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إدارة2
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

الجزء الثالث:
دليل األنشطة للمدرب

في إدارة المشاريع في الجمعيات والمؤسسات األهلية

هـــذا اجلـــزء من الدليل يشـــمل مجيع االنشـــطة اخلاصة باملتـــدرب إضافـــة إىل التوجيهات اخلاصة 

باملدرب واليت ترشـــده لكيفية تنفيذ األنشـــطة بطريقة تضمن مشاركة املتدربني واخلروج بنتائج 

حتسن أداء اجلمعية/املؤسسة األهلية.

الهدف من دليل المدرب الخاص بإدارة المشروعات في الجمعيات والمؤسسات األهلية: 

-  توجيه املدرب لتتم العملية التدريبية بطريقة تشاركية.

-  توجيـــه املـــدرب لتحقيـــق تطبيـــق عملي وخمرجـــات فعلية من واقـــع عمل اجلمعية/املؤسســـة 
األهلية.

-  متكني املدرب من تدريب اجلمعيات/واملؤسسات األهلية على إدارة مشروعات اجلمعية/املؤسسة 
بشـــكل عملي يضمن حتسني أدائها ويســـاعد على نقلها من مســـتوى أدائها احلالي إىل مستوى 
أداء أعلى وفق منهجية دليل " ) تقييم القدرات التنظيمية و املؤسســـية للجمعيات / املؤسســـات 

األهلية(  املعد من قبل وحدة التدريب يف  الصندوق االجتماعي للتنمية  

منهجية التدريب على الدليل:

تعتمـــد منجهيـــة التدريب يف هذا الدليل على حتديد مســـتوى قدرات وأداء  اجلمعية مســـبقًا قبل البدء يف 

التدريـــب“ بناء علـــى دليل تقييم القـــدرات التنظيمية و املؤسســـية للجمعيات واملؤسســـات األهلية”  

والذي يشـــمل أربعة مستويات من األداء/ القدرات، ويهدف إىل متكني اجلمعيات واملؤسسات األهلية 

من حتديد مســـتوى أدائها احلالي ومعرفة نقـــاط قوتها وكيفية تعزيزها ونقاط ضعفها وكيفية 

حتســـينها، حيث ســـيتم الرتكيز على عمل اجلمعية/املؤسســـة األهلية وجماهلا وقدراتها ومستوى 
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أدائها، لتغطية الفجوة بني أدائها احلالي واألداء املطلوب أما بالنسبة  لقدرات األفراد داخل اجلمعية 

نفســـها فســـيتم حتديده مـــع اجلمعية/املؤسســـة الحقًا وذلك حتـــى يتم تكييف مواضيـــع التدريب 

املطروحة بناء على قدرات املشاركني أنفسهم،  ولذلك سيتم مايلي: 

-  إذا صنف مستوى أداء اجلمعية /املؤسسة األهلية  يف املستوى األول فسيتم حتديد متطلبات 
تقوم بها اجلمعية/ املؤسسة ذاتيًا لتتمكن من تلقي التدريب الذي سينقلها للمستوى الثالث 

مباشرة. 

الثاني فسيتم تدريبها مباشرة لتحسني  -  إذا صنف مستوى أداء اجلمعية/املؤسسة يف املستوى 
أدائها ونقلها إىل املستوى الثالث.

-  أما إذا مت تصنيف مستوى أدائها على أنها يف املستوى الثالث فسيتم تدريبها أيضًا مباشرة لتتأهل 
وتتمكن من حتسني أدائها لتصل للمستوى الرابع.

-  اجلمعيات/املؤسسات يف املستوى الرابع ليست مستهدفة ضمن هذه احلقيبة التدريبية.

من خالل التوضيح السابق يتضح أهمية التطبيق العملي يف هذا الدليل التدرييب لتحقيق أهداف التدريب 
والنتائج املرجوة منه ، ولذلك سيتم مايلي:

تناول متطلبات البدء يف التدريب على إدارة املشاريع يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية  أواًل:   •
يف خمتلف املستويات ليتم البدء وفق أسس سليمة ومبا يضمن حتقيق نتائج إجيابية 

للتدريب.

• ثانيًا: تنفيذ التطبيقات العملية خالل التدريب لتحقيق التدريب العملي .

• ثالثًا: حتديد خمرجات التدريب املطلوبة واليت سيتم على أساسها تقييم اجلمعيات/ املؤسسات 
من  خمرجات  على  للحصول  األعلى،  للمستوى  االنتقال  على  قدرتها  ومدى  األهلية 
واقع عملها تساعدها على تطوير العمل يف جمال إدارة املشروعات، لتتمكن من متابعة 

التدريب وتقييمه.

حتديد مستوى اجلمعية /املؤسسة األهلية يف جمال إدارة املشروعات بهدف تقييم    : رابعًا   •
مستوى أدائها احلالي وحتديد املستوى املطلوب االنتقال إليه كنتيجة هلذا التدريب.
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متطلبات البدء في التدريب .

للمستوى  املنظمة  لنقل  التدريب  والثاني يف حال  األول  للمستوى  التدريب  البدء يف  - متطلبات 
الثالث:

دليل  وفق  األهلية  للجمعية/املؤسسة  املؤسسية  و  التنظيمية  القدرات  تقييم    o
"تقييم القدرات املؤسسية "والذي يوضح املستوى احلالي للجمعية/ املؤسسة األهلية 

واملستوى التالي املفرتض أن تنتقل إليه.

التنموي-  العمل  )أساسيات  املشروعات  إدارة  ملادة  السابق  التدريب  على  احلصول   o
أساسيات اإلدارة- اإلدارة املالية( وتنفيذ متطلبات التدريب املطلوبة.

o  كادر إداري ال يقل عن ثالثة أشخاص بدوام ثابت يف اجلمعية.

o  دوام حمدد للجمعية/ املؤسسة األهلية.

o  تطبيق نظام حماسيب سليم.

إدارية ومالية سليمة. o  تقارير 

-  متطلبات البدء يف التدريب للمستوى الثالث يف حال التدريب لنقلها للمستوى الرابع:

القدرات  "تقييم  دليل  وفق  األهلية  املؤسسة  للجمعية/  املؤسسية  القدرات  تقييم   o
املؤسسية " والذي يوضح املستوى احلالي للجمعية/ املؤسسة األهلية واملستوى التالي 

املفرتض أن تنتقل إليه.

التنموي-  العمل  )أساسيات  املشاريع  إدارة  ملادة  السابق  التدريب  على  احلصول   o
أساسيات اإلدارة- اإلدارة املالية( وتنفيذ متطلبات التدريب املطلوبة.

o كادر إداري ال يقل عن ثالثة أشخاص بدوام ثابت يف اجلمعية.

. o دوام حمدد للجمعية/املؤسسة 

o لوائح تنظيمية/ وهيكلية واضحة.

o مشاريع تنموية ال تقل عن ثالثة.

   خصوصية التدريب في الجمعية/المؤسسة األهلية:

قدراتها  إىل  إضافة  اجلمعية  عمل  وطبيعة  مهمة  على  بناء  التدريب  احتياجات  حتديد  يتم 
كجمعية يف هذا اجملال ويتم حتديد التدريب على أساسه، ولكن بالطبع مل يتم حتديد قدرات 
األفراد املشاركني يف التدريب لذلك تبقى هذه النقطة ضمن خصوصية كل مجعية/ مؤسسة 
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أهلية حيث سيتم التعرف على قدرات املشاركني كما يلي: 

ومؤهالتهم  وخلفياتهم  املشاركني  أمساء  املؤسسة   / اجلمعية  من  املدرب  يطلب    o
املواضيع  القبلي، ليتسنى للمدرب معرفة  التقييم  البيانات يف  وميكن أن حتدد تلك 

اليت جيب الرتكيز عليها وإعطائها الوقت الالزم وفق قدرات وخربات املشاركني.

املوضوع  املؤسسة يف   / بقدرات اجلمعية  يتعلق  ما  باالطالع على كل  املدرب  يقوم    o
يتم  مل  ما  ملعرفة  اجلمعية  مسئولي  مقابلة  ثم  ومن  عليه،  التدرب  سيتم  الذي 
معرفته من خالل الوثائق- مؤهالت ومستويات املتدربني العلمية وخرباتهم العملية 
يتمكن  حتى  وذلك  املؤسسة  للجمعية/  املؤسسية  القدرات  تقييم  أثناء  متت  واليت 
مجعية/  لكل  التدريب  وخصوصية  تفاصيل  حتديد  من  اجلمعية  إدارة  مع  املدرب 

مؤسسة.

االجتماعي  والصندوق  املؤسسة  اجلمعية/  بني  اتفاق  وهو  تدريب،  حمضر  عمل    o
للتنمية على بنود حمددة  تشمل التوقيت املناسب للجمعية / املؤسسة حبسب عدد 
الساعات احملددة يف الربنامج، االلتزام مبتطلبات التدريب من آلية وتقييم ..إخل. مما 

يضمن جناح التدريب وحتقيق أثر مباشر على اجلمعية /املؤسسة األهلية.

     آلية التدريب : 

يعتمد هذا الدليل التدرييب آلية التدريب التشاركية حيث تعتمد خربة املشاركني كممارسني 
يف جمال عمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية كأساس للتدريب يف عملية التعلم / التدريب التشاركية 
، لذلك سيتم حتديد اخلربات احلالية للمشاركني أواًل عرب جمموعة من األنشطة ثم عرض اآلليات 
العلمية والعملية املتبعة وأسسها ومبادئها وبناء على خربات املشاركني وإمكاناتهم ليقوموا بتحليل تلك 
اخلربات ومن ثم إعادة تصورها بشكل آخر وفق املبادئ اجلديدة اليت تعلموها أثناء التدريب وبذلك سيتم 
الربط بني ما ميتلكون من خربات وإمكانيات وبني املبادئ واملعارف اجلديدة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم 

يف تأدية مهامهم داخل اجلمعية/ املؤسسة. 

األهلية  واملؤسسات  للجمعيات  التدريب  لعملية  أساسي  مرتكز  اجلماعي  العمل  يعترب  كما    
ألنه يدار بواسطة هيئة إدارية كاملة من املفرتض أن تدير اجلمعية/ املؤسسة بشكل مجاعي،  وبذلك 
التفاعل  أيضًا مسئولني عن  املشاركون مستعدين فقط لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم بل  ال  يكون 
أن تكون قوية ومنتجة وفعالة يف حال  أن اجملموعة ميكن  املشاركني اآلخرين يف اجملموعة حيث  مع 
عملت بشكل تكاملي ألن األداء والنتائج واملخرجات من التعليم والتدريب تكون أكرب يف العمل اجلماعي، 
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وبذلك يكون حتقيق نتائج التدريب وحتسني أداء اجلمعية / املؤسسة مسؤولية اجلميع. 

ولتوضيـــح أكثـــر آلليـــة التدريب اليت ســـيتم العمـــل بها، نوضح لكـــم مناذج التدريـــب واليت مت 
 26th Annual international Human Rights Training Program-( التعرف عليها من خالل
Canadian Human Rights Foundation( والـــذي يوضحها بوجـــود منوذجني أحدهما يعتمد على 

املدرب كأساس للتدريب واآلخر يعتمد على املتدرب وخربته كأساس لعملية التدريب ليتعرف املشارك 
على الفرق بينهما وسبب اعتمادنا النموذج احلالي وهي كما يلي:  

  نماذج تصميم المنهج التدريبي: 

التدريبية ويتضّمن  للربامج  التخطيط  إطار  اللوليب" يستخدم كنموذج تصميم يف  "النموذج 
هذا النموذج كّل ما نعرفه بشأن تعّلم البالغني بطريقة فاعلة ويقّدم هذا النموذج املقرتحات التالية: 

1.	 يبـــدأ التعّلـــم انطالقًا من خربة املتعلمني ومعرفتهم، حيث أن املنهـــج التعليمي املتبع يقوم على 
املتعلِّـــم ويهدف إىل تعزيز احرتام الذات والثقـــة بالنفس وتطوير مفهوم إجيابي وواقعي للذات 

لدى املتعلِّمني.

2.	 بعد تشـــارك اخلربات، حيّلل املشـــاركون هذه اخلربات ويبحثون عن أمناط معّينة )على سبيل 
املثال: ما هي النقاط املشرتكة؟ ما هي األمناط؟(

3.	 ُتضاف معلومات ونظريات جديدة مستقاة من اخلرباء، أو يتّم خلق أفكار جديدة بشكل مجاعي 
إلكمال معرفة املشاركني وخربتهم.

4.	 جيب أن يطّبق املشاركون ما تعّلموه. وعليهم أن ميارسوا مهارات جديدة ويطّوروا  اسرتاتيجيات 
وخطط عمل.

وعملهم  منّظماتهم  إىل  عودتهم  عند  )عــادًة  الحقة  مرحلة  يف  تعّلموه  ما  املشاركون  يطّبق   	.5
اليومي(.

التفكري والتقييم هما جزء من تصميم الربنامج ويطّبقان خالله بشـــكل تلقائي وليس فقط يف  	.6
نهايته.

معرفة  لقيمة  كربى  أهمية  يعطي  أنه  يف  "اخلرباء"   منوذج  عن  اللوليب  النموذج  خيتلف 
التعليم  لتحويل  اخلبري  أو  املعّلم  معرفة  على  أساسي  بشكل  الرتكيز  عن  عوضًا  وخرباتهم  املشاركني 
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يؤّدي  الذي  العمل  على  اللوليب  النموذج  يرّكز  كما  اخلرباء.  منوذج  يف  احلال  هو  كما  للمشاركني، 
الضوء على  أّن منوذج اخلرباء يسّلط  الفهم يف حني  املشاركني على  تباين قدرات  إىل تغيري ما نتيجًة 

املشاركني وحيافظ على الوضع القائم.

)النموذج اللوليب(

)منوذج اخلرباء(

قام بنقل النموذج من املصدر  وترمجته  الدكتورة/ سوسن الرفاعي 
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  التطبيقات العملية:

كما أوضحنا سابقًا بأن التطبيق العملي سيكون أساس عملية التدريب ألننا:

التطبيقات اليت تتم للمستوى املطلوب نقله للثالث: 	-

-  كيفية التخطيط ملشروع وحتديد جدوى املشروع.

-  كيفية تقييم مشروع.

-  كيفية حتويل إدارة املشروعات إىل عمل مؤسسي.

  مخرجات التدريب المطلوبة: 

1-  خمرجات التدريب على إدارة املشروعات املطلوبة من املستوى الذي سيتم نقله للثالث: 

حتديد احتياجات فئة اجلمعية املستهدفة للمشروع.  §

املشروع وخطة تنفيذه. وثيقة مشروع تشمل حتديد   §

2-  خمرجات التدريب املطلوبة من املستوى الذي سيتم نقله للمستوى الرابع:

املشروعات.  دراسة جدوى متهيدية ألحد   §

املشروع وخطة تنفيذه. وثيقة مشروع تشمل حتديد   §

خطة مراقبة وتقييم للمشروع.  §
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9
إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

      آليـة التقيـيم:

يتم التقييم على أساس مدى حتقيق أهداف التدريب يف جمال إدارة املشروعات واملوضحة يف 
الدليل سواء األهداف اآلنية أو األهداف بعيدة املدى، ومدى حتسن أداء اجلمعية وقدرات العاملني 

فيها،  وقدرتهم على الوصول ملستوى أداء أعلى، ويكون التقييم على جزءين كما يلي: 

-1   تقييم مباشر وينقسم إىل: 

للمتدربني  احلالي  املستوى  قياس  من  املدرب  ميكن  الدورة  قبل  ويكون  مسبق  § تقييم 
ناحية أخرى  ناحية ومن  الرتكيز عليها من  ليتم  الفجوات بدقة  وقدراتهم لتحديد 
متكن املتدرب من حتديد الفجوة وبالتالي كل متدرب يركز على الفجوة اليت لديه.

تقييمًا  ويكون   )  )1( رقم  )ملحق  التقييم  استمارة  عرب  للدورة  مباشر  الحق  § وتقييم 
للجانب النظري وما أجنز من تطبيقات عملية.

2–  تقييم الحق أو مرحلي: 

مع  عليها  االتفاق  يتم  أشهر   6 مبدة  التدريب  فرتة   بعد  مرحلي  تقييم  سيتم   §
يتم  حيث  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  قبل  من  التدريب،  حمضر  يف  اجلمعية 
الذاتي  القدرات  تقييم  استمارة  عرب  األداء  حتسن  ومدى  العملي  للجانب  التقييم 
أثناء  املدرب  طلبها  اليت  املتطلبات  وجود  إىل  إضافة  األهلية،  واملؤسسات  للجمعيات 
التدريب والتكليفات اخلاصة باجلمعية واملوضحة يف الدليل. ويتم عن طريق إدارة 
اجلمعية يف حتديد مدى انعكاس التدريب على حتسني نوعية العمل، وبإشراك عدد 

من  املستفيدين من اجلمعية ملعرفة كيفية تطوير العمل من وجهة نظرهم. 

)التقييم املسبق والالحق مرفق بالدليل( 
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إدارة10
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

توصيات عامة للمدرب:
اعدت هذه االدلة بناء على احتياجات اجلمعيات واملؤسسات بشكل عام، لذلك جيب على املدرب أن حيدد االحتياجات  	-

التدريبية على املستوى الفردي لكوادر اجلمعيه قبل بدء التدريب مباشره.
النهائيه مع  املخرجات املتوقعة من التدريب جيب أن تنفذ خالل الدوره ويرفق نسخه أوليه من مسودتها  	-

تقرير التدريب.
جيب على املدرب االطالع على تقرير” حتديد القدرات املؤسسيه للجمعيه/ املؤسسه” قبل بدء التدريب والتحقق من  	-

توفر “متطلبات البدء يف التدريب” بناء على املستوى احلالي ألداء اجلمعيه/ املؤسسه.
-	  اعتمد تصميم هذه االدله على  خربة املشاركني وجتاربهم السابقة كأساس لبدء التدريب، لذلك جيب عليك 
أن تبدأ مبا لديهم يف كل موضوع )حيث جيب أن تطلع على خططهم السابقه- اهليكل التنظيمي- طريقتهم يف 

إدارة املشاريع ....اخل(  ليتم تقييمه ومن ثم العمل على حتسينه خالل الدوره.
مجيع االنشطه مت إعدادها من قبل فريق من املختصني وقد مت تطبيقها أكثر من مره وعلى أساسه مت اختيار  	-
استبداهلا  ميكن  ال  اليت  وهي  الزامية  انشطه  إىل  االنشطه  تقسيم  مت  كما  وفعاليه،  مالئمه  االكثر  االنشطه 
اختيارية  اخرى  االنسب للحصول على خمرجات عمليه، وأنشطه  الطريق  املدرب ألنها  اخرى من قبل  بأنشطه 
)اليت حتتها خط( وهي اليت ميكن للمدرب تغيري طريقه النشاط فقط مع عدم تغيري أو أهمال املوضوع وذلك 

حبسب طبيعه املشاركني إن لزم األمر،وعليه نأمل من املدرب االلتزام بذلك. 
بشكل عام جيب عليك كمدرب أن:  	-

تكون على إطالع كامل باملادة التدريبية ومستوعب بشكل كامل للمفاهيم واخلطوات العملية املوضحه  	-
فيها. 

تتبع التعليمات املوجودة يف األدلة وتشجع املشاركني على اتباعها. 	-
ميكنك تغيري وقت التمارين بناء على حتديدك لقدرات املشاركني وبالتالي الوقت الالزم لكل موضوع من  	-

املواضيع التدريبيه.
للمشاركني  الفرصه  إتاحة  اجليد  فمن  لذلك  املالحظات”  “دفرت  عن  بدل  استخدامه  مت  االنشطه  دليل  	-

للكتابة عليه ، ولكن عليك املوازنة بني التدريب واملشاركة وبني الكتابه على الدليل من قبل املشاركني.   
تستخدم التقييم املعريف قبل وبعد الدورة لتتمكن من قياس االستيعاب والفهم للدليل. 	-

حتدد توقعات املشاركني من الدورة وتقارنها باألهداف وتناقشها معهم. 	-
تتأكد يف نهاية الدورة أنها حققت أهدافها . 	-

حتضر جيداً للدورة وتكن مستعداً وأدواتك جاهزة. 	-
تستخدم املواد التدريبية حبرص. 	-

تكتسب احلس تنموي إلكساب املشاركني ذلك يف كل دورة.  	-
ميكنك استخدام االنشطه الرتفيهيه اهلادفه املرتبطه مبواضيع التدريب من دليل “تدريب املدربني”  	-

تتذكر مستويات املعرفة وتربطها دائمًا بالتدريب: 	-
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

أنشطة لبدء التدريب



إدارة12
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

1-  التعارف: 
مبا أن املتدربني يعملون يف مجعية /مؤسسة واحدة فبالتالي ال بد أن يكون التعريف أعمق من 
وبالتالي فما حنن حباجة  البعض  ذلك عن بعضكم  تعرفون  بالضرورة  والوظيفة ألنكم  االسم 

إليه هو تعميق التعارف من خالل النشاط التالي:

نشاط )أ( : 

عرف نفسك للمشاركني عن طريق اإلجابة عن االسئلة التالية:

املدرب( العمل )ليتعرف عليكم  •  االسم والعمل يف اجلمعية وسنوات 

املشاركني بشيء ال  أحد منهم يعرفه عنك. •  عليك أن خترب 

تعليمات للمدرب:
-	 تذكر أن توضح للمشاركني: 

التدريبية ومكوناتها. o  أهداف احلقيبة 

التدريبية. o  مراحل إعداد احلقيبة 

التدريب. o  منهجية وآلية 

التدريب. املتوقعة من  o  املخرجات 
ال تنس القيام بعملية التقييم املسبق قبل بدء التدريب.

30 دقيقة

 تعليمات للمدرب:
-  قم بعرض النشاط وخطواته.

-  التأكد من أن اجلميع يقوم بتنفيذ النشاط.
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

2-  التوقعات واألهداف :

نشاط )ب(:

سيتم من خالل هذا النشاط التعرف على توقعاتكم من الدورة ومن ثم عرض أهداف الدورة 
عليكم حملاولة التوفيق بني توقعاتكم من الدورة واألهداف اخلاصة بالدورة ما أمكن ذلك، إضافة إىل 

توضيح أهداف الدورة حيث أن أساس جناح الدورة هو مدى حتقيقها ألهدافها.

عمل فردي: أكتب توقعاتك من الدورة يف كرت وقم بتعليقه على اللوح ومن ثم   -
استمع للمدرب برتكيز عند توضيحه ألهداف الدورة.

حوار جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول التوقعات من الدورة التدريببة   -
ومقارنتها باألهداف.

20 دقيقة

 تعليمات للمدرب:
-  اطلب من املشاركني القيام بكتابة التوقعات يف كرت.

-  اطلب من املشاركني تعليق الكروت بعد االنتهاء من الكتابة.

-  اطلب من املشاركني مناقشة التوقعات.

