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تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة منــذ عقــود لتحويــل الرصاعــات املدمــرة وبنــاء ســامل مشــرتك بــني مختلــف أطيــاف 

املجتمــع وتعتــرب املنظمــة أن الســــاام مســــار يســــتوجب تطويــر العالقــات بــني جميــع أطــراف النــزاع مــع الحــرص عــى فهم 

اهتاممــات كل طــرف ومحاولــة كســب الثقــة للتوصــل إىل حــل ســلمي وبنــاء.

مــن هــذا املنظــور تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضية مشــــرتكة مع املعنيــني يف الــرصاع ملســــاعدتهم عى فهــــم االختالفــــات 

إليجــاد أرضيــة مشــــرتكة وبنــاء رؤيــة مشــــرتكة ميكــــن أن تطــور مشــــاريع محليــة جديــدة وأســــاليب عمــل متطــورة تعــزز 

قــدرات املجموعــات املحليــة مــن أجــل تحويــل الرصاعــات إىل رشاكــة وجعلهــم بنــاة الســامل املحــي.

كمــــا تعمــل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــــرتكة عــى تعزيــز القيــــادة التــي تعكــس صــوت كل مواطــن، دون متييــز عــى 

أســــاس الخصائــص مثــل الجنــس والعمــر والعــرق، أو الديــن. وتعمــل أيضــا مــع الــدول التــي تشــــهد انتقــاال مــن الحــرب إىل 

الســــاام إلقامــة عمليــات سياســــية مــن شــــأنها أن تعــود بالفائــدة عــى الجميــع، وحكــرا عــى األقليــات املحظوظــة.

ثقافــة البحــث عــن أرضيــة مشــــرتكة تقــوم عــى مبــدأ الشــــراكة بــني مختلــف مكونــات املجتمــع مــن أجــل إيجــاد حلــول 

مشــــرتكة للرصاعــات املوجــودة والكامنــة داخــل املجتمــع مــن أجــل بناء ســــاام دائــم قائــم يف البيئات املتغيــــرة التــــي تعمل 

فيهــــا املنظمة باالعتامد علــــى ثالث قنوات رئيســــية: الحوار، اإلعــــاام والجامعات املحليــــة. و ال ميكــــن أن يكــــون هــــذا 

إال يف حالــــة العمــل عــى العديــد مــن املســــتويات مــــع أصحــاب القــرار والجامعــات املحليــة يف نفــس الوقــت وباســتخدام 

أدوات متعــددة.

ترتكــــز ثقافــة األرضيــة املشــــرتكة عــى حــوار بنــاء يجمــع كل األطــــراف املعنيــة واملتداخلــة وتدعــو للتخــي عــن املواجهــة 

وإرســاء عالقــة تعــاون إلنهــاء أشــكال الرصاعــات وخاصــة العنيفــة منهــا. مــن هــذا املنظــور تعمــل األرضيــة املشــــرتكة عــى 

“اســتغالل” الــرصاع للحصــول عــى التغيــري لبنــاء عــامل جديــد قائــم عــى نــوع جديــد مــن الســامل وهــو مــا يعــرف مبقاربــة 

“تحويــل الــرصاع”.

ــة  ــه التفاعالــت العدائيــ ــة “تحويــل الــرصاع” وتقــوم عــى إعــادة توجي ــة املشــــرتكة هــي مقارب مبعنــى آخــر ثقافــة األرضي

اليوميــة بــني املجموعــات املتنازعــة وتحويلهــا اىل العمــل املشــــرتك القائــم عــى أســــاس تطويــر املجتمــع وإيجــاد الحلــول 

ــة. ــل عــوض اللجــوء للوســائل العنيف والبدائ

ــاء ســامل دائــم وترســيخ ثقافــة األرضيــة املشــرتكة عــى جميــع املســتويات، تعتمــد املنظمــة عــى ثالثــة طــرق  مــن أجــل بن

رئيســية:

ــل عــى  ــي ويجمــع كل األفــراد بغــض النظــر عــن اختالفاتهــم والعمــ ــتوى املحــي والوطن ــاء الحــوار عــى املســ 1 إرســ
اكتشــــاف أهدافهــــم املشــــرتكة وتحقيقهــا. ونخــص فــــي الحــوار أصحــاب الســــلطة “التقليديــة” مــع مــن ليــس لهــم صوت 

ــل النســاء واألطفــال. ــة يف الســلطة مث ــة املغيب أو الفئ

2 التعامــل مــع اإلعــامل كشــــريك لتوليــد األفــكار واملناقشــــات داخــل املجتمــع ملحاولــة فهــم األســــباب الجذريــة للعنــف، 
وكيفيــة التغلــب عــى الخالفــات.

3 العمــــل مــــع الجامعــات املحليــة لخلــق منــرب ثقــة يســــمح بالتفكــري بشــــكل خالــق مــــن أجــل جمــع كل األطياف املنقســمة 
وحــل النزاعــات بينهــم ومســاعدتهم عــى اكتشــاف الجانــب اإلنســاين املشــرتك.
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مشروع تمكين الشباب في تونس
مــن أجــل متكــني الشــباب يف تونــس وتعزيــز الحــوار البنــاء بــني مختلــف القــوى السياســية واالجتامعيــة، ترعــى منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة بتونــس مــن خالــل مجالــس 

القيــادات الشــابة مــع مجموعــة مــن الجمعيــات الشــبابية املحليــة يف كامــل تــراب الجمهوريــة لتزويــد املئــات مــن الشــباب والشــابات مبهــارات وقــدرات أساســية للتعامــل مــع 

املســؤولني املحليــني ومجتمعهــم بطريقــة إيجابيــة و بنــاءة.

تســــاند املنظمــة حاليــا أربعــة وعشــــرون مجلســــا ممثــال لــكل واليــات الجمهوريــة التونســــية لتحقيــق حــراك شــــبايب وطنــي خالــل فرتة حاســــمة مــن التحــول الدميقراطي 

الــذي تشــــهده البالــد. وســــتواصل هــذه املبــادرة أيضــا لتعميــق التفاعــل مــع مجالــس القيــادات الشــابة التــــي تــم إنشــــاؤها والعمــل نحــو تحقيــق اســــتدامتها عــى املــدى 

البعيــد. وســــوف يعمــــل برنامجهــا عــى تعزيــز قــدرة شــــبكة القيــادات الشــــابة والتــي هــي مجالــس غــري متحزبــة لقيــادة حاملــت وطنيــة ومحليــة تتعلــق باملواضيــع ذات 

األولويــة للشــــباب خصوصــا خالــل فــرتة االنتخابــات املحليــة املقبلــة وإنشــاء فضــاء افــرتايض عــى األنرتنــت يديــره الشــباب ويركــز عــى شــؤونهم يف تونــس.

غاية المشروع وأهدافه:
من أجل تحقيق هذه الغاية يشمل املرشوع هدفني أساسني:

صقــل مهارات أعضاء مجالس القيادات الشــابة يف إدارة املشــاريع، واملنارصة، وتقنيات

التواصل وتيســري الحوار، ومهارات تحليل النزاعات وفضها. ويســاهم تطوير هذه املهارات

يف تعزيز ثقة الشباب املشاركني ومعرفتهم مام يؤدي إىل فاعلية مشاركتهم مع محيطهم

ومجتمعاتهم املحلية ومسؤوليهم املنتخبني.

من أجل تعزيز تلك القدرات، سيتلقى أعضاء مجلس القادة الشباب تدريبا متخصصا سيدعمهم

يف تصميم وتنفيذ فعاليات وتظاهرات مجتمعية مبا يف ذلك حاملت املنارصة واملناقشات التي

ستكرس وتثبت التزامهم.

العمــل مــع القــادة الشــباب مــن أجــل تطبيــق اســرتاتيجيات البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة خالــل معامالتهــم مــع املجتمــع واملســؤولني املحليــني وذلــك بخلــق فضــاء للحــوار حــول مواضيــع تهــم 

كل األطــراف مــن خالــل تظاهــرات للعمــوم و أنشــطة توعيــة.

وبذلــــك ســــوف تكــون مجالــس القــادة الشــــباب قــادرة عــى خلــــق فضــاء للحــوار مــع املســــؤولني الحكوميــني واملجتمــع حــــول القضايــا ذات األهميــة املشــرتكة مــن خالــل تنظيــم مبــارش 

للتظاهــرات العامــة واألنشــطة التوعويــة.

مــــن منطلــــق هــذا الهــدف، سيشــــارك أعضــاء مجالــــس القيــادات الشــــبابية بطريقــة فعالــة وبنــاءة يف الشــــؤون املحليــة، مبــا فــــي ذلــك االنتخابــات املحليــة. وســــينخرط أعضــاء مجالــس 

الشــــباب واملســؤولون الحكوميــون وأفــراد املجتمــع املحــي، يف حــوار بنــاء مــع بعضهــم البعــض عــرب فعاليــات وأنشــطة توعويــة تحــت إرشاف مجالــس الشــباب. وأخــريا، ســيتعاون أعضــاء 

مجالــس قــادة الشــباب ويتبادلــون الــدروس واألفــكار مــع بعضهــم البعــض مــن خالــل اجتامعــات وطنيــة، ومؤمتــرات وفضــاء افــرتايض.

الهدف 2الهدف 1

 • وضع وتنفيذ إسرتاتيجية لتوظيف وسائل اإلعامل االجتامعية.• توظيف وإنشاء جمعيات القادة الشباب.

 • تنظيم فعاليات محلية تحث عى املشاركة العامة.• إنشاء مجالس القيادات الشابة أو جمعيات غري حكومية
 • عقــد مؤمتر وطني للشــباب يف الحوكمة املحلية بالشــراكة مع    شبابية يف 24 والية.

              وزارة الشباب.• تدريــب أعضــاء مجالــس القيــادات الشــابة فــي إدارة
 • عقــد اجتامعــات إســرتاتيجية نصــف شــهرية للشــبكة الوطنيةاملشاريع، واملنارصة، وتقنيات التواصل وتيسري الحوار،

              ملجالس القيادات الشابة.ومهارات تحليل النزاعات وفضها.

 • تدريب املســؤولني املحلييــن يف املناصــرة، وتقنيات التواصل• تنظيم فعاليات يف املنارصة وطاوالت مســتديرة حول
 • وتيسري الحوار، ومهارات تحليل النزاعات وفضها.• التحسيس بفن املناظرة واالنتخابات واملنارصة.

 • تخصيص مشاريع منح صغرية للمبادرات املستقلة املنظمة من• تنظيم دورات تدريبية بالرشاكة مع وزارة الشباب.
              طرف مجالس القيادات الشابة.

غاية املرشوع الرئيسية هي متكني 
القادة الشباب من االنخراط يف 

الشؤون املحلية بطريقة تشاركية 
وبناءة إلحداث تغيري ايجايب من 

خالل تعزيز وتطوير مجالس 
القيادات الشابة التي ستدعم 

قدراتهم ملنارصة قضايا متثلهم ومتثل 
املجتمعات التي ينتمون إليها.
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مقاربة األرضية المشتركة

منظمــــة البحــث عــن أرضيــة مشــــركة مهمتهــا تغيــري الطريقــة التــي يــدار بهــــا الــراع يف العــامل وكيفيــة الــرد عليــه معتمــدة يف ذلــك عــى 

التعــاون إليجــاد الحلــول بعيــدا عــن النهــج العــدايئ.

