


�سل�سلة درا�سات تنموية: 

التنمية عمومًا، وتلك املتعلقة  باأهم ق�ضايا  اإىل امل�ضاهمة يف ن�ضر الوعي  �ضل�ضلة تنموية تهدف 

التي  املناق�ضات،  وملخ�ص  املحا�ضرات،  لن�ضو�ص  بتوفريها  وذلك  خ�ضو�ضًا،  العربية  بالدول 

على  املعهد  حلر�ص  ونظرًا  املعهد.  بتنظيمها  يقوم  دورية  وغري  دورية  علمية  لقاءات  يف  تقدم 

تو�ضيع قاعدة امل�ضتفيدين يقوم بتوزيع اإ�ضدارات ال�ضل�ضلة على اأكرب عدد ممكن من املوؤ�ض�ضات 

والأفراد واملهتمني بق�ضايا التنمية القت�ضادية والجتماعية، اآملني اأن ت�ضاهم هذه الإ�ضدارات 

يف دعم الوعي بالق�ضايا القت�ضادية والجتماعية ون�ضر الآراء املختلفة للتعامل مع تلك الق�ضايا 

يف الدول العربية. 
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بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للمجتمعات املحلية

تقدمي

املوؤ�ض�ضة،  اأو  املنظمة  لتمكني  متكاملة  عملية  مبثابة  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  عملية  تعترب 

وزيادة فعاليتها مبا يحقق ر�ضالتها وروؤيتها واأهدافها ب�ضورة م�ضتدامة ويتم ذلك عن طريق ا�ضتخدام 

مدخالت متنوعة تخدم هذا الهدف. 

التطوير  اإىل  اأنه مدخل  ذاته.  حيث  تام يف حّد  اأو  ن�ضاطًا م�ضتقاًل  لي�ص  القدرات  بناء  اإن 

املوؤ�ض�ضة  اأو  املنظمة  قدرات  حت�ضني  اأجل  من  الأبعاد  متعددة  والإيجابية  اجلذرية  التغيريات  يواكب 

بحيث  وغريها.  والتنظيم،  والت�ضال،  ال�ضرتاتيجيات،  و�ضع  القدرات يف جمالت  اأجل حت�ضني  من 

يوؤدي بناء القدرات اإىل خلق ترابط بني جميع جوانب املنظمة اأو املوؤ�ض�ضة من حيث املهمة، والهيكل، 

والعالقات، والأن�ضطة.  بالإ�ضافة اإىل اإدارة عملية التطور املوؤ�ض�ضي باأكملها. 

اأطر  والأنظمة يف  الأفراد  يعمل من خاللها  القدرات عملية م�ضتمرة  بناء  اأن�ضطة  تعد  كما 

حتقيق  يتم  بحيث  ال�ضرتاتيجيات  وتنفيذ  تطوير  كيفية  خاللها  من  ويتعلمون  تفاعلية  ديناميكية/ 

الأهداف املرجوة لتح�ضني الأداء ب�ضورة م�ضتدامة.  ولكن يجب اأن ناأخذ بالعتبار اأن التطور ب�ضورة 

�ضريعة اأو التنوع الزائد قد يحمل يف طياته بع�ص الأ�ضرار.  لذلك فمن ال�ضروري مبكان حتقيق التوازن 

بني حجم ونطاق وهيكل املنظمة اأو املوؤ�ض�ضة عند اإدارة التغيريات ب�ضكل عام. 

ال�ضروري  من  فلي�ص  لذلك  قليلة،  مالية  مبوارد  القدرات  بناء  عملية  تتم  اأن  وميكن  هذا 

اإهمال                      يجب  ل  كما  القدرات.   بناء  بعملية  القيام  اأجل  من  كبرية  مالية  موارد  وجود  ا�ضرتاط 

)اأو تاأخري( تنفيذها ب�ضبب قلة املوارد املالية، هذا وقد اأ�ضبح من الأمور الرئي�ضية العمل على تقليل 

اعتماد املنظمات اأو املوؤ�ض�ضات على املنح، ويقوم بناء القدرات على املجالت الجتماعية، وال�ضيا�ضية، 

التفكك نظرًا لعدم  اإليها.  فقد تو�ضك منظمة ما على  التي قلما يتم التطرق  والتنظيمية، والإدارية 

وجود نظرة م�ضرتكة اأو ترابط بني اأع�ضائها اأو ب�ضبب �ضعف اللتزام بني العاملني اأو امل�ضاهمني نتيجة 

منحة كان من املقرر احل�ضول عليها. 

وبناًء على ما �ضبق، ياأتي هذا العدد من “الدرا�ضات التنموية” لي�ضلط ال�ضوء على مفهوم 

بناء القدرات املوؤ�ض�ضية من خالل التعر�ص لعدد من املو�ضوعات املت�ضلة للمفهوم والإطار التحليلي له.  

بالإ�ضافة اإىل اأهم املمار�ضات الدولية الناجحة يف هذا املجال. 

            املعهد العربي للتخطيط 
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بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للمجتمعات املحلية

مقدمة

بعد  املوؤ�ض�ضي  البناء  مبفهوم  مرتبطًا  التنمية  اأدبيات  يف  القدرات  بناء  مفهوم  ظهر 

احلرب العاملية الثانية لإعادة بناء املوؤ�ض�ضات يف الدول النامية كاأ�ضا�ص لعملية التنمية يف تلك 

الدول، والتي كانت تعتمد على فكرة النموذج الغربي. ولقد ا�ضتخدم منوذج بناء املوؤ�ض�ضات يف 

عام،  ب�ضكل  التنمية  عملية  يف  تلعبه  التي  املهم  الدور  اعتبار  على  للموؤ�ض�ضات  املقارن  التحليل 

وكذلك على اعتبار اأن و�ضائل قيا�ص فعالية الأداء اأو تقييمه متوافرة لدى املوؤ�ض�ضات.

القرن  من  ال�ضبعينات  وبداية  ال�ضتينيات  يف  ذلك  بعد  املفهوم  ا�ضتخدام  تطور  ثم 

الع�ضرين للتحول من اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات وتاأ�ضي�ضها اإىل مفهوم تعزيز دورها وتطوير اأداءها، من 

خالل الرتكيز على الأنظمة التي تعمل من خاللها تلك املوؤ�ض�ضات كتطوير النظم املالية، وتنمية 

على  الرتكيز  كان  الع�ضرين  القرن  من  ال�ضبعينيات  يف  اأما  وغريها.  الإدارية  الكوادر  وتدريب 

اإدارة التنمية وكيفية بناء قدرات احلكومة للو�ضول للجماعات امل�ضتهدفة.

الع�ضرين حتى  القرن  �ضبعينيات  نهاية  املمتدة من  الفرتة  الرتكيز يف  وقد كان  هذا، 

الب�ضري وكيفية رفع مهاراته على اعتبار  العن�ضر  القرن نف�ضه على  الثمانينيات من  منت�ضف 

تبلور  الع�ضرين  القرن  من  الثمانينيات  وبنهاية  التنمية،  حتقيق  يف  الب�ضري  العن�ضر  حمورية 

مفهوم بناء القدرات ليعك�ص جوانب موؤ�ض�ضية وتنظيمية وب�ضرية.

وتنمية  بناء  مفهوم  ظهر  الت�ضعينيات  وبداية  الع�ضرين  القرن  ثمانينيات  نهاية  ومع 

القدرات كاأحد املفاهيم املحورية الالزمة لعملية التنمية، ومبراجعة الأدبيات املرتبطة مبفهوم 

جانب،  من  املوؤ�ض�ضي  التغيري  مفهومي  بني  الفا�ضلة  احلدود  تقدم  مل  اأنها  جند  القدرات  بناء 

التي  املظلة  ي�ضكل  اأنه  القدرات على  بناء  ملفهوم  ينظر  اآخر، حيث  القدرات من جانب  وتنمية 

اإيجابية  وانعكا�ضات  نتائج  هذا  على  ويرتتب  بالتنمية.  املتعلقة  املفاهيم  جميع  اأ�ضفلها  يندرج 

واأخرى �ضلبية. تتمثل يف جمموعة من النعكا�ضات الإيجابية ملفهوم تنمية القدرات على اعتبار 

اأنه اأمر حموري بالن�ضبة جلميع مداخل التنمية، بينما تتمثل النعكا�ضات ال�ضلبية لال�ضتخدام 

الوا�ضع للمفهوم يف تعدد معانيه و�ضعف قدرته على القيا�ص الدقيق له.
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في�سل املناور, منى العلبـان

ويت�ضح من مراجعة الأدبيات كذلك اعتماد مفاهيم الالمركزية، واحلوكمة املحلية، 

مع  املحلية  واملجتمعات  للوحدات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  على  املحلية  القت�ضادية  والتنمية 

يف  العتماد  جند  حيث  ال�ضابقة،  املفاهيم  من  مفهوم  كل  يف  للقدرات  الرتكيز  بوؤرة  اختالف 

الأبعاد  يف  واملتمثلة  لالمركزية  املختلفة  الأبعاد  على  القدرات  بناء  على  الالمركزية  تطبيق 

الإدارية واملالية وال�ضيا�ضية. اأما فيما يتعلق باحلوكمة املحلية فاإنها تت�ضمن بناء قدرات املجتمع 

املحلي ومتكينه من امل�ضاءلة وامل�ضاركة يف عمليات �ضنع القرار املحلي.

ويق�ضد ببناء وتعزيز القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية العملية التي تت�ضمن تنمية 

الأطر القانونية واملوؤ�ض�ضية، وتنمية قدرات املوؤ�ض�ضات والأفراد، فيما يتعلق باجلوانب التنظيمية 

لتطبيق  الالزمة  واملوؤ�ض�ضية  القانونية  الأطر  تنمية  عملية  وتت�ضمن  للمحليات.  واملوؤ�ض�ضية 

والوكالت  واملوؤ�ض�ضات،  املنظمات،  لتمكني  والتنظيمية  القانونية  التغيريات  اإدخال  الالمركزية 

على كافة امل�ضتويات ويف كافة القطاعات اأي�ضًا لتعزيز وتنمية قدراتهم. اأما تنمية وبناء قدرات 

بالوحدات  يتعلق  فيما  الإدارية  والإجراءات  والعمليات  الهياكل  بلورة  فتت�ضمن  املوؤ�ض�ضات، 

واملوؤ�ض�ضات املحلية. واأخريًا تنمية وبناء قدرات الأفراد، والتي تت�ضمن متكني الأفراد باملعارف 

واملعلومات اخلا�ضة مبهامهم الأ�ضا�ضية يف ظل الهياكل والرتتيبات اجلديدة.

               ي�ضعى هذا العدد من �ضل�ضلة الدرا�ضات التنموية اإىل الو�ضول لعدد من الأهداف، 

املحلية  للوحدات  القدرات  بناء  بها مفهوم  التي مر  التطورات  تتمثل يف؛ عر�ص وحتليل  والتي 

واخل�ضائ�ص املميزة له، التمييز بني املداخل وال�ضرتاتيجيات املختلفة لبناء القدرات، واإبراز 

مكونات بناء القدرات املوؤ�ض�ضية ب�ضفة عامة وبناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية ب�ضفة 

خا�ضة، حتديد امل�ضتويات التحليلية املختلفة لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية، التو�ضل 

خمتلف  وا�ضتعرا�ص  املحلية،  للوحدات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  مفهوم  لتحليل  مقرتحة  لروؤية 

املمار�ضات العملية حول بناء القدرات املوؤ�ض�ضية )وفقًا لتجربة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

.)UNDP
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بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للمجتمعات املحلية

:”Capacity Building“ اأواًل: التعريف ببناء القدرات

  بداية تختلف القدرة مبعنى الـ Capability عن القدرة مبعنى الـــــ Capacity، حيث 

ي�ضري مفهوم القدرة مبعنى الـــ Capability للمهارات واملعارف والجتاهات الفردية لالأفراد 

اأو للمجموعات وقدرتهم على القيام بامل�ضئوليات واملهام امللقاه على عاتقهم. اأما مفهوم القدرة 

مبعنى الــ capacity فتتعدى جمرد التعريف ال�ضابق اإىل مدى ات�ضاق املهارات الفردية لالأفراد 

مع حتقيق اأهداف املنظمة، ومدى توافر املواد املطلوبة لتحقيق اأهداف املنظمة، ومدى توافر 

الإطار املنا�ضب لنمو القدرات.

