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املقدمة
التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي هو تخطيط وا�س���ح ومبا�سر ن�سبيًا من حيث املب���داأ, ولكنه غالبًا ما يكون 
معق���دًا للغاية من ناحي���ة التطبيق. فالتخطيط يف جوهره هو االن�سباط يف ا�ستخدام املوارد املتاحة 
بكف���اءة م���ن اأجل حتقيق اأهداف حمددة على م�ستوى اأعلى. وراء ه���ذا التعريف الب�سيط تقع قائمة 

كبرية من املتطلبات املختلفة, واالأولويات واالحتياجات والتف�سيلت والرغبات.

ويج���ب عل���ى املخطط���ني اال�سرتاتيجيني املوازنة بني املطل���وب واملتاح اأي ما ميك���ن القيام به مع ما 
ينبغ���ي القيام به, لتق���دمي خطة ا�سرتاتيجي���ة وا�سحة وملئم���ة وقابلة للتطبيق للأعم���ال املتعلقة 
باالألغام )اخلطة اال�سرتاتيجية( والتي من خللها ي�ستطيع املديرون وامل�سغلون واأ�سحاب امل�سلحة 

اأن يطوروا خطط عملهم والنظم والهياكل اخلا�سة.

ت�ستخ���دم بع����ض الكلمات والعب���ارات الرئي�سة يف ه���ذا الدليل م���رارًا: امل�سارك���ة, ال�سفافية, اإدارة 
املعلوم���ات, املراقبة, التقيي���م, املراجعة, التح�سني. تت�سمن اللبن���ة االأ�سا�سية للخطة الفعالة وذات 
الفعالي���ة اأن ي�سم���ن اأ�سحاب العلقة اأن املعلومات الدقيقة واملحدث���ة ت�سل اإىل الذين يحتاجونها, 

ومراقبة التقدم وتقييم تنفيذ اخلطة ومراجعة حمتواها وتعديلها عند ال�سرورة.

ميك���ن ا�ستخدام هذا الدليل عن���د تطوير خطة ا�سرتاتيجية الأول م���رة وكذلك عند حتديث اخلطة 
اال�سرتاتيجي���ة القائم���ة. ينبغي عل���ى الربامج الوطنية العامل���ة اأن يتوفر لديها بيان���ات االأداء التي 
مت جمعه���ا من خ���لل املراقبة ونتائ���ج التقييم���ات ال�سابقة للم�ساع���دة يف اإثراء عملي���ة التخطيط 
اال�سرتاتيج���ي. ال تتوفر هذه املعلوم���ات اأو تكون �سئيلة لل�ستفادة منها يف الربامج اجلديدة, ولكن 
ميكنه���م اال�ستف���ادة من جتارب الدول االأخرى, كما هو مو�سح يف ه���ذا املن�سور وكما هو مف�سل يف 

.)GICHD( درا�سات احلاالت يف مركز جنيف الدويل الإزالة االألغام للأغرا�ض االإن�سانية

يعتم���د ه���ذا الدليل على النتائ���ج املتح�سلة من �سبع درا�س���ات حالة مل�ساريع تخطي���ط ا�سرتاتيجي 
وطنية متت بتكليف من مركز جنيف الدويل يف عام 2012 و2013. 1 توثق درا�سات احلالة عمليات 
التخطي���ط اال�سرتاتيجي الوطنية وحتدد املمار�س���ات اجليدة والدرو�ض امل�ستف���ادة, تقدم درا�سات 
احلال���ة, واالإ�س���ارات اإليها يف ه���ذا الدليل, اأمثلة ملمو�س���ة على احلاالت التي �س���ارت على ما يرام 
واحلاالت التي اأدت اإىل اإ�سكالية يف برامج االألغام/املتفجرات من خملفات احلروب يف جميع اأنحاء 
الع���امل. اال�ستنتاج االأو�س���ح كان درا�سة احلالة يف جمهورية الكونغ���و الدميقراطية )DRC(, والدر�ض 
الرئي�س���ي امل�ستفاد يف برنامج اإزالة االألغ���ام يف جمهورية الكونغو الدميقراطية هو اأهمية التخطيط 

اال�سرتاتيجي.
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املنهجية
مت تطوي���ر هذا الدليل باالعتماد على التحليل ملخرجات درا�سة احلاالت الوطنية وا�ستعرا�ض عميق 
لل�سرتاتيجي���ات الوطنية القائمة لربامج االأعمال املتعلقة باالألغام. ت�سمل درا�سات احلالة البلدان 
ذات برامج االأعمال املتعلقة باالألغام التي متتد على مدى اأكرث من 20 عامًا, ويف حالة فيتنام, متتد 
اأك���رث م���ن 40 عامًا. مت مراجعة م�س���ودة الدليل من قبل خرباء مركز جنيف ال���دويل الإزالة االألغام 

للأغرا�ض االإن�سانية ومن قبل اأع�ساء فريق ا�ست�ساري.

امل�سطلحات الرئي�سية
الكلمات امل�ستخدمة يف هذا الدليل لها معان حمددة. وهي ت�سمل:

•  النتائ���ج املرحلية: وهي تلك النتائج املرغوب حتقيقها اأو التي حتققت يف الفرتة وتوؤثر على 
خمرجات امل�سروع.

•  املخرج���ات: املنتجات وال�سلع واخلدم���ات الراأ�سمالية التي تنجم عن تنفيذ برامج االأعمال 
املتعلقة باالألغام.

• الفعالية: مقدار االإجناز من االأن�سطة والنتائج التي متَّ التخطيط لها.
• الكفاءة: العلقة بني النتيجة املحققة واملوارد امل�ستخدمة.

•  التقيي���م: هي عملية تهدف ب�سكل منهجي ومو�سوعي اإىل حتديد اجلدارة اأو القيمة لتنفيذ 
الربامج املتعلقة باالألغام.

•  املراقب���ة: هي اإحدى الوظائف امل�ستمرة والتي ت�ستخدم عملي���ة جمع منظمة للبيانات حول 
موؤ�س���ر حمدد من اأجل تزويد االإدارة واأ�سحاب العلق���ة الرئي�سيني مبوؤ�سرات عن امل�سروع 
اأو الربنامج القائم اأو �سيا�سة امل�سروع اأو الربنامج ومدى التقدم يف حتقيق االأهداف ومدى 

التقدم يف ا�ستخدام امل�سادر املالية.
التعاري���ف الر�سمي���ة جلميع امل�سطلحات ميك���ن احل�سول عليها يف املعاي���ري الدولية للأعمال 

.)IMAS 4.10(  املتعلقة باالألغام

1الدول التي متت درا�سة حالتها هي: اأفغان�ستان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية الو الدميقراطية 

ال�سعبية واملوزمبيق وطاجك�ستان وفيتنام و هي متوفرة  يف مركز جنيف الدويل الأن�سطة اإزالة االألغام للأغرا�ض 
.www.gichd.org املوقع االلكرتوين )GICHD( االإن�سانية
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 دليل البدءال�سريع 
للتخطيط اال�سرتاتيجي

مت توف���ري دلي���ل البدء ال�سري���ع مع هذه الن�س���رة والذي يلخ����ض النقاط واملب���ادئ الرئي�سة وي�سف 
دورةالتخطي���ط اال�سرتاتيجي���ة ال�ساملة, مت عم���ل الدليل على �سكل قائمة حتق���ق ومذكرة م�ساعدة 
للمخطط���ني اال�سرتاتيجيني. م���ن امل�ستح�سن ا�ستخدامه بالتزامن م���ع التفا�سيل املوجودة يف دليل 
التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي للأعمال املتعلقة باالألغام ومع املعلوم���ات االإ�سافية املوجودة يف الن�سرات 

املختلفة املذكورة يف نهاية هذه الن�سرة.



الأول
ل ا

�س
الف

و�سع خطة ا�سرتاتيجية



1.1  اال�سرتاتيجيات والتخطيط اال�سرتاتيجي
هن���اك العدي���د من التعاري���ف لل�سرتاتيجية, ولكن نتف���ق جميعًا على اأن اال�سرتاتيجي���ة هي خطة ذات 

م�ستوى عاٍل لتحقيق االأهداف والغايات املرغوبة بالو�سائل املتاحة.
التخطيط اال�سرتاتيجي هو عملية و�س���ع اخلطة اال�سرتاتيجية, وحتديد االأهداف والغايات وتخ�سي�ض 
املوارد وتوزيع امل�سوؤوليات. يف قلب عملية التخطيط تطرح عدة اأ�سئلة مثل ماذا نفعل؟ ماذا نريد حتقيقه 

وملاذا؟ ملن نفعل ذلك؟ كيف ميكننا التفوق فيما نقوم به؟

التخطيط اال�سرتاتيجي:

•   يو�سح الهدف العام من الربنامج الوطني.
•   يحدد النتائج املرجوة من اأن�سطة الربنامج. 

•   ي�سرح كيف �سيتم حتقيق تلك النتائج.

يرك���ز ه���ذا الدليل عل���ى تطوير اخلط���ط اال�سرتاتيجي���ة لربام���ج االأعمال املتعلق���ة باالألغ���ام الوطنية, 
ي�س���ري ه���ذا الدلي���ل اإىل الربام���ج )ولي����ض اإىل املنظم���ات( من اأج���ل حتقي���ق الب�ساط���ة واالت�ساق على 
 الرغ���م م���ن اأن العدي���د م���ن املب���ادئ واالأدوات املبين���ة في���ه ميك���ن تطبيقه���ا عل���ى م�ست���وى املنظمات 

الفردية.
يعرف التخطيط اال�سرتاتيجي اأين ي�سري الربنامج, وكيفية تقدمه, وكيفية التاأكدمن تقدمه على طريق 
النج���اح. تت�سمن اخلط���ة اال�سرتاتيجية جممل اخلطة الوطني���ة للأعمال املتعلق���ة باالألغام )MAP(. من 
الطبيع���ي اأن يكون للمنظمات الفردية التي تعمل �سمن الربامج خططها العملية اخلا�سة بها,ومبا يتفق 

مع اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية ال�ساملة.
ميكن اأن يتم التخطيط اال�سرتاتيجي ب�سكل جيد اأو اإنه ميكن اأن يتم ب�سكل �سعيف. ومن اأجل احل�سول 
على القيمة احلقيقية للتخطيط اال�سرتاتيجي ال بد من اأن ينفذ ب�سرامة ومو�سوعية وم�ساركة اأ�سحاب 
العلقة امللئمني. عندما يتم التخطيط اال�سرتاتيجي بطريقة �سطحية, اأو عندما ال ينخرط امل�ساركون 
يف عملي���ة التخطي���ط اال�سرتاتيجي ب�سكل �سحيح وبالتزام حقيقي فاإنه ال يوؤدي اإىل �سيء مفيد.اخلطط 
اال�سرتاتيجية ال�سعيفة تو�سع على الرفوف اأو يف عمق اخلزائن ويتم جتاهلها حتى موعد اإعداد الن�سخة 

اللحقة.
ميك���ن تطبي���ق اأ�ساليب اإدارة اجلودة املعيارية يف عملية التخطيط وميكن اأن تكون مفيدة لتح�سني نوعية 

التخطيط وتقدمي اإطار عمل للمخططني.

الف�سل االأول12
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2.1  نطاق وغر�ض التخطيط اال�سرتاتيجي
الغر����ض من عملية التخطي���ط اال�سرتاتيجي هو تقدمي خطة ا�سرتاتيجي���ة منا�سبة, عملية ومقبولة, من 

قبل اأ�سحاب العلقة الرئي�سيني وتعك�ض كل جوانب االأعمال املتعلقة باالألغام يف الربنامج الوطني.

فعل���ى �سبيل املثال ويف درا�سة ملركز جنيف يف طاجاك�ستان مت ملحظة اأن اأحد اأوجه الق�سور الرئي�سية 
يف اخلطة اال�سرتاتيجية اأنهاتركز كثريًا على )TMAC(املركز الطاجيكي للأعمال املتعلقة باالألغام.2

على اخلطة اأن تعك�ض لي�ض فقط امل�سائل املتعلقة مبخرجات اخلطة الوطنية للأعمال املتعلقة )MAP( ولكن 
عليه���ا اأي�سًا اعتب���ار اأهمية االأعمال والنتائج واملخرجات املرغوبة للأعم���ال التي مت اإدراجها يف اخلطة 

الوطنية للأعمال املتعلقة )MAP(  وكذلك فعالية وكفاءة اإعداد الربنامج والتن�سيق وتبادل املعلومات.

تق���دم اخلطة اأي�س���ًا اإر�س���ادات للم�سغلني وحتافظ عل���ى ثقة االأط���راف ذوي العلق���ة يف االجتاه العام 
للربنامج وت�سكل نقطة مرجعية للتمويل لدعم اأن�سطة الربامج.

يظهر التخطيط اال�سرتاتيجي م�ستوى اأعلى من االأ�سئلة املتعلقة بالغر�ض واالأهداف وكيفية حتقيقها وال 
تت�سمن عادة تخطيطًا مف�سًل للعمليات الفردية اأو املواقع, وال تت�سمن اأي املهام اأكرث اأولوية من االآخر.
وعل���ى اأية حال فاإنها من املمكن اأن ت�س���ف املعايريوال�سيا�سات الواجب تطبيقها عندما يتم اتخاذ قرار 

حول االأولويات.

يت�سمن نطاق وفوائد عملية التخطيط اال�سرتاتيجي الكامل ما يلي:
•   تعك����ض احتياجات ووجهات النظ���ر واالأولويات للمجموعات املتنوعة م���ن اأ�سحاب العلقة وبناء 

توافق االآراء حول مكان تنفيذ الربنامج.
•   تعري���ف الغر�ض والروؤية من الربامج, حتدد بو�سوح ما ينفذه الربنامج )وما ال ينفذه(, وي�سف 

كيف يرى الو�سع يف امل�ستقبل كنتيجة لتنفيذ هذه االأن�سطة.
•   و�سع وتو�سيل اأهداف وغايات واقعية ومو�سوعية لتحقيق الروؤيا �سمن فرتة زمنية حمددة وقابلة 

للتحقيق يف اإطار زمني.
•   و�سف الطرق الواجب اعتمادها يف ال�سعي لتحقيق كل هدف.

•   حتديد خطط العمل فيما يتعلق بكل نهج وت�سجيع امل�سوؤولني على تبنيها.
•   حتدي���د االأطراف ذوي العلقة, وحتديد امل�سوؤولي���ات خلل عملية تنفيذ اال�سرتاتيجية والرتكيز 

على موارد الربنامج ح�سب االأولويات الرئي�سية.

2التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي يف برامج االأعم���ال املتعلقة باالألغ���ام: طاجيك�ستان)مركز جنيف ال���دويل الأن�سطة اإزالة 
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FIGURE 1 THE STRATEGIC PLANNING CYCLE
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• specifying the funds required to carry out the work;

• providing a baseline and specifying how the strategy will be  
monitored and evaluated;

• agreeing on future reviews and updates of the strategy in light  
of the results of monitoring and evaluation;

• identifying and solving major problems and challenges facing  
the programme; and

• compiling and agreeing the strategy.

•   حتديد االأموال املطلوبة ال�ستمرار تنفيذ العمل.
•   توفري خط االأ�سا�ض و حتديد كيفية مراقبة اال�سرتاتيجية وتقييمها .

"•   االتف���اق عل���ى اآلي���ة مراجع���ة وحتدي���ث اال�سرتاتيجي���ة عل���ى  �س���وء نتائ���ج املراقب���ة 
و التقييم.

•   حتديد وحل امل�سكلت والتحديات الرئي�سية التي تواجه الربنامج.
•   التجميع و االتفاق على اال�سرتاتيجية .

دورة التخطي��ط اال�س��رتاتي�جي �شكل رقم 1

متطلبات وطلبات واأولويات و�سيا�سات اأ�سحاب امل�سلحة واالأطراف املعنية

ر�سا اأ�سحاب امل�سلحة واالأطراف املعنية
الت�سحيح
  واال�سارة 
والتو�سية 

االتفاق ون�سر 
وتعميم اخلطة 
اال�سرتاتيجية 

حتديد 
االأهداف 
والغايات 
واملقا�سد

تقدمي 
املخرجات 

وحتقيق النتائج 

تنفيذ اخلطة 
اال�سرتاتيجية

فهم ال�سياق

تطوير اخلطة 
اال�سرتاتيجية 

مراقبة وتقييم 
وحت�سني اخلطة 

اال�سرتاتيجية



يف جمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية تبني اأن "ت�سجي���ع اأطراف املعار�سة للم�سارك���ة يف عملية التخطيط 
م���ع احلكومة على م�ستوياته���ا كافًة ي�ساعد يف حت�سني جودة عملية التخطيط وجهود التنفيذ امل�ستقبلية. 
ه���ذا يحت���اج اإىل اأن يتم ذلك يف اإطار مب���ادرات التخطيط الر�سمية التي ت�سمل تل���ك امل�ستويات االأدنى 
م���ن احلكومة, ومن خلل علقة اأقل ر�سمية وتب���ادل م�ستمر للمعلومات والذي ير�سم ملمح التخطيط 

امل�ستقبلي وي�سمن ا�ستمرارية دعم ال�سلطات املحلية". 3

3.1 عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ال�سامل

يب���ني ال�سكل 1 كيف اأن التخطيط اال�سرتاتيجي يهت���م مبعاجلة الق�سايا التي تبقى ذات اأهمية مع مرور 
الوقت. وعادة ال يهتم باالأحداث التي حت�سل ملرة واحدة اأو الربامج ق�سرية املدى. على هذا النحو فاإنه 

يج�سد تطبيق مبداأ اإدارة اجلودة االأ�سا�سي للتح�سني امل�ستمر.

يجب اأن ي�ستند التفكري والتخطيط اال�سرتاتيجيان اإىل فهم ال�سياق والذي من خلله يتم حتديد مواقع 
االأن�سطة. اخلطوة االأوىل من عملية التخطيط - فهم ال�سياق – هواأمر �سروري. ويتحقق من خلل فهم 

وو�سف وحتليل ال�سياق لتطوير ا�سرتاتيجية منا�سبة وجمدية ومقبولة.

يتطلب تطوير اال�سرتاتيجية حتديدًا وا�سحًا للم�سوؤوليات, وكذلك م�ساركة اأ�سحاب العلقة الرئي�سيني. 
وحتت���اج اخلطة لكي تكون مقبول���ة ومتفقًا عليها من قبل االأطراف ذوي العلقة اأن تكون قابلة للتطبيق, 

وتلبي احتياجات امل�ستفيدين.

تق���ع م�سوؤولي���ة تنفيذ اال�سرتاتيجية ب�سكل عام على عاتق االأفراد الذي���ن يعملون يف املنظمات والوكاالت 
وكذل���ك ال�سلط���ة الوطني���ة للأعمال املتعلق���ة باالألغام )NMAA(, ويت���م العمل وفقًا للمعاي���ري وال�سيا�سات 
القائم���ة و�سعيًا لتحقيق االأهداف والغايات. اإن اإدامة وا�ستخ���دام نظام فعال الإدارة املعلومات )IMS( هي 
م�ساأل���ة �سرورية ل�سم���ان ا�ستمرارية اطلع االأط���راف ذوي العلقة على تقدم العم���ل وت�سمح مبراقبة 

العمليات للتاأكد من اأنها منا�سبة وفعالة وتعمل بفعالية.

م���ن امله���م اأن يكون وا�سحًا اأن نظام اإدارة املعلومات )IMS( يتكون م���ن اأكرث من اأداة برجمية, مثل نظام 
اإدارة املعلومات للأعمال املتعلقة باالألغام )IMSMA(, بداًل من ذلك فاإنه اأي�سًا يغطي نظامًا كامًل لتحديد 
متطلب���ات املعلوم���ات وجمعها والتحقق من �سحتها وحتليل البيانات واإر�س���ال التقارير وعمل ات�سال مع 

مفاهيم اأو�سع من م�سادر املعرفة. 
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3التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: جمهورية الكونغو الدميقراطية )مركز جنيف الدويل 
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ت�ستخ���دم املعلوم���ات التي وردت من خلل �سب���كات التقارير ومن خلل املراقب���ة والتقييم لقيا�ض مدى 
التقدم يف اال�سرتاتيجية وحتديد الظروف اجلديدة اأو املتغرية التي قد تربر تغيري يف اال�سرتاتيجية. يف 
حني ال ينبغي عمومًا اأن تتغري اخلطط اال�سرتاتيجية على فرتات ق�سرية, فهي تتطلب مراجعة, اإذا لزم 

االأمر, ويتم تعديلها لتعك�ض التغريات يف ال�سياق املحيط بها.
يت�سمن التخطيط اال�سرتاتيج���ي احلاجة اإىل تفوي�ض امل�سوؤوليات وال�سلطات اإىل م�ستويات اإدارية اأدنى 
منا�سب���ة م���ع االحتفاظ بال�سيطرة على االجت���اه العام لربنامج التخطي���ط اال�سرتاتيجي الفعال يت�سمن 

تو�سيح ما هو املتوقع عمله؟ومن قبل من؟

4.1  مراحل الربنامج الوطني للأعمال املتعلقة باالألغام
يعت���رب التخطي���ط اال�سرتاتيجي �سروريًا جلمي���ع مراحل دورة حي���اة برنامج االأعم���ال املتعلقة باالألغام 
وذل���ك ب�سبب تغري وتطور ال�سياق وظهور معيقات وم�ستجدات خلل وقت �سري برنامج املراحل النمطية 

املرتبطة ب�سري الربنامج والتي تت�سمن ما يلي:

•   النزاع
•   الت�سوية الفورية للو�سع بعد النزاع

•   اإعادة البناء
•   التطوير

•   التحول/واالإدامة الإظهار م�سكلة اخلطر املتبقي

دلي���ل للأعمال املتعلقة باالألغ���ام )GICHD 2014( يت�سمن تفا�سيل اإ�سافية ع���ن املراحل النمطية املرتبطة 
ب�سري الربنامج. من املحتمل اأن يختلف نطاق عملية التخطيط اال�سرتاتيجي مع مرور الوقت.