-  اعرض أهداف الدورة وقارنها بتوقعات املشاركني.

-  أشر إىل أهمية أن تظل ورقة التوقعات معلقة على احلائط حتى نهاية التدريب

-  وضح هلم أنه ميكنهم كتابة تلك التوقعات يف دليل املتدرب يف وقت الحق .

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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إدارة14
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

-3 مساهمة المشاركين في تحقيق أهداف الدورة:  
إن أي دورة تدريبية ال بد أن تواجه بعض الصعوبات واملعوقات اليت تقلل من فائدة التدريب 
جناح  أن  على  االتفاق  مت  أنه  ومبا  املشاركني،  التزام  على  الدورة  على  تأثريها  مدى  يعتمد  و 
أنفسهم حتديد مساهمتهم  املشاركني  نتائج جيدة مسؤولية اجلميع، فعلى  التدريب وحتقيق 
اليت  تساعدهم على حتقيق أقصى نتيجة  إجيابية ممكنة لعملية التدريب، وتلك املساهمة تنفذ 

أثناء وبعد التدريب.

 نشاط )ج( :

ستقوم من خالل هذا النشاط بتحديد مساهمتكم يف حتقيق أهداف الدورة أثناء وبعد التدريب،  
وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

عمل فردي:  فكر ما هي مساهمتك الفردية يف تقليل املعوقات اليت ميكن أن تواجه   •
الدورة وتقلل من الفعالية واملشاركة أثناء الدورة، وحتد من  حتقيق اهلدف من الدورة 

بعد التدريب.

حوار جماعي:  شارك اجملموعة يف حتديد  مساهمتكم يف حتقيق أهداف الدورة    •
لضمان  حتقيق نتائج التدريب، متكنكم من اخلروج بقيمة كاملة وحقيقية للتدريب 

أثناء وبعد الدورة. 
اكتب القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول:  •

القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول اكتب   •

15 دقيقة

 

................................................................................................

...............................................................................................
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...............................................................................................
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...............................................................................................
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

4- المعارف والمهارات الفردية:  

 نشاط )د( :

ستتعر ف من خالل هذا النشاط على املعارف واملهارات الفردية املطلوبة من إدارة اجلمعيات أو 
املؤسسات األهلية: 

عمل فردي:  أجب على كافة األسئلة الواردة يف استمارة التقييم املسبق مع            •
األخذ باالعتبار ربطها بإدارة املشروعات يف مجعيتك/مؤسستك ما أمكن ذلك.

5- مستوى أداء الجمعية/المؤسسة األهلية في مجال إدارة المشروعات:  

 نشاط )هـ( :

إدارة  جمال  يف  مجعيتكم/مؤسستكم  مستوى  حتديد  من  النشاط  هذا  خالل  من  ستتمكنون 
املشروعات وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد كما يلي: 

عمل جماعي:  شارك جمموعتك يف النقاش لتحديد مستوى مجعيتكم أو        •
مؤسستكم يف جمال إدارة املشروعات ثم قم بعرض ما توصلت إليه جمموعتك على 

اجملموعات األخرى.

 تعليمات للمدرب:

-  وضح للمشاركني أهمية مساهمتهم واليت تعترب قواعد عمل وإرشادات لكل من 
املدربني واملشاركني.

القواعد تسمح باحلصول على ديناميكيات فعالة للفريق كما  -  تذكر أن تلك 
ميكن من خالل حتديد قواعد العمل إنشاء مبادئ االحرتام املتبادل ضمن الفريق 
خلفيتهم،  النظرعن  بغض  كافة  الفريق  أعضاء  على  املبادئ  هذه  وتنطبق 
وميكن أن تستخدم ملعاجلة التدرج اهلرمي الذي قد مينع بعض أعضاء الفريق 

من التحدث أو االستماع.
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20 دقيقة

 تعليمات للمدرب:
- راجع خمرجات تقييم قدرات اجلمعية/املؤسسة الذي مت سابقًا واربطه باملستوى 

الذي يفرتض الوصول اليه كنتيجة هلذا التدريب.

40 دقيقة
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إدارة16
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

جلمعيات وما يتعلق به
جمال إدارة  املشروعات يف ا

جلمعيات /املؤسسات األهلية يف اليمن يف 
ض ملستويات ا

 عر
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

جلمعيات وما يتعلق به
جمال إدارة  املشروعات يف ا

جلمعيات /املؤسسات األهلية يف اليمن يف 
ض ملستويات ا

تابع - : عر
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إدارة18
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

ملخص للمشارك

عزيزي املشارك ميكنك تلخيص ما استوعبته يف الوحدة السابقة فيما يلي:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أدائك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أدائك الفعلي(

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

الوحدة األولى
مفاهيم إدارة المشروع



إدارة20
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

أهداف الوحدة األولى :

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين معرفة بـ :

1(  معنى إدارة املشاريع وأهميته و مبادئه.

2(  أنواع املشاريع يف اجلمعيات/املؤسسات األهلية.

التقنيات المستخدمة في التدريب:

-  عصف ذهين 

-  حوار مجاعي

-  عمل جمموعات

االحتياجات التدريبية:

-  أقالم 

-  سبورة

-  داتا شو )جهاز عرض( 
وع

شر
الم

رة 
إدا

م 
هي

مفا
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

وع
شر

الم
رة 

إدا
م 

هي
مفا

تعريف المشروع :   

نشاط )1(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على معنى املشروع وسوف يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء كمـا يلي:  

عمل مجموعات : شارك اجملموعة يف وضع  تعريف للمشروع واكتبه فيما يلي:    -

عمل مجموعات: شارك اجملموعة يف حتديد الفرق بني املشروع و الربنامج والنشاط مع   -
إعطاء أمثلة من واقع مجعيتك؟

عرض للمجموعات: على كل جمموعة أن تقوم بعرض ما مت  عمله يف اجلزئني السابقني.  -

ھوالمشرو ...........................................................................................................:ع

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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 تعليمات للمدرب:
- قّسم املشاركني إىل جمموعات )حسب عدد املشاركني، كل جمموعة تتكون من 5-6 أفراد(.

- اطلب من املشاركني عمل تعريف للمشروع و تدوينه يف دليل أنشطة املشاركني.

- اطلب منهم بعد ذلك حتديد الفرق بني املشروع و الربنامج و النشاط مع وضع أمثلة من 
واقع العمل، و يتم تدوينها يف دليل أنشطة املشاركني.

- اطلب من كل جمموعة عرض خالصة ما مت االتفاق عليه، وال داعي لتعليق اجملموعات  األخرى.

- ذّكر  املشاركني للرجوع للخلفية النظرية لالطالع على التعريفات الحقًا.

20 دقيقة
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إدارة22
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

 إدارة المشروعات    

 نشاط  )2(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على  أهم مبادئ إدارة املشروع  وسوف يتكون هذا النشاط من جزئني :

- حوار جماعي: أجب على السؤال اآلتي: ما هو الفرق بني إدارة املنظمة و إدارة املشروع؟ 

- عمل ثنائي:  شارك زميلك يف التعرف على مبادئ إدارة املشروع واستنتاج أهميتها       
ومن ثم اخرت  إحدى هذه املبادئ ملناقشته مع اجملموعة.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ
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- حوار جماعي : حددوا ما مدى انطباق هذه املبادئ على أحد مشروعات مجعيتكم.

  



 تعليمات للمدرب:

§  اطلب من املشاركني ذكر الفرق بني إدارة املنظمة و إدارة املشروع.

أنشطة  دليل  يف  وتدوينها  وأهميتها،  املشاريع  مبادئ  ذكر  ثنائي،  كل  من  اطلب    §
املشاركني.

§  اطلب من كل ثنائي اختيار احدى هذه املبادئ واستعراض أهميتها.

عليه  كاملة  تغطيتها  عدم  حالة  ويف  تغطيتها،  مت  املبادئ  مجيع  أن  من  التأكد   §
استكماهلا.

§ اطلب من املشاركني ذكر أحد مشاريع اجلمعية، وحتديد مدى انطباق املبادئ عليه.

10 دقائق
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إدارة24
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

إدارة المشاريع المعتمدة على النتائج:

نشاط )3(:

يف  األداء  لتحسني  النتائج   على  املعتمدة  املشاريع  إدارة  أهمية  معرفة  من  النشاط  هذا  يف  ستتمكن 
مجعيتك وحتسني وضع فئتها املستهدفة  وسوف يتكون هذا النشاط من 5 أجزاء كما يلي:  

-  حوار جماعي: من خالل خربتك أجب عن األسئلة التالية: ماذا نعين بالنتائج؟             
ما هي اإلدارة املعتمدة على النتائج؟  

-  حوار جماعي: شارك املدرب يف النقاش حول مكونات املشروع واملدخالت           
واملخرجات والعائدات واآلثار للمشاريع كما هو موضح فى الشكل التالي: 

5 دقائق

10 دقائق
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المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ
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-  عمل مجموعات: اسرتشاداً بالشكل املوضح أعاله واملناقشة اليت متت سابقًا مع املدرب 
شارك جمموعتك يف حتديد مدخالت وخمرجات وعائدات وآثار أحد مشاريع مجعيتك/

مؤسستك كما يلي:

- حوار جماعي للمجموعات: ما أهمية إدارة املشروعات املعتمدة على النتائج ؟

-  عرض مجموعات: على كل جمموعة عرض املثال ومناقشته مع املشاركني. 

 تعليمات للمدرب:

-  يضع املدرب سؤااًل للمشاركني حول مكونات املشروع من وجهة نظرهم.

-  إدارة احلوار وعرض املثال املدرج يف الدليل، ويتم مناقشته مع  املشاركني.

10 دقائق

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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..........................................................................................................

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5 دقائق

       

 

15 دقيقة
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إدارة26
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

 أنواع المشاريع: 

نشاط )4( :

هذا  يتكون  وسوف  األهلية  اجلمعيات/املؤسسات  يف  املشاريع  أنواع  على:  النشاط   هذا  يف  ستتعرف   
النشاط من جزئني كما يلي:                                                      

- عصف ذهني جماعي: ما هي أنواع املشاريع ؟ 

حوار جماعى : شارك اجملموعة يف النقاش حول كيفية حتويل املشاريع اخلريية إىل   -
مشاريع تنموية  وكيف ميكن حتويل جزء منها ملشاريع مناصرة.

20 دقيقة

وع
شر

الم
رة 

إدا
م 

هي
مفا

 تعليمات للمدرب:
-  قسم املشاركني إىل جمموعات ) من 5- 6 أفراد يف اجملموعة الواحدة(. 

-  اطلب من كل جمموعة ذكر أحد مشاريع اجلمعية بهدف حتديد املدخالت واملخرجات 
والعائدات واألثر للمشروع املختار.

-  تأكد من  أن مجيع اجملموعات تناقش مشروعات خمتلفة، على أن يتم كتابة عناوين 
املشروعات على اللوحة.

-  مر على اجملموعات للتأكد من سري تنفيذ النشاط.
-  وزع على اجملموعات )أقالم ... أوراق ... الصق (لكتابة املثال و األهمية.

-  اطلب من كل جمموعة استعراض ما مت إجنازه .
-  استمع للعرض وضع املالحظات يف النهاية.

-  اطلب  بعد ذلك ذكر أهمية إدارة املشاريع املعتمدة على النتائج.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ
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واملناصرة  والتنموية  اخلريية  مشاريعها  حتدد  أن  اجلمعية  على 
وكيفية حتويل املشاريع اخلريية إىل تنموية و مناصرة.

مسؤولية إعداد المشاريع: 

نشاط )5(: 

ستتعرف يف هذا النشاط على مسؤولية إعداد املشاريع واختالفها من مجعية ألخرى وسوف يتكون 
هذا النشاط من جزء واحد كما يلي:                                                      

 تعليمات للمدرب:

-  ضع السؤال على املشاركني. ما هي أنواع املشروعات؟

-  استعرض  مثال عن مشروع ) الزواج اجلماعي ( و كيف مت حتويله إىل مشروع تنموي ... 
وذلك عندما ال يتم تزويج إال من لديه عمل ،ويدعم مبناصرة لتخفيض املهور ومكافحة 

املبالغة يف األعراس. 

-  اطلب من املشاركني ذكر مشروعني للجمعية .

-  اطلب من املشاركني حتويل املشروعني إىل مشروعني تنمويني ) كما هو يف اجلدول (.

تكليف خاص 
باجلمعية

24
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إدارة28
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

حوار جماعي: شارك اجملموعة واملدرب يف النقاش حول مسؤولية إعداد املشاريع يف   -
مجعيتكم .

حتديد طريقة معينة لتحديد مسؤولية إعداد املشاريع وتوثيقها يف 
الالئحة الداخلية للجمعية.

مراحل حياة المشروع

نشاط )6( : 

النشاط من جزء واحد  املشروع بشكل عام  وسوف يتكون هذا  النشاط  على مراحل  ستتعرف يف هذا 
كما يلي:

وع
شر

الم
رة 

إدا
م 

هي
مفا

 تعليمات للمدرب:

-  ناقش املشاركني حول مسئولية إعداد املشروعات يف اجلمعية.

-  ذّكر املشاركني بالتكليف اخلاص باجلمعية.

تكليف خاص 
باجلمعية

10 دقائق
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20 دقيقة
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المشروع نھایة المشرو عتنفیذ المشروع تخطیط المشروعتحدید

الوقـــــــــــت

النش مستوى
ـــــــــــ

اط

وتقییم متابعة

  إنهاء المشروع                            تنفيذ المشروع           تخطيط المشروع           تحديد المشروع
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ
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-  عمل فردي :  من خالل خربتك أجب على األسئلة التالية:

-  ماهي املرحلة اليت تتطلب وقتًا وجهداً أكثر؟ وملاذا؟

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

-  ماهي املرحلة اليت تتطلب تركيزاً  أكثر ودراسة ومتعنًا أكثر؟ وملاذا؟

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

-  مالفرق بني مرحلة حتديد املشروع ومرحلة ختطيط املشروع؟

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

................................................................................................................................................................................ 	o
..........................................

)يف حالة عدم معرفتك اإلجابة ميكنك االنتظار إىل أن تصل إىل املرحلة اليت يتم فيها التدريب على 
مراحل املشروع ومن ثم اإلجابة عليها(
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إدارة30
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

مرجعية نظرية مختصرة
إىل  للتوصل  األنشطة مت تصميمها  املشروع: هو عمل خمطط يتضمن جمموعة من 
مالمح  يشمل  املشروع  حمدد.  وتوقيت  وإطار  معينة  موازنة  حدود  يف  حمددة  نتائج 
– خطة تنظيمية- موارد مستقلة وحمددة-  أساسية تتمثل يف:  بداية ونهاية حمددة 

عمل مجاعي- أهداف حمددة.

مبادئ إدارة المشروعات:

-  البد أن تكون موازنة املشروع مستقلة عن بقية أنشطة املنظمة لضمان فعالية حتقيق أهدافه 
وخمرجاته ولتشجيع اجلهات املاحنة الراغبة فى دعم مشروع حمدد وليس مجيع األنشطة 

للمنظمة. 

-  البد أن تكون أهداف املشروع وخمرجاته مرتبطة برؤية املنظمة ويساعد يف حتقيق أهدافها 
العامة. 

-  عند إدارة املشاريع جيب الرتكيز على  نتيجة املشروع حيث وأن جناح املشروع حيدد جبودة 
املخرجات املباشرة واألثر طويل األمد. 

-  تعتمد بشكل كبري على املتابعة والتقييم لقياس حتقيق أهداف املشروع ونتائجه املرجوة.

-  تتميز باخلصوصية فاملشروعات غالبًا فريدة يف أهدافها اخلاصة.

-  املشروعات هلا بداية ونهاية حمددة. 

المشروعات المعتمدة على النتائج:  

-  هي الرتكيز على النتيجة واملخرجات للمشروعات أكثر من الرتكيز على املدخالت 
و األنشطة. 

النتائج  التنفيذية وخدماتها ومنتجاتها حتقق  أن عملياتها  اليت تضمن  اإلدارة  -  هي 
املرغوب فيها عند بداية تصميم املشروع.

-  اإلدارة املعتمدة على النتائج ال تركز على األداء و الفاعلية بقدر ما تركز على مدى 
حتقيق النتيجة املرجوة.

وع
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إدا
م 

هي
مفا
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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إدارة32
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات
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إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

الوحدة الثانية
تحديد المشروع



إدارة34
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

أهداف الوحدة الثانية:  

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين:

1( معرفة مبعنى خطوات حتديد املشروع.

2( قدرة على حتديد مشاريعهم بطرق علمية سليمة.

3( قدرة على حتديد مشاريعهم حبسب جدوى املشروع وأهميته للفئة املستفيدة وتوثيق 
خطوات  حتديد املشروع يف وثيقة املشروع.

التقنيات التدريبية المستخدمة:

عصف ذهين. 	-

عمل جمموعات. 	-

نقاش مجاعي. 	-

االحتياجات التدريبية:

فليب شارت. 	-

أقالم سبورة. 	-

-  كروت.

تتضمن مراحل تحديد المشروع: 

-  نشأة الفكرة.

-  حتليل و حتديد الوضع.

-  اختيار املشروع األنسب.

-  دراسة اجلدوى التمهيدية.

وع
شر

الم
يد 

حد
ت
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المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ
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ت

أواًل: نشأة الفكرة: 

نشاط )7(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على نشأة الفكرة وسيتكون هذا النشاط من 3 أجزاء هي: 

حوار جماعي:  إلجابة السؤال: من أين تأتى أفكار املشاريع؟  -

- عمل مجموعات: اخرت أحد مشاريع اجلمعية وحدد كيف نشأت الفكرة.ثم مناقشتها 
مع املدرب وبقية اجملموعات.

-عمل مجموعات:  شارك جمموعتك يف توصيف املشروع املذكور يف التمرين السابق 
واشرحها بأكرب تفصيل ممكن... و ال نعنى هنا اسم املشروع بقدر ما نعين بشرح الفكرة ؟







5  دقائق

10 دقائق

15 دقيقة

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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-عمل مجموعات:كل جمموعة ختتار فكرة ملشروع ما ومن ثم تقوم بتوصيف الفكرة

 

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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30 دقيقة  تعليمات للمدرب:
-  على املدرب تقسيم املشاركني إىل جمموعات )من هنا تبدأ مرحلة تكوين مقرتح مشروع لكل 
جمموعة(، لن يتم تغيري أفراد اجملموعة...  ستظل كل جمموعة معًا حتى نهاية إعداد  مقرتح 

املشروع(.
-  اطلب من كل جمموعة اختيار فكرة ملشروع ومن ثم توصيفها.

-  يتم تدوين ذلك يف دليل أنشطة املشاركني.
ان  التخطيط للمشاريع حيث  - وضح للمشاركني بإن للمنظمات غري احلكومية خصوصية يف 
هناك فرتةزمنية بني إعداد وثيقة املشروع وتقدميها للمانح وقبوله هلا حيث انه غالبًا ما تتغري 

الظروف احمليطة باملشروع خالل هذه الفرته أو قد يتم التغيري بناء على طلب املانح. 

وع
شر

الم
يد 

حد
ت

 تعليمات للمدرب:
-  وجه املشاركني  لإلجابة على السؤال: من أين تأتي أفكار املشاريع؟

-  قسم املشاركني إىل جمموعات، واطلب من كل جمموعة حتديد أحد املشاريع ملناقشة 
كيف أتت  فكرة املشروع.

-  تأكد أن كل جمموعة تناقش مشروعًا خمتلفًا.
-  مر على اجملموعات و تأكد من سري تنفيذ النشاط.

-  اطلب من كل جمموعة بعد ذلك  عرض ما لديها، ومناقشته مع بقية اجملموعات.
-  وّضح للمشاركني معنى توصيف الفكرة.

-  اطلب من كل جمموعة  الرجوع للمشروع السابق ووضع وصف لفكرة املشروع.
-  اسأل املشاركني عن أهمية توصيف الفكرة.

-  خلص ما طرح.
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ثانيًا: تحليل الوضع: 

خطوات تحليل الوضع: 
1(  تقييم االحتياجات.

2(  حتليل املشكلة )شجرة املشكالت(.
3(  حتليل األهداف )شجرة األهداف(.

4(  حتليل املعنيني باألمر.

1-  تقييم االحتياجات: 

نشاط )8(: 

ستتعرف يف هذا النشاط على معنى وأهمية وخطوات وأدوات تقييم االحتياجات، و يتكون من جزئني: 

- عمــــل جماعي:  اذهـــب إىل أحد أركان قاعة التدريب واليت يوجد بها لوحة حتتوي على 
ورقـــة حائطيـــة يف كل ركـــن مـــن أركان غرفة التدريـــب، وكل منها حتتـــوى على أحد 

األسئلة التالية:

- ماذا نعين بتقييم االحتياجات؟ 

- ملاذا نقوم بعملية تقييم االحتياجات؟

- ما هي خطوات تقييم االحتياجات؟

- ما هي أدوات مجع املعلومات فى تقييم االحتياجات؟

- شارك املتطوع املسئول وزمالئك املوجودين يف نفس الركن يف نقاش تلك األسئلة مع 
زمالئك املوجودين يف نفس املركز 	  

-عرض مجموعات: سيقوم كل متطوع  يف كل ركن بعرض نتائج العصف الذهين 
ومناقشته مع كل املشاركني واملدرب.

25 دقيقة

20 دقيقة

 تعليمات للمدرب:
-  مت جتهيز 4 أوراق حائطية مسبقًا مكتوب عليها األسئلة وقم بتعليقها يف أركان الغرفة.

-  يبحث املدرب على أربعة متطوعني من املشاركني.
-  اطلب من كل متطوع التوجه ألحد أركان غرفة التدريب، وقراءة السؤال.

- اطلب من املشاركني التوجه إىل األركان إلجراء عملية العصف الذهين حول األسئلة.
- اطلب بعد ذلك من كل متطوع استعراض مامت االتفاق عليه ومناقشته مع املشاركني واملدرب.
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نشاط )9(: 

 سيتمكن املشارك من رؤية ممارسة اآلخرين لتقييم االحتياج و استخراج دروس مستفادة منها وتتكون 
من جزء واحد: 

حوار جماعي: اقراء احلالة التالية وأجب على األسئلة اليت سيطرحها املدرب على   -
اجملموعة:  

أسئلة للمناقشة:

-  أين تكمن املشكلة؟

-  ماذا ترتب على املشكلة؟

-  ما هو الوضع األمثل من وجهة نظرك "كيف ميكن أن تتصرف اجلمعية لتقييم االحتياج"؟

-  هل واجهت مجعيتكم مثل هذا املوقف من قبل ؟ و كيف تصرفت ؟

نشاط )10(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من  تقييم االحتياج لفكرة املشروع اخلاصة مبجموعتك ويتكون من 
جزء واحد: 

عمل مجموعات:  شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها بعمل خطة تقييم االحتياج   -
ملشروعات املشاركني اخلاصة وحبسب اخلطوات التالية:

يف  األهلية  النسوية  للجمعيات  القدرات  بناء  حول  ملشروع  مقرتحًا  اجلمعيات  إحدى  أعدت 
حمافظة مأرب، و أثناء التنفيذ والبدء بإجراء حتديد االحتياجات... وجدت أن عدد اجلمعيات 
النسوية يف مأرب قليل جدًا، وأن معظم هذه اجلمعيات تدار من قبل الرجال، وهؤالء يدعون 

أنهم ميلكون قطاع نسوي ضمن مجعيتهم ... ولكن الواقع أنه ال توجد قطاعات نسوية ...

