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الجزء الثالث:
دليل األنشطة للمدرب

في أساسيات العمل التنموي في الجمعيات والمؤسسات األهلية

هذا اجلزء من الدليل يشـــمل األنشـــطة اخلاصة باملتـــدرب إضافة إىل التوجيهـــات اخلاصة باملدرب 
واليت ترشـــده لكيفية تنفيذ األنشطة بطريقة تضمن مشـــاركة املتدربني وحتقيق هدف التدريب 

بشكل عام وهو اكتساب مهارة التنفيذ واخلروج بنتائج حتسن أداء اجلمعية. 

الهدف من دليل المدرب الخاص بأساسيات العمل التنموي  في الجمعيات والمؤسسات األهلية: 

-  توجيه املدرب لتتم العملية التدريبية بطريقة تشاركية.

-  توجيه املدرب لتحقيق تطبيق عملي وخمرجات فعلية من واقع عمل اجلمعية/املؤسسة األهلية.

-  متكني املدرب من تدريب اجلمعيات/واملؤسسات األهلية على أساسيات العمل التنموي بشكل 
عملي يضمن حتسني أدائها ويساعد على نقلها من مستوى أدائها احلالي إىل مستوى أداء أعلى 
وفق منهجية دليل  ) تقييم القدرات التنظيمية و املؤسسية للجمعيات / املؤسسات األهلية(. 

املعد من قبل "وحدة التدريب يف  الصندوق االجتماعي للتنمية".

منهجية التدريب على الدليل:

قبل  وأداء  اجلمعية مسبقًا  الدليل على حتديد مستوى قدرات  التدريب يف هذا  تعتمد منجهية 
املؤسسية للجمعيات واملؤسسات األهلية”   التنظيمية و  القدرات  بناًء على دليل تقييم  التدريب “  البدء يف 
من  األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  متكني  إىل  ويهدف  القدرات،  األداء/  من  مستويات  أربع  يشمل  والذي 
حتديد مستوى أدائها احلالي، ومعرفة نقاط قوتها وكيفية تعزيزها، ونقاط ضعفها وكيفية حتسينها، 
وبناًء على ذلك سيتم حتديد التدريب املطلوب للجمعية لتحسني أدائها ونقلها ملستوى أفضل، حيث سيتم 
الرتكيز أواًل على عمل اجلمعية/املؤسسة وجماهلا وقدراتها ومستوى ، لتغطية الفجوة بني أدائها احلالي 
واألداء املطلوب، أما بالنسبة لقدرات األفراد داخل اجلمعية نفسها فسيتم حتديده مع اجلمعية/املؤسسه 
التدريب املطروحة بناًء على قدرات املشاركني أنفسهم،  ولذلك  الحقًا، وذلك حتى يتم تكييف مواضيع 

سيتم مايلي: 
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بها اجلمعية  األول فيتم حتديد متطلبات تقوم  املستوى  أداء اجلمعية يف  إذا صنف مستوى   	-
ذاتيًا لتتمكن من تلقي التدريب الذي سينقلها للمستوى الثاني مباشرة. 

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

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

اجلمعيات/ املؤسسات يف املستوى الرابع ليست مستهدفه 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:

• أواًل:  تناول متطلبات البدء يف التدريب على أساسيات العمل التنموي يف اجلمعيات واملؤسسات 
نتائج  حتقيق  لضمان  سليمة  أسس  وفق  البدء  ليتم  املختلفة،  للمستويات  األهلية 

إجيابية للتدريب.

• ثانيًا: تنفيذ التطبيقات العملية اليت سيتم تنفيذها خالل التدريب، لتحقيق تدريب عملي.

• ثالثًا:  حتديد خمرجات التدريب املطلوبة واليت سيتم على أساسها تقييم اجلمعيات واملؤسسات، 
ومدى قدرتها على االنتقال للمستوى األعلى، للحصول على خمرجات من واقع عمل 
اجلمعية تساعدها على تطوير العمل يف جمال أساسيات العمل التنموي ولنتمكن من 

متابعة التدريب وتقييمه. 

العمل  اليمن يف جمال أساسيات  :  حتديد  ملستويات اجلمعيات/املؤسسات األهلية يف  رابعًا   •
وحتديد  أدائها  مبستوى  اجلمعية   تذكري  بهدف  به،   يتعلق  وما  اجلمعيات  التنموي 

املستوى املطلوب كنتيجة هلذا التدريب.
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متطلبات البدء في التدريب 

لنقلها  الـــتـــدريـــب  حــــال  يف  والـــثـــانـــي  األول  لــلــمــســتــوى  الـــتـــدريـــب  يف  الـــبـــدء  مــتــطــلــبــات  	-
للمستوى الثالث:

القدرات  “تقييم  دليل  وفق  األهلية  للجمعية/املؤسسة  املؤسسية  القدرات  حتديد  	o
واملستوى  للجمعية/املؤسسة  احلالي  املستوى  يوضح  والــذي  املؤسسية  و  التنظيمية 

التالي املفرتض أن تنقل إليه.

كادر إداري ال يقل عن ثالثة بدوام يف اجلمعية. 	o

املؤسسة. دوام حمدد للجمعية/  	o

.2001 االطالع على قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية  	o

لنقلها  الـــتـــدريـــب  والـــثـــالـــث يف حــــال  ــي  ــان ــث ال لــلــمــســتــوى  الـــتـــدريـــب  الـــبـــدء يف  مــتــطــلــبــات  	-
للمستوى الرابع:

القدرات  “تقييم  دليل  وفق  األهلية  املؤسسة  للجمعية/  املؤسسية  القدرات  حتديد  	o
واملستوى  املؤسسة  للجمعية/  احلالي  املستوى  يوضح  والــذي  املؤسسية  و  التنظيمية 

التالي املفرتض أن تنقل إليه،

كادر إداري ال يقل عن ثالثة بدوام يف اجلمعية. 	o

املؤسسة. دوام حمدد للجمعية/  	o

.2001 االطالع على قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية  	o

دور  وخــــاصــــة   )2015-2011( لــلــيــمــن  ــة  ــســي ــم اخل اخلـــطـــة  عـــلـــى  االطـــــــالع  	o
املنظمات غري احلكومية.

تحديد خصوصية التدريب في الجمعية/ المؤسسة:

مت حتديـــد االحتيـــاج التدريـــيب بنـــاًء علـــى مهمة وطبيعـــة عمل اجلمعيـــة إضافـــة إىل قدراتها 
كجمعيـــة يف هذا اجملـــال ومت حتديد التدريب على أساســـه، ولكن بالطبع مل يتم حتديـــد قدرات األفراد 
املشـــاركني يف التدريـــب، لذلك تبقى هذه النقطة ضمن خصوصية كل مجعية/ مؤسســـة حيث ســـيتم 

التعرف على قدرات املشاركني كما يلي: 

املـــــــشـــــــاركـــــــني وخــــلــــفــــيــــاتــــهــــم  ـــــــن اجلــــمــــعــــيــــة أمســــــــــــاء  م ــــــــــــــدرب  امل ــــب  ــــطــــل ي 	o
معرفة  للمدرب  ليتسنى  القبلي،  التقييم  يف  البيانات  تلك  حتــدد  أن  وميكن  ومؤهالتهم 

املواضيع اليت جيب الرتكيز عليها وإعطاءها الوقت الالزم وفق قدرات وخربات املشاركني.
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ــــــدرات اجلـــمـــعـــيـــة  ــــــق ــــــاالطــــــالع عــــلــــى كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق ب يـــــقـــــوم املــــــــــدرب ب 	o
ما  ملعرفة  اجلمعية  مسئولي  مقابلة  ثم  ومن  عليه،  التدريب  سيتم  الذي  املوضوع  يف 
مل يتم معرفته من الوثائق- مؤهالت ومستويات املتدربني العلمية وخرباتهم العملية. 
واليت متت أثناء حتديد القدرات املؤسسية للجمعية/املؤسسة وذلك حتى يتمكن املدرب 

مع إدارة اجلمعية من حتديد تفاصيل وخصوصية التدريب لكل مجعية/مؤسسة.

ــــــــو اتــــــفــــــاق بــــــني اجلــــمــــعــــيــــة/ املــــؤســــســــة  ـــــــدريـــــــب، وه عــــمــــل حمــــضــــر ت 	o
والصندوق االجتماعي للتنمية، على بنود حمددة  تشمل التوقيت املناسب للجمعية 
حبسب عدد الساعات احملددة يف الربنامج )االلتزام مبتطلبات التدريب( آلية التقييم 

..إخل. مما يضمن جناح التدريب وحتقيق أثر مباشر. 

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 
عرض  ثم  ومن  األنشطة،  من  جمموعة  عرب  أواًل  للمشاركني  احلالية  اخلربات  حتديد  سيتم  لذلك   ،
اآلليات العلمية والعمليه املتبعة وأسسها ومبادئها، ومن ثم البناء على خربات املتدرب وإمكانياته ليقوم 
أثناء  اليت تعلمها  املبادئ اجلديدة  بتحليل تلك اخلربات، ومن ثم يقوم بإعادة تصورها بشكل آخر وفق 
اجلديدة  واملعارف  املبادئ  وبني  وإمكانيات،  خربات  من  ميلكون  ما  بني  الربط  سيتم  وبذلك  التدريب، 

لتطوير قدراتهم ومهاراتهم يف تأدية مهامهم داخل اجلمعية/ املؤسسة. 

األهلية  واملؤسسات  للجمعيات  التدريب  لعملية  أساسيًا  مرتكزاً  اجلماعي  العمل  يعترب  كما    
ألنها تدار بواسطة هيئة إدارية كاملة من املفرتض أن تدير اجلمعية/ املؤسسة بشكل مجاعي،  وبذلك 
التفاعل  عن  مسؤولني  أيضًا  بل  تعلمهم  عملية  مسؤولية  لتحمل  فقط  مستعدين  املشاركون  اليكون 
مع املشاركني اآلخرين يف اجملموعة، حيث أن اجملموعة ميكن أن تكون قوية ومنتجه وفعالة يف حال 
عملت بشكل تكاملي ألن األداء والنتائج واملخرجات من التعليم والتدريب يكون أكرب يف العمل اجلماعي، 

وحبيث يكون حتقيق نتائج التدريب وحتسني أداء اجلمعية مسؤولية اجلميع.

واليت  التدريب  مناذج  لكم  نوضح  بها،  العمل  سيتم  اليت  التدريب  آللية  آكثر  ولتوضيح 
 26th Annual international Human Rights Training( خالل  من  عليها  التعرف  مت 
منوذجني  بوجود  يوضحها  والذي   )Program- Canadian Human Rights Foundation
لعملية  كأساس  وخربته  املتدرب  على  يعتمد  واآلخر  للتدريب  كأساس  املدرب  على  يعتمد  أحدهما 

التدريب ليتعرف املشارك على الفرق بينهما وملاذا اعتمدنا النموذج احلالي، وهي كما يلي:
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نماذج تصميم المنهج التدريبي: 

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

يبدأ التعّلم انطالقًا من خربة املتعلمني ومعرفتهم، حيث أن املنهج التعليمي املتبع يقوم على  	.1
املتعلِّم ويهدف إىل تعزيز احرتام الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهوم إجيابي وواقعي للذات 

لدى املتعلِّمني.

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

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

ويــطــّوروا  جــديــدة  مــهــارات  ميــارســوا  أن  وعليهم  تعّلموه.  مــا  املــشــاركــون  يطّبق  أن  جيــب  	.4
اسرتاتيجيات وخطط عمل.

يطّبق املشاركون ما تعّلموه يف مرحلة الحقة )عادًة عندما يعودون إىل منّظماتهم وعملهم  	.5
اليومي(.

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

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

املشاركني وحيافظ على الوضع القائم.
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لدل
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ة ع

دم
مق

)النموذج اللوليب(

)منوذج اخلرباء(

قام بنقل النموذج من املصدر  وترمجته  الدكتورة/ سوسن الرفاعي 

 التطبيقات العملية:

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

 

 




   





 







 




 

1
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يل
لدل

ن ا
ة ع

دم
مق

1-  التطبيقات التي تتم للمستوى المطلوب نقله للثاني: 

حتليل دور شركاء التنمية املفرتض واحلالي. 	-

تطبيق املفاهيم التنموية. 	-

2-  التطبيقات التي تتم للمستوى المطلوب نقله للثالث:

حتليل دور شركاء التنمية املفرتض واحلالي. 	-

تطبيق املفاهيم التنموية. 	-

حتليل دور املنظمات غري احلكومية احملدد يف اخلطة اخلمسية لليمن. 	-

حتليل العالقات واألدوات االتصالية لتحسني عالقات اجلمعية/ املؤسسة. 	-

مخرجات التدريب المطلوبة: 

1- مخرجات التدريب على أساسيات العمل التنموي المطلوبة من المستوى الذي سيتم نقله للثالث:

حتديد األهداف وفق احتياجات املستهدفني. 	-

حتديد دور اجلمعية/ املؤسسة.  	-

2- مخرجات التدريب المطلوبة من المستوى الثالث:

حتديد األهداف وفق احتياجات املستهدفني. 	-

حتديد دور اجلمعية/ املؤسسة.  	-

مراجعة اخلطة االسرتاتيجية للجمعية / للمؤسسة بناًء على دورها يف اخلطة اخلمسية. 	-

8
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يل
لدل

ن ا
ة ع

دم
مق خامسًا: آليــــة التقــــييم.

التنموي   العمل  أساسيات  جمال  يف  التدريب  أهداف  حتقيق  مدى  أساس  على  التقييم  سيتم 
واملوضحة يف الدليل سواء األهداف اآلنية أو األهداف بعيدة املدى ومدى حتسني أداء اجلمعية وقدرات 

العاملني فيها،  وقدرتهم على الوصول ملستوى أداء أعلى، وسيتم التقييم على مرحلتني كما يلي: 

1- تقييم مباشر وينقسم إلى: 

تقييـــم قبلي قبل الدورة ميكن املدرب من قياس املســـتوى األولي للمتدربني وقدراتهم لتحديد  	-
الفجـــوات بدقة ليتم الرتكيز عليهـــا من ناحية، ومن ناحية أخرى متكـــن املتدرب من حتديد 

الفجوة، وبالتالي كل متدرب يركز على الفجوة اليت لديه.

