
املنظ�ت والدورات

كتيب

 تشكل منظ�ت املجتمع املد
 جزًءا أساسيًا
 من مجتمع تعددي نشط. تعترب مجموعة
والدعوة اإلدارة  يف  املهارات  من   قوية 
املجتمع ملنظ�ت  حيويًا  أمرًا   والتواصل 
املجتمع يف  بواجبها  الكامل  للوفاء   
 املد
 الذي توجد فيه ، وإنشاء الهياكل املؤسسية
.، وتطوير بيئة عمل مواتية ملجتمعاتها
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مقدمة
 في الوقت الحاضر ، يمكن فهم منظمات

 المجتمع المدني على أنها »القطاع الثالث« من
 المجتمع ، المتميز عن الحكومة و الشركات بما

. في ذلك االسرة و المجال الخاص

 تلعب منظمات المجتمع المدني دوًرا مهًما في
 تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في البلدان
 النامية من خالل المساهمة في زيادة النقاش
 العام حول القضايا المتعلقة بصياغة وتنفيذ

 الميزانيات الحكومية وكذلك في دعم المزيد من الشفافية في اإليرادات العامة. إنهم
 يراقبون السياسات واإلجراءات الحكومية ويحاسبون الحكومة. يشاركون في الدعوة

 ويقدمون سياسات بديلة للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات األخرى. إنهم يرفعون
 الوعي بالقضايا االجتماعية ويدعون إلى التغيير ، ويمّكنون المجتمعات المحلية من

 تطوير برامج جديدة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع
 المدني تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تقديم الخدمات وفي صنع القرار

.السياسي

 يقوم المجتمع المدني بإعداد الناس للمشاركة في عمل الدولة ، وبالتالي ، فإنه يوفر
 قاعدة صلبة للمواطنة. يمكن وصف المجتمع المدني بأنه شيء خاص يتناقض مع

.الدولة وكشيء عام عندما يتناقض مع األسرة

 يلعب المجتمع المدني بشكل متزايد دوًرا رئيسيًا في الساحة السياسية في البلدان
 األوروبية ودول البحر المتوسط - من تعزيز السياسات البيئية والتنمية المستدامة ،

 إلى منع النزاعات وبناء السالم. يجب أن تدعم منظمات المجتمع المدني هذه في بناء
.القدرات

 منظمة اناليند هي منظمة دولية تعمل من البحر االبيض المتوسط لتعزز الحوار بين
 الثقافات و المجتمع المدني في مواجهة تزايد انعدام الثقة و االستقطاب . مؤسسة انا
 ليند موجودة لبناء مجتمعات اكثر شمولية و تعاطفا و مرونة لمحاربة تزايد اتعدام

 الثقة و االستقطاب. تضم منظمة اناليند 42 دولة و ما يزيد عن 4500 عضو و هي
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..جزءا من منظمات االمم المتحدة
 يهدف المشروع الموضوع إلى مساعدة منظمات المجتمع المدني في بلدان مؤسسة
 آسيا والمحيط الهادئ على تطوير القدرات اإلدارية ، فهم بحاجة إلى تعظيم تأثيرهم
 اإليجابي لتحسين مهارات الحفظ لإلدارة. الهدف العام للمشروع هو تعزيز قدرات

 منظمات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية النشطة في السياسات وعمليات صنع
.القرار من خالل منظمات المجتمع المدني والمساهمة في تطوير القطاع الثالث

نأمل أن تكون هذه الدورات مفيدة لمنظمات المجتمع المدني
الدكتور نجدت ساجالم

 د. نجدت ساالم
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المحتويات

حول المشاريع

4 ةحفص
 قيرف

عورشملا

6 ةحفص

شركاء

7 ةحفص
الدورات

20 ةحفص
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 تشكل منظمات المجتمع المدني جزًءا أساسيًا من مجتمع تعددي نشط. تعتبر مجموعة
 قوية من المهارات في اإلدارة والدعوة والتواصل أمًرا حيويًا لمنظمات المجتمع

 المدني للوفاء الكامل بواجبها في المجتمع الذي توجد فيه ، وإنشاء الهياكل المؤسسية
.، وتطوير بيئة عمل مواتية لمجتمعاتها

:من خالل هذا المشروع نهدف إلى
تعزيز الحوار بين الثقافات وتعزيز قيمة التنوع الثقافي

التحقق من الثراء الثقافي للمجتمعات
معالجة التحديات االجتماعية والثقافية الرئيسية

 تسهيل الوصول وتبادل الموارد والكفاءات والخبرات بين الثقافات عبر منطقة اليورو
والبحر األبيض المتوسط ، من خالل تعددية المجتمع المدني

تعزيز تأثير المشاريع األورومتوسطية من خالل قنوات مختلفة
.تمكين أعضاء شبكة ألف

:األنشطة الرئيسية هي
 تطوير 5 دورات على منصة عبر اإلنترنت لتبادل المعرفة الفنية والمواد التعليمية

والتدريبية في إدارة منظمات المجتمع المدني في 5 مواضيع فرعية و 5 لغات
.)تنفيذ منصة التعلم اإللكتروني )نظام إدارة التعلم

 تدريب على التعلم اإللكتروني يقدمه 7 مرشدين لتدريب 15 مشارًكا من كل دولة
معنية

 تنفيذ 5 دورات مختلفة على اإلنترنت ، مواضيع فرعية لمجاالت اإلدارة واالتصال
.والدعوة

.نشر إنجازات المشروع
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 6. دول مشاركة في الشراكة لمدة 11 شهًرا ، اجتماعات افتراضية باإلضافة إلى 2
.شخصيًا. يتم تحديد المجموعة المستهدفة من قبل موظفي المنظمات المعنية

الهدف من المشروع
 تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني للمشاركة

 الديمقراطية النشطة في عمليات صنع القرار
 والسياسات من خالل أكاديمية منظمات المجتمع المدني

 عبر اإلنترنت. المساهمة في تطوير القطاع الثالث وتعزيز
 المشاركة المدنية لتطوير مجتمع ديمقراطي نشط وحيوي ،

 حيث يتم تجهيز وتمكين المواطنين ، المدركين
 إلمكانياتهم وأهمية دورهم ، للمشاركة في العمليات

 الديمقراطية ، حسب الضرورة تكملة تحسين
 ممارسة الحوكمة الشاملة المفيد

نوع النشاط
 ورش عمل ، دورة تدريبية ، ندوة
 ، بحث ، دورات تفاعلية للتعلم

اإللكتروني
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فريق
المشروع 

مالاس تدجن .د
) ريدملا )

ناكاج نانس
) عورشملا قسنم )

يجشاتزاملي موجيب
) عورشم دعاسم )

 ونوميس وبوكاج
)عورشملا قسنم)

كيدس انيباس
)عورشم دعاسم )

ناهروا هللا دبع
) دشرم )
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:منظمة رائدة

Association of Civil Society and
Development Institute (ACSDI)

 :سنة التأسيس
2005 

الممثل القانوني
نجدت سقالم

necdet.saglam1@gmail.com

:اسم المرشد واالتصال به
عبدهللا أورهان

orhanabdullah23@gmail.com

 تم إنشاء الرابطة لتطوير المجتمع المدني ، وتنمية المجتمع في التنمية
 االجتماعية والثقافية والصحية والمحلية ، ودعم عضوية االتحاد األوروبي وما إلى