بعد ذلك  اضطرت اجلمعية اليت أعدت املقرتح إىل استهداف عدد من اجلمعيات اليت تدار من 
قبل الرجال... ليتم إدراجها ضمن الربنامج التدرييب !!!!!!

20 دقيقة

20 دقيقة

وع
شر

الم
يد 

حد
ت
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- تنفيذ خطة التقييم ووضع خالصة للتوصيات حبسب نتائج التقييم.

   

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 



 

 

تكليف خاص 
باجلمعية

 تعليمات للمدرب:

خطة  بإعداد  والقيام  بها،  اخلاصة  املشروع  فكرة  إىل  العودة  جمموعة  كل  من  اطلب    -
لتقييم االحتياجات وفقًا للجدول املدرج.

-  تأكد من سري عملية تنفيذ النشاط باملرور على كل جمموعة.

-  ساعد اجملموعات يف اختيار أدوات بسيطة  لتقييم االحتياجات.

-  قم بالتأكيد على ضرورة تنفيذ التكليف اخلاص باجلمعية.
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-2  تحليل المشكلة )شجرة المشاكل(: 

نشاط)11(: 

والذي  املشاكل  باستخدام شجرة  املشكلة  خطوات حتليل  تطبيق  النشاط ستتمكن من  يف هذا 
يتكون من ثالث خطوات: 

ا( اخلطوة األوىل: هي عصف ذهين بكل املشاكل اليت تتعلق بقضية معينة:

- عصف ذهني جماعي: على املشاركني القيام بعملية عصف ذهين لكل املشاكل 
املتعلقة بـ: " تعليم الفتاة".

- عمل مجموعات: على كل جمموعة أن تقوم بعملية العصف الذهين لكل املشاكل 
املتعلقة بفكرة مشروعاتهم اخلاصة.  

- عرض مجموعات: على كل جمموعة عرض نتائج العصف الذهين والتعليق عليها من 
مجيع املشاركني واملدرب.  

ب( اخلطوة الثانية: هي اختيار املشكلة احملورية: 

- حوار جماعي: على املشاركني واملدرب اختيار املشكلة احملورية )األساسية ، الرئيسية( 
من نتائج العصف الذهين السابق ملوضوع "تعليم الفتاة". 

- عمل مجموعات: على كل جمموعة أن ختتار املشكلة احملورية ملشروعها اخلاص.

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من املشاركني عمل عصف ذهين ملشكلة  تسرب الفتيات من التعليم.
-  قم بتسجيل هذه املشاكل على الورقة.

-  اطلب بعد ذلك من اجملموعات الرجوع ملشاريعهم، ويتم عمل عصف ذهين للمشكلة.
-  اطلب من كل جمموعة عرض نتائج العصف الذهين، ويتم التعليق على كل جمموعة 

من قبل املشاركني.
وع

شر
الم

يد 
حد

ت

50  دقيقة

10  دقائق

20  دقيقة

20  دقيقة

15 دقيقة

20  دقيقة

35



41
إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

وع
شر

الم
يد 

حد
ت

ج( اخلطوة الثالثة هي حتديد ماهى النتائج واألسباب لكل مشكلة:

- حوار جماعى: جيب على املشاركني و املدرب توزيع بقية املشاكل الناجتة عن 
العصف الذهين السابق يف قضية "تعليم الفتاة" إىل أسباب ونتائج للمشكلة احملورية.

- عمل مجموعات: على كل جمموعة توزيع بقية املشاكل الناجتة عن العصف       
الذهين يف مشاريعهم اخلاصة  إىل نتائج وأسباب. 

- عرض عمل للمجموعات: مع املناقشة اجلماعية وتقديم املالحظات النهائية من قبل 
املدرب. 

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من املشاركني  اختيار املشكلة احملورية من نتائج العصف الذهين .
-  اطلب من اجملموعات ضمن مشروعاتهم اختيار املشكلة احملورية.

-  ّمر على كل جمموعة للتأكد من اختيار اجملموعة للمشكلة احملورية.

 تعليمات للمدرب:
-  اطلب من املشاركني توزيع بقية املشاكل اخلاصة بالعصف الذهين إىل أسباب ونتائج.

الذهين  العصف  الناجتة عن  املشاكل  توزيع بقية  -  اطلب بعد ذلك من كل جمموعة 
ملشروعاتهم اخلاصة إىل أسباب ونتائج.

-  ّمر على كل جمموعة للتأكد من سري تنفيذ النشاط.

املالحظات  وتقديم  اجملموعات  ومناقشة  إليه  توصلوا  ما  عرض  املشاركني  من  اطلب    -
النهائية.

30  دقيقة

20  دقيقة

10  دقائق
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3-  شجرة األهداف: 

نشاط )12(: 

وتطبيقها  أهداف  شجرة  إىل  املشاكل  شجرة   حتويل  علىكيفية  ستتعرف  النشاط  هذا  يف 
ويتكون من ثالثة أجزاء: 

-  حوار جماعي: شارك اجملموعة واملدرب عكس صياغة املشاكل فى شجرة املشاكل 
لقضية "تعليم الفتاة" إىل أهداف باتباع اخلطوات اآلتية: 

1(  إعادة صياغة املشكلة احملورية إىل صياغة هدف عام

2(  إعادة صياغة األسباب يف أسفل الشجرة إىل أهداف خاصة وأنشطة.

3(  إعادة صياغة نتائج املشكلة يف اجلزء العلوي من شجرة املشاكل إىل آثار للهدف العام.

وبهذا تتكون لدينا شجرة األهداف لقضية "تعليم الفتاة".

- عمل مجموعات: على كل جمموعة تطبيق اخلطوات السابقة يف تكوين شجرة 
األهداف على مشاريعهم اخلاصة.

- عرض مجموعات: على كل جمموعة عرض ما توصلت إليه ومناقشته مع باقي 
اجملموعات واملدرب.

15 دقيقة

15 دقيقة

وع
شر

الم
يد 

حد
ت

20 دقيقة
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عمل جماعي: شارك اجملموعة يف كتابة الوضع احلالي للمشروع بناء على التحليل 
السابق بأي طريقة اخرتتها واليت توضح فيها مربرات وأهمية املشروع. )وصف مبدئي عن 

املشروع أوسع من التوصيف األولي للفكرة(

عرض جماعي: على كل جمموعة قراءة وصف املشروع على اجلميع ومناقشة مجاعية 
لكل وصف.  

 تعليمات للمدرب:

-  ناقش مع املشاركني عكس صياغة املشكالت يف شجرة املشاكل ملوضوع “تعليم الفتاة” 
إىل أهداف.

- اطلب من اجملموعات تطبيق اخلطوات السابقة يف تكوين شجرة األهداف على مشاريعهم 
اخلاصة.

-   اطلب من اجملموعات عرض ما توصلوا إليه.

 

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 تعليمات للمدرب:

-  وضح للمشاركني أن اهلدف من التحليل السابق هو للخروج بأهمية املشروع ومربراته 
واملشكلة اليت سيحلها )بشكل مبدئي(.

-  اطلب من املشاركني كتابتها يف شكل نص خمتصر.

-  اطلب من كل جمموعة قراءة الوصف ومناقشته مع باقي اجملموعات واملدرب.

20 دقيقة

20 دقيقة
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4-  تحليل مبدئي للمعنيين بأمر المشروع :  

نشاط )13(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على أهمية حتليل املعنيني باملشروع  قبل البدء يف أي مشروع 
لضمان مراعاة مصاحل كافة األطراف،  وسوف يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء :

عمل فردي: ماذا نعين بتحليل املعنيني بأمر املشروع؟  -

عمل مجموعات: على كل جمموعة حتديد من هم املعنيني باألمر يف مشروعهم اخلاص 
وحتديد ما إذا كان وجودهم و تأثريهم سليب أم اجيابي على سري املشروع.

- حوار جماعي:  شارك مع اجملموعة واملدرب لإلجابة على السؤال التالي:

- ما أهمية حتديد وحتليل املعنيني بأمر املشروع يف هذه املرحلة من حياة املشروع؟ وهل حيدد 
ذلك االستمرار يف املشروع من عدمه؟ 

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................

5  دقائق
 

: 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

:.......................................................................... 

..........................................................................................................

15  دقيقة

وع
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يد 

حد
ت

5  دقائق
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اختيار المشروع األنسب: 

أواًل: التأكد من مالئمة املشروع يف حال وجود فكرة مشروع واحدة:

يتم االتفاق بطريقة استمر أو ال تستمر:

نشاط )14(:  

حتقيقه  وإمكانية  املشروع  منطقية  من  التأكد  من  النشاط  هذا  خالل  من  ستتمكن 
من  النشاط  هذا  وسيتكون  عام  بشكل  وللوضع  مجعيتك/مؤسستك  لقدرات  ومالئمتة 

جزئني:

- عمل فردي: فكر لبضع دقائق وأجب على: هل ما مت عمله من حتليل ودراسة حتى 
اآلن يكفي لنقرر أن املشروع مالئم أم ال – وهل نستطيع تنفيذه أم ال.

عمل جماعي: شارك يف جمموعة العمل اليت ستكون ضمنها يف وضع أسئلة تتعلق 
مبنطقية املشروع وإمكانية حتقيقه واإلجابة عليها ومن ثم اختاذ القرار األولي يف 

االستمرار يف املشروع من عدمه.

5  دقائق

30 دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من كل مشارك حتديد ما املقصود بتحليل املعنيني بأمر املشروع؟)عمل فردي(.

املعنيني باألمر يف مشروعهم اخلاص؟ وحتديد  اطلب من كل جمموعة حتديد من هم    -
تأثريهم على سري املشروع. وتتم املناقشة ضمن كل جمموعة، ويتم االستعانة باجلدول.

-  ّمر على اجملموعات للتأكد من سري تنفيذ النشاط.

-  يف اجلزء األخري من النشاط اطلب من مجيع املشاركني عمل عصف ذهين لإلجابة على 
السؤال مع حماولة تطبيقه على مشروعاتهم اخلاصة.
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فكرة املشروع:.....................................................................

وصف الفكرة:

األسئلة اليت تتعلق مبنطقية املشروع وإمكانية حتقيقه: 

-1 ما مدى حل املشروع لالحتياج الذي تعاني منه الفئة املستهدفة؟

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................

-2 هل توجد عوائق قانونية وسياسية؟

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................

-3 هل يضر املشروع مبصاحل أحد األشخاص أو الفئات أو اجلهات؟

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................

القرار األولي حبسب حتليل اإلجابات السابقة هو :

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................

وع
شر

الم
يد 

حد
ت

41



47
إدارة

المشروعات د.املدرب صــــــ           ـــــــــــ

وع
شر

الم
يد 

حد
ت

ثانيًا: اختيار املشروع األنسب يف حال وجود أكثر من مشروع :

تقييم األفكار بطريقة مصفوفة األفكار:

نشاط )15(:  

ســـتتعرف من خـــالل هذا النشـــاط على احلالـــة األخرى من حـــاالت حتليـــل الوضع وهي  
التوصل إىل أكثر من فكرة مشروع، وسيتكون هذا النشاط من 3 أجزاء:

- عمل ثنائي:  حاول مع زميلك اإلجابة عن االسئلة التالية:

إذا نتج عن االحتياج أكثر من فكرة مشروع؟ كيف خنتار منها؟ ماذا   •

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من كل مشارك التفكري قلياًل يف مشروع جمموعته واإلجابة على السؤال: هل ما 
مت عمله من حتليل ودراسة كاٍف لنقرر إذا ماكان املشروع مالئم أم ال، وهل نستطيع 

تنفيذه أم ال؟ ثم استمع لبعض إجاباتهم وقم بالتالي: 

1- وضح للمشاركني أن املشروع قد يكون احتياج فعلي للمستهدفني أو أي مربرات أخرى 
قوية ولكن جيب التأكد من منطقية املشروع وإمكانية حتقيقه وهو ما ميكن أن يتم 
من خالل الطريقة املبسطة التالية وذلك يف حال بساطة املشروع أما املشاريع النوعية 

وكبرية احلجم فإنها ستحتاج أيضًا لدراسة جدوى متهيدية حبسب وضع املشروع.

2- وضح أن حتديد مالئمة املشروع ختتلف يف حال وجود فكرة مشروع واحدة واملطلوب 
عدة  بني  من  األنسب  االختيار  أو  العمليات  بقية  يف  لالستمرار  عليه  األولية  املوافقة 

مشاريع الستكمال التحليل عليه.

وأهميته  ومربراته  املشروع  وضع  وخاصة  السابقة  اخلطوات  مع  اخلطوة  هذه  اربط   -3
)مبعنى بعد أن مت التأكد من أن املشروع حيقق احتياج ومهم وله مربرات، هل نستمر 

فيه أم ال ؟ وما الذي ميكن أن يواجهنا(.

-  اطلب من كل جمموعة اإلجابة على األسئلة اليت تتعلق مبنطقية مشروعهم وإمكانية 
حتقيقه والقرار األولي الذي مت اختاذه ومن ثم مناقشة ذلك مجاعيًا وتدوينه يف دليل 

أنشطة املشاركني.

15  دقيقة
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مـــاذا إذا عـــرض علـــى اجلمعية/املؤسســـة أكثر من فكرة مشـــروع جيـــدة من قبل   •
أكثر من جهة؟ كيف ختتار منها؟

ماذا إذا عرض أكثر من ممول مشروعات خمتلفة كيف ختتار اجلمعية املشروع   •
الذي ستقوم بتنفيذه ؟  

عمل جماعي: شارك اجملموعة  واملدرب اجلدول الذي يوضح بعض املعايري           -
للمفاضلة بني املشروعات كما يلي:

مصفوفة أفكار املشاريع

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

10  دقائق
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عمل جماعي: شارك اجملموعة  فيما يلي:  -

1-  حتديـــد 4 أفـــكار ملشـــروعات يفضل أن تكون من املشـــروعات اليت تنـــوي اجلمعية/
املؤسسة القيام بها.

2-  ضع املعايري الالزمة للمفاضلة بني أفكار املشاريع )ميكن الرجوع للمعايري املوجودة 
يف مصفوفة األفكار يف اخللفية النظرية للمادة(.

3-  ضع عالمة لكل فكرة مشروع أمام كل معيار.

4-  امجـــع النقاط عموديًا وحدد ترتيب أفكار املشـــاريع وأعرض عمل جمموعتك على 
اجملموعات األخرى.

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من كل ثنائي اإلجابة على األسئلة.

-  افتح النقاش لإلجابة عن األسئلة املوضحة يف العمل الثنائي.

-  استعرض اجلدول املوضح فيه بعض معايري املفاضلة بني املشاريع.

-  اطلب من املشاركني إضافة معايري أخرى حبسب بيئة اجلمعية/املؤسسة للمصفوفة.

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من املشاركني وضع 4 أفكار ملشاريع معينة.

-  اكتب هذه املشاريع على الورقة، باستخدام املصفوفة السابقة.

-  اطلب من اجلميع وضع عالمة لكل فكرة مشروع.

-  ناقش مع املشاركني احملصلة النهائية للنشاط.

40  دقيقة
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دراسة الجدوى التمهيدية للمشروع:

نشاط )16(:  

ومتى  للمشروع،  التمهيدية  اجلدوى  دراسة  معنى  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
يفرتض عملها للمشروع،  وسيتكون هذا النشاط من 3 أجزاء هي:

عمل جماعي: سيعرض املدرب دراسة اجلدوى التمهيدية للمشروع وبعد العرض، عليكم 
أن جتيبوا بشكل مجاعي هل حيتاج املشروع الذي مت اختاذ القرار مسبقًا باملوافقة عليه، 

عمل دراسة جدوى متهيدية له وملاذا؟ )راجع اخللفية النظرية صــ     ( 

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

20  دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  قم بعرض بالباور بوينت/الورق احلائط، بشكل خمتصر عن مكونات دراسة اجلدوى 
على  اإلجابة  العرض  بعد  املشاركني  من  واطلب  والداخلية  اخلارجية  التمهيدية  
دراسة  عمل  عليه،  باملوافقة  مسبقًا  القرار  اختاذ  مت  الذي  املشروع  حيتاج  هل  السؤال: 

جدوى متهيدية له؟ وملاذا؟

-  تذكر أن االحتياج لعمل دراسة اجلدوى التمهيدية بشكل كامل أو جزئي أو االكتفاء 
بالتحليل السابق  يعتمد على خربة اجلمعية يف جمال املشروع  وحجم املشروع ونوعية 
االقتصادية واالجتماعية وغريه-  الظروف  واستقرار  املمول )جيد حيتاج لكسب ثقة( 

وخربة املستهدفني باملشروع...إخل )راجع اخللفية النظرية(.

- يطلب من اجملموعات حتديد أثر كل مكون من مكونات الدراسة على استمرار العمل 
ويذكر الزمن املتاح، ومن ثم يتم عرض النتائج على اجملموعات األخرى.

- يطلب يف النهاية تلخيص املرحلة التمهيدية للمشروع يف النموذج املعطاة، ويتم املناقشة 
لكل جمموعة على حده.
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- عمل مجموعات: شارك اجملموعة يف حتديد أثر كل مكون من مكونات دراسة اجلدوى 
التمهيدية على استمرار العمل يف املشروع ومن ثم قم بعرض نتائج العمل على اجملموعة:

 

 

  
 




 

    

    

    

    

: 

    

    

    

    

    

    

    

15  دقيقة
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منوذج مقرتح للمرحلة التمهيدية للمشروع 

أفكار املشروع:

-1  توصيف الفكرة:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................

-2 حتليل وضع املشروع وأهميته ومربراته )بإحدى أو بعض الطرق السابقة( 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................

-3 التأكد من منطقية املشروع بطريقة استمر أو ال تستمر:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................

-4 نتائج دراسة اجلدوى التمهيدية للمشروع:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................

15  دقيقة
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ضمان استدامة المشروع في المرحلة التمهيدية )التحديد( 

نشاط )17(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيفية ضمان استدامة املشروع يف املرحلة التمهيدية 
للمشروع وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد:

عمل مجموعات: على كل جمموعة كتابة  كيف ميكن أن نضمن استدامة 
واستمرارية املشاريع يف املرحلة التمهيدية، للمشاريع اخلاصة بها.

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

التمهيدية للمشروع يفرتض أن تعد منوذج لوثيقة  املرحلة  يف نهاية 
ليتم  وتوثيقه  الدليل  فى  املوجود  النموذج  استخدام  أو  الداخلية  املشروع 

اتباعه يف إعداد املشروعات القادمة. 

40  دقائق

 تعليمات للمدرب:

-  خلص احملور السابق.

-  اشرح للمشاركني أهمية التفكري يف استدامة واستمرارية ا ملشاريع من بداية هذه املرحلة. 

-  اطلب منهم الكتابة يف دليل األنشطة عن كيفية ضمان استدامة املشروع يف هذه املرحلة.

-  افتح الباب للمناقشة حبسب الوقت املخصص لذلك.

تكليف خاص 
باجلمعية

 تعليمات للمدرب:

-  وضح للمشاركني أنه خالل فرتة التحديد للمشروع  يتم اختاذ القرار هل نبدأ باملشروع من 
عدمه، وإذا ما كنا سنقبل أحد املشاريع أم ال. أو أننا سنختار من عدة بدائل املشروع األنسب،  

أما يف مرحلة التخطيط فيتم التخطيط ملشروع موافق عليه.

-  أكد على عمل التكليف.

5 دقائق
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مرجعية نظرية مختصرة
عادة ما تقوم اجلمعيات واملؤسسات األهلية بدراسة أكثر من فكرة مشروع لتتحقق 
من أيهما أكثر جدوى خلدمة فئتها املستفيدة وضمن قدرات اجلمعية/املؤسسة املالية 

واإلدارية والفنية ولذلك متر باخلطوات التالية:

باملراحل  ستمر  دراسته  فإن  فقط  واحد  مشروع  اجلمعية/املؤسسة  من  طلب  إذا  أما 
السابقة مع عدا خطوة املفاضلة بني املشروعات )مصفوفة أفكار املشروعات( وبالطبع 
إذا متكنت اجلمعية/املؤسسة من دراسة أكثر من فكرة مشروع، فإنها بالتأكيد قادرة 

على دراسة فكرة مشروع واحد. 

ويف هذه املرحلة جيب عكس مجيع اخلطوات اليت متت يف وثيقة خاصة باملشروع ألن 
ذلك يساعد اجلمعية/املؤسسة يف:

توثيق وأرشفة عملها السابق حبيث ميكن استكماله من قبل آخرين ويف أي وقت. 	o

إدارة املشروعات من بداية دراستها. تثبت كفاءة وقدرة اجلمعية يف  	o

وإشراكها  املستفيدة  الفئة  مع  التعامل  يف  وشفافيتها  اجلمعية  مصداقية  تثبت  	o
يف حتديد احتياجاتها.

تستخدم هذه الوثيقة أو جزء منها يف مقرتحات التمويل املقدمة للجهات املاحنة  	o
حيث تثبت للجهة املاحنة جدوى املشروع وتقنعها بتمويله.
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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الوحدة الثالثة
تخطيط المشروع
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أهداف الوحدة الثالثة:  

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين:

1( معرفة خبطوات ختطيط املشروع وأدواتها املختلفة.

2( قدرة على ختطيط مشاريعهم بطرق علمية سليمة ومتسلسلة.

اخلاصة   مشاريعهم  ختطيط  يف  املختلفة  التخطيط  أدوات  توظيف  على  قدرة   )3
باجلمعية. 

التقنيات التدريبية المستخدمة:

عصف ذهين. 	-

عمل جمموعات. 	-

نقاش مجاعي. 	-

االحتياجات التدريبية:

فليب شارت. 	-

أقالم سبورة. 	-

-  كروت.
وع

شر
الم

ط 
طي

تخ
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تخطيط المشروع )خطوات تصميم المشروع(

 أهم خطوات تصميم المشروع:

النهائية للمشروع صياغة املشكلة   •

العامة واخلاصة صياغة األهداف   •

الفئة املستهدفة حتديد   •

الرئيسية  حتديد األنشطة   •

املراقبة والتقييم تصميم خطة   •

تصميم خطة املشروع  •

إعداد موازنة املشروع  •

كما توجد خطوات أخرى تفصيلية سيتم ذكرها أثناء دراسة الوحدة.  

