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( )1مقدمة :

منهج الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
يف التعامل مع جهات ال�رشاكة
لتفعيل خطة العمل

تت�ضمن خطة العمل التي متثل املرحلة الثانية من م�شروع تنمية ال�سياحة الوطنية ،العديد
من الإجراءات واملهام التي يجب القيام بها ،تنفيذ ًا لتو�صيات ال�سيا�سة العامة لتنمية ال�سياحة يف
اململكة .ووفق ًا خلطة العمل ،ف�إن الهيئة �سوف تنفذ املهام والإجراءات ،الواردة فيها بدور م�ستقل
�أو بدور م�شارك �أو بدور داعم للجهات املنفذة.
ويتمثل دور امل�شارك يف م�شاركة الهيئة جهة عامة �أو خا�صة �أو جهات خمتلفة يف �أداء املهام
والإجراءات املتعلقة بتنفيذ �أي من ن�شاطات خطة العمل وتو�صياتها .يف حني يتمثل دور الداعم
تقدمي الهيئة الدعم وامل�ساندة الفنية واملالية للجهات القائمة على التنفيذ .ومن ناحية �أخرى،
ي�ستلزم تنفيذ الهيئة ب�صفة م�ستقلة بع�ض املهام �أو الإجراءات نقل جميع ال�صالحيات اخلا�صة
بن�شاطات خطة العمل �إليها من اجلهات امل�س�ؤولة عنها حالي ًا ،بحيث تتوىل الهيئة جميع املهام
وامل�س�ؤوليات .ودائم ًا ال بد �أن تتعامل الهيئة وتتفاعل مع اجلهات يف القطاعني العام واخلا�ص على
حد �سواء.
ويعتمد التزام الهيئة العامة لل�سياحة واالثار ب�إجناز تنمية �سياحية ناجحة يف ال�سنوات
اخلم�س املقبلة ب�شكل �أ�سا�سي على التفاعل ال�شامل واملثمر بني ال�شركاء يف القطاعني العام
واخلا�ص ،وذلك من خالل ممار�سة وتنفيذ الأن�شطة ذات العالقة بخطة العمل .ونظر ًا لأهمية
ال�شراكة بينهما ،ت�ستعر�ض هذه املذكرة منهج التعامل مع جهات ال�شراكة الذي ت�سعى الهيئة من
خالله �إىل تنفيذ خطة العمل.

( )2املنهج:
 1-2مقدمة:
تبني هذه املذكرة الأ�س�س الالزمة لبناء قاعدة متما�سكة لتوا�صل ناجح بني ال�شركاء:
•املنهجية (كيفية القيام بالعمل).
•�إعداد «خطة عمل « ذات منوذج وا�ضح (بيان االحتياجات).
•املوا�صفات لأدوات تنفيذ اخلطة؛ حيث تتمثل الأدوات بالربامج واخلطط وقواعد املعلومات
التي ت�ساعد على تنفيذ املنهجية.
•منهجية لتحديد الأدوار وامل�س�ؤوليات (الأ�شخا�ص املخت�صون).
•خطة زمنية (تواريخ حمددة لإجناز كل عمل).
•�آليات و�إر�شادات للتغلب على العوائق (قاعدة عالقات عامة ،ال�شفافية ،توفري معلومات
مف�صلة ،التوقيت املبكر ،حتديد ومعاجلة اخلالفات املمكنة ب�شكل مبكر).
ويتوافر حالي ًا لدى الهيئة العامة لل�سياحة والآثار� ،أكرث العوامل ال�ضرورية للبدء يف ال�شراكة،
كاملعلومات التف�صيلية الالزمة لتحقيق التفاعل املطلوب �ضمن خمرجات خطة العمل ،والعالقات
اجليدة القائمة مع كثري من ال�شركاء ،والهيكل التنظيمي لها املبني على التفاعل معهم ،وامل�ساندة
الن�شطة من جمل�س الإدارة .ومع ذلك ،مازالت هناك بع�ض ال�صعوبات التي قد تعيق عملية
ال�شراكة؛ فعلى �سبيل املثال هناك املعوقات الإدارية  ،والعامل الزمني ،والقلق وغمو�ض الغاية من
التفاعل بني ال�شركاء والنتائج التي قد ينتهي �إليها؛ وبع�ض �أ�شكال التعامل الب�شري الذي قد ي�ؤدي
�أحيان ًا �إىل �إيجاد امل�شكالت والت�أخري بني اجلهات املت�شاركة.
وتهدف هذه املذكرة والأدوات التي تطرحها� ،إىل معاجلة تلك ال�صعوبات وتكوين بيئة منتجة
و�شفافة ومفيدة لل�شراكة.