اأمثلة على خطط وطنية للأعمال املتعلقة باالألغام
الروؤية

جمهوري���ة الو الدميقراطية ال�سعبية: الروؤية التي تعتمد عليها ه���ذه اال�سرتاتيجية هي "جمهورية الو 
الدميقراطي���ة ال�سعبي���ة خالية من خطر الذخائر غري املنفجرة, بحي���ث يعي�ض اجلميع يف بيئة اآمنة, 
وي�ساهم���ون يف التنمية, ويتم دمج �سحايا الذخائر غ���ري املنفجرة ب�سكل كامل يف جمتمعاتهم وتلبية 

كامل احتياجاتهم".
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عندم���ا يتم تطوير خطة ا�سرتاتيجية الأول مرة )عندما يت���م اأواًل و�سع اخلطة الوطنية للأعمال املتعلقة 
باالألغ���ام على �سبي���ل املثال( يتطلب ذلك بل �سك االهتمام الكامل والدقي���ق بكل جوانب اال�سرتاتيجية. 
يج���ب على التخطيط اأن يعك�ض واقع احلال م���ا بعد ال�سراع, واإذا كان منا�سبًا تعلم الدرو�ض من جتارب 

البلدان االأخرى.
يف موزامبيق, يف البداية اإعداد خطة االأعمال املتعلقة باالألغام, تبني اأن املوؤ�س�سات الوطنية كانت �سعيفة 
واأن العامل���ني يف جمال اأعمال االألغام وال�س���ركاء املانحني و�سعوا االأولويات باال�ستناد اإىل حد كبري على 

جنوب ال�سودان: اإن الروؤية الواردة يف هذه اخلطة اال�سرتاتيجية 2012 -2016 تتوافق مع الهدف 
يتمتع  واملتفجرات من خملفات احلرب, بحيث  االأر�سية  االألغام  ال�سودان خالية من خطر  "جنوب 
يف  بامل�ساواة  واالإناث  الذكور  من  احلرب  خملفات  من  واملتفجرات  االأر�سية  االألغام  �سحايا  جميع 
احل�سول على امل�ساعدة واخلدمات ويندجموا ب�سكل كامل يف املجتمع, وحيث ي�ساهم برنامج اإزالة 

االألغام اإىل اعتماد ال�سلوكيات االأكرث اأمنا, واإىل خلق بيئة اآمنة ت�ساعد على التنمية".

الأهداف
طاجيك�ست���ان: اإن حكوم���ة طاجيك�ستان يف و�س���ع ميكنها من االمتث���ال اللتزاماته���ا الدولية املتعلقة 

باالألغام االأر�سية واملتفجرات من خملفات احلرب.
طاجيك�ست���ان: جميع �سحايا االألغام من الفتيان والفتيات والرج���ال والن�ساء, لديهم فر�ض مت�ساوية 
ومنا�سبة الإعادة التاأهيل الطبي والبدين الكايف  والدعم النف�سي  واالجتماعي وكذلك تلقي امل�ساعدة 

يف جمال التنمية االجتماعية واالقت�سادية والقانونية.
�سريلن���كا: اإن�ساء واإدامة هي���اكل موؤ�س�سية فعالة للتنفيذ والتن�سي���ق وال�سيطرة على برنامج االأعمال 

املتعلقة باالألغام يف �سريل نكا.

الغايات
جن���وب ال�س���ودان: مت و�سع واعتماد جمي���ع الت�سريعات الوطني���ة اللزمة املتعلق���ة باالأن�سطة املتعلقة 

باالألغام من قبل حكومة جنوب ال�سودان والربملان.
جمهوري���ة الو الدميقراطية ال�سعبية: تقليل عدد �سحايا الذخائر غري املنفجرة من 300 اإىل اأقل من 

75 يف العام.
جنوب ال�سودان: تخفي�ض عدد ال�سحايا اجلديدة االألغام االأر�سية واملتفجرات من خملفات احلروب 

اجلديدة يف جنوب ال�سودان بحلول عام 2016 من خلل تقدمي خدمات التوعية من اأخطار
االألغام.
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تقيي���م احتياجاتهم اخلا�سة. ولكن مع م���رور الوقت تغري الو�سع واأ�سبح���ت م�سوؤولية حتديد االأولويات 
م�سوؤولية مركزية.4

بداي���ة عندما يتم تاأ�سي�ض الربنامج ب�سكل جيد, فاإن عملي���ة املراجعة ال�سنوية قد تركز فقط على بع�ض 
العنا�س���ر )مث���ل خطط عمل حمددة(. قد يكون من املنا�سب اإج���راء تخطيط ا�سرتاتيجي �سامل عندما 
يكون هناك تغيري جوهري يف طبيعة ما يقوم به الربنامج, اأو يف نطاق اأن�سطته. فمثًل اإذا كان الربنامج 

يركز على اإزالة االألغام االأر�سية واأعطي م�سوؤوليات جديدة تتعلق باإدارة املخزون.

 1.5   اإن�ساء ال�سياق وجمع مدخلت االأطراف 
ذوي العلقة

تتك���ون وظيفة خطط االأعمال املتعلقة باالألغام يف ال�سياق العام للتخطيط من عنا�سر داخلية وخارجية. 
والبد للخطة اال�سرتاتيجية اأن تعك�ض تاأثريات كل ال�سياقني اإذا كان لها اأن تكون:

•   منا�سبة )يف �سوء الظروف واحلاالت ال�سائدة(.
•   قابلة للتطبيق )يف حدود املوارد املتاحة, والقدرات واالإمكانات(.

•   ومقبولة للأطراف ذوي العلقة )مبا يتفق مع توقعاتهم, �سيا�ساتهم ومواقفهم(.
ت�سجع عمليات التخطيط ال�ساملة على امل�ساركة وتعزيز دقة وثائق التخطيط.5

ال�شياق اخلارجي
•   يت�سمن ال�سياق اخلارجي للربنامج:

•   العوام���ل االجتماعي���ة والثقافي���ة مبا يف ذل���ك االختلفات العرقي���ة والديني���ة والثقافية املحلية 
والوطنية واالإقليمية.

•   البيئة ال�سيا�سية والقانونية والتنظيمية.
•   االلتزام���ات جت���اه املعاه���دات الدولية )معاه���دة حظر األغ���ام �سد االأف���راد, اتفاقي���ة الذخائر 
العنقودي���ة, اتفاقي���ة حظ���ر اأو تقيي���د ا�ستعمال اأ�سلح���ة تقليدية معين���ة, حق���وق االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة, قرارات جمل�ض االأمن الدويل, وخطط العمل )قرطاجة وفينتيان( اإلخ(.
•   االأهداف االإمنائية للألفية.

4التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: موزمبيق )مركز جنيف الدويل الأن�سطة اإزالة االلغام 

)GICHD 2014 للأغرا�ض االإن�سانية
5التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: موزمبيق )مركز جنيف الدويل الأن�سطة اإزالة االلغام 

)GICHD 2014 للأغرا�ض االإن�سانية



19 الف�سل االأول

•   ا�سرتاتيجيات احلكومة الوطنية القائمة )ا�سرتاتيجية احلد من الفقر على �سبيل املثال(. 
•   العوامل املالية والتكنولوجية واالقت�سادية.

•   البيئة الطبيعية.
•   التاأثريات والتوقعات الدولية. 

•   العلقات مع ت�سورات وقيم واالأطراف ذوي العلقة اخلارجيني.1

يج���ب اأن تكون اخلطة اال�سرتاتيجي���ة ملئمة للمعايري احل�سارية واملمار�سات والتوقعات يف الدولة, ويف 
بع�ض احلاالت, خمتلف املناطق وال�سكان الذين لديهم اهتمام يف اأداء الربنامج. يجب اأن تكون اخلطة 
اال�سرتاتيجي���ة مت�سقة مع التوقع���ات ال�سيا�سية, ومتوافقة م���ع القوانني والتعليمات املعم���ول بها, وقابلة 
للتطبي���ق يف ظل التحديات املالي���ة والتكنولوجية واالقت�سادية االأخرى. وعل���ى �سبيل املثال يف جمهورية 
الو الدميقراطي���ة ال�سعبي���ة مت تعمي���م م�سكلة الذخائ���ر غري املنفجرة لتك���ون رئي�سية يف خط���ة التنمية 

االقت�سادية واالجتماعية الوطنية.6

يتوجب على اخلطة اال�سرتاتيجية اأن تعك�ض التوقعات والتاأثريات الدولية على نطاق وا�سع. هذا ال يرتبط 
فق���ط بالتاأثري على العلق���ة مع اجلهات املانحة اخلارجي���ة, ولكن اأي�سًا يرتب���ط بالتاأثري على الطريقة 
الت���ي �سيت���م النظر فيها اإىل الربنامج عامليًا كموؤ�سر لتطلعات وتوقعات البلد املت�سرر والتزاماته يف بنود 

القانون االإن�ساين الدويل.

التمكني والقدرة يف �سياق التخطيط اال�سرتاتيجي
هن���اك جمموعة م���ن العوامل ال�سيا�سي���ة واالقت�سادي���ة واالجتماعية والعملية حتدد فيم���ا اإذا كانت 
اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية للأعمال املتعلقة باالألغام قابلة للتنفيذ بكفاءة وفعالية. وهذه العوامل 

ت�سمل:
•   االأم���ن: ا�ستم���رار ال�س���راع يعيق اأو مين���ع تنفيذ اخلطة, كذل���ك االأعمال االإرهابي���ة وارتفاع 

م�ستويات اجلرمية اأو الف�ساد.
•   االإرادة ال�سيا�سي���ة: �سوف تعاين برام���ج االأعمال املتعلقة باالألغام من عرقلة اإن مل يكن هناك 
ثقة بالربنامج, ومل يكن مفهومًا من خارجه, اأي ال ينجح الربنامج ما مل يحَظ بدعم �سيا�سي 

رفيع امل�ستوى.
•   القي���ادة: �س���وف يظهر االرتباك وال�س���راع اإذا كان ل���دى االأطراف املختلف���ة واجلهات ذات 

العلقة بالربنامج اأولويات اأو ت�سورات متباينة اأو فهم خمتلف للخطة اال�سرتاتيجية.

6التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية )مركز جنيف الدويل 
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اإن االلتزام مبتطلبات املعاهدات - مثًل عندما يجب تقدمي طلب التمديد التزامًا باملادة 5 من معاهدة 
حظ���ر األغ���ام �سد االأف���راد )APMBC( - ميك���ن اأن يكون ه���ذا االلتزام عام���ًل مهمًا يف تن�سي���ط عمليات 
التخطيط واإ�سراك البريوقراطية الوطنية بطريقة تب�سط متطلبات اجلهات املانحة اأو اأن امل�سروع  ف�سل 

يف حتقيق ذلك.7

مث���ل اأي ن�س���اط اآخ���ر ف���اإن االأعم���ال املتعلق���ة باالألغ���ام تخ�س���ع ملجموعة م���ن االجتاه���ات والتطورات 
واالأف���كار واملمار�س���ات اجلي���دة. القطاع هو يف ح���دِّ ذاته يخ�سع ملب���ادئ التح�سني امل�ستم���ر. يجب على 
املخطط���ني اال�سرتاتيجي���ني اغتن���ام فر�سة االط���لع على الدرو����ض امل�ستف���ادة من البل���دان املت�سررة 
 االأخ���رى, وكذل���ك ا�ستخ���دام تقييم اخلط���ط ال�سابقة, ودجمه���ا يف كل من عملي���ة التخطيط وحمتوى 

اخلطة. 

•   التموي���ل: توف���ر االأموال يعترب متطلب���ًا لدفع رواتب العاملني, و�س���راء وت�سغيل املعدات واإدامة 
النظام ل�سمان ا�ستمرارية برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام.

•   ال�سفافي���ة: ت�سمن ال�سفافية اأن �سناع الق���رار يح�سلون على معلومات �سادقة ودقيقة عندما 
يحتاجون اإليها, مما ي�ساعدهم على اتخاذ القرارات ال�سحيحة واحلفاظ على ثقة االأطراف 

ذوي العلقة يف الربنامج.
•   ال�سيط���رة على الف�ساد: الف�ساد غالب���ًا ما ينطوي على ا�ستخدام احلوافز الإقناع �سناع القرار 
باتخ���اذ القرارات التي لي�ست هي االأكرث فعالي���ة وكفاءة ومبا يتفق مع اأهداف وغايات اخلطة 
اال�سرتاتيجي���ة, يوؤدي اإىل ت���اآكل التنفيذ الفعال لل�سرتاتيجية, ويقلل م���ن موثوقية املعلومات 

ويقو�ض الثقة بني االأطراف ذوي العلقة.
•   اإدارة املعلوم���ات واالت�س���االت: ي�سمن نظ���ام اإدارة املعلومات ال�سام���ل والذي ميكن االعتماد 
عليه ويت�سف باإمكانية الو�سول اإىل البيانات ب�سفافية, ي�سمن هذا النظام اأن برنامج االأعمال 
املتعلق���ة باالألغام ين�سر معلومات دقيقة ويتلق���ى بالتف�سيل الطلبات واملتطلبات والرغبات من 

احلكومة واجلهات املانحة وامل�ستفيدين وامل�سغلني وذوي العلقة االآخرين.
•   املطالب���ات القانوني���ة والثقة: اإن وجود نهج وا�سح وثابت وموث���وق لدى الربنامج للإجابة عن 
االأ�سئلة املتعلقة باالأخطار املتبقية واملطالبات القانونية يعترب من اأهم عنا�سر قوة اأي برنامج 
من برامج االأعمال املتعلقة باالألغام, وتعطي �سناع القرار ثقة التخاذ قرارات فعالة ومنا�سبة.
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ال�شياق الداخلي

ال�سي���اق الداخل���ي لربنامج االأعمال املتعلق باالألغام قد يكون مت�ساب���كًا, مع عدد من الوزارات احلكومية 
وال���وكاالت واالإدارات ذات امل�سلح���ة يف هيكله���ا واأدائه���ا وكذل���ك العاملني واملنظمات غ���ري احلكومية 

واملطورين التجاريني, املمثلني ال�سيا�سيني املحليني وجمموعات امل�سالح.

العنا�سر الرئي�سية يف ال�سياق الداخلي للربنامج تت�سمن ما يلي:

•   االإدارة احلكومية - كيفية اإدارتها؟, من هو امل�سوؤول؟.
•   الهيكل املوؤ�س�ساتي - االأدوار وامل�سوؤوليات والعلقات.

•   ال�سيا�سات الداخلية.
•   القدرات واملوارد واملعرفة.

•   نظام واإجراءات اإدارة املعلومات ونظام تدفق املعلومات وعمليات اتخاذ القرار.
•   العلقات مع اأ�سحاب العلقة املحليني وت�سوراتهم.

•   املعايري واالإر�سادات املعتمدة يف الربنامج. 
•   العقود ومذكرات التفاهم وعلقات املعرفة االأخرى.

يت���م ت�سليط ال�سوء على اأهمية املعلومات واإدارتها يف جميع مراحل عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي من 
خ���لل ملحظ���ة اأن "العن�سر االأ�سا�سي يف تط���ور عملية التخطيط اال�سرتاتيج���ي يف موزمبيق يعود اإىل 

ملكية واإدارة معلومات االأعمال املتعلقة باالألغام" 8

اأدوات التحليل

8التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: موزمبيق )مركز جنيف الدويل الأن�سطة اإزالة االألغام 
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)SWOT( حتليل نقاط القوة وال�سعف والفر�ض والتهديد
يت���م ا�ستخدام حتليل SWOT االأ�سا�سي لتحديد نقاط القوة وال�سع���ف والفر�ض والتهديدات املرتبطة 

بالربنامج. 
حتلي���ل SWOT املتق���دم يثري اأ�سئل���ة اأ�سا�سية حول العلقة ب���ني القوة وال�سعف والفر����ض والتهديدات 
للم�ساعدة يف اإثراء عملية التخطيط على الرغم من اأنه ُي�ستخدم على نطاق وا�سع النهج يف ال�سياقات 
التجاري���ة, اإال اأنه يطبق املبادئ االأ�سا�سية نف�سه���ا للظروف التي يواجهها املخططون اال�سرتاتيجيون 

يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام.



هناك جمموعة من االأدوات املتوفرة للم�ساعدة يف حتليل ال�سياق الداخلي واخلارجي وت�سمل ما يلي: 

•   SWOT - نقاط القوة وال�سعف والفر�ض والتهديدات. 
"•   PEST - العوام���ل ال�سيا�سي���ة, واالقت�سادي���ة, واالجتماعي���ة, والتكنولوجية )غالب���ًا ما متتد اإىل

PESTLE , وتعني اجلوانب القانونية والبيئية( 

•   التحليل اخلا�ض باأ�سحاب العلقة بالربنامج. 
•   �سبكة اأ�سحاب ال�سلطة واملنفعة. 

•   دوائر اأ�سحاب املنفعة. 

واله���دف من كل ه���ذه االأدوات هو تقدمي و�سف للعوام���ل املختلفة التي توؤثر عل���ى املنظمة اأو الربنامج, 
وم�ساعدة املخططني واملديرين على حتديد االجتاهات والعلقات واالأولويات �سمن بيئة مت�سابكة. 
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• specifying the funds required to carry out the work;

• providing a baseline and specifying how the strategy will be  
monitored and evaluated;

• agreeing on future reviews and updates of the strategy in light  
of the results of monitoring and evaluation;

• identifying and solving major problems and challenges facing  
the programme; and

• compiling and agreeing the strategy.
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كل اأداة له���ا مزاياها وعيوبها, وهناك ك���مٌّ هائٌل من املواد املتاحة يف الكتب وعلى �سبكة االإنرتنت ت�سرح 
كيفية اال�ستفادة املثلى منها )مثل ويكيبيديا التي لديها اأو�ساف لكل اأداة(.

تداخالت اأ�شحاب املنفعة
تختلف تداخلت بع�ض اأ�سحاب املنفعة بالربامج الفردية ولكنها تقع يف مناطق مت�سابهة كما هو مو�سح 

يف ال�سكل 2 اأدناه.

 

 

 

 

 

 

الهيكل املوؤ�س�سي لربنامج االأعمال املتعلقة باالألغام �شكل رقم 2

البيئة الدولية

املنطقة اخلا�شة املنطقة اخلا�شة بال�شوق
باملجتمعات املحلية

املنطقة اخلا�شة باحلكومة

 االأمم املتحدة, موؤ�س�سات
 التمويل الدولية, منظمات 

اأعمال االألغام املتخ�س�سة, 
املوؤ�س�سات الدولية لقيا�ض االأداء

عمليات ال�سلطة الوطنية 
للأعمال املتعلقة باالألغام ومركز 

االأعمال املتعلقة باالألغام
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ال�سلطة املجتمعية, �سكان 
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وزارتي املالية والتخطيط, 

حكومات االأقاليم 
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• specifying the funds required to carry out the work;

• providing a baseline and specifying how the strategy will be  
monitored and evaluated;

• agreeing on future reviews and updates of the strategy in light  
of the results of monitoring and evaluation;

• identifying and solving major problems and challenges facing  
the programme; and

• compiling and agreeing the strategy.



تت�سم���ن بنية معظم برامج االأعم���ال املتعلقة باالألغام خم�سًا من "املناط���ق الرئي�سة اخلا�سة باالأطراف 
ذوي العلقة".

•    املنطقة اخلا�سة باالأعمال املتعلقة باالألغام, وت�سمل ال�سلطات والهيئات والعاملني يف هذا املجال 
واملعنيني مبا�سرة باالأعمال املتعلقة باالألغام.