1(  صياغة المشكلة النهائية: 

نشاط )18(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من صياغة املشكلة بطريقة صحيحة وستتعرف على األخطاء 
الشائعة فى صياغة املشكلة لتتجنبها أثناء عملك وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد:  

- حوار جماعي: ما رأيك يف صياغة اجلمل التالية للمشكلة؟:  

المثال األول: " البد من تطوير مستوى الشباب ليكونوا قادرين على إجياد فرص عمل 
وبالتالي حتسني مستواهم االقتصادي". 

المثال الثاني: " إن عدم وجود مدرسات إناث يؤدي إىل  تسرب الفتيات من التعليم 
يف املستويات املتقدمة و بالتالي فإن وجود فتيات غري متعلمات يؤثر سلبيًا على تربية 

األطفال وتنشئتهم تنشئة صحيحة".

المثال الثالث : "ال جترى صيانة ألبنية املدارس وتّشيد من مواد رديئة".

10  دقائق
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صياغة المشكلة للمشاريع الخاصة بالمشاركين: 

نشاط )19(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من  صياغة املشكلة ملشاريعكم اخلاصة ويتكون هذا النشاط من 
جزئني: 

- عمل مجموعات: كل جمموعة عليها مراجعة شجرة املشاكل اخلاصة بها و اليت     
مت عملها خالل وحدة حتديد و حتليل الفكرة وعليها حتديد ما هي املشكلة الرئيسية اليت 

ترغب اجملموعة أن يستهدفها املشروع وصياغتها بشكلها النهائي.

 تعليمات للمدرب:

-  وضح  أن الصياغة ليست سلبية وال تذكر املشكلة بل احلل يف املثال األول.

-  وضح  أن الصياغة هنا  ال حتدد املشكلة بالضبط وغري واضحة يف املثال الثاني.

واسعة...       ليست  و  املشكلة حمدودة جداً  تكون  قد  الصياغة جيدة، ولكن هنا  أن   -  وضح 
وقد تكون سبب أو نتيجة ملشكلة أكرب مثل تدني مستوى التعليم،يف املثال الثالث.

 تعليمات للمدرب:

-  ّمر على اجملموعات ملراجعة الصياغة النهائية للمشكلة و التأكد من صحتها. 

-  وّجه املشاركني إىل أهمية حتديد املشكلة اليت يستهدفها املشروع.

10  دقائق
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2(  تحديد و صياغة األهداف العامة و الخاصة للمشروع: 

نشاط )20(: 

ستتعرف هنا على الفرق بني اهلدف العام و اهلدف اخلاص وستتمكن من حتديد أهداف عامة 
وخاصة ملشاريع مجعيتك/مؤسستك وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

عصف ذهني جماعي: شارك املدرب و باقي اجملموعة فى اإلجابة على السؤال التالي:  -

؟  النشاط  العامة و اخلاصة و  الفرق بني األهداف  o  ما هو 

حوار جماعي: حدد أًي من األهداف التالية عام و أيها خاص وأيها نشاط و ملاذا؟ :   -

15  دقيقة
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 تعليمات للمدرب:
-  اطلب من املشاركني عمل عصف ذهين لإلجابة على السؤال: ماهو الفرق بني األهداف 

العامة واخلاصة والنشاط؟

-  اطلب من اجلميع املشاركة يف حتديد الفرق.

-  سجل ذلك على ورق احلائط.

يف  املدرجة  الفقرات  وقراءة  املشارك،  أنشطة  دليل  إىل  العودة  املشاركني  من  اطلب    -
اجلدول وحتديد الفرق، وكل مشارك يسجل الفرق يف دليل األنشطة اخلاص به.

5  دقائق
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نشاط )21(: 

بطريقة  اخلاص  مبشروعك  اخلاصة  األهداف  صياغة  من  النشاط  هذا  خالل  من  ستتمكن 
صحيحة وسيتكون هذا النشاط من 3 أجزاء كما يلي: 

-   عمل فردى: أعد صياغة األهداف العامة و اخلاصة للحالة الدراسية املوجودة 
كملحق يف نهاية هذا الدليل  بشكل صحيح؟ 

عمل مجموعات:  راجع شجرة األهداف التى مت عملها فى وحدة حتديد الفكرة   -
وحتليلها وحدد ماهو هدفك العام و ماهي أهدافك اخلاصة للمشروع؟

-  قم بصياغة األهداف العامة واخلاصة بشكلها النهائي ملشروع اجملموعة. 

- عرض عمل مجموعات: على كل جمموعة عرض أهدافها العامة واخلاصة على املدرب 
وبقية املشاركني.

  

1  

2  
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من املشاركني الرجوع للحالة الدراسية، والقيام بإعادة صياغة األهداف العامة واخلاصة.
-  يطلب املدرب من عدد 2 مشاركني ذكر صياغة أهداف احلالة الدراسية ، ويتم مناقشتها 

مع مجيع املشاركني.
-  اطلب بعد  ذلك من كل جمموعة مراجعة شجرة األهداف، ويتم صياغة األهداف العامة 

واخلاصة بشكلها النهائي ملشروع اجملموعة.
-  مر على اجملموعات وتأكد من وضوح الصياغة النهائية لألهداف. 

-  اطلب املدرب من اجملموعات عرض عملها للمناقشة.

  

1  

2  
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10  دقائق

10  دقائق

10  دقائق
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3(  تحديد الفئة المستهدفة: 

نشاط )22(:

 ستتعرف يف هذا النشاط عن معنى الفئة املستهدفة ويتكون من جزئني:

عمل فردي: راجع احلالة الدراسية و حدد ما هي الفئة املستهدفة للحالة الدراسية؟ 

  ............................................................................................................ 	-

  ...............................................................................................................

  ...............................................................................................................

حوار جماعي: ما هي املعلومات األخرى اليت من وجهة نظرك كان جيب توفرها يف شرح 
الفئة املستهدفة للحالة الدراسية؟
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5  دقائق

5  دقائق

 تعليمات للمدرب:

- اطلب من كل مشارك  الرجوع للحالة الدراسية ، و حتديد ما هي الفئة املستهدفة.

- اسأل املشاركني عن املعلومات األخرى اليت جيب توفرها يف شرح الفئة املستهدفة للحالة. 
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نشاط )23(: 

ستتمكن يف هذا النشاط من حتديد الفئة املستهدفة ملشروعك اخلاص و يتكون من جزء واحد:

عمل مجموعات: حدد مع جمموعتك ما هي الفئة املستهدفة ملشروعك مع شرح      -
مجيع تفاصيلها؟ 

4(  ربط األهداف بالمشكلة: 

نشاط )24(: 

“بيان  صياغة  عند  والنتائج  باألهداف  املشكلة  ربط  كيفية  على  النشاط  هذا  فى  ستتعرف 
املشكلة” أو “خلفية املشروع”  ويتكون من 3 أجزاء: 

- عمل مجموعات: منطلقًا من املشكلة النهائية واألهداف العامة واخلاصة للحالة 
الدراسية أجب على األسئلة التالية: 

-  ماهي املشكلة املراد حلها؟

-  ماهي آثاراها السلبية ؟

-  كيف سنحل املشكلة؟
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5  دقائق

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات العودة إىل مشاريعهم لتحديد الفئة املستهدفة.

-  اطلب منهم تسجيل ذلك يف دليل األنشطة.

10  دقائق
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ماهي األهداف واألنشطة؟ 	-

ماهي نتائج األهداف واألنشطة وآثارها؟ 	-

كيف سيكون الوضع بعد حل املشكلة؟ 	-

- عمل فردي: اقرأ خلفية املشروع يف احلالة الدراسية وسجل مالحظاتك على كيفية 
الربط بني مشكلة املشروع وأهدافه ونتائجه؟ 

-حوار جماعي:  ناقش املالحظات مع بقية اجملموعة. 

 باستخدام إجابات األسئلة السابقة قم مع جمموعتك بصياغة خلفية 
مشروعكم اخلاص.

10  دقائق
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات يف عمل اجملموعات الرجوع للحالة الدراسية واإلجابة على األسئلة.

-  اطلب بعد ذلك من كل جمموعة عرض عملها .

-  اطلب من املشاركني يف العمل الفردي العودة للحالة الدراسية وتسجيل املالحظات يف 
دليل األنشطة.

-  اطلب من عدد 2-3 مشاركني استعراض املالحظات.

-  وجه املشاركني إىل إعداد التكليف املنزلي)كما هو موضح يف األسفل(.

10  دقائق

تكليف منزلي
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5(  اختيار إستراتيجية انجاز المشروع

نشاط )25(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على  االسرتاتيجيات وستتمكن من عمل اسرتاتيجيات خاصة 
مبشروعك وسيكون هذا النشاط من جزئني كما  يلي:

حوار جماعي:  نقاش املثال املقدم من قبل املدرب.

عمل مجموعات: حدد مع بقية جمموعتك اسرتاتيجيات مشروعكم.

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

6(  تحديد األنشطة الرئيسة للمشروع: 

نشاط )26(: 

ستتعرف يف هذا النشاط على كيفية حتديد األنشطة للمشاريع ويتكون من جزئني:

عمل ثنائي: راجع أنشطة احلالة الدراسية وأجب على األسئلة التالية:

5  دقائق

5  دقائق

 تعليمات للمدرب:

- ُعـــد للخلفية النظرية ألخذ املثال، ويتم النقاش حول الفرق بني )االســـرتاتيجية،اآللية، 
النشاط(.

-  شجع املشاركني على طرح أمثلة من واقع عملهم.

10  دقائق
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-   هل حتقق األنشطة األهداف املذكورة؟ ملاذا؟

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

-   هل األنشطة مفصلة بشكل كايف؟ 

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

- حوار جماعي: على كل ثنائي مشاركة إجاباتهم مع املدرب وبقية املشاركني. 

نشاط)27(: 

يف هذا النشاط ستقوم مبمارسة حتديد األنشطة على مشروعك اخلاص ويتكون من جزءين:

حدد أنشطة لتحقيق كل هدف خاص يف مشروع اجملموعة.  عمل مجموعات: 	  -

10  دقائق

 تعليمات للمدرب:

- اطلب من كل ثنائي مراجعة احلالة الدراسية و الرد على األسئلة.

- اطلب من كل ثنائي استعراض اإلجابات مع بقية املشاركني.

  

1  

2  

25 دقيقة
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- عرض عمل مجموعات:  على كل جمموعة عرض عملها ومناقشته مع املدرب و بقية 
املشاركني.

7( تحديد النتائج المتوقعة: 

نشاط )28(:

من  النشاط  هذا  وسيتكون  وأنواعها  النتائج  معنى  معرفة  من  النشاط  هذا  خالل  من  ستتمكن 
جزئني كما يلي:

عمل فردي : من خالل خربتك ومعلوماتك السابقة حدد الفرق بني املخرج والعائد   -
واألثر: 

حوار جماعي: ناقش مع املدرب وبقية اجملموعات مثال "مشروع شوربة السمك"   -

واألثر  والعائدات  املخرجات  ماهي  وحدد  الدراسية  احلالة  راجع   
بأهداف  وثانيًا  أواًل؟  املشروع  مبشكلة  عالقة  هلا  وهل  للمشروع؟ 

املشروع؟

 تعليمات للمدرب:

-  وجه اجملموعات للرجوع ملشاريعهم لتحديد أنشطة املشاريع، و يتم تسجيل ذلك يف دليل األنشطة.

-  اطلب من كل جمموعة عرض عملها أمام اجملموعات األخرى.

15دقيقة

15  دقيقة

 
 

 

 

 

   

 

 

 

تكليف للمشاركني
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات الرجوع للحالة الدراسية واإلجابة على األسئلة.

-  اطلب من كل مشارك حتديد الفرق بني املخرج والعائد واألثر)عمل فردي(، وال يتم 
عرضها.

-  ُقم بإعطاء املشاركني  مثال  "عمل شوربة السمك". 

-  اجعل املشاركني يقومون بعصف ذهين ملا هي املدخالت واملخرجات والعائدات واألثر. 
o املدخالت واملوارد: خضار ، مسك ، بهارات، ماء ، غاز، كربيت، فرن، إناء طبخ

o األنشطة: األب واألم يطبخون الشوربة

o املخرجات: شوربة لذيذة ومغذية   )خمرج مباشر لعملية الطبخ(

يف  مرة  األقل  على  منها  مبزيد  ويطالبون  الشربة  حيبون  األطفال  العائدات:   o
األسبوع   )عائد نتيجة للمخرج وهو شوربة لذيذة(

o األثر: صحة جيدة لألطفال   )رؤية بعيدة وعامة وسامية(
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نشاط)29(: 

ستتمكن يف هذا النشاط من  حتديد النتائج املتوقعة يف مشروعك اخلاص ويتكون من جزئني:

عمل مجموعات: على كل جمموعة حتديد النتائج لكل من اهلدف العام واهلدف اخلاص 
واألنشطة. 

املشكلة املراد معاجلتها )نفس مشكلة املشروع ولكن تعاد كتابتها هنا للتذكري(

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

- عرض عمل المجموعات: على كل جمموعة عرض نتائجها املتوقعة ومناقشة املدرب و 
بقية املشاركني.
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15  دقيقة

20 دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات حتديد نتائج )األهداف  العامة و اخلاصة و األنشطة( ملشاريعهم اخلاصة.

-  اطلب من اجملموعات بعد االنتهاء من استعراض عملها املناقشة مع بقية اجملموعات.

وع
شر

الم
ط 

طي
تخ
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مرجعية نظرية )1(

األهداف العامة للمشروعات: هي األهداف العامة الواسعة اليت ال ترتبط فقط برؤية املنظمة ولكن أيضا ترتبط 
باالسرتاتيجيات الوطنية أو الدولية )مثل األهداف األلفية(. وألنها أهداف واسعة النطاق فتحقيقها يأخذ سنني طويلة 
وال ميكن ملنظمة واحدة من حتقيقها بل يشرتك عدد كبري من املنظمات احلكومية أو غري احلكومية يف حتقيقها. 

وكل منظمة تشارك يف حتقيق هذة األهداف وبنسبة بسيطة وال تستطيع التحكم يف حتقيقها من عدمه. 

األهداف اخلاصة للمشاريع: هي األهداف اليت ترتبط برؤية ورسالة وأهداف املنظمة الواحدة بشكل مباشر. قد 
تكون هناك منظمات أخرى أو مشاريع ملنظمات أخرى هلا نفس األهداف اخلاصة إال أن املنظمة الواحدة جيب أن يكون  
هلا التأثري الرئيس يف حتقيقها وبنسبة كبرية.وعليه فإن األهداف اخلاصة جيب أن تكون حمددة وواضحة وميكن 

قياسها و حمددة بزمن معني.

عالقة األهداف باملشكلة : يدعى هذا اجلزء ب "بيان املشكلة" أو "خلفية املشروع" وجيب مراعاة اآلتي عند كتابة 
بيان املشكلة: 

استخدام إحصائيات ودراسات واقعية. 	-

استخدام قصص واقعية مؤثرة كأمثلة داعمة للمشكلة. 	-

مبين على أساس احتياجات اجملتمع و الفئة املستهدفة )وليس على أساس حاجات املنظمة(. 	-

الربط بني املشكلة و غاية املنظمة و أهداف املشروع. 	-

أن يكون خاليًا من اللغة الرنانة املركبة. 	-

سهل و وممتع للقراءة و مؤثر. 	-

األنشطة: هناك نوعان منها:

 1( متسلسلة: وهي األنشطة اليت تعتمد على انتهاء النشاط الذي يسبقها. وهي تلي بعضها البعض فعندما ينتهي 
نشاط يبدأ نشاط آخر. 

2( متوازية: وهي األنشطة اليت تنفذ يف نفس الوقت وال تكون معتمدة على بعضها البعض.  

عند حتديد األنشطة جيب التأكد من اآلتي:

لكل هدف خاص هناك نشاط أو أكثر لتحقيقه، وتصميم النشاط اخلطأ من املمكن أن ال حيقق لنا اهلدف. 	-

جيب مراعاة الوقت فى تنفيذ النشاط وعدم وضع وقت أقل مما يستحق النشاط أو أكثر مما يستحق. 	-

مراعاة األنشطة املتسلسلة فهي اليت حتدد زمن املشروع. 	-

مراعاة األنشطة املتوازية لكي اليتم حتديد عدد من األنشطة يف وقت واحد أكثر مما يتمكن فريق العمل من إجنازه. 	-

جيب أن تتالءم األنشطة مع املوارد احملددة. 	-

النشاط  البشرية وكفاءتها وملاذا هذا  املوارد  اليت سوف تستخدم، ماهي  املعدات  بالتفصيل من حيث ماهي  النشاط  شرح  	-
يصلنا إىل اهلدف املراد حتقيقه. 
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8(  تحديد الزمن الالزم النجاز كل نشاط:

نشاط )30(:

أنشطة  من  نشاط  لكل  الزمن  حتديد  على  والقدرة  املعرفة  النشاط  هذا  خالل  من  ستكتسب 
مشروعك ويتكون من جزئيني:  

- حوار  جماعي: ما الذي جيب مراعاته عند حتديد الزمن الالزم لكل نشاط؟ 

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

- عمل مجموعات: قم مع بقية جمموعتك بعمل جدول زمين جلميع األنشطة املقرتحة  
يف املشروع مع مراعاة النقاط اليت مت االتفاق عليها فى التمرين السابق. 

النتائج: جيب ان تكون النتائج  مرتبطة و باملشكلة التى يراد معاجلتها .مثال”

                  من :  )املشكلة(                                                                                                        إىل: )النتيجة(

10  دقائق

20 دقيقة
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 تعليمات للمدرب:

-  وجه املشاركني إىل عمل العصف الذهين اجلماعي حول حتديد النشاط الالزم.

-  استعرض اجلدول الزمين لألنشطة.

-  اطلب من كل جمموعة إعداد جدول زمين لألنشطة اخلاصة مبشروعاتهم.

-  ٌمر على اجملموعات للتأكد من صحة تنفيذ النشاط.
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9(  تحديد المسئوليات وتقسيم العمل: 

نشاط )31(: 

ستتعرف يف هذا النشاط على كيفية حتديد املسئوليات عند التخطيط للمشاريع ويتكون من جزئني: 

-عمل فردي: يف احلالة الدراسية أجب على األسئلة التالية: 

املسؤوليات واضحة وحمددة؟ هل هناك تداخل أوتضارب؟ هل  	o

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

اكتب كل من كان له دور أو مسئولية؟  	o

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

السابق؟  السؤال  املسئولية لكل من ذكرتهم يف  حدد نوع  	o

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

- حوار جماعي: شارك إجاباتك مع بقية املشاركني و املدرب.

15  دقيقة

 تعليمات للمدرب:

يف  املدرجة  األسئلة  على  والرد  الدراسية  احلالة  مراجعة  مشارك  كل  من  اطلب   -
األعلى)عمل فردي(.

-  أكد على الوقت املخصص هلذا النشاط.

-  احبث عن 3 متطوعني حتى يستعرضون عملهم أمام املشاركني واملدرب، ويتم املناقشة.
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15  دقيقة
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نشاط )32(: 

املسئوليات وتقسيم  العملية على حتديد  القدرة  النشاط من اكتساب  ستتمكن من خالل هذا 
العمل وسيتكون هذا النشاط من جزئني كما يلي:

عمل مجموعات: حدد املسؤولية ونوعها لكل نشاط يف مشروعك اخلاص.  -

-تكليف للمجموعة: على اجملموعة إكمال حتديد املسؤوليات جلميع أنشطة املشروع. 

   

1  

 

2  
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات حتديد نتائج )األهداف العامة واخلاصة واألنشطة( ملشروعاتهم 
اخلاصة.

-  وجه اجملموعات للعودة ملشـــاريعهم وحتديد املســـئولية ونوعها لعدد 2 أنشطة )كما هو 
موضح يف اجلدول(.

-  كلف اجملموعات بإكمال حتديد املسؤوليات جلميع أنشطة املشروع الحقًا.

10  دقائق
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=== مراجعة لما سبق ====

- نظيري المستشار:

سيمكنك هذا التمرين من تبادل اخلربات واملعرفة بني اجملموعات.

املدرب باختيار شخص من كل جمموعة لينتقل إىل اجملموعة األخرى ليقوم  سيقوم 
بدور املستشار. ستقوم كل جمموعة بعرض عملها السابق على املستشار لتقديم مالحظاته 

عليها. يرجى التأكد من توفر اآلتي لكل جمموعة:

-1  املشكلة بصيغتها النهائية.

-2  األهداف العامة واخلاصة بصيغتها النهائية.

-3  بيان املشكلة أو خلفية املشروع.

-4  قائمة األنشطة.

-5  النتائج املتوقعة.

- على المستشار مراجعة النقاط التالية:

-1  وضوح املشكلة.

-2  وضوح األهداف العامة.

-3  هل األهداف اخلاصة واقعية، قابلة للتحقيق وحمددة؟

-4  هل األنشطة حتقق األهداف؟

-5  هل هناك ترابط وتناسق منطقي ومتسلسل بني املشكلة واألهداف واألنشطة؟ والنتائج املتوقعة؟

وع
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ط 
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تخ

15  دقيقة
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10( تحديد الموارد: 

نشاط )33(: 

إكساب القدرة على حتديد املوارد الالزمة لكل نشاط ويتكون من جزئني: 

عمل فردي: أعط 3 أمثلة على كل من :  -

مورد بشري: 	o

مورد مالي: 	o

مورد مادي: 	o

عمل مجموعات:  عصف ذهين للموارد البشرية واملادية اليت حتتاجها يف مشروعك اخلاص.

5  دقائق

10  دقائق
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من املشاركني إعطاء 3 أمثلة للموارد املذكورة)عمل فردي(.

-  اخرت 3 متطوعني الستعراض املوارد اليت توصلوا إليها.

-  وجه اجملموعات إىل عمل عصف ذهين للموارد اليت حتتاجها مشاريعهم اخلاصة.

-  مر على اجملموعات بهدف التأكد من تنفيذ النشاط.

-  )ليس هناك داع الستعراض اجملموعات( 

عزيزي املتدرب: 

يف هذه املرحلة قد وصلت كل جمموعة اىل حتديد مجيع بنود التخطيط للمشروع ويتبقى عليك اآلن 
جتميعها و ترتيبها ووضعها فى صورتها النهائية فى خطة املشروع وهذا ماسنقوم به فى النشاط القادم.
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11( تصميم خطة المشروع: 

نشاط )34(:  

ستتعرف فى هذا النشاط على كيفية استخدام منوذج خطة املشروع و اليت حتتوى تقريباً على 
مجيع معلومات املشروع. 

- حوار جماعي: االطالع على  منوذج خطة املشروع ومناقشتها من قبل املدرب واملشاركني.

عمل خطة املشروع اخلاصة باملشاركني يف النموذج املرفق رقم 1. 

تنبيه: 

على املشاركني جتميع واستخدام مامت كتابته مسبقًا وضعه بشكله النهائي يف خطة املشروع.