املقاربــــة التــــي تقــــوم عــى املواجهــة هــي منــوذج مــن التفاعــل مبنــي عــى أســــاس طــرف ضــد طــرف آخــر و يعتــر “اآلخــر” مصــدر 

املشــــكلة. ومنهــا يتفاقــــم العنــــف ألــن الحــــل النهــايئ هــو هــزم الطــرف اآلخــر أو القضــــاء عليــه. بينــا املقاربــة القامئــة عــى التعــاون 

تســــمح أللطــراف بالركيــز عــى املســألة و متكنهــم مــن إيجــاد حــل يــريض مصالــح الجميــع.

لتحقيق هذا التغيير تتطلب مقاربة األرضية المشتركة العمل على عدة مستويات:

ــع 	  ــة م ــة األشــخاص متوافق ــا تكــون هوي ــل ناجحــا عندم ــة الشــخص ويكــون التحوي ــر عــى هوي ــذايت: النزاعــات تؤث ــري يف التصــور ال تغي

الهــدف املنشــود. ميكــــن أن يكــــون التغيــري رضوريــا مــن هويــة “الطــرف الضعيــف” إىل مواطــن فّعــال؛ مــن الجــــئ خائــف إىل عنــرص متأقلــم 

يف املجتمــع، مــن طــرف يف العنــف إىل بــان للســامل. 

تغيــري النظــرة إىل “اآلخــر”: ســــمة هامــة مــن ســــامت الــرصاع هــو تدهــور التواصــل بــني الطرفــني تدريجيــا، عنــد عــزل أنفســــهم، يتشــــوه 	 

تصورهــم آلخريــن. جانــب هــام مــن جوانــب تحويــل الــرصاع هــو تحــدي الصــور النمطيــة واألحــكام املســــبقة مــن خالــل إعطــاء الفرصــة 

لتبــادل قصــص األشــــخاص املنتمــني لطــريف النــزاع، وبذلــك نــرى اإلنســانية موجــودة لــدى الجميــع. 

تغيــري النظــرة للقضيــة: النزاعــات تنشــــأ عــن خالفــات حــول قضايــا محــددة، ولكــن ســــرعان مــا تقــوم األطــراف بتجنيــد كل طاقتهــا التهــام 	 

الطــرف اآلخــر عوضــا عــن حــل املشــــاكل ومــن عنــارص مقاربــة األرضيــة املشــــرتكة، مســــاعدة األطــراف عــى الرتكيــز عــى ســــبب املشــــاكل 

وزيــادة معرفــة وفهــم للقضايــــا، وعــــرض وجهــــات النظــر املختلفــة املوجــــودة، وإذا لــزم اأملر، من خالــل توضيــح واستكشــــاف القضايا “غري 

املعلــن عنهــا”. يســــاعد تغيــري النظــرة للقضيــة النــاس عــى اتخــاذ قــرارات بنــاء عــى مصالحهــا وليــس وفقــا ملخاوفهــم. 

تحويــل العالقــة: الحاجــة إىل تغيــري العالقــة بــني الطرفــني، وتحويلهــا مــن الخــوف ورصاع الســلطة الســائدة إىل منــاخ مــن الثقــة والتعــاون 	 

والتســامح و تســاعد مقاربــة األرضيــة املشــرتكة عــى تســهيل حــوار حقيقــي مــن شــأنه أن يســاعد الطرفــني عــى فهــم خالفاتهــم والتــرصف 

عــى أســاس مــا لديهــم مــن قواســم مشــرتكة. 

تحويــل املســــار: ال ميكــن أن يتــم العمــل إال إذا تعــني عــى األطــراف توفــري فرصــة للعمــل معــا بشــــكل بنــاء، ونتائــج حوارهــم غــري ممكنة 	 

إال إذا كانــت مدعومــة مــن األنظمــة واملؤسســــات. مقاربــة األرضيــة املشــرتكة هــي عمليــة تشــاركية ودامجــة وتحــث النــاس عــى املشــاركة 

ودعــم إنشــاء مؤسســات تعاونيــة جديــدة عــى جميــع املســتويات: املجتمعيــة واإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة. 
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كيف يمكننا تطبيق مقاربة األرضية المشتركة في مشروع تمكين الشباب في تونس؟

الطريقــة املثــى ملقاربــة األرضيــة املشــــرتكة هــي إدمــاج االســــرتاتيجيات الخمــس يف التدخــل الشــامل ألــن حاالــت الــرصاع معقــدة جــدا وهنــاك حاجــة إىل مزيــج مــن اســرتاتيجيات التغيــري 

الناجــح يف املجتمــع.

الهــدف هــو العمــل مــع العديــد مــن الــرشكاء عــى مســتويات متعــددة مــن املجتمــع واســتخدام أدوات مختلفــة، ونؤكــد أنــه يف برامجنــا، تتكامــل التدخالــت بشــكل جيــد مــن أجــل تحقيــق 

أقــى قــدر مــن النتائــج.

توســــيع النفــوذ: يف عملنــا هــذا نحــاول دامئــا أن يكــون لنــا تأثــريا كبــريا كــام نفكــر يف طــرق لتوســــيع النفــوذ. اإلعــامل يســــمح لنــا بالتأثــري عــى املزيــد مــن النــاس. ونحــاول أيضــا إضفــاء الطابع 

املؤسســايت يف عملنــا واألنشــطة الرمزيــة لتغيــري مواقــف النــاس. 

االلتــزام طويــل املــدى: إن االنتقــال مــن العنــف إىل التعــاون يتطلــب ســــنوات، ولهــذا الســــبب يتــم إنشــــاء برامجنــا مــع رؤيــة عــى املــدى الطويــل. كلــام بقينــا يف تواصــل مــع املجتمــع 	 

ملــدة طويلــة، أصبحنــا أكــر فعاليــة ورصنــا صــوت الوســيط املوثــوق بــه. 

مخاطبــــة جميــــع األطــــراف بنفــس االحــرام والتعاطــف: ســــمعتنا هــي أغلــــى مــا عندنــا. كل مــا نقــوم بــــه - النــاس الذيــن نعمــــل معهــم، كيف نعمــل، واملنظــامت التــي نختارها كــرشكاء - يجــب أن يثبــت التزامنا 	 

يف مســار شــامل وتشــاريك وحيادنــا مــع الــرصاع. 

تجــذر عملنــا يف الثقافــة املحليــة: يف معظــم األحيــان، لســنا معروفــني كمنظمــة للبحــث عــن أرضيــة مشــرتكة ولكــن تحــت اســم املــرشوع املحــي. مــن املهــم أن ينظــر إلينــا مــن طــرف أكــرب عــدد ممكــن مــن املشــــاركني 	 

كأحــد املشــــاركني املحليــني مــن أجــل كســب ثقــة األطــراف التــي نعمــل معهــا ونصبــح أكــر كفــاءة. 

أن نكــون أصحــاب املشــــاريع االجتاعيــة: نحــن ال نلبــي فقــط حاجيــات ولكــن أيضــا الفــرص املتاحــة، ونحــن نشــــجع املبــادرات الجديــدة والخالقــة. يف حــني رؤيتنــا هــي دامئــا رؤيــة املغامــر، نركز عى مشــــاريع 	 

عمليــة وقابلــة للتحقيــق لبلــوغ نتائــج ملموســــة والســــتثامر أفضــل ملواردنــا. واملثــال األخــري مــن روح املبــادرة التــي قمنــا بهــا، اســتخدام كأس العــامل لكــرة القــدم كموضــوع ملسلســل إذاعــي يف ســاحل العــاج وأنغــوال. 

هــذا املثــال ســمح لنــا بتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وإظهــار حــل النزاعــات يف فريــق كــرة القــدم بطــرق خياليــة. 

لنلخص
  تقوم مقاربة األرضية املشركة عى خمس اسراتيجيات:

• ثالــث اســراتيجيات تعمــل عــى التغيــري: تغيــري التصــور الــذايت، تغيــري النظــرة آللخــر وتغيــري النظــرة 
للقضيــة. 

• اسراتيجيتان تعالن عى التحويل: تحويل العالقة وتحويل املسار 

• يتم تطبيق االسراتيجيات الخمس ملقاربة األرضية املشركة بـ:

• توسيع النفوذ 

• اللتزام طويل املدى 

• مخاطبة جميع األطراف بنفس االحرام 

• العمل عى تجذر يف الثقافة املحلية 

• تشجيع أصحاب املشاريع االجتاعية. 
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لماذا هذا الدليل
وضــع هــذا الدليــل للشــــباب املشــــاركني يف مــرشوع متكــني الشــــباب يف تونــس و املنتمــني ملختلــف مجالــس القيــادات الشــابة يف 24 واليــة يف الجمهوريــة التونســية و الراغبــني يف التمكــن مــن 

إدارة املشــاريع.

يســتخدم هــذا الدليــل يف التدريــب عــى إدارة املشــاريع، أو االســتعانة بــه كمرجــع عــام خالــل أنشــطتهم داخــل مجالــس القيــادات الشــابة او منظمتهــم التــي ســيقع إنجازهــا يف اطــار هــذا 

املــرشوع .

يتضمــــن الدليــل مزيجــــا مــن النصــوص النظريــــة والتامريــن العمليــة تهــدف للتعريــف باملشــــاريع وطــرق إدارتــــه للمتدربــني بطريقة تتــالءم مــع احتياجاتهم و تتناســب مع الظــروف التي 

يعملــون فيهــا، وبغــرض الخــروج مــن التدريــب مبهــارات إدارة املشــاريع الجمعيّاتيــة.

أهداف الدليل
سيتمكن املشاركون يف هذا التدريب من:

• اكتساب معرفة أعمق وفهم أفضل ملفهوم إدارة املشاريع. 

• التعرف عى العنارص األساسية إلدارة املشاريع لتحقيق النتائج املرجوة. 

• تعلم خطوات التخطيط االسرتاتيجي للمشاريع 

• وضع خطة اسرتاتيجية إلدارة مرشوع. 

منهجية الدليل
يشمل دليل الجوانب املختلفة ملسألة إدارة املشاريع، تم تفصيله لتسهيل استخدامه وضامن فعالية التدريب.

الخطوط العريضة للدليل:

1 تم تقسيم املحتوى إىل أربع وحدات ملساعدة املتدربني عى فهم أفضل للمبادئ. 

2 تتضمن كل وحدة جلسة أو أكر وتشمل جزءا نظريا وجزءا عمليا.

3 وقعت عنونة كل وحدة تدريبية.

4 وصف ألهداف كل وحدة ملساعدة املدرب واملتدرب عى فهم أفضل للنشاط. 

5 محتوى كل وحدة مفصل ومصحوب بالطرق الرتبوية االلزمة لتنشيط الحصة.

6 جميع الجلسات تتناول جانبا واحدا من جوانب موضوع التدريب.

7 اقرتاح طريقة التدريب مع رشح مخترص للطريقة.
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الطرق البيداغوجية المستعملة في الدليل
اســتنادا عــى مقاربــة األرضيــة املشــرتكة وقــع اختيــار الطــرق البيداغوجيــة التــي تســاعد عــى إرســاء االســرتاتيجيات الخمــس املعتمــدة فــــي املقاربــة. النقــاش والعصــف الذهنــي ومتثيــل 

األــدوار والتقييــم وتقييــم اآلخــــر والتقييــم الــذايت هــي األــدوات البيداغوجيــة التــي ســتعمل عــى إرســاء اســرتاتيجيات التغيــري والتحويــل املعتمديــن يف مقاربــة األرضيــة املشــرتكة.

العالقة بين المدرب والمتدربين:
ال ميكــن تقديــم األســــاليب البيداغوجيــة التــي ســــيقع اســــتعاملها يف الدليــل دون تقديــم العالقــة بــني املــدرب واملتدربــني يف إطــار مقاربــة األرضيــة املشــــرتكة. وتكــون هــذه العالقــة مبنيــة 

عــى التواصــل والحــوار وتبــادل الــرأي وال بــد أن تكــون العالقــة عموديــة يكــون فيهــا االحــرتام والتعــاون القاســــم املشــرتك بــني املــدرب واملتــدرب.