 2-2االحتياجات:
يتمثل املنهج املقرتح للتعامل مع جهات ال�شراكة لتفعيل خطة العمل يف النقاط الآتية:
•و�ضع «خطة عمل» ذات �شفافية ومبنية على عالقات ال�شراكة.
•حتديد موا�صفات �أدوات تنفيذ اخلطة ،التي من �أهمها :توافر قاعدة معلومات حمدثة،
و�صياغة مذكرات التعاون ،وتعيني املمثلني ،وتكوين اللجان وفرق العمل.
•حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات.
•و�ضع النقاط البارزة خلطة زمنية للتنفـيذ ،يتم فيها بيان تـواريخ بـدء و�إنهاء كل مهمة من
مهام العمل.
•تطوير واقرتاح �آليات و�إر�شادات للتغلب على العوائق املعروفة؛ وت�شمل هذه الآليات :نهج
ال�شراكة ،وقواعد العالقات العامة ،وال�شفافية ،وتوفري املعلومات املف�صلة ،والتوقيت املبكر،
وحتديد ومعاجلة اخلالفات املحتملة ب�شكل مبكر.
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 3-2الإمكانات املتوافرة:
تتوافر لدى الهيئة العامة لل�سياحة واالثارالعديد من الإمكانات واملقومات التي تخولها القيام
بدورها اخلا�ص لتفعيل خطة العمل بالفعالية املطلوبة .وت�شكل هذه الإمكانات واملقومات جزء ًا ال
يتجز�أ من منهج الهيئة ،كما ت�شمل الفقرات الآتية:
•وجود معلومات مف�صلة لدى الهيئة عن الأعمال التي تتطلبها اخلطة مت�ضمنة جهات ال�شراكة
ذات العالقة ،وحتديد م�ستوى ارتباط كل �شريك.
•حتديد الروابط القائمة مع ال�شركاء.
•وظائف جديدة �أو قائمة يف الهيئة ،مثل «اللجان متعددة الأطراف».
•النقاط البارزة ملذكرات التعاون.
•جمل�س الإدارة.
 4-2العـوائق:
من الوا�ضح وجود بع�ض العوائق التي ينبغي حتديدها والتعرف عليها حتى يت�سنى �إزالة
ت�أثريها .ومت مبدئي ًا حتديد العوائق الرئي�سة الآتية:
•الزمن.
•الأدوار القائمة يف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
•املعوقات.
•املخاوف امللحوظة (داخلي ًا وخارجي ًا) مثل تفكري بع�ض من لهم �صالحيات يف حماية
�صالحياتهم ،واملعار�ضات املمكن حدوثها ،والقلق من العواقب.
•الطبيعة الب�شرية.

وللتعرف على �آثار تلك العوائق ومن ثم ت�صنيفها ،اقرتحت «درجة احتكاك» حتدد لكل �إجراء
يتطلب تفاع ًال مع �شريك .وبوا�سطتها ي�صنف م�ستوى االهتمام الذي �سي�ؤثر بدوره على اجتاهات
«�صاحب العالقة».
و�سيكون مل�ستوى الدور (م�ستقل� ،أو م�شارك� ،أو داعم) الذي �ست�ؤديه الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار مع �أي من �شركائها يف الأعمال التي ت�ضمنتها «خطة العمل» ت�أثري �إ�ضايف على �أهمية
العالقة واجتاهات كل من «�صاحب العالقة» و»�صاحب الت�صرف» (ممثل اجلهة) ،بالإ�ضافة �إىل
درجة الرتكيز املطلوبة لتنفيذ العمل.
وال تهدف هذه املذكرة �إىل الإجابة على جميع الأ�سئلة ،وتوفري كل التفا�صيل للبدء يف التنفيذ،
ولكنها �ست�ضع اخلطوط العري�ضة لل�سري قـدم ًا ،ولإنتاج منوذج و�سيا�سة و�إر�شادات ذات م�ستوى عال.
وهناك قدر كاف من التفا�صيل التي يلزم البدء ب�إعدادها وتطبيقها ب�أ�سرع وقت ممكن.
ويجب �أن يتم ذلك بوا�سطة موظفي �أمانة الهيئة كل ح�سب اخت�صا�صه (كمركز املعلومات والأبحاث
ال�سياحية (ما�س) مث ًال) .وعلى كل حال ،يعد هذا املنهج ذا �أهمية عالية للنجاح م�ستقبال ً ،مما
يتطلب اهتمام الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ورعايتها على �أعلى م�ستوياتها.