Inextricably، حيث  كما يرتبط ويت�ضابك مفهوم القدرات بالتغيري ب�ضورة معقدة   

القدرة  اأن  كما   ،”A Capacity – Neutral Term“ اإل  هــــو  ما  التغيري  اأن  البع�ص  يرى 

تت�ضمن نوع من اأنواع التغيري يف ال�ضلوك. والتغيري الناجت عن القدرة قد يكون ب�ضكل تدريجي 

.”Transformational“ كما اأنه قد يكون ب�ضكل حتويل ”Incremental“

ويتناول هذا اجلزء من الدرا�ضة التعريف ببناء القدرات من حيث التطور، والجتاهات   

يف  امل�ضتخدمة  ال�ضرتاتيجيات  واأخريًا  املختلفة،  واملداخل  واخل�ضائ�ص،  للتعريف،  املختلفة 

درا�ضة وحتليل بناء القدرات. وفيما يلي ميكن تناول كل جزء من تلك الأجزاء على النحو التايل:

)1( تطور مفهوم بناء القدرات

الفنية،  امل�ضاعدات  لدرا�ضات  م�ضاحبًا  القدرات  بناء  م�ضطلح  ي�ضتخدم  ما  كثريًا   

واإ�ضالح اخلدمة املدنية، وتنمية القطاع ال�ضناعي، وتنمية املهارات، واإدارة القت�ضاد الكلي، 

وحتليل ال�ضيا�ضات، واأخريًا التنمية املوؤ�ض�ضية. ويعترب مفهوم بناء القدرات من املفاهيم احلديثة 

ن�ضبيًا، حيث ظهر املفهوم يف نهاية الثمانينيات من القرن الع�ضرين، واأ�ضبح من املفاهيم املكملة 

املوؤ�ض�ضي،  كالبناء  املا�ضية  عقود  الأربعة  اإطار  يف  التنمية  فكر  على  �ضيطرت  اأخرى  ملفاهيم 

والتنمية املوؤ�ض�ضية، وتنمية املوارد الب�ضرية، واإدارة التنمية، والقتدار املوؤ�ض�ضي. ويو�ضح اجلدول 

رقم )1( التطورات التاريخية الذي مر بها مفهوم بناء وتنمية القدرات.
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في�سل املناور, منى العلبـان

جدول رقم )1(: التطورات التاريخية التي مر بها مفهوم بناء وتنمية القدرات

ال�ضتخدامالفرتة التاريخيةاملفهوم

البناء 

املوؤ�ض�ضي

بعد احلرب العاملية الثانية 

وبالتحديد يف اخلم�ضينات من 

القرن الع�ضرين

 بناء 	 بق�ضية  التنمية  لرتباط  كاأ�ضا�ص  املفهوم  ظهر 

املوؤ�ض�ضات على م�ضتوى الدول النامية.

 موؤ�ض�ضات جديدة على م�ضتوى 	 باإن�ضاء  يتعلق  املفهوم  كان 

تلك  اأمثلة  ومن  التنمية،  باأعباء  للقيام  النامية  الدول 

اخلدمة  احل�ضابات،  مبراجعة  املرتبطة  تلك  املوؤ�ض�ضات 

املدنية، والتخطيط، وغريها.

 كان تركيز املفهوم بالأ�ضا�ص حول طريقة قيام املنظمات 	

بوظائفها من الداخل.

 يعتمد املفهوم يف تلك الفرتة على فكرة النماذج امل�ضتوردة 	

من الدول املتقدمة.

التنمية اأو 

التعزيز 

املوؤ�ض�ضي

�ضاد هذا املفهوم يف فرتة 

ال�ضتينيات وبداية ال�ضبعينيات 

من القرن الع�ضرين

 التحول من اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات وتاأ�ضي�ضها اإىل مفهوم تعزيز 	

وتطوير املوؤ�ض�ضات، من خالل الرتكيز على الأنظمة التي 

املالية،  النظم  كتطوير  املوؤ�ض�ضات  تلك  خاللها  من  تعمل 

وتنمية وتدريب الكوادر الإدارية وغريها.

 دون 	 فردية  جزئية  ب�ضورة  املوؤ�ض�ضات  على  الرتكيز  ظل 

النظرة الكلية لها يف اإطار البيئة املحيطة.

 كانت الأدوات امل�ضتخدمة يف تلك الفرتة من اأجل حت�ضني 	

الأداء.

اإدارة 

التنمية

تركزت يف فرتة ال�ضبعينيات من 

القرن الع�ضرين.

 تركز على كيفية اإدارة وتطبيق برامج التنمية.	

 كان الرتكيز على اأنظمة تقدمي الربامج العامة وكيفية بناء 	

قدرات احلكومة للو�ضول للجماعات امل�ضتهدفة.

تنمية املوارد 

الب�ضرية

�ضادت يف الفرتة من نهاية 

�ضبعينيات القرن الع�ضرين 

ملنت�ضف ثمانينيات القرن 

الع�ضرين.

 التطوير والتنمية للعن�ضر الب�ضري.	

 الرتكيز على اجلوانب التعليم، ال�ضحة، ال�ضكان.	

 	 )People ظهر مدخل التنمية املوجهة بوا�ضطة الأفراد

– Centered Development(

تنمية 

القدرات

�ضيطرت على الأدبيات منذ نهاية 

الثمانينيات من القرن الع�ضرين 

وامتدت منذ مرحلة الت�ضعينيات 

من القرن الع�ضرين.

 اأ�ضبح املفهوم هو ال�ضبيل لتحقيق التنمية.	

 ظهر يف الت�ضعينيات كنتيجة حلاجة جميع مداخل التنمية 	

لبناء القدرات.

امل�ضدر: جدول مت اإعداده من قبل الباحثني بناء على م�ضادر متعدده.

 Capacity القدرات  بناء  مفهوم  ي�ضتخدم  البع�ص  اأن  ال�ضابق،  اجلدول  من  يت�ضح 

Capacity Development، بينما يفرق  Building كمفهوم مرادف ملفهوم تنمية القدرات 

البع�ص الأخر بني املفهومني على اأ�ضا�ص اأن مفهوم التنمية يعك�ص درجة من درجات التطور يف 

القدرة يف حد ذاتها ، اأما مفهوم البناء يوحى بعدم وجود قدرات اأ�ضاًل ، و من ثم فاإننا بحاجة 

لبناء تلك القدرات من جديد ، اأما التنمية يعنى تطوير ما هو قائم من قدرات لدى الأفراد ، اأو 
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املوؤ�ض�ضات اأو النظم ، وي�ضتخدم الباحثان يف هذا ال�ضاأن مفهوم بناء القدرات كمفهوم مرادف 

اأ�ضا�ص ات�ضام املفهومني بذات اخل�ضا�ص املتمثلة يف تعدد الأبعاد،        ملفهوم تنمية القدرات على 

والهادفية ، وال�ضتمرارية ، والتعبري عن الحتياجات الداخلية ، والرتكيز على ما هو قائم من 

اأجل توظيف و تعظيم القدرات احلالية .

)2( اجتاهات تعريف بناء القدرة

اإىل  تتعدد الجتاهات واملنظورات الفكرية التي تقوم بتعريف بناء القدرات، وتق�ضم   

اأربعة اجتاهات. وفيما يلي تو�ضيح لتلك الجتاهات على النحو التايل:

على  قدرتها  مقابل  يف  املنظمة  بقاء  منظور  من  القدرة  يعرف  االأول:  االجتاه 

تقدمي اخلدمات بكفاءة

يرى البع�ص اأنه ميكن قيا�ص القدرة من خالل بقاء املنظمة اأو التنظيم. حيث يعاين 

هذا التعريف من عدد من امل�ضكالت تكمن يف الرتكيز على القدرة من خالل بقاء املنظمة اأو 

التنظيم. والرتكيز على القدرة دون الوظيفة، حيث ميكن اأن تتواجد املنظمات وتبقى دون اأن 

يكون لها وظيفة هامة اأو حيوية. و من هنا بداأت الدرا�ضات اخلا�ضة ببناء القدرات العرتا�ص 

على البقاء كموؤ�ضر للقدرة، و بداأت يف الرتكيز على قدرة املنظمات العامة على القيام بوظائفها 

وتقدمي خدماتها بكفاءة.

ويندرج يف اإطار هذا الجتاه العديد من التعريفات التي تركز يف تعريف القدرة وبناء 

القدرات على مدى§        

          

  قدرة املنظمات العامة على القيام بوظائفها بكفاءة وفاعلية، ومن اأهم تلك التعريفات، تعريف 

اأو النظام على  اأو املنظمة  “باأنها مدى اإمكانية الفرد  هيئة املعونة الأملانية التي تعرف القدرة 

القيام بالوظائف وحتقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. و هذا ي�ضتلزم املراجعة الدورية للظروف 

املعونة  هيئة  تعرف  كما  والأهداف”.  للوظائف  امل�ضتمرة  املواءمة  وكذلك  باملنظمة،  املحيطة 
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الأفراد،  وقدرات  اإمكانية  زيادة  خاللها  من  يتم  التي  العملية  “باأنها  القدرات  بناء  الأملانية 

يعملون  التي  البيانات  حتليل  )اأ(  التالية:  باملهام  للقيام  واملجتمعات  واملنظمات  واملجموعات، 

ال�ضرتاتيجيات  �ضياغة  )ج(  والفر�ص  والحتياجات،  امل�ضكالت،  حتدد  )ب(  اأ�ضا�ضها،  على 

للتعامل مع تلك امل�ضكالت وتعظيم ال�ضتفادة من الفر�ص املتاحة، )د( و�ضع خطة للتنفيذ )هـ( 

�ضمان ا�ضتمرارية املوارد الالزمة للتطبيق واملتابعة والتقييم لال�ضرتاتيجية )و( واأخريًا التغذية 

العك�ضية امل�ضتمرة”. 

وكذلك يعرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي القدرة “باأنها قدرة الأفراد واملنظمات 

اأو الوحدات التنظيمية على القيام مبهامها بكفاءة وفعالية وا�ضتمرارية ”، بينما يعرف الربنامج 

واملنظمات،  الأفراد،  قدرات  تنمية  خاللها  من  يتم  التي  “العملية  اأنه  على  القدرات  بناء 

القيام  من  متكنهم  التي  بالدرجة  جماعية  اأو  فردية  ب�ضورة  �ضواء  واملجتمعات  واملوؤ�ض�ضات، 

بالوظائف وحل امل�ضكالت واجناز الغايات”. 

هذا، وتعرف القدرة مبدى حتقيق املخرجات والتي تعني قدرة املوؤ�ض�ضة على حتقيق 

اأهدافها ووظائفها بكفاءة، وبهذا املعنى فاإن القدرة تعترب القوة املحركة التي توؤدي اإىل حتقيق 

املوارد  اإتاحة  منها؛  املعاين  من  العديد  يت�ضمن  للقدرة  ال�ضابق  والتعريف  املرغوبة،  النتائج 

الالزمة والبيئة املنا�ضبة لقيام املنظمات بوظائفها بكفاءة، والقدرة على قيا�ص النتائج، وهذا 

الإطار ميكن  املنا�ضبة. ويف هذا  والكمية  باجلودة  فيها  املرغوب  النتائج  اإىل  التوا�ضل  ي�ضتلزم 

خمرجات  لبناء  الالزمة  القدرة  عجز  على  يدل  املدخالت  جودة  �ضواء  اأو  غياب  اأن  تو�ضيح 

جديدة. كما اأن توافر العديد من املخرجات والأ�ضناف بالكمية املنا�ضبة دون اجلودة يدل اأي�ضا 

على �ضعف القدرة الالزمة لتحويل املدخالت اإىل خمرجات مرغوب فيها.

