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 3  التعلم من الخبرة

  یرشكر وتقد
 جمعیة تكنولوجیا البیئة والثقافة في األندیز نفذته الذيق یوثلتلج المشروع التجریبي تاهذا الدلیل هو ن

)ETCAndes( المدخالت الخارجیة المنخفضة والزراعة المستدامة مركز معلومات، و) ILEIA( . استغرقوقد 

ود أن نعرب عن امتناننا لجمیع الذین شاركوا في نو .  تنفیذ المشروعأثناء  منهاالنتهاءتم محتوى عدة سنوات، و ال وضع

، في تارابوتو) CEDISA (بحوثلدراسات والل سلفا التامركز  فيالعاملین : همهذه الطریقة في بیرو، بما فیتجربة 

إدارة المیاه  معهد فيالعاملین ، و فى الجروبو )INRENA(  مشروعبیورا وامباییكه منو  في تومبیس،  العملوفرق

 في بیرو، وفرق  والزراعةمنظمة األغذیةالذى تنفذه  المتكاملة لآلفات دارةاإلمشروع و ، في كوزكو) IMA(والبیئة 

   . تنفذه هیئة كیرالذي) REDESA (شبكات األمن الغذائي المستدام   برنامجولة عنئ المختلفة المسالعمل

  

 في جامعة" أجل التنمیة الریفیةمن عي  الزرااإلستحداث "الدارسین لمقررماجستیر الشكر خاص لطالب كما نوجه 

جامعة سان سیمون، كوتشابامبا، ( باز  إفیت:قیوثللت لمشاركین في المشروع التجریبيل لیما، و فى الزراعیةولینا 

تیریزا و ، )، باریلوش، األرجنتینالمعهد الوطني للتكنولوجیا الزراعیة( ماركوس ٕاسدال، مارتا ماداریاغا و )بولیفیا

المعهد الوطني للغابات والزراعة (، ماریانو مورالیس )، تشیاباس، المكسیكالفن الطبیعى(غارسیا اكس ومسانتیاغو 

مزرعة األسرة (، أدریانا غالفاو فریري )، كولومبیاسیال ( بوریرو. مخوسیهو ، )، أواكساكا، المكسیكوالثروة الحیوانیة

 تجاربمحطة  ( أریسى وخافییر،)القرى، تولیما، كولومبیاأطفال (ألفارو أسیفیدو و ، )، البرازیلوٕایكولوجیا الزراعة

  ).، ماتانزاس، كوبا"Indio Hatuey "المراعي واألعالف 

بنغالور، ، AME الزراعة واإلنسان والبیئة ( المیدانیة المختلفة لمؤسسة  العملونحن ممتنون أیضا ألعضاء فرق

 منظمة وفریق سام، في VECO في عاملین، وال میاموجیرومو ، مباوا كیفیومنهجیة، و ال قاموا بمراجعةالذین ) الهند

  .العملیةبجهود فعالة فى تطویر  وا في تنزانیا، الذین ساهمIADO ایسانجاتى للتنمیة الزراعیة
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  تمهید
 عدید من التجارب التنمویة وجود، عن  الماضیةربعة وعشرون عاماخالل األ  LEISAیزاعملنا مع مجلة ل كشف

هذه ل ةف الرئیسیاهداألكانت و . التي تنطوي على الكثیر من الجهد والتفانيو  في جمیع أنحاء العالم، تتمالمختلفة التي 

هذه  فيوقد شارك  .ة أكثر استدامةیزراع التحول إلى أسالیب مكافحة الفقر، وتعزیز حقوق اإلنسان، أو  هيالمبادرات

 سكان والمؤسسات العامة و ، والمنظمات غیر الحكومیة، والمنظمات المجتمعیة،الجهود منظمات المجتمع المدني

  . بالكاد أو غیر مدونةمعروفة لألسف بقیت معظم هذه الجهودإال أن  ،المدن والمناطق الریفیة

  

فیها أدى إرادة وتفاني المشاركین  أن في، إال أنها اشتركت جمیعا هود ناجحة كل هذه الجلم تكنتوقع، هو المكما و 

ي ذالتأثیر العام الو  ،تحدید أوجه النجاح والقصور، والظروف المواتیةل، یمكن تحلیلها الفتة للنظرنتائج تحقیق إلى 

بواسطة صحیح الشكل الاستها بلتعلم إذا تم در ل عملیة صبحی  أنیمكنكل من هذه التجارب فإن وبعبارة أخرى، . تحقق

تأسیسا على  العملیة ة المعرفهیكل منمكن إنشاء ی خبراتمن خالل وصف وتحلیل هذه الف.  فیهاوا شاركهؤالء الذین

یمكن أن تساعد على ، كما المعرفة العملیة في نواح كثیرةه هذاالستفادة من  نایمكنو  . تمتالتيعملیات التدخل 

. موضوعات هذه اللتعامل مع مثلؤدي أیضا إلى تعدیل طرق العمل المستخدمة لتأن ، و  معینرؤیتنا لموضوعتحسین 

یمكن هذه المعرفة فإن ، هذاإضافة إلى . اتخاذها كنقطة انطالقنتائج إیجابیة، یمكن بسهولة  إلىنشطة األ أدتإذا ف

  . بسهولة مع اآلخریناتهجدد، أو یمكن أن مشاركال العاملینستخدمها ی داخل المنظمة أو المؤسسة لهاتخزین

  

، وأن المختلفة أكثر فعالیةجهود التدخل التنمویة توقع أن تكون فمن الم، یةمیعملیات التعلمثل هذه ال استطعنا تنفیذإذا 

 فيفي نوعیة التدخالت اإلنمائیة، ملحوظا  تحسنا لمس، یمكن أن نمرور الوقت، وبغالط تكرار أي أخطاء أو أتجنبت

أن تطبیق هذه األسالیب نادرا ما یتم التجربة على  أن تدل سفورغم ذلك، فمن المؤ . یجابیةاإلج نتائشكل تزاید ال

 یینم الخبرة العملیة المتراكمة لدى العاملین المیداناستخدیتم ا ونادرا ما  هذه،عملیات التعلموقلیال ما تتم  .بصورة كافیة

موارد قلة ال و ،الصراعاتتفاقم  و ،تزاید عدم المساواةم ب یتسالذيعالمي وعلى الصعید ال .كدلیل للعمل المستقبلي

مهارات بشكل أكثر ما نتعلمه من و  ،وموارد ،جهودما نبذله من حاجة إلى استخدام تتزاید الالمتاحة لألنشطة التنمیة، 

  .كفاءة

  

 اإلیمانإلى )  - ILEIAإلیا (المدخالت الخارجیة المنخفضة والزراعة المستدامة مركز معلوماتب الواقعوقد أدى هذا 

توثیق ما یحدث في المیدان وما یتم تحقیقه و .  للجهود التنمویة عملیات أساسیةتعدبأن التعلم المؤسسي وبناء المعرفة 

شركائها الوقت والجهد و  "إلیا"ت كرسلهذا فقد . ا التعلمرئیسیة في هذالالعملیات یعتبر من  هذه األنشطةمن خالل 

ج أكثر كثافة من األنشطة برناملبدء  اآلن كما أنهم یستعدونلتوثیق، ا قدرات لدعمماضیة خالل السنوات القلیلة ال

  .المنهجي للممارسات في مجال الزراعة المستدامةوالسرد ق یثالتو لتعزیز 
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في جمعیة تكنولوجیا البیئة والثقافة  مع شركائنا في بیرو، الذى وضع بالتعاونج األنشطة األولیة اهذا الدلیل هو نتو 

 ما قاموا  وتحلیليلیفصالتوصف ال عن طریق  على توثیق تجاربهمفرادساعد األی تطویر أسلوبوهو محاولة ل. األندیز

ه الطریقة أنها مرنة بما یكفى لتناسب  هذ وقد أثبت. وتأثیرها عنها،نتجما  و المیدانیة، مجموعة األنشطة به من

أن  أو ،قصیرة أو المشاریعالاألنشطة  احدتوثیق لإما  هاخدمستایمكن  ومتعددة، وأنه  مختلفة مواقففيالتطبیق 

ن هذا األسلوب  في أمریكا الالتینیة وأماكن أخرى أاظهرت أنشطتناكما . برامج أطول وأكثر تعقیداستخدم لتوثیق ت

  .لكبیرةالمنظمات غیر الحكومیة والشبكات أو المؤسسات ا وأ ، الجماعات والمنظمات المجتمعیةبواسطةیمكن تنفیذه 

  

المیدانیة  أهمیة استخالص الدروس من األنشطة دركونكون مفیدا للغایة ألولئك الذین یینعتقد أن هذا الدلیل یمكن أن 

 هذه المعلومات مع مشاركة هم علىتحفیز و  ین،الممارسین المیدانی هتعلمما تعمیق  إلىأن یؤدى نأمل و . التي تنفذ

  .المرتبطة بهاجدیدة الرف اعمالاآلخرین بشكل منظم، وبالتالي بناء 

  

، یةذكبطریقة  و منفتح ذهن ب علیهاالعتماد نقترح أن یتم الى أننا هذا الدلیلنود أن نلفت نظر من یستخدم وأخیرا، 

 مع ا ومزجه إثرائها، طریق عن هناةالمقترحویوصى بالتعامل مع طریقة التوثیق . ات الجاهزةصفللو ب اكتكولیس 

نهج أفضل  إلىوعلیك التوصل  یأخذ أشكاال كثیرة، خبرةالتعلم من الف ، ووجهات النظرالیبس من األدوات واألاغیره

  . الخاصموقفكناسب ی

  

  !نود أن نسمع منك

  

  إدیث فان والسوم

  ةمدیر 

  ) - ILEIAإلیا (المدخالت الخارجیة المنخفضة والزراعة المستدامة مركز معلومات

 

 

  

ھیدتم  
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  مقدمة
خیرة عن ضرورة توثیق الخبرات المرتبطة بمبادرات التنمیة التي تجري في جمیع قیل وكتب الكثیر في السنوات األ

ونادرا ما كان یتم تخصیص وقت وجهد لتنظیم وتحلیل وتوثیق الخبرات . أنحاء العالم بهدف التعلم من النجاح والفشل

لمستدامة على مدى األربعة وقد ساهم مركز معلومات المدخالت الخارجیة المنخفضة والزراعة ا. للعدید من األسباب

في تبادل المعلومات المیدانیة عن تجارب صغار المزارعین الذین یحاولون تحسین ) ILEIA(وعشرون سنة الماضیة 

ال أن عدم وجود وثائق عن األنشطة المیدانیة العملیة التي تمت على مستوى المجتمع إ. إنتاجهم بطریقة سلیمة بیئیا

   .الصعوبات الرئیسیة المتعلقة بهذا الهدفالمحلي كانت وال تزال أحد 
 

وٕاذا لم یتم توثیق اإلنجازات، 

 والصعوبات، ومواجهتها، وما تم تعلمه

 بمكان ةبو ، فإنه من الصع ماشكلب

ومن المحتمل أن . مشاركة هذه الخبرات

یفقد الكثیر من المعلومات الفریدة التي 

یمكن أن تسهم في زیادة تطویر المعرفة 

زراعة السلیمة بیئیا، إذا في مجال ال

غیر مألوفة أو صیغت في شكل أو لغة 

كانت ال  الجمیع، أو إذا غیر متاحة

  . الخبرات عنبشكل كاملتعبر 

  

  

 وهو یقوم على عمل أولئك الذین كتبوا حول توثیق ،الخبرات طریقة تساعد على توثیق تطویروهذا الدلیل هو محاولة ل

على سبیل المثال، دانیال سلینر وفریقه في المعهد الدولي من هؤالء . لفترة طویلة هاأو شاركوا فیمبادرات التنمیة 

 سان خوسیه، - والنشر دراسات للىمركز الفرج(، وأوسكار خارا )كویتو، إكوادور(إلعادة اإلعمار في المناطق الریفیة 

 ، وماریو أردون وفریق)بیروتطویر التعلیم، لیما، (، وماریا دي ال لوز مورغان، ومارفیل فرانك )كوستاریكا

"PASOLAC" ویقدم الدلیل طریقة عملیة لمساعدة القارئ على وصف وتحلیل المشروع ) . سان سلفادور، السلفادور

  . تكون صعبة أو معقدةینبغى أالفهدفنا هو إظهار أن عملیة التوثیق . الخاص به، وتوثیقه بالكامل

  

، لتعني العملیة التي تسعى إلى تنظیم المعلومات الناتجة "عملیة توثیق"و، "التوثیق" هذا الدلیل مصطلح في استخدمنا

 والهدف الرئیسي من هذه العملیة هو .من مشروع میداني معین، من أجل تحلیلها بالتفصیل واستخالص الدروس منها

لهذا . للغات المختلفة یختلف معناها بین اوالتي، "التقییم المنهجي"ویستند هذا على معنى كلمة . تولید معارف جدیدة

  .، ولكن بمعنى أوسع من مجرد تسجیل المعلومات"التوثیق"السبب، فضلنا استخدام كلمة 

أعضاء منظمة إسنجاتى للتنمیة الزراعیة أثناء تطبیقهم لطریقة التوثیق 

  Coffee cloning استنساخ البن فيللتعلم من خبرتهم 

  .٢٠٠٦ سبتمبر - ا ورشة عمل في سام، تنزانی



  10 

  

وقد حاولنا في هذا الدلیل رسم الخطوط العریضة لمبادئ العملیة، والشروط األساسیة التي یجب الواجب توافرها حتى 

