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مقدمة

 .1مقدمة
هيدفهذاالدليلإىلمساعدةنشطاءاملجمتعاملدين -أفراداأومجاعات  -عىلترمجة
أنشطهتم وأفاكرمه إىل مشاريع والبحث هلا عن الدمع والمتويل الالزمني وذلك عرب
خطواتمعينةتساعدأحصاهباعىلختطيطمشاريعهموتنفيذها.
تتيحقراءةهذاالدليلعدةفوائد،نلخصهافمياييل :

• املسامهة يف خلق رؤية مشرتكة  :إنّ مناقشة القامئني عىل املرشوع فميا بيهنم
جلوانبهاملختلفةيساعدمهعىلوضعتصورمجايع وجتنبسوءالفهممستقب ً
ال.

• وضوحالتخطيطوكتابةاإلقرتاح :يساعدالتخطيطحبرصوتأنٍ عىلهسولةكتابة
اقرتاح املرشوعوتنفيذه .وإنّ الوقت املستمثر يفهذهاملرحلة ،بد ًءا بتوضيحفكرة
املرشوعإىلتعريفوحتديدالتفاصيلوصوالإىلاختاذالقرارات،أجدى لتجنب قضاء
الوقت مستقب ً
ختطيط.
	
العىلتصحيحاملرشوعيفحالالبدءدون
• تهسيلطلبالدمعاملادي :الرؤيةالواحضة،التخطيطاملتأين،واإلعداداجليدلنص
املرشوع يهسل حتديد اجلهات املاحنة وتقدمي طلب الدمع مهنم ،و إقناعهم جبدواه
وأمهيةدمعهم له.

حياولهذا الدليلتقدميأجوبةمعليةلستةأسئلةجوهريةتتبادرإىلذهنلكمنيبحث
عندمعلنشاطأوفكرةمرشوع،ويه :
•
•
•
•
•
•

ماهواملرشوعبالضبط ؟
كيفأخططلملرشوع ؟
كيفأكتباقرتاحاملرشوع ؟
كيفميكنينالبحثعنالمتويل ؟
ماالذيجيبأخذهيفاإلعتبارأثناءتنفيذاملرشوع ؟
ّ
عيلالقيامبهبعداإلنهتاءمناملرشوع ؟
ماالذي يتوجب

تنويه  :السبلاملب ّينةيفهذاالدليلليستحمددةبنوعمعنيمناملشاريع،بليهعامة،
معليةوبسيطة،تساعدعىلمتهيدالطريقلتحقيقاملشاريععىلأرضالواقععىلأمل
أنتسامهيفجعلهذاالعاملماكنًاأفضل.
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.2

ماهو «املرشوع » ؟

مرشوع هو سلسلة نشاطات تسىع لتحقيق أهداف معينة ومرغوبة ،يمت تنفيذها خالل
فرتة زمنّية حمددة ومضن إطار موازنة حم ّددة .وتمتزي املشاريع معومًا بثالث خصائص
أساسية ويه أهنا :
• تبدأ من مشلكة أو حاجة معينة ،يمت حتديدها مضن إطار منظم.
• تسىع لالستمثار األمثل لملوارد يف ظل وجود أهداف حمددة وندرة يف املوارد.
• تمتزي باخلصوصية ،فهي غالبا فريدة يف نوعها أو أهدافها اخلاصة.

ّ
متصلة ومتتابعة فميا بيهنا ،و ُتعرف هذه
تشك حلقات
ومي ّر املرشوع مبراحل خمتلفة،
ّ
احللقات بـ « دورة املرشوع » .» Project Cycle « :
وعىل الرمغ من اختالف اخلرباء عىل ممسيات وتصنيفات مراحل حياة املرشوع إال أن
امجليع يتفق عىل أن املرشوع مير مبجموعة من اخلطوات املتتابعة واملتسلسلة اليت تبدأ
من وجود حاجة ما وتنهتي بالتقيمي مرورًا مبجموعة من املراحل اليت تمتثل يف التحليل
والتخطيط والتنفيذ والتقيمي .وتتألف دورة املرشوع من املراحل التالية :
مرحلة التحليل

مرحلة التخطيط

املتابعة والتقيمي والتقومي يه معليات مسمترة
مرحلة المتابعة

مرحلة اإلجناز/التنفيذ

دورة املرشوع
3

مرحل ة التقيمي

ما هو « املرشوع » بالضبط ؟  /كيف أخطط لملرشوع ؟

.3

كيفأخططلملرشوع ؟

يعترب التخطيط لملرشوع أوىل مراحل املرشوع وأمهها ويتضمن التخطيط عدة
خطوات يه :

حتليلاحلاجة أواملشلكة :
املرشوع الناحجهوالذييبدأبتحديددقيقلملشالك .ويمتعاد ًةحتديداملشلكةاملراد
حتليلهابعدأنيمتالتعرفعىلاملشالكيفجممتعمعني،
وحتديد أولوياهتا بالنسبة لذلك املجمتع مضن إطار اخلربات واملوارد املتاحة للفريق
القامئ عىل املرشوع .وميكن اإلستفادة هنا من جشرة املشالك ،كأداة لتحليل املشلكة،
حيثتساعدعىلحتديدالعالقةبنياملسبباتواآلثارالنامجةعنمشلكةحموريةمعينة.
ويمت تطبيق هذه األداة من خالل اختيار مشلكة حمددة (جذع الجشرة)ورشح أسباب
املشلكة(جذورالجشرة)واآلثاراملرتتبةعلهيا (فروعالجشرة).
من املفيد التنويه هنا إىل رضورة إرشاك مجيع األفراد املعنيني بتلك احلاجة أو
املتأثرين بتلك املشلكة لضامن حتليل أفضل لملشلكة.
أنظراملثالاملرفق :
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جشرة حتليل املشلكة