للتذكري العالقة األفقية بني املدرب واملتدرب بأي شكل من األشكال تتناقض مع مبادئ مقاربة األرضية املشركة.

العمل على شكل مجموعات:
يتم تقسيم املتدربني لثالث مجموعات منذ الحصة األوىل وذلك للقيام مبختلف التامرين خالل مدة التدريب وكذلك لتقييم عمل كل مجموعة.

التقييم والتقييم الذاتي وتقييم اآلخر:
التقييم: يقوم املدرب بالتعليق وتقييم عمل الفريق األول.

التقييــــم الذاتــــي: يطلــب املــدرب مــن الفريــق الثالــث أن يقــوم بتقييــم ذايت لعملــه ويطلــب مــن باقــي املتدربــني عــدم التعليــق، وســــيتيح هــذا التمريــن للفريــق التــدرب عــى النقــد الذايت 

ويســاعد كل املتدربــني عــى التعــود عــى التحليــل ومناقشــة أفكارهــم وإعــادة ترتيبهــا.

تقييــــم االخــــر: يطلــب املــــدرب مــن املجموعــة التعليــــق وتقييــم عمــل الفريــــق الثــاين ويهــدف هــذا التمريــــن لتمكــني املتدربــني مــن مناقشــــة أفــكار زمالئهــم ويســاعدهم عــى فهــم 

أعمــق للــامدة.

النقاش
النقــــاش هــــو طريقــة فعالــة جــدا يف التدريــب ألنــه يحــث املتــدرب عــى املشــــاركة والتفاعــل مــع املجموعــة والتواصــل املبنــي عــى الحــوار و االحــرتام. ويعتــرب النقــاش الركيــزة األساســية 

ملقاربــة األرضيــة املشــرتكة وســيقع اعتــامد هــذه التقنيــة التدريبيــة ملســاعدة املتدربــني عــى قبــول الــرأي املخالــف واحرتامــه والحــوار والعمــل عــى تغيــري نظرتــه للقضيــة والطــرف اآلخــر ومنها 

تحويــل الرصاعــات الكامنــة بــني املجموعــات املشــاركة يف التدريــب، عــى أن يقــع تيســري حصــص النقــاش لتفــي بأهدافهــا وتحــرتم الوقــت املخصــص لهــا.

يعرض املدرب املواد ويبادر املتدربون مبناقشتها مع التمسك يف اإلجابة بجوهر السؤال أو املشكلة املطروحة.

أهداف النقاش هي 

• زيادة مشاركة املتدربني. 
• تحسني قدراتهم التواصلية وتبادل الخربات. 

• تطوير القدرة عى االستامع واحرتام آراء اآلخرين. 
• تعزيز الثقة بالنفس والقدرة عى إقناع اآلخرين. 

• إرساء ثقافة الحوار. 
• تطوير القدرات الفكرية للمتدربني لربط النظريات بالتطبيق. 

• تطويــر االحتــرام املتبــادل بني املتــدرب واملدرب وبني املتدربني.

• تحديد املوضوع املطروح للنقاش. 
• ربط مداخالت املتدربني. 

• تشــجيع املتدربيــن علــى اإلجابــة عــن أســئلة زمالئهم. 
• التجــب اإلجابــة عى الســؤال قبل الشــروع يف النقاش. 

• الرقابــة وال وصايــة علــى تدخــاات املتدربني: احرتام اآلراء 
واالختالفات والتنوع يف وجهات النظر. 
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العصف الذهني

مقاربــــة إلظهــــار األفــــكار اإلبداعيــة حــول املوضــوع والغــرض منــه توفــري عــدد أكــرب مــن األفــكار ومــن املشــــاركني يف فتــــرة قصــرية مــن الزمــن. هــذا النهــج هــو وســيلة فعالــة جــدا ملعرفــة 

آراء ومواقــف املشــاركني وأيضــا قيــاس مــدى إملامهــم باملوضــوع. تســاعد هــذه الطريقــة البيداغوجيــة عــى تغيــري التصــور الــذايت للموضــوع وتغيــري النظــرة آللخــر. ســيتمكن املتــدرب مــن 

بســط أفــكاره وسيســاعده التمريــن عــى تغيــري مفاهيمــه وتصحيحهــا.

لتنظيم جلسة العصف الذهني:
• تشــجيع التفكيــر الحر: التعبري عــن األفكار بطريقــة مضحكة أو بأســلوب فكاهي إلثارة اإلبداع من الطالب اآلخرين دون أحكام مسبقة.

• التشجيع عى التعبري عن أكرب عدد من األفكار بغض النظر عن جودتها.

• البنــــاء علــــى أفــكار اآلخريــــن: كجــزء مــن هــــذه العمليــة، األفــــكار يف مجموعــة ليســــت ملــكا للشــــخص الــــذي أعــرب عنهــا وميكــــن اتخــاذ أي فكــــرة أو مقــرتح واعتامده مــــن قبل 
الطالــب اآلخريــن.

تمثيل األدوار:
متثيــــل الــــدور لقضيــة أو مشــــكلة حيــة يقــع بالتعامــل مــع جانــب مــن اإلشــــكالية لفهــم أفضــل للوضــع واملشــــاركة يف وضــع حــــل. ويتقمــص املتــدرب شــخصية شــخص آخــر يف ســيناريو 

ــات الشــــخصية  ــذايت للواقــع وســلوك املتــدرب يف فهــم املوضــوع. وتســاعد هــذه الطريقــة املتــدرب عــى تحويــل العالقــة وفهــم حقــوق وواجب وهمــي ويعكــس هــذا التمريــن الفهــم ال

املتقمصــة وكل القضايــا املرتبطــة بالســــلوك البشــــري. كــام يســاعد التمريــن عــى بنــاء قــدرات املتــدرب عــى املشــاركة يف املســار الدميقراطــي يف تونــس ويســهل تعاملــه مــع الســلط والجهــات 

الرســمية.

رشح النشاط.
رشح األهداف.

وضع مبادئ توجيهية واضحة.
التأكد من أن جميع املتدربني فهموا النشاط.

تنشيط حصة لعب األدوار.

عدم اإلجابة أو دفع املتدربني نحو اختيار أو آخر.لتنظيم جلسة تمثيل األدوار:

البقــاء يف حالة تأهب لتحديد الرصاعــات املحتملة التي تتجاوز

اإلطار الذي توفره لعبة األدوار.
اإلشارة إىل الوقت املتبقي قبل نهاية النشاط.

تحليل نتائج التمرين والتأكيد عى النتائج املستخلصة.

األدوات البيداغوجية المستعملة
• ورق قالب. 

• جهاز كومبيوتر وآلة عرض لوحات. 
• أقامل ملونة. 

• أوراق بيضاء. 
• شاشة عرض. 

• إنرتنت.
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مراسيم االفتتاح

تقديم أهداف الدورة

تقديم املدرب

التعرف عى املتدربني

9:00 إلى 9:30

الحصة التدريبية األوىل: مفهوم إدارة املشاريع 9:30 إلى 11:00

اسراحة: نصف ساعة

الحصة التدريبية الثانية: التخطيط للمرشوع 11:30 إلى 13:00

غداء

الحصة التدريبية الثالثة: الخطة التنفيذية للمرشوع 14:00 إلى 16:00

تقييم اليوم األول من طرف املشاركني: استبيان تقييمي 16:00 إلى 16:30

عرض التقييم اليومي ونتائجه

التذكري مبحتوى اليوم األول وفرتة أسئلة وتفاعل بني املدرب

واملتدربني

9:00 إلى 9:30

الحصة التدريبية الرابعة: تنفيذ املرشوع 9:30 إلى 11:00

اسراحة: نصف ساعة

الحصة التدريبية الخامسة: متابعة املرشوع 11:30 إلى 13:00

غداء

الحصة التدريبية السادسة: تقييم املرشوع 14:00 إلى 16:00

التقييم النهايئ للدورة : االستبيان النهايئ 16:00 إلى 16:30

اليوم األول

اليوم الثاني
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مفهوم إدارة المشاريع الجمعياتية
الوحدة األولى

المدة

90
دقيقة

أهداف الوحدة

• تعريف املرشوع

• التعرف عى أنواع املشاريع

• تعريف مفهوم إدارة املشاريع

• تحديد مراحل إدارة املرشوع
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التدريــب عــى إدارة املشــاريع يــأيت كالتدريــب الرابــع مــن جملــة أربعــة تدريبــات قامئــة عــى مقاربــة األرضيــة املشــرتكة للتأكــد مــن أن شــباب املجالــس القياديــة للواليــات 

املختلفــة ملــم مبقاربــة األرضيــة املشــرتكة ولربطهــا مبفهــوم و طــرق إدارة املــرشوع. يفتتــح املــدرب الحصــة التدريبيــة بعــد مراســم االفتتــاح بتمريــن عصــف ذهنــي الهــدف 

منــه التعــرف عــى ديناميكيــة الفريــق ودعــوة كل املتدربــني للمشــاركة وطــرح أفكارهــم حــول إدارة مشــاريع املنظــامت و مؤسســات املجتمــع املــدين.

يبــــدأ املــــدرب بحصــة عصــف ذهنــي حــول ماهيــة مفهــوم املشــــروع لــــدى املتدربني وكيفية ادارتــــه. يحــاول فيها املــــدرب إعطاء الفرصــــة لــكل الحضور لتقديــــم تصورهم 

إدارة املشــــاريع. والهــدف هــو تشــــجيع التفكــري الحــر والتعبــري عــن األفــكار والبنــاء عــى أفــكار اآلخريــن بطريقــة سلســة وإبداعية.

مدة التمرين 20 دقيقة

1تمرين

تعريف المشروع:
هو برمجة و تطبيق جملة من األنشطة بصفة جامعية لتحقيق أهداف واضحة يف مدة زمنية معينة و مبيزانية محددة سلفا.

خصائص المشروع:
من الخصائص التي يجب أن تتوفر يف املرشوع:

بداية و نهاية محددة   •

أهداف محددة ومتفق عليها   •

نتائج مرجوة   •

مجموعة من املعطيات و خطة تنظيمية محددة   •

موارد واضحة )مالية – برشية – مادية – وقت(  •

العمل ضمن فريق أو مجموعة   •

الفرق بين المشروع، البرنامج و النشاط:
عادة ما يتم الخلط بني املرشوع، الربنامج و النشاط.

النشاط هو جزء من املرشوع، وعبارة عن أحد األعامل املندرجة يف خطة العمل للوصول لتحقيق أهداف املرشوع. 

املرشوع هو مجموعة من األنشطة محددة مسبقا يف إطار زماين مقيد لتحقيق أهداف. 

الرنامج هو جملة من املشاريع املربمجة متوسطة املدى يف إطار خطة محددة الجوانب و األهداف تتبناها جهة واحدة. 
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امثلة:
من برامج منظمة البحث عن أرضية مشرتكة يف تونس:

•  برامج تهدف اىل تعزيز قدرات املرأة يف التزامها ببناء السامل و قيادة املجتمع املدين 

مثال مشروع: “حوار النساء التونسيات” 

• يهــدف حــوار النســــاء التونســــيات إىل جمــع نســــاء ناشــــطات باملجتمــع املــدين ذوات رؤى و ايديولوجيــات مختلفــة مــن اجــل تعزيــز و تكريــس ثقافــة الحــوار البنــاء و 

الرتكيــز عــى املصالــح املشــرتكة يف مجــال حقــوق النســاء.