( )3العالقات:
 1-3املهام والأدوار القائمة:
يت�ضمن الهيكل التنظيمي املقرتح للهيئة العامة لل�سياحة واالثار -وفق ما ُحدِّ د يف خطة
العمل  -عدد ًا من التفاعالت املتعلقة بال�شراكة ،وجمموعة من الوظائف التي �ست�سهم يف م�ساندة
ن�شاطات ال�شراكة كاللجان التابعة لأجهزة متعددة ،والرتابط القانوين �ضمن �أجزاء قطاع
ال�سياحة وغريها .وعالوة على ذلك ،هناك عالقات قائمة وجماالت ثانوية �ستكون بطبيعتها
م�ؤهلة لالرتباط بال�شراكة �سواء على امل�ستوى الفردي �أو اجلماعي.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أن حتكم القواعد الآتية حتديد الأدوار ذات العالقة:
•م�ستوى ال ـ ــدور الذي �ستقوم الهيئة الع ـ ــامــة لل�سياحة والآثار به (م�ستقل� ،أو م�ش ـ ـ ـ ــارك،
�أو داعـ ــم).
•م�ستوى االحتكاك (�إن كانت العالقة مع �أي من ال�شركاء حتتاج �إىل م�ستوى �أعلى من م�ستوى
التعامل املعتاد).
•عدد الن�شاطات امل�شرتكة مع كل جهة من ال�شركاء (توقع م�ستوى الن�شاط).

 2-3م�ستوى االرتباط:
اقرتح هيكل عمل يو�ضح العالقات والإجراءات وامل�س�ؤوليات املرتتبة على تفعيل ال�شراكة بني
الأجهزة يف القطاعني العام واخلا�ص لتطبيق «خطة العمل».
و�سيكون لتعدد الإجراءات املخطط لها التي تقت�ضي االرتباط بال�شركاء ،وتعقيدات التفاعل
بني الأطراف املختلفة ،من امل�ستحيل على �شخ�ص واحد �أو فريق واحد تنفيذ �أو مراقبة جميع
العالقات والأعمال املرتبطة بتفعيل ال�شراكة .لذا ف�إنه من ال�ضروري الرتكيز على ثالثة جوانب
يف التفاعل ،وهي:
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•احلفاظ على عالقات جيدة.
•تنفيذ الإجراءات املطلوبة.
•الرقابة ل�ضمان تنفيذ الأعمال يف مواعيدها والت�أكد من �صحة نتائجها.
•وبالتايل ،مت حتديد ثالثة �أدوار هي على التوايل:
•�صاحب العالقة.
•ممثل اجلهة (�صاحب الت�صرف).
•املراقب (انظر جدول .)1-3
ولي�س الق�صد من ذلك زيادة الأعباء مب�ضاعفة الن�شاطات ،بل تنظيم العالقات املعقدة فقط.
جدول ( :)1-3م�ستوى االرتباط
الوظيفة