.ذلك في عام 2005
:أنشطة الجمعية وأغراضها كالتالي

.إنشاء مشروع تنمية المجتمع المدني والتنمية المحلية
، إنشاء مشروع لالتحاد األوروبي والمواضيع ذات الصلة

.تنظيم الدورات والمؤتمرات وغيرها
.إنشاء مركز توثيق وجمع الكتب وما إلى ذلك

طباعة الكتب والصحف والمواد األخرى
.الحصول على منح المؤسسات الداخلية والدولية
.إنشاء المشاريع أو المشاركة في إنشاء المشاريع
.المشاركة ، مشاريع االتحاد األوروبي األخرى

.إنشاء منصة وموقع ويب وما إلى ذلك

Dr. Necdet SAGLAM ت
ظما

لمن
ا
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المشاريع السابقة
 هجرة األدمغة« المتوسطية )مع مركز البحث والتطوير - قبرص) ملخص«

 قصير ألهداف المشروع السابق والنتائج المحققة في أهدافه ، سيقوم المشروع
 المقترح أوالً بدراسة قضية »هجرة األدمغة« في بلدان البحر األبيض المتوسط
 األربعة. على وجه التحديد ، سيقيم الوضع الحالي لهجرة الخبرات في المنطقة
 األوروبية ، واألساس القانوني الموجود في االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا

 والمنظمات الدولية األخرى. سيتم تسجيل الممارسات الناجحة التي تم تنفيذها في
 االتحاد األوروبي ، مثل تنمية بلدان المصدر ، وإعادة المهاجرين ذوي المهارات

 العالية ، واستيعابهم وتراكمهم. في المرحلة الثانية ، سيقوم المشروع بفحص الوضع
.الحالي في البلدان األربعة المشاركة ، وتقييم فعالية الممارسات المتبعة

 تطوير دورة تدريبية بشكل تعاوني لتعزيز القدرة بين الثقافات للشباب العاملين
 والمعلمين ملخص قصير ألهداف المشروع السابق والنتائج التي حققها المشروع كان
 عمل األشخاص ذوي الصلة مع الشباب ، وجميعهم لديهم اهتمام خاص بالتجارب بين

 الثقافات وما يتصل بها احتياجات التدريب والدعم بين الثقافات لهؤالء الشباب. لقد
 عملنا على السؤال مثل أي من الفئتين العريضتين تريد استهدافهما؟ شباب العمال؟ او

المربين من الشباب؟ او كالهما؟ أردنا معلمين مستهدفين للشباب
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 الشريك: 1

System and Generation
International Association

AISBL Belgium
 :سنة التأسيس

2020

اسم األمين العام و االتصال به
احمد سقالم

ahmet@saglam.lu

اسم الرئيس واالتصال به
غوركان أكير

akceergurkan@gmail.com

وصف موجز للمنظمة الشريكة
 الجمعية الدولية للنظام و الجيل هي منظمة غير ربحية تأسست في يناير

 2020. وقد حددت الجمعية ، بطريقة خالية من االهتمام ، هدفها دعم األهداف التي
 حددتها استراتيجية االتحاد األوروبي لـ الشباب 2019-2017 ، وتم النظر فيه

.خالل الحوار المنظم مع الشباب األوروبي 2017
 ذات االهتمام ، حددت على نفسها غرض دعم األهداف التي حددتها

 استراتيجية االتحاد األوروبي للشباب 2019-2017 ، والتي تم أخذها في االعتبار

.خالل الحوار المنظم مع الشباب األوروبي 2017
 إنها جمعية تم إنشاؤها حديثًا ولم تقم بعد بتنفيذ أي أنشطة في بلجيكا. لكننا

ت
ظما

لمن
ا

Gurkan AKCAER
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 والتمويل ، + Erasmus بدأنا نشاطنا من خالل تقديم المشاريع في إطار برنامج
 المحلي وما إلى ذلك. ستتركز أنشطتنا بشكل أساسي في مواضيع: الهجرة ، تعليم

.المواطنة بين الثقافات ، المواطنة النشطة ، تمكين الشباب ، حقوق اإلنسان
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الشريك: 2

The Company Les Nouveaux
Disparus Belgium

 :سنة التأسيس
1994

اسم المدير الرئيسي واالتصال به
جمال يوسفي

jamal@lesnouveauxdisparus.com
)المؤسس والمدير الفني للشركة)

اسم المرشد واالتصال به
أليسيا فان ديك

alicia@lesnouveauxdisparus.com

الشريكة
 تأليف وإنتاج مسرحيات حول مواضيع اجتماعية ومتعددة الثقافات ، تؤديها

 فرقة من الممثلين الدائمين. يتم تقديم العروض في مناطق مختلفة من المدن والقرى
 Compagnie Les في بلجيكا الناطقة بالفرنسية وفي أوروبا وأماكن أخرى. يقترح

Nouveaux Disparus ، سينوغرافيا أصلية وتفاعلية حول نص ملتزم. وبالتالي 
.يؤدي كل موقع إلى عمل مهم للرسوم المتحركة االجتماعية والثقافية حول العرض

 أيًضا في نهج تعليمي Compagnie Les Nouveaux Disparus تشارك
 وورش العمل الخاصة به. يتم تنظيم ورش عمل Mimouna من خالل مهرجان
 مسرحية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 20 عاًما. يتم تقديم إبداعاتهم

 خالل مهرجان يتم تنظيمه في بروكسل. في كل عام ، يشارك حوالي 250 شابًا في
.هذا المشروع بالتعاون مع حوالي ثالثين جمعية في بروكسل والونيا

 ألكثر من 10 سنوات ،  في تنظيم أحداث ثقافية واسعة النطاق في متناول
 Théâtres الجميع )اتصال مجاني ومكيف ...). ينظم  أمور أخرى: مهرجان

Nomades. يرحب هذا المهرجان الذي يستمر 4 أيام بحوالي 20 ألف متفرج كل 

ت
ظما

لمن
ا

Jamal YOUSSFI
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 عام يأتون لالستمتاع بعروض الشوارع الخمسين أو نحو ذلك. مع مرور الوقت ،
.اكتسب المهرجان سمعة طيبة للغاية تمتد عبر الحدود الوطنية

 بعد ذلك ، يتم إضافة مشاريع أخرى بانتظام إلى نطاق أنشطتها وفقًا للفرص
 .والطلبات الواردة

:هي Les Nouveaux Disparus المشاريع الرئيسية الثالثة لشركة
مهرجان ميمونة

Théâtres Nomades
 مهرجان لجولة ، التي يطلق عليها أكثر شيوًعا اسم »حضارات ميزون« ،

 تنطلق في شهر يونيو. تقوم الشركة بجولة في معرضها الذي تمت كتابته في عام
 2019 وتم إعادة صياغته لهذا العام 2021. ويجري العمل على إنشاء  المقرر

.وعقده في صيف عام 2022
توقعات المؤسسة بشأن أكاديمية آنا ليند االفتراضية

 من أجل التنوع بين Compagnie des Nouveaux Disparus تعمل
 الثقافات من خالل تنظيم أحداث مثل أسواقنا النقابية مع ممارستها المتمثلة في

.االنضمام إلى الجمعيات معًا
 من خالل موقعنا ، نطور شراكاتنا ونشارك في تبادل الممارسات الجيدة

 واألفكار المشتركة من أجل زيادة عالقات اليوروميد بين الفاعلين االجتماعيين -
.الثقافيين