12( إعداد موازنة المشروع: 

نشاط )35(: 

خالل  ومن  اخلربات  تبادل  خالل  من  املشاريع  موازنات  إعداد  فى  باملعرفة  املشاركني  تزويد 
ممارسات اآلخرين ومن ثم متكينهم من إعداد موازنة املشروع. 

عصف ذهني جماعي:  عصف ذهين عن كيفية عمل ميزانيات املشاريع )استنباط من   -
خلفيات وخربات املشاركني(.

عمل مجموعات: على كل جمموعة اكتشاف اإلجيابيات والسلبيات املوجودة يف ميزانية 
احلالة الدراسية؟  ثم مناقشتها مع بقية اجملموعات.
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تكليف للمجموعة

15  دقيقة

15  دقيقة

10  دقائق

 تعليمات للمدرب:

-  عمل عصف ذهين مجاعي عن كيفية عمل ميزانيات املشروعات.

-  قّسم املشاركني اىل جمموعات واطلب منهم حتديد اإلجيابيات والسلبيات املوجودة يف ميزانية احلالة الدراسية.

-  اطلب من اجملموعات استعراض عملها، ليتم مناقشته. 
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- عمل مجموعات: على كل جمموعة عمل ميزانية مشروعاتهم اخلاصة باتباع 
اخلطوات التالية:

 o  أوالً: مراجعة كيفية تصنيف بنود امليزانيات يف اخللفية النظرية صفحة رقم )1(.

o ثانيًا: تصنيف بنود امليزانية استعانة بالعصف الذهين السابق جلميع املوارد البشرية 
و املادية و املالية. 

o ثالثًا: كتابة بنود امليزانية يف منوذج امليزانيات رقم )2(.  

o رابعاً: حتديد الوحدات وسعر الوحدة.

- عرض لعمل المجموعات: إعطاء املالحظات من قبل املشاركني واملدرب. 

13( تحليل المعنيين باألمر: 

نشاط )36( : 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيفية حتليل املعنيني باألمر و ستتمكن من مهارة حتليل 
املعنيني باألمر يف مشروعك وسيتكون هذا النشاط من 3 أجزاء:  

- عمل فردي: اكتب كل املعنيني باألمر: )مع مراجعة ما مت عمله يف وحدة حتديد 
فكرة املشروع(

  ........................................................................................................................................... 	-

........................................................................................................................................... 	-

  ........................................................................................................................................... 	-

 ........................................................................................................................................... 	-

30  دقيقة

20  دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات إعداد ميزانيتهم اخلاصة مبشروعاتهم.

-  حدد الوقت)كما هو مدرج أسفل الساعة( وذّكر به.

-  اطلب من اجملموعات استعراض عملها، ليتم مناقشته ووضع املالحظات. 

10  دقائق
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-عمل مجموعات: على كل جمموعة حتليل املعنيني باألمر باستخدام األدوات التالية:  
أداة موثر ومهم:  )1

التأثري واألهمية: 2( حتليل مدى 
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من كل مشارك مراجعة ما مت عمله يف وحدة حتديد فكرة املشروع، ليكتب كل 
املعنيني باألمر، ويسجل ذلك يف دليل األنشطة.

-  اطلب من 2 متطوعني ذكر من هم املعنيني باألمر.

   

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 









10  دقائق

10  دقائق
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املعنيني باألمر: 3(  حتليل دور كل من 

14( تحليل المخاطر:

نشاط )37(:

ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيفية حتليل املخاطر من خالل تبادل خربات املشاركني 
ومن خالل ممارسات اآلخرين وستكتسب املهارة اخلاصة بذلك وسيتكون هذا النشاط من أربعة أجزاء 

كما يلي: 

- عصف ذهني  فردي: اإلجابة على األسئلة التالية: 

ماذا نعين باملخاطر؟ 	

  ............................................................................................................ 	-

  ............................................................................................................ 	-

10  دقائق

     

     

     

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات تنفيذ النشاط مبراحله الثالث، ويتم ذكر الوقت املخصص لذلك.

-  مر على اجملموعات أثناء العمل للتأكد من فهم النشاط.

-  اجعل اجملموعات تستعرض عملها.

10  دقائق
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	 ملاذا حتديد املخاطر مهم؟ 

  ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

إعطاء أمثلة عن املخاطر احملتملة؟ 	

  ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

كيف نتفادى املخاطر؟ 	

  ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

- حوار جماعي: ناقش إجاباتك على األسئلة السابقة مع بقية املشاركني. 

-عمل مجموعات: راجع احلالة الدراسية وحدد كيف مت  تفادي املخاطر فيها؟ ثم 
اعرضها على بقية اجملموعات؟

  ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-
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10  دقائق

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجلميع اإلجابة على األسئلة املدرجة يف األعلى )عمل فردي (، مع ذكر الوقت 
احملدد لذلك.

-  اطلب من املشاركني اإلجابة على األسئلة )حوار مجاعي(.

10  دقائق
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عمل مجموعات: على كل جمموعة أن حتدد املخاطر وطرق تفاديها يف مشروعها اخلاص: 

 تعليمات للمدرب:

-  قّسم املشاركني إىل جمموعات ) حاول أن تكون اجملموعات خمتلفة(.

-  اطلب من اجملموعات مراجعة احلالة الدراسية، وحتديد كيف مت تفادي املخاطر فيها.

-  تأكد من عمل اجملموعات باملرور على كل جمموعة.

-  اجعل اجملموعات تستعرض عملها.
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات العودة إىل مشاريعهم اخلاصة، لتحديد املخاطر وطرق تفاديها.

-  أشر إىل الوقت املخصص لذلك.

-  ُمّر على اجملموعات للتأكد من قدرة اجملموعات على إعداد النشاط بشكل جيد.

-  )ال داعي لعملية االستعراض من قبل اجملموعات(.

15  دقيقة
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مرجعية نظرية )2(

حتديد الوقت الزمين لألنشطة: عند وضع اجلدول الزمين البد أن يتم مراعاة اآلتي: 

جيب أن تتناسب وتتالءم  األنشطة مع الوقت احملدد لتنفيذها مع الوقت العام لتنفيذ  	-
املشروع، عند حدوث أي خلل هنا ممكن أن يؤثر على حتقيق اهلدف.

جيب أخذ اإلجازات السنوية، والصيفية واملناسبات اجملتمعية مثل األعياد ورمضان يف  	-
عني االعتبار.

كل حبسب   .. أو أسابيع أو شهور أو سنني  أيام  الزمين إىل  ميكن أن يقسم اجلدول  	-
الربنامج و مدته الزمنية.

قد ينقسم النشاط الواحد إىل عدد من املهام، أو اإلجراءات.  	-

قد ال يكون التفصيل الشديد مهم أثناء عملية التخطيط ولكنه سيكون مهم قبل بدء  	-
عملية التنفيذ.

حتديد املسئوليات و تقسيم العمل:

العمل  املسئوليات هي فقط اخلاصة بفريق  أن  جيب أن ال ينحصر تفكرينا هنا على   •
: املعنيني باألمر، قيادات املنظمة ، فريق العمل،  اإلدارى فقط، فاملسئوليات قد تشمل 

املستفيدين والشركاء. 

العمل  إجناز  مسئولية  وهناك  للعمل  التنفيذ  مسؤولية  املسئوليات:  من  نوعان  هناك   •
حتى لو كان عن طريق اآلخرين.

دعم  مسئولية  قرارات،  إختاذ  مسئولية  إىل  تنقسم  أن  املمكن  من  أيضًا  املسئوليات    •
ومساندة لعلميات التنفيذ، مسؤولية استشارية لألنشطة أو أن تكون فقط مسئولية 

املعرفة بالربنامج وسري التنفيذ.
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15( تصميم خطة المراقبة والتقييم: 

نشاط )38(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على ما هي مفاهيم املراقبة والتقييم: 

عصف ذهني: ضع كل من األسئلة التالية على ورقة حائطية منفصلة يف أربعة   -
أماكن متفرقة، وتعيني شخص لكل سؤال ليقوم بدور امليسر للعصف الذهين:

املراقبة والتقييم؟ ما هي  	o

ملاذا نراقب ونقيم؟ 	o

ماذا نراقب ونقيم؟ 	o

متى نراقب ونقيم؟ 	o

عرض األوراق و حوار جماعي: يقوم امليسرون األربعة بعرض إجابات املشاركني.  -

40  دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  ضع 4 ورق حائط منفصلة يف أربعة أماكن متفرقة.

-  عني متطوع  لكل سؤال ليكون مسئول عن تسيري عملية العصف الذهين.

هناك  ليظل  األول  السؤال  إىل  لالنضمام  عشوائي  بشكل  التوجه  املشاركني  من  اطلب    -
مخس دقائق  للمناقشة.. ثم ينتقل للسؤال الثاني ملدة مخس دقائق.. وهكذا حتى ينتهي 

من مجيع األسئلة.

-  اطلب من املتطوعني تسجيل إجابات املشاركني على الورق.

-  تأكد من انتهاء كل مخس دقائق لتخرب املشاركني بانتهاء الوقت. 

-  اطلب من املتطوعني األربعة استعراض إجابات املشاركني.
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نشاط)39(: 

ستتمكن يف هذا النشاط على االطالع على ممارسات اآلخرين فى وضع خطط املراقبة و التقييم 
عند التخطيط للمشاريع ويتكون من جزء واحد:

حوار جماعي: مراجعة احلالة الدراسية واإلجابة على األسئلة التالية:   -

هل هناك خطة مراقبة وتقييم؟ 	o

الذي سيتم مراقبته وتقييمه؟ هل هو واضح ما  	o

الذى سيتم مراقبته وتقييمه؟ ما هو  	o

أم األداء؟  النتائج  الرقابة والتقييم يقيم  هل نظام  	o

تحديد مؤشرات النجاح وكيفية تحديدها: 

نشاط)40(: 

ستتعرف يف هذا النشاط على  مفهوم املؤشر وكيفية حتديد املؤشرات عند التخطيط للمشروع 
و يتكون من جزءين: 

حوار جماعي: اإلجابة بشكل مجاعي على األسئلة اآلتية:   -

املؤشر؟  عرف  	o

  ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-
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15  دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  اجعل املشاركني يطلعون على احلالة الدراسية ليتم اإلجابة على األسئلة .

-  ناقش مع املشاركني اإلجابات.

20 دقيقة
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ما هي معايري املؤشر اجليد؟  	o

  ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

حوار جماعي: ناقش مع بقية املشاركني أيًا من املؤشرات القادمة تعترب مؤشراً جيداً 
للناتج املذكور وأيًا منها ليس هلا عالقة أو غري كايف؟    

الناتج: ختفيض معدل مرض األطفال

التغيب عنها الدراسة اليت مت  أيام  ٪ الخنفاض عدد   •

٪ الخنفاض معدالت قبول مرضى يف املستشفيات  •

٪  لتوظيف املزيد من األطباء  •

املعدية انتشار األمراض  ٪ لالخنفاض يف معدل   •

٪  لزيادة عدد األطفال احملصنني باللقاحات  •

العمل اليت تغّيب عنها اآلباء أيام  ٪ الخنفاض عدد   •

٪ الخنفاض معدل وفيات األطفال  •

نشاط)41(: 

هنا سيتمكن املشاركون من تصميم مؤشرات مشاريعهم اخلاصة ويتكون من جزءين:

- عمل مجموعات: على املشاركني تصميم مؤشرات للنتائج يف مشاريعهم اخلاصة. 

 تعليمات للمدرب:

-  وجه املشاركني إىل احلوار اجلماعي حول املؤشر وكيف يتم حتديده.

-  ناقش مع املشاركني املثال املدرج يف األعلى)ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة(.

20  دقيقة

15  دقيقة
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- عرض المجموعات: على كل جمموعة عرض عملها على بقية اجملموعات.
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات العودة إىل مشاريعهم اخلاصة، لتصميم املؤشرات كما هو موضح 
يف اجلدول.  ويتم تدوينها يف دليل األنشطة.

-  اجعل كل جمموعة تستعرض عملها أمام اجملموعات األخرى.
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جمع المعلومات لقياس المؤشرات والتحقق من الوصول للنتائج: 

نشاط )42(: 

والتقييم  املراقبة  لعملية  جتميعها  جيب  اليت  املعلومات  طبيعة  على  النشاط  هذا  يف  ستتعرف 
وكيفية مجعها، ويتكون من جزء واحد: 

عمل مجموعات : يقسم املشاركني إىل ثالث جمموعات لعمل اآلتي:   -

: التالية  o   اختيار أحد األسئلة 
-  ما هي املعلومات؟  -  من أين جنمع املعلومات؟ -  كيف جنمع املعلومات؟

تصميم خطة المعلومات وجمعها لعملية المراقبة والتقييم.

نشاط)43(: 

ستتمكن فى هذا النشاط من تصميم خطة مجع املعلومات ملشروعك اخلاص و يتكون من جزء واحد:

30 دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  قسم املشاركني إىل 3 جمموعات.

-  اطلب من كل جمموعة اختيار سؤال من األسئلة الثالثة .

-  اطلب من كل جمموعة كتابة اإلجابة على ورق.

-  وزع )ورق + أقالم ( على اجملموعات.

-  اجعل كل جمموعة تستعرض عملها .

15 دقيقة
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عمل مجموعات: حتديد طرق ونوع  ومصادر مجع البيانات ملشروعات املشاركني   -
اخلاصة باستخدام النموذج اآلتي: 

تصميم خطة للمراقبة والتقييم لمشاريع المشاركين: 

نشاط)44(: 

ستتمكن فى هذا النشاط من إعداد خطة للمراقبة والتقييم ويتكون من جزءين:

حوار جماعي: راجع خطة املراقبة والتقييم للحالة الدراسية وسجل مالحظاتك للحوار 
اجلماعي؟

عمل مجموعات : عمل خطة املراقبة والتقييم ملشاريع املشاركني اخلاصة وبناء على 
النموذج )3(
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 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من اجملموعات العودة إىل مشاريعهم اخلاصة، لتحديد طرق ونوع ومصادر مجع 
البيانات ملشاريعهم على أن يتم االستعانة بالنموذج.

- ّمر على اجملموعات بهدف التوضيح أكثر أو مساعدة اجملموعة اليت حتتاج إىل مساعدة.

-  ) ال داعي للعرض(.

20 دقيقة
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16( تحديد استمرارية المشروع:

نشاط )45(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من التخطيط الستمرارية املشروع وسيتكون هذا النشاط من 
ثالثة أجزاء كما يلي:  

عصف ذهني جماعي: ماذا نعين باالستمرارية؟   -

-  حوار جماعي: راجع احلالة الدراسية و حدد ما هي خططهم الستمرارية املشروع؟ 

- عمل مجموعات: على كل جمموعة حتديد كيف سيتم ضمان استمرارية مشاريعهم 
اخلاصة؟ وثم مشاركة بقية اجملموعات؟ 

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من املشاركني مراجعة خطة املراقبة والتقييم للحالة الدراسية، وتسجيل املالحظات.

-  اطلب من املشاركني وضع املالحظات.

-  اجعل اجملموعات تعد خطة املراقبة والتقييم ملشاريعهم اخلاصة باستخدام النموذج )3(.

 تعليمات للمدرب:

-  وجه املشاركني إىل عمل العصف الذهين اجلماعي حول املقصود باالستمرارية.

-  اطلب من املشاركني مراجعة احلالة الدراسية لتحديد خطة استمرارية املشروع.

-  اجعل اجملموعات تعمل ضمن مشاريعهم اخلاصة، وحتديد كيف سيتم ضمان استمرارية 
املشروع.

-  اطلب من اجملموعات استعراض ما مت يف إطار ضمان استمرارية مشاريعهم اخلاصة.

5 دقائق

10 دقائق

15 دقيقة
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اإلطار المنطقي للتخطيط:

نشاط )46(: 

على  تطبيقه  من  وستتمكن  للتخطيط  املنطقي  اإلطار  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
مشروعات مجعيتك/مؤسستك وسيتكون هذا النشاط من جزءين كما يلي: 

        - حوار جماعي: مراجعة منوذج اإلطار املنطقي للتخطيط مع املدرب وشرح حمتوياته.

       عصف ذهني جماعي: ما هي فوائد اإلطار املنطقي للتخطيط؟ وما هي عيوبه؟

باستخدام النموذج املرفق رقم 4 قم مع بقية أفراد جمموعتك بتصميم 
إعطائه  ثم  ومن  املنطقي.  اإلطار  أداة  باستخدام  اخلاص  مشروعك 

للمدرب لتقديم مالحظاته.

نشاط )47(:

 عرض للمشاريع كاملة بهدف: مراجعة نهائية، وإعطاء املالحظات وتبادل اخلربات.

25 دقيقة

10 دقائق

 تعليمات للمدرب:

-  راجع مع املشاركني منوذج اإلطار املنطقي للتخطيط.

-  وجه املشاركني إىل تنفيذ عملية العصف الذهين لفوائد اإلطار املنطقي للتخطيط، وما 
هي عيوبه؟

-  أشر اىل التكليف املنزلي....موضح يف األسفل 

تكليف منزلي

60 دقيقة 
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(
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الوحدة الرابعة
تنفيذ المشروع



إدارة96
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

أهداف الوحدة الرابعة: 

في نهاية الوحدة ستكون قادرًا على: 

معرفة خطوات تنفيذ املشاريع.

التقنيات التدريبية المستخدمة:

عصف ذهين. 	-

عمل جمموعات. 	-

نقاش مجاعي. 	-

االحتياجات التدريبية:

فليب شارت. 	-

أقالم سبورة. 	-

-  كروت

وع
شر

الم
يذ 

تنف
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وع
شر

الم
يذ 

تنف

خطوات تنفيذ المشروع: 

نشاط )48(:  

هذا  وسيتكون  التنفيذ  يف  البدء  أثناء  اخلطوات  ترتيب  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
النشاط من جزء واحد:

عمل فردي: رتب خطوات التنفيذ حبسب ما تراه منطقيًا.

املالية  املشروع  القانونية - مراجعة خطة  استكمال اجلوانب  املشروع-  )املتابعة-  توظيف فريق 
واإلدارية وإعداد اخلطط التفصيلية(.

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

10 دقائق

 تعليمات للمدرب:

-   عليـــك قبـــل البدء خبطوات تنفيذ املشـــروع عمل تلخيص للوحدة الســـابقة حبيث تشـــمل 
اخلطوات الرئيســـية للتخطيط للمشروع وميكنك أن تطلب من كل مشارك تلخيص ما 
اســـتفاده وما هي اإلضافة اليت حصل عليها مبقارنة خطوات ختطيط املشروع الصحيحة 

اليت تعلمها من خالل الوحدة السابقة مع اخلطوات اليت كانت اجلمعية تقوم بها.

-   بعـــد أن يتم عمـــل تلخيص عن التخطيط اطلب من املشـــاركني حتديد اخلطوة التالية، 
وهي التنفيذ وابدأ بالنشـــاط رقم )48( واطلب منهم بشـــكل فـــردي أن يتم ترتيب خطوات 

التنفيذ ومن ثم استعرضها مع املشاركني ليتأكدوا من اإلجابات. 
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استكمال الجوانب القانونية:

نشاط )49(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيفية استكمال اجلوانب القانونية إلخراج املشروع حليز 
التنفيذ وسيتكون هذا النشاط من جزءين:

- عمل ثنائي : اكتب مع زميلك أهم إجراء قانوني جيب أن يستكمل يف املشروع السابق 
الذي مت املوافقة عليه افرتاضيًا.

عمل جماعي : شارك اجملموعة واملدرب يف النقاش حول استكمال اجلوانب القانونية.  -

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

10 دقائق

 

: 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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 تعليمات للمدرب:

-   تذكر دائمًا أن يف هذا التدريب نبدأ مبا لدى اجلمعية/املؤسسة وكيفية تأديتها للمهمة 
ومن بعد ذلك نتشارك معهم يف املعلومات اليت يف هذا الدليل ليقوموا بتطوير أدائهم بناء 

على تلك املعلومة. 

الوثائق  استخرجت  وكيف  للجمعية  السابقة  باملشاريع  النشاط  هذا  تربط  أن  حاول    -
القانونية وهل ميكن البدء يف تنفيذ مشروع بدون استكمال اجلوانب القانونية.

10 دقائق

وع
شر

الم
يذ 

تنف
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وع
شر

الم
يذ 

تنف

توظيف فريق المشروع وتحديد المهام:

نشاط )50(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على اخلطوة الثانية من خطوات تنفيذ املشروع وسيتكون هذا 
النشاط من جزء واحد:

عمل جماعي : شارك اجملموعة يف حتديد افرتاضي ملوظفي املشروع االفرتاضي السابق 
وعدد املوظفني ومهامهم.

 تعليمات للمدرب:

-  اطلب من كل اثنني من املشاركني العمل على حتديد أهم إجراء قانوني جيب أن يستكمل 
يف املشروع.

-  اطلب من الثنائي عرض عملهما للمناقشة حول استكمال اجلوانب القانونية.

10 دقائق

   

1   

2   

3   

4   

 تعليمات للمدرب:

املهارات  املشروع ملوظفني وماهي  املشروع وكم حيتاج  املشاركني عن من سينفذ  -  تسأل 
املطلوبة فيهم وما هي مهامهم.

يف  للعمل  املطلوبني  املوظفني  حتديد  واحدة  عمل  جمموعة  يف  املشاركني  من  تطلب    -
املشروع ومهامهم ومن ثم يتم فتح الباب للمناقشة. 
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نشاط )51(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على أنواع النزاعات يف املشروع يف هذه املرحلة وعالقته بالنزاع 
يف املراحل السابقة والالحقة وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد:

عمل جماعي : شارك اجملموعة يف النقاش حول النزاعات احملتمل ظهورها يف هذه 
املرحلة وكيف ميكن حلها وعالقتها بالنزاعات يف املرحلة السابقة والالحقة.

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

مراجعة خطة المشروع المالية واإلدارية وإعداد الخطط التفصيلية:

نشاط )52(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على اخلطوة الثالثة وهي مراجعة خطة املشروع املالية واإلدارة 
وإعداد اخلطط التفصيلية وسيتكون هذا النشاط من جزءين:

عمل جماعي : شارك اجملموعة يف حتديد نقاط املراجعة أثناء التنفيذ خلطة املشروع 
املالية واإلدارية. 

وع
شر

الم
يذ 

تنف

10 دقائق

10 دقائق

 تعليمات للمدرب:

-  ابدأ بسؤال املشاركني عن النزاعات اليت حدثت يف أحد أو بعض مشاريع اجلمعية ونوعها 
ويف أي مرحلة كانت وكيف مت التعامل معها.

-  بعدها اسأل املشاركني عن املشروع الذي قاموا بإعداده، ماهي النزاعات احملتمل حدوثها يف 
مجيع مراحل املشروع، واحرص على مشاركة اجلميع يف النقاش. 
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وع
شر

الم
يذ 

تنف

عمل جماعي : بعد عرض املدرب لبعض أنواع اخلطط التفصيلة شارك اجملموعة يف 
النقاش حول أهميتها للمشاريع ومدى قيام مجعيتك/ مؤسستك بعملها ملشاريعها.

