5.6 PC.2.5 
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02 06 
Identify and understand the 4 key questions of Lessons 
Learning process 

2.5.6 PC.2.6 

 

Syllabus Area 
Code 
WG 

Syllabus Area: 
Principle: Well-Governed 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Understand the main concepts and relationships of 
Well-Governed Principle 

  

01 01 
Understand what the Well-Governed Principle is and 
why it matters 

3.1.1 WG.1.1 

01 02 
Identify the relationship between Well-Governed and 
the Identification and Definition Phase 

3.1.2 WG.1.2 

01 03 
Identify the relationship between Well-Governed and 
the Set Up Phase 

3.1.3 WG.1.3 

01 04 
Identify the relationship between Well-Governed and 
the Planning Phase 

3.1.4 WG.1.4 

01 05 
Identify the relationship between Well-Governed and 
the Implementation Phase 

3.1.5 WG.1.5 

01 06 
Identify the relationship between Well-Governed and 
the Closure Phase 

3.1.6 WG.1.6 

 

Syllabus Area 
Code 
PA 

Syllabus Area: 
Principle: Participatory 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Understand the main concepts and relationships of 
Participatory Principle 

  

01 01 
Understand what the Participatory Principle is and why 
it matters 

3.2.1 PA.1.1 

01 02 
Identify the relationship between Participatory and the 
Identification and Definition Phase 

3.2.2 PA.1.2 

01 03 
Identify the relationship between Participatory and the 
Set Up Phase 

3.2.3 PA.1.3 

01 04 
Identify the relationship between Participatory and the 
Planning Phase 

3.2.4 PA.1.4 

01 05 
Identify the relationship between Participatory and the 
Implementation Phase 

3.2.5 PA.1.5 

01 06 
Identify the relationship between Participatory and the 
Closure Phase 

3.2.6 PA.1.6 

 

Syllabus Area 
Code 

Syllabus Area: 
Principle: Comprehensive 

Reference 
Syllabus 
full code 
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CO 

Topic Subtopic 

  
Understand the main concepts and relationships of 
Comprehensive Principle 

  

01 01 
Understand what the Comprehensive Principle is and 
why it matters 

3.3.1 CO.1.1 

01 02 
Identify the relationship between Comprehensive and 
the Identification and Definition Phase 

3.3.2 CO.1.2 

01 03 
Identify the relationship between Comprehensive and 
the Set Up Phase 

3.3.3 CO.1.3 

01 04 
Identify the relationship between Comprehensive and 
the Planning Phase 

3.3.4 CO.1.4 

01 05 
Identify the relationship between Comprehensive and 
the Implementation Phase 

3.3.5 CO.1.5 

01 06 
Identify the relationship between Comprehensive and 
the Closure Phase 

3.3.6 CO.1.6 

 

Syllabus Area 
Code 

IN 
Syllabus Area: 
Principle: Integrated 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Understand the main concepts and relationships of 
Integrated Principle 

  

01 01 
Understand what the Integrated Principle is and why it 
matters 

3.4.1 IN.1.1 

01 02 
Identify the relationship between Integrated and the 
Identification and Definition Phase 

3.4.2 IN.1.2 

01 03 
Identify the relationship between Integrated and the Set 
Up Phase 

3.4.3 IN.1.3 

01 04 
Identify the relationship between Integrated and the 
Planning Phase 

3.4.4 IN.1.4 

01 05 
Identify the relationship between Integrated and the 
Implementation Phase 

3.4.5 IN.1.5 

01 06 
Identify the relationship between Integrated and the 
Closure Phase 

3.4.6 IN.1.6 

 

Syllabus Area 
Code 
AP 

Syllabus Area: 
Principle: Adaptive 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Understand the main concepts and relationships of 
Adaptive Principle 
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01 01 
Understand what the Adaptive Principle is and why it 
matters 

3.5.1 AP.1.1 

01 02 
Identify the relationship between Adaptive and the 
Identification and Definition Phase 

3.5.2 AP.1.2 

01 03 
Identify the relationship between Adaptive and the Set 
Up Phase 

3.5.3 AP.1.3 

01 04 
Identify the relationship between Adaptive and the 
Planning Phase 

3.5.4 AP.1.4 

01 05 
Identify the relationship between Adaptive and the 
Implementation Phase 

3.5.5 AP.1.5 

01 06 
Identify the relationship between Adaptive and the 
Closure Phase 

3.5.6 AP.1.6 

 

Syllabus Area 
Code 
AD 

Syllabus Area: 
Adapting the Project DPro 

Reference 
Syllabus 
full code 

Topic Subtopic 

  
Know fact, terms and concepts related to the Adapting 
the Project DPro syllabus area. 