 نرغب في خلق التآزر من أجل تطوير األنشطة المتعلقة بأهدافنا. نرغب في
 تعزيز الشراكات القائمة مع جمعيات من الشمال والجنوب من خالل دعوات مفتوحة

.للمشاريع
 األكاديمية االفتراضية هي الطريقة المثالية لتقديم الممارسات الجيدة المختلفة

.إلى منطقة جديدة ويسعدنا المشاركة في الدورات
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شريك 3

Euro-Mediterranean
Resources Network

 :سنة التأسيس
2001

اسم المدير الرئيسي واالتصال به
أوميت أوزتيك

)منسق)
umit@euromernet.org

فيديريكا روسو
)منسق اللجنة التوجيهية)

كيارا سيبولو
)الوصي ، مدير المشاريع)

اسم المرشد واالتصال به
أوميت أوزتيك

وصف موجز للمنظمة الشريكة
 هي منظمة إقليمية غير )Euro-Mernet) شبكة الموارد األورومتوسطية

 هادفة للربح ومستقلة وغير منحازة وغير حزبية ، متخصصة في جمع األخبار
 والمعلومات ، والبحوث االستراتيجية والتدريب على البيئة والتنمية والعدالة

 االجتماعية والمدنية. الحريات في دول المنطقة األورومتوسطية. شبكة الموارد
 األورومتوسطية هي شركة غير ربحية محدودة بالضمان ، كما تم تسجيلها

 كمؤسسة خيرية لدى مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة. تسعى الن
 جاهدة لتكون مركًزا رائًدا مركزا لألخبار والمعلومات Euro-Mernet تكون
.والمشورة والتدريب والتوجيه لشعوب ومنظمات المنطقة األورو-متوسطية

األنشطة الرئيسية
.دعم المجتمع: المشورة ، التوجيه ، اإلحالة ، التوجيه ، المناصرة

ت
ظما

لمن
ا

Umit OZTURK
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.وحدة اإلعالم: اإلعالم المجتمعي ، البث ، النشر
 خدمات التدريب: اإلعالم المجتمعي ، والفنون المجتمعية ، ومهارات االتصال

 والعالقات العامة ، ووسائل التواصل االجتماعي ، والتنوع ، والتواصل الالعنفي ،
.وتطوير الروايات المضادة والبديلة

 خدمات تنمية المجتمع: تقديم الدعم في إنشاء مجموعات مجتمعية وتطوعية
 خاصة ، وتقديم المشورة االستراتيجية والتكتيكية ، والتوجيه ، والدعوة ، والمشاريع

.الثقافية والفنية لزيادة المشاركة والتضامن بين المجتمعات المتنوعة
:ندير مشاريع تعليمية وتوعوية غير رسمية بما في ذلك ما يلي

.راديو يوروميرنت )منذ 2010) لتسليط الضوء على التنوع الثقافي اإلقليمي
EuroMernet Film Club (منذ 2011) الستكشاف السينما العالمية.
.منذ 2016) الستكشاف الشعر العالمي) EuroMernet نادي الشعر

 نادي يوروميرنت للتراث الثقافي )منذ عام 2016) الستكشاف تاريخ العالم
.والتنوع الثقافي مع التركيز بشكل خاص على المنطقة األورومتوسطية

Scribe Tribe (منذ 2018) دورة الكتابة اإلبداعية مع التركيز على األدب 
.العالمي

 المهرجانات والمعارض والمعارض حول الموضوعات الثقافية بما في ذلك
.الفنون واآلداب والموسيقى

 مشاريع عبر البالد )دورات تدريبية ، جلسات دراسية) مع شركاء وطنيين في
 حملة مجلس أوروبا »حركة ال لخطاب الكراهية« )2015-2019 ؛ عدة دول مثل

)أيرلندا وألبانيا وجورجيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا

األنشطة الدولية
 نعمل بانتظام على جمع األخبار والمعلومات ، والبحوث االستراتيجية ،

 والنشر ، والبث والتدريب على وسائل اإلعالم المجتمعية ، والفنون المجتمعية ،
 والتراث الثقافي ، وتمكين الشباب ، والمساواة بين الجنسين ، والقضايا البيئية

. .والقانون االجتماعي في أكثر من 80 دولة في الدول االورومتوسطية وحول العالم
 نشارك أيًضا في مبادرات المجتمع الدولي ونعمل بالشراكة مع المنظمات

 الوطنية واإلقليمية في تقديم المشورة والتوجيه ودعم التدريب للمجتمع والمجموعات
 التطوعية في البلدان األورو-متوسطية. شعار منظمتنا هو: »الحب والسالم

.»والتضامن

توقعات المؤسسة بشأن أكاديمية آنا ليند االفتراضية
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 نتطلع الي رؤية تعاون قوي و طويل االمد بين منظمات الشريكة ألكاديمية انا 
 ليند االفتراضية باالضافة الي المشاركين المدربين تدريبا عاليا و المهرة و الكفاءة

 .. من خالل تقديم وحدات التدريب
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 شريك 4

Chester Beatty
 :سنة التأسيس

1968

اسم المدير الرئيسي واالتصال به
جينيفر سيونج

jennys@cbl.ie
كروك فيونواال

)مخرج)

اسم المرشد واالتصال به
نادية موسيد

nadia.moussed@gmail.com

وصف موجز للمنظمة الشريكة
 يعد متحف تشيستر بيتي متحفًا فريًدا في أيرلندا يضم مجموعة من الكتب

 النادرة والمخطوطات والمواد الدينية والفنون الزخرفية في أوروبا والشرق األوسط
 وآسيا / شرق آسيا.  اقام متحف تشيستر بيتي معرًضا نشًطا متعدد الثقافات وبرنامًجا

 تعليميًا مع المجتمعات الممثلة في المجموعات: األوروبية واإلسالمية واآلسيوية
 وشرق آسيا. يعمل في تشيستر بيتي 38 موظفًا أساسيًا ويتم تمويله من قبل قسم

 . الفنون والتراث
:متحف تشيستر بيتي تخصص في ما يلي

اإلبداع واالبتكار
 العمل مع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاًما معمل تشيستر

بيتي اإلبداعي للمراهقين
متحف التعلم والحوار بين الثقافات

التعلم مدى الحياة
 حوار األديان الذي يستهدف معلمي المرحلة االبتدائية وما بعد االبتدائية في

جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية
 الرفاهية للجماهير بما في ذلك جوالت »تشي غونغ« و »تاي تشي« و

Fionnuala CROKE
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.»اليقظة الذهنية« والجوالت الصديقة للخرف
-Covid19 المشاركة عبر اإلنترنت للجماهير كاستجابة سريعة لـ

االنخراط مع مجتمعات متنوعة
العمل مع المتطوعين

 استخدام نتائج التعلم العامة في تقديم ورش العمل لألطفال والمراهقين
 والبالغين. استراتيجيات التعلم القائم على الكائنات والتفكير البصري كجزء من

)برنامج مدرستها متعددة الثقافات )تم إطالقها في عام 2020
 عضو نشط ومنسق مشروع برنامج تبادل المتاحف التعليمية لشبكة متاحف

)ASEF) الذي يندرج في إطار مؤسسة آسيا أوروبا )ASEMUS) آسيا وأوروبا
 تصميم وتنفيذ المشاريع مع خدمة التعليم بين الثقافات )هيئة التعليم ، أيرلندا

