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املقدمة :ما هو هذا الدليل اإلرشادي وملن ُكتب؟
هذا الدليل اإلرشادي يهدف إيل مساعدة اجملتمعات احمللية اليت ترغب يف مراقبة ومتابعة تنفيذ املشروعات التنموية اليت تتم يف جمتمعاهتم لضمان أن تساهم
يف حتقيق تنمية مستدامة وعادلة وان يستفيد اجملتمع ككل منها.
لكن احلقيقة املؤسفة هي أن بعض مشروعات التنمية كثريا ما تلحق ضررا أكثر مما حتقق فائدة للمجتمعات اليت تستهدفها هذه املشروعات .ولكي تكون
مشروعات التنمية مستدامة وعادلة ومفيدة للكل ،يتعني أن تكون اجملتمعات احمللية مطلعة ومشاركة ومنخرطة يف العمل بنشاط .ويظل السؤال املطروح هو:
كيف ميكن للمجتمعات احمللية املشاركة يف مشروعات التنمية بطريقة فعالة؟ هذا هو السؤال الذي حياول هذا الدليل اإلجابة عليه.
هناك بعض اإلفرتاضات والقيود اليت أعد على أساسها هذا الدليل ومن املهم توضيحها حىت يكون هذا الدليل مفيدا:
اإلفرتاضات:
يفرتض هذا الدليل أ ّن أفراد اجملتمع احمللي الذي يتم تنفيذ املشروع التنموي به يريدون هذا املشروع ويرون أ ّن تنفيذه – بطريقة صحيحة -سيعود عليهم مجيعا
ابملنفعة.
يفرتض هذا الدليل ان أفراد هذا اجملتمع احمللي يرغبون يف القيام بدور فعال من أجل إجناح هذا املشروع.
يفرتض هذا الدليل وجود مجعية أو أي شكل من أشكال التنظيم املوجودة يف اجملتمع واليت تستطيع أن تقوم بتنظيم عملية املراقبة واملتابعة.
القيود:
هذا الدليل ال يتناول مشروعات يف قطاع معني ،ولكنه يتناول مبادئ عامة ممكن تطبيقها على مشروعات يف قطاعات متنوعة وإن كانت كلها قطاعات بنية
حتتية من املمكن رؤية ومتابعة تطور تنفيذها.
هذا الدليل ال يتناول كيفية متابعة أمور فنية يف تنفيذ املشروعات .فمثال ال يتناول الدليل كيفية متابعة ،والتحقق من ،املواد املستخدمة يف البناء أو الرصف؛
أو كيفية التخطيط اهلندسي للمشروع؛ أو قياس اإلنبعااثت الضارة معمليا .هذا الدليل يهدف إيل مساعدة أفراد اجملتمعات احمللية يف متابعة التنفيذ عن طريق
مؤشرات بسيطة يسهل على املواطن العادي رؤيتها وتسجيلها.
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قد يقع عليهم أي ضرر -مهمة
وهنا جيب التنويه إىل أنه ابلرغم
من أن بعض اآلليات املشار إليها يف هذا الدليل قد ميكن اإلستعانة هبا للمشاركة يف مرحلة التخطيط أو حىت يف مرحلة التقييم ،إال أن املشاركة يف املراحل
األخري للمشروع -التخطيط والتقييم -تتطلب كل منها دليال منفصال يتناوهلا ابلتفصيل.

من املتوقع ابلفعل ،وحىت يف حالة أن أفراد اجملتمع يرغبون يف تنفيذ املشروع ويرون فيه فائدة هلم ،أن حتدث بعض األخطاء وأال يعاجل املسؤولون هذه
األخطاء .ويف هذه احلالة قد يلجأ أفراد اجملتمع إيل آليات الشكاوى املختلفة سواء مع اجلهات املنفذة للمشروع أو املمولة له .وهنا ينبغي التنويه إىل أن هذا
الدليل ال يتناول كيفية تقدمي الشكاوي أو آليات التقاضي ولكن امللحق رقم  2حيتوي على روابط آلليات الشكاوي يف مؤسسات التمويل الدولية الناشطة يف
املنطقة.
كما أن الدليل ميكن تطبيقه على أي مشروع يف أي من قطاعات البنية التحتية ،فهو أيضاً ميكن تطبيقه على مشروعات ممولة من مصادر خمتلفة .وكما ال
يتناول هذا الدليل أي قطاع بعينه ابلتفاصيل فإنه كذلك ال يتناول أي جهة ماحنة بعينها ابلتفاصيل .ولكن نظراً ألن خربة مركز معلومات البنك ترتكز على
متابعة مشروعات ممولة من البنك الدويل فإن أغلب األمثلة املقدمة يف هذا الدليل من البنك الدويل لكن بدون تناول تفاصيل سياسات البنك الدويل ،فهي
أمثلة للتدليل فقط .وسيكون هناك روابط ملزيد من التفاصيل عن سياسات البنك يف امللحقات.
من هم مستخدمو الدليل؟
املستخدم األمثل هلذا الدليل هو مجعيات حملية هلا تواجد يف جمتمعات يتم هبا تنفيذ مشروعات بنية حتتية ويرغب أفرادها يف املشاركة الفعالة بغرض إجناز
املشروع بطريقة يستفيد منها كل أفراد اجملتمع .املراقبة واملتابعة احمللية هي واجب وكذلك حق لكل مواطن يريد أن يشارك بفاعلية يف تنمية اجملتمع الذي ينتمي
إليه.
ما هي نوعية املشروعات اليت ميكن أن يساعد هذا الدليل على متابعتها؟
كما سبق التوضيح ،هذا الدليل ممكن اإلستعانة به يف متابعة ومراقبة تنفيذ مشروعات بنية حتتية يكون من السهل متابعة املعامل املرئية لتنفيذها.
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سياق الدليل
ستصاحبنا شخصية خيالية "-ليلى" -خالل كل الوحدات يف هذا الدليل لتشرح لنا من خالل قصة خيالية كيف نظمت جمموعة مراقبة ومتابعة يف مدينتها
الصغرية يف جنوب مصر وقامت معهم مبراقبة مشروع تطوير املدرسة اإلبتدائية يف املدينة.
ينقسم الدليل إيل مخس وحدات رئيسية تتناول تعريف املراقبة واملتابعة احمللية ،وكيفية تكوين فريق املتابعة ،واحلصول على املعلومات وحتليلها ،وحتديد عناصر
املتابعة وأدواهتا ،وتقدمي تقارير املتابعة ،واسرتاتيجيات متابعة النتائج.
جبانب ليلى اليت ستصاحبنا يف الوحدات اخلمس للدليل ،ستكون هناك أمثلة ودراسات حالة من مناطق خمتلفة يف العامل حول قوانني ،وسياسات ،ومشروعات
من قطاعات عدة .هذه احلاالت هي حاالت واقعية ملشروعات قام فريق مركز معلومات البنك مبتابعتها خالل عدد من السنوات مع شركاء حمليني يف هذه
البلدان .وابلطبع سيسعدان تقدمي مزيد من التفاصيل عن أي من هذه املشروعات إذا طلب منا ذلك.

حنب ان نعرف عن اي جتربة لكم يف متابعة تنفيذ مشروعات التنمية .وكذلك عن إقرتاحاتكم لتطوير هذا الدليل.
MENATeam@bankinformationcenter.org
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ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﴫ
ليلى أم مصرية تسكن يف مدينة صغرية يف صعيد مصر .ليلى نشيطة يف
جمتمعها وتعمل مع زمالء وزميالت آخرين من سكان املدينة يف مجعية تنمية
اجملتمع احمللي ابملدينة.
قرأت ليلى يف صحيفة أ ّن املدارس اإلبتدائية يف حمافظتها سيتم جتديدها
ابلكامل خالل األشهر القليلة املقبلة .وكانت سعيدة لسماعها عن مشروع
التجديد هذا ،ألن املدرسة اإلبتدائية اليت يذهب إليها ابنها عادل يف مدينتها
كانت يف حالة سيئة.
سألت ليلى ابنها عادل عما إذا كان مدير املدرسة قد قال أي شيء عن أن
املدرسة سيتم جتديدها .عادل أخربها أنه مل يسمع شيئا عن ذلك.
مرت بضعة أسابيع ،وسألت ليلى عادل مرة أخرى عما إذا كان ُمعلمه قد
قال أي شيء عن هذا التجديد ،أو ما إذا كان أي شيء قد مت جتديده.
عادل مرة أخرى أخرب ليلى أنه مل يسمع شيئاً وأن ال شيء تغري فعالً يف
مدرسته .شعرت ليلى ابلقلق وقررت أن تتحقق بنفسها.

يف النهاية أسفرت هذه املتابعة عن تنفيذ املشروع كما هو خمطط له وبطريقة
فعالة وعادلة ومستدامة .وشعر أعضاء هذا الفريق ابلفخر ألهنم سامهوا
يف إجناح مشروع عاد ابلنفع علي كل سكان احلي وخاصة على أبنائهم
وبناهتم.
ستصاحبنا ليلى خالل كل املراحل لتشرح لنا كيف قامت هي وأهايل احلي
هبذا العمل.
هيا نبدأ الرحلة مع ليلى خالل اخلطوات اليت اتبعتها.

أ�ان ليىل .تعاونت مع �آخرين
يف بدليت الصغرية يف جنوب مرص ملتابعة
مرشوع جتديد املدرسة الإبتدائية يف املدينة لضامن
أ�ن يمت تنفيذه كام هو خمطط هل .من حقنا مكواطنني أ�ن
حتدثت ليلى مع مدير املدرسة ولكنها مل حتصل على أي إجاابت مباشرة .مث نعرف ماذا جيري و أ�ن نعمل سواي لضامن أ�ن ن�ستفيد
قررت التحدث إىل أشخاص آخرين يف احلي الذي تسكن فيه ،خاصة أولياء مجيعا من مرشوعات التمنية .س�أقص عليمك كيف
أمور التالميذ يف هذه املدرسة .واتفق اجلميع على أن هذا التطوير للمدرسة
مقنا هبذا العمل سو ًاي.
مهم هلم وألبنائهم وعلى أنه يتعني عليهم أن يتابعوا تنفيذ هذا املشروع
حىت يتم بطريقة تعود ابلنفع على اجلميع .تعاونوا على تشكيل فريق وبدأوا
التحري ومجع املعلومات عن املشروع .قاموا أيضا مبتابعة التنفيذ وتقدمي تقارير
للمسؤولني واملطالبة أبن يكون التنفيذ حسب اخلطة املوضوعة له.
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وحدة ١ #

مقدمة حول المراقبة المحلية

وﺣﺪة ١ #
ما هي املراقبة واملتابعة احمللية و ملاذا جيب أن نقوم هبا؟
املراقبة أو املتابعة احمللية تعين أ ّن يقوم أفراد جمتمع متأثر مبشروع ما جبمع املعلومات عن املشروع بصورة دورية منتظمة ومتابعة مراحل تطور املشروع وتقدمي
تقارير للمسؤولني إلبراز أي مشكلة قد تطرأ وإجياد حلول أوأل أبول ،أو تاليف املشاكل قبل وقوعها.
هذه املتابعة تتطلب ابلطبع:
فهم املشروع واملرحلة اليت وصل إليها التنفيذ؛
وكذلك معرفة كل اآلليات اليت جيب اتباعها إلمتام التنفيذ بطريقة تعود ابلنفع على اجملتمع كله.

اﻟﺸﻬﺮ اﻷول

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎين

ابلطبع
كان أولياء أمور التالميذ مع ابين
عادل يف املدرسة هم أول من حتدثت إليهم
عن أمهية مراقبة مشروع التطوير حىت نضمن أن يعود
ابلنفع على أبنائنا وبناتنا ويليب احتياجاهتم التعليمية .كان
من الضروري أن يكون يف الفريق أولياء أمور تالميذ من
ذوي اإلعاقة حىت نضمن أيضا أن التطوير سرياعي
تلبية احتياجاهتم اخلاصة.
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اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ
تواصلت
أيضا مع بعض املعلمني
يف املدرسة مبا فيهم معلمني املواد غري
األكادميية مثل األلعاب واملوسيقى والرسم
ألننا نريد أن ميارس أبنائنا وبناتنا هذه األنشطة
املفيدة يف املدرسة بعد تطويرها.

وﺣﺪة ١ #

تتيح لنا املراقبة واملتابعة احمللية الفرص:
لتقدمي ردود الفعل السريعة حول آليات تنفيذ املشاريع،
ومساءلة األطراف املسؤولة املعنية ابملشروع،
وهذا من شأنه يف النهاية أن يدعم حماوالتنا للتأثري على كيفية تنفيذ
املشاريع اليت تؤثر على حياتنا وحياة أبنائنا.

األش

خاص ذوي اإلعاقة

من يقوم ابملراقبة واملتابعة احمللية؟
اخلطوة األوىل يف عملية وضع نظام حملي للمراقبة واملتابعة تنطوي
على تشكيل جمموعة للمراقبة.
تتألف جمموعة املراقبة من أفراد وجمموعات خمتلفة من اجملتمع املتأثر
ابملشروع .ويقوم هؤالء بتوحيد جهودهم هبدف مراقبة تنفيذ املشروع
وذلك لضمان إستفادة الفئة املستهدفة من املشروع بدون اإلضرار
بفئات أخري.

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺪرﺳني وﻣﺪرﺳﺎت
اﳌﺪين

يرتكز دور جمموعة املراقبة واملتابعة احمللية على:
مجع ومشاركة املعلومات عن املسؤولني عن تنفيذ املشروع ،واآلاثر
املتوقعة خالل فرتة تنفيذ املشروع واخلطط املوضوعة لتجنبها،
ومقارنتها مبا حيدث يف الواقع.
التواصل مع املسؤولني ،واملشاركة يف اقرتاح حتسينات على آليات
تنفيذ املشروع واإلبالغ عن أي تقصري يف تنفيذ اآلليات املتفق عليها
واملطالبة بتنفيذ هذه التحسينات أو اآلليات اليت مل يتم تنفيذها
بطريقة مرضية.

