
أأساسيیاتت مؤتمر االخدمة االمحليیة

االغرضض من مؤتمر االخدمة االمحليیة

 لجانن خدمة االمنطقة االحاليیة يعطي لهھھا مهھھمة مساندةة االمجموعاتت وواالقيیامم بالخدماتت االمحليیة. ووحدةة

.ددعم االمجموعاتت وومؤتمر االخدمة االمحليیة تقتسمانن هھھھذهه االمهھھامم

 مؤتمر االخدمة االمحليیة هھھھي حجر االزااووية في نظامم االخدمة وولديهھھا مسئوليیة االقيیامم بالخدماتت االمحليیة.

 االغرضض منهھھا هھھھو مساعدةة االمجموعاتت "علي االوفاء بهھھدفهھھا ااألساسي بصوررةة أأفضل" كما يظهھھر في االتقليید

 االتاسع. ددووررهھھھا هھھھو توفيیر االخدماتت االتي قد تشوشش علي االمجموعاتت في االقيیامم بتنظيیم ااجتماعاتهھھا وواالتي

 هھھھي ااألددااةة ااألكثر فاعليیة لحمل االرسالة. نأمل في أأنن تتحسن مساندةة االمجموعاتت وواالقيیامم بأعمالل

.االخدمة عندما يكونن هھھھناكك كيیانن مسئولل عن ااحدااهھھھما ددوونن ااألخريي

     تكوين مؤتمر االخدمة االمحليیة

 االمفترضض أأنن تلتزمم ووحدااتت االخدمة االمحليیة بالحدوودد االجغراافيیة االموجوددةة في االمجتمع مثل االقريي وواالمدنن

 وواالمقاططعاتت. ذذلك يسهھھل علي االمدمنيین االذين يسعونن للتعافي أأنن يجدوواا ااجتماعاتنا وويساعد كذلك

 مؤتمر االخدمة االمحليیة أأنن تعمل بصوررةة أأكثر فاعليیة مع االكيیاناتت االمهھھنيیة وواالحكوميیة االتي تتعامل باستمراارر

 مع االمدمنيین. ( ملحوظظة: من أأجل االتجربة االعمليیة علي ااألررضض نحن ال نتوقع من لجانن خدمة االمناططق

االتي تحاوولل أأنن تعمل كوحدااتت خدمة محليیة أأنن تغيیر من حدووددهھھھا االجغراافيیة في هھھھذهه االمرحلة ااالنتقاليیة)لل

 تتكونن ووحدااتت االخدمة االمحليیة من جزئيین أأساسيیانن :  ااالجتماعع االشهھھريي لمجلس االخدمة االمحلي

 ووااالجتماعاتت االربع سنوية لمؤتمر االخدمة االمحليیة. أأعضاء مؤتمر االخدمة االمحليیة يضمونن االيیهھھم أأعضاء

 مجلس االخدمة االمحلي ووكذلك يضمونن مندووبيین االمجموعاتت ووووحدااتت ددعم االمجموعاتت وويحضروونن كل

 ااجتماعاتت مؤتمر االخدمة االمحليیة. باالضافة إإلي ذذلك يتم االترحيیب وو تشجيیع جميیع ااألعضاء علي االحضورر

ووخصوصا االتجمع االسنويي للتخطيیط

:أأعضاء مجلس االخدمة االمحلي يتكونن من

- ااالددااررييین مثل االرئيیس وونائبه ووأأميین االصندووقق وواالسكرتيیر١۱ 

-مندووبب إإلي االمستويي االخدمي االتالي٢۲

-هھھھؤالء االذين يمثلونن نقطة االمسئوليیة وواالمسائلة لكل جانب من جواانب االخدمة ووغالبا ما يكونن هھھھؤالء٣۳  

 خليیط من ررؤؤساء االلجانن وومنسقيین االخدمة وواالمشرووعاتت. باالضافة إإلي ذذلك بعض ووحدااتت االخدمة االمحليیة

 قد تقررر أأنن تنتخب أأعضآء آآخرين ليیكونواا جزء من مجلس االخدمة االمحلي إإذذاا كانن ذذلك منطقي بالنسبة

 للمجتمع االمحلي. ددوورر مجلس االخدمة االمحلي هھھھو إإددااررةة االخدماتت االيیوميیة . هھھھذاا االمجلس يتابع مجموعاتت

 االعمل وواالخدماتت ااالعتيیاددية االمستمرةة ٬، تنسق أأعمالل االمجالس االتخطيیطيیة ووتضع ميیزاانيیة ووخطة عامة

 .لترااجع وولتعدلل ووليیتم االتصديق عليیهھھا في ااجتماعاتت مؤتمر االخدمة االمحليیة



كيیف يعمل مؤتمر االخدمة االمحليیة؟

 هھھھذاا االمؤتمر تعتمد ططريقة االتخطيیط ااالسترااتيیجيیة من خاللل خدماتت يتم تقديمهھھا عن ططريق خليیط من

 االلجانن وواالمنسقيین بالنسبة للخدماتت ااالعتيیاددية االموجوددةة وومجموعاتت االعمل للمشرووعاتت. كما هھھھو االحالل

 في كل االنظامم فيینبغي أأنن يأتي االشكل بعد االوظظيیفة: تحديد مهھھامم أأوو أأهھھھداافف يكونن لهھھا بدااية وومنتصف وومن

 ثم نهھھاية قد تتالئم أأكثر مع االمشرووعاتت في حيین أأنن االمهھھامم االتي ال تتغيیر كثيیراا من شهھھر آلخر قد تتناسب

.أأكثر مع االلجانن أأوو االمجموعاتت االتي يقوددهھھھا االمنسقيین

 كلما أأمكن ذذلك٬، االقرااررااتت علي مستويي مؤتمر االخدمة االمحليیة تعتمد ططريقة االسعي لالجماعع بدال من

.ططريقة االتصويت علي ااالقترااحاتت وواالذيي يجعل االكيیانن االخدمي أأكثر ااددماجا ووجاذذبيیة

 كذلك سيیقومم مؤتمر االخدمة االمحليیة بالعمل كجسر للتوااصل وواالتفويض بيین االمجموعاتت ووباقي االزمالة

.ووذذلك باررسالل مندووبب عنهھھا إإلي االكيیانن االخدمي االخاصص بالوالية/ االدوولة أأوو االمقاططعة

؟ما االذيي يحدثث في ااجتماعاتت مؤتمر االخدمة االمحليیة

 تعقد هھھھذهه ااالجتماعاتت بصفة رربع سنوية. من أأجل مرحلة االتجربة تقلل االوقت بيین ااجتماعع مؤتمر االخدمة

 االمحليیة ااألوولل وواالثاني من ثالثة أأشهھھر إإلي شهھھرين ليیكونن هھھھناكك مزيد من االوقت للقيیامم بالخدماتت بعد أأنن

 يتم ااعتمادد االخطط وواالميیزاانيیاتت. علي االرغم من ذذلك فبالنسبة للمجموعاتت االتي تعوددتت علي حضورر

 ااجتماعع شهھھريي للجنة خدمة االمنطقة فسيیتوجب عليیهھھا عمل بعض االتوااؤؤماتت وواالتظبيیطاتت لشرااء ااألددبيیاتت

 ووعمل مساهھھھمة ماليیة لمؤتمر االخدمة االمحليیة. تدفق ااألمواالل ووتوززيع ااألددبيیاتت من بيین االموضوعاتت االتي

 تحتاجج االي تعريف أأكبر في مقترحاتت نظامم االخدمة. من ااألسيیاء االتي نتمني تحقيیقهھھا أأثناء االمرحلة

 االتجريبيیة االحاليیة هھھھي أأنن نصل الحساسس أأووضح عن كيیف يمكن أأنن تنجح هھھھذهه االعمليیاتت عندما نضعهھھا

 موضع االتنفيیذ. إإذذاا كنتم تجربونن هھھھذهه االمقترحاتت يمكننا االتحدثث معا لنحددد ما االذيي قد ينجح بالنسبة

.لمجتمعك

ااالجتماعع ااألوولل لمؤتمر االخدمة االمحليیة: االتجمع االتخطيیطي االسنويي

• ررااجع نتائج ااالستبيیانن االذيي قمت به في مجتمعك وواالمجهھھوددااتت االخدميیة االتي يتم توفيیرهھھھا حاليیا

• ضع يدكك علي أأهھھھم االموضوعاتت االتي قد تؤثر علي توصيیل االخدماتت ووررتبهھھا من حيیث ااألوولوية