وتقييم بعدي مباشـــر للدورة عرب اســـتمارة التقييم )ملحق رقم )1( وســـيكون تقييمًا للجانب  	-
النظري وما أجنز من تطبيقات عملية.

2- تقييم الحق أو مرحلي: 

سيتم تقييم مرحلي بعد فرتةالتدريب مبدة 6 أشهر يتم االتفاق عليها مع اجلمعية يف حمضر  	-
التدريـــب، من قبـــل الصندوق االجتماعـــي للتنمية حيث يتـــم التقييم للجانـــب العملي ومدى 
حتســـن األداء عرب اســـتمارة حتديد القدرات الذاتي للجمعيات واملؤسســـات األهلية، إضافة إىل 
وجـــود املتطلبات اليت طلبها املدرب أثنـــاء التدريب والتكليفات اخلاصة باجلمعية واملوضحة يف 
الدليـــل. ويتـــم عن طريق إدارة اجلمعيـــة يف حتديد من انعكاس التدريب على حتســـني نوعية 
العمل وبإشـــراك عدد من  املســـتفيدين من اجلمعية ملعرفة كيف مت تطوير العمل من وجهة 

نظرهم. 
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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.
املخرجات املتوقعة من التدريب جيب أن تنفذ خالل الدوره ويرفق نسخه أوليه من مسودتها النهائيه مع  	-

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 
الطريق االنسب للحصول على خمرجات عمليه، وأنشطه اخرى اختيارية  املدرب ألنها  بأنشطه اخرى من قبل 
)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: 	-





PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



في التنمية المدربدليل
11 د.املتدرب صــــــ         ـــــــــــ

أنشطة لبدء التدريب
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1- التعارف: 

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

30 دقيقة

تعليمات للمدرب:
§  وضح للمشاركني: 

أهداف احلقيبة التدريبية ومكوناتها. 	-
مراحل إعداد احلقيبة التدريبية. 	 -

منهجية وآلية التدريب. 	 -
املخرجات املتوقعة من التدريب. 	 -

§  ال تنس القيام بعملية التقييم القبلي قبل بدء التدريب.

تعليمات للمدرب:
يعرض املدرب  النشاط و خطواته. 	-

على املدرب التأكد من أن اجلميع يقوم بتنفيذ النشاط. 	-
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2- التوقعات واألهداف :

نشاط )ب(: 

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

توضيح أهداف الدورة حيث أن اساس جناح الدورة مدى حتقيقها ألهدافها.

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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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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3- مساهمة المشاركين:

التدريب  فائدة  تقلل من  اليت  واملعيقات  الصعوبات  تواجه بعض  أن  بد  تدريبية ال  دورة  أي  إن 
التدريب  أن جناح  االتفاق على  أنه مت  املشاركني، ومبا  التزام  الدورة على  تأثريها على  يعتمد مدى  و 
تساعدهم  اليت  مساهماتهم  حتديد  أنفسهم  املشاركني  فعلى  اجلميع،  مسؤولية  جيدة  نتائج  وحتقيق 

على حتقيق أقصى نتيجة إجيابية ممكنة لعملية التدريب.

نشاط )ج( :

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

فكر ما هي مساهمتك الفردية يف تقليل املعيقات اليت ميكن أن • عمل فردي: 
 حتد من االستفادة من الدورة وتقلل من الفاعلية واملشاركة وحتديد من حتقيق اهلدف التدريب.

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

وبعد الدورة.

 

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

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

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

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

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

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

15 دقيقة
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 الدورة التدريبية:   بعدمساهمة املشاركني 

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

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

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

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

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

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

 

 

تعليمات للمدرب:
اكتب القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول

-	 يف أقـــل مـــن مخس دقائق اطلب  من املشـــاركني التفكري بصمت مبا هي 
املعيقات اليت رمبا قد تواجه الدورة ومتنع حتقيق اهلدف) عمل فردي(.

-	 اطلب  بعد ذلك من املشـــاركني القيـــام بعملية العصف الذهين للخروج 
باملعيقات.

-	 أكـــد علـــى املشـــاركني أن هذا جـــزء من مســـاهمتهم يف إجنـــاح الدورة 
أثناء تنفيذها، إضافة إىل أن مســـاهمتهم ستستمر لبعد الدورة يف تنفيذ 

خمرجات التدريب ومتطلباته.
-	 اكتب ما مت االتفاق عليه على ورقة حائط ، و من ثم يتم تعليقها لتكون  

مرجعية للجميع.
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- المعارف والمهارات الفرديه: 

نشاط )د(: 

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

عمل فردي: أجب على كافة االسئلة الواردة يف استمارة التقييم القبلي والبعدي مع 
األخذ بعني االعتبار ربطها بالتوجه حنو العمل التنموي  مجعيتك/ مؤسستك ما أمكن 

ذلك.

- مستوى أداء الجمعية/ المؤسسة األهلية في مجال العمل التنموي: 

نشاط )هـ (: 

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

عمل جماعي: شارك جمموعتك يف النقاش لتحديد مستوى مجعيتكم أو مؤسستكم 
يف العمل التنموي وكسب التأييد ثم قم بعرض ما توصلت إليه جمتموعتكم على 

اجملموعات األخرى. 

20 دقيقة

40 دقيقة

تعليمات للمدرب:
اطلب من املشاركني االجابة على كافة األسئلة الواردة يف االستمارة . 	-

امجع االستمارات بعد االنتهاء. 	-
قسم املشاركني إىل جمموعات حبسب العدد واطلب منهم حتديد مستوى  	-

مجعيتهم يف العمل التنموي باالعتماد على اجلدول املرفق.
-  اطلب من كل جمموعة بعد االنتهاء عرض ما مت الوصول إليه.
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عمل المجموعات:

نشاط )و(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط من معرفة أهمية املشاركة أثناء العمل اجلماعي والقواعد اليت 
جيب إتباعها أثناء عمل اجملموعات وسيتكون هذا النشاط من جزءين هما: 

حوار جماعي : شارك ضمن اجملموعة يف النقاش حول إجابة األسئلة التالية:

-  هل العمل اجلماعي مهم؟ 

-  ما هي مميزات العمل اجلماعي؟

-  ما هي الصعوبات اليت قد حتدث عن العمل يف جمموعة؟

الجزء األول:

1. مرحلة التكوين: اجملموعة تكون مؤلفة من عدد من األفراد لكل منهم آراء وخلفية خمتلفة 
و قليل من اخلربات املشرتكة )يف أول التدريب(.

2. مرحلة العصف: يتعرف املشاركون على قدرات بعضهم البعض ويتم حتديد وتوزيع األدوار 
أو  األدوار  بعض  رفض  يتم  وقد  لألفراد  املختلفة  والقيم  اآلراء  نقاش  يتم  ذلك  خالل  ولكن 

األفكار.

3. مرحلة إرساء القواعد: تكون هنا اجملموعة قد حددت هويتها وبدأ األفراد مجيعًا يف الوصول 
القواعد  قبول  ويتم  أكثر  بعضهم  على  املشاركون  يتعرف  واحد.  وهدف  مشرتك  فهم  اىل 

املتفق عليها.

الثقة  ويكون مستوى  بتوافق  واإلنتاج  األداء  تبدأ اجملموعة يف  املرحلة  األداء: يف هذه  4. مرحلة 
لدى اجملموعة قد وصل للحد الذي ميكن اجملموعة من املخاطرة وجتربة أفكار جديدة.

20 دقيقة
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الجزء الثاني:

حوار جماعى: طلب التغذية الراجعة عن عرض املشاركني فى النشاط السابق؟

بعد أن يقدم املشاركون التغذية الراجعة، سيعلق عليها امليسر و يستعرض بعض األفكار املفيدة 
بشأن تقديم التغذية الراجعة واحلصول عليها

الراجعة  التغذية  تعرضت  وإاّل  لالستماع،  مستعد  املتلّقي  أن  من  تأّكد  املتبادل:  االستماع   •
للتجاهل أو سوء التفسري.

بناًء  للوقائع  واضح  تقرير  عن  عبارة  الراجعة  التغذية  تكون  أن  جيب  باملوضوعية:  التحّلي   •
أو   ،"... أن  بعبارات مثل "الحظُت  ابدأ  أنه وصفي وليس توضيحياًً.  تأّكد من  املالحظة.  على 

"رأيت أن ..." أو "أعتقد أن ..."، إخل. 

إليه. الدّقة: استخدم االقتباسات واعِط أمثلة حول ما تشري  • التزام 

التعقيب  جيرى  حني  التفسري  وسوء  الفوضى  احتمال  يقّل  فورياًً:  التعقيب  يكون  أن  جيب   •
مباشرة بعد انتهاء النشاط.

صلب  يف  وادخل  البساطة  على  حافظ  املعلومات.  من  بسيل  املتلّقي  تغرق  ال  البساطة:  • التزام 
املوضوع. اطلب إىل املتلّقي أن يكرر ما مسعه. من شأن الفائض يف املعلومات أن يربك املتلّقي 

الذي قد ال يدرك من أين يبدأ. تنّبه أيضًا إىل احرتام املتلّقي لذاته.

التعقيب هو تقديم معلومات مفيدة، فكر مليًا  أن يكون اهلدف من  البّناء: جيب  • توّخي اهلدف 
يف األسباب وراء تقديم التعقيب واسأل نفسك "هل هذا يساعد!”

حول  التعقيب  بشأن  املتلّقي  مع  النظر  وجهات  تشارك  تعقيبك:  بشأن  تعقيب  على  • احلصول 
معرفة ما هو مفيد مّما هو عكس ذلك.

• استخدم وسائل متنّوعة: ميكن للتعقيب أن يكون شفهيًّا، وقد جيرى بواسطة وسائل أخرى، 
كالتعقيب الكتابي من خالل عمليات التقييم.

املرجع: 
 Teaching Resources Guide, Enhancing Learning, Interactive Classroom, Debriefing in the ،مركز املوارد التدرييب

ايرفاين. Interactive Classroom، جامعة كاليفورنيا 
على شبكة اإلنرتنت: 

www.irc.uci.edu/TRG_2006/TRG/Enhancing_Learning/Interactive
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تعليمات للمدرب:
-	 اطلب من املشاركني االجابة على األسئلة يف اجلزء األول.

-	 اطلب من اجملموعات عرض عملها.
-	 وضح مراحل تشكيل اجملموعات.

-	 اطلب من املشاركني عمل تغذية راجعة لنشاط اجلزء األول.
-	 ناقش التغذية الراجعة وأعط أفكار مفيدة حول تقديم التغذية الراجعة 

واحلصول عليها.
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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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مفاهيم تنموية
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في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين معرفة بـ :

التنموية. املفاهيم   )1

اليمن. التنمية يف  2( حتديات 

التقنيات المستخدمة في التدريب:

عصف ذهين  	- 

حوار مجاعي 	- 

عمل جمموعات 	- 

االحتياجات التدريبية:

أقالم  	- 

سبورة 	- 

داتا شو  	- 
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أساسيات العمل التنموي في الجمعيات والمؤسسات األهلية

تعريف التنمية :   

نشاط )1(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على معنى التنمية وذلك للعمل يف جمال التنمية عن قناعة 
بأهميتها ومعرفة جبوانبها  وسوف يتكون هذا النشاط من 7 أجزاء كما يلي: 

1. عمل فردي:  فكر يف معنى التنمية واكتب التعريف يف كرت.

2. عمل ثنائي : شارك زميلك  يف وضع  تعريف مقرتح  للتنمية  واكتبه على كرت.  

الشخص اآلخر وزميله  املكونة  الثانية  انت وزميلك اجملموعة  شارك   : 3. عمل جماعي 
ليتم االتفاق على تعريف حمدد للتنمية.

من  مكونة  جمموعتكم  لتكون  الثانية  واجملموعة  وزميلك  أنت  شارك  جماعي:  عمل   .4
لالتفاق  أيضًا  أشخاص  أربعة  من  املكونة  األخرى  اجملموعة  مع  لتندمج  أشخاص  أربعة 

على تعريف حمدد للتنمية.

5. شارك المجموعة كاملة:  يف وضع  تعريف مقرتح وموحد  للتنمية من خالل التعاريف 
السابقة من خالل مناقشة التعريفات املقرتحة يف اجملموعات الثنائية واكتبه فيما يلي:  

وقفة 

...........................................................................................................:يھتنمیةال
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قد خيتلف البعض حول صياغة التعريف ولكن األهم االتفاق على معيار جيد يتم 
بالدقة والوضوح والشمول  التعريف  أن يتصف  التعريف وهو  االعتماد عليه عند 

والبساطة قدر اإلمكان حتى يسهل أن نتعامل معه أثناء ممارسة العمل التنموي.
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التنمية  جلوانب  املدرب  وتوضيح  للتنمية  السابق  التعريف  خالل  من   : جماعي  عمل   -6
واالجتاهات احملددة هلا  قارن بني التنمية االجتماعية واالقتصادية مستخدمًا اجلدول التالي:

- اعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى وشاركوا يف النقاش الذي سيتم.

تعليمات للمدرب:
أن  التعريف اجليد، مع توضيح  التعريف اجليد وعناصر  -	 توضح للمشاركني كيف يكون 
هناك تعريفات متعدده ختتلف حبسب وجهة نظر الذي يقوم بالتعريف، واالهم هو أن يتفق 

مجيع أعضاء اجلمعية/ املؤسسة على تعريف واحد يعملون تنمويًا على أساسه. 
مع  الكروت  على  الكتابة  بقواعد  تعرفهم  ان  تنس  وال  تعريفًا  وضع  ثنائي  كل  من  اطلب   	-

احملافظة على الوقت الالزم للنشاط.
-	 تستمر عملية الدمج بني املشاركني من اثنني إىل أربعة إىل مثانية إىل ستة عشر حتى يتم 
اللوح ألنه رمبا  األخرى على  الكروت  التأكيد على وضع  للمجموعة كاملة، مع  الوصول 

يكون يف أحد الكروت معلومات مهمة مت جتاهلها. 
-	 وفر الكروت واألقالم للمشاركني.