امل�ستوى

�صاحب
العالقة

الإدارة
العليا

ممثل اجلهة
املراقب

املهام

بناء العالقات /التعامل املعتاد

�صاحب الإنتاج ،التقدم ،امللحوظات
الت�صرف والت�شاور /التنفيذ
م�ساعد
�إداري

متابعة التقدم وحتديث املعلومات،
تزويد املخت�صني بتقارير

املتطلبات

�إجناز عايل امل�ستوى ،ت�شاور ،تغذية
ا�سرتجاعية ،التنبيه ،التجهيز
معلومات مف�صلة� ،إجناز الفريق،
معلومات مرجعية
توفري معلومات يعتمد عليها،
ملحوظات وم�شاورات

ويق�صد ب�صاحب العالقة� ،أعلى موظف يف الهيئة م�س�ؤول عن تطبيق جزئية العمل حمل
التنفيذ .ويق�صد مبمثل اجلهة ال�شريكة ،املوظف املكلف من قبل الهيئة لتنفيذ �إحدى جزئيات
العمل �ضمن خطة العمل ،وذلك بالتن�سيق مع تلك اجلهة.
وبنا ًء عليه ،يجب �أن يكون �صاحب العالقة من كبار املوظفني ،ويف�ضل �أن يكون ذا عالقات
جيدة� .أما تنفـيذ العمل فهـو عند م�ستوى �صاحب الت�صرف املمثل للجهة املعنية ،يف حني تتم

املراقبة بوا�سطة م�ساعد �إداري واحد على م�ستوى الهيئة ،ويف�ضل �أن يكون م�ؤه ًال يف �إدخال
املعلومات.
ويوفر دور املراقب قاعدة لل�سيطرة الإدارية من خالل تقارير دورية و�أخرى ا�ستثنائية ترفع
لي�س لأ�صحاب العالقة فقط ،بل لكبار �إداريي الهيئة �أي�ض ًا ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وباتباع هذه املنهجية ،ميكن دعم ومتابعة تقدم �إجناز خطة العمل .ي�شار �إىل �أنه �ستطبق هذه
الرقابة وفق �أ�سلوب �آيل متقدم من خالل الأدوات التي �سيتم بيان خطوطها العري�ضة يف اجلزء
القادم ،وكذلك من خالل امللحوظات وامل�شاورات العادية ور�صد قاعدة املعلومات لكل تفاعل.
وال يتطلب الأمر تدخل ”�صاحب العالقة” ب�شكل جوهري يف كل ت�صرف ،غري �أنه يجب �أن
يظل على علم باخلطط والنتائج من خالل ”قاعدة املعلومات الت�صاالت ال�شراكة” .وينطبق
ال�شيء نف�سه على الإدارة العليا وجمل�س �إدارة الهيئة العامة لل�سياحة والآثار لل�سياحة ،حيث
�سيزود اجلميع دوري ًا بتقارير منا�سبة حول تطورات تنفيذ ”خطة العمل”.
وميكن �أن يتبع كل �صاحب عالقة عدد من ممثلي اجلهات .كما ميكن لفريق عمل �أن ميثل
دور ممثل اجلهة ،ومن املهم مقابلة كل �صاحب عالقة �أو ممثل جهة مبماثل له يف جهات ال�شراكة
ذات العالقة .وي�ضمن حتديد مثل هذه الأدوار ،امتالك �أ�صحابها لل�سلطة واحلافز وال�صالحيات
لتحقيق التقدم والإجناز ،ويف الوقت نف�سه عدم تعر�ض العالقات مع ال�شركاء لأية خماطر.
و�ستحلل قاعدة املعلومات املقرتحة يف اجلزء الآتي اخلا�ص بالأدوات ،جميع الإجراءات
والعالقات والأطراف املعنية بالإ�ضافة �إىل حتديد املدد الزمنية ،وذلك بهدف و�ضع �أولويات
التفاعل وتنظيم ت�شابكاته .ونتيجة لهذا التحليل� ،سيتحدد تلقائي ًا �أ�صحاب العالقات ومنفذوها.
و�سيتم تعريف جميع املوظفني املرتبطني ب�أي من ن�شاطات خطة العمل ،باملبادئ الأ�سا�سية
التي حتكم عملية تنفيذ اخلطة ،وب�إر�شادات التفاعل املو�ضحة �إجما ًال يف نهاية هذه املذكرة.
و�سيحفز مثل هذا التعريف الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني العاملني ب�شكل رئي�س يف بناء عالقات ال�شراكة،
بو�صفه حتديد ًا وا�ضح ًا للأهداف .وميكن النظر يف و�ضع قواعد ملنح املكاف�آت و�شهادات التميز
عند حتقيق الأهداف املن�شودة خلطة العمل.
كما �سيتم تعريف جميع اجلهات ال�شريكة بعملية تطوير منهجية ال�شراكة و�إ�شراكهم فيها،
بهدف تكوين ملكية م�شرتكة حتقق تبني ًا كام ًال للعمل وفهم ًا �شام ًال للأهداف املرجوة .ولل�سبب
نف�سه� ،ستوقع مذكرات تعاون مع تلك اجلهات لتو�ضيح النوايا امل�شرتكة .و�ستبنى �أن�شطة اخلطة
املتعلقة بال�شركاء على قاعدة معلومات ذات �أهداف وا�ضحة تبني التقدميات املطلوبة وتواريخ
الإجناز ،وذلك تفادي ًا للرتاخي يف التنفيذ ،و�ستخ�ضع جميع تلك العنا�صر ملراقبة �شاملة.
و�سيكتفى باملوظفني املوجودين حالي ًا يف تنفيذ هذه الأدوار الواردة يف هذه املذكرة ،دون
احلاجة �إىل �إيجاد وظائف جديدة.