•  قم بعصف ذذهھھھني ووررتب االحلولل لهھھذهه االموضوعاتت من حيیث ااألوولوية

ااالجتماعع االثاني لمؤتمر االخدمة االمحليیة

ررااجع ووصوتت علي االميیزاانيیة ووعلي خطط االمشرووعاتت للسنة االقاددمة

 ااالجتماعع االثالث لمؤتمر االخدمة االمحليیة

•  تابع االتقدمم في االمشرووعاتت وواالخدماتت االعاملة



• ااعطي أأيي تقاررير عن االقيیامم بالخدماتت

ااالجتماعع االراابع لمؤتمر االخدمة االمحليیة

• .تابع االتقدمم في االمشرووعاتت وواالخدماتت االقائمة

• ااعطي تقاررير عن االقيیامم بالخدماتت

• قم بالنتخاباتت للعامم االقاددمم

• ووززعع ااستبيیاناتت لمجتمعك ووذذلك للتجمع االتخطيیطي االسنويي

 هھھھذهه االمسوددةة تم اانتاجهھھا من أأجل االمرحلة االتجريبيیة لمقترحاتت االنظامم االخدمي. هھھھذاا عمل جارريي

:تطويرهه. االرجاء ااررسالل أأيي مقترحاتت عن هھھھذهه االمسوددةة االي
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ددووررةة االتخطيیط٬، أأساسيیاتت االتخطيیط ووووحدااتت االخدمة االمحليیة

      

 سوفف نجد أأنن االمكوناتت ااألرربعة لدووررةة االتخطيیط االمبيینة أأعالهه موجوددةة في كل

مرحلة من مرااحل أأساسيیاتت االتخطيیط

  لخطوااتت ااألرربعة ألساسيیاتت االتخطيیط  اا

1. االمسح: جمع االمعلوماتت

2. ترتيیب االموضوعاتت االتي تحتاجج االي اااللتفاتت االيیهھھا من حيیث ااألوولوية

3. ووضع خطة االعمل من خاللل مشرووعاتت أأوو مهھھامم

4.  االمرااقبة وواالمالحظة وواالتقيیيیم 

 االخطوااتت ااألرربعة ألساسيیاتت االتخطيیط هھھھي مكونن أأساسي من عمليیة االتخطيیط بالنسبة

لمؤتمر االخدمة االمحليیة وومجلس االخدمة االمحليیة

     مؤتمر االخدمة االمحليیة ووددووررةة االتخطيیط

  )لل  2       وو  1  ااالجتماعع ااألوولل لمؤتمر االخدمة االمحليیة - االتجمع االتخطيیطي (االخطوةة 

• اتعرفف علي االموضوعاتت االتي تحتاجج االي اااللتفاتت االيیهھھ

• ررتب هھھھذهه االموضوعاتت من حيیث ااألوولوية

• ااددررسس االحلولل االمقترحة للموضوعاتت ااألكثر االحاحا

•  ررتب االحلولل من حيیث ااألوولوية

     )لل  3  ااالجتماعع االثاني لمؤتمر االخدمة االمحليیة – االمواافقة علي االمشرووعاتت (االخطوةة  

• لمؤتمر االخدمة االمحليیة يقومم مجلس االخدمة االمحليیةفي االفترةة ما بيین ااالجتماعع ااألوولل وواالثاني   

باالعداادد لمشرووعاتت ضمن االخطة ووتقدمم في ااالجتماعع االثاني لمؤتمر االخدمة االمحليیة

• مؤتمر االخدمة االمحليیة تناقش ووتتبني االمشرووعاتت

     )لل  4  ااالجتماعع االثالث وواالراابع لمؤتمر االخدمة االمحليیة – االمالحظة وواالمتابعة وواالتقيیيیم (االخطوةة 

• متابعة وو مرااقبة االمشرووعاتت االقائمة (بصفة شهھھرية في ااجتماعع مجلس االخدمة االمحليیة)لل

االتقيیيیم االتخطيیط وواالمسح

ترتيیب ااألهھھھداافف من حيیث
ااألوولوية 

االمرااقبة وواالمالحظة



•  تقومم مؤتمر االخدمة االمحليیة بتقيیيیم االمشرووعاتت االتي ووصلت االي نهھھايتهھھا

قائمة االمهھھامم االمسبقة(االتي تسبق) للتجمع االتخطيیطي االخاصص بمجلس االخدمة االمحلي

 االتجمع االتخطيیطي االسنويي هھھھي مناسبة أأوو حدثث مجتمعي كبيیر ووبالتالي سوفف تحتاجج إإلي قدرر

.معقولل من االتخطيیط من قبل مجلس االخدمة االمحليیة

  :  قبل هھھھذهه االمناسبة سوفف تحتاجج إإلي

•  تأميین مكانن. غرفة يوجد بهھھا مكانن لوضع يستطيیع ااألعضاء االجلوسس عليیهھھا غالبا ما يكونن أأفضل

.ااختيیارر علي أأال تكونن ططاووالتت مستديرةة. االحضورر سوفف يقضونن معظم االيیومم يتجولونن حولل االغرفة

•  قم بالدعاية للحدثث. من االمفترضض أأنه حدثث يخص االزمالة االمحليیة بالكامل. سوفف ترغب أأنن تتأكد

.أأنن كل ااألعضاء االمهھھتميین يعلمونن عن االتجمع االتخطيیطي ووأأنه تم تشجيیعهھھم علي االحضورر

•  قم بتوززيع ااستبيیانن علي االمجموعاتت٬، علي االخدمم االمؤتمنونن ووعلي ااألعضاء االمهھھتميین لجمع

.االمعلوماتت من أأجل عمل مسح عن االزمالة االمحليیة

•  قم بعمل مسوددةة لجدوولل أأعمالل االتجمع. يوجد نموذذجج من ااالستبيیانن وومن جدوولل ااألعمالل االموجوددةة

 في ااألددووااتت االخاصة بمؤتمر االخدمة االمحليیة االتي سوفف تجدهھھھا علي
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 وواالتي يمكنك ااستخداامهھھا أأوو تغيیيیرهھھھا لتالئم ااستخداامهھھا محلي

•  بقدرر معرفة االزمالة االمحليیة بمشرووعع نظامم االخدمة قد ترغبونن في جدوولة فقرةة للتعامل مع

 االموضوعاتت االعامة ووذذلك قبل بدااية االتجمع. حيیث أأنن االتجمع االتخطيیطي سيیكونن أأوولل ااجتماعع

 لمؤتمر االخدمة االمحليیة قد ترغب في ااستخداامم هھھھذهه االفقرةة لشرحح ما هھھھو ددوورر مؤتمر خدمة

.االمجموعاتت ووكيیف تعقد ااجتماعاتهھھا علي سبيیل االمثالل

•  قم بالتجهھھيیز للمرططباتت ااذذاا ااخترتم ذذلك (معظم االمدمنيین يقولونن أأنن ااالجتماعاتت االخدميیة تكونن أأكثر

جاذذبيیة عندما يتم توفيیر مأكوالتت)مم

•  ااحضر  مبكراا صباحح يومم ااالجتماعع حتي تتأكد أأنن االحجرةة مجهھھزةة ووجاهھھھزةة ووأأنن أأجهھھزةة االعرضض تعمل

.جيیداا قبل بدااية ااالجتماعع

 من أأجل فترةة ااالختبارر هھھھذهه سوفف تحتاجج أأنن تقومم بهھھذهه ااألشيیاء بسرعة  في حيین أأنن في االسنوااتت

 االقاددمة ووفي حالة أأنكم ستستمروونن في عقد تجمعاتت تخطيیطيیة فستتمكنونن من االقيیامم بهھھذهه

.ااألشيیاء قبل االتجمع االتخطيیطي بوقت كبيیر

   :  االمهھھامم الجتماعع مجلس االخدمة االمحليیة االذيي يسبق االتجمع االتخطيیطي

 هھھھناكك بعض ااألشيیاء ستحتاجونن االتأكد من تغطيیتهھھا في ااجتماعع مجلس االخدمة االمحلي االذيي

. يسبق االتجمع االتخطيیطي وواالتي سوفف تساعد علي سهھھولة سيیر االتجمع االتخطيیطي

http://www.na.org/service
http://www.na.org/servicesystem


• ااجمع ااالستبيیاناتت ووااددررجج االمعلوماتت االتي جاءتت فيیه فتقديمهھھا في االتجمع

•  ررااجع ووتحدثث عن في جدوولل ااألعمالل للتجمع االتخطيیطي ووتأكد أأنن كل أأعضاء مجلس االخدمة

.االمحلي علي ددررااية بدووررهھھھم

•  ااكتب قائمة عن كل االخدماتت االتي تقومم لجنة خدمة منطقتك بتوفيیرهھھھا حاليیا. جزء من عمليیة