حيث
أن املدرسة على حدود
األراضي الزراعية اليت حتد مدينيت
الصغرية ،كان من املهم أن يكون معنا
يف الفريق ممثلني عن املزارعني ألننا ال
نريد ألعمال البناء والرتميم أن تضر
ابألرض الزراعية.
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ﻣﺰارﻋﻮن

ﻗﺒﺎﺋﻞ وﻋﺎﺋﻼت

وﺣﺪة ١#
كيفية تشكيل جمموعة املراقبة:
مراقبة ومتابعة املشروعات التنموية اليت يتم تنفيذها يف جمتمع ما هو حق وواجب لكل فرد يف هذا اجملتمع .لكن من الصعب ابلطبع أن يشارك كل أفراد جمتمع
ما يف نشاط املراقبة واملتابعة ألسباب عديدة إما تتعلق ابألفراد أنفسهم ،أو ابلعملية التنظيمية لعملية املتابعة.
يف كل جمتمع تظهر قيادات طبيعية تتمتع بثقة أفراده ،وهذه القيادات هي اليت أتخذ مبادرات تنظيم أنشطة املتابعة .هناك بعض القواعد اليت جيب أخذها يف
احلسبان فيما يتعلق بتشكيل الفريق:
وجود متثيل لكل الفئات يف اجملتمع سواء كانت على أساس النوع االجتماعي (سيدات ورجال) ،أو العائالت /القبائل او العشائر ،املستفيدين والذين قد يقع
عليهم الضرر بسبب املشروع ،وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة .هذا التنوع يف التمثيل يضمن أن املتابعة ستعمل على ضمان استفادة اجلميع من املشروع.
وجود أفراد يف اجملموعة ميكنهم التواصل – او تسهيل عملية التواصل -مع املقاولني املسؤولني عن التنفيذ ،اجلهات احلكومية املشرفة على التنفيذ ،اجلهات
املمولة ،وكذلك وسائل اإلعالم .وستتناول الوحداتن األخرياتن من الدليل مبزيد من التفاصيل أساليب التواصل مع هذه اجلهات وأمهية هذا التواصل يف
إجناح عملية املتابعة احمللية.
قد يكون من املفيد التواصل منذ بداية تشكيل الفريق وخالل كل مراحل املتابعة مع منظمة من منظمات اجملتمع املدين اليت تستطيع أن تسهل عملية التنظيم
والتواصل.
قرأت
يف الصحف أن وزارة الرتبية والتعليم
وقعت على قرض من البنك الدويل لتجديد املدارس
اإلبتدائية يف بعض حمافظات جنوب مصر .وهذا يعين أن
املشروع متت املوافقة عليه من اجلهة املمولة وهي البنك
الدويل وأن التنفيذ من املفرتض أن يبدأ قريباً.

وحيث أنين أعمل مع مجعية تنمية اجملتمع احمللي يف
املدينة ،كانت خربيت وخربة زمالئي يف اجلمعية مهمة إلجياد املعلومات الالزمة ،وتنظيم
اجملموعة ،والتواصل مع املسؤولني.

١٠

وﺣﺪة ١#
مىت ميكننا أن نبدأ ابملراقبة احمللية؟
مير كل مشروع مبراحل خمتلفة تشكل دورة املشروع ،وقد نعلم بوجود املشروع وهو يف أي مرحلة من مراحل دورته هذه .ورغم أنه من املفضل أن تبدأ عملية
ّ
املراقبة يف املراحل األولية من دورة املشروع ،إال انه ميكن البدأ بعملية املراقبة يف أي وقت بغض النظر عن املرحلة اليت يكون قد وصل إليها املشروع.
إن معظم نشاطات املراقبة واملتابعة من اجملتمعات احمللية جتري خالل مرحلة تنفيذ املشروع حيث تكون آاثر املشروع واضحة أكثر وابلتايل أسهل للمراقبة.
وكما مت التوضيح يف املقدمة ،ستكون املراقبة خالل مرحلة التنفيذ هي حمور تركيز هذا الدليل اإلرشادي.
بعد االنتهاء من التنفيذ يتم نشر تقييم لنتائج املشروع ،اهلدف
منه تقييم فعالية املشروع وتوفري توصيات ملشاريع مستقبلية.

يتم اإلتفاق بني اجلهة احلكومية واجلهة
املمولة على فكرة املشروع.

التقييم النهائي
املشروع

وﺿﻊ ﻓﻜﺮة اﳌﴩوع

health standards

safety
standards

environmental
standards

تنفيذ املشروع
إعداد وتقييم مبدئي
للمشروع

املوافقة على املشروع
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١١
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توافق اهليئة املمولة
على املشروع.

contract

A

تقوم اجلهة احلكومية املعنية ،ابلتنسيق مع اجلهة املمولة ،إبعداد واثئق
املشروع مثل تقييم اآلاثر البيئية واإلجتماعية وخطط العمل .ميكن
أيضا لألطراف املنفذة للمشروع أن تنظم املشاورات مع اجملتمعات
املستفيدة أو اليت قد يقع عليها الضرر من املشروع هبدف مناقشة هذه
الواثئق.
بعد االنتهاء من إعداد كل الواثئق يتم تقييمها لضمان أن املشروع
يتوافق مع سياسات اجلهة املمولة والقوانني الوطنية.

بعد التصديق احلكومي
على التمويل يبدأ تنفيذ
عمليات املشروع.

وﺣﺪة ١#

آ
وفيما يلي اليات المشاركة المتاحة للمجتمعات المحلية في
كل المرحلة:
 )1وضع فكرة املشروع
ميكن أن نسمع عن املشروع املقرتح من خالل نشرات األخبار أو
الصحف أو من مصادر أخرى.

 )٣تنفيذ املشروع
جتري معظم نشاطات املراقبة ،كما ذكرات من قبل ،خالل مرحلة
تنفيذ املشروع .وخالل هذه املرحلة ،ميكننا توثيق آاثر املشروع ومتابعة
التغيريات واملستجدات وتطوير خطط العمل رداً على املخرجات اليت مت
رصدها .إبمكاننا أيضا التأكد من أن اآلاثر السلبية اليت حددهتا الوكالة
احلكومية أو املمولة تتم معاجلتها حسب ما نصت عليه خطط العمل.

املشاورة هي مناقشة ينظمها منفذو املشروع مع اجملتمع املتأثر به
إلبالغهم عن املشروع وإاتحة الفرصة هلم للتعبريعن مواقفهم وآرائهم
فيما يتعلق به  .املشاورة الفعالة تستلزم إبالغ أفراد اجملتمع عن
املشروع يف وقت مالئم ،وتوفري املعلومات هلم وعقد املشاورة يف
مكان يسهل الوصول إليه.

 )4التقييم النهائ للمشروع
إبمكاننا قراءة تقييم املشروع ومقارنته مع تقييمنا اخلاص
للمشروع.

 )2إعداد وتقييم مبدئي للمشروع
ميكننا ان نقرأ واثئق املشروع وأن حندد ما إذا كانت خطط العمل ال هتدد
حقوقنا وأهنا تليب احتياجاتنا ،وأن نشارك يف املشاورات.

١٢

وحدة ٢ #

لحصول على المعلومات وتحليلها

وﺣﺪة ٢#

من شأن أنظمة املراقبة واملتابعة احمللية ،كما ذكران من قبل أن تدعم استدامة املشاريع التنموية وأن تضمن أ ّن حتقق فوائد أكرب للمجتمعات احمللية .ولكن
من أجل أتسيس نظام انجح للمراقبة ،جيب أوال أن تكون اجملتمعات احمللية املستفيدة على علم ومعرفة ابملشروع.
الشفافية تعين أنه إبمكان اجلميع احلصول على املعلومات اليت متس وتؤثر على حياهتم وحياة أبنائهم بسهولة.
شفافية املعلومات تتطلب أن تكون:
متوفرة بلغتنا ومكتوبة بطريقة سلسة وواضحة وبسيطة لنا.
متوفرة يف مكان يسهل احلصول عليها مثل مركز حملي للمعلومات يف بلدتنا أو على اإلنرتنت أو من خالل املصادر
اإلخبارية ،اخل
ُمعلن عن تواجدها وعن طريقة احلصول عليها بشكل واضح لكل أفراد اجملتمع.

بعد
أن قرأت املقال ،كنت مهتمة أن
أعرف ما هي التغيريات اليت ستحدث قي
املدرسة .وبعد حتدثت مع أولياء األمور واملدرسني
كنا نريد أن نعرف مىت سيبدأ العمل ومىت ستنتهي
هذد التجديدات .كنا نريد معرفة املزيد من
التفاصيل عن املشروع.

يف البداية عرفت مبوضوع
جتديد مدرسة ابين من اجلريدة .اخلرب
قال انه سيتم جتديد مجيع املدارس يف
بلدتنا.

١٤

وﺣﺪة ٢#

حق الوصول اىل املعلومات يف تونس

صدق الربملان التونسي على قانون "احلق يف النفاذ إىل املعلومة" يف  .2016يتيح هذا
القانون للتونسيني الوصول إىل واثئق مهمة حول املشاريع واإلجراءات والسياسات
احلكومية .نتيجة هلذا القانون ،ستتمتع تونس حبرية إعالمية أكرب وستكون هناك فرص
أكثر للتونسيني ملساءلة املسؤولني املنتخبني واملعينيني على أعماهلم ،وأيضا فرص للوصول
إىل املعلومات حول املشاريع اليت قد تكون هلا آاثر عليهم سواء ابإلجياب أو السلب.

توجد قوانني وسياسات معينة تستلزم أن تكون املعلومات اخلاصة
ابملشاريع التنموية أكثر شفافية .وهذه القوانني والسياسات ممكن
أن تكون موضوعة من طرف حكوماتنا أو من طرف الوكالة
املمولة للمشروع .وتتخذ تسميات خمتلفة ،مثل:
• قوانني الشفافية أو سياسات الوصول إىل املعلومات
• قوانني احلوكمة واملساءلة
• سياسات مشاركة املواطنني

من املهم أن نكون على علم بوجود هذه القوانني ألهنا توفر
الوصول إىل واثئق املشروع اليت تتضمن تفاصيل حول آاثر املشروع
على اجملتمعات احمللية .وهذه املعرفة تتيح اجملال ملشاركة ومسامهة
أكرب من طرف اجملتمعات احمللية يف قرارات ونشاطات املشروع.

سياسة البنك الدويل إلاتحة احلصول على املعلومات
دخلت سياسة البنك الدويل إلاتحة احلصول على املعلومات حيز التنفيذ يف .2010
وغريت هذه السياسة الطريقة اليت ينشر هبا البنك الدويل املعلومات وأيضا توقيت نشرها.
ّ
إبمكان اجملتمعات احمللية اليوم الوصول إىل املعلومات وطلب احلصول على املعلومات
حول مشاريع يتم إعدادها أوتنفيذها من طرف جمموعة البنك الدويل ،ابإلضافة إىل غريها
من الواثئق املهمة .قد تكون الواثئق اليت ينشرها البنك من خالل هذه السياسة هي
املصدر الوحيد للمعلومات عن املشاريع اليت ميوهلا البنك خاصة يف البلدان اليت ال يوجد
هبا قوانني خاصة ابحلق يف احلصول على املعلومات.
١٥

وﺣﺪة ٢#
تنقسم املعلومات الىت جيب أن نلم هبا إىل ثالثة أقسام رئيسية هي:
• معلومات عن القوانني والتشريعات أو السياسات اليت حتكم تنفيذ مشروعات
التنمية سواء اخلاصة ابلبلد أو ابجلهة املمولة .املرفق رقم إثنني يوفر كثري من املعلومات
عن ،والروابط اإللكرتونية إيل ،السياسات املختلفة ملؤسسات التمويل الدولية الناشطة
يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا.
• معلومات عن املشروع الذي نود أن نتابع ونراقب تنفيذه.
• معلومات عن كل املعنني واملسؤولني عن املشروع (مزيد من التفاصيل يف الوحدة
الرابعة)
أمثلة للقوانني والتشريعات و السياسات اليت تنظم متويل وتنفيذ املشروعات
التنموية:
• التشريعات املتعلقة بقطاع النفط
• السياسات احلمائية البيئية واالجتماعية
واملناجم
• التشريعات البيئية
• قانون توليد وتوزيع الطاقة
• التشريعات املتعلقة ابلنزوح و التشرد االقتصادي • التشريعات اخلاصة حبماية الغاابت
• الصحة العامة
واملوائل الطبيعية
• التشريعات اخلاصة ابلتعليم
• التشريعات اخلاصة بقطاعات النقل
والبنية التحتية
تذكروا:
• قانون املياه والصرف الصحي
ان حكومتنا او الوكالة املمولة
• تشريعات خاصة حبقوق األشخاص
للمشروع من املفروض ان توفر لنا
ذوي اإلعاقة
املعلومات حول املشاريع اليت هتمنا او
• تشريعات خاصة حبقوق العمل
تؤثر علينا.
العمال
و
١٦

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤامﺋﻴﺔ

سياسات البنك الدويل:
يف عام  ،1986ونتيجة جهود مكثفة من اجملتمع املدين يف مجيع
أحناء العامل ،تبىن البنك الدويل حزمة من السياسات املسماة
ابلسياسات احلمائية واليت هتدف إىل احلد من اآلاثر الضارة
اليت قد حتدث للمجتمعات والبيئة من جراء تنفيذ املشروعات
اليت ميوهلا البنك الدويل .هذه السياسات تشمل :التقييم البيئي،
واملواطن/املوائل الطبيعية ،وإدارة مكافحة اآلفات ،والسكان
األصليني ،واملوارد الفرييقية والثقافية ،وإعادة التوطني القسري،
والغاابت ،وسالمة السدود .وقد قام البنك الدويل مبراجعة هذه
السياسات ومن املنتظر أن يبدأ العمل ابلسياسات اجلديدة
املسماة "اإلطار البيئي واإلجتماعي" مع بداية عام .2018

وﺣﺪة ٢#

وثائق المشروع
إن املعلومات حول آاثر املشروع ليست موجودة عادة يف وثيقة واحدة ،بل تكون
موجودة يف عدة واثئق تتضمن الكثري من املعلومات وتستخدم لغة تقنية يف كثري
من األحيان .ولذلك ،من املهم أن تعمل جمموعات املراقبة احمللية مع جمموعات
أخرى يكون لديها هذه اخلربة واملعرفة التقنية لتحليل هذه الواثئق وتبسيطها جملموعة
املراقبة احمللية .هذه اجملموعات األخرى قد تكون منظمات غري حكومية ،أو
اكادمييون ،أو حمامون .....اخل.