� 3-3إر�شادات التفاعل:
قد يف�شل �أف�ضل نظام �إذا مل يراع الأ�شخا�ص ذوو العالقة فيه الفل�سفة التي يقوم عليها.
وميكن �أن يعمل تفاعل ال�شراكة بنجاح عندما يقوم موظفو الهيئة امل�س�ؤولون عن ذلك التفاعل،
لي�س بفهم الأهداف واملعلومات التف�صيلية فح�سب ،و�إمنا بتنمية ح�س قوي بامللكية والتبني الكامل
للعمل وتوجيه الأهداف ومتثل الرغبة يف حتقيق النتائج املرجوة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،على ه�ؤالء
املوظفني دعم ال�سيا�سات والإر�شادات الأ�سا�سية ب�شكل حقيقي ،والعمل يف �إطار ال�شراكة مبنهجية
الفريق ،الذي يقت�سم املعرفة ،ويت�سم بال�شفافية املطلوبة.
وهناك �أداتان تكفالن معاجلة هذه الق�ضايا ،وهما:
•االختيار الدقيق للموظفني امل�س�ؤولني عن التنفيذ.
•التدريب املحفز امل�ستمر لربط الفريق كام ًال باملنهجية املطلوبة.

منهج الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
يف التعامل مع جهات ال�رشاكة
لتفعيل خطة العمل

وتتطلب قواعد تفاعل ال�شراكة املطلوب التوا�صل معها ،توفر ما ي�أتي:
•�شعور حقيقي بالإنتماء وتبني العمل.
•مذكرات تعاون �شفافة.
•خطط عمل قابلة للقيا�س ووا�ضحة ومنتجة وحمكومة بزمن حمدد.
•فل�سفة ال�شراكة.
•التوا�صل.
•امللحوظات وامل�شاورات.
ويجب �أن ت�شكل هذه النقاط قاعدة لربنامج تدريبي م�ستمر ،ينفذ عن طريق ق�سم املوارد
الب�شرية ،ويطور ب�شكل دوري .وتعد النقطة الأخرية ذات �أهمية خا�صة ،لي�س لتجنب االزدواجية
وعدم الفعالية والإحراجات فقط ،بل لتكوين الأ�سا�س مل�ستويات االرتباط املبينة عموم ًا يف اجلزء
( )2-3من هذه املذكرة .وال بد لهذا التدريب  -وفق ما ذكر �سابق ًا  -من �أن يكون حمفز ًا
وم�ستمر ًا ،ولي�س جمرد دورة تدريب منفردة.
لذلك ،يجب �أن تكون عمليات التفاعل املقرتحة متكررة ،و�أن تبقي جميع الأطراف مرتبطة
مب�سارها ،و�أن ت�شتمل على اخلطوات املو�ضحة يف ال�شكل (� )2-3أدناه.