• مــــن أهدافــه كذلــك تعزيــز متاســــك املجموعــة و تســــهيل الحــوار مــن اجــل خلــق أرضية بنــاءة لتبــادل الخبــــرات و االقرتاحــات و التوجه اىل مجتمعــه املحــي و إىل العموم 

مــن خالــل انشــاء حملــة منــارصة مشــرتكة بــني مختلــف الجمعيــات.

مثال ألنشطة من مشروع: “حوار النساء التونسيات”

• ثالث ورشات تدريبية يف كل من تقنيات حاملت املنارصة، تقنيات التفاوض و الوساطة.

• تدشــني حملــة املنــارصة: زيــارات ميدانيــة بــني املشــاركات و مجتمعهــن املحــي يف مختلــف الجهــات و مقابالــت مــع صنــاع القــرار يف البالــد. o انتــاج فيلــم لتوثيــق مســار 

الحــوار وتجربــة املشــاركات عــى مــدى الســنة.

 

أنواع المشاريع
تختلف أنواع املشاريع حسب توجهات و مبادئ املنظمة. منيز ثالث أنواع:

• مشاريع خريية: تهدف إىل مساعدة الفئات الفقرية واملعوزة عن طريق جمع توزيع اإلعانات. 

• مشاريع تنموية: تقوم عادة عى تقوية القدرات والتأهيل كمنهج لتحقيق التنمية 

• مشاريع منارصة: مجموعة من األنشطة موجهة للتغيري الجزيئ يف آراء أو مواقف حول فكرة أو قضية معينة. 

عناصر المشروع
االساسية هي:

• التكلفة
• الوقت

• الجودة يف التنفيذ واالدارة
• مجال النشاط أو التخصص
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مفهوم إدارة المشروع
هي تطبيق املعرفة و املهارة عى أنشطة املرشوع لتحقيق أهدافه. يكمن دور اإلدارة الفعالة يف إنجاح املشاريع

الجمعياتية:

• يف تسهيل التدخل لجميع الفاعلني من أجل بلورة و إنجاز املرشوع.

• يف متكني الشباب من املشاركة يف اتخاذ قرارات يف املرشوع و تطوير قدراتهم القيادية.

قــد نجــد جمعيــات تتوفــر لديهــا كل اإلمكانيــات الفنيــة و املاديــة و البرشيــة 
و رغــم ذلــك فشــلت بســبب ســوء اإلدارة وانعــدام الكفــاءات البرشيــة فيهــا.

ــوارد  ــع امل ــم تواض ــا رغ ــا ملحوظ ــت نجاح ــرى حقق ــات أخ ــد جمعي ــام نج ك
ــن اإلدارة. ــة حس ــا نتيج ــة له املتاح

مالحظة:

Results Based Management RBM :إدارة المشاريع المعتمدة على النتائج

هي إدارة للمشاريع تركز عى النتيجة املرجوة، فتستثمر كل جهودها وتوجه كل أنشطتها منذ مرحلة التخطيط نحو تحقيق النتائج.

من مبادئها:
- إدارة تسعى لتحقيق الهدف املنشود

- تويل أهمية للنتائج منذ مرحلة التخطيط و حتى نهاية املرشوع

- تضم وسائل متابعة و تقييم مناسبة للنتائج

» Impacts, « Outcomes النتائج–التأثريات تركز على

املستفيدون محور االهتمام

نتائج االداء و تقارنها باألهداف المتابعة

وضع آلية ملتابعة النتائج منذ بداية املرشوع اسلوب المتابعة

التقييم غالبا ذايت مبشاركة اطراف املرشوع التقييم
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مراحل إدارة المشروع:
متر إدارة املشاريع بأربع مراحل:

.4 مرحلة انهاء وتقييم 
المشروع

.3 مرحلة التنفيذ .2 مرحلة التخطيط .1 مرحلة تحديد المشروع

• رجوع عى األهداف املحددة 
واألنشطة املتوقعة 

• مقارنة األنشطة املنجزة مع تلك 
املتوقعة 

• مقارنة النتائج املنجزة مع تلك 
املتوقعة 

• تحديد مستوى إنجاز األنشطة 
و املشاكل او العراقيل الخاصة بكل 

نشاط 

• تحديد مجموع األسباب التي 
أدت إىل املشاكل و اقرتاح كيفية 

تفاديها مستقبال 

• وضع اقرتاحات مالئمة الستمرارية 
املرشوع 

•  االتصال باألطراف املعنية 
وإعاملهم بانطالق املرشوع

 

•  إعداد مخطط عمي للتنفيذ: 
وضع برنامج تطبيق األنشطة

 

•  مناقشة و وضع نظام للمتابعة 
والتقييم

 

•  إعطاء االنطالقة أللنشطة

• تحديد أهداف املرشوع

• اقرتاح أنشطة متكن من تحقيق 
هذه األهداف

• مناقشة إمكانية انجاز األنشطة 
من الناحية التقنية واملالية

• مناقشة الوسائل املتاحة واملمكنة 
للتنفيذ

• تحديد طبيعة مساهامت األطراف 
املتدخلة و الفئة املستهدفة

• وضع امليزانية

• اقرتاح طرق متابعة املرشوع

• مناقشة ضامن استمرارية املرشوع

•  تحديد احتياجات او حالة غري
مرضية

• تحديد الفئة املستهدفة

•  تجميع املعلومات حول
املشاكل و االحتياجات و

أسبابها

• دراسة املعطيات و تحليلها
وصياغة األفكار

•  مناقشة حلول ممكنة مع
األطراف املعنية واقرتاح حلول

ميكن تحقيقها

• تحديد فكرة املرشوع
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التخطيط للمشروع
الوحدة الثانية

المدة

90
دقيقة

أهداف الوحدة

•  تحديد فكرة املرشوع حسب توجهات الجمعية

• معرفة مراحل تحديد املرشوع

• تصميم و تحديد املرشوع
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يف اطار مرشوع متكني الشباب يف تونس، سيقوم الشباب بالتخطيط ملشاريع ومبادرات ملحاولة تقوية قدراتهم القيادية

وتطويرها واملشاركة الفعالة يف الشأن املحي مبا يف ذلك االنتخابات.

• دراسة االحتياجات
• تحديد فكرة املرشوع

• وضع الهدف العام و األهداف املرحلية
• اختيار األنشطة املناسبة لتحقيق األهداف

• تصميم أساليب املتابعة و التقييم
• وضع خطة عمل
• تحديد امليزانية

تتمثل مراحل التخطيط 
للمشروع في:

دراسة االحتياجات:
تهدف دراسة االحتياجات للتأكد من حاجة الفئة املستفيدة إىل املرشوع ومنها تحديد املشكلة التي عليها تبنى فكرة املرشوع. و تضم دراسة: 

• الحتياجات و املشكالت 

•  املوارد املتاحة 
• رغبة أو انتظارات األطراف 

يتــم تحليــل وضعيــة املســــتهدفني مــن املشــــروع وتحديــد مشــــاكلهم و احتياجاتهــم يف نطــاق نشــاط املنظمــة أو يف نطــاق برنامــج عمــل تشــارك فيــه املنظمــة. فــال ميكــن 

للمنظمــة ان تتبنــى مــرشوع ال ميــت بصلــة ألعاملهــا الــن عنــارص نجــاح املــرشوع تكــون مغيبــة و نســبة نجاحــه ضئيلــة.

يقع تحديد االحتياجات على عدة مراحل و هي: 
جمع المعلومات

• ما هي املعلومات؟ 

• ما هي مصادر املعلومات؟ 
• من ميكن أن يساعد للوصول إىل املعلومة؟ 

• كيف يتم جمع وتحليل املعلومات؟ 

يتم جمع المعلومات عبر طرق مختلفة منها:
• املقابالت املبارشة

• املالحظة

• االستبيان

• املجموعات النقاشية

• جلسات االستامع

مصادر جمع المعلومات:
• املصادر الرئيسية: الخرباء، قادة الرأي، الفئة املستفيدة،

• املصادر الثانوية: الدراسات السابقة، الكتب، املقاالت، الخ
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تحليل المعلومات
قراءة للبيانات واملعلومات املجمعة وربطها بعضها البعض لفهم وتحديد رؤية واضحة عن املوضوع أو املشكل.

ترتيب المعلومات:
بعد جمع و تحليل املعلومات يقع ترتيبها:

• تحديد اهم املشاكل املرتبطة باملوضوع

• تحديد املشكل الرئييس الذي يهم الفئة املستهدفة

• تحديد أسباب املشكل الرئييس

• تحديد االثار الناتجة عن هذا املشكل

• وضع رسم بياين يلخص العالقات بني االسباب و االثار

• مراجعة الرسم البياين و التحقق من واقعيته

عرض نتائج جمع المعلومات:
تقديم النتائج ملختلف األطراف املهتمة باملرشوع: مجلس اإلدارة أو املكتب اإلداري أو ممويل املنظمة أو أعضاء املنظمة أو االعالم.

تحديد فكرة المشروع:
يبدأ املرشوع عى شكل فكرة وتكون نتيجة عملية تحديد االحتياجات التي سبق رشحها.

ميكن أن تنبثق فكرة املرشوع أيضا عن:

غالبــا مــا ترتبــط الفكــرة برؤيــة الجمعيــة و مهامهــا و كذلــك مبجــاالت تدخلهــا و الفئــة املســتفيدة مــن نشــاطاتها. و يستحســن يف هــذه املرحلــة تحيــني التخطيــط االســرتاتيجي 

)swOt ملجالــس القيــادات الشــابة لدراســة مالمئــة للمــرشوع عــرب تحليــل الفــرص و التحديــات و نقــاط القــوة و الضعــف للمــرشوع )باســتعامل مصفــوف

ANALYsE swOt :تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للجمعية

يقوم تحليل مصفوفةswOt عى حرص نقاط القوة والضعف للجمعية وتحديد التهديدات والفرص يف البيئة املحيطة.

• اقراح ناتج عن تقييم مرشوع سابق للجمعية

• طلب من فئة معنية تعمل مع الجمعية

• تقليد للجمعيات االخرى

• نتائج لدراسات و بحوث

• اقراحات من الزوار

• اقراحات من العاملني داخل الجمعية

القوة:
STRENGHT

S W O T

الضعف:
WEAKNESS

الفرص:
OPPORTUNITY

التهديدات:
THREATS
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تتمثــل يف األشــياء امللموســة وغــري امللموســة التــي متتلكهــا الجمعيــة وتكــون قــادرة عــى اســتخدامها بشــكل إيجــايب 

إلنجــاز املــرشوع وتحقيــق أهدافــه.

القوة:

stRENGHt

هــو النقــص يف اإلمكانــات والقــدرات التــي متكــن الجمعيــة مــن بلــوغ مــا تســعى إىل تحقيقــه قياســاً باملنافســني ومــا 

ينعكــس بالتــايل عــى املــرشوع والنتائــج املرجــوة.

الضعف:

wEAKNEss

ــق  ــة لتحقي ــي ميكــن أن تســتثمرها الجمعي ــاً أو مســتقبالً والت ــا حالي هــي املجــاالت أو األحــداث املحتمــل حصوله

ــة. ــا تقــاس الفــرص باإلنجــازات ونجــاح الحمــالت الســابقة أو القيمــة املضاف ــاً م أهــداف املــرشوع، وغالب

الفرص:

OPPORtUNItY

تتمثــل يف العوامــل أو األحــداث التــي تحــول دون تحقيــق الجمعيــة للمــرشوع بالشــكل الــذي تســعى إليــه ويكــون 

لهــا أثــر ســلبي عــى التنفيــذ.

