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اإلجراءات  طبقا للتعديل على   ةالمحلي يةالمجتمع اتلتعاقدل خطوة بخطوة  المتّبعالنهج 

 تنزانيا ،ناصيف حنافي  المستخدمة

  المحلي  ىتعاقد المجتمعلنظام ل تاسيس 

النية الخالصة لدعم هي  إداراة فنية  وكالة محلية أو منظمة غير حكومية أو لبرنامج  تابع إن نقطة البداية ألي 

لومات الخاصة باألنشطة ومعايير األهلية الخاصة بهذا البرنامج وما المبادرات المجتمعية التي تهدف لنشر المع

او الملصقات او المقابالت ملفات المعلومات  طريق اإلذاعة المحلية أو إلى ذلك . ويمكن القيام بهذا عن  

تنوي مساعدة المجتمعات المحلية عن طريق . البد للجميع أن يعلم أن هذه المنظمات  الشخصية وما الى ذلك 

تحسين األحوال المعيشية . أي مجموعة تتقدم يجب أن تكون ممثلة لفئة كبيرة من الشعب وأن تكون منتخبة 

أن تكون على استعداد إلجراء انتخابات ديمقراطية لتشكيل لجان خاصة بمنظماتهم األهلية . ويجب ديمقراطيا أو 

 ي يواجهها المجتمع .أن يكونوا على علم بالمشاكل الملحة الت

 حناالنهج التدريجي الذي أُستخدم في تطوير منظمة التعاقد المجتمعي ، جاء عن طريق الخبرات المكتسبة في 

 (. CDC، واختصارها هو )بلجنة تنمية المجتمع   ، تنزانيا . اللجنة الممثلة للمجتمع تُعرف ناصيف

  ي المجتمع عقدال لتشغيل بخطوة خطوة إرشادات

 الدعم الشروط المسبقة األنشطة النتائج الخطوات
ممثلة  جتمعية م لجنة (1الخطوة )

ومسجلة قانونياً مع 
 حساب بنكي جاري

حيث ال وجود 
لمنظمة مجتمعية أو 

لجنة تنمية مجتمعية ، 
على  لذا يجب

 المجتمع : 
واختيار  انتخاب  -

عمل  ولجنة مندوبين ل
الئحة العمالها 

وتسجيلها قانونيا 
واختيار عنوان 

 لهابريدي 
  حساب بنكيفتح  -

 سجل  لديها  الحكومة 
 اللجان المجتمعية ي

ومنظمة المجتمع 
 ، المحلى 

 
ى حالة وجود فو

لجانة مجتمعية قائمة 
يجب ان تقوم وكاالت 

الدعم بفحص هذه 
اللجان للتأكد عما إذا 

كانت هذه اللجان 
كله بما المجتمع تمثل 

ام فية من المهمشين 
 ال .

يتم دعم المنظمات 
المجتمعية بواسطة 

وكاالت الدعم ، 
وكاالت الدعم هذه 

يمكن أن تكون 
غير منظمات 
او من  حكومية 

البلديات او القطاع 
أو وكاالت لخاص ا

 تنمية محلية أو دولية.

هناك أولويات متفق  أ( 1الخطوة )
عليها لتحسين 

األوضاع المعيشية 
 للمجتمع.

اجراء نقاش بشأن 
 المشاكل ذات األولوية

وخاصة األولويات 
التي  القصوي 

يواجهها المجتمع، 

اللجنة المجتمعية  
للتنمية بمفردها ، أو 

بالتضامن مع وكاالت 
في نقاش مع الدعم 

 الممولين المحتملين.

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t28/D28_1_Community_Contracts.pdf
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t28/D28_1_Community_Contracts.pdf


وايجاد األساليب 
البنية إلنشاء الممكنة 
للمساعدة في التحتية 

 حل هذه المشاكل .

اتفاق عام  توقيع ( ب1الخطوة )
للمساعدة في أعمال 

والتصميم  االستبيانات
. 

توقيع اتفاق عام 
للتعاون في تقديم 

الدعم إلعداد 
تقدير التصميمات و

وتنفيذ  التكاليف
 .االعمال 

الدعم متاح في 
 مرحلة ما قبل التنفيذ

اللجان المجتمعية 
ممول ال مع للتنمية 

 خاصالحكومي او ال
اوالهئيات المانحة 

يعطوا دروس عملية 
 من واقع التجربة

أولويات تم تحديد  (2الخطوة )
وكذلك المجتمع  
خطة العمل وضعت  

 الخاصة به.

اجراء نقاشات مع 
اعضاء المجتمع 

لمواجهة مشكالته 
ذات األولوية ، 
ومناقشة الحلول 

الممكنة لهذه 
 المشكالت.