غي اتباعها، كما تم استكمال وصف الطریقة مع دراسة حالة ثم قدمنا الخطوات التي ینب. یمكن لهذه العملیة أن تتم

  .مقال: كاملة، یوضح الخطوات المتبعة في هذه العملیة وكذلك المنتج النهائي وهو

  

 برنامج، أو أيأننا نعتقد أن ف هذاوعلى الرغم من  ،غالبا ما تحدث مشكالت أو صعوبات طفیفة خالل عملیة التوثیق

 .األسلوبهذا  إتباع ه مجاله، یمكنفيى معرفة المزید عن جهود التنمیة منظمة، أو مشروع یحرص عل
 

 مقدمة
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 خبراتتوثیق ال
وقد  .مختلفة في جمیع أنحاء العالم لتحسین مستویات معیشة سكان المناطق الریفیةالمبادرات ال  منعدیدال تنفیذ تم

ة ی زراع نظمارة الموارد الطبیعیة أو تطویرإد وأالتعلیم،  وأالمیاه،  وأ الصحة، علىإما تركز هذه المبادرات كانت 

 البعض بینما كان ،ج المتوقعةائبسهولة النتویظهر  إلى حد ما، ویحقق ااضحبعض التدخالت و كان . أكثر استدامة

 ضمكان ی وعادة ما  التأثیر،ئبطو  جدا، ا معقدةخر، مثل إدارة الموارد الطبیعیة أو تطویر نظم اإلنتاج المستداماآل

 اتخاذلذلك فمن الضروري . ة مباشرة وغیر مؤكدیر غه نتائج، كما كانتمن مختلف الجهات الفاعلة والعملیاتالعدید 

وما تغیر من  ، استمرار إعادة تقییم ما تم القیام به استخالص النتائج عن طریقفيأكثر وضوحا  و ةنو  مر ا أكثرموقف

 .من أجل تحقیق األهداف المرجوة أنشطة

  

 تدوینإذا تم ف.  فیما بعدتحسین المبادراتل  بهاتفادیسدروس كه األنشطة بحیث یمكن استخدامها من المهم توثیق هذ

 الخبرات والدروس تعرف علىالآلخرین ل ، كما یمكنتبادل المعلوماتیصبح من الممكن  ،نتائج هذه المبادرات نشرو 

  .المستفادة في مشروع معین
 

عملیات  تحلیل وتوثیق،و  ،فیوصسرد وت تساعد على.. ". الطریقة التي إن، .Selener et al   وآخرون سلینر ذكروقد

.  المیدانیةق المعلوماتیوثتساعد كثیرا في تیمكن أن " يشاركبأسلوب ت على نحو مستمر و نمويتالمشروع الونتائج 

یساعد كما . هما یتم تحقیقلالناقد توصیف ال، و بالتفصیل  ما یجريفحصنهج یجعل من الممكن ممثل هذا األسلوب وال

ط الضوء على الجوانب ی، یمكن أن تسلبهذه الطریقة.  من منظور آخرخبراتهمرؤیة مشروعهم أو على المعنیین 

جبرنا على النقد تمفصلة الق یوثالتعملیة عالوة على أن هذا  . التي یمكن تحسینهاا الجوانب، وكذخبرة للاإلیجابیة

في النهایة فالتوثیق . لتفاعل مع اآلخرینا  منت واآلراء التي قد تنتج لتلقي االقتراحاینفتحنكون منالذاتي، وأن 

  .ساعدنا على تولید المعرفة التي من شأنها تحسین ممارساتنا، أو أنشطة المشروع ونتائجهی

  

  خبراتنشرما نقوم به، وكذلك لعلى فهم أفضل تساعدنا أن وباإلضافة إلى ذلك، یمكن لعملیة توثیق شاملة 

 فقدان المعلومات یحد أیضا منهذا و . تقاسم وتبادل المعلومات مع اآلخرینالخبرة من خالل توثیق یمكن و . مشروعنا

  . آخر مجالفيعمل لل عاملین به ال تحول أو، االنتهاء من المشروععندوالدروس المستفادة، 
 

 هاحیتی التي علوماتع كل المیجمتو معلومات، ال  منمكن مقدرأكبر خالل عملیة التوثیق لجمع   الجهودوتبذل

 العاملینمثل (الذین شاركوا في المشروع ضال عن خبرات وآراء ، ف)مثل وثائق وتقاریر التقییم(عادة مشروع ال

  .مدونه أساسا غیر ، أو متناثرة هذه المعلومات ما تكونوعادة. ، أو أولئك الذین تضرروا من هذا المشروع)المشروعب

  

 تولید من أجلف .ام ذوي الخبرةق ماأو تم، یشیر إلى أكثر بكثیر من مجرد وصف ما ق في هذا السیاق، یثتو  الإال أن

 عملیة تحلیل نقدي للمعلومات المتاحة، فضال عن اآلراء، واألحكام، أو  التوثیقشملیالمعارف الجدیدة، یجب أن 

 .هذا هو األساس للتعلمو  ،االنتقادات التي قدمها جمیع المعنیین والمشاركین



  12 

 :عملیة التوثیق تسعى إلىأن  الدلیل إلى  هذافيالمذكورة طریقة الشیر تهذه النقاط العامة،   إطارفي

 تنظیم المعلومات المتاحة؛ ·

 تحلیل ذلك بالتفصیل لفهم ما حدث؛ ·

 ساعد على تولید المعارف الجدیدة، وتاستخالص النتائج التي سوف  ·

 .تقدیم النتائج في الشكل الذي تم اختیاره ·
  

 تستخدم التي، لمقترحة هنا، یتم تصنیف المعلومات المتاحة وآراء المشاركین في عدد من المخططات الطریقة افي

طویلة  تكونغالبا ما  الوثیقة النهائیة على الرغم من أنو .  وثیقة یتم نشرها وتوزیعها لتصل إلى أشخاص آخرینكتابةل

ما تم القیام یتم عرض ، حیث تمقاال المثل:  أخرىبطرق نتائج عملیة التوثیق  عرض یمكن أیضا إال أنهومفصلة،

عرض إلكتروني، ك أو ،فیدیوفى شكل فیلم   أن یتم عرضها أو.في بضع صفحاته متعلما تم و  ،هقی تحقما تمبه، و 

 كیفیة تقدیم النتائجلهذا فإن اتخاذ قرار عن . ةمحددالانب و جال  أحدط الضوء علىسلی أو ، أهم الدروس المستفادةیبرز

   .ذه العملیةبدایة هخطوات  هو أحد

  

الطریقة فإن ، اذهإضافة إلى 

تتمیز بالمرونة  هناالموضحة 

ناسب االستخدام الكفایة لت

 ،ظروف عدیدة ومختلفةتحت 

توثیق لإما ستخدم تیمكن أن ف

قصیرة أو الاألنشطة  احد

أن تستخدم  أو ،المشاریع

برامج أطول وأكثر لتوثیق 

هذا یمكن تنفیذ   كما.تعقیدا

 الجماعات ألسلوب بواسطةا

 وأ ،والمنظمات المجتمعیة

المنظمات غیر الحكومیة 

والشبكات أو المؤسسات 

  . الكبیرة

  

أال أن هذا ینطبق أیضا على كلمات لإلشارة إلى ما یتم توثیقه، " مشروع " كلمةفي هذا الدلیل ستخدمنا نورغم أن

 . عملیة التوثیق تطبقالتي المنظمة هستخدمتمصطلح أو أي " برنامجال " أو،"النشاط"

  

  

مختلف أصحاب   مشاركةونناقشیالمشاركین من البرازیل والمكسیك وبیرو 

  .همبلدان المصلحة في عملیات التوثیق التي نفذت في

  . ، لیما، بیروILEIA الیا  رشة عمل

 توثیق الخبرات
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 مبادئال
حتى  أصحاب المصلحة  منأكبر عدد ممكن ضمحاول نأن هو عملیة التوثیق  في  االعتبارفيما یجب وضعه أهم 

نظرا ألن العدید من األطراف و . جمیع المعنیینلمختلفة الراء اآلو  لخبرات لا حقیقیاانعكاسیمكن أن تمثل النتائج 

 نظر ومصالح مختلفة، فمن المنطقي أن نتوقع أن تكون هناك ةكل منهم وجهل  المشروع، وأنفي تشاركقد مختلفة ال

التعرف  اآلراء، سیكون من األسهل بین هذهق یتوفال محاولةبدال من و . تحقیقهما تم آراء مختلفة حول ما تم القیام به و 

  .ة كاملقمنا بعرضها و ،ء في االعتباراآلراهذه تنوع  وضعنا  ما الدروس المستفادة، وتولید المعرفة، إذاعلى

  

 عن عملیة والئ مسأن یصبحشخص واحد أو فریق ل یمكنعلى الرغم من أنه ف. لمشاركةلالمبدأ األساسي بویرتبط هذا 

  یمكنهذه الطریقةوب. الو حلعملیة قائمة على المشاركة في جمیع األا العمل على أن تكونیجب إال أنه التوثیق، 

بسهولة، وبالتالي ضمان قبول النتائج واالستنتاجات  راء ووجهات النظر من جمیع المعنیینن اآلعدد مع أكبر یتجم

الستفادة من المهارات ا  فیهاویمكن أیضا التخطیط لعملیة تشاركیة یتم).  أیضاجمیعها الیستخدمأن و (جمیع المن 

 ٕاجراء عروض المعنیین، و األشخاص الخاصة لكل شخص، مثل البحث عن المعلومات الثانویة، وٕاجراء مقابالت مع

 .طریقة واضحة ومختصرةبأو الكتابة )  والرسوم البیانیة والصور الفوتوغرافیة وغیرهاخرائطال(المعلومات 

  

 ویشمل هذا الوقت والمكان، فضال عن ، خالل عملیة التوثیقلمشروع في االعتبارلؤخذ السیاق العام ی أن أیضا ویجب

 ، الجوانب االجتماعیةالنظر فيحتاج أیضا إلى نس  هذاوفوق. ، والمحاوالت السابقة لتحسینهالمنظور التاریخي للحالة

  .أثرت على األنشطة والنتائج تكون  أو السیاسیة التي قد،االقتصادیة وأ
 
على الرغم من أن علینا أن نحاول جمع ف. الموضوعبذات الصلة الحقیقة جمع المعلومات التركیز على أخیرا، یجب و 

جمیع نجد أن لن و . هستخدمن ینبغي أن قط ماهي فمباشرة الذات الصلة معلومات، إال أن المعلومات من القدر بر أك

كافة كما لن تسهم .  إنجازات رئیسیة، أو بما تحقق منقراراتبما تم اتخاذه من باشرة  ترتبط مالمعلومات المتوفرة

ضعف  الكثیر من المعلومات إلى جمعؤدي ما یوغالبا  . المستفادةالدروسالتعرف على المعلومات في تحلیل أو 

  .نتائجاالستفادة من ال
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   االعتبارفينقاط یجب وضعها 
 التي  الهامةنقاط بعض الوجود على مدى السنوات القلیلة الماضیة التوثیقمحاوالت عدید من لل  الفحص الدقیقأظهر

 :وهذه تشمل. نوععملیة من هذا الأي   نجاحفيتؤثر 

وأن دعم عملیة التوثیق، أن ت مشروع معین تبدأ التي نظمةیجب على المف .دعم مؤسسي قويوجود أهمیة  ·

التقاریر ( المعلومات لىإصول و التیسیر  قتصر ذلك فقط علىیوال .  لهذه العملیة الموارد الالزمةتوفر

أن  في المشروع اركو أیضا ألولئك الذین شایتیح ینبغى أن ، ولكن )والوثائق الداخلیة المتعلقة بالمشروع

 . الوصف والتحلیلاتفي عملی یسهموا

وجود   هذا ویشمل.فعالةال من المشاركة واتمكنی الوقت والموارد الالزمة لالى جمیع المشاركینحاجة  ·

،  مكان آخرفيوا للعمل  كانوا جزءا من الفریق وانتقلسواء من هذا المشروع، المنتفعین السابقین أو الحالیین

قادة : یهتم بها المشروع مثل آراء خاصة الذین لدیهم الرئیسیة األخرى المشاركة الجهات منكانوا أو 

 .هیئات األخرى أو ممثلي الرسمیین،ال القادة وأالمجتمعات المحلیة، 

یجب وصف المشروع فقط، ولكن یقتصر األمر على لن ف . التوثیق عملیةتجاه موقف منفتح اتخاذأهمیة  ·

 نظرة فاحصة بالعمل المنجز أن یتم تناول لتحقیق ذلكمن الضروري . فصل لتحلیل عمیق ومهعاخضإ

  .كونت أن ىنتمنكنا  في الواقع، ولیس كما كانت على ما األمور إلظهار، في محاولة ةمحایدو 

  

 اس انعكا غالبا ما تكونالتيو (الموارد نقص ضیق الوقت و بناجحة ال الرئیسیة لعملیة التوثیق معوقات ترتبط ال ماوعادة

 التخطیط ضرورة هذا ویعني).  المطلوبةحجم األنشطة فيلمبالغة  لأیضا نتیجةأو كلعدم وجود الدعم المؤسسي، 

قدرات المشاركین  سببوت. لهذا العمل بالتفصیل، مع تقسیم األدوار والمهام بوضوح بین جمیع المشاركینالمسبق 

