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 مقدمة

قدين وخالل الع. لقد أصبحت الشبكات وسائل فعالة عالميا لمعالجة المشكالت االجتماعية والتعامل معها

المنصرمين، ظهرت تشكيالت متعددة من التحالفات من أجل مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على العمل معا في 

 . تحدي هيكليات صنع القرار التقليدية التي أثبتت فشلها

  

ولعل شبكات المؤسسات األهلية في فلسطين ال تفتقر إلى القدرة لتصبح وسائل أو أدوات فعالة لمعالجة 

 الوطنية، لذا تشكل تلك الشبكات عنصرا هاما في استراتيجية التطوير القطاعي لدى مركز تطوير القضايا

    (NDC)المؤسسات األهلية الفلسطينية 

  

ولسوء الحظ، وبينما عدد شبكات المؤسسات األهلية في فلسطين إلى تزايد مستمر، فإن وجود معايير 

ولكي تصبح تلك الشبكات أدوات أو وسائل هامة نحو .  غائبامحددة من أجل قياس فعالية تلك الشبكات ال زال

ويرى مركز . التغيير،  فعليها أوال مأسسة نفسها وإكسابها صفة المهنية بعيدا عن الهياكل التقليدية للمؤسسات

 . تطوير أن الطريق لتحقيق ذلك يبدأ بالتوافق على معايير أداء لتلك الشبكات

  

إلى تقوية وتدعيم الشبكات، وهو أحد المكونات الفرعية للمرحلة الثالثة إن مشروع مركز تطوير الرامي 

من مشروع المؤسسات األهيلة الفلسطينية، والممول من قبل البنك الدولي، يهدف إلى االرتقاء بمستوى أداء 

ذا الشبكات إلى مستوى أعلى يمكنهم من اداء أدوارهم المتوقعة منهم، بحيث تقوم الشبكات المشاركة في ه

المشروع بتحديد تلك األدوار بنفسها، في حين يعمل مركز تطوير على تزويدهم بمنحة لتطبيق نشاطاتها على مدار 

وسيتم تقديم المنح إلى . ما يقارب العامين، والتي تتمكن الشبكات من خاللها من تحقيق مستويات الفعالية المرجوة

اما تلك الشبكات . لين لدى مجلس اإلدارة إدارة مركز تطويرالشبكات المظالتية األربع والذين لديهم أعضاء ممث

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، والهيئة الوطنية الفلسطينية للمؤسسات األهلية، واالتحاد الفلسطيني العام : فهي

ربع شبكات إلى جانب ذلك، سيتم اختيار أ. للجمعيات الخيرية واالتحاد العام الفلسطيني للمنظمات غير الحكومية

... شبكات مؤسسات أهلية زراعية، شبكات صحية: مثال على تلك الشبكات(متخصصة من خالل عملية تنافسية 

 ). إلخ

  

لقد تم تطوير هذه األداة لمساعدة الشبكات على تحقيق مستوى مثالي من الفعالية بناءا على خبرات 

إلى تحقيق ذلك المستوى المثالي من الفعالية ستشكل تحديا إن الطريق . عالمية تم تكييفها لتتالءم والواقع الفلسطيني

وال يتوقع من الشبكات . كبيرا، وسينطوي عليها بذل حجم كبير من المجهودات وتوظيف عدد كبير من الموارد

المشاركة في هذا المشروع تحقيق مستوى مثالي من الفعالية خالل فترة تنفيذ المشروع، لذا فإن هذا المشروع 

ويد الشبكات بمنظور حول المعايير التي يتوجب على الشبكات أن تطمح إليها، إضافة إلى بعض ينوي تز
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يأمل المشروع أن تعمل الشبكات على متابعة جهودها . اإلرشادات حول طريقة تحقيق مستوى مثالي من الفعالية

مقدمة من خالل هذا المشروع جهدا وتعتبر المنحة ال. وتكريسها لتحقيق الفعالية أيضا ما بعد استكمال هذا المشروع

 . متواضعا لمساعدة الشبكات في هذا المضمار
 
 

 منهجية تطوير األداة
عمل مركز تطوير على توظيف استشاري دولي لتقديم خدماته وخبراته من أجل المساعدة على تطوير 

.  يتم بموجبها قياس تلك المعاييرمعايير األداء لشبكات المؤسسات األهلية الفلسطينية، إلى جانب تطوير األداة التي

وقد عمل المستشار على مراجعة األدبيات المكتوبة في هذا المجال من أجل تحديد البحث والتفكير النقدي الدقيق 

وقد تم تقديم وعرض ما خلص إليه المستشار من خالل .  دول متعددةشبكات المؤسسات األهلية من تجاربحول 

انب رؤاه الشخصية، كخبير في شئون شبكات المؤسسات األهلية، من خالل ورش تلك المراجعات األدبية إلى ج

 . عمل شارك بها ممثلون عن شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

  

وتشير نتائج تقييم الورش من قبل المشاركين إلى وجود نقلة نموذجية في مفاهيمهم حول الشبكات قبل 

فقد كان قبل هذه الورشة ينظر إلى شبكات المؤسسات األهلية : وكما أشار أحد المشاركين.  حضورهم الورشةوبعد

  .  إال أنه أدرك بعد مشاركته بالورشة أن هناك دورا أكبر من ذلك تلعبه تلك الشبكات;كجهات ممولة

 لشبكات المؤسسات األهلية لقد عمل تصميم الورش على تمكين المشاركين من تحديد معايير األداء المثلى

بناءا على الدور الذي يجب ان تلعبه تلك الشبكات في التطرق إلى القضايا الوطنية الفلسطينية والعمل على 

 : وقد عملت الورش على إرشاد المشاركين في تعبئة المصفوفة التالية. معالجتها

 

ما هو دور شبكات 

المؤسسات األهلية في 

 معالجة القضايا الوطنية

ا هي االستراتيجيات التي م

تستحدمها الشبكات من 

 أجل تحقيق تلك األدوار

ما هي المخرجات 

الملوسة لتلك 

 االستراتيجيات

ما هي معايير الجودة 

المستخدمة لقياس تلك 

 المخرجات
    
    
    

  : وقد حدد المشاركون دور شبكات المؤسسات األهلية كما يلي

 .  العامة لكي تكون أكثر استجابة الحتياجات المواطنينالضغط والتأثير على السياسات •
 . تطوير قدرات المؤسسات األعضاء لكي يكونوا أكثر فعالية وكفاءة •
 .إدارة المعلومات وتوفير المعرفة من أجل تحسين دور المؤسسات األهلية لتعزيز التنمية في فلسطين •
 بين الشبكات مع بعضها البعض لزيادة زيادة التنسيق والتعاون بين األعضاء في الشبكات، وكذلك •

 . التكاملية
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تعزيز المحاسبة والمساءلة بين الشبكات وأعضائها من المؤسسات من جهة، وبين المؤسسات والفئات  •

 . المستهدفة من جهة أخرى
تدعيم تضامن المؤسسات األعضاء مع الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في مقاومة االحتالل  •

  .اإلسرائيلي

  

 :  تلخيص عمل المجموعات في تعبئة المصفوفة، تم جمع معايير الجودة في مجموعات كاآلتيوبعد

  