 الشمالية) 2012- حتى اآلن. وتشمل هذه خطط الدروس المستندة إلى مجموعات
 متنوعة من متحف تشيستر بيتي ومتحف أولستر في أيرلندا الشمالية للمدارس

.االبتدائية وما بعد االبتدائية
 شريك رئيسي ومنسق في ندوة العمل المشترك لشبكة آنا ليند األيرلندية حول

 فهم اإلسالم في التعليم األيرلندي في مارس 2013. 3 أحداث بقيادة المشروع
.تستكشف الحوار بين األديان مع شبكة آنا ليند األيرلندية 2016-2015

الرئيس المشارك حاليًا لشبكة آنا ليند األيرلندية
:األنشطة الرئيسية

.المؤسسة الثقافية الوطنية
.متحف ، مكتبة فنية

.التنظيم التربوي
توقعات المؤسسة بشأن أكاديمية آنا ليند االفتراضية

 للمشاركة في انشاء و تطوير البرامج للتدريب عبر االنترنت باستخدام
 مجموعة مهارات شبكة )الف) االيرلندية الخاصة بنا و خاصة عمل المرشد المختار
 الذي يتمتع بسجل حافل من العمل مع الشباب المتطوعين ثقافيا في قطاع التعليم غير
 الرسمي يتمتع تشيستر بيتي بخبرة في تعزيز الحوار بين الثقافات من خالل معارضه

. و برنامج التعلم باالضافة الي التعاون الوطني و الدولي
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شريك -5

Association Agir Ensemble
– Morocco

 :سنة التأسيس
2009

اسم المدير الرئيسي واالتصال به
وديع عبد الواحد

wadii13@gmail.com

اسم المرشد واالتصال به
لحسن تيغوال

tighoula@yahoo.com 

وصف موجز للمنظمة الشريكة
 جمعية عجير هي جمعية مغربية. والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التعاون

 الثقافي والثقافي والتنموي للشباب وهي: - األنشطة االجتماعية واالقتصادية
 والتعليمية والثقافية والفنية وأي نشاط يتعلق بالتنمية المستدامة والتنمية البشرية
 التشاركية والتضامن. والمرافق العامة. - تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات

.وإقامة عالقات تعاون وشراكات وطنية ودولية
:األنشطة الرئيسية

،برامج تعليمية
، التكامل االجتماعي واالقتصادي وبرامج التنمية

برامج التبادل والتعاون والحوار بين الثقافات

عينة من المشاريع
)صندوق الثقافة )مشروع يوروميد

اعمل من أجل الحوار وكن مواطنًا تعدديًا )مشروع يوروميد
برنامج محو األمية

برنامج التكامل االجتماعي واالقتصادي للمرأة

Wadii ABDELWAHDI
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برنامج التكامل االجتماعي واالقتصادي للحرفيين

توقعات المؤسسة بشأن أكاديمية آنا ليند االفتراضية
 تعميم وتعزيز تجربة التنقل االفتراضي والحوار بين الثقافات. وتعود على

..التعلم والمشاركة افتراضيًا ، وقبل كل شيء التبادل
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الدورات
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الدورة 1

 التطوير التنظيمي واإلداري لـمنظمات المجتمع
 المدني

 تتضمن عملية إدارة الموظفين وتحفيزهم وجعلهم يؤدون عملهم إعداد األنظمة ، بما
.في ذلك بناء الخطط والسياسات. هذه األنظمة تندرج تحت إدارة الموارد البشرية

الوحدة 1: التخطيط االستراتيجي
 الرؤية والرسالة) VMOSA تبدأ الوحدة األولى من الدورة التدريبية األولى بتقديم

 واألهداف واالستراتيجيات وخطط العمل) وهي عملية تخطيط عملية تُستخدم
 لمساعدة مجموعات المجتمع على تحديد رؤية وتطوير طرق عملية إلحداث التغيير ،

 وهي أيًضا مخطط يساعد المنظمة على تحديد وتحقيق أهداف قصيرة المدى مع
..الحفاظ على رؤيتها طويلة المدى

:مكونات VMOSA : هي
.الرؤية )الحلم): تتناول الظروف المثالية لمجتمعك مثل األطفال األصحاء

 المهمة )ماذا ولماذا): تصف ما ستفعله المجموعة ، ولماذا ستفعل ذلك. إنه أكثر
.واقعية من بيانات الرؤية ، على سبيل المثال مشاكل مثل: السكن غير المالئم

 األهداف )ما مقدار ما سيتم إنجازه بحلول ومتى): تشير إلى نتائج محددة قابلة للقياس
.لألهداف العريضة للمبادرة

ت
را

دو
ال
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.االستراتيجيات: التي تشرح كيف ستصل المبادرة إلى أهدافها
 خطة العمل: وهي تصف بتفصيل كبير بالضبط كيف سيتم تنفيذ االستراتيجيات

.لتحقيق األهداف التي تم تطويرها في وقت سابق من هذه العملية

:في نهاية هذه الوحدة ، سوف تحصل على إجابات لألسئلة التالية
لماذا يجب عليك تطوير هيكل لمنظمتك؟

ما هو نوع الهيكل المناسب لمنظمتك؟
لماذا تريد إنشاء وتجميع مجموعة لتوجيه مبادرتك؟
ما هي فرقة العمل متعددة القطاعات أو لجنة العمل؟
لماذا يتعين عليك تشكيل فريق عمل أو لجنة عمل؟

لماذا تحتاج إلى مجلس إدارة؟ وما نوع اللوحة التي تريدها؟
كيف يجب أن تبدأ العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة؟

متى وكيف يمكنك تدريب أعضاء مجلس اإلدارة؟
لماذا ومتى تحتاج إلى عملية التخطيط؟

الوحدة 2: إدارة الموارد البشرية
 تقدم الوحدة الثانية من الدورة األولى موضوعات إدارة الموارد البشرية ، وكيفية
 توظيف وبناء عقد مع الموظفين وكيفية تحديد وتقييم مهامهم وكذلك كيفية إشراك

.المتطوعين
:في نهاية الوحدة سوف تتعلم ادارة الموارد البشرية

 لماذا تحتاج إلى نظام معلومات الموارد البشرية ؟ وكيف يمكن أن تكون مفيدة 
للمنظمة؟

 كيف يمكنك تعيين موظفيك؟ )توفر لك الوحدة دليالً إرشاديًا لعقد العمل وما يجب
).تضمينه في جهة االتصال

ما هو نظام إدارة األداء ولماذا هو مطلوب؟
ما هي خطة األداء السنوية وكيف يتم تطويرها؟

ما هي مهام الموظف؟
ما هو تقييم أداء الموظفين؟

لماذا يجب على المنظمة إشراك المتطوعين وكيف ينبغي التعامل مع المتطوعين؟
ما هي مهام منسق المتطوعين؟

كيف تصمم خطة لمشاركة المتطوعين وما هي الخطة اإلستراتيجية؟
ما هو برنامج المتطوعين وما هي خطوات تصميمه؟
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).متى وكيف ينبغي تجنيد المتطوعين؟ )توفر الوحدة إطاًرا لهذا
كيف تصمم برامج تدريبية للمتطوعين؟

الوحدة 3: مهارات جمع التبرعات
 تركز الوحدة الثالثة من الدورة األولى على جمع التبرعات ، وهي عملية البحث عن