بعض المهارات  أیضا یجب یتوفر لدیهم، أنفسهم نحوراد اتجاه محاید من األففعالوة على ضرورة وجود مشكلة أخرى، 

، أو تسجیل فرادعمل حیث یتم تبادل اآلراء، والقدرة على مقابلة األال ورشة إدارةعلى كمیسرین القدرة :  مثلالخاصة

ن أ  إطارفيكل شخص، مهارات الستفادة من ا المهارات، فمن المستحسن ملك كلی ال  مناأي نونظرا أل. لمعلوماتا

 .فرادجزء من فریق متنوع من األك  منا یعمللك

كون ییجب أن و .  جزءا من هذه العملیةواكونیلالكافیة دوافع ال لدیهملمشاركین اكافة  أن ضافتر على اكل هذا ویقوم 

  . من الجمیع علیها ومتفقا مفهوم"تولید المعارف الجدیدة"  وهوولغرض الرئیسي من عملیة التوثیق

  

 توثیق الخبرات
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  لتفصیلیة للطریقة الخطوات اشرح 
 الذین عدید من الكتابالل اعمأ هنا على التى نقدمهاتستند الطریقة 

كما ساهموا أیضا ، مختلفال  المشاریع والمؤسسات العدید منفيعملوا 

 سواء  وفعاالانموذج مرنال هذا وقد ثبت أن. ذا األسلوبه تطویرفى 

 شهرین أو دةأو امتد العمل فیه لم ،في ورشة عمل قصیرةتم تنفیذه 

 فریق أو مجموعة هنقطة البدایة هي اختیار مشروع نفذو . ثالثة أشهر

دید حدود المشروع لیتم توثیقها، تح: من األشخاص، تلیها ثالث مراحل

  . )١انظر اإلطار (صف الخبرات واإلنجازات، ثم التحلیل النقدي یلیها و 

  

ثم ، مخططاتمجموعة من الوضع ن في المشروع من خالل تنظیم معلومات وآراء المشاركیببساطة على الفكرة تقوم و 

" منظمة"مجموعة  وضعن إ.  مساهمات الجهات المعنیةةإضاف عن طریقبشكل مستمر  مخططاتال هذه نی تحسیتم

 خطوة ضروریة  یعتبرالذي  التحلیلرسی كما أنه ی، أم الةملتكممن المعلومات یجعل من السهل تحدید ما إذا كان 

 .اط التعلم األساسیةنحو تحدید نق

  

 من هذا ا جزءما وعملیة الكتابة لنشر النتائج، ه،نطالقاالتحدید نقطة فإن فضال عن هذه المراحل الثالث الرئیسیة، 

  .أیضا األسلوب

  

   األولیةستعداداتاال. ١
 ؟ي العملیة فشاركمن سی ·

 ، مؤسسات، النسائیة مزارعین، جماعاترسمیین،(مشروع البعد التعرف على جمیع الذین شاركوا في 

شارك كمصدر ت ، حتى لو كانتوثیقتالعملیة  في اتهمشارك فیدت التي الهیئات/األفراد یجب تحدید، )مدارس

  . فقطللمعلومات

  

 ؟عملیةالمن سیقوم بتنسیق  ·
 عن تحدید والئ منسق یكون مسوجودن المفید م المشاركة، فقوم علىعلى الرغم من أن العملیة ینبغي أن ت

جتماعات، وتحقیق الدعوة لال األنشطة المختلفة، و تنفیذوالتأكد من االلتزام به، و الزمني لألعمال، الجدول 

  .األهداف
 
 ؟ما هي الموارد المتاحة ·

؛ توثیق الناجحةالعملیة نجاح  العقبات الرئیسیة التي تعترض تعتبر منالموارد قلة ضیق الوقت و نظرا ألن 

 عاملینرواتب ال(الموارد المالیة ال یقتصر ذلك على و . ت من البدایة من ضمان توافر هذه االحتیاجافال بد

 المنهجیة: ١اإلطار 

 األولیةاالستعدادات  .١

 حدودالوضع  .٢

 الخبراتوصف  .٣

 تحلیلال .٤
 كتابة الوثیقة .٥
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:  مثل التي قد تكون مطلوبة األخرىالمواد أو المعداتعلى أیضا یجب أن یشمل ، ولكن )والنفقات األخرى

ن أهمیة أن یكو باإلضافة إلى هذا  .وغیرها.. .المكتبیةمیدانیة، والمعدات الزیارات السیارة للقیام بتوفیر 

جداول  بحیث یمكن للجمیع تخطیط ، المشاركینتماما لجمیع اواضح لتنفیذ عملیة التوثیق الزمنيالمدى 

  .عملهم الروتینیة

  

 المواعید النهائیة ·

كل  مواعید انتهاء تنفیذبل یجب كذلك التأكید على  لهذه العملیة، المخصصالوقت لتحدید  فقط تاجنحلن 

 ةساسیاألر و میعتبر من األفاق على جدول زمني وتحدید المواعید النهائیة االتف. مختلفةالمراحل من المرحلة 

  .لتحقیق األهداف التي ینبغي تحقیقها

  

 ؟ما هي المعلومات المتاحة بالفعل ·
ولذلك فمن المفید .  نجاح أو فشل موجودة بالفعلمواطن، وكذلك  من أنشطةتموصف ما غالبا ما نجد أن 

ل الوثائق المتاحة، والوثائق الداخلیة، فضال عن تلك التي یمكن توفیرها كوضع قائمة ببدأ من خالل نأن 

  .من مصادر خارجیة

  

 البحث عنها؟ما هي المعلومات التي یجب  ·
قد و .  بالفعل، یمكننا أن نقرر ما هي المعلومات األخرى التي نحتاج إلیهاوفرةتم المعلومات التحدیدبمجرد 

، وتوقفت مشاركتهم لسبب  الذین كانوا جزءا من هذا المشروعاألفرادبفي هذه المرحلة إلى االتصال نحتاج 

معلومات الع الصور الفوتوغرافیة والخرائط والرسوم البیانیة، جنبا إلى جنب مع یجمتیجب أن یتم و . أو آلخر

  .غیر المكتوبة األخرى
 

 لمن؟ و سنقدم الوثیقة؟  ذامال ·
إلي  نطمح التي وراء هذه العملیة، وكذلك النتائج من المهم أن یدرك جمیع المشاركین بوضوح األسباب

 من هذه العملیة، ألن هذا سوف یؤثر على الطریقة واستفیدی أن من نرغب في أیضا تحدید یجب. اتحقیقه

  .نتائجالعرض بها التي سیتم 

  

 ساسیةاألمات معلو الیعني هذا أنه یجب تحدید و .  عرضا موجزا لإلطار العام للمشروعأن تتضمن الوثیقة أیضا یجب

  :التالیة

  

 هاعملیتركز لماذا و  ؟ المنظمة تتبعهالذي منظور ما هو ال:ولة عن المشروعئاألهداف العامة للمنظمة المس ·

 ؟تنظم أنشطتها فيتعتمد علیها االستراتیجیات العامة التي  هيما  و ؟في منطقة معینة

  شرح الخطوات التفصیلیة للطریقة
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 لوجستیةال ، والترتیباتیل مجموعات العملتشك، و المیداني كیفیة تنظیم العمل :لمنظمةل التنظیميهیكل ال ·

 .األساسیة

، وممثلي جهات الرسمیة وال، والمؤسساتهلیة بما في ذلك المنظمات األ:العالقات مع الجهات األخرى ·

 . وغیرهم من الجهات األخرى، والمؤسسات المالیةةالحكوم

  .ه وتحلیله نعتزم وصفالذي لمشروعاد و حدوضع العملیة نفسها ببدأ تبعد االنتهاء من هذه االستعدادات األولیة، 

  

 حدودالوضع . ٢
 فصل ومن ثم ه، توثیقالمطلوبوالفكرة هي تحدید المشروع . عملیة التوثیقل حقیقیة الایةبد الهيحدود ال وضع خطوة

 یمكن وصف وتحلیل عموماو . إغفالهاتلك التي یمكن عن  االعتبار، فيالعناصر الرئیسیة التي یجب أن تؤخذ 

هذا وصف یجب ولذلك، فإن . من بین أنشطة العمل المختلفة للمؤسسة) مجموعة أنشطة متكاملةأو  ( معینوعمشر 

بشكل  م هذه النقاطیلقیام بذلك، یمكن استخدام مخطط لتحدید وتقدل. المشروع بشكل مستقل عن بقیة أنشطة المنظمة

  :المثال التالي في كما یظهر واضح

  

  :أ١جدول 

أصحاب   منطقةال/الموقع  العنوان

  المصلحة

بدء التاریخ 

  مدةالو 

/ اإلستراتیجیة  األهداف

  المدخل

  المكونات

  . .....أ

  . ....ب

  . ....ج

            

  . ....د

  

 كتابة جملة النهائي للوثیقة، ولكن على األقل أن یكون العنوانلیس بالضرورة (اسم المشروع توثیق : العنوان ·

 ).صف المشروعت

 .المذكورشروع  نفذ فیها المالتي والمجتمع المحلي أو المنطقة ركز والمحافظة والماإلقلیم: موقعال ·

 اتهذا باإلضافة إلى الفئ. ه المتضررین من كان منأو، هذا المشروعشارك وهم كل من : أصحاب المصلحة ·

، مثل السلطات شروع المفي  الذین شاركوا بطریقة مختلفةإلى  یجب أن ننظر أیضا.لمشروعباالمستهدفة 

 الذین نفذوا المشروع مشاركة كذلكمن المهم . أخرىمؤسسات  من أي أفراد أو ، الحكومةو وممثل،المحلیة

  .في عملیة التوثیق) أعضاء الفریق(

من هي جزء من فترة أطول للتوثیق  هادیحد یتم تتيالالفترة :  تنفیذهومدةابتداء المشروع المعني تاریخ  ·

 .االعتبار فيوضعها حتاج بالضرورة إلى نال قد التي و ،  المشروعأنشطة



  18 

رغم أننا ؟ تم تنفیذه من العمل الذي الغرضتحقیقه بشكل عام؟ ماذا كان لمشروع الذى یهدف الما : األهداف ·

 رسالة أو ،األهداف العامةب تحدید كیفیة ارتباط أهدافه  أیضامفیدإال أنه من ال مشروع معین، نركز على

 .المشروعتنفیذ مة بالقائلمنظمة ا

ما هو : المدخل/ اإلستراتیجیة ·

؟ هذا العمود المدخل الذي تم إتباعه

 اإلستراتیجیةأو التوجه یشیر إلى 

  المشروع، مثلهاتبع االتيالمحددة 

 الفوارق بین اةراعم مدخل إتباع

ركز على مدخل یالجنسین، أو 

 هذه األفكاروتساعد .  اإلنتاجةسلسل

 .فیما بعد لتحلیلل أسس على وضع

في العمود األخیر نحاول : مكوناتال ·

بین كیف تم تنظیم أنشطة نأن 

نشطة أللالمشروع، سواء كانت وفقا 

مناطق أو مجاالت  وأالرئیسیة، 

. لتدخل، أو وفقا للتوقیتات والتواریخا

كیف تم هذا وبعبارة أخرى، یوضح 

 األنشطة اتمجموعوتنفیذ تنظیم 

  .التي یتكون منها المشروع

  

یعني هذا أن و . الحدود المادیةو شمل كال من حدود الوقت، یحدود یجب أن الوضع  هذا التحلیل أن في الواضح من

 ن تركز العملیة برمتهاوأ بوضوح، تعریفهأن یتم  عملیة التوثیق یجب عن طریق وصفه وتحلیله المستهدفالمشروع 

، وكذلك )ه توثیق یتمالذيعمل بدء ال(موعد البدء   تشمل حدود الوقتیجب أن. على ما حدث في منطقة واحدة بعینها

  . التحلیلعملیة االعتبار أثناء فيحتى یمكن أخذ نقطة النهایة الزمنیة  ؤه،هاتناموعد 

  

سیتم  التيو  (تتمادة التي تعم األنشطة المدخل العمل، وبین أن نمیز بوضوح بین استراتیجیة التدخل أو الضروريمن 

 تمت كیف یوضح تسلسل منطقي بإتباع ما تم إنجازه، األنشطةبند  في أن یعرضیجب و ). ي وقت الحقف هاإدراج

 طرقحتمت استخدام محددة التي التوجیهیة المبادئ الشیر إلى فی اإلستراتیجیةبند أما . حددهذه األنشطة في الوقت الم

 . هذه األنشطةتنفیذ

  

  ق یوثالتت بین المشاركین في ورشة عمل مناقشا

  أثناء فترات الراحةكانت تتمكثیرا ما  التيو 

  شرح الخطوات التفصیلیة للطریقة
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أعمدة إلى الجدول  ثالثةإضافة ب ویتم ذلك. العامسیاق إطار الفي مشروع الوضع تحدید أیضا المرحلة ینبغي هذا  في

قد یكون من . معالجة هذه المشاكلمحاولة ، وأیة أنشطة سابقة نفذت ل"تالمشكال"السیاق العام، و: هي السابق

  . الحقالتحلیلا  مرحلةفي فیدإال أن هذه الخطوة سوف ت، ذا الذین انضموا للمؤسسة مؤخرا القیام بهعلىالصعب 

  

  :ب١ جدول

  سابقةالنشطة األ   تالمشكال  السیاق العام

  

  

  

    

 
 تكون الجوانب قدهذه . تطویر المشروعب محیطةهم تحدید الجوانب الرئیسیة الفي هذا العمود من الم: السیاق ·