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-
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 تعليمات للمدرب:

-  وضح للمشاركني أهمية مراجعة اخلطة املالية واإلدارية بداية التنفيذ وأهمية التحقق 
من مالءمتها للموارد احلالية املتاحة.

ينبغي  اليت  النقاط  يف  املشاركة  منهم  واطلب  املشاركني  أمام  التالي  اجلدول  اعرض    -
مراجعتها يف اخلطط املالية واإلدارية )استعن باخللفية النظرية إلدارة املشروعات(.

اجلزء الثاني: 

النظرية( واطلب من  )استعن باخللفية  املشروع  -  أعرض للمشاركني مناذج من خطط 
اجلميع عمل خطة للمشروع.

10 دقائق
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المتابعة: 

نشاط )53(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على اخلطوة الثالثة وهي املتابعة وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد:

عمل جماعي:  بعد عرض املدرب للمتابعة شارك اجملموعة يف حتديد جماالت املتابعة 
فيما يلي: 

ضمان استدامة المشروع في المرحلة التنفيذية. 

نشاط )54(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيفية ضمان استدامة املشروع يف مرحلة التنفيذ للمشروع 
وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد.

  

العمل خطط

العمل فریق

المخاطر استراتیجیة

اإلیرادات/المصروفات

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

10 دقائق

وع
شر

الم
يذ 

تنف

 تعليمات للمدرب:

-  ذّكر املشاركني مبعنى املتابعة املوضحة يف مرحلة التخطيط للمشروع.

على  حنصل  كيف  السؤال،  إجابة  على  حنصل  املرحلة  هذه  يف  بأننا  املشاركني  ذّكر    -
النتائج اليت نريد؟

-  اعرض على املشاركني اجلدول أعاله وناقشهم يف جماالت املتابعة يف احملاور املذكورة. 
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وع
شر

الم
يذ 

تنف

عمل ثنائي: اكتب أنت وزميلك على كرت كيف ميكن أن نضمن استمرارية 
املشاريع يف مرحلة تنفيذ املشروع ومناقشتها مع املدرب وبقية املشاركني.

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

15 دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  اسأل املشاركني عن مشاريع اجلمعية وناقشهم يف استمراريتها  يف مرحلة إنهاء املشروع  
من عدمه وأهم األسباب.

-  قم بعمل عصف ذهين سريع عن أهمية استدامة املشاريع.

-  اطلب من املشاركني بشكل ثنائي أن حيددوا كيف سيتم ضمان استمرارية املشروع الذي 
قاموا بالتخطيط له. 
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مرجعية نظرية مختصرة رقم )4(
يباشر  حيث  فعلية  أنشطة  إىل  اخلطة  وترمجة  املشروع،  بتطبيق  البدء  مرحلة  وهي  التنفيذ  مرحلة 
التنفيذ  العمل، وأهم خطوات  املشروع ويف خطة  املتفق عليها يف خطة  واملهام  اإلجراءات  بتنفيذ  العمل  فريق 

مايلي: 

1- استكمال اجلوانب القانونية للمشروع: 

الداعمة ومعرفة متطلباتها )يف حال توفر متويل خارجي(    العقد مع اجلهة  •  أواًل:  توقيع 

العقود مع الشركاء )إن وجدوا(   •  ثانيًا: توقيع 

)إذا لزم األمر(  القانونية  •  ثالثًا: استخراج الرخص 

2-  توظيف فريق املشروع وحتديد املهام كما يلي: 

السلطات والصالحيات وتشكيل فريق العمل. الوظيفية وحتديد  العالقات  •  حتديد 

املشروع. العمل خالل مراحل  النزاعات اليت حتدث يف فريق  •  إدارة 

3-  مراجعة خطة املشروع املالية واإلدارية وإعداد اخلطط التفصيلية: 

4-  إعداد خطة تفصيلية للمراقبة والتقييم: 

المهارات والقدرات الرئيسة الالزمة لمدير المشروع:

مهارات حل املشكالت. 	-

مهارات تنظيمية. 	-

مهارات القيادة والتعامل مع اآلخرين. 	-

مهارات االتصال والتواصل. 	-

-   عمل الفريق ومهارات العمل اجلماعي.

المتابعة: 

السؤال،  اإلجابة عن  املرحلة  املشروع. وتتم يف هذه  تنفيذ  أثناء  املراقبة  تتم  كما عرفنا سابقًا، 
مجع  طريق  عن  النتائج؟  حتقيق  حنو  املشروع  سري  من  للتحقق  املعلومات  هذه  على  أحصل  كيف 

منهجي ومستمر للبيانات )املعلومات( وبهدف تصحيح األخطاء.

وع
شر

الم
يذ 

تنف
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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الوحدة الخامسة
إنهاء المشروع



إدارة108
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أواًل: إنهاء جميع األنشطة المخطط لها وتسليم جميع المخصصات المالية المتبقية 
وتسليم التقارير الفنية والمالية النهائية للمشروع للجهة الداعمة/الممولة:

نشاط )55(:  

األنشطة  مجيع  إنهاء  وهي  املشروع  إنهاء  يف  خطوة  أول  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
املخطط هلا وتسليم مجيع املخصصات املالية املتبقية وتسليم التقاريرالفنية واملالية النهائية للمشروع 

للجهة الداعمة وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد.

عمل جماعي : شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد النقاط اليت جيب مراعاتها 
عند إنهاء مجيع األنشطة املخطط هلا وتسليم مجيع املخصصات املالية املتبقية وتسليم 

التقارير الفنية واملالية.

ثانيًا: أرشفة وثائق المشروع: 

نشاط )56(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على ثاني خطوة من خطوات إنهاء املشروع وهي أرشفة وثائق 
املشروع  وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد:

عمل جماعي : شارك اجملموعة يف حتديد كيفية األرشفة وماهي الطريقة املناسبة 
وماهي الوثائق اليت جيب أن يشملها ملف املشروع.  

15 دقيقة

15 دقيقة

وع
شر

الم
اء 

نه
إ

 تعليمات للمدرب:

تشمل  حبيث  السابقة  للوحدة  تلخيص  عمل  املشروع  إنهاء  خبطوات  البدء  قبل  عليك    -
ما  تلخيص  مشارك  كل  من  تطلب  أن  وميكنك  املشروع  لتنفيذ  الرئيسية  اخلطوات 
استفاده وما هي اإلضافة اليت حصل عليها مبقارنة خطوات تنفيذ  املشروع الصحيحة 

اليت تعلمها من خالل الوحدة السابقة مع اخلطوات اليت كانت اجلمعية تقوم بها.

-  اطلب من املشاركني النقاش حول النقاط اليت جيب التحقق من إنهائها وعالقتها باألنشطة 
املخططة مع الرتكيز على املخصصات املالية وتسليم التقارير الفنية واملالية. 
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التقييم النهائي:

نشاط )57(:  

التقييم  وهي  املشروع  إنهاء  خطوات  من  الثالثة  اخلطوة  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
النهائي للمشروع وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد:

عمل جماعي : 

شارك اجملموعة واملدرب يف النقاش حول موضوع التقييم النهائي الذي سيعرض عليك  	-
من قبل املدرب. 

شارك يف النقاش حول التقييم النهائي للمشروع وعالقته خبطة التقييم الذي مت وضعها  	-
أثناء عملية التخطيط للمشروع.

15 دقيقة

 تعليمات للمدرب:

مادة  تذكر  منهم  )اطلب  للمشروع  والتوثيق  األرشفة  أهمية  عن  املشاركني  اسأل    -
أساسيات اإلدارة(.

-  ناقش املشاركني عن كيفية إعادة أرشفة وثائق مشاريعها.

تؤرشف  أن  جيب  واليت  بإعدادها  املشاركون  يقوم  اليت  املشروع  وثائق  أهم  يف  ناقشهم    -
يف ملف. 

 تعليمات للمدرب:

-  ذّكر املشاركني بتعريف التقييم املوضح يف مرحلة التخطيط مع التمييز بني التقييم 
املرحلي والنهائي.

-  اعرض على املشاركني التقييم ومراحله )استعن باخللفية النظرية إلدارة املشروعات(

-  ناقش املشاركني بعالقة التقييم النهائي مبرحلة التخطيط للمشروع. 
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ضمان استدامة المشروع في مرحلة إنهاء المشروع  

نشاط )58(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيفية ضمان استدامة املشروع يف مرحلة إنهاء املشروع 
وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد:

عمل ثنائي: اكتب أنت وزميلك على كرت، كيف ميكن أن نضمن استدامة 
واستمرارية املشروعات يف مرحلة إنهاء املشروع.

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-
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15 دقيقة

 تعليمات للمدرب:

-  اسأل املشاركني عن مشاريع اجلمعية وناقشهم يف استمراريتها  يف مرحلة إنهاء املشروع 
من عدمه وأهم األسباب.

الذي  املشروع  استمرارية  أن حيددوا كيفية ضمان  ثنائي  املشاركني بشكل  اطلب من    -
قاموا بالتخطيط له. 
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10 دقائق

أفضل ممارسات إدارة المشروعات الالزمة لتحقيق العمل المؤسسي:

نشاط )59(:

سوف تتعرف من خالل هذا النشاط على أهم املمارسات العملية اليت تساهم يف حتقيق العمل 
املؤسسي جلمعيتك/مؤسستك، يتكون هذا النشاط من 5 أجزاء كما يلي:

عمل فردي: راجع مفهوم العمل املؤسسي من مادة أساسيات العمل التنموي.  -

عمل فردي: حدد مدى وجود ممارسات إدارة املشروع  الالزمة لتحقيق العمل املؤسسي   -
يف مجعيتك/مؤسستك.

 تعليمات للمدرب:

-  يهدف هذا النشاط ملعرفة مدى قدرة اجلمعية/ املؤسسة على تنفيذ مشاريع مستدامة.

-  أكد على املشاركني توزيع املهام بشكل جيد ليتمكنوا من إدارة مشاريعهم بطريقة مؤسسية. 


 


 










4



5
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20 دقيقة

نتائج القياس:  استخدم النسبة املئوية الحتساب نتائج القياس وذلك على النحو التالي:

] يوجد= 3     نوعًا ما =2     ال يوجد =1 [. o  قم بتحويل اخليارات إىل قيم 

املئوية لكل عبارة من عبارات االستمارة ]٪ للعبارة = القيمة املمنوحة من  النسبة  o  احسب 
املشارك للعبارة ÷ 3 ×100 = ........٪

احسب النسبة املئوية ملمارسة التخطيط ككل  ]٪ ملمارسة وظيفة التخطيط = جمموع    o
القيم املمنوحة من املشارك لكافة العبارة ÷ ) عدد العبارات ×3 (×100 = ........ ٪   

o  تأمل يف النتائج اليت حصلت عليها.

عمل جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول نتائج القياس النهائي:

بعد اتفاق اجملموعة على النتائج املدونة، على اجملموعة التعليق عليها وذلك على النحو التالي:

-   إذا كانت نتائج القياس أقل من 50٪ هذا يعين أن ممارسة إدارة املشاريع الالزمة لتحقيق 
و  للتقييم  الوقوف  مجيعًا  وعليكم   ، ضعيفة  مؤسستكم  مجعيتكم/  يف  املؤسسي  العمل 

املراجعة حتى ال تتعرض مصاحل مجعيتكم/ مؤسستكم للتهديد.

الالزمة  املشاريع  إدارة  ممارسة  أن  يعين  هذا   ٪65  -  ٪50 من  القياس   نتيجة  كانت  إذا     -
لتحقيق العمل املؤسسي يف مجعيتكم/مؤسستكم يف املستوى املقبول، ولكنها ال تزال دون 
املستوى املطلوب وعلى اجلميع الوقوف للتقييم واملراجعة حتى يتمكنوا من املعاجلة يف 
أقل  على  حصلت  اليت  للعبارات  الرجوع  ميكن  الضعف  مواطن  وملعرفة  املناسب،  الوقت 

النتائج، ومناقشة سبل املعاجلة.  

الالزمة  املشاريع  إدارة  ممارسة  أن  يعين  هذا   ٪75-٪65 من  القياس  نتيجة  كانت  إذا     -
لتحقيق العمل املؤسسي يف مجعيتكم/مؤسستكم جيدة، ولكنها ال تتناسب مع متطلبات 
املنافسة القوية، وعلى اجلميع بذل املزيد من اجلهد للحفاظ على ما حققتم من مكاسب، 
وملعرفة مواطن الضعف ميكن الرجوع للعبارات اليت حصلت على أقل النتائج، ومناقشة 

سبل املعاجلة.

-   إذا كانت نتيجة القياس من 75٪ 85٪ هذا يعين أن ممارسة إدارة املشاريع الالزمة لتحقيق 
تلك  على  احلفاظ  مجيعًا  وعليكم  جداً،  جيدة  مجعيتكم/مؤسستكم  يف  املؤسسي  العمل 

املكاسب والسعي لتحقيق مكاسب أكرب، مبا حيقق نقلة نوعية جلمعيتكم/مؤسستكم.
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عمل جماعي: شارك اجملموعة يف معرفة ممارسات إدارة املشاريع الالزمة لتحقيق 
العمل املؤسسي اليت ال توجد يف منظمتكم؟

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

  ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

 ....................................................................................................... 	-

عمل جماعي: شارك اجملموعة يف توزيع املهام على املعنيني يف مجعيتك/مؤسستك،   -
وقم بإعدادها وفق اجلدول التالي: 

10 دقائق

20 دقيقة












PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

102



إدارة114
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

وع
شر

الم
اء 

نه
مرجعية نظرية مختصرةإ

وفقـــًا لدورة حياة املشـــروع فإن مرحلة إنهاء املشـــروع هي املرحلة األخـــرية يف دورة حياة 
املشـــروع واليت يتم فيها إنهاء تنفيذ مجيع األنشـــطة املخطط هلا وحتقيق اهلدف من املشـــروع 
ولن يتم التعرف على مدى جودة املشـــروع وحتقيقه للهدف ما مل تقوم اجلمعية بعمل تقييم 
لذلك املشروع، وحتى تكون اجلمعية/املؤسسة تعلمية فإنه جيب أن تكون موضوعية يف عملية 

التقييم إضافة إىل دمج نتائج التقييم يف عمليات التخطيط للمشروعات القادمة.

وهنا جيب أن نعرف أننا نقصد باملشـــروع، هو ما حيدد ببداية ونهاية ومير بهذه املراحل، 
أما إنشـــاء مؤسسة/مجعية أو حتى شـــركة فإنه خيتلف عن إدارة املشـــاريع اليت تديرها تلك 

املنظمات.
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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)1(مرفق

حقوق المرأةاإلنسانمشروع ضد العنف لمناھضة

إلى :مقدم

المستقبل مؤسسة
خالل الزمنیة :الفترة

ـــ20 2009أغسطس14یولیو

المنفذة :الجھة

األمل جمعیة

المشروع :میزانیة

للمشروع المطلوب المبلغ $4500:إجمالي

الم المبلغ للتمویلإجمالي $3500: طلوب

المنظمات من المساھمة مبلغ $1000:أجمالي

:المكان

ماربمحافظة

مالحظة : هذا النموذج توضيحي ألغراض التدريب فقط ات
حق

مل
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:المشروعخلفیة

الیمني العاداتالمجتمع من الكثیر تسوده والذي النامیة المجتمعات أحدى من یعد
الیمني المجتمع لدى الوعي قلة وكذلك كبیر بشكل القبلیة إلي والمتجھ المختلفة والتقالید

الفرد دخل مصادر وشحھ واألمیة الجھل ظھور) الفقر(وانتشار إلى یؤدي ھذا كل
المرأة حقوق وبالذات اإلنسان بحقوق الوعي قلة ومنھا المشاكل من من،العدید إن حیث

االجتماعي وسلوكھ اإلنسان بحقوق المتعلقة االجتماعیة المشاكل العنف،أھم مشكلة
ومسبب أشكالھ بكافة المرأة علىضد ینفتح الیومیة حیاتنا من واسع فصل العنف ولھذا اتھ

تنتھي ال الماسي من العالم.سلسلة في نساء ثالث بین من تشیران اإلحصائیات وإن
العنف ألعمال منھن واحده المتحدة(تتعرض األمم تقریر ما،) حسب إحصائیات وإن

أ الصحي أو التعلیمي الجانب على سوى الیمنیة المرأة فاألمیةتعانیھ االقتصادي و
نسبتھا وصلت والتي النساء بین والرسوب% 62المنتشرة التسرب نسبة وصلت كما

النساء% 19 بین البطالة نسبة وصلت فقد االقتصادي الجانب أما الذكور6، أضعاف
الرضع وفیات معدالت تصل الصحیة الناحیة مائة% 75ومن لكل األمھات ووفیات

حیة والدة محافظة،)366(ألف في المرأة والعنفمأربوتمثل المعانة ھذه من جزء
الباحثة ناقشتھا التي الدراسة الجاوىفان الحدیدةزینب المؤتمرفيومأربلمحافظتي

شملت والتي ، للمرأة الوطنیة للجنة التي1495الثالث الدراسة وأشارت األزواج من
الدكتور باحثیھا فریق علىرأس ارتفسعید إلى المناطقاعـ في الزواج سن متوسط

من إلي9البحثیة یقارب15سنوات ما خالل الدراسة.عامًا30سنة، نتائج وأوضحت
البالغ1420أن النساء عدد إجمالي من وصفن1495امرأة ربات، بأنھن أنفسھن

في أو المنزل، في سواء مأجور، غیر عمًال یمارسن وأنھن التجارةبیوت، قطاعي
عشرةوالزراعة الثامنة بلوغھن قبل تزوجن ومعظمھن أن.، الي الدراسة وأشارت

وان564 بالتعلیم، االلتحاق لھن یسبق لم الدراسة189امرأة من غیرھن،تسربن
بصعوبة والكتابة القراءة تسعي.یستطعن الفقیرة األسر فان البنات حالة في وأما

وأشار بلوغھن، بمجرد بناتھا من 388 لتزویج الفقرشخصًا أن الي آراؤھم المستطلعة
في الفتیات لتزویج الرئیسي السبب مبكرةیمثل الثانيسن السبب ان اعتبرت حین في ،

سن تأخر بسبب علیھا التمرد وتجنب والطھر، العفاف نوع من وقیم معتقدات في یتمثل
إلیھ أشار ما المبكر،وھو من381الزواج التخلص مثل أخري أسباب یلیھ شخصًا،

غني شخص قبل من للزواج عرض ووجود العنوسة، من .الفتاة،والخوف

اإلھانھ أشكال لمختلف تعرضھا مقدمتھا في تأتي جمة مصاعب المرأة أمام جعل مما
الحقوق ناقص كإنسان معھا تتعامل حین المجتمع فئات بعض من المباشرة غیر

ات
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المجتمع بناء في بدورھا المساھمة من وحرمانھا المباشرة،والوجبات االھانة ھذه ولكن
إلیھا الناس اقرب من تأتي والتي المرأة على وتأثیر وطأة األشد ال) األزواج(ھي ممن

بالضرب االعتداء خالل من سواء األسریة ومكانتھا زوجتھ لكرامة اعتبار أي یضع
ال بالخیانة والمتمثلة والمعنویة النفسیة االھانة خالل من أو أبنائھا أمام زوجیةعلیھا

النساء أن حیث األسري التفكك إلى النھایة في تؤدي تستطیع) الزوجة(وھي ال
من مھمة عاتقھا على أن حیث االحترام وعدم العنف لغة تسودھا حیاة في االستمرار
واإلھانة العنف لغة من متحرر جیل إعداد أي األبناء تربیة وھي المھام واعقد أقدس

اآلخری احترام بأحاسیس وعي.نومشبع قلة ھو والمعاناة العنف ھذا كل في السبب إن
ومخاطره بإضراره المجتمع،المجتمع أفراد بین الوعي بنشر نقوم إن علینا وجب لھذا

تحقیقھا وسھولة تأثیر أكثر وسائل خالل . من

في كبیر دور من لھ ولما ومباشر قوي تأثیر الیمني المجتمع في الدیني للجانب إن وبما
ا لمساھمةتوجیھ المساجد خطباء استھداف تم ذلك اجل ومن سلوكیاتھ وتصحیح لمجتمع

الدوریة والدروس التوعویھ المحاضرات خالل من المجتمع لدى الوعي نشر في
الوعي لرفع عمل ورش أقامھ خالل من والشابات الشباب وتوعیھ الجمعة وخطب

المرأة ضد األسري العنف وأضرار .بمخاطر

استغالل والتيوسیتم الحقوقیة خیمة إقامة في السیاحي البلدة مھرجان في الناس تجمع
أركان إلى تقسیمھا وتم التوعیة وسائل من كثیر على االستقبال،تحتوي كركن

وعروض الفنیة واللوحات معبرة الصور وركن الحقوقیة المكتبة والركن والضیافة
والمنظما الحقوقیة الجمعیات مشاركة وركن التوعیةالبروجكتر عملیة في على.ت

الرأي مع نتفق أننا من السلوكالرغم لتغییر كاف غیر وحده القانون بأن یقول الذي
وقوع ومنع العنفالعنفاإلنساني یجرم الذي القانون وجود بأن نؤمن أننا إال األسري،

التدابیر ویضع إفالتاألسري وعدم ولمرتكبیھ لھ والتصدي منھ للوقایة ھماالحترازیة
ینفذ لم وإن العقاب ھومن ما ظل في ملحة وضرورة األمام إلى خطوة ھو بحذافیره

تبرر مجتمعیة ثقافة من الضحیةسائد تطلب وقیم األسري العنف حاالت من العدید
من علیھا یقع ما فيبقبول وظلم عائلتھاعنف استقرار على الحفاظ یعلم. سبیل وحتى

أنھ األسري العنف جرائم المرتكبي یخرقونم ھم بل مكتسبًا حقًا الشریعة(یمارسون
القانون للمساءلة) أو معرضون .والعقابوأنھم

المستھدفة :الفئة

المساجد10• خطباء من

في/متدربین10• المدني المجتمع منظمات من مأربت محافظة

المحلي• المجتمع في والرجال مأرب( النساء ). محافظة

المش :روعملخص

المر دور بأھمیة خاص بشكل األسرة وأفراد المجتمع أفراد وعي قلة المجتمعأأّن في ة
الحقوق تلك انتھاك وعدم المرأة بحقوق االھتمام قلةوضرورة وكذلك وعيبالعنف

مما حقوقھن معرفة عدم أو الحقوق بتلك للمطالبة الصحیحة بالطریقة أنفسھن النساء
ا معدالت زیادة إلى األبناءیؤدي على أثار من ومالھ المرأة حقوق وانتھاكات لعنف

لحوالي التوعیة لیقدم المشروع جاء فقد لذالك ككل، المجتمع وعلى األسري كالتفكك
الحقوق10 بتلك المطالب وكیفیة ضدھا العنف وأخطار المرأة دور بأھمیة خطباء

