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 ستهالل ...ا

  تحوالت هيكلية في مراحل تاريخ االمة العربية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بيمر العالم العربي االن

مثلت مرحلة صعبة من مراحل تطور مسيرة الدول العربية بما لها من انعكاسات ذلك علي قضايا 

واجهته  العمل العربي المشترك بصفة عامة وقضايا التشغيل والبطالة بصفة خاصة  ، من خالل ما

من إشكاليات صعبة لتحديات التحوالت السياسية األخيرة وعدم االستقرار في الوطن العربي منذ العام   

 واالضطراب االقتصادي  . 2011

  وفي ضوء االهمية المحورية المتزايدة لوسائل االعالم العربية االن في تشكيل الراي العام في كل تلك

 باإلضافةفى توجيه األحداث وبناء االستقرار في المنطقة العربية  التحوالت  بما لعبته من دور مهمً 

الي اهمية االعالم كمشارك رئيسي فاعل في منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعزيز ثقافة 

 العمل في المجتمعات العربية .

 في مجال التنمية  واالتصال لعربية لإلعالمجاء تبني منظمة العمل العربية في اطالق االستراتيجية ا

و قضايا العمل  والتي تعتبر هي االستراتيجية االولي من نوعها في مجال   االقتصادية واالجتماعية

التنمية االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة والتركيز علي قضايا العمل والتشغيل بصفة خاصة ، 

الي كونها تجيء كمحصلة  اإلضافةبومن هنا تأتي اهميتها المحورية باعتبارها رائدة في هذا المجال 

تراكمية بحثية ومعلوماتية هامة انتهجتها منظمة العمل العربية من اجل دمج المكون االعالمي في 

 الخطابات والدراسات المتعلقة بقضايا العمل .

          والحققا انهققا ليسققت بمهمققة سققهلة علققي صققانعي هققذر االسققتراتيجية نظققرا الن محاولققة دمققج االعققالم

شديد التخصص مثل قضايا العمل والعمقال  هقو امقر شقديدة الصقعوبة لكقي يصقب         الجماهيري بمجال 

 جاذبا للمواطن العربي..رغم ان موضوعه هو حياة االنسان العربي ، " فما العمل اال حياة..."

  فكانت الفكرة في كيف يمكن انتاج استراتيجية ذات بناء علمي ومنهجي واطر تنفيذية قابلة للتطبيا في

وكان من ابرز دوافع اطالق هذر االستراتيجيات ما تالحظ من ان االستراتيجيات ذات الوقت ، 

المية االقتصادية والخطط االقتصادية العربية قليال ما تدمج البعد اإلعالمي في تصوراتها والمادة اإلع

لها طابع رسمي ومناسباتي أكثر والمادة االقتصادية في وسائل اإلعالم غير المتخصصة ال تستند إلى 

تخطيط واض  المعالم وهناك غلبة للصبغة اإلعالنية والتجارية على ما تقدمه وسائل اإلعالم العامة 

هتمام المتوازن في تغطية وسائل كما ال تحظي قضايا العمل والعمال باالمن موضوعات اقتصادية ،

 اإلعالم العربي مما ينعكس سلبا على محتوياتها اإلعالمية تجار قضايا العمل .

             وتسعي هذر الورقة القي وضقع منهجيقة القي اليقات المتابعقة والتقيقيم لالسقتراتيجية المقدمقة  مقن خقالل

التقييم ثم محاولة تطبيا ذلك علقي  المتابعة و آللياتقراءة ما قدمته االستراتيجية من مقترحات رئيسية 
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واالتصال في مجال التنمية االقتصقادية   االستراتيجية العربية لإلعالمالعناصر الرئيسية لالستراتيجية 

كوو  مثابموة   يمرجعي الستراتيجية التقييم وصوال الي تقديم مقترح دليل و قضايا العمل  واالجتماعية

سوبعد يوي تقيويم اداال االسوتراتيجية سوواال      علثية معبونوة ت ثنهجية الورقة كتطرحه استرشبدي دليل 

مقن   عنصقر فرعقي مقن عناصقرها االساسقية       المقاكرو العقام او الميكقرو الخقال لكقل      علي الثسوتوي 

خقققالل المنطلققققات التقققي تبنقققي عليقققه واالطقققر االسقققتراتيجية واالجرائيقققة التقققي تقققنظم اداء المققققومين       

لعمليققة التقيققيم فققي    متعققددةملحقققا بهققا نمققاذج تطبيقيققة    لالسققتراتيجية فققي كافققة عناصققرها المختلفققة و    

 .)مرفقات(مستوياتها المختلفة

 لفكرة واالطبر :ا

هقققذر االسقققتراتيجية علقققي االسقققس العلميقققة والمنهجيقققة المعتمقققدة اقليميقققا ودوليقققا فقققي صقققياغة           اعتمقققدت

 االستراتيجيات الكبري من خالل التركيز علي العناصر الرئيسية مثل توافر دقيا لكل من :

            الرؤية والرسالة والقيم التي يمكقن لهقذر االسقتراتيجية ان تعمقل فقي ضقوئها فيمقا يتعلقا بقضقايا العمقل

إعققالم متطققور يخققدم مصققال  الققدول العربيققة وشققعوبها ويققدعم مشققاريعها    تحقيققامققن خققالل  عمققال وال

مقع إتاحقة البي قة     وبرامجها التنموية في المجاالت االقتصادية واالجتماعيقة فقي عالقتهقا بقضقايا العمقل     

ت المجققاالالمالئمققة والمحفققزة لوسققائل اإلعققالم العربيققة كققي تضققطلع بمهماتهققا التنمويققة فققي خدمققة          

 .االقتصادية واالجتماعية في عالقتها بقضايا العمل

   مققع تحديققد السققياق العققام لإلسققتراتيجية وأهميتهققا فققي لققل المتغيققرات العربيققة الحاليققة واهميققة االعققالم

 كالعب رئيسي في ادارة الموقف وتشكيل الراي العام وبناء االستقرار في المنطقة العربية .

  التحليل الرباعي كما سعت االستراتيجية الي اسلوبSWAT     لتنقاول   تشخيص الوضقع القراهن  في

والتنموي في القوطن العربقي مقن خقالل      واالجتماعي الوضع االقتصاديالعالقة بين االعالم العربي و

توضي  بي ة العمل وفرل الشغل في البلدان العربية واهمية اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنموي 

ضققوء رصققد طبيعققة وحجققم اهتمققام اإلعققالم العربققي بقضققايا العمققل ، ويمكققن  فققي البلققدان العربيققة  فققي 

ستنتاجات التحليل الرباعي من حيق  اسقتعران نققا     للقاريء الوقوف علي ما يطرحه تحليل دقيا ال

 ورصد  الفجوة بين الواقع والتطلعات.القوة والضعف و التحديات والفرل :

 األهققداف العامققة والفرعيققة يققتم فيهققا توضققي  ملققة مققن ان عناصققر اإلسققتراتيجية المقدمققة تعتمققد علققي ج

المستهدفين من اإلستراتيجية  وفقا لكل هدف مقن هقذر االهقداف وكقذلك مسقتويات التقدخل لقدعم األداء        

اإلعالمي واالتصالي لصال  التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل ومايتطلبه ذلك من نوعيقة  

 .الخطابات والرسائل واإلجراءات اإلعالمية واالتصالية وف ات 

file:///C:/Users/user/Desktop/تصميم%20%20Labor%20-.docx%23_Toc384063914
file:///C:/Users/user/Desktop/تصميم%20%20Labor%20-.docx%23_Toc384063915
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  والرصد و التقويم لها وكذلك تقدم  اإلطار الزمنقي   المتابعة آلياتالترويج ووتطرح االستراتيجية سبل

ن فقي تفعيقل اإلسقتراتيجية مقن خقالل  الخطقط       يوقائمة لشركاء المنظمة المفترض  لتفعيل اإلستراتيجية

والبقققرامج التنفيذيقققة لإلسقققتراتيجية وفقققا أهقققدافها الرئيسقققة والفرعيقققة مقققن حيققق  العمليقققات واألنشقققطة  

 لتنفيذ هذر البرامج والخطابات المقترحة للتفعيل في اطار االستراتيجية . ومؤشرات األداء واالدوات

o  واالتصققال فققي مجققال التنميققة االقتصققادية   ويمكققن القققول بققان االسققتراتيجية العربيققة لإلعققالم

و قضايا العمل التي صقاغها فريقا متنقاغم مقن الخبيقرات والخبقراء ققد اعتمقدت          واالجتماعية

المرجعيات والوثائا المختلفة من اجل ان تطرح امقام الققاريء بهقذر    علي مجموعة كبيرة من 

المنهجيقققة العميققققة القابلقققة بيسقققر للمعالجقققة التطبيقيقققة واالجرائيقققة وفققققا الهقققداف الشقققركاء         

االجتماعيين والهي ات ذات الصقلة ، بحيق  تكقون مرجعقا مناسقبا لكافقة المؤسسقات والجهقات         

بين الخطاب االعالمقي العربقي وقضقايا العمقل مقن       الراغبة في تحسين مستوي تداخل العالقة

منظور التنمية االجتماعيقة واالقتصقادية ، وهقي بقذلك تحققا مطلبقا متكقررا مقن قبقل اطقراف           

االنتاج الثالثقة وشقركاء المنظمقة فقي تققديم معاونقة علميقة واعالميقة متخصصقة لتعزيقز دور           

طالة وتعزيز قيم العمل في المجتمقع  وسائل االعالم العربية لخدمة قضايا التشغيل ومكافحة الب

 العربي .

  اإلعققالم كشققريك أساسققي فققي بي ققة العمققل وفققي دعققم بققرامج ومبققادرات التنميققة االقتصققادية        وتطققرح

 واالجتماعية باعتبار ان االعالم هو نصير وداعم للف ات المجتمعية المختلفة في بي ة العمل العربي .
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o     هج مختلقف فققي صقياغتها بحيق  لققم تكتفقي بققذكر     وققد اعتمقدت االسققتراتيجية المقدمقة علقي مققن

المباديء والمنطلقات واالدوار المختلفة الطراف االنتاج الثالثة كمقا هقو سقائدا ، ولكقن نظقرا      

لتداخل ونفاذيقة االعقالم فققد اقترحقت االسقتراتيجية توسقيع قاعقدة الشقركاء المفترضقون وفقي           

سترشادية شاملة تعزيزا لدور المس ولية مقدمتهم اطراف االنتاج الثالثة في تنفيذ برامج خطة ا

االجتماعية لكافة الشركاء في تعزيز دور االتصال واالعالم الموضوعي لخدمة قضايا العمل 

واالتصقال فقي مجقال التنميقة االقتصقادية       االستراتيجية العربيقة لإلعقالم  والعمال،  حي  تقدم  

ة المتنوعقة سقواء مقن خقالل اعقداد      مجموعة من البقرامج التنفيذيق   و قضايا العمل واالجتماعية

االدلققة او تأهيققل وتققدريب اإلعالميققين او االنتققاج البرامجققي االعالمققي فققي مجققاالت التنميققة        

واالجتماعية وقضايا العمل باعتماد مقاربقات مهنيقة جديقدة ومتخصصقة، لمأسسقة       االقتصادية

ا  البقرامج التنفيذيقة   ثقافة اإلعالم االقتصادي  واالجتماعي التنموي او غيرها من مختلف انم

 المصاحبة لألهداف العامة والفرعية لالستراتيجية .