 االجردد في االتجمع االتخطيیطي سيیتضمن مرااجعة هھھھذهه االخدماتت وووواالسؤآآلل عن ططرقق نستطيیع من

 خاللهھھا تحسيین هھھھذهه االخدماتت. (في ااالجتماعع االثاني لمؤتمر االخدمة االمحلي سيیتم االتأكيید علي

 ااستمرااررية هھھھذهه االخدماتت أأمم ال للسنة االتاليیة عندما يتم تقديم االميیزاانيیاتت لمؤتمر االخدمة

االمحليیة)مم

•  باعتارركم مجلس االخدمة االمحليیة سوفف تحتاجونن أأنن تناقشواا ووتقيیمواا االخدماتت االتي يتم توفيیرهھھھا

 حاليیا. في أأحسن ااألحواالل يمكنكم االوصولل التفاقق عن االخدماتت االتي يمكن أأنن تعمل بصوررةة أأفضل

.إإذذاا حولت إإلي مشرووعاتت ووذذلك قبل االتجمع االتخطيیطي

  :  االخدماتت االقائمة في مقابل االمشرووعاتت

 أأحد االموضوعاتت االتي تخلق جدلل نسبي عند ااالنتقالل من لجنة خدمة االمنطقة إإلي مؤتمر

 االخدمة االمحليیة هھھھي اايجادد ططريقة للتعامل مع االخدماتت االتي توفرهھھھا لجنة خدمة منطقتك    حاليیا

 .مقترحاتت نظامم االخدمة ال تصف ططريقة لذلك وولكنهھھا تشجع كل لجنة خدمة منطقة / مؤتمر خدمة

 محليیة علي تقيیيیم االخدماتت االمتوفرةة حاليیا ووأأنن تتخذ قراارر مسئولل عن كيیفيیة توفيیر هھھھذهه االخدماتت.

 بعض االمهھھامم يمكن اانجاززهھھھا بطريقة أأفضل من خاللل لجنة وواالبعض ااآلخر من خاللل مجموعة مل

 في حيین أأنن االبعض ااآلخر يمكن اانجاززهھھھا من خاللل منسق. علي كل كيیانن خدمي أأنن يقررر ما هھھھو

 ااألنسب بالنسبة له. هھھھذاا االنوعع من االموضوعاتت  سيیرغب مجلس االخدمة االمحليیة أأنن يناقشهھھا

.قبل االتجمع االتخطيیطي وومن ثم االوصولل لتواافق عن هھھھذاا االتوجه أأثناء االتجمع

•  بعض ااألمورر مثل توفيیر ااجتماعاتت االمستشفيیاتت وواالمؤسساتت ٬، االردد علي خطوطط االهھھاتف وومتابعة

 االموقع اااللكترووني هھھھي نشاططاتت مستديمة ووال تتغيیر من شهھھر لشهھھر. فيیمكن ااددررااجج هھھھذهه ااألمورر

تحت عنواانن " االخدماتت االمتوااصلة"مم

•  بعض "االخدماتت االمتوااصلة" قد تحتاجج فقط إإلي شخص أأوو شخصيین للقيیامم بهھھا أأوو لتنسيیق أأعمالهھھا 

 فعلي سبيیل االمثالل قد يتمكن شخص ووااحد من تحديث االبيیاناتت االخاصة بالموقع اااللكترووني أأنن

.ينسق بيین االمتطوعيین لخط االمساعدةة

•  بعض االخدماتت االتي توفرهھھھا االزمالة حاليیا قد تحتاجج إإلي مجموعة من ااألشخاصص كتوفيیر ااجتماعاتت

 االمستشفيیاتت وواالمؤسساتت في عددد من ااألماكن أأوو ااالجابة عن ططلباتت خاصة بالعالقاتت االعامة

.كلما تظهھھر

•  معظم هھھھذهه "االخدماتت االمتوااصلة" تقع في ااالططارر ااألشمل لل "عالقاتت االعامة" ووقد يكونن منسق

.االعالقاتت االعامة هھھھو االشخص ااألنسب ليیكونن نقطة ااالتصالل مع مجلس االخدمة االمحليیة

•  بعض ااألمورر ااألخريي مثل تنظيیم ااجتماعاتت ماررااثونيیة أأثناء ااألجاززةة  أأوو االتنسيیق من أأجل جناحح  



 للعالقاتت االعامة أأثناء معرضض محلي تعتبر من ااألمورر االتي لهھھا بدااية وونهھھاية . فهھھذهه ااألنشطة حتي

 وولو كانت تتكررر كل عامم يتم االتخطيیط لهھھا ثم تنتهھھي. من ااألفضل االتعامل مع هھھھذاا االنوعع

 كمشرووعاتت. بهھھذهه االطريقة يمكننا ااعطاء ااألوولوية لهھھا مع باقي مشرووعاتت االتي تدررسهھھا مؤتمر

 االخدمة االمحليیة ووكذلك يمكن تقيیيیمهھھا حسب أأهھھھداافهھھا االوااضحة وواالذيي تم اانجاززهه من هھھھذهه

 ااألهھھھداافف. كذلك فإنن هھھھذهه االمشرووعاتت تسمح للمدمنيین االذين لديهھھم ااهھھھتمامم خاصص بموضوعع

 االمشرووعع أأوو يتمتعونن بصفاتت معيینة أأنن يشارركواا فيیه ددوونن أأنن يضطروواا ااالنضمامم للجنة فرعيیة تعمل

.بصفة متوااصلة

•  ينبغي علي ااألشخاصص االذين ينسقونن أأوو االذين يوفروونن هھھھذهه االخدماتت أأنن يتوااصلواا ووينسقواا  

 مجهھھوددااتهھھم بالطريقة االتي ترووقق لهھھم (مع ااالشراافف االعامم من مجلس االخدمة االمحليیة). أأصبح من

 االمعتادد لكل مجاالتت االخدمة أأنن تقومم لجنة فرعيیة تجتمع بصفة شهھھرية بأنن توفر هھھھذهه االخدمة.

 مقترحاتت نظامم االخدمة ووعمليیة االتخطيیط يتوسالنن االيیكم باعاددةة االنظر في هھھھذاا االعرفف. يمكن سؤاالل

 .بعض ااألسئلة

1.  ما االذيي يحتاجه هھھھؤالء االذين يقدمونن هھھھذهه االخدماتت (االتدرريب٬، ااألددبيیاتت٬، تباددلل االمعلوماتت؟مم

2.  هھھھل يحتاجونن أأنن يتقابلواا ووجهھھا لوجه؟ ووإإذذاا كانن االجواابب بنعم فكم مرةة؟

3.  هھھھل يمكن أأنن يتم تلبيیة هھھھذهه ااالحتيیاجاتت من خاللل االمناقشاتت عبر شبكة  ااالنترنت أأووبطرقق

 أأخريي؟

 مرةة أأخريي من االمهھھم أأنن نتذكر أأنه ال يوجد ططريقة ووااحدةة هھھھي ااألصح عندما نبحث عن ططريقة عن

 كيیفيیة تعديل  االخدماتت االتي تقدمهھھا لجنة خدمة االمنطقة عندما نحولهھھا إإلي مؤتمر االخدمة

 االمحليیة. من االمهھھم أأنن تكونن متفتحا ذذهھھھنيیا ووأأنن تتمتع بالمروونة. هھھھذهه عمليیة تتطورر. قد تبدوو خدمة

 ما توفرهھھھا مؤتمر االخدمة االمحليیة االجديدةة مختلفة تماما عما ستبدوو عليیه بعد ستة شهھھورر أأوو

 سنة. مقترحاتت نظامم االخدمة تشجع كل ززمالة محليیة أأنن تفكر عما سيینجح بصوررةة أأفضل بالنسبة

 لهھھا ووأأنن تنظم هھھھيیكلهھھا االدااخلي بناءاا علي ذذلك. هھھھذاا ما نعنيیه عندما نقولل أأننا "نرصف االطريق بيینما

 نسيیر عليیه" . قد تشعر أأنن االعمليیة مخيیفة بعض االشئ وولكن مع االوقت ستجد أأنن "االشكل" يجب

 أأنن يتبع فعليیا " االوظظيیفة".مم

 تم عمل هھھھذهه االمسوددةة من أأجل االتجربة االميیداانيیة لمقترحاتت نظامم االخدمة. هھھھذاا عمل تحت االتنفيیذ.