مثل عملیات االنتخابات المحلیة التي (غیرها  وأبیئیة  وأجغرافیة  وأاجتماعیة  وأو سیاسیة أاقتصادیة، 

  ).، وما إلى ذلكاألمطار الغزیرةمواعید وما، والجفاف أو ظة معینة، واتجاهات الهجرة عمتجري في لح

المشروع أو مجموعة األنشطة حاول التي " المشكلة"د یبعد تحدید السیاق العام، ال بد من تحد: تمشكالال ·

 ررات القیامما مبو  ؟لماذاو المشروع؟   لهاأو استجاب تصدى لحلهاما هي القضایا التي : بوضوح هاحل

 ؟لمنطقةاه المشروع في هذب

 حل المشاكل ستهدفكانت تهذا العمود أي أنشطة سابقة یوضح أخیرا، یجب أن : األنشطة السابقة ·

، أو ما )لحل مشاكل مشابهة (هذا بشكل عام عمل المؤسسات األخرى في مناطق أخرىیشمل و . المذكورة

 .تم إنجازه سابقا في الموقع الذي تم اختیاره
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 صف المشروعو . ٣
 خالل الفترة واإلنجازاتتحدید األنشطة مع ز على وصف المشروع الذي یتم توثیقها، یركیتم الت ،في المرحلة الثالثة

متوقعة، النتائج غیر التحقیقه، بما في ذلك تم  و ، شرح كل ما تم القیام بهیتمفي هذه المرحلة . الزمنیة المختارة

  .میع تلك النتائج أو األهداف التي لم یتم التوصل إلیهاها، وجتواجهم موالصعوبات التي ت
 
.  لتنظیم المعلومات الموجودة مسبقاالتاليالجدول  مثل المخططاتفي المرحلة السابقة، یمكن استخدام فعلنا كما و 

 يفضمینها  نود أن تكنا و ناقصةزال الت أیضا في تحدید ما هي المعلومات التي نایساعدأن هذا المخطط لویمكن 

 وهذا قد یعني العودة إلى المیدان لجمع مزید من).  أثناء العمل المیدانيهاصادفنا التيالصعوبات  مثل (الوثیقة

  . الالزمةاالستبیانات والقوائم المرجعیةیلزم لها أعداد المعلومات، والتي قد 

  

  :٢جدول 

  وقعةنتائج غیر مت  صعوبات تم مواجهتها  اإلنجازات الرئیسیة  األنشطة  المكونات

    . .....أ

  

      

    . ....ب

  

      

    . ....ج

  

      

  

 :المخطط ما یليهذا  شملییجب أن 

 تنظیم العمل  وفقا لهاالخطوط الرئیسیة التي تم فهي، ول السابقالجد في وهى نفس المكونات :مكوناتال ·

 وفقا قیامنط من خالل تقسیم المشروع إلى مكونات یمكننا أن نرى كیف تم تنظیم األنشطة. المیداني

 مخطط ما تبقى من الاستكمالیتم و ).  مكونات أربعة أال تزید عنویفضل(موقع اللوقت، أو للموضوع، أو ا

 .هذا العمودتبعا ل
 
 أكثر من ضمی قد  الواحدمكونالالحظ أن  .كونمكل تم تنفیذه لسرد ما بفي هذا العمود  نقوم :األنشطة ·

 الجهات المعنیة  منكل تولت تنفیذه الذيجزء ال وا هول، ومئ المسوضح من هونأن أیضا یجب و . نشاط

عدد (مكن أكلما  نوضح البیانات الكمیة، من المفید أن . المختلفة خالل كل خطوة من خطوات المشروع

 ما حدث بالفعل، ولیس ما كان تسجیلال بد من . كانوالم ،التكرارعالوة على ، )األحداث، عدد المشاركین

 . أن یحدث لهمخطط

  
 

  شرح الخطوات التفصیلیة للطریقة
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، تم تنفیذهاألنشطة التي ا ت عننتجالتي  أو ،هنا النتائج التي حققها التدخلنعرض : إلنجازات الرئیسیةا ·

 نالحظ ظهور  هذه الخطوة،في. )أ١جدول  (في المخطط األولتي سبق تسجیلها ال األهداف مراعاةمع 

ن من الصعب حتى لو كا االعتبار فيأخذ جمیع هذه اآلراء وینبغي .  المشاركیننظر وجهات فياختالفات 

 أو ،رقاماألعلى تسجیل النتائج قتصر یمن المهم أیضا أن ال . المشاركینهؤالء  بین التوصل إلى أي اتفاق

 .النتائج الكمیة
 
في هذا العمود نحدد جمیع المشاكل أو العوامل السلبیة التي أثرت على تنفیذ : هاواجهتتم مصعوبات  ·

 ینبغي أن تشمل أیضا ،صف الصعوبات و عند. ق نتائج أكثر أو أفضلاألنشطة، أو التي منعتنا من تحقی

 .ول عن المشروعئالبرنامج المس/ها المؤسسةتأي مشاكل الداخلیة واجه

  
 
 في ة بالتحدیدهدفمستالتي لم تكن ) سلبیةالیجابیة أو اإل(یشمل هذا العمود تلك النتائج : نتائج غیر متوقعة ·

 نشاط أو عنمعلومات وال یتطلب األمر تسجیل . هامة هاالحق أنبدایة المشروع، ولكن ثبت في وقت 

  .، وٕانما للمشروع ككلواحد مكون

  

 جمعناها، كلما كانت المعلومات التي ه كلما زادتنإال أ، جدول في الخانة الضروري ملء كل  غیرمنرغم أنه 

 ، كل ما تم القیام بهموضحاال للمشروع  وصفا كامیصبح لدینا، من الوثیقةاالنتهاء فبمجرد . یة أفضلئنهاالنتیجة ال

ء المشروع، اجز شكلت أ جمیع األنشطة التي عرضهذا أنه یجب یعني و .  المشروعذلكوكل ما تم تحقیقه من خالل 

خالل  ). وأهمیة كل خطوةوالنظام الذي تم إتباعه في التنفیذ، كل ما تم القیام به، توضحأي  (سلسلوممنظم بشكل 

 جمیع بداهاوجهات النظر المختلفة التي أو  ، للمشروعالرئیسیة األهداف  االعتبارفيخذ نأهذه المرحلة یجب 

  .قدر اإلمكانب  للمشروعوصفیةیجب أن تتضمن هذه القائمة أیضا الجوانب ال. المشاركین

  

  

ول نتناأن ولكن یجب ، فقط یجابیةاالنقاط ال عرض، یجب تجنب السابق استخالص النتائج من األداء وحتى یمكن

نتائج الأو  األفكار تقتصر على عرضي ت الةوثیق، فالنامكبقدر اإلفتحة للنقد البناء ن وم، نزیهةالموضوع بروح

 یتم فیه والذي، "صعوباتلل"عمود  تخصیصهذا هو السبب في .  جداضعیفة تهاكون مصداقیت سفقطاإلیجابیة 

ه المرحلة أن نأخذ في االعتبار الفرق بین من المهم في هذ. سلبیة بشكل عامالعوامل المشاكل أو ال تسجیل

 یجب أن تسجلمواتیة الظروف غیر الوینبغي أن تدرج الصعوبات هنا، ولكن .  والظروف غیر المواتیةات،بو الصع

ظهر تصعوبات فأما ال الطقس، مثل ،مشروعالیبدأ   أنقبلحتى   معروفةالظروف غیر المواتیة. (لسیاقاوصف  عند

  ).كجزء من النشاط نفسه
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النتائج غیر "شمل عمود ییجب أن 

جمیع النتائج التي " ةمتوقعال

كهدف واضح وضع لم تو تحققت 

جابیة أو لألنشطة، سواء كانت إی

نسجل بصفة ینبغي أن . سلبیة

 تلك النتائج التي ساهمت خاصة

في تحقیق األهداف الرئیسیة، 

النتائج  في اعتبارها أن ینواضع

ها لیست هي نفس" ةمتوقعالغیر "

 فيم تؤخذ ل "التيالنتائج 

  ".راعتباال

   

  

  

میع یجب أن تخضع ج التخطیط لألنشطة،  عندراعتبم یتم أخذها فى االل النتائج التي جمیعینبغي أن نتجنب وصف 

یكتب أو  ما یجب أن اتفاقهم على و ،مجموعةالجمیع المشاركین في مناقشة  ل)٢( جدول في تكتب التيالمعلومات 

  .یترك

  

كتمل بعد، تومع ذلك، فإن عملیة التوثیق لم .  وما تحققحدث ما التعرف علىآلن وصفا كامال للمشروع بعد لدینا ا

لهذا یتم . معلومات فقطفكل ما تم تسجیله هو معرفة جدیدة،  أي إلىنصل حتى اآلن لم .  أي تحلیلألننا لم نجرى

  .معارف جدیدةالخروج ب و ،التعلم من تجربتناحتى یمكننا  في المرحلة الرابعة" التحلیل"

  

 )٢( الجدول رقم فيیناقش جمیع المشاركین ویقررون ما سیكتب 

  شرح الخطوات التفصیلیة للطریقة
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 تحلیلال. ٤
نتقل نلتوثیق، ا عملیة  أحد عناصرإلى وصفمجرد   منخطوةكل  تحویلكنا االستفادة من المشروع ككل، و حتى یم

لمشروع ا ظم لمكوناتتالوصف المن االنتهاء من ذه الخطوة بعدهوتأتى .  التحلیل المرحلة الهامة التالیة وهىإلى

هذه المرحلة أهم   تعتبرال.  تم تحقیقهاالتي األهداف فحص، وتقییم الممارسات ذات الصلة، و  لهامتوضیح الشكل العو 

 اآلراء واالنتقادات واألحكام  وعرضفي هذه المرحلة، سیتم تجمیع. أیضا  األكثر صعوبةهي، بل فقط  العملیةمراحل

  .یمیة حول كل ما تم القیام به وتحقیقهیقتال
 

األهداف ب ذات صلة هذه المعاییر وینبغي أن تكون.  لتقییم نجاح المشروع ككل١ض المعاییرأوال من تحدید بعالبد 

هذه المعاییر تمثل .  جمیع المشاركینتفق علیهاتیجب أن كما  في المخطط األول، هادیحد تم تتيالواالستراتیجیات 

وضع  عامة، مع ة فكر ٥-٣ اریختایفضل عادة . مه كدلیل عام في التحلیلستخد نالذيهیكل الطار أو اإلنوعا من 

 مشاركة السكان المحلیین، واستدامة :المعاییر المستخدمةتشمل وغالبا ما . االعتبار  فىهداف المشروع واستراتیجیاتهأ

قد یكون من فراعي الفوارق بین الجنسین، ی مدخالإذا كان المشروع قد اتبع .  أو إمكانیة تكرار المشروع،نشطةاأل

 الخطوة األولى نحو هيتحدید المعاییر المالئمة . ة المشروعمعاییر مشاركة المرأة في جمیع أنشطالن المفید أن تتضم

 .كفاءةالتحلیل 

  

قیاس ل أي، في التقییمالمؤشرات بنفس طریقة استخدامها تستخدم هذه و . رامعیلكل من المفید اختیار بعض المؤشرات 

  اختیار كلوینبغي أیضا. ر بشكل واضحاكل معیالمرتبطة بانب  أهم الجو عرضفكرة بالتفصیل، ومساعدتنا على ال

 جوانب المشروع، مع جب أن تغطى هذه المؤشرات كلیكما  .جمیع المشاركینعلیها بواسطة  واالتفاقالمؤشرات 

 اه یستخدم كل من،ار في المتوسطی معثالثة مؤشرات لكل فىعادة ما تك. النوعیةو كمیة الفي االعتبار األفكار األخذ 

 ین وبعضار یمع معوالذى نعرضه هنا ( كنموذج مخططیر إلى مشروع والنتائج التي تحققت، وذلك باستخدام لیش

  .)كمثال فقط المؤشرات

                                                
" إلستكشاف "نستخدمھاعامة أفكار بإعتبارھا ، "المجاالت"أو " parameters  المعلمات"ھذه المعاییر اسم نطلق على ویمكن أیضا أن   1

  .المشروع
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  :٣جدول 
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  شرح الخطوات التفصیلیة للطریقة



 25  التعلم من الخبرة

في " الجوانب اإلیجابیة"من یعتبر  ) مؤشر معینهسیكما یق (كل ما كان له تأثیر إیجابي أو ساهم في تحقیق الهدف

عتبر  فی الهدف أو األهداف تحقیقفي قصور إلىأدى ، كل ما كان له تأثیر سلبي أو ةنفس الطریقوب. العمود الثاني

هذا التحلیل ب قوم أنه یجبر كل من ی، مخطط مثل هذامن ممیزات استخدام). الحقالمثال في المراجع " ( سلبیاجانبا"

 شارةفهو یساعد على عدم اإل.  اإلیجابیة والسلبیة، مما یؤدي إلى أفضل النتائجسواءلنظر في جمیع الجوانب، على ا

في الموضح في المثال . سباب الكامنة وراء هذه النتائجبدال من ذلك إلى األیشیر إلى النتائج التي تحققت، ولكن 

لم  لماذا كانت هذه الموارد المتاحة، أو لماذا ذكر المطلوب بل ،، لسنا بحاجة إلى ذكر عدد الموارد المتاحة٣الجدول 

 ألن ، لم تكن متوفرة بما فیه الكفایة)جانب إیجابي(تمویل مشروع جدید كانت متاحة ألن السلطات قررت : تتاح