   التساؤل الرئيسي الذي يمكن ان نحصل له عن اجابة بعد انتهاء المدي الزمني لالستراتيجية ويصب

هل نجحت مثل هذر االستراتيجية في احداث تغيير ملموس في تعاطي االعالم العربي مع قضايا 

 واسباب ذلك ام ال؟وموضوعات العمل 

 اإلطبر الزمني لتفعيل اإلستراتيجية :

تمتد االستراتيجية على مدى أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إقرارها من المؤتمر العام، وذلك حسب 

 فترتين زمنيتين :

  األولى : سنوية/آنية الفترة 

  )الفترة الثانية : ثالثية )مكملة. 

 الستراتيجية :اليبت الثتبمعة والتقييم الثعتثدة ل

 حددت االستراتيجية المقدمة محورين رئيسين للمتابعة والتقييم وهما :

 اوال :آليبت الثتبمعة والرصد :

 تتمثل هذر اآلليات في العناصر التالية :

تشكيل لجنة لمتابعة االستراتيجية بمنظمة العمل العربية تعمل على التواصل مع المؤسسات  .1

 العمل معها.اإلعالمية العمومية لتنسيا 
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 تقديم تقرير دوري كل سنتين للنظر في سير وتنفيذ اإلستراتيجية. .2

 ثبنيب :تقييم االستراتيجية :

تكلف المنظمة مكتب خبرة مستقل لتقييم االستراتيجية على مرحلتين خالل المدى الزمني 

 لالستراتيجية.

 اجرائية نسبيا الليات طر فرعية  ومن االهمية ذكر ان هذر الورقة تعني بتقديم وتقييم ا

لمتابعة والتقييم لالستراتيجية االعالمية وفقا للعناصر الرئيسية لهذر االستراتيجية في ذات ا

واالطر الحاكمة لمكاتب الخبرة او رح لها من قبل اللجان الخاصة بالمتابعة االطر المقت

 ، وكذلك تقديم الهي ات االستشارية التي قد توكل لها مهام تقييم االستراتيجية مستقبال

النصيحة الي من شركاء االستراتيجية المفترضين والذين قد يهتموا بتنفيذ برامج 

 االستراتيجية وخطتها التنفيذية .

 الستراتيجية :ل التقييم والرقبمةمفهوم 

 واجه حاليقا  واقع العالم العربي يهامة وخاصة وأن االعالمية عملية ستراتيجية لال تعد الرقابة

بي ة ديناميكية تتغير بصفة مستمرة سواء كانت هذر البي قة بي قة داخليقة أو خارجيقة، وهقذا مقا       

وبصفة خاصة في القضقايا التقي لهقا ارتبقا       يؤدى إلى صعوبة الرقابة والتقييم اإلستراتيجى 

 بين قضايا العمل واالعالم .

  تغير حي  انها قد تصطدم ب، ة مسبقا تنفيذ اإلستراتيجية المعدسهولة في ذلك انه وال يعنى

البي ة الداخلية والخارجية كما أنه قد ينتج عن عملية اإلدارة اإلستراتيجية قرارات قد تكون 

لها عواقب واضحة على المدى الطويل فقد تؤدى القرارات الخاط ة منها إلى حدوث أخطاء 

إلستراتيجيين أن يقوموا كبيرة ال يمكن تصحيحها وتغيرها، لذا فإنه من الضرورى على ا

بمراجعة وتقييم اإلستراتيجية على تنفيذها بصورة دورية ومستمرة وليس فقط فى نهاية العام 

واول خطوات  أو بشكل نصف سنوى ألن عملية اإلدارة اإلستراتيجية ذاتها ال تتوقف أبدا

 لعناصر االتية :تقييم االستراتجية هو قياس مدي تحققها للبنية الرئيسية لها من حي  تحقا ا

 الرؤية والرسبلة والقيم :تقييم 

تسعي استراتيجية التقييم الي تقييم البناء القيمي والمرجعي لالستراتيجية االعالمية والتي تتضمن العناصر 

 االتية :
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إعالم متطور يخدم مصال  الدول العربية وشعوبها ويدعم مشروعاتها وبرامجها  تحقيا: الرؤية -1

 .التنموية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية في عالقتها بقضايا العمل

الرسالة : إتاحة البي ة المالئمة والمحفزة لوسائل اإلعالم العربية كي تضطلع بمهامها التنموية في خدمة -2

 االقتصادية واالجتماعية في عالقتها بقضايا العمل.المجاالت 

 القيم :-3

  الشفافية والدقة: تقديم المعلومات واألفكار الدقيقة والصحيحة فيما يتعلا بقضايا العمل

 والتنمية االقتصادية واالجتماعية .

 الحا في نشر اآلراء والمعلومات في إطار المسؤولية فيما يتعلا  لمسؤوليةالحرية و ا :

 قضايا العمل والتنمية االقتصادية واالجتماعية .ب

 . فيما يتعلا بقضايا العمل والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  المهنية واألخالق : استخدام األسس المهنية والمهارات الفنية في إنجاز العمل اإلعالمي

ة العربية فيما مع مراعاة القواعد األخالقية وآداب المهنة في لل القيم والمفاهيم والثقاف

 يتعلا بقضايا العمل والتنمية االقتصادية واالجتماعية .

  الجودة : االلتزام بالمعايير المهنية و التحسين المستمر لألداء اإلعالمي فيما يتعلا

 بقضايا العمل والتنمية االقتصادية واالجتماعية .

  وتجنب التحيز الموضوعية و المصداقية : تحقيا التوازن في المعالجة اإلعالمية

 والمحاباة فيما يتعلا بقضايا العمل والتنمية االقتصادية واالجتماعية .

  التعاون و التفاعل و المشاركة : أداء العمل اإلعالمي بمستوى عالي من التنسيا

والتكامل و الشراكة مع الشركاء االجتماعيين و المؤسسات اإلعالمية فيما يتعلا بقضايا 

 صادية واالجتماعية .العمل والتنمية االقت

 صعومة التقييم : 

يتعلقا بتقيقيم األثقر    عالميقة المقدمقة   تقيقيم اإلسقتراتيجية اال  صقعوبة نسقبية فقي     االشقارة القي ان هنقاك   تجدر 

ككقل، وهقذا يتطلقب تحديقد مقدى      قضايا التنميقة االقتصقادية واالجتماعيقة والعماليقة     المستقبلى لها على أداء 

فعاليتها حاال ومستقبال من خقالل تقيقيم األداء ، فتقيقيم األداء الماضقى يقتم مقن خقالل مقارنقة األداء الفعلقى          

إن عمليققة تقيققيم ،  تحققت اإلسققتراتيجية الحاليققة مققع األداء المتعلققا بفتققرات تاريخيققة ماضققية   لالسققتراتيجية 

التى تجعل تقييم اإلستراتيجية أكثر صعوبة اليوم  ن ضمن األسباب موراتيجية عملية معقدة وحساسة اإلست

 االتجاهات التالية:

 . بصورة ملموسةاالعالمية زيادة تعقد البي ة -1
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 .بدقةاالعالمي زيادة صعوبة التنبؤ بالمستقبل -2

 االعالمية . زيادة عدد المتغيرات البي ية-3

 .كانت تتسم بالدقةمهما االعالمية معدل التقادم السريع للخطط -4

 االداء االعالمي العربي .زيادة عدد األحداث المحلية والعالمية التى تؤثر على -5

 .داخله بدرجة معينة من الدقةاالعالمي انخفان اإلطار الزمنى الذى يمكن التخطيط -6

 : البنبال الهيكلي واالدارة االستراتيجية تقييم االستراتيجية من حيث 

بناء االستراتيجية ي اسس لإلستراتيجية  مراجعة مدي تحقا التوافا فيفترن التقويم المناسب حي  

 :  من خالل  وقضايا العمل  العربية لإلعالم في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

 تشخيص الوضع الراهن :

م العربي مع الوقوف عند جوانب مختلفة تتعلا بتعاطي اإلعالبالتشخيص لقياس مدي اهتمام 

مواضيع التنمية االقتصادية واالجتماعية ومع قضايا العمل في لل السياق العربي الراهن، كما يسعى 

التشخيص إلى إبراز مكامن قوة وضعف األداء اإلعالمي العربي وكذلك تحدياته وفرصه في تعزيز 

مبني على أهداف دقيقة  عياهتمامه بتلك المواضيع والقضايا. وهو ما سيسم  برسم مسار استراتيجي واق

خالصات و نتائج وتوصيات التقارير والبحوث مراجعة مدي االستناد علي اسس علمية من و،  و مالئمة

 من خالل القضايا االتية : ا تراكم لدى المنظمة في الموضوعوالدراسات وأوراق العمل مم

 :  مستوى ميئة العثل ويرص الشغل يي البلدا  العرمية  - أ

 العمل، وعالقتها بالمستويات التعليمية واألمية في  في قوة مشاركة الشباب واإلناث تحديات

  الوطن العربي. 

  عدم توفر بي ية ولروف وشرو  العمل الالئا في كثير من أسواق الدول العربية األمر الذي

ية انعكس على إنتاجية القوى العاملة، كما أنه سجل تراجعا في مستوى السالمة والصحة المهن

ناهيك عن االنخفان في األجور والتراجع في الحماية االجتماعية وإن كانت بعض الدول قد 

باشرت بتوفير وتطبيا بعض التشريعات التي من شأنها العمل على تحقيا الحماية 

 االجتماعية ولو بشكل محدود. 

 .ضعف التنسيا على المستوى العربي فيما يتعلا بمبادرات دعم التشغيل 

 ى وضعية اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنموي في البلدان العربية:مستو -ب 
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  االستراتيجيات والخطط االقتصادية واالجتماعية العربية قليال ما تدمج البعد اإلعالمي في

تصوراتها ونادرا ما تشرك اإلعالميين في مراحل اإلنجاز والتنفيذ والتقييم، باستثناء ما قد 

 نية.يتعلا بالتغطية الروتي

  المادة االقتصادية واالجتماعية في وسائل اإلعالم غير المتخصصة ال تستند إلى تخطيط

هادف واض  المعالم، يحقا التنوع والتوازن في التعاطي مع الموضوعات االقتصادية 

واالجتماعية باستحضار الهاجس التنموي : فالمادة وافرة ولكن بدون حس أو توجيه تنموي 

 وتائهة وسط باقي المواد اإلعالمية المختلفة.هادف. فهي متفرقة 

 مستوى طبيعة وحجم اهتثبم اإلعالم العرمي مقضبيب العثل : -ج 

  قلة اإلعالميين المتخصصين في الشأن االقتصادي وضعف التكوين المهني في هذا المجال

في الحقل يؤثر على حجم االهتمام به وعلى توفير اإلرادة الالزمة الستثمار العمل اإلعالمي 

 االقتصادي/ التنموي.

  نقص كفاية وسائل اإلعالم المتخصصة في المجال االقتصادي بالبلدان العربية مما يعني

 قصور فكرة اإلعالم االقتصادي في الساحة اإلعالمية العربية.

  تنامي الوعي المؤسسي والمهني بالدور المتزايد لإلعالم االقتصادي خاصة في لل التحوالت

ها العالم العربي مؤخرا، وهو ما يؤكدر عدد المنتديات واللقاءات في العالم العربي التي يشهد

 حول الموضوع.

  ال تحض قضايا العمل والعمال باالهتمام المتوازن في تغطية وسائل اإلعالم العربي مما

ت ينعكس سلبا على محتوياتها اإلعالمية تجار قضايا العمل ومنها  )التشغيل والبطالة ؛ تشريعا

العمل ؛ دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؛ توفير فرل العمل ؛ المرأة وقضايا العمل ؛ 

الفقر وقضايا التشغيل ؛ الخدمات الداعمة للتشغيل ؛ قضايا الهجرة العربية، الحماية 

 االجتماعية و التأمينات(. 

األنشطة النظامية التى تشترك مجموعة من اذن فعند نقييم االستراتيجية هيكليا يجب مراعاة انه عبارة عن 

فيها كافقة المسقتويات اإلداريقة مقن أجقل تحقيقا المواءمقة) الموازنقة واالتسقاق( بقين أربقع مجموعقات مقن              

 المتغيرات:

 :في قضايا العمل وعالقتها باالعالم العربي  مجموعة متغيرات االضطراب البي ى-1

 .سياسية( -تكنولوجية -قانونية -اجتماعية -اقتصادية -دولية -إقليمية -قومية -)محلية

 من حي  اسس وبناء االستراتيجية : موعة متغيرات السلوك اإلستراتيجىمج-2
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ج اإلسقتراتيجى لألنشقطة   المقزي  -اإلسقتراتيجية  -األهقداف اإلسقتراتيجية   -المهمة(-الرؤية )العرن

 والمخرجات.

 الخاصة باليات المتابعة والتقويم : عة متغيرات القدرة التنظيميةمجمو-3

 -التنميققة -مثققل ) البحققوث وفريققا المقققومين لالسققتراتيجية االعالميققة   كقققدرات المجققال الققوليفى   

 درجة الثقة.  -نظيمىالمناخ الت -قدرات اإلدارة العليا -اإلنتاج( -الموارد البشرية

 ربي: الخاصة بثقافة العمل في المجتمع الع مجموعة متغيرات الثقافة-4

ت الثقافققا -الثقافققة الفرعيققة )ثقافققة المجققاالت الوليفيققة    -الثقافققة التنظيميققة  -الثقافققة القوميققة العامققة 

 الفينة(.

 إلستراتيجية:لخطوات التقييم والرقبمة 

 .سبب اختيار اإلستراتيجية  مراجعة-1

 .تحديد العوامل الخارجية والداخلية التى قد تدعو إلى تغيير اإلستراتيجية-2

 .إعادة تقييم الفرل والتهديدات الخارجية-3

 .إعادة تقييم نقا  القوة والضعف الداخلية-4

 .األخذ بنظر االعتبار جوانب المخاطرة/ العائد وصعوبات الحصول على الموارد-5

 جية فى الظروف الحالية والمتوقعة.تقدير كيفية تنفيذ اإلستراتي-6

 استنتبجبت التحليل الرمبعي :تقييم 

 القوة : نقبط

 .توفر اهتمام واستعداد عربي لتدارك القصور في مجال اإلعالم التنموي المتالزم 

 توفر بنيات إعالمية عربية يمكن تفعيلها لخدمة مقاصد اإلستراتيجية. 

  .اتساع هامش الحريات وبروز استخدام وسائل اإلعالم الجديد 

  .تعدد مؤسسات التكوين اإلعالمي 

 نقبط الضعف : 
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 تمام اإلعالمي بالشأن التنموي وبقضايا العمل والتشغيل. ضعف االه 

  .غياب التنسيا بين مكونات المجتمع ووسائل اإلعالم في مجال التنمية 

 .غياب التخصص وضعف التأهيل اإلعالمي االقتصادي واالجتماعي 

  غلبة الطابع اإلعالني والدعائي على المضامين اإلعالمية االقتصادية في وسائل اإلعالم

 العربية.

  غياب التنسيا العربي في تعزيز االهتمام اإلعالمي بالتنمية االقتصادية و االجتماعية

 المتالزمة.

 التحديبت :

   غياب تشريعات وقوانين إتاحة المعلومات المتعلقة بقضايا العمل والحماية االجتماعية في

 بعض الدول العربية.

  السلبية.تراجع مستويات النمو االقتصادي وتفاقم آثارر 

  .هشاشة االقتصادات العربية المرتبطة بالخارج 

  .اتساع أحزمة الفقر والبطالة 

 .تفاقم نسب عدم الرضا بمستوى العيش 

  تواضع مستوى اإلعالم العربي المتخصص في مجال اإلعالم التنموي االقتصادي

 واالجتماعي.

  ، ليست التنمية الشاملة من تزايد أعداد وسائل اإلعالم العربية الخاصة والهادفة للرب

 أولوياتها.

 الفرص :

 .تحركات الحكومات العربية في اتجار إقرار سياسات وخطط تنموية قطاعية أو شاملة 

  ،تنامي الدعوات في الدوائر المؤسسية إلى االهتمام باإلعالم االقتصادي والتنمية المجتمعية

 التكنولوجيا الحديثة.ولهور جيل جديد من اإلعالميين يتقن استعمال 

  توفير قاعدة معلومات غنية حول اقتصادات وأسواق العمل العربية. 

 متغيرات  تقويم ومتبمعة تنفيذ االستراتيجية :مؤشرات و

 يمكن استخدامها فى التقييم والرقابة اإلستراتيجية هى:متغيرات هناك اربع و

 consistencyالتجبنس:-1
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 ف وسياسقققات متجانسقققة فكثيقققرا مقققا يعكقققس الصقققراع  أهقققدا ةيجقققب أن تمثقققل اإلسقققتراتيجي

التنظيمى المشاكل بقين اإلدارات أو أعقران مشقاكل إداريقة، كمقا أنقه ققد يشقير إلقى عقدم           

تجانس إستراتيجى وهناك ثالثة مؤشرات يمكن االستعانة بها لتحديد ما إذا كانت المشاكل 

 التنظيمية ترجع إلى عدم تجانس فى اإلستراتيجية:

 المشاكل اإلدارية بالرغم من تغير فى األفقراد وإذا كانقت تققوم علقى أسقاس       إذا استمرت-أ

 .القضايا وليس األفراد، عندئذ فإن اإلستراتيجيات قد تكون غير متجانسة

 ر ققد تكقون غيق    ةشل إدارة أخرى، فقإن اإلسقتراتيجي  إذا كان نجاح احد اإلدارات يعنى ف-ب

 .متجانسة

 سقتراتيجيات  قضايا إلى قمة التنظقيم لحلهقا فقإن اإل   إذا استمرت لاهرة رفع المشاكل وال-ج

 .قد تكون غير متجانسة

 : consonanceالتوايق:-2

   يشقير التوافققا إلققى حاجققة اإلسققتراتيجية لدراسققة مجموعققات االتجاهققات باإلضققافة إلققى االتجاهققات

تسقتجيب  الفردية عند تقييم اإلستراتيجيات ويجب أن تمثل اإلسقتراتيجية اسقتجابة للبي قة الخارجيقة     

لها وللمتغيرات الحرجة التى تحقدث بقداخلها، وتكمقن أحقد الصقعوبات عنقد محاولقة توفيقا الققوى          

الداخلية مع الخارجية عنقد وضقع اإلسقتراتيجية فقى أن معظقم االتجاهقات ناتجقة عقن التفاعقل بقين           

 .االتجاهات األخرى

 : feasibilityالجدوى: -3

 متاحقة وأال تخلقا مشقاكل يتعقذر حلهقا، يتمثقل االختبقار        ينبغى أال تستنزف اإلستراتيجية الموارد ال

النهققائى لإلسققتراتيجية يتمثققل فققى جققدواها: أى هققل يمكققن تنفيققذ اإلسققتراتيجية علققى أسققاس المققوارد 

المادية والبشرية والمالية المتاحة فى المنظمة؟ يسهل قياس الموارد المالية فى المنشأة وهقى تمثقل   

سققتراتيجية علققى أساسققه، فأحيانققا يسققهو الققبعض عققن إمكانيققة تققوفير  القيققد األول الققذى يققتم تقيققيم اإل

مصادر مستحدثة للتمويل، ومن القيود األخرى غير الكمية إلى حد ما التى ما زالت تمثل قيد أكثر 

جمودا على االختيقار اإلسقتراتيجى: ) األفقراد، اإلمكانيقات التنظيميقة(، ومقن األهميقة بمكقان عنقد          

جعة إمكانية المنظمة من واقع الماضى على تنفيذ اإلستراتيجية وهقل تملقك   تقييم اإلستراتيجية مرا

 .اإلمكانيات والقدرات والمهارات والمواهب المطلوبة لتنفيذ استراتيجية معينة

 : advantageالثيزة: -4
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        ،يجب أن توفر اإلستراتيجية فرصة خلا ميزة تنافسية فقى مجقال نشقا  مختقار والمحافظقة عليهقا

ج المزايا التنافسية عن تفوق فقى مجقال مقن ثالثقة: المقوارد، المهقارات، المركقز ، وققد         عادة ما تنت

يترتب على فكرة وضع الموارد فى أماكن معينة مزايا استراتيجية وعنقدما تكسقب المنشقأة مركقز     

قوى وجيد فإن المنافسين يترددون فى الهجوم عليه وققد يلجقأون عندئقذ لمنقاورات جانبيقة، ويظقل       

ناجم عن المركز قائم طالما أن الظروف والعوامل الداخلية والخارجية مستقرة ولم تتغير، التميز ال

المستقرة يصقعب زعزعقة مركزهقا حتقى إذا كقان مسقتوى المهقارات بهقا          االستراتيجياتولذا فإن 

متوسط فقط، وبالرغم مقن أن المزايقا المرتبطقة بقالمركز ال يشقتر  ارتباطقا بحجقم المنشقأة إال أن         

يشير إلى أن المنشأة الضخمة تعمل فى أسواق وتستخدم إجراءات تحول حجمها إلى ميقزة،   الواقع

بينما الشركات الصغيرة الحجم تتجه نهقو مراكقز منقتج/ سقوق التقى تمكنهقا مقن اسقتغالل مزاياهقا          

األخرى، وتتمثل الخاصية الرئيسية لمركز جيد فى انه تمكن الشركة من االستفادة من سياسات قد 

د المنافسين الذين ال يحتلون نفس المركز بنفس الدرجة، لذا عند تقييم اإلستراتيجية ينبغى أن ال تفي

وهقو مقا يمكقن قياسقه      تدرس المنشأة طبيعة المزايا المرتبطة بالمركز فقى لقل اسقتراتيجية محقددة    

 علي مؤسسات العمل في اطراف االنتاج الثالثة وعالقتها باإلعالم .

 :لالستراتيجيةتقييم االهداف العبمة والفرعية 

في أربعة، يتفرع عن كل واحد منها  لالستراتيجيةتتحدد األهداف العامة األهداف العامة و الفرعية :  -

 أربعة أهداف فرعية :

 بناء االهتمام اإلعالمي بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك على قواعد جديدة ومتينة ومتكاملة. -أ

إتاحة بي ة ممارسة إعالمية محفزة بالتنسيا بين الخطط والبرامج الحكومية التنموية ومبادرات  -ب

 المجتمع المدني ومؤسسات اإلعالم.

توسيع قاعدة اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنموي واعتماد التخطيط االستراتيجي في إنتاج  -ج

قتصادية واالجتماعية المناسبة لوضعية كل بلد المواد اإلعالمية الداعمة والمحفزة للتنمية اال

 عربي و للعالم العربي ككل.

 .تحسين مستوى اهتمام الوسائل اإلعالمية العربية بقضايا الحماية االجتماعية في بعدها التنموي -د

 ن من االستراتيجية :يالثستهديالتقييم من حيث 
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جميع شركاء األداء اإلعالمي التنموي لالرؤية اإلستراتيجية تسعي عملية التقييم الي قياس 

 ن، وذلك حسب المجموعات التالية :يواالجتماعي و الشركاء االجتماعي االقتصادي

  محيط اإلعالم )المسؤولون عن المؤسسات اإلعالمية، رؤساء التحرير، الصحفيون، منتجو

ذاعات العربية، البرامج اإلعالمية، مؤسسات التكوين اإلعالمي األكاديمي والمهني، اتحاد اإل

 (.،....اتحاد الصحفيين العرب

 .)أصحاب القرار )المسؤولون الحكوميون والسلطات، البرلمانيون، المنتخبون المحليون 

 . الشركاء االجتماعيون و الفاعلون االقتصاديون 

 .الباحثون والخبراء في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل 

  التنمية الحوار االجتماعي ومكونات المجتمع المدني )الجمعيات األهلية التي تعمل في مجال

 االقتصادية، الجمعيات اإلنتاجية القطاعية...(.

 .) الجمهور العريض ) الرأي العام الشعبي 

عم األداال دمستويبت التدخل االستراتيجي ل التقييم من حيث 

 :اإلعالمي 

ل االستراتيجي اإلعالمي والتواصلي في عدة مستويات متكاملة، يمكن تصنيف جوانب التدخ

 تتالءم من جهة مع طبيعة المستهدفين، وتشكل من جهة أخرى إطار اإلجراءات واألنشطة التي

ونحصر  صادية واالجتماعية وقضايا العمل لصال  التنمية االقت بإمكانها تحقيا األهداف الفرعية

 هذر المستويات فيما يلي :

 مستوى مؤسسي :

)المساندة والدعم( : تعب ة جميع األطراف فيما يتعلا بضرورة إدماج اإلعالم في التنمية االقتصادية   -

تجميع الطاقات لضمان  ، و ثه على العناية أكثر ببي ة العملواالجتماعية وح

 االنخرا  الجماعي في الفعل التنموي، والتنسيا بين الفاعلين.

ل على التكامل العربي التنموي : وضع اإلجراءات واألنشطة اإلعالمية التي من )تنظيم( : الحر  - 

شأنها النهون بالتعاون والتكامل العربي في المجاالت التنموية المختلفة للنهون 

 بالنشا  االقتصادي واالستثماري فيما بين األقطار العربية. 

 مستوى مهني :

لروف وأدوات العمل اإلعالمي المهني والمتخصص، وتيسير  ) تأهيل ( : تمكين اإلعالميين و توفير - 

 تداول المعلومات، و إيجاد البنيات اإلعالمية المتخصصة.
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) تخطيط ( : مالءمة المادة اإلعالمية مع أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية الخاصة بكل بلد  - 

 والتي تتماشى وتوجهاته العامة.

اإلبداع واالبتكار في التعاطي مع قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية في بي ة العمل  )تنفيذ( :  - 

 لتجاوز نطاق التغطية  الروتينية أو النمطية. 

 اإلجراءات اإلعالمية واالتصالية المعتمدة :نوعية وف ات 

المنظمة ونشر المعلومات حولها واثارة اهتمام اإلخبار وإثارة االهتمام )تعميم مبادرة  -

 االطراف بها (.

 التنسيا والتشاور والتعاون )بين جميع األطراف والهي ات والحكومات العربية(. -

 الترويج والتسويا )لمشاريع وتجارب إعالمية رائدة ذات الصلة بالموضوع(. -

اإلعالمي العربي بالتنمية   المساندة والدعم )لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز االهتمام -

 االقتصادية واالجتماعية وببي ة العمل(.

 الخطبمبت والرسبئل :تقييم 

وإجققراءات اإلسققتراتيجية اإلعالميققة والتواصققلية لمنظمققة الخطابققات والرسققائل التققي ترسققم أهققداف تتققوزع 

 ية وبقضايا العمل،العمل العربية لتعزيز االهتمام اإلعالمي بمجاالت التنمية االقتصادية واالجتماع

مراعققاة مققدي التجققانس والتوافققا مققع  لالسققتراتيجية االعالميققة ومققن االهميققة عنققد بنققاء اسققتراتيجية التقيققيم  

 االبعاد االتية :

 .تحديد أهداف األداء-1

 .داف وانجاز الخططوضع المعايير والحدود المسموح بها لتحقيا األه-2

واإلسققتراتيجيات المخططققة فققى زمققن معققين واكتشققاف      قيققاس المركققز الفعلققى فققى عالقتققه باألهققداف      -3

 .ات التى حدثت فى األداء وتحليلهااالنحراف

 .اإلجراءات التصحيحية لإلنحرافات قيام اإلدارة باتخاذ-4

 :منبال مؤشرات االداال لالستراتيجية عنبصر 

 .وضع معايير األداء التى ستستخدم فى التقييم والرقابة اإلستراتيجية-1

 .بقياس األداءالقيام -2
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 .مقارنة األداء الفعلى بالمعايير التى تم وضعها فى المرحلة األولى-3

 لالداءات المتعثرة . اتخاذ اإلجراءات التصحيحية-4

 : تقييم الفعبلية الثستقبلية لالستراتيجية الحبلية 

 .افيجية الحالية لتحقيا تلك األهدتقييم درجة استقرار األهداف ومدى مالئمة اإلسترات-1

 ة.صداقيته وحساسيته للظروف المتغيرتقييم نظام التخطيط اإلستراتيجى لتحديد مدى شموله وم-2

 .مختلفة لنجاح تنفيذ اإلستراتيجيةتقييم مدى مالئمة أساليب التنبؤ والقدرات التنظيمية ال-3

 .وتعديلها فى ضوء الظروف المستجدةتقييم مدى الحاجة إلى تحدي  اإلستراتيجية -4

تقييم علمية تنفيذ اإلستراتيجية لمعرفة مدى قدرة المنظمة على تنفيذ اإلستراتيجية فى لل -5

 .األوضاع الحالية للمنظمة وتحديد مدى الحاجة إلى إحداث تغيير فى لروف وإمكانيات التنفيذ

والمعلومات وإلتمام إجراء عملية المتابعة الفعالة فإن ذلك يتطلب وجود نظام جيد لجمع وتدفا البيانات 

الصحيحة والدقيقة عن أنشطة المشروع ووصولها في التوقيت المناسب من أجل إتخاذ القرارات الصائبة 

من مختلف المستويات اإلدارية داخل المنظمة للمساعدة في حل المشكالت و التغلب علي الصعوبات التي 

ل هدف من اهداف االستراتيجية لك ات بالسرعة والمعدالت المطلوبةتعترن مسار تنفيذ أنشطة المشروع

 االعالمية .

 :االعالمية  العرمي واالستراتيجية العالقة مين مؤشرات الواقعقيبس وتقييم 

العالقات التبادلية بين  األنظمة السياسية في الدول العربية ومؤشرات وتقييم يسعي هذا المحور الي قياس 

 اولويات واالستراتيجيات اإلعالمية  من جهة أخري .الواقع العربي المعاش من جهة  و بين ترتيب 

  االستعانة بنموذج ترتيب االولويات تقترح مرجعية التقييم ان يتم ولتأطير ذلكMedia Agenda 

Setting توليف فرون ومتغيرات نموذج بناء االجندة في دراسة المضمون  والتي تنطلا من

مما يساهم في قراءة  اولويات صانع  العمل  قضايااالتصالي المقدم في السياسات االعالمية تجار 

ما يصنع ترتيبا متقدما وهو القرار االعالمي والسياسي من تلك القضايا ووضعها في مقدمة اولوياتها 

لها في اولويات الجمهور العربي وتوجيه انتبار الجمهور ازاء تلك القضايا ، وكذلك دراسة دور هذر 

التنمية االقتصادية واالجتماعية ا قدر من االجماع تجار اهمية قضية المؤسسات االعالمية  في تحقي
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ووضع اولويات هذر القضايا لدي الجمهور العربي بف اته المختلفة ودراسة درجة وقضايا العمل 

 ور مع اجندة المؤسسات االعالمية .ترتيب االتفاق بين اهتمامات كل من الجمه

 ير التقييثية مع القيم العبلثيةوالثعبيتوايق القواعد قيبس مستويبت التقييم و

  مع ما تم  االستراتيجيةعملية التقييم لها أهميتها من حي  أنها تبين مدى تطابا التنفيذ الفعلي ألنشطة

علي المجتمعات  الستراتيجيةالتخطيط له من أهداف ، كذلك  قياس اآلثار الناتجة عن تنفيذ أنشطة ا

عملية التقييم تتم من خالل مقيميين خارجيين أو داخليين أو التقييم ، وفي الغالب فأن المستهدفة 

بالمشاركة وذلك علي مختلف مراحل و مستويات المشروع من حي  أسلوب اإلعداد والتجهيز 

روع ، أسلوب التطبيا للمشروع ، كيفية تقدير اإلحتياجات المجتمعية ، تخطيط أنشطة المش

لجعل  واألستخدام 

 

  صنع في المساهمةو الجودة وتحسين والشفافية المساءلة تعزيزوتهتم عثلية التقييم الفبعلة الي 

 من األمثل الحد تحقيا أجل من النتائج على القائمة اإلدارة نظام ضمن والقرارات السياسات

 :علي اكثرمن مستوي وعليه يجب مراعاة االعتماد في التقييم الشاملة وإدارتها الموارد تخصيص

 :مستقل خبرجي تقييم

 الذي لتنفيذوفعاليته ومراجعة ا وموثوقيتهلالستراتيجية االعالمية  التقييم عمل استقالليةبما يعزز 

 . الموارد من مأمونة قاعدة إلى ويستند القرارات واتخاذ التقييم بين قويًا رابطًا يتطلب

 :موازية تقييم وحدة إنشبال

 تقديم تعمل علياالعالمية ولالستراتيجية   التقييم استراتيجية تنفيذ عن العامة بالمسؤولية تضطلع 

 . السنوية التقييم تقارير

 : للتقييم استشبرية لجنة إنشبال

 وتنفيذها المستفادة والدروس التقييم توصيات تخطيط في المنظمة فيس ولين الم مشاورة لضمان

في مجال التقييم والمتابعة  .القدرات ببناء المعنية التدريب ألنشطة الموارد تخصيص وومتابعتها؛

 الهداف االستراتيجية .
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 :االعالمية  ية االستراتيج إلطبر الرئيسية التوجيهية الثببدئتقييم 

 يساهم أنو والمساءلة المعارف تطوير لتعزيز التقييم استخدام إلى التوجيهية المبادئ هذر وتدعو 

 .ناتاالبي على قائمًا تقييمًا والمشاريع البرامجاالستراتيجية في  تقييم خالل من القرارات صنع في

 .وشفافيته التقييم وليفة استقاللية لضمان أصاًل المحددة بالتدابير التقّيد في الشامل النهج وسيستمر

  والتنظيم  السديدة اإلدارة مستوى على التقييم استخدام تحسينتهدف الي   جديدة تدابير وانتاج

 سليم تقييم إلى باالستناد السياسة عن المسؤولة الهي ات جانب من القرار اتخاذ عملية زيتعزو

 التعلم أجل من المعلومات تقديم في سهماالستراتيجية بما ي أنشطة واستدامة وأثر ومالءمة  لفعالية

 في استراتيجية االعالم واالتصال في :مستوي التقدم  تحسين ومواصلة

 اإلجراالات اإلعالمية واالتصبلية الثعتثدة :نوعية ويئبت 

اإلخبار وإثارة االهتمام )تعميم مبادرة المنظمة ونشر المعلومات حولها وتحسيس األطراف  -

 بأهميتها(.

 التنسيا والتشاور والتعاون )بين جميع األطراف والهي ات والحكومات العربية(. -

التدريب وتبادل الخبرات )الرفع من مؤهالت وخبرات اإلعالميين العرب في موضوع التنمية  -

 االقتصادية واالجتماعية في بي ة العمل(.

علة في المجال االقتصادي التعب ة واإلشراك ) دعوة وفس  المجال لكل األطراف الفا -

 واالجتماعي التنموي وفي بي ة العمل لالنخرا  في هذا المشروع(.

 الترويج والتسويا )لمشاريع وتجارب إعالمية رائدة ذات الصلة بالموضوع(. -

المساندة والدعم )لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز االهتمام اإلعالمي العربي بالتنمية   -

 ية وببي ة العمل(.االقتصادية واالجتماع

 

 ومدخالت استراتيجية االعالم واالتصبل : النتبئج قيبس التوايق مين

 والميزانية والبرنامج االعالميةجية االستراتي السياسة إطار سياق ضمن التقييم استراتيجية تفعيل يتم 

 :أهمها رئيسية نتائجلللحصول علي محددات للفترة الزمنية لالستراتيجية 

 السديدة اإلدارة أجل من والتنظيمالهيئبت  جبنب من التقييم استخدام تحسين

 االعالمية : ستراتيجيةلال
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  للنتائج المؤسسية المتابعة لتعزيز  للتقييم االستشارية اللجنة فعالية تحسينوذلك من خالل 

 .الصدد هذا في التقدم مالءمة بشأن  المشورة ولتوفير المستقل، التقييم من المتأتية والتوصيات

 يتعلا فيما االستشاري بدورها االضطالع في للتقييم االستشارية اللجنة تستمر وسوف

لجعل تعزيز المشورة وتقديم العمل لبرنامج الشامل التقييم باستعران

 

 بشكل التشديد مع المستقلة التقييم عمليات جميع للتقييم االستشارية اللجنة ولائف نطاق ويشمل 

 .الرئيسية والتقييمات القطرية البرامج وتقييمات والسياسة االستراتيجية تقييمات على خال

 متابعة عملية بأّن الضمانات من المزيد لتوفير للتقييم االستشارية اللجنة دور تعزيز سيجريو

 .منتظم بشكل وتجرى مالئمة هي التوصيات تقييم

 تنفيذ بشأن الداخلي للحوار اللجنة تعقدها التي االجتماعات من المزيد خالل من ذلك وسيتحقا 

 إلى المقدمة والتوصيات المستقل التقييم مواضيع اختيار ذلك في بما ، التقييم واستراتيجية سياسة

 م .التقيي وحدة

  بشكل للتشاور المكونة الهي ات أمام المناسبة الفرل إتاحة لضمان دورها اللجنة توّسع وسوف 

 .التقييم عمليات ومتابعة والنتائج الخطط بشأن منتظم

 الخطقة  هذر تحدي  وسيجري متجددة، سنوات اربع مدته تقييميًا عمل برنامج االدارة إلى وسيقَدم 

 فقي  محقددة  هقي و المققررة،  المعقايير  إلقى  اسقتناداً  التقيقيم  مواضقيع  اختيقار  يجقري  وسقوف  .سقنوياً 

 أولوياتهقا  لتبيقان  المكونقة  الهي قات  مقع  المشقاورات  بعقد  التقييم، بشأن الموجودة التوجيهية المبادئ

،  الصلة ذات المعايير وإدراج

  بتحقيا المرتبطة  البرمجة عملية في أفضل إدماجًا التقييم نتائج بإدماج المستقل الخارجي التقييميعثل 

 الوحدات وجميع التقييم وحدة بين الوثيقة العالقة خالل من ذلك ويتيسر .المستوى رفيعة نتائج

 وحدة وإبالغ الخبرات من المستقاة الدروس بتعميم يسم  الذي والتنظيم، اإلدارة قطاع ضمن األخرى

 االستراتيجيات تقييمات عن ملخصاتوتقديم  .اهتمامها توليها أن تستدعي التي بالمجاالت التقييم

 .متابعتها عن التقارير وتقديم الفردية

 توفير خالل من وذلك األجل، ومتوسطة قصيرة األهداف تحقيا فعالية بتوثيا أيضًا سيقومو 

 التقييم وأشكال المشاريع عن المنبثقة المستفادة والدروس والتوصيات لالستنتاجات مخرجات

 . األخرى



21 
 

 المالءمة منظور من التقييم لنتائج غيرالوافي االستخدام أسباب استعرانكما  تقوم عملية التقييم ب 

 تتعلا بيانات على للحصول انتظامًا ثركأ وسيلة وإرساء األداء تدابير تقييم إمكانية حسينلت.والنوعية

من اجل  التقييم ووحدة واإلدارة البرمجة مكتب بين الوثيا التعاون خالل من اعتيادي بشكل باألداء

 

  العمل برنامج عالقة بشأن للتقييم االستشارية اللجنة تقدمها التي  والمشورة القرارات نوعيةقياس 

 اجتماعات عقد إلى للتقييم االستشارية اللجنة دعوةوذلك من خالل   االستراتيجية أهدافب التقييمي

 ومتابعة موثقة خطط إلى والمتابعة، التقييم مواضيع بشأن والحوار التحليالت فيها تقود ومنتديات

 من اجل تقديم تقاريرها التقويمية وفي مقدمتها تقرير التقييم السنوي . االستراتيجي لالستخدام

 : السنوي التقييم تقريرمكونبت 

 .التقييم عمليات أساس على المستفادة والدروس التوصيات (1

 .األوسع النطاق تحليل دون من التقييم استراتيجية تنفيذ بشأن التقارير تقديم (2

 .التقييم تقارير تحليل إلى يستند سنوي تقييم تقرير (3

 .للتقييم  االستشارية اللجنة برنامج (4

 .الجديدة العمل خطة في والمحددة تحقيقها الممكن والخدمات اإلجراءات (5

 اجتماعات أربعة بينها توصيات استخدام بشأن للتقييم االستشارية لجنةل بالتوصيات رسمي سجل (6

 .سنويًا

 . األداء عن معلومات (7

 البرنامج لجنة جانب من النتائج مناقشةو التقييم تقارير تحليل أساس على السنوي التقييم (8

 .واإلدارة والميزانية

 وتوحيد اسبليب العثل التقييثي : التقييم مثبرسة تنسيق 

 توضي  و  والفعالية القيمة لتحسين لها المصاحبة والمسؤوليات واألدوار التقييم أنواع وتوحيد تنسيا 

 في المشاريع مستوى على السيما ،في قطاعات االستراتيجية االعالمية  التقييمي العمل توحيد أساليب

 .والمساءلة التعلم وتعزيز الفعالية تحقيا بهدف الموضوع، بحسب مجمعة أو البلدان أو البرامج سياق

 من مزيجًا  التقييم وليفةتصنع من االهمية اعداد الدليل المرجعي التقييم الموحد الذي يساعد ان و 

 لها القطرية والبرامج لالستراتيجية المستقلة التقييم وعمليات،  آزيةووالالمالموازية  التقييم مسؤوليات

 .مباشرة تنسقها أو التقييم وحدة تديرها السديدة اإلدارة مستوى على تقييم عمليات هي
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 من خالل هؤالء  مختلفة مستويات ويستهدف الخدمات مختلف يلبي تشغيليًا إطارًا التقييم سياسة وتوفر

 األنشطة مكتب ويكون .التقييم معايير مع تمشيًا التقييمي العمل استكمال بمسؤولية ويضطلعونالذين 

 بالنسبة التقني التعاون تقييم عن مسؤولين العمل بأصحاب الخاصة األنشطة ومكتب بالعمال الخاصة

 التقييم مولفو يقوم الجودة، مراقبة وألغران .التوالي على العمل أصحاب وإلى العمال إلى

 واختيار والميزانيات المستقل التقييم اختصاصات على باإلشراف أواإلقليميون القطاعيون

  .الختامي التقرير على بالموافقة التقييم وحدة المنهجيات،وتقوم وتحديد المستشارين

 حسب ودعمها واألقاليم القطاعات إلى التقنية المشورة تقديم في التقييم وحدة دوربرز ي وسوف 

 إجراء مسؤولية وستقع .التنظيمي التعلم حفز بغية الخبرات وتتقاسم التقييم نتائج ستصنف آما الطلب،

 .أوالبرامج المشاريع يديرون من عاتا على وتمويلها ة التقييم عمليات

 بوضع اإلنمائي، والتعاوناكات الشر وإدارة التقنية القطاعات مع بالتعاون التقييم، وحدة وستقوم 

 التقييم أي الثاني، أما .التقييم من النوع لهذا استشارية خدمات وبتقديم للجودة ومعايير إرشادات

 العمل منظمة وتموله وتديرر له تخطط الذي التقييمي للعمل الموسعة المجموعة فيتناول المشترك،

 .ذات الصلة بمحاور االستراتيجية االعالمية والدوليين الوطنيينكاء الشر مع باالشتراك العربية

 

 الثحددة ومسؤوليبتهب الثستوى رييعة التقييم عثليبت أنواع

  وتوقيتهب

 وقت وسنويًا؛في اجتماعين  المتابعة عملية للتقييم االستشارية اللجنة تستعرن -

 تقييمفيها  بما ة،كمشتر دروس ستخاللال المتاحة والموارد التكليف حسب إضافي

 التعلم في المعلومات وإدراج لالبتكار النجاح قصص فيها مستقل/ داخلي موضوعي

 محددة تقنية واستراتيجيات تدخالت بشأن اإلقليمي /القطاعي

 /الموضوع تقييم ملياتعمن  مطلوب هو حسبما والدعم باإلشراف التقييم وحدة تقوم -

 المحددة والبرنامجية السياسية التدخالت وأثر انعكاسات تقييم - األثر تقييم- األثر

 من االستراتيجية االعالمية من اطراف االنتاج الثالثة . المستفيدين على

 التي الجهات إحدى العربية العمل منظمة فيها تكون التي للبرامج الشريكة المنظمات مع مشترك تقييم 

 .تنفيذها أو ةكالمشتر البرامج بإدارة تقوم

 وفعاليتها أهميتها حي  من المشاريع ييمتقل واالمتثال الجودة على باإلشراف التقييم وحدة قومت 

 ةلألطر االستراتيجي التصميم مالءمة و نطاقًا األوسع األثر في ومساهمتها واستدامتها ونجاعتها
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تنسيا التأطير والتأهيل اإلعالمي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية بين األقطار و والوطنية

 .العربية 

 وتبلغ الذاتي التقييم وعمليات الداخلية التقييم عمليات نوعية باستعران التقييم وحدة وستقوم 

 الذاتي التقييم تقارير اعتماد وسيجري ة ، اإلدار مجلس وإلى للتقييم االستشارية اللجنة إلى استنتاجاتها

 ستراتيجيةاال تقييم من أجزاء أو بالمخاطر، صلة ذي وانتقاء عشوائية عينات اختيار عملية خالل من

 على قائمة للتقارير وتحليل تجميع عملية خالل من العمل هذا تسهيل وسيجري، قطري برنامج علي 

 .المعلومات تكنولوجيا

 : االستراتيجية واألدوات والثهبرات الثعبرف تعزيز خالل من التقييم على القدرة توسيع

 من  ،محددة  سياسة واستراتيجية إطار ضمن التقييم عمل تنسيا بغية التقييم على القدرة تطوير

 األساسي المكون وسيتمثل،  بالتقييم معنيين ومنسقين مهنيين تضم داخلية شبكة خالل بناء

 إدارة التقييم أنشطة مجموعة إلدارة الشبكة هذر على المؤسسي الطابع زيادة في لالستراتيجية

 تتسا الُنهج وجعل ، التقييم ومنسقو مولفو بها يضطلع التي والمسؤوليات األدوار وتنسيا فعالة،

 .المتابعة رصد ذلك في بما التقييم عمليات مع

 االستراتيجيات تصميم في مدمجًا التقييم يكون أن لضمان الرئيسية الوسيلة التقييم شبكة وتوفر 

 خالل من التقييم بشبكة الخاصة المهنية المعارف قاعدة تحسين األولوية من وسيكون،  التقنية

 لكالمشا مجاالت بعينها مبادراتو التقييم في المباشرة الخبرة سابكتوا المعارف وتقاسم التدريب

 .ومالءمتها المستفادة والدروس التوصيات نوعية مثل المحددة

 وممارسته التقييم على القدرة دعم في ثانية أولوية تتمثل  التقييم على المكونة الهي ات قدرة تطوير 

 .للجميع الالئا والعمل والمنتجة الكاملة العمالة دعم بغية برامجها أداء لتقييم انتظامًا أآثر بشكل

 السياسات نوعية حي  من األداء لتحسين حيوية للتقييم الوطنية والممارسة القدرة هذر ومثل

 التآزر أوجه تحسين إلى التقييم استراتيجية ترمي وسوف واستدامتها واستهدافها الوطنية والبرامج

 ذات واألنشطة التقييم على الوطنية القدرات تطوير في المكونة الهي ات إلى المقدم الدعم لتنسيا ،

  .واالتصاالت اإلرشاد وتحسين التدريب توفير خالل من جزئيًا ذلك وسيتحقا،  الصلة

 في التحسينات وإدخال التنظيمي التعلم تعزيز إلى المعارف لتقاسم  المعارف ُنظم استخدام تحسين 

 التقييم تقارير استخدام تسهيلل المباشرة التقييم بيانات قاعدةاستحداث و التقني النشا 

 . التقييم بشأن المعارف نظام تحسينمن اجل  والتوصيات المستفادة والدروس واالستنتاجات

 من المكونة والهي اتواالعالميين  المولفين صفوف في وممارسته التقييم على القدرة تحسين 

 تقييم مهارات بتطويرمباشرا  ودعمًا تقنيًا تدريبًا يتلقون الذين المكونة والهي ات المولفين

 االعالمي لمسار االستراتيجية وتوافقها مع اهدافها.  بالتقييم مرتبطة متخصصة
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 االستراتيجية : تقييمثويل عثلية ت

 أو القدرة ركبآ بشكل تحددها للتمويل، مصادر عدة علىاالعالمية لالستراتيجية  التقييم وليفة تعتمد 

 االستراتيجية التقييم وعمليات التقييم وحدة داخل األساسية التقييم ولائفو، تمويله الواجب النشا 

 .العادية الميزانية خالل من أساسًا ممولة المستوى رفيعة

 العادية الميزانية في األموال من مزيج من األقاليم في والتقييم الرصد مولفي مناصب تمويل ويتم 

 للرصد المكرسة الولائف تمويل ويجري .العادية للميزانية التكميلي والحساب البرامج دعم ودخل

 .والبرامج المشاريع هذر نفس من محددة وبرامج مشاريع داخل والتقييم

 تغطي أن الموارد لهذروينبغي   التقني التعاون أو البرامج ميزانيات من التقييم عمليات غالبية وتمَول 

 إلدارة المصاحبة والتكاليف به، واالضطالع عليه واإلشراف التقييم إدارة تكاليف كافة  مالئم بشكل

 في لها المخصص الميزانية باب من مباشرة ستمول عليها واإلشراف التقني التعاون تقييم عمليات

 على المانحة الجهات تشجيع سيجري ذلك إلى باإلضافة .تقييمها يجري التي التقني التعاون ميزانية

 خالل من المماثلة، الجغرافية أو/و التقنية للمجاالت بالنسبة التقييم عمليات تجميع في المرونة إتاحة

 .التقييم عمل إلى بالنسبة المال مقابل القيمة لتحسين الموارد بين الجمع

 والثخبطر االيتراضبت 

 بذلك ويرتبط، االعالمية المقترحة  التقييم استراتيجية في شامل موضوع هو التقييم استخدام تحسين إّن .

 أن : افتران

A. لالستراتيجية  السديدة اإلدارة مستويات ةكاف على القرارات صنع على التقييم بتعميم التزام هناك

 .االعالمية 

B. التقييم عمليات لجعل التعلم وفرل والمنهجية األهمية لتحسين مالئمة ستكون التقييم على القدرة 

 .ة من اجل تحسين تطبيا االستراتيجية .نافع

C. من محددة وتطبيقات أنواعًا يتناول مكّيف تدريب واستحداث المكونة الهي ات بتدريب الهتماما 

 لالستراتيجية االعالمية . التقييم

 التقييم استراتيجية وتقييم رصد 

 الشامل األداء التقرير وسيبّين، الماضية السنة في أجري الذي التقييم نتائج يلخص  سنوي تقرير سيقدم 

 وسيحدد االستراتيجي، السياسة إطار نتائج إطار حي  منالمتحقا في االستراتيجية االعالمية  إلنجازل

  .التنظيمي المستوى على الدروس من واالستفادة التحسينات إجراء يمكن أين
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 التقييم عمليات متابعة نتائج عن منتظم بشكل ويفيد  التقييم تقارير نوعية بشأن معلومات التقرير سيقدم ماك

 خالل من العمل هذا تسهيل وسيجري والتنظيم لبرامج ومشروعات االستراتيجية اإلدارة مستوى على

 .المعلومات تكنولوجيا أساس على وتحليلها التقارير تجميع

للبرامج واألنشطة  ةسترشبدياالخطة تقييم االداال يي مسبر ال

 التنفيذية لالستراتيجية :

يختص محور تقييم اداء البرامج واالنشطة التنفيذية بما يمكن تسميته بالمتابعة حي  ان هناك فارق في 

أن التقييم والمتابعة وجهان لعملة واحدة ولكن يمكن يعتبر البعض رغم ا   ة والتقييمالثتبمعالمفهوم بين 

 إلهار الفرق بينهما إذا قلنا أن:

  برامج االستراتيجيةالذي يتعلا بخطوات تنفيذ  التقييمالمتابعة : عبارة عن . 

 االستراتيجية  التقييم  : التقييم الذي يتعلا بمدي تحقيا أهداف . 

 وطرق الثتبمعة أسبليب 

، مقع األخقذ    االعالمية الستراتيجيةيمكن تنفيذ عملية المتابعة من خالل عدة طرق وأساليب تحددها إدارة ا

في االعتبار أن اختيار األسلوب أو الطريققة المناسقبة تعتمقد علقى عقدة عوامقل منهقا ققدرات األفقراد القذين           

سققيكلفون بالعمققل والوقققت المناسققب إلنجققاز العمققل والمققوارد المتاحققة ، وتتميققز هققذر األسققاليب بأنهققا تجمققع  

 لموضوعة .معلومات كمية وكيفية عن مدى تطابا خط سير المشروع بالخطة ا

 بعض األساليب المستخدمة في عملية المتابعة ما يلي :

اإلطققالع علققى التقققارير والسققجالت التققي يقققوم بهققا العققاملون بالمشققروع بشققكل دوري وتوثيققا           .1

 األنشطة التي تم تنفيذها .

القيام بزيارات ميدانية لموقع تنفيذ المشروع من أجل مشاهدة ومالحظقة منظمقة ومنتظمقة لمواققع      .2

 وللمستفيدين وألداء العاملين بالمشروع . العمل

عققققد لققققاءات فرديقققة وجماعيقققة )اجتماعقققات( مقققع العقققاملين بالمشقققروع والجهقققات المشقققاركة فيقققه   .3

 والمستفيدين والمستفيدات منه .

 يتم استخدام قوائم الفحص وجلسات التأمل أثناء متابعة المستفيدين أو أعضاء فريا العمل. .4
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  Performance Indicators ثؤشرات األداء

 وهي إجراءات ، وهي المالم  التي تشير إلى حدوث تقدم ما في تنفيذ مشروع على أرن الواقع

 & Follow-Upالمتابعة والتقييموكذلك  عملية وقياسية للتقدم الذي يتم إحرازر في التنفيذ 

Evaluation  لنها ية لكي تحديد العناصر والمقومات الواجب توافرها في بي ة التنفيذ ا: من خالل

 تحقق المشاريع المقترحة أهدافها المرغوبة.

  على توزع من خالل استمارة مس  االعالمية وفا منهجية عمل تقوم على تقييم اإلستراتيجية

المؤسسات المعنية في القطاعات المختلفة للوقوف على الجهود والمبادرات ، وفي ضوء البيانات 

ن إلعداد دراسة تحليلية لواقع السياسات والخدمات وتقديم تم استكتاب خبراء متخصصييوالمعلومات 

 .توصيات ومقترحات أولية حول األولويات الواجب التركيز عليها خالل المرحلة المقبلة

  عن إطالق مشروع لجنة تأسيسية بلورة ميثاق وطني، يكون بمثابة قاعدة أخالقية يتم اعتمادها

العامل العربي في االعالم وتعزيز تناول قضايا التنمية  إلحداث مرصد وطني خال بتحسين صورة

، بشراكة مع ائتالف لجمعيات كآلية لرصد شكل ونوعية حضور في  االقتصادية واالجتماعية اعالميا

 . اإلعالم العمومي

  في ء تقارالف ابهدفضال عن الدعوة الي ضرورة توفير مؤشرات اداء حقيقية تقيس الهدف من انشائه

 ل. التصااسائط م ووإلعالال سائومختلف 

 م وتشجع إجراء الدراسات وجمع البيانات وتوثيا المعلومات في هذا المجال مع  تشكيل اللجان يتدع

وفرق العمل في المناطا المختلفة، ألغران متابعة اإلجراءات والنشاطات والمشاريع التي تعتمدها 

 في سبيل تحقيا أهداف االستراتيجية في المجاالت المختلفة.

  العمل على فت  قنوات الحوار واالتصال مع الجهات المعنية وفت  القنوات مع المنظمات والهي ات

وتسعى إلى تحسين مكانتها وتعزيز دورها في المجتمع،  العمل اإلقليمية والدولية، التي تتبنى قضايا 

 وذلك لتبادل المعلومات والخبرات والقيام بنشاطات مشتركة.

 م توفر بيانات دورية سنوية، من الجهات الرسمية واألهلية، حول اإلنجازات التغلب علي مشكلة عد

التي حققتها، والنشاطات التي قامت بها في مجال تحقيا أهداف االستراتيجية، وذلك ألغران 

المتابعة والتقييم ووضع التقارير وإجراء الدراسات في مجاالت التطبيا المختلفة للخطة االستراتيجية 

اليات إجراء تقييم دوري، مرة كل سنتين أو ثالث سنوات، حول الخطط واإلنجازات  ضرورة وجود

التي تمت في سبيل تحقيا أهداف االستراتيجية، والصعوبات التي تواجه التطبيا وذلك من خالل 

إجراء الدراسات التقييمية الالزمة ومناقشتها في ندوة أو ورشة عمل متخصصة تشارك بها الجهات 
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ألهلية ذات العالقة ، وان لم يتوفر وجود مناسب لهذر التقارير التقييمية لتلك الرسمية وا

 االستراتيجيات والوثائا االعالمية سواء علي مستوي القطاع الحكومي او القطاع غير الحكومي .

 :  القيبسادوات 

 الدورية االستقصائية الدراسات نتائج (1

 االستدامة. وخطط المكونة الهي اتفيها مشاركة  توثا النهائية المشاريع تقارير (2

 دارة االستراتيجية .ال التقييم عمليات استخدام ونشر تعزيز (3

 . األثر تقييم والداخلي وعمليات الذاتي التقييم عمليات تعداد (4

 خط مقياس وتضع تقييمات على أساس المكونة للهي ات المعدة االستقصائية واألولية الدراسة (5

في  المشاريع تقارير استخدام من التنظيمية؛ لمعالجة المسائل الذاتي التقييم استخدام في األساس

قاعدة  في عنها البح  ويمكن والذاتي متاحة الداخلي التقييم عمليات جميعل النهائية مرحلتها

 العربية , العمل منظمة بيانات

 : اليبت الرصد والثتبمعة 

  وسائل االعالم العربية المختلفة.واقع تناول قضايا العمل في اطالق مراصد اعالمية ترصد 

  الصحافة والمسلسالت  قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمل فيالقيام بدراسات وتقارير عن

 .النات من خالل مشروعات دعم خاصةالتليفزيونية واإلع

 ة كيفي وايجاد كوادر من المتابعين والتقويمين من المتخصصين علي تدريب اإلعالميين رورة ض

 .في وسائل االعالم العربية عمل تناول القضايا الخاصة بال

  السعي لتشكيل آليات للمراقبة وتنويع آليات الدفاع وأشكالها عبر البريد أو الفاكس، والضغط على

وسائل اإلعالم بإرسال رسائل موحدة في نفس التوقيت لمحطات التليفزيون أو للجرائد يرمي فحواها 

 .امج أو ذاك، أو مقاطعة هذر الصحيفة أو تلك إلى مقاطعة هذا البرن

 أنشاء ما يسمى بمكاتب المراقبةMedia Watch   ،لمراقبة برامج اإلذاعة ومسلسالت التليفزيون

 في تناولها لقضايا العمل .ومحتوى الصحف والمجالت ومختلف وسائل اإلعالم 

  بناء خبرات وقدرات العربية والدعوة الي تأسيس وتطوير المراصد اإلعالمية في مختلف الدول

اإلعالم باالضافة الي بناء شراكة إستراتيجية مع الفاعلين والمؤثرين من مؤسسات  بشرية في مجال

وتطوير نظام معلومات شامل حول مختلف منظمات المجتمع المدني العربية الحكومية  ،  وأفراد

علومات في متناول الباحثين وغير الحكومية التي تعمل في قضايا الرصد اإلعالمي ووضع الم

 .والمهتمين محليا عربيا و دوليا
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  وجود ضعف آليات وأدوات الرصد التصدي لظاهرة عامة في المجتمع العربي وهي عن بح  اليات

والمتابعة والتنسيا  والتقييم حي  ما زال عدد من البلدان العربية يعاني من النقص في اإلحصاءات 

والمتابعة لرصد التطور ، مما يصعب رسم سياسات واضحة في  المصنفة وضعف آليات التقييم

قضايا ويرجع ذلك إلى محدودية اإلمكانيات المؤسسية لآلليات الوطنية المعنية ب،  مجاالت متعددة

في الوزارات والمؤسسات في بعض المعنية  ، وعدم مأسسة مهام جهات التنسيا العمل في االعالم 

ينها، والنقص في القدرات البشرية والمهارات الخاصة في الخطط البلدان وضعف التنسيا فيما ب

 والبرامج المختلفة وبصفة خاصة االعالمية منها .

 مواجهة تحدي ضعف التقيييم والتنسيق :

وباعتبار ان مشكلة المتابعة والتقييم هي ابرز المشكالت التي تواجه رسم السياسات واالستراتيجيات 

العربية ولمواجهة التحدي المتمثل في ضعف آليات وأدوات الرصد والمتابعة االعالمية في المنطقة 

 والتنسيا، يمكن تبني الخطط المستقبلية التالية:

االهتمام بالتشبيك، وتطوير آليات العمل المؤسسي بمدِّها باإلمكانيات المادية والبشرية المؤهلة  )أ(

 في قطاعات االعالم المختلفة .في البرامج والخطط والمشاريع  قضايا العملإلدماج 

ومراجعة صالحياتها وأولوياتها وتقييم أدائها، وبناء  بقضايا العملتحدي  اآلليات الوطنية المعنية  )ب(

نظم فاعلة للمتابعة والتقييم داخلها، ومأسسة ولائف جهات التنسيا في الوزارات، والعمل على تحليل 

 .تمام بقضايا العملمنظور االهمختلفة من سياسات الوزارات ال

لقضايا العمل تدريب الوزارات الرئيسية  والمؤسسات االعالمية على وضع ميزانيات مستجيبة  )ج(

وتدريب الكوادر الخصة بالتقييم من خالل ادلة واضحة لعناصر واليات المتابعة والتقييم وقياس  واالعالم 

الستراتيجيات االعالمية لتشمل كافة التدريب المتخصص علي اسس كتابة واعداد امؤشرات االداء و

محاورها المتكاملة من اجل الوصول الي تحقيا فعلي لالهداف الموضوعة لها سعيا الي تمكين االعالم 

 العربي.

