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حقوق التداول
مت ت�شميم لعبة املحاكاة هذه يف اإطار م�شروع "دورنا"

امل�شروع مت متوليه من قبل 

هذا امل�شروع مت ت�شميمه وتنظيمه وتنفيذه من قبل املنظمات التالية 
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دور املي�شراجلدولاملدة

ا�شتقبال امل�شاركني والرتحيب بهم، تنفيذ الرتحيب وك�شر اجلمود10 دقائق 
ن�شاط »ك�شر جمود« بهدف التعارف بني 

امل�شاركني واملي�شرين.

�شرح نبذة مف�شلة عن امل�شروعمقدمة عن م�شروع »دورنا«10 دقائق 

�شرح األعاب املحاكاة واأهداف التعلم مقدمة عن األعاب املحاكاة10 دقائق
الرئي�شية وفوائد التعلم ومكونات األعاب 

املحاكاة

مقدمة عن اللعبة » جماديف «15 دقيقة
 ومعلومات تو�شيحية عن مدينة كيال 

عر�ض عنا�شر لعبة املحاكاة بالإ�شافة اإىل 
ال�شيناريو والقواعد والأحكام اخلا�شة 

باللعبة. 

يقوم املي�شر بتوزيع الأدوار ويرتك وقت توزيع الأدوار10 دقائق
للم�شاركني لقراءتها والرد على اأي اأ�شئلة 

يقوم كل م�شارك بتعريف نف�شه والقطاع الدخول يف الدور15 دقيقة
التابع له

تي�شري اللعبةاللعبة2 �شاعات 

اذكر كلمة واحدة لو�شف �شعوركاخلروج من اللعبة15 دقيقة

يطرح املي�شر الأ�شئلة و يعمل على جمع التقييم50 دقيقة
الإجابات و املالحظات

الجدول الزمني للورشة
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عند دخول امل�شاركني اإىل القاعة يتم الرتحيب بهم وتقدمي الثناء وال�شكر لهم ملجيئهم اإىل التدريب ثم يقوم 
املي�شر بتعريف بنف�شه وتعريف طاقم العمل، كما يتيح الفر�شة بتعريف اأ�شمائهم لالآخرين  ثم يقوم املي�شر بطلب  

امل�شاركني بالنهو�ض للبدء باأول مترين لك�شر اجلمود، ما يلي هو بع�ض الأمثلة لتلك التمارين:

حروف الأ�سماء: حيث يقوم كل واحد بتعريف نف�شه والأعمال التي يقوم بها وخلفيته الوظيفية وخربته   .1
العملية والأكادميية ح�شب الأحرف الأبجدية بالرتتيب. 

لعبة القرعة: حيث تتم كتابة جمموعه من الأ�شئلة على ورق �شغري وطيهم ثم و�شعهم يف طبق ومتريرهم   .2
على امل�شرتكني بحيث يختار كل واحد منهم ورقه ب�شكل ع�شوائي ويجيب عليها وهي اأ�شئلة تتعلق بالطموح 

والأحالم واخلربات .... اإلخ 

توب فلوب:  يقف امل�شاركني يف دائرة وبعدها يتم �شرح التمرين كالتايل:   .3
ومدها اإىل المام  ايديهم  بفتح  امل�شرتكون  يقوم  توب  املي�شر  يقول  عندما   •

مبدها  قاموا  بعدما  يديهم  بقب�ض  امل�شرتكون  يقوم  فلوب   •

لعبة احلروف: يتم عمل جمموعة من الكروت عليها حرفني، حرف من اأمام الكارت واآخر من خلف الكارت   .4
ويقوم مي�شر اللعبة باختيار كلمة ويجب على كل امل�شاركني تكوين الكلمة بناًءا على الكروت.