اآلثـــــــــار

الهتميش االجمتا 
يع
واالقتصادي لملرأة

ارتفاع معدل الفقر يف املجمتع

ضعف املركز اإلجمتايع لملرأة

كرثة اإلنفاق عىل العالج

ضعف مسامهة املرأة
يف معلية التمنية

اخنفاض
 دخل األرسة

املشلكة احملورية

ارتفاع نسبة األمية
 يف املجمتع

اخنفاض الويع
التعليمي لدى
املجمتع

كرثة ترسب الفتيات
من املدارس

محتل املرأة ألعباء
كثرية مزنلية،
(تربية،ريع ...وغريها)
 وخاصة يف الريف

كرب جحم األرس ة
مي عىل
واقتصار التعل 
الصبيان

عدم وجود مدارس
 خاصة بالفتيات

ج املبك ر خاصة
الزوا 
 يف الريف

العادات والتقاليد

مي
غياب براجم تعل 
األرسة والرعاية
الصحية

األســـــبــــاب
5

سوء التغذية وتدهور احلالة الصحية
لألرسة وخاصة النساء

كيف أخطط لملرشوع ؟

صياغةأهدافاملرشوع :
األهداف معومًا يه سلسلة من اإلجنازات اليت نسىع لتحقيقها واليت تممص حلل
مشلكة/حاجةما.ويتألفاملرشوعمنهدفعامواحد (مانحمطإىلحتقيقهمستقب ً
ال)،
وهدفأوأهداففرعية (مانسىعإىلحتقيقهاآلن).ولتحديداألهدافميكننااإلستعانة
بجشرةاملشالكوحتويلهالجشرةأهداف،وذلكمنخاللحتويلاملشلكةاحملورية (اجلذع)
إىلهدفتمنويحموري (جذعجشرةاألهداف)وحتويلاملشالك (اجلذور)واألثارالسلبية
(الفروع) إىل أسباب ونتاجئ إجيابية مرغوبة .وبذلك تتحول جشرة املشلكة إىل جشرة
أهدافبالطريقةاملوحضةأدناه.ولكاماتضحتاألهدافلكامهسلتمعلية.تنفيذاخلطة
ومتابعهتا وتقيميها .ومن الرضوري اختيار األهداف يف ضوء خربات وموارد فريق
املرشوعمنجهة،وحاجاتورغباتاملجمتعاملسهتدفمنجهةثانية.
جيب أن تكون األهداف حمددة ،منطقية ،قابلة للقياس والتحقيق ،وحمددة بفرتة زمنية.
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جشرة األهداف

النتاجئ املطلوبة

حتسن دخل األرسة

حتسن احلالة املعيشية
لألرسة


يحص
حتسن الوضع ال
ىل
لملرأة وقلة االنفاق ع 
العالج

خلق فرص معل لملرأة

يم مرك ز املرأة
تنا 
يع والثقايف
االجمتا 

صغر جحم األرسة

كرثة عدد النساء
املتعملات

يف معلية
مسامه ة املرأ ة  
التمنية

اهلدف

اخنفاض نسبة األمي ة بني
النساء

ارتفاع ويع املجمتع
بأمهية تعلمي املرأة

الوسائل
وجود براجم نوعي ة
مكثفة حتثّ عىل التعلمي
وخاصة للنساء

7

يف
اخنفاض ح ّد ة الفق ر  
املجمتع

زياد ة إقبال املرأة عىل
التعلمي

اخنفاض ملحوظ يف
ترسب البنات من
املدارس

ىل املرأة
قلة األعبا ء ع 
ص التحاقها
وزيادة فر 
بالتعلمي

س خاص ة
بنا ء مدار 
بالنساء

ق تنظمي
ين طر 
تب 
ق فرص
األرس ة وخل 
مي بني
مساوا ة بالتعل 
اجلنسني

وجود السياسات
احلكومية الدامعة لتعلمي
املرأة

جم مكثف ة
وجود برا 
مي األرسة
ختص تنظ 

كيف أخطط لملرشوع ؟

حتديداسرتاتيجيةاملرشوع :
اإلسرتاتيجية يه خطة عامة حتدد القرارات واإلجراءات الواجب اتباعها للوصول إىل
اهلدفاحملدد.وتنبعأمهيةإختياراسرتاتيجيةاملرشوعمنرضورةالرتكزيعىلأحد
ً
إضافةإىلأناملرشوعمبواردهاحملدودةال
جوانباملشلكةاملراداملسامهةيفحلها،
يتحملاختاذالكثريمنالقراراتاخلاطئة.وسنحاولهناذكرعددمناخلطواتالبسيطة
اليتتسامهيفصياغةاسرتاتيجيةاملرشوعويه  :
•
•
•
•
•

حدداألهدافالعامةواخلاصةملرشوعك.
حددالفرصوالهتديداتاليتتواجهمرشوعك.
حددنقاطالضعفوالقوةداخلعنارصمرشوعك.
حدداخلياراتاملتاحةأمامكلتحقيقهذهاألهداف.
قارنبنيهذهاخلياراتالنتقاءأفضلاسرتاتيجيةممكنةلتحقيقاهلدف.