 
ناقش الحلول الممكنة 

واالهداف طويلة 
المدي  لضمان 

ة فى االستمرارب
 الخطوات التالية 

اللجنة المجتمعية  
عادة ما تكون  للتنمية 

المسؤولة عن اعداد 
ورش العمل ، وإال 

ستقع المسئولية على 
ذوي الخبرة عضاء األ

 كاالت الدعمومن 

المشروع تفقد  يتم  (3الخطوة )
وبناء  ةأولي بصفة 

عليه يتم االتفاق على 
المساعدات حجم 

 المطلوبة.

المنطقة تفقد  يتم 
لتاكد من ظاهريا ل

اليجاد  المشكلة و 
، وتحديد لها حل 

انواع المساعدات 
من المطلوبة 

ات ومخططات ااستبان
 .للبنية التحتيبة

يمكن حل المشكلة 
المحددة بالتدخالت 
المناسبة، وال تعتمد 

على تحسين الخدمات 
 خارج المجتمع.

الفنية تقديم النصائح 
التنمية لجنة  من  

المجتمعية  مدعومة 
 من وكاالت الدعم.

موجز للخدمات  (4الخطوة )
يها ذات المتفق عل

 المستوى المالئم.

اجتماعات  اجراء 
 بين لجان التنمية 
ووكالت الدعم 

  او البلدية والحكومة 
 

لتحديد مستويات 
 المناسب الخدمة 

 
 التصريح ببدء عملية

 التخطيط
 
ربط المشروع مع  

 الخدمات القائمة
 

واللوائح الداخلية 
للمستوطنات 

 العشوائية.

بيئة ال تجهز الحكومة 
لتوفير المواتية 

ات في المناطق مالخد
 العشوائية

الفنية  تقديم النصائح  
من اللجنة المجتمعية 

وكاالت  للتمنية و
 الدعم.

وضع خطط عمل  (5الخطوة )
 والتكاليف  وتصميمات
 محتس في صيغ 

باالضافة ، عرضها ب
تقسيم الى مقترحات 

التكاليف بين الممول 
 والمجتمع المحلي

والمقترحات 
 المجتمعية ككل.

 
 

عن المواقع البحث 
المحتملة للمشروع 
بما فى ذلك ملكية 

 زات والتجهياالرض 
 

التاكد من خلو 
المخطط من اى 

 مشاكل 
 

: تحتاج مالحظة 

يتم تقديم النصائح  
التخطيط من بالخاصة 

ولجنة  وكاالت الدعم
 تنمية المجتمع .



االجراءات وقت 
 طويل 

انشاء التعاقدات  (6الخطوة )
واالتفاق على 

 التمويل.

مناقشة المقترحات 
بين وكاالت الدعم 

ولجنة التنمية 
من جهة عية المجتم

والممولين من جهة 
اخرى،لضمان كفاية 

 التمويل.

اتفاق المجتمع المحلي 
والممولين بشأن 
ترتيبات تقاسم 

 التكاليف.

لجان التنمية تعتبر 
المتعاقدة هي السلطة 

بالتعاون مع مجلس 
 البلدية.

