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  لمتابعةلالقائمة المرجعية   30.1الوثيقة  

 
ولذلك، فإن  ة؛المرجو  حرز وضمان تحقيق النواتج أنشطة المشروع وتسجيلها بصورة منتظمة للتحقق من التقدم الم  متابعة من المهم 

 . .المجتمعى  ا ال يتجزأ من النهجأداة أساسية إلدارة عملية التخطيط وينبغي أن تصبح جزء  المتابعة  

متابعة تباع إجراءات إ (CLUES ) للصرف الصحي البيئي فى المناطق الحضرية القيادة المجتمعية  عملياتمتابعة  وال يتطلب 

 تخطيط، لطرح ثالثة أسئلة رئيسية هي:يطة الموضحة أدناه بعد كل خطوة ختيار البسمعقدة، بل يكفي أن تلجأ إلى قائمة اإل

 أين نحن ؟ .1

؟ .2  ما الذي نطمح لتحقيقه مستقبال 

 هذا الهدف؟لنحقق  ما الذي نحتاجه .3
 

 األفضلعمل، ومن ال ورشةمباشرة بعد عقد سبيل المثال على  ، عملية المتابعة ل الدورية  جتماعاتاالجراء هذا التحليل في إوينبغي 

حرز في التخطيط والمشاكل التي التقدم الم   استعراضهذا من  ةالتشاركيالمتابعة . ويمك ن نهج الجهات المعنية الرئيسيةإشراك جميع 

ركيز على التقييم الذاتي البسيط الت ينبغي أن ينصب  إنه سيعزز أيضا مشاركة المجتمع. كما ف ،إذا تم ذلك بطريقة شفافةو .تواجهه

 إذا لزم األمر. ال  لبدء واستعراض وتعديل العملياتخومسيكون المالئم للظروف المحلية. وبالتالي، فإن المجتمع  الم نصف

تأكد من تسجيل النتائج الرئيسية تخاذ القرارات لتصحيح المسار. إوبعة  المتاة تساعدك في عملية قائمة مرجعي   ي قد م هذا التقرير

 .كتابي االمتابعة الجتماع 
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  (CLUES)العمليات في نهج القيادة الُمجتمعية  لمتابعة القائمة المرجعية 
 
 

 أين نحن ؟ .1
 

 ما الذي حققناه ؟ 

 هل يتوافق مع أهدافنا الرئيسية ؟ 

  فلماذا؟لم يكن الرئيسية؟ إذا  النتائجهل تحققت جميع ، 

 الخطوة  25(، ص. 1رقم  )الخطوة21انظر ص. من عملية التخطيط خطوة لكل  ةلمعرفة النتائج الرئيسية المحدد(
(، 6)الخطوة رقم 41(، ص.5رقم )الخطوة  37ص. (،4)الخطوة رقم  32(، ص.3)الخطوة رقم 29(، ص.2رقم 
 (.7)الخطوة رقم47ص.

 

  الرئيسية ونشرها؟ هل يتم إبالغ جميع الجهات المعنية؟ النتائجهل يتم توثيق 

 هل ما تزال افتراضاتنا صالحة للتنفيذ؟ ذي تعلمناه من العملية حتى اآلن؟ما ال 

  مسؤولياتها بشكل فع ال؟هل مشاركة الجهات المعنية كافية؟  هل تحملت جميع الجهات المعنية 

 ما هي نقاط القوة والضعف والفرص والعوائق؟ 
 

 
؟ .2  ما الذي نطمح لتحقيقه مستقبًلا

 
  قد تعرقل عملية التقدم؟ أزماتأو  عراقيلهل هناك أية عوائق أو 

جتمعية 49يوضح الجزء الثاني، )ص.    - المواتية تة للبيئة ، كيفية تحليل وتطوير العناصر الس CLUES( من كتاب نهج القيادة الم 
 

  مالمح الخطوات القادمة؟ما هي 

  واقعي؟ لدينا الزمني اإلطارهل 

 هل تم تحديد الخطوات التالية بوضوح؟ 

 محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، محددة زمنيا(؟  هل أهدافنا( 
 

 
 لنصل لهذا الهدف؟ هما الذي نحتاج .3

 
 ما األمور الواجب تنفيذها قبل االنتقال إلى الخطوة التالية من العملية؟ 

 ؟المواتية بيئة ال تحقيق كيف يمكن معالجة العوائق ل 

 هل توجد حاجة إلشراك المزيد من الجهات المعنية في الخطوة التالية؟ 

  على أساس يومي / أسبوعي؟ غير المشاركةهل نحن بحاجة إلى تحسين التواصل مع الجهات المعنية 

   ا؟هل هناك أي أحداث أو اجتماعات خاصة يتم تنظيمها مسبق 

 هل يتم تأمين الموارد البشرية والمالية للمضي قدما؟ 

 هل تم تحديد المسؤوليات بوضوح؟ 

 يع على علم بمهامهم؟ تحديد المواعيد النهائية الالزمة.هل الجم ؟المسئول من 
 
 

 

ا ما  ! ال تتردد في إضافة المزيد من األسئلة إلى هذه القائمةف إذا أغفلنا أمر 