-	 توضح للمشاركني أن الكرت بعد وضعه على اللوح ليس ملكًا ألحد وإمنا ملك اجملموعة وبالتالي 
عند وضعه على جنب  أو تعديله  فال جيب أن يؤثر على من كتبه.
-	 تكتب تعريف التنمية وتقوم بتعليقه يف مكان واضح للجمعية.

-	 قم بتوضيح معنى التنمية بشكل موحد + شرح  قيم التنمية- أسس التنمية الفعالة – السمات 
العامة للتنمية.
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7- حوار جماعي: شارك مع اجملموعة يف مناقشة أسس التنمية الفعالة وحبسب األولوية.

.............................................................  -1 

 ..............................................................  -2

.............................................................. -3

تعليمات للمدرب:
-	 ميكنك استخدام أسلوب املناظرة بني فريقني فريق للتنمية االجتماعية 
وفريق للتنمية االقتصادية وفريق للتحكيم ويكون دورك هو استعراض 
تدريب  دليل  من  أكثر  املناظرة  معرفة  )ميكنك  فقط  النظر  وجهات 

املدربني(
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نشاط )2(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على مسات وأسس التنمية الفعالة وأهمية تطبيقها يف العمل  
يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية وسوف يتكون هذا النشاط من 5 أجزاء كما يلي: 

وإذا كانت مجعيتكم هي  السابقة  احلالة  النقاش حول  شارك جمموعتك يف  عمل جماعي: 
املستهدفة ما هو خياركم موضحي السبب )وضح الرسائل اليت وصلت لك من احلالة السابقة(.

اجلمعية  تقبل  هل  السابقة  احلالة  حول  النقاش  يف  جمموعتك  شارك   : جماعي  عمل 
باملنحة أم ال؟ ملاذا؟ وماهي متطلبات جناح املشروع على املدى البعيد. )وضح الرسائل اليت 

وصلت لك من احلالة السابقة(.

حصلت إحدى اجلمعيات على دعم من جهتني خمتلفتني األوىل قدمت هلا مواد غذائية 
ومببالغ طائلة، واألخرى قامت بدعمها بعمل كمبيوتر متكامل للتدريب، هذا باإلضافة 

إىل تأهيل فريق العمل باجلمعية، مع العلم أن اجلمعية تستهدف الفقراء خبدماتها.
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فئة  لدعم  دوالر  ألف   10 بقيمة  مالية  منحة  على  احلصول  فرصة  لديها  مجعية 
املهمشني يف منطقة ريفية نائية، ليس لدى اجلمعية معلومات كافية عن تلك الفئة 
وعن احتياجاتها وال عن املنطقة اجلغرافية اليت يعيشون فيها. لكن لدى اجلمعية خربة 

متوسطة يف تنفيذ مشاريع خلدمة الفئات املهمشة. 
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أن تقبل  السابقة هل جيب  النقاش حول احلالة  شارك جمموعتك يف   : - عمل جماعي 
من  لك  وصلت  اليت  الرسائل  )وضح  مالئمًا؟  التوسع  يكون  التوسع؟ملاذا؟متى  اجلمعية 

احلالة السابقة( .

شارك جمموعتك يف النقاش حول احلالة السابقة هل تقبل اجلمعية   : - عمل جماعي 
اليت وصلت لك من  الرسائل  الرفض. )وضح  أو  القبول  ملاذا؟ ماهي احملاذير من  العرض؟ 

احلالة السابقة(.

مجعية ناجحة يف جمال التدريب والتأهيل للنساء بغرض إدماجهن يف القطاع االنتاجي 
وزيادة دخلهن. وتربط هذه اجلمعية عالقة قوية مع جهة ماحنة دولية. وترغب تلك 

اجلهة يف دعم اجلمعية بغرض التوسع إىل منطقة جغرافية أخرى.

..........................................................................................................
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مجعية ختدم فئة الفقراء الشباب يف منطقة ريفية. وحتتاج اجلمعية إىل موارد لتأهيل 
الكافية.  املوارد  لديها  للدخل، لكن ليس  أعمال مدرة  املستهدفني لالخنراط يف  الشباب 
لكن  العمل.  سوق  يف  للدخول  برعاية  جتارية  جهة  من  مقرتحًا  اجلمعية  تلقت  فجأه 
اجلمعيه فجأة وجدت جهه مستعدة لتقديم منحة 500 ألف ريال لتنفيذ مشروع إنشاء 

معمل كمبيوتر ولغات بأعتبار اجلهة التجارية راعي رمسي هلذا املشروع. 
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تعليمات للمدرب:
-	 توزع املشاركني الربع جمموعات عمل كل جمموعة تناقش السؤال املطروح.

-	 تؤكد على الرسائل اليت جيب أن تصل وهي:
بل  مسكة  تعطين  )ال  الذات  على  االعتماد  عرب  اجلمعيات  متكني  األوىل:  احلالة   	-

علمين كيف أصطاد.
االمتناع عن اجلري  التنمية بدون معرفة- جيب  الثانية: ال تنجح جهود  -	 احلالة 

وراء الدعم لضمان الرتكيز.
يف  النجاح  على  القدرة  بالضرورة  يعنى  ال  منطقة  يف  النجاح  الثالثة:  احلالة   	-
منطقة أخرى- اختالف الظروف والسياق واالحتياجات والقدرات – أحيانًا ترسم 

األولويات من قبل املاحنني وليس من قبل املستهدفني واحتياجاتهم.
باحتياجات  ومرتبطة  مركزة  املنظمة  أعمال  تبقى  أن  جيب  الرابعة:  احلالة   	-

املستهدفني وأن كثرت املغريات- وجود دعم ال يعنى بالضرورة حتقيق تنمية.
وأهميتها  التنمية  التوصل إىل معرفة معنى  أن مت  بعد  أنه  للمشاركني  -	 توضح 
التنمية  عن  األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  تعرفه  أن  جيب  ما  أهم  حتديد  سيتم 

وفق دورها املساهم يف التنمية.
-	 يستحسن أن خيتتم اليوم التدرييب بهذا التمرين ويتم إعطاء تكليف للمشاركني منزليًا 
على  بالطبع  هذا  يعتمد  التالي،  اليوم  يف  ليقدم  اليمن  يف  التنموي  الوضع  عن  بالبحث 

الربنامج الزمين الذي ستعده وفقًا لظروف املشاركني وبالتنسيق مع املختص.
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شارك اجملموعة يف النقاش حول أهمية معرفة العاملني يف اجلمعيات  - حوار جماعي: 
واملؤسسات األهلية ألساسيات العمل التنموي.

.............................................................  -1 

 ..............................................................  -2

.............................................................. -3

اجلمعيات  تعرفه  أن  جيب  ما  أهم  حول  النقاش  يف  اجملموعة  شارك  جماعي:  حوار   -
واملؤسسات األهلية عن العمل التنموي ومن ثم اكتبها يف املخطط التالي:

الوضع التنموي في اليمن:   

قم بالبحث يف املصادر املتاحة عن الوضع التنموي يف اليمن من وجهات 
نظر خمتلفة- واحللول املقرتحة ملواجهة ذلك- واعمل ملخصًا يوضح  

الوضع التنموي يف اليمن واحللول املقرتحة من وجهة نظرك

- عمل فردي: إقرأ عن الوضع التنموي لليمن املوضح يف اخللفية النظرية للدليل صـ )19(.

- عمل فردي: شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف النقاش حول أهمية التعرف على 
الوضع التنموي يف اليمن كأفراد/ مجعيات:
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لخص أهم نقاط توضح من خاللها الوضع التنموي الحالي لليمن.

نشاط )3(: 

التحديات  تلك  تكون  حتى  اليمن  يف  التنمية  حتديات  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
موجهة خلطط مجعيتك/ مؤسستك  وسوف يتكون هذا النشاط من جزءين كما يلي: 

األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  على  هل  النقاش  يف  اجملموعة  شارك    : جماعي  حوار   -1
اليمنية أن تعرف ماهي التحديات اليت تواجه التنمية يف اليمن؟ وملاذا؟ 

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

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

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

..........................................................................................................
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بعد مشاركة املدرب أثناء توضيحه لتلك التحديات شارك اجملموعة  2- عمل جماعي: 
اجملتمع-  جمموعة  املعنيني  حبسب  اجملموعات  توزيع  سيتم  )حيث  ضمنها  ستكون  اليت 
القطاع اخلاص- القطاع احلكومي- قطاع منظمات اجملتمع املدني(  لتقوم كل جمموعة 
بتحديد أهم التحديات من وجهة نظرها ومن ثم يتم التصويت ملعرفه أهم التحديات ليتم 
بعد ذلك حتديد أسباب التحديات التنموية اليت تواجه اليمن وتعيق التنمية والعوائق اليت 
تواجه احلد من ذلك التحدي وحلول مقرتحة من قبلكم، ومن ثم اعرض عمل جمموعتك 

على اجملموعات األخرى وشارك يف النقاش لالتفاق على أهم التحديات.
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تعليمات للمدرب:
املؤسسة بالتحديات  أواًل عن أهمية معرفة اجلمعية/  املشاركني  -	  تسأل 
اليت تواجهها التنمية يف اليمن وملاذا؟ وتدون األسئلة يف مكان بارز حتى يتم 

اإلجابة عليها أثناء عرضك لتحديات التنمية.
-	  جيب أن يدار النقاش حبيث يتم توضيح الوضع السليب واإلجيابي وعدم 

الرتكيز على جانب واحد.
مناسبة  تراها  اليت  بالطريقة  التنمية  حتديات  للمشاركني  تعرض    	-

وتسمح باملناقشة أثناء العرض.
-	  توزع املشاركني جملموعات عمل لوضع حلول مقرتحة لتلك التحديات.

-	  يكون املشاركون أواًل على الطاولة املستديرة ملناقشة أهم التحديات وبعد 
اجملموعات  ضمن  أدناه  املوضح  اجلدول  يف  حتليلها  يتم  ألهمها  التوصل 

املوضحة يف التمرين.

30 دقيقة
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مرجعية نظرية مختصرة

خيتلف تعريف التنمية حبسب املنظور الذي يتم النظر إليها منه 
اجتماعي  أو  اقتصادي  من  بالتعريف  يقوم  من  ختصص  وحبسب 

ولكنها تعرف بشكل عام بأنها التغيري حنو األفضل.

نوعية  حتسني  أهمها  من  عليها  تبنى  أن  جيب  أسس  وللتنمية 
فقراً  واألكثر  الفقراء  لتزويد  املتاحة  اإلمكانيات  بزيادة  احلياة 
خالل  من  ومعيشتهم  دخوهلم  مستويات  ورفع  احلياة  بأسباب 
الريفية وبرامج متويل املشروعات  التنمية  تنفيذ مشاريع وبرامج 

الصغرية للفقراء.

ولكن أكرب حتٍد يواجه اليمن يف العملية التنموية هو الفقر وما 
التعليمية  اخلدمات  على  احلصول  وفقر  الغذاء  فقر  من  يشمله 
والصحية واملياه ومجيع املكونات اليت جيب أن حيصل عليها املواطن 

ليحيا حياة كرمية.؟
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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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الوحدة الثانية

المعنيون بالعملية التنموية
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  أهداف الوحدة الثانية:ا

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين معرفة بـ :

1-  معرفـــة بـــدور كًل من القطاع احلكومي، القطاع اخلـــاص، منظمات اجملتمع املدني يف 
العملية التنموية.

2- قدرة على حتديد دور مجعيتهم/ مؤسستهم بناًء على الوضع القائم.

التقنيات المستخدمة في التدريب:

عصف ذهين   •

حوار مجاعي  •

عمل جمموعات  •

االحتياجات التدريبية:

- أقالم 

- سبورة

- داتا شو

36
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المعنيون بالعملية التنموية/ شركاء التنمية: 

نشاط )4(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على املعنيني بالعملية التنموية/ شركاء التنمية وسوف يتكون 
هذا النشاط من جزئني كما يلي: 

)أ(- عمل ثنائي:  الشكل الذي أمامك يوضح  أهم القطاعات يف أي دولة:

-  أيًا من تلك القطاعات مسئول عن عملية التنمية؟
-  هل حنن معنيون بالتنمية كأفراد يف اجملتمع أم كأفراد ضمن القطاعات الرمسية أم 

يف احلالتني ؟ 

دونا إجاباتكما يف الكرت الذي أمامكما وسلماه للمدرب.

)ب(- عمل جماعي:  شارك اجملموعة يف النقاش حول األسئلة السابقة:

القطاع احلكومي: مثل )..............................................................
دور هذا القطاع يف التنمية: 

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

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

القطاع 
احلكومي 

القطاع 
اخلاص

قطاع منظمات 
اجملتمع املدني

10 دقيقة

تعليمات للمدرب:
-	 قم باستعراض الكروت ومناقشتها بشكل مجاعي. 

حكومي  )قطاع  التنموية  بالعملية  املعنيون  عن  خمتصرة  نبذة  تعرض   	-
هو  وما  ميثلهم  من  خالل  من  مدني(  جمتمع  منظمات  خاص-  – قطاع 
التالي والذي سيكون مبقارنة  دورهم الرئيسي ومن ثم االنتقال للنشاط 

األدوار ومدى كفاية تلك اجلهود لكل قطاع.

