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أريد أن
أقوم بإ عداد خطة واضحة
للعمل مع
مجموعات أخرى تشاركني
الرؤية نفسها
}
خارطة بناء الشراكات

مستوى المشاركة

مستوحى من
مرحلة لعملية الشراكة ،الصفحة  ،4في كتاب أدوات الشراكة .تينيسن ر(12 2003( .

أداة أكثر تعقيدا ً ينبغي تطبيقها على مدى بضعة
أيام .فنظراً إلى طبيعة المدخالت /المخرجات
االستراتيجية ،تستوجب هذه األداة استشارة المدراء
ّ
األولية.
والزمالء مع ضرورة مراجعة نتائجها
ّ
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ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟

?

كيفية استعمالها

تصف خارطة بناء الشراكات سلسلة من المراحل التي قد تنطوي عليها الشراكة.

يمكنك استخدام خارطة بناء الشراكات لتحديد المرحلة التي بلغتها أنت والطرف

مبادئ توجيهية ال قواعد صارمة .إن كل مرحلة من المراحل الواردة في ورقة العمل

• تحديد المرحلة التي وصلت إليها في الشراكة

اآلخر في الشراكة ،واالتفاق على الخطوات المقبلة لتعزيز أواصر تلك الشراكة.

تشير الخارطة إلى ما يجب القيام به في كل مرحلة لنجاح الشراكة وهي بمثابة
وتوجهها نحو تحقيق الهدف
مهمة وال ينبغي إهمالها حفاظاً على توازن الشراكة
ّ

• تحديد المرحلة التي ترغب الوصول إليها في الشراكة

• استخدم النموذج كخارطة لتحديد مسارك المستقبلي

المنشود .يجب أن تعود الشراكات بفوائد مشتركة على كافة األطراف المعنية

يمثّ ل هذا المسار الخطوط العريضة لألنشطة التي يجب القيام بها.

لضمان نجاحها الكامل.

هناك أسباب وآثار مختلفة لكثير من المشاكل المعقدة ،لكنها مترابطة في الوقت
نفسه .تعمل مؤسسات متعددة من قطاعات مختلفة على حل كل المشاكل بشكل
عد بناء الشراكات
منفرد على الرغم من أن الكثير منها ال يملك الموارد الكافيةُ .ي ّ
نهجاً ناجعاً ال لزيادة القدرات فحسب ،بل أيضاً لتعزيز القدرة على الوصول إلى كافة
شرائح المجتمع .تسهم هذه الشراكات في التوصل إلى فهم مشترك واستغالل
المعرفة الناتجة عن وجهات نظر مختلفة.
المعنية .وفي كثير من األحيان،
يتطلب بناء الشراكات جهداً كبيراً من كافة األطراف
ّ
نحتاج إلى استثمار وقتنا بشكل ملحوظ لبناء عالقات عمل متينة من شأنها أن تُ عزز
تقدم خارطة بناء الشراكات خطوات عملية تسهم في
التعاون الفعال .لهذه الغايةّ ،
استباق الصعوبات والتحديات المحتملة.
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تحديد النطاق

فهم التحدي ،جمع المعلومات ،استشارة
الشركاء ومقدمي الموارد الخارجية
المحتملين ،وضع رؤية للشراكة

1

التطبيق

عند توفر الموارد الالزمة واإلتفاق على
تفاصيل المشروع ،تبدأ مرحلة التنفيذ
العمل وفقاً لجدول زمني متفق عليهمسبقاً وإنجازات محددة بوضوح إذا أمكن
ذلك.
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تحديد

تحديد الشركاء المحتملين وضمان
مشاركتهم إذا كان ذلك مناسباً  ،تحفيزهم
وتشجيعهم على العمل معاً

2

القياس

قياس اآلثار ومستوى الفعالية ورفع التقارير
بشأنها -المخرجات والنتائج
هل تحقق الشراكة الهدف المنشود منها؟
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خارطة بناء الشراكات
بناء العالقات

التخطيط

يبني الشركاء عالقاتهم في العمل من خالل
االتفاق على األهداف ،والغايات والمبادئ
األساسية التي تعزز شراكاتهم
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يقوم الشركاء بوضع خطة لبرنامج األنشطة
ويبدأون بوضع الخطوط العريضة لمشروع
متماسك
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5
التنظيم

التنقيح

المراجعة

إعداد الهياكل واآلليات المناسبة التي من
شأنها تحقيق االلتزام بالشراكة على المدى
البعيد وضمان استمراريتها

إعادة النظر في الشراكة ،البرنامج/البرامج أو
المشروع/المشاريع بحسب التجارب

مراجعة الشراكة :ما هو أثر الشراكة على
المؤسسات الشريكة؟
هل حان الوقت لمغادرة بعض لتغيير
الشركاء؟
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اإلدارة

يقوم الشركاء بدراسة طريقة تنظيم
الشراكة وإدارتها على المدى الموسط
والبعيد
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توفير الموارد

يقوم الشركاء (والجهات الداعمة األخرى)
بتحديد المواردالنقدية وغير النقدية وجمعها

6
الحفاظ على الشراكة أو
إنهاؤها

الحفاظ على استمرارية الشراكات أو االتفاق
على الطريقة األنسب إلنهائها
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