  

01 01 Recall the principles of adaptation 4.1 AD.1.1 

  
Understand the Adapting the Project DPro syllabus 
area. 

  

02 01 
Understand factors to consideration when adapting 
Project DPro to projects 

4.2 AD.2.1 

02 02 
Understand the role of systems in adapting Project 
DPro tools and techniques 

4.2 AD.2.2 

02 03 
Understand the relationship between a project’s risk 
profile and the choice of Project DPro tools and 
techniques 

4.2 AD.2.3 

02 04 
Appreciate the considerations needed when 
implementing projects using Project DPro through 
implementing partners 

4.2 AD.2.4 
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 الملحق الرابع: مسرد المصطلحات 

المدخالت )الموارد المالية والبشرية والتقنية  اإلجراءات المتخذة والتي يتم من خاللها تعبئة  األنشطة 
والمادية والوقت( إلنتاج تسليمات )التدريب، والبناء، الخ( والتي يتحمل الطاقم المساءلة  

 بشأنها، والتي عند تجميعها تنتج المخرجات. 

حلية كوسيلة  المنهجية التي تسعى إلى الكشف عن نقاط القوة وإبرازها داخل المجتمعات الم قائم على األصول 
 لتحقيق التنمية المستدامة. 

نشاط تعلم بسيط وسريع ومتعدد الجوانب يمكن استخدامه لتحديد وتسجيل الدروس  مراجعة ما بعد اإلجراء 
 والمعارف الناتجة عن المشروع.

للتأكد  فرضيات حول الشروط الالزمة، الداخلية والخارجية، التي تم تحديدها في التصميم  إفتراضات
من أن عالقات األسباب/النتيجة المفترضة حسب المتوقع، وأن األنشطة المخططة ستُنتِج  

 النتائج المتوقعة.

وهي ضرورية لتخدم   – هي نقطة مرجعية واقعية حول الظروف أو األداء قبل بدء التدخل  خط األساس 
 كأساس لمراقبة وتقييم والسيطرة على المشروع.

تبدأ تقنية التقدير هذه من خالل استشارة نفس األشخاص المسؤولين عن مهام المشروع   لى أع-إلى-التقييم أسفل 
 وتجميع تقديراتهم في موازنة عالمية شاملة.

القابلية والمهارات والفهم والمواقف والقيم والعالقات والسلوكيات والدوافع والموارد  قدرات
قطاعات والنظم االجتماعية األوسع والظروف التي تمكن األفراد والمنظمات والشبكات/ال

 نطاقًا من تنفيذ الوظائف وتحقيق األهداف مع مرور الوقت. 

 وثيقة تصدر لشخص بعد إكمال دورة دراسية بنجاح. شهادة 

مجموعات متكاملة من المهارات والمعرفة والمواقف والسلوكيات الالزمة لألداء بفاعلية  كفاءات 
 في وظيفة أو دور أو وضع معين. 

 ورقة المفهوم 
 

مراجعة على مستوى عال/نظرمة عامة لمشروع كُتب للحصول على تغذية راجعة قبل 
 االلتزام بموارد لوضع مقترح موسع.

 موارد إضافية إلى المشروع لتسريع تقدم الجدول الزمني.ضم  ضغط الجدول 

 لشخص ما. برهان على المؤهل، أو الكفاءة أو تصريح رسمي يُعطى  مؤهالت اعتماد  

 سلسلة األنشطة التي تمثل أطول مسار بين بدء المشروع ونهايته. المسار الحرج 

نقاط سيطرة كبرى تُستخدم الستكمال وقبول المنتجات لمرحلة معينة من المشروع  بوابة القرار 
 واالنتقال إلى المرحلة التالية.