 مشاركة األعضاء والفئات المستهدفة

 . أنشطة الشبكة والتنفيذ/مشروعات/يشارك األعضاء في عمليات التخطيط لبرامج 

  .لنشاطات التي تؤثر عليهمالمشروعات وا/تشارك الفئات المستهدفة في عمليات التخطيط والتنفيذ للبرامج 

  

 رضى األعضاء/ المساءلة أمام األعضاء

التي تقدمها ) الخدمات(النشاطات /المشروعات/األعضاء والفئات المستهدفة راضون عن نتائج البرامج 

 .الشبكة

 .المؤسسات األهلية األعضاء تحدد رضى الفئات المستهدفة عن الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات 

  

 درة األعضاءزيادة ق

  .تتحسن/ تقدرة األعضاء على تنفيذ برامجهم قد ازداد 

  

 رفع مستوى وعي الجمهور

 .تم رفع مستوى الوعي الجماهيري تجاه قضايا وطنية 

  

 األثر على السياسة العامة والتغيير االجتماعي

 .يوجد تغيير في وجهات نظر الفئات المستهدفة وفي  سياسات الحكومة 
 

معايير  إال أن المشاركين في الورشة لم يتطرقوا إلى تحديد .كمعايير أداء برامجيةتقدم يمكن اعتبار ما  

وقد تم .  تلزم من أجل وضعها في مكانها الصحيح من أجل قيامهم بأداء تلك األدوار بشكل فعالأداء مؤسساتية

  : إضافة تلك المعايير المؤسساتية إلى المعايير البرامجية كالتالي

  

  وتنظيمهاغاية الشبكة

 .يوجد عضوية محددة بشكل واضح والتي من أجلها تم تشكيل الشبكة 

 .تم تحديد القيمة اإلضافية للشبكة تجاه أعضائها بشكل واضح 
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 ).النظام األساسي واللوائح الداخلية(تم االحتفاظ بالصالحيات المخولة ضمن وثيقة رسمية  

  
 الحكم

 . آلية صنع قرارات محددةمؤسساتية واضحة و/يوجد هناك هيكلية تنظيمية 

  

 اإلدارة

 .تتمتع بالقدرة الالزمة وتكون فاعلة) وحدة تنسيقية(هناك سكرتاريا تنفيذية  

 .هناك نظام مبني على مبدأ المشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج 

 .هناك نظام شفاف لتجنيد األموال واإلدارة 

 .هناك نظام مبني على أساس المشاركة في المتابعة والتقييم 

  

 االستمرارية

 .توجد قدرة للحفاظ على استمرارية الشبكة على المدى البعيد 
 

لقد تم بناء األداة المرفقة بطريقة تمكنها من توفير إطار عمل شمولي من أجل تطوير شبكات مؤسسات 

 الفرعية وقد تم تقسيم األداة إلى عناصر أو مكونات شبكة المؤسسات األهلية الفعالة، والمكونات. أهلية فعالة

وأخيرا، فإن تلك األداة توفر . والمؤشرات التي تساعد على تحديد فعالية كل من العناصر أو المكونات الفرعية

 . معايير الجودة لكل مؤشر إلى جانب نظام تقييم لمساعدة الشبكات على تقييم نفسها ومتابعة تقدمها
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 إرشادات حول استخدام األداة
تصميم البرامج /ات في تحديد التحديات التي تواجهها أوال، ومن ثم بناءتهدف األداة لمساعدة الشبك •

 .والتدخالت التي تحتاجها لمواجهة هذه التحديات

يجب النظر إلى هذه األداة كأداة تطويرية لتزويد الشبكات بوسائل من أجل تحقيق الفعالية عوضا عن  •

 . شبكة جيدا أم الالنظر إليها كأداة لمركز تطوير لتحديد ما إن كان أداء ال

مؤشرا يشكل تحققها مجتمعة شبكة مؤسسات أهلية مثالية ) 18(إن المؤشرات البالغ عددها ثمانية عشرة  •

أو عدم المقدرة على تحقيق معايير /ويتوجب على الشبكة أن تنظر إلى غياب مؤشرات معينة و. وفعالة

 . دة أداء منخفضة للشبكةالجودة على أنه تحد، عوضا عن رؤية ذلك كإعالن أو إقرار لجو

سيتم استخدام األداة من قبل شبكات المؤسسات األهلية المشاركة في هذا المشروع وكذلك مركز تطوير  •

مع وجود متابعة متبادلة للتقدم، إلى جانب تحديد أشكال أخرى من المساعدة التي يمكن أن تحتاجها 

 . الشبكات لتحقيق معايير الجودة

 المقدمة إليها -  والتي تستغرق مدة تنفيذ أنشطتها ما يقارب العامين-دام المنحةيجب على الشبكات استخ •

  . من مركز تطوير بأفضل ما يمكنها من أجل تحقيق المستوى المرجو من الفعالية باستخدام هذه األداة

ليس بالضرورة انطباق جميع المؤشرات على جميع الشبكات، كما أنه ليس بالضرورة تطرق جميع  •

بيد أنه يتحتم على الشبكات التطرق إلى كل العناصر والعناصر . ت إلى كل تلك المؤشراتالشبكا

إن تحديد األولويات في كيفية تحقيق مستوى الفعالية األمثل خالل هذا المشروع هو أمر عائد . الفرعية

مركز تطوير هذا، وسيتم االتفاق على ذلك المستوى المرجو من الفعالية مع . إلى كل شبكة لتقرر بشأنه

ويتوقع من كل شبكة امتالك أولويات وأهداف مختلفة في تحقيق . من خالل المنحة التي سيتم تقديمها لهم

 . المستوى األمثل من الفعالية

ستعمل الشبكات المشاركة في هذا المشروع على عقد مشاورات مع أعضائها من خالل عقد ورشات   •

 : عمل وذلك لتحقيق األهداف التالية

 . إطار العمل الذي تم تحضيره للشبكة الفعالة والذي تم عرضه خالل ورش العملعرض   .أ 

 . مراجعة دور الشبكات الذي تم صياغته خالل جلسات ورش العمل  .ب 

 .إقرار مصفوفة معايير األداء التي تم االتفاق عليها خالل ورش العمل  .ج 

 .تحقيق الفعاليةإدارة وتوجيه هذه األداة كطريقة لتأسيس بيانات قاعدية للشبكة في   .د 

من أجل تحقيق المستوى المرجو من الفعالية لكل ) تطوير الشبكة(تحضير خطة لبناء القدرات   .ه 

   .شبكة

يوصي مركز تطوير بتخصيص يوم كامل لورشة العمل بحيث يتم تخصيص الجزء : مالحظة هامة

حضير خطة تطوير األول من الورشة لتحقيق األهداف من أ إلى د وبحيث تخصص الجلسة النهائية لت

  ).الهدف ه من الورشة(الشبكة 
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 :منهجية الورشة

عند قيام الشبكة باستخدام األداة للمرة األولى مع أعضائها من خالل المشاورات، على الميسر أن  .1

يركز على أنه يجب النظر إلى استخدام األداة من أجل قياس مستوى فعالية الشبكة كطريقة لتأسيس 

خالل فترة حياة كما ويؤكد الميسر أن األداة ستستخدم بشكل متكرر . تنميةنقطة البداية نحو ال