االجتاه الثاين: يعرف القدرة من منظور ال�سيا�سة يف مقابل الر�سادة

تركز بع�ص تعريفات القدرة على جودة الإدارة يف اإطار عمليات غري ر�ضمية يف مقابل 

تعريفات اأخرى تركز على ر�ضادة الإدارة كمقيا�ص للقدرة، ويف هذا الإطارة ميكن تعريف بناء 

القدرات على اأنه “ التحول من الهياكل التقليدية املبنية على العادات، اإىل هياكل اأخرى ُتقدم 



- 15 -

بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للمجتمعات املحلية

على العالقات املبنية على اللوائح، والتي حتقق اأعلى درجة من الر�ضادة. كما يعرف هذا الجتاه 

بناء القدرات من منظور الر�ضادة على اأنه  “القدرة على اتخاذ القرارات وتوزيع املوارد بطريقة 

اأكرث ر�ضدًا، من خالل تعلم كيفية ا�ضتخدام اأ�ضاليب معينة ومناذج مطورة للتطبيق”.

اأ�ض�ص  “مبعرفة كيفية بناء الهياكل على  ويف هذا الإطار ميكن تعريف بناء القدرات 

القيادة  اأو  ال�ضيا�ضية  الجتاهات  عن  النظر  ب�ضرف  بكفاءة  الت�ضغيل  على  وقادرة  م�ضتمرة 

ال�ضيا�ضية”.

االجتاه الثالث: اجتاه املدخالت يف مقابل النظام ككل

يركز هذا الجتاه على مدى القدرة على جذب وا�ضتقطاب املدخالت يف مقابل كفاءة 

وظائف النظام ككل، ويوؤكد هذا الجتاه على اأن عملية بناء القدرات على م�ضتوى املدخالت مهم 

ولكنه ل يكفي كتعريف �ضامل للقدرة، ولذلك فهو يوؤكد على �ضرورة �ضمان كفاءة النظام ككل 

يف القيام بوظائفه. 

ويف هذا الإطار ُتعرف القدرة على اأنها “مدى توافر املوارد الكافية اأو الوافية واملنا�ضبة 

الوافية                اأو  الكافية  القدرة  تعريف  ويعتمد  املطلوبة”.  والوظائف  املحددة  الأهداف  لتحقيق 

“ Capacity adequate” على توافر املوارد بالكم، واجلودة املنا�ضبة للقيام بالأعمال، ومن ثم 

فاإن هذا الفهم للقدرة يعتمد على ثالثة �ضفات، والتي تتمثل يف “الإتاحة، الكمية، واجلودة”، 

كموؤ�ضرات على تواجد القدرة.

االجتاه الرابع: تعريف بناء القدرات من منظور الو�سائل يف مقابل نتائج التطبيق 

واالأداء

اأو الأن�ضطة التي تقوم بها املنظمة،  “الو�ضائل  يعرف هذا الجتاه القدرة من منظور 

ويف �ضياق هذا الجتاه تت�ضح العالقة بني القدرة والأداء  والنتائج املتحققة من هذه الو�ضائل”. 

يف اإطار حتديد اأ�ضباب احلاجة لبناء القدرات، حيث جند اأن �ضعف الأداء داخل املوؤ�ض�ضة يحتاج 

لت�ضميم برامج لبناء القدرات ل�ضد هذا ال�ضعف، كما اأن فعالية اأن�ضطة بناء القدرات تتحدد 
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اأنه  على  القدرات  بناء  الجتاه  هذا  يعرف  وبذلك  الأداء،  م�ضتويات  رفع  يف  م�ضاهمتها  مبدى 

“العملية التي يتم من خاللها رفع قدرات الأفراد، اجلماعة، املنظمة اأو النظام من اأجل حتقيق 
الأهداف املطلوبة مبا ي�ضاهم يف حت�ضني الأداء”. وتتاأثر العالقة بني بناء القدرات والأداء، بعدد 

من العنا�ضر التي تتمثل يف �ضعف الفهم العام لطبيعة العالقة بني بناء القدرات والأداء، وعدم 

التحديد الدقيق مل�ضتوى الأداء املرغوب التو�ضل اإليه، واأخريًا تاأثري البيئة اخلارجية على الأداء 

والقدرة.

تعريف  الهامة يف جمال  املالحظات  تناوله ميكن طرح عدد من  �ضبق  ما  وبناًء على   

مفهوم بناء القدرات، وذلك على النحو التايل:

	 الدمج بني واإمنا ميكن  القدرات،  بناء  ل ميكن العتماد على اجتاه واحد يف تعريف 

خمتلف الجتاهات للو�ضول اإىل تعريف وا�ضح للمفهوم.

	 ،املفاهيم من  بالعديد  القدرة  ارتباط  ال�ضابقة  التعريفات  جممل  من  يالحظ  كما 

حيث ترتبط القدرات مبفاهيم املدخالت، والعمليات، واملخرجات، والأداء، والتغيري، 

 ،Capacity outputs املدخالت  يت�ضمن  اأن  يجب  للقدرات  اأي حتليل  فاإن  ثم  ومن 

والأداء   ،Capacity outputs واملخرجات   ،Capacity process والعمليات 

.Capacity change واأخريًا التغيري ،Capacity outcomes

	 وامل�ضتوى الفرد،  م�ضتوى  وهي،  م�ضتويات  اأربعة  خالل  من  حتليلها  ميكن  القدرة  اأن 

التنظيمي، وم�ضتوى النظام، واأخريًا امل�ضتوى املجتمعي.

كما يت�ضح من اإجمايل التعريفات والجتاهات �ضالفة الذكر لبناء القدرات 

العديد من اخل�ضائ�ص وال�ضمات الهامة لأن�ضطة وعمليات وبرامج بناء القدرات التي 

ميكن تو�ضيحها على النحو التايل:

-   عملية هادفة: اأي اأن اأن�ضطة بناء القدرات هي عملية م�ضتمرة للتح�ضني والتطوير 

الأفراد  بتح�ضني قدرات  املرتبطة  الأهداف  تت�ضمن جمموعة من  اأنها  كما  والتنمية. 

واملوؤ�ض�ضات والنظم.

-   بناء القدرات عملية ديناميكية ومتغرية:ميكن اعتبار القدرة كالهدف املتحرك، 
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فهي متغرية كلما تغري الهدف، وكلما طراأت م�ضتجدات على التنظيم �ضواء كرد فعل 

لتغيريات يف البيئة اخلارجية اأو كمبادرات لتح�ضني الأداء الداخلي. كما اأن القدرات 

من  املنظمة  كفاءة  رفع  على  النهاية  يف  تعمل  خمتلفة  مراحل  عرب  تطويرها  ميكن 

اأجل حت�ضني الأداء. واأن بناء القدرات عبارة عن عملية م�ضتمرة ميكن قيا�ص وتقييم 

مراحلها با�ضتمرار.

بناء  عمليات  وو�ضف  حتليل  ميكن  االأبعاد:  متعددة  عملية  القدرات  بناء     -

التنظيمي،  وم�ضتوى  النظام،  م�ضتوى  وهي؛  امل�ضتويات  من  عدد  خالل  من  القدرات 

م�ضتويات  اأربعة  وجود  من  الرغم  وعلى  البيئة.  املجتمع/  وم�ضتوى  الأفراد،  وم�ضتوى 

اأن معظم جتارب وخربات ومقايي�ص بناء القدرات قد ركزت على  اإل  لبناء القدرات 

امل�ضتويني التنظيمي والب�ضري لبناء القدرات.

-    عملية داخلية: اأي اأنها ترتبط بظروف كل موؤ�ض�ضة، وبظروف كل دولة، ويقت�ضر 

بناء  واأن�ضطة  فعاليات  وت�ضريع  ت�ضهيل  على  املانحة  الدول  قبل  من  اخلارجي  الدور 

وتنمية القدرات.

على  القدرات  بناء  اأن�ضطة  تقوم  املحيطة:  بالبيئة  ومتاأثرة  متكيفة  عملية     -

التكيف مع امل�ضتجدات البيئية املحيطة باملنظمة بالدرجة التي ت�ضبح تلك املتغريات 

جزء ل يتجزاأ من واقع الأفراد واملنظمات.

حتقق  لكي  طويل  لوقت  القدرات  بناء  حتتاج اأن�ضطة  املدى:  بعيدة  نتائج  ذات      -

اأهدافها، ولذلك يجب ا�ضتخدام مقايي�ص تاأخذ بالعتبار نتائج متو�ضطة وبعيدة املدى 

لأن�ضطة بناء القدرات.

-     بناء القدرات عملية مرتبطة بتغيري ال�سلوك الداخلي واخلارجي لالأفراد 

واملنظمات: يق�ضد بال�ضلوك الداخلي مدى التطور يف �ضلوكيات واأداء الأفراد الناجت 

عن اأن�ضطة بناء القدرات، اأما ال�ضلوك اخلارجي فيق�ضد به مدى التح�ضن يف �ضلوكيات 

املنظمة والأفراد يف الحتكاك بالبيئة املحيطة.
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)3( مداخل بناء القدرات

تتعدد مداخل تعريف بناء القدرات، حيث اأنها تنق�ضم اإىل ثالثة مداخل اأ�ضا�ضية؛ املدخل   

الأول. املدخل التنظيمي لبناء القدرات، املدخل الثاين املدخل املوؤ�ض�ضي لبناء القدرات، املدخل الثالث 

مدخل النظم يف التعريف ببناء القدرات، وفيما يلي تو�ضيح لتلك املداخل ب�ضيء من التف�ضيل.

	:Organizational Approach املدخل التنظيمي لبناء القدرات

ينظر هذا املدخل للمنظمة كاأ�ضا�ص للعملية التنموية، ولذلك فاإن بناء القدرات وفقًا   

ولقد  مبهامها.  للقيام  العام  القطاع  منظمات  قدرات  يف  التطور  مدى  اإىل  ي�ضري  املدخل  لهذا 

الهتمام  �ضمن  الع�ضرين  القرن  من  الثمانينيات  منذ  التنظيمية  القدرات  ببناء  الهتمام  بداأ 

التنظيمية  القدرات  ببناء  الهتمام  ارتبط  حيث  العامة،  الإدارة  جمال  يف  الأداء  بدرا�ضات 

بالهتمام باجلوانب املتعلقة بــــالإنتاجية، والكفاءة، والفاعلية للقطاع احلكومي، وكفاءة تقدمي 

والظروف  املواطنني  لتوقعات  بال�ضتجابة  ت�ضمح  التي  بالدرجة  للمواطنني  العامة  اخلدمات 

املتغرية، واحلوكمة والتي ترابط مبختلف القطاعات يف الدولة، واأخريًا دور تكنولوجيا املعلومات 

يف الربط بني احلكومة واملواطنني.

كما تت�ضم القدرات التنظيمية بالرتكيز على اجلانب الهيكلي كاأداة لتحقيق الأهداف   

ال�ضرتاتيجية داخل املنظمة، ويق�ضد ببناء القدرات التنظيمية العملية التي يتم من خاللها حتويل 

القدرات  لبناء  التنظيمي  اأن املدخل  الأهداف،  وبذلك يت�ضح  اأجل حتقيق  والأفكار من  املوارد 

التنظيمية  التنظيمية، ويق�ضد به بناء الهياكل  يت�ضمن العديد من القدرات املرتبطة بالهياكل 

داخل املنظمات واملوؤ�ض�ضات مبا ي�ضمح لها بتنفيذ الأهداف وال�ضيا�ضات العامة. والعمليات، والتي 

يق�ضد بها الإجراءات واخلطوات التي من خاللها يتم حتقيق الأهداف،القيم والأعراف ال�ضائدة 

بالتنظيم واملوارد، ويق�ضد بها مدى توزيع املوارد بكفاءة وفعالية داخل التنظيم.