•    املنطق���ة اخلا�س���ة باحلكومة - خمتل���ف ال���وزارات واالإدارات التي لها علق���ة باالأعمال املتعلقة 
باالألغام  . يف كثري من االأحيان يتم تقدمي اأع�ساء لل�سلطة الوطنية للأعمال املتعلقة باالألغام.

•    املنطق���ة اخلا�س���ة باملجتمع���ات املحلية - مب���ا يف ذلك ال�سلط���ات املحلية واملنظم���ات, وال�سكان 
واملتاأثرون, ال �سيما الن�ساء واالأطفال. 

•    املنطقة اخلا�سة بال�سوق – وت�سمل مقدمي خدمات وعملء املنظمات التجارية للأعمال املتعلقة 
باالألغام, مثل النفط والغاز, والهند�سة املدنية و�سركات التعدين.

•    ال�ساح���ة الدولية - اجلهات املانحة الثنائي���ة واملتعددة االأطراف ووكاالت االإغاثة واالأمم املتحدة 
واملوؤ�س�سات الدولية.

مدخ���لت االأط���راف ذوي العلق���ة ميك���ن جمعها م���ن خ���لل االجتماع���ات واال�ستبيان���ات ومناق�سات 
جمموع���ات الرتكيز وكذلك مراجعة خطط و�سيا�سات املنظمات االأخ���رى. اأدوات حتليل االأطراف ذوي 
العلق���ة ت�ساعد املخططني اال�سرتاتيجيني يف الرتكيز على م�سال���ح وطلبات وتوقعات اأ�سحاب العلقة 

وكذلك امل�ساعدة يف حتديد االأولويات.

6.1 مراعاة الفوارق بني اجلن�سني والتنوع.
يتطل���ب التخطيط اال�سرتاتيج���ي فهمًا وا�سحًا الحتياج���ات واأولويات خمتلف االأط���راف ذوي العلقة, 
وتو�سيح ما ميكن حتقيقه يف ظل قيود املوارد والقدرات وحتديد االأهداف والغايات املنا�سبة. من املمكن 
فق���ط الو�سول اإىل فهم �سحي���ح للحتياجات واالأولويات يف اأية جمموعة م���ن ال�سكان اإذا متت مراعاة 

الفوارق بني اجلن�سني والتنوع وحتليلها ودجمها ب�سكل كامل.

يج���ب اأن تعك����ض عملية التخطيط اال�سرتاتيج���ي احتياجات واأولويات كل املجموع���ات من حيث اجلن�ض 
والعم���ر, مع اأخذ التنوع بعني االعتب���ار, مبا يف ذلك االحتياجات املحددة للجماع���ات العرقية املختلفة, 
واالأ�سخا����ض ذوو االإعاق���ة, والق�سايا االجتماعي���ة واالقت�سادية وغريها. لتحقي���ق ذلك, من ال�سروري 
اأن تنعك����ض ق�ساي���ا امل�ساواة بني اجلن�سني والتنوع من قبل خمتلف اجلهات ذات العلقة التي ت�سارك يف 
تطوير اخلطة اال�سرتاتيجية. قد تكون هناك حاجة اأي�سًا اإىل �سمان اأن يتم حتويل الوثائق ذات ال�سلة 

اإىل لغات خمتلفة.

الف�سل االأول24
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تطوير اخلطة اال�سرتاتيجية هي يف حد ذاتها فر�سة مهمة لدمج ال�سيا�سات واملبادئ التوجيهية الدولية 
والوطني���ة ال�ساملة على اأ�سا�ض مراع���اة الفوارق بني اجلن�سني والتنوع. كما ت�سم���ح اأي�سًا بو�سع اأهداف 
وغاي���ات تبني لل�سلط���ات والوكاالت والعامل���ني يف هذا املجال ب���اأن ي�سمنوا اأنه مت مراع���اة الفوارق بني 

اجلن�سني والتنوع داخل الهياكل التنظيمية العملياتية اخلا�سة بهم, وخلل املمار�سات والعمليات.

يتطل���ب التنفيذ الناج���ح الأي ا�سرتاتيجية للأعمال املتعلقة باالألغام نهجًا فّع���ااًل لتحديد وتلبية ومراعاة 
االأولوي���ات واالحتياجات املختلف���ة للن�ساء والفتيات والفتيان والرج���ال املتاأثرين من خمتلف اجلماعات 
العرقية والدينية. اأهمية مراعاة الفوارق بني اجلن�سني والتنوع اأثناء عمليات التخطيط والتنفيذ, وخلل 
عملي���ات املراقب���ة والتقييم, ال ميكن اأن يك���ون مبالغًا فيها. حيث ينبغي اأن تنعك����ض هذه الق�سايا �سمن 

اال�سرتاتيجية نف�سها, واملراقبة واملراجعة اللحقة.9

7.1  حتديد االأهداف والغايات واالأهداف غري امل�سمونة النتائج

ت�س���ف روؤية واأهداف الربنامج الهدف العام والتطلعات لهذا الربنامج باأنها تزود اجلهات املعنية بفهم 
وا�سح حول اأين ت�سري املنظمة, وب�سفة عامة, وكيف ترغب للو�سول اإىل هناك؟

االأه���داف التي تتناول تطلعات طويلة االأجل وت�سف اإطارًا عاّم���ًا اأو�سَع, والتي �سمنها يتم و�سع اأهداف 
اأكرث حتديدًا.

اأهداف وغايات مراعاة الفوارق بني اجلن�سني والتنوع 
»كل �سحاي���ا االألغ���ام الفتيان والفتيات والرج���ال والن�ساء, يتمتعون بحق امل�س���اواة يف احل�سول على 
اإع���ادة التاأهيل الطبي والبدين املنا�سب والدعم النف�سي واالجتماعي, وكذلك يف التنمية االجتماعية 

واالقت�سادية وامل�ساعدة القانونية« طاجاك�ستان.

» الدعوة اإىل احرتام قواعد القانون الدويل االإن�ساين, وال�سّيما فيما يتعلق باتفاقية حظر االألغام 
امل�سادة للأفراد واتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة«. �سريلنكا.

9م�سادر ملعلومات ا�سافية  حول مو�سوع الفوارق والتنوع بني اجلن�سني ممكن اأن جتدها يف دليل االأمم املتحدة لنوع 

اجلن�ض )UNSCR( 1325 , وكذلك يف دليل نوع اجلن�ض يف االأعمال املتعلقة باالألغام )GMAP( على املوقع االإلكرتوين: 
. www.gmap.ch
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يج���ب اأن تكون الغايات دائم���ا مت�سقة مع االأهداف, لكنها عادة ما تكون اأك���رث حتديدًا وتظهر اجلوانب 
املتو�سطة اإىل ق�سرية االأجل يف الربنامج. فهي اأكرث فائدة عندما ُتظهر خم�ض خ�سائ�ض هي: 

•   حمددة
•   قابلة للقيا�ض

•   ممكنة التحقيق 
•   ملئمة

•   وقتية )مرتبطة بزمن(

تكون االأهداف عادة اأدوات لقيا�ض التقدم )موؤ�سرات( نحو حتقيق االأهداف. 

»جع���ل بلدنا خالية م���ن االألغام االأر�سية« قد يكون الهدف. و«حترير 23 م���ن مناطق اخلطر امل�ستبه بها 
خلل االثني ع�سر �سهرًا املقبلة« هو الغاية, و«تطهري 10,000 مرت مربع �سهريًا« هو الهدف غري م�سمون 
التحق���ق. االأه���داف ت�سمح للمديرين مبراقبة التقدم املحرز نحو حتقي���ق الغايات التي ت�سهم يف حتقيق 

االأهداف. 

ينبغ���ي اإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة يف حتديد االأهداف ل�سمان اأن تكون منا�سبة لهذا الربنامج وال�سياق, 
وقابل���ة للتطبي���ق يف �س���وء املوارد املتاح���ة والق���درات وامليزانيات, وتك���ون مقبولة ل���دى االأطراف ذوي 
العلق���ة. يف اأفغان�ستان, عملية التخطي���ط �سمنت جميع االأطراف ذوي العلقة الرئي�سيني يف الربنامج 

يف التخطيط حول امل�سائل الت�سغيلية.10

يت���م االتفاق على حتديد االأهداف عالية امل�ستوى )مثل اإن�ساء �سلط���ة وطنية للأعمال املتعلقة باالألغام( 
على امل�ستوى اال�سرتاتيجي مع االأطراف ذوي العلقة, وعادة ما يتم تفوي�ض حتديد االأهداف الت�سغيلية 
الأ�سح���اب امل�سوؤولي���ة املبا�س���رة لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجي���ة. وحتدد االأهداف عادة بع���د حتديد الغايات 

وتعترب موؤ�سرًا ملعدالت التقدم, اأو معامل طريق لتحقيق االأهداف.

اخلط���ة اال�سرتاتيجية ت�سمل عادة الغايات ذات م�ستوى اأعل���ى اأو االأهداف املجمعة فقط. وعادة ما يتم 
العث���ور على مزيد م���ن املعلومات التف�سيلية حول االأهداف الت�سغيلي���ة واالأهداف الفرعية على ال�سعيد 
املي���داين يف خط���ة املنظم���ة اأو وحدة معينة عامل���ة يف امل�سروع. يوؤث���ر مقيا�ض برنامج االأعم���ال املتعلقة 
باالألغ���ام على م�ستوى التفا�سيل يف اخلطة اال�سرتاتيجية, برامج االأعم���ال املتعلقة باالألغام االأ�سغر من 
املمك���ن اأن حتتوي عل���ى تفا�سيل عملياتية كثرية يف خططها, بينما الربام���ج االأكرب تعر�ض التف�سيلت 

على املنظمات وال�سلطات الفرعية.

10التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: اأفغان�ستان)مركزجنيف الدويل الأن�سطة اإزالة االألغام 

.)GICHD 2014  للأغرا�ض االإن�سانية



27 الف�سل االأول

الإدارة املعتمدة على النتائج

هن���اك حاج���ة اإىل االإدارة بالنتائ���ج )RBM( الإدارة امل�ساريع وتنفيذ اإدارة اجل���ودة )QM(؛ حيث يكون 
هن���اك العديد من االأط���راف ذوي العلقة بداًل من علقة ب�سيطة بني املوردي���ن والعملء, وامل�ستفيدين 
حي���ث ال يت���م التمويل مبا�س���رة وال التخطيط اأو التنفيذ. هذا النوع م���ن االإدارة يجعل من املمكن تطبيق 

اأ�ساليب اإدارة اجلودة للنتائج واالآثار التي تنجم عن االأن�سطة.

اأه���داف اإدارة اجل���ودة تهت���م بتحدي���د ما اإذا كان���ت اأه���داف االإدارة القائمة على النتائ���ج هي �ساحلة 
للغر����ض املق�س���ود. عل���ى �سبي���ل املث���ال, االهتم���ام بجع���ل االأر�ض متاح���ة للنا����ض )مثل زي���ادة االإنتاج 
الزراع���ي, اأو بن���اء مدر�س���ة عل���ى اأر����ض مت حتريره���ا(. االإدارة القائم���ة عل���ى النتائ���ج ه���و اأ�سلوب اأو 
 »اأدوات«  الإدارة وتطبي���ق اإدارة اجلودة حيث املخططون واملنف���ذون ينفقون اأموال االآخرين الإفادة انا�ض 

ال يعرفونهم.

ينبغ���ي اأن ي�سم���ل التخطي���ط اال�سرتاتيجي كّلً م���ن اإدارة اجل���ودة واالإدارة املعتمدة عل���ى النتائج على 
ح���د �س���واء. اأهداف االإدارة املعتم���دة على النتائج معني���ة بالنتائج على املدى املتو�س���ط   واملدى الطويل, 
وميك���ن اأن ينعك����ض يف ن�ض اخلط���ة اال�سرتاتيجية. على اأي���ة حال, االإجناز النهائ���ي يعتمد على حتديد 
اأه���داف امل�ساريع والربامج على امل�ستويات االأدنى يف برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام. قد ت�سري اخلطة 
اال�سرتاتيجية اإىل من يتوىل امل�سوؤولية عن و�سع االأهداف على خمتلف امل�ستويات, ويجب اأن ت�سمل االآليات 
 املنا�سبة للتحقق من مدى ملءمة وجدوى واأهمية جميع االأهداف الت�سغيلية �سمن االإطار اال�سرتاتيجي

االأو�سع.11

الأهداف والغايات الوظيفية

ال يت���م و�س���ع االأهداف والغاي���ات يف دعم اأه���داف الربنامج, عل���ى م�ستويات خمتلفة �سم���ن الربنامج 
واملنظم���ات املكونة له فقط, ولكن اأي�سًا داخل االأق�س���ام واالإدارات الفنية املختلفة, يتم تعيني امليزانيات 
وتوقع���ات التدفق���ات النقدية يف ال�سياق املايل, وعادة ما يتم تعي���ني اجلودة وال�سلمة والبيئة من خلل 

العنا�سر الت�سغيلية يف خطة االأعمال املتعلقة باالألغام  .

االأه���داف العامة للربنامج, وكذلك اأهدافها التفعيلية, ت�ساعد يف اإبلغ املخططني واملديرين حول و�سع 
اأهداف على خمتلف امل�ستويات �سمن املجاالت الوظيفية اخلا�سة بهم.

11و�سائل ذات �سلِة"هو مدى الن�ساط الذي ينا�سب االأولويات وال�سيا�سات للمجموعة امل�ستهدفة وامل�ستفيدة واملانحني. 

. DAC معايري َتقييم م�ساعدِة التطويِرملنظمة التعاون والتنمية االإقت�سادية
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حت�سري اخلطة اال�سرتاتيجية   �شكل رقم 3

FIGURE 1 THE STRATEGIC PLANNING CYCLE
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• specifying the funds required to carry out the work;

• providing a baseline and specifying how the strategy will be  
monitored and evaluated;

• agreeing on future reviews and updates of the strategy in light  
of the results of monitoring and evaluation;

• identifying and solving major problems and challenges facing  
the programme; and

• compiling and agreeing the strategy.
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8.1 التطوير واملوافقة على اخلطة اال�سرتاتيجية
يتم اإعداد اجل�سم الرئي�سي لل�سرتاتيجية عندما يتم حتليل ال�سياق, وجمع وتقييم مدخلت االأطراف 
ذوي العلقة, وحتديد االأهداف والغايات. من املهم يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام اأن حتدي �سياغة 
اال�سرتاتيجي���ة عادة ما يك���ون م�سوؤولية مركز االأعمال املتعلقة باالألغام, الذي ي�سع اخلطة للعتماد من 
قب���ل ال�سلط���ة الوطنية, ولكن بع����ض الربامج قد ال يكون له���ا مركز للأعمال املتعلق���ة باالألغام اأو �سلطة 
وطني���ة يف مرحلة مبكرة من دورة حياتها. يف مثل هذه احل���االت يتم و�سع اال�سرتاتيجية من قبل دائرة 
االأمم املتحدة للأعمال املتعلقة باالألغام اأو برنامج االأمم املتحدة االإمنائي الذي ينوب عن مركز االأعمال 

املتعلقة باالألغام اأو ال�سلطة الوطنية ويقوم بتنفيذ املهام املطلوبة.

الو�س���وح واالت�ساق يف ا�ستخدام امل�سطلحات والتعاريف االأ�سا�سية يف وثائق التخطيط الوطني �سروري 
الإر�س���اء روؤية موحدة, ول�سم���ان ح�سن التوجيه اال�سرتاتيجي )مع ملحظ���ة اأن املعايري الدولية 04.10 
توفر تعاريف امل�سطلحات الرئي�سة امل�ستخدمة يف االأعمال املتعلقة باالألغام املتفق عليها( اال�سرتاتيجية 
ال تقا�ض على اأ�سا�ض وزن الورق اللزم لطباعته وعر�سه, ولكن يجب اأن حتدد التوا�سل بو�سوح وفعالية 

مع ال�سلطات وامل�سغلني واأ�سحاب العلقة االآخرين. 

عل���ى الرغ���م من وج���ود مناذج جاهزة م���ع هذا الدلي���ل اإال اأنه ال يوج���د منوذج معي���اري لهيكل اخلطة 
اال�سرتاتيجي���ة للأعم���ال املتعلق���ة باالألغام. من امله���م اأن اال�سرتاتيجية تغطي جمي���ع العنا�سر التي لها 
علق���ة بالربنامج يف مرحلته احلالية من التطور و�سم���ن ال�سياق ال�سائد. اخلطة ينبغي اأن ت�سعى اأي�سًا 

للحفاظ على التوازن املنا�سب بني االجتاه العام واالإدارة التف�سيلية.

وتتطل���ب اخلطة اال�سرتاتيجي���ة دعم االأطراف ذوي العلقة وتبنيها لتحقي���ق النتائج. لهذا الغر�ض يتم 
تعمي���م امل�سودة االأولية عادة على االأطراف ذوي العلقة الرئي�سي���ني, على الرغم من اأنه جتدر االإ�سارة 
اإىل اأن ه���ذا ال يعن���ي اأنه يجب اأن يكون لكل االأطراف ذوي العلق���ة قوة الرف�ض للخطة. فاالأطراف ذوو 
العلق���ة الرئي�سيون له���م تاأثري كبري عليها �سلب���ًا اأو اإيجابًا من خلل اإج���راءات الربنامج. يف موزمبيق 
لوح���ظ اأن "عملية التخطيط يجب اأن تكون عملية �ساملة, ت�سم جميع االأطراف ذوي العلقة الرئي�سيني 
بدرج���ات متفاوتة, ولك���ن على وجه اخل�سو�ض, �س���ركات اإزالة االألغام. يتم التقلي���ل من االختلف بني 

وجهات النظر واخلربات املختلفة يف امليدان واالأولويات من قبل هيئة التن�سيق الوطني".12
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اإذا طلبت اأي تعديلت على امل�سودة االأولية, يجب على امل�سوؤولني عن �سياغة هذه امل�سودة اأن يقرروا ما 
اإذا كان���ت التغيريات ميك���ن اإجراوؤها دون الرجوع اإىل االآخرين, اأو م���ا اإذا كانت هناك حاجة ملزيد من 

املناق�سة اجلماعية واالتفاق.

اإن حتقيق م�ستوى مقبول من االتفاق ي�سكل حتديًا دبلوما�سيًا و�سيا�سيًا. ال�سخ�ض امل�سوؤول عن ال�سياغة 
النهائي���ة للخطة اال�سرتاتيجية يج���ب اأن يتمتع باملهارات اللزمة وال�سف���ات ال�سخ�سية امللئمة ليكون 

قادرًا على اإجناز هذه املهمة.

عندم���ا ت�سبح اخلط���ة يف �سورة مقبولة فمن الطبيعي اأن يتم تقدميها للقبول وللعتماد من قبل �سلطة 
معرتف بها داخل البلد. وغالبًا ما تكون لل�سلطة الوطنية, ولكن قد يكون يف بع�ض االأحيان دائرة معينة 
اأو مكت���ب داخل احلكوم���ة )مثل رئي�ض الوزراء اأو نائب( اأو حتى الربملان. ما هو مهم هو اأن اخلطة, بعد 

اعتمادها, يكون لديها �سفة ر�سمية وحتقق م�سداقية وقوة منا�سبة من التنفيذ.
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 تنفيذ اخلطة
اال�س��رتاتيجي��ة



التنفيذ هو عملية حتويل املمكن )التخطيط( اإىل واقع ملمو�ض. وجناح عملية التنفيذ يعتمد على:

•    حتديد واإظهار املهام االأكرث اأهمية )تنفيذ العمل املنا�سب(.
•   تطبي���ق االإج���راءات واملنهجي���ات والتقني���ات الفعال���ة والكفوؤة )تنفي���ذ العمل املنا�س���ب بطريقة 

�سحيحة(.

»تنفي���ذ العم���ل املنا�س���ب« يعتمد على �سحة اخلط���ة اال�سرتاتيجية نف�سها – من حي���ث حتديد االأهداف 
والغايات ال�سحيحة وحتديد االأنواع الرئي�سية من االأن�سطة �سمن الربنامج ب�سكل �سحيح.

نظ���م  ي�ستخدم���ون  اأكف���اء  اأ�سخا����ض  تواف���ر  يتطل���ب  بطريق���ة �سحيح���ة«  املنا�س���ب  العم���ل  »تنفي���ذ 
االإدارة الفعال���ة واالإج���راءات واملع���دات املنا�سب���ة. وعل���ى املخططي���ني اال�سرتاتيجي���ني التاأك���د م���ن 
 اإظه���ار كل اجلانب���ني يف اخلط���ة, واأن���ه مت ربطه���ا بق���درات واإمكاني���ات امل�سارك���ني عل���ى امل�ستوي���ات 

كّلها.