 . لمتابعة تقدم الشبكةالمشروع 

 : يجب أن تكون الطريقة التي يتم استخدام األداة بها على النحو التالي .2

عرض المؤشرات الموجودة ضمن األداة ونقاشها مع األعضاء بشكل مستفيض بحيث يتيح   .أ 

يقوم الميسر بانتهاز الفرصة . ركين نقاش كافة القضايا المتعلقة بالمؤشراتميسر الورشة للمشا

. 1إلجراء نقاش حول معنى كل مؤشر ومدى وجود كل مؤشر ومعيار جودة األداء في الشبكة

على ) الجزء الخاص بالجدول ضمن األداة(وفي نهاية النقاش يقوم الميسر بتوزيع االستمارات 

 .ستماراتممثلي األعضاء لتعبئة اال

العالمة التي سيمنحونها للشبكة باستخدام تدريج /يقرر ممثلو المؤسسات أعضاء الشبكة النقاط  .ب 

كما هو موضح ضمن (مخصص عن كل قسم، حيث أن كل تدريج يعادل نقطة واحدة 

 .  نقطة90وبذلك، تكون العالمة األمثل أو مجموع النقاط التي تحرزها الشبكة الفعالة ). الجدول

يقوم ممثلو المؤسسات األعضاء بإرجاع االستمارات المعبأة، يقوم الميسر بجمع النتائج بعد أن   .ج 

وتحليلها خالل فترة االستراحة بحيث يقوم بتفريغ تجميع النقاط ضمن جدول تفريغ نتائج 

 .التحليل المرفق

كة في يتم تحديد المجموع الكلي للنقاط لكل شبكة عن طريق جمع عدد النقاط التي تتلقاها الشب  .د 

في . الناتج مستوى البيانات القاعديةويشكل المجموع الكلي . كل قسم بحسب التدريج المخصص

حالة وجود تباين في النتائج يقوم الميسر بجمع الوسط الحسابي لمجموع اإلجابات للوصول 

سيطلب مركز تطوير النتائج الفعلية ). وتعبأ في الجدول المرفق(للنتيجة النهائية لكل مؤشر 

 .لورشات من حيث العدد والنسب لكل مؤشرل

 يراعى في هذه المرحلة أن يقوم الميسر بتحديد أهم المؤشرات التي أشارت النتائج لكونها إما   .ه 

 . غير متحققة أو متحققة بشكل ضعيف

 بتنفيذ الجلسة النهائية من الورشة والتي تخصص لعرض نتائج تفريغ االستمارات  الميسريباشر .3

 . لمؤشرات الضعيفة أو الغير متحققة والتي تشكل تحديات تواجه الشبكةوالتركيز على ا

يفضل تجنب التطرق لمعالجة جميع المؤشرات الضعيفة أو الغير متحققة وذلك لضمان التوصل إلى  .4

تدخالت مركزة إذ أن التطرق لمعالجة كافة المؤشرات لن يؤدي إلى الوصول إلى خطة عملية 

                                                 
سيتم استخدام نفس الجدول كاستمارة . شخاص القائمين على التقييم الستخدام الميسر واألفقط جدول األداة بشكله الكامل المرفق هو   1

  . وذلك لتجنب إرباكهمتوزع على المشاركين في الورشات ولكن بعد إزالة النقاط الفرعية الموضحة تحت كل مؤشر
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من الضروري التركيز على مجموعة  يوضح الميسر للمشاركين أنه لذا يجب أن. لتقوية الشبكة

  .ة مؤشراتمحددة من المؤشرات الضعيفة أو الغير متحققة بحيث ال تتجاوز ثالثة إلى أربع

يوضح الميسر للمشاركين أن نتائج تحليل األداة تشكل األساس لمناقشات األعضاء حول الميادين أو  .5

زيادة النقاط الخاصة (ى سلم األولوية خالل تنمية وتطوير شبكاتهم القضايا التي يرغبون بوضعها عل

وستشكل تلك األولويات أسس صياغة خطة . خالل العامين المقبلين من فترة منحة المشروع) بهم

 . بناء قدرات شبكتهم

يقوم الميسر بتجميع األولويات من خالل نقاش أفكار المشاركين للوصول إلى خطة تقوية الشبكة  .6

ستشكل الخطة أساس تحضير المقترح الذي سيتم ). ب نموذج خطة تقوية الشبكات المرفقبحس(

 .تقديمه إلى مركز تطوير حول كيفية قيام الشبكة بتوظيف أو استثمار المنحة لزيادة مستوى فعاليتها
 

 :بالنسبة لحجم العينة التي من المفروض أن تشارك في الورشات، يرجى مراعاة ما يلي •

  : متخصصةللشبكات ال

  .يتعين مشاركة جميع األعضاء في المشاورات

  : للشبكات المظالتية

  .من األعضاء% 40 فيجب مشاركة عينة تمثيلية ال تقل عن  عضو200عن يقل إذا كان عدد األعضاء 

من مجموع % 20 عضو فيجب مشاركة عينة تمثيلية ال تقل عن 200إذا كان عدد أعضاء الشبكة يزيد عن 

  .األعضاء
 

  

  :قاط هامةن

يجب أن يشارك في الورشة ممثلي المؤسسات األعضاء الذين على علم بنشاطات الشبكة ويقومون  .1

 .بالتنسيق لنشاطاتها

ليس من الضروري وصول ممثلي المؤسسات األعضاء الحاضرين في الورشة إلجماع حول القضايا  .2

شكلة التواصل داخل الشبكة وتعميم مثار النقاش، إن وجود تفاوت في اإلجابات بحد ذاته مؤشر لمعالجة م

المعلومات لألعضاء أو قد تكون مؤشر على أن األشخاص الحاضرين ليسوا بالضرورة األشخاص الذين 

في حالة (كما قد تواجه الميسر مشكلة تفاوت النتائج بين ورشة وأخرى . لديهم معلومات حول الشبكة

وفي هذه الحالة يتم ) لك حاجة لعقد أكثر من ورشةكان عدد األعضاء أو العينة الممثلة كبير بحيث هنا

تجميع النتائج للورشات وعرضها على مجلس اإلدارة لنقاشها وتحديد األولويات المنوي عكسها من خالل 

 .خطة تطوير الشبكات ومقترح المنحة

 : يجب أن يشمل التقرير البنود التاليةد كتابة التقرير حول نتائج المشاوراتعن .3

 .ات وممثليهم ومواقعهم ضمن المؤسسات/ء الشبكة الذين شاركوا في الورشةقائمة بأعضا •

 .أماكن ومواعيد عقد الورشات •

 .منهجية التنفيذ •
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 9

 ).األعداد والنسب لكل مؤشر بحسب جدول تفريغ نتائج التحليل(نتائج التحليل لكل من المؤشرات  •