يف  واملفتوح  املغلق  املدخلني  بني  تدمج  اأنها  التنظيمية  التنمية  اأدبيات  وتو�ضح  هذا،   

املدخل  يركز  حيث  املدخل،  باختالف  تختلف  القدرات  تنمية  فاإن  ثم  ومن  املنظمات،  درا�ضة 

يرتبط  املنظمة  قدرات  تنمية  فاإن  ثم  ومن  الداخل،  من  املنظمات  عمل  طريقة  على  املغلق 

بالأ�ضا�ص بتنمية العمليات الداخلية لها، بينما تنظر الأدبيات املتعلقة باملداخل املفتوحة لعالقة 
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املنظمة باملنظمات الأخرى،  ومدى تاأثري البيئة املحيطة على طريقة عمل املنظمة، ومن ثم فاإن 

بناء القدرات وفقًا لهذا املدخل يرتبط مبدى ال�ضتجابة للمتغريات املحيطة باملنظمة.

	:Institutional Approach  املدخل املوؤ�ض�ضي لبناء القدرات

 institutions يف اإطار الدرا�ضات الأولية للتنمية جند اأنها كانت ل تفرق بني املوؤ�ض�ضات  

واملنظمات organizations، وظل هذا الجتاه �ضائدًا لدى بع�ص الباحثني. بينما يفرق البع�ص 

القواعد  من  جمموعة  عن  عبارة  “باأنها  املوؤ�ض�ضة  تعرف  حيث  بينهما،  الباحثني  من  الآخر 

الر�ضمية وغري الر�ضمية واملمار�ضات التي حتول تف�ضيالت املواطنني اإىل �ضيا�ضات عامة”، بينما 

تعرف املنظمة على اأنها “عبارة عن جماعة ب�ضرية يتم تكوينها ب�ضكل مق�ضود وخمطط، تعمل 

يف اإطار جمموعة من املعايري والقواعد الر�ضمية التي تنظم العالقات بني اأع�ضائها”.

وبتبني املنظور الكلي، فاإن املدخل املوؤ�ض�ضي لبناء القدرات يقدم اإطارًا جيدًا للتعامل   

ق�ضايا  يعالج  اأنه  كما  املوؤ�ض�ضية،  القدرات  منظور  من  التنمية  مب�ضكالت  املتعلقة  الق�ضايا  مع 

الأعراف، القيم الثقافية، املعتقدات، النظم احلافزة اأو الداعمة.

ويرتبط املدخل املوؤ�ض�ضي لبناء القدرات باملفاهيم املوؤ�ض�ضية من جانب وال�ضتدامة من   

جانب اآخر، و�ضوف يتم تو�ضيح كال املفهومني يف اإطار التاأ�ضيل ملفهوم بناء القدرات املوؤ�ض�ضية.

	 :System Approach مدخل النظم

يعترب مدخل النظم من املداخل الأكرث ات�ضاعًا يف درا�ضة وحتليل بناء القدرات. حيث   

يتكون النظام من جمموعة من الأجزاء املرتابطة التي ت�ضكل كاًل موحدًا. ويعتمد هذا املدخل على 

عدد من املقولت الهامة التي توؤثر على عنا�ضر بناء القدرات، ميكن تو�ضيحها على النحو التايل:

-    يتكون اأي نظام من جمموعة من الوحدات والعنا�ضر املرتابطة واملتفاعلة، واأن التفاعل 

امل�ضتوى،  نف�ص  على  املتواجدة  والعنا�ضر  الوحدات  بني  الأفقي  التفاعل  �ضكلني،  ياأخذ 

والتفاعل الراأ�ضي بني الوحدات على اأكرث من م�ضتوى.
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-      ل يحيا اأي نظام من فراغ بل يوؤثر ويتاأثر بالبيئة املحيطة لدرجة ت�ضل اإىل العتماد 

املتبادل بني الوحدات الداخلية وبع�ضها البع�ص، وبني الوحدات الداخلية والبيئة املحيطة.

-     يتكون اأي نظام من مدخالت التي ت�ضري اإىل تاأثريات البيئة على النظام، وخمرجات 

والتي يق�ضد بها تاأثريات النظام على البيئة.

-     اأن الغاية النهائية للنظام هي البقاء وال�ضتمرار، ول يق�ضد بالبقاء وال�ضتمرار اجلمود، 

ولكن اأن يكون للنظام القدرة على التكيف مع البيئة املحيطة.

هذا، وينظر اإىل انعكا�ضات مدخل النظم على حتليل بناء القدرات من خالل النظرة الكلية   

قدرات  العمليات،  قدرات  املدخالت،  )قدرات  على  بالرتكيز  وذلك  القدرات،  بناء  وبرامج  لأن�ضطة 

النظام ككل(، يوؤثر املدخل بالإيجاب على دعم قدرات النظام على التكيف مع متغريات البيئة املحيطة.

جدول )2(: الفرق بني مداخل بناء القدرات )املزايا – والعيوب(

العيوباملزايااملداخل

املدخل 

التنظيمي 

لبناء 

القدرات

امل�ضكالت  على  الرتكيز  مبزايا  يت�ضم     •
املتعلقة بالهياكل التنظيمية.

• يرتبط بحل امل�ضكالت املتعلقة بالإجراءات 
والعمليات الداخلية.

ال�ضائدة  القيم  لتحليل  اإطارًا  يقدم     •
بالتنظيم.

التنظيمي  امل�ضتوى  على  التحليل  يقت�ضر   •
عنا�ضر  حتليل  على  القدرة  دون  فقط 

الذي  بالنظام  ترتبط  اأخرى  ومتغريات 

تعمل فيه املنظمة حمل التحليل.

املرتبطة  النظرية  الأطر  على  يعتمد   •
بالتنمية التنظيمية.

• اخللط بني املفهوم وبني التطوير التنظيمي.
• ي�ضلح مل�ضتويات التحليل اجلزئية اأكرث من 

م�ضتويات التحليل الكلية.

املدخل 

املوؤ�ض�ضي 

لبناء 

القدرات

بعملية  املتعلقة  ال�ضتدامة  ق�ضايا  يعالج   •
التنمية.

• يعالج الأبعاد املوؤ�ض�ضية لبناء القدرات.
اأخرى  مفاهيم  مع  املفهوم  يتداخل    •
املوؤ�ض�ضي،  التغيري  املوؤ�ض�ضية،  كالتنمية 

والبناء املوؤ�ض�ضي.

متى  حول  الدقيق  للتحديد  املدخل  يفتقر   •
تنتهي  ومتى  القدرات  بناء  عمليات  تبداأ 

عمليات التغري املوؤ�ض�ضي.

مدخل 

النظم

من  العديد  ي�ضتوعب  �ضامل  مدخل     •
املتغريات.

عدد  بني  الربط  على  قادر  مرن،  مدخل   •
املدخالت،  يف  املتمثلة  العنا�ضر  من 

املخرجات، العمليات، التغذية العك�ضية.

ل�ضتيعاب  يت�ضع  نظريًا  اإطارًا  يقدم    •
التطور يف نظرية التنمية.

القدرات  لتحليل  جيدًا  اإطارًا  ي�ضكل    •
املرتبطة بامل�ضتوى القومي اأو القطاعي.

• يفتقر للرتكيز على متغري حمدد.
التحليل  يف  الكلية  للم�ضتويات  ي�ضلح   •

اأكرث من امل�ضتويات اجلزئية.

امل�ضدر: جدول مت اإعداده من قبل الباحثني بناء على م�ضادر عده.
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)5( ا�سرتاتيجيات بناء القدرات 

تتعدد ا�ضرتاتيجيات بناء القدرات، حيث يرتبط البع�ص منها ب�ضرورة الق�ضاء على   

ب�ضرورة  الأخر  البع�ص  يرتبط  بينما  العمل،  �ضرعيتها يف  فقدت  والتي  الفعالة،  القدرات غري 

تطوير وحت�ضني القدرات احلالية للحفاظ على امل�ضتوى املنا�ضب لتقدمي اخلدمات للمواطنني، 

كما يرتبط البع�ص الأخر ب�ضرورة ا�ضتجابة املنظمات للتغريات البيئية املحيطة من خالل تبني 

ا�ضرتاتيجيات جديدة للقدرات تقوم على اأ�ضا�ص التكيف والتفاعل مع البيئة املحيطة. وفيما يلي 

ميكن تو�ضيح اأهم هذه ال�ضرتاتيجيات على النحو التايل:

-   ا�سرتاتيجية التكيف: يق�ضد بهذه ال�ضرتاتيجية قدرة املوؤ�ض�ضات على التكيف مع 

املتغريات املحيطة من خالل تبني جمموعة جديدة من املهارات واملعارف والجتاهات 

اأ�ضا�ضيني الأول؛  التي تتنا�ضب مع تلك املتغريات. وتت�ضمن هذه ال�ضرتاتيجية بعدين 

التي  بالدرجة  املحيطة  للتغريات  ال�ضتجابة  حول  يدور  الذي  ال�ضتجابة،  بعد  وهو 

توؤدي لبناء قدرات جديدة قادرة على مواكبة التغريات. اأما البعد الثاين؛ فيدور حول 

الإجراءات الوقائية التي تتجاوز جمرد احلفاظ على الو�ضع القائم اإىل التفكري يف بناء 

وت�ضميم ا�ضرتاتيجية م�ضتقبلية قادرة على بناء قدرات املنظمة بالدرجة التي ت�ضمح 

لهياكلها ووظائفها اأن ت�ضتوعب التغريات البيئية.

على  ال�ضرتاتيجية  هذه  تقوم  اخلدمات:  بتقدمي  املتعلق  االأداء  ا�سرتاتيجية     -

يعتمد  املختلفة  الإدارية  والتعقيدات  الأزمات  قيا�ص قدرة احلكومة يف ظل  اأن  اأ�ضا�ص 

على مدى توافر القدرات املوؤ�ض�ضية لتقدمي اخلدمات باجلودة والكفاءة املطلوبة. كما 

اخلدمات  وتتاأثر  املقدمة،  اخلدمات  مب�ضتوى  العامة  املنظمات  �ضرعية  درجة  تتحدد 

املقدمة للمواطنني مب�ضتوى القدرات املتوفرة لدى املنظمات املختلفة.

-    ا�سرتاتيجية التطوير والتنمية: تتجاوز هذه ال�ضرتاتيجية م�ضتويات ال�ضرتاتيجية 

املتعلقة بالتكيف والأداء اإىل حماولة تنمية القدرات احلالية با�ضتمرار داخل املنظمة 

واكت�ضاب مهارات جديدة.
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ثانيًا: التعريف ببناء القدرات املوؤ�س�سية

اأن�ضطة  جميع  بها  تت�ضم  التي  وال�ضمات  اخل�ضائ�ص  بذات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  تت�ضم   

وعمليات وبرامج بناء القدرات ب�ضفة عامة، وفيما يلي ميكن تو�ضيح املق�ضود ببناء القدرات 

املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية يف اإطار حتديد املق�ضود باملفهوم، واخل�ضائ�ص املوؤ�ض�ضية للمفهوم، 

ومكونات املفهوم، وامل�ضتويات التحليلية لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية، واأخريًا تو�ضيح الإطار احلاكم 

لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية، وذلك على النحو التايل:

)1( مفهوم بناء القدرات املوؤ�س�سية 

تعترب القدرة املوؤ�ض�ضية هي اأحد املداخل الهامة يف تعريف بناء القدرات ب�ضفة عامة،   

“ Institutional capacity” والتي  وتربز العديد من املفاهيم اخلا�ضة بالقدرات املوؤ�ض�ضية 

يق�ضد بها قدرة املنظمة على حتقيق الأهداف املن�ضاأة لأجلها من خالل قدرتها على التكيف مع 

بيئتها املحيطة. كما يق�ضد بها عمليات بناء القدرات التي تهدف اإىل زيادة قدرات املوؤ�ض�ضات 

ملمار�ضة وظائفها املحددة قانونًا. كما اأن العملية التي يتم من خاللها ماأ�ض�ضة الأفكار البتكارية 

القبول  عملية  املوؤ�ض�ضية  القدرات  اإطار  بال�ضرعية يف  ويق�ضد  املنظمة.  داخل  ال�ضلوك  وقواعد 

القيم،  من  متنوعة  جمموعة  تاأ�ضي�ص  خالل  ومن  الوقت  مبرور  تنميتها  يتم  التي  الجتماعي 

والهياكل، والأفكار اجلديدة. 