عند احلصول عىل اإلجابات املناسبة ميكننا أن نتأكد أن العمل مهنيج ومنطيق،
وسيسامهيفحلاملشلكةمنمنطلقاختصاصاجلهةاملن ّفذةلملرشوع،واعمتادًاعىل
املواردوالقدراتاملتاحة.

حتديدخمرجاتاملرشوع :
املخرجات يه اآلثار أو النتاجئ اليت يسىع املرشوع لتحقيقها ،مبا خيدم الفئة
املسهتدفة ويسامه يف حتقيق هدف املرشوع .ومن املهم هنا التشديد عىل أن يمت
حتديداملخرجاتبشلكتشاريكمعاجلهةاملسهتدفةوذلكمنخاللحتديداحلاجةأو
املشلكة ،واملتأثرين هبا ،وعددمه ،وتوقعاهتم .مكا جيب أن يأخذ بعني االعتبار املوارد
املتاحة وجهات الدمع املتوفرة ،األمر الذي يساعد عىل تصور األثار املمكن تطبيقها
للوصولإىلحتقيقحاجاتاملستفيدين،وبالتايلتوقعشلكاملخرجاتالالزمةللوصول
إىل حتقيق هدف املرشوع .

حتديدنشاطاتاملرشوع :
األنشطةيهالفعالياتالواجبتطبيقهاخاللفرتةاملرشوعلتحقيقخمرجحمدد.لكنال
توجدقاعدةثابتةحتددعددالنشاطاتاملطلوبةتنفيذهاللكخمرج،وإمنايرتبطذلكبأهداف
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املرشوع،والفئةاملسهتدفة،واملواردواخلرباتاملتوفرة،وفرتةاملرشوع.وبالتايلميكنأن
تممصعدةنشاطاتلتنفيذخمرجواحد،مكاميكنانيمتاالكتفاءبنشاطواحدللكخمرج.
ومنالرضوريعندتصممياألنشطةأنيمتتفصيلالفرتةالزمنيةالالزمةلتنفيذالنشاط،
واملوارد املطلوبة ،وماكن النشاط ،األخشاص املسهتدفني ومعايري انتقاهئم ،واألخشاص
املنفذين ومسؤولياهتم.

حتديدمؤرشاتاملرشوع :
املؤرشات يه عنارص ميكن االستعانة هبا للتحقق من مدى تطبيق أنشطة املرشوع.
ويشرتطفهياأنتكون  :
• مرتبطةبأهدافوأنشطةاملرشوع.
• عىلشلكبياناتمكيةقابلةللقياسواملالحظة.
وهناكنوعانمناملؤرشات :

ّ
مؤشاتنوع ّية :وهوالذيميكنقياسهباملالحظةأواملشاهدةمثال (إنمالحظةازدياد
•
عدداملشاركنييفالصفيعتربمؤرشنويعلقياسحتسنمستوىتالميذصفما).

ّ
مؤشات ّ
مكية :وهوالذيميكنقياسهباألرقامجبداولأوأدواتقياسعمل ّية (إن
•
ارتفاع مع ّدل العالمات يعترب مؤرشا نوعيا لقياس حتسن مستوى تالميذ صف ما
وذلكمبقارنةمعدلعالماهتمقبلوبعدالتدخل).
يقولاملهامتاغاندي  « :ماتقومونبهلصاحليبدوين،تقومونبهضدي »
لكام اكنت املؤرشات دقيقة وقابلة للقياس والتحقق لكام سامه ذلك يف تهسيل
متابعةاملرشوع وبالتايل تقميه وتقوميه.

بناء اإلطار املنطيق :

اإلطار املنطيق هو منظومة تساعدنا عىل تنظمي أفاكرنا وعرضها بطريقة سببية وواحضة
لتحديداملخاطراملمكنةووضعمؤرشاتالتقيمي.و ُيعمتداإلطاراملنطيقمنقبلمعظماملاحنني
لكونه وسيلة هسلة لرشح املرشوع بطريقة دقيقة وشاملة .وميكن تشبيه مصفوفة اإلطار
املنطيقبالدومينوفلكمرحلةتعمتدعىلاملرحلةاليتقبلهاوتسامهيفحتقيقاملرحلةالتالية
هلا.فالميكناالنتقالمنمرحلةإىلأخرىبدونحتققاألوىلوإالسيكونمصرياملرشوع
الفشل،أيأنسقوطجحرمنهذاالدومينوسيؤديإىلسقوطاملصفوفةبالاكمل.
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وتكون املنظومة عىل النحو التايل :
ع
لاملرشو 
قمع 
منط 

املؤرشات املوضوعية

التدخالت Intervention/للتحقق من اإلجناز

مصادر ووسائل
التحقق

الفرض ّيات واملخاطر

اهلدف العام

مايسىعاملرشوع
لتحقيقهمستقب ً
ال

كيفنقيسدرجة
إجنازاألهداف ؟

أينحتصلعىل
املعطياتالرضورية
لتقيمياملرشوع ؟

ذكرالعوامل اخلارجية
اليتقدتؤ ّثرعىل
ّ
اخلطة
تنفيذوجناح

هدفاملرشوع

مايسىعاملرشوع
لتحقيقهحاليًا

كيفنقيسدرجة
إجنازاألهداف ؟

أينحتصلعىل
املعطياتالرضورية
لتقيمياملرشوع ؟

ذكرالعوامل اخلارجية
اليتقدتؤ ّثرعىل
ّ
اخلطة
تنفيذوجناح

مايهالنتاجئاململوسة
كيفنقيسدرجة
املخرجاتاملتوقعة املطلوبةلتحقيقهدف
إجنازاملخرجات ؟
املرشوع ؟