 .التي حددها المشاركون) التحديات(ملخص نقاط الضعف  •

 ). بحسب مقترح المشروع الشبكاتخطة تقوية(الت المقترحة لخص للتدخم •

 .كافة المرفقات المحددة ضمن األداة •



 
 األداة المستخدمة من أجل تحقيق فعالية الشبكات

 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

العضوية

 .نظام عضوية الشبكة ممأسس بشكل واضح .1

 .يوجد معايير عضوية مكتوبة 1.1

 .  ويتم تحديث هذا السجل بشكل دائم2.يوجد سجل رسمي لألعضاء  1.2

كأعضاء في الشبكة، كما ويعون واجباتهم مسجلون يدرك األعضاء انهم  1.3

  . ومسؤولياتهم تجاه الشبكة
 

بشكل عضوية الشبكة غير ممأسسة . 1  

 .واضح

ال تمتلك الشبكة معايير عضوية، . 2 

  مسجلينولديها أعضاء إال أنهم غير 

ال تمتلك الشبكة معايير عضوية، . 3  

ولديها قائمة باألعضاء إال أن تلك 

 .القائمة غير محدثة

تمتلك الشبكة معايير عضوية، ولديها . 4 

ال أن تلك القائمة غير إقائمة باألعضاء 

 . محدثة

معايير عضوية مكتوبة تمتلك الشبكة . 5  

بشكل واضح ممأسسة كما أن عضويتها 

وتحفظ في سجل يتم تحديثه بشكل 

 .مستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غاية الشبكة 

 وتنظيمها

 أهدافها بتحديدلم تقم الشبكة . 1 هدف الشبكة واضح لألعضاء، وهم راضون عن الطريقة التي .2القيمة المضافة من 

                                                 
  الرجاء إرفاق قائمة األعضاء الحالية 2
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

 تستجيب بها الحتياجاتهموجود الشبكة

 تنص على أهداف الشبكة )خطة استراتيجية (ةبهناك وثيقة مكتو 2.1

، وتم هذه األهدافراتيجية التي سيتم اتباعها من أجل تحقيق واالست

 3. توزيعها على األعضاء

 .لقد جرى استشارة األعضاء عند صياغة استراتيجية الشبكة 2.2

إن عملية التشاور في صياغة هذه االستراتيجية تضمن المشاركة  2.3

  .المباشرة أو غير المباشرة لألعضاء

الكلي للشبكة الذي يستجيب يعبر األعضاء عن رضاهم عن األداء  2.4

  .الحتياجاتهم
 

 .واستراتيجياتها بشكل واضح

، لكن  استراتيجيةخطةتمتلك الشبكة . 2 

تلك الخطة ال يوجد لها ارتباط واضح 

أن احتياجات أعضائها، إضافة إلى مع 

 األعضاء ال يعلمون بوجود هذه الخطة

  .االستراتيجية

توضح بها مكتوبة خطة تمتلك الشبكة . 3 

أهدافها واستراتيجياتها، لكن ال يوجد 

ارتباط واضح ما بين الخطة واحتياجات 

 نسخة األعضاء، كما ويمتلك األعضاء

  .االستراتيجيةتلك الخطة عن 

 توضح بهاة بمكتوخطة تمتلك الشبكة . 4 

أهدافها واستراتيجياتها وكيفية ارتباطها 

لم ياجات أعضائها، إال أنه بمعالجة احت

 .يتم توزيعها على األعضاء

 أهدافها توضح بهاخطة تمتلك الشبكة . 5 

 كما أنها تستجيبواستراتيجياتها 

الذين على اطالع الحتياجات أعضائها، 

                                                                                                                                                                                                                         
  الرجاء إرفاق نسخة عن الخطة االستراتيجية للشبكة 3
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

  .تام على هذه الخطة

النظام األساسي 

واللوائح الداخلية 

 4. تهاهناك وثيقة مكتوبة تعكس غاية الشبكة وإجراءا .3

او ( بمشاركة األعضاء لقد تم صياغة النظام األساسي واللوائح الداخلية 3.1

 وقد عملوا على إقرار ذلك النظام األساسي واللوائح الداخلية ،)ممثليهم

 .رسميا

وائح الداخلية، لإن جميع األعضاء على دراية بالنظام األساسي وال 3.2

 . ولديهم نسخة منه

اسيا ولوائح ال تمتلك الشبكة نظاما أس. 1  

  .داخلية

 الشبكة نظاما أساسيا ولوائح تمتلك. 2  

 .مجهولة ألعضائهاداخلية إال أنها 

تمتلك الشبكة نظاما أساسيا ولوائح . 3 

داخلية، إال أن علم األعضاء بها مقتصر 

 .على بعضهم فقط

تمتلك الشبكة نظاما أساسيا ولوائح . 4 

نه ، إال أ أعضائها كلداخلية معلومة لدى

  .لم يتم إقرارها رسميا

تمتلك الشبكة نظاما أساسيا ولوائح . 5 

داخلية معلومة لكل األعضاء وتم 

 . إقرارها رسميا

                                                 
  إرفاق نسخة عن النظام األساسي واللوائح الداخلية للشبكة أو اية وثيقة ذات صلةالرجاء  4
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

 
 
 
 
 
 

 الحكم

الهيكلية وصنع 

القرار

 الختيار ، ولديها نظام واضحة ومكتوبةهيكلية تنظيميةللشبكة يوجد  .4

ه محددة مجلس اإلدارة الذي يتمتع بصالحيات والمسؤوليات لدي

 5.وواضحة

بشكل كلي وتدرك المسؤوليات فاعلة إن الوحدات المختلفة في الهيكلية  4.1

 . المطلوبة منها

 . التقاريرإعداد صنع القرار ول ةمحددآلية يوجد  4.2

 . األعضاء بشكل فعال في عملية صنع القراراتيشارك 4.3

 .  فعال يتم انتخابه بشكل منتظمإدارةمجلس يوجد لدى الشبكة  4.4

  .  مسؤولياتهم ويمارسونها بشكل دؤوبمجلس اإلدارةء اليدرك أعضا 4.5

 . اإلدارةمجلس يدرك جميع األعضاء مسؤوليات  4.6
 

آلية ال تمتلك الشبكة هيكلية محددة أو . 1  

 .  واضحةصنع قرارات

تمتلك الشبكة هيكلية تنظيمية إال أن . 2 

صنع القرار لديها تفتقر إلى آلية 

 . الوضوح

هيكلية تنظيمية محددة تمتلك الشبكة . 3 

صنع قرارات واضحة، إال آلية وكذلك 

 فعال، مجلس إدارةأنها تفتقر إلى وجود 

 في اال يتم إشراك اعضائهكما أنه 

 .  عملية صنع القرارات

تمتلك الشبكة هيكلية تنظيمية محددة . 4 

بوضوح إضافة إلى عملية صنع 

 فعاال لكن مجلس إدارةقرارات، ولديها 

اء عملية انتخابات لهذا لم يتم إجر

منذ فترة من الزمن، بيد أنه يتم مجلس ال

إشراك أعضائه في عملية صنع 

 . القرارات

تمتلك الشبكة هيكلية تنظيمية محددة . 5 

                                                 
  الرجاء إرفاق نسخة عن الهيكلية التنظيمية للشبكة 5
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