1.2 ن�سر اخلطة اال�سرتاتيجية

تغط���ي اخلط���ط اال�سرتاتيجية االأ�سئلة على م�ستوى عال حول ما �سيت���م القيام به, والذين �سوف يفعلون 
ذل���ك وكي���ف �سيتم القيام ب���ه؟ ومن ال�سائع لع���دد كبري من املنظم���ات واالأفراد امل�سارك���ة يف م�ستويات 
خمتلف���ة ولها وظائف خمتلفة يف تنفيذ اال�سرتاتيجي���ة. اخلطة الوطنية للأعمال املتعلقة باالألغام تعتمد 
بال�س���رورة على الدع���م ال�سيا�سي )على ال�سعيد الوطني واالإقليمي واملحل���ي( وكذلك امل�ساركة الدولية 

وم�ساركة املنفذين.

اأدواره���م فيه���ا, ازدادت  كلم���ا ازداد اإدراك وفه���م االأط���راف ذوي العلق���ة لل�سرتاتيجي���ة وفه���م 
ثقته���م يف دميومته���ا واإمكاني���ة تطبيقه���ا وم���ن ث���م قبوله���ا.  يف طاجيك�ست���ان » مت تطوي���ر اخلط���ة 
اال�سرتاتيجي���ة بطريق���ة �سامل���ة وت�ساورية. جميع املهتمني كان���وا را�سني عن عملي���ة ال�سياغة, و�سعروا 
اأّن لديه���م الفر�س���ة للم�ساركة يف املدخ���لت والتو�سيات بطريقة ذات معنى.  مت���ت ا�ست�سارة جمموعة 
 وا�سع���ة م���ن االأط���راف ذوي العلقة, مب���ا يف ذل���ك العامل���ون يف املجال واملجتم���ع امل���دين, والوزارات 

احلكومية, الخ »13
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وينبغي ن�سر اخلطة اال�سرتاتيجية من خلل جميع الو�سائل املنا�سبة, مثل:

•    املواقع االإلكرتونية.
•    عرو�ض تقدميية يف املوؤمترات.

•    ور����ض عمل )يف جمهوري���ة الكونغو الدميقراطية وجنوب ال�سودان, عل���ى �سبيل املثال, مت اإجراء 
عر�ض تقدميي مل�سروع اخلطة اال�سرتاتيجية للجهات املعنية للموافقة / واالعتماد(.

•    ن�سخة ورقية. 
•    ر�سائل اإلكرتونية اأو ورقية تر�سل للمعنيني.

يج���ب النظر بعناي���ة اإىل اتخاذ قرار حول اللغات الت���ي ينبغي ن�سر اخلطة فيها. ق���د يكون من املنا�سب 
تق���دمي مقتطفات وملخ�سات تنفيذي���ة اأو املقاطع املكثفة االأخرى من الن�ض لبع����ض اجلماعات. اإقامة 
االت�س���االت م���ع االأط���راف ذوي العلق���ة الرئي�سي���ني يقدم فر�س���ة لفتح قن���وات للوقوف عل���ى اآرائهم 

واملدخلت خلل عملية املراقبة والتقييم ومراجعة املراحل اللحقة.

2.2 الكفاءة والقدرة
يت���م تفوي�ض عملية اإدارة مف�سلة يوم���ًا بعد يوم اإىل وحدات العمليات عادة اإىل الوحدات الت�سغيلية مثل 
مرك���ز االأعمال املتعلقة باالألغام )MAC(, ولك���ن هناك اأ�سئلة مهمة للإدارة يجب اأن تبقى حا�سرة على 
امل�ست���وى اال�سرتاتيج���ي.  وال�سّيما فيما يتعلق بتوافر كب���ار املديرين القادرين عل���ى اأداء مهامهم داخل 
الربنام���ج؛ ف���اإن اأف�س���ل ا�سرتاتيجي���ة يف العامل لي�ض له���ا قيمة تذك���ر اإذا مل يتوفر من يتمت���ع بالكفاءة 

واملهارات واملعرفة لتنفيذها.
القدرات اللزمة لتنفيذ ا�سرتاتيجية تعتمد على الكفاءة )الأداء وظائف فردية(, وكمية )عدد االأ�سخا�ض 
 )TMPs( من ال�سائع على امل�ستوى العملي لو�سع خطط اإدارة التدريب .)االأكفاء املطلوبة يف كل م�ستوى
الت���ي حتدد متطلب���ات الكفاءة ومناه���ج التدري���ب, واحتياجات الدع���م اللوج�ستي, اأن ت�سم���ل تفا�سيل 
ال���دورات الفردية والدرو�ض واالختبارات. وم���ن االأقل �سيوعًا لتحقيق نهج منظم لتطوير كبار املديرين, 

ولكن من املهم اأي�سًا اأن يتم الت�سدي الحتياجات اخت�سا�سها لها ب�سكل كاف.
االأ�سئل���ة املتعلق���ة بالق���درات يف الربام���ج النا�سجة ق���د تكون حم���دودة اال�ستجابة للتغ���ريات يف حجم 
العملي���ات, اأو لتخ�سي����ض م�ساح���ات جديدة م���ن امل�سوؤولي���ة, اأما الربام���ج االأحدث ف���اإن االأ�سئلة فيها 
ت���دور حول من الذين �سوف ي���وؤدون وظائفها االأ�سا�سية؟ وكيف �سيتم حتديده���م وتوظيفهم وتدريبهم؟ 
امل�ساع���دة التقني���ة مفيدة, ورمبا ال غنى عنها لتحقي���ق التخطيط اجليد للأعم���ال املتعلقة باالألغام, يف 

خمتلف املراحل من الربنامج الوطني. 
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ومع ذلك كافحت بع�ض برامج االأعمال املتعلقة باالألغام الوطنية يف املا�سي عندما مت تكليف االأفراد غري 
املنا�سبني بامل�سوؤوليات التي مل يكونوا ملئمني لها. يف موزامبيق, على �سبيل املثال, »ت�سمنت الفرتة من 
2002-2005 اأكرب تركيز على امل�ست�سارين الفنيني يف املعهد الوطني لنزع االألغام, واأكرث املوارد املالية, 
ولكنها مل توؤِد اإىل املرحلة االأكرث بناًء يف التخطيط للمعهد الوطني لنزع االألغام, وهذا يدل على اأنه لي�ض 

هذا هو العامل الوحيد الذي ي�سارك يف خلق قدرات التخطيط.14

يج���ب اأن حت���دد امل�سورة والدعم وتنمية الق���درات بعناية, ويتم و�سفها وبيان م�سدره���ا اإذا اأمكن على 
امل�ست���وى اال�سرتاتيج���ي, اإذا كانت لتلبية متطلبات وحت�سني عملية التخطي���ط اال�سرتاتيجي. يف فيتنام, 
»رف����ض امل�سوؤولون ع���ن االأعمال املتعلقة باالألغ���ام عرو�ض امل�ساعدة الفنية عندما �سع���روا اأنها م�سممة 
ب�س���كل �سيئ اأو غري نا�سجة.15 وباملثل يف موزمبيق, »فاإن املوظفني الوطنيني يقودون مبادرات التخطيط 

الرئي�سية ويدعمون بامل�سورة التقنية فقط عند احلاجة«.16

م���ن ال�سائع, على �سبيل املثال, اأن جتد اأن م�سوؤوليات م�ساعدة ال�سحايا )VA( تعطى اإىل وزارة ال�سوؤون 
االجتماعية اأو ال�سحية. وعادة تكون االإجراءات لدى هذه اجلهات طويلة االأمد, ولكن هذا اخليار ال يتم 
تبنيه عامليًا. املهم اأن نتاأكد من اأي كيان ياأخذ على عاتقه امل�سوؤولية اأنه بالفعل لديه الكفاءات والقدرات 

املطلوبة وو�سع خطة عمل ل�سمان تطوير الكفاءات, اأو مت التعاقد لتاأ�سي�سها. 

ق���د ال تت�سم���ن اخلط���ة اال�سرتاتيجية تفا�سي���ل كيفية �سمان توف���ر هذه الكفاءات, ولك���ن يجب حتديد 
املناطق الهامة التي يوجد فيها نق�ض يف الكفاءات املوجودة اأو القدرات. وميكن بعد ذلك تكليف مديري 
االإدارات التابعة اأو غريها من اتخاذ اإجراءات لتلبية املتطلبات )وبذلك يجب عليهم اتباع نهج التح�سني 
امل�ستم���ر لفهم املتطلبات, والتخطيط للو�سول اإىل القناعة, والتحقق م���ن التقدم, واتخاذ اإجراءات رد 

الفعل للحاجات امل�ستجدة واملتغريات(.

3.2 االأدوار وامل�سوؤوليات
تخت���ار خمتل���ف برامج االأعم���ال املتعلقة باالألغ���ام اعتماد الهي���اكل املختلفة, وتوزي���ع امل�سوؤوليات بطرق 
خمتلف���ة, ل�سمان اأن يكون هناك و�سوح تام حول م���ن يتوىل اأدوارًا حمددة؟ وما هي االأدوار؟ وحول من 

يتحمل امل�سوؤولية؟ وما هي تلك امل�سوؤولية؟
الوظائف النمطية رفيعة امل�ستوى التي تتطلب حتديد امل�سوؤوليات ب�سكل وا�سح وت�سمل ما يلي:

.)GICHD 2014 14التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: )موزمبيق

.)GICHD 2014 15التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام : )فيتنام

.)GICHD 2014 16التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام : )موزمبيق
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هناك حاجة اإىل اأن تكون امل�سوؤولية وا�سحة لدى الوكاالت املحددة واالإدارات اأو الوزارات حول من يتوىل 
م�سوؤولي���ة االأركان املختلف���ة للأعم���ال املتعلقة باالألغ���ام )االإزالة, التوعية من اأخط���ار االألغام وم�ساعدة 
ال�سحاي���ا والدعوة للمعاهدة وتدمري املخ���زون(,17 وكذلك املجاالت النا�سئة مثل اإدارة �سلمة الذخرية 
)ASM(, االأم���ن امل���ادي, واإدارة املخزون )PSSM(, واالأ�سلحة ال�سغرية اخلفيف���ة, وكذلك االأ�سئلة على 
نط���اق اأو�سع للحد من العنف امل�سلح )AVR( وا�ستخ���دام االأ�سلحة. بع�ض الربامج اختارت اأن تكون هذه 
االأم���ور جميعها حتت م�سوؤولية ال�سلط���ة الوطنية ومركز االأعمال املتعلقة باالألغ���ام. اآخرون قرروا ف�سل 
االأن�سطة وتوزيعها على وكاالت خمتلفة )غالبًا ما يتم االحتفاظ بامل�سوؤولية عن اإدارة املخزونات من قبل 

وزارة الدفاع على �سبيل املثال(, حتى مع وجود املركز الوطني للأعمال املتعلقة باالألغام. 

حتديد الأولويات واملهام

اإعط���اء االأولوي���ة يف العم���ل, واإ�سدار اأوام���ر مهمة للم�سغلني, ميك���ن اأن يكون واحدًا م���ن اأكرث اجلوانب 
املث���رية للج���دل يف برنامج من برامج االأعمال املتعلقة باالألغام. ل���ن يكون امل�ستفيدون را�سني اإذا مل يتم 
مراعاة اأولوياتهم ومتطلباتهم. قد يتم حتديد االأولويات مركزيًا لعدة اأركان, وتغطي العديد من املناطق 

واملحافظات, اأو اأنه يجوز تفوي�ض �سلطات احلكومة اإىل م�ستويات وظيفية خمتلفة.
اإن وج���ود ال�سيا�سات الوا�سحة حول كيفية حتديد االأولوي���ات ب�سفافية ووجود نظام توزيع املهام بكفاءة 
يعت���رب �سروريًا للتنفيذ الفعال واملجدي للخطة اال�سرتاتيجي���ة. ال ينبغي اأن ت�سمل اخلطة اال�سرتاتيجية 
تفا�سي���ل حول امله���ام الفردية. ولكن ينبغي اأن تت�سم���ن كيفية التاأكد من اأن عملي���ات حتديد االأولويات 
واملهام تدار ب�سكل �سحيح وفقًا لل�سيا�سات واخلطط الوطنية. مزيد من املعلومات حول حتديد االأولويات 
ميك���ن العثور عليه���ا يف مركز جنيف الدويل- خمت�سر حتديد االأولوي���ات املتاحة من خلل موقع مركز 

جنيف الدويل.

املراقبة والتقييم

يف اخلط���ة اال�سرتاتيجية يجب حتديد امل�سوؤوليات )وغالب���ًا الداخلية(, وحتديد وظيفة املراقبة, ويجب 
اأن يبني ذلك يف اليوم االأول من التنفيذ. املراقبة الفعالة تتطلب تكامل نظم اإدارة العمليات واملعلومات, 

مبا يف ذلك الفهم الوا�سح ملاهية املعلومات املطلوبة, ملاذا وملن؟
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الو�س���وح يف جميع جوانب النظام مب���ا يف ذلك موؤ�سرات االأداء الواجب مراقبته���ا, والكيفية التي �سيتم 
عر�سه���ا ون�سره���ا هي م�سوؤولية رئي�سية ميكن معاجلتها داخ���ل اإدارات واأق�سام منف�سلة, اأو نظام اإدارة 

املعلومات املوحد. 

اللتزام باملعاهدة
يجب اأن تت�سمن اخلطة اال�سرتاتيجية تفا�سيل توجهات الدولة فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية ذات ال�سلة 
)مث���ل, اتفاقي���ة االأ�سلح���ة التقليدية واتفاقية حظ���ر االألغام �سد االأف���راد واتفاقية حق���وق االأ�سخا�ض ذوي 
االإعاق���ة واتفاقية الذخائ���ر العنقودي���ة(. )APMBC, CCM, CCW and CRPD( اإذا كانت الدولة هي بالفعل 

من الدول املوقعة على اأي اتفاقية من االتفاقيات ينبغي للخطة اال�سرتاتيجية حتديد م�سوؤوليات االمتثال.

اإذا كانت الدولة لي�ست من الدول املوقعة فاإن املجتمع الدويل يتوقع بيانًا وا�سحًا ملوقف البلد, ونواياها 
وخططه���ا وم�سوؤوليته���ا ع���ن اأي اإجراءات ذات �سلة. ع���دم اليقني يف هذا املجال قد يقل���ل تعبئة املوارد 

ومدى ا�ستعداد بع�ض اجلهات املانحة لدعم اأن�سطة الربنامج يف هذه الدولة.

العتماد واإدارة اجلودة
 تعط���ى م�سوؤولي���ة اعتم���اد امل�سغلني واإدارة اجل���ودة على نطاق اأو�سع ع���ادة اإىل مركز االأعم���ال املتعلقة 
باالألغ���ام, على الرغم من اأن اجلهات احلكومية االأخرى ق���د يكون لها م�سوؤوليات موازية له يف م�ساعدة 

ال�سحايا اأو وظائف اأخرى متخ�س�سة �سمن برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام. 
 )QMS( عل���ى امل�ست���وى اال�سرتاتيجي من املهم اأن تكون هن���اك ثقة باأن النظام ال�سام���ل الإدارة اجلودة
ه���و موثوق, ويدعم اأهداف و�سيا�سات الربنامج, واأن االأ�سخا�ض املكلفني بعمليات اإدارة اجلودة موؤهلون 

لذلك.
 املزي���د م���ن املعلومات حول اإن�س���اء نظام وطني الإدارة اجلودة يتم العث���ور عليها "يف  10 خطوات لنظام 

اإدارة اجلودة الوطنية" )مركز جنيف 2014(.
وميكن االطلع على عدد من فل�سفات اإدارة اجلودة املختلفة داخل قطاع االأعمال املتعلقة باالألغام, بدءًا 
م���ن تلك التي تق���وم على انعدام الثقة بامل�سغل���ني )والتي تعتمد على اأنظمة التفتي����ض واملراقبة املرتفعة 
التكالي���ف, الوا�سع���ة واحلثيثة(, وتل���ك التي تتبنى مزيج���ًا اأقل �سرام���ة للعتماد والرقاب���ة والتفتي�ض 

للحفاظ على الثقة يف جودة العمل.
م���ن املهم اأن النهج املعتمد يحافظ على ثقة االأط���راف ذوي العلقة. على �سبيل املثال, قد تكون اخلطة 
اال�سرتاتيجي���ة و�سيل���ة لت�سليط ال�سوء على التوازن املف�سل بني �سم���ان اجلودة )QA( من خلل تدابري 
مث���ل االعتم���اد, و�سبط اجل���ودة )QC( العمليات من خ���لل اإجراءات مثل املراقب���ة والتفتي�ض. هذا هو 
جان���ب من جوانب االأعمال املتعلقة باالألغام التي تلقت الكثري من االهتمام والتي ميكن اأن تكون لها اآثار 

هامة على حد �سواء مع بناء الثقة, وكذلك كفاءة التكاليف.
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العمليات
االإ�س���راف على العمليات عادة م���ا يكون من م�سوؤولية مركز االأعمال املتعلق���ة باالألغام )اأو ما يعادلها(. 
يج���ب حتديد اأي من ال�سك���وك القانونية اللزمة لدعم م�سداقية املنظمة )مثل قوانني تاأ�سي�ض ر�سمية 
ملرك���ز االأعم���ال املتعلقة باالألغام ولل�سلطة الوطني���ة( �سمن اخلطة اال�سرتاتيجي���ة. وحيث ال تتوفر هذه 
االأدوات ف���اإن اخلطة ق���د تت�سمن تفا�سيل حول االإج���راءات املوؤقتة التي تغطي الف���رتة التي ت�سبق تبني 

القوانني واالأدوات االأخرى.
ت�سم���ل معظم برامج االأعمال املتعلقة باالألغام عادة العدي���د من العاملني: الوحدات الع�سكرية الوطنية, 
واملنظم���ات غري احلكومية الوطنية والدولية وال�س���ركات التجارية. قد تكون هناك اختلفات يف الطرق 
الت���ي مي���ول بها هوؤالء العامل���ون النفقات املبا�سرة لربام���ج االأعمال املتعلقة باالألغ���ام, التمويل الثنائي, 
والعقود التجارية. الخ.  تختلف ب�سكل كبري الطرق التي حت�سل مبوجبها هذه املنظمات على اإذن للعمل.

ينبغ���ي توف���ري بيان���ات وا�سحة )وب�سيط���ة( من املتطلب���ات والعمليات واالإج���راءات املتاح���ة ل�سمان اأن 
العاملني يعرفون اأين يقفون, وما يجب عليهم القيام به وكيف يجب اأن ينفذوا اأن�سطتهم. ال ت�سمل جميع 
اخلطط اال�سرتاتيجية التفا�سيل حول االأنظمة الفردية والعمليات واالإجراءات, ولكن ينبغي توفري دعم 

امل�ستوى االأعلى لت�سجيع كفاءة, وا�ستهداف املوارد الت�سغيلية ب�سكل جيد.

و�شع املعايري
تخت���ار بع�ض الربامج االأعمال املتعلقة باالألغ���ام اعتماد املعايري الدولية للأعمال املتعلقة باالألغام. بينما 
ة بهم للأعمال املتعلق���ة باالألغام. الهيئات امل�سوؤولة عن �سياغة  يخت���ار اآخرون و�سع معايري وطنية خا�سّ
واإقرار املعايري يجب اأن تكون حمددة بو�سوح. يجب اأن تت�سمن اخلطة اأي�سا حتديد االأن�سطة فيما يتعلق 
باملعاي���ري )مثل ا�ستعرا�ض وحتديث املعايري القائمة, اأو املوافقة على املعايري اجلديدة( التي من املتوقع 

اأن تتم خلل مرحلة التنفيذ.
وم���ن املعت���اد لل�سلط���ة الوطني���ة اأن تتحم���ل امل�سوؤولي���ة ع���ن املعايري, ولكن ق���د تتحم���ل وزارات حمددة 
امل�سوؤولي���ات ذات ال�سلة اخلا�س���ة بها. يف بع�ض البلدان ميكن اأي�سًا اأن ت�س���ارك هيئات حملية يف و�سع 
املعاي���ري )مث���ل STAMEQ -املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�ض واجل���ودة- يف فيتنام(. يتم االعتماد 
الر�سمي للمعايري اجلديدة اأو تلك التي مت مراجعتها من قبل ال�سلطة الوطنية للأعمال املتعلقة باالألغام 
اأو ق���د تكون حاجة لتوقيع الوثائق من قبل جه���ة معينة اأو مكتب حكومي معني قبل االعتماد الر�سمي من 

ال�سلطة الوطنية للأعمال املتعلقة باالألغام.