أينحتصلعىل
املعطياتالرضورية
لتقيمياملرشوع ؟

ذكرالعوامل اخلارجية
اليتقدتؤ ّثرعىل
ّ
اخلطة
تنفيذوجناح

املواردالبرشية
مايهاألنشطة
املطلوبةلتحقيقالنتاجئ واملاديةالرضورية
لتحقيقالنشاطات
املرج ّوة ؟

مالكفةاملرشوع ؟

ماالرشوط/الظروف
احملددةقبلالرشوع
ّ
باخلطة ؟

األنشطة

مايهالعوامل
املطلوبتوفرهاقبل
البدء باملرشوع ؟

ويرشحاملثالالتايلكيفيةقراءةاملصفوفةاملنطقيةلملرشوع(الدومينو):

• ارتفاعويعاملجمتعبأمهيةتعلمياملرأة
• وجودبراجمنوعيةمكثفةحتثعىلالتعلميوخاصةللنساء
مياملرأة
• وجودالسياساتاحلكوميةالدامعةلتعل 

املسامهةبتحسنياملستوىالتعليميلتالميذاملرحلةاالبتدائيةيفقرية x
منطق معل التدخل/املرشوع

تأهيل أهايل التالمي ذ ملساعد ة أبناهئم يف واجباهتم املزنلية
حمو أمية أهايل التالميذ
إقامة دورات حمو أمية وتوعية
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مثال معيل عن منظومة اإلطار املنطيق
ع
لاملرشو 
قمع 
منط 

املؤرشات املوضوعية

التدخالت Intervention/للتحقق من اإلجناز

اهلدف العام

املسامهةبتحسني
املستوىالتعليمي
لتالميذاملرحلة
االبتدائية يفقريةx

هدفاملرشوع

تأهيلأهايلتالميذ
املرحلةاالبتدائيةيف
قريةxملساعدة
أبناهئميفواجباهتم
املزنلية

حتسننتاجئ تالميذ
املرحلةاالبتدائية يف
قريةx
جناحمجيع تالميذ
املرحلةاالبتدائية يف
قريةxيفصفوفهم
املدرسية

مصادر ووسائل
التحقق

الفرض ّيات واملخاطر

احلصولعىلدمع
الجسالتاملدرسية
مقابلةمعيملاملرحلة وزارةالرتبيةلملرشوع
االبتدائية يفقريةx
استبيانسابقوالحق
عنمدىمساعدة
أهايلالتالميذ
ألبناهئميفواجباهتم
املزنلية

استخداماألهايل
لملهاراتاليت
تعملوهاملساعدة
أبناهئم

املخرجاتاملتوقعة

حموأميةعددمن
أهايلتالميذاملرحلة
االبتدائيةيفقريةx

حموأمية %70من
أهايلالتالميذالذين
تجسلوايفدورات
حمواالمية

جسالتدوراتحمو
األمية

رغبةاألهايلحبضور
الدورات

األنشطة

إقامةدوراتحمو
أميةألهايلتالميذ
املرحلةاالبتدائية يف
قرية x
توعيةاألهايلبأمهية
مساعدةالتالميذيف
واجباهتماملزنلية
وتزويدمهباملهارات
الالزمة

إقامةمسحلتحديد
املستوىالتعليمي
ألهايلالتالميذ
ومستوىمساعدهتم
ألبناهئميفواجباهتم
املزنلية
تجسيلاألهايل
األمينييفدورات
حمواألمية
تنظميأهايلالتالميذ
يفصفوفوإعالن
جداولالدورات
وتوارخيها
إقامةعدد xمن
دوراتحمواألمية
ملدة xمناألهش ر

حتديداللكفةللك
نشاطمناالنشطة
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زيادةمساعدةأهايل
التالميذألبناهئميف
واجباهتماملزنلية

بنسبة %50

االلزتامحبضور
الدورات +وجود
اكدرتعليميمؤهل +
توفرمادةجذابة

كيف أخطط لملرشوع ؟

إقامةعدد xمن
دوراتالتوعية ملدة
xمناألهش ر
إقامةاستبيانالحق
لقياسمستوى
مساعدةاالهايل
ألبناهئميفواجباهتم
املزنلية
ومقابلةاملعملني
تفحصالجسالت
املدرسيةوجسالت
الدوراتومقابلة
املعملني
تقيمياملرشوعوتقدمي
التقارير
توفراستقرارأمين،
تأمنيمتويل،وجوداكدر

حتدي د املوازن ة :

املوازنة يه خطة مالية تزودنا باملعلومات عن لكفة تنفيذ مرشوع معني للتأكد من أ 
ن
املوارد تستخدم بكفاءة .مكا تستخدم املوازنة كأداة للتخطيط واملتابعة والتقيمي والرقابة.
وعند كتابة املوازنة جيب مراعاة النقاط التالية :
•
•
•
•
•