قرارات، ولديها الصنع وآلية واضحة ل

 فعال يتم انتخابه بشكل مجلس إدارة

صنع القرارات منتظم كما أنه يتم 

  .بمشاركة األعضاء

ميثاق الشرف

 . تمتلك الشبكة ميثاق شرف .5

 . ف بمشاركة أعضاء الشبكةر تم صياغة ميثاق الشدلق 5.1

 . يمتلك األعضاء نسخة عن ميثاق الشرف 5.2

. يوجد نظام عقوبات يطبق على األعضاء الذين يخرقون ميثاق الشرف  5.3

 . يتم تفعيل هذا النظام وتطبيقه 5.4

 . ال تمتلك الشبكة ميثاق شرف. 1 

غير  لكنهتلك الشبكة ميثاق شرف تم. 2 

عضاء بشكل جيد وال األ يعلجم معمم

 . توجد هناك آلية لتطبيقه

 وتم تعميمهتمتلك الشبكة ميثاق شرف، . 3 

جميع أعضائها، إال أن آلية تطبيقه غير ل

 . محددة

تمتلك الشبكة ميثاق شرف، كما أن . 4 

آلية تطبيقه محددة بشكل واضح، إال ان 

 . لون ذلكاألعضاء يجه

تمتلك الشبكة ميثاق شرف، ويوجد آلية . 5 

تطبيق واضحة له، وجميع األعضاء 

 . على دراية بذلك
 
 
 

مور اليومية أليتابع ا) سكرتاريا تنفيذية(جسم إداري مركزي يوجد  .6

 . للشبكة

  .  تنفيذيةال تمتلك الشبكة سكرتاريا. 1 

 بدوام  تنفيذيةلدى الشبكة سكرتاريا. 2 
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

التنفيذية السكرتاريا

متلك القدرة على إدارة ي وفيذيةالتنيوجد طاقم بدوام كلي للسكرتاريا  6.1

  . األمور اليومية للشبكة

ومن خالل عملية تتمتع  مجلس اإلدارةيتم اختيار المنسق من قبل  6.2

  . بالشفافية

 .  مكتبا لهاالتنفيذيةتمتلك السكرتاريا  6.3

 كما يتم مجلس اإلدارة على رفع تقاريرها إلى  التنفيذيةتعمل السكرتاريا 6.4

 . متقييم أدائها بشكل منتظ

جزئي وال يوجد وضوح في الجهة التي 

  . ترفع إليها تقاريرها

مع بدوام كلي لدى الشبكة سكرتاريا . 3  

طاقم بقدرات محدودة، وترفع تقاريرها 

 . اإلدارةمجلس ل

 كلي مع دوامبلدى الشبكة سكرتاريا . 4 

طاقم يتمتع بالقدرات إال أنها ال ترفع 

  . تقاريرها لسلطة أعلى

لدى الشبكة سكرتاريا فعالة بشكل تام . 5 

ها رمع طاقم يتمتع بالقدرات وتقدم تقاري

 . لسلطة أعلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة

تخطيط وتنفيذ 

البرنامج

 .  المختلفة والمشروعات والنشاطات،لبرامجا لتخطيطيوجد نظام  .7

 .   األعضاء أو ممثليهم في عملية التخطيطيتم إشراك 7.1

 .  بشكل منتظمتتم عملية التخطيط 7.2

 . ال تمتلك الشبكة عملية تخطيط. 1 

 بشكل غير يتم صياغة خطط الشبكة. 2 

 من قبل مجموعة صغيرة من منتظم

  . األشخاص

تتم عملية التخطيط أحيانا بشكل غير . 3 

 .منتظم بمشاركة األعضاء

ممنهجة بكة عملية تخطيط تمتلك الش. 4 

 إال أنه ال يتم ومنظمة بشكل جيد،
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

  . إشراك األعضاء في هذه العملية

ممنهجة تمتلك الشبكة عملية تخطيط . 5 

بشكل جيد ويتم إشراك ومنظمة 

 . بهااألعضاء 

تجنيد األموال 

 واإلدارة المالية

يف  لتغطية تكالتجنيد األموالخطة حول كيفية /توجد استراتيجية .8

 .  البرامج والمصاريف التشغيلية

 .اضحة لتجنيد األموالو ةهناك استراتيجي 8.1

هناك سياسة واضحة ومنصوص عليها تفصل بين المسؤوليات عن  8.2

 .تجنيد األموال وإدارتها

 . هناك نظام لتوثيق التمويل الذي يتم استالمه وصرفه 8.3

ة وهناك شيكات وأرصد. هناك سياسات مكتوبة حول اإلدارة المالية 8.4

 . كافية في إدارة التمويل

 التي تم تجنيدها األموالتقارير منتظمة حول بيتم تزويد األعضاء  8.5

 . وكيفية صرفها

تجنيد تيجية لاال تمتلك الشبكة استر. 1 

 وال إجراءات لإلدارة المالية، أو األموال

يعلم األعضاء عن الوضع المالي 

  . للشبكة

، ألموالتجنيد الدى الشبكة استراتيجية ل. 2 

إال أنها ال تمتلك سياسات إدارة مالية 

واضحة كما يجهل أعضاؤها الوضع 

  . المالي لها

لدى الشبكة استراتيجية فعالة لتجنيد . 3 

، إال أن نظام إدارتها المالية غير األموال

محدد بوضوح بالرغم من ان بعض 

 .  أعضائها على دراية بوضعها المالي

تجنيد ية فعالة للدى الشبكة استراتيج. 4 

، وهناك نظام إدارة مالية واضح األموال

إال أن األعضاء يجهلون ما يتعلق 

 16



  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

  . بالوضع المالي للشبكة

لدى الشبكة استراتيجية محددة . 5 

، كما يوجد تجنيد األموالوواضحة ل

لديها سياسات إدارة مالية واضحة 

ومطبقة كما ويدرك األعضاء كل ما 

 . يتعلق بوضعها المالي
 
 
 