  ).سلبيجانب (المزارعین غیر قادرین على دفع ثمن خدمة محددة 

  

زلنا ال نعرف تي وقعت، أو التي ستحدث، ولكن ما إلى كل الوقائع أو األحداث الةر اش اإلفيستخدم العمود الرابع ی

 أنها عرفنتي یمكن إدراج بعض األحداث الكما . ، وبالتالي على النتائجشروع أنشطة المعلىؤثر  أو ستترتبطكیف 

، تماما ) وغیرها ..جدیدقانون  الموافقة على ، االنتخابات التشریعیة القادمة:مثل( في المستقبل القریب هنا ستحدث

  . كل شيء لم تتم دراسته بالتفصیل حتى اآلنلو كانكما 

  

 أو المشروع وا فيجمیع الذین شاركلمختلفة النظر الوجهات نسجل كما في الجدول السابق، فإنه من الضروري أن و 

سلط الضوء على العوامل التي ساهمت في ن ناوباإلضافة إلى ذلك، من المهم جدا أن نتذكر أن. المتضررین منه

عند استكمال  ةشائعال اءخطفمن األ. حاجة إلى ذكر ما هي هذه النتائج فينتیجة معینة، وبالتالي لسنا  إلىالوصول 

یجب أن یركز .  في المرحلة السابقةهمیقدتما سبق ل تكرار  ما یعتبرنجازات، وهو اإلشارة إلى النتائج أو اإلهذه الخانة

  .لبحث عن األسباب الكامنة وراء النتائج واإلنجازاتعلى اتحلیل ال

  

 عرض نتائج عملیة التوثیق. ٥
ما الذي نعرفه اآلن . دروس المستفادة الرئیسیةتضمن تحدید التمفصل، فإن الخطوة التالیة التحلیل البعد االنتهاء من 

 إلى الجوانب ناكل، ونظر ك في المشروع نا فكر إذا  هذاصعب معرفةی ؟ ال أنشطة المشروعتنفیذ قبل هلم نكن نعرفو 

لمشاركین ا مناقشة عندمة واضحة اهالهذه نقطة   تصبحغالبا ما.  عن كل المعاییرتذكر  تيالاإلیجابیة والسلبیة 

وثیقة من الدروس المستفادة الرئیسیة وأیة توصیات ال فياالستنتاجات تتألف وسوف . أثناء استكمال الجدول اآلخرین

  .لقیام بمشروع مماثلل لآلخرین ائهاعط إفيرغب ن
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م خیالك من استخد. یمكن أن یتم هذا بطرق عدیدة ومختلفة. ة نتائج عملیة التوثیق كاملعرضالمرحلة التالیة هي 

 من مجلة ٢٢.١  العدید من األمثلة في المجلدستجد. أجل التوصل إلى الطریقة األكثر مالئمة لجمهورك المستهدف

LEISA") والصور ،أن تشمل الملصقاتلطرق العرض یمكن ). ٢٠٠٦، مارس "ق من أجل التغییریوثالت 

رسوم للشریط أو مسرحي، أو كتابة كتیب، الداء األ، و  قصص األفرادسرد، و أو الفیدیو السمعیةض و عر الالفوتوغرافیة، و 

  . ، أو كتابمقالةأو متحركة، ال

  

 النتائج في شكل كتابي، كما نود أن نشجعكم على عرض التالي سوف نقدم بعض االقتراحات حول كیفیة فصلفي الو 

  !الكتابة نتائج عملیة التوثیق، ثم إرسالها إلینا

 قیوثالتباقي المجموعة خالل ورشة عمل محتوى الجدول على عرض 

  شرح الخطوات التفصیلیة للطریقة



 27  التعلم من الخبرة

 كتابة الوثیقة
. رف المتولدةام، وتقاسم المعیدا یتم تق، وبهذ النشرلاشكبأحد أ" وثیقة"لعملیة التوثیق هو نشر  منطقيالالهدف 

 في والطباعة، وتقدیم المنتج النهائي ،هذا قدر ال بأس به من أعمال التحریر، وتصحیح التصمیم واألسالیبیتضمن و 

 .المعلومات  عملیة كتابةتضمن أیضا یبةمكتو تقدیم معلومات یجب أال نغفل أن ولكن قبل كل ذلك، . مقبولشكل 

بطریقة یسهل الوصول و  ، مباشرةان منهیستفیدالمإلى والهدف في هذه المرحلة األخیرة هو تقدیم نتائج عملیة التوثیق 

 مقالة قصیرة في مجلة، أو على شریط فیدیو أو شكلى ف  التوثیقكما لوحظ بالفعل، یمكن عرض نتائج عملیةو . إلیها

 أنأیضا األشكال یمكن  واالتصاالت أن أي من هذه اإللكترونیةاالستفادة من وسائل اإلعالم عني وت. ابحتى في كت

 تقدیم ما نجد أن  حال غالباأيوعلى .  ینشرالضروري طبع الكتاب لكي فلیس من، رقمي كمحتوىصل للمستخدمین ی

 .نتائج عملیة التوثیق تتطلب الكتابة

كل من من مستحیل أن نتوقع ومن ال. ر من غیرهایكثب أسهل ابعض الناس أنهجد لهذا ی . تمامامثل الرسم فنا الكتابة

هم متمكنون شكل واضح، أو أنبلتعبیر عن األفكار الرئیسیة ا  أن یكون قادرا عنشارك في مشروع أو عملیة التوثیق

نص مكتوب إنتاج ضمن ا تیمكن اتباعهوبالمثل، من المستحیل أن تقدم وصفة . أفضل طریقةب استخدام اللغة من

فكار األم یقدعلى تالتي قد تساعد بعض النصائح سوى لهذا سنجد أن التوصیات القلیلة التالیة لیست . بشكل جید

  .أفضل طریقة ممكنةب

  

 وثیقةتنسیق وتخطیط ال) أ(
 نفكر كناإذا . محدد سلفاأو إطار مخطط ببدأ یفضل أن ن .١

 المفید أن مقال أو كتاب كمنتج نهائي، منإصدار في 

 قبل البدء في كتابة اهتبعنسالذي الخطوط العریضة نضع 

 "وضع"سهل البهذه الطریقة یصبح من و ). ٢اإلطار (

 في في مكانها المناسب المعلومات التي لدینا بالفعل

 . التي أعددناهامخططاتال

وذلك ، فصلكل المحددة ل" اتصصمخال "یجب مراعاة .٢

شملها التي سی صیلالتفا قدر لتحدید الكیفیة كوسیلة

حات أو الحیز الذي هذا إلى عدد الصفیشیر و . الفصل

 تحدیدیبدو قد و . اإلطارفصول  من فصلسیخصص لكل 

اعدنا على یس فأال أنه سو غیر مهم،  عدد من الصفحات

كما ،  دون آخرصراعنأحد الكتابة عن  الفيعدم المغاالة 

لتي دفعنا للبحث عن مزید من المعلومات في الحاالت ایس

 . منها لدینا ما یكفيال یتوفر

  ")أجزاء الوثیقة(ات صصمخال": ٢اإلطار 

 العنوان ·
 التقدیم ·

 ملخصال ·
 محتویاتال ·
وثیقة الهدف تستما تتضمن ( مقدمةال ·

 )، وكیف یتم تقدیم المعلوماتعرضه

تناول وصفا ت( الجوانب العامة ·

 ،، والسكان، والسیاق العامنطقةللم

 ) التي تم مواجهتهاوالمشكلة

ما تم القیام كل وصفا  ( نفسهاخبرةال ·

بما في ذلك ،  وما تم تحقیقه،به

 )تالصعوبات أو المشكال

 المعاییر مع اتباع( لتحلیال ·

 )التي تم اختیارهاوالمؤشرات 

بما في ذلك الدروس  (االستنتاجات ·

  )المستفادة وبعض التوصیات

 المراجع ·
  المالحق ·
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لنقطة السابقة، یرتبط ذلك باو . بأهداف الوثیقةمعلومات  عالقة ما نقدمه مندائما یجب أال یغیب عن أعیننا  .٣

 مقدار، و وتبعا لحجم الوثیقة. هاصفو نرید  التيالنقطة بمباشرة یرتبط  معلومات  منلدینا  مالیس كلف

تلك البیانات واآلراء التي ال تسهم في التخلي عن  نضطر إلىغالبا ما ،  توضیحهافي نرغب التيالتفاصیل 

  .، واإلبقاء فقط على ما یرتبط بالموضوعتحلیلنا

وضع عنوان غیر ضروري فقد نجد أحیانا أنه من .  أو الفرعیة الرئیسیةاستخدام العناوین فية مبالغالتجنب  .٤

 وسهل ا بسیطیتبع منطقایجب أن فم ضروري ن التقسیو كوعندما یمن ناحیة أخرى،  ولكنلجزء قصیر، 

  .الفهم

 إذا تم تقسیم الفصل فمثال . أخرى التقسیمات الفرعیة ضمن تقسیمات فرعیة تجزئة من األفضل تجنبلهذا

 األمر كان إال إذا ها، سیكون من األفضل تجنب تقسیم أي من)٢.٣ و ٢.٢، ٢.١( إلى ثالثة أقسام ٢

 بدال من ،)ج(و ) ب(و ) أ( تسمیة التقسیمات الفرعیة فضللقیام بذلك، یوٕاذا كان من الضروري ا. حتمیا

 .٢.١.٢.١ أو ٢.١.١.١، أو، أسوأ من ذلك، ٢.١.٢، ٢.١.١

 في الحاالت التي یتم خاصةبعد كل عنوان، . ئیسير الفصل الأو باب ال یعرضهما العنوان ع یجب أن یعبر .٥

هذا سیتم عرضه تحت هذا العنوان، فما لخص مفید أن نفیها تقسیم النص إلى أقسام أو فصول فرعیة، من ال

على حساب  ، حتى لو كان ذلك)یعرفه ما سیفقده إذا لم یقرؤه على األقلأو (قراءة هذا القسم القارئ لیحفز 

  . نصإضافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ")جزاء الوثیقةالحجم النسبي أل (اتصصمخال": 3اإلطار 

 ٥٠ لكتاب حواليكان الحجم المقدر لة، و یمنهجالعملیة الوسیلة لتقدیم نتائج ككتاب إصدار إذا فكرنا في 

 : على النحو التالي٢ في اإلطار هذه الصفحات تبعا لألجزاء التي عرضت، یمكن تقسیم ةصفح

  صفحة١ :تقدیمال ·

  صفحة١ :ملخصال ·

  صفحة١ :جدول المحتویات ·

 .انتصفح :مقدمةال .١

 . صفحات٥ :الجوانب العامة .٢

 .ةصفح ١٥ :الخبرة .٣

 .ةصفح ١٥ :تحلیلال .٤

 . صفحات٥ :االستنتاجات .٥

  صفحة١: عالمراج ·

   صفحات٤ :الحقالم ·
 

 كتابة الوثیقة 
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 اللغة ونمط النص) ب(
 تقسیممن األفضل و .  واحدة طویلةمن الصعب جدا قراءة فقرة تتألف من جملة، فاستخدام جمل قصیرةیجب  .١

على العكس "، أو .."من ناحیة أخرى و "أو ، ."..وبنفس الطریقة " باستخدام كلمات مثل ذه الفقرات الطویلةه

 أن یتطلبح الكتابة و وض یتفق معظم الخبراء على أنو  .لبدء جملة جدیدة حول نفس الموضوع" ...من ذلك 

 ةر یقصال خلط الجملومن المستحسن .  كلمة١٥ حوالي )اإلنجلیزیةفي اللغة  (طول الجملةیكون متوسط 

  ).٤اإلطار (لفهم  افي ولةسهكثر  ولجعل النص أ،لتنوعا  إلضفاء نمطالطویلةب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أكثر حیویة كما تكونلفهم،  افيفي كثیر من األحیان أسهل تصبح الجملة . المبنیة للمعلومستخدم األفعال ا .٢

مة األجزاء الهل ترتیب الكلمات مراجعة وباختصار فإن ذلك یتطلب. مبنیة للمعلوم تذا كانوأكثر وضوحا، إ

 إبراهیمشاهد  " أن جملةبهذه الطریقةفنجد . مفعول بهال وأ ،الفعل وأ، )الفاعل (الشخص:  وهىمن الجملة

". إبراهیمبواسطة  التلفزیون ةشاهدتم م"من وأكثر تفضیال  ،أكثر وضوحا، وأقصر وأقل رسمیة" التلفزیون

وسیتم تقییم هذا "بدال من "  المقبلاألسبوع  فيیم المشروعیقبت  أعضاء الفریقسیقوم "استخدام  یفضلوبالمثل

  ". المقبلاألسبوعفي المشروع من قبل أعضاء الفریق 

صر العن" من قولبدال " الماء"قول نفمن األفضل أن . كثر شیوعابسیطة والمرادفات األالعبارات ال تخیر .٣

 ها فهمیمكنهم، باستخدام الكلمات التي هقصدتبالضبط ما لهم قول تو ائك، أنك تتحدث إلى قر تخیل ". السائل

  .بسهولة

، ینمختلفال أصحاب المصلحة  بآراءفاالستعانة . بین األقواسیةالنصاالقتباسات و اعتمد على البیانات  .٤

هذه  إلظهار أن  هذاستخدما. قولهتما ل، وبخط مائل، یعطي وزنا ة مزدوج أقواسضمنبوضعها 