االرجاء ااررسالل أأيي مقترحاتت عن هھھھذهه االمسوددةة إإلي

worldboard@na.org     
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     جدوولل ااألعمالل االمختصر للتجمع االتخطيیطي االسنويي

 ملحوظظة: هھھھذهه عيینة مختصرةة لجدوولل أأعمالل االتجمع االتخطيیطي وونقدمه لكم ألننا نعرفف االتخطيیط

 ااالسترااتيیجي ووعمل مسح للبيیئة االمحيیطة ووااقامة تجمع تخطيیطي كلهھھا تطبيیقاتت جديدةة بالنسبة للعديد

 من االكيیاناتت االخدميیة. جدوولل ااألعمالل االخاصص بالتجمع االتخطيیطي هھھھذاا سيیعطي لكم فكرةة عما سوفف يبدوو

 عليیه االتجمع االتخطيیطي لمؤتمر االخدمة االمحليیة. مع ذذلك سيیكونن لكل مؤتمر خدمة محليیة ااحتيیاجاتهھھا

 ووشخصيیتهھھا ووجدوولل ااألعمالل ااألمثل سوفف ينبع من تلك ااالحتيیاجاتت. االرجاء ااستعمالل هھھھذهه االعيینة كنقطة

.اانطالقق لكي لتأقلمهھھا الحتيیاجاتكم االمحليیة

  :  بدااية ااالجتماعع

• ددقيیقة صمت

• ااقرأأ "االغرضض من مؤتمر االخدمة االمحليیة" كما جاءتت في "أأساسيیاتت لجنة االخدمة االمحليیة"مم

• ررااجع جدوولل أأعمالل االيیومم

:االتوجيیه وواالمضي قدما

• االترحيیب وواالتعريف بالحضورر

•  ررااجع خطوااتت االتخطيیط كما جاءتت في "أأساسيیاتت االتخطيیط" ووااشرحح كيیف أأنهھھا تنطبق علي خطوااتت

االتخطيیط االخاصة بمؤتمر االخدمة االمحليیة

•  ررااجع ماذذاا يحدثث في كل ااجتماعع من ااالجتماعاتت االربع سنوية لمؤتمر االخدمة االمحليیة

• اامضي قدما في االخطوةة االتخطيیطيیة ااألوولي – تعرفف علي االموضوعاتت ووررتبهھھا من حيیث ااألوولوية

• اامضي قدما في االخطوةة االتخطيیطيیة االثانيیة – االعصف االذهھھھني ووترتيیب االحلولل من حيیث ااألوولوية

:عمليیة االتخطيیط

•  ررااجع االخدماتت االتي يتم توفيیرهھھھا حاليیا ووحددد تلك االتي يمكن ااعتباررهھھھا  خدماتت متوااصلة ووتلك

االقائمة علي مشرووعاتت

• ررااجع االموضوعاتت االتي جاءتت في ااالستبيیانن ووأأضف االموضوعاتت االجديدةة

• ررتب االموضوعاتت من حيیث ااألوولوية

• ااسترااحة قصيیرةة لترتيیب االغرفة للجزء االقاددمم

• قم بالعصف االذهھھھني اليجادد االحلولل

• ووضح ووررتب االحلولل من حيیث ااألوولوية

 :ااالستنتاجاتت وواانهھھاء االفقرةة



•  ووااعلن عن االفقرةة االتاليیة في عمليیة االتخطيیطررااجع االقرااررااتت االتي تم االتوصل االيیهھھا االيیومم

• أأسئلة ووأأجوبة

جدوولل ااألعمالل االمفصل للتجمع االتخطيیطي االسنويي

أأساسيیاتت االتخطيیط ووأأساسيیاتت مؤتمر االخدمة االمحليیة وومفكرااتتااألددووااتت االتي توضع علي االطاووالتت:   

صغيیرةة ووأأقالمم

يوضع عليیهھھا االصفحة ااألماميیة من "أأخبارر االخدماتت االعالميیةاالطاوولة االخاصة بالمواادد االتي يتم توززيعهھھا:   

 للزمالة" وومنشوررااتت االفعاليیاتت االقاددمة ... االخ باالضافة إإلي صفحة ليیكتب عليیهھھا االحاضروونن أأررقامم هھھھوااتفهھھم

. ووبريدهھھھم اااللكترووني

عددد أأرربعة من خطوااتت االتخطيیط وو جدوولل أأعمالل االيیومم ووررؤؤية االخدمة للزمالة وواالخطوااتتعلي االحواائط:   

وواالتقاليید وواالمفاهھھھيیم ااالثني عشر

:قبل هھھھذهه االفقرةة

•  ررااجع قائمة االمهھھامم االتي تسبق االتجمع االتخطيیطي االخاصة بمجلس االخدمة االمحليیة ووتأكد أأنن

جميیع االمهھھامم قد تم اانجاززهھھھا

• " للتأكد أأنن االجميیع لديه فهھھم ووااضح عن ااألفكارر١۱٠۰١۱جهھھز لفقرةة مخصصة لل " نظامم االخدمة   

االمطرووحة في االمشرووعع

:جدوولل أأعمالل االيیومم

• بقيیة أأعضاء مجلس االخدمةررااجع "ددووررةة االتخطيیط" ووقم بتجربة عمليیة عن مرااحلهھھا االمختلفة مع   

االمحلي

•  حددد االخدماتت االقائمة بما فيیهھھا االخدماتت االمتوااصلة ووكذلك االخدماتت االمحتملة االتي يمكن أأنن تتم

. في صوررةة مشرووعاتت

• حددد ووررتب االموضوعاتت االتي تلقي ااالهھھھتمامم من حيیث ااألوولوية

• قم بالعصف االذهھھھني اليجادد االحلولل ووررتبهھھا ووذذلك فيیما يتعلق بالموضوعاتت ااألكثر أأهھھھميیة

• ااررسل االنتائج إإلي مجلس االخدمة االمحليیة ليیقومم بعمل خطة للمشرووعاتت االمستقبليیة

 االتحضيیر للفقرةة – االتوجيیه وواالمضي قدما

 اابدأأ االفقرةة بالتعريف بالميیسرين ووررااجع سريعا جدوولل أأعمالل االيیومم. أأططلب من االجميیع أأنن يمضواا ددقيیقة

.لكتابة بيیاناتهھھم علي االوررقة االمخصصة لذلك

 ااشرحح أأننا نستعمل نفس االخطوااتت االتخطيیطيیة االموجوددةة في أأساسيیاتت االتخطيیط بالرغم أأنن هھھھناكك



ااختالفاتت قليیلة في االلغة وواالتوقيیت في تلك االخاصة بعمليیة االتخطيیط االخاصة بمؤتمر االخدمة االمحليیة

:ررااجع عمليیة االتخطيیط االموضحة في أأساسيیاتت االتخطيیط

:خطوااتت االتخطيیط ااألرربعة

• عمليیة االمسح ووجمع االمعلوماتت

• ررتب االموضوعاتت االتي سوفف يتم مناقشتهھھا من حيیث ااألوولوية ووتوصلواا للحلولل

• اانشئ خطط للمشرووعاتت

• قم بالمالحظة وواالتقيیيیم

 باالستعانة بأساسيیاتت االتخطيیط وواالمواادد االتي تقومم مؤتمر االخدمة االمحليیة بتوززيعهھھا عرفف االحضورر

:بالخطوااتت ااألساسيیة لعمليیة االتخطيیط االخاصة بمؤتمر االخدمة االمحليیة

:ااالجتماعع ااألوولل لمؤتمر االخدمة االمحليیة – االتجمع االتخطيیطي (االخطوةة ااألوولي وواالثانيیة)مم

• تعرفف علي االموضوعاتت االهھھامة

• ررتبهھھا من حيیث ااألوولوية

• نظم االعصف االذهھھھني اليجادد حلولل للموضوعاتت ااألكثر أأهھھھميیة

• ررتب االحلولل من حيیث ااألوولوية

:ااالجتماعع االثاني لمؤتمر االخدمة االمحليیة – االمواافقة علي خطة االمشرووعاتت

•  مجلس االخدمة االمحليیة يقدمم خطة االمشرووعاتت وواالميیزاانيیاتت وواالمرشحيین لمناصب ميیسريي

االمشرووعاتت

•  مؤتمر االخدمة االمحليیة تقدرر ووتتبني خطط االمشرووعاتت ووميیزاانيیاتهھھا ووتواافق علي االمرشحيین لشغل

منصب االميیسرين

:ااالجتماعع االثالث وواالراابع لمؤتمر االخدمة االمحليیة – االمرااقبة وواالمتابعة وواالتقيیيیم

•   االخدماتت وواالمشرووعاتت االجاررية (االمتابعة تكونن شهھھرية بالنسبة لمجلس االخدمةمتابعة