الم تلك تناول على الخطباء وحث إقناع وكذالك صحیحة خطبھمبطریقة في واضیع
ذلك أن كما المجتمع على التأثیر في كبیر دور من لھم لما وذلك المجتمع أفراد لتوعیة

استمراری التوعیةةیضمن شملت وكذالك المشروع تنفیذ انتھاء فترة بعد حتى المشروع
اختیارھم10تدریب سیتم الذین والمتدربات المتدربین فيمن مختلفة جمعیات من

مارب المرأةمحافظة ضد العنف بأخطار لتوعیتھم یومین لمدة دورة عمل خالل من
استخدام سیتم حیث الصحیحة بالطریقة بالحقوق والمطالبة األخطار بھذه التوعیة وكیفیة

في المتطوعین المراةھؤالء حقوق لمدهمھرجان تنفیذھا سیتم والتيأیام5التي ،
أركان خمسة إلى الضیافةستقسم وركركن انتھاكات، عن ونماذج الصور عرض ن
والعنف المرأة حقوقحقوق انتھاكات عن تعبر فنیة لوحات عرض وكذلك ضدھا

والعنف جائزةاالسرىالمرأة لھا ویخصص لوحة أفضل اختیار سیتم حیث ضدھا
البرجكتر عروض إلى صور.باإلضافة إظھار الصور عرض من الغرض أن حیث

ال لھ تتعرض قد الذي نساءالعنف

المرأة حقوق انتھاكات لرصد وركن الجمعیات لمشاركات طریقوركن عن والتقییم
والتقیی الرصد استمارات التوعویةمتعبئة المطویان لتوزیع والبروشوراتوركن

. التعریفیة
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المجتمع بناء في بدورھا المساھمة من وحرمانھا المباشرة،والوجبات االھانة ھذه ولكن
إلیھا الناس اقرب من تأتي والتي المرأة على وتأثیر وطأة األشد ال) األزواج(ھي ممن

بالضرب االعتداء خالل من سواء األسریة ومكانتھا زوجتھ لكرامة اعتبار أي یضع
ال بالخیانة والمتمثلة والمعنویة النفسیة االھانة خالل من أو أبنائھا أمام زوجیةعلیھا

النساء أن حیث األسري التفكك إلى النھایة في تؤدي تستطیع) الزوجة(وھي ال
من مھمة عاتقھا على أن حیث االحترام وعدم العنف لغة تسودھا حیاة في االستمرار
واإلھانة العنف لغة من متحرر جیل إعداد أي األبناء تربیة وھي المھام واعقد أقدس

اآلخری احترام بأحاسیس وعي.نومشبع قلة ھو والمعاناة العنف ھذا كل في السبب إن
ومخاطره بإضراره المجتمع،المجتمع أفراد بین الوعي بنشر نقوم إن علینا وجب لھذا

تحقیقھا وسھولة تأثیر أكثر وسائل خالل . من

في كبیر دور من لھ ولما ومباشر قوي تأثیر الیمني المجتمع في الدیني للجانب إن وبما
ا لمساھمةتوجیھ المساجد خطباء استھداف تم ذلك اجل ومن سلوكیاتھ وتصحیح لمجتمع

الدوریة والدروس التوعویھ المحاضرات خالل من المجتمع لدى الوعي نشر في
الوعي لرفع عمل ورش أقامھ خالل من والشابات الشباب وتوعیھ الجمعة وخطب

المرأة ضد األسري العنف وأضرار .بمخاطر

استغالل والتيوسیتم الحقوقیة خیمة إقامة في السیاحي البلدة مھرجان في الناس تجمع
أركان إلى تقسیمھا وتم التوعیة وسائل من كثیر على االستقبال،تحتوي كركن

وعروض الفنیة واللوحات معبرة الصور وركن الحقوقیة المكتبة والركن والضیافة
والمنظما الحقوقیة الجمعیات مشاركة وركن التوعیةالبروجكتر عملیة في على.ت

الرأي مع نتفق أننا من السلوكالرغم لتغییر كاف غیر وحده القانون بأن یقول الذي
وقوع ومنع العنفالعنفاإلنساني یجرم الذي القانون وجود بأن نؤمن أننا إال األسري،

التدابیر ویضع إفالتاألسري وعدم ولمرتكبیھ لھ والتصدي منھ للوقایة ھماالحترازیة
ینفذ لم وإن العقاب ھومن ما ظل في ملحة وضرورة األمام إلى خطوة ھو بحذافیره

تبرر مجتمعیة ثقافة من الضحیةسائد تطلب وقیم األسري العنف حاالت من العدید
من علیھا یقع ما فيبقبول وظلم عائلتھاعنف استقرار على الحفاظ یعلم. سبیل وحتى

أنھ األسري العنف جرائم المرتكبي یخرقونم ھم بل مكتسبًا حقًا الشریعة(یمارسون
القانون للمساءلة) أو معرضون .والعقابوأنھم

المستھدفة :الفئة

المساجد10• خطباء من

في/متدربین10• المدني المجتمع منظمات من مأربت محافظة

المحلي• المجتمع في والرجال مأرب( النساء ). محافظة

المش :روعملخص

المر دور بأھمیة خاص بشكل األسرة وأفراد المجتمع أفراد وعي قلة المجتمعأأّن في ة
الحقوق تلك انتھاك وعدم المرأة بحقوق االھتمام قلةوضرورة وكذلك وعيبالعنف

مما حقوقھن معرفة عدم أو الحقوق بتلك للمطالبة الصحیحة بالطریقة أنفسھن النساء
ا معدالت زیادة إلى األبناءیؤدي على أثار من ومالھ المرأة حقوق وانتھاكات لعنف

لحوالي التوعیة لیقدم المشروع جاء فقد لذالك ككل، المجتمع وعلى األسري كالتفكك
الحقوق10 بتلك المطالب وكیفیة ضدھا العنف وأخطار المرأة دور بأھمیة خطباء

الم تلك تناول على الخطباء وحث إقناع وكذالك صحیحة خطبھمبطریقة في واضیع
ذلك أن كما المجتمع على التأثیر في كبیر دور من لھم لما وذلك المجتمع أفراد لتوعیة

استمراری التوعیةةیضمن شملت وكذالك المشروع تنفیذ انتھاء فترة بعد حتى المشروع
اختیارھم10تدریب سیتم الذین والمتدربات المتدربین فيمن مختلفة جمعیات من

مارب المرأةمحافظة ضد العنف بأخطار لتوعیتھم یومین لمدة دورة عمل خالل من
استخدام سیتم حیث الصحیحة بالطریقة بالحقوق والمطالبة األخطار بھذه التوعیة وكیفیة

في المتطوعین المراةھؤالء حقوق لمدهمھرجان تنفیذھا سیتم والتيأیام5التي ،
أركان خمسة إلى الضیافةستقسم وركركن انتھاكات، عن ونماذج الصور عرض ن
والعنف المرأة حقوقحقوق انتھاكات عن تعبر فنیة لوحات عرض وكذلك ضدھا

والعنف جائزةاالسرىالمرأة لھا ویخصص لوحة أفضل اختیار سیتم حیث ضدھا
البرجكتر عروض إلى صور.باإلضافة إظھار الصور عرض من الغرض أن حیث

ال لھ تتعرض قد الذي نساءالعنف

المرأة حقوق انتھاكات لرصد وركن الجمعیات لمشاركات طریقوركن عن والتقییم
والتقیی الرصد استمارات التوعویةمتعبئة المطویان لتوزیع والبروشوراتوركن
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المشروع :أھداف

العامة :األھداف

الم المجتمع في المرأة ضد العنف وأثار بمخاطر الوعي بمحافظةحليرفع
.مأرب

التفصیلیة :األھداف

المجتمع وعي اإلسالممأربمحافظةفيالمحليرفع في المرأة بحقوق

األسري اإلطار في المرأة لھا تتعرض التي واالنتھاكات العنف صور إظھار
المرأة ضد العنف من الحد اجل .من

الشباب وعي منوالشاباترفع العمل ورشة في المجتمعمنظماتالمشاركین
مأربالمدني المرأةبمحافظة ضد العنف ومخاطر .بقضایا

وھي واحدة قضیة في والشراكة التشبیك مبدأ وترسیخ العنفتدعیم مخاطر
المرأة .ضد
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المشروع :أنشطة

تستھدف- 1 واحد یوم مدة نقاش العلماء)10(حلقة دور حول المساجد خطباء من
منا في المساجد للمحاوروخطباء وفقا مداخالت فیھا وستقدم المرأة ضد العنف ھضة

:اآلتیة

الدولیة بالمواثیق ومقارنتھا اإلسالم، في المرأة .حقوق

المرأة ضد األسري العنف من الناتجة االجتماعیة واآلثار المخاطر

العلماء و الخطباء لمناھضة) والمھتمین(دور المجتمعیة التوعیة في
المرأة ضد العنف

لتدریب- 2 ساعات عشر مدة یومین لمدة عمل ورشة شاب(متدربین)10(أقامة
جمعیات) وشابة من جمعیات خمس مأربمن في(بمحافظة مساعد عمل فریق بمثابة
اإلنسانتنفیذ حقوق بخطباء) مھرجان واالستعانة المرأة ضد العنف وأثار بمخاطر

المجاال في التدریب في حقوقي ومدرب التالیةالمساجد :ت

الدولیة بالمواثیق ومقارنتھا اإلسالم في المرأة اإلعالن(حقوق
المرأة ضد العنف لمناھضة )العالمي

المرأة ضد األسري العنف واثأر مخاطر ـ

المجتمع في التوعیة آلیات

االنسانإقامة- 3 حقوق منمھرجان یبدأ على) 27/7ـــ14/7(الذي تحتوي والتي
:أركانخمسة

تعر بالخیمةركن نبذة: یفي یعطي لكي العمل فریق من شخص تخصیص
ومحتویاتھ الحقوقیة الخیمة عن والمشاركةتعریفیة المنفذة والجمعیات .ا

الحقوقیة المكتبة عدد: ركن توعویة مطویات وطباعة ،نسخة)3000(أعداد
تعریفیة الیمنيوبرشورات الدستور في المرأة حقوق نسخة)2000(عن

.وتوزیعھا
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التنفیذ :خطة

مسئول
التنفیذ

اردالمـــــــــــــــــــــــــــو الفترة
التنفیذ
بالیوم الطریقة احتیاجاتالنشاط

أخرى

مالیة
ریال
یمني

بشریة

فریق
العمل

قاعة
اجتماعات
مواصالت
اتصاالت

50000

أدارة
المشروع
ورؤساء
الجمعیا
ت

14 اجتماع
وتواصل

والتواصل- 1 :التنسیق
اجتماع خالل من وذالك
ومع المشروع أدارة

المنظمات لتوزیعرؤساء
واإلعداد والتنسیق المھام
ورشة نقاش حلقة إلقامة

:العمل
خطباء-أ مع التواصل

المساجد
المتدربین-ب مع التواصل
.

مادة إلعداد التنسیق ـ د
التدریب

على
حسین

قاعة
اجتماعات
مواصالت
اتصاالت

10000
0

1 1 نقاش المساجد- 2 لخطباء نقاش حلقة

محمد
قائد

قاعة
دریبت

مواصالت

10000
0 2 2 تدریب

للمتدربین- 3 العمل ورشة
للخیمة( الدعم فریق

).الحقوقیة

سامیة
لیلى
حنان

10000
0 3 7

دراسة
وتحلیل
وطباعة

مطویات- 4 وطباعة إعداد
عدد- 5 ،نسخة)3000(توعویة

عن تعریفیة وبرشورات
نسخة)2000(الجمعیات

البروجكتر وعروض العنف عن المعبرة والصور الفنیة اللوحات سیتم:ركن
واالیجابیة الفنیة واللوحات المرأة حقوق انتھاكات عن ونماذج الصور عرض

األسریة العالقات استقرار على تعمل والتي الحالة .لھذه

في للمشاركة والخیریة الحقوقیة والجھات المجتمع منظمات مشاركات ركن
بعنوانالخی الحقوقیة المجاالت(مة في المرأة ضد األسري العنف تقلیص

وعرض) والشعر،والمجالت،مطویات( مشاركة ألحسن جائزة $ 200وتكون
إشرافنا وتحت المشروع الستمراریة ثقافیة بندوة بتخصیص،لتقوم نقوم وسوف

الجھات جمیع من المقدمة المشاركات تقیم . لجنة

االستبیا توزیع رصد: ناتركن خاللھا من المرأةبعضیتم ضد مناالنتھاكات
االنتھاكات ھذه مثل لوجود الفعلي الوضع على للتعرف وضعھا یتم أسئلة خالل

بعد فیما أخر مشروع عمل أثناء أھمیة األكثر الجوانب على التركیز لیتم
أكبر وتأثیر وبفاعلیة المشروع استمراریة لضمان

إعالمیعملیة-4 األتيتغطیة خالل من المشروع فقرات لكل :ة

موقع عبر إعالمیة برس"الكترونيتغطیة ."مارب

5مدخل على كبیرة إعالنیة وعلىلوحات المحافظة في المھمة والمواقع المدینة
المھرجان خیمة .مدخل

إذاعة في مأربإعالن
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التنفیذ :خطة

مسئول
التنفیذ

اردالمـــــــــــــــــــــــــــو الفترة
التنفیذ
بالیوم الطریقة احتیاجاتالنشاط

أخرى

مالیة
ریال
یمني

بشریة

فریق
العمل

قاعة
اجتماعات
مواصالت
اتصاالت

50000

أدارة
المشروع
ورؤساء
الجمعیا
ت

14 اجتماع
وتواصل

والتواصل- 1 :التنسیق
اجتماع خالل من وذالك
ومع المشروع أدارة

المنظمات لتوزیعرؤساء
واإلعداد والتنسیق المھام
ورشة نقاش حلقة إلقامة

:العمل
خطباء-أ مع التواصل

المساجد
المتدربین-ب مع التواصل
.

مادة إلعداد التنسیق ـ د
التدریب

على
حسین

قاعة
اجتماعات
مواصالت
اتصاالت

10000
0

1 1 نقاش المساجد- 2 لخطباء نقاش حلقة

محمد
قائد

قاعة
دریبت

مواصالت

10000
0 2 2 تدریب

للمتدربین- 3 العمل ورشة
للخیمة( الدعم فریق

).الحقوقیة

سامیة
لیلى
حنان

10000
0 3 7

دراسة
وتحلیل
وطباعة

مطویات- 4 وطباعة إعداد
عدد- 5 ،نسخة)3000(توعویة

عن تعریفیة وبرشورات
نسخة)2000(الجمعیات

ات
حق

مل



إدارة126
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

محمد
قائد

مواصالت
واتصاالت 50000 2 4 طباعة

وتنسیق
والصور5 الفنیة اللوحات إعداد ـ

للبروجكتر وعرض .المعبرة
سمیر
زینب

مواصالت
واتصاالت 20000 2 2 تواصل إذاعة6 في إعالن عمل . ماربـ

المنسق
وفریق
العمل 10000

0 15 5
الترتیب
والتنسیق

للخیمة7 والتجھیزات اإلعداد ـ
والتنفیذالحقوقی :ة

إلى- الحقوقیة الخیمة تقسیم
أركان :خمسة

األول-أ التعریفي:الركن
الثاني-ب الحقوقیة:الركن المكتبة
وغیرھا( والبروشورات المطویات

التوعیة مواد )من
الثالث-ج الصور:الركن قسم

وعروض المعبرة الفنیة واللوحات
.البروجكتر

الرابع-د المشاركات: الركن
الجمعیاتالم من قدمة
الخامس-ھـ توزیع:الركن

ضد االنتھاكات لرصد استبیانات
وانطباعات األسرة إطار في المرأة

للتقییم الخیمة من .الحاضرین

عائشة
اشواق

مواصالت
واتصاالت 50000 3 خالل

التنفیذ

والموقع
يااللكترون
مارب
برس
عومواق
اخرى

فقر8 لكل إعالمیة تغطیة اتـ
المشروع

ات
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للمشروع الزمني :البرنامج

بینالفترة ما
الفترة النشاط الرابعم

/14ـ26/7
7

الثالث
25/7ـ20/7

الثاني
15/7
18/7

األول
25/6
14/7

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ

19

والتواصل :التنسیق
أدارة اجتماع خالل من وذالك
المنظمات رؤساء مع المشروع
واإلعداد والتنسیق المھام لتوزیع
نقاش وحلقة العمل ورشة :إلقامة

المساجد-أ خطباء مع التواصل
المتدربین-ب مع .التواصل

التدریب مادة إلعداد التنسیق ـ د

1

ــــــــ 1 لخطباء نقاش المساجدحلقة 2

ــــــــــــــــ 2 للمتدربین العمل فریق(ورشة
الحقوقیة للخیمة ).الدعم 3

ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ 7

توعویة مطویات وطباعة إعداد
تعریفیة،نسخة)3000(عدد وبرشورات

الجمعیات نسخة)2000(عن
4

ــــــــــــــــ ـــــــــــــ 4 المعبرة والصور الفنیة اللوحات إعداد
للبروجكتر وعرض 5

ــــــــ ــــــــ 2 مارب إذاعة في إعالن عمل 6

ــــــــ 7
والتجھیزات اإلعداد

اإلنسان حقوق مھرجان .تنفیذ 7

المشروع فقرات لكل إعالمیة تغطیة 8

ـــــــــــــــــ ال استماراتإعداد وتحلیل وفرز تقاریر
وإرسالھا والتقییم الرصد 9
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المخاطر(  المتاحة، الفرص الضعف، القوة، تحلیلSWOT)نقاط

الداخلیة القوة نقاط األولیة الضعف نقاط
تدریبیة1 وأدوات مجھز مقر وجود .ـ
وتدریب2 اجتماعات قاعات وجود .ـ
مواصالت3 وسائل وجود .ـ
ا4 وجود المتطوعینـ الشباب من لكثیر

المنظمات وخارج .داخل
والتعا-6 االنسجام بینـ والتفاھم ون

المشروع أدارة .أفراد

جانب1 في المؤھل الشبابي الكادر قلة ـ
اإلنسان .حقوق

المالیة2 الموارد قلة .ـ
:الحلول

وتأھیل1 تدریب المتدربین10ـ من
حقوق مجال في والمتدربات

المرأة(اإلنسان )حقوق
مؤسسة2 من المقدم الدعم خالل من ـ

المستقبل

الخارجیة الفرص الخارجیة المخاطر
األجازة1 وقت في المشروع تنفیذ ـ
المساندة2 الجھات من الكثیر وجود ـ
المجاالت3 جمیع في المجموعة تكامل ـ

األعالم5 مؤسسات مع التنسیق ـ
والصحافة

تجاوب6 الـ الجھاتومساندة من كثیر
لنا المختلفة

للمشاركة8 الجمعیات من عدد تجاوب ـ
اإلنسانفي حقوق مھرجان

المجتمع1 تقبل عدم .ـ
الموعد2 عن الخارجي المدرب تأخر ـ

.المحدد
:الحلول

المساجد1 خطباء استھداف طریق عن ـ
إقامة قبل اإلنسانأوًال حقوق مھرجان

بأول2 أول معھ التواصل طریق عن ـ
اعتذاره حالة في لھ بدیل .ووضع
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:المخرجات: أوال

وعي- 1 تھتم10رفع التي مختلفة جمعیات خمس من والمتدربات المتدربین من
العنف بأخطار والمرأة المرأةاألسريبالشباب المحليلیةوآ،ضد المجتمع في التوعیة

مارب بمحافطة

تذكیر2 الـ دعم تناولوكسب بضرورة ودروسھمخطباء خطبھم في المواضیع ھذه
المخاطر بھذه المجتمع لتوعیة ومحاضراتھم .الدینیة

االنسان- 3 حقوق لمھرجان الزائرین األشخاص بعض وعي %.30رفع

:العائدات: ثانیا

المساجد.1 في المرأة ضد األسري العنف قضایا تناول

المحلي.2 المجتمع وعي ماربرفع العنفبمحافظة وآثار ضدبمخاطر األسري
بنسبة %15المرأة

في.3 المنظمات بین والشراكة التشبیك مبدأ ماربترسیخ فيمحافظة للمساھمة
بنسبة المساجد في المرأة ضد األسري العنف من %.10الحد

:األثر: ثالثا

المحلي المجتمع في المرأة ضد االسري العنف من محافظةالحد
%15بنسبةمارب
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والمتابع :ةالتقییم

:المدخالت

مكونات
مصدرالمنھجیةالسؤالالمشروع

المؤشراتالمعلومة

المالیة :الموارد

التنقالت

و مواصالت
اتصاالت
الخ...انترنت

تدریب .مواد

الموارد
:البشریة

مدربین

العمل فریق

المادیة :الموارد

قاعات

أجھزة

خیمة

ستكون- ھل
المالیة الموارد
لتغطیة كافیة

المشروعمتطلبات
،المواصالت(

مواد،اتصاالت
؟)تدریب

توفر- مدى ما
كافیة مالیة موارد
الموارد لتغطیة

مدربین(البشریة
العمل ؟)وفریق

مدى- أي الى
بشریة كوادر تتوفر

مؤھلة؟

توافر- مدى ما
كافیة مالیة موارد
الموارد لتغطیة

قاعات(المادیة
واألجھزة
؟)والخیمة

:األدوات

جعةمرا-
المشروع وثائق

والموازنة
والحساب
الختامي
للمشروع

فواتیر(
مع) المشروع

الفعلیة الموازنة
والحسابات

.الفعلیة

:المناھج

التكلفة- -تحلیل
العائد

المقارن- تحلیل

وثائق-
المشروع

موازنة-
المشروع

الحساب-
الختامي

فواتیر(
)المشروع

المسئولین-
اإلدارة عن

المالیة
.شروعللم

المالیة :المؤشرات

اإلنفاق- نسبة

التمویل- توفیر نسبة

مساھمة- نسبة
.المنظمة

البشریة :المؤشرات

المدربین- عدد نسبة

فریق عدد نسبة
العمل

الوظائف عدد نسبة

المادیة :المؤشرات

اآلالت- عدد
المستخدمة واألجھزة

.والقاعات
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األنشطة:

المؤشرات المصدر ةالمنھجی السؤال المشروع مكون

الوقت ـ
لتنفیذ الفعلي
إلى المشروع

الوقت
لھ المخطط

مواصفات ـ
الفعلي التنفیذ

إلى
المواصفات

تم التي
لھا التخطیط

االتفاقیات ـ
التي والعقود
التخطیط تم
تم ما مع لھا
فعًال تنفیذھا

وثیقة ـ
المشروع

سجالت ـ
المشروع

سجالت ـ
الحضور

التعاقدا تـ

األدوات: ـ

مراجعة ـ
االتفاقیات

مراجعة ـ
المواصفات

مراجعة ـ
الفعلي الوقت

لتنفیذ
مع األنشطة
تم التي الفترة
لھا التخطیط

: المناھج ـ

الوقت تحلیل

المقارنة

التكالیف تتجاوز ھل ـ
تنفیذ أي لألنشطة الفعلیة
و للخطباء النقاش حلقة
للمتدربین العمل ورشة