 . أصحاب المصلحةبعضتصریحات ال تعبر بالضرورة عن رأي الكاتب، وٕانما عن رأي شخص معین أو ال

  جمل القصیرةال": ٤اإلطار 

 لفهم؟فى ا أسهل أیهما
 

عمل منطقة ل ام وصفد سنقفصلوفي هذا ال"

 الطبیعیة الممیزةخصائص ال، و المشروع

ألراضي الغابات الموجودة في المحافظات 

 والتى تعرفالشمالیة كاخاماركا وامباییكه 

شة نظم ایكولوجیة هكعلى نطاق واسع 

عشرة أشهر لمدة  هطول األمطار  عدمبسبب

على  ةطبیعیال تهادر ق لهذا فإنتقریبا، 

 ... "تجدید بطیئة جداال

. عمل المشروع منطقة فصلصف في هذا الن"

 في المحافظات  أراضى الغاباتثبت أن

 تتسم بأنالشمالیة كاخاماركا وامباییكه 

 نتیجة ذلكشة، و هیكولوجیة اال هانظم

عام دون ال عشرة أشهر في دةاستمرارها لم

أراضى الغابات فإن  لهذاو . سقوط األمطار

 ... "  بطیئة جداةقدرة تجدید طبیعیذات 
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  قدهذا المختصرات التيیشمل و . ها لماستخداأول د عن معناها اكتبتجنب استخدام االختصارات، أو  .٥

، نموذج )منظمة األغذیة والزراعة(الفاو  ر مختص، مثلهم ولكن لیس بالضرورة جمیع، معظم القراءهاعرفی

 .)شئون أفراد(ش أ 

 فيمعروفة تماما ، حتى لو كانت  العامةمعروفة نطاق الفيال تدخل تجنب استخدام الكلمات التي  .٦

وینبغي ". وحدات التشغیل المحلیة"أو " ممرات فرعیة " مصطلحعنیهی كل قارئ فهم ما فلن یستطیع. منظمتك

  .المصطلحات المهنیةو عامیة اللغة ال  تجنبأیضا

ي هذه ا فكثیر الترقیم   استخدمنا أنناترىكما ف .ةالكثیر   لتقسیم المعلوماتالعددي أو يالنقط رقیمالتاستخدام  .٧

 .ایسر أكثر قراءة الجعل مما  ، أكثر وضوحا بطریقةمحاولة عرض بعض األفكارل الوثیقة

.  أو الجداول،البیانیة المخططات وأ ،الرسوم البیانیة وأ ،الصور الفوتوغرافیةالرسوم، أو ستخدم ت حاول أن .٨

 .منطقة عمل المشروعخریطة عندما تصف ب أبد أن تمفید في الوثیقةمن الو 

 !اً كن موجز  .٩

  

  بهاعرضتوثیقة معلومات إضافیة، أو إدخال تحسینات على الطریقة التي الالمسودة األولى من غالبا ما تتطلب 

أحد  إذا كان . لقراءة النصاألشخاص أكبر عدد ممكن من عرض المسودة علىصیة هو أفضل تو . األفكار الرئیسیة

. بعض األنشطة وصفأغفلت الوثیقة خبرنا إذا یكون قادرة على أن یسوف فص مشاركا في المشروع، اشخهؤالء األ

شخص المراجع ان إذا كأما .  التحلیلنتیجة حول هم أو وجهة نظر رأیهم بداء إین اآلخر  األشخاصبعضقد یستطیع و 

هناك العدید من ف كل حال، وعلى. ةمو فه المواضع غیر المإلىاإلشارة  على اكون قادر یسفغیر مطلع على المشروع، 

  .تها على اآلخرین لقراءالوثیقةمسودة عرض الفوائد في 

  

الوثیقة كتابة   
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  بنفسك ذلكبّر ج
 التي قد تبدو معقدة األمورالكثیر من  ستجد أن. تجربتهاحاول أن ت هي لفهم كیفیة إجراء عملیة التوثیق  طریقةأفضل

 بل ، شى التجربةال تخ. تعلم عن طریق العمل طریقة للذهفه مهمة، عند القیام بالواضحة تمامافي هذا الدلیل هي 

سوف تكون قادرة على مشاركتها مع اآلخرین .  لالستفادة من خبراتكتكون مستعداتعلم طریقة جدیدة، وبعد ذلك س

 .LEISAوال تنسى أن ترسل لنا مقالك لنشره في مجلة . فائدة  من تحققهأنیمكن ا مواالستمتاع بكل 

  

اذهب إلى موقعنا على 

، انتقل إلى صفحات اإلنترنت

مثلة األق، وانظر في یوثتال

، خططاتمملء الب قمخرى، األ

 رسل إلیناأ  العمل،فيابدأ 

سیتم . كتعلیقاتك وخبرات

تحدیث هذا الدلیل في 

شمل هذه یف المستقبل، وسو 

التعلیقات والخبرات التي تزودنا 

فى انتظار نحن . بها

  .مراسلتكم

  

. یؤدي العمل الجماعي إلى أفضل النتائج  
 العمل أثناءتدوین المالحظات بشخص  تكلیف قد یكون من المفید

 .المیداني والمناقشات
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یعرض هذا الموقع و .  نتائج تطبیقه في سیاقات مختلفةإلىإضافة  ، LEISA ي موقع لیزاعلهذا الدلیل أیضا یوجد 

  . األخرىقیثو ت المداخل البرامج والمشاریع مع ةمختلف خبراتأیضا 

  

   info.leisa.documentation://httpیرجى زیارة 

  

  

  

  

http://documentation.leisa.info/
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  الحقالم
  

 فيفریق الأعضاء هذه الطریقة ستخدم قد او .  خطوة بخطوةالتوثیقطریقة تنفیذ ل تفصیلیا التالي مثاال جزء في العرضن

حقق في ما ت و تم إنجازهبحث ما  من بدًأالمخططات المختلفة استكمل جمیع حیث ، قودالو أحطاب تنمیة لبرنامج بوالو 

هذه المادة ویمكن النظر الي  ،نتیجة هذه العملیة برمتهاالتالیة وتعرض المقالة . بالتفصیل عشر سنوات من العمل

  .ه بالطبعتستكمل صور بعد أن .. جاهز للنشر كمثال لمقال 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحیواني اإلنتاج الزراعة و أغراض فى أدى االستخدام المكثف لألرض 

  .وقود الأحطاب ندرةالى في بوالو 
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   وضع الحدود:أ١جدول 

  
  .الوقود والزراعة المختلطة بالغابات في بوالوأحطاب 

أصحاب   المنطقة/الموقع  العنوان

  المصلحة

تاریخ البدء 

  والمدة

/ اإلستراتیجیة  األهداف

  المدخل

  المكونات

الوقود أحطاب 

والزراعة 

المختلطة 

بالغابات في 

 .بوالو

 

  

مناطق أربع 

 في سكنیة

 وبوالات مرتفع

  .الغربیة

 

ة متوسطالمنطقة 

 ١٦٠٠( االرتفاع

) متر ٢٠٠٠ إلى

 نتاجباإل تتمیز

تربة ، و الزراعي

  . دةو جمناسبة ال

  

 ،األمطار جیدة

 توزع علىت

  .ینموسم

حكومة بوالو 

وزارة ة فى مثلم

  .الطاقة

 

 مؤسسة

استشاریة، 

والعاملین الفنیین 

اإلدارة، (بها 

 عاملینوال

 فرقو اإلداریین، 

 ).یدانیةالمالعمل 

  

السكان 

 .المحلیین

  

 منذ بدأ العمل

، ١٩٩٦عام 

لمدة عشر 

 .سنوات

  

أحطاب توفیر 

  .الوقود

 

زیادة كفاءة 

أحطاب استخدام 

في الوقود 

 .المناطق الریفیة

  

 ثالثة إدخال

  منأنواع

 یمكناألخشاب 

استخدامها 

  .وقودك

 

 فرصزیادة 

  .زراعة األشجار

 

الزراعة المختلطة 

ال : بالغابات

ر على تقتص

استخدامها 

لها ، ولكن كوقود

  .مزایا أخرى

 

 مواقد إدخال

 .الطهي

  

: المرحلة األولى

 إلى ١٩٩٦

٢٠٠١. 

: المرحلة الثانیة

 إلى ٢٠٠١

٢٠٠٦.  

  

 
 
 
 

 المالحق
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   السیاق:ب١جدول 

  

  سابقةالنشطة األ   تالمشكال  السیاق العام

  على ارتفاع متوسطمناطق سكنیة وجدت

  .يالزراع لإلنتاج مالئمة ظروفها

  

 إنتاج ،الزراعةعلى  السكان أساسا یعتمد

المحاصیل النقدیة، والزراعة  و الغذاء

االنتاج  من أنواع والعدید(المختلطة أیضا 

  ).الحیواني

  

 معظمهم ، یعملمنطقة مكتظة بالسكان

 المستهلكین على إقبال نتیجة ةعازر بال

  ).أسواق جیدة (امنتجاته

 الوقود المتاحةأحطاب مصادر تناقص ت

  .لمزارعین بسرعةل

  

إفراط في استغالل الشجیرات وجمیع 

 تكان بشكل عام، لهذه المناطق الحرجیة

بحث عن ال ا طویال فىوقتتهدر النساء 

بلغت التعریة في نفس الوقت، و . الوقود

  . جداا خطیر حدا )تآكلال(

  

 وزارة الطاقة لعدة سنوات على إدخال عملت

ي  األسود، فوالسنط األوكالیبتوس،ر اشجأ

زراعة هذه بمحاولة إلقناع المزارعین 

  . القائمةاتعاالزر العنایة ب و ،األنواع

  

قد، في محاولة إدخال الموابوزارة كما قامت ال

 بإحاللها مكان)  النساءخاصة(إلقناع األسر 

  .ستخدماالع ائشالحرق المفتوح أسلوب 
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   وصف خبراتنا:٢جدول 

  

  نتائج غیر متوقعة  عوبات تم مواجهتهاص  اإلنجازات الرئیسیة  األنشطة  المكونات

 ١٩٩٦: المرحلة األولى

  .٢٠٠١ إلى

أفراد  إیجاد .١
  التصالا

إنتاج الشتالت في  .٢
  تلامش

  إنشاء األحراج .٣
  مواقدالإدخال  .٤
  والتقییممتابعةال .٥

  المعتاد

تم إنشاء أحراج عدیدة 
، وزراعتھا ومختلفة

 والمیموزا األوكالبتوسب
  نظرا أنھاكأنواع مفضلة

  .رعةتنمو بس
  
عدد قلیل من ستخدم ا

ھذا الخشب العائالت 
  .وقودك

 نوع فيمشاكل ظھرت 
بسبب حشرة  اللیوسینا

  .السلیدا
  

نظرا ألنھا نباتات 
 من كانغریبة، 

 استیراد الضروري
، )وكانت مكلفة(البذور 

  الزراعة تأخیرسببمما 
  .األمطارومشاكل مع 

  
 الثقافیة ظوراتالمحمن 

زراعة بلنساء لال یسمح أ
  .األشجارأو رعایة 

  
التواصل مع المجتمعات 

م یعتمد ، ولفعااللم یكن 
لم یكن  المشاركة، وعلى

  .صادقا دائما

عدید من الفھم زیادة ت
  .لحیاة الریفیةاصفات 

  

  

 المالحق
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  نتائج غیر متوقعة  صعوبات تم مواجهتها  اإلنجازات الرئیسیة  األنشطة  المكونات

 ٢٠٠١: المرحلة الثانیة

  .٢٠٠٦إلى 

  د العاملینإعدا .١

   البرنامجتخطیط .٢

إنتاج الشتالت في  .٣

  مشتل

تدریب المزارعین  .٤

  على إدارة المشاتل

  تخطیط المزارع  .٥

اكتساب الخبرات  .٦

بساتین  إدارة في

  األشجار

التقییم المتابعة و  .٧

  والمطبوعات

األشجار في  عددزیادة 

المنطقة، بما في ذلك 

  .األنواع األصلیة

  

 الشجرياتساع الغطاء 

ستخدام هذه التوسع في او 

  .األشجار

  

مشاتل خاصة في إنشاء 

  .د من القرىیعدال

  

من الوقود ب احطأإنتاج 

  .ةسیجزراعة األ

  

النساء أكثر مشاركة 

  .وتمكین

زیادة توافر المیاه في   -

  .األنهار الموسمیة
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   التحلیل:٣جدول 

  

  

  المشاركة: المعیار األول

  جوانب غیر محددة  الجوانب السلبیة  الجوانب اإلیجابیة  المؤشر

  التعاون مع اآلخرین وك،یشبتال
  

لمشروع ل متكامل مدخلإتباع 
  راك اآلخرینتإشیحفز 

  

  وزارة الطاقة نظرةكانت
  محدودة للغایة

  

  

  مشاركة المرأة في المشروع
  

 اإلنتاجیة باألنشطة اإلھتمام
  للمشاركینالمختلفة 

  

 حافظت الوزارةومع ذلك، 
   على إھتمامھا بالمشروع

  

  

  

  

  

  

  

  

  استدامة أنشطة المشروع: الثانيالمعیار 

  جوانب غیر محددة  الجوانب السلبیة  الجوانب اإلیجابیة  المؤشر

 توثیقال

  

 فيركز المشروع على التوثیق 

   األوقاتجمیع

    

 إضفاء الطابع المؤسسي

  