15 دقيقة
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القطاع اخلاص:مثل )..............................................................
دور هذا القطاع يف التنمية: 

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

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

قطاع منظمات اجملتمع املدني:مثل )..............................................................
دور هذا القطاع يف التنمية: 

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

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

جهود تلك القطاعات في التنمية في اليمن:  

تعليمات للمدرب:
-	 ميكنك أن تستمر على نفس التقسيم السابق للجموعات )منظمات جمتمع مدني- حكومة 
املراقبة( وتقوم كل جمموعة  - قطاع خاص- جمموعة أفراد اجملتمع تتحول جملموعة 
مدى  – اجلهود-  )الدور  فيه  املوضح  اجلدول  خالل  من  الوقت  نفس  يف  األدوار  مبناقشة 

كفاية اجلهود( .
هو  اجلهود  كفاية  ومدى  األدوار  لتحديد  الشكل  بهذا  اجملموعات  تقسيم  من  اهلدف   	-
النظرة التحليلة واالنتقادية اليت ستتم ملناقشة كل قطاع من قبل اجملموعة يف القطاع 

األخرى وهو ما سيثرى النقاش ويعمقه.
-	 توضح دور احلكومة كما هو موضح يف اخللفية النظرية للمادة التدريبية.

-	 تناقش الفرق بني معرفتهم وبني ما عرض عليهم.
-	 تشارك املدرب أثناء عرضه للدور اليت قامت وتقوم به احلكومة وقارنه مبعلوماتكم اليت 

وضحتموها أثناء عمل اجملموعات.
ميكنك استخدام املناظرة ملعرفة العالقات بني املعنيني. 

-  كل جمموعة تقوم بعرض عملها على اجملموعات األخرى ويتم النقاش.
-  يف األخري أطلب من كل فرد استكمال املعلومات املطلوبة يف اجلدول اخلاص بكل قطاع.
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نشاط )5(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على أدوار املعنيني يف التنمية يف اليمن حتى نعرف مدى فعاليته 
ومساهمته ومدى كفاية تلك اجلهود وسوف يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء  كما يلي: 

1- عمل فردي: راجع األدوار املوضحة سابقًا من قبل املدرب – واملوضحة أيضًا يف اخللفية 
النظرية للمادة للمعنيني يف العملية التنموية. 

حكومة  قامت  هل  حتديد  يف  ضمنها  ستكون  اليت  اجملموعة  شارك   - جماعي:  عمل   -2
اليمن بدورها يف التنمية؟  وماهي بالضبط اجلهود اليت بذلتها لذلك وما مدى كفاءة  تلك 

اجلهود ومن ثم اعرض عملك على اجملموعات األخرى وشاركها يف النقاش.

- شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد دور القطاع اخلاص يف التنمية يف اليمن 
من خالل معرفتك  بدور القطاع اخلاص، ومدى كفاية تلك اجلهود يف حتقيق التنمية.

90 دقيقة
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املدني يف  اليت ستكون ضمنها يف حتديد دور قطاع منظمات اجملتمع  -  شارك اجملموعة 
يف  اجلهود  تلك  كفاية  ومدى  الدور،  بهذا  بدور  معرفتك   خالل  من  اليمن  يف  التنمية 

حتقيق التنمية.

3-  عمل فردي: قم باستكمال املعلومات املطلوبه يف اجلدول أعاله، بناًء على ما مت التوصل 
إليه من خالل النقاش مع املدرب. 

نشاط )6(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على منظمات اجملتمع املدني بشكل عام و يف اليمن بشكل خاص  
حتى نعرف مدى  أهميته وسوف يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء كما يلي: 

)1(- عمل ثثائي: فكر مع زميلك يف مجيع املصطلحات اليت تعرفونها عن منظمات اجملتمع 
املدني، وشاركه يف حتديد معنى تلك املصطلحات واكتبها يف اجلدول التالي: 

ية
نم

الت
ن ب

يو
عن

لم
ا


 


 


 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

40 دقيقة

39



في التنمية المدربدليل
47 د.املتدرب صــــــ         ـــــــــــ

ية
نم

الت
ن ب

يو
عن

لم
ا

صحة  من  لتتأكد  الالحقة  املرحلة  يف  توضيحها  يتم  حتى  املعلومات  بتلك  احتفظ  	 -
إجاباتك أو جتيب على الذي مل تتمكن من معرفة معناه. 

شارك  املدني  اجملتمع  منظمات  مفهوم  توضيح  يف  املدرب  بدء  قبل   : جماعي  عمل   -)2(
اجملموعة يف وضع األسئلة اليت تودون معرفتها عن اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية.

تعليمات للمدرب:
اجملتمع  منظمات  هية  ما  على  للرتكيز  االنتقال  سيتم  أن  للمشاركني  وضح   	-

املدني يف التنمية وتوضيحها بشكل كامل ألنهم املعنيون بذلك. 
-	 التوضيح للمشاركني بأن يتم االحتفاظ بالسؤال حتى يتم التوضيح للموضوع 

كاماًل ومن ثم مناقشة ما سيتم التطرق إليه.
-	 يقوم املدرب بعرض عن منظمات اجملتمع املدني، وإيضاح مجيع املعلومات عنها.

-	 يطلب من املشاركني التأكد من أن الشرح أجاب عن أسئلتهم أم ال ويتم طرح 
األسئلة اليت مل جيب عليها. 

تعليمات للمدرب:
-	 تشجيع املشاركني لوضع أسئلة وعدم االستهانة بها مهما كانت.

-	 توجيه التوضيح حنو اإلجابة عن االسئلة.
-	 تفتح باب النقاش حبسب الوقت احملدد.

منظمات  ملفهوم  وتوضيحك  عرضك  عند  االعتبار  يف  املشاركني  أسئلة  تضع   	-
اجملتمع املدني.

هلم  والسماح  مناسبة  تراها  اليت  بالطريقة  املشاركني  على  املوضوع  عرض   	-
باملشاركة وطرح األسئلة.
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)3(- عمل ثنائي: بعد توضيح اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية شارك اجملموعة 
يف اإلجابة عن األسئلة السابقة ومن ثم اكتب أهم األسئلة وإجابتها فيما يلي: 

عمل فردي:  قم بتلخيص العوامل املؤثرة على نشاط اجملتمع املدني، 
املدني  اجملتمع  نشأة  على  ساعدت  اليت  العوامل  تلخيص  إىل  باإلضافة 
يف اليمن حسب أهميتها من وجهة نظرك، ثم سلمها للمدرب يف اليوم 

التالي: 

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

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

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

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

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

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

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

نشاط )7(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على مدى تأثري قطاعات الدولة الثالث على بعضها البعض يف 
جمال العمل التنموي وسوف يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء كما يلي:
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النقاش  الثالث شارك جمموعتك يف  الدولة  أن تعرفنا على قطاعات  بعد  عمل جماعي: 
حول مدى تأثري وعالقة  تلك القطاعات مع بعضها البعض يف جمال العمل التنموي من 

خالل املشهد التالي:

ية
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ن ب
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عن
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ا

1-  القطاع الخاص:
جمموعتكم هي شركة جتارية يف جمال االتصاالت اجلوالة وتسعى للوصول إىل أكرب عدد 
من املتسهدفني من كل الفئات، ولدى الشركه موارد وخمصصات مالية كبرية جلوانب الرعاية 

والدعاية واإلعالن، لكنها حريصة على رعاية أنشطة حيضرها املستهدفون لدى شركتكم.

المطلوب:
تقمص دور املتسائل عن املنظمة وعن النشاط وعن الفائدة اليت ستجنيها شركتك من املشاركة 
جمموعة  اسأل  املنظمة(.  على  متحفظ  أو  معاند  موقف  لديك  يكون  أن  )بدون  احلفل  رعاية  يف 

اجملتمع املدني عن املشاركني اآلخرين )ال سيما املنافسني، والقطاع احلكومي املعين واملستهدفني(.

2-  المجتمع المدني:
جمموعتكم هي منظمة غري حكومية غري رحبية تعمل يف مناصرة قضايا البيئة والصحة العامة.

المطلوب:
الغرض  ويوم مفتوح هلذا  العامة  والصحة  البيئة  بشئون  توعية  بتطوير فكرة سريعة حلملة  قم 
اليت  واملزايا  الرعاية  حول  اخلاص  للقطاع  مبدئي  عرض  للطرح:  معلومات  )حتضري  دقائق   )10(

ستحصل عليها الشركة وآخر للحكومة حول نقاط العمل املشرتك- اختيار ممثل اجملموعة، اخل(.

تعليمات للمدرب:
أسئلة-  )حتضري  للتحضري  مدة  هلم  واترك  بعناية،  املشاركني  اخرت  األوىل:  احلالة   	-
على  املدني  اجملتمع  منظمة  إجابة  طريقة  حبسب  بالقبول  أو  بالرفض  قرارات  اختيارات 

األسئلة- اختيار ممثل اجملموعة، إخل( جيب أن ال تزيد مدة املقابلة عن 5 دقائق.
-	 احلالة الثانية: اخرت املشاركني بعناية، اترك للمشاركني وقتًا لتحضري معلومات للطرح: 
وآخر  الشركة  عليها  ستحصل  اليت  واملزايا  الرعاية  حول  اخلاص  للقطاع  مبدئي  عرض 
للحكومة حول نقاط العمل املشرتك- اختيار ممثل اجملموعة، اخل( .- جيب أن ال تزيد مدة 

املقابلتني عن 10 دقائق.
-	 احلالة الثالثة: 10 دقائق للتحضري )نقاط – أسئلة- اختيار املتحدث..إخل( مدة املقابلة 5 دقائق.

تأكد من ربط املشاركني بعد لعب األدوار بهدف التمرين وكيف أن العالقات متكاملة بني القطاعات. 	-
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املعنية  األطراف  بني  العالقات  تكامل  اهمية  نظرك  وجهة  من  اكتب  فردي:  عمل   -
بالتنمية.

عمل فردي: عدد جماالت عمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن 
واعط أمثلة عن اجلمعيات ، ثم سلمها للمدرب يف اليوم التالي.  

3-  القطاع الحكومي:
جمموعتكم هي منظمة حكومية تعين بقضايا البيئة والصحة ولديها القدرة على التأثري على 
املوارد اليت متكنها من دعم  املدني يف هذا اجملال وكذلك لديها بعض  عمل منظمات اجملتمع 

مبادرات اجملتمع املدني يف هذا اجملال إذا وجدت املبادرة مفيدة ومقبولة.

المطلوب:
طرح  بغرض  جمموعتكم  عن  ممثل  ملقابلتك  املدني  اجملتمع  جمموعة  مندوب  يسعى  سوف 
فكرة مشروع منظمة اجملتمع املدني عليكم وطلب املسانده واملساعده واحلضور وإلقاء كلمة 
افتتاحية يف يوم مفتوح كجزء من املشروع. تقمص دوراً غري مساعد للمنظمة واطلب الكثري 
من التوضيحات اليت حتتاجها. ال ترتدد يف التلويح باملقاطعة وحشد املعارضني ضد الفكرة إذا 

مل تكن اإلجابات مقنعة. ميكنك أن تلعب دوراً تشاؤميًا وتهكميًا إن شئت.  

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

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

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

..........................................................................................................
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الجمعيات والمؤسسات األهلية: 

نشاط )8(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على اجلمعيات واملؤسسات األهلية  ودورها يف التنمية يف اليمن 
حتى نعرف مدى فعاليته ومساهمته  وسوف يتكون هذا النشاط من 6  أجزاء كما يلي:

اجلمعيات  على  التعرف  يف  ضمنها  ستكون  اليت  اجملموعة  شارك   : جماعي  عمل   -)1(  
واملؤسسات األهلية من خالل اإلجابة على البنود الواردة يف اجلدول التالي: 

يف  ضمنها  أنت  اليت  اجملموعة  شارك  السابقة   اجملموعات  إطار  يف  جماعي:  عمل   -)2(
حتديد خصائص اجلمعيات واملؤسسات األهلية وأهميتها. 

íÞ…^Ï¹]<Ù^¥< <<l^éÃÛ¢]E<íÂçÛ]MD< <<<l^Š‰ö¹]EíÂçÛ]<ND< <

Ìè†ÃjÖ]< <

íèç–ÃÖ]< <

l^e^~jÞ÷]<íéÖa< <

íè…]ý]<íòé]< <

ØÓÖ]Eë…^fjÂ]<I<êÃéfD< <

<Æ<l^Û¿ß¹]æ<êÞ‚¹]<ÄÛj]<Ùçu<í×ò‰ù]<Üâ_
íéÚçÓ£]< <

^ãi^e^qc< <

 

40 دقيقة

تعليمات للمدرب:
-	 حتاول أن يتدرج املشاركون لالنتقال من املفهوم العام ملنظمات اجملتمع املدني 

والرتكيز على اجلمعيات واملؤسسات األهلية ألنها حمور اهتمام الدليل. 
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)3(- عمل جماعي: شارك املدرب واجملموعة يف النقاش حول املواد اليت مل تتضح لكم يف 
قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية فيما خيص: 

أواًل: أحكام تأسيس اجلمعيات واملؤسسات األهلية وتسجيلهما وإشهارها.

ثانيًا: احلل والتصفية والدمج والتجزئة للجمعيات واملؤسسات األهلية.

تعليمات للمدرب:
اجلمعيات  تتناول  األوىل  اجملموعة  جمموعتني،  على  املشاركني  بتوزيع  تقوم   	-

واألخرى تتناول املؤسسات.
وضوحها  من  والتأكد  بينهما  والفروق  واملؤسسات  اجلمعيات  تعريف  تناقش   	-
جمموعة  كل  لتوضح  ملكانها  العودة  السابقة  اجملموعات  من  اطلب  للجميع، 

خصائص اجلمعيات واملؤسسات  األهلية وأهميتها.
يقوم ويكتب إضافته عليها  للمدرب وضع لوحة حائطية وكل مشارك  -	 ميكن 

مباشرًة.

تعليمات للمدرب:
قانون  قراءة  التدريب  يف  البدء  متطلبات  من  كان  بأنه  املشاركني  تذكر   	-

اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
-	 توضح للمشاركني املواد اليت مل تتضح هلم من القانون.