االمحلي)مم

• قم بتقيیيیم االمشرووعاتت االتي تم ااالنتهھھاء منهھھا

في االمكانن االخطأ علي ما أأظظن وواالمكانن االصحيیح في ااالجتماعع ااألوولل لمؤتمر االخدمة االمحليیة

 خد بعض االوقت العاددةة االتأكيید علي أأنن هھھھدفنا االيیومم هھھھو االمضي قدما في االخطوتيین ااألوولتيین من خطوااتت

 االتخطيیط

• تعرفف علي االموضوعاتت ذذااتت ااالهھھھتمامم االخاصة بمؤتمر االخدمة االمحليیة

•  قم بعصف ذذهھھھني للوصولل لحلولل لهھھذهه االموضوعاتت (ماذذاا ستكونن االنتيیجة االنهھھائيیة) وومن ثم ااختارر

أأهھھھم هھھھذهه االحلولل



 بعد ذذلك سوفف يقومم مجلس االخدمة االمحليیة بانشاء ووعرضض مشرووعاتت في ااالجتماعع االتالي لمؤتمر

االخدمة االمحليیة – االخطوةة االثالثة لعمليیة االتخطيیط

لمروورر االسريع مع االحضورر علي عمليیة االتعريف بالموضوعاتت االمهھھمة ووترتيیبهھھا من حيیثاا  

 ااألهھھھميیة – االخطوةة االتخطيیطيیة ااألوولي

 من االمهھھم أأنن يفهھھم االجميیع هھھھذهه االخطوااتت. قد يكونن من االمفيید جداا االمروورر سويا علي االخطوااتت قبل االبدء

 في عمليیة االتخطيیط ذذااتهھھا وويمكن تشبيیه ذذلك بلعب ددوورر كتشيینة حبي قبل االبدء في االلعب االفعلي حتي

 يتمكن االجميیع معرفة قوااعد االلعبة. قد تحتاجواا االي ووقت قصيیر أأوو ططويل  حسب ددررااية االزمالة االمحليیة

.بعمليیة االتخطيیط عندما تقدمواا االفقرااتت االتاليیة االتعريفيیة

 االخطوةة ااألوولي من عمليیة االتخطيیط ووهھھھي عمليیة االمسح تتضمن مرااجعة االمعلوماتت االتي تم جمعهھھا

مالحظة االعناصر االمشتركة ووعمل قائمة بالموضوعاتت االتي نحتاجج إإلي مناقشتهھھا

 باختصارر أأذذكر للجميیع أأنن عمليیة االتخطيیط تبدأأ بمناقشة االخدماتت االتي نقومم بتوفيیرهھھھا حاليیا ووتقرير ما هھھھي

االطريقة االمثلي االتي يمكننا بهھھا موااصلة تقديم تلك االخدماتت

 بعد ذذلك سيیتم مرااجعة االمعلوماتت االتي تم جمعهھھا من أأعضاء االزمالة االمحليیة من خاللل ااالستبيیانن االخاصص

  تشمل كل مجموعاتت كبيیرةةبالتجمع االتخطيیطي االسنويي . ووسوفف ننظم بعد ذذلك مناقشاتت بيین

االحاضرين لنصل عن ططريق االعصف االذهھھھني إإلي أأيي موضوعاتت إإضافيیة متعلقة بمؤتمر االخدمة االمحليیة

 لغرضض هھھھذاا االتمرين سوفف نقومم باستعمالل قائمة االموضوعاتت االمشتركة االتاليیة االتي قد تتمخض من من

:ااالستبيیانن وومناقشاتت االتجمع

• ال يوجد تدرريب للخدمم االمؤتمنيین

• االمجموعاتت ال تستطيیع موااكبة االطلب االمتزاايد علي كرووتت االحضورر

• االمجموعاتت الترسل ما يكفي من االمالل للقيیامم بالخدماتت

• االمفترسونن في ااالجتماعاتت

بعد أأنن يتم االتعريف بالموضوعاتت تقومم االمجموعة بترتيیبهھھا من حيیث ااألوولوية

 ذذكر ااألعضاء أأنن هھھھذاا يعتبر مجردد تمرين ووأأننا فيیما بعد سوفف تتاحح لنا االفرصة للتعريف بموضوعاتت ذذااتت صلة

.حقيیقيیة

.قودد االمجموعة للوصولل للموضوعانن ااألكثر االحاحا من االقائمة ووذذلك يالتصويت

•  لتوفيیر االوقت ااستعمل ططريقة ررفع ااأليديي للتصويت وولكن عليیك أأنن تشرحح أأننا عندما سنقومم بذلك

حقيیقة ووليیس علي سبيیل االتمرين فقد نستعمل ططريقة تصويت مختلفة

• .تعرفف علي االموضوعانن االلذاانن حصال علي أأكبر عددد من ااألصوااتت

 االمروورر االسريع مع االحضورر علي عمليیة االعصف االذهھھھني ووترتيیب االحلولل من حيِ ااألوولوية –

:االخطوةة االثانيیة في عمليیة االتخطيیط

:عرفف ما هھھھو االمقصودد بالتعرفف علي االحلولل

• بكلماتت أأخريي ما هھھھي االنتيیجة االنهھھائيیة االتي تريدهھھھا؟



• حلولل مختصرةة تركز علي االنتائج وواالتي يمكن تحقيیقهھھا

• يجب أأنن يكونن في ذذهھھھننا نتيیجة ملموسة

•  علي سبيیل االمثالل : االحل – ززياددةة االوعي بالخدمة ووتوفيیر االتدرريب للخدمم االمؤتمنيین عن ططريق

تنظيیم يومم تعليیمي

 ذذكر االحضورر أأننا لن نقومم بمناقشة تفاصيیل كيیفيیة تحقيیق االحلولل االتي توصلنا االيیهھھا في هھھھذهه

 االخطوةة. مهھھمتنا تتمثل في االوصولل للحلولل من خاللل االعصف االذهھھھني . ووقد تحتاجج االحلولل لعامم أأوو

.ااثنيین أأوو خمسة لتحقيیقهھھا

 لهھھذاا االتمرين سوفف تقودد االمجموعة بالكامل فالتعرفف علي االحلولل. في أأثناء عمليیة االتخطيیط

االحالي سيیتم ذذلك عن ططريق تقسيیم االحضورر إإلي مجموعاتت صغيیرةة

•  قم بقيیاددةة االمجموعة عن ططريق االعصف االذهھھھني اليجادد االحلولل للموضوعع  االذيي حازز علي االعددد

ااألكبر من ااألصوااتت ووكررر نفس االعمليیة للموضوعع االذيي حازز علي ثاني أأكبر عددد من ااألصوااتت

•  ووضح ووااددمج االحلولل كلما ظظهھھرتت االحاجة إإلي ذذلك ووتأكد أأنن أأعضاء مجلس االخدمة االمحليیة باألخص

 . يفهھھمونن بوضوحح ما هھھھو االمقصودد من كل حل

•  أأططلب من االمجموعة أأنن تصوتت لصالح أأفضل حليین من كل موضوعع من االموضوعيین باستخداامم ررفع

.ااأليديي . كل عضو لديه االحق في تصويتيین عن كل موضوعع

•  هھھھذاا هھھھو نفس االتمرين االذيي سنقومم به (في مجموعاتت صغيیرةة) عندما سنقومم بمناقشة

االموضوعاتت االحقيیقيیة في االتجمع االتخطيیطي االسنويي

  اابدأأ عمليیة االتخطيیط

أأووال: تعرفف علي االخدماتت االحليیة االمتوااصلة منهھھا وواالقائمة علي أأساسس مشرووعاتت

 قبل بدااية عمليیة االتخطيیط من االمهھھم أأنن نتعرفف علي هھھھذهه االخدماتت االمتوااصلة االغيیر مبنيیة علي

 مشرووعاتت. سوفف يقومم مجلس االخدمة االمحليیة بالمتابعة ووااالددااررةة االيیوميیة لهھھذهه االخدماتت االمتوااصلة. قد

 تحتاجج إإلي منسق أأوو يتاحح لهھھا معرفة االمتطوعيین االمستعدوونن للمساعدةة أأوو لجنة مساندةة. سوفف يقومم

 مجلس االخدمة االمحليیة بتقديم تقرير إإلي مؤتمر االخدمة االمحليیة عن هھھھذهه االخدماتت حتي تتمكن من

االمتابعتهھھا  ووتقيیيیمهھھا تماما كما ستقومم به بالنسبة للمشرووعاتت

•  ااشرحح االفرقق بيین االخدماتت االمتوااصلة وواالتي ال تتغيیر كثيیراا من شهھھر إإلي آآخر وواالمشرووعاتت االتي