التهديدات:

tHREAts

يقــع تقســــيم املتدربــني لثالثــة مجموعــات ويقــوم كل فريــق بتحديــد فكــرة ملشــــروع اســــتنادا إىل مــا ســبق ذكــره واعتــامدا عــى مصفوفــة swOt يقــع طــرح فكــرة املــرشوع 

بــدون مناقشــتها.

مدة التمرين 30 دقيقة

1تمرين

كيفية التخطيط للمشروع:
خالل مرحلة التخطيط يتم تحديد عنارص املرشوع، و هي:

1. الهدف العام

2. االهداف املرحلية

3. النتائج

4. االنشطة

5. املوارد

6. التكلفة

7. منطق التدخل

8. املؤرشات القابلة للتحقق

9. مصادر التحقق

10 . االحتامالت

و ذلك ب:
• اعادة صياغة كل الوضعيات السلبية بشكل ايجايب،

• التأكد من منطقية العالقة بني االسباب و النتائج

• مراجعة و اختيار اهم األهداف

• تصنيف األهداف: هدف عام واهداف مرحلية

إلنجاز ذلك نقترح منهجية االطار 
المنطقي

 ALC Approche Cadre
Logique
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االطار المنطقي للمشروع
ــارة عــن جــدول يوضــح االهــداف و يربطهــا باألنشــطة و القــدرات و االدوار و مواعيــد  االطــار املنطقــي هــو اداة تســاعد فريــق العمــل يف كافــة مراحــل املــرشوع. هــو عب

التنفيــذ و النتائــج املنتظــرة و كلفــة كل نشــاط و اخــريا املــؤرشات الدالــة عــى تحقيــق النتائــج. بصياغــة اخــرى هــو اداة تتضمــن كل عنــارص خطــة العمــل و تفحــص مــدى 

التناغــم بــني هــذه العنــارص.

 من خصائص منهجية تخطيط االطار المنطقي:
- العمل التشاريك و هو مام تسعى اىل تحقيقه مقاربة االرضية املشرتكة

- التخطيط عى مراحل متتالية

- اعتامد تقنيات التواصل عرب استعامل لغة واضحة ووثائق)االستامع النشط، املراقبة و املتابعة املستمرة...( 

Matrice Cadre Logique MCL : اداة االطار املنطقي هي عبارة عن مصفوفة ب 4 اعمدة و 4 أسطر

االفتراضات/
االحتماالت مصادر التحقق المؤشرات القابلة

للتحقق وصف منطق التدخل منطق التدخل

الهدف العام

الهدف المرحلي

النتائج

التكلفة املوارد األنشطة

االفتراضات/
االحتماالت مصادر التحقق المؤشرات القابلة

للتحقق وصف منطق التدخل
منطق التدخل

ما هي: العوامل الخارجية

التي تكتيس أهمية لنجاح

املرشوع؟

أين: نحصل عى

املعطيات الرضورية

لتقييم املرشوع؟

كيف: نقيس درجة إنجاز

الهدف؟

ملاذا: يجب إنجاز

املرشوع؟

الهدف العام

كيف: نقيس درجة إنجاز

الهدف؟

ما هو: التأثري املنتظر

للمرشوع؟

الهدف المرحلي

كيف: نقيس درجة إنجاز

النتائج؟

ما هي: النتائج التي

يقرح املرشوع بلوغها؟

النتائج

:التكلفة

كم: سيكلف املرشوع؟

:املوارد

ماهي: املوارد التي

يتطلبها املرشوع؟

كيف: يقرح املرشوع

تحقيق هذه النتائج؟

األنشطة
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تحديد أهداف المشروع
ما إن تصبح الفكرة العامة للمرشوع واضحة، يجب صياغة األهداف صياغة نهائية واضحة و محددة.

لكل مرشوع هدف عام و أهداف مرحلية:

الهدف العام
يصف الهدف العام الحالة املتوقع الوصول اليها بعد تنفيذ برنامج املرشوع وميثل حال للمشكلة التي تم تحديدها مسبقا. يجب ان يكون 

الهدف واقعي ليوضح و يحدد نطاق عمل املرشوع. كام انه ال يجب أن يتناقض مع التوجهات العامة للجمعية.

األهداف المرحلية:
تحدد األهداف املرحلية استنادا لتحليل املشكل سابقا. يتم تحويل كل سبب من أسباب املشكلة اىل هدف. يطلق عليها األهداف املرحلية 

وتساعد يف تقييم املرشوع يف مختلف مراحله.

مثال: سبب: من أسباب عزوف الشباب عن املشاركة يف االنتخابات البلدية جهلهم بأهميتها. يكون الهدف املرحي: تحسيس 50 شابا وشابة 

بأهمية املشاركة يف إدارة الشأن املحي خالل الشهر األول من انطالق املرشوع.

sMARt لتحديد الهدف العام أو األهداف املرحلية يجب االعتامد عى طريقة

محدد
SPECIFIC

S M A R T

قابل
للقياس

MEASURABLE

قابل
للتحقيق

ACHIEVABLE

مهم
للمجموعة محدد زمنيا

RELEVANT TIME
BOUNDED

هو التصور الواضح للهدف من جميع جوانبه. وقد يساعدك يف تحديده األسئلة التالية:

• ما هو اليشء املرغوب تحقيقه؟

• ملاذا ترغب بتحقيقه؟

• كيف ستتمكن من تحقيقه؟

• من سيساعدك عى تحقيقه؟

• أين ستعمل عى تحقيق الهدف؟

محدد

sPECIFIC

وهنــا يقصــد قيــاس الهــدف ذاتــه، أو قيــاس درجــة اإلنجــاز، أي أن هــدف املــرشوع ميكــن قياســه بصفــة كميــة. فعــى ســبيل 

املثــال، عندمــا تقــرر أن تعمــل عــى توعيــة لخمســني شــابا وشــابة حــول مقاربــة األرضيــة املشــرتكة فــإن هدفــك مــن الســهل 

قياســه. عندمــا تقــوم بتوعيــة خمســة وعرشيــن فأعــرف أنــك قطعــت نصــف املشــوار.

قابل للقياس

MEAsURABLE

ــط  ــون التخطي ــذا يك ــة له ــة أو املنظم ــل املجموع ــودة داخ ــات املوج ــبب املعطي ــق بس ــتحيلة التحقي ــداف مس ــاك أه هن

ــداف. ــق األه ــة تحقي ــة قابلي ــام ملعرف ــرشوع مه ــرتاتيجي للم االس

لذلــك عندمــا تضــع هدفــاً يجــب أن يكــون منطقيــا ميكــن تحقيقــه وأن تكــون البيئــة الداخليــة والخارجيــة متوافقــة مــع ذلــك 

الهدف.

قابل للتحقيق

ACHIEVABLE

تتضــارب الرتجمــة حــول هــذه النقطــة فمنهــا مــن يــرى الهــدف مهــام للشــخص أو املنظمــة ومنهــم مــن يرتجمــه إىل الهــدف 

الواقعــي. ســنختار الهــدف املهــم للمنظمــة بســبب االلتبــاس الحاصــل بــني واقعيــة الهــدف وقابليــة تحقيقــه.

مهم للمجموعة

RELEVANt

ال بد من وضع إطار زماين للمرشوع و ذلك بتحديد تاريخ انطالقه و تاريخ إنهائه.
محدد زمنيا

tIME BOUNDED

تفاصيل تحديد الهدف:
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يقوم كل فريق بتحديد الهدف العام واالهداف املرحلية الخاصة مبشاريعهم ويقع تقديم ومناقشة اعامل الفرق الثالثة.

املدة ساعة

كل فريق يقوم بتحديد النتائج املرجوة من مرشوعه

املدة: 15 دقيقة

تمرين

تمرين

النتائج:
تعــرب النتائــج عــن الحــاالت االنتقاليــة الوســيطة التــي يجــب تحقيقهــا مــن اجــل تحقيــق الهــدف املرحــي للمــرشوع. و تشــكل النتيجــة نقطــة مرجعيــة أساســية متكــن مــن 

تحديــد األنشــطة الواجــب القيــام بهــا. يجــب أن تكــون واضحــة، قابلــة للتحقــق، خاصــة مبيــدان معــني، يتــم تحقيقهــا خــالل مــدة زمنيــة محــددة.

• النتيجة هي الرتجمة الفعلية للهدف املرحي.

• النتيجة هي التأكيد عى انجاز الهدف املرحي

• النتيجة هي تحقيق الهدف املرحي.

تحديد األنشطة:
ميكــن أن نعــرف األنشــطة بأنهــا مجموعــة مــن العمليــات يتــم القيــام بهــا لبلــوغ النتائــج املرجــوة مــن املــرشوع. تشــكل األنشــطة نقطــة مرجعيــة أساســية لتحديــد املــوارد 

الرضوريــة إلنجازهــا و كلــام كانــت األنشــطة محــددة بشــكل دقيــق كلــام عكســت طريقــة إنجازهــا. تحــدد األنشــطة مــن خــالل األهــداف املرحليــة، فيتــم وضــع جملــة مــن 

األنشــطة لتحقيــق كل هــدف مرحــي. يتــم فيــام بعــد تجميعهــا لتحديــد مــا يســمى ب“مجــاالت األنشــطة“ بهــدف تيســري وضــع خطــة العمــل.

لصياغة االنشطة ميكن االستعانة باإلجابة عى االسئلة التالية:

• ما هي االنشطة الواجب تنفيذها لتحقيق األهداف املرحلية؟

• ما هي مواعيد بدء و انتهاء االنشطة؟

• من هو املسؤول عن كل نشاط؟

• كيف سيتم اختيار املشاركني؟

الهدف العام

الهدف الخاص

النتائج

األنشطة

بعد صياغة االنشطة يجب ترتيبها 
حسب وقت و اولوية تنفيذها.
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منطق التدخل:
هــو مجمــوع املراحــل الداخليــة الخاصــة باملــرشوع التــي يجــب إنجازهــا مــن أجــل املســاهمة يف تحقيــق الهــدف الرئيــي او فكــرة املــرشوع. و هــي الهــدف العــام، الهــدف 

املرحــي (الخــاص)، النتائــج و االنشــطة. و إلنجــاز هــذه املراحــل يجــب احــرتام املنطــق التــايل:

فــي  المســاهمة  تتــم  المرحلــي  الهــدف  عبــر 
العــام الهــدف  تحقيــق 

بواسطة النتائج يتم تحقيق الهدف المرحلي

بفضل هذه االنشطة يتم بلوغ النتائج

 الهدف العام

الهدف المرحلي

النتائج

االنشطة

خل
تد

 ال
ق

نط
م

عندما ت قُرأ األهداف بتدرج من األسفل إىل األعى، ميكن التعبري عنها عى الشكل التايل:

• إذا كانت الطاقات كافية واملوارد متوفرة، ميكن حينها القيام بالنشاط

• إذا تم ّت املبارشة بالنشاطات، عندها ميكننا الحصول عى نتائج

• إذا تم الحصول عى نتائج، عندها يحقق الهدف

• وإذا تحقق الهدف، عندها نصل اىل الهدف العام

قم بتحديد سلسلة من األنشطة ترتجم األهداف املرحلية للمرشوع.

يقع عرض األنشطة و مناقشتها من املشاركني معتمدين عى التقييم، تقييم االخر والتقييم الذايت

املدة: 30 دقيقة

تمرين
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خطة عمل المشروع أو الخطة التنفيذية للمشروع:
خــال هــذه املرحلــة، يقــع وضــع خطــة تنفيذيــة مفصلــة تحــول كل املعلومــات و القــرارات املتخــذة حــول االولويــات و األهــداف و األنشــطة إىل جــدول مبســط و مفصــل 

يتضمــن: اســم املــرشوع {مــن املستحســن تصميــم شــعار للمــرشوع}، هــدف املــرشوع، الفئــات املســتهدفة، املــوارد و األنشــطة الرئيســة و الفرعيــة للمــرشوع: (برشيــة، ماليــة 

و مادية)،املســؤولية و تقســيم العمــل، النتائــج املتوقعــة مــؤرشات التقييــم.