ﻨﻚ اﻟﺪوﱄ

اﻟﺒ
تقابلت مع جاريت
فاتن يف السوق .ابنه جمدي زميل البين عادل يف املدرسة .حتدثنا عن
املشروع .فاتن اقرتحت على اين أقوم بطلب مساعدة من زمالئي يف اجلمعية اليت اعمل
هبا.

١٧

قام زمالئي يف اجلمعية
الذين جييدون استخدام الكمبيوتر
واالنرتنت أكثر مين ابلبحث عن املعلومات
على االنرتنت .ومتكنوا من الوصول إىل بعض
الواثئق على موقع البنك الدويل .وحبسب هذه
الواثئق سيتم جتديد كل املدارس يف املدينة
وإضافة فصول وجتديد األاثث ووضع جهاز
كمبيوتر يف كل فصل.

وﺣﺪة ٢#
وكما أشران يف الوحدة األوىل ،فإن إبمكان أفراد اجملتمع احمللي املشاركة بعدة طرق يف مرحلة إعداد املشروع وخاصة عند توافر الواثئق اليت يتم إعدادها
طوال مرحلة اإلعداد .يف هذه الوحدة من الدليل ،سنستعرض أنواع الواثئق املختلفة اليت يتم إعدادها والفرص املتوفرة للمجتمعات احمللية
للمشاركة .هذه الواثئق ،رغم إهنا متعلقة مبرحلة اإلعداد ،إال أهنا توفر لنا معلومات هامة للمتابعة أثناء مرحلة التنفيذ.

خ

طة إ

عادة

خطة

إدارة

البيئة

التو
طني

قد تتضمن هذه الواثئق معلومات حول العمليات وامليزانية واملخاطر واآلاثر والتقييم ،وأيضا اجلهات املسؤولة عن هذه املكوانت .معرفة هذه املعلومات
متكننا من املشاركة يف وضع اللمسات األخرية على واثئق املشروع ،وميكن أن تعطينا األفكار حول عناصر املشروع اليت ينبغي مراقبتها عندما يبدأ تنفيذ
املشروع
.
فمثال يف حالة املشاريع املمولة من البنك الدويل تقوم احلكومة ابلتنسيق مع البنك ،إبعداد هذه الواثئق وتقدمها للبنك الذي يقوم بنشرها على موقعه
اإللكرتوين .وجدير ابلذكر أن أغلب اهليئات املمولة تطلب واثئق مماثلة وإن كانت هلا تسميات خمتلفة.
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وثيق

وصف املشروع
ة

وﺣﺪة ٢#
يتم توثيق اآلاثر احملتملة ملشروع ما خالل مرحلة االعداد من دورة املشروع.
وخالل هذه املرحلة يتم تصنيف املشاريع حسب درجة املخاطر على اجملتمعات احمللية (عالية ،متوسطة ،او منخفضة) ،ويكون ذلك بناء على تقييم
احلكومة او الوكالة املمولة للمشروع.

مشاريع تكون عادة ذات مخاطر عالية
مشاريع تكون عادة ذات مخاطر منخفضة
مشاريع الري

السدود
املياه الصاحلة للشرب

ادارة النفاايت

املشاريع الزراعية
حمطات توليد الكهرابء

التعليم

املناجم

الصحة
١٩

اﺗﻔﻘﺖ أﻧﺎ وزﻣﻼيئ ﰲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﲆ ﻗﺮاءة ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﴩوع .ﻗﻤﻨﺎ أوﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﴫ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﺘﻮﻓﺮة وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﺨﱪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﺳﻮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ،أو ﺑﻘﺮاءة وﻓﻬﻢ وﺛﺎﺋﻖ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ،أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ.
إﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﺒﺎدل ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎه ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﴩوع .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه أﻫﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻨﺎﻫﺎ:
ﻋﺮﻓﻨﺎ اﺳامء وﻣﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺆوﻟني ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﴩوع ﰲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ وﴍﻛﺔ اﳌﻘﺎوﻻت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮق
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
ﻫﺬا اﳌﴩوع ﻫﻮ ﺿﻤﻦ ﻗﺮض ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟﻨﻮب ﻣﴫ ﻣﻨﻬﺎ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ اﻟﺼﻐرية.
ﺗﻢ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ اﻟﺒﺪأ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﺗﺸري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﱃ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﴩوع إﻻ اﻧﻨﺎ ﻟﻸﺳﻒ مل ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ مل
ﻧﺸﺎرك ﺑﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺧﴪﻧﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻹﻋﺪاد وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺚ أﻧﻨﺎ ﺣﺮﻳﺼﻮن
ﻋﲆ ﻧﺠﺎح اﳌﴩوع ﺑﺄﻗﻞ اﻷﴐار.
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﺪد إﺿﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﻠﻌﺐ ،وﻃﻼء اﳌﺒﺎين ،وﴍاء أﺛﺎث ﺟﺪﻳﺪ ،وأﺟﻬﺰة
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وأدوات ﻣﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ أﻋامل اﻟﺒﻨﺎء أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻷراﴈ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ:
أﻋامل اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺒﻨﺎء ﺳﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ اﳌﺮور ﺣﻮل اﳌﺪرﺳﺔ ﻣام ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﻨﺎك.
أﻋامل اﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪ ﺗﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ أوﻻدﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدوا أن ﻳﻠﻌﺒﻮا ﰲ اﻟﺸﻮارع اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ.
ﺗﻮاﻓﺪ ﻋامل ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء أﻋامل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﱰﻣﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ
اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺪ ﻏﺮﺑﺎء ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﻋﲆ ﺳري اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺔ
أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ.
أﻋامل اﻟﱰﻣﻴﻢ واﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ ﺳﺘﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻼﻣﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ.
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وﺣﺪة ٢#
وثيقة وصف املشروع ((Project Description Document-PDD

يتم نشر هذه الوثيقة بعد اإلنتهاء من مرحلة وضع فكرة املشروع .ويكون نشرها ايذاانً ببدء املرحلة التالية وهي مرحلة اإلعداد والتقييم املسبق.
توضح "وثيقة وصف املشروع" اجلوانب العامة للمشروع مثل أهدافه ،ونتائجه التنموية ،ومكوانته ،والسكان املستفيدين منه ،وموقعه ،وكلفته ومصادر
التمويل احملتملة .وغالبا ما تتضمن هذه الوثيقة ملخص حول اآلاثر البيئية واالجتماعية احملتملة واملتعلقة ابملشروع .وقد تستخدم خمتلف البلدان
تسمى هذه الوثيقة يف البنك الدويل وثيقة معلومات املشروع (PID - Project Information
واجلهات املمولة تسميات خمتلفة هلذه الوثيقة .مثالّ ،
 )Documentويقوم البنك بنشرها ابللغة العربية على موقعه اإللكرتوين.
األويل للمشروع ((Project Apraisal Document- PAD
وثيقة التقييم
ّ
كما أن وثيقة معلومات املشروع يتم نشرها بعد االنتهاء من مرحلة وضع الفكرة وإيذاان ببدءمرحلة االعداد ،فإن وثيقة التقييم األويل للمشروع يتم نشرها
بعد االنتهاء من مرحلة االعداد .فهذه الوثيقة حتتوى على كل النتائج اليت خلصت إليها كل الدراسات والتقييمات اليت متت خالل مرحلة اإلعداد .هذه
هي الوثيقة النهائية اليت يتم تقدميها ملتخذي القرار يف اجلهات املمولة حىت يتمكنوا من اختاذ القرار املناسب سواء ابملوافقة على أو برفض متويل املشروع.
وتنطبق سياسات اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة ابجلهات املمولة على هذه الوثيقة .وحبسب سياسة البنك الدويل يتم نشرها أيضا ابللغة العربية على موقع
البنك اإللكرتوين.
وثيقة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ()Environmental and Social Impact Assessment- ESIA

هذه الوثيقة يف غاية األمهية ،فهي من أفضل املصادر للمعلومات عن املشروع ألهنا توفر التفاصيل حول آاثر املشروع والبدائل احملتملة .ويتم إعداد هذه
الوثيقة خالل مرحلة اإلعداد للمشروع ،وقد تكون الوثيقة حتت أمساء خمتلفة مثل تقييم األثر البيئي (Environmental Impact Assessment-
 ،)EIAمراجعة بيئية واجتماعية ( ، )Environmental and Social Review-ESRدراسة بيئية أولية (Initial Environmental
.)Examination- IEE
حتتوي هذه الوثيقة على املعلومات اآلتية:
وصف مفصل للمنطقة اليت سيؤثر عليها املشروع ،مبا يف ذلك أي مرافق مرتبطة هبا أو استثمارات خارج نطاق موقع املشروع (مثال خطوط األانبيب،
والطرق ،وحمطات الطاقة ،وإمدادات املياه ،والسكن للعمال يف املشروع ،واملواد اخلام ،ومرافق التخزين)؛ معلومات أساسية حول الظروف املادية والبيولوجية
واالجتماعية واالقتصادية قبل البدء ابملشروع؛ تفاصيل حول آاثر املشروع املباشرة وغري املباشرة على الناس واحليواانت واألرض واملياه وجودة اهلواء.
٢١

وﺣﺪة ٢#
فيما يلي بعض األمثلة عن هذه اآلاثر:
نزوح السكان،
فقدان سبل العيش التقليدية،
حتويل جماري األهنار،
فقدان املوائل الطبيعية،
أضرار قد تلحق مبواقع اترخيية وذات أمهية دينية،
مقارنة املشروع املقرتح ببدائل مت اقرتاحها ،مبا يف ذلك مواقع بديلة للمشروع او عدم تنفيذ املشروع،
حتليل التكاليف والفوائد،
إجراءات وميزانية مقرتحة للتخفيف من اآلاثر السلبية احملتملة للمشروع ومراقبتها،

فقدان سبل العيش التقليدية

أ
تحويل النهار

نزوح السكان

٢٢

فقدان الموائل الطبيعية

وﺣﺪة ٢#

آ
خطة تخفيف الثار (خطة العمل)
يسمى خبطط ختفيف اآلاثر أو خطط العمل .وهذه الواثئق يف غاية األمهية ألهنا تقرتح طريقة أسلم وأقل
من بعد تقييم األثر البيئي واالجتماعي ،يتم إعداد ما ّ
ضرراً لتنفيذ املشروع ،وتقدم إجراءات ميكن تطبيقها للتخفيف من اآلاثر السلبية احملتملة من املشروع ،واليت مت رصدها يف تقييم األثر البيئي واإلجتماعي.
وتتضمن هذه الواثئق أيضا اقرتاحات حول إجراءات للمراقبة لضمان التنفيذ حسب اخلطط املوضوعة.
معظم البلدان لديها قوانني تلزم إبعداد تقييم لآلاثر البيئية واالجتماعية وخطط للتخفيف من آاثر املشاريع .ويستغرق عادة إعداد هذه الواثئق مدة سنة أو
أكثر ألهنا جيب أن أتخذ يف االعتبار التغريات املومسية مثل تدفق األهنار ،وتنقل الشعوب البدوية ،وأمناط التنقل عند احليواانت والطيور ،اخل.

آ
آ
كيف يمكن لمجموعة المراقبة المحلية المشاركة خالل مرحلة إاعداد تقاييم الثار البيئية والجتماعية وخطة تخفيف الثار/خطة العمل؟
حيث أن أغلب سياسات اجلهات املمولة وكذلك القوانني احمللية تنص على ضرورة عقد مشاورات مع اجملتمعات احمللية حول دراسات تقييم األثر البيئي
واالجتماعي (قد تُسمي أيضا جلسات إستماع) فإن هذه اجللسات هي الفرصة املتاحة للمشاركة .ولكن هناك عدة شروط وإجراءات جيب توافرها حىت
تكون هذه املشاركة فعالة .وهنا أييت دور قيادات اجملتمع احمللي ،أو جمموعة الرقابة واملتابعة احمللية ،أو أي شكل من أشكال اجملتمع املدين يف الضغط لضمان
تنفيذ هذه اإلجراءات بطريقة جتعل املشاورات حقيقية وفعالة .هذه اإلجراءات هي:
أن يتم اإلعالن عن هذه اجللسات وتوجيه دعوة عامة قبل عقدها بوقت كاف وبطريقة تضمن إعالم أكرب عدد ممكن خاصة من أفراد اجملتمع احمللي عن هذه
اجللسات؛
أن يتم إاتحة مسودة الواثئق موضوع اجللسات بلغة مفهومة واإلعالن عنها وعن طريقة احلصول عليها قبل عقد اجللسات بوقت كاف؛
أن يتم عقد اجللسات يف وقت مالئم ويف مكان آمن وسهل الوصول إليه لكل فئات اجملتمع؛
أن يتم توضيح اآللية اليت سيتم هبا أخذ آراء املشاركني يف االعتبار عند صياغة الوثيقة النهائية وتوضيح كيف سيتم إعالمهم ابلتغريات اليت ستطرأ على
الصياغة النهائية ومسبباهتا.
أن يتم ضمان مشاركة املوطنني املتأثرين أو من ميثلوهنم يف املشاورات وضمان أخذ خماوفهم وأرائهم يف االعتبار.
albankaldawli.org
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أ
آ
امثلة لخطط تخفيف الثار /خطط العمل