بالقانون بشكل جيد حتى تستطيع توضيحه للجمعيات واملؤسسات  -	 تكون ملم  
األهلية.
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- يف إطار قانون اجلمعيات واملؤسسات  والذي طلب منكم االطالع عليه 
قبل بدء الدورة عليكم التأكد من استيعاب كافة املعنيني يف اجلمعية/ 

املؤسسة له.

من خالل توضيح املدرب لدور اجلمعيات واملؤسسات يف التنمية يف اليمن وأسباب ضعف 
دورها احلالي  شارك اجملموعة يف النقاش حول مدى معرفة مجعيتكم / مؤسستكم بالوضع.

شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد العقبات اليت تواجه  )4(- عمل جماعي:  
التنموية واحللول املقرتحة  العملية  املؤسسات األهليه للمساهمة بفاعلية يف  اجلمعيات / 

من قبلكم لتفعيل دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف التنمية.  

تكليف خاص 
باجلمعية

تعليمات للمدرب:
من  املقرتحة  واحللول  العقبات  جمموعة  كل  توضح  حبيث  اجملموعات  توزع   	-

وجهة نظرها وتعرض عملها على اجملموعات األخرى.

40 دقيقة
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)5(- عمل جماعي: من خالل توضيح املدرب ملراحل منو وتطوير دور اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية يف العملية التنموية شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد الدور املتوقع 

من اجلمعيات واملؤسسات يف اليمن وفق الدولة.
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تعليمات للمدرب:
-	 توضح التطور لدور اجلمعيات وعرضها بالطريقة اليت تراها مناسبة.

-	 توضح للمشاركني دور اجلمعيات املوضح يف اخلطة اخلمسية للدولة.
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اخلطة  يف  اجلمعيات  دور  ملعرفة  صـ)55(  اخللفيةالنظرية  راجع  جماعي:  عمل   )6(
اخلمسية وتطور أدوار اجلمعيات واملؤسسات األهلية وعالقتها بوضع الدولة احلالي والدور 
املسند للجمعيات واملؤسسات األهلية يف اخلطة اخلمسية ومن خالل ذلك شارك اجملموعة 

يف النقاش حول الدور املفرتض على اجلمعيات وعالقته بوضع اليمن.

خاص بالمستوى الثالث: 

-  احبث عن اخلطة اخلمسية  2010 وحدد دورك من خالل املشاركات اليت متت حتى 
اآلن يف تفعيل دور اجلمعيات يف اخلطة اخلمسية. 

-  قارن بني الدور الذي تقوم به مجعيتك حاليًا والدور املوجود يف اخلطة. 

-  راجع خطة اجلمعية وفقًا ألهداف اخلطة اخلمسية.
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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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مرجعية نظرية مختصرة
املعنيون  املدني  اجملتمع  ومنظمات  اخلاص  والقطاع  باحلكومة  ممثلة  أجهزتها  جبميع  الدولة،  تعترب 
العملية  قيادة  يف  شركاء  الثالثة  فالقطاعات  ولذلك  بلد.  أي  يف  التنموية  العملية  يف  الرئيسيون 

التنموية واملساهمة فيها.

التنموي  باملستوى  والنهوض  التنمية  بعملية  املعين  األساسي  والشريك  األول  الطرف  احلكومة  متثل 
للدولة، وقد بذلت احلكومة اليمنية جهوداً كبرية حماولة حتسني وضع املواطن اليمين وبالرغم من 
كل الصعوبات إال أنها حققت تقدمًا ال بأس به. إال أن احلكومة اليمنية تقر بصعوبة وضعها واملشاكل 
اليت تعانيها لذلك وسعت من دور كاًل من القطاع اخلاص وقطاع منظمات اجملتمع املدني للمساهمة 

معها ومساندتها  يف العملية التنموية للنهوض باملستوى التنموي يف اليمن. 
القطاع اخلاص شريك أساسي يف عملية التنمية املستدامة وحتسني معيشة الناس مبا يضمن حتقيق 
التوازن بني  خدمة القطاع اخلاص وحتقق أهدافه من ناحية، وخدمة التنمية من ناحية أخرى، وظهر 
ذلك جليًا من خالل تأكيد اخلطة اخلمسية الثالثة لليمن على تعزيز الشراكة  مع القطاع اخلاص 
مبا يشجعه على زيادة استثماراته وتوسيع نشاطه اإلنتاجي يف اجملاالت اليت ترتبط بالفئات االجتماعية 

الفقرية واملشروعات املتوسطة والصغرية.
هذا  لتحقيق  بفعالية  تسهم  أن  عليها  جيب  التنمية  عملية  يف  شريك  املدني  اجملتمع  منظمات  تعترب 
معرفتها  ذلك  من  واألهم  ومالياً،  إداريًا  لقدراتها  البناء  من  الكثري  إىل  حباجة  زالت  ال  ولكنها   ، الدور 
املؤسسية  أغلب اجلمعيات مل يعد جمدي، وأن تطور قدراتها  به  ما تقوم  وأن  بها  املناط  الدور  حلجم 
حتسني  يف  بفاعلية  تسهم  تنموية  تدخالتها  من  وجتعل  بنجاح  دورها  تأدية  من  للتمكن  عام  بشكل 

الوضع احلالي لليمن.
قام  ما  توضيح  ومت  احلكومي  القطاع  مثل  فيها  الرئيسيون  الشركاء  هم  التنموية  بالعملية  املعنيون 
خطط  ضمن  كعمل  تأتي  واليت  الفقر  من  التخفيف  يف  وخاصة  التنموية  العملية  يف  جهود  من  به 
واسرتاتيجيات، وثانيًا القطاع اخلاص ودوره يف العملية التنموية مبا ال يغفل مصاحله وحيقق هدفه، 
لندخل  عليه  املؤثرة  والعوامل  اليمن  يف  ونشأته  تارخيه  توضيح  ومت  املدني  اجملتمع  منظمات  وثالثًا 
التنمية. وألن  من خالله إىل قطاع اجلمعيات واملؤسسات األهلية ودورها وجهودها احلالية يف جمال 
هذا الدليل مركز عليها فقد مت التوضيح بشكل أكثر تفصياًل عنه من القطاعات األخرى حتى يتم 
التوصل إىل الدور املفرتض أن تؤديه وهذا هو غرض الدليل “توجيه اجلمعيات/واملؤسسات حنو الدور 

التنموي املالئم الذي جيب أن تؤديه خلدمة التنمية يف اليمن”. 
ولكن ماذا نقصد بالشراكة بني القطاعات الثالث؟

الشراكة هنا تعين التكامل والتعاون وتسهيل كل طرف ملهمة الطرف اآلخر بقدر املستطاع ودعمه 
حال  يف  اخلاصة  مصاحله  مع  يتعارض  ال  ومبا  وفاعلية،  بكفاءة  التنموي  دوره  تأدية  من  ميكنه  مبا 

وجودها )كالقطاع اخلاص مثاًل(.
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الوحدة الثالثة

آلية للعمل التنموي

لالسهام بأيجابية في العملية التنموية
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  أهداف الوحدة الثالثة:

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين معرفة بـ :

التنموية. العملية  التنموي لإلسهام بأجيابية يف  املؤسسي  العمل  آليات  معرفة  	.1

املؤسسة.  قدرة على إدماج وتضمني هذه األسسس يف عمل اجلمعية/  	.2

التقنيات المستخدمة في التدريب:

- عصف ذهين 

- حوار مجاعي

- عمل جمموعات

االحتياجات التدريبيه:

- أقالم 

- سبورة

- داتا شو 
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20 دقيقة

15 دقيقة

تعليمات للمدرب:
تراها مناسبة )جهاز  اليت  الوسيلة  أمام اجلميع مستخدمًا  الشكل  -	 تقوم بعرض 

عرض – كروت- ..(.
-	 ناقش املشاركني أثناء عرض جمموعات العمل وتقوم بتلخيص ما مت االتفاق عليه. 

51 

أسس للعمل التنموي التي تمكن الجمعية من اإلسهام بإيجابية في العمل التنموي:  

نشاط )9(:  

اجلمعيات/  متكن  اليت  التنموي  العمل  أسس  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
املؤسسات األهلية من اإلسهام بفاعلية وسوف يتكون هذا النشاط من جزء واحد كما يلي: 

- عمل جماعي:  الشكل الذي أمامكم يضم أهم أسس العمل التنموي يف اجلمعيات 
واملؤسسات األهلية، ناقش مع جمموعتك أهمية تلك األسس- وهل تقرتح إضافه أو حذف 

أيًَّ منها؟

1-  الوعي بدور الجمعية/ المؤسسة:

نشاط )10(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على أهميه أن تكون مجعيتك/ مؤسستك واعية لدورها بشكل 
عام ودورها يف بلدها بشكل خاص وحتدده وفق الوضع التنموي يف البلد وسوف يتكون هذا النشاط من 

جزءين كما يلي: 

- عمل جماعي:  راجع مع املدرب دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية وعالقتها بدور الدولة 
وشارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد الدور الذي تصب فيه مشاريع مجعيتك.
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3-  حبسب نسبة عدد املشاريع األكثر حدد الدور احلالي جلمعيتك / مؤسستك.

إذن الدور احلالي جلمعيتكم/ مؤسستكم هو: 

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

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

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

عمــــل جماعــــي: شـــارك اجملموعة كاملـــه يف النقاش حـــول مدى قناعتهـــم  بهذا الـــدور وخاصة بعد 
التعرف على الوضع التنموي لليمن وتوصلوا لقرار هل تســـتمر مجعيتكم / مؤسســـتكم يف القيام بهذا 

الدور أم ستعمل على تغيري دورها أم ستستمر بعملها مع الرتكيز على دور حمدد أم......

تعليمات للمدرب:
-	 تــذكــر املــشــاركــني بــــدور اجلــمــعــيــات واملــؤســســات األهــلــيــة وعــالقــتــه بــدور 

الدولة...اخل.
)شكل  لبعضها  املشاريع  نسبة  يوضح  توضيحي  شكل  أي  للمشاركني  اعــرض   	-

دائري- أعمدة...إخل(

   

   

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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40 دقيقة

2-  شعور جميع العاملين بالوالء للجمعية كمنظمة طوعية

نشاط )11(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على أهمية شعور مجيع العاملني بالوالء للجمعية كمنظمة 
طوعية وكيفية تعزيزه  وسوف يتكون هذا النشاط من 4 أجزاء كما يلي: 

املؤسسة وماذا  التحاقك / عملك يف اجلمعية/  اكتب يف كرت سبب  )1(- عمل فردي: 
حتقق من خالهلا على املستوى املهين والشخصي.

الوالء للجمعية اليت تعمل  النقاش حول أهمية  شارك اجملموعة يف  )2(- عمل جماعي: 
فيها وما هي أهم متطلبات الوالء

تعليمات للمدرب:
-	 تيسر للمشاركني التوصل للدور الذي خيتارون بناًء على وضع اجلمعية نفسها 

وقدراتها. 

تعليمات للمدرب:
-	 تعرض كروت املشاركني بدون التعليق عليها. 

-	 وضح للمشاركني ماذا نعين بالوالء وملاذا؟

..........................................................................................................
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..........................................................................................................
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 )3(- عمل فردي:  أكتب يف كرت ما الذي ميكن أن يرفع والءك للجمعية قبل غرسه 
جلمعيتك/ مؤسستك أكثر. 

ميكن  كيف  حتديد  يف  ضمنها  ستكون  اليت  اجملموعة  شارك  جماعي:  عمل   -)4(  
للجمعية/ املؤسسة أن تغرس الوالء لدى مجيع العاملني واملنتسبني فيها.

على اجلمعية أن تكتب املعايري األخالقية اليت تلتزم بها ويتم تعليقها 
يف مكان بارز من اجلمعية/ املؤسسة. 

3- بناء عالقات ثقة/ تنسيق/ تشبيك مع المعنيين بالعملية التنموية وذوي العالقة

نشاط )12(: 

املعنيني  تنسيق/ تشبيك مع  بناء عالقات ثقة/  النشاط على كيفية  ستتعرف من خالل هذا 
بالعملية التنموية وذوي العالقة وسوف يتكون هذا النشاط من جزءين كما يلي: 

بالعملية  املعنيني  أهم  هم  من  حول  النقاش  يف  اجملموعة  شارك  جماعي:   عمل   -)1(
التنموية وذوي العالقة الذين جيب أن تعزز اجلمعية/ املؤسسة عالقتها معهم وما أهمية 

تعزيز تلك العالقة من وجهة نظركم. 
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الشركاء  اليت ستكون ضمنها يف حتديد عدد من  )2(- عمل جماعي:  شارك اجملموعة 
ثم  ومن  معهم(  التعامل  يتم  مل  أو  حاليًا  مجعيتك  معهم  تتعامل  الذين  )سواء  التنمويني 
والنقاط  احلالية  العالقة  بطبيقة  مقارنة  العالقة  طبيعة  تكون  أن  يفرتض  كيف  حدد 
اليت حتتاج إىل حتسني إضافة إىل أدوات وأساليب االتصال ونقاط لتحسني تلك األدوات 

واألساليب .

على  واالتفاق  النقاش  يف  وشاركوا  الكبرية  اجملموعة  على  جمموعتكم  عمل  اعرض    -
نقاط التسحني والعالقة املفرتضة.

على اجلمعية أن تضع خطة عمل لتحسني آلية اتصاهلا مع اجلمهور.