بال�ضتدامة   Institutionalization  املوؤ�ض�ضية القدرات  بناء  مفهوم  ويرتبط   

املوؤ�ض�ضة على اكت�ضاب قدر من ال�ضتمرار وال�ضتقرار،  “قدرة  Sustainability. والذي يعني 

وهي العملية التي تتكامل بها الأفكار والوظائف اجلديدة من خالل اأداة التنظيم حتى ت�ضبح 

اأو�ضح  وقد  هذا،  واخل�ضائ�ص.  ال�ضمات  من  بالعديد  املوؤ�ض�ضي  التنظيم  ويت�ضم  مقبولة”، 

“هنتنجتون” اأربع �ضمات للتنظيم املوؤ�ض�ضي على النحو التايل:
	 يق�ضد بهذا املعيار مدى ما تتمتع به :Adaptability& Rigidity التكيف واجلمود

املوؤ�ض�ضة من ان�ضجام مع بيئتها الداخلية واخلارجية بالدرجة التي ت�ضمح لها مبعاجلة 

امل�ضاكل املحيطة بالتنظيم.

	 ويق�ضد بهذا املعيار مدى قدرة :Simplicity & Complexity“ الب�ضاطة والتعقيد

املوؤ�ض�ضة على تعدد وظائفها وتعدد وحداتها الداخلية بالدرجة التي ت�ضمح لها القيام 



- 23 -

بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للمجتمعات املحلية

باأهدافها ب�ضهولة. اأما املوؤ�ض�ضات التي تقوم برتكيز وظائفها واأهدافها قد تعاين من 

م�ضكالت يف ا�ضتمراريتها. ومن ثم فاإن هذا التعقيد �ضروري لبقاء وا�ضتمرار املوؤ�ض�ضة، 

لو  لها بال�ضتمرار حتى  باأداء وظائف عديدة ومتنوعة ي�ضمح  املوؤ�ض�ضة  اأن قيام  حيث 

حرمتها الظروف لفرتة ما من القيام بهذه الوظيفة اأو تلك.

	 بال�ضتقاللية يق�ضد   :Autonomy & Subordination واخل�ضوع  ال�ضتقالل 

اأو احلرية التي تتمتع بها املوؤ�ض�ضة، ويق�ضد باخل�ضوع ارتباط املوؤ�ض�ضة  مدى الذاتية 

بقوى اجتماعية معينة مما يوؤدي اإىل فقدان الإرادة الذاتية للموؤ�ض�ضة، وقدرتها على 

املوؤ�ض�ضة.  التنظيمية التي جتمع  اإىل تفكك الرابطة  النهاية  يوؤدي يف  الت�ضرف، مما 

ويتم قيا�ص درجة ال�ضتقاللية بعدد من العنا�ضر منها؛ مدى امتالك املوؤ�ض�ضة ملوازنة 

م�ضتقلة، ومدى متتع املوؤ�ض�ضة با�ضتقاللية يف ا�ضتقطاب اأع�ضائها، ومدى الت�ضال بني 

املوؤ�ض�ضة والراأي العام يقلل من تبعية املوؤ�ض�ضة وزيادة درجة ا�ضتقالليتها، ومدى تعبري 

املوؤ�ض�ضة عن م�ضالح ومطالب املجتمع.

	 مدى املعيار  بهذا  ويق�ضد   :disunity & Coherence والتما�ضك  التما�ضك  عدم 

الولء  منها؛  املتغريات  من  بعدد  التوافق  هذا  ويتاأثر  املوؤ�ض�ضة.  اأع�ضاء  بني  التوافق 

مدى  مبعنى  عنها”،  والدفاع  ا�ضتمراريتها  على  املوؤ�ض�ضة  موظفي  “حر�ص  املوؤ�ض�ضي 

الرتباط والنتماء التنظيمي لالأع�ضاء باملوؤ�ض�ضة، وطبيعة اخلالفات داخل املوؤ�ض�ضة.

)2( مكونات بناء القدرات املوؤ�س�سية 

وتت�ضمن عمليات بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية من ثالثة مكونات اأ�ضا�ضية،   

وهي على النحو التايل:

	 يتعلق هذا املكون بتنمية مهارات :Human Talent Development املكون الب�ضري

يف  وظائفها  �ضترتكز  والتي  املوؤ�ض�ضة،  داخل  بالكفاءة  تت�ضم  التي  العنا�ضر  وقدرات 

القدرات ب�ضفة عامة  بناء  املكون عن  بالتنظيم، ويختلف هذا  الأفكار اجلديدة  نقل 

املكون  هذا  ويرتبط  املختلفة،  التنظيمية  امل�ضتويات  مهارات  بناء  يت�ضمن  الذي 

بجانبني اأ�ضا�ضيني يف تنمية مهارات الأفراد، اجلانب الأول؛ يتمثل يف الزيادة الكمية 

القدرة  “ تكوين  بــــ  يتعلق  الكمي  امل�ضتوى  اأن  اأي  الأفراد،  لدى  املكت�ضبة  املهارات  يف 
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 Capacity اأما اجلانب الكيفي فيتعلق بــــــ “تعزيز القدرة Capacity Formation

.”enhancement

	 املوارد تنمية  على  بالقدرة  املكون  هذا  ويتعلق  التنظيمية:  والعمليات  املوارد  تنمية 

املكون  هذا  يت�ضمن  كما  وغريها.  والفنية،  املعلوماتية،  املالية،  كاملوارد  الأ�ضا�ضية 

اأي�ضًا �ضالمة العمليات الداخلية يف ا�ضتخدام املوارد ال�ضابقة. ويختلف مفهوم “تنمية 

 Organizational التنظيمي  “التطوير  مفهوم  عن  التنظيمية”  والعمليات  املوارد 

مفهوم  اأما  التنظيمي،  الهيكل  حول  بالأ�ضا�ص  الأخري  يدور  حيث   Development

تنمية املوارد والعمليات التنظيمية فيدور حول العمليات الداخلية للمنظمات اإىل جانب 

الهيكل التنظيمي اأي�ضًا.

	 ويت�ضمن هذا املكون عالقات : ”Institutional Development “ التنمية املوؤ�ض�ضية

املوؤ�ض�ضية  والعالقات  املوؤ�ض�ضية،  للوظائف  الدقيق  والتحديد  املوؤ�ض�ضات،  بني  القوة 

املتبادلة داخل املنظمة.

)3( م�ستويات حتليل بناء القدرات املوؤ�س�سية
 

تختلف الأدبيات حول عدد امل�ضتويات التحليلية لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية، حيث جند   

الأفراد، م�ضتوى املنظمة  اأنها تنق�ضم لثالثة م�ضتويات حتليلية، وهي م�ضتوى  بع�ضها يرى 

ككل، وم�ضتوى النظام، بينما يرى البع�ص الآخر اأن م�ضتويات حتليل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية 

التحليلية  للم�ضتويات  املحيطة  البيئة  م�ضتوى  باإ�ضافة  حتليلية  م�ضتويات  اأربعة  تت�ضمن 

ال�ضابقة، بينما يرى فريق ثالث اإمكانية التمييز بني ثالثة م�ضتويات تت�ضمن امل�ضتوى الكلي، 

والو�ضيط، واجلزئي  )Macro – Meso – Micro – Levels(، والبع�ص الآخر 

يدمج بني الثالث م�ضتويات ال�ضابقة يف اإطار م�ضتويني فقط لتحليل اأن�ضطة وعمليات بناء 

القدرات املوؤ�ض�ضية، وهما م�ضتوى التحليل الكلي )م�ضتوى النظام، م�ضتوى البيئة(  وامل�ضتوى 

اجلزئي )م�ضتوى الأفراد(، وفيما يلي تو�ضيح لتلك امل�ضتويات، وذلك على النحو التايل:

	 امل�ضتوى البيئي: يق�ضد بهذا امل�ضتوى يف حتليل القدرات جمموعة املوؤثرات البيئية

وامل�ضتوى  الأفراد  م�ضتوى  على  القدرات  بناء  على  توؤثر  التي  املحيطة  والظروف 

لبناء  حمددات  ت�ضكل  خمتلفة  حتليل  عنا�ضر  امل�ضتوى  هذا  ويت�ضمن  التنظيمي، 
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املحددات  بتلك  ويق�ضد  القدرات،  لبناء  البيئية  املحددات  عليها  يطلق  القدرات 

الظروف الجتماعية وال�ضيا�ضية، والقت�ضادية للدولة التي متار�ص فيها موؤ�ض�ضات 

الإدارة العامة وظائفها واأن�ضطتها.

	 لعمل احلاكمة  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  امل�ضتوى  هذا  ويت�ضمن  النظام:  م�ضتوى 

يف  امل�ضتوى  هذا  يتاأثر  لبع�ص.  وبع�ضها  املنظمات  بني  القوة  وعالقات  املنظمات، 

حتليل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية باملحددات املوؤ�ض�ضية والقانونية للقطاع احلكومي، 

وتت�ضمن تلك املحددات مدى توافر الت�ضريعات والقوانني التي حتكم اأداء منظمات 

الإدارة العامة. ومدى قدرة الت�ضريعات على توفري الإطار املنا�ضب لبناء القدرات 

املوؤ�ض�ضية للقطاع احلكومي.

	 اإطار يف  الأفراد  قدرات  تعزيز  لكيفية  امل�ضتوى  هذا  ي�ضري  التنظيمي:  امل�ضتوى 

املنظمة، كما ي�ضري اإىل اأي �ضيء يوؤثر على اأداء املنظمة. ويت�ضمن هذا امل�ضتوى ما 

يلي؛ املوار الب�ضرية )قدرات الأفراد يف اإطار املنظمة(، املوارد املادية )الت�ضهيالت، 

)ا�ضرتاتيجية  والتخطيطية  الفكرية  املوارد  وغريهما(،  املادية،  التجهيزات 

ب�ضنع  يتعلق  فيما  بالإدارة  املرتبطة  املهارات  ال�ضرتاتيجي،  التخطيط  املنظمة، 

القرارات  وحل امل�ضكالت والت�ضال، وغريها( الهيكل التنظيمي، واأخريًا يت�ضمن 

هذا امل�ضتوى بناء قدرات القيادة الإدارية.

	 م�ضتوى الأفراد: ت�ضري القدرة على م�ضتوى الأفراد بقدرة الأفراد على و�ضع الأهداف

وحتقيقها با�ضتخدام مهاراتهم ومعارفهم اخلا�ضة. ويت�ضمن هذا امل�ضتوى تنمية 

املهارات، املعارف، القيم، الجتاهات، والوعي املرتبط بالأفراد، وذلك عن طريق 

القنوات الر�ضمية وغري الر�ضمية يف تنمية املهارات وقدرات الأفراد، ويرتبط هذا 

جانبني  تت�ضمن  والتي  القدرات،  لبناء  الب�ضرية  باملحددات  عامة  ب�ضفة  امل�ضتوى 

ومدى  املنظمة،  داخل  الب�ضرية  املوارد  ب�ضيا�ضات  يرتبط  الأول  اجلانب  هامني، 

لالأفراد،  الفردية  القدرات  وبناء  لدعم  و�ضائل  من  ال�ضيا�ضات  هذه  به  تت�ضم  ما 

واجلانب الثاين ويرتبط با�ضرتاتيجية املنظمة الدورية لتح�ضني قدراتها الداخلية 

لكي تتواكب با�ضتمرار مع الظروف واملتغريات البيئية.
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ثالثًا: اإطار عام لتحليل بناء القدرات املوؤ�س�سية للوحدات املحلية

طريق  عن  املحلية  للوحدات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  لبناء  احلاكم  الإطار  تلخي�ص  ميكن   

ومكونات  التعريف،  وعنا�ضر  املحلية،  للوحدات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  ببناء  التعريف  بني  الدمج 

القدرات  بناء  ملفهوم  اخل�ضائ�ص  واأهم  املحلية،  للوحدات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  مفهوم 

املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية، واأخريًا امل�ضتويات املختلفة لتحليل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات 

املحلية، وفيما يلي تو�ضيح لأجزاء هذا الإطار:

�ضكل رقم )1(: اإطار عام لتحليل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية

امل�ضدر: �ضكل مت اإعداده من قبل الباحثني بناء على م�ضادر عده.
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يت�ضح من ال�ضكل ال�ضابق الإطار امل�ضتخدم يف حتليل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات   

املحلية، مبا يت�ضمنه من »مفهوم، وعنا�ضر، ومكونات، وخ�ضائ�ص، ومراحل، وم�ضتويات حتليل«. 