اإدارة املعلومات 
اإدارة املعلوم���ات هي عن�سر اأ�سا�س���ي يف االأعمال املتعلقة باالألغام: تلك الركائز التي تتعامل مبا�سرة مع 
االألغام / املتفجرات من خملفات احلرب والتلوث بالكامل تقريبًا. لي�ض من املبالغة الرتكيز على اأهمية 
توف���ر نظ���ام اإدارة املعلومات. من غري املفيد وجود نظام اإذا كانت البيانات التي تتلقاها غري مكتملة, اأو 
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غري �سحيحة اأو مفقودة. وباملثل, فاإنه ال يكفي جلمع البيانات ال�سحيحة اإذا كان نظام اإدارة املعلومات 
والعمليات املرتبطة به ال يحتفظ باملعلومات, وي�سمن احل�سول عليها وحتليلها واال�ستفادة منها الطلع 

�سناع القرار واأ�سحاب العلقة.

وج���دت درا�سة مركز جنيف ال���دويل يف جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبي���ة اأن »امل�ساألة الرئي�سية التي 
تعيق التخطيط اال�سرتاتيجي يف برنامج جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية, هي بل �سك عدم الو�سوح 

ب�ساأن م�سكلة التلوث«.18

      
 

 

اإدارة املعلومات يف دورة التخطيط اال�سرتاتيجي
      

 

 

نظم وممار�سات اإدارة املعلومات ال�سليمة �سرورية للتخطيط اال�سرتاتيجي الناجح واالإدارة القائمة 
عل���ى النتائ���ج الفعال���ة. يف ه���ذا ال�سياق فاإن نظ���ام اإدارة املعلومات ه���و عملية حتوي���ل البيانات اإىل 
املوؤ�س���رات اللزمة لر�سد وتقييم تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية. وينبغي دمج عمليات اإدارة املعلومات 
يف عملي���ة �سن���ع القرار عل���ى كل امل�ستويات. وهذا يعن���ي حتقيق درجة عالية م���ن التكامل والتوا�سل 

والتفاهم بني املعلومات, وهياكل االإدارة الت�سغيلية واال�سرتاتيجية.
 نتائ���ج عملي���ات املراقب���ة والتقيي���م يج���ب اأن ت�سكل تغذي���ة راجع���ة اإىل النظام الإج���راء التحديثات 
اإىل اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة ودفع عملي���ة التح�سني امل�ستم���ر للمعلومات, وعملي���ات االإدارة الت�سغيلية 

واال�سرتاتيجية.
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 يف موزامبيق ا�ستكى مديرو املعهد الوطني لنزع االألغام من اأن لديهم �سعوبة يف االعتماد على البيانات 
املتاح���ة. وهذا اأدى اإىل اأن عملية تخطيط �سعب���ة وقلل من دقة وم�سروعية وثائق التخطيط الناجتة عن 
ذل���ك. وجود البيان���ات اخلاطئة ال ينتق�ض فقط من ثق���ة املديرين بل يجعلهم ي�سع���رون اأنهم يواجهون 
مهم���ة م�ستحيلة من حي���ث التخطيط. هذان العام���لن اأديا اإىل فقدان الدافع ل���دى العاملني يف املعهد 
الوطن���ي لنزع االألغام )موزمبي���ق( واأي�سًا اإىل عدم تاأ�سي�ض دور تخطيط���ي وتن�سيقي مركزي رغم �سدة 

احلاجة اإليه.19
اإدارة املعلوم���ات ه���ي ق�سية مت�سعب���ة. االأمر ينطبق عل���ى كلِّ امل�ستويات داخل برنام���ج االأعمال املتعلقة 
باالألغام, وكذلك اأي�س���ًا جلميع االأطراف ذوي العلقة. اأهمية نظام اإدارة املعلومات واأهدافه واأغرا�سه 

ال�ساملة يجب اأن تكون وا�سحة �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية.
بع����ض برام���ج االأعمال املتعلقة باالألغ���ام تختار اعتم���اد ا�سرتاتيجيات حمددة لنظ���ام اإدارة املعلومات. 
اأهمية نظام اإدارة املعلومات داخل اأي برامج للأعمال املتعلقة باالألغام يربر بالتاأكيد مثل هذه اخلطوة, 
فهي مهمة للتاأكد من اأن اأي ا�سرتاتيجية لنظام اإدارة املعلومات تت�سق مع اخلطة اال�سرتاتيجية العامة.

4.2 القوانني واللوائح واملعايري
يج���ب اأن حت���دد بو�سوح �سمن اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة االأدوار وامل�سوؤوليات فيما يتعل���ق بتطوير وتطبيق 
وامتثال القوانني واللوائح واملعايري. من املهم اأي�سًا التاأكد اأن اأّيًا من هذه القوانني منا�سبة وداعمة, بداًل 

من اأن تكون معيقة, لتقدم برامج االأعمال املتعلقة باالألغام. 
مطل���وب م���ن اأي برنام���ج للأعمال املتعلقة باالألغ���ام االمتثال ملجموع���ة من القوان���ني واللوائح واملعايري 
)املتعلق���ة بقانون العمل, والبيئة, واملحا�سبة املالية, الخ(. ورمبا حتتاج اأي�سًا اإىل اعتماد قوانني جديدة 
لدعم عملياتها.   العديد من الدول تقوم ر�سميًا باإن�ساء عنا�سر رئي�سية لربامج االأعمال املتعلقة باالألغام, 
مثل ال�سلطة الوطنية واملركز الوطني للأعمال املتعلقة باالألغام, من خلل ال�سكوك القانونية. يف بلدان 
اأخ���رى قد تتناول قوانني اإ�سافية جوانب خمتلفة مث���ل التاأمني وامل�سوؤولية وت�سليم االأر�ض. تنفيذ اخلطة 
اال�سرتاتيجية يتطلب اإظهار كلٍّ من القوانني اجلديدة املوجودة واملحتملة. اإذا كانت هناك حاجة الإن�ساء 
قوانني جديدة فاإن اخلطة ينبغي اأن حتدد تلك الوكاالت واالإدارات اأو الوزارات التي �ستكون م�سوؤولة عن 

تطويرها.
يج���ب اأن تبقى برامج االأعمال املتعلقة باالألغام مدركة للتغيريات يف القوانني واللوائح واملعايري التي تقع 
خارج نطاق م�سوؤوليتها املبا�سرة.  حمافظة ال�سلطة الوطنية على م�ساركة ممثلني من خمتلف الوزارات, 
ي�سم���ن اأن التغي���ريات يف القوان���ني املعمول به���ا )مثل التوظي���ف اأو البيئة( يبق���ى مب�سلحة املخططني 

.)GICHD 2014 18التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: )جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية

.)GICHD 2014 19التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام:)موزمبيق



الف�سل الثاين40

اال�سرتاتيجيني. وعلى اأية حال, فاإنه من امل�ستح�سن اأن يتم حتديد امل�سوؤوليات لر�سد التغريات يف البيئة 
القانونية والتنظيمية.

 5.2 حتديد االأولويات والتنفيذ.
حتديد الأولويات

عملي���ات حتديد االأولوي���ات واتخاذ القرارات تعتم���د على عدد من املدخلت: واح���دة منها هي اخلطة 
اال�سرتاتيجية؛ وينبغي اأن حتدد اخلطة اال�سرتاتيجية نهجًا وا�سع النطاق لو�سع االأولويات وميكن االأخذ 

يف االعتبار حتديد املعايري الرئي�سية.
حتتاج متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية اأن تكون حمددة بو�سوح, مفهومة ومقبولة من قبل �سناع القرار. 
لك���ي ت�سري عملية حتديد االأولوي���ات وتكون االأن�سطة مت�سقة مع اأهداف وغايات اخلطة اال�سرتاتيجية, ال 
ب���د من حتديد ال�سكوك و�سوء الفهم املحتملة املتعلقة بتحديد االأولويات يف اأ�سرع وقت ممكن يف مرحلة 

التنفيذ.
امل�سوؤول���ون ع���ن حتديد االأولوي���ات غالبًا ما يكون���ون م�سوؤولني ع���ن اأي تناق�سات اأو اأي اأم���ور غري قابلة 
للتطبي���ق يف اخلطة اال�سرتاتيجي���ة؛ اإذا كانت املوارد اأو التمويل غري متوفر لدعم االأن�سطة املخطط لها, 
على �سبيل املثال. من املهم جلب انتباه ال�سلطات املخت�سة اإىل ذلك, ويتم مراجعة اخلطة اال�سرتاتيجية 

)كما هو مو�سح يف الف�سل 4( وحتديد االإجراءات املتخذة. 
ينبغ���ي اأن يتما�سى حتديد االأولوي���ات مع متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية. وذل���ك يوؤدي اإىل دعم حتقيق 
االأه���داف والغايات اال�سرتاتيجية. وتاأكيدًا على ذلك اإن هذه الق�سية هي اأي�سًا عن�سر هام من عنا�سر 
نظ���ام املراقبة والتقيي���م. ينبغي و�سع املوؤ�سرات املنا�سب���ة للحفاظ على ا�ستمراري���ة الثقة خلل عملية 

التنفيذ.
اأعق���ب ال�سراع يف فيتنام »دفعة كبرية« لتطهري امل�ساح���ات قليلة التلوث يف املناطق املاأهولة بال�سكان اأو 
الفعالي���ات االإنتاجية, تلها اإزالة ا�ستباقية حلقول االألغ���ام املعروفة. اليوم, بداًل من ا�ستهداف التلوث, 
مت الرتكي���ز عل���ى امل�سح والتطهري للذخائر غري املنفجرة يف املناطق املقررة من اأجل التنمية )اأي اأ�سبح 

هناك تغيري يف �سيا�سة ا�ستخدام االأرا�سي(.20

التنفيذ

ال���وكاالت املنفذة وال�سركاء واملنظم���ات عادة ت�سع اأهدافًا وغايات خا�سة به���ا, وذات ال�سلة بعملياتها 
الفردية؛ وهذا ينبغي ت�سجيعه, ولكن من املهم اأن تكون االأهداف التنظيمية متفقة مع االأهداف والغايات 

.)GICHD 2014 20التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام: )فيتنام
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عالي���ة امل�ستوى املف�سل���ة يف اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية. يجب اأن ت�ساع���د االأهداف والغايات, املبينة 
يف اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة والوثائق املرتبط���ة بال�سيا�سات, امل�سغل���ني ومراكز االأعم���ال املتعلقة باالألغام 

ت�ساعدهم يف اختيار وحتديد االأهداف والغايات املنا�سبة.
يج���ب على امل�سغل���ني و�سع اأنظمة املراقب���ة اخلا�سة بهم, لبي���ان التقدم نحو حتقيق االأه���داف, وتاأكيد 
االمتث���ال للخطة اال�سرتاتيجية, وينبغي اأن ي�سمل تقييم املنظمات واالإدارات والوكاالت الفردية االأخرى 
نظام���ًا لتقيي���م مدى امتثاله���ا للخطة اال�سرتاتيجية. التقيي���م ميكن اأن ي�سع يف االعتب���ار مدى ملءمة 
وقابلي���ة التطبيق والقب���ول للخطة اال�سرتاتيجية نف�سه���ا. يجب على املخطط���ني اال�سرتاتيجيني ت�سجيع 
التغذي���ة الراجع���ة والتعليقات واالقرتاحات التي مت احل�سول عليها م���ن هذه امل�سادر, وميكن اأن ت�سمل 

اخلطة اال�سرتاتيجية اآلية لت�سهيل ذلك.

6.2 املوؤ�سرات
وت�ستخ���دم املوؤ�س���رات لتتب���ع التق���دم املح���رز م���ن اأج���ل التاأك���د م���ن اأن التنفي���ذ يت���م وفق���ًا ملتطلبات 
 اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة. وميك���ن اأي�سًا اأن توف���ر املوؤ�سرات معلوم���ات مهمة للتوا�سل م���ع االأطراف ذوي 

العلقة.
موؤ�س���رات الربنام���ج النمطية يجب اأن تكون مبا�س���رة, كمية )اأي رقمية(, و�سهل���ة القيا�ض ومو�سوعية, 
ووا�سحة. وت�سمل االأمتار املربعة التي مت تطهريها, والذخائر غري املنفجرة التي دمرت.. الخ. موؤ�سرات 
املخرج���ات, وال�سّيم���ا املتعلقة بالتاأثريات, غالبًا م���ا تكون غري مبا�سرة, ونوعية, وم���ن ال�سعب قيا�سها 
اأو ت�ستغ���رق وقت���ًا طويًل )مثل املقابلت(, ومو�سوعية ومبنية على ال���راأي, وميكن اأن يكون من ال�سعب 
احل�سول منها على نتائج وا�سحة. وهي ت�سمل قيا�ض »ر�سا«, »تغيري ال�سلوك«, »املنفعة« وما �سابه ذلك. 
ول���ذا فاإنه لي����ض من امل�ستغرب اأن هناك املزيد م���ن الرتكيز على قيا�ض املخرجات. عل���ى اأية حال, فاإن 
قيا����ض املخرجات واالآثار التي هي اأكرث فائدة يف حتديد تقدم الربنامج اال�سرتاتيجي ال�سامل, واجلودة 

والنجاح.
ويف اإط���ار برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام  , واملنظمات املرتبطة به, �سيكون هناك العديد من موؤ�سرات 
االأداء الرئي�سي���ة يف اال�ستخ���دام, ولك���ن النقطة االأ�سا�سية ه���ي حتديد عدد قليل م���ن موؤ�سرات االأداء, 
ملراقبة و�سع حمدد للغاية, الإعطاء نظرة عامة وا�سحة للأداء على �سفحة واحدة )ورقيًا اأو على �سا�سة 

الكمبيوتر(. فموؤ�سرات االأداء املتعددة واملت�سعبة توؤدي اإىل ت�سوي�ض الو�سوح والفهم.
عل���ى امل�ست���وى اال�سرتاتيج���ي يج���ب اأن يكون هن���اك فهم وا�س���ح ملوؤ�س���رات االأداء املهم���ة بحيث ميكن 
توجي���ه نظ���ام اإدارة املعلومات للح�سول عل���ى املعلومات املطلوبة. يف كثري من احل���االت موؤ�سرات االأداء 
الرئي�سي���ة اال�سرتاتيجي���ة هي جماميع م���ن البيانات الت���ي مت جمعها من عدد من املنظم���ات واالأن�سطة 
والعنا�س���ر داخل برنامج االأعم���ال املتعلقة باالألغام. يجب اأن يظهروا كي���ف اأن برنامج االأعمال املتعلقة 
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باالألغ���ام ي�س���ري نحو حتقيق االأهداف والغايات ذات امل�ستوى االأعل���ى. يف كمبوديا تت�سمن اال�سرتاتيجية 
 الوطني���ة موؤ�س���رات االأداء الرئي�سية التي تبني كيف اأن اأعم���ال االألغام ت�ساهم يف احلد من الفقر وملكية 

االأرا�سي.

موؤ�س���رات االأداء ه���ي عن�سر مهم يف عملي���ة بناء الثقة, وكيفي���ة اإظهارها تعترب ظاه���رة ت�ستحق الدرا�سة 
املتاأني���ة. الر�س���وم البيانية واخلرائط واجلداول وغريه���ا من االأدوات معروفة جي���دًا للتعبري عن موؤ�سرات 
االأداء, ولك���ن نظ���م املعلومات التجارية )مثل اأداة ا�ستخبارات االإج���راءات املتعلقة باالألغام( توفر خيارات 
اإ�سافي���ة. يف اأفغان�ست���ان نظام قيا�ض االأثر االأكرث �سيوعًا ه���و امل�ستخدم يف طلب التمديد ح�سب املادة 5 من 
اتفاقي���ة حظر االألغام �سد االأفراد واملعروف ب� - نظام الت�سني���ف اأوتاوا - هو و�سيلة مبتكرة للغاية لقيا�ض 

مدى التقدم يف تطهري االأهداف املحددة يف اتفاقية حظر االألغام �سد االأفراد للدولة املتاأثرة باالألغام.21

يت���م العثور على املوؤ�س���رات الرئي�سية للمخططني اال�سرتاتيجيني يف ردود الفعل من اأ�سحاب امل�سلحة )مبا 
يف ذل���ك امل�ستفيدون واجلهات املانحة ومديرون/ �س���ركات عاملة( �سمن برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام  
. يج���ب على املخطط���ني اال�سرتاتيجيني �سمان اأنه مت و�سع النظم امللئمة لت�سجيع وجمع وحتليل معلومات 

التغذية الراجعة.

ه���و �سم���ة من �سمات الطبيعة الب�سري���ة اأنه كلما مت اإن�س���اء موؤ�سر االأداء هناك اإغ���راء لتحقيقه, من خلل 
الرتكيز على الن�ساط الذي مييل اإىل توليد بيانات اإيجابية )على الرغم من اأن ذلك قد يكون �سارًا لبع�ض 
اأوج���ه الربنامج االأخرى(, اأو لتزوير البيانات الإخفاء الف�سل اأو تقدمي �سورة اإيجابية على نحو غري ملئم. 
اأخطاء كثرية ميكن اأن تغفر يف جمال االأعمال املتعلقة باالألغام, طاملا اأن هناك درو�سًا يتم تعلمها وتغيريات 
تدخ���ل لتح�س���ني الو�سع ومنع تكرار االأخطاء. تق���دمي البيانات الكاذبة ال ميكن ال�سك���وت عنه الأن العواقب 

املرتتبة على تقدمي مثل هذه املعلومات وخيمة.

.)GICHD 2014 21التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام:)افغان�ستان
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يعتمد اتخاذ القرارات على كل امل�ستويات, مبا يف ذلك على امل�ستوى اال�سرتاتيجي, على توافر معلومات 
موثوقة. املعايري املنا�سب���ة, واملراقبة ونظام مراقبة اجلودة واإنفاذها فيما يتعلق بنظام اإدارة املعلومات 

يجب اأن يكون �سمة من �سمات مرحلة التنفيذ.

7.2 تكامل اإدارة املعلومات
اإن وج���ود نظام �سام���ل وموثوق وفاعل الإدارة املعلوم���ات طوال مرحلة التنفيذ, ه���و �سرط م�سبق لنجاح 
تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية, ومراجعتها وحتديثها.  اإن اإدارة املعلومات يف االأعمال املتعلقة باالألغام هي 
اأكرث من جمرد نظام الإدارة معلومات االأعمال املتعلقة باالألغام )IMSMA( )على الرغم من اأنه ميكن اأن 
تكون اأداة هامة �سمن نظام اإدارة املعلومات(. وقد اأدى امليل اإىل عر�ض نظام اإدارة املعلومات كمرادف 
م���ع نظ���ام اإدارة املعلوم���ات املتعلقة باالألغ���ام )IMSMA(  يف عملي���ات اإدارة املعلوم���ات اأدى اإىل م�ساحة 
م���ن التح�س���ني. ت�سمل اإدارة املعلومات جمي���ع جوانب حتديد وجمع وت�سنيف وتخزي���ن وحتليل وتو�سيل 

املعلومات ذات ال�سلة بربنامج االأعمال املتعلقة باالألغام  واالأطراف ذوي العلقة.
عل���ى امل�ستوى اال�سرتاتيجي حتت���اج ال�سلطات وذوو العلقة اإىل معرفة اأن نظ���ام اإدارة املعلومات, اأو يف 
كث���ري من االأحيان نظم متع���ددة الإدارة املعلومات, تدار ب�سكل جيد ويتم تلق���ي البيانات املطلوبة, والتي 
يت���م بع���د ذلك حتليلها, وعر�سها ون�سرها. اإنهم يف حاجة اإىل الثقة يف جودة البيانات امل�ستخدمة داخل 

نظام اإدارة املعلومات.
تعتمد الثقة اال�سرتاتيجية على وجود �سورة كاملة عن التقدم واالأداء يف جميع اأنحاء الربنامج. اللمركزية 
ونظ���م متنوع���ة الإدارة املعلومات )غالبًا ما تكون نتيجة حتمي���ة للعديد من اجلهات املختلفة امل�ساركة يف 
برنام���ج االأعمال املتعلقة باالألغام( تعن���ي اأن جلب املعلومات يف م�ستوى اأعلى ي�سكل حتديًا.  هناك طرق 
خمتلف���ة لقيا�ض االأ�سياء نف�سه���ا, واأ�ساليب خمتلفة حل�ساب االأحداث اأو امل���وارد, ومواقف خمتلفة جتاه 
اأهمي���ة املعلومات, وكل هذه االأمور تتجم���ع وت�سبب م�سكلت كبرية للمخطط���ني اال�سرتاتيجيني, الذين 

ي�سعون لفهم اأداء خطة عمل برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام   واخلطة اال�سرتاتيجية.
ينبغ���ي توجي���ه االهتم���ام املنا�سب والطاقة جت���اه اإدارة املعلوم���ات يف برنامج االأعم���ال املتعلقة باالألغام 
اأثن���اء تنفي���ذ اخلطة. ميكن اأن يكون م���ن ال�سعب تعديل نهج عمليات ع���ادات اإدارة املعلومات حاملا يتم 
اإن�ساوؤه���ا, ب�سب���ب ما ي�سكل من خطر ت�سييع الوق���ت واتخاذ القرارات ال�سعيفة وفق���دان )اأو الف�سل يف 

جمع( البيانات الهامة.
االنفت���اح وال�سفافية متي���ل اإىل زيادة الثقة بني االأطراف ذوي العلقة وتعزي���ز كفاءة العمليات. ال�سرية 
وال�س���ك تقو����ض الثق���ة وت���وؤدي اإىل املنظم���ات التي تعمل عل���ى حتقيق اأه���داف متعار�س���ة اأو تولد عدم 
الكف���اءة, ويج���د �سناع الق���رار اأنف�سهم غري قادرين عل���ى الو�سول اإىل املعلومات الت���ي يحتاجون اإليها, 
عندم���ا يحتاجون اإليها. اخلطة اال�سرتاتيجية هي مكان جيد لت�سليط ال�سوء على ال�سيا�سات فيما يتعلق 

باملعلومات واأهميتها.
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دورة التخطيط اال�سرتاتيجي تعمل فقط اإذا كانت دورة التغذية الراجعة يف الدائرة ال�ساملة )ال�سكل 1( 
مغلق���ة. من املهم تطوير وتنفيذ اخلط���ة, ولكن من دون مراقبة وتقييم اأجزاء من النظام, لي�ست هناك 
فر�س���ة لفهم م���ا يحدث, الإجراء الت�سحيحات الجتاه وهيكل الربنام���ج وحت�سني االإ�سدارات امل�ستقبلية 

من اخلطة اال�سرتاتيجية.