4-  تقوية البنية المؤسسية  وفق أسس إدارية سليمة وباتجاه تحقيق العمل المؤسسي: 

نشاط )13(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على أهمية تقوية البنية املؤسسية للجمعية/ املؤسسة  وإدارة 
هذا  يتكون  وسوف  حتقيقها  وآلية  املؤسسي  العمل  حتقيق  وباجتاه  سليمة  إدارية  أسس  وفق  اجلمعية 

النشاط من جزءين كما يلي: 
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ثم  ومن  املؤسسي  العمل  تعريف  عند  النقاش  يف  اجملموعة  شارك   : جماعي  عمل   -)1(
استخالص أهم عناصر تعريف العمل املؤسسي 

- خصائص وأركان العمل المؤسسي: 

املؤسسي وأركانه  العمل  أثناء عرض خصائص  النقاش  املدرب يف  شارك  عمل جماعي: 
مجعيتك/  حتتاجه  الذي  ما  حتديد  يف  ضمنها  ستكون  اليت  اجملموعة  شارك   ثم  ومن 
مؤسستك لتحقق العمل املؤسسي وماهي الفوائد اليت ستعود على اجلمعية/ املؤسسة من 

حتقيقه.
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تعليمات للمدرب:
-	 وضح أهمية التعريف لكل شخص وذلك لالتفاق على مفهوم معني ليتم العمل 

اجلماعي وفقه.
التعريف  عناصر  أهم  واستخراج  التعريف  يف  التمعن  املشاركني  من  تطلب   	-

وتوضيح دالالتها.

تعليمات للمدرب:
تراها  اليت  بالطريقة  املؤسسي  العمل  وأركان  خصائص  للمشاركني  تشرح   	-

مناسبة )شرائح- فليب تشارت..إخل( .
-	 توزع املشاركني جملموعيت عمل  ملناقشة كيف ميكن للجمعية أن حتقق العمل 

املؤسسي وماهي الفوائد اليت ستعود عليها وفق اجلدول التالي.     
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5-  أن تكون أهداف الجمعية ومجاالتها تقدم حلواًل لمشاكل الفئات المستفيدة

نشاط )14(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على أهمية أن تكون أهداف اجلمعية وجماالتها تقدم حلواًل 
ملشاكل الفئات املستفيدة وآلية حتقيقها وسوف يتكون هذا النشاط من 4 أجزاء كما يلي:

)1(- عمل ثنائي: شارك مع زميلك يف مراجعة أهداف بعض من مشاريع اجلمعية وإعطاء 
رأيكم الثنائي فيها.

حلول  األهداف  تكون  أن  أهمية  حول  النقاش  يف  اجملموعة  شارك  جماعي:  عمل   -)2(
ملشاكل واحتياجات الفئة املستهدفة من قبل مجعيتكم/ مؤسستكم. 
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90 دقيقة

تعليمات للمدرب:
النظام  يف  )واملكتوبة  بهم  اخلاصة  األهداف  حتضري  املشاركني  من  تطلب   	-
األهداف  تلك  التالية  هل قدمت  االسئلة  املؤسسة( وتطرح  األساسي للجمعية/ 
تلك  حتقيق  مت  هل  )توضيح(-  املستهدفة؟  فئتكم  واحتياجات  ملشاكل  حلواًل 
اجلمعيه؟  ملشاريع  التخطيط  عند  إليها  الرجوع  يتم  هل  )توضيح(-  األهداف؟ 

و)توضيح(- هل يتم قياس ما حتقق منها؟ )توضيح(
-	 اهلدف من التمرين هو حتليل مبسط على مستوى املشروع وإظهار قدرة اجلمعية 
املستهدفني  انعكاسًا حللول مشاكل  تكون  أن  املشاريع وأهمية  أهداف  على فهم 

ومنها أن تكون أهداف اجلمعية بشكل عام إنعكاسًا ملشاكل املستفيدين. 
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)3(- عمل جماعي : شارك اجملموعة يف مناقشة طريقة حتديد األهداف بناًء على احتياجات 
الفئة املستهدفة )يف جمال عمل اجلمعية( وشروط اختيار اجلمعية/ املؤسسة  ألهدافها.

احملورية  املشكلة  حتديد  يف  ضمنها  ستكون  اليت  اجملموعة  شارك   : جماعي  عمل   -)4(
إىل  خالهلا  من  للتوصل  واألهداف  املشكالت  شجرة  يف  اعكسها  ثم  ومن  وآثارها  وأسبابها 

هدف حيل املشكلة.
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تعليمات للمدرب:
تعرض للمشاركني طريقة حتديد األهداف بناًء على احتياجات الفئة املستهدفة  	-
)يف جمـــال عمـــل اجلمعيـــة( وشـــروط اختيـــار اجلمعيـــة ألهدافهـــا وتشـــركهم 
يف النقاش مســـتخدمًا شجرة املشـــكالت واألهداف. يفضل استخدام منوذج جاهز 
للحل لشـــجرة املشـــكالت ويطلب منهـــم كتكليف للجمعية لعمـــل حتليل لبيقة 

املشاكل ووضع األهداف العامة للجمعية بناًء عليها. 
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إعادة األهداف وفق االحتياجات يف إطار الفئة املستهدفة وجمال عمل 
اجلمعية 

5-  تبنى المبادئ التنموية ودمجها/ تضمينها في سياسات وأنشطة الجمعية:

نشاط )15(:  

وآلية دجمها يف سياسات وأنشطة   التنموية  املبادئ  أهم  النشاط على  ستتعرف من خـالل هذا 
اجلمعية، وسوف يتكون هذا النشاط من جزء واحد كما يلي:-  

تساعد  اليت  التنموية  املبادئ  أهم  حول  النقاش  يف  اجملموعة  شارك  جماعي:  عمل   -)1(
اجلمعية لتحقيق عمل تنموي.

 

]Í‚< <

Øñ^‰çÖ]<

sñ^jßÖ]<

í×Ó¹]< <

^ãe^f‰_<

^â…^m_<

تكليف خاص 
باجلمعية

تعليمات للمدرب:
-	 تستخدم العصف الذهين لتحديد أهم املشكالت اليت تواجه اجلمعية / املؤسسة.

-	 توضح للمشاركني كيفية التعامل مع شجرة املشكالت واألهداف. 

15 دقيقة
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1-  المشاركة:

نشاط )16(:  

جلعل  طريقة  حتديد  من  وستتمكن  املشاركة  مفهوم  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
سياسات  ضمن  وإدماجه  تضمينه  من  ستتمكن  كما  مجعيتك/مؤسستك،  يف  لألفراد  ثقافة  املشاركة 

وأنشطة وتوجهات مجعيتك/مؤسستك  وسوف يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء كما يلي: 

من  املستفيدين  على  الرتكيز  )مع  املشاركة  معنى  وزميلك  أنت  عرف  ثنائي:   عمل   .1
مشاريع اجلمعية( وعلق تعريفك على احلائط.

2. عمل جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول مستويات املشاركة من خالل التعرف 
عليها من األدوار اليت سيلعبها جمموعة من املشاركني:
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المشاركة ......................................................................................................:مستویات

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

تعليمات للمدرب:
استخدم أسلوب العصف الذهين ملناقشة مبادئ العمل التنموي ثم قم بتلخيصها  	-

وعرضها للجميع بعد االتفاق عليها.
املفاهيم  أو االختصار حبسب مستوى اجلمعية، واهتمامها بأحد  التوسع  ميكنك  	-

التنموية. 
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3. عمل جماعي: شارك يف اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف توضيح مايلي: 

املبدأ من قبل يف مجعيتكم أو مؤسستكم. o	 كيف يتم تطبيق هذا 

 o أهمية هذا املبدأ لعمل مجعيتك/مؤسستك وما العائد الذي سيتحقق إذا مت تطبيق هذا املبدأ. 

املشاركة كثقافة لألفراد يف مجعيتكم/مؤسستكم. o	 حتديد طريقة لغرس مبدأ 

على اجلمعية أن تضع آلية دمج املبدأ الذي مت االتفاق عليه يف الئحة 
عمل اجلمعية- وتعممه على مجيع العاملني يف اجلمعية.

   

تكليف خاص 
باجلمعية

تعليمات للمدرب:
توضح للمشاركني مفهوم املشاركة بالطريقة اليت تراها مناسبة وتشركهم يف  	-

النقاش، للوصول لتعريف مشرتك للمشاركة.
توضح للمشاركني أن للمشاركة مستويات ونواحي متعددة ولكن يف هذا املبدأ  	-

يتم الرتكيز على إشراك املستهدفني. 
ختتار جمموعة من املشاركني وتعطيهم مستوى املشاركة املوضحة يف اخللفية  	-
النظرية، ليقوموا بلعب أدوار لتوضيح األدوار، ويقوم املشاركون بالتعرف على 

الدور  من خالل العرض. 
ما  على  البناء  خالله  من  ليتم  املبدأ  تطبيق  يتم  كان  كيف  املشاركني  تسأل  	-

لديهم وتطويره وفق املبادئ السليمة.
تقوم بعمل عصف ذهين للمشاركني  ملعرفة أهمية هذا املبدأ  	-

توزيع املشاركني جملموعات عمل حبيث تقوم كل جمموعة باإلجابة عن أحد  	-
األسئلة الثالثة املوضحة أعاله. 

تذكر املشاركني بأهمية التكليف اخلاص باجلمعية/ املؤسسة.  	-
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التنمية المستدامة :

نشاط )17(:  

التنمية املستدامة وستتمكن من حتديد طريقة  النشاط على مفهوم  ستتعرف من خالل هذا 
سياسات  ضمن  وإدماجه  تضمينه  من  ستتمكن  كما  مجعيتك/مؤسستك  يف  لألفرد  كثقافة  لغرسه 

وأنشطة وتوجهات مجعيتك/ مؤسستك  وسوف يتكون هذا النشاط من جزءين  كما يلي: 

ومعناها  املستدامة  التنمية  مفهوم  حول  النقاش  يف  اجملموعة  شارك  فردي:  عمل   -)1(
وأهمتيها من خالل عرض املدرب للموضوع .

)2(- عمل جماعي: شارك يف اجملموعة اليت ستكون ضمها يف توضيح مايلي:
املبدأ من قبل يف مجعيتكم أو مؤسستكم.  كيف كان يتم تطبيق هذا  	o

املبدأ.  الذي سيتحقق إذا مت تطبيق هذا  العائد  املبدأ لعمل مجعيتك/مؤسستك وما  اهمية هذا  	o
املستدامة كثقافة لألفراد يف مجعيتكم/مؤسستكم. التنمية  حتديد طريقة لغرس مبدأ  	o

املستدامة   التنمية  مبدأ  وإدماج  بتضمني  مجعيتكم/مؤسستكم  ستقوم  كيف  حتديد  	o
ضمن سياسات وأنشطة وتوجهات اجلمعية/ املؤسسة.

تعليمات للمدرب:
مناسبة  تراها  اليت  بالطريقة  املستدامة  التنمية  مفهوم  للمشاركني  توضح  	-

وتشركهم يف النقاش.
أسأل املشاركني عن فكرة مشروع أو مشروع قائم ال تتوفر فيه شروط التنمية  	-
املستدامة واجعلهم يوضحون السبب، ليكون مدخاًل للعمل اجلمعيات على تطبيق 

املبدأ وغرسه كثقافة.
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على اجلمعية أن تضع آلية دمج املبدأ الذي مت االتفاق عليه يف الئحة 
عمل اجلمعية- وتعممه على مجيع العاملني يف اجلمعية.

النوع االجتماعي:

نشاط )18(:  

النوع االجتماعي  وستتمكن من حتديد طريقة  النشاط على مفهوم  ستتعرف من خالل هذا 
سياسات  ضمن  وإدماجه  تضمينه  من  ستتمكن  كما  مجعيتك/مؤسستك  يف  لألفراد  كثقافة  لغرسه 

وأنشطة وتوجهات مجعيتك/ مؤسستك  وسوف يتكون هذا النشاط من 4  أجزاء كما يلي: 

تكليف خاص 
باجلمعية

تعليمات للمدرب:
ما  على  البناء  خالله  من  ليتم  املبدأ  تطبيق  يتم  كان  كيف  املشاركني  تسأل  	-

لديهم وتطويره وفق املبادئ السليمة.
تقوم بعمل عصف ذهين للمشاركني  ملعرفة أهمية هذا املبدأ 	-

احد  عن  جتيب  جمموعة  كل  تقوم  حبيث  عمل  جملموعات  املشاركني  توزيع  	-
االسئله املوضحه أعاله 

تعليمات للمدرب:
توضح للمشاركني مفهوم النوع االجتماعي  بالطريقة اليت تراها مناسبة وتشركهم  	-

يف النقاش.
توضح للمشاركني عدم أخذها باملفهوم الغربي وأنها حقوق وعدالة فقط يف توزيع األدوار. 	-

أو يف جمال  واحدة فقط  ملرة  ليس  االجتماعي  النوع  بأن مفهوم  للمشاركني  تؤكد  	-
يف  ليؤخد  هنا  توضحيه  ويتم  باألدوار-  وعالقته  عام  بشكل  للمجتمع  وامنا  حمدد 

االعتبار عن تنفيذ مشاريع اجلمعية ملراعاة مصاحل الرجال والنساء على حد سواء.
توضيح أداة واحدة للتعريف أنه اجلندر ليس مفهوم فقط وإمنا له ادواته التحليلية  	-

والتخطيطية ليعكس أثناء تنفيذ املشاريع .
لديهم  ما  البناء على  ليتم من خالله  املبدأ  يتم تطبيق  املشاركني كيف كان  تسأل  	-

وتطويره وفق املبادئ السليمة.
تقوم بعمل عصف ذهين للمشاركني  ملعرفة أهمية هذا املبدأ.  	-

معينة  طرق  بتحديد  جمموعة  كل  تقوم  حبيث  عمل  جملموعات  املشاركني  توزيع  	-
لتضمني هذا املبدأ وإدماجه يف عمل اجلمعية/ املؤسسة  ليتم النقاش النهائي واختيار 

الطريقة اليت تناسب اجلميع.

وي
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اللوحة  على  الكرت  وعلق  اجلندر  ملعنى  مفهومك  كرت  يف  أكتب  فردي:  عمل   -)1(
احلائطية.

)2(:عمل جماعي: شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد أدوار املرأة وأدوار الرجل 
يف الريف واحلضر. 