 المساهمات المالية الطوعية وجمعها من خالل إشراك األفراد أو الشركات أو
 المؤسسات الخيرية أو الوكاالت الحكومية التي تتم من خالل جمع التبرعات عبر

 اإلنترنت أو نسخة معدلة من جمع التبرعات على مستوى القاعدة. تأتي أهمية جمع
 التبرعات من حقيقة أنه يضمن بقاء المنظمات غير الحكومية واستدامة جميع األعمال

.التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية بما يتماشى مع أهدافها

 ستعرفك الوحدة على أنواع مختلفة من األموال وطرق جمعها. عالوة على ذلك ،
 سوف تتعرف على نوع األشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات والذين يمكن أن

.يكونوا إما محترفين أو متطوعين
 تحتاج أي منظمة إلى استراتيجية لجمع األموال ، وقد تم تحديد الخطوات الخاصة بها

 من األلف إلى الياء والشرح في هذه الوحدة. هذه اإلستراتيجية بالغة األهمية ألنها
 تمنع إدارة أنشطة جمع األموال بناًء على ردود الفعل ، عالوة على ذلك ، يتم تقييمها
 على أنها خارطة طريق. إنها تمكن الجميع داخل منظمات المجتمع المدني من رؤية

.  ) نفس الصورة من حيث مصطلح ) ف ر

 تمت أيًضا تغطية األنظمة والعمليات المختلفة لجمع األموال في هذه الوحدة التي تم
.شرحها خطوة بخطوة

 بالتوازي مع ذلك ، سيتم إرشادك حول الخطة الدورية أو السنوية لخطة جمع
 التبرعات وهي وثيقة تنظم جميع أنشطة جمع التبرعات على مدى فترة زمنية معينة

 )عادة لمدة عام واحد) باإلضافة إلى طرق االتصال وقنوات التبرع والمصادر أو
.بعبارة أخرى الجهات المانحة
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الدورة 2

 المناصرة واالستراتيجيات والمهارات واألدوات
 لـمنظمات المجتمع المدني

 الغرض الرئيسي من هذه الوحدة هو زيادة الوعي بالمهارات المطلوبة لتكون مؤيًدا
.ناجًحا من خالل معالجة مفاهيم المناصرة والضغط من منظور واسع

الوحدة 1: فهم الدعوة
 تبدأ الوحدة األولى من الدورة الثانية بتقديم مفهوم المناصرة. الغرض الرئيسي من

 هذه الوحدة هو زيادة الوعي بالمهارات المطلوبة لتكون مؤيًدا ناجًحا من خالل
.معالجة مفاهيم المناصرة والضغط من منظور واسع

 المناصرة هي عملية تغيير اجتماعي تؤثر على المواقف والعالقات االجتماعية
.وعالقات القوة ، مما يقوي المجتمع المدني ويفتح مساحات ديمقراطية

 ستعرفك الوحدة على مفهوم المناصرة في إطار وجهات نظر مختلفة ، والتحليل
.اإلستراتيجي للدعوة وأساليب النجاح

:في نهاية هذه الوحدة ، سوف تحصل على إجابات لألسئلة التالية
ما هي المناصرة وكيف يمكن أن تساعد؟

.الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول المناصرة
)االستخدام: )أنشطة ومنظمات الدعوة والتمثيل والمشاركة

فهم الدعوة
 كيف تدافع عن نفسك واآلخرين )المناصرة الذاتية ، المناصرة الذاتية في مجال

الرعاية الصحية ، المناصرة الفردية لآلخرين ولكل مناصرة)؟
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.كيف يمكن أن تنادي بالمساعدة

الوحدة 2: التحليل االستراتيجي وتحديات المناصرة
.تركز الوحدة الثانية من الدورة الثانية على استراتيجية المناصرة

-اإلستراتيجية هي نمط األنشطة التي يجب أن تتبعها المنظمة في سعيها لتحقيق
 الغرض من المصطلح »بما في ذلك« وضعه »داخل الحركة. يمكن أن تكون الدعوة

 معقدة ، لكن االستراتيجية جيدة التركيز والمحددة يمكن أن تبسط األمور من خالل
 توفير »خريطة طريق«. استراتيجية المناصرة هي في األساس: كيف ستكون الدعوة

. ، وأين وكيف ستعمل ، وكيف سيتم قياس نتائجها
 

يمكن اعتبار اإلستراتيجية على أنها عملية )تخطيط استراتيجي) ومهارة )استراتيجية
 التفكير). التخطيط االستراتيجي هو نهج منظم يجعل من الممكن لآلخرين أن يكونوا

.على دراية بخططنا وأن يشاركوا
.تستهدف الرسائل االستراتيجية الجماهير ذات الصلة ، وتنتج اتصاالت فعالة

 ستساعدك هذه الوحدة على تحديد وجهتك ، ثم تقسيم الرحلة إلى أجزاء. سوف تتعلم
 بناء وثيقة استراتيجية واستراتيجيات للتعامل مع المعارضين والحلفاء. من المهم
 إجراء تحليل »لالعبين اآلخرين« لتحديد ما إذا كان سيتم إشراك منظمات جديدة

 وكيفية ذلك. هؤالء »الالعبون اآلخرون« لديهم القدرة على أن يكونوا إما حلفاء أو
.منافسين

 عالوة على ذلك ، سوف تتعلم عن العوامل الشخصية التي تلعب دوًرا رئيسيًا في
 إدارة أصحاب المصلحة ، والتي يجب الكشف عنها وتحليلها. يصف النموذج

 االستراتيجيات الرئيسية للتعامل مع الخصوم والحلفاء ونماذج العمل المشترك. هذه
.هي الشبكات واالرتباطات والتحالفات

الوحدة 3: المناصرة وكسب التأييد
.تقدم الوحدة الثالثة من الدورة الثانية موضوعات المناصرة والضغط

:يمكن تقسيم الدعوة إلى ثالثة أنواع من األنشطة ، بما في ذلك

التمثيل: للتحدث باسمهم أو باسم اآلخرين في األماكن العامة
التعبئة: لتشجيع اآلخرين على التحدث معك في األماكن العامة
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 التمكين: للسماح لآلخرين بمعرفة أن لهم الحق في التحدث علنًا ولهم الحق في
.االستماع إليهم

 غالبًا ما تتضمن المناصرة ضغًطا محدًدا على صانعي القرار. الضغط مهمة معقدة
 وحساسة ؛ يجب على المرء أن يتعامل مع االستعداد بشكل جيد للغاية. الضغط هو

 نشاط مستهدف ويتكون بشكل أساسي من تأثير مباشر على األشخاص الذين يتخذون
.القرار

 في هذه الوحدة سوف تتعلم أيًضا عن السياسات المحلية. هذه هي الوثائق
 اإلستراتيجية التي يحدد المجتمع من خاللها االتجاه واألهداف لعمله في منطقة

 اختصاص في إطار زمني محدد ، على سبيل المثال ، يتم االحتفاظ بالدعوة بشكل
 أفضل عندما يكون العمل »الروتيني« مثل جمع الدعم لقضية ما ، وجمع األموال ،
 و إن تجنيد أعضاء في مبادرة أو برنامج مجتمعي لن يوصلك إلى المكان الذي تريد

.أن تذهب إليه

:ستساعدك هذه الوحدة في اإلجابة على األسئلة التالية
ما هو أفضل وقت لبدء التخطيط لحملة مناصرة؟