تتنوع هذه اخلطط ،كما سبق التوضيح ،حسب املخاطر اليت مت رصدها أثناء تقييم األثر البيئي واالجتماعي ،وأيضا حسب القوانني والسياسات اليت حتكم
أي مشروع سواء من قبل الدولة املنفذة أو اجلهة املمولة .فقد تشمل هذه اخلطط خطة إعادة التوطني (سيتم تناوهلا ابلتفصيل الحقا)؛ وخطة السكان
األصليني إذا كان املشروع يقع قرب أو داخل أراضي يقطنها سكان أصليني ،وهم السكان الذين ترتبط حياهتم ارتباطاً وثيقاً ابألرض اليت يتواجدون هبا
وتنطبق عليهم معايري خاصة معرتف هبا من األمم املتحدة ويوجد أكثرهم يف قارات أسيا ،وافريقيا ،وأمريكا الالتينية؛ وخطة إدارة البيئة عندما تكون املخاطر
البيئية اليت مت رصدها خطرية وحتتاج إيل خطة خاصة لتفاديها أو التعامل معها.
خطة إعادة التوطني
عندما يقرر تقييم األثر البيئي واالجتماعي أن هناك إمكانية أن يتم هتجري السكان من بيوهتم ،أو املساس بسبل معيشتهم ،من أجل تنفيذ املشروع ،يتم
إعداد خطة إعادة التوطني.
خطة إعادة التوطني هي وثيقة تتضمن خطة واضحة وإجراءات وميزانية إلعادة توطني السكان وحتديد اجملتمعات احمللية املتأثرة وتعويضهم بطريقة مناسبة.
املهجرين أو الذين ستتأثر سبل معيشتهم رفض العروض املقدمة من طرف الوكاالت املنفذة للمشروع.
تذكروا :إبمكان األشخاص ّ
تتضمن خطة إعادة التوطني عادة:
املهجرين أو الذين ستتأثر سبل معيشتهم
مسح تعدادي لألشخاص ّ
املهجرين او اخلسائر اليت ستقع على هؤالء األشخاص
تقييم ملمتلكات األشخاص ّ
تقييم مبدأي لألضرار اليت قد تقع على ،أو تؤثر على سبل معيشة ،الذين لن يتم هتجريهم من السكان واصحاب احملال التجارية او الورش أو املزارعني..اخل
واخلطط املوضوعة لتاليف حدوثها.
وصف للتعويضات
املهجرين أو املتأثرين حول البدائل املالئمة
توثيق للمشاورات مع األشخاص ّ
املسؤولية املؤسسية للتنفيذ وإجراءات تعويض املظامل
٢٤
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كيف ميكننا ان نشارك يف خطة إعادة التوطني؟
من املفرتض أن تعقد اهليئة املنفذة للمشروع مشاورات مع اجملتمع
الذي قد يكون عرضة هلذه املخاطر ملناقشة اخلطة قبل االنتهاء من صياغتها .وكما ذكران من قبل
هناك شروط وإجراءات جيب توافرها حىت تكون هذه املشاورات مثمرة وجادة.
وفيما يلي أهم النقاط اليت جيب أن يتأكد األشخاص من وجودها يف اخلطة بصورة مرضية هلم:
خطط جتنب األضرار على السكان وسبل معيشتهم وسالمتهم واضحة وقابلة للتنفيذ ،وكذلك
التعويضات املعروضة لألضرار اليت يستحيل جتنبها مناسبة حلجم األضرار.
اخليارات ابلنسبة ألماكن العيش اجلديدة -جيب أن تكون األماكن اجلديدة حيث سيتم نقل
األشخاص مالئمة وآمنة ومتنوعة وأن توفر مساحة كافية تضمن خصوصية األشخاص ،وفرص
الوصول إىل اخلدمات األساسية ،وأن يكون هناك احرتام لتقاليدهم وثقافتهم.
املهجرين.
اجراءات إعادة التأهيل -كيف ستتم محاية واسرتجاع وحتسني سبل عيش األشخاص ّ
إجراءات وتفاصيل متعلقة ابلتعويضات -كيف سيتم تعويض األشخاص املهجرين عن اخلسائر
املهجرين أي تكلفة متعلقة بعملية إعادة
وتكاليف إعادة التوطني (جيب أال يتحمل األشخاص ّ
التوطني) أو التعويض عن اخلسائر لألشخاص الذين مل يتم هتجريهم ولكن تسبب املشروع يف
خسائر هلم.
إجراءات احلماية للمجموعات احملرومة والضعيفة مثل كبار السن واألطفال والنساء ،ابإلضافة إىل
األشخاص ذوي اإلعاقة واإلشخاص الذين ال ميتلكون األراضي او يفتقرون لألمن.
خطة إعادة التوطني ال متيّز ضد األشخاص حسب االنتماء العرقي ،أوالدين أو النوع أو التوجه
اجلنسي أو أي سبب آخر.
٢٥

يربهن املثال التايل من اهلند على أن عدم مشاركة اجملتمع احمللي يف خطة إعادة
التوطني قد يؤدي إىل آاثر سلبية خطرية.

أ
ما هي اهمية المشاركة في خطة إاعادة التوطين؟
عندما جتري إعادة توطني األشخاص ،تكون أكرب صعوبة
يواجهوهنا هي إعادة بناء حياهتم .إذا تسبب مشروع يف إعادة
توطني جمتمع حملي إىل مكان جديد ،جيب اال يؤثر ذلك سلبا
على نوعية حياة اجملتمع .فيجب أن يكون اجملتمع قادر على العمل
والوصول إىل اخلدمات األساسية والشعور ابآلمان.

مشروع النقل احلضري يف مومباي
قام البنك الدويل بتمويل مشروع النقل احلضري يف مومباي ( ،)MUTPوهو
مشروع مت تطويره لتحسني حركة املرور والنقل يف منظقة مومباي الكربى .من أكرب
اآلاثر اليت نتجت عن املشروع كانت إعادة توطني اجملتمعات احمللية احمليطة مبوقع
بناء املشروع.
لألسف ،كان خلطة إعادة التوطني اليت وضعها البنك الدويل آاثر كارثية على
الكثري من الناس ،خاصة على األطفال من اجملتمعات احمللية احمليطة مبوقع
املشروع .فنظرا لعدم وجود مدارس كافية ابلقرب من مواقع إعادة التوطني ،اضطر
العديد من األطفال إىل قطع مسافات طويلة للوصول إىل مدارس توفر خدمة
تعليمية عالية اجلودة  .كما خلت مواقع إعادة التوطني بدرجة كبرية من العيادات
الصحية ،وكان العنف متفشي .وبذلك ،تكون خطة إعادة التوطني قد فشلت
يف احلفاظ على جودة احلياة وحتسينها للمجتمع احمللي املتأثر ابملشروع.

٢٦

وحدة ٣ #

عملية المراقبة والمتابعة

وﺣﺪة ٣#
اآلن وبعد تشكيل فريق املتابعة واحلصول على املعلومات الالزمة وحتليلها ماذا سنتابع؟ وكيف سنسجل وننشر نتائح هذه املتابعة؟ ستجيب هذه
الوحدة على هذه األسئلة اهلامة.
كل مشروع تنموي يتسبب مبجموعة من اآلاثر على اجملتمعات احمللية سواء أثناء تنفيذه -وتنتهي إبنتهاء التنفيذ -او كنتيجة لتنفيذه .وقد تناولت
الوحدة السابقة كيفية احلصول على املعلومات من الواثئق العديدة ألي مشروع ونوعية املعلومات اليت حتويها كل من هذه الواثئق .ومن املهم التأكيد
على أن علينا االنتباه إىل آاثر املشروع األكثر أمهية ابلنسبة جملتمعاتنا عند قراءة الواثئق مثل تقييم األثر البيئي أو سياسة إعادة التوطني وغريها من خطط
العمل.
وقد يكون من الصعب أن تتبع جمموعة املراقبة كل هذه اآلاثر ولذلك يكون
من املهم أن تتفق اجملموعة على األاثر اليت تريد أن تتبعها .وقد يكون من املفيد
أن حتكم عملية اإلختيار هذه بعض املعايري يتفق عليها أعضاء الفريق مع األخذ
يف اإلعتبار قدراهتم ووسائل املتابعة املتوفرة لديهم .وقد يؤدي اختياران ملتابعة
أحد اآلاثر إيل إدراج أعضاء آخرين تتوفر لديهم قدرات فهم ومتابعة هذا األثر
حتديداً.
ابلنسبة لبعض اجملتمعات ،قد تكون أهم اآلاثر من حيث املراقبة هي تلك
املتعلقة إبمدادات املياه او بنوعية اهلواء .أما يف جمتمعات أخرى فقد يرتكز
االهتمام على مراقبة إجراءات السالمة أثناء عمليات احلفر أو البناء .قد هتتم
جمتمعات أخرى ابإلجراءات املتبعة مع السكان الذين سيتم إعادة توطينهم
أوبكيفية التعامل مع الضوضاء اليت ستنتج أثناء عمليات التشييد .البعض أيضا
قد يهتم مبتابعة ظروف العمل للعاملني يف املشروع وكيفية تعاملهم مع أفراد
اجملتمع الذي يتم تنفيذ املشروع فيه.
هناك وسائل كثرية تساعدان على حتديد هذه األولوايت .وقد يكون التحديد
سهالً وواضحا ً ألعضاء اجملموعة ،أو قد يتطلب األمر إستطالع آراء أفراد
اجملتمع عن طريق حبث ميداين بسيط.
٢٨
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مشروع توصيل الغاز إىل املنازل يف مجهورية مصر

مم مم
مﰲ ﻋﺎم  2014وافق البنك الدويل على قرض جلمهورية مصر العربية بقيمة
 500مليون دوالر أمريكي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يف  11حمافظة منها
حمافظة سوهاج .يتم تنفيذ املشروع يف أربعة مراكز يف احملافظة هي مركز سوهاج
وامخيم وساقلتة وطما .ومن املنتظر أن يتم ضم مراكز أخري يف املستقبل.
قامت مؤسسة اجلنوب للدراسات االقتصادية واإلجتماعية إبجراء مسح ميداين
ملعرفة رأي السكان يف املشروع وما إذا كانت هناك مشاكل يرغبون يف تالفيها
أثناء التنفيذ .مشلت استمارة املسح األسئلة اآلتية:
• هل يليب املشروع احتياج لدى السكان يف املركز؟
• هل مت إخالء لبعض املنازل؟ هل مت اإلستحواذ على أراضي زراعية أو شرائها
إلمتام عمليات احلفر؟ هل كان مثن البيع مناسبا ومتوافقا مع سعر السوق؟
• هل سعر اإلشرتاك ابخلدمة هو السعر الذي مت اإلعالن عنه هلم عند بداية
املشروع؟
• هل تتسبب أعمال احلفر يف أي مشاكل صحية أو أضرار بيئية؟
• هل هناك آلية لتقدمي الشكاوي لدي اجلهة املنفذة؟ وهل يتم التعامل مع
الشكاوي بطريقة مرضية؟

٢٩

تستعني مجعية وداين للتنمية اإلجتماعية يف عدن
ابليمن ابلنموذج التايل إلستطالع رأي اجملتمع احمللي
للتخطيط للمراقبة اجملتمعية.
منوذج استمارة مراقبة ( رأى اجملتمع احمللي)
 -1هل مسعت مبشروع  ........الذي ينفذ يف منطقتكم؟
ال ..............
نعم ( كيف مسعت به) ................................. :
 -2بشكل عام كيف تسري اإلجراءات يف تنفيذ املشروع ؟
(راضي  /غري راضي  /غري متأكد )
إذا لديك أي مالحظة يرجى ذكرها :
..........................................................
..........................................................
.........................................................
 -٣ماهي املشاكل اليت تواجه املشروع من وجهة نظرك ؟
..........................................................
..........................................................
.........................................................
 -4ماهي األولوية اليت كان جيب معاجلتها من قبل املشروع من وجهة نظرك ؟
..........................................................
..........................................................
.........................................................
 -5ماهي توقعاتك من املشروع ؟
..........................................................
..........................................................

املدرسة

خطر

كانت صحة وسالمة أبنائنا وبناتنا أثناء عمليات البناء والرتميم على قائمة اولويتنا .وبناء على ذلك تركز إهتمامنا على كيفية التعامل مع األتربة وخملفات البناء
وكذلك إجراءات األمن والسالمة اليت سيتم إتباعها يف موقع العمل .كنا ايضا مهتمني أبن املشروع سيتم تنفيذه كما هو مكتوب وأن املدرسة سيتم تطويرها وفق
اخلطة املوضوعة .أعجبنا الوصف املكتوب يف املشروع للمدرسة بعد انتهاء التنفيذ وصممنا ان حيصل ابنائنا وبناتنا على هذه املدرسة كما هي موصوفة.
٣٠

جمع المعلومات
اآلن وقد قمنا بتحديد اآلاثر اليت نريد مراقبتها ومتابعتها أثناء تنفيذ املشروع ،كيف سنجمع املعلومات عن تطور العمل فيما خيص التعامل مع هذه اآلاثر؟
جيب علينا أن حندد مؤشرات نستطيع متابعتها.

ما هي المؤشرات؟

املؤشرات هي معايري نقييم عن طريقها التقدم الذي مت إحرازه يف موضوع أو
قضية بعينها وذلك عن طريق مقارنة وضعها الراهن ابلوضع الذي جيب أن
تكون عليه .هي ابألساس أدلة أو عالمات تشري إىل التغيريات اليت تطرأ على
املوضوع أو القضية اليت نتابعها خالل مرحلة تنفيذ املشروع.

أ
يوجد نوعان اساسيان من المؤشرات:
الكمية وتتضمن األرقام،
املؤشرات ّ
والقياسات الدقيقة ،والنسب
املئوية ،واملع ّدالت ،اخل؛ وهي
ابألساس أدلة قابلة للعد.
توفر هذه املؤشرات األجوبة على
أسئلة مثل "ما هي كمية ،"...أو "ما
هو عدد "،...أو "ما هي نسبة".....