)3(- عمل جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول اإلحصائيات والبيانات عن وضع املرأة 
والرجل من ناحية التعليم واألمية، الصحة،....إخل.وما تعنى لك تلك احلقائق اليت عرفتها.

)4(: عمل جماعي: شارك اجملموعة يف نقاش مايلي: 

كيف كان يتم تطبيق هذا املبدأ من قبل يف مجعيتكم أو مؤسستكم.  	-

أهمية هذا املبدأ لعمل مجعيتك/مؤسستك وما العائد الذي سيتحقق إذا مت تطبيق هذا املبدأ.  	-

حتديد طريقة لغرس مفهوم النوع االجتماعي كثقافة لألفراد يف مجعيتكم/مؤسستكم. 	-

سياسات  ضمن  االجتماعي   النوع  مفهوم  وإدماج  بتضمني  مجعيتكم  ستقوم   كيف  	-
وأنشطة وتوجهات اجلمعية/ املؤسسة.  

وي
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آلي
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على اجلمعية أن تضع آلية دمج املبدأ الذي مت االتفاق عليه يف الئحة 
عمل اجلمعية- وتعممه على مجيع العاملني يف اجلمعية.

يعترب إطار لونغ أحد أهم أطر متكني النساء يف التنمية ، خلص ذلك 
اإلطار فيما ال يزيد عن صفحة موضحًا رأيك فيه.

تفهم وقبول االختالف:

نشاط )19(:  

طريقة  حتديد  من  وستتمكن  االختالف  وقبول  تفهم  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
سياسات  ضمن  وإدماجه  تضمينه  من  ستتمكن  كما  مجعيتك/مؤسستك  يف  لألفرد  كثقافة  لغرسه 

وأنشطة وتوجهات مجعيتك/ مؤسستك  وسوف يتكون هذا النشاط من 5 أجزاء كما يلي: 

)1(- عمل فردي: شارك اجملموعة يف النقاش حول مفهوم تفهم وقبول االختالف  ومعناها 
وأهمتيها من خالل عرض املدرب للموضوع. 

)2(- عمل جماعي: بعد أن تعرفنا على معنى تفهم وقبول االختالف على اجملموعةاليت 
يف  أخرى(   /مؤسسات  مجعيات  جتارب  )أو  جتاربها  أحد  بذكر  تقوم  أن  ضمنها  ستكون 

جمال تفهم وقبول االختالف موضحًا أهميه ذلك؟ وأثره على العمل؟.

تكليف خاص 
باجلمعية

تكليف منزلي

تعليمات للمدرب:
بالطريقة  وأهمتيها  ومعناها  االختالف   وقبول  تفهم  مفهوم  للمشاركني  توضح 

اليت تراها مناسبة وتشركهم يف النقاش.
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مجعيتك/ لعمل  املبدأ  هذا  أهمية  عن  اإلجابة  يف  اجملموعة  شارك  جماعي:  عمل   -)3(
مؤسستك وما العائد الذي سيتحقق إذا مت تطبيق هذا املبدأ. 

 )4(- عمل جماعي:  شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد طريقة لغرس مبدأ 
تفهم وقبول االختالف كثقافة لألفراد يف مجعيتكم / مؤسستكم.
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تعليمات للمدرب:
ما  على  البناء  خالله  من  ليتم  املبدأ  تطبيق  يتم  كان  كيف  املشاركني  تسأل  	-

لديهم وتطويره وفق املبادئ السليمة.
تقوم بعمل عصف ذهين للمشاركني  ملعرفة أهمية هذا املبدأ. 	-

تعليمات للمدرب:
توزيع املشاركني جملموعات عمل حبيث تقوم كل جمموعة: 	-

النقاش  ليتم  االختالف  وقبول  تفهم  مبدأ  لغرس  معينة  طرق  بتحديد   =
النهائي واختبار الطريقة اليت تناسب اجلميع.

- بتحديد طرق معينة لتضمني هذا املبدأ وإدماجه يف عمل اجلمعية/ املؤسسة  
ليتم النقاش النهائي واختبار الطريقة اليت تناسب اجلميع. 
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ستقوم  كيف  حتديد  يف  يف  ضمنها  ستكون  اليت  اجملموعة  شارك  جماعي:   عمل   -)5(
مجعيتكم بتضمني وإدماج مبدأ تفهم وقبول االختالف ضمن سياسات وأنشطة وتوجهات 

اجلمعية/ املؤسسة. 

على اجلمعية أن تضع آلية دمج املبدأ الذي مت االتفاق عليه يف الئحة 
عمل اجلمعية- وتعممه على مجيع العاملني يف اجلمعية.

 العمل الطوعي في المجتمع  

 نشاط )20(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على مفهوم العمل الطوعي  وسوف يتكون هذا النشاط من 8 أجزاء 
كما يلي: 

)1(- عمل ثنائي: اكتب أنت وزميلك تعريف التطوع وقم بقراءته على اجملموعة.

)2(- عمل جماعي: شارك املدرب أثناء جتميعه لتعريف موحد للتطوع من خالل التعاريف 
اليت قمتم بعرضها.
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التطوع-  دوافع   – التطوع  أهمية  حول  النقاش  يف  املدرب  شارك  جماعي:  عمل   -)3(
الشروط اليت جيب توافرها يف املتطوع- أشكال التطوع. 

املتطوعني يف  اليت ستكون ضمنها يف حتليل وضع  شارك اجملموعة  )4(- عمل جماعي: 
مجعيتكم من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

- 	من هم متطوعو مجعيتكم/مؤسستكم؟

- 	وماهي اخلدمات اليت يقدمونها للجمعية ملاذا يقدمون تلك اخلدمات؟

كم عددهم؟ كيف مت استقطابهم؟ – املستمرون-  املتسربون – املسؤول عن التطوع؟ 	 -

- 	دور املتطوعني يف مجعيتكم حاليًا؟ ...إخل.

أنتم حباجة  للمتطوعني يف اجلمعية؟ وهل  الوضع احلالي  رأيكم يف  يتم وضع  ومن ثم 
ملتطوعني للعمل يف اجلمعية/ املؤسسة ؟ وملاذا؟.
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تعليمات للمدرب:
تستخرج من كل تعريف ركنًا أساسيًا من أركان تعريف التطوع وتبين عليه  	-

للوصول لتعريف موحد للتطوع متفق عليه.

تعليمات للمدرب:
توضح للمشاركني أهمية التطوع – دوافع التطوع- الشروط اليت جيب توافرها  	-
يف املتطوع- أشكال التطوع، بالطريقة اليت تراها مناسبة مع إتاحة الوقت املناسب 

للمناقشة واملشاركة. 
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)5(- حوار جماعي: شارك املدرب يف النقاش حول :

 -  ملاذا على اجلمعية/ املؤسسة أن تقوم حبشد وتوجيه اجلهود الطوعية؟

 -  أي نوع من التطوع يهم اجلمعية/ املؤسسة ؟

 -  من أين يأتي املتطوعون؟ وكيف يأتون ؟ وملاذا يأتون.

 )6(- عمل جماعي: شارك املدرب يف النقاش حول مقرتح لتصميم وتنفيذ برامج جلذب 
املتطوعني ومن ثم صمم برنامج خاص حبسب اهلدف من برنامج التطوع الذي تريده. 
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تعليمات للمدرب:
اليت تراها مناسبة  بالطريقة  السابقة،  توضح للمشاركني اإلجابة عن األسئلة  	-

مع إتاحة الوقت املناسب للمناقشة واملشاركة. 
أحد  عن  الرد  عن  مسئولة  جمموعة  كل  عمل  جمموعات  إىل  املشاركني  وزع  	-

األسئلة املدرجة يف اجلزء الرابع.
-  بعد االنتهاء من عرض كل جمموعة، شارك يف النقاش حول األسئلة املدرجة 

يف اجلزء اخلامس.

تعليمات للمدرب:
توضح للمشاركني مقرتحات تصميم وتنفيذ تلك الربامج  	-
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 مقرتح لتصميم برنامج جلذب املتطوعني: 

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

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

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

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

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

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

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

  ............................................................................................................................................................................
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  ............................................................................................................................................................................
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شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد اإلشكاالت اليت تواجه  )7( عمل جماعي: 
التطوع وضع حلول مقرتحة ملعاجلتها.

املتطوعني  لتسجيل  بها  خاصة  استمارة  تصمم  أن  اجلمعية  على 
املالئم-  والوقت  الزمنية  الفرتة  االسم-  التالية:   البيانات  تشمل  حبيث 

التخصص املطلوب- دافع التطوع...إخل.

  ............................................................................................................................................................................
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تكليف خاص 
باجلمعية

تعليمات للمدرب:
تساعد املشاركني يف الرتكيز على مشاكل التسرب- صعوبة جذب متطوعني  	-

جدد...اخل . 
-  وزع املشاركني إىل نفس جمموعات العمل السابقة.
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عند  املؤسسات   / تواجه اجلمعيات  اليت  اإلشكاالت  اطلع على بعض  فردي:   )8(-  عمل 
التعامل مع متطوعني وضع حلواًل مقرتحة ملعاجلتها:  
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نشاط )21(: 

اليت مت توضيحها سابقًا ومعرفة  النشاط من مراجعة مجيع األسس  ستتمكن من خالل هذا 
النتيجة اليت ستفيد اجلمعية/املؤسسة كمحصلة التباع وتطبيق تلك األسس يف عملها وسيتكون هذا 

النشاط من جزء واحد  

دائرة  ضمن  األسس  يظهر  والذي   )9( رقم  النشاط  يف  الشكل  راجعوا  جماعي:  عمل   -  
مكتوب عليها االستمرارية وناقش مع اجملموعة اليت ستكون ضمنها عالقة األسس مجيعها 

باالستمرارية.

60 دقيقة

  

تعليمات للمدرب:
وضح للمشاركني معنى االستمرارية وأهميتها. 	-

لتعرف  أسس   3-2 من  تأخذ  جمموعة  كل  عمل  جملموعات  املشاركني  وزع  	-
عالقتها باالستمرارية . 
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مرجعية نظرية مختصرة
األهلية  واملــؤســســات  اجلمعيات  لتعرف  الثالثة  الــوحــدة  جـــاءت 
التنموي وتوجيهها حنو  اإلسهام  بأساسيات وأسس ومبادئ العمل 
واعية  لتكون  وفاعلية  بإجيابية  اليمن  يف  التنموية  العملية  يف 
بلدها بشكل خــاص  وحتــدده وفق  عــام ودورهــا يف  لدورها بشكل 
للجمعية  بالوالء  العاملني  مجيع  البلد.شعور  يف  التنموي  الوضع 
اجلمعية  وتــديــر  املؤسسية  بنيتها  تقوي  أن  طوعية.  كمنظمة 
مشكالت/ من  نابعة  أهدافها  تكون  سليمة.أن  ــة  إداري أســس  وفــق 

التنموية.فهم  املبادئ  على  أداؤها  يرتكز  أن  املستهدفني.  احتياجات 
وقبول االختالف والتنوع يف اجملتمع.أن تقوم بتوجيه وتفعيل العمل 

الطوعي يف اجملتمع.
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نظريات

مداخل في التنمية
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أواًل: التنمية من منظور حقوق اإلنسان:  

نشاط )22(:  

ستتمكن من خالل هذا النشاط مع معرفة معنى التنمية من منظور حقوق اإلنسان وسيتكون 
هذا النشاط من جزءين هما: 

- حوار جماعي : شارك ضمن اجملموعة يف النقاش حول مفهوم  حقوق اإلنسان.

عمل جماعي : شارك ضمن اجملموعة يف النقاش حول ما معنى التنمية من منظور حقوق 
اإلنسان.

40 دقيقة
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تعليمات للمدرب:
o	 وضح للمشاركني: 

أهميه أن تعرف اجلمعيات / املؤسسات األهلية:  	-
معنى حقوق اإلنسان.  	-

معنى التنمية كحق من حقوق اإلنسان.  	-
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مرجعية نظرية

- التنمية من منظور حقوق اإلنسان
ســنــوات  خـــالل  اإلنـــســـان  حــقــوق  ــن  م حــقــًا  بــاعــتــبــاره  التنمية  مــفــهــوم  ظــهــور  أن  	يذكر 
التنمية  مبمارسة  املعنيني  والشعوب  واجلماعات  األفــراد  أن  حيث  والسبعينات،  الستينات 
مجيع  مبمارسة  بالتالي  تسمح  والــيت  والسياسية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
تعترب  الــيت  ــادئ  ــب امل مــن  جمموعة  وتتضمن  واحــرتامــهــا،  األســاســيــة  واحلــريــات  احلــقــوق 
االقتصادية  احتياجاته  يف  األول  املستفيذ  شعب  أو  مجــاعــة  يف  عــضــواً  أو  فـــرداً  اإلنــســان 
والرفاهية. السعادة  له  وحتقق  كرامته  تصون  اليت  والسياسية  والثقافية  	واالجتماعية 

وألن اإلنسان هو املستهدف بالتنمية، جيب فتح اجملال أمامه لالستفادة من مجيع احلقوق اليت 
خيوهلا له القانون الدولي، وتتحمل الدولة املسؤولية يف توفري اإلمكانيات والظروف املالئمة 
بلورتها  على  والعمل  وقوانينها  وتشريعاتها  دستورها  يف  بتنصيصها  احلقوق  هذه  ملمارسة 
اليت  اإلنسان  حلقوق  الفعلية  املمارسة  لتحقيق  املالئم  املناخ  بتوفري  وذلك  الواقع،  أرض  يف 
ترتكز إىل حق الشعوب يف تقرير مصريها ومن هنا كان من الضرورة مبكان أن تتبنى الدول 
	التنمية من منظور حقوق اإلنسان لتجعل كل الفاعلني الدوليني أن حيرتموا حقوق اإلنسان . 
1986 الذي ينص على أن "احلق يف التنمية  وهكذا مت إصدار إعالن احلق يف التنمية سنة 
هو حق ال جيوز التصرف فيه، ويقضي حبق كل شخص إنساني وكل الشعوب يف املشاركة 
حتقيق  ميكن  حيث  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف  واملساهمة 

كل حقوق اإلنسان وكل احلريات األساسية حتقيقًا كاماًل، واالستفادة من هذه التنمية .