وزارة ل تابعمشروع دائما الكان 

  طاقةال

الطاقة زارة و  ت مشاركةكان

 أي منها فلم یوجد، ضعیفة

  مستوى المناطقممثل على 

  

 لزراعةلتوفر األشجار 

  

وقام  ،مشاتل خاصة تم إنشاء

   البذور بإنتاجن و المزارع
 إنتاج البذور تمنعسیاسة جدیدة   

  من المادة الوراثیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المالحق
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  البیئياألثر : المعیار الثالث

  جوانب غیر محددة  الجوانب السلبیة  الجوانب اإلیجابیة  المؤشر

  التنوع البیولوجي

  

 بما في ةعة أنواع كثیر ازر تم 

  ذلك األنواع األصلیة

 - دائما ا التخطیط جیدلم یكن

 األشجار في كل ةعا زر تبعثرت

كانت مسافات الزراعة مكان، 

  . جدا، الخضیقة

   األمراض واآلفاتغزو

  

  توافر المیاه في األنهار

  

تآكل،  معدل الانخفاض

  الصرفتحسین و 
  إلى صراعاتخل التدقد یؤدي   

  

  

  

  

  

  

  االجتماعي االقتصاديالتأثیر : المعیار الرابع

  جوانب غیر محددة  الجوانب السلبیة  الجوانب اإلیجابیة  المؤشر

   المعیشةمستوي

  

 تزید من  المیاهزیادة توفر

  احتماالت الزراعة
    

  رضاال، و مكانةالكرامة، وال

  

 تضفى على رعة الخضراءالمز 

 اهتمام تثیرو  ،صاحبها مكانة

 تزید من، و تهارؤی لاآلخرین

  قیمة األرض

مزارعي بین  استقطابظهور 

 غیر المشاركین فى و ،المشروع

  المشروع

  

  

  دخلال

  

 بیع مثل( جدیدة توفر فرص

ر اشجأ أدى توفر ).الشتالت

حسن اإلنتاج تالى العلف 

  الحیواني

 المنافسة بین احتماالت  

  المزارعین

  هجرةال

  

مهاجرین ال فرادعودة بعض األ

  إلى المزرعة أو للزراعة
  ؟استدامة التوجه  
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  برنامج الغابات في بوالو
مناطق المرتفعات  في الكبیرة الزیادة السكانیة تتسبب

استخدام األراضي زیادة كثافة  فيالغربیة من بوالو 

كان و . يلحیوانااإلنتاج المتاحة إلنتاج المحاصیل و 

 الوقود حطبمصادر  تتناقصاحد عواقب هذا أن 

الشجیرات اختفت : ألسر الریفیة بسرعةا أمام

 كانت تمثل األراضي المشاع التي منواألشجار 

 ،لوقود بسبب االستغالل المفرطلالمصدر الرئیسي 

 رعيال، وكذلك جدیدة للزراعةأراضي  تحویلها الىو 

  .لماشیةل العشوائي

  

عن إیجاد دائما  توالئ مسني كتاال  النساءتواضطر 

 يالذوقت زیادة الستخدام المنزلي، لالحطب لال

ما تبقى من ف.  الوقود الكافي جلبفي یضیعنه

ولم یوجد حول بعیدا عن القرى، كان لحطب لمصادر 

األغصان والفروع منخفضة  إالاألماكن السكنیة 

العدید من الصعوبات ى الهذا أدى وقد . جودةال

 أشیاء ثقیلة  حملالمشي لمسافات طویلة مع: للنساء

 من تصلب أو النساء تكثیرا ما اشتك ( رؤسهنعلى

  المخصصالوقتكما تضاءل ، )ظهرال و ةرقبال آالم

ما م،  للراحةلألنشطة االجتماعیة والترفیهیة أو حتى

یرضى لم . ةیاألسر الحیاة توتر  فيغالبا تسبب 

جمع ت زوجاتهم بعیدا عن الأیضا عن غیابالرجال 

  .هإعدادء اسأو  ،الطعام مواعید ت، وتأخر لفترة طویلة

  

 برنامج التدخل
 الطاقة الریفیة في بوالو لمشكالتالتحلیل هذا دفع 

 البدء إلى ١٩٩٦وطنیة في عام الحكومة  الالغربیة

تم و . بوالو فىالوقود أحطاب تنمیة ل برنامج  تنفیذفي

 من خالل بعض الوكاالت الحصول على التمویل

هذا  ذ بتنفیوزارة الطاقة تكلیف و ،المانحةالغربیة 

  عاملینإلىتفتقر الوزارة ونظرا ألن . التنموىالبرنامج 

 التعاقد مع شركة فقد تمعلى الصعید المیداني، 

على  االستشاریین وقد اتفق. استشاریة لتنفیذ البرنامج

 في بوالو تین تجریبیتینفي منطقبدء خطة التنفیذ 

  من العاملین الفنیین٦ به تأسیس مكتب بالغربیة

  عنخلفیةممن لدیهم ) سیدة رجال و ٥ (محلیینال

  .الغابات
 

 منطقتین اختیار  الرئیسیة وراءسبابكانت األ

  فیهماكثافة السكانأن  )كومبو، وكانجى(ن ییتتجریب

، ین المزارعهم من صغار سكانظم مع، وأنالعالیة

أحطاب نقص  بشدة منتعاني   األسربینما كانت

 ألصول افالتخإعلى الرغم من و . بشكل عامالوقود 

 نظمها الزراعیة ت بد،لسكان في المنطقتینل ةالعرقی

الحالبة الزراعة المختلطة مع أبقار : ماثلة تماماتم

المحاصیل كانت حیوانات زراعیة رئیسیة، و كوالماعز 

الغذائیة الرئیسیة هي الذرة، والفاصولیا، والموز، 

الشائعة ، مع المحاصیل النقدیة )الكسافا (والمنیهوت

كان . التبغ والشاي وقصب السكرو  بن اللمثاألخرى 

-١٦٠٠( متوسط تین عن سطح البحرالمنطق ارتفاع

أمطار موسم  (ألمطارل موسمین لهماو  ،)٢٠٠٠

 أمطارموسم و  ،مارس إلى دیسمبر من :طویل

معدل  ، إال أن)أغسطس إلى یونیو من :قصیر

  كانجىمن بكثیر أقل  كانكومبوفى  السنویة األمطار

  ).على التوالي في السنةمم  ١٩٧٠ و،  مم١٤٥٠(

  

مساحات  ةعالعدة سنوات زر  وزارة الطاقة شجعت

 يفسود السنط األ األوكالبتوس أو ة منصغیر 

 إنتاجزیادة لى المدارس ف و ،األراضي المشاع

  ا عن كال كان معروف. عالیة السعرات األحطاب

 المالحق
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تكوین رة على قدوال ،نموسرعة الشجار األ من النوعین

 قطع تحمالیا مأنه بعبارة أخرى يأ، غابات شجریة

 طاقةوزارة ال شجعت وقد. ألغراض الوقودأحطاب 

تستخدم كانت النساء فقد .  الطهى إدخال المواقدأیضا

ن الطریقة األكثر شیوعا إال أ ، مواقد البارافیناأحیان

وضع ی وعاء مفتوحة مع انر ی على نتلطهي كانل

، الطاقةوفقا لوزارة و . ار حول النارعلى ثالثة أحج

كفاءة في ال تحقق هذه الطریقة التقلیدیة للطهي كانت 

 المتاح هو األفضل بدیلال ، بینما كاناستخدام الطاقة

 والطین، )خردةال(المعدن  من مصنوع موقد صغیر

 فيرخیص التكلفة، وسهل النقل مما ییسر استخدامه 

  . مكانأي

  

، طاقةزارة اللو ع الجاریة وبصرف النظر عن المشاری

من  الجدید على إدخال ثالثة أنواع ركز البرنامج

 ،)كالیاندراال ، واللیوسیاناو میموزا، ال (أحطاب الوقود

  المشاع،األراضي في زراعة األشجار فيالتوسع و 

األراضي خاصة أیضا مجمعات المدارس لتشمل و 

   .األسر الزراعیةب

  

  البحوث العملیة
مجموعة من تكوین  البرنامج في استطاع العاملین

 قرى ٥في )  الرجالهم منجمیع( االتصال أفراد

نتائج علیهم عرضت وقد . مختلفة في المنطقتین

ین لالعامأجراها لطاقة الریفیة التي ل یةمسحالدراسة ال

أثناء من الواضح كان . قبل عامین طاقةزارة البو 

لى ع متلهفین وامختارة كانالالقرى مناقشة أن ممثلي ال

تقرر و . األنواع المقترحةب وارحب، كما زراعة األشجار

، وأن األنواع المختلفةمن  بذور طلببشكل مشترك 

   حد أنواع األشجار بزراعة أاتصالیقوم كل فرد 

 أظھر المسح السریع بالمشاركة وجود العدید من المشكالت المتشعبة
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كما تقرر أن یعمل أفراد االتصال .  في أرضهالثالثة

نمو ة على متابع البرنامج سئوليممع  جنب إلىجنبا 

 ، وأن یتم أرض المزارعینيفبإنتظام األنواع المختلفة 

على  في اجتماع عاممرتین في ال النتائج ةناقشم

 وكذلك ،االتصالأفراد  جمیع یضم مستوى المنطقة

الخمس بعض أصحاب المصلحة اآلخرین من القرى 

  ). الخ..القریة وزعماء رئیس (دراسة ال تمت فیها التي

  

  البرنامجةنشطأ تشارك في لوحظ أن النساء لمو 

بین المرأة تتوزع األدوار والمسؤولیات كانت . مباشرة

الرجال كانت مهام وفقا للثقافة المحلیة، ف ،والرجل

 ةولئالنساء مسكانت ، في حین زراعة وٕادارة األرض

شراك إلو . هىالط جمیع أعمالو عن جمع الحطب 

 مع  البرنامجعملیقرر أن تالمرأة في أنشطة البرنامج، 

 المواقد التي تجربةبعض الجماعات النسائیة على 

  .طاقةتروج لها وزارة ال

  

  النتائج واالستنتاجات
 سنوات، من ٥ على مدارتم تنفیذ هذا البرنامج 

عاملین  القامفي السنة األخیرة و . ٢٠٠١ إلى ١٩٩٦

جهة بمساعدة  شامل للبرنامجإجراء تقییم ب بالمشروع

 أفرادت لوحظ أن بعض في ذلك الوق. ة خارجیتقییم

وقد .  إنشاء األحراج على أرضهماستطاعوااالتصال 

 مرتبة فيمیموزا الو  األوكالیبتوس  االتصالأفرادصنف 

 ونمتشجار من األهذه األنواع  حیث كانت ،عالیة

 أشجار  واجهتقدو .  قائمةجذوعو بسرعة كبیرة 

 عتبرابینما بسبب حشرة السیلیدا، اللیوسینا مشاكل 

نباتات  إلى الكالیندرا أقرب  أشجارالتصال أنأفراد ا

 هاوزهور  یشبه الشجیرات الذيالزینة بسبب شكلها 

  . الجمیلةالحمراء 

  

ت، فنظرا العدید من المشكالظهور لوحظ أیضا كما 

  إدخالهاالبرنامجن جمیع أنواع األشجار التي حاول أل

كان ال بد من فقد كانت غریبة على بوالو الغربیة، 

 ارتفاعبجانب و ). البذور(المواد الزراعیة د استیرا

  وكانا،أحیانالبذور تأخر وصول التكلفة نسبیا، فقد 

 الشتالت كانت و  موسم األمطارأبد أن  ذلك نتیجةمن

 كان یتم وبالتالي ،في مشتل جدا اصغیر  ال تزال

 موسم بعد بدءفراد االتصال  أرض أفيزراعتها 

 أراضى في الزراعة حاالتكما فشلت . األمطار

موسم تحمل  لم تصغیرةشجار الاألألن فراد بعض األ

  .الجفاف

 تعملیة إعادة توجیھ، شملمر جمیع العاملین ب
 مع السكانمباشر ة، وتفاعل یدراسرحالت  واتدریب

 المالحق
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استخدام الحطب من الخشب في عائالت ت خبرة الكان

 لم یسمح  أنه النساءتأشار فقد  . جداةالمزروعة قلیل

من و . ةعائلأرض القطع فروع األشجار من ب نله

 من ة تقدیرا كبیراحسنالمالمواقد  لم تلقىناحیة أخرى، 

فقد . قامت بتجربتهالمجموعات النسائیة التي قبل ا

على هذه المواقد  بالطهيقمن وجدت النساء اللواتي 

 لیس في هذه المواقداستخدام الحطب كوقود أن 

عند  ممتازةومع ذلك، كانت مواقد الطبخ . عملیا

. البارافینأرخص من الفحم كان  فقد ،ستخدام الفحما

أیضا النساء ا  أدخلت حدیثالتي مواقدال ساعدتكما 

على تطویر أنشطة اقتصادیة جدیدة مثل طهي 

  .الطعام في السوق

 