املؤشرات النوعية متثل آراء أو
أحكام أو تفسريات أو مواقف
أو أفكار الناس .ابلتايل هي غري
موضوعية ووصفية.

املعلومات اليت
حصلنا عليها عن املشروع تصف الصورة اليت جيب أن تكون
عليها املدرسة بعد إستكمال تطويرها .هذا الوصف حيدد عدد الفصول اليت
ستكون موجودة يف املدرسة ،ومساحتها ،واإلمكانيات املتوفرة هلا .وابلتايل املؤشر
عند إنتهاء املشروع هو مقارنة عدد الفصول ومساحتها واإلمكانيات مبا هو موجود
يف هذه الواثئق.طبعا هذا مؤشر يتم قياسه بعد إنتهاء املشروع ولكن من
املمكن متابعته طوال فرتة التنفيذ..
٣١

أ
فيما يلي بعض السئلة التي يمكن طرحها عند تصميم المؤشرات:
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ماهو األثر أو اجلزئية اليت نريد مراقبة ومتابعة تتطورها خالل
تنفيذ املشروع؟
ما هي املعلومات اليت حنتاج إليها لنتحقق من أن التعامل مع
األثر الذي هنتم به يتم بشكل صحيح ،أو غري صحيح؟
كيف سنقوم جبمع املعلومات؟
كم مرة ومىت نقوم جبمع املعلومات؟
من سيقوم جبمع املعلومات؟
جمرد
وصف الفصل إبن
اإلضاءة فيه كافية هو وصف
نوعي .ولكن من املمكن حتويله
عدد
لوصف كمي عن طريق مساحة النوافذ
الفصول ومساحتها
ابلنسبة ملساحة الفصل أو قوة اإلضاءة
هو مؤشر كمي.
ملساحة الفصل .حتويل املؤشر النوعي
ملؤشر كمي يتطلب معرفة تقنية ولكذلك
من املهم جملموعة املراقبة واملتابعة
احمللية أن تتواصل مع هيئات
وخرباء ملساعدهتا يف وضع
املؤشرات.

وﺣﺪة ٣#

اﻟﺘﻐﻴري

من املهم أيضا عند تطوير املؤشرات أن حندد خط األساس
وهو احلالة املوجودة قبل البدأ يف تنفيذ املشروع .حتديد خط
األساس ميكننا من مقارنة التغريات خالل عملية التنفيذ بني
احلالة املوجودة قبل بدأ التنفيذ وحىت الوصول للحالة اليت
جيب أن يكون عليها الوضع بعد التنفيذ.
تقوم الوكاالت املنفذة واملمولة للمشروع غالبا إبدراج
املعلومات املتعلقة خبطوط األساس يف واثئق املشروع التابعة
هلا ،ولكن يف بعض األحيان ال توفر هذه املعلومات صورة
دقيقة جلميع جوانب الواقع على األرض .وحبكم تواجد
جمموعة املراقبة واملتابعة احمللية يف اجملتمع تكون يف موضع
متميز ميكنها من حتديد خطوط األساس.

اﻟﺰﻣﻦ

املعلومات املتعلقة خبطوط األساس مفيدة جدا ملراقبة فعالية
تنفيذ املشروع .فهي تتيح لنا املشاركة يف املراحل األوىل من
عملية التنفيذ ،األمر الذي سيساعدان على مراقبة التأخريات
وفهم اجلدول الزمين المتام املشروع بشكل أفضل.

٣٢

كان من
املهم أن نقوم ابحلصول على معلومات
وارقام عن احلوادث حول مبىن املدرسة قبل بداية
عمليات البناء (خط األساس) حىت نقارهنا ابحلوادث
اليت قد تقع اثناء التنفيذ فنعرف ان كان هناك زايدة يف
احلوادث ام ال وكذلك نعرف ان كانت اجراءات
السالمة املتبعة كافية ومناسبة.

وﺣﺪة ٣#

كيف يمكننا التحقق من مؤشراتنا؟
وسائل التحقق هي الطريقة اليت من خالهلا نقوم جبمع املعلومات املتعلقة بكل مؤشر .لكل مؤشر جمموعة من وسائل التحقق اخلاصة به وكذلك مواعيد منتظمة
للقيام بذلك تتماشي مع خطة العمل اليت نتابع تنفيذها.
فيما يلي بعض الوسائل املختلفة للتحقق من املؤشرات:
التقاط الصور جلوانب معينة من املشروع خالل الزايرات امليدانية إىل موقع املشروع واملناطق اجملاورة
املتأثرة به.
تسجيل اإلحداثيات اجلغرافية على خريطة موقع املشروع واملناطق املتأثرة به خالل رحلتنا امليدانية.
التلوث يف املياه أو الرتبة ومقارنتها ابملعدالت قبل البدأ يف
طلب تقارير املختربات ملعرفة معدالت ّ
تنفيذ املشروع (خط األساس) أو ابملعدالت اليت مت قياسها يف املراحل السابقة (خط األساس يف كل
مرحلة هو املعدالت يف املرحلة السابقة وذلك لقياس تطور املشكلة) .ميكن طلب هذه التقارير من
خالل تقدمي طلب رمسي للحصول على املعلومات من الوكالة املنفذة للمشروع.
مجع عيّنات من املياه والرتبة ،وإقامة شراكة مع منظمة أو جامعة تكون قادرة على حتليل العيّنات.
ومقارنة نتيجة التحليل أثناء التنفيذ مع نتيجة التحليل قبل بدأ املشروع ،أو مع نتيجة التحليل يف
املرحلة السابقة يف التنفيذ.
تطوير جمموعة من اإلستبياانت والدراسات اإلستقصائية جلمع املعلومات خالل الزايرات امليدانية إىل
موقع املشروع واجملتمعات احمليطة.
طلب تقارير اإلشراف من الوكالة املنفذة للمشروع وأيضا من املؤسسة املمولة ومقارنتها مبا نراه يف
الواقع.
طلب االحصائيات من الوكالة الوطنية أو املنظمة املعنية اليت تقوم جبمع هذا النوع من املعلومات يف
املنطقة.
املرفق رقم ثالثة يوفر املزيد من النماذج للمؤشرات ووسائل التحقق املناسبة ألنواع خمتلفة من
املشروعات.
٣٣

مشروع تينان يف وادي القمر

تقدم عدد من سكان منطقة وادي القمر ابإلسكندرية
بتقدمي شكوى ملكتب احملقق/املستشار لشؤون التقيد
ابالنظمة يف اتريخ  8ابريل  .2015هذا املكتب هو آلية
التظلم املستقلة املعنية ابلشكاوي من املتضررين من مشاريع
متوهلا مؤسسة التمويل الدولية التابعة جملموعة البنك الدويل.
الشكوى كانت خبصوص اإلنبعااثت الضارة اليت تؤثر
عليهم صحيا واليت تنبعث من مصنع امسنت تيتان الذي
متتلك مؤسسة التمويل الدولية  %15من اسهمه .كانت
سحب الدخان األسود اليت تنبعث من املصنع على فرتات
خمتلفة هي املؤشر على صحة شكواهم .وقد أرفق السكان
مع شكواهم صورا هلذه السحب السوداء كوسيلة حتقق.

Wadi Al Qamar near Alexandria, Egypt. Photo: © http://bit.ly/2aHaT3J
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وﺣﺪة ٣#
بعد مجع كل املعلومات مبساعدة املؤشرات ،من املهم تطوير منوذج حمدد
لإلبالغ عن نتائج نشاطات املراقبة واملتابعة .اهلدف من النموذج هو
ضمان االتساق خاصة وأن خطة املتابعة تتضمن متابعة نفس املؤشرات
على مراحل منتظمة أثناء التنفيذ وتقدمي تقارير عنها إبنتظام .هذا
االتساق يساعد اجملموعة وكذلك املسؤولني الذين سيتم إرسال التقارير هلم
على متابعة التطورات يف هذه املؤشرات اليت يشملها التقرير.
وجيب أن يكون منوذج التقرير واضحا ومرتابطا ،حيدد نوع املؤشر
ووسائل التحقق ودرجة االلتزام ابملشروع وأي مالحظات توضح
سياق النشاط.
جيب أن تتضمن تقارير املراقبة املكوانت التالية:
رسالة مرفقة توفر تفسري للخلفية القانونية أو الشرعية اليت تدعم
نشاطات جمموعة املراقبة واملتابعة احمللية ،وواثئق املشروع ذات الصلة
اليت مت حتليلها ،واملؤشرات ووسائل التحقق منها ،وأهداف املراقبة
واملتابعة ،تفسري خمتصر للنشاطات اليت مت تنفيذها للقيام هبذه
املتابعة واليت مت على أساسها كتابة التقرير ،وعدد مرات املتابعة
خالل فرتة التقرير .وستتناول الوحدة التالية أمهية هذه الرسالة
وكيفية حتديد األشخاص أو اجلهات اليت سيتم إرسال التقرير هلم.
التقرير مع امللحقات املرفقة مثل االستبياانت والدراسات
االستقصائية ونتائجها ابإلضافة إىل املقابالت والصور.
ملخص للنتائج يوضح نسبة إلتزام كل مؤشر تضمنه التقرير
ابملعايري املوضوعة .جيب أن يكون لكل مؤشر مت حتديده خالل
نشاط املراقبة ملخص خاص به.
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أكدت
لنا الواثئق اليت أطلعنا عليها أن
خماوفنا كانت يف حملها ،وأن أعمال البناء
والرتميم يف املدرسة ستثري األتربة اليت قد هتدد صحتنا،
وصحة أبنائنا وبناتنا ،وكذلك قد هتدد احملاصيل يف األراضي
الزراعية احمليطة يف املدرسة .علمنا أيضا أن من طرق التغلب
على األتربة ترطيب األرض الرتابية احمليطة أبعمال البناء مرتني
يف اليوم ،وأن اخلطة اليت وضعها املقاول الذي سيقوم بتنفيذ
املشروع تشمل أن تقوم عربة مياه (تنك) بزايرة املوقع
مرتني يوميا يف مواعيد حمددة أطلعنا عليها .وقمنا
برتتيب عملية املراقبة هلذا املوضوع.
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مشروع الطريق بين اكسياماس وسان بوينافنتورا في بوليفيا

يف مايو  ،2011وافق البنك الدويل على قرض بقيمة  129مليون دوالر حلكومة بوليفيا لتمويل مشروعات للطرق .وتضمن املشروع إعادة أتهيل
الطريق القائم بني بلديت اكسياماس وسان بوينافنتورا.
كان تطوير هذا الطريق تلبية لطلب السكان يف املنطقة الشمالية من بوليفيا ورغبتهم بتطوير الطرق بينهم وابقي املناطق يف البالد لتسهيل حصوهلم
على اخلدمات العامة املتوفرة خارج منطقتهم.
قام عدد من السكان يف منطقة املشروع بتنظيم جمموعة للمراقبة واملتابعة احمللية حددت بعض املخاطر واملخاوف احملتملة أثناء التنفيذ ،واجراءات
ختفيف اآلاثر ،واملؤشرات ووسائل التحقق اليت يستخدموها إلعداد تقارير املراقبة كل ثالثة أو أربعة أشهر.
كان العديد من افراد المجتمع قد
أ
عبروا عن قلقهم بالنسبة للوضاع
المعيشية للعمال الذين سيتم
تسكينهم في المجتمع للقيام
أ
باعمال البناء .وكانوا كذلك قد
تلقوا وعودا بتوفير فرص عمل
لهم في هذا المشروع .وقرروا ان
يقوموا بمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه
الوعود.

٣٧

نموذج لتقرير متابعة عن ا إل لتزام بمعايير العمل
في مشروع الطرق في بوليفيا

تقرير املراقبة
التاريخ 20 :يولي

و/متوز 2012
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بضمان تطبيق
فيه التصوير
أإجراءات السالمة
وتثناء عمليات البناء
وفري مساكن
مناسبة للعاملني
ابملشروع.

سكن العمال
صرف صحي به اإلستبياانت
والصور حول
وجماري.
مساكن العمال
املواحلمامات واماكن
عيشة

تنص خطة العمل
على أن  50%م عدد العما
العمال واملوظفني ن املنطقة ونسبتل من دراسة استقصائية
هم
ميف املشروع سيكونوا إلمجايل عدد
ن سكان املنطقة العمال
وأن  30%منهم
سيكونوا من النساء.
عدد العامالت من
املنطقة ونسبتهم دراسة استقصائية
إلمجايل عدد
العمال من املنطقة

٣٨

ملتزم ملتزم غري
جزئيا ملتزم

املالحظات

إقحام الراصدون بزايرة
دي مواقع البناء
والح
ال يرتدظوا أن معظم العمال
ون
املالئمة عتاد السالمة
 Xاملرف (أنظر الصور
قة
ومبساءلترقم 1و2و3و.)4
هم
منهم أب أجاب اثنان
يعل ن العمال ال
إبرتمون أهنم ملزمون
أثناءدائها طوال الوقت
العمل.

X

تن
للسطبكق الشروط الالزمة
ن
امل
من خميما الئم على إثنني
لكن ت العمال.
خلدما يتفتقر املخيم الثالث
مما أجرب الصرف الصحي
البحث عبعض العمال علي
يف قري ن مكان للسكن
بتحم جماورة يقومون
املتفق ل نفقاهتا خبالف
(مرفق عليه مع املقاول.
الذي اإلستبيان رقم 1
والصورمترإجراؤه مع العمال
قم 5و6و7و)8

ق
إسامتب الراصدون إبجراء
يا
نس ن وتبني منه ان
اقلبةم انلعمال من املنطقة
 30%من
إمجا
3%يلمنعدد العمال .وأن
هم فقط
من
رقم النساء( .اإلستبيان
)2

وحدة ٤ #

التشبيك مع المعنيين

وﺣﺪة ٤#

التشبيك مع املعنيني

يف الوحدات السابقة:

• تعرفنا على دور جمموعة املراقبة واملتابعة احمللية ،وكيف يتم تشكيلها،
• وتعرفنا على أهم الواثئق اليت جيب الرجوع إليها واملعلومات اليت ينبغي أن حنصل عليها،
• وحددان القضااي اليت سنهتم مبتابعتها وقمنا ابختيار املؤشرات املناسبة وسائل التحقق ومتابعة هذه املؤشرات ،وكذلك كيفية كتابة التقارير الدورية عن هذه
املتابعة.
سنقوم خالل هذه الوحدة ابلتعرف على كيفية حتديد اجلهات واألشخاص الذين جيب أن يتلقوا هذا التقرير ،وكذلك كل املعنيني الذين جيب أن نتواصل معهم.