ح املرشوع 
جيب كتابة املوازنة بعد كتابة مقرت 
جيب أن ُ تعمتد أرقام لكف دقيقة وحقيقية
جيب أن ترتبط املزيانية بفرتة زمنية حمددة
مخض باللكفة

توقع هامش احمتاالت تأخري أو ت
تبيان مصادر المتويل لملوازنة 

وينصحعاد ًةبتعينيخشصواحدمسؤولعناملوازنةلضامنمتابعةرصفاملبالغيف
الوقت احملدد والتأكد من توثيق مجيع املبالغ املرصوفة وفقًا لرشوط اجلهات املاحنة.
ويمتعاد ًةاطالعاجلهاتاملاحنةعىلكيفيةرصفاملبالغ.
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اللكفة

الرمز

تفاصيل خط املزيان ّية

المكية

املدة
ّ

الوحدة

أ

يه
فاملبارش ة  :
املصاري 
ىل
فمبارش ةع 
يتترص 
ال 
الفئةاملسهتدفةمثالً  :مد ّربني

(العدد(

م ّدةالتدريب

أتعاب باليوم

= امل ّدة* 
الوحدة

ّ
املوظف
معاش
ّ
املوظفني
م ّدةمعل
بالهشر

= امل ّدة*
الوحدة

ب
ج

املصاريفالدامعة :يه
املصاريفاليتتوضعلتحقيق
ّ
املرشوعمث ً
املوظفني
ال :

املصاريفاإلدار ّيةمثلعامل
التنظيف
املبلغاملطلوب

د

عامة%5
مصاريف ّ

(مناملبلغاملطلوب)

املجموعاللكي

(العدد(
(العدد(

م ّدةمعل

لكفة

االمجال ّي ة/العملة

= امل ّدة* 
الوحدة
املجموع
املجموع
املجموع

إرسال تقارير مالية بشلك منتظم .وتتكون هذه التقارير املالية من جدول مشابه
جلدول املزيانية تذكر فيه املبالغ اليت مت رصفها خالل فرتة التقرير واملبالغ اليت مل
ترصف بعد .وجيب إرفاق التقارير املالية بوثائق تثبت املصاريف (عروض أسعار،
فواتري،وصوالت،صورشياكت ) ...وجيبأنتكونلكالوثائقاملال ّيةمو ّقعةمن األطراف
املعنية .وعىل الرمغ من اختالف رشوط ومعايري اجلهات املاحنة بالنسبة لكيفية إدارة
أموالاملزيانيةإالأنهنالكعددمناملعلوماتاليتجيبأخذهابعنياالعتبارأمهها :
•
•
•
•
•
•
•
•
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عد م اخلرو ج عن خطة املزيان ّية املوافق علهيا قبل احلصو ل عىل املوافقة
املسبقة من املاحنني .
ال ميكن احملاسبة عىل ما مل يرصف ،أو احملاسبة م ّرتني من مصدرين خمتلفني
)جهات ممولة( عىل فاتورة واحدة.
عند تقدمي املرشوع ألكرث من جهة ال بد من إخبار مجيع اجلهات باألمر لملحافظة
عىل الشفاف ّية واملصداق ّية.
املخصصني هلا.
خي
 أن ُ ترصف األموال يف املاكن والتار 
ّ
يغط حاجات املرشوع.
املبلغ املتبيق من املزيانية ّ 
يبي التقرير املايل أن اخليارات الرشائ ّية اكنت صائبة.
من املهم أن ّ 
جيب احلصول عىل ثالثة عروض مال ّية ( )Quotationsلملشرتيات واملقارنة بيهن ا
إلختيار أفضلها.
جيب إحضار فواتري بلك املبالغ املدفوعة.