 لهھھا بدااية وونهھھاية

•  مر علي قائمة بالخدماتت االتي يتم توفيیرهھھھا حاليیا ووتعرفواا علي أأفضليیة أأنن تكونن هھھھذهه االخدماتت

 متوااصلة أأوو مبنيیة علي مشرووعع. (من االمفترضض أأنن يكونن مجلس االخدمة االمحلي قد أأعد هھھھذهه

 االقائمة مسبقا قبل االتجمع االتخطيیطي لتكونن هھھھذهه االفقرةة أأسهھھل ووأأسرعع)مم

•  قد تتأثر االخدماتت االمتوااصلة أأوو االمستمرةة من مشرووعع وولكنهھھا ال تحتاجج إإلي االتخطيیط االالززمم

للمشرووعاتت لكي تستمر



•  ضع هھھھذهه االقواائم جانبا للرجوعع إإليیهھھا عند ظظهھھورر موضوعع متعلق بالخدماتت االمستمرةة

االتخطيیط – االخطوةة ااألوولي: عمليیة االمسح

•  ااسألل إإنن كانن يوجد موضوعاتت أأوو تحدياتت متعلقة بالمجهھھوددااتت االخدميیة االتي نوفرهھھھا حاليیا

• ررااجع االمعلوماتت االتي تم جمعهھھا ووددمجهھھا من ااستبيیانن االتجمع االتخطيیطي

•  ساعد علي عمل حلقاتت مناقشة للوصولل ألية موضوعاتت أأخريي متعلقة لزمالتكم االمحليیة عن

ططريق االعصف االذهھھھني

• ااددمج االموضوعاتت االمتشابهھھة

•  تأكد أأنن االجميیع لديهھھم فهھھم مشتركك لكل موضوعع. من االمهھھم أأنن االجميیع يكونن لديهھھم نفس االفهھھم

لكل موضوعع

 االخطوةة االقاددمة تتعلق بترتيیب االموضوعاتت من حيیث ااألوولوية. قد ال نتمكن من االقيیامم بكل شذ في

االوقت ذذااته فعليینا أأنن نختارر ما ينبغي االقيیامم به أأووال

• كل عضو سيیكونن االحق في اابدااء ررأأيه مرتيین

 للمجموعاتت االكبيیرةة قد يكونن من ااألنسب ااستخداامم االتصويت برفع ااأليديي في حيین أأنن االتصويت     

بالقلم االفلومستر قد يكونن أأفضل

• )مم٤بعد ااالنتهھھاء من االتصويت ااعلن عن االموضوعاتت ااألكثر أأهھھھميیة (نقترحح أأال تزيد عن 

(ااسترااحة (يمكن للميیسرين ااستخداامم هھھھذاا االوقت لتجهھھيیز االغرفة للخطوااتت االقاددمة     

االتخطيیط – االخطوةة االثانيیة: االعصف االذهھھھني ووترتيیب االحلولل من حيیث ااألوولوية

االوصولل للحلولل عن ططريق االعصف االذهھھھني

 االحلولل هھھھي االنتائج ووليیست االتفاصيیل ووقد تحتاجج هھھھذهه االحلولل لستة أأشهھھر أأوو سنة أأوو حتي سنتيین

.لتحقيیقهھھا

 من أأجل هھھھذاا االجزء من االفقرةة سوفف تقودد االمجموعاتت االصغيیرةة أأثناء عمليیة االعصف االذهھھھني من أأجل اايجادد

االحلولل لكل من االموضوعاتت االتي تم ترتيیبهھھا في االفقرةة االسابقة كل علي حديي

• الحظ أأنن كل االموضوعاتت االتي تمخضت عنهھھا االفقرةة االسابقة معلقة ااآلنن علي حواائط االغرفة

•  قسم االتجمع إإلي مجموعاتت صغيیرةة بأنن يعدوواا أأنفسهھھم. ااررسل كل مجموعة إإلي مناططق "االحلولل"

 االتي تحدددهھھھا لهھھم (هھھھذهه االطريقة تنجح أأكثر عندما ال يتعديي عددد االمجموعاتت عددد االقواائم).تأكد أأنن

.كل مجموعة تماثل االمجموعاتت ااألخريي من حيیث االعددد

•   ددقائق للعصف االذهھھھني لكل موضوعع. ذذكر ااألعضاء بالكتابة بخط٥كل مجموعة سوفف يكونن لديهھھا 

كبيیر ووكذلك ذذكرهھھھم أأنن االحلولل االتي أأعطيیناهھھھا علي سبيیل االمثالل قبل ذذلك متوفرةة للرجوعع االيیهھھا



•  بيینما يقتربب االوقت من ااالنتهھھاء أأططلب من كل مجموعة أأنن تنتقل إإلي االموضوعع االتالي ووقم بذلك

حتي تقومم كل االمجموعاتت بالعصف االذهھھھني لكل موضوعع

•  عرفف االمجموعاتت االصغيیرةة أأنن االعمليیة قد تكونن أأصعب بيینما يتقدمونن ألنن االحلولل ااألكثر ووضوحا قد

 تم ططرحهھھا عند هھھھذهه االنقطة. ذذكرهھھھم بمحاوولة تفادديي االتكراارر ووأأنن ال بأسس لو لم يكن لديهھھم االكثيیر

  .ليیضيیفوهه

ررتب االحلولل من حيیث ااألوولوية

ااآلنن سوفف تقومم االمجموعة بترتيیب االحلولل االتي توصلت إإليیهھھا من حيیث ااألوولوية

•  بعد مروورر كل مجموعة علي كل قائمة تنقل من قائمة لقائمة٬، ررااجع االحلولل لدمج تلك االمتشابهھھة

 ووووضح ااألفكارر كلما ظظهھھرتت االحاجة إإلي ذذلك. إإذذاا لزمم ااألمر قم بإعاددةة كتابة االحلولل لدمج ااألفكارر

االمتشابهھھة. تأكد أأنن االجميیع لديهھھم فهھھم ووااضح لكل حل

•  ااآلنن سوفف يقومم ااألعضاء بالتصويت بحيیث يعطي كل عضو صوته لحالنن لكل موضوعع ووهھھھي االحلولل

االتي تتناسب بصوررةة أأكثر من غيیرهھھھا مع االموضوعع االمطرووحح

- أأططلب من كل عضو أأنن يضع عالمة بجواارر االحانن ااألنسب لكل موضوعع. أأططلب منهھھم أأنن يقومواا١۱   

 بذلك في مجموعتهھھم االصغيیرةة (عالمتانن لكل عضو) ووأأنن ينتقلواا من موضوعع لموضوعع تماما كما

 فعلواا عند قيیامهھھم بالعصف االذهھھھني اليجادد االحلولل. في حالة أأنن االتجمع االتخطيیطي يحضرهه عددد

  .قليیل من ااألعضاء يمكنك االقيیامم بذلك عن ططريق ررفع ااأليديي

- عرفف االجميیع بالحلولل االتي حاززتت علي االعددد ااألكبر من ااألصوااتت لكل موضوعع٢۲

- مرةة أأخريي تأكد أأنن االجميیع لديه فهھھم مشتركك عن االحلولل االتي جاءتت في االمقدمة٣۳

     االتلخيیص / ااالختتامم

 ررااجع االذيي قمتم به االيیومم ووكيیف يتماشي ذذلك مع "ررؤؤية االزمالة للخدمة"مم

 االمرحلة االتاليیة تتمثل في أأنن يقومم مجلس االخدمة االمحليیة بوضع خطة للمشرووعاتت االتي سوفف

 يتم تقديرهھھھا وو مناقشتهھھا في ااجتماعع مؤتمر االخدمة االمحليیة االقاددمم (بالنسبة لهھھذهه االمرحلة

االتجريبيیة يكونن هھھھذاا ااإلجتماعع بعد شهھھرين)مم

 ووززعع علي االحضورر عيینة من خطة االمشرووعاتت حتي يكونن عند االجميیع فكرةة عما يمكنهھھم توقعه

في ااالجتماعع االقاددمم

ذذكر  ووتأكد أأنن االجميیع قد أأعطواا بيیاناتهھھم علي ووررقة ااالتصالل

   ااسمح ببعض االوقت لفقرةة أأسئلة ووأأجوبة

 تم عمل هھھھذهه االمسوددةة من أأجل االتجربة االميیداانيیة لمقترحاتت نظامم االخدمة. هھھھذاا عمل تحت االتنفيیذ.