ما يلي:

)1( فيما يتعلق بتعريف بناء القدرات املوؤ�س�سية للوحدات املحلية 

املن�ضاأة  الأهداف  اإىل حتقيق  املحلية  للوحدات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  تهدف عملية   

والتي  املحيطة.  بيئتها  مع  التكيف  على  قدرتها  خالل  من  املحلية  الوحدة  اأو  املنظمة  لأجلها 

يق�ضد بها اإجماًل الإجراءات والعمليات التي تعمل على تعزيز املعارف، واملهارات لالأفراد داخل 

مبهامها  القيام  على  قادرة  لتكون  املحلية  املوؤ�ض�ضية  الهياكل  تطوير  وكذلك  املحلية،  الوحدات 

بكفاءة، ويت�ضمن التعريف ال�ضابق لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية عددًا من العنا�ضر 

واملوؤ�ضرات، التي ميكن تو�ضيحها على النحو التايل:

	 قدرة الوحدات املحلية على التعاي�ص: يدور هذا العن�ضر حول قدرة الوحدات املحلية

والتحفيز  التمكني  اآليات  على  التدريب  خالل  من  والتعاي�ص  القرارات  اتخاذ  على 

والتفاعل التي تتم عرب الزمن داخل تلك الوحدات.

	 يت�ضمن الفنية:  واملهام  اخلدمات  تقدمي  مبهام  القيام  على  املحلية  الوحدات  قدرة 

هذا العن�ضر املهارات املرتبطة بالتخطيط ال�ضرتاتيجي، تقدمي اخلدمات، واملهارات 

املرتبطة بالوظائف الفنية.

	 قدرة الوحدات املحلية على جذب املوارد والتاأييد: وفقًا لهذا العن�ضر فاإن القدرة ل

اأي�ضًا الهتمام بقدرات  تت�ضمن  بالنتائج واملخرجات فقط، ولكنها  تت�ضمن الهتمام 

ي�ضمح  مبا  اخلارجية  التحالفات  ودعم  تنميتها،  وكيفية  البيئة  من  املوارد  جذب 

با�ضتمرارية املنظمة.

	 قدرة العن�ضر  هذا  ويت�ضمن  الذاتي:  والتجدد  التكيف  على  املحلية  الوحدات  قدرة 

الوحدات املحلية على ال�ضتجابة للم�ضتجدات البيئية املحيطة بها، ويت�ضمن هذا العن�ضر 

عدد من القدرات الفرعية، والتي تتمثل يف تنمية مهارات التعلم التنظيمي داخل املنظمة، 

وتنمية لغة احلوار الداخلي يف حل امل�ضكالت، واإعادة النظر يف الهيكل التنظيمي يف ظل 

املتغريات البيئية املحيطة، ومهارات ال�ضتفادة من الأفكار اجلديدة املرتبطة بالعمل.
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	 قدرة الوحدات املحلية على اإحداث التوازن بني التنوع والتما�ضك: يدور هذا العن�ضر

والتما�ضك،  التنوع  بني  والتوافق  التوازن  لإحداث  الالزمة  والقدرات  املهارات  حول 

وكذلك بني ال�ضتقرار والبتكار. ويق�ضد بالتنوع التعدد الداخلي يف ثقافة املوظفني من 

جانب، والتنوع اخلارجي يف املتعاملني مع الإدارة من جانب اأخر. ويق�ضد بالتما�ضك 

مدى احلفاظ على الرتابط التنظيمي الداخلي يف التعامل مع ق�ضايا التنوع. كما اأنه من 

املعروف اأن اإدخال ابتكارات جديدة يعمل على اإحداث تغيريات هيكلية داخلية، ومن ثم 

فاإن قدرات ومهارات اإحداث التوازن بني ال�ضتقرار والبتكار تكون على درجة عالية من 

الأهمية. ويت�ضمن هذا العن�ضر العديد من القدرات؛ كالقدرات الت�ضالية، وقدرات 

بناء التحالفات، والقدرات املرتبطة باإدارة التنوع، وقدرات اإدارة وحل ال�ضراعات.

)2( مراحل بناء القدرات املوؤ�س�سية للوحدات املحلية 

املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  مراحل  والتحليل  بالبحث  تتناول  التي  الكتابات  تعددت   

لبناء  اأو خطة قومية  اأو مراحل  اإطار  اأو  للوحدات املحلية حتت م�ضميات عديدة كا�ضرتاتيجية 

القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية، ميكن تو�ضيحها على النحو التايل:

	 الرباعي التحليل  ا�ضتخدام  املرحلة  هذه  تت�ضمن  الإعداد:  مرحلة  الأوىل:  املرحلة 

اإطار النظام  SWOT، الذي يت�ضمن نقاط القوة وال�ضعف، والفر�ص والتحديات يف 

املحلي. حيث اأن الإعداد ل�ضرتاتيجية حملية لبناء القدرات يجب اأن تندمج يف اإطار 

ال�ضرتاتيجية القومية الكلية لتنمية القدرات على امل�ضتوى الدولة ككل.

	 القدرات لبناء  ا�ضرتاتيجية  اأو  خطة  ور�ضم  الحتياجات  حتديد  الثانية:  املرحلة 

املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية: يتم يف اإطار هذه املرحلة القيام بعدد من اخلطوات الهامة 

الفرعية، التي تتمثل يف الآتي؛ )اأ( التحديد الدقيق للقدرات امل�ضتقبلية املطلوبة، اأي 

حتديد نوع القدرات امل�ضتقبلية التي ت�ضمح برفع قدرات النظام، )ب( حتديد امل�ضتوى 

املطلوب التو�ضل اإليه فيما يخ�ص كل نوع من اأنواع القدرات امل�ضتقبلية التي مت التفاق 

التي  القدرات  اأنواع  لأي  الدقيق  التحديد  النقطة  اإطار هذه  اأي�ضًا يف  يتم  عليها. كما 

يجب تنميته اأوًل، واأي هذه القدرات يجب تنميتها ب�ضورة كاملة، كما اأنه يف اإطار هذه 

النقطة يجب حتديد الإطار الزمني الالزم لبناء كل نوع من اأنواع القدرات. ويق�ضد 
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مب�ضتوى القدرة “Capacity Level” درجة التقدم يف تنمية القدرات. )ج( التحديد 

الدقيق مل�ضتوى القدرات احلالية “Current Capacities”. )د( حتديد الفجوة بني 

القدرات احلالية والقدرات امل�ضتقبلية.

	 املرحلة الثالثة: �ضياغة ا�ضرتاتيجية لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية: بعد تف�ضري الختالفات

اأو  خطة  و�ضع  يتم  فاإنه  اإليه،  التو�ضل  املرغوب  وامل�ضتوى  احلالية  القدرات  بني 

ا�ضرتاتيجية للقدرات تت�ضمن م�ضتويات ثالثة وفقًا لدرجة الأولوية اأو الأهمية، وتتمثل 

تلك امل�ضتويات يف: القدرات ذات درجة الإحلاح اأو الأولوية العالية، القدرات ذات درجة 

الإحلاح اأو الأولوية املتو�ضطة، القدرات ذات درجة الإحلاح اأو الأولوية املنخف�ضة.

	 من عدد  حتديد  املرحلة  هذه  اإطار  يف  ويتم  ال�ضرتاتيجية:  تطبيق  الرابعة:  املرحلة 

العنا�ضر الهامة كامليزانية الالزمة لتنفيذ اأن�ضطة تنمية القدرات، وال�ضركاء يف تنفيذ 

�ضمن  املحلية  القدرات  تنمية  ا�ضرتاتيجية  تطبيق  يتم  اأن  �ضرورة  مع  ال�ضرتاتيجية 

الأنظمة  ا�ضتخدام  يتم  اأن  يجب  كما  القدرات،  وتنمية  لبناء  القومية  ال�ضرتاتيجية 

القومية املتواجدة، وكذلك �ضمن خطة الإ�ضالح احلكومية ال�ضاملة.

	 املتابعة والتقييم لأن�ضطة بناء املتابعة والتقييم: تتم عملية  املرحلة اخلام�ضة: مرحلة 

القدرات املوؤ�ض�ضية وفقًا لعدد من اخلطوات الأ�ضا�ضية: )اأ( حتديد الهدف من عملية 

املوؤ�ض�ضية              القدرات  بناء  خريطة  ر�ضم  )ج(  الأداء،  اأهداف  حتديد  )ب(  التقييم، 

يتم من  التي  الهيكلية  العملية  القدرات  ويق�ضد بخريطة   ”Mapping Capacity  “

القدرات  بناء  موؤ�ضرات  حتديد  )د(  الأداء،  على  القدرة  انعكا�ضات  ترجمة  خاللها 

املوؤ�ض�ضية “Capacity Indicators”. واأخريًا )و( و�ضع وتنمية خطة للتطبيق والن�ضر: 

وت�ضتمل و�ضع اجلدول الزمني للتنفيذ، وجتميع البيانات واملعلومات ومراجعتها، وتوزيع 

الأعباء وامل�ضئوليات، وو�ضع امليزانية، واأخريًا الإعالن عن النتائج.

)3( م�ستويات حتليل بناء القدرات املوؤ�س�سية للوحدات املحلية 

اأ�ضا�ضية  م�ضتويات  ثالثة  على  املحلية  للوحدات  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  ميكن حتليل   

يو�ضحها ال�ضكل التايل.
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�ضكل رقم )2(: م�ضتويات حتليل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية

امل�ضدر: �ضكل مت اإعداده من قبل الباحثني بناء على م�ضادر عده.

بناء على معطيات ال�ضكل ال�ضابق، ميكن تو�ضيح املفردات الواردة منه على النحو التايل:

	 م�ضتوى على  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  حتليل  امل�ضتوى  بهذا  يق�ضد  النظام:   م�ضتوى 

النظام املحلي، ويتم هنا حتليل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للنظام املحلي وفقًا ملجموعة 

من العنا�ضر الهامة املتمثلة يف القوانني والت�ضريعات احلاكمة للنظام املحلي، والقوانني 

والت�ضريعات املرتبطة بالنظام املحلي، ونظم املعلومات والت�ضالت املحلية، والقيادة 

م�ضتوى  على  املوؤ�ض�ضية  القدرات  بناء  ويوؤدي  املحلية.  املالية  املوارد  واأخريًا  املحلية، 

النظام لرفع قدرات النظام ككل وحت�ضني القدرة على تقدمي اخلدمات املحلية.