كيف أكتب اقرتاح املرشوع ؟

.4

كيفأكتباقرتاحاملرشوع ؟

عنواناملرشوع  :
جيبأني كونالعنوانواحضا،هسلاحلفظ،قصريا،م ّعربا
إمسوتفاصيلاجلهةاملقدمةعىلاملرشوع  :
جيبذكرإمساجلهةاملقدمةعىلاملرشوعوإمسالخشصاملسؤولعنالتواصلفهيا،باإلضافةإىل
العنوانوالربيدااللكرتوينورمقاهلاتفمعالرمزالدويل.ويفحالالتقدميجلهةماحنةألولمرة
جيبإرسالمرفقخاصعناجلهةاملقدمة،أهدافها،جماالتاهمتامها،ونبذةعنمشاريعأو
نشاطاتسابقةن ّفذهتا.
نوعاملرشوع :
عىلسبيلاملثالمؤمتر،تدريب،مرشوعإمنايئ،كتابإخل.
املزيانية  :
كتابةاملبلغاإلمجايلللكفةاملرشوعبالدوالراألمرييكأواليورووذلكحسباجلهةاملاحنة.
املبلغاملطلوبمناجلهةاملقدمهلا  :
ويكونعاد َةإمابالدوالراالمرييكأواليورووذلكحسباجلهةاملاحنة.
املدةالزمنيةلملرشوع  :
مبايفذلكالفرتةالالزمةلكتابةوإرسالالتقريرالهنايئ.
املنطقة اجلغرافية لملرشوع  :
البلد ،املدينة ،املنطقة اجلغرافية.
	- 1معلوماتعنخلفيةاملرشوع  :
•رشحاملشلكةوتقديراحلاجات،ويمتذلكمنخاللمعلوماتيمتمجعهامنأرضالواقع.ومن
املفيدهناذكركيفسيساعداملرشوعيفإحداثالتغيري.
•رشحالبيئةاحمليطة :أياخللف ّيةاليتأوحتباملشلكةوأسباباختياراملشلكةويمتذلكمن
خاللمعرفةفريقاملرشوعباملنطقةومبنيعملفهيا.
	- 2أهدافاملرشوع  :
•ذكراهلدفالعام :مانحمطإىلحتقيقهمستقب ً
ال.
•ذكرهدف/أهدافاملرشوع :مانسىعإىلحتقيقهاآلن.
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 - 3الفئةاملسهتدفة :
•جيبذكرخصائصاملجموعةاملسهتدفةبش ٍ
لكمبارش (كوضعهماالجمتايعوالتعليمي،والعمر
إخل).ومعايرياختياراملجموعةاملسهتدفة (الرشوطالواجبتوفرهاباالفرادليمتاختيارمه) .
•جيبذكرالفئةاملسهتدفةبشلكغريمبارشواليتستستفيدمننتاجئاملرشوع (مثاليفحال
إقامةورشةتدريبية،الفئةاملبارشةيهاملتدربنيأماالفئةغرياملبارشةفهممجيعمناستفادمن
التدريببشلكأوبآخرمندونأنحيرضهمنخاللقراءةموادالتدريب).
 - 4خمرجاتاملرشوع :
•حتديداملخرجاتالرئيسيةاملتوقعةمناملرشوع.
•وصفالكيفيةاليتسيمتهبانرشهذهاملخرجاتأواستخدامهامنقبلالفائتاملسهتدفة
املبارشةوغرياملبارشةيفحالاكنتاملخرجاتعينية (كتب،دليلتدرييباخل).
 - 5خطةالتنفيذ :
•رشحتفصييلللكيفيةاليتسيمتمنخالهلاتنفيذاملرشوع.
•رشحتفصييلللنشاطاتوتارخيتنفيذها.
 - 6فريقاملرشوعومهامه :كتابةالوصفالوظييفواملؤهالتواملهامللكالعاملنيباملرشوع.
 - 7اتفاقياتتعاون :ذكرفمياإذااكنهناكاتفاقياتتعاونمعجهاتأومنمظاتيف
تطبيقاملرشوعأولتسلميهجلهاتأخرىبعدفرتةاملرشوع.
 - 8اجلدولالزمين :جدولجبميعنشاطاتوفعالياتاملرشوعمعتارخيتنفيذها.
 - 9املؤرشات :املعايرياليتميكنعىلأساهساقياسمدىجناحاملرشوعيفحتقيقأهدافه.
 - 10معلوماتإضافية :ذكرمعلوماتمفيدةمليمتذكرهاسابقًايفحالوجودها.
 - 11املوازنة:جدوليوحضاملوازنةالالزمةخاللمدةلملرشوع.
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كيف ميكنين البحث عن المتويل ؟

.5

كيفميكنينالبحثعنالمتويل ؟

ً
بدايةتوضيحأنمعليةالمتويلغريالرحبية،يهمعليةتبادلبنيماحنوممت ّول
مناملفيد
يريدان إحداث فرق إجيايب يف املجمتع املسهتدف .مبعىن أهنا معلية تشاركية وحاجة
متبادلةلدىاجلهتني،فمكاانطالبالمتويليسىعجاهدًاللحصولعىلجهةماحنةفإن
اجلهاتاملاحنةتبذلجهدًاليسبالقليللمتويلمشاريعقادرةعىلإحداثتغريإجيايب.
إنّ معليةالبحثعنالمتويلتمتعاد ًةمنخاللالتعرفعىلاجلهاتاملاحنة (أهدافها،
اسرتاتيجيهتا ،نوع ّية املشاريع اليت مت ّوهلا ،اجلهة التابعة هلا ،رشوط المتويل ،جحم
املبالغاملقدمة،توارخيالتقدميللمتويل)،مثبعدذلكيمتحتديداجلهاتاملاحنةاحملمتلة
اليت يقع املرشوع مضن دائرة اهمتامها وتتوافق أهدافها وقميها مع القامئني عىل
املرشوع.بعدذلكيمتالتواصلمعهذهاجلهات (هاتف،بريدالكرتوين،بشلكخشيص)
من أجل التعريف باجلهة القامئة عىل املرشوع و تقدمي ّ
ملخص عن املرشوع (ملخص
قصريملقرتحاملرشوعيرتاوحعاد ًةبنيصفحةوثالثصفحاتواليتضمنالتفاصيلبل
األفاكروالعناوينالرئيسيةلملرشوع)ّ .
مثإنأعىطاملم ّولاملوافقةاملبدئ ّية،يمتإرسال
مقرتحاملرشوعالاكملإليهويمتحتديدموعداجمتاعملناقشةالتفاصيل.
إن طلب المتويل يه معلية استمثارية تتعدى حلظية المتويل احلالية ،هبدف بناء عالقة
طويلةاألمدمعاملمولني وهو أم ٌر حيتاج إىلجهدووقتليسبالقليل.حبيثيكوناهلدف
يف الهناية هو النجاح يف بناء شبكة من املمولني تتألف مبعمظها من ممولني دامعني
يقدمونمنحاصغريةعىلأسسثابتةومسمترة،وتعمتدعىلممولنيأساسينييقدمون
منحاكبريةبشلكدوريمتكرر.
البدمنالتنويههناإىلأنهال توجدطريقةثابتةأووصفةحسريةإلقناعاملاحننيبمتويل
املرشوعاملقدم.لكنمايساعدعىلذلكهوالرتكزيعىلكتابةاملرشوعبطريقةمنطقية
وتقدميهبطريقةمناسبةوإبداءقدرمناملرونةواالبداع.ومعومًاتأخذمعليةطلبالمتويل
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الكثريمناجلهدوالوقتقبلأنتمتاملوافقةعىلالمتويل.مكاأناملرشوعميكنأنيرفض
رمغاستمكالاملرشوعمجليعالرشوطاملطلوبةمنقبلاملاحننياحملمتلنيأليسبباكن.
مناملفيديفحالرفضمتويلاملرشوعمنجهةماالسؤالعنسببالرفضوذلكمن
أجلتطويره،لكندونإحلاحيفحالرفضاملاحنإعطاءالسبب.ومناملفيدابقاءعالقة
جيدةمعمجيعاملاحننيوحضورفعالياهتموأنشطهتموالتعاملمعهمكرشاكءمستقبليني.
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ماالذيجيبأخذهيف
االعتباراثناءتنفيذاملرشوع ؟