يتم ذلك من خالل االجابة عى االسئلة التالية:

• ملاذا نقوم بهذا النشاط؟ )الهدف من النشاط(

• ما هو النشاط الذي يجب تنفيذه لتحقيق الهدف؟

• من املسؤول عن تنفيذ هذا النشاط؟ )املوارد البرشية(

• كيف نقوم بهذا النشاط؟ )االليات و املوارد املادية(

• متى ننفذ النشاط؟ )تحديد موعد التنفيذ و مراعات االنشطة االخرى املتزامنة(

• اىل متى؟ )املساحة الزمنية التي يقتضيها النشاط(

• كم كلفة تنفيذ النشاط؟ )ميزانية النشاط(

• ماذا بعد؟ )استمرارية املرشوع بعد انهائه و تقييمه(

مثال خطة العمل التنفيذية:
يتم وضع البنود السابقة يف شكل خطة عمل مع مراعاة أن يكون العرض متسلسالً منطقياً وزمنياً وتوضح الخطة لكل مرشوع بحسب احتياجاته،

ويف ما يي منوذج مقرتح لخطة تشغيلية مع جداول ايضاحية تحتوي عى تفاصيل أدق:

اسم املرشوع.......................................

هدفه: ................................................

الفئة املستهدفة:..................................

المسؤول
عن التنفيذ الجدول الزمني للتنفيذ الموارد النتائج

المتوقعة
النشاط 
الفرعي

النشاط 
الرئيسي

5 4 3 2 1 مادية مالية برشية

كل فريق يقوم بإعداد خطة تنفيذية لألنشطة التي وقع تحديدها يف التمرين السابق لوضع خطة العمل

املدة 30 دقيقة

تمرين
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تحديد الميزانية
توضع الخطة املالية التفصيلية ملعرفة تكاليف املرشوع ومصاريف املزمع رصفها إلنجاز كل األنشطة وتحقيق النتائج املرجوة.

تســــاعد عمليــة تحديــد امليزانيــة يف معرفــة إمكانيــة تنفيــذ املشــــروع وغالبــا مــا تحــدد املراحــل الســــابقة للميزانيــة هاتــه ااملكانيــة. مثــال معرفــــة البيئــــة الداخليــة والبيئــة 

الخارجيــة للجمعيــة تســــاعد عــى معرفــة اإملكانيــــات املاديــة و املاليــة لتنفيــذ املشــــروع كــام ان تحديــد األهــداف الذكيــة يســاعد عــى التفكــري يف أنشــطة تراعــي حجــم 

الجمعيــة وااملكانيــات املتوفــرة لديهــا.

امليزانية تسهل عملية املراقبة و املقارنة بني املصاريف املتوقعة واملصاريف الفعلية للمرشوع. كام أنها تبني حدوث نقص يف اإملكانيات لتنفيذ الربنامج.

تحدد ميزانية املرشوع و يقع مراجعتها شهريا ملعرفة النقائص أو الخلل أو سوء الترصف يف املوارد املادية.

خطوات إعداد ميزانية المشروع:
تحديد املوارد البرشية واملالية واملادية االلزمة لتحقيق النشاط املستهدف   •

تصنيف امليزانية إىل بنود رئيســة وأخرى فرعية بحســب النشــاط و قد تصنف امليزانية إىل: مصاريف إدارية و مصاريف نشاط عىل سبيل املثال.   •

جمع املعلومات والبيانات الدقيقة و الواقعية عن تكاليف املستلزمات وعروض األسعار املختلفة.   •

تحديد مصادر التمويل للمرشوع: العينية واملادية   •

مصادر التمويل
التمويــل جــزء ال يتجــزأ مــن ادارة مشــاريع املجتمــع املــدين ولعلــه أهــم جــزء يف املــرشوع لقلــة املــوارد املاديــة املتاحــة للجمعيــة فــال ننــى أنهــا جمعيــة غــري ربحيــة وليســت 

لهــا مداخيــل قــارة.

التمويل كام تحمله العبارة من معاين هي املداخيل االلزمة إللنفاق عى أنشطة املنظمة. تصنف التمويالت اىل ثالث أنواع رئيسية:

التمويل الحكومي: يكون عىل شكل منح دورية تقدمها الدولة للجمعية   •

التمويــل الــذايت: أكــر الوســــائل ترتكــز عليهــا الجمعيــات لتمويــل نشــــاطها وتتمثــل يف: اشــــراكات األعضــاء، الهبــات والتربعــات التلقائيــة، حاملــت جمــع التربعات   •

ــات،  ــع رزنام ــت أو بي ــم الحفال ــص كتنظي برتاخي

التمويل الخارجي: إعانات من دول أخرى أو منظامت دولية   •

التمويل العيني املعنوي: يكون من طرف املتطوعني كالخرباء أو املختصني يف مجال املرشوع   •

التمويل العيني املادي: توفري معدات أو مستلزمات رضورية للقيام بنشاط كالكرايس، قاعة االجتامعات. يوفر هذا التمويل رشكاء أو حلفاء للمرشوع.   •

هيكل اعداد الميزانية:
املوارد البرشية   •

املصاريف القارة: كراء املكتب، معاليم الكهرباء و الهاتف و االنرنيت الخ   •

املصاريف الظرفية: الحرب، ادوات مكتبية و اخرى متصلة باملرشوع   •

تجهيزات و معدات خاصة باملرشوع: مفرسة و مربرة بشكل جيد   •

تنقالت   •

الطوارئ: ال تتجاوز %5 من التكاليف املبارشة   •

التكاليف االدارية املوظفة عىل املرشوع: حد اقىص 7%   •

مصادر التمويل املتوقعة   •
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ميزانية النشاط)د  المكلفون بالتنفيذ مكان التنفيذ 
الشركاء فترة التنفيذ عنوان النشاط رقم النشاط

4470
جمعية الشباب القادة

شباب رائدون
قابس شهر

اختياراملرشحني لورشة

 التواصل » : عمل

قابس

وتيسري الحوار »

3

من » متكني الشباب » هدف النشاط: اختيار مرشحني ملواصلة املشاركة يف برنامج « التواصل وتيسري الحوار » 

خالل ورشة عمل عن كيفية التنفيذ: ورشة عمل بيوم
وصف النشاط

25 شاب و شابة وقع اختيارهم المجموعة المستهدفة

25 شاب و شابة المستفيدين النهائيون

السعرالجملي)د( سعر الوحدة العدد الوحدة االنفاق
55 5,5 10 بطاقة هاتف اتصاالت
600 10 60 للشخص الواحد استراحة قهوة
50 50 1 الفتة

1000 500 1 يومان مدرب
2100 35 60 للشخص الواحد استراحة غذاء
200 5 40 للشخص الواحد اوراق
120 120 1 ليلة اقامة المدرب
300 10 30 للشخص الواحد التنقل
                                                                                                  المجموع االجمالي للنشاط 3                               4470

نموذج لميزانية نشاط:

الميزانية المؤقتة للنشاط 3

قم بإعداد ميزانية للمرشوع اعتامدا عى األنشطة املربمجة

املدة ساعة

تمرين
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تحديد وسائل المتابعة و التقييم:
املتابعة هي رصد وتحليل بصفة دورية أو مستمرة لألنشطة لضامن التنفيذ الفعال إلدارة املرشوع وتساعد املتابعة عى تحقيق النتائج املرجوة.

التقييــم هــو املقارنــة بــني التوقعــات والنتائــج بعــد التدخــل الفعــي عــى امليــدان. الهــدف مــن التقييــم هــو تحديــد مــا إذا كان أي نشــاط أو سلســلة مــن األنشــطة حققــت 

األهــداف املحــددة مســبقا.

الفرق بين المتابعة و التقييم
التقييماملتابعة

بصفة متواصلةالتوقيت
فحص دوري عند الوصول ملرحلة مهمة من 

املرشوع )املنارصة(

النتائج العامة وتحقيق األهدافالنشاط اليوميالموضوع

القامئني عى املرشوعالمساهمين
الحلفاء والرشكاء، القامئون عى املرشوع، ممولو 

الحملة

اجتاعات دوريةالمنهجية
اجتاعات خارقة للعادة أو عند نهاية املرشوع 

)حملة املنارصة(

• املصاريف وتكلفة األنشطة و تكون أول نقطة للمتابعة.
• األمور التنظيمية وإدارة املرشوع

• الجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل

جوانب المشروع التي 
يمكن أن تخضع

للمتابعة والتقييم:

من ضمن الوسائل املستعملة للمتابعة والتقييم هي املؤرشات القابلة للتحقق.

المؤشرات القابلة للتحقق:
يساعد تحديد املؤرشات القابلة للتحقق عى تشكيل اداة ملتابعة املرشوع ونظام التقييم. وهي معدة للرد عى االسئلة التالية :

• “كيف نعلم انه يتم تحقيق املخطط او انه قد تم“ تحقيقه فعال؟
• كيف نثبت عملية النجاح؟

“sMARt” - عى املؤرشات القابلة للتحقق ان تكون

مصادر التحقق:
• التقارير

• املعاينات
• املحارض

• الزيارات امليدانية
يف حالة ما إذا مل يكن هناك مصدر للتحقق من املؤرش وجب تغيري هذا املؤرش.
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مرحلة تنفيذ المشروع
الوحدة الثالثة

المدة

90
دقيقة

أهداف الوحدة

•  استكال الجوانب القانونية للمرشوع

• توظيف فريق املرشوع وتحديد مهامه

• مراجعة الخطة املالية و الفنية للمرشوع

• املتابعة

التعرف على الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع و هي:
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إن العمود الفقري للعمل مع الشباب يكمن يف مشاركتهم يف كل مراحل املرشوع من اختياره إىل تخطيطه إىل تنفيذه و تقييمه.

تنفيــذ املــرشوع هــو ترجمــة األنشــطة املخططــة ألعــامل ملموســة عــى أرض الواقــع، وللوصــول إىل ذلــك يجــب عــى الجمعيــة أن توفــر كل الوســائلو اآلليــات املاديــة و البرشيــة 

و املاليــة الرضوريــة إلنجــاز املرشوع.

يفرتض العبور ملرحلة التنفيذ توفري املنظمة لجميع املستلزمات املادية و البرشية.

إنجاز مرشوع ما هو توحيد كل الطاقات نحو هدف مشرتك، وتحميل املسؤولية للرشكاء وتسيري أشغال املرشوع و مراقبة النتائج.

وتعترب مرحلة انطالق املرشوع هامة جدا لتنفيذ الخطة.

يتمثل تنفيذ المشروع في:

استكمال 
الجوانب 
القانونية

التنسيق: 
نظام لتبادل 
المعلومات

وضع 
الخطط 

التفصيلية

تحديد 
فريق 

المشروع 
و مهامه

متابعة و تقييم

متابعة و تقييم

يم
قي

و ت
ة 

بع
متا

يم
قي

و ت
ة 

بع
متا

استكمال الجوانب القانونية للمشروع
تتمثــل يف توقيــع العقــد مــع الجهــة املمولــة للمــرشوع و معرفــة متطلباتهــا: يرســل عقــد االتفــاق مــن الجهــة املمولــة لتوقيعــه مــن قبــل الجمعيــة املنفــذة للمــرشوع، و التــي 

عليهــا مراجعــة عقــد االتفــاق بإمعــان والتأكــد مــن النقــاط التاليــة:

• األدوار واملسؤوليات للطرفني
• مخرجات املرشوع
• ميزانية املرشوع 
• مواعيد التقارير

• االطار الزمني
• مواعيد استالم املبالغ املالية

• رشوط الجهة الداعمة سواء املالية أو اإلدارية أو القانونية

يف حالة وجود رشكاء يف املرشوع لتنفيذه، يجب عى الجمعية توقيع عقود معهم توضح فيها األدوار و املسؤوليات والصالحيات لكل رشيك.