ما هي المكونات األساسية للمناصرة؟
لماذا من المهم أن يكون لديك معرفة بمهارات البقاء على قيد الحياة؟

ما هي وسائل اإلعالم والدعوة اإلعالمية؟
لماذا يمكنك استخدام وسائل اإلعالم؟

لماذا يجب أن تنخرط في الدعوة اإلعالمية؟
متى يجب التركيز على اإلعالم؟ / ما هو الوقت المناسب للتواصل مع الوسائط؟
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الدورة 3

 إدارة المشروع ، وإعداد التقارير ، وإدارة 
 الموارد المستدامة والفعالة ، منظمات المجتمع

المدني

 إدارة المشروع هي تطبيق العمليات واألساليب والمهارات والمعرفة والخبرة
 لتحقيق أهداف المشروع المحددة وفقًا لمعايير قبول المشروع ضمن المعايير المتفق

.عليها
الوحدة 1: إدارة المشاريع في منظمات المجتمع المدني

 تقدم الوحدة األولى من الدورة الثالثة إدارة المشروع ، وهي تطبيق العمليات
 واألساليب والمهارات والمعرفة والخبرة لتحقيق أهداف محددة للمشروع وفقًا لمعايير
 قبول المشروع ضمن معايير متفق عليها. إدارة المشروع لها مخرجات نهائية مقيدة

.بمقياس زمني وميزانية محدودة
:هناك العديد من أنواع المشاريع المختلفة

المشاريع األوروبية
المشاريع التي تدعم منظمات المجتمع المدني في كل بلد من بلدانهم

المشاريع المقترحة من قبل سفارات الدول المختلفة
.مشاريع التضامن

 تركز هذه الوحدة على شرح مفصل إلدارة المشروع. بجانب ذلك سوف تتعلم
 كيفية كتابة مشروع ، وكيفية تنفيذه ، وتصميم األنشطة ، والمخاطر وكيفية إقامة
 عالقات تعاونية مع أصحاب المصلحة. أيضا ، سوف تكتشف كيفية تبرير وإدارة

.تطوير المشروع
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:في نهاية الوحدة سوف تتعلم
ما هي إدارة المشروع ، ما تتكون إدارتها؟
.أنواع مختلفة من منظمات المجتمع المدني

أنواع المشاريع التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني تطبيقها
ما هي أهداف إدارة المشروع؟

ما هو مثلث إدارة المشروع؟
كيف تكتب تحليل جدوى المشروع؟

 شرح مفصل للمراحل عند كتابة المشروع )كيفية كتابة تحليل جدوى المشروع
.)، وتنفيذ المشروع ، ومراقبة العمل والتحكم فيه ، وإغالق المشروع

اختيار المنهجية ، )PMM) المنهجية ، منهجيات إدارة المشروع
خطة تنفيذ النشاط والمعامالت اإلدارية والقانونية

الوقت والميزانية ، أداء المشروع ، الموارد البشرية للمشروع
إدارة المخاطر في المشروع

المشتريات والتوريد
.التواصل مع أصحاب المصلحة واألطراف ذات الصلة

الوحدة 2: عملية اإلبالغ عن المشروع في منظمات المجتمع المدني
 تشرح الوحدة الثانية من الدورة الثالثة تقرير المشروع. يمكن أن يكون التقرير

 رسميًا وغير رسمي. يتم استخدام كالهما إلبالغ هذه الحالة الخاصة بالمشروع إلى
 المؤسسة المانحة للمنح وأصحاب المصلحة ذوي الصلة وما إلى ذلك. تعتبر حالة

:المشروع مهمة ألنها تقدم ملخًصا عاًما لما يلي
.اكتملت المهمة ، حيث تشير إلى ما إذا كانت قد اكتملت أم ال

 جدول التباين ، من خالل إعطاء نظرة عامة على األنشطة التي تم القيام بها
.حتى فترة التقرير وتحديد ما إذا كنت متقدًما على الجدول الزمني أو متأخًرا

.تباين التكلفة ، سواء كنت على خط الميزانية أو فوق الميزانية
.تقييم المخاطر ، ما إذا كان قد حدث أي خطر حتى فترة التقرير
.التغييرات ، إذا تم إجراء أي تغييرات تختلف عن الخطة األولية

.التتبع المالي للمصروفات والجدول الزمني للميزانية

:ستتعلم في هذه الوحدة
تصنيف الوثائق اإلدارية والقانونية
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 أكثر وثائق المشروع القانونية شيوًعا ، بما في ذلك الوثائق الرسمية وغير
الرسمية

وصف التقرير األولي - العناصر الرئيسية
تقرير مؤقت - وصف تفصيلي للمهام

التقارير الرقمية - 3 أنواع من التقارير
التقرير األخير

أسئلة تتعلق بجودة التقرير
قياس وتقييم األثر

تقييم الخبراء والمراقبة
 عملية إغالق المشروع: هذه هي المرحلة التي يتم فيها االنتهاء من جميع

 التسليمات ونقلها رسميًا ، ويتم التوقيع على جميع الوثائق المطلوبة والموافقة عليها
وأرشفتها

.ما سبب أهمية إغالق المشروع

الوحدة 3: إدارة الموارد في منظمات المجتمع المدني
 الغرض من الوحدة الثالثة في الدورة الثالثة هو تقديم إدارة الموارد. عملية

 إدارة الموارد هي استراتيجية المراقبة الناجحة والفعالة واستخدام موارد المشروع
 للحصول على أفضل النتائج وتجنب أن يكون أي عضو )الموارد البشرية) غير

 مشارك أو يعمل بشكل مفرط بما يتجاوز القدرات الفعالة. يجب أن تكون الموارد
.مرتبطة بشكل واضح بأهداف المشروع

:هناك 6 مراحل رئيسية
 تخطيط إدارة الموارد: وضع إستراتيجية واضحة مرتبطة بالموارد المقدرة

.الموجودة تحت التصرف
 تقدير موارد المشروع: يحتاج مدير المشروع إلى إنشاء تقدير مسبق دقيق لما

.ستكون عليه الموارد المحددة الالزمة لمرحلة التنفيذ
 الحصول على الموارد الالزمة: يوفر التوجيه في تقدير واختيار أنسب الموارد

 للنجاح الشامل لدورة المشروع ، ومنع السيناريو غير المرغوب فيه من نفادها أثناء
.استمراره

 عملية الفريق: وضع إستراتيجية واضحة حول أدوار ومسؤوليات كل موظف
.مشارك في شبكة تنفيذ المشروع

 إدارة الفريق: مراقبة الموارد وأعضاء الفريق أثناء تنفيذ األنشطة للتأكد من
 أنهم يقدمون النتائج المتوقعة ، وتتبع المشاكل / التحديات التي قد تنشأ خالل عمر
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.المشروع
 موارد التحكم: يجب على مدير المشروع تقييم ما إذا كان هناك أي اختالف

.بين تقدير الموارد التي سيتم استخدامها وتلك المستخدمة بشكل واقعي
 في هذه الوحدة سوف تتعلم أيًضا العديد من النقاط المهمة لمدير المشروع قبل

.العمل على تنفيذ المشروع
 سيتم تعريفك أيًضا بتقنيات مختلفة يمكن تطبيقها في مجال إدارة الموارد

ً .الستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال واقتصادي وفي حاالت معينة أخالقيا
:في نهاية الوحدة سوف تتعلم