 االرجاء ااررسالل أأيي مقترحاتت عن هھھھذهه االمسوددةة إإلي
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ووضع خطة االمشرووعاتت

 بعد االتجمع االتخطيیطي يقررر مجلس االخدمة االمحليیة من هھھھو ااألنسب لتطوير خطة االمشرووعع. قد يكونن من

 االمفيید أأنن تقسم ووتوززعع االمشرووعاتت.قد يكونن من االمناسب أأنن يتولي االمشرووعاتت االخاصة بالمستشفيیاتت

 وواالمؤسساتت وواالمعلوماتت / االعالقاتت االعامة ووخطوطط االهھھاتف منسقي هھھھذهه االنشاططاتت.  بنفس االطريقة

 يمكن لمجلس االخدمة االمحليیة أأنن يتولي بنفسه أأوو يوززعع هھھھذهه االخطة علي مجموعة عمل. إإشرااكك أأعضاء

 لديهھھم خبرةة في االخدمة يمكن أأنن يساعد علي االتعرفف علي االخطوااتت االضرووررية االتي يجب ااتخاذذهھھھا

لتحقيیق ااألهھھھداافف

  :  كل مجموعة تعمل علي مشرووعع سوفف تضع خطة تجيیب عن

• ما هھھھي االمهھھمة االتي نحتاجج االقيیامم بهھھا؟

• متي نحتاجج أأنن نقومم بهھھا؟

•  من هھھھم االخدمم االمؤتمنونن االذين سوفف يكونونن مسئوليین بما فيیهھھم شخص يكونن بمثابة نقطة

مسائلة لمتابعة االتقدمم في االمهھھمة؟

• كم من االوقت وواالمالل سيیحتاجه االمشرووعع؟

خطوااتت ووضع خطة االمشرووعاتت

- ررااجع االموضوعع وواالهھھدفف أأوو االحل االذيي توصلن االيیه في االتجمع االتخطيیطي١۱

 االتي يمكن من خاللهھھا االوصولل للهھھدفف ثم ررتب هھھھذهه االطرقق االمدااخل- قم بعصف ذذهھھھني عن٢۲

- عرفف بالطرقق االتي جاءتت في االمقدمة  وواالتي سوفف يتم من خاللهھھا تحقيیق االهھھدفف٣۳

- تعرفف علي ااألفعالل االتي يجب االقيیامم بهھھا لتحقيیق كل ططريقة آآخذاا في ااالعتبارر االتتابع ووااألوولوية٤  

 بما فيیهھھا االنقاطط االفاررقة ووتواارريخ ااالنتهھھاء

- قدرر أأوو تعرفف علي االمواارردد االبشرية وواالماليیة االتي سوفف تحتاجهھھا للقيیامم بكل فعل وومتي تحتاجج٥  

إإليیهھھا

- عرفف االخدمم االمؤتمنونن االمسئولونن عن اانهھھاء كل فعل ووكذلك عرفف نقطة ااالتصالل بالنسبة٦  

لمجلس االخدمة االمحليیة

- عرفف تأجيیل االتوقعاتت بما فيیهھھا االمشاكل االغيیر مرئيیة االتي تظهھھر بيین ااجتماعاتت مجلس االخدمة٧۷  

االمحليیة

     ااالعتباررااتت عندما يتم ااكمالل خطط االمشرووعاتت

- هھھھل ااألفعالل االمقترحة ووااقعيیة؟١۱

- هھھھل تم االتعرفف علي "ماذذاا" وو "من" وو"متي" وو "كيیف" في كل خطة مشرووعع؟٢۲

- هھھھل هھھھناكك مواارردد لكل خطط االمشرووعاتت؟ هھھھل هھھھناكك تتابع منطقي أأوو ترتيیب من حيیث ااألوولوية٣۳  



للمضي قدما في خطط االمشرووعاتت هھھھذهه؟

االمواافقة علي خطط االمشرووعاتت

 عندما يتم ووضع االمشرووعاتت تقديمهھھا وواالمواافقة عليیهھھا لكل مشرووعع علي حديي سوفف يتم في

.ااالجتماعع االثاني لمؤتمر االخدمة االمحليیة

آآليیة متابعة ررددوودد ااألفعالل

 من االمهھھم ااعتبارر كل االمدخالتت حيیوية في عمليیة االتخطيیط. نريد أأنن نفهھھم ما االذيي ينجح ووما االذيي

 ال ينجح لكي نتمكن من االظبط ووااالصالحح. متابعة تقدمم خططنا يساعدنا علي االتأكد أأنهھھا تحقق

 ااألهھھھداافف االمرجوةة. عندما نحافظ علي سجالتت ددقيیقة وونحافظ علي مبدأأ االمحاسبة من خاللل

 االتقاررير فبذلك نساهھھھم في عمليیة االتخطيیط ططويلة ااألجل. نريد أأنن نتابع االوقت وواالمالل االتي

.يتضمنهھھا تحقيیق أأيي هھھھدفف. ذذلك يساعد علي عمل خطط ووااقعيیة في االمستقبل

 باإلضافة إإلي ذذلك سوفف نريد أأنن نقدرر كم من االوقت ستحتاجج هھھھذهه ااألفعالل للقيیامم بهھھا وو أأنن نحددد

 االفترةة االزمنيیة االتي سوفف يقومم االمسئولونن عنهھھا بتقديم تقارريرهھھھم إإلي مجلس االخدمة االمحليیة

 وواالذيي بدووررهه سوفف يتابع االعمل بصفة مستديمة وويقدمم تقريرهه لمؤتمر االخدمة االمحليیة كل ثالثة

.شهھھورر



عيینة من خطط االمشرووعاتت

 في االصفحاتت االتاليیة سوفف تجدوونن عيینتيین لخطط االمشرووعاتت لتعطيیكم فكرةة عما يمكن أأنن تكونن عليیه

 خططتكم للمشرووعاتت. من أأجل هھھھذاا االمثالل أأوو االعيینة سوفف نفترضض أأنن موضوعانن من االذاانن تم ترتيیبهھھا من

- ال يوجد ما يكفي من االخدمم االمؤتمنيین للقيیامم بالخدماتت1حيیث ااألوولوية في االتجمع االتخطيیطي كانا :   

-االشركة االتي توفر خدمة خط االمساعدةة ال يمكن ااالعتمادد عليیهھھا ووخدماتهھھا غاليیة. في2االمستمرةة وو   

 االتجمع االتخطيیطي قامت مؤتمر االخدمة االمحليیة بترتيیب االحلولل لهھھذهه االموضوعاتت من حيیث ااألووليیة ووجاءتت

-  االتحولل إإلي شركة2- ررفع االوعي عن االخدمة في االعالقاتت االعامة وواالمستشفيیاتت وواالمؤسساتت 1  

 أأفضل لتوفيیر خدمة االخط االساخن . ووتم تحويل هھھھذاانن االحالنن إإلي مجلس االخدمة االمحليیة لتطورر

. مشرووعاتت في االعامم االقاددمم

   لخطة االمشرووعاتت  1  مقدمة إإلي االعيینة 

 باتباعع خطوااتت خطة االمشرووعاتت االموجوددةة في االصفحة االسابقة نقومم أأووال بمرااجعة االهھھدفف أأوو االحل االذيي

 تم االتوصل إإليیه (االخطوةة ااألوولي): “ررفع االوعي عن االخدمة في االعالقاتت االعامة وواالمستشفيیاتت

وواالمؤسساتت"مم

). االحل االذيي جاء في االمقدمة3 & 2بعد ذذلك قمنا عصف ذذهھھھني ووررتبنا االحلولل االمحتملة (االخطوةة   

 بالنسبة لهھھذاا االمثالل كانن " تنظيیم يومم تعليیمي" ااألفعالل االتي نحتاجج أأنن نتخذهھھھا لتحقيیق هھھھذاا االحل (االخطوةة

 االراابعة) سوفف يتم تحديدهھھھا في أأوولل ااجتماعانن لمجموعة االعمل وواالذاانن سوفف يكونا بمثابة ااجتماعانن

). بعض االخدمم5للتخطيیط. عيینة االمشرووعع االتالي يعطي تقدير للمواارردد االتي سوفف نحتاجهھھا (االخطوةة   

) تم تحديدهھھھم في خطة االمشرووعع . بقيیة االخدمم6االمؤتمنونن االمسئولونن عن ااتمامم كل فعل (االخطوةة   

)7سيیتم تحديدهھھھم من قبل مجموعة االعمل مع تطورر االمشرووعع. تقديم توقعاتنا عن االمشرووعع (االخطوةة   

.محدددةة في خطة االمشرووعع

مثالل ووااحد لخطة االمشرووعع- يومم تعليیمي

أأنن نخطط ووننظم يومم تعليیمي عن االعالقاتت االعامة وواالمستشفيیاتت وواالمؤسساتت فيووصف االمشرووعع:   