 والتقييمالمتابعة 

 والمشروعات ،يوجد نظام لتحديد ما إن كانت عملية تطبيق البرامج .9

 . نشطة تتم بحسب ما هو مخططواأل

هناك نظام لتحديد إن كانت الخطط، والبرامج والمشروعات قد حققت  9.1

 .األهداف المرجوة منها

النشاطات /المشروعات/وقع البرامج/يوجد نظام من أجل تحديد أثر  9.2

 .على احتياجات األعضاء

يتم إشراك األعضاء في تحديد ما إن كانت  9.3

 . األنشطة تلبي احتياجاتهم/المشروعات/البرامج

 . األعضاء راضون عن قيام الشبكة باالستجابة الحتياجاتهم 9.4

  . متابعة وتقييمال تمتلك الشبكة نظام . 1 

 لكنه متابعة وتقييمتمتلك الشبكة نظام . 2 

 . ممنهجغير 

 لكنه ال متابعة وتقييملدى الشبكة نظام . 3 

  .ايحدد رضى األعضاء عن أدائه

 جيد متابعة وتقييملدى الشبكة نظام . 4 

لتحديد ممنهج ولديها كذلك نظام غير 

 . ارضى أعضاءها عن أدائه

 جيد متابعة وتقييملدى الشبكة نظام . 5 

 اويتم تحديد رضى األعضاء عن أدائه

 . بشكل منتظم

 17



  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
الشبكة أداء 

 ألدوارها

الحشد والتعبئة من 

أجل التأثير على 

 السياسة العامة

 وخطة حملة الحشداإلصالح استراتيجيةلوجود سياسة مكتوبة حو .10

 كما توجد وسائل للتأكد من أثر حمالت الحشد والتعبئة على 6،والتعبئة

 . المجموعات المستهدفة

 . الحمالترار بشأن موضوعات لقد تم إشراك األعضاء في اتخاذ الق 10.1

 فيما اإلصالحلقد تم استشارة المستفيدين المستهدفين حول سياسة  10.2

 . الحمالت وخطط اإلصالحيتعلق بصياغة استراتيجية سياسة 

يتم إرشاد أعضاء الشبكة والمستفيدين المستهدفين من حمالت الحشد  10.3

 والقضايا اإلصالحوالتعبئة بشكل منتظم حول مقترحات سياسة 

المتعلقة بها من خالل عقد المؤتمرات، وورش العمل وغير ذلك من 

وهم بدورهم يعبرون عن رضاهم عن هذه المجهودات التي . الوسائل

 . ترمي إلى إرشادهم حول مثل تلك القضايا

 توجيها اإلصالحيتم بذل الجهود من أجل توجيه مقترحات سياسة  10.4

  . والجهات المعنية من الحكومةللدوائر مباشرا 

يتم بذل الجهود لزيادة الوعي العام حول القضايا المتعلقة بسياسة  10.5

 ومقترحاتها من خالل وسائل اإلعالم وما إلى ذلك من اإلصالح

 . وسائل االتصال

. قترحات الشبكة بأنها مساعدةم الحكومة المستهدفة ترى بدوائرإن  10.6

  إصدارها كنتيجة تمريرها أوسياسات قد تم/كما يوجد هناك قوانين

ال تمتلك الشبكة استراتيجية سياسة . 1 

 .  أو خطة للحشد والتعبئةاإلصالح

لدى الشبكة استراتيجية سياسة . 2 

 وخطة للحشد والتعبئة، إال أنها اإلصالح

 .محددة ومعلنة بشكل واضحغير 

خطة للحشد والتعبئة إال لدى الشبكة . 3 

أنه لم يتم تحديد استراتيجية سياسة 

   الخاصة بهااإلصالح

 صالحلدى الشبكة استراتيجية سياسة إ. 4 

واستراتيجية للحشد والتعبئة تم تحديدهما 

بوضوح لكن مع االفتقار إلى تحديد 

  . األثر على المجموعات المستهدفة

دة لدى الشبكة استراتيجية سياسة إعا. 5 

هيكلة وحملة للحشد والتعبئة تم 

قياس تحديدهما بوضوح، مع وجود 

منتظم ألثر جهود الحشد والتعبئة التي 

تقوم بها الشبكة على مجموعاتها 

 . المستهدفة
                                                 

   اإلصالح وخطة الحملة سياسةالرجاء إرفاق نسخة عن استراتيجية 6
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  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

 . لمجهودات وأنشطة الحشد والتعبئة التي قامت بها الشبكة

أن تستفيد من سياسة المفروض لقد عبرت  القطاعات التي من  10.7

 عن رضاها عن مجهودات الحشد والتعبئة التي تقوم بها اإلصالح

، وهم راضون عن القوانين والسياسات التي تم تمريرها أو الشبكة

 .إصدارها

أي العام حول قضايا السياسات التي تم هناك تغير ملحوظ في الر 10.8

 . الحشد والتعبئة لها من قبل الشبكة

تطوير قدرات 

عضاء لجعلهم األ

أكثر فعالية وكفاءة 

 . 7يوجد برنامج لبناء قدرات األعضاء .11

 . ة األعضاءبناء هذا البرنامج بمشاركلقد تم  11.1

 تنفيذ هذا للقد تم القيام بعدد من المشروعات والنشاطات من أج 11.2

 . البرنامج

النشاطات، والبرامج  (لقد عبر األعضاء عن رضاهم عن الخدمات 11.3

 .  التي قدمتها الشبكة من أجل زيادة قدراتهم)والمشروعات

الشبكة برنامجا لبناء قدرات ال تمتلك . 1 

 .أعضائها

ة برنامج لبناء قدرات لدى الشبك. 2 

 .ممأسسها إال أنه غير ئأعضا

لدى الشبكة برنامج بناء قدرات، إال أن . 3 

 فعليا يتطرقاألعضاء ال يعتقدون أنه 

 . الحتياجاتهم

لدى الشبكة برنامج بناء قدرات إال أن . 4 

األعضاء غير راضون عن كيفية تنفيذ 

 . أنشطة هذا البرنامج

 بناء قدرات فعال لدى الشبكة برنامج. 5 
                                                 

  . الرجاء تزويدنا بنسخة عن برنامج بناء القدرات  7
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  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

موجه لألعضاء الذين يعبرون عن 

 . رضاهم عن كيفية تنفيذ هذا البرنامج

إدارة المعلومات 

وخلق المعرفة من 

دور أجل تحسين 

 المؤسسات األهلية

 في ومساهمتها

التنمية في فلسطين 

يوجد نظام للعمل على جمع، وتحليل ونشر المعلومات بشكل منتظم  .12

  .داخل وخارج الشبكة

المعلومات األساسية التي تحتاجها وكيفية تحديد لقد عملت الشبكة على  12.1

 . إدارة تلك المعلومات

المعلومات المطلوبة منهم بشكل الشبكة بيعمل األعضاء على تزويد  12.2

 . مستمر

. يتلقى األعضاء من الشبكة معلومات ذات عالقة وعلى أساس منتظم 12.3

 . لتي يتلقونهاكما يعبر األعضاء عن رضاهم عن المعلومات ا

.  المعلومات من الشبكةالفئات المعنية من خارج الشبكةتتلقى بعض  12.4

الفئات تعمل على تحديد مستوى رضى تلك كما تعتمد الشبكة وسائل 

 . عن المعلومات التي يتلقونها

 كما ،تستخدم الشبكة تكنولوجيا المعلومات من أجل إدارة المعلومات 12.5

ام تكنولوجيا المعلومات تلك من مساعدة أعضائها على استخدب تقوم

 . أجل إدارة معلوماتهم

الشبكة إلى وجود نظام من أجل تفتقر . 1 

 . إدارة المعلومات

 الشبكة على جمع المعلومات من لتعم. 2 

أعضائها إال أنها تحتفظ بتلك المعلومات 

 . لنفسها

تقوم الشبكة بتزويد أعضائها وغيرها . 3 

كل غير بشبالمعلومات الفئات من 

 .منتظم

تمتلك الشبكة نظاما فعاال إلدارة . 4 

المعلومات، إال أنه موجه فقط لألعضاء 

الذين يعبرون عن رضاهم عن 

 . المعلومات التي يتلقونها

تمتلك الشبكة نظاما فعاال إلدارة . 5 

المعلومات، حيث يعبر األعضاء وكذلك 

أخرى مستهدفة عن رضاهم عن فئات 

 التي توفرها الشبكة ةيالخدمات المعلومات

  . إليهم
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  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