�شكل ( :)2-3تفاعل ال�شراكة

 4-3القرارات املن�شودة:
مع مراعاة تعقيد وتنوع مهمة ال�شراكة ،والدور الطبيعي املطلوب ملجل�س الإدارة ولأع�ضائه يف
ت�سهيل وتنمية �صناعة ال�سياحة ،ت�سعى الأمانة العامة للهيئة �إىل حتقيق املجل�س ملا ي�أتي يف هذه
املرحلة:
•املوافقة على مبادئ هذا املنهج.
•م�ساندة �أع�ضاء جملـ�س الإدارة يف حتقيق هذا املفهوم عن طريق دعمه لدى اجلهات التي
ميثلونها.
•االلتزام بـدور حتكيمي ذي م�ستوى عـال لتي�سري العالقـات ،وتخطي املعوقات ،و�إزالة
اخلالفات.
•ومن الطبيعي �أن تلتزم الأمانة العامة للهيئة ب�إحاطة جمل�س الإدارة بجميع املعلومات عرب
قنوات وتقارير وا�ضحة .و�ست�سعى الأمانة العامة عند احلاجة �إىل و�ساطة املجل�س يف احلاالت
اال�ستثنائية فقط.

( )4الأدوات:
�سوف ت�ستخدم �أدوات حمددة متعددة الأغرا�ض ،ت�شمل خمتلف الربامج واخلطط واملعلومات
التي ت�ساعد يف تنفيذ املنهجية املو�ضحة �سابق ًا ،التي يتوافر الكثري منها حالي ًا .وال ت�سمح
الطبيعة املتنوعة للإجراءات التي يجب �إنها�ؤها بح�صر �شامل للأدوات يف هذه املذكرة �أو حماولة
حتديدها ،غري �أنه ُحدِّ دت ثالث �أدوات رئي�سة لتعزيز جممل املفهوم:
•قاعدة معلومات ال�شراكة.
•مذكرات تعاون ذات �صيغة �شاملة.
•تدريب امل�شاركني.
 1-4امل�شاركة يف قاعدة معلومات العمل:
منهج الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
يف التعامل مع جهات ال�رشاكة
لتفعيل خطة العمل

مت بناء نظام كامل لتحديد امل�س�ؤوليات بهدف متابعة التقدم يف تفعيل ال�شراكة ،وذلك
با�ستخدام قاعدة معلومات متوافقة مع برنامج (.)Ms Access
ولتجنب �أي احتمال لربجمة معقدة �أو جمع مرهق للمعلومات؛ فالبد من القول م�سبق ًا:
�إن الكثري مما هو مطلوب متوافر يف خطة العمل املوجودة حالي ًا .وال تتعدى العنا�صر املطلوب
�إ�ضافتها �إىل املعلومات ،درجة االحتكاك وبع�ض املعلومات الإدارية.
ويراعى �أن تكون قاعدة املعلومات �سهلة الت�صميم ،و�أن ت�شتمل على اجلداول الآتية:
•جدول للأعمال.
•جدول جلهات ال�شراكة.
•جدول ملوظفي الهيئة (لتحديد �أ�صحاب العالقة ،وممثلي اجلهات وغريهم).
•جدول لإدارات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
•(يقدم امللحق الفني يف نهاية املذكرة احلقول املطلوب تعبئتها يف قاعدة املعلومات).
ويت�ضمن احلد الأدنى من التحليل املراد القيام به ،ما ي�أتي:
•تقارير حـول ال�شـركاء ،وم�ستوى االرتباط ،ودرجـة االحتكاك ،والزمن ،و�صاحب العالقة
وغريهم.
•ا�ستف�سارات ال�شركاء ،ودرجة االرتباط لتحديد �صاحب العالقة واملمثل.
•ا�ستف�سارات ملتابعة مواعيـد الإجناز ،والأفـراد العاملني ،وال�شركاء؛ وذلك بهدف مراقبة
الإجناز.
ومن املهم عدم النظر �إىل اخلطوط العري�ضة ملوا�صفات قاعدة املعلومات هذه على �أنها مهمة
برجمية �ضخمة ،فجميع العنا�صر موجودة ويف مكانها الطبيعي ،كما �أن ت�صميم هذه القاعدة