تم اجراء تقييم  (7الخطوة )
 احتياجات التدريب

تقييم المهارات 
الموجودة في مجالس 
 البلدية والقوى العاملة
وتحديد المهارت غير 

 المتوفرة محلياً 

لجنة التنمية مع  
 وكاالت الدعم 

اعداد خطة عمل  (8الخطوة )
مجاالت لتحديد 

 المساعدة بوضوح

لجان قدرات  تقييم 
والخبراء على  التنمية

  القيام بالمشروع 
 

 وتحديد مستوع الدعم 
 ومصادره الالزم

لجنة التنمية   
 والمجتمع والخبراء 
يجب ان يكون علي 

قوتهم وعي بنقاط 
 وضعفهم 

الفنية  تقديم النصائح 
لجان التنمية من 

 ووكاالت الدعم
 والخبراء 

فهم التعاقدات  (9الخطوة )
 المجتمعية

يجب تقديم المقترح 
والتصميم  المالي 
من خالل النهائى 

بواسطة  اجتماع عام
منظمة مجتمعية 

عرض الويشمل 
قديمي التكاليف تال

الجارية  وتقسم 
 المسئوليات للصيانة 

 
توضيح  ويجب ايضا

طريقة التعاقد 
 عى لالنشاءات المجتم

وضع طريقة التنفيذ 
المتفق عليها من 
 جميع األطراف

الفنية  تقديم النصائح 
نة التنمية جل من 

 خبراء المجتمعية وال
 ووكاالت الدعم

 تشكيل لجنة  ( 10الخطوة )
 اإلنشاءات 

تتكون اإلنشاء لجنة 
 4علي االقل من 

 المجتمع  اعضاء من 

ان تكون لجنة 
مقبولة اإلنشاءات  

 من جميع األطراف

لجان التنمية 
من بدعم المجتمعية  

 وكاالت الدعم

التوقيع الحصول على  (11الخطوة )
  ية موافقات المجتمعبال
 

توقيع اتفاقية تعاقد 
لجان التنمية  بين

والمجلس المحلي 
والممولين للبدء في 

 تنفيذ خطط العمل

اتفاق عام من جميع 
النواحي بين جميع 
 االطراف الموقعة

إلنشاء لجان التنمية وا
مع األطراف المتعاقدة 

بدعم من وكاالت 
 الدعم

من عقود التجهيز  (12الخطوة )
 الباطن 

تقسيم العمل طبقا 
ات العامة دللتعاق

ألجزاء يمكن ادارتها 
، بوصفها عقود يمكن 
تنفيذها من قبل لجان 

 االنشاء 
 

ولجان اإلنشاء تقوم 
بتوقيع العقود من 

الباطن طبقاء الطار 
 فق علية العمل المت

اتفاق عام يتم التوقيع 
 عليه

الفنية  تقديم النصائح 
من لجان التنمية 
المحلية بدعم من 

 الدعموكاالت 
 

مالية تقديم دفعة 
مسبقة بواسطة 

الممولين او مسئولي 
 التعاقد 

طبقا تعيين العمال  (13الخطوة )
 نزيهة لقواعد 

االتفاق علي معدالت 
األجر وأمور التعيين 

وغيرها باستخدام 
 نظام اقتراع سري

أعداد كافية من 
العمالة متاحة حسب 

معدالت األجور 
 المعروضة.

الفنية  تقديم النصائح 
إلنشاء من لجان ا

والتنمية بدعم من 
 وكاالت الدعم

أمناء المخازن يتم  (14الخطوة )
تدريبهم وتعيينهم، 

ويتم شراء المعدات 
لمواد واالدوات  وا

شراء المعدات 
الالزمة والمواد 

وضمان تخزينها 
لية اآلمن يكون مسؤو

التمويل للبدء إتاحة 
 في األعمال.

الفنية و تقديم النصائح 
االدارية من لجنة 
اإلنشاء بدعم من 

 وكاالت الدعم



 أمناء المخازن الالزمة.

بدء األعمال اإلنشائية  (15الخطوة )
 أثناء تدريبات العمل

بدء العمل بمجرد 
 ضبط األنظمة القائمة

وجود مدربين 
 ناسبينم

الفنية  تقديم النصائح 
اإلنشاء بدعم من لجان 

او  من وكاالت الدعم
 الخاص  القطاع

 
 توفير المدربين 

عقد اول الوصول الى  (16الخطوة )
من الباطن تم انجازة 

  والدفع له 

يتم الدفع للجنة 
اإلنشاء عند االنتهاء 
من األعمال المتفق 

 عليها

أن يتم إنجاز العمل 
 مرضيلمستوى 

من تقديم النصائح 
لجان التنمية بدعم من 

 وكاالت الدعم

التعاقدات سداد رسوم  (17الخطوة )
بما في من البطن  
 ذلك الفوائد

االطمئنان الى تقدم 
العمل من خالل لجان 

 اإلنشاء باستمرار. 

التأكد من أن لجان 
اإلنشاء والتنمية تعمل 

 بشكل مالئم

لجان التنمية الدعم من 
 ووكاالت الدعم

التحتية اكتمال البنية  (18الخطوة )
 للمشروع 

اصدار لجنة التشييد 
لعقود اضافية لحين 

التحتية  اكتمال البنية 
ه في كما هو متفق علي

 العقد االساسي

العمل باستمرار 
للوصول لمرحلة 
مطابقة للمعايير  

 واتباع خطوات العقد

لجان التنمية 
بدعم من المجتمعية  

 وكاالت الدعم

في حالة األداء غير   (19الخطوة )
المرضي، يتم ايقاف 
الدفع للجان االنشاء 

والتنمية ، وربما 
اتخاذ اجراءات 

 قانونية

وكاالت الدعم /  
 /البلدية  المجالس 
 الممولين

تستخدم االرباح   (20الخطوة )
األهداف   لتمويل 

 المجتمعية

األرباح غالبا ما 
توضع في الحسابات 
البنكية الخاصة بلجنة 

، المجتمعية  التنمية 
الستخدامها في 

األنشطة الصيانة  او 
التنموية الخاصة 

 بالمجتمع

االرباح ال تستخدم 
االعمال لتصحيح 

  الرديئة

 التنمية المجتمعيةلجنة 

أنظمة التشغيل   تنفيذ (21الخطوة )
 والصيانة

تنظيم ورش عمل 
للصيانة لتلبية شروط 

 العقد

تطوير الخطط في 
ال االولية  المراحل 

 يزال مقبوال

ية ولجنة ملجنة التن
االنشاء ووكاالت 

والسلطات  الدعم
 المحلية 

اعالم المجتمع  (22الخطوة )
التى  بالتحسينات 

 تمت البنية التحتية 

يجب علي لجان 
ومنظمات اإلنشاء 
استعراض  المجتمع 

التقدم الذي توصلت 
من خالل اليه، 

واللوحات مكاتبها 
 االعالنية 

استعراض المعلومات 
من خالل اللقاءات 

 المجتمعية

لجنة التنمية المجتمعية 
ولجنة اإلنشاء بدعم 

 وكاالت الدعممن 

 

            