	 امل�ضتوى التنظيمي: يق�ضد بامل�ضتوى التنظيمي لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية على امل�ضتوى

على  املحلية  الإدارة  لوحدات  �ضواء  املحلية  الهياكل  بقدرات  يتعلق  ما  كل  املحلى 

كما  املحلي.  امل�ضتوى  على  املركزية  والوزارات  الهيئات  لفروع  اأو  املختلفة  امل�ضتويات 

المستوى التنظيمي
Organizational

Level

تحسن مستوى الخدمات على المستوى المحلي

استدامة األداء على مستوى النظام المحلي
Sustainable local System Performance

أداء النظام المحلي ككل
System performance quality equity, efficiency

مستوى النظام
System Level

االستدامة

مستوى بناء القدرات
Capacity Building Level

مستوى بناء القدرات
Capacity Building Level
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يوؤدي بناء القدرات التنظيمية على امل�ضتوى املحلي اإىل التح�ضني يف الأداء التنظيمي 

للهياكل املحلية مما يوؤدي لرفع قدرات املوؤ�ض�ضات املحلية على القيام بوظائفها.

	 م�ضتوى الأفراد: يق�ضد بهذا امل�ضتوى كل ما يتعلق برفع قدرات العاملني على امل�ضتوى

املحلي فيما يتعلق بالعاملني بوحدات الإدارة املحلية على امل�ضتويات املحلية املختلفة.

هذا، وت�ضرتك امل�ضتويات التحليلية الثالثة لبناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية   

يف امل�ضاهمة يف ا�ضتدامة الأداء على امل�ضتوى املحلي، حيث اأنه ل ميكن العتماد على م�ضتوى 

اأو مدخل دون الأخر يف اإطار حت�ضني قدرات الوحدات املحلية.

لتجربة  )وفقًا  املوؤ�س�سية  القدرات  بناء  حول  عملية  ممار�سات  رابعًا: 

)UNDP برنامج االأمم املتحدة االإمنائي

اإن بلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية وغريها من الأهداف الإمنائية الدولية والوطنية   

يعتمد على قدرات الأفراد واملنظمات واملجتمعات على التحول، بغية حتقيق اأهدافهم الإمنائية. 

حيوية  اأهمية  ت�ضكل  الر�ضمية،  الإمنائية  امل�ضاعدات  فيها  مبا  املالية،  املوارد  اأن  حني  ويف 

الب�ضرية بطريقة م�ضتدامة. ففي ظل غياب  التنمية  لتعزيز  فاإنها غري كافية  النجاح،  لتحقيق 

ا�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات وقوانني واإجراءات داعمة ومنظمات تعمل بكفاءة واأفراد لديهم املعرفة 

واملهرة، تفتقر البلدان اإىل الأ�ضا�ص الالزم لتخطيط وتنفيذ ومراجعة ا�ضرتاتيجياتها الإمنائية 

الوطنية واملحلية، لذلك �ضعى الربنامج الأمم املتحدة الإمنائي لدعم خمتلف الدول النامية يف 

اإليها يف  اأوجد جتارب هامة ميكن الإ�ضتناد  جمال تعزيز ودعم القدرات املوؤ�ض�ضية فيها، مما 

هذا املجال، لذلك ن�ضتعر�ص يف هذا اجلزء عدد من تلك التجارب ب�ضكل خمت�ضر، لبيان اأهمية 

ومكامن القوة يف تلك التجارب، وذلك على النحو التايل:

)1( مالوي - اإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة لتقييم القدرات

يف عام 2007، فتحت وزارة الري وتنمية املوارد املائية يف مالوي باب املناق�ضة حول   

القدرات التي متتلكها لتنفيذ الربامج وتقدمي اخلدمات، وذلك ل�ضمان التنفيذ الناجح للربنامج 

الوطني الثاين لتنمية املوارد املائية. ووجهت الوزارة الدعوة اإىل فريق الأمم املتحدة القطري 

ليطلعها على النهج التقييمي املتبع وي�ضاعدها يف و�ضع تقييم للقدرات. 
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املتحدة  الأمم  وبرنامج  مالوي  حكومة  بني  اأو�ضع  مبادرة  املناق�ضات  هذه  واأفرزت   

ا�ضرتاتيجية  �ضدور  لدعم  اخلدمات  وتقدمي  العام،  القطاع  اإدارة  حت�ضني  اأجل  من  الإمنائي 

مالوي للنمو والتنمية للفرتة من 2007/2006-2011/2010. وكخطوة اأوىل يف اجتاه �ضياغة 

الري  وزارة  لقدرات  وحتليل  تقييم  اإجراء  على  التفاق  مت  القدرات،  لتنمية  �ضاملة  ا�ضتجابة 

وتنمية املوارد املائية ف�ضاًل عن الوزارات الثالث الرئي�ضية املعنية بتقدمي اخلدمات )الزراعة 

والأمن الغذائي، والتعليم، وال�ضحة( وقدرات موؤ�ض�ضات اخلدمات امل�ضرتكة التي ت�ضمل مهام 

اإدارة املوارد الب�ضرية، والإدارة املالية، وتقنية املعلومات، والتدقيق املايل، واإدارة امل�ضروعات. 

وبالتوازي مع ذلك، جرت مناق�ضة خطط تنمية القدرات اخلا�ضة بامل�ضرتيات مع مكتب مدير 

امل�ضرتيات العامة. 

الرئي�ص  مكتب  عاتق  على  ال�ضامل  احلكومي  التقييم  هذا  تن�ضيق  م�ضوؤولية  لقيت 
ُ
واأ  

توىل  املعنيني،  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  بني  العملية  لهذه  الدعم  لبناء  م�ضعى  ويف  الوزراء،  وجمل�ص 

املكتب ت�ضهيل �ضل�ضلة من الجتماعات مع اأ�ضحاب امل�ضلحة يف الوزارات املعنية لتبادل الأفكار 

بدورها  املعنية  الوزارات  وعقدت  وامل�ضوؤوليات،  الأدوار  وتو�ضيح  للقدرات  التقييم  هذا  حول 

اأ�ضحاب  جميع  مع  اجتماع  تنظيم  مت  ذلك  بعد  ثم  الداخلية.  اإداراتها  مع  م�ضابهة  اجتماعات 

كانت  امل�ضلحة،  اأ�ضحاب  اإ�ضراك  مرحلة  وخالل  ر�ضميًا.  التدريبي  التقييم  لتد�ضني  امل�ضلحة 

هناك مناق�ضات اأي�ضًا مع وكالت الأمم املتحدة يف مالوي ومع جميع �ضركاء التنمية امل�ضاركني 

من  غريها  اأو  القائمة  الأن�ضطة  مع  املبادرة  تداخل  عدم  ل�ضمان  القدرات  تنمية  اأن�ضطة  يف 

الأن�ضطة غري املقررة. 

)2( كازاخ�ستان - تقييم القدرات على م�ستوى املدن واملقاطعات

يف عام 2007، طلب عمدة مدينة �ضيمكنت ومدير اإدارة احلماية الجتماعية باملدينة   

للقدرات على  تقييم  اإجراء  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  الواقعة يف جنوب كازاخ�ضتان من 

م�ضتوى املدن واملقاطعات، مع الرتكيز على نظام احلماية الجتماعية. وكان الهدف الأ�ضا�ضي من 

ذلك هو تقييم اإمكانات واحتياجات تنمية القدرات لإدارة تن�ضيق العمل والربامج الجتماعية، 

وتقدمي تو�ضيات ا�ضت�ضرافية لت�ضميم ا�ضتجابات متو�ضطة وطويلة املدى لتنمية القدرات. 



- 33 -

بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للمجتمعات املحلية

و�ضّهل فريق التقييم عقد م�ضاورات مع اأ�ضحاب امل�ضلحة يف خم�ص مقاطعات، وعلى   

القدرات،  تنمية  طريق  يف  حتديات  عدة  التقييم  حدد  العمل(،  )بيئة  املواتية  البيئة  م�ضتوى 

مبا يف ذلك تعقيد الإطار القانوين على م�ضتوى املدن واملقاطعات – حيث يوجد اأكرث من 19 

قانونًا ومر�ضومًا وبرناجمًا يتناولون امل�ضاعدات الجتماعية مبا جعل من ال�ضعب اإنفاذها. وكان 

لنظام  الإمدادات  على  واملعتمدة  الرجعية  الطبيعة  لوحظت  التي  الأخرى  التحديات  بني  من 

امل�ضاعدات الجتماعية، وتعقيد عملية التقدم بطلب للح�ضول على الإعانات، ف�ضاًل عن وجود 

امل�ضتوى  وعلى  امل�ضاعدات.  بتقدمي  املعنية  والوحدات احلكومية  املنظمات  من  يح�ضى  ل  عدد 

املوارد  لإدارة  وحداثة  قوة  اأكرث  نظام  اإىل  احلاجة  على  الرئي�ضية  النتائج  ا�ضتملت  التنظيمي، 

الب�ضرية؛ ونظام لتنمية القدرات واحلوافز ي�ضتطيع حتفيز املوظفني املدنيني لالرتقاء بقدرتهم 

على توفري خدمات اجتماعية جيدة؛ واآليات حم�َضنة للم�ضاءلة الداخلية واخلارجية. 

)3( جمهورية الو�س الدميقراطية ال�سعبية- القدرات املوؤ�س�سية للحد من خماطر 

الكوارث واإدارتها

الدميقراطية  لو�ص  جمهورية  يف   )NDMO( الكوارث  لإدارة  الوطني  املكتب  يعترب   

ال�ضعبية مكتب التن�ضيق املعني باحلد من خماطر الكوارث )DRR( واإدارة الكوارث )DM( يف 

البالد، وعليه ي�ضطلع املكتب مب�ضوؤولية تن�ضيق جهود الكيانات املختلفة التي يت�ضمن تفوي�ضها 

مهمة احلد من خماطر الكوارث/اإدارة الكوارث وتنفيذ برامج وم�ضروعات احلد من خماطر 

ينبغي،  يوؤدي عمله كما  الكوارث مل يكن  لإدارة  الوطني  املكتب  الكوارث، ولأن  الكوارث/اإدارة 

بادرت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث )NDMC(، التي تتوىل الإ�ضراف على قطاع احلد من 

خماطر الكوارث/اإدارة الكوارث يف لو�ص، يف عام 2007 باإطالق عملية لتعزيز قدرات املكتب. 

وُوجهت الدعوة اإىل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ليدعم هذه العملية من خالل اإجراء تقييم 

لقدرات املكتب الوطني لإدارة الكوارث و�ضياغة ا�ضتجابة منا�ضبة لتنمية قدراته، وك�ضف التقييم 

ثم ل يح�ضل على  ال�ضلطة ومن  اإىل  يفتقر  اإذ  ُيح�ضد عليه،  املكتب يف و�ضع ل  اأن  النقاب عن 

املوارد الكافية لتحقيق تفوي�ضه، لكنه بحاجة اإىل موارد اأكرب لكي ير�ضخ مكانته. 

بدور  ال�ضطالع  فمن خالل  الجتاهات.  متعدد  نهج  اقرتاح  الق�ضية مت  وملعاجلة هذه   

ريادي يف و�ضع م�ضودة اخلطة الإ�ضرتاتيجية الوطنية للحد من خماطر الكوارث/اإدارة الكوارث، 
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�ضيتمكن املكتب الوطني لإدارة الكوارث من تعزيز موقفه وتو�ضيح تفوي�ضه فيما يخ�ص الالعبني 

الآخرين يف القطاع. ويف هذا ال�ضدد، جاء اقرتاح باإقامة حوار يجمع العديد من اأ�ضحاب امل�ضلحة 

لتو�ضيح دور وم�ضوؤوليات املكتب الوطني لإدارة الكوارث وا�ضتك�ضاف اإمكانية منح املكتب تفوي�ص 

يعادل التفوي�ص املمنوح لأي وزارة اأو اإدارة اأو هيئة وطنية. كما �ضدد هذا النهج على حتديث اآليات 

التن�ضيق الوظيفي �ضمن اإطار العمل املوؤ�ض�ضي الأو�ضع، وحتقيق مكا�ضب يف الكفاءة من خالل اتباع 

ُنهج قطاعية �ضاملة للحد من خماطر الكوارث/اإدارة الكوارث، واإن�ضاء اإجراءات ت�ضغيل موحدة 

يف جميع مراحل تخطيط وتنفيذ برامج احلد من خماطر الكوارث/اإدارة الكوارث.

