تقييم أداء المنظمات األھلية
 .الرسالة واألھداف
 .التشريعات •
 .العضوية •
 .الھيئات الحاكمة •
العاملون •
) .التخطيط والمتابعة( •
 .الخدمات والبرامج •
 .المعلوماتية •
 .الموارد المالية •
 .العالقات مع المنظمات الحكومية والدولية
•

•

الرسالـة واألھـــداف
 .تقييم رسالة الجمعية مقارنة مع المتطلبات والحاجات
 .تقييم األھداف والبرامج المنفذة مقارنة مع الرسالة





حجم ونوع البرامج المقدمة مقارنة مع األھداف والفئات
 .المستھدفة



التشريعـــــات
 .نظام الجمعية األساسي ومدى مطابقته لمتطلبات الفئات المستھدفة
) .نظام الجمعية والتمثيل الفعلي لألعضاء )نساء  ،شباب  ،رجال





األنظمة والتعليمات المعمول بھا في الجمعية )نظام العاملين  ،النظام
 .المالي  ،المشتريات  ،شروط العضوية



)شفافية العمل داخل الجمعية )نظام المراقبة واإلشراف والمتابعة والتقييم
.
 .مراجعة النظام األساسي وتعديله بما يتناسب والمتغيرات الحديثة



العالقـــات الخارجيـــة
 .العالقة بين الجمعية والمؤسسات التطوعية األخرى



 .العالقة بين الجمعية والمؤسسات اإلقليمية والدولية



 .العالقة بين الجمعية والمؤسسات الرسمية



الھيئـــات الحاكمــــة
الھيئة اإلدارية :-








مدى معرفة أعضاء الھيئة اإلدارية لدورھم.
كفاءة وتخصصات أعضاء الھيئة اإلدارية.
تناوب أعضاء الھيئات اإلدارية.
التزام األعضاء في حضور اجتماعات الھيئات اإلدارية.
عدد اجتماعات الھيئة اإلدارية السنوي.
مدى مساھمة أعضاء الھيئة اإلدارية في رسم السياسات والتخطيط
والمتابعة والتقييم والدعوى.
مدى مساھمة أعضاء الھيئة اإلدارية في حضور اجتماعات اللجان
الفرعية واللجان المتخصصة .

 :الھيئة العامة













عدد أعضاء الھيئة العامة.
اختيار أعضاء الھيئة العامة.
مدى وعي األعضاء لدورھم في تحقيق أھداف الجمعية.
كفاءة وقدرات األعضاء.
مدى مشاركة األعضاء في فعاليات وبرامج الجمعية.
مدى تفرغ األعضاء للعمل التطوعي.
نسبة األعضاء المنتسبين للجمعية سنويا ً.
نسبة األعضاء المتسربين.
صلة القرابة والعنصرية بين األعضاء.
أسس استقطاب األعضاء الجدد.
خطة التدريب لرفع كفاءة المتطوعين.
األنشطة والبرامج الموضوعة لتعزيز التواصل بين الجمعية وأعضائھا .

المعلوماتيـــة


ھل يتوفر لدى الجمعية أنظمة معلوماتية حديثة تحفظ بھا
معلومات عن أعضائھا وبيانات إحصائية تساعدھا في
التخطيط واالتصال لخدمة أعمالھا.



ھل يتوفر نشرات ومواد إعالمية تعريفية بالجمعية
وبرامجھا ومشاريعھا.



ھل لدى الجمعية ھاتف  ،صندوق بريد  ،بريد الكتروني ،
موقع على االنترنت  ... ،الخ .

العاملون في الجمعية








ھل يتوفر أدوات تقييم للعاملين في الجمعية ؟
ھل كفاءة ومؤھالت العاملين في الجمعية تتالئم والعمل
الموكل إليھم ؟
ھل ھناك نظام شؤون العاملين ؟
ھل ھناك خطة لتدريب العاملين ؟
ھل ھناك وصف وظيفي للعاملين؟
ھل ھناك نظام حوافز تشجيعية للعاملين ؟

التخطيــــــط


ھل يتوفر لدى المنظمة خطة مكتوبة لتحقيق رسالة
المنظمة  ،غاياتھا  ،اھدافھا ؟



ھل البرامج واألنشطة الواردة في الخطة تلبي حاجة
المجتمع الذي تخدمه الجمعية؟



ھل يجري تعديالت على رسالة الجمعية لتتالئم والمتغيرات
الجديدة؟

المــوارد الماليــــة


ھل للمنظمة خطة سنوية لتنمية مواردھا المالية ؟



ھل ھناك مصادر تمويل ثابتة ؟



نوع التمويل )محلي  ،إقليمي  ،دولي) .



نوع المشاريع واالستثمارات العائدة للجمعية التي تساھم في زيادة
عوائد الجمعية.



ھل ھناك موظف متفرغ لتنمية الموارد المالية.



حجم ونوع الموارد المالية والفنية السنوية التي تحصل عليھا
الجمعية من القطاع الخاص  /الحكومي  /االتحاد العام  ... ،الخ .