2013 سبتمبر 12مدينة معيینة بتارريخ 

مندووبب هھھھذهه االمدينة االمعيینة إإلي االكيیانن ااالقليیمي/االوالية سوفف يخدمم كقائد لمجموعةمجموعة االعمل:   

 االعمل ووسيیكونن نقطة ااالتصالل بالنسبة لمجلس االخدمة االمحليیة. كذلك في مجموعة االعمل نضم عضو

 من لجنة االخدمة االمحليیة االذيي عمل علي توفيیر االمكانن ووعضواانن من االذين شارركواا في ووررشة االعمل

) لضمانن ااالستمرااررية ووعضواانن لديهھھم خبرةة في أأعمالل2012االماضيیة في هھھھذهه االمدينة االمعيینة (في   

.االعالقاتت االعامة وواالمستشفيیاتت وواالمؤسساتت الضافة خبرااتهھھم لليیومم االتعليیمي

ستجتمع مجموعة االعمل أأرربع مرااتت قبل االيیومم االتعليیمي. ااالجتماعع االتخطيیطيتخطيیط ااالجتماعاتت:   

. في هھھھذهه ااالجتماعاتت سوفف يتم تحديد االمهھھامم ووتوززيعهھھا علي ااألعضاء2013ااألوولل سوفف يكونن في فبرااير   



. ووسوفف تقومم مجموعة االعمل بتحديد موااعيید ااالجتماعاتت االقاددمة

سيیتم عقد ااالجتماعاتت االثالثة ااألوولي في مكانن معيین ووااالجتماعع االراابعتحديد مكانن عقد ااالجتماعاتت:   

.سيیتم عقدهه في مكانن عقد االيیومم االتعليیمي

سوفف يقومم مندووبب االمدينة االمعيینة بتوفيیر تقاررير شهھھريةاالتقاررير إإلي مجلس االخدمة االمحليیة:   

 تتضمن توززيع االمهھھامم إإيي مجلس االخدمة االمحليیة قبل االيیومم االتعليیمي. سوفف يكونن ررئيیس مجلس االخدمة

.االمحليیة نقطة ااالتصالل بيین ااجتماعاتت االمجلس

 سوفف يقومم كذلك االمندووبب بتوفيیر تقرير كتابي نهھھائي لمؤتمر االخدمة االمحليیة بعد االيیومم االتعليیمي يتضمن

.تقريراا ماليیا وواالتوصيیاتت لليیومم االتعليیمي االقاددمم

 :االمصرووفاتت االتقريبيیة

مكانن توقف االسيیاررااتت : مجاني

2013 ددووالرر (سوفف نحتاجهھھا في ماررسس 150اايجارر االمكانن (ااالجتماعع االتخطيیطي االراابع ووااليیومم االتعليیمي):   

لحجز مكانن)مم

).مم2013 أأغسطس 1 ددووالرر (سوفف نحتاجهھھا في 100االتصوير ووااألددووااتت االمكتبيیة ووأأددووااتت أأخريي:   

)مم2013 سبتمبر 1 ددووالرر (سوفف نحتاجهھھا في 50االمرططباتت: 

 ددووالرر300االتكلفة ااالجماليیة االمتوقعة للمشرووعع: 

  مع تقديم تقرير نهھھائي في ااجتماعع شهھھر أأكتوبر لمؤتمر2013سبتمبر تارريح متوقع النهھھاء االمشرووعع: 

االخدمة االمحليیة

      لخطة االمشرووعاتت  2  مقدمة إإلي االعيینة 

 باتباعع خطوااتت خطة االمشرووعاتت االموجوددةة في االصفحة االسابقة نقومم أأووال بمرااجعة االهھھدفف أأوو االحل االذيي

) : “االتحويل إإلي شركة أأفضل لتوفيیر خدمة االخط االساخن"مم1تم االتوصل إإليیه (االخطوةة   

). جاء في االمرتبة ااألوولي3 وو 2بعد ذذلك قمنا بعمليیة االعصف االذهھھھني ووررتبنا االحلولل االمقترحة (االخطوةة   

 حل بالبحث االمتأني عن االتقنيیاتت االجديدةة االمتاحة لخدمة االهھھاتف. ااألفعالل االتي ااحتجنا أأنن نقومم بهھھا

) سوفف تحدددهھھھا مجموعة االعمل بنفسهھھا ووسوفف يتم تقديم تقاررير ددووررية4لتحقيیق هھھھذاا االهھھدفف (االخطوةة   

) كما تم توضيیحه في خطة االمشرووعع. تارريخ ااالنتهھھاء من االمشرووعع7لمجلس االخدمة االمحليیة (االخطوةة   

  موجودد في عيینة خطة االمشرووعع وواالتي تعطي كذلك توقعهھھا للمواارردد االتي ستحتاجهھھا (االخطوةة)4(االخطوةة 

)مم6) ووأأيضا االخدمم االمؤتمنونن االمسئولونن عن ااتمامم كل فعل (االخطوةة 5

   – خيیاررااتت االتقنيیة االمتاحة لخطوطط االهھھاتف  2  مثالل لخطة االمشرووعع 

  شهھھورر للبحث االخيیاررااتت االتقنيیة (هھھھاررددووير ووسوفتوير) االمتاحة لخدمة خطوتت6فترةة توصيیف االمشرووعع: 

2013االهھھاتف االحاليیة بدءاا من فبرااير 

منسق االعالقاتت االعامة سيیخدمم كقائد لمجموعة االعمل ووكنقطة ااتصالل مع مجلسمجموعة االعمل:   

 االخدمة االمحلي. كذلك أأعضاء مجموعة االعمل هھھھم: منسق االموقع اااللكترووني (لديه االخلفيیة االتقنيیة)

ووااثنيین من االمتطوعيین االحاليیيین لخطوطط االهھھاتف



سوفف تستعيین مجموعة االعمل باالجتماعاتت علي شبكة االمعلوماتت االدووليیة ووبالبريدااالجتماعاتت:   

 اااللكترووني لمشارركة االمعلوماتت حيیث أأنن ااالجتماعع ووجهھھا لوجه غيیر مطلوبب. سوفف تجتمع مجموعة االعمل

 مرةة كل شهھھر قبل عقد ااالجتماعع االشهھھريي لمجلس االخدمة االمحليیة بما ال يقل عن أأسبوعع . سوفف يتم

 تحديد االمهھھامم ووتوززيعهھھا في ااالجتماعع ااألوولل وواالموااعيید االدقيیقة لالجتماعاتت سوفف يتم تحديدهھھھا من قبل

.مجموعة االعمل

منسق االعالقاتت االعامة سيیرسل تقاررير شهھھرية تتضمن توززيعاالتقاررير إإلي مجلس االخدمة االمحليیة:   

.االمهھھامم إإلي مجلس االخدمة االمحلي ووكذلك سيیكونن نقطة ااالتصالل فيیما بيین ااجتماعاتت االمجلس

 سيیقومم منسق االعالقاتت االعامة باررسالل تقرير كتابي نهھھائي إإلي مجلس االخدمة االمحليیة. سيیتضمن هھھھذاا

 االتقرير معلوماتت عن االتقنيیاتت االتي تم بحثهھھا مع إإظظهھھارر االنقاطط اااليجابيیة وواالسلبيیة لكل تقنيیة ووتكلفتهھھا

.وومصرووفاتت االصيیانة. كذلك سيیتضمن االتقرير توصيیاتت من مجموعة االعمل

سيیقومم مجلس االخدمة االمحلي بتقديم ملخص أأعمالل مجموعةاالتقاررير إإلي مؤتمر االخدمة االمحليیة:   

.االعمل ووتوصيیاتهھھا إإلي مؤتمر االخدمة االمحليیة بعد أأنن تكونن مجموعة االعمل قد اانتهھھت من مهھھمتهھھا

ال توجد مصرووفاتت ووااضحة حاليیااالمصرووفاتت االتقريبيیة: 

  مع ااررسالل تقرير نهھھائي إإلي ااجتماعع شهھھر أأكتوبر لمؤتمر٢۲٠۰١۱٣۳أأغسطس موعد ااتمامم االمشرووعع: 

االخدمة االمحليیة

   

       

   

 تم عمل هھھھذهه االمسوددةة من أأجل االتجربة االميیداانيیة لمقترحاتت نظامم االخدمة. هھھھذاا عمل تحت االتنفيیذ.

 االرجاء ااررسالل أأيي مقترحاتت عن هھھھذهه االمسوددةة إإلي

worldboard@na.org
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