تعزيز التنسيق 

والتعاون ما بين 

األعضاء

 . تمتلك الشبكة خطة لتشجيع التنسيق والتعاون ما بين أعضائها .13

 مجاالت التنسيق والتعاون ما بين  على تحديدالشبكةعملت لقد  13.1

 . أعضائها

يع يشارك األعضاء مشاركة فعالة في أنشطة الشبكة الرامية إلى تشج 13.2

 . التعاون والتنسيق

أو /تمتلك الشبكة سياسات أو مبادرات جديدة ينجم عنها تنسيقا و 13.3

 . تعاونا أقرب ما بين األعضاء

ال تقوم الشبكة ببذل أي مجهود من . 1 

أجل تعزيز وتشجيع التعاون والتنسيق 

 . ما بين أعضائها

دون وجود هناك تنسيق بين األعضاء، . 2 

 .دور للشبكة في ذلك

تقوم الشبكة بالترتيب لعقد اجتماعات . 3 

دورية من أجل التنسيق لنشاطات معينة 

 . ما بين أعضائها

تمتلك الشبكة نظاما للتنسيق والتعاون . 4 

ما بين أعضائها من دون العمل على 

 . تطبيق هذا النظام

على تعزيز بشكل فعال  الشبكة لتعم. 5 

وتشجيع التنسيق والتعاون بين 

 وهناك األعضاء،

مشروعات تعاونية /برامج/نشاطات

 .دائمة مشتركة بين األعضاء 

تدعيم تضامن 

 األعضاء مع الشعب

على تشجيع أعضائها على تعزيز صمود بشكل فعال  الشبكة لتعم .14

 .  االحتالللمقاومة  الفلسطينيالشعب

تشجيع صمود المجتمع لعي أعضائها و رفع  الشبكةتشمل إستراتيجية 14.1

الشبكة أي مجهود لتشجيع تبذل ال . 1 

الشعب أعضائها على تعزيز صمود 

 . الفلسطيني
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  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

 في تعزيز الفلسطيني

الصمود في وجه 

االحتالل

 . في وجه االحتالل

أو نشاطات من أجل تشجيع /لدى الشبكة برامج، ومشروعات و 14.2

كما وتقوم ببذل . الشعب الفلسطينيأعضائها على تعزيز صمود 

 . صمودالالجهود من أجل تعزيز قدرات أعضائها على تشجيع 

وعات أو يشارك األعضاء بفعالية في مثل تلك البرامج، المشر 14.3

 عن رضاهم عن مثل تلك البرامج، والمشروعات ون ويعبر،النشاطات

 . أو النشاطات/و

كنتيجة صمود التغير في مستوى الجل تحديد أتمتلك الشبكة نظاما من  14.4

  .للنشاطات المنفذة

 ة على نشر بيانات عامتعمل الشبكة. 2 

  بشكل دوري،تشجع صمود المواطنين

 لتشجيع اإال أنها ال تمتلك برنامج

  .أعضائها على القيام بالمثل

تعمل الشبكة على تشجيع أعضائها . 3 

دون بشكل دوري على تعزيز الصمود 

  .التدخل في صياغة هذه البرامج

تمتلك الشبكة برنامجا خاصا لتشجيع . 4 

لى تعزيز الصمود ولديها أعضائها ع

مشروعات بهذا الخصوص، إال أن 

 . نتائج مثل هذه الجهود غير واضحة

لتشجيع مبادراً تمتلك الشبكة برنامجا . 5 

أعضائها على تعزيز الصمود، وهناك 

، مشروعات جارية لتحقيق هذه الغاية

ويمكن مالحظة وقياس نتائج هذه 

 . المشروعات بشكل واضح
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  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

تعزيز وتشجيع 

المساءلة ما بين 

الشبكة واألعضاء من 

جهة، وبين األعضاء 

، والفئات المستهدفة

من جهة أخرى

هناك آليات مساءلة ما بين الشبكة واألعضاء، كما وتشجع األعضاء  .15

 . على تطبيق آليات المساءلة مع فئاتها المستهدفة

تغطي  إدارية منتظمة/ برامجيةريرا تق ألعضائهاالشبكةتصدر  15.1

 . 8 وما حققته ألعضائهالمنفذةاألنشطة ا

 . يعبر األعضاء عن رضاهم عن أداء الشبكة 15.2

 المستهدفة من قبل المؤسسات األهلية فئاتتحدد الشبكة مدى رضى ال 15.3

 . األعضاء عن الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات

تزويد أعضائها ال تقوم الشبكة ب. 1 

عن  اإلدارية /بالتقارير البرامجية

  إعالمهم أواطاتها ونشإنجازاتها

 . االقرارات الرئيسية التي تتخذه

بتزويد األعضاء بتقارير تقوم الشبكة . 2 

أو قراراتها /حول إنجازاتها ودورية 

 مدى تقوم بقياسلألعضاء، لكنها ال 

 . رضى األعضاء عن أدائها

تقدم الشبكة التقارير الدورية ألعضائها . 3 

 التي حول إنجازاتها والقرارات الرئيسية

 مدى رضى قوم بقياستتخذها، وت

األعضاء عن أداء الشبكة لكن بطريقة 

 .  ممنهجةغير

تقدم الشبكة ألعضائها التقارير الدورية . 4 

حول إنجازاتها والقرارات الرئيسية التي 

 مدى رضى قوم بقياس وتكماتتخذها، 

ن أدائها، إال أنها ال تعمل عاألعضاء 

جاه اتعلى تشجيعهم هلى عمل المثل 

                                                 
  .عن التقارير الدورية التي توزعها الشبكة على األعضاء، إن وجدتالرجاء تزويدنا بنسخة  8
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  مركز تطوير المؤسسات األهلية                                             المظالتية والمتخصصة                 منح الشبكات

لية شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينيةأداة تطوير فعا  
 

العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

 .  التي يستهدفونهافئاتال

تقدم الشبكة ألعضائها التقارير . 5 

الدورية حول إنجازاتها والقرارات 

الرئيسية التي تتخذها، مكا وتحدد مدى 

رضى األعضاء عن أدائها، كما وتمتلك 

سياسة معينة لجعل األعضاء يعملون 

 . المثل مع التجمعات التي يستهدفونها

 
 
 
 

 االستمرارية

 . لدى الشبكة استمرارية لفترة ال تقل عن السنوات الخمس القادمة .16ستمرارية الماليةاال

تغطية تمتلك الشبكة تمويال كافيا لالستمرار في إدارة برامجها و 16.1

 لفترة تتراوح بين العام والعامين كحد  التنفيذيةالسكرتارياتكاليف 

 . أدنى

 . مدى البعيد على التجنيد األمواللتيجية ااستر/لدى الشبكة خطة 16.2

ال تمتلك الشبكة التمويل الكافي . 1  

 .   الحاليلتغطية مصاريفها للعام

 لتغطية موارد ماليةتمتلك الشبكة . 2   

برامجها على المدى القصير، إال أنها 

طية غتفتقر إلى وجود التمويل لت

 . المصاريف التشغيلية للعام المقبل

ية تمتلك الشبكة بعض التمويل لتغط. 3   

 البرامج والمصاريف التشغيلية اليفتك

على المدى القصير، إال أنها ال تمتلك 

تجنيد حول كيفية مستقبلية خطة 

 .  األموال

تمتلك الشبكة تمويال كافيا لتغطية . 4   
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