ي�سري ومبا�شر ،وميكن �إن�شا�ؤه داخلي ًا .ويجب �أن يكون الربط بامل�ستوى نف�سه من الب�ساطة .و�ستكون
املعلومات الإ�ضافية املطلوبة يف معظم الأحوال ،مهمة تنجز مرة واحدة بوا�سطة ممثلي الهيئة،
كما يجب مراجعة درجة االحتكاك عن طريق الإدارة العليا ،ويلزم االنتهاء من كل مهمة من هذه
املهام يف غ�ضون �أيام .وبعد ذلك ،ف�إن كل ما هو مطلوب هو تزويد م�ستمر باملعلومات ،واملراقبة
والرتتيب بني احلني والآخر.
ومبجرد اعتماد الأدوات؛ ف�إن اخلطوة التالية هي �إجراء حتليل كامل جلميع الأن�شطة التي
تت�ضمنها « خطة العمل » والتي يرتبط تنفيذها بجهات �شريكة ،حيث يتم ت�صنيف تلك الن�شاطات
وفق الأ�س�س الآتية:
•م�ستوى الدور الذي �ستقوم الهيئة العامة لل�سياحة والآثار به (م�ستقل� ،أو م�شارك� ،أو داعم).
•م�ستوى االحتكاك (�إن احتاجت العالقة مع �أي من ال�شركاء �إىل م�ستوى �أعلى من م�ستوى
التعامل املعتاد).
•عدد الن�شاطات امل�شرتكة مع كل جهة من ال�شركاء (توقع م�ستوى الن�شاط).
و�سينبثق عن هذا التحليل ،تعيني طريف كل عالقة وممثلي الطرفني فيها.
كما ميكن متابعة التقدم يف تنفيذ خطة العمل ،عن طريق قاعدة املعلومات التي �أعدت
لهذا الغر�ض ،حيث �سيتمكن الأطراف ذوو العالقة من حتديث معلوماتهم حول كل عملية ومدى
تقدمها ،وب�شكل �أهم جتنب االزدواجية واجلهد الزائد والبطء البريوقراطي .كما �سيتم تزويد
الأطراف ذات العالقة ،بتقارير دورية حول اال�ستثناءات ،ل�ضمان حتديث املعلومات حول الو�ضع
الراهن.
 2-4مذكرات التعاون:
تخدم هذه الأداة  -وفق ما �سبق ذكره � -أهداف ال�شفافية والفهم املتبادل والوا�ضح للمهام.
وتندرج يف ت�صنيفها ما بني االتفاقية حول اخلطوط العري�ضة والعقد امللزم.
ويتوافر لدى الإدارة القانونية يف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار مناذج متعددة من مذكرات
التعاون .و�سيكون من الع�سري تعريف هذه املذكرات بدرجة �أكرب من التغطية الرئي�سة واحلد
الأق�صى لها ،حيث يعد �أغلبها على �أ�سا�س تفا�صيل العالقة والت�صرفات مو�ضوع االتفاق .ومع
ذلك ،يجب �أن تبنى مذكرات التعاون على الأ�س�س الآتية:
•حتديد هدف �أو �أهداف كل طرف.
•حتديد حماور التقاء �أهداف كل طرف.
•حتديد الإمكانات املتوفرة لدى كل طرف والتي يحتاجها الطرف الآخر.
•حتديد ما �سيقدمه كل طرف �إىل الطرف الآخر مبوجب هذه املذكرة.
•بيان حدود ملكية و�سرية املعلومات املتبادلة.

