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تحديد أصحاب المصلحة واإلدارة أمر بالغ األهمية 

 للنجاح

اصحاب   سنقوم هنا بالمساعدة في تحديد هوية

 المصلحه، مع تحديد األولويات

 سنستخدم صيغة المناقشة بالمشاركه

 



 المجموعة التاسعه

 النشاطات االنسانية اساسية في ادارة النظم االيكولوجية

 

 



 اصحاب المصلحة

اصحاب المصلحة هم الناس والمؤسسات التي يمكن ان •

 تكسب او تخسر من طرق إدارة مستجمعات المياه

تحليل أصحاب المصلحة هي تقنية •

لتحديد األشخاص الرئيسيين الذين  

يجب ان تكون إجراءات اإلدارة 

مقنعة لهم و يستفيدون من اجراءت 
 اإلدارة الناجحة  لمستجمعات المياه



 اصحاب المصلحة في المستجمع
في مجموعات، كيف يمكنك  تنظيم عمليات مشاركة •

 أصحاب المصلحة

 

 في المناقشة العامة، ما هي المشاكل التي تواجهك؟•



 التوعيه والمعلومات والعمل

 

 فكر في  بعض الممارسات الشائعة؟•

 استخدام المواد البالستيكية•

 إدارة النفايات•

 تسرب الخ,إصالح األنابيب •

لماذا  ال يتم تطبيق الممارسات الجيدة  على نطاق •

 واسع؟



 ادوار اصحاب المصلحة

 ادوار اصحاب المصلحة العمل 

تحليل ,تحديد االولويات,تعريف المشاكل  التخطيط

الموافقة, الوضع الراهن  

التوثيق واتخاذ القرار,الرصد, االستشارة استعمال الموارد . 

التوثيق و اصدارالوثائق, الرصد  التنظيم  



 من هم اصحاب المصلحة في مستجمعك المائي

 :لتحديد ذلك عليك ان تجيب على االسئلة التالية

 من الذي يتأثر  من عملك؟

 من الذي لديه النفوذ أو السلطة؟

 من له مصلحة في التوصل إلى نتيجة ناجحة أو غير ناجحة؟

 

 .  أو السكان/ قد يكون أصحاب المصلحة منظمات و 

تحتاج إلى تحديد أصحاب المصلحة الفردية الصحيحة في منظمة 
 أصحاب المصلحة



 انواع اصحاب المصلحة
 الصفات  المشاركة

 المشاركة هي للتظاهر العب

أو القيام به  مشاركة لاليعاز في ما  يجب اقراره سلبي  

 يتم التشاور معهم دون القدرة على  اتخاذ القرار للمشاورة

 المشاركة للحصول على الغذاء او المكاسب  للمصلحة المادية 

 عمليه
يمكن أن يشارك من خالل تشكيل مجموعات لتحقيق أهداف المشروع 

 المحددة سلفا

 متفاعل 
يشارك الناس في التحليل المشترك، األمر الذي يؤدي إلى خطط عمل 

 وتشكيل أو تعزيز  الجماعات أو المؤسسات المحلية

  اهتمام شخصي

. مشاركة الناس من خالل اتخاذ مبادرات مستقلة عن المؤسسات الخارجية

تطوير االتصاالت مع المؤسسات الخارجية  للحصول على الموارد 

 والمشورة الفنية ويتم االحتفاظ بالسيطرة على كيفية استخدام هذه الموارد



 الوضع المحلي 

تواصل باكر وغالبا مع الجهات المعنية لحشد الدعم •

 وضمان أنهم يفهمون فوائد مشروعك؟

 لسياق المحلي والثقافياانتبه الى حساسية •

في بعض البيئات، المناقشة •

 المفتوحة مناسبة وإيجابية

في أماكن أخرى، مثل هذه •

المناقشة قد تنتهك األدوار 
 التقليدية أو المتوقعة



 اصحاب المصلحة 
في مجموعات صغيرة، اختر اثنين من أصحاب المصلحة •

من أجل مكافحة التلوث؛ لخص تفهمك لموقفهم فيما 
 (دقيقة 10)يتعلق بمبادرات اإلدارة 

اسم اصحاب 
 المصلحة

امنعه 

من 

المشار

 كه

اسمح 

له 

بالمشار

 كه

الموصى به  او المقترح  تشخيص الوضع  مشارك مساعد

/  للتحرك شخص 

المجموعة  الى الموضع 

 المطلوب

              

              

Adapted from work by Fred Nader, NLT 



 اصحاب المصلحة

تجميع أصحاب المصلحة في مجموعات من الشريحة  •

 السابقة لتخطيط االتصال 

 اسم ودور صاحب

 المصلحة 

)  االهمية 

,  منخفض 

(عالي, متوسط  

)  الدعم الحالي 

,  منخفض

(عالي, متوسط  

ما هي استراتيجيتك  ما هو المهم له  ?ماذا تريد منه

 للحصول على دعمه
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 هل هذا الهيكل من النقاش يبدو مريحا لك؟ 

هل هناك طرق أخرى كنت قد  استعملتها لمشاركه 

 اصحاب المصلحة؟

 هل يمكنك تصور نفسك تقود هذه الوحدة؟ 