ت فرز أ :اإلستراتیجیةنطاق وتغییر الع یتوس

 الشركة االستشاریة  جرت بینالتي اتمناقشال

 البرنامج بعض األفكار والمفاهیم فيالعاملین و 

 بشدةركز ی بأن البرنامج اكان هناك شعور . الجدیدة

كثر كفاءة األسالیب واأل ،شجارألا) زراعة(على 

 كانتالستخدام الطاقة ألغراض الطهي فقط، كما لو 

 المشكلة الوحیدة الخطیرة التي هيأزمة الطاقة الریفیة 

فقد كشف البحث السریع . تواجه األسر الریفیة

في بوالو الغربیة متعدد بالمشاركة أن متاعب الریفیین 

 ، وعددانخفض ماإلنتاج الزراعيفقد كان  :الجوانب

من الصعب الحصول على  قلیل، و الفرص االقتصادیة

التعلیم والخدمات جودة  كانتفي حین ، المیاه النظیفة

 أكثر مدخال إتباعب أوصى ولذلك .تدنیةالصحیة م

ة وصی، عالوة على الت إلمكانیة تمدید البرنامجتكامال

 وزیادة االهتمام تشاركیه أكثر باستخدام مدخال

  .نسانیةبالقضایا الج

  

 نفسي علجدیدة ال ستراتیجیةاإلتنفیذ إقتصار بدال من 

لعمل في للجهات المانحة لح ااقتر تم تقدیم المناطق، 

 بهدف نشر أنشطة البرنامج التي منطقتین أخرتین

 الدعم بعد تقدیمو . حققت نجاحا في المرحلة األولى

 أحطاب برنامج بدأ ،٢٠٠٢ عام ةالمانحمن الجهات 

تمت إضافة وقد .  بوالو فىة الغاباتزراعو الوقود 

على  مؤشركإلى اسم البرنامج زراعة الغابات كلمة 

، بینما احتفظ العنوان بكلمة  أكثر تكامال مدخالإتباع

 تحت مظلة وزارة  یتمألن تنفیذهالوقود أحطاب 

  .طاقةال

 البرنامج ناطقم جهاز فني ل:تم توظیف عاملون جدد

 فيللجندر  ومنسق لمتابعة والتقییم،وا ة،الجدید

 فيمستشارا مع تم التعاقد أیضا كما ، األربعةالمناطق 

وقد خضع . امجنعلى مستوى البر الغابات زراعة 

للتدریب المبدئي من  والجدد ىامدالق عاملینجمیع ال

 هذا ، حیث استهدفعملیة إعادة التوجیهخالل 

دراسیة زیادة معرفة وقدرات الزیارات الالتدریب و 

جلب مفهوم الزراعة المختلطة وقد . لبرنامجالعاملین با

زراعة األشجار بترتبط بالغابات خیارات جدیدة 

مختلطة مع المحاصیل، وعلى طول حدود المزرعة، (

عدید من أنواع األشجار  تكما وضع، )وغیرها

تركز على كانت الفكرة العامة . االعتبار في األخرى

كثر أیمكن أن توفر منتجات أو خدمات أن األشجار 

األشجار یمكن أن أنواع بعض ف.  وقود مجردمن

 كمظالت أو ،التربةخصوبة لمحسنات تستغل ك

 ةعالجمیمكن بهذه الطریقة . لحیواناتلللمحاصیل أو 

 یمكن أیضا ، بینماانخفاض اإلنتاجیة الزراعیة مشكلة

 بدىوأ. أن تستخدم األشجار كمصدر للوقود

الفاكهة  شجار أ زراعة فيرغبتهمالمزارعون أیضا 

 تطلب ت أنهاإلىها، إضافة  تسویق توفر فرصبسبب

 الحطب استخداممن یمكن  مما معیننظام تقلیم 

  .الناتج كوقود
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 امثلو یمزارعون تخطیط أنشطة البرنامج  فيوقد شارك 

اقترح المزارعین خالل عملیة وقد . المناطق األربعة

إنتاج شتالت بالمزارعین أنفسهم أن یقوم التخطیط 

یقلل ، مما  على مستوى المزرعةمشاتلار في األشج

  قد تتعرض لهاالتي واألضرار ،من مسافة النقل

 بعض المزارعین اقترحعالوة على ذلك، . الشتالت

  وبیعهاشتالتال تسویقو انتاج  فرص استغالل

  .لآلخرین كنشاط اقتصادي

  

برنامج تم تنفیذ ی :مزید من النتائج واالستنتاجات

  على مدار خمسة الغاباتزراعو الوقود أحطاب 

 وسیتم سینتهي البرنامج، ٢٠٠٦في نهایة ف ،سنوات

كانت  .طاقة وزارة الإلىتسلیم جمیع األصول المتبقیة 

مبشرة   الثانیةنتائج أنشطة البرنامج خالل المرحلة

 ةدا متزایداعدأ  إدخالفي، فقد نجح المزارعین للغایة

في ذلك  الخاصة، بما هممزارعمن أنواع األشجار في 

  . المحلیةبعض األنواع 

  

األنواع المفضلة في زراعة أن ومن المثیر لالهتمام، 

 یوكالیبتوسمثل الالمرحلة األولى من البرنامج، 

 إال ال تصلحاألنواع ، فهذه ةنادر أصبحت  میموزاوال

 مع المحاصیل أو أنواع تتوافقال  و ،باخشإلنتاج األ

بدال و . الیة بدرجة عاألشجار األخرى ألنها تنافسیة

 هياآلن أصبحت األنواع األكثر شیوعا من ذلك، 

 مع ختلط التي یمكن أن تاتشجیر وال األشجار

مثل نافعة منتجات بتزود األسر  التيو  ،المحاصیل

 ،بناءدعامات الاألوراق الصالحة لألكل، والفواكه، و 

فى الحیوان أو النحل، والسماد األخضر، و أعالف و 

 مثل یةخدم احتیاجاتى تلب، أو یةالطباألغراض 

مصدات  كوأتحسین خصوبة التربة، أو  یلظلتال

خرى األ زراعةالبذور ومواد الكما أصبحت . لریاحل

 ینلمزارعلوفرة بعدید من األنواع متاحة ل لمثل العقل

  .ةفي المنطق

  

برنامج الفي جمیع القرى التي شاركت في یوجد اآلن 

 المختلفة األنواعنتاج إل واحد على األقل خاص مشتل

زادت مشاركة كما .  للمزارعینهابیعو الشتالت من 

 أن النساء في المرحلة الثانیة من البرنامج، والغریب

 أن  هواإلقبال على المشاركةالسبب الرئیسي في 

المرأة في بوالو و .  الوقودباحطأالتركیز كان أقل على 

 الحقل، اإلنتاجیة في نشطةاأل  منعدیدبال یة تقومغربال

   .إزالة األعشاب الضارة، وحصاد المحاصیلمثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سر أللر توفحیث ، اآلن تفضل األنواع األصلیةیتزاید 
 .مختلفةال مزایا  منالعدیدة

 المالحق
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على من تأثیر األشجار لما حققته  هنر یقدوقد أبدین ت

، )السماد األخضر، المهاد، والظل(إنتاجیة المحاصیل 

ف، عالاأل جودة( الماشیة تحسین ظروفعلى و 

 رفاهیتهن الشخصیةعلى بل و ، ) الحیواناتوحمایة

 ،فواكه صالحة لألكلتوفر الریاح، الظل، مصدات (

أدى إلى  ، وهو ما) وغیرها..االستخدامات الطبیةو 

 كما أدت.  في أنشطة البرنامجتهنمشاركزیادة 

االتصال والتعاون تحسین الى االستفادة من النتائج 

 تحاورلباقد سمح هذا ف ،بین الرجل والمرأة في األسرة

لعائالت ا ، كما دفع مشكلة الحطبحول ینبین الزوج

 تبحث عن حلول خاصة  أنإلى حوالكثیر من األ في

 األموال تخصیصفي بعض الحاالت یتم وكان . بهم

 تم إدخالها، التيمواقد اللشراء الفحم للطهي على 

 من الشجیرات  زراعة أسوارخريأ  حاالتفيتم بینما 

 تجمعات السكان حول  الكالیندرا أو البودلیاالكثیفة مثل

ثم  مرة واحدة في السنة، یتم تقلیمهاي الرئیسیة، والت

كثیر من ال ، وهو ما یوفر هذه األحطاب تجفیفیتم

  .الحطب لألسرة

  

 من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة  العدیدحظو قد لو 

مع زیادة الغطاء الشجري في بعض أو البیئیة 

 إلى تنظر  العدید من األسرتأصبحفقد . المناطق

  الكبیرةاتنامكاإل  وجودادركو زراعة بجدیة، حیث أال

 في بعض الحاالت، عاد ، بل أنهكسب من األرضلل

أفراد األسرة الذین هاجروا إلى المدینة إلى المزرعة 

وقد ذكر العدید من .  في اإلنتاج الزراعيوانغمسوا

 لمزارعهم قد فعلیةالمزارعین أنهم یشعرون أن القیمة ال

لم  ،تاالستثماراهذه بعد كل ف. كبیرارتفعت بشكل 

ما فقدان  و  في بیع أراضیهمیفكر اآلنمعظمهم  یعد

ع  بیفيأما إذا رغبوا  .نتائج جیدة  مناكتسبوه

كلف المشتري أكثر بكثیر ت سهم یرون أنهاض، فاألر 

  . ن ذي قبلع

 مناطقهامة في العدید من الة یالبیئ اتمالحظومن 

 أصبحت تحتفظ األنهار الموسمیة ، أنالبرنامج

 في سببوقد یرجع ال. أطول خالل العام لفترة هامیاهب

  وتحسن، حقول المزارعینيفالتآكل انخفاض  إلى هذا

 نظام بها تحتالتربة  تسرب المیاه واحتفاظ معدالت

توافر زیادة أن  ، من ذلكیة األهمبل واألكثر. ریشجالت

  ارتفاعإلىأدى المیاه في هذه األنهار الموسمیة قد 

 هم لألسر في هذ مستوي المعیشة العافيملحوظ 

  . مستجمعات المیاهناطق منالم
 

  عملیةال استدامة
من بعد عشر سنوات البرنامج هذا العام  ینتهيسوف 

ت الوكاالت المانحة أن أفضل أوقد ر . ه تنفیذبدء

 التوقف وتسلیم جمیع األصول هيللتخارج  إستراتیجیة

 يمنسق كونل أن یأمو ومن الم. طاقةإلى وزارة ال

المنطقة  في في اآلونة األخیرة عملوا الوزارة الذین

 في مجاالت البرامج فنيالالدعم قدیم  على تینقادر 

 ترغب قد التيص اشخاأل  أولمجتمعاتا لهذهالسابقة 

  .في التعلم من خبرات البرنامج
 

 برنامج بمرحلتیه،تم توثیق جمیع الخبرات الهامة للوقد 

 ناطقوسوف تتاح لمختلف أصحاب المصلحة في الم

فقد ، وبجانب هذا.  فیها تم تنفیذ البرنامجالتيربع األ

 موضوعاتحول  العدید من الكتیبات تم إصدار

 على المعارف اعتمدت كلهاتكنولوجیة محددة 

مثل إدارة  عن هذا البرنامج توالخبرات التي نتج

، بساتین األشجار، وٕانتاج البذور الجیدة، وٕادارة مشتلال

  .ات وغیرهالزراعة المختلطة بالغابونظم ا
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 49  التعلم من الخبرة

 
 

قیل وكتب الكثیر في السنوات األخیرة عن ضرورة توثیق الخبرات المرتبطة 

بمبادرات التنمیة التي تجري في جمیع أنحاء العالم بھدف التعلم من النجاح 

ونادرا ما كان يتم تخصیص وقت وجھد لتنظیم وتحلیل وتوثیق الخبرات . والفشل

 وقد ساھم مركز معلومات المدخالت الخارجیة المنخفضة .للعديد من األسباب

في تبادل  (ILEIA) والزراعة المستدامة على مدى األربعة وعشرون سنة الماضیة

المعلومات المیدانیة عن تجارب صغار المزارعین الذين يحاولون تحسین إنتاجھم 

العملیة التي أال أن عدم وجود وثائق عن األنشطة المیدانیة . بطريقة سلیمة بیئیا

تمت على مستوى المجتمع المحلي كانت وال تزال أحد الصعوبات الرئیسیة 

  .المتعلقة بھذا الھدف

  

ونحن نعتقد أنه من الضرورى توثیق ھذه األنشطة حتى يمكن استخدام الدروس 

المستفادة لمواصلة تطوير المعرفة القائمة على الزراعة المستدامة، واالرتقاء 

فإذا كانت نتائج ھذه المبادرات مدونة ومنشورة، .  تطبق في میدانبالمبادرات التي

فیمكننا تبادل المعلومات، كما يمكن لآلخرين أن يحیطوا بالخبرات والدروس 

  .المستفادة في مشروع معین

  

وھو يقدم . وھذا الدلیل ھو محاولة لتطوير طريقة تساعد على توثیق الخبرات

وقد . ل المشروع الخاص به، وتوثیقه بالكاملطريقة عملیة تساعد على وصف وتحلی

أثبتت ھذه الطريقة أنھا مرنة بما يكفى لتناسب التطبیق فى مواقف مختلفة 

ومتعددة، وأنه يمكن أن يستخدم إما لتوثیق احد األنشطة القصیرة أو المشاريع، أو 

 كما ثبت أن عملیة التوثیق يھاذ. أن يستخدم لتوثیق برامج أطول وأكثر تعقیدا

األسلوب يمكن تنفیذھا بواسطة الجماعات والمنظمات المجتمعیة، أو المنظمات 

ونحن نھیب بك أن تقوم بتجربتھا، . غیر الحكومیة والشبكات أو المؤسسات الكبیرة

  .ونأمل أن تصلنا تعلیقاتك، وخبراتك ونتائج تجربتك

 مركز معلومات المدخالت الخارجیة المنخفضة والزراعة المستدامة

  إلیــــا