تعريف إدارة الموارد
الشروط الرئيسية

العمليات في إدارة الموارد
إعداد خطة إدارة الموارد

أمثلة على تطبيقات إدارة الموارد
تقييم
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الدورة 4

 التواصل االستراتيجي لمنظمات المجتمع 
المدني

 الغرض من االتصال هو خلق موقف إيجابي وفكر وتغيير سلوك في الجمهور
 المستهدف وإنشاء هوية مؤسسية فعالة. يتعين على منظمات المجتمع المدني التخطيط

.والتنفيذ االستراتيجي لالتصاالت لتحقيق منفعة مجتمعية
الوحدة 1: التواصل في منظمات المجتمع المدني

.يقدم المقرر األول من المقرر الرابع االتصال في منظمات المجتمع المدني
 االتصال هو عملية تبادل ذات اتجاهين للمعاني. أي إجراء ينطوي على تبادل

 المعلومات بين شخصين أو مجموعتين على األقل ، أو حتى أجهزة مثل أجهزة
.الكمبيوتر ، هو اتصال

 تأخذ منظمات المجتمع المدني ، وهي أهم مؤسسات التغيير والتحول
 االجتماعيين ، مهاًما مهمة في التحول الديمقراطي والتنمية االقتصادية والتحول

 الرقمي لمجتمعها من خالل األنشطة التي تؤديها ، وأثناء أداء هذه المهام ، يتعين
.عليها التخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي و التواصل من أجل خلق منفعة اجتماعية

 نظًرا لوجود العديد من المواقف التي تمنع تبادل المعلومات ، ستركز هذه
الوحدة أيًضا على المشكالت والعوائق الرئيسية التي تواجه االتصال

 يمكن أن تحدد مشاكل االتصال فعالية االتصال وتمنع النتائج المرجوة من
 عملية االتصال. يتعين على األفراد أن يكافحوا مع مشاكل االتصال وكذلك مع العديد

.من المشاكل في الحياة

ت
را

دو
ال
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:عندما تكمل هذه الوحدة ، سيكون لديك المعرفة والمهارات في
االتصال كمفهوم

)عملية االتصال )المرسل ، الرسالة ، الترميز ، فك التشفير
)قنوات االتصال )التواصل بين األفراد واالتصال الجماهيري

اختيار القنوات في االتصال
أنواع االتصال

)االتصال المؤسسي )االتصال الداخلي والخارجي
االتصاالت االستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني

)منظمات المجتمع المدني والعالقات اإلعالمية )طرق التغطية اإلعالمية
 مجاالت تطبيق االتصال: اتصاالت الشركات ، اإلعالن ، العالقات العامة ،

 العالقات اإلعالمية ، إدارة األزمات ، إدارة السمعة ، الضغط ، إدارة األحداث ،
..هوية الشركة ، العالقات

الوحدة 2: عملية تطوير استراتيجية االتصال في منظمات المجتمع المدني
 تقدم الوحدة الثانية من الدورة الرابعة موضوعات حول مجاالت التطبيق

.لالتصال المؤسسي وعملية اإلعداد لحملة االتصال
 من أجل أن تصل المؤسسة إلى أهدافها وغاياتها ولضمان عملها واالنسجام

 والتنسيق وتدفق المعلومات والتحفيز والثقة والكفاءة والجودة والرقابة بين جميع
 أصحاب المصلحة ، يجب تحقيق ذلك من خالل عملية اتصال تتم ضمن قواعد

 معينة. ألن األفراد يتخذون قراراتهم بشأن الشخص والمؤسسة في أقل من ُعشر من
 الثانية. يجب تقييم هذه الفترة جيًدا من خالل التواصل الفعال. لهذا السبب ، يجب على

 المؤسسات أن تخطط وتنفذ اتصاالتها مع الجماهير المستهدفة الداخلية والخارجية
.باستراتيجية متكاملة

:مجاالت تطبيق اتصاالت الشركات هي
 اإلعالن ، والعالقات العامة ، والعالقات اإلعالمية ، والدعاية ، وكسب التأييد

 إلدارة السمعة ، والمسؤولية االجتماعية للشركات ، وإدارة األحداث ، وهوية الشركة
.وصورتها ، وعالقات الموظفين / األعضاء والعالقات المجتمعية

.تم وصف جميع مجاالت االتصال المؤسسي في الوحدة

 يصف هذا المساق أيًضا كيفية إنشاء حملة اتصال إستراتيجية. الغرض
 األساسي من حملة االتصال اإلستراتيجي هو وضع اإلستراتيجيات وتنفيذها ومراقبة
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 نتائجها. يجب أن تكون الحمالت الناجحة قادرة على إنشاء أعمال تجعل الجمهور
 المستهدف يشعر ، وتحدث فرقًا ، وتضع جدول األعمال ، وتمكن الجمهور

.المستهدف من العمل بما يتماشى مع أهداف الحملة
:يتم وصف حملة االتصال االستراتيجي في المواضيع التالية

تطبيقات خطة االتصال االستراتيجي
خطوات حملة االتصال االستراتيجي

إحاطة المؤسسة لوكالة اإلعالن بالحملة
swot تحليل الموقف ، تحليل السوق ، تحليل الجمهور المستهدف ، تحليالت

الغرض من الحملة
.)إستراتيجية إبداعية )عملية إستراتيجية إبداعية ، عصف ذهني للمبدعين

استراتيجية إعالمية
ميزانية االتصاالت

 التطبيق )وهي المرحلة التي يتم فيها إنتاج اإلعالنات وبثها وفقًا لالستراتيجية
)اإلبداعية واالستراتيجية اإلعالمية

اسلوب انتاج الحملة االتصالية
أشكال إنتاج الحملة اإلعالمية

 الوحدة 3: عرض الرسائل والتطبيقات في أدوات االتصال في منظمات
المجتمع المدني

 تقدم الوحدة الثالثة من دورتنا الرابعة معلومات حول تصميم الرسائل
 والتطبيقات في اتصاالت الشركة. تتمثل إحدى أهم القضايا في خطة االتصال

 اإلستراتيجية في تحديد ما سيقال للجمهور المستهدف الداخلي والخارجي ، وكيف
 وبأية أدوات ، ومتى وبأي ميزانية. ولكي تصل الرسائل إلى الجمهور المستهدف في
 االتصال ، يجب تضمينها في وسائل االتصال واألدوات التي يستخدمها األفراد ، وال

.يمكن ذكر تأثير الرسالة اإلبداعية التي ال تلتقي بالجمهور المستهدف

 تركز هذه الوحدة على تصميم وتطبيقات الرسالة في أدوات االتصال والبيئات
للجمهور المستهدف الخارجي. هذه البيئات هي ؛

 العالقات مع وسائل اإلعالم )النشرة الصحفية ، إعالنات الصحف والمجالت ،
، )اإلعالنات ، المقابلة ، المؤتمر الصحفي ، الرحالت الصحفية ، إلخ

 المواد المطبوعة )كتيب ، كتالوج ، ملصق ، إلخ) ، راديو وتلفزيون ، إنترنت
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.ووسائل التواصل االجتماعي
:كل هذه البيئات موصوفة في الوحدة. أيضا ، سوف تجد المواضيع التالية

 تقنيات التصور )العناصر اللفظية والعنوان والعنوان الفرعي وأنواع العناوين
)والنص الموجود أسفل الصورة والشعار والشعار - الشعار