استخراج الرتاخيص الالزمة من الوزارات و الجهات املعنية لتنفيذ أنشطة املرشوع.

وثيقة العمل
الملخص التنفيذي

للمشروع

هام
يعتر التوثيق أحد النشاطات الهامة يف إدارة املشاريع، لذلك يجب فتح ملف خاص باملرشوع لتوثيق و أرشفة كل العقود واالتفاقيات 

واملقرحات.
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إعــداد تقاريــر متخصصــة تســجل العمــل ومــا تــم تنفيــذه. عنــد كتابــة التقاريــر البــد أن يتــم املقارنــة بينــام يتــم تنفيــذه مــن نشــاطات مــع مــا تــم التخطيــط لــه مســبًقا. 

وهــذا األمــر يســاعد عــى متابعــة ســري التنفيــذ اي مــا ينجــز ومــا يعــرتض اىل مشــاكل. والتقاريــر يجــب أن تكــون تفصيليــة شــاملة لــكل األعــامل والنشــاطات.

تحديد فريق المشروع و مهامه
مــن املهــم أن يتــم تعيــني فريــق العمــل مبــارشة بعــد توقيــع العقــد ليتــم إرشاكهــم يف جميــع مراحــل التنفيــذ. يقــوم مديــر املــرشوع بعمــل توصيــف وظيفــي دقيــق لــكل 

فريــق املــرشوع و تحديــد العالقــات الوظيفيــة وتحديــد االختصاصــات والصالحيــات: يجــب تحديــد اختصاصــات كل واحــد وبشــكل واضــح و دقيــق ألن تداخــل بعــض املهــام 

ميكــن أن يكــون عامــل ضعــف و يــؤدي إىل نقــص يف فعاليــة التنفيــذ.

• ما هي األنشطة التي كلف بها؟
• ما هي النتائج املنتظرة من األنشطة التي تحمل مسؤوليتها؟

• ما هي مدة إنجاز كل نشاط مسئول عليه؟
• ما هي وسائل إنجاز هذه األنشطة؟

تحدد االختصاصات 
من خال االجابة على 

ما يلي:

ويف نفس الوقت، فإن العالقة ما بني الجمعية و مختلف الرشكاء يجب أن تكون واضحة و جد محددة، و عى كل جهة أن تعرف وتصادق عى دورها يف املرشوع.

جدول المهام:
التفرغ 

Disponibilité الجهة البريد االلكتروني الهاتف Rôle دوره من؟

يف اي االوقات ميكنه

العمل يف املرشوع؟

ما هو دوره خالل

تنفيذ املرشوع؟

اسم املتدخل

او املشارك

• مدير املرشوع
• منسق املرشوع
•املكلف باإلعالم

• املكلف باللوجستيك

لكل مشروع هيكل 
تنظيمي، عادة ال 

يتعدى اربعة اشخاص 
للمشاريع ذات تمويل 
Small Grant: صغير
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مهام مدير المشروع:
• تخطيط املرشوع وتصميمه 

• كان قد اعد مقرتح املرشوع لتقدميه للداعمني
• مشاركة اإلدارة املالية للجمعية إلعداد ميزانية املرشوع

• يرشف عى إعداد خطط املرشوع مبا يتناسب مع اسرتاتيجية وغايات الجمعية
• يحدد العالقات بني األطراف املشرتكة يف تنفيذ املرشوع . 

• يتابع تنفيذ أنشطة املرشوع
• يراقب التكاليف

• يحرض و يدير االجتامعات الخاصة باملرشوع

و مــن املستحســن ان تتوفــر فيــه مهــارات و كفــاءات مميــزة رضوريــة إلنجــاز املــرشوع يف إطــار الزمــن و التكلفــة و املواصفــات املخططــة للمــرشوع منهــا: إدارة فريــق العمــل، 

العمــل داخــل فريــق، ادارة االختــالف، القيــادة، حســن االتصــال و ســهولة التواصــل، ادارة الخالفــات، اســتعامل التكنولوجيــات الحديثــة.

منسق المشروع
اإلرشاف مــع مديــر املــرشوع عــى التنفيــذ مــن أجــل تحقيــق األهــداف املحــددة، و بــاألداء املطلــوب. يجــب ان تكــون لديــه معرفــة بكامــل النشــاطات املختلفــة الــت يتحــدث 

و تنفــذ يف املــرشوع . مهــام ومســؤوليات منســق املــرشوع:

• تخطيط وتنظيم أنشطة املرشوع
• اعداد الجداول الزمنية لتنفيذ األنشطة. 

• املتابعة امليدانية لإلرشاف ومراقبة األنشطة اليومية املنفذة لجميع عنارص املرشوع. 
• االتصال و التنسيق مع الجهات املستفيدة والجهات ذات العالقة. 

• إعداد التقارير الدورية املالية والفنية. 
• املشاركة يف تقييم املرشوع. 

• القيام بأي مهام أخرى تطلب من قبل املرشف. 

خطة العمل التنفيذية الفنية و المالية
يف هذه املرحلة يقوم مدير املرشوع مع أعضاء فريق العمل مبراجعة خطة عمل املرشوع و الخطة املالية وإجراء التعديالت الالزمة عى الخطط األولية املقرتحة.

خطة العمل التنفيذية الفنية
يجب أن تكون هذه الخطة تفصيلية وتحتوي عى:

• جميع اإلجراءات والسياسات واالسرتاتيجيات لتنفيذ املرشوع
• تحدد الوقت الالزم و الشخص املسئول لتنفيذ األنشطة

• يحدد فيها متى يتم إرسال التقارير إىل الجهات املمولة (انظر أمثلة التقارير)
• يحدد فيها أيضا متى تتم االجتامعات الدورية الهامة الخاصة بفريق عمل املرشوع أو الخاصة بالرشكاء.

• وضع أجندة إنجاز األنشطة

مــن الــرضوري أيضــا تحليــل العالقــات الحاصلــة بــني العمليــات و إبــراز تسلســلها بشــكل واضــح. فبعــض هــذه العمليــات ميكــن إنجازهــا بشــكل متــوازن يف حــني يجــب إنهــاء 

البعــض اآلخــر وإنجاحهــا قبــل البــدء يف نشــاط آخــر.
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نموذج خطة عمل:

......... شهر مدة المشروع: هدف المشروع:

تاريخ االنتهاء المتوقع: تاريخ اطالق المشروع:

تاريخ
االنتهاء

تاريخ
البدء

الفترة
شهر النشاطات مخرجات

مراحل

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

المرحلة
الرابعة

المسؤولون اإلمكانيات المستخدمة السنة/الشهر
التوقيت

النشاط

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3
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خطة العمل المالية
منوذج مليزانية نشاط مائدة مستديرة

المالحظات المجموع د القيمة بالدينار العدد المصاريف النشاط
50 االدارية: اوراق، اقالم

مائدة
مستديرة

اضافة التنقل اذا كان 

هناك اشخاص من خارج 

املنطقة

التنقل

50

50

01

100

املطبوعات:

الفتات،

مطويات

ضافة االقامة ان كان هناك 

ضيوف من خارج الوالية
االقامة

160 8 20
،اسرتاحة قهوة

اسرتاحة غذاء

بعض اآلالت يجب كراؤها 

ان مل تكن متوفرة لدى 

الجمعية

150

التجهيزات و املعدات:

الة تصوير، مضخامت

صوت، جهاز عرض

44 11 4 االتصال: بطاقات هاتف

ممكن االستعانة بأحدهم 

اذا مل تتوفر الشخصية 

املختصة املتطوعة

350 350 01 ميرس/مستشار

150 150 01 منسق املرشوع

400 400 01 كراء القاعة

املجموع                                                                                                      1400

70 االصول الثابتة %5

70 عامة %5

1544 مجموع كلفة نشاط المائدة المستديرة
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ميزانية نشاط توزيع مطويات:

ميزانية نشاط التنقل لمدينة مجاورة )خيمة(

المالحظات المجموع د القيمة بالدينار العدد المصاريف النشاط
20 االدارية: اوراق، اقالم

حملة
توعوية في

االسواق
10(

متطوعين(

100 10 10 التنقل

50

500

01

100

املطبوعات:

الفتات،

مطويات

100 10 10 اسرتاحة غذاء

20 11 4 االتصال: بطاقات هاتف

150 150 01 منسق املرشوع

املجموع                                                                                                      850

42 االصول الثابتة %5

42 عامة %5

924 مجموع كلفة نشاط المائدة المستديرة

المالحظات المجموع د القيمة بالدينار العدد المصاريف النشاط
20 االدارية: اوراق، اقالم

خيمة
توعوية

في مدينة
مجاورة ) 10
متطوعين(

100 10 10 التنقل

50

500

01

100

املطبوعات:

الفتات،

مطويات

100 10 10 اسرتاحة غذاء

150

120

50

150

120

1

01

01

50

معدات و تجهيزات:

خيمة

مضخم صوت

كرايس

22 11 2 االتصال: بطاقات هاتف

150 150 01 منسق املرشوع

املجموع                                                                                                      960

48 االصول الثابتة %5

48 عامة %5

1058 مجموع كلفة نشاط المائدة المستديرة
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التنسيق: وضع نظام لتبادل و تقاسم المعلومات داخل الفريق
إن املــرشوع عبــارة عــن وحــدة حتــى و لــو تعــددت األهــداف و كــر املتدخلــون. لهــذا فــإن مديــر املــرشوع يجــب أن يحــرص عــى تقاســم املعلومــات حــول تنفيــذ املــرشوع 

لــدى كل املتدخلــني، وليــس فقــط أعضــاء الفريــق املكلــف باإلنجــاز بــل أيضــا لــدى املســؤولني اإلداريــني يف الجمعيــة وممــويل املــرشوع واملســتفيدين منــه. وعليــه، يجــب عــى 

مديــر املــرشوع وضــع نظــام لالتصــال و اإلخبــار.

 وتجــدر اإلشــارة إىل أن مجمــل هــذه العنــارص متكــن مــن ضــامن تتبــع جيــد ألنشــطة املــرشوع. وقــد يبــدو أحيانــا أنــه مــن الصعــب العمــل بهــذه العنــارص مــن طــرف جمعيــة 

معينــة، ولكــن املامرســة أكــدت أهميتهــا يف اســتكامل املــرشوع واتقانــه وفقــا لألهــداف املحــددة. و مــع ذلــك يظــل مهــام تكييــف هــذه العنــارص مــع الحاجيــات و الوضعيــات 

التــي تواجههــا الجمعيــة.

متابعة المشروع ضمن مرحلة التنفيذ
املتابعة هي مجموعة من األنشطة املندرجة ضمن املرشوع و التي تهدف إىل التأكد من توظيف موارد املرشوع و استخدامها من أجل تحقيق النتائج املرجوة

 متابعة اإلنجازات و متابعة سير المشروع:

تتجــى متابعــة اإلنجــازات يف التأكــد مــن مــدى مالمئــة اســتخدام مــوارد املــرشوع وفقــا للميزانيــة و األجنــدة املتوقعــة، و تهــدف أيضــا إىل معرفــة هــل تــم الحصــول عــى 

النتائــج املرجــوة يف الوقــت املناســب وبطريقــة فاعلــة و ناجعــة أم ال؟ كــام أن متابعــة االنجــازات تهــدف إىل تحديــد املشــاكل والبحــث عــن حلــول رسيعــة.