املخططالتنفيذي :
إنطريقةتنفيذاملرشوعيهاملفصلاحلامسيفجناحاملرشوعأوفشله.ومرحلةتنفيذ
املرشوع تعمتد بشلك كبري عىل مرحلة التخطيط ،ولذلك البد عند البدء بتنفيذ املرشوع
منااللزتامباملخططالتنفيذيالذيحيتويعاد ًةماييل :
•

•
•
•
•
•

التحضـــراتالـــيتـــمقبـــلالبـــدءباملـــروعمـــنتوظيـــفوحتضـــراملـــواد
الالزمة وأماكنالنشاطات.
تفصيلاخلطواتاليتجيباتباعهاعندالتنفيذ.
حتديدتسلسلالنشاطاتمعتوارخيتنفيذها.
حتديدمناملسؤول/امل ّ
لك فعنلكنشاط.
حتديداملواردواملدخالتاليتحيتاجهااملرشوع.
حتديدتوارخيالتقيميواملتابعةوكتابةالتقارير.

مفصل وواحض مجليع أنشطة وفعاليات
وجيب اإلستعانة عند التنفيذ جبدول زمين
ّ
املرشوع،األمرالذييهسلمعلياتالتنفيذ،التقيمي،والتقومي.
وحدة زمنية /
النشاطات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

املهمة1مثال ً:
ّ
التوظيفواملشرتيات
املهمة 2مث ً
ال :
ّ
حتضريللنشاطات
املهمة3مث ً
ال :
ّ
تنفيذالنشاطات
إغالقاملرشوع
وإعدادالتقارير
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ع:
متابع ةاملرشو 
املتابعة يه معلية مسمترة للتأكد من أن مجيع نشاطات وأمعال املرشوع تسري حس 
ب
اخلطة املوضوعة وحتقق األهداف املرجوة .ويمت ذلك من خالل حرص املوارد ومقارنهتا
بالغاياتواملخرجاتاملتوقعة،باإلضافةإىلمتابعةسريالنشاطاتمضناجلدولالزمين
مي خط ة املرشوع وفق المنوذج :
هلا .وجيب أن تممص املتابعة مع بدء تصم 
فائت املتابعة
واملعلومات

ماذا نتابع

من جيمع
املعلومات

من يستخدم
املعلومات

كيف نستخدم
املعلومات

ت املمكن
القرارا 
 اختاذها

مالحظات

اهلدف/املخرجات
خطة النشاطات
التاكليف
العاملني
يف املرشوع
املواد واملصادر
النتاجئ

التقيمياملرحيلوالتقومي :
جيب أن يرتافق تنفيذ املرشوع مع معلييت التقيمي املرحيل والتقومي .ويمت عاد ًة التقيمي
املرحيلمنخاللاإلعمتادعىلمؤرشاتاملرشوعاحملددةمسبقًاواملذكورةيفمصفوفة
اإلطاراملنطيق .مكايساعدالتقيمياملوضويععىلاإلستدراكاملبكرلملشالكواألخطاء
وبالتايلتقوميهامنخاللإختاذقراراتمناسبةللتطويروالتعديليفحالوجودخللمعني
يفأيمرحلةمنمراحلاملرشوع.
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ب القيا م ب ه
ي جي 
ما الذ 
ن املرشوع ؟
بع د االنهتا ء م 

مي :
التقي 
عند انهتاء املرشوع البد للقامئني هيلع من إجراء تقيمي هنايئ للتأكد من أن هذا العمل قد
حقق األهداف اليت بين ونفذ من أجلها.
بشلك عام البد أن تتصف معليات التقيمي الهنايئ بعدد من اخلصائص ،اكملوضوعية
والمشول ،وبغري ذلك ال نستطيع إعطاء التقيمي املصداقية الالزمة لقبول نتاجئه وإثبات
جدوى وجناح ذلك املرشوع .ويستخدم التقيمي الهنايئ لبيان مدى فعالية وكفاءة املرشوع
من خالل التأكد من األمور التالية :
•  حتقيق الغايات واألهداف
•  التأكد من املخرجات
•  التأكد من اجيابية اآلثار املرتتبة عىل املرشوع