ويلحق بكل مذكرات تعاون ،ملحق م�ستقى من قاعدة املعلومات ،حتدد فيه تفا�صيل الإجراءات
واملدد الزمنية واملمثلني وغريهم.
 3-4تدريب امل�شاركني:
(انظر اجلزء (.))3-3

( )5اخلطوات واملدة الزمنية للتنفيذ:
�سيحول هذا اجلزء العنا�صر ال�سابق ذكرها �إىل خطوات تنفيذية ،و�سيحدد الإطار الزمني
الالزم لتنفيذها.
 1-5خطوات العملية:
منهج الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
يف التعامل مع جهات ال�رشاكة
لتفعيل خطة العمل

�سيكون الأ�سلوب امل�ستخدم ذا طابع هرمي؛ وعلى وجه التحديد يجري تق�سيم العمليات �إىل
الأمناط الآتية:
•عمليات كبرية.
•عمليات رئي�سة.
•عمليات ثانوية.
و�سيتم تعريف ال�شركاء باملنهجية والأهداف ،وامللحوظات وامل�شاورات ،والإنهاء (من مهام
الت�سويق) .كما �سيزود ال�شركاء مبخرج مبني لقاعدة املعلومات ،تغطى فيه العنا�صر الآتية:
العمليات الكربى( -الأدوات):
•عملية رئي�سة� :إن�شاء قاعدة معلومات.
•عملية رئي�سة� :إعداد م�سودة ملذكرة التعاون.
•تطوير التدريب.
العمليات الكربى( -التنفيذ الداخلي):
•ال�شعور الذاتي ،امللحوظات وامل�شاورات ،االختتام.
•توزيع التقارير.
•تعيني احلدود وال�سيا�سات.
•حتديد خطة املتابعة واملراقبة.
•العمليات الرئي�سة :التنفيذ الداخلي ،تفوي�ض امل�س�ؤوليات (الأدوار الثالثة) ،التدريب.

العمليات الكربى( -التنفيذ اخلارجي):
•تعريف ال�شركاء باملنهجية والأهداف ،وامللحوظات وامل�شاورات ،والإنهاء (من مهام
الت�سويق).
•تزويد ال�شركاء مبخرج مبني لقاعدة معلومات.
 2-5املدة الزمنية:
تقرتح اخلطة الزمنية الآتية لعمليتي التطوير والتنفيذ:
•موافقة جمل�س الإدارة 12 :نوفمرب 2002م.
•تكوين الأدوات 15 :دي�سمرب 2002م.
•تفعيل الأدوات واملهام وامل�س�ؤوليات 15 :يناير 2003م.
•�إطالق امل�شروع 20 :يناير 2003م.
•�إجناز جميع املذكرات وخطط العمل :ابتدا ًء من  31يناير 2003م.
 3-5منوذج خطوة التنفيذ:
يو�ضح النموذج ( )1-5اخلطوة املقرتحة مع املدة الزمنية لعملية التنفيذ.

ملحق فني
هناك �سببان الختيار قاعدة املعلومات املبنية على برنامج (:)MS Access
•القدرة غري املحدودة تقريب ًا على حتليل البيانات وفق جداول.
•التوافق بني برنامج ( )MS Projectوبرنامج ( )MS Excelلتجنب الأخطاء االزدواجية
يف �إدخال املعلومات.
ويبني اجلدول (م� )1-أدناه احلقول املطلوبة.
جدول (م :)1-ا�ستمارة �إدخال قاعدة املعلومات مع جماالت املعلومات

منهج الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
يف التعامل مع جهات ال�رشاكة
لتفعيل خطة العمل

ويجب ربط قاعدة املعلومات مع �أدوات خطـة عمل برنامج ( )MS Projectاملوجـود حالي ًا،
ومع جداول خطط العمل املعدة على برنامج ( )MS Excelل�ضمان �إدخال مفـرد للمعلومات.
و�سي�ؤمن ذلك رقابة �إدارية وتقارير دورية وا�ستثنائية منا�سبة وا�ستخدام �أدوات م�ألوفة ومعدة
ب�شكل متقن ،عو�ض ًا عن اللجوء �إىل تغيريات �إدارية غري �ضرورية.
�أما العنا�صر الإ�ضافية التي قد ت�ضاف ح�سب الطلب فهي الربط بالربيد الإلكرتوين ومركز
البحوث واملعلومات وال�شبكة الإلكرتونية (الإنرتنت) ،وين�صح ب�إبقاء قاعدة املعلومات يف املحور.
ويو�ضح ال�شكل التايل (م )2-البيئة املحيطة بقاعدة املعلومات.
�شكل (م :)2-خمطط قاعدة املعلومات
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