ستجيب الوحدة على األسئلة التالية:
• من هم املعنيون الذين جيب ان نتواصل معهم؟
• ملاذا جيب ان نتواصل معهم؟
• كيف حنددهم؟
• مىت جيب ان نبدأ التواصل معهم؟

ولكن قبل أن نبدأ نريد التذكري ببعض النقاط اليت أشران اليها يف املقدمة.
فكما أوضحنا هذا الدليل يفرتض أن أفراد اجملتمع احمللي يرون أن هذا املشروع الذي يتابعون أنشطته يعمل ملصلحتهم وإهنم يريدون إجناحه وتاليف بعض األضرار
اليت قد حتدث أثناء التنفيذ .ندرك أن يف أحيان كثرية تكون اجملتمعات غري راغبة يف املشروع وترى أنه قد يضريهم وتكون مراقبتهم للمشروع هبدف تقدمي شكوى
أو اللجوء للقضاء (كما يف حالة مشروع مصنع أمسنت تيتان الذي أشران له يف الوحدة السابقة) .نود هنا أن نؤكد أن تناولنا للمشاريع اليت اﻟيرغب فيها اجملتمع
ﺒﻨ
بصورةﻚ اﻟﺪ
تتبع
كمحور هلذا الدليل ال يقلل من شأن اجلهود اجملتمعية اليت قد تكون ضد مشروع ما ،لكن يعكس هذا االختيار رغبتنا يف حتديد املوضوع
تسهلوﻟﺲ
الدليل .ابلطبع ميكن استخدام بعض األدوات اليت يغطيها هذا الدليل يف مثل هذه األحوال ولكن مع بعض التعديالت .من املهم أن نعيد التذكري هبذا احملور يف
بداية هذه الوحدة ابلتحديد حيث أن الغرض من التعرف والتواصل مع املعنيني مبن فيهم املسؤولني عن املشروع – كما سيتم توضيحه يف الوحدة -يكون يف هذه
احلالة بغرض تقدمي املساعدة إلجناح املشروع يف إطار فرضية أن إجناز املشروع بنجاح هو اهلدف املشرتك للجميع .وعلى العكس يف حالة ما إذا كان اجملتمع رافضا
للمشروع فإن التعرف والتواصل مع اجلهات املعنية يتم يف إطار خمتلف متاما وإن كانت بعض اآلليات اليت سيتم عرضها من املمكن أيضا إستخدامها يف احلالة
الثانية .
٤٠

وﺣﺪة ٤#
من هم املعنيون وملاذا جيب أن نتواصل معهم؟
ابلطبع يعترب كل أفراد اجملتمع الذي سيتم تنفيذ املشروع فيه معنيني مبن فيهم
املستفيدين من املشروع وكذلك األفراد الذين قد يقع عليهم الضرر .وكسب
أتييد هؤالء األفراد يف مرحلة مبكرة يعطي جمموعة املراقبة واملتابعة شرعية أمام
املسؤولني الذين سيتم تقدمي تقارير املتابعة هلم أو مساءلتهم عن التقاعس عن
تنفيذ اإلجراءات الالزمة أثناء تنفيذ املشروع .قد يكون من املهم التواصل
معهم يف مرحلة مبكرة حىت نتأكد أننا نتابع قضااي هتمهم .ويف أحيان كثرية قد
حنتاج اليهم حىت نشكل قوة ضغط على املسؤولني لالستجابة لطلباتنا وتنفيذ
التغيريات املطلوبة يف إجراءات تنفيذ املشروع.
هناك أيضا جهات ستكون داعمة لنا ومهمة إلمدادان ابملعلومات وحتليلها وتقدمي املعونة الفنية سواء لتنظيم
عمل اجملموعة وأنشطتها مع أفراد اجملتمع ،أو كيفية الوصول للواثئق واملعلومات ،أو التواصل مع املسؤولني
مثل منظمات اجملتمع املدين ،واحتادات العمال وجمالس أولياء األمور أو أي تشكيل تنظيمي آخر حبسب
طبيعة املشروع .هناك أيضا األكادمييون الذين من املمكن أن يقدموا املساعدة يف حتليل الواثئق التقنية
وحتديد مؤشرات وأدوات التحقق .وابلطبع من املهم حتديد هذه اجلهات والتواصل معها يف مرحلة مبكرة.
قامت اجملموعة
اليت شكلناها ملتابعة ومراقبة مشروع تطوير املدرسة بطلب املساعدة من
مجعية تنمية اجملتمع احمللي اليت أعمل هبا .وساعدتنا اجلمعية يف احلصول على معلومات عن
املشروع سواء عن طريق املواقع اإللكرتونية املختلفة -للبنك الدويل واجلهات املنفذة -أو بطلب الواثئق مباشرة من
هذه اجلهات.
مل تقتصر مساعدة اجلمعية على ذلك بل قامت أيضا مبساعدتنا على التواصل مع بعض املؤسسات البحثية اليت ساعدتنا يف
حتليل الواثئق الفنية للتعرف على تفاصيل األضرار احملتمل حدوثها واإلجراءات اليت جيب اتباعها للحد من هذه األضرار.
ساعدتنا اجلمعية أيضا على تصميم استمارة نستطلع هبا رأي السكان احمليطني مببىن املدرسة وكذلك رأي أولياء
األمور ملعرفة أهم القضااي اليت يرغبون يف متابعتها أثناء تنفيذ املشروع.
٤١

وﺣﺪة ٤#

من املهم أيضا أن حندد ونتواصل مع اجلهات املسؤولة عن املشروع واليت متلك سلطة إحداث التغيري الذي نطالب به يف إجراءات التنفيذ.
فهذه السلطة املمنوحة هلم تضعهم أيضا يف موضع املسؤولية واملساءلة يف حالة تقاعسهم عن القيام ابلتعهدات واخلطط اليت إلتزموا هبا .ومن
الطبيعي أن نتوقع أال يكون الكثري من هذه اجلهات داعما جلهود جمموعات املتابعة .وهنا يكون من املهم أن نعرف كيف سنوضح هلم دور
املتابعة وأن نؤكد على اهلدف املشرتك وهو إجناح املشروع.
من املفضل التواصل مع هؤالء املسؤولني يف مرحلة مبكرة من املتابعة ألسباب عديدة:
حنتاج إىل الكثري من املعلومات والواثئق منهم.
معرفتهم املبكرة أبننا سنقوم ابملتابعة جتعلهم حريصني بدرجة أكرب على تنفيذ اخلطة املوضوعة لتجنب املساءلة يف حالة رصد أي خمالفة.
عند تقدمي تقارير املتابعة هلم يكونون أكثر تقبأل هلا بناء على معرفتهم املسبقة ابجملموعة وابلعمل الذي ختطط له واهلدف منه.
التواصل معهم يف مرحلة مبكرة وحتديد دور كل منهم يساعدان يف حتديد اجلهات واألشخاص الذين جيب أن يتلقوا تقرير املتابعة وكيفية
إرساله هلم.
شركة املقاوالت

ضاء اجمللس احمللي

أع

املؤسسة املالية

ت الرقابية الرمسية

اجلها

الوزارة

اإلدارة

اﳌﺴﺆوﻟني واﳌﻌﻨﻴني
٤٢

وﺣﺪة ٤#
كيف حندد هؤالء املسؤولني؟
هم األشخاص واجلهات ذات التأثري على سري العمل يف املشروع ،والذين من شأهنم أن يرحبوا أو خيسروا بطريقة ما نتيجة املراقبة .فهم على سبيل املثال:
املسؤولون املنتخبون أو املعينون يف اجملالس احمللية ،واجلهات املمولة ،واجلهة احلكومية اليت تشرف على تنفيذ املشروع ،واملقاولون الذين مت التعاقد معهم
لتنفيذ املشروع ....،اخل.
من هي اجلهة – والشخص املعين يف هذه اجلهة -اليت متلك القدرة على اختاذ القرار النهائي ابملوافقة على تنفيذ اإلجراءات
اليت اتبعها ونطالب هبا أو رفضها؟
هل هو مدير فريق تنفيذ املشروع يف الوزارة؟
هل هو مدير فريق تنفيذ املشروع يف املؤسسة املالية اليت تقوم بتمويل املشروع؟
هل هي اإلدارة احمللية يف احملافظة أو املدينة؟
هل هو املدير يف شركة املقاوالت اليت مت التعاقد معها لتقوم بتنفيذ املشروع؟
أم مجيع املذكورين أعاله؟
• ما هي اجلهات -واألشخاص -الذين قد ال ميلكون هذه السلطة ولكن ميلكون شرعية متابعة اجلهات املسؤولة وحماسبتها؟
هل هم أعضاء اجملالس احمللية املنتخبة؟
هل هي اجلهات الرقابية الرمسية سواء يف الدولة أو يف اجلهة املمولة؟
• كيف ميكننا التواصل مع هذه اجلهات واألشخاص املعنيني هبا؟ من يستطيع أن يسهل عملية التواصل؟ وهنا قد أييت دور
التشبيك مع جهات داعمة تستطيع تسهيل هذا التواصل.
• ماهي مصاحل هذه اجلهات من تنفيذ املشروع وكيف نبين حجتنا لكسب أتييدهم بناء على فهمنا هلذه املصاحل  ،أو على األقل
احلد من رفضهم ملا نقوم به؟
إن اإلجابة على هذه األسئلة تساعد جمموعة املراقبة واملتابعة احمللية يف وضع خطة للتواصل مع هذه اجلهات وكسب
أتييدها -أو على األقل احلد من معاداهتا -ألنشطة اجملموعة.
٤٣

وﺣﺪة ٤#
عرفنا من الواثئق أن وزارة الرتبية والتعليم التزمت بتطبيق إجراءات احلد من األضرار حسب املعايري اليت وضعها البنك الدويل لتنفيذ أي مشروع يقوم
بتمويله .وعرفنا أن هناك شخص مسؤول عن مراقبة تنفيذ هذه االلتزامات يف البنك الدويل .وقمنا ابلتواصل مع هذا الشخص وعرض فكرة فريق
املتابعة واملراقبة احمللية عليه .ورحب بتلقى التقارير الدورية منا حيث أهنا تضمن له مراقبة ومتابعة مستمرة للمشروع .كان علينا بعد ذلك ان نتواصل
مع املسؤولني عن التنفيذ وهم مدير فريق التنفيذ يف وزارة الرتبية والتعليم ،والشخص املسؤول يف مديرية التعليم يف احملافظة واملسؤول عن املتابعة امليدانية
ألعمال التنفيذ ،ومدير شركة املقاوالت اليت مت التعاقد معها لتنفيذ املشروع ،وأخريا مدير التنفيذ يف موقع املدرسة يف املدينة .وكانت خطتنا للتواصل
معهم هي أن نعتمد على احملاور اآلتية:
شرعية هذه اجملموعة كممثل ألفراد اجملتمع يف متابعة التنفيذ
رغبتنا يف إمتام املشروع بنجاح وتفادي أي أضرار قد حتدث أثناء التنفيذ
إن اهلدف من التقارير اليت سنقدمها هو إعطاء الفرصة لتاليف األخطاء اليت قد حتدث ألي سبب وليس لتصيد األخطاء.

ﺑﻨﻮد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ

ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ .....وﻣﺘﻰ؟
ﻣﻦ اﳌﺴﺆول؟
ﻲ اﳌﻮارد اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ؟

ﻣﺎ ﻫ

٤٤

وحدة ٥ #

متابعة نتائج عملية المراقبة و المتابعة

وﺣﺪة ٥#
اآلن وبعد أن قمنا إبعداد التقارير وإرساهلا إىل املعنيني ،مبن فيهم املسؤولني الذين ميلكون سلطة إختاد القرارات الالزمة لتنفيذ التغيريات اليت نطالب هبا ،ال
ينتهي دوران عند هذا احلد .تذكروا أن اهلدف مل يكن عملية املتابعة يف حد ذاهتا ولكن إحداث التغيريات وتصليح األخطاء اليت نرصدها يف عملية املراقبة
واملتابعة .فلكي تؤدي تقارير املتابعة واملراقبة اليت أعددانها إىل إحداث التغيريات اليت نريدها يف املشروع ،علينا التأكد من أ ّن صنّاع القرار  -سواء يف اهليئة
احلكومية املسؤولة عن تنفيذ املشروع ،أو شركة املقاوالت اليت تقوم ابلتنفيذ ،أو يف املؤسسة اليت تقوم بتمويل املشروع -يتلقون هذه التقارير بطريقة منتظمة
ويتعاملون معها جبدية.
وستقوم هذه الوحدة بعرض لألساليب املختلفة اليت من املمكن إتباعها ملمارسة الضغوط على املسؤولني للتعامل مع التقارير اليت يتلقوهنا جبدية.
وجتدر اإلشارة هنا إيل أن اهليئات -سواء احلكومية املسؤولة عن التنفيذ ،أو الدولية اليت تقوم ابلتمويل -لديها أنظمة وهياكل داخلية معنية بتلقي
معلومات التقييم من املتأثرين أي مشروع واإلستجابة هلا .فالبنك الدويل على سبيل املثال قد إلتزم أبن تكون هناك آلية لتلقى التقييمات من املتأثرين يف
كل املشاريع املمولة من البنك الدويل حبلول عام  .2018وهناك كثري من الدول لديها أنظمة لتلقى هذه التقييمات .وهلذا من املهم أن يتضمن حبثنا عن
املعلومات املتعلقة ابملشروع ،حبثا عن كل اآلليات املتوفرة للمجتمعات واألفراد لتلقى القييمات .يف حالة عدم وجود هذه اآللية قد يكون علينا أن نقوم
حبملة للمطالبة هبا.
لكن وجود هذه اهلياكل املختصة بتلقى التقارير ال يغىن عن تواصلنا مع املسؤولني كما ذكران يف الوحدة السابقة .وإرسالنا للتقارير هلذه اهلياكل ال يعىن
عدم إرساهلا للمسؤولني.