لكن غالبًا ما تركز معليات التقيمي عىل النقطتني األوىل والثانية ،وتغفل النقطة الثالثة
ويه قياس اآلثار السلبية و/أو االجيابية املرتتبة عىل ذلك املرشوع ،حيث أنه اليمت
االعرتاف جبدوى املشاريع ما مل حتقق آثارا إجيابية تنعكس عىل الفائت املسهتدفة
وتضمن بشلك ما استدامة تلك املشاريع .وختتلف اجلهات املاحنة بالطريقة اليت تقيمي
هبا املشاريع )مقابالت ،مالحظة ،استبيانات ،اختبارات اخل )لكن التقيمي عاد ً ة يعمتد عىل
عدد من املعايري اجلوهرية أمهها:

• الكفاءة : Efficiency/يه القدرة عىل احلصول عىل أعىل استفادة من املدخالت
املستخدمة يف املرشوع.

• الفعال ّية : Effectivenes/مدى حتقيق املرشوع ألهدافه.
ّ
خمططًاهلاأمالوإن
• األثر : Impact/يهالتغيرياتاليتح ّققهااملرشوع،إناكن
اكنتسلب ّيةأوإجياب ّية،وإناكنتمستدامةأوآن ّية.
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	املالءمة : Relevance/يه مدى مناسبة املرشوع ألولويات واحتياجات وتوجهات
•
لك من الفئة املسهتدفة واجلهة املاحن ة واهليئ ة املنفذة.
جئ املرشوع وآثاره بعد انهتائه .
	االستدامة : Sustainability/يه إسمتراري ة نتا 
•

إنالتقيمياملسمترلملرشوعيهسلمعليةالتقيميالهنايئويساعديفالكشفاملبكرعن
ن املرشوع .
املشالك وبالتايل تفادهيا لتحقيق أكرب فائد ة ممكن ة م 

التقارير :
ت
ت واإلخفاقا 
ت العمل ،وتجسي ل النجاحا 
ق جمريا 
يه أدا ة مهمة لملتابعة ،وتوثي 
التقاري ر  
متمعليةاملتابعة.
نت 
نأ 
نالتقاري ر الميك 
ندو 
نإعادةالنظ رفهيا .مف 
يت الب ّدم 
واألمو رالعالقةال 
أجزاءالتقارير :
• جيبأنتكونالتقاريرواحضةهسلةالفهموالقراءة.وميكنأنيكونللكجهة
ماحنةمنوذجخاصبالتقارير.فمياييلالعنارصالثابتةالرضوريةللكتقرير :
املقدمة/املدخل  :تضممتهيدلملوضوعالرئييسالذيسيتناولهالتقرير :
•فقرةحولأمهيةاملرشوعالذييتناولهالتقرير.
•خلفيةعنالتقرير :كيف ّ
متإعداده،منالذي أع ّده،اهلدفمنإعداده.
•املهنجيةاليت استخدمتيفكتابةالتقرير.
جسمالتقرير (احملتوىالرئييس) :
•جيب استخدام عناوين رئيسية وأخرى فرعية لضامن الوضوح.
ن وعد د احلضو ر )مع جداول
خي واالماك 
مت تنفيذها  :بالتوار 
يت  ّ 
•األنشط ة ال 
املواقيت).
مت تنفيذها ،مع التعليل ) :الصعوبات والتح ّديات).
•األنشطة اليت مل ي ّ 
•وصف الفائت املسهتدفة.
مت حتقيقها.
•رشح األهداف اليت  ّ 
مت حتقيقها ،وتعليل ) :العوائق).
•رشح األهداف اليت مل ي ّ 
•األخشاص أو اجلهات اليت نف ّذت األنشطة.
•املخرجات الرئيسية.
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امللفاتامللحقةبالتقرير :
•
ص َور،جداولاحلضور،فيديوهات،
ُ
ملصقات،أينوعمنأنواع
املنتجاتاليتتنتجعناملرشوع.

ماالذيجيبالقيامبهبعداالنهتاءمناملرشوع ؟

اخلالصةواالستنتاجات :
•حتليلالنتاجئمنحيثاألثرالذيتركته.
•بعضالهشاداتوقصصالنجاحات.
•املع ّوقاتاليتاعرتضتتنفيذاملرشوعواقرتاحكيف ّيةمواجههتا.
ومفصلةوواقعيةوميكنتطبيقها
التوصيات  :جيبأنتكونالتوصياتواحضة
ّ
•التوصياتاملستقبلية.
•األهدافاملستقبليةاليتالبدمنالرتكزيعلهيا.
•خطوطعريضةللخطةالقادمة.
ن كتاب ة األجزا ء األربعة
ض كتابت ه بع د اإلنهتا ء م 
ن املفرت 
ي  :م 
ص التنفيذ 
امللخ 
ىل أساس ه تقر ر قراء ة التقري ر اكم ً
ال،
يف بقراءته  ،أ و ع 
ت تكت 
ن اجلها 
السابقة .العدي د م 
يف التقري ر الاكم ل وه و يتناو ل م ا ييل:
ق م ا ور د  
لك دقي 
ص بش 
ن يلخّ 
ب أ 
لذ ا جي 
•اهلدف من التقرير بوضوح.
•ملخص لملهنجية اليت استخدمت يف كتابة التقرير ومن قام بإعداده،
والفرتة الزمنية اليت يغطهيا.
•ملخص ألمه النتاجئ ،وألمه التوصيات.
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