 ، أو مكونات أو أجزاء أصغر. تقنية لفصل أو تجزئة منجزات المشروع إلى عناصر تفكيك/تجزئة 
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طيف من المنظمات تقع مشاريع وممارساتها ضمن متوالية واسعة من اإلغاثة والتنمية:   منظمة تنمية 
يَُسهل أحد أطراف المتوالية برامج التنمية دويلة المدى، التشاركية في مجاالت مثل البيئة 

فيذ مباشر وسريع لمشاريع  والصحة والتعليم والزراعة، ويشمل طرف المتوالية اآلخر تن
إغاثة مؤقتة للمتضررين الذين يواجهون المجاعة، التشرد أو الفقر المدقع بسبب الكوارث  

 الطبيعية المفاجئة أو النزاع. 

تسريع الجدول الزمني للمشروع من خالل تنفيذ األنشطة التي تستكمل عادة بتسلسل   التعاقب السريع
 ذلك. واستكمالها بالتوازي بدال من 

في  التسبب دونالمدة الزمنية التي يمكن أن تتأخرها مهمة في مخطط شبكة مشروع من  الفائض )التراخي( 
 تأخير موعد استكمال المشروع. 

 مخطط شريطي يمثل بيانيا جدول أنشطة المشروع.  (Ganttمخطط غانت )

االستدامة، وسبل العيش،  النتيجة أو األثر النهائي المرجو بأعلى المستويات )التحول، و الهدف
وهي الهدف النهائي في العديد من األطر  – والرفاهية، إلخ( التي يساهم بها المشروع 

 المنطقية. 

التأثير الهام أو النتيجة على المدى البعيد )تُعرف مع مستويات الغايات والهدف في العديد  األثر/التأثير 
 من األطر المنطقية(.

بئها المشروع ويستخدمها في أنشطة المشروع )الموارد البشرية والمالية، الموارد التي يع المدخالت 
 والمعدات، إلخ( 

المخاطرة التي حصلت اآلن )تحققت(. يمكن أن تأخذ المسألة شكل قرار لم يحسم بعد،   مسألة
 وضع أو مشكلة ستؤثر على المشروع بدرجة كبيرة.

يمكن الوصول إليها حيث تلخص المسائل، وضعها الحالي، والشخص  وثيقة أو بيانات  سجل السيطرة على المسألة
 المسؤول عن حلها. 

إعادة العملية للمرة الثانية، أو الثالثة أو أكثر من ذلك لتحقيق الغاية، الهدف والنتيجة   التكرار 
 المرجوة. 

التكلفة لتدفق    عملية التخطيط والتنفيذ والسيطرة التي توصف بالكفاءة والفعالية من حيث  اللوجستيات 
وتخزين المواد الخام، المخزون تحت التجهيز، والسلع الجاهزة والمعلومات ذات الصلة من  

 نقطة المنشأ إلى نقطة االستهالك لغرض تلبية مطلبات العمالء. 

 مخطط المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم  MEALمخطط 

المنظمات غير الحكومية 
NGO 

كل عام إلى المؤسسات غير الربحية في قطاعي التنمية مصطلح يستخدم لإلشارة بش
 واإلنسانية. 

 ملخص تصويري للقرارات والتدفقات التي تُك ون إجراء أو عملية من البداية وحتى النهاية. مخطط الشبكة
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ما يتوقع المشروع إنجازه على مستوى المستفيد )مثال، استخدام المعارف والمهارات في   الغايات 
الممارسة الفعلية مع مرور الوقت، ونقل البضائع على الطرق المشيدة مع مرور الوقت( 

والمساهمة بتغييرات على مستوى السكان )معدالت منخفضة لسوء التغذية، ودخل ُمحَسن،  
 ( التي تتضافر وتساعد في إنجاز األهداف واألثر مع مرور الوقت. ومحاصيل ُمَحسنة ، إلخ

التسليمات المحسوسة الناتجة عن أنشطة المشروع، وتشمل المنتجات والسلع والخدمات   المخرجات 
والتغيرات )مثال، أفراد مدربين وازدياد معرفتهم ومهارتهم؛ الطرق مبنية ذات جودة(  

 والتي تتضافر وتساهم في تمكين الغايات المرجوة.  

من مشاريع مماثلة لوضع تقديرات ألنشطة المشروع. تعتمد استخدام البيانات التاريخية  التقديرات المعيارية/حدودية 
 تقنية التقدير هذه بدرجة أقل على األشخاص وبدرجة أكبر على البيانات اإلحصائية.

 اختصار يستخدم لمصطلح"إدارة المشاريع"  PMإدارة المشاريع 

ت، بحث سوق  تخطيط وتنفيذ كافة جوانب اكتساب الموارد، بما في ذلك وضع المواصفا التوريد 
 الموردين، والمفاوضات، وأنشطة الشراء، وإدارة العقود، ومراقبة المخزون.