)4( اأفغان�ستان - برنامج القيادة يف اخلدمة املدنية

القدرات  لبناء  الدولية  واملنظمة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج   ،2006 عام  منذ   

ثالث  ي�ضتهدف  الذي  املدنية،  اخلدمة  يف  للقيادة  الأفغاين  الربنامج  يدعمان   )InWent(

الربنامج على  ويقوم  النا�ضئة.  والقيادة  الأقدم،  والقيادة  العليا،  القيادة  �ضرائح خمتلفة،هي؛ 

الإ�ضرتاتيجية الوطنية الأفغانية لتنمية القيادة التي و�ضعتها اللجنة الأفغانية امل�ضتقلة لالإ�ضالح 

الإداري واخلدمة املدنية بال�ضراكة مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 

املدنية  القيادة يف اخلدمة  لربنامج  الثالث  ال�ضرائح  من  �ضريحة  كل  تكييف  وقد مت   

املثال،  �ضبيل  على  العليا،  القيادة  فربنامج  امل�ضتهدفة.  لفئتها  املخ�ض�ضة  الحتياجات  لتالئم 

امل�ضاركني.  بني  واخلربات  النظر  وجهات  تبادل  على  ي�ضجع  لكنه  ر�ضمي  تدريب  اأي  يقدم  ل 

وباملقارنة، يقدم برنامج القيادة الأقدم وبرنامج القادة النا�ضئة مزيجًا من التدريب والتمرين 

على اأيدي مدربني حمليني، ويت�ضمنان “ا�ضتخدام خطط التنمية ال�ضخ�ضية، ودرا�ضات احلالة، 

والعمل اجلماعي، واملناق�ضات املفتوحة، ولعب الأدوار، واملوائد امل�ضتديرة، ومداخالت املدربني 

والقادة املحليني وامل�ضاركني”. 

هذا، وقد متت ال�ضتعانة باملدربني املحليني يف خمتلف مراحل الربنامج مثاًل لتعديل   

بني  الفا�ضلة  الأوقات  يف  التوجيهي  الدعم  وتقدمي  املحلي،  ال�ضياق  ح�ضب  التدريبية  املواد 

املحا�ضرات، مما �ضاعد على خلق قاعدة من اخلرباء املحليني، الأمر الذي �ضي�ضاعد بدوره يف 

�ضمان ا�ضتمرارية الأن�ضطة اإىل ما هو اأبعد من نطاق الربنامج. 
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)5( تركيا- دعم تنمية القدرات من اأجل تنفيذ ال�سيا�سة املالية

يف تركيا، قدم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي دعمًا للحكومة يف اإجراء تقييم لوزارة   

املالية واإدارة �ضيا�ضات الإيرادات التابعة لها، ومن خالل اجلمع بني الالمركزية املالية واخلربة 

يف تنمية القدرات، عمل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي مع احلكومة الرتكية على تقييم قدرة 

الذاتي  التقييم  اأ�ضاليب  وبا�ضتخدام  ال�ضيا�ضات.  ب�ضياغة  املتعلقة  مهامها  اأداء  على  الإدارة 

واملقابالت ال�ضخ�ضية ومناق�ضات فرق الرتكيز، مت حتديد اإمكانات واحتياجات تنمية القدرات 

واإن�ضاء �ضل�ضلة من ال�ضتجابات املتعلقة بتنمية القدرات، مع الرتكيز على الإدارة القائمة على 

النتائج و�ضيا�ضة املوارد الب�ضرية وتنمية املهارات الفنية. 

)6( االأردن - دعم تنمية القدرات من اأجل ر�سد وتقييم االأهداف االإمنائية لالألفية

التخطيط  وزارة  دعم  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  توىل   ،2007-2006 عامي  يف   

التعبري عن  والتقييم، وقد مت  بالر�ضد  لتنمية قدراتها فيما يت�ضل  الأردن  الدويل يف  والتعاون 

اأو�ضع لتقييم القدرات الالزمة لتنفيذ ور�ضد  احلاجة اإىل الدعم يف هذا املجال خالل مترين 

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  داخل  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  لالألفية  الإمنائية  الأهداف 

ووزارة التنمية الجتماعية. 

وكان تركيز ا�ضتجابة تنمية القدرات التي �ضيغت بناًء على نتائج التقييم ُمن�ضبًا على   

الوزارات  جميع  وا�ضتهدفت  والتقييم،  الر�ضد  وقدرات  والقيادة  القانونية،  والأطر  ال�ضيا�ضات 

عدد  اأقيم  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  من  وبدعم  الأخرى.  املنظمات  من  وعددًا  املعنية 

من ور�ص العمل التي تناولت موا�ضيع تراوحت من تطوير منهجيات لقيا�ص اأهداف وموؤ�ضرات 

مع  لتتوافق  الوطنية  وم�ضاريع اخلطة  وبرامج  �ضيا�ضات  تنقيح  اإىل  لالألفية  الإمنائية  الأهداف 

الُنهج القائمة على النتائج، وبف�ضل هذه العملية، مت للمرة الأوىل اإعداد اخلطة الوطنية بطريقة 

ت�ضاورية )جمعت املجتمع املدين وجميع الوزارات املعنية(، وت�ضمنت اخلطة موؤ�ضرات لقيا�ص 

تنفيذها وتاأثريها. كما ُبذلت جهود لرفع الوعي لدى الإدارة العليا باأهمية اآليات الر�ضد والتقييم 

وتنمية القدرات يف هذا املجال.
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)7( جمهورية اأفريقيا الو�سطى - دعم تنمية القدرات لزيادة فاعلية املعونة 

وقعت جمهورية اأفريقيا الو�ضطى على اإعالن باري�ص ب�ضاأن فاعلية املعونة يف �ضبتمرب/  

اأوىل يف اجتاه تنفيذ هذا الإعالن، طلبت وزارة التخطيط من برنامج  2007، وكخطوة  اأيلول 

هذا  جري 
ُ
واأ املعونات.  لتن�ضيق  الوطنية  للقدرات  مبدئي  تقييم  اإجراء  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

التقييم كجزء من جهد اأو�ضع يبذله برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لدرا�ضة القدرات الوطنية 

رئي�ص  واعتمد  مكوناته.  اأحد  املعونات  تن�ضيق  يعد  الذي  القت�ضادي،  احلكم  لتحقيق  الالزمة 

الوزراء التو�ضيات الرئي�ضية املنبثقة عن التقييم واأدرجها يف خطابه اإىل املانحني حول تن�ضيق 

اإدراج هذه التو�ضيات يف م�ضروع  املعونات وال�ضراكات يف اجتماع املائدة امل�ضتديرة. كما جرى 

للحكم القت�ضادي يدعمه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 

خام�سًا: مالحظات ختامية

اإن اجلهود املبذولة لتعزيز املهارات والعمليات والنظم ل تثمر عن نتائج م�ضتدامة اإذا   

ما كانت غري قادرة على مواجهة الواقع ال�ضيا�ضي واملعقد للموقف والتعامل مع م�ضاألة “الرابحني 

اإىل حتولت يف  توؤدي  اأن  اأم ل،  �ضواء كانت مق�ضودة  القدرات،  لتنمية  وميكن  واخلا�ضرين”. 

ال�ضلطة  وهياكل  ال�ضخ�ضية  امل�ضالح  تزعزع  اأن  التحولت  لهذه  وميكن  وامل�ضوؤوليات.  الأدوار 

القائمة وتتطلب تغيريات يف ال�ضلوك والأعراف والقيم. ولكي تكون فاعلة، فاإن تنمية القدرات 

تتطلب منا خلق حوافز �ضيا�ضية واجتماعية مالئمة وح�ضد التزام �ضيا�ضي قوي. 

وكثريًا ما ينبثق هذا اللتزام من ال�ضغوط من اأجل حكومة اأو وحدات حملية اأف�ضل اأو   

فر�ص اقت�ضادية جديدة اأو تغيريات اجتماعية، مما يدل على اأن التوقيت هو كل �ضيء. فغالبًا 

ما ُتغلق وُتفتح نوافذ فر�ص التغيري مع التغيريات يف القيادة والتحولت يف الأولويات وتكري�ص 

املوارد. لذلك فاإن ال�ضتثمار يف القدرات غالبًا ما يدور حول اإدارة املبادلت. فمن ناحية هناك 

�ضمان  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكنها  فورية  ولكن  قليلة  عوائد  حتقق  التي  ال�ضريع”  “الربح  عمليات 

احل�ضول على دعم �ضيا�ضي لال�ضتثمارات طويلة الأجل يف القدرات. ومن ناحية اأخرى، هناك 

املبادرات التي ت�ضجع على تغيري اأو�ضع لكنها متر بفرتات خما�ص اأطول ويكون من الأ�ضعب خلق 

قناعة بها، مثل اإ�ضالح التعليم العايل اأو ال�ضيا�ضات العامة/ القطاعية اأو الإدارة املحلية. وميكن 
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اأن متيل كفة امليزان يف اجتاه ال�ضتثمارات طويلة الأجل من خالل امل�ضاركة الفاعلة وامل�ضتمرة 

واإمكانية ح�ضول اجلمهور على املعلومات وامل�ضاركة املدنية يف اأجندة تنمية القدرات. وميكن ملثل 

هذه امل�ضاركة اأن تعزز اأي�ضًا عمليات احلوكمة، التي توؤدي بدورها اإىل م�ضاركة اأقوى. 

كما ي�ضتطيع التعاون يف جمال التنمية ت�ضهيل ودعم عمليات التغيري املحلية لكنه اإذا مل   

يدار بعناية، فقد ينتهي به املطاف اإىل تقوي�ص امللكية والقدرات. فعلى �ضبيل املثال، وجد التقييم 

اآ�ضيا يف عام  الذي �ضرب  للت�ضونامي  الدولية  املتحدة لال�ضتجابة  الأمم  اأجرته منظومة  الذي 

2004 اأن تلك ال�ضتجابة كثريًا ما �ضاهمت يف تهمي�ص القدرات الوطنية واملحلية القائمة وو�ضل 

الأمر يف بع�ص الأحيان اإىل اأنها ا�ضتنزفتها، وهو ما يعك�ص التحديات الأكرب لديناميات املعونة. 

وال�ضيا�ضية  الأيديولوجية  ت�ضوراته  معه  يجلب  التنموية  “ال�ضراكة”  اأطراف  من  طرف  فكل 

امل�ضبقة اإىل الطاولة. وعلى الرغم من اأن الأهداف املعلنة غالبًا ما تكون م�ضرتكة ن�ضبيًا، فاإنها 

عالقة  اإقامة  تعرقل  ال�ضلطة  حول  وخالفات  �ضخ�ضية  وم�ضالح  خاطئة  ت�ضورات  على  تقوم 

الوطني، مثلما  امل�ضتوى  يتم حتديدها على  التي  الأولويات  الوطنية من  امللكية  وتن�ضاأ  متوازنة. 

تن�ضاأ قيادة ال�ضرتاتيجيات الوطنية والقرارات والختيارات الإمنائية. 

دعمًا  اأكرث  لتكون  املعونة  منظمات  على حت�ضني ممار�ضات  قوي  تركيز  اليوم  وهناك   

لتنمية القدرات. والقوة الدافعة وراء ذلك هي اإعالن باري�ص ب�ضاأن فاعلية املعونة لعام 2005. 

وُتبذل اجلهود لتحقيق التناغم والن�ضجام بني اأنواع الدعم اخلارجي، ولتحديد الأدوار والُنهج 

تنمية  عمليات  يف  امل�ضاهمة  اخلارجيون  ال�ضركاء  ي�ضتطيع  خاللها  من  التي  الت�ضليم  واأنظمة 

القدرات التي تنبع من الداخل. ثم �ضيعاد بلورة دور ال�ضركاء اخلارجيني ب�ضكل متزايد لريكز 

على التي�ضري بدًل من التدخل. 
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