إعالنات على التلفاز واالنترنت
.مزايا وعيوب متنوعة لمواقع التواصل االجتماعي للمستخدمين والمؤسسات

:عندما تكمل هذه الوحدة ؛ ستكون قادرا على
، شرح تصميم وخصائص الرسالة من مجاالت تطبيق اتصاالت الشركات

 شرح كيف تستند العالقات اإلعالمية وتطبيقات الرسائل إلى أدوات االتصال
.المختلفة

.المعرفة والمهارات في استراتيجية التخطيط اإلعالمي 



35

 االدورة 5

القيادة 

.تطوير مهاراتك لتصبح كذلك
الوحدة 1: قائد المجتمع

 النموذج األول من الدورة الخامسة هو تعليم كيفية أن تصبح قائًدا للمجتمع.
 يتحمل قادة المجتمع مسؤولية رفاهية مجتمعاتهم وتحسينها. توضح هذه الوحدة

.بالتفصيل سبب أهمية القيادة وكيف يمكنك تطوير مهاراتك لتصبح كذلك
:يمكنك أن تصبح قائًدا من خالل

القفز  و الممارسة
مراقبة قيادة اآلخرين

إيجاد مرشد
أخذ فصل دراسي أو ورشة عمل

قراءة كتب عن القادة والقيادة
 تصف هذه الوحدة أيًضا بعض المهارات والصفات التي يتمتع بها القادة

.الجيدون
:مهارات القادة

أحالم كبيرة بحيث تخلق رؤية شخصية
استمع إلى الناس

ت
را

دو
ال
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اتخاذ قرار بأنه الشخص الذي يتحمل المسؤولية تجاه مجتمعه
يضع اهداف

فكر في األفراد في المجموعة
فكر في المجموعة ككل

اقتراح البرامج والسياسات
أنجز العمل

:صفات القادة
 النزاهة والشجاعة وااللتزام والقدرة على االهتمام باآلخرين واإلبداع

.والمرونة
:في نهاية هذه الوحدة سوف تتعلم

ما هي رؤية القائد؟
ما هو اإلبداع لقائد المجتمع؟

كيف تكتشف وتخلق االحتماالت؟
 تعرف على مجتمعك )بناء عالقة ، والبحث عن الموارد داخل مجتمعك

.)وخارجه ، واختبار االفتراضات القديمة
الوحدة 2: احتياجات الناس

 تركز الدورة الثانية من الدورة الخامسة على فهم ما يحتاجه الناس ويريدونه
 من القائد والمنظمة. هذه الوحدة مقسمة إلى أقسام. يصف القسم األول بعض

 االحتياجات التي يحتاجها الناس. سوف يفهم القائد الجيد ما يريده الناس حقًا. هناك
 أيًضا الكثير من األنواع المختلفة من االحتياجات ، سواء بالنسبة للمجتمع ككل أو

 لألفراد ، والتي يجب أن يكون القائد الواعي على دراية بها. يمكن تقسيمها إلى أربع
:فئات عامة

 االحتياجات المعلوماتية )هذه هي بعض أبسط االحتياجات التي يجب على
 القائد فهمها واالستجابة لها. على سبيل المثال ، هل يعرف األعضاء كيفية إدارة

)االجتماع؟
 االحتياجات المادية - االحتياجات الشخصية )على سبيل المثال: الحاجة إلى

)التقدير والفهم والعناية الشخصية وما إلى ذلك
 لماذا يجب أن يحاول القائد فهم احتياجات الناس؟ )االحتياجات المحددة تحافظ
 على المجموعة تتقدم نحو األهداف المشتركة والمطلوبة ، والوصول إلى هذه

 األهداف يمكن أن يخلق إحساًسا باإلنجاز. من المرجح أن يكون لدى القائد المستعد
). لالستماع الحتياجات اآلخرين مجموعة ستحاول تلبية احتياجاته أيًضا

 كيف يمكن للقائد أن يفهم احتياجات الناس بشكل أفضل؟ ومع ذلك ، فإن الفكرة
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 العامة وراءها جميعًا هي أن يخطط القائد ألفضل الطرق لجمع التعليقات ، ومن ثم
.جعل هذا جزًءا طبيعيًا من الحياة اليومية للمؤسسة

 يصف القسم الثاني طرقًا لكيفية فهم أفضل الحتياجات األشخاص الذين يرغب
 القائد في خدمتهم. هذه هي: اسأل الناس عما يحتاجون إليه ، وحافظ على عالقة جيدة
 ، وقم بأبحاثك ، وقم بإجراء اتصاالت بين الناس ، وعملنا والمجتمع األكبر ، لتكون

في متناول الجميع

 تركز األقسام األخيرة على االلتزام وبناء ثقافة تنظيمية يشعر فيها الموظفون 
.باالحترام

 االلتزام هو التفاني في منظمة أو سبب أو معتقد معين ، واالستعداد للمشاركة.
 يعتقد األشخاص الملتزمون بمنظمة أو جهد أن ذلك مهم حقًا ، ويظهرونه ويتابعونه

 ويلتزمون به. يمكن للقائد أو عضو المجموعة تعزيز االلتزام في المنظمة. تلك
 موصوفة في هذه الوحدة. أيًضا ، يمكن للقادة المساعدة في بناء بيئة جيدة للموظفين.

.هناك خطوات مختلفة موضحة في هذه الوحدة

الوحدة 3: بناء العالقات
 تركز الوحدة الثالثة من الدورة الخامسة على بناء العالقات ، ولماذا ومتى تبني

 العالقة. العالقات هي اللبنات األساسية لكل المجتمع الذي ينظم األنشطة. إن العالقات
 التي نتمتع بها مع زمالئنا في العمل ، والمجتمعات التي نخدمها ، وحتى خصومنا

.هي الوسائل لتحقيق أهدافنا
 عندما تخطط لمشروع ما ، تحتاج إلى تضمين الوقت المستغرق لبناء العالقات

 في خطتك. يحتاج الناس إلى وقت لبناء الثقة. عندما يعمل الناس معًا ، يحتاجون إلى
 عالقات موثوق بها. عندما تكون الثقة مفقودة ، عادة ما يواجه الناس صعوبة في

.العمل بشكل تعاوني

 يصف هذا النموذج أيًضا دور القائد. يحتاج القائد إلى شخص ما لتوصيل
 الرؤية إليه ؛ لتحديد احتياجات الناس أو مجموعات الناس ؛ والتخاذ القرارات التي

.ستؤثر على ناخبيه

 يصف الجزء األخير من هذه الوحدة سبب أهمية اتخاذ القرار واإلشراف على
 من يتخذون القرارات تحتك ، وهما مهمتان أساسيتان للقيادة. يساعد القرار المصمم
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 جيًدا مؤسستك على التحرك في االتجاه الصحيح ويمكن لتنظيم كيفية اتخاذ هذه
 القرارات أن يضمن أن الخيارات التي يتم اتخاذها هي األفضل لمجموعتك. يوفر هذا

 القسم في الوحدة دليالً لصياغة طريقة منهجية وعادلة التخاذ القرارات داخل
.مؤسستك

:ستجيب هذه الوحدة على األسئلة التالية
ما هو كل شيء عن بناء العالقات؟

لماذا نحتاج إلى بناء العالقات والحفاظ عليها؟
متى تبني العالقات وتحافظ عليها؟

كيف تبني العالقات؟
كيف تحافظ على العالقات؟

أهمية دور القائد
.أهمية اتخاذ القرار
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