ﻳﺮ ا
ﺗﻘﺮ
ﺮاﻗﺒ
ﳌ
اﳌﺘﺎ
ﺔو
ﺑﻌﺔ

اﻟﺒﻨ
ﻚ اﻟﺪوﱄ

حيث
أن املشروع الذي نقوم
مبتابعته ممول من البنك الدويل فإن
البنك الدويل يلزم اجلهة املنفذة أبن تكون هناك
آلية لتلقى التقييمات من املواطنني .وابلتايل كنا نرسل
تقارير املتابعة ليس فقط للمسؤولني عن التنفيذ
الذين كنا قد قمنا ابلتنسيق معهم قبل البدء يف
أنشطة املتابعة ،ولكن أيضا هلذه اآللية.
٤٦

وﺣﺪة ٥#
وسواء كان تعاملنا مع هذه اهلياكل أو مع املسؤولني بشكل مباشر ،أو مع األثنني معا ،هناك بعض املعلومات املهمة اليت جيب أن حنصل عليها مسبقا
عن كيفية التعامل مع تقارير املتابعة واملراقبة اليت سنقوم بتقدميها:
كيف ومىت يتم أتكيد تلقى التقرير؟ من املهم أن يكون هذا التأكيد مكتواب ومؤرخاً.
كيف ومىت يتم إبالغنا ابلقرارات اليت مت إختاذها خبصوص النتائج اليت مت رصدها يف التقرير؟
كان
اتفاقنا املسبق مع املسؤولني
هو أن نقوم إبرسال التقارير هلم عن طريق
الربيد اإللكرتوين (هذا يثبت إرسال التقرير واتريخ
إرساله) وإهنم سيقومون ابلرد علينا خالل
أسبوعني من اتريخ إرسال التقرير.
ولكن ماذا حيدث إذا مل نتلق إستجابة لنتائج التقرير؟ أو إذا ما كانت اإلستجابة غري مرضية لنا؟
ابلطبع هناك وسائل عدة تستطيع جمموعة املراقبة واملتابعة اللجوء إليها ملمارسة الضغوط على صناع القرار .وتتضمن هذه الوسائل:
الشكاوي

املدرسة

إاطالق حملة إاعالمية

تقديم شكوى على مستوى
تقديم شكوى الى
المشروع
الجهة الممولة للمشروع
٤٧

رفع دعوى قضائية

الستفادة من الفرص
السياسية

تضمنت
خطتنا بعض اإلجراءات اليت قمنا هبا وقمنا
أيضا ابإلعالن عنها قبل البدأ يف أنشطة املراقبة .ومنها:
• االتصال بوسائل اإلعالم قبل البدأ يف تنفيذ أنشطة املتابعة .ونشرت وسائل
اإلعالم خربأ عن تشكيل جمموعة املراقبة وأهدافها .هذا االتصال املبكر كان مفيدا لنا يف
توصيل رسالة غري مباشرة للمسؤولني أبننا سنلجأ لإلعالم يف حالة عدم اإلستجابة لنا بصورة مرضية.
• التواصل مع القيادات السياسية اليت كانت تعد للحملة االنتخابية على املستوى احمللي يف احملافظة
واملدينة .هذه القيادات كان يهمها أن تظهر بصورة الداعم ألنشطتنا.
علمنا من واثئق البنك الدويل أن هناك إلتزام من اجلهة املنفذة للمشروع بتوفري آلية للمواطنني لتقدمي
•
الشكاوي على مستوى املشروع .وهي خمتلفة عن آلية تقدمي التقييمات .وأن آلية تقدمي الشكاوي عليها أن
تقدم تقريرا دورايً للبنك الدويل عن الشكاوي اليت تتلقاها وكيفية التعامل معها .علمنا أيضا أن هناك آليات
أخري لتقدمي الشكاوي مباشرة للبنك الدويل بصفته اجلهة املمولة للمشروع .وتعرفنا ابلطبع أيضا على
القوانني الوطنية ،وخاصة القوانني املتعلقة ابلبيئة والصحة العامة ،اليت جيب أن تلتزم هبا اجلهة املنفذة
يف تنفيذ أي مشروع مماثل يف البلد بصرف النظر عن مصدر التمويل .هذه املعرفة يف حد ذاهتا
افادتنا يف تواصلنا مع املسؤولني ،حيث كان واضحا هلم أننا نعرف حقوقنا ونعرف وسائل
تقدمي الشكاوي الرمسية يف حالة عدم اإلستجابة ملطالبنا او التعامل معها جبدية
وبصورة مرضية لنا.

هل سينتهي دور جمموعة املراقبة واملتابعة احمللية بعد انتهاء املشروع وجناح مهمتنا يف متابعة ومراقبة التنفيذ؟
ابلطبع ال .فبعد االحتفال مع كل املعنيني بنجاح عملية التنفيذ وتاليف األضرار اليت كنا قلقني من احتمال
حدوثها ،يكون من املهم تسجيل التجربة وابألخص الدروس املستفادة منها ،ونشر هذه املعلومات بطريقة مناسبة
حىت تستفيد منها جمتمعات حملية أخري.
٤٨

املرفق  :١خريطة دورة املشروع يف البنك الدويل

خالل هذه املرحلة ،يقوم البنك واحلكومة
مبناقشة فكرة املشروع اجلديد – الذي جيب
ان يكون يف متماشي مع اطار االشراكة
القطرية .ال يتم توفري اي واثئق حول املشروع
يف هذه املرحلة .ويكون نشر "وثيقة معلومات
املشروع" إيذاانً إبنتهاء هذه املرحلة واملوافقة
املبدئية على فكرة املشروع وبدء العمل يف
املرحلة التالية.

اطار الشراكة القطرية

التنفيذ والتقييم

إعداد فكرة املشروع

تقوم اجلهة املختصة يف احلكومة ابلتنسيق مع
البنك الدويل إبعداد كل الدراسات الالزمة
وتنظيم املشاورات حبسب سياسات البنك الدويل
وإعداد الواثئق .تنتهي املرحلة إبعداد وثيقة
شاملة "وثيقة التقييم األويل للمشروع أو وثيقة
الربانمج" هي اليت يتم تفدميها جمللس إدارة البنك
للموافقة على متويل املشروع املقرتح.

هذا االطار هو عبارة عن اسرتاتيجية ألنشطة البنك الدويل
يف البلد على مدى  4اىل  6سنوات ،وهي مبنية بشكل
كبري على )1 :خطة التنمية اليت تضعها حكومة البلد،
و  )2على دراسة تشخيصية يقوم البنك إبعدادها لكل
الفرص والعوائق اليت تساهم يف ،أو حتول دون ،احلد من
الفقر واملشاركة يف النمو اإلقتصادي يف البلد .خالل
عملية تطوير اطار الشراكة القطرية ،يقوم فريق البنك
إبجراء مشاورات مع كل املعنيني مبا يف ذلك القطاع
اخلاص واجملتمع املدين .ويقوم البنك بنشر وثيقة "إطار
الشراكة القطرية" بعد املوافقة عليها من جملس إدارة
البنك ،وكذكل نشر املسودات خالل مرحلة املشاورات.

االعداد والتقييم األويل

٤٩

يقوم البنك الدويل بنشر تقارير دورية
"تقرير أداء التنفيذ" عن تطور العمل يف
املشروع طوال فرتة تنفيذه .وإبنتهاء التنفيذ
يقوم البنك تقييم املشروع وأستخالص
الدروس املستفادة يف وثيقة "تفرير إجناز
التنفيذ" .ويتم األخد بكل التقارير التقييم
النهائية لكل املشروعات اليت مت تنفيذها
خالل فرتة إطار الشراكة القطرية عند
اإلعداد إلطار الشراكة اجلديد.

املرفق  :٢السياسات ذات الصلة يف املؤسسات املالية الدولية

٥٠

اﳌﺮﻓﻖ  :٣منﺎذج ﻟﻠﻤﺆﴍات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ
أ-

أﻣﺜﻠﺔ ﳌﺆﴍات ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﴩوع وﻧﻮد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﳌﴩوﻋﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛرث ﻣﻦ ﻏريﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﺷﺎرة ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "اﳌﻼﺣﻈﺎت"

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

ب-

أﻣﺜﻠﺔ ﳌﺆﴍات ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﴩوع )اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﳌﴩوع( وﻧﻮد اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﳌﴩوﻋﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛرث ﻣﻦ ﻏريﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﺷﺎرة ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "اﳌﻼﺣﻈﺎت"
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٥٦
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:املراجع
 مشاركة املواطنني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.أ

تفصيل

املؤلف

العنوان والرابط

تطبيقات اخل للمشاركة عرب االنرتنت/ اداة50 قائمة بCaitlyn Horose

قائمة ابالدوات االلكرتونية ملشاركة جمموعات املواطنني

Let’s Get Digital! 50 Tools for Online Public Engagement
http://www.communitymatters.org/blog/let%E2%80%99s-getdigital-50-tools-online-public-engagement

Jon Tehrani

Wondering what tool to use for a public engagement project?
http://blog.openplans.org/2014/12/21299/

 كيفية استخدام نظم املعلومات اجلغرافية ملشاركة املواطنني بطريقة شفافةESRI
 كيفية استخدام االطر اجلغرافية من خالل التطبيقات املبنية على.وتعاونية
.اخلرائط على االنرتنت
 اسابيع حول مشاركة5 دورة جمانية يقدمها البنك الدويل على مدى
هل اشراك املواطنني: تطرح الدورة االسئلة التالية. املواطنني وافضل املمارساتWorld Bank
من شأنه ان يغري قواعد اللعبة ابلنسبة اىل التنمية؛ وما مدى فعالية التخطيط
،لألزمات ومبادرات تطوير الدساتري بناء على مدخالت املواطنني اجلماعية
. اخلUS EPA

7 Emerging Trends in Citizen Engagement: Using place as an
enabler for successful citizen engagement
https://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/industries/gov20/
pdfs/7-emerging-trends.pdf
Engaging Citizens: A Game Changer for Development?
https://www.coursera.org/course/engagecitizen
Public Participation Guide: Internet Resources on Public
Participation
https://www.epa.gov/international-cooperation/publicparticipation-guide-internet-resources-public-participation

جمموعة موارد على االنرتنت خاصة ابملشاركة العامة

 مبادئ رئيسية للمشاركة وامثلة عن اهم املمارسات10  يتضمنCenter for Advances in Public Engagement: A Primer from Public Agenda
. واالسرتاتيجياتPublic Engagement http://www.publicagenda.org/files/public_engagement_
primer.pdf

منوذج حيدد بعض املمارسات اليت من شأهنا دعم فهم اجملتمعات للقضااي
The Co-Intelligence
. اليت تؤثر عليها والعمليات اليت تدعمهاInstitute

Functions and Processes for Community Intelligence
http://www.co-intelligence.org/DD-CommunityIntelFunctions.
html

توفر هذه املنشورة بعض االقرتاحات حول كيفية تنظيم املشاورات
. والنشاطات اليت تشرك املواطننيEPA

٥٨

How to Consult with & Involve the Public https://www.epa.gov/
sites/production/files/2015-09/documents/consult508.pdf

تفصيل

 اجلزء الرابع من هذا الدليل يناقش كيفية تنفيذ املشاركة ويبحث يف جمموعةInvolve

املؤلف

 يتضمن الدليل.متنوعة من األساليب التشاركية وكيف ميكن استخدامها
 اخل،تعريفات النتائج واملخرجات

. هذه الوثيقة اتبعة للبنك الدويل ومت اعدادها يف منتصف التسعيناتWorld Bank
 مثرية لالهتمام بشكل خاص وتتضمن وصف لسد67-73 الصفحات
كهرمائي يف املكسيك وكيف عاجل البنك الدويل مشاركة السكان احملليني
.وتوسط بني السكان والشركة
Work Group for

 معلومات واداة جمانية تتضمن دليل مفصل حول الكفاءات االساسية لبناءCommunity Health and
 واعداد خطة، القدرات اجملتمعية مبا يف ذلك كيفية القيام بتقييم للمجتمعاتDevelopment at the
. اسرتاتيجية وتقييم الربامجUniversity of Kansas

العنوان والرابط

People & Participation: How to put citizens at the heart of
decision-making
http://www.sharedpractice.org.uk/Downloads/involve_
publication.pdf
World Bank Participation Sourcebook
http://www-wds.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/WDSP/IB/1996/02/01/000009265_3961214
175537/Rendered/PDF/multi_page.pdf
Community Toolbox
ctb.ku.edu/en/learn-skill

 يساعد اجملتمعات احمللية على فهم تقاييم اآلاثر البيئية املتعلقة ابملناجمEnvironmental Law

Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs
Alliance Worldwide (ELAW) http://www.elaw.org/mining-eia-guidebook

 مي ّكن املواطنني واجملتمع املدين من تقدمي التقييمات مباشرةOnTrack World Bank- Soren Gigler
International
On Track ICT- Enabled Citizen Feedback Loops
اىل الوكاالت احلكومية املنفذة ومؤسسات اخلدمات العامة املعنية ابملشاريع
http://www.slideshare.net/SorenGigler/on-track-ict-enabled.اليت ميوهلا البنك الدويل
feedback-loop-march-2013?from_search=2
 ال يركز هذا حتديدا على الرصد والتقييم ولكن يناقش مشاركة املواطننيAccountability Project
ابلنسبة اىل حقوق االنسان والسياسات احلمائية اخلاصة ابلبنك اآلسيوي
. الرابط اىل اليمني يؤدي اىل نص حيث يوجد رابط اىل الوثيقة.للتنمية