برامجها والتكاليف التشغيلية على المدى 

تجنيد لكما ولديها خطة مستقبلية  القصير

 . األموال

بكة تمويال كافيا لتغطية تمتلك الش. 5   

برامجها والتكاليف التشغيلية،  كما 

تجنيد ل  األمدولديها خطة مستقبلية طويلة

 . األموال

 .   حول استمرار جدوى بقائها على المدى البعيدخطةلدى الشبكة  .17التفكير االستراتيجي

جدوى أو صلة برامجها بأعضائها من جهة قياس لدى الشبكة نظام ل 17.1

 بشكل عام من جهة أخرى؟ وبالمجتمع 

 قياسال تقوم الشبكة ببذل أي جهد ل. 1 

 . ى وجودهاجدو

تقوم الشبكة بعقد مناقشات غير . 2 

 .  لتحديد جدواهاممنهجة

تقوم الشبكة بمناقشة جدوى وجودها . 3 

ووجود برامجها ومشروعاتها على 

 . أساس كل حالة على حدة

يد تمتلك الشبكة نظاما من شأنه تحد. 4 

جدوى أو صلة وجود الشبكة في 

  . مجتمعال

تمتلك الشبكة نظاما فعاال يمكنها من . 5 

تحديد جدواها وأيضا كيفية استمرار 
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العناصر/المكونات  
العناصر /المكونات

 الفرعية
معايير الجودة/المؤشرات  تقييم األداء 

 . مستقبالجدوى وجودها والحفاظ عليه 

 . لم يتم تحديد احتياجات أعضاء الشبكة. 1   الرضى الكلي عن أداء الشبكة .18

ال تستجيب الشبكة الحتياجات . 2 

  .اءاألعض

تستجيب الشبكة نوعا ما الحتياجات . 3 

  .األعضاء

تستجيب الشبكة بشكل كاف الحتياجات . 4 

  .األعضاء

تستجيب الشبكة بشكل ممتاز . 5 

 . الحتياجات األعضاء
 



  :قائمة المرفقات المطلوبة من خالل األداة
 . قائمة األعضاء الحاليين .1

 . نسخة عن الخطة االستراتيجية .2

 . اللوائح الداخلية للشبكة أو أي وثيقة ذات صلة/ ظام األساسينسخة عن الن .3

 . نسخة عن الهيكلية التنظيمية للشبكة .4

 . نسخة عن استراتيجية سياسة اإلصالح وخطة الحملة .5

 . نسخة عن برنامج بناء القدرات .6

  . نسخة عن التقارير الدورية التي توزعها الشبكة على األعضاء .7
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 جدول تفريغ نتائج التحليل
 

 العناصر الفرعية العناصرالرقم
تحصيل الشبكة  النقاط

 9من النقاط

  5 العضوية

  5 القيمة اإلضافية

1 

 
 غاية الشبكة وتنظيمها

النظام األساسي واللوائح 

  الداخلية 

 ) وثيقة الغايات(

5  

  15 المجموع الفرعي

  5 الهيكلية وصنع القرارات

2 

 
 الحكم

  5 ميثاق الشرف

  10 موع الفرعيالمج

  5 السكرتاريا التنفيذية

عمليات التخطيط للبرامج 

 وتنفيذها

5  

تجنيد األموال واإلدارة 

 المالية

5  3 

 
 

 اإلدارة

  5 المتابعة والتقييم

  20 المجموع الفرعي

الحشد والتعبئة للتأثير 

 على السياسات العامة

5  

تطوير قدرات األعضاء 

لجعلهم أكثر فعالية وكفاءة 

5  

4  
 أداء األدوار

إدارة المعلومات وخلق 

المعرفة لتحسين دور 

المؤسسات األهلية 

ومساهمتها في التنمية في 

5  

                                                 
  . بحسب الوسط الحسابي وكما ذكر في مهجية الورشة 9
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 العناصر الفرعية العناصرالرقم
تحصيل الشبكة  النقاط

 9من النقاط

 فلسطين 

تعزيز التنسيق والتعاون 

  بين األعضاء

5  

تدعيم تضامن األعضاء 

مع الشعب الفلسطيني في 

تعزيز الصمود ضد 

 االحتالل

5  

ة بين تعزيز المساءل

الشبكة وأعضائها من 

جهة، وبين األعضاء 

والفئات المستهدفة من 

 جهة أخرى

5  

  30 المجموع الفرعي

  5 االستمرارية المالية
5  

 االستمرارية

  5 التفكير االستراتيجي

  10 المجموع الفرعي

  5  الرضى الكلي عن أداء الشبكة  6

  5المجموع الفرعي

  90 المجموع الكلي

  

  : حظات هامة لتحليل نتائج الجدولمال

 . يجب النظر إلى مجموع النقاط لكل من العناصر قبل الدخول إلى تحليل نتائج العناصر الفرعية .1

يجب تحليل النتائج بالتركيز على الرضى الكلي عن أداء الشبكة وأداء األدوار للتعامل معها، وإن وجدت  .2

  في للتعامل معها كعوامل تساهممرارية، فيجب النظرنقاط ضعف في اإلدارة، الحكم، الغاية، االست

 .  أداء األدوار ورفع درجة االستجابة مما يؤدي لتحسين أداء الشبكةتطوير

إذا تبين من خالل تجميع نتائج التحليل أن نقاط الضعف تتركز في جوانب غاية الشبكة، والحكم،  .3

ت تعالج هذه المشاكل دون إهمال التركيز على واإلدارة واالستمرارية، فيجب التركيز على اختيار تدخال

  . تحسين األداء أو رفع االستجابية والرضى الكلي عن أداء الشبكة



 

 إطار عمل لتطوير معايير أداء شبكات المؤسسات األهلية الفلسطينية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جوهر الشبكات) أ  

 التعريف الوظيفة اإلدارة عوامل النجاح لماذا الشبكات

أو فشل هيكليات / فقدان الثقة في 

 .اتخاذ القرارات التقليدية

الحاجة إلى شكل جديد من آليات  

أكثر شمولية، (صنع القرار 

اطية، تشاركا، مركز على ديمقر

 ). اهتمامات او قضايا محددة

التواصل بفضل تكنولوجيا  

 . المعلومات
 

 . غرض مشترك/ هدف 

 .جسم محدد 

 .وضوح في الرؤية والتخطيط 

 . إدارة مرنة 

التشارك في عملية اتخاذ  

 .القرارات

 .وجود خطوط واضحة للمساءلة 

 .توجيه الشبكة 
 

 .هيكلية غير تسلسلية 

جسم تمثيلي قادر على اتخاذ  

 . القرارات

سكرتاريا (مركزا تنسيقيا  

 ).تنفيذية

 . موارد مشتركة 
 

 

إدارة المعلومات وخلق  

 .المعرفة

تيسير اتخاذ اإلجراءات أو  

 . العمل باتجاه إحداث تغيير

 .حشد الموارد وتبريرها 

 .بناء المجتمع 
 

مؤسسة مكونة من مؤسسات  

مستقلة في إطار تنظيمي محدد 

 . من أجل تحقيق غرض مشترك

مع وجود جهود محددة لبناء  

عالقات، وتبادل المعلومات 

والتعلم واتخاذ إجراء مشترك 

ياغة من أجل العمل على ص

 . حلول

 .تتطور بمرور الزمن 

 المبادئ الجوهرية

 الديمقراطية، الديناميكية، التعددية