متابعــة ســري املــرشوع تهتــم خاصــة مبعالجــة درجــة فعاليــة النســق والوســائل املســتخدمة لتنفيــذ املــرشوع، ويتعلــق األمــر بدراســة مالحظــات الفئــة املســتفيدة مــن املــرشوع، 

وجــودة الخدمــات املقدمــة و الوســيلة التــي يعتمدهــا املحيــط الخارجــي لتنفيــذ املــرشوع بصــورة عاديــة.

مــن أجــل ضــامن متابعــة أقــرب للمــرشوع و واقعيــة ســواء عــى مســتوى اإلنجــازات أو ســري األشــغال فــإن الجمعيــة مدعــوة إىل تبنــي مجموعــة مــن اآلليــات العمليــة تتــالءم 

مــع طبيعــة املــرشوع ومحيــط املتدخلــني.

• االريد االلكروين
• املكاملات الهاتفية

• االجتاعات الدورية و الطارئة
• فتح صفحة يف برامج التواصل االجتاعي

• موقع الواب للجمعية
• النرشية االلكرونية للجمعية

االدوات المستعملة 
للتنسيق والتواصل بين 
مختلف المتداخلين في 

المشروع:

المخرجات:الهدف:

مؤشراتاألنشطةم
األداء

مؤشرات
النجاح

وسيلة
المتابعة

تاريخ
المتابعة

القائم
بالمتابعة

وسيلة
م التحقق

1

2

3

4

5

6
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مرحلــة التنفيــذ وهــي مرحلــة البــدء بإنجــاز املــرشوع عــى ارض الواقــع، و ترجمــة الخطــة إىل أنشــطة فعليــة. خــالل 

هــذه املرحلــة يبــارش فريــق العمــل تنفيــذ اإلجــراءات واملهــام املتفــق عليهــا يف خطــة املــرشوع ويف خطــة العمــل .

أهم خطوات التنفيذ:

استكمال الجوانب القانونية للمشروع

• توقيع العقد مع الجهة الداعمة و معرفة متطلباتها (يف حال توفر متويل خارجي) 

• توقيع العقود مع الرشكاء (إنوجدوا) 

• استخراج الرخص القانونية (إذا لزم األمر) 

توظيف فريق المشروع وتحديد المهام:

• تحديد العالقات الوظيفية وتحديد الصالحيات وتشكيل فريق العمل ¿

مراجعة خطة المشروع المالية واإلدارية وإعداد الخطط التفصيلية

• إعداد خطة تفصيلية للمراقبة والتقييم

• املهارات والقدرات الرئيسة الالزمة ملدير املرشوع

المتابعة

تتــم املتابعــة أثنــاء تنفيــذ املــرشوع وتتــم يف هــذه املرحلــة اإلجابــة عــن الســؤال، كيــف أحصــل عــى هــذه املعلومــات 

ــات)  ــات (املعلوم ــق جمــع منهجــي و مســتمر للبيان ــج؟ عــن طري ــق النتائ للتحقــق مــن ســري املــرشوع نحــو تحقي

وبهــدف تصحيــح األخطــاء.

• التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني املخطط له أم ال

• تكلفة األنشطة املنفذة يف حدود املوازنة املعتمدة لذلك؟ 

• الرصف يتم يف األوجه الصحيحة لإلنفاق. 

• القوى البرشية و اإلمكانيات املادية يتم استخدامها بفاعلية و كفاءة. 

• إنجازات املرشوع تتم وفقا ملا هو مخطط له. 

• تم تحديد مواطن القوة و الضعف يف املرشوع و الوقوف عى الجوانب التي تحتاج إىل تحسني.

• تم تحديد املشكالت التي تعوق التنفيذ إليجاد الحلول املناسبة لها.

لنلخص
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انهاء وتقييم و توثيق المشروع
الوحدة الرابعة

المدة

90
دقيقة

أهداف الوحدة

• التعرف عى خطوات إنهاء املرشوع

• تحرير التقارير الفنية و املالية النهائية للمرشوع 
للجهة املمولة

• تطبيق مفاهيم وأدوات عملية التوثيق والتقييم
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كل ما سبق هو معلومات و أدوات يستند عليها الشباب إلدارة مرشوع. لكن التعلم الحقيقي يكون بالتجربة والتفاعل واملشاركة يف كل مراحل املرشوع... باملامرسة نتعلم من 

أخطائنا .... نكتشف فرص ..... حقائق ... نتائج مفاجئة و غري متوقعة من مثار الثقة و التعاون و العالقات التي نبنيها من تواصلنا مع األخر 

كيف تختبر فعالية مشروعك:

يف تقييم املشاريع يجب ان نعود اىل االسئلة التي طرحت يف بداية املرشوع:

• هل املرشوع يؤدي اىل مشاركة اكرب يف عملية صنع القرار و االدارة و القيادة و االعتامد عى النفس؟ 

• هل يشجع عى الثقة و املسؤولية و املساواة بني كل املعنيني؟ 

• هل حقق التعاون و التنسيق و العمل ضمن فريق بعيدا عن مناخ النزاع و التجاذب و تقديم املصلحة العامة عى املصلحة الخاصة؟ 

 مرحلة انهاء المشروع:

تعترب مرحلة إنهاء املرشوع املرحلة األخرية يف دورة حياة املرشوع و التي يتم فيها إنهاء تنفيذ جميع األنشطة املخطط لها و تحقيق الهدف من املرشوع.

يف نهاية أي مرشوع يجب تسجيل:

• ما تم تنفيذه ؟ 

• االخطاء و كيف تم تفاديها ؟ 

• ما ميكن عمله بطريقة أفضل يف حال تكرار نفس املرشوع

• ما هي املشاكل التي واجهت املرشوع؟ 

• ما هي أسباب ظهور هذه املشاكل؟ 

يتم كذلك خالل هذه املرحلة تسليم جميع املخصصات املالية املتبقية )ان وجدت( وتسليم التقارير الفنية و املالية النهائية للمرشوع للجهة املمولة )التأكد من الجهة املمولة يف 

ما إذا كان لديها منوذج محدد للتقارير الفنية و املالية(

يف هذه املرحلة يجب مراعاة اآليت:

• االنتباه لزمن انتهاء املرشوع بحيث ال ترصف أي مبالغ مالية بعد الوقت املحدد إلنهاء املرشوع و بحسب العقد املوقع. 

• أن تحتوي التقارير النهائية عى تفاصيل األنشطة، تقارير التقييامت النهائية، التحديات والدروس النهائية. 

مرحلة التقييم:

ليتم التعرف عى مدى جودة املرشوع ومدى مالمئة األهداف و قياس نسبة تحقيقها ثم أهميتها بالنسبة للتنمية ثم الفعالية وأخريا األثر و الدميومة ما مل تقم الجمعية بعمل 

تقييم للمرشوع. كام يجب عى الجمعية أن تكون موضوعية يف عملية التقييم إضافة إىل دمج نتائج التقييم يف عمليات التخطيط للمشاريع القادمة.

المقاييس المرجعية للتقييم:

من بني املعايري املتعارف عليها و املستعملة يف التقييم بهدف التعبري عن جودة املرشوع، ميكن ذكر التايل:

• الفعالية: مستوى تحقيق األهداف املسطرة يف املرشوع، 

• النجاعة: العالقة بني الوسائل املعمول بها وتكلفها من جهة و اإلنجازات املهولة، من جهة ثانية. 

• استمرارية املرشوع: إمكانية متابعة ألنشطة طورت بفضل املرشوع.
يأيت تقييم األثر بعد نهاية املرشوع مع فارق واحد و هو أنه يتم بعد ميض وقت معني (حسب طبيعة املرشوع أو الربنامج) و ذلك لقياس األثر.

إنه يهدف إىل إعطاء معلومات حول تأثريات مشاريع الجمعياتية عى املدى البعيد و خصوصا عى املستفيدين و عى بيئتهم.

تشمل مرحلة اإلنهاء و التقييم:

بعد إنهاء جميع األنشطة املخطط لهاو تسليم املخصصات املالية و التقارير الفنية و املالية:

• أرشفة و ثائق املرشوع

• التقييم النهايئ

• ضامن استدامة املرشوع

• املامرسات يف إدارة املرشوع لتحقيق العمل املؤسي. 
يف هذه املرحلة يجب االجابة عى السؤال: كيف أعرف أنني حققت النتائج؟
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عناصركتابة تقرير التقييم
اسم وموقع تنفيذ املرشوع.

اسامء من قاموا بعملية التقييم.

فرتة التقييم.

1. معلومات التقرير األساسية:
أهداف املرشوع وعملية تقييم.

متي وملاذا وكيف بدأ املرشوع .

ما هي األنشطة واملوارد الرئيسية املتضمنة يف املرشوع )يتم الحصول عي املعلومات من مقرتح املرشوع – تقارير اإلنجازات – محارض االجتامعات... .(

2. الغرض من التقييم والطرق المستخدمة :
• رشح الغرض من التقييم وأهدافة

• تحديد الجمهور الذي يجري التقييم من أجلة. 

• أسباب خطة التقييم والطرق التي استخدمت يف الحصول عي املعلومات . 

• مناذج طرق التقييم )مثل أستامرات األستبيان(. 

• املشكالت التي تم مواجهتها ) موارد برشية – نواحي مالية – نواحي تنظيمية .... (. 

3. الدروس المستفادة من الطرق المستخدمة في التقييم:
• أين وكيف تم جمع املعلومات ، بواسطة من ، ما هي الطرق التي أستخدمت ؟ 

• ما مدى صالحية هذه الطرق بعد أن أستخدمت ؟ 

• أضف أي برنامج زمني أو جدول خاص بالتقييم كملحق يف نهاية التقرير؟ 

• أذكر كيف تم تدريب العاملني واملشرتكني يف الربنامج عي أستخدام طرق التقييم . 

• ميكن أن تذكر النتائج غري املقصودة التي قد يسفر عنها التقييم . 

4. االستنتاجات:
• ايل أي مدي تحققت أهداف املرشوع؟ ¿

• أي جوانب املرشوع ) التخطيط – األدارة – املتابعة – التدريب –األنشطة امليدانية... ( متت بشكل جيد ,أي منها تحتاج ايل تطوير وتحسني. 

• هل تم استخدام موارد وامكانيات املرشوع البرشية واملادية بطريقة فعالة . 

• كيف تغري املرشوع مع الوقت؟ 

• ماذا ميكن توقعة عي املدى القصري والطويل ملستقبل املرشوع؟ 

• ماهي اآلثار أو التغيريات التي أحدثها املرشوع؟ 

5. المرفقات:
رسوم بيانية ، جداول ، إيضاحات، صور ، صور مستندات ، مناذج وأستامرات تقييم ......
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فريق مكتب تونس
منظمة البحث عن أرضية مشتركة:

مدير مكتب تونس: كارل فريدريك بول

مدير المشروع: وسام امليساوي

مساعد مدير المشروع: انس املاليك

منسقة التصميم الرصد والتقييم: سلمي طلحة جربيل

منسقو المشروع في تونس:

المنطقة أ: أسامة بونوح

المنطقة ب: ماهر الرقيق

المنطقة ج: وئام ماليك

المنطقة د: انيس الحبيب

المنطقة ح: نهلة القراطي

صمم الدليل من طرف شركة

COMMUNICAtION FOR DEVELOPMENt, C4D, tunisia

المشرف العام : الدكتور الصحبي بن نابلية

بمساعدة: عواطف املصمودي نابلية - امال الخرضاوي بن يوسف

التصحيح اللغوي: عبد الحفيظ حساينية

تصميم الجرافيك: امين حسني
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