A Community Action Guide to the Asian Development Bank:
How to Use ADB Safeguard Policies to Protect your Human
Rights
https://medium.com/@accountability/an-action-guide-for-thecommunity-you-love-77e159e7f599#.34k18rbr4

 والطرق املختلفة حلماية3  حيدد بوضوح املخاطر املتعلقة مبشروع سد إنغاInternational Rivers
.حقوق اجملتمعات ابلرتكيز على اعادة التوطني والتعويض والنظر يف املظامل
٥٩

African Dams, Rivers and Rights: A Guide for Communities to be
Impacted by The Inga 3 Dam
https://www.internationalrivers.org/files/attached-files/african_

تفصيل

املؤلف

يعرف الرصد والتقييم التشاركي ومبادئه وامهيته
ّ World Bank

 دليل متهيدي حول الرصد والتقييم احملليWorld Bank

Participatory Monitoring and Evaluation
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTSOCIALDEVELOPMENT/
Sleeping on our Own Mats: An Introductory guide to
Community-Based Monitoring & Evaluation
http://siteresources.worldbank.org/
INTPCENG/214574-1116505633693/20509339/
communitybased.pdf

هذه الورقة تسلط الضوء على اهتمام البنك واخنراطه املتزايد مببادرات
World Bank
 حتلل الورقة ايضا الروابط بني مفهوم املساءلة.املساءلة االجتماعية
االجتماعية وغريها من القضااي االساسية مثل احلوكمة واملساواة بني اجلنسني
.واملشاركة والتمكني واحلقوق
هذا عبارة عن فيديو بسيط يفسر ما هو "الفيديو التشاركي" ويصف كيفية
.تدريب اجملتمعات على العمل سواي لتصوير افالم قصرية

 الرصد والتقييم التشاركي-ب
العنوان والرابط

Social Accountability: An Introduction to the Concept and
Emerging Practice
http://siteresources.worldbank.org/INTPCENG/2145781116499844371/20524122/310420PAPER0So1ity0SDP0Civic0
no1076.pdf

Insight Share

 يوفر التدريب حول "الفيديو التشاركي" كاداة للرصدInsightShare Insight Share
، ويضيف الفيديو التشاركي قيمة اىل عملية الرصد والتقييم. .والتقييم
ويشجع التعلم التكراري ويستكشف البياانت النوعية اليت غالبا ال يتم
.التقاطها عرب وسائل الرصد والتقييم التقليدية

What is Participatory Video?
http://www.insightshare.org/watch/video/what-is-pv
Participatory Video for Monitoring and Evaluation
http://www.insightshare.org/engage/services/pv-monitoring

 للرصد البيئي احمللي املستقل ملنجمSWP  الصفحة االلكرتونية لربانمجSuperior Watershed
Community Environmental Monitoring Program Independent
. ميشيغان، اجييل يف ماركيتPartnership and Land Trust Evaluation of the Eagle Mine in Marquette County
http://swpcemp.org/

Monitoring Diagram_Community Environmental Monitoring of
Partnership and Land Trust the Rio Tinto Eagle Mine
http://swpcemp.org/wp-content/
themes/cemp/pdfs/CEMP-Diagram.pdf

. رسم بياين منوذجي للرصد احمللي ملنجم اجييل ريو تنتوSuperior Watershed

٦٠

تفصيل

العنوان والرابط

املؤلف

Do You Need a CEMP? How Your Community and Your Company
Peter Plastrik - Superior
Can Design & Implement a Community Environmental
 هذا عبارة عن كتيّب يفسر كيفية تصميم برانمج للرصد البيئي اجملتمعيWatershed Partnership and Monitoring Program- May 2013
. حيث يتشارك اجملتمع احمللي مع شركة املناجم يف عملية الرصدLand Trust; Rio Tinto
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/
documents/how-to-design-implement-communityenvironmental-monitoring-pgm-pt-2.pdf
The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation
http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/start.htm

 هذا كتيّب اصدرته املؤسسة الوطنية للعلوم حول وسائل التقييم الكميةNational Science
. والنوعيةFoundation
 تستخدم كأمثلة،دورة مصغرة حول مبادئ الرصد والتقييم اخلاصة ابلربامج
Nina Frankel; MEASURE
تعرف عن املصطلحات العامة
ّ . الربامج املتعلقة ابلسكان والصحة والتغذيةEvaluation; USAID
.وامهية الرصد والتقييم الدارة الربانمج

M&E Fundamentals: A Self-Guided Minicourse
http://www.cpc.unc.edu/measure/resources/training/materials/
basic-me-concepts-portuguese/ME%20Fundamentals%20-%20
MENTOR.pdf/view
Scott Chaplowe on Fun and Games in M&E Trainings

. مصادر ممتازة حول التدريبات اجملتمعيةPosted by Susan Kistler in http://aea365.org/blog/scott-chaplowe-on-fun-and-games-inCollaborative, Participatory me-trainings/
and Empowerment
Evaluation, International
and Cross-cultural
Evaluation

Project/Programme Monitoring and Evaluation (M&E) Guide
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-MEGuide-8-2011.pd

. دليل حول الرصد والتقييم للمختصنيIFRC

Monitoring and Evaluation
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/performance-andaccountability/monitoring-and-evaluation/

. قائمة ابملصادر والتدريبات والدعم التقين اخلاص ابلرصد والتقييمIFRC

 دليل للموظفني التقنيني ملساعدهتم على تطوير واستخدام انظمة الرصدADRA International;
. والتقييم للربامج الكبريةTechnical Assistance to
NGOs

٦١

Monitoring and Evaluation Manual
http://www.fsnnetwork.org/sites/
default/files/adra_me_manual.pdf

تفصيل
.دليل متهيدي حول الرصد والتقييم يف سياق النظام املنطقي

املؤلف
UNESCO

العنوان والرابط
On Target: A Guide for Monitoring and Evaluating CommunityBased Projects
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001862/186231e.pdf

 دليل ميداين حول الرصد والتقييم للمشاريع احمللية يف قطاع البنية التحتيةJMU Centre for Public
. اخلضراءHealth

Monitoring and Evaluation: A Guide for Community Projects
http://www.cph.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/
Monitoring-and-evaluation-a-guide-for-community-projects.
pdf

. يوفر االرشادات حول التخطيط والتنفيذ لعملية التقييمCarter McNamara,

Basic Guide to Program Evaluation (Including Outcomes
MBA, PhD, Authenticity Evaluation)
Consulting, LLC.
http://managementhelp.org/evaluation/program-evaluationguide.htm#anchor1575679YBrowser.HTML\Shell\Open\
Command

 دورة متوفرة على االنرتنت خاصة مبوضوع التقييم وتتضمن املعلوماتUniversity of Wisconsin
Program Development and Evaluation
. واالمثلة واوراق العمل والروابط اىل مصادر اخرىExtension
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/index.html
 نشاط ومادة للمختصني الذين يعملون يف الربامج احمللية لكي93  يوفرUniversity of Wisconsin Building capacity in evaluating outcomes: A teaching and
facilitating resource for community-based programs and
 يستخدموها يف عمليات بناء القدرات لالفراد واجملموعات واملنظمات هبدفExtension
organizations
.تقييم النتائج

http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/bceo/index.html

 وهو موجه اساسا. يفسر املبادئ واالهداف االساسية للرصد والتقييمUNDP
.للمختصني يف جمال التنمية لكنه يتضمن تعريفات وتفسريات مبسطة
 يتضمن تفسريات ممتازة حول املدخالت والنتائح واملخرجات:مفيد للغاية
.والنشاطات واملؤشرات ووسائل التحقق

Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for
Development Results
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/handbook/
english/documents/pme-handbook.pdf

The International Fund for

 دليل للمختصني يف جمال التنمية حول كيفية مجع املعلومات الساليبAgricultural Development
Annex D Methods for Monitoring and Evaluation
.( الرصد والتقييم املختلفة ونشرهاIFAD)-UN
https://www.ifad.org/documents/10180/401d829e-fa9e-4f74جمموعة ادوات متوفرة على االنرتنت تشكل موقع مركزي لتقييم مشاريع
 توفر هذه االدوات ايضا مصادر حول كيفية اجراء. املشاركة احمللية املستدامةVictorian Local
. تقييم للمشاريع اليت هتدف اىل تغيري السلوكSustainability Accord
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9c88-49a7605f5994

Evaluation Toolbox
http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_
content&view=article&id=1&Itemid=162

العنوان والرابط
Ann-Murray Brown Monitoring,Evaluation and Learning Expert
http://www.annmurraybrown.com/#!blog/c1ejv/Page/1

املؤلف

Ann-Murray Brown

تفصيل
الصفحة االلكرتونية للمختصة يف جمال الرصد والتقييم والتعلم آن-موراي براون تتضمن
مقاالهتا وحماضراهتا واالدوات اليت تستخدمها للتعليم.

Scott Chaplowe- IFRC Scott Chaplowe on Fun and Games in M&E Trainings
هذا املورد ذو اولوية عالية :مصدر ممتاز للنشاطات اليت هتدف لتعليم الرصد والتقييم
IUCN: The World
http://aea365.org/blog/scott-chaplowe-on-fun-and-games-inعلى املستوى احمللي.
me-trainings/
)Core Concepts in Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E
of Projects in IUCN: An IUCN Training Course for Project
Managers
https://www.cbd.int/doc/pa/tools/Core%20concepts%20in%20
planning,%20monitoring%20and%20evaluating%20projects.
pdf
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Conservation Union

دورة مصغرة للمختصني يف جمال التنمية حول التخطيط والرصد والتقييم .االجزاء 1
و 4و 5هي ذات االكثر فائدة .تشكل هذه الوثيقة مثال جيد للدورات املصغرة اليت
تتضمن اجزاء تتناول مواضيع خمتلفة ،وايضا تعريفات جيدة ومناذج عن اوراق العمل.
هذه الدورة موجهة للمختصني يف جمال التنمية ليس للمجتمعات.

تفصيل

املؤلف

 يناقش رصد املؤشرات وتصميمها واستخدامها بصورة عامة ويناقش ايضاEU website
.مؤشرات تقنية حمددة ملشاريع الطرق

 كمية او نوعية)؛،يعرف املؤشرات وانواعها ( مباشرة او غري مباشرة
ّ UNICEF M&E Training
. واملدخالت واملخرجات والنتائج واآلاثرResource posted by

العنوان والرابط

 املؤشرات-ج

Monitoring Indicators
http://ec.europa.eu/development/body/theme/transport/
guidelines/en/download/indrd.pdf
Indicators: Definitions and Distinctions
faculty.washington.edu/sparke/Indicators.doc

University of Washington

.  عرض ابور بوينت حول كيفية تطوير نظام للرصد والتقييمWorld Bank- Michael
) أثر، نتيجة، خمرج، يوفر مؤشرات منوذجية حمددة (مدخل: مفيد جداBamberger
. يتضمن ايضا فقرة حول املؤشرات اجلندرية ملشروع طريق.ملشروع طريق

Designing a Monitoring and Evaluation System for a Rural Travel
and Transport Project
siteresources.worldbank.org/INTGENDERTRANSPORT/.../
mepres.ppt

Indicators for Environmental
 يوفر املؤشرات النموذجية للرصد البيئي للمشاريع التنموية الكبرية حسبSIDA- Swedish
 القطاعInternational DevelopmentMonitoring in International

Development Cooperation
https://www.unpei.org/sites/default/files/PDF/PEMonitoring/
Indicators-Env-Monitoring-IDC.pdf

Agency

 حيدد منهجية لتطوير مؤشرات على مستوى موقع املشروع لرصد اآلاثرThe Energy & Biodiversity Biodiversity Indicators for Monitoring Impacts and
Conservation Actions
. االجيابية والسلبية على التنوع البيولوجيInitiative
http://www.theebi.org/pdfs/indicators.pdf

 حيدد مشاكل متعددة ميكن ان تتسبب هبا الزراعة الصناعية على املزارعنيGlobal Agriculture
.الصغار
 والطرق املختلفة حلماية3  حيدد بوضوح املخاطر املتعلقة مبشروع سد إنغاInternational Rivers
.حقوق اجملتمعات ابلرتكيز على اعادة التوطني والتعويض واملظامل

Industrial Agriculture and Small-scale Farming
http://www.globalagriculture.org/report-topics/industrialagriculture-and-small-scale-farming/industrial-agriculture-andsmall-scale-farming.html
African Dams, Rivers and Rights: A Guide for Communities to be
Impacted by The Inga 3 Dam
https://www.internationalrivers.org/files/attached-files/african_
dams_rivers_and_rights_-_a_guide_for_communities_to_be_
impacted_by_the_inga_3_dam_-_english.pdf

 نقاط توضح كيف ابمكان املزارع الكبرية معاجلة الغبار الناجتة عان املشاريعSanta Barbara County Air Best Practices to Control Dust on Farmland
.  والتأثريات الصحية للغبارPollution Control District http://www.ourair.org/wp-content/uploads/facts-ag-dust.pdf
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تفصيل
حيدد القضااي املتعلقة برباءة االخرتاع والبذور الزراعية وكيف ميكن للزراعة
.التجارية ان تؤثر على احلصول على البذور وابلتايل على االمن الغذائي
مناقشة حول دور املرأة يف زراعة الكفاف ومكافحة الفقر واحلاجة لتدريبها
واشراكها يف الزراعة الصناعية لتحسني مستوايت الفقر

املؤلف

العنوان والرابط

Global Agriculture

Seeds and Patents on Life
http://www.globalagriculture.org/report-topics/seeds-andpatents-on-life.html

Global Agriculture

Women in Agriculture
http://www.globalagriculture.org/report-topics/women-inagriculture/women-in-agriculture.html

Northern Rivers
Soil Erosion Solutions Fact Sheet 2: Indicators of Erosion
Catchment
Management
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_
قائمة ابملؤشرات املتعلقة بتآكل الرتبة
Authority
file/0004/255154/fact-sheet-2-indicators-of-erosion.pdf
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www.bankinformationcenter.org
MENAteam@bankinformationcenter.org