الر�سم...فرق عمل: تق�شيم امل�شاركني اإىل جمموعات ح�شب عدد امل�شاركني واختيار �شخ�ض من كل جمموعة   .5
و�شوف ي�شتلم ورقة مر�شوم عليها ر�شمة ويطلب منه �شرح الر�شمة ثم حتديد الر�شمة الأدق بعد ذلك

لعبة.... من جد وجد )تعارف( : تق�شيم امل�شاركني اإىل مربع ذا ثالثة اأ�شلع ونختار جملة يتم تق�شيمها   .6
على امل�شاركني يف كل �شلع ويخرج اأحد امل�شاركني ثم يتم ا�شتدعائه بعد تلقني امل�شاركني الآخرين ويطلب منه 

اأن يعرف اجلملة التي تقال كاملة.  

من القائد: نختار �شخ�ض من امل�شاركني يذهب خارج الغرفة / يخرج من الغرفة واملجموعة تتفق على حركة   .7
�شخ�ض معني يكون القائد ويقوم بعمل حركات يقلدها باقي املجموعة وعلى ال�شخ�ض اللي طلع برة الدخول 

ومعرفة من القائد .

أنشطة مقترحة لكسر الجمود
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»دورنا« هو م�شروع لتعزيز القيادة املجتمعية من خالل امل�شاركة ال�شاملة لل�شباب، من الفتيات والرجال، لي�شبحوا 
مواطنني فاعلني ويتطلعون لأدوار قيادية يف املجال املحلي. يعمل امل�شروع على خلق م�شاحات وفر�ض مع العديد 
من اجلهات الفاعلة الرئي�شية واأ�شحاب امل�شلحة لي�شبحوا عنا�شر للتغيري من خالل متكني ال�شباب والفتيات على 

امل�شاهمة يف التغيري امل�شتدام يف جمتمعاتهم، وبالتايل احلفاظ على الدافع اإىل التغيري الجتماعي. 

غري  للتعلم  ومبتكرة  فعالة  كو�شيلة  املحاكاة  األعاب  منهجية  تطبيق  خالل  من  ال�شباب  باإ�شراك  »دورنا«  �شيقوم 
تقليدي. بالإ�شافة اإىل الرتكيز على الأفراد الذين يريدون اأن ي�شبحوا موؤثرين يف جمتمعاتهم والرتكيز على 
مواطنني  ي�شبحوا  واأن  مهمتهم  يف  جناحهم  ل�شمان  بقدراتهم  والرتقاء  اآفاقهم  وتو�شيع  ال�شباب،  مهارات  بناء 

فاعلني.

�شيتعلم ال�شباب والفتيات كيفية تي�شري احلوار، وكيفية دمج جميع فئات املجتمع والو�شول اإىل اجلهات الفاعلة 
املحلية من خمتلف القطاعات من خالل تنفيذ املبادرات التي يقودها املجتمع املحلي وربطها باملمثلني واجلهات 
والتعاي�ض  والإندماج  بالنتماء  ال�شعور  وتنمية  اإيجابي  تغيري  لإحداث  القطاعات  خمتلف  من  املحلية  الفاعلة 

ال�شلمي.

ويف هذا الإطار، �شيقوم ال�شباب والفتيات بتنفيذ املبادرات املجتمعية املحلية التي تهدف اإىل فتح قنوات الت�شال 
بني عنا�شر املجتمع املختلفة التي ل تتفاعل عادًة. بالإ�شافة اإىل ذلك، وب�شبب هذه املبادرات املحلية املجتمعية، 
�شوف ي�شارك ال�شباب والفتيات م�شاركة ن�شطة يف الق�شايا املجتمعية من خالل تطوير وتنفيذ احللول املبتكرة. 
اأمن  اأن يكون جلميع املبادرات نهج متعدد القطاعات وذلك من اأجل زيادة تاأثري املبادرات املحلية وزيادة  ويجب 

امل�شاركني..

تنفيذ األعاب املحاكاة جزء من م�شروع “دورنا”، و�شيقوم هذا اجلزء بفتح بوابة لإقامة عالقات جيدة مع اأ�شحاب 
امل�شلحة املحليني )من خمتلف القطاعات( ب�شكل عام ومع ال�شلطات املحلية ب�شكل خا�ض.

مقدمة عن مشروع "دورنا"
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مقدمة عن ألعاب المحاكