
Fieldbuilding 360

360فیلدبلدینچ

قادةیجدماوكثیراًالعالم.فيواستعصاءتعقیداالصراعاتوأكثرأحدحلإلىالحدودعبرالسالمبناءمنظماتتسعى
للتركیزكافیًاوقتًایتركالمماالمعقدة،اللوجستیةالحقائقوإدارةالكافیةاألمواللجمعیتدافعونأنفسھمالحكومیةغیرالمنظمات

القلیلةالسنواتوخاللوالقیاس.للتطویرالقابلةوالنماذجللتغییرالسلیمةالنظریاتمعالبالغیةالطموحاتمطابقةعلى
علىالمانحةوالجھاتوالفلسطینیةاإلسرائیلیةالمدنيالمجتمعمنظماتبینعاًمااستعداًداتیكڤا-أملحركةحددتالماضیة،

الكفاءةوعدمالتكرارعاداتاستبدالإمكانیةمعالسالم،لبناءقویةلحظةوھذهجدد.شركاءمعصفوفھاوتوحیدللتقدمسواءحد
باستراتیجیة وتأثیر.

استراتیجيبشكلفعالیة،أكثرنحوعلىالعملعلىقدرتھاویعززویدعمھاالسالمبناءمنظمات360فیلدبلدینچینظم
المشاِركة التوجیھ والدعم فیما یلي:وتتلقى المنظمات غیر الحكومیةبالتنسیق فیما بینھا.

اإلدارةخاللمناالستدامةتحسین●للتغییرسلیمةنظریةفيمتأصلةالبرامجتكونأنتكفلاستراتیجیةخطةوضع●
عقالنیةذويشركاءمعالتواصل●قیاسھاأدواتوتعلمالتأثیراتتحدیدطریقعنالتمویلقابلیةزیادة●الصحیةالتشغیلیة

مشابھة مانحین ومرشدین في المیدان.

نظریة التغییر لدینا
قیاسیةألدواتوفقاًالمھنياالحترافمنأعلىبمستوىتعملالحكومیةغیرالسالمبناءمنظماتكانتإذاأنھنؤمننحن

فياالنخراطالشراكات،بناءاالستراتیجي،التخطیطاألموال،جمعالحصر:ولیسالمثالسبیلعلىذلك،فيبماملموسة،
جدیدةمواردلتخصیصتسعىوالمؤسسیةالخاصةالخیریةالجھاتكانتوإذاالمؤسسیة؛واإلدارةوالتقییم،الرصدالمجتمع،

منمجتمعیقودھاوالفلسطینیةاإلسرائیلیةالمدنیةالمجتمعاتداخلللسالمأقوىدائرةھناكتكونفسوفللمیدان؛كبیرة
اإلسرائیليللصراعالصفريالطابعستغیروالتيواحد،كمجالتعاونيبشكلاستراتیجیًاتعملالحكومیةغیرالمنظمات
ككل.وللمجتمعوالدینیین،السیاسیینللقادةللمانحین،المدني،المجتمعلقادةبالنسبةأكبربشكلللحلقابالًأمراًلیصبحالفلسطیني

المصلحةألصحابللحلقابٌلأمٌركأنھیبدوالصراعجعلأنومفادھاتیكڤا-أملحركةطرحتھاالتيالتغییرنظریةیدعموھذا
ھو الخطوة األولى نحو بناء سالم عادل ودائم.

عن البرنامج
منالمدیرینكبارمن4-2باختیارالمشاركةالحكومیةغیرالمؤسساتتقومالداخلي:االستراتیجيالتخطیطاألول:الجزء

أسبوعین)كل(أوأسبوعیةجلسات10-6لـتیكفاأملمنظمةفيالرئیسییناالستشاریینالخبراءمعباالجتماعلاللتزامالمنظمة
مجاالتضمنتندرجالتيالتنظیمیةاالحتیاجاتبأھمستھتممنظمةلكلخصیًصامصممزمنيجدولعبرساعتین.لمدة

التركیز التالیة:
جلسات)5-3(واالستراتیجیةاألثر:1نموذج●

التغییرإعادة النظر في القیم التنظیمیة، الرؤیة، الَمھمة ونظریة○
الغوص في شجرة المشاكل وتحلیل الصراعات○
وضع خطة لإلشراف والتقییم لتتبع أثر البرنامج ونجاحھ○



والمانحینتعلم كیفیة التعبیر عن رؤیتكم وتأثیركم للشركاء المحتملین○

جلسات)5-3(واإلدارةالعملیات:2نموذج●
فرص النمو، والتنمیة المھنیةإعادة النظر في الھیكل التنظیمي، األدوار، توصیف الوظائف،○

یكفل النزاھة في جمیع مستویات العملالخوض في السیاسات واإلجراءات المالیة واإلداریة، بما○
الداخلیةإنشاء نظم تتحلى بالشفافیة التخاذ القرارات واالتصاالت○
أكثر المسائل تعقیًدا في الوقت الحقیقيتعلم كیفیة عقد اجتماعات فعالة وناجعة كفریق، ومعالجة○

النتائج المتوقعة لكل منظمة غیر حكومیة:●
التناسق التنظیمي  بشأن الرؤیة، المھمة والقیم○
للتغییرسلیمةنظریةعلىمبنيS.M.A.R.Tنتائجسجل○
البرامج واألنشطة المنبثقة منطقیًا عن نظریة التغییر○
وجود آلیة قویة لالتصال الداخلي وصنع القرار○
یعالج أعضاء الفریق المسائل الداخلیة بأمانة وصراحة○
اإلدارة المالیة والتشغیلیة السلیمة○
خطة التمویل المستدام القائمة○
المستوى التنفیذيالمنظمة غیر الحكومیة تشمل التخطیط االستراتیجي على○

لحضورمدعوةالمشاركةحكومیةالغیرالمنظماتبأكملھا:تیكفا-أملمجموعةمعالجاریةالشھریةالندوات-2الجزء
ذلك.طورفيھمأو360بلدنجفیلدبرنامجأجرواإماالذینالزمالءمعمنتظمةعملوورشاتمناسبات

تشكل ھذه الندوات فرًصا للمشاركین للقیام بما یلي:●
مع منظمات الزمالءتعلم مھارات جدیدة وورشات عمل تتعلق بتلك المھارات باالشتراك○
تحدید التحدیات المیدانیة ومعالجة ھذه المسائل مًعا○
الدروس المستفادة وأفضل الممارساتاالجتماع مع الخبراء المیدانیین واألكادیمیین لتبادل○
االنخراط مع المانحین المحتملین○

النتائج المتوقعة للمیدان ككل:●
الفھم الوثیق لدور المنظمة في السیاق األوسع لبناء السالم○
القدرة على التفكیر والتخطیط االستراتیجي المستمر○
قابلیة التمویلالرفع من جودة المنظمات الغیر حكومیة مما یؤدي إلى زیادة○
سالمإلىوالتوصلالتأثیرمنقدرأقصىلتحقیقمثبتةولغةونماذجوأدواتمشتركبخطابمزودالمیدان○

عادل ودائم



والتشاورلالستشارةإضافیةساعات-3الجزء
مرتجلنحوعلىالبرنامجبعدالمشاوراتمنساعات10●

تیكفاأملشركةفياالستشاریونالخبراءسیكونالداخلیة،االستراتیجيالتخطیطعملیةمناالنتھاءبعد○
المواد.استعراضأوالمتابعةمحادثاتمنإضافیةساعات10لمدةمتاحین

)www.embodyingpeace.org(األثرعاليتطوعيدعملتلقيالفرصةإتاحة●
دعوات لالنضمام إلى برامج المجتمع المحلي مثل:●

أیام عمل مشتركة○
فرص البحث والتدریب○
حلقات دراسیة عبر اإلنترنت وورش عمل○

عملیة تقدیم الطلب
لتقدیمنھائیةمواعیدوجودعدمیعنيممانحومتجدد،على360بلدینجفبلدبرنامجفيالمشاركةطلباتوتقبل●

زیارةیرجىوقت،أيفي360بلدینجفیلدبرنامجفيااللتحاقطلبلتقدیمالطلبات.
www.amal-tikva.org/fieldbuilding360.العربیة.أوالعبریةأوباإلنجلیزیةالطلباتتقبل

لبرنامجالرئیسییناالستشاریینالخبراءمعمقابلةإجراءإلىالتنظیمیةالقیادةتیكفا-أملستدعوطلبكم،تلقيعند•●
البرنامج.معوتوافقھاالحكومیةغیرالمنظمةاحتیاجاتلتقییم360بلدینجفیلد

أھلیتھا.الستعراضتیكفا-أمللشركةالتابعةالمیدانیةالقدراتلبناءاالستشاریةاللجنةتجتمعسوفالمقابلة،بعد●
التوقعات.وسیتم إبالغ مقدمي الطلبات المعنیین بجدولة جلسة لتحدید

التكالیفعنمسؤولیةأيتتحملوالمنھا،أيرفضأوالمقدمةالطلباتمنأيبقبولبالحقتحتفظتیكفا-أمل●
المرتبطة بالطلبات.

معاییر األھلیة
أوالتالیةالسیاقاتمنأيفيوالفلسطینییناإلسرائیلیینتشركالتيحكومیةالغیرالحدودعبرالسالمبناءمنظمات●

كلھا:
المشاركة المتعمدة عبر الحدود بین الناس○
الخدمات اإلنسانیة على الصعید العابر للحدود○
تدعم بناء واقع أكثر سالًما.برامج تنمیة القیادة الموحدة القادرة على إثبات أنھا○

والتواجدااللتزامعلىاستعدادھاالتنفیذیة)القیادةذلكفيبماأفراد4-2(الحكومیةغیرالمنظماتقیادةتبرھن●
التقاریرعنفضًالوالندوات،االجتماعاتجمیعفيالمشاركةذلكفيبما،360بلدینجفیلدبرنامجلكثافةللخضوع

لمنظمة أمل - تیكفا لمدة تصل إلى سنة واحدة.الفصلیة المستمرة للفحوصات الصحیة التي یتم تقدیمھا
أثناءاألثرنطاقوتوسیعاالستراتیجیةالتغییراتبتنفیذالتزامھاالحكومیةغیرالمنظماتقیادةتبديأنویجب●

لتنفیذالمجلس)و/أوالمحليالمجتمعمستوى(علىالتنظیمیتینوالسلطةبالدعمتحظىأنویجبوبعده،البرنامج
الخطة االستراتیجیة.

http://www.amal-tikva.org/fieldbuilding360


تكلفة البرنامج
حكومیة.غیرمنظمةلكلجدیدشاقل2500ھيللمشاركةالمكفولةالرسوم

حول أمل - تیكفا
خبراءممولین،بینتیكفا-أملتجمعوالفلسطینیین،اإلسرائیلیینالمیدانیینالقادةمنفریققبلمن2019عامفيتأسست

العملبأنھالسالمبناءونعرفوالفلسطینیین.اإلسرائیلیینبینالمدنيالمجتمعفيالسالمبناءلدعموناشطینمنظماتمیدانیین،
زیادة(ب)والعنفوالتوترالكراھیةمنأقلقدریحددهوالذيواإلسرائیلیین،للفلسطینیینبالنسبةسلماًأكثرواقعخلقعلى

علىیركزأنذلكمنبدًالیجببلمشجًعا،سیاسیًاأفقًاینتظرأنالسالملبناءیمكنالالتفاعل.نظمتحسینو(ج)الحیاة،نوعیة
تلوواحدااألجزاءتلكمنجزءكلومعالجةأكبر،بشكلفیھاالتحكمیمكنأجزاءإلىالصراعلھذاالمستعصیةالطبیعةكسر

اآلخر.

نقوم بذلك عن طریق:
أفضلبشأنالتوجیھعنفضالًوالتمویل،القدراتلبناءفرصننشئوالناشطین:الحكومیةغیرالمؤسساتدعم✓

الممارسات من أجل التوسع والتأثیر واالستدامة.
المالیة.التنظیمیة بالتفوق البرنامجي، والرصد والتقییم، والنزاھةنحن نولي العنایة الالزمة لاللتزاماتدعم المانحین:✓
الوقتفيالمستویاتكافةعلىالمصلحةألصحاباجتماعاتعقدخاللمنحدأقصىإلىالتأثیرنزیدالمیدان:بناء✓

البرامج، الرصد والتقییم.الذي نقدم لھم اإلرشاد بخصوص التطویر االستراتیجي، تنفیذ

تواصلوا معنا
فياإلنترنتموقععلىزیارتناأوinfo@amal-tikva.orgعبرلنااإللكترونيبریدإرسالیرجى،التعلیقاتأولألسئلة،

www.amal-tikva.org

mailto:info@amal-tikva.org
http://www.amal-tikva.org