املراقبة 

املراقب���ة وظيف���ة م�ستم���رة ت�ستخدم جمع���ًا منهجّي���ًا للبيانات عن موؤ�س���رات حمددة لتزوي���د االأطراف 
ذوي العلق���ة الرئي�سيني مبعلوم���ات عن مدى التقدم, وحتقيق االأهداف والتق���دم يف ا�ستخدام االأموال 
املخ�س�س���ة.23 على ه���ذا النحو يتطلب التكامل ب���ني الوظائف الت�سغيلي���ة واإدارة املعلومات ونظم تبادل 

وا�سحة للمعلومات, معتمدة على تقارير مفتوحة و�سادقة لتبادل البيانات.

  ترك���ز املراقب���ة عل���ى م���ا يج���ري, وعندما ُت���دار ب�س���كل �سحيح, فاإن���ه ميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل حت�سينات 
فورية.

مراقب���ة التاأث���ري هو جانب هام من هذه العملية, وحتليل البيان���ات املجتمعية ميثل جزءًا مهمًا من حلقة 
التغذي���ة الراجعة. ومع ذلك, فاإن تطوي���ر تاأثري االأعمال املتعلقة باالألغام ميك���ن اأن ي�ستغرق وقتًا طويًل 
)ي�سل اإىل عدة �سنوات( وغالبًا ما يكون من ال�سعب ربط التاأثري املحدد مبا�سرة اإىل نتائج الربنامج. 
يعتم���د التاأثري غالبًا على عوامل متعددة, ترتبط بع�سها بخطة عم���ل برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام, 
ولكن اأي�سًا قد تكون هناك عوامل حرجة اأخرى خارج �سيطرة الربنامج. على �سبيل املثال, اإزالة االألغام 
من الطريق قد ال يوؤدي اإىل تاأثري زيادة و�سائل النقل حتى يتم اإعادة بناء ج�سر دمر الإعادة حركة املرور. 
عن���د ا�ستخدامه بعناية, فاإن مراقبة التاأثري ت�سمح بتحديد النجاحات وم�ساعفتها والتعامل معها, ومن 

ثمة �سمان التح�سني امل�ستمر للربنامج.24
اإن اخلط���ة اال�سرتاتيجية يجب اأن تعرف امل�سوؤولي���ات االأ�سا�سية لتطوير و�سيانة اأنظمة املراقبة, كما قد 
تت�سم���ن تف�سيلت لدالئل امل�ستوى العايل م���ن االأداء واملتعلق بعمليات املراجعة والتوجيه اال�سرتاتيجية 
)التوجي���ه باملعن���ى امل�ستخدم يف نظ���ام اأعمال القدرات اخلا����ض باجلمعية االأملانية للتع���اون الدويل – 

وت�سمل مفهوم التوجيه مبعنى قيادة �سفينة, ولكن اأي�سًا مبادئ االإدارة والتحكم(.25 

23تعريف ر�سمي يف املعايري الدولية للأعمال املتعلقة باالألغام, املعيار 04,10

.)GICHD 2014 ( 24التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االعمال املتعلقة باالألغام : جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية

25اأعمال القدرات , منوذج اإدارة التنمية امل�ستدامة,  GIZ املوؤ�س�سة االحتادية االأملانية للتعاون الدويل 2011.
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.)GICHD 2014( الإزالة االلغام للأغرا�ض االن�سانية

التقييم

التقيي���م يت�سم���ن التقدير, بطرق منهجية ومو�سوعي���ة قدر االإمكان, لربنامج قائ���م اأو برنامج مكتمل, 
م���ن حيث ت�سميمه وتنفيذه ونتائجه, لتحديد م���دى ملءمته وعلقته يف حتقيق االأهداف, ومدى تاأثري 
وا�ستدامة الفعالية والكفاءة التنموية. يجب اأن يقدم التقييم معلومات موثوقة ومفيدة, مما يتيح اإدماج 
الدرو����ض امل�ستف���ادة يف عملية �سن���ع القرار.26 وميك���ن اأن ت�سمل اخلطة اال�سرتاتيجي���ة تفا�سيل �سيا�سة 
الربنام���ج على التقييم���ات وبيان من الذي قد ينفذ ه���ذه ال�سيا�سات, ومتى يتم تنفيذه���ا؟ واأي االأ�سئلة 

اأكرث اإحلاحًا؟

يت���م اإدراك القيم���ة احلقيقي���ة للتقيي���م فق���ط اإذا مت ا�ستخدام���ه للتاأثري عل���ى التخطي���ط, والتخطيط 
اال�سرتاتيج���ي ب�سكل خا�ض. التقييم هو دائمًا اأو على االأغلب ا�ستثماٌر للم�ستقبل؛ لذلك فاإن مل ي�ستخدم 
ب�سكل جيد �ستكون تكاليف التقييم تكاليف �سائعة. عندما ت�ستخدم النتائج ب�سكل �سحيح فاإنها ت�ساعد 

على حت�سني املخرجات على املدى الطويل.

يختل���ف التقيي���م عن املراقبة يف اأنها ت�سعى اإىل اإ�سدار حكم على اأ�سا����ض نتائج املراقبة, ويكون نطاقها 
اأو�س���ع )ويرتك���ز االهتمام حول اأن���ه مت اأو مل يتم اختيار املناه���ج والغايات ال�سحيح���ة(, اإنها عادة اأقل 
تكرارًا )جتري منت�سف املدة اأو على اإجناز الن�ساط(, وينفذها عادة موظف خارجي م�ستقل وت�ستخدم 

نتائجه من قبل املخططني و�سانعي ال�سيا�سات, بداًل من املديرين فقط.

يف جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية, اأظهر برنامج الذخائر غري املنفجرة اال�ستجابة لعمليات التقييم 
فيما يخ�ض العديد من الق�سايا الهامة. وت�سمل اجلوانب الرئي�سية لربنامج الذخائر غري املنفجرة التي 
مت تكييفها نتيجة التقييمات اخلارجية, اإن�ساء ال�سلطة التنظيمية الوطنية بداًل من برنامج الذخائر غري 
املنفج���رة ال���ذي كان ي�سكل هيئة تن�سيقي���ة لي�سطلع بدور م�سغل وطني فقط. واأظه���رت هذه اال�ستجابة 

والتغريات الناجتة عن ا�ستعدادها للتكيف والتح�سني.27

املخطط���ون اال�سرتاتيجيون لديهم م�سلح���ة يف املراقبة والتقييم على م�ستويني: االأول, واالأكرث و�سوحًا, 
هو اأداء برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام نف�سه - اإىل اأي مدى يحقق اأهدافه, وغاياته وي�سهم يف التقدم 

العام نحو االأهداف.

امل�ستوى الثاين هو اأداء عملية التخطيط اال�سرتاتيجي, ومدى ملءمة اخلطة اال�سرتاتيجية الناجمة عن 
ذلك. كلهما جوانب مهمة وكلهما يتطلب االهتمام املنا�سب.
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1.3 اإدارة جودة التخطيط اال�سرتاتيجي
ب�سكل عام يتم تعريف اجلودة على اأنها مدى االإ�سباع للمتطلبات.28 ينطبق هذا التعريف عند اعتبار ما 
ه���و املق�سود يف نوعية التخطي���ط اال�سرتاتيجي. جودة اخلطة وجودة عملية التخطيط هي لي�ست نوعية 

العمل نف�سه الذي ينفذ حتت مظلة هذه اخلطة. كل املنظورين مهمان, ولكنهما لي�سا ال�سيء نف�سه.
م���ن امله���م اأي�س���ًا اأن نكون وا�سحني حول م���ن هم الذين يج���ب اإ�سباع متطلباته���م. جمموعات خمتلفة 
 م���ن االأط���راف ذوي العلقة لديهم توقع���ات خمتلفة. متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجي���ة الوطنية يجب اأن 

تت�سمن:

•    حتديد االأهداف والنتائج التي متا�سي اأولويات احلكومة الوطنية ال�ساملة.
•    ميكن حتقيقها يف ظل القيود امليزانية واللوج�ستية واملوارد.

•    توؤدي اإىل اال�ستخدام الكفوؤ للموارد املتاحة.
•    توؤدي اإىل حتقيق النتائج املرجوة.

•    اأن تكون مت�سقة مع ال�سيا�سات املطبقة.
•    اأن تكون مفهومه من قبل املديرين واالأطراف ذوي العلقة, واالأطراف املعنية االأخرى.

•    يتم حتديثها عند ال�سرورة ا�ستجابة لتغري الظروف واالأحوال.
•    يتم مراجعتها وحت�سينها على فرتات منا�سبة.

تغط���ي اإدارة اجل���ودة يف االأعمال املتعلقة باالألغام جميع املنظمات, وت�س���ارك عادة يف عملها يومًا بيوم. 
يت���م تغطية املو�سوع بقدر كبري م���ن التف�سيل يف اأماكن اأخرى,29 وبينما ه���و مو�سوع ذو اأهمية بالن�سبة 
للمخطط���ني اال�سرتاتيجي���ني )الذين يريدون اأن يكونوا على ثقة باأن اخلط���ة تنفذ بكفاءة ومتما�سية مع 

املتطلبات(, مل يتم معاجلة املو�سوع ب�سكل مبا�سر يف هذه الن�سرة.

2.3 دورة اإدارة امل�ساريع واالإدارة القائمة على النتائج
االإدارة القائم���ة عل���ى النتائ���ج )RBM(: هي نظ���ام اإدارة االأداء ت�ستخدم عندما يك���ون العميل وامل�ستفيد 
خمتلف���ني. هذا هو احل���ال يف االأعمال املتعلقة باالألغام يف كثري من االأحي���ان عندما يكون الطرف الذي 
مي���ول العمل )اجلهات املانح���ة واالأمم املتحدة والوكاالت احلكومية( لي����ض امل�ستفيد املبا�سر من العمل 

28هو درجة حتقيق متطلبات جمموعة من اخل�سائ�ض اال�سا�سية. اإّن التعريَف الر�سمَي يف املنظمة الدولية لتوحيد 

املقايي�ض 9000:2005.
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)مث���ل النا����ض واملجتمعات املحلية( اأو املنظم���ة امل�سوؤولة عن التخطيط للعم���ل, وال ال�سريك املنفذ. اإنها 
توف���ر جمموع���ة اإ�سافية من املفاهيم واالأدوات اللزمة لتنفي���ذ اإدارة اجلودة الإر�ساء فئات خمتلفة من 

الزبائن.

تركز اإدارة اجلودة عادة على جودة املنتجات اأو اخلدمات املقدمة من قبل املنظمة )خمرجاتها(. تو�سع 
االإدارة القائم���ة على النتائج نطاق عملية االإدارة لت�سمل تغي���ريات يف املعرفة وال�سلوك )النتائج(, التي 
تنت���ج عن املخرجات. فاإن���ه ي�ساعد يف االإجابة عن االأ�سئلة حول م���ا اإذا كان عنوان الربنامج اأو امل�سروع 

ي�سكل تغريًا على البلد و�سعبه, بداًل من جمرد تقدمي اخلدمات اأو املنتجات.

ومن املكونات الرئي�سية للإدارة القائمة على النتائج هي قيا�ض االأداء, عملية قيا�ض مو�سوعية تبني كيف 
اأن الوكالة تلبي اأهدافها املعلنة اأو غاياتها. وعادة ما تت�سمن ما يلي:

•    و�سع اأهداف متفق عليها )كما يف الف�سل 1 من هذا املن�سور(
•    اختيار املوؤ�سرات وحتديد االأهداف )الف�سل 2(

•    مراقبة االأداء )جمع بيانات عن النتائج( )الف�سل 3(
•    التحليل واالإبلغ عن تلك النتائج بالن�سبة للأهداف )الف�سل 3(.

وع���ادة ما تقا�ض على ثلث���ة م�ستويات: النتائج الفورية, والنتائج الو�سيط���ة, واالآثار على املدى الطويل. 
ه���ذا ي�ساعد على بناء اتف���اق حول االأهداف وااللتزام بعملية قيا����ض االأداء. يف املقابل, يف جمهورية الو 
الدميقراطي���ة ال�سعبي���ة, فقد وجد اأن نتائ���ج العمل الذخائر غ���ري املنفجرة مت قيا�سه���ا يف الغالب بناء 
عل���ى النتائج: الرتكيز على التطهري املرتي وعدد من الن�ساء والفتيات والفتيان والرجال امل�ستهدفني يف 
برامج التوعية باالأخطار. على الرغم من اإ�سارات متكررة اإىل الربط بني العمل يف جمال الذخائر غري 

املنفجرة والتطوير, هناك نق�ض ملحوظ من البيانات النوعية والنتائج والتاأثري.30

.)GICHD 2014( 29مت�سّمنة يف املعايري الدولية للأعمال املتعلقة باالألغام وع�سر خطوات نحو نظام وطني الإدارة اجلودة

.)GICHD 2014( 30التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام : جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية

اخلطط اال�سرتاتيجية واالإدارة بالنتائج
اأح���د االأ�سباب الرئي�سي���ة ملراجعة اخلطة اال�سرتاتيجي���ة كان ملواءمة اأف�س���ل ا�سرتاتيجية مع خطط 
التنمي���ة واحل���د من الفقر, مع رغب���ة يف دمج قطاع الذخائر غري املنفجرة يف ج���دول اأعمال التنمية 

االأو�سع نطاقًا "جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية".
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على امل�ستوى اال�سرتاتيجي, االأ�سئلة حول النوعية تتجاوز املنتجات, وتطرح االأ�سئلة على نطاق اأو�سع 
ح���ول النتائج, واملخرجات واالآثار. تتوفر عدة اأدوات مل�ساع���دة املخططني يف النظر اإىل كيفية ربط 
الن�س���اط العملي مع حتقيق النتائج املرجوة )التي ينبغي اأن تكون مت�سقة مع االأهداف اال�سرتاتيجية 

والغايات(. 

كل االأدوات املتاح���ة لديه���ا �سمة م�سرتكة بال�سعي ملعاجلة اجل���ودة يف كل مرحلة من مراحل العملية 
ال�سامل���ة, من خلل فهم االأو�ساع واالحتياجات, م���ن خلل التخطيط وحتديد االأولويات, ومن ثمة 

اإىل تنفيذ ومراقبة وتقييم ومراجعة )التي ت�سمى اأحيانًا انعكا�سًا(.

 يجب على املخططني اال�سرتاتيجيني اأن يطلعوا على مثل هذه االأدوات, وي�ستفيدوا منها لدعم تنفيذ 
مف�سل للعمليات املبينة يف هذه الن�سرة.

ت�ستخ���دم دورة اإدارة امل�سروع داخل املفو�سية االأوروبي���ة )EC( لدعم التح�سينات امل�ستمرة يف نوعية    
امل�ساع���دة االإمنائية للمفو�سي���ة االأوروبية. تقا�ض اجلودة يف املق���ام االأول من حيث االأهمية واجلدوى 
والفعالي���ة يف الربام���ج وامل�ساري���ع املدعومة باأم���وال املفو�سية االأوروبية, مبا يف ذل���ك كيف تدار تلك 

املواقع. وكان هذا النهج يف اال�ستخدام منذ عام 1992, واالآن مت فهمه وتطبيقه على نطاق وا�سع.

الربجمة

التحديد

التطبيقالت�شكيل

التقييم 
والتدقيق

 )PCM( دورة اإدارة امل�سروع
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3.3 املراقبة والتقييم اال�سرتاتيجي.
املراقبة والتقييم يتّمان على ثلثة م�ستويات:

•    احل�سول على حق عملية التخطيط.
•    فهم مدى ا�ستيفاء متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية. 

•    التحقق من تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية.

1.3.3 �شالمة اإجراءات عملية التخطيط

بع����ض االأحيان تعترب مراقب���ة وتقييم عملية التخطيط اال�سرتاتيجي نف�سها اأك���رث �سعوبة من التنفيذ اأو 
النتائ���ج للخطة. مث���ل اأي عملية لها مدخلت )اخلط���ط ال�سابقة, وحتليل ال�سي���اق ومتطلبات اأ�سحاب 
امل�سلح���ة واالقرتاحات, الخ( وت�سلي���م املنتج - اخلطة اال�سرتاتيجية. ويتوقع اأي�س���ًا اأن توؤدي اإىل نتائج 

واآثار مرتبطة بتحقيق اأهدافها العامة. 
التخطي���ط اال�سرتاتيجي هو املهم, ولكن من املمكن اأي�سًا اأن يحتاج اإىل وقت وموارد, واإذا اأدير ب�سورة 
�سيئة, ميكن اأن يكون مدمرًا وي�سبب اال�ستياء, وعدم الثقة والتاأخري. فهم واإدارة العملية بكفاءة وفعالية 
يجل���ب العديد من الفوائد من حيث اإدارة الوقت واجلهد, ور�سا اأ�سحاب امل�سالح ال�سخ�سية والوطنية 

والدولية.

دورة اإدارة امل�س���روع ه���ي عملية دائري���ة تعك�ض املبادئ نف�سها املو�سحة يف ه���ذه الدرا�سة, واملوجودة 
�سم���ن دورة اإدارة امل�س���روع واإدارة اجل���ودة. ومن ال�سم���ات الرئي�سية لهذا النظام ه���و و�سع معايري 
اجل���ودة يف كل مرحل���ة من مراح���ل العملية, مفهوم اجل���ودة وراء طرح االأ�سئلة لت�سلي���م املنتجات اأو 
املخرج���ات يف اإدارة اجل���ودة يف الدخ���ول يف هذه العملية, وعلى اخلروج منه���ا, وكذلك خلل جميع 

املراحل واخلطوات الداخلية.

 وت�سمل دورة اإدارة امل�سروع تف�سريات وا�سعة من وظيفة الر�سد والتقييم واملراجعة.

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/.

t101_en.htm5
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املوؤ�س���ر االأكرث �سيوع���ًا الذي ي�ستخدم ملراقبة عملية التخطيط اال�سرتاتيج���ي هو املدة والتقيد باملواعيد 
النهائي���ة )هل جتري يف موعدها؟(. هن���اك جوانب اأخرى ت�سلح اأي�سًا للمراقبة, مثل ما اإذا كان جميع 
اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سية املحددة ي�ساهمون يف تطوير هذه اال�سرتاتيجية. اإن�ساء اأدوات اإدارة اجلودة, 
مب���ا يف ذل���ك مفهوم التح�سني امل�ستمر )دورة PDCA خطط – اعمل – قيم – اعمل وخطط – اعمل – 
قي���م - ع���دل(, واملخطط العام اال�سرتاتيجي لعملية التخطيط )ال�س���كل 1( يوفر االإطار الذي ميكن اأن 
يك���ون منا�سبًا للمخططني اال�سرتاتيجيني للنظر يف جودة عملي���ة التخطيط واخلطوات املختلفة داخله, 
وكذلك حتديد النتائج واملخرجات املنا�سبة للإدارة من خلل االإدارة القائمة على النتائج, ودورة اإدارة 

امل�سروع واالأنظمة مثل اأعمال القدرة. 31

وينبغ���ي اأن يك���ون تقييم عملية التخطيط اال�سرتاتيجي خا�سعًا للمعايري نف�سها بالن�سبة الأي تقييم اآخر, 
ولكن تركيزه خمتلف. يف هذه احلالة يركز على تقييم مدى عملية التخطيط:

•    انعكا�ض �سياق الربامج ال�سائدة.
•    ت�سجيع/ حتقيق م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة املنا�سبة واال�ستفادة من مدخلتهم.