و خیمةوالمتدربات تنفیذ
ھل بأنشطتھا الحقوق
مخطط ماھو تتجاوز

لھا؟

ھناك مدى إي إلى ـ
األنشطة تنفیذ في التزام

ورشة( و النقاش حلقة
الحقوقیة والخیمة ) العمل
علیھ متفق ھو ما بحسب

لعدد النقاش حلقة 10اي
العمل وورشة خطباء

ومتدربة10لعدد متدرب
تم التي المواضیع وفي

وتنفیذ خیمةتحدیدھا
التقسیم حسب الحقوق
تم لھ؟وھل خطط الذي
األنشطة ھذه كل تنفیذ

تم الذي الوقت في
الخطة حسب لھ التخطیط
التنفیذ؟ وخطة الزمنیة

النقاش حلقة تنفیذ
خطباء10لعدد

العمل ورشة تنفیذ
من10لعدد

المتدربین
من والمتدربات
مختلفة جمعیات
یومان لمدة

خیمة الحقوقتنفیذ
ستتضمن والتي
ركن أركان أربعة
والتعریف للضیافة
وركن المخیم عن
الصور لعرض
الفنیة واللوحات
عن المعبرة

والعنف االنتھاكات
وركن المرأة ضد

لمشاركات
وركن الجمعیات
التوعیة للمطویات

والتعریفیة
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المخرجات: 

المؤشرات مصدر
المعلومة المنھجیة السؤال مكونات

روعالمش

عدد- نسبة
من الحاضرین
في المتدربین

إلى التنفیذ وقت
التخطیط تم ما

.لھ

استفادة- نسبة
من األفراد
مضمون
الصور

في والنماذج
صور إظھار

العنف
واالنتھاكات

إلى المرأة ضد
التخطیط تم ما

.إلیھ

وثیقة-
المشروع

تقاریر-
المشروع

النشرات-
واإلصدارات

المستفیدون-
المشروع من

المسئولون-
المشروع .في

األدوات:

مراجعة-
المشروع وثائق
المخرجات مع

.الفعلیة

مراجعة-
استمارات

والرصد .التقییم

المناھج:

المقارنة

تحلیل
.المضمون

حضر- 20ھل
و 10خطیب

من متدربین
مختلفة منظمات

من
شاب(الجنسین
ھل،)وشابة و

وعیھم ارتفع
المرأة بحقوق

العنف وأضرار
وكیفیة ضدھا
بھا .التوعیة

وضحت- ھل
ألفراد الصور

المجتمع
واستوعب
.مضمونھا

تجاوب- ھل
أفراد معنا
في المجتمع

تعبئة
.االستمارات

وعي- 1 رفع
متدربین10
خطیب20و

المرأة بحقوق
العنف وأخطار
وأثار ضدھا
األبناء على

المجتمع وعلى
وأھمیة ككل

المجتمع .توعیة

إظھار- 2
العنف صور
واالنتھاكات
تتعرض التي
في المرأة لھا

األسري اإلطار
وأفراد للمرأة
ككل .المجتمع

بعض- 3 رصد
االنتھاكات

ضد والعنف
من المرأة

خالل
.االستمارات

ات
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:النتـــائـــج

المؤشرات مصدر
المعلومة المنھجیة السؤال مكونات

المشروع

تكرار- نسبة
نفس تردد أو

علىاأل شخاص
خدمات

.المشروع

الزیادة- مقدار
عدد في

من المستفیدین
.المشروع

التعدیالت-
أھداف على
.المشروع

اللجان- عدد
الخاصة

المور المنعقدة
.مستجدة

المستفیدون-
المشروع .من

عن- مسئولون
.البرنامج

وثائق
.المشروع

عمل- سجالت
.المشروع

.االستمارات-

:األدوات

ماراتاست-
استبیان

مراجعة-
المشروع وثائق

النتائج مع
.الفعلیة

:المنھج

المقارنة-

ھناك- كان ھل
ونتائج اثر

على للبرنامج
المستفیدین؟

یزال- ال ھل
ونتائج عوائد

البرنامج
للزمان مناسبین

والمكان
ومناسب

في للتغیرات
البیئة؟

وعي- ارتفاع
المجتمع افراد
في المحلي
ماربمحافظة

المستھدفة الفئة
المرأة بحقوق

العنف وأضرار
والعمل ضدھا
خفض على
العنف نسبة
.واالنتھاكات

أفراد- تعریف
صور المجتمع

التي العنف
لھا تتعرض

ومخاطر المرأة
على وآثاره
وعلى األبناء
ككل .المجتمع

ات
حق

مل
ات

حق
مل



إدارة134
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

اآلثار:

المؤشرات مصدر
المعلومة لمنھجیةا السؤال مكون

المشروع

الزیادة نسبة ـ
إعداد في

المستفیدون

انخفاض نسبة ـ
ضد العنف
من المرأة
عمل خالل
استبیانات
بعد للرصد

انتھاء من فترة
المشروع

المستفیدون ـ

في المسؤلون ـ
المشروع

: األدوات ـ

استمارة ـ
استبیان

المقابالت ـ
الشخصیة

: المناھج ـ

لما التحلیل ـ
تنفیذ قبل

ولم االمشروع
تنفیذ بعد

أي البرنامج
العنف معدالت
واالنتھاكات
المرأة ضد

المالحظة ـ
لآلثار البسیطة
ما مع الفعلیة
مخطط ھو

التحلیل ـ
اإلحصائي

ساھم ھل ـ
في المشروع
تطور تحقیق
المجتمع في
بتقلیل وذلك

معدالت
االنتھاكات

ضد والعنف
في المرأة

؟ البعید المدى

مدى أي إلى ـ
منافعستستمر

بعد المشروع
فترة انتھاء
أي التنفیذ

استمرار مدى
في الخطباء

توعیة
؟ المجتمع

انخفاض
معدالت
االنتھاكات
ضد والعنف
في المرأة
األسرة إطار

استمرار
خطباء
المساجد
بتذكیر
المجتمع

المرأة بحقوق
في وأھمیتھا
المجتمع
وأخطار

ضدھا العنف
السلبیة وأثاره
األبن اءعلى
والمجتمع
ككل

ات
حق

مل
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:االستمراریة

األتي خالل من المرأة ضد العنف مخاطر مناھضة رسالة تستمر :سوف

المستمرة بھاالتوعیة یقوم المساجدالتي الخطبخطباء خالل من
و .یرھاغوالمحاضرات

ال التدریبذالكتاب ومواد الخطباء سیقدمھا التي األوراق على یحتوي ي
ستخرج التي تعتمدوالتوصیات جھة عن بالبحث وسنقوم النقاش حلقة من

.طباعتھ

ستوزعوالمنشورات مجال،التي في المتخصصة واألشرطة یھات والسید
الحقوقیة المكتبة ركن في الخیمة دخل ستباع والتي .العنف

في والسعي االستبیان نتائج ودراسة المنظمات بین التشبك عملیة استمرار
مش لماإیجاد مشابھة المجتمعاریع في النوعیة النقلة في كبیر اثر من . لھا

منظماتھمستمرا دخل والمتدربات المتدربین عمل مناطقھموار إطار .في

ات
حق

مل
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مرفق
)2

(

المشروع
:

هدفه
................................... :

الفئةالمستهدفة
.................................:

م
النشاط
الرئيسي

نشاطفرعي
النتائجالمتوقعة

الموارد
الجدولالزمنيللتنفيذ

مسؤوليةالتنفيذ

بشرية
مادية

مالية
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حق
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(٣) مرفق

المشروع: اسم
الشریكة:

الیمنى بالریال المیزانیة
A B AxB

الوحدة نوع عددالوحدات الوحدة سعر االجمالى
I

I.1 المشروع منسق شخص 2 60000 120000
I.2 االداري المساعد شخص 2 60000 120000

-الفرعي اجمالي 240000
II

11.1 المالزم تدریبیة مادة 4 3000 12000
11.2 المنشورات 3000

-الفرعي اجمالي 15000
III

III.1 الخارجي المدرب ـ المدربین شخص 1 20000 20000
III.2 الخطیب شخص 1 10000 10000

- الفرعى اجمالى 30000
IIII

IIII.1 الخارجي للمدرب السفر تذاكر 1 15000 15000
-الفرعي اجمالي 15000

IV
IV.1 ایام) ثالثة (لمدة للمتدربین شخص 4 4000 16000
IV.1 للخطباء شخص 4 4000 16000

-الفرعي اجمالي 32000
V

V.1 واحد) (لیوم االقامة شخص 1 10000 10000
V.2 ایام) (ثالثة العمل لفریق الغداء شخص 18 1500 27000

-الفرعي اجمالي 37000
VI

VI.1 ایجارالخیمة خیمة 2 10000 20000
VI.2 األجھزة: البرجكتر ایجار ایام 1 2000 2000
VI.21 محمول كمبیوتر جھاز ایام 1 3000 3000
VI.4 القرطایسة 3000
VI.53 االعالنیة االفتات الفتة 4 5000 20000

VI.54
٢٠٠٠+ المطویات التعریفیة المنشورات

التوعویة٣٠٠٠ مطویة ورقة 5000 20 100000
VI.6 للتدریب اخرى متطلبات 10000

-الفرعي اجمالي 158000
VII

VII.1 البنك تحویل 30000

VII.2
ال انترنت...) اداریة( اتصاالت، ااحتیاجات
المطلوب الدعم اجمالي ١٠% من عن تزید 70000

-الفرعي اجمالي 100000
-النھائي اجمالي 627000

التنسیق

تدریبیة أدلة و مواد اعداد

أحور

اإلنسان حقوق تعلیم مشروع دعم طلب موازنة نموذج
للمشروع: الزمنیة الفترة

المشروع: مقدمى اسم

اخرى مصاریف

السفر

مواصالت:

الطعام و السكن

الحقوق خیمة تجھیز

ات
حق

مل
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4مرفق

الموازنة إعداد .نموذج

مالحظات
المبلغ

A*B

تكاليف
الوحدة

B

عدد
الوحدات

A

الوحدة الميزانية بنود ات
حق

مل
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وتقییم
خطةمراقبة

صمیم
نموذجت

 :
مرفق

)5
(

النتائج
المؤشرات

المعلومات
المسئول

الزمن
ابیانات

المطلوبة
صدر

م
المعلومات

طرق
الجمع

عام
ف

ھد
اثر

 :

ص
خا

ف
ھد

 :
عائدات

:

أنشطة
 :

مخرجات
 :

ات
حق
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ملحق )6( 

التقييم المسبق والالحق لمستوى معارف المشاركين

عزيزي املتدرب هذا ليس اختبار لشخصك بل ملدى تعرفك على هذا اجملال سابقًا لنتمكن 
من الرتكيز على النقاط اليت تهمك.

أواًل: الجزء النظري:

ما معنى إدارة املشروع؟

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................

مالفرق بني املشروع / الربنامج / النشاط؟

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ما هي مراحل حياة املشروع؟ اذكرها فقط.

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................

ات
حق

لمل
ا
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ات
حق

لمل
ا

ماهي أهم  خطوات مرحلة التخطيط يف حياة املشروع؟

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

كيف يتم ضمان استمرارية املشروع يف مجيع مراحل املشروع؟

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

....................................

متى يتم اإلجابة على السؤال ما هي النتائج اليت تريدها ؟

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

....................................

متى يتم اإلجابة على السؤال، كيف أحصل على النتائج اليت أريدها؟

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

....................................

متى يتم اإلجابة على السؤال كيف أعرف أني حصلت على النتائج اليت أردتها ؟

................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................

.....................................

كيف ميكن تأهيل مجعيتك/لتكون قادرة على إدارة املشاريع بشكل جيد؟

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................

أهم األشياء اليت حتتاج إىل تطويرها/أو طورتها بعد الدورة يف املستويات 
التالية:

املستوى املعريف/املعلوماتي إلدارة املشروعات:

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...................................

مستوى املهارات إلدارة املشروعات: 

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...................................

مستوى العمل والسلوك يف إدارة املشروعات:.

.........................................................................................................................................................................

ات
حق

لمل
ا
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ات
حق

لمل
ا

...........................................................................................................................................................................

..................................

ماهي األشياء/الوضع الذي جيب أن يتحسن يف مجعيتك/مؤسستك لتتحسن إدارة 
املشاريع:

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.................................

ثانيًا: العملي 

-  وثيقة املشروع + خطة املشروع اليت سيتم إعدادها إثناء التدريب.

-  دليل العمليات إلدارة املشروعات يف اجلمعية من حيث االتفاق على 
اخلطوات الصحيحة- التوثيق.

-  طريقة التقييم للمشروع.
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باألمر المعنیین انطالق–تحلیل مإلىیھدف–مشروع ومعیننالتقلیل الحارث بني منطقتي في التعلیم من الفتیات تسرب

الشابة القیادات تنمیة للفتیات/ مؤسسة العالمیة اللغات مركز

جدًا مھم
ضعیف تأثیر

المدرسة:  من والمنسحبات المدارس في المستھدفات الفتیات
ومعرفةحیث احتیاجاتھن مراعاة الحقیقیةیجب األسباب

صحیحالنسحابھن بشكل الھدف تحقیق من نتمكن .لكي

جدًا مھم
قو يمؤثر

األمور أولیاء وعي لرفع نشاط عمل یجب األمور:  أولیاء
المدرسین تدریب و المدارس الفتاةبأھمیةوإدارة تعلیم

تأییدھمإدماجھمومحاولة كسب المناصرةفيو حمالت

وعھم لرفع نشاط عمل المدرسین: یجب المدارس، إدارة ،
الفتیات لتعلیم محفزة مدرسیة بیئة لخلق .وتمكینھم

ضعیفةأھمیة
ضعیفتأثیر

التعلیم و التربیة ال:وزارة و الوزارة یستھدف ال المشروع
الرسمیةأنظمةيوفأالمناھجفيتغییرأيیستھدف التعلیم

وأھمیتھبالتاليو أضافیةتعتبراألنشطةنألأیضاقلیلة
رئیسیة رسمیةولیست منتأثیرفوال الھدف تحقیق على ھم

.ضعیفةتحقیقھعدم

قو يتأثیر
ضعیفةأھمیة

المحلیة المجالس وأعضاء الحارة لیسواأرغم:  عاقل نھم
إن إال المشروع أھداف الفئةضمن على قوى تأثیر لھم

عامًال یكونوا آن الممكن ومن لتحقیقًاكبیرًامساعدالمستھدفة
فكرتھأالھدف و المشروع ضد كانوا إذا معیق عامل .و

التأثیر

میةاألھ

ات
حق
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صاديًا
كز تطوير الشباب اقت

جية / مؤسسة تنمية القيادات الشابة/ مر
ط  برنامج خد

اإلطار املنطقي للتخطي
ط على سبيل املثال

كر فق
منا  جزءاً  بسيطًا منه وقد ُذ

كامال وإ
ميثل املشروع 

مالحظة هامة: هذا اإلطار ال 

ات
حق
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صاديًا
كز تطوير الشباب اقت

جية / مؤسسة تنمية القيادات الشابة/ مر
ط  برنامج خد

اإلطار املنطقي للتخطي
ط على سبيل املثال

كر فق
منا  جزءاً  بسيطًا منه وقد ُذ

كامال وإ
ميثل املشروع 

مالحظة هامة: هذا اإلطار ال 
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شاغرة وظيفة
الشابةعلنت القیادات تنمیة اقتصادیًا/مؤسسة الشباب تطویر مشروعمركز لمنسق حاجتھ للعملعن
التدریبي"مشروعفي قبل" خدیجة من صلتكالمدعوم .مؤسسة

الشابة القیادات تنمیة وتشجیعھممؤسسة الشباب قدرات لتنمیة تسعى حكومیة غیر ربحیة غیر محلیة مؤسسة
المجتمعأللعب تنمیة في قیادیة . دوار

اقتصادیًا الشباب تطویر یھدفأھومركز و المؤسسة مراكز أذكوراببالشمھاراتتنمیةإلىحد إناثًاًا مماو
وظائف على وحصولھم العمل سوق دخولھم فرص من االقتصاديیرفع استقرارھم نسبة رفع وبالتالي

.واالجتماعي

خدیجة برامجأھو: برنامج الشبحد تطویر اقتصادیًامركز نسبواب رفع إلى والفتیاتةیسعى الشباب مشاركة
الخاص القطاع وخاصة العمل سوق التجاریة. في مشاریعھم فتح على والشباب الفتیات تشجیع إلى یھدف كما

.الخاصة

المأنیشترط في التالیةتتتوفر المؤھالت :قدم

حاصًالأن-1 ویفضلعلىیكون جامعیة مجالشھادة في جامعیة شھادة لدیھ .األعمالإدارةمن
مجالأن-2 في عملیة خبرة لدیھ سنتاناإلدارةیكون عن تقل .ال
اللغة-3 .اإلنجلیزیةإجادة
الكمبیوتر-4 استخدام .إجادة

الوظیفیة** :المھام

تحتالمنسقسیعمل اختیاره سیتم لماإلشرافالذي الالمباشر وبالتنسیقدیر القطاعمشروع شركات مع
الصغیرة القروض وبنوك .الخاص

التالیة بالمھام القیام علیھ سیتعین :حیث

للمشروع-1 التنفیذیة الخطط إعداد في .المساعدة
المشروع-2 تنفیذ في المشاركة للجھات میدانیة بزیارات .القیام
بأسماءإنشاء-3 بیانات المشروعقاعدة دعم في المساھمة على القادرة .الجھات
المستھدفةإنشاء-4 بالفئة بیانات .تجمعھاوأماكنقاعدة
ت-5 لقاءات المشروعضتنسیق في المشاركة الجھات .م
الدوریة-6 التقاریر ورفع المشاریع سیر مراقبة في .المساعدة
وتنسیقال-7 التدریبیة التدریبیةللدورات العمل . ورش

والكفاءةف الرغبة لدیھ یجد الذاتأنمن سیرتھ من نسخة مرفقیرسل البریدبخطابةیة إلى التقدیم
لاإل اقتصادیًامركزلكتروني الشباب تطویر
)Yedc@yldf.org(موعدإرسالیتمأنعلى في السبتأقصاهالطلب الموافقیوم

التاریخ2010/مارس/28 ھذا بعد یقدم طلب أي في النظر یتم .ولن

ات
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لشابة القیادات تنمیة مؤسسة

اإلداري النظام

المركز :المؤسسة الوظیفة مسمى التاریخ

لعالمیةتاللغامركز
للفتیات

القیادات تنمیة مؤسسة
الشابة

تنمیة وحدة مدیرة
المھارات

الوظیفة: وصف

على تشرف اإلداریةالتبعیة الوظیفي المسمى

ا تنمیة لمھاراتوحدة المؤسسة عام مدیر تنمیة وحدة تالمھارامدیرة
للفتیاتتاللغامركز العالمیة

الوظیفة بیان

    





 

المھارات تنمیة وحدة مدیرة

للفتیات(  العالمیة اللغات )مركز

ات
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: العامة والمسؤولیات المھام : أوًال

1

 

2
 

3
 

4


 
5




 

: والتنظیمیة التنفیذیة المھام : ثانیا
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الثانویة: ثالثا :المھام
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الشابة القیادات تنمیة مؤسسة
اإلداري النظام
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المتوكلإ/د لھام
األنظمة اإلداریةاستشاریة
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الشابة القیادات تنمیة مؤسسة
اإلداري النظام
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الشابة القیادات تنمیة مؤسسة
اإلداري النظام

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
 

المتوكلإ/د لھام
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ات
حق

مل



إدارة154
د.املدرب صــــــ           ـــــــــــالمشروعات

معدو الدليل )حسب الهجائية(:

- األستاذة/ خلود احلاج.

- األستاذة/ قبول حممد املتوكل.

- األستاذة/ نوريه سيف اخلامري.

مراجعة نهائية :
األستاذ/ أمحد حممد إسحاق

مراجعة لغوية:
األستاذ/ علي عبداهلل الكحالني

التصميم:
samu_9_3@yahoo.com -الصفحات الداخلية: مكتب املنى للدعاية واإلعالن

تم التطبيق مع جمعية البراءة الخيرية.

الناشر: 
الصندوق االجتماعي للتنمية- مجيع حقوق الطبع حمفوظة

الحقوق الفكرية:
      يسمح باستنساخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر، شرط أن يتم توزيع النسخ 
جمانًا،كما ميكن االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر مع االشارة إىل املصدر، 
وعليه ال يسمح باستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجارية إال بإذن خطي مسبق من الناشر.
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الصندوق االجتماعي للتنمية: 

أنشئ عام 1997 مبوجب القانون رقم 10 لنفس العام كهيئة  مستقلة ماليًا و إداريًا للمساهمة 
يف تنفيذ خطط احلكومة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

ويتم اإلشراف على الصندوق من قبل جملس إدارة برئاسة رئيس جملس الوزراء، ويضم اجمللس 
بتحديد  اجمللس  ويقوم  املدني.  اجملتمع  ومؤسسات  اخلاص  والقطاع  احلكومة  عن  ممثلني  عضويته  يف 

واعتماد السياسات واخلطط العامة للصندوق، ويراقب مدى اجناز األهداف واألداء العام للصندوق.

يهدف إلى: 

من  اجملتمع   من  الفقرية  للفئات  املعيشية  الظروف  وحتسني  الفقر  من  التخفيف  يف  املساهمة   
خالل العمل على زيادة اخلدمات األساسية، وتسهيل وصول اجملتمعات احمللية الفقرية إليها.... كما يعمل 
على املساهمة يف بلورة وتطوير منهجيات العمل املتعلقة بتوفري اخلدمات االجتماعية، ومتكني اجملتمعات 

احمللية واجملالس احمللية من تنفيذ املهام التنموية يف مناطقها.

يسعى الصندوق الى تحقيق أهدافه من خالل 4 برامج رئيسية، وهي كالتالي: 

•  تنميـــة اجملتمـــع، ويهـــدف إىل تســـهيل الوصـــول إىل اخلدمـــات االجتماعيـــة واالقتصادية 
األساســـية بصورة أساســـية يف املناطق الريفية احملتاجة هلذه اخلدمات، وأيضًا بعض األحياء 

يف احلضر.

القدرات للشـــركاء احملليني، ودعم قدرات وتنظيم التجمعات احمللية وبعض اجلهات  •  بناء 
احلكومية واملنظمات غري احلكومية.

•  تنمية املنشآت الصغرية واألصغر، وتهدف إىل تنمية خدمات التمويل الصغري واألصغر من 
خـــالل دعم قدرات جهات وســـيطة كاملنظمـــات غري احلكومية ومؤسســـات التمويل، وتنمية 

قطاع األعمال لتقديم اخلدمات املالية وغري املالية لصغار املستثمرين. 

•  برنامج األشـــغال كثيفة العمالة الذي يهدف أساســـًا إىل توفري فرص المتصاص العمالة 
غري املاهرة بشكل مؤقت.
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