واالعالم في الخطط الوطنية لعمل إدماج الخطط الوطنية لو تجميع وإصدار جميع اإلحصاءات )د(

 للتنمية الشاملة. 

واالعالم والتشبيك المتابعة والتقييم في موضوع االستراتيجية بناء القدرات والتدريب على  )و(

 ومشاركة الجمعيات األهلية.
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، وذلك بتعاون اآلليات الوطنية المعنية التقدم طوير مؤشرات اعالمية غير تقليدية لقياس ت )ز(

 اسات.ومراكز البحوث والدر

 : االستنتبجبت

 أن لضمان "متكاملة أفقية  بطريقة التقييم إلى النظر إلى المقترحة االستراتيجية تدعو القول، وموجز 

 دورًا ذلك ويتطلب ،التقييم عمليات توّلدها التي المعارف العربية اكبر الفائدة من  العمل منظمة تتلقى

 التقارير وتقديم التقييم عمليات تخطيط لدعم للتقييم االستشارية اللجنة جانب من ونشاطًا وضوحًا ثركأ

 إشراف تسّهل أن النتائج ، على والقائمة المراجعة التقييم استراتيجية شأن ومن .ومتابعتها بشأنها

 المستوى السياسي على األداء وقياس والرصد التخطيط لتحسين التقييم استخدام تعزيزل مجلس اإلدارة

 .والمشاريع البرامج مستوى وعلى واالستراتيجي

   واالتصقققال فقققي مجقققال التنميقققة االقتصقققادية     العربيقققة لإلعقققالم االسقققتراتيجية وعليقققه فقققان

هققي اسققتراتيجية طموحققة تمققزح بققين اسققس علميققة منهجيققة  تققم   و قضققايا العمققل  واالجتماعيققة

ذبقة للتطبيقا فقي مصقفوفة بقرامج مقترحقة       جاوضعها في اطار يدمج ذلك مع طبيعقة اجرائيقة   

زة باليقات متابعقة دقيققة وواضقحة  تجمقع فقي دليقل        البد ان تترادف مقع اسقتراتيجية تقيقيم نقاج    

صققل  كمنهققاج عمققل مرجعققي شققامل سققعت هققذر الورقققة الققي رسققم اهققم عناصققرر ومنطلقاتققه لي 

مرجعي لكل من يرغب في  تدعيم دور الخطقاب االعالمقي واالتصقالي لخدمقة قضقايا العمقل       

افضقل لالمقة العربيقة     مستقبل والتشغيل من منظور التنمية االجتماعية االقتصادية ، من اجل 

شعارر تنمية الموارد البشرية هو الطريا االمثل لتحقيا التقدم والتنميقة العربيقة واعقالء قيمقة     

 .الحوار االجتماعي من اجل صال  المواطن العربي
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 نثبذج وادلة تطبيقية : مريقبت 

 

ية جيلثتبمعة الخبصة مبرامج االستراتنثوذج يوضح الفبرق مين ا

 االستراتيجية مأهدافوالتقييم الخبص االعالمية 

 

 

محبور  الثتبمعة التقييم

 الثقبرنة

 .مدي تحقيق أهداف الثشروع   مدي تنفيذ األنشطة ويقًب لخطة

 الثشروع.

 الغرض

  عثلية مرحلية )عند نصف مدة

الثشروع أو يي نهبية الثشروع 

أو معد انتهبال الثشروع مفترة عند 

 تقييم أثر الثشروع(

  عثلية مستثرة طوال مرحلة

 التنفيذ.

 التوقيت

  أسبسًب أيراد من خبرج الثشروع

 ومختبرين من قبل الجهة الثثولة.

  أيراد من داخل الثشروع والجهبت

 التي تتعبمل معه.

الجهبت 

 الثشبركة

 .يي تنفيذ وإدارة موارد الثشروع 

 .تخطيط مشروعبت جديدة 

 .تخطيط وتنفيذ مشروعبت مثبثلة 

  االستفبدة وإدارة موارد الثشروعيي تنفيذ 

  ينطبق علي جثيع مراحل

الثشروع من تخطيط وتنفيذ 

 ومتبمعة.

  تستخدم الخطة الثثصثة

 للثشروع كإطبر مرجعي للثتبمعة.

العالقة مع 

مراحل 

 الثشروع

  يقوم التقييم مبقتراح أسبليب

وأدوات جديدة لزيبدة يعبلية 

 الثتبمعة.

  توير الثتبمعة معلومبت هبمة

للتقييم عن تنفيذ الثشروع للخطة 

الثوضوعة له والنتبئج التي 

 حققتهب األنشطة الثختلفة.

العالقة مين 

الثتبمعة 

 والتقييم
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 االعالمية  نثوذج لتقييم الخطة االستراتيجية

غير  مستوفى العنصر م

 مستوفى

 مالحظات

 اإلستراتيجية:  تقييم خطةتتضمن 

الفكرة مقدمة تتضمن نبذة عن  1

وبيانات تفصيلية عن 

 االستراتيجية وقرار التاسيس.

   

 والقيم والرسالة الرؤية 2

 واألهداف اإلستراتيجية

   

    منهجية إعداد الخطة 3

    الفريا االدارى والتنفيذى للخطة  4

    أدوات ومصادر جمع البيانات 5

    SWOTالتحليل البي ى الرباعى  6

والضعف مصفوفة نقا  القوة  7

فى  )االستيفاء وعدم االستيفاء

 (ضوء معايير االعتماد

   

شمولية مصفوفة نقا  القوة  8

والضعف لجميع أنشطة 

 االستراتيجية

   

الوزن النسبى للنقا  األساسية  9

 فى التحليل الرباعى 

   

   تحليل الفجوة بين الوضع الحالى  10
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 واألهداف اإلستراتيجية 

الفجوة فى المجاالت سد سياسات  11

المختلفة محددة فى ضوء التحليل 

 البي ى

   

تحديد االولوليات فى ضوء  12

اإلمكانيات المتاحة والوزن 

 النسبى لعناصر المصفوفة

   

تحديد مصادر حقيقية  متاحة  13

 للتمويل

   

تحديد الصعوبات والتحديات  14

المتوقعة والتى يمكن أن تعوق 

 تنفيذ الخطة

   

الخطة التنفيذية لتحقيا الخطة  15

اإلستراتيجية متضمنة )األهداف 

 -مس ولية التنفيذ –األنشطة  –

التمويل  –اإلطار الزمنى 

 –المطلوب ومصدرر 

 المخرجات ومؤشرات النجاح(

   

آليات التقييم ومتابعة تنفيذ الخطة  16

 واستمرارية العمل
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أساليب 

المتابعة

عناصر 

خطة 

 األهداف 

توقيتات 

 المتابعة

المخرجات 

 المتوقعة

القائم 

بعملية 

أنشطة 

المشروع

 المؤشرات

الميزاني

 ة

 تصميم خطة المتابعةموذج ن

وتصميم خطة المتابعة  قبل بداية تنفيذ المشروع خالل مرحلة التخطيط للمشروع  بحي  يتم يتم إعداد 

 استخدامها في متابعة تنفيذ أنشطة المشروع .
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 لالستراتيجية االعالمية  نموذج يوض  خطوات اجراء عملية التقييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرق التقييم ومن سيشترك فيه وكيف ومتي)تصميم خطة تفصيلية(تحديد أهداف التقييم 

 تحديد البيانات المطلوبة ومصادرها

 ييم المختارةجمع البيانات والمعلومات بواسطة طرق وأساليب التق

 تحليل البيانات والمعلومات 

 تبويب البيانات والمعلومات

 كتابة تقرير التقييم 

 

 تقرير التقييم

 استعمال النتائج

 واالستفادة منها

 إعداد الموارد واألمكانيات الالزمة ألجراء عملية التقييم

 تحديد الموضوعات الرئيسية التي يجب أن يشملها التقييم

 إتخاذ قرار التقييم 

 خطوات إجراء عملية التقييم
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 مراجع الدراسة ومصبدرهب 

  االستراتيجية العربية لالعالم واالتصال في قضايا التتمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل

 .2015، منظمة العمل العربية / 

  ، اصدارات منظمة العمل العربية .ميثاق العمل العربي 

 ، ) 50ور ، بمناسبة مر( عاما من العطاء  50 الكتاب الذهبي ) حنان يوسف )محرر رئيسي 

 .2015عاما علي انشاء منظمة العمل العربية ، اصدارات منظمة العمل العربية ، 

  العربية بمراكش حنان يوسف ، تقييم السياسات واالستراتيجيات االعالمية ، مؤتمر منظمة المراة

 ،2014. 

 ( تعميا الصورة االيجابية لقيمة العمل في وسائل االعالم المختلفة   ) 2011بناير  حنان يوسف

-ندوة قومية -خدمة قضايا العمل والتنمية الشاملة دور االعالم في   -لدعم قضايا التنمية الشاملة

 القاهرة.  -منظمة العمل العربية

 ( 2011يناير حنان يوسف  )  تأهيل الكوادر اإلعالمية وإكسابهم المهارات الالزمة فيما يخص

  --نحو استراتيجية عربية مقترحة  لتدريب الكوادر اإلعالمية في قضايا العمل" -قضايا العمل

 القاهرة. -منظمة العمل العربية-ندوة قومية -خدمة قضايا العمل والتنمية الشاملة دور االعالم في 

  ،2013النظرية االستراتيجية المعاصرة، دار الحكمة، بغداد، حسين عالوي خليفة. 

  ، موقع منظمة العمل العربيةwww.alo.org 

   ٢٠١١ للفترة النتائج على القائمة االستراتيجياتتقرير،  310مكتب العمل الدولي ، الدورة-

 www.ilo.org، جنيف . التقييم استخدام تعزيز - التقييم ، استراتيجية2015
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