•    و�سع ا�سرتاتيجية تت�سق مع االأهداف الوطنية االأو�سع وال�سيا�سات ومع االلتزامات الدولية.
•    اإدماج اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع والتو�سل اإىل اتفاق بني اأ�سحاب امل�سلحة.

•    حتديد احتياجات تنمية القدرات وت�سمني الردود املنا�سبة لتلك االحتياجات.
•    حتديد احتياجات تعبئة املوارد واقعية وامل�سوؤوليات املرتبطة املخ�س�سة.

•    و�س���ع �سيا�س���ات اأ�سا�سية لتحديد االأولوي���ات واجلوانب االأخرى اللزمة للتنفي���ذ الكفوؤ والفعال 
خلطة عمل برامج االأعمال املتعلقة باالألغام.

•    التاأكد من اأنه مت اإن�ساء نظم املراقبة والتقييم وتنفيذها.
•    انعكا�ض نتائج املراقبة والتقييم ال�سابق. 

•    ردود الفع���ل الت���ي مت احل�سول عليها من اجله���ات املعنية حول عملي���ة التخطيط اال�سرتاتيجي 
وال�سبل التي ميكن حت�سينها.

31"اأعمال القدرات" هو منوذج اإدارة التنمية امل�ستدامة اخلا�ض باملوؤ�س�سة االحتادية االأملانية للتعاون الدويل. وهو تفعيل 

ملنهج املوؤ�س�سة االحتادية االأملانية للتعاون الدويل الإدارة وتوجيه امل�ساريع املعقدة والربامج. يزود النموذج دعمًا فعااًل 
لتنمية القدرات من خلل التطوير امل�ستدام لقدرات االأداء للأفراد, وامل�ساريع واملوؤ�س�سات االإجتماعية التي تتعامل مع 

.html.1544/https://www.giz.de/en/ourservices املوؤ�س�سة االحتادية االأملانية للتعاون الدويل عرب العامل
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2.3.3  تقييم اخلطة ال�شرتاتيجية
كمنت���ج اأ�سا�سي من عملية التخطي���ط ينبغي تقييم اخلطة اال�سرتاتيجية يف ح���د ذاتها يف �سوء املعايري 

ذات ال�سلة, حتقيق االأهداف, والكفاءة التنموية والفعالية واالأثر واال�ستدامة.

مراقبة وتقييم اخلطة اال�سرتاتيجية   �شكل رقم 6

 مراقبة وتقييم
رتاتيجية

خلطة ال�ش
ا

مراقبة موؤ�شرات اأداء 
ال�شرتاتيجية الرئي�شية
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• specifying the funds required to carry out the work;

• providing a baseline and specifying how the strategy will be  
monitored and evaluated;

• agreeing on future reviews and updates of the strategy in light  
of the results of monitoring and evaluation;

• identifying and solving major problems and challenges facing  
the programme; and

• compiling and agreeing the strategy.
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ت�سمل االأ�سئلة النموذجية ما يلي:

•    هل تلبي اخلطة توقعات ومتطلبات اأ�سحاب امل�سلحة؟
•    هل كانت خطة �ساملة مبا فيه الكفاية – هل هي عنا�سر حا�سمة؟

•    هل اخلطة تت�سمن عنا�سر غري �سرورية اأو غري ذات �سلة؟
•    هل مت التاأكد من اأن اخلطة قابلة للتحقيق؟

•    هل مت االلتزام باخلطة من قبل برامج االأعمال املتعلقة باالألغام؟
•    نظام املراقبة اأو نظام اإدارة املعلومات – هل هناك اأدلة على حتقيق النتائج املتوقعة واملخرجات 

واالآثار؟
•    هل حتتاج اخلطة اإىل تغيري يف �سوء الظروف اأو الظروف اجلديدة؟

•    هل كانت االأهداف املحددة واملخرجات ذات �سلة؟

املب���ادئ االأ�سا�سية للتقيي���م, وال�سّيما ال�سفافي���ة واال�ستقللية والنهج االأخلق���ي وتنمية القدرات تعترب 
�سروري���ة لتق���دمي عملية تقيي���م �ساحلة يف بيئ���ة معقدة, وغالب���ًا ما تكون حتدي���ًا يف البيئ���ة ال�سيا�سية 

والدبلوما�سية التي يجري فيها التخطيط اال�سرتاتيجي.

القي���ادة وااللت���زام ال�سيا�سي غالبًا ما يجعل الفرق بني عملي���ة التقييم مفتوحة ونزيهة وذات معنى وبني 
عملية التقييم التي تقوم على معلومات خمفية لتفادي االإحراج, وخلق ال�سك والغ�سب وعدم الكفاءة.

3.3.3 تنفيذ املراقبة

مراقب���ة التنفيذ تنطوي على اجلمع والتحلي���ل والتوا�سل واال�ستفادة من املعلومات حول التقدم يف خطة 
عم���ل االأعمال املتعلقة باالألغام. وينبغي للنظم واإجراءات املراقب���ة �سمان تقدمي املعلومات ذات ال�سلة 

اإىل االأ�سخا�ض املنا�سبني يف الوقت املنا�سب مل�ساعدتهم على اتخاذ قرارات منا�سبة.
ينبغ���ي اأن تظه���ر املراقبة نق���اط القوة ونقاط ال�سعف يف خط���ة عمل االأعمال املتعلق���ة باالألغام   ومتكني 
املديري���ن وال�سلط���ات امل�سوؤولة التعامل م���ع امل�سكلت, وحت�س���ني االأداء, والبناء عل���ى النجاح والتكيف 
م���ع الظ���روف املتغرية. ا�ستخدم���ت التقييمات يف جمهوري���ة الكونغو الدميقراطية لتقيي���م االأداء ب�سكل 
مو�سوع���ي يف التوعي���ة م���ن اأخط���ار االألغام ومكون���ات )AV( وحت�سني نتائ���ج واآثار اجله���ود املبذولة يف 

امل�ساريع امل�ستقبلية.32

DRC)GICHD 2014( : 32 التخطي���ط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام, جمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة
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نظم املراقبة تركز عادة على:

•     التق���دم العمل���ي ونوعية العملي���ات يف برامج االأعم���ال املتعلقة باالألغام )مث���ل م�ساركة اأ�سحاب 
امل�سلحة, وبناء القدرات املحلية.. الخ(

•    التقدم املايل )امليزانية واالإنفاق(.
•    اال�ستجابة االأولية من قبل الفئات امل�ستهدفة الأن�سطة اخلطة.

•    اأ�سب���اب اأي ا�ستجاب���ة غري متوقع���ة اأو ال�سلبية من قب���ل الفئات امل�ستهدفة, وم���ا هي االإجراءات 
الت�سحيحية.33

تظه���ر بو�سوح اأوجه تقارب املراقبة مع اأنظمة اإدارة املعلومات. تعتمد املراقبة على نظم اإدارة معلومات 
فعالة وكفوؤة لتوفري املعلومات اللزمة الإبلغ املديرين وال�سلطات و�سناع القرار.

عل���ى م�ستوى التخطيط اال�سرتاتيجي املطلب الرئي�سي ه���و الثقة يف تنفيذ املراقبة, ونتائج هذه املراقبة 
ال تدع���و اإىل الت�سكي���ك يف �سحة اأي جانب كبري من اخلطة اال�سرتاتيجي���ة. وينبغي اإجراء تقييم وتنفيذ 
اخلطة اال�سرتاتيجية وفقًا ملعايري جلنة امل�ساعدة االإمنائية34 واأية معايري اأعمال األغام ذات ال�سلة )مثل 

هذا الدليل IMAS 14.10 لتقييم تدخلت االأعمال املتعلقة باالألغام(.
وميكن اأن ت�سمل اخلط���ة اال�سرتاتيجية تفا�سيل ال�سيا�سات فيما يخ�ض تقييم وتوفري معلومات اأ�سا�سية 

هامة للمقيمني عند اإعداد واإجراء تقييماتهم.
اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة يجب اأن تدعم وت�سجع اعتماد معايري جلنة امل�ساع���دة االإمنائية امل�ستخدمة على 
نط���اق وا�س���ع. الثقة يف التنفيذ الفعال للخطة اال�سرتاتيجية يعتمد على التقييمات املنا�سبة والفعالة. اأي 
نتائج للتقييم اأو نتائج املراقبة ت�سري اإىل وجه من اأوجه الق�سور يف نظم املراقبة والتقييم يجب اأن تعامل 

على اأنها م�ساألة ملحة.

PCM  2004 33ماأخوذ من التعليمات املذكورة يف جمل�ض امل�ساعدات االأوربي مبا يتعلق يف دورة ادارة امل�ساريع

.http://www.oecd.org/dac/evaluation/qualitystandardsfordevelopmentevaluation.htm 34
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غالب���ًا م���ا ينظر اإىل املراجعة كمهمة �سرورية ولكنها غري مرغ���وب فيها, حيث تتطلب اأن تبقي امل�سغلني 
بعيدين عن امليدان واملديرين بعيدين عن مكاتبهم. واإنها بل فائدة اإذا مل تدر وتنظم ب�سكل جدول يتم 

الرتكيز على مراجعته.
املراجع���ة عن�س���ر حا�سم )رمبا العن�سر االأكرث اأهمية( من اأي عملية اإدارة دورية. املراجعة هي النقطة 
عندم���ا تكون »حلقة التغذي���ة الراجعة« مغلقة, �سواء كان الرتكيز عل���ى اإدارة اجلودة اأم االإدارة القائمة 
عل���ى النتائج, اإدارة دورة امل�سروع اأو عملية التخطي���ط اال�سرتاتيجي. ثم يتم ا�ستخدام املعرفة املكت�سبة 
ع���ن طري���ق تنفيذ التحق���ق )من خلل املراقب���ة والتقييم( ت�ستخ���دم لك�سب املعرف���ة, و�سبط وحت�سني 
ا�سرتاتيجي���ة وقي���ادة الربنامج نحو حتقيق اأهدافه. يف جمهوري���ة الو الدميقراطية ال�سعبية كان العامل 
الرئي�س���ي الذي ت�سبب يف ا�ستعرا�ض اال�سرتاتيجي���ة االأوىل الرغبة يف مواءمة ا�سرتاتيجية الذخائر غري 

املنفجرة مع خطط وا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية الرئي�سية.35
يج���ب اأن حت�س���ل عملية املراجعة على م�ست���وى منا�سب من االهتم���ام واجلهد. وينبغ���ي اأن ينظر اإليها 
باعتباره���ا ممار�س���ة مترين مربع التجزئ���ة اأو �سيئًا ما ينبغي القيام به ب�سرع���ة قبل ال�سروع يف حتديث 
اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة )وهو اأمر يف كثري من االأحيان اأكرث من االنتقال من اخلطة ال�سابقة واإمنا نتيجة 
النظر الدقيق يف الو�سع احلايل(. يجب اأن ينظر اإىل عملية املراجعة على اأنها املحرك الذي يقود عملية 

تخطيط وتنفيذ اال�سرتاتيجية برمتها اإىل االأمام.
املنظم���ات والربام���ج االأك���رث فعالية هي تلك التي تعت���رب نف�سها جيدة جدًا يف خت���ام دورة التح�سني من 
خ���لل عملي���ات املراجعة الهادفة. املراجعة ال ت�ستلزم االإفراط يف الوقت اأو التكرار, ولكنها متثل فر�سة 
اأ�سا�سي���ة للتاأكد من اأن اال�سرتاتيجية ال تزال منطقية �سم���ن الظروف ال�سائدة. يف فيتنام »مل يغب عن 
بال امل�سوؤولني عن االأعمال املتعلقة باالألغام اأن تلوث املتفجرات قد يكون ثابتًا اإىل حد معقول, بينما اأثر 

هذا التلوث هو املتغري, يتغري مع منط النمو االقت�سادي والتنمية االجتماعية واالقت�سادية.36

 1.4الغر�ض من املراجعة
يجب اأن تاأخذ عملية املراجعة يف احل�سبان االأدلة حول االأداء والتقدم يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام 
م���ن اأج���ل اتخاذ القرارات حول ما يجب القي���ام به للحفاظ على م�سار الربنام���ج, وحت�سينه, اأو تعديله 
يف �س���وء الظروف املتغرية. اأظهرت خطة املراجع���ة الوطنية لربنامج االألغام 2002-2006 يف موزمبيق 
العدي���د من الدرو����ض الهامة امل�ستفادة من الربنامج وكذلك اأظهرت جه���ود املعهد الوطني لنزع االألغام 

)موزمبيق( خلل مرحلة التخطيط.

)GICHD 2014( 35 التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية

)GICHD 2014( 36التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام, فيتنام
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كان التع���اون يف هذه املراجعة الر�سمية الإجراءات العمل خطوة مهمة لتقدم املعهد الوطني لنزع االألغام 
)موزمبيق( ودعم التقدم يف خمتلف االجتاهات.37

يف جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية اأظهرت املراجعة املبكرة لل�سرتاتيجية الوطنية نهجًا لل�ستجابة 
واالحرتافي���ة, والتكيف مع التط���ورات الرئي�سية يف ال�سياقات الدولية والوطنية. واأ�سار كذلك اإىل اأهمية 

وجود ا�سرتاتيجية وطنية تعك�ض بدقة الواقع على االأر�ض.38
املراجع���ة ميكن جدولتها, تخطيطها يف الدورة اال�سرتاتيجية, اأو اأنها ميكن اأن تكون ردة فعل وا�ستجابة 
لبع����ض االأحداث الهامة اأو تغي���ري يف الربنامج وم�سمونه. وينبغي عل���ى اأي مراجعة حتديد االإجراءات, 
تخ�سي����ض امل�سوؤوليات, وحتدد اتفاق حول اجلداول الزمنية, وو�سع اآليات اإعداد التقارير لتاأكيد موعد 

اإمتام االإجراءات.
يف حني اأن اخلطة اال�سرتاتيجية نف�سها قد ال يعاد النظر يف جمملها كل عام, تتم مراجعة بع�ض العنا�سر 

الفرعية متل خطط العمل...
اجلوانب االأخرى من اخلطة قد تتطلب مراجعة عندما يتغري جزء هام من ال�سياق املحيط - مثل عندما 
يتم مترير الت�سريع اجلديد الذي يوؤثر على جوانب عمليات الربنامج, اأو عندما يكون هناك تغيري كبري 

يف الو�سع االأمني.

2.4 عمليات املراجعة
عمليات املراجعة الكفوؤة والفعالة هي عمليات مركزة وم�سيطر عليها ب�سكل جيد وتتمتع باأهداف وجداول 

اأعمال وا�سحة, ولديها اأعمال حمددة ب�سكل جيد ويتم تطبيقها يف وقتها.

املدى والتكرار لعملية املراجعة

يجب اأن يكون مدى اأي عملية مراجعة معرفًا ب�سكل وا�سح قبل البدء بالعمل املف�سل, قد تت�سمن عملية 
التخطيط اال�سرتاتيجي االأمثلة التالية:

•    خمطط مراجعة متو�سط املدى لكامل اال�سرتاتيجية.
•    مراجعة مربجمة لل�سرتاتيجية كاملة قبل البدء بعمل م�سودة الن�سخة اجلديدة.

•    خمطط مراجعة �سنوي خلطة عمل برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام.

)GICHD 2014( 37التخطيط اال�سرتاتيجي يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام, موزمبيق

)GICHD 2014( 38التخطيط اال�سرتاتيجية يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية
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•    مراجعة غري مربجمة لل�سرتاتيجية كاملة بعد توقف النزاع يف جزء من الدولة.
•    مراجعة العوامل البيئية لل�سرتاتيجية بعد اإقرار ت�سريعات جديده يف الربملان الوطني.

قد تت�سمن عملية املراجعة عدة اجتماعات عندما يتم دعوة جمموعة اأكرب من امل�ساركني لتقدمي التغذية 
الراجعة للخطة اال�سرتاتيجية.

املدة الزمنية للخطة املثالية عادة يكون من 3-5 �سنوات على الرغم من اأن بع�ض اخلطط اال�سرتاتيجية 
الأعمال االألغام متتد اإىل 10 اأو حتى 15 �سنة.

يج���ب على املخطط���ني اال�سرتاتيجيني حتديد ف���رتة منا�سبة للمرحلة احلالي���ة يف دورة حياة الربنامج, 
وتعك�ض دورات التخطيط احلكومية الوطنية االأخرى والتي تقر باأنه كلما زادت مدة اخلطة, زاد احتمال 

اأن ال�سياق اال�سرتاتيجي �سوف يتغري ب�سكل ملحوظ.
فم���ن الطبيع���ي اأن يكون هناك مراجع���ة كاملة ر�سمية للخط���ة يف ن�سف الطريق خ���لل املدة املخطط 
له���ا )لذلك عادة ما بني �سنة ون�سف و�سنتني ون�سف بع���د اإن�سائها(, وقبل اإعداد الن�سخة اللحقة من 

اال�سرتاتيجية.
يج���ب اأن تق���دم عمليات املراقب���ة والتقييم امل�ستم���ر والتي تكون على ف���رتات متقطع���ة, االأدلة اللزمة 
لفه���م االأداء. م���ن املهم اأال يتم جتاهل املعلومات التي تقدمها تلك العملي���ات. املراجعة املوؤقتة للجوانب 
 الرئي�سي���ة للربنام���ج ه���ي و�سيلة جيدة ل�سم���ان حتديد االجتاه���ات واأي حاجة لتعدي���ل اخلطة يف وقت

مبكر.
ينبغ���ي اإن�س���اء برنامج مراجعات ل�سمان اأن اأولئ���ك الذين يتولون م�سوؤولي���ات اال�سرتاتيجية يبقون على 
اط���لع بالتق���دم وُتتاح لهم الفر�س���ة التخاذ االإجراءات اللزم���ة لتعديل اخلط���ة اإذا كان القيام بذلك 

�سروريًا.
التغيريات الكبرية يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�سادية وغريها من �سياق الربنامج قد يوؤدي اإىل احلاجة 

ملراجعة مفاجئة للنظر فيما اإذا كانت هناك حاجة اإىل اإجراء تعديل للخطة اال�سرتاتيجية.

الإعداد

عملي���ات املراجعة تعمل ب�سكل اأف�س���ل عندما ُتدار ب�سكل دقيق, وعندما يك���ون امل�ساركون على ا�ستعداد 
للإ�سهام يف ا�ستعرا�ض واتخاذ القرارات املبنية على االأدلة. 

يج���ب اأن تت���اح املعلوم���ات املطلوبة بطريق���ة ت�سمح للم�ساركني باتخ���اذ القرارات قبل اإج���راء اأي عملية 
مراجع���ة. يج���ب اأن تك���ون نظم اإدارة املعلوم���ات قادرة على توف���ري معلومات حديثة ودقيق���ة ومعلومات 
كامل���ة عندم���ا يطلب ذلك. �سح���ة القرارات الت���ي ُتتخذ خلل عملي���ات املراجعة تعتم���د اإىل حد كبري 
عل���ى �سح���ة املعلوم���ات امل�ستخدمة لدع���م تلك الق���رارات. فعالي���ة اإدارة اجل���ودة داخل اأنظم���ة اإدارة 
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 املعلوم���ات اأم���ر �س���روري مل�سداقي���ة عملي���ة املراجع���ة, وا�ستط���راد لعملي���ة التخطي���ط اال�سرتاتيجي 
برّمتها.

 كما لوحظ يف هذه الوثيقة يف وقت �سابق, فاإن نظام اإدارة املعلومات لي�ض جمرد منتج برامج الكمبيوتر 
ولكن النظام برّمته الذي ميكن من جمع  وتخزين  وا�سرتجاع  وحتليل البيانات  واملعلومات ذات ال�سلة. 

يت�سمن نظام اإدارة املعلومات التدابري لقيا�ض اأهمية ودقة وموثوقية البيانات.
يج���ب اأن تك���ون املعلومات حول موؤ�س���رات االأداء الرئي�سي���ة املحددة )مبا يف ذل���ك االجتاهات مع مرور 
الوق���ت(, ونتائج التقييم وردود الفعل االأخرى م���ن اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني, واالأداء �سد االأهداف 

والدليل على التقدم نحو االأهداف والغايات اال�سرتاتيجية, متاحًة ملراجعة امل�ساركني.
وينبغي اأن تت�سمن اإعداد �سمان م�ساركة جميع اأ�سحاب امل�سلحة, هوؤالء الذين تلزم موافقتهم التخاذ 

اأي من القرارات. وينبغي االتفاق على جدول اأعمال وا�سح ومركز وتعميمه مقدمًا للم�ساركني.