كافة التسليمات المطلوبة للمشروع التي تلبي المواصفات المتفق عليها. )ما الذي سيتم  نطاق المنتج 
 تسليمه( 

ئد والسيطرة مجموعة من المشاريع ذات الصلة تُدار بطريقة منسقة للحصول على الفوا  البرنامج
 غير المتوفرة من خالل إدارة تلك المشاريع بشكل منفرد.

مجموعة من األنشطة تلبي األهداف المتفق عليها في فترة زمنية محددة باستخدام مجموعة   المشروع
 من الموارد المتفق عليها.

/مختصر من التفاصيل والتي  ميثاق المشروع تستخدم لتفويض مدير  وثيقة تصف المشروع على مستو عال 
 المشروع للبدء بالعمل. 

عملية قياس وتقرير التقدم المحرز واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمضان تحقيق أهداف   السيطرة على المشروع 
 المشروع. 

تمثيل شامل ومنطقي لنموذج المشروع المفصل للمساعدة في ضمان وصوله في الوقت  خطة تنفيذ المشروع
 اق، والموازنة.المحدد، وحسب النط

تخطيط وتنظيم وإدارة الموارد لتحقيق اإلكمال الناجح لألهداف والغايات والمخرجات   إدارة المشروع 
 الخاصة بالمشروع. 

محترف في مجال إدارة المشاريع يتولى مسؤولية تخطيط وتنفيذ وإغالق المشاريع لتحقيق   مدير المشروع
 غاياته ومخرجاته.النجاح في إنجاز أهداف المشروع المحددة، 

عرض واضح وموجز يسعى للحصول على موافقة الممول المحتمل لتسليم المنتجات و/ أو   مقترح المشروع
 الخدمات استجابة لطلبات الجهات المانحة أو الحاجات المتوقعة. 

 التسليمات(كافة األعمال المطلوبة لتسليم نطاق المنتج. )كيف سيتم إنشاء وتسليم  نطاق المشروع 
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 األثر المحتمل، لعدم اليقين، على أهداف المشروع.  المخاطرة

تعتمد تقنية التقدير هذه على مجموعة صغيرة نسبيًا من "الخبراء"، الذين يعملون لوضع   أسفل   – إلى   – تقدير أعلى 
 تقدير عام للمشروع يتم تجزئته فيما بعد إلى حزم عمل أصغر. 

هيكلية تجزئة العمل  
(WBS) 

قائمة المهام الهرمية الناشئة  عن طريق تجزئة/تفكيك المشروع إلى مكونات، وتقسيم عملية 
 المشروع إلى مهام أكثر تفصيال. 

. 
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 The Project Management for Development Professionals Guide (Project DPro Guide) and all 
other guides, methodologies, tools, and materials produced by PM4NGOs, like the Program 
DPro Guide and the Supplemental Materials, are shared and protected under the Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. All guides are also registered 
and identified by the International Standard Book Number (ISBN). 

Practitioners, trainers, and all users are free to copy and redistribute the material in any medium 
or format, and adapt — remix, transform, and build upon the material, as 
long as you attribute PM4NGOs appropriate credit and do not use the 
materials for commercial purposes. 

The Copyright and Creative Commons Attribution for the Project DPro Guide and all other 
PM4NGOs methodologies described above applies to all users, regardless of any formal or 
informal partnership with PM4NGOs. 

In practice, how can Project DPro and PM4NGOs materials be used? 

You can copy and redistribute the Project DPro Guide and other PM4NGOs methodologies in 
any format, in full version or  remixed, transformed, and adapted, as long it is not for 
commercial purpose. In other words, you must offer PM4NGOs guides and materials or any 
material you develop that contains PM4NGOs guides and methodologies free of costs.  

If you copy and redistribute the PM4NGOs guides and 
materials you must give appropriate credit, provide a link to 
the license, and indicate if changes were made. The use of 
PM4NGOs logo and our methodologies visual identification 
must follow the PM4NGOs branding guidelines. 

In the PM4NGOs website we share a quick reference to use 
the PM4NGOs and our methodologies logos and names in 
your website or publication. You may do so in any reasonable 
manner, but not in any way that suggests that PM4NGOs 
endorses you , your organization, or the developed and 
shared materials. 
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