ــط مــــن دول  ــغ ــض ــال ــمــيــة ب ــن ــت ـــقـــد مـــهـــد إعــــــالن األمــــــم املـــتـــحـــدة حـــــول احلـــــق يف ال ول
ــى حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــل ــة ع ــم ــائ ــق ــة الــتــنــمــيــة ال ــري ــظ ـــوب الـــطـــريـــق لــلــتــفــكــري إىل ن 	اجلـــن
وتعترب التنمية يف ديباجة مشروع إعالن يوغزالفيا: " هي تطور اقتصادي واجتماعي وثقايف 
وسياسي يهدف بال انقطاع إىل حتسني رفاهية جمموع السكان وكل األفراد اعتماداً على قاعدة 
	مشاركتهم الفعلية واحلرة وذات املغزى يف التنمية، وتوزيع املنافع اليت تنتج عنه بكل توازن" .

وهذا التعريف ملفهوم التنمية مل ينحصر يف املستوى االقتصادي فقط بل تعداه إىل املمارسة 
الفعلية جلميع احلقوق بدون استثناء ، كما يربط بني التنمية وحقوق اإلنسان يف كونيتها 
ومشوليتها ، ويعترب الدولة املسؤول األول واملدين األساسي للحق يف التنمية على اعتبار أن 
: " يقع على عاتق الدول يف الدرجة األوىل إجياد الشروط املناسبة لتنمية الشعوب واألفراد" 
وأن " املسؤولية األوىل للدولة هي إجياد الشروط الوطنية والدولية املناسبة لتنمية الشعوب 

واألفراد ".
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- أهمية مفهوم التنمية من منظور حقوق اإلنسان: 

سواًء أفراد أو مجاعات من جمرد مستلم جمهود للمساعدات إىل حامل  املستفيد  وضع  • تغيري 
للحقوق قادر ومتمكن من جعل املسئولني ملزمني مبعايري حقوق اإلنسان. 

الناس إىل حقوق. • ترتجم احتياجات 

خالفًا للنظريات القائمة على   ( مطالب  وصاحب  نشاط  كفاعل  اإلنساني  الشخص  • تعرف 
االحتياجات وختفيف الفقر ألنها نظر من األعلى إىل األسفل وألنها تعرف املستفيدين بأنهم 

أهداف جمهولة ( 

عملية  وتسهيل  القدرات  بتعزيز  املكلفون  وهم  الواجبات)  عليهم  تقع  من  النظرية  تعرف   •
التنمية وحيكمون ويقيمون إذا ما كرسوا أقصى جهودهم يف تنفيذ السياسات الفاعلة (. 

العمل على احلوار والتعاون يف عملية التنمية. • تشجع 

املنظمات غري احلكومية واملاحنني.  • املساءلة يطال احلكومات وكذا 

بداًل من الرتكيز على كيفية  التنمية  خمرجات  جلب  كيفية  على  النظرية  هذه  • تركز 
حتقيق النتائج. 

• متنع النظرية كل السياسات واملبادرات اليت تنتهك حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية 
أو تعمل على عدم املساواة. 

الفئات احلساسة بصورة غري متناسبة.  العوملة على  • ال تتحمل عبء كلفة 

• تقدم جمموعة موحدة من املعايري واللغة املشرتكة وبالتالي يقدم احتماالت مؤكدة ملزيد 
من التنسيق والتوفيق بني الفاعلني. 

الدخل املنخفض وإمنا  جمرد من  ليس  حالة  أنه  على  للفقر  البنيوية  األسباب  إىل  وتنظر   •
حالة إنسانية تتصف باحلرمان املستديم من اإلمكانات واالختيارات والصالحية الضرورية 

للتمتع باحلقوق اإلنسانية. 

• وتضيف النظرية القوة القانونية لعمل التنمية ألن تعزيز حقوق اإلنسان للجميع هو التزام 
قانوني تكون الدولة مساءلة عنه أمام اجملتمع الدولي . 
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- كيف نستخدم نظرية التنمية القائمة على حقوق اإلنسان ونستفيد منها؟

إىل  وترتجم  االستخدام  مع  تتطور  هي  وإمنا   .. معينة  معادلة  أو  حمددة  صيغة  توجد  ال   •
مفاهيم عملية قابلة للتطبيق. 

أو املشكلة من منظور حقوق اإلنسان.  الوضع  • ميكن أن تستخدم عرب حتليل 

املشاريع تعبئة اجملتمع.  • ميكن أن تتضمن 

• وميكن استخدام احلقوق كمؤشرات للمشروع ويتم قياس النجاح باملدى الذي ستصان فيه 
احلقوق وحتمى. 

• وميكن استخدام النظرية يف مبادرات ميزانية النوع االجتماعي الوطنية كإطار عمل أساسي 
للتحليل وكأساس للتوصيات املرفوعة. 

كما تتطلب من احلكومة أن تضع أولويات فيما خيص مواردها بناًء على املتطلبات اليت تضمن 
.......على سبيل املثال ) عرب خفض النفقات العسكرية وزيادة نفقات رعاية صحة األم  احلقوق 

ونشر الوعي لقوات الشرطة جتاه النوع االجتماعي.(
 

املصادر: 
- آمال احلسني- احلوار املتمدن- العدد )809(-19-4-2004م.

http://www.wfrt.org ملتقى املرأة للدراسات والتدريب  – سعاد القدسي -
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ثانيًا: التنمية من منظور حقوق الطفل: 

نشاط )23(: 

ستتمكن من خالل هذا النشاط مع معرفة كيفية إدماج حقوق الطفل يف توجهات مجعيتك/ 
مؤسستك التنموية وسيتكون هذا النشاط من جزءين هما: 

حوار جماعي : شارك ضمن اجملموعة يف النقاش حول معنى حقوق الطفل.

عمل جماعي : شارك ضمن اجملموعة يف النقاش حول كيف يتم إدماج حقوق الطفل يف 
توجهات مجعيتك/ مؤسستك التنموية. 

40 دقيقة
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تعليمات للمدرب:
o	 وضح للمشاركني: 

معنى حقوق الطفل يف التنمية. 	-
أهمية معرفته حتى وإن كانت اجلمعية ال تعمل يف جمال حقوق الطفل.  	-

أن على اجلمعية/ املؤسسة مراعاة حقوق الطفل يف مجيع جماالت عملها  	-
ووضح ذلك بأمثلة.
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مرجعية نظرية 

)Child Rights Programming(    برمجة قائمة على حقوق الطفل -

باألطفال  اخلاصة  احلقوق  على  القائم  املنهج  تطبق  الطفل  حقوق  على  القائمة  الربجمة 
والصغار حتت سن ال18.هو إطار لتحليل وختطيط وتنفيذ ورصد وتقييم كل أعمال اإلغاثة 
والتنمية اخلاصة بالطفل. أيضًا، هي حشد جملموعة من األفكار والتصورات واخلربات اخلاصة 

حبقوق الطفل، تنمية الطفل، التجاوب مع حاالت الطوارئ والعمل اإلمنائي يف إطار موحد. 

لنفهم معنى )برجمة قائمة على حقوق الطفل( نستطيع أن حنلل الثالث الكلمات اليت حتتويها 
اجلملة: برجمة، حقوق، طفل. 

أوىل  ب   26 فقرة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن   ،18 ال  سن  حتت  وولد  فتاة  كل  طفل:   -
الطفولة اعتباراً خاصًا من حيث احلقوق اإلنسانية باعتبار الطفولة فرتة تطور لقدرات وفرتة 

ضعف مقارنة بالكبار. 

حقوق: تعرف كحقوق اإلنسان العاملية وتنطبق على األطفال وبرغم وجود اتفاقية خاصة   -
حبقوق الطفل إال أن هذه احلقوق موجودة أيضًا يف كل االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية. 

من  والرصد،  والتنفيذ  والتخطيط  التحليل  تتضمن  األنشطة،  من  جمموعة  إدارة  برجمة:   -
أجل هدف أو أهداف حمددة، اليت تنطوي على تطور جيد من الناحية العملية. 

إن اجلمع بني هذه التعاريف الثالثة يقدم فكرة عامة عن التعريف العملي للربجمة القائمة 
على حقوق الطفل:

" برامج حقوق الطفل يعين استخدام مبادئ حقوق الطفل يف ختطيط وتنفيذ ورصد الربامج 
مع األخذ بعني االعتبار اهلدف العام لتحسني وضع األطفال ليتمكن األطفال إناثًا وذكوراً من 

االستمتاع الكامل حبقوقهم والعيش يف جمتمعات تعرتف وحترتم حقوق األطفال".  

   تعتمد هذه الربجمة على املبادئ التالية:

- األطفال لديهم حقوق 

- األطفال هلم دور مهم يف تشكيل عوائلهم، جمتمعاتهم، وبيئتهم. 

- احلكومة، املؤسسات، الكبار، واألطفال مسئولون عن حقوق الطفل. 

- األطفال هلم احلق يف احلصول على املعلومات، احلق يف حرية التعبري، وحرية تكوين أو 
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انتماًء إىل مجعيات. مبمارسة هذه احلقوق األطفال ستتاح الفرصة لألطفال للعب دور فاعل يف 
استيعاب حقوقهم. 

- احلقوق تشمل كل األطفال وأي متييز ضد األطفال مبين على االختالف مثل النوع أو العرق 
أو القدرات.. إخل جيب مناهضته. 

- املنهج املبسط للطفل والذي يعد يف مصلحة الطفل الفضلى على املدى القصري أو البعيد ال بد 
من تعزيزها.

- ال بد من األخذ بعني االعتبار كل القدرات واحلاجات التنموية للطفل.

-  ال بد من معاجلة العوامل اليت تكمن يف جذور العنف ضد األطفال.

السياسي،  االقتصادي،  االجتماعي،  العريض  السياق  يف  االعتبار  بعني  األطفال  يؤخذ  أن  جيب 
والثقايف.

هذه الفقرة مساهمة من منظمة رعاية الطفولة عرب:
                       األستاذ/ عبداهلل اخلميسي _ مسؤول برامج الطفولة و املنظمات غري احلكومية.
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مـــالحــق
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التقييم القبلي والبعدي لمستوى معارف المشاركين

عزيزي املتدرب هذا ليس اختباراً لشخصك بل ملدى تعرفك على هذا اجملال سابقًا لنتمكن من 
الرتكيز على النقاط اليت تهمك.

أواًل: الجزء النظري:

ما معنى التنمية  ؟

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

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

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

مالفرق بني التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية؟ وما هي العالقه بينهما؟

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

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

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

ماهو أكرب حتدي يواجه التنمية يف اليمن ؟ وما هي الصعوبات اليت تواجهنا يف التخلص منه؟

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

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

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

من هم املعنيون يف العملية التنموية اذكرهم بشكل عام؟

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

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

..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ما هي مراحل تطور اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف العملية التنموية؟ 

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

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

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

ما هو الدور املتوقع من اجلمعيات أن تسهم به وفقًا للخطة اخلمسية لليمن؟

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

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

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

ما هي الدالئل برأيك اليت تشري إىل أن توجه إحدى اجلمعيات/ املؤسسات تنموي أم ال ؟

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

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

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

ماهو العمل املؤسسي وما هي خصائصة وما هي مميزاته ؟

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

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

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

ما أهمية توجيه العمل الطوعي وملاذا اجلمعيات معنية بذلك ؟

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

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

..................................................................................................................................................................
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اذكر بعض الطرق اليت متكن اجلمعية من توجيه العمل الطوعي يف اجملتمع ؟

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

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

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

أهم األشياء اليت حتتاج إىل تطويرها )قبل الدورة(/ أو طورتها بعد الدورة يف املستويات التالية:
املستوى املعريف/ املعلوماتي يف جمال العمل التنموي للجمعيات واملؤسسات األهلية؟

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

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

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

مستوى املهارات ملعرفة التنمية وكيفية اإلسهام بإجيابية  يف العملية التنموية يف اليمن: 

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

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

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

مستوى العمل والسلوك ملعرفة التنمية وكيفية اإلسهام بإجيابية يف العملية التنموية يف اليمن:

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

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

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

اإلسهام  من  لتتمكن  مجعيتك/مؤسستك  يف  يتحسن  أن  جيب  الذي  األشياء/الوضع  ماهي 
بإجيابية يف العملية التنموية  اجلمعية بشكل عام  :

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

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

..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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معد الدليل 
االستاذة/ خلود احلاج- ضابط أول مشاريع بوحدة التدريب والدعم املؤسسي - الصندوق االجتماعي للتنمية. 	-

فريق تطوير الدليل )حسب الهجائية(:
األستاذ/ أمحد حممد إسحاق 	-

األستاذ/ خالد أمحد إسحاق 	-
االستاذة/ قبول حممد املتوكل 	-

االستاذة/ منى صاحل الغشمي 	-

مراجعة نهائية:
االستاذ/أمحد حممد إسحاق.

مراجعة لغوية:
االستاذ/علي عبد اهلل الكحالني.

التصميم:
samu_9_3@yahoo.com  777742918 -الصفحات الداخلية: مكتب امُلنى للدعاية واإلعالن

تم تطبيق مع جمعية البراءة الخيرية.

الناشر: 
مجيع حقوق الطبع حمفوظة - الصندوق االجتماعي للتنمية.

الحقوق الفكرية:
النسخ جمانًا،كما ميكن  توزيع  يتم  أن  الناشر، شرط  إذن مسبق من  أي  الدليل دون اشرتاط  باستنساخ أي جزء من   يسمح 
االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر مع اإلشارة إىل املصدر، وعليه ال يسمح باستخدام هذا الدليل أو 

جزء منه  لألغراض التجارية إال بإذن خطي مسبق من الناشر.
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