املخرجات 

املخرجات االأ�سا�سية يف اأي عملية مراجعة هي االإجراءات. وينبغي اأن تت�سمن تفا�سيل كل عمل, من هو 
امل�س���وؤول عن العمل, وما الذي �سيتم القيام ب���ه, ومتى �سيتم ذلك ومن قبل من؟ وكيف �سيتم التاأكد من 
اكتماله���ا واإعادتها اإىل هيئة املراجعة. املراجعة هي النقطة التي يتم فيها اإغلق دورة« PDCA« )خطط 

اال�سرتاتيجي. التخطيط  دورة  لبدء  القادمة  والنقطة  اعمل(   - – افح�ض  – افعل 

3.4 حتديث وحت�سني خطة اال�سرتاتيجية القائمة
كم���ا اأن عملية املراجعة تغل���ق دورة« PDCA« )خطط– افعل– افح�ض - اعم���ل( حت�سني اجلودة فاإنها 
توف���ر مدخلت هامة يف مرحلة التخطيط املقبل���ة )الف�سل 1 من هذا املن�سور(. هذه ميكن اأن تكون يف 
�س���كل تو�سيات اأو اقرتاحات اأو يف بع�ض احلاالت املتطلب���ات الر�سمية. تلك ال�سياغة للن�سخة اجلديدة 
م���ن اخلط���ة اال�سرتاتيجية ينبغي اأن تكون على بينة من نتائج عملية املراجعة وتنعك�ض ب�سكل منا�سب يف 

اخلطة املحدثة.

4.4 التعلم امل�ستمر والتح�سني
من ال�سمات الرئي�سية الأي نظام اإدارة معلومات, اأو اإدارة اجلودة, واالإدارة القائمة على النتائج اأو اإدارة 
دورة امل�س���روع, ه���و مفهوم التعلم امل�ستم���ر والتح�سني. وينطبق هذا املفهوم عل���ى كل م�ستوى من برامج 
االأعم���ال املتعلق���ة باالألغام وينظ���ر اإليه يف تعديلت على االإج���راءات التنفيذية والق���رارات ب�ساأن �سراء 

معدات جديدة وتطوير القدرات الوطنية. وهو مهم اأي�سًا يف عملية التخطيط اال�سرتاتيجي.
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عند اإجراء مراجعة وتنقيح اخلطة اال�سرتاتيجية ال ينبغي فقط اإجراء »التكرار« اأي �سحب االإ�سدار 
االأخ���ري مع بع�ض التغيريات الطفيفة, ولكن ينبغ���ي اأن ميثل مراجعة �ساملة جلميع جوانب اخلطة, 
بحي���ث ت�سمل االأهداف والغايات وكذلك املناه���ج واملمار�سات وال�سيا�سات التي نرغب يف ت�سجيعها 

�سمن خطة االأعمال املتعلقة باالألغام.
دائم���ًا نفرت�ض اأن هناك تغ���ريات كبرية حتدث خلل فرتة حياة اخلطة اال�سرتاتيجية النموذجية, 
الأ�سب���اب لي����ض اأقلها اأن خطة االأعمال املتعلق���ة باالألغام   قد حققت بع�ض النتائ���ج امللمو�سة يف هذه 
االأثن���اء.  يج���ب اأال يت���م تطوير اخلط���ط اال�سرتاتيجي���ة ملجرد اأنه م���ن املتوقع اأن تك���ون موجودة, 
ولك���ن الأنه���ا تعالج جوانب مهمة من االأم���ن الب�سري والتنمية االجتماعي���ة واالقت�سادية.  اخلطط 
اال�سرتاتيجية يكون لها تاأثري كبري على الكفاءة والفعالية, االأوجه التي تنفق فيها االأموال. القائمون 
على التخطي���ط اال�سرتاتيجي ملتزمون اأخلقيًا ومهنيًا على تطوي���ر اأف�سل اخلطط اال�سرتاتيجية 

والبحث عن فر�ض لتح�سينها مع مرور الوقت.

دورة حت�سني التخطيط اال�سرتاتيجي       �شكل رقم 7
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• specifying the funds required to carry out the work;

• providing a baseline and specifying how the strategy will be  
monitored and evaluated;

• agreeing on future reviews and updates of the strategy in light  
of the results of monitoring and evaluation;

• identifying and solving major problems and challenges facing  
the programme; and

• compiling and agreeing the strategy.
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يت���م اإن�س���اء ثقافة التعلم امل�ستمر والتح�سني من خلل قيادة قوية من اأعلى امل�ستويات يف برامج االأعمال 
املتعلق���ة باالألغ���ام, وكذل���ك من خ���لل الدعم ال�سيا�س���ي واجلهات املانح���ة واملنظمات غ���ري احلكومية 
واالأط���راف ذوي العلق���ة. وتطور هذه الثقاف���ة اأي�سًا من خلل التاأكيد اأن التغي���ري يحدث عندما ينظر 

اإليه اأنه �سروري.
حتت���اج اخلط���ة اال�سرتاتيجية اأن تك���ون وا�سحة وذات م�سداقي���ة ومت�سقة, ولكنها حتت���اج اأي�سًا جمااًل 
للمرونة عندما تتغري الظروف. مت تاأ�سي�ض التعلم امل�ستمر والتح�سني يف برامج االأعمال املتعلقة باالألغام 
من خلل اإن�ساء نظم اإدارة معلومات لدعم مراقبة وتنفيذ عمليات التقييم على فرتات منا�سبة, و�سمان 

اأن تتم املراجعات وتاأخذ يف االعتبار العمل على النتائج واال�ستنتاجات.

 5.4  اإدارة االأخطار يف التخطيط اال�سرتاتيجي.
ميك���ن تعري���ف االأخطار باأنها »تاأثري حالة ع���دم اليقني ب�ساأن االأه���داف«.39 التخطيط اال�سرتاتيجي هو 

عملية حتديد االأهداف والغايات و�سنع القرارات ال�سرورية لتحقيق هذه االأهداف.

غالب���ًا ما ترتبط عمليات املراجعة مع حتديد االأخطار اال�سرتاتيجي���ة واإدارتها. ميكن اأن تن�ساأ االأخطار 
على التنفيذ الفعال للخطة اال�سرتاتيجية من عدة م�سادر خمتلفة وت�سمل:

•    م�سادر �سيا�سية - التغريات يف نوايا احلكومة. احلرب االأهلية والنزاع وانعدام االأمن.
•    م�سادر اقت�سادية - التغيريات يف توافر االأموال الوطنية والدولية.

•    الكوارث الطبيعية - الزالزل واجلفاف واملجاعة واملر�ض. 
•    اإدارية - التغريات يف املوظفني, والنق�ض يف القدرات, ف�سل النظم.

تعتم���د مدى ملءمة اخلط���ة اال�سرتاتيجية اإىل حد كبري عل���ى ال�سياق والبيئة التي يت���م تنفيذها فيها. 
التغي���ريات الكب���رية يف ال�سياق اأو البيئ���ة توؤثر على اخلطة والربنام���ج )للأف�سل اأو للأ�س���واأ(. احتمال 

وعواقب مثل هذه التغيريات حتتاج اإىل النظر فيها من قبل املخططني اال�سرتاتيجيني ل�سمان ما يلي:

•    تاأخذ اخلطة يف االعتبار الظروف ال�سائدة.
•    يت���م حتدي���د التغريات يف ال�سياق اأو البيئ���ة التي من �ساأنها اأن تتطل���ب تعديًل على اخلطة وبدء 

التخطيط حلاالت الطوارئ. 

ISO 31000:2009 )E( 39اإدارة املخاطر - ق�سم املبادئ والتوجيهات 2.1.
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وينبغ���ي اأن تت�سم���ن عملية املراجعة حتديد وتقيي���م االأخطار على برامج االأعم���ال املتعلقة باالألغام واأي 
اآثار قد تتطلب تغيريات على اخلطة اال�سرتاتيجية. عملية املراجعة اأي�سًا حتدد ال�سوابط )الذي يعرف 
با�سم › التدابري التي تعدل االأخطار‹(40 التي ميكن تطبيقها للحد من االحتماالت اأو العواقب للتغريات 
الت���ي توؤثر عل���ى االأعمال املتعلقة باالألغ���ام.  وحيث حتدد عملية املراجعة �سواب���ط االأخطار الهامة التي 
يجب اأن تر�سل اإىل املخططني اال�سرتاتيجيني بحيث ميكن اأخذها بعني االعتبار �سمن عملية التخطيط.

ميكن اأن ي�ساعد حتليل SWOT )حتديد نقاط القوة وال�سعف والفر�ض والتهديد(, وغريها من االأدوات 
الت���ي مت حتديدها يف الف�سل���ني 1 و2, ت�ساعد املراجعني واملخططني اتباع نهٍج مو�سوعي ودقيق لتحديد 

وتقييم االأخطار اال�سرتاتيجية.

E( ISO 31000:2009 40(-الق�سم  2.26.
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•    التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي ه���و عملي���ة دوري���ة ي�سم���ل و�س���ع وتنفي���ذ وتقيي���م ومراجع���ة اخلطة 
اال�سرتاتيجية. 

•    ع���ادة م���ا تكون مدة اخلطة اال�سرتاتيجية من ثلث اإىل خم�ض �سنوات, على الرغم من اأن بع�ض 
ال���دول اختارت فرتات اأطول. املخططون اال�سرتاتيجيون يحددون ما هو اجلدول الزمني االأن�سب 
لظ���روف بلدهم. الفرتة الق�س���رية جدًا قد تفر�ض حتديًا اإ�سافيًا عل���ى برامج االأعمال املتعلقة 
باالألغ���ام واملوظفني واأ�سحاب امل�سلحة. والفرتة الطويلة ج���دًا جتعل اخلطة عر�سة للتغريات يف 

ال�سياق املحيط بها.
•    عملي���ة التخطيط اال�سرتاتيجي هي �سهلة ن�سبي���ًا للو�سف, ولكن ميكن اأن تكون معقدة للتطبيق. 
العدي���د من اأ�سحاب امل�سلحة, مبختلف طلباتهم واحتياجاتهم )املتعار�سة اأحيانًا( ي�ساركون يف 
عملية التخطيط اال�سرتاتيجي. كبار املديرين يف ال�سلطة الوطنية اأو مركز اأعمال االألغام بحاجة 
اأن يك���ون لديهم اخلربة وامل�سداقية واملهارات اللزمة للعمل م���ع جميع اجلهات املعنية للو�سول 

اإىل خطة ا�سرتاتيجية واقعية ومنا�سبة ومتفق عليها.
•    يج���ب اختيار املخطط���ني اال�سرتاتيجيني بعناية. يج���ب اأن يحظوا باح���رتام اأ�سحاب امل�سلحة 
وميلك���وا ال�سلط���ة وامله���ارات اللزمة لتحقي���ق توافق يف االآراء ب���ني اأ�سحاب امل�سال���ح الداخلية 

واخلارجية.
•    ينبغ���ي اأن تتناول اخلطط اال�سرتاتيجية اجلوان���َب ذات امل�ستوى العايل من خطة اأعمال االألغام   
عل���ى امل���دى املتو�سط   واملدى الطويل. وم���ن االأف�سل تناول امل�سائل بالتف�سي���ل والتخطيط ق�سري 
امل���دى من خلل خطط العم���ل واخلطط املحددة للمنظم���ة. توفر اخلط���ة اال�سرتاتيجية االإطار 
الذي من خلله ي�ستطيع مديرو العمليات اأن يتخذوا قرارات حول تنفيذ امل�ساريع واملهام الفردية.

•    ينبغ���ي اأن تكون عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ت�ساركية, وينبغي اأن ت�ساهم جمموعة وا�سعة من 
اأ�سح���اب امل�سلحة يف عملي���ة التخطيط. اجلهات املعنية الرئي�سي���ة واالأ�سا�سية ينبغي اأن ت�سارك 

مبا�سرة يف �سناعة القرار حول اخلطة اال�سرتاتيجية.
•    ينبغ���ي اأن تكون عملية التخطيط اال�سرتاتيج���ي �سفافة. يجب على اأ�سحاب امل�سلحة اأن يفهموا 
)ويقبلوا( عملية التخطيط اال�سرتاتيجي يف حد ذاتها, واالأ�سا�ض املنطقي وراء القرارات املحددة 

التي اتخذت يف اإطار اخلطة اال�سرتاتيجية.
•    التاأك���د م���ن اأن هناك وقتًا كافيًا للح�سول على مدخلت من جمموعات اأ�سحاب امل�سلحة اأثناء 

مناق�سة و�سياغة مراحل عملية التخطيط.
•    اأهمي���ة اإدماج ق�سايا امل�س���اواة بني اجلن�سني والتنوع اأثناء التخطي���ط والتنفيذ, وخلل عمليات 
املراقب���ة والتقييم ال ميكن اأن تك���ون مبالغًا فيها. وينبغي اأن تنعك�ض ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني 

والتنوع �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية نف�سها, وعملية املراقبة واملراجعة اللحقة.
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•    يج���ب اأن تعك����ض اخلط���ة اال�سرتاتيجي���ة ال�سي���اق الوطن���ي وال���دويل الراهن ال���ذي يحيط بها. 
 يج���ب اأن ت�س���ع البدي���ل املنا�سب للتغريات املحتمل���ة, التي قد حتدث يف ه���ذا ال�سياق خلل فرتة 

اخلطة.

•    يج���ب اأن تت�سمن اخلطة اال�سرتاتيجي���ة اآليات »تفعيل« للأن�سطة التي تنفذ �سمن خطة االأعمال 
املتعلق���ة باالألغام  . الروؤية الوا�سحة, م���ع االأهداف والغايات املنا�سبة ذات العلقة توفر للمديرين 
فهم���ًا وا�سحًا لغر�ض واأهداف عملهم. يحت���اج املديرون تفوي�ض ال�سلطة املنا�سبة ليكونوا قادرين 

على حتقيق هذه االأهداف �سمن جماالت حمددة من امل�سوؤولية.

•    يجب و�سع اأهداف ذكية بحيث ي�ستطيع املديرون واأ�سحاب العلقة قيا�سها وفهم االأداء.

•    يج���ب اأن تك���ون اخلطة اال�سرتاتيجي���ة وثيقة حية, ولي�ست �سيئًا يجم���ع الغبار يف خزانة امللفات. 
يجب اأن توفر التوجيه امل�ستمر ملديري العمليات ويعطي اأ�سحاب امل�سلحة االآخرين �سورة وا�سحة 

لربنامج االأعمال املتعلقة باالألغام واجتاهه.

•    تاأك���د م���ن اأن نظام اإدارة املعلومات يلب���ي احتياجات املديرين يف جميع اأنح���اء برنامج االأعمال 
املتعلق���ة باالألغ���ام, مبا يف ذلك على امل�ست���وى اال�سرتاتيجي - جودة التخطي���ط تعتمد على نوعية 

املعلومات املتاحة للمخططني. 

•    راق���ب اخلطة اال�سرتاتيجية, حدد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية ذات ال�سلة وذات مغزى وتاأكد من 
اأن هناك اإجراءات اإدارة معلومات منا�سبة وعمليات للتحديث والتوا�سل معهم. تاأكد من اأن نظام 
اإدارة املعلومات يتناول جودة املعلومات يف كل مرحلة, بدءًا من حتديد متطلبات املعلومات وجمع 

البيانات, اإىل جتميع وحتليل, ثم عر�ض ون�سر التقارير واملوؤ�سرات وو�سائل االت�سال االأخرى.

•    احلوا�سي���ب ه���ي اأدوات مفيدة لتحليل وعر�ض البيان���ات واملعلومات. مراع���اة ا�ستخدام »نظام 
ا�ستخب���ارات االأعمال« وهو نوع االأدوات الربجمية مثل نظ���ام MINT, مل�ساعدة املديرين يف البقاء 
عل���ى اطلع وفه���م اأداء برنامج االأعمال املتعلق���ة باالألغام   مقارنة مع اخلط���ة. اإن حتليًل ب�سيطًا 
ي�ستخدم نوع اك�سل /جداول البيانات ميكن اأن يحقق جميع موؤ�سرات االأداء الرئي�سية املطلوبة ثم 

لي�ست هناك حاجة للبحث عن موؤ�سرات اأداء اأعلى.

•    تقيي���م اخلطة اال�سرتاتيجية, وتطبي���ق معايري هيئة م�ساعدة التطوير للح�سول على فهم وا�سح 
الأداء برنامج االأعمال املتعلقة باالألغام وكيف ميكن حت�سني عملية التخطيط اال�سرتاتيجي.
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•    مراجعة اخلطة اال�سرتاتيجية, على فرتات منا�سبة, واأي�سًا كلما يتغري �سياق العمل ب�سكل كبري. 
تاأك���د م���ن اأن تظل اخلطة ذات �سلة وقابلة للتحقيق. ال ت�سمح للخطة اأن ت�سبح غري وقتية اأو غري 

ذات �سلة كلما حتدث التغريات من حولها.
•    التوا�س���ل م���ع اجلهات املعنية يف كل مرحل���ة من دورة التخطي���ط اال�سرتاتيجي, اطلعهم على 
م���ا يح���دث, واأي�سًا ا�سَع اإىل تغذية راجعة منهم للو�سول اإىل فهم اأف�سل ملا يجري ب�سكل جيد وما 

ميكن حت�سينه يف اإطار عملية التخطيط اال�سرتاتيجي.
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Strategic Planning, case studies and examples of Strategic Plans

•     National Strategy for Mine Action in Sri Lanka (Ministry of Economic De-
velopment, Government of Sri Lanka, 2010)

•     BiH Mine Action Strategy 2009-2019 (Bosnia and Herzegovina Council of 
Ministers, 2008)

•     Plano Nacional de Accão Contra Minas 2008-2014 (Republica de 
Moçambique, Ministério dos NegóciosEstrangeiros e Cooperação, Insti-
tutoNacional de Desminagem)

•     Plan Stratégique National De Lutte Antimines en République Démocra-
tique du Congo 2012-2016 (Minstere de Linterieur et de la Securite, 
August 2011)

•     South Sudan National Mine Action Strategy 2012-2016 (Office of the 
President, South Sudan Mine Action Authority, February 2012)

•     Socialist Republic of Vietnam, National Mine Action Plan Period 2010-
2015 (Office of the Prime Minister, April 2010)

•     National Strategic Plan for the UXO Sector in the Lao People’s Democrat-
ic Republic 2010-2020 ‘The Safe Path Forward II’ (Vientiane 2009)

•     Tajikistan National Mine Action Strategic Plan 2010-2015 ‘Protecting 
Life & Promoting Development’ (The National Commission for the Imple-
mentation of International Humanitarian Law, The Tajikistan Mine Action 
Centre, February 2010)

•     Transitioning to national ownership (GICHD, 2013)

Case Studies

•     Strategic Planning in Mine Action Programmes: Afghanistan (GICHD, 
2014)

•     Strategic Planning in Mine Action Programmes: Tajikistan (GICHD, 2014)

•     Strategic Planning in Mine Action Programmes: Lao PDR (GICHD, 2014)

•     Strategic Planning in Mine Action Programmes: Mozambique (GICHD, 
2014)

•     Strategic Planning in Mine Action Programmes: Vietnam (GICHD, 2014)

•     Strategic Planning in Mine Action Programmes: DRC (GICHD, 2014)
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Gender and diversity

•     Gender and Mine Action Programme: www.gmap.ch

•     UNSCR 1325 (2000): Participation of women at all levels of decision-
making; protection of women and girls from sexual and gender-based 
violence, prevention of violence against women through the promotion of 
women’s rights, accountability and law enforcement; the mainstreaming 
of gender perspectives in peace operations

•     UNSCRs1820 (2008); 1888 (2009); 1889 (2009)

Project cycle management (PCM), decision-making andresults-based man-
agement (RBM)

•     Europeaid Aid Delivery Methods Project Cycle Management Guidelines 
March 2004.

•     Decision Tools Manual, Humanitarian Mine Action Projects (James Madi-
son University Mine Action Information Centre)

•     Results based management handbook (United Nations Development 
Group, October 2011)

•     The Paris Declaration on Aid Effectiveness (OECD, 2006)

•     Quality Standards for Development Evaluation (OECD)

•     Capacity WORKS, the Management Model for Sustainable Development 
(GIZ, January 2011)

•     Evaluating peace-building activities in settings of conflict and fragility – 
improving learning for results (OECD, October 2012)

Prioritisation

•     GICHD priority-setting briefs (www.gichd.org)

Action Plans

•     Cartagena Action Plan 2010-2014 Ending the suffering caused by anti-
personnel mines (Second review conference of the States Parties to the 
convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and 
transfer of anti-personnel mines and on their destruction, 2009)

•     Vientiane Action Plan (adopted 12 November 2010)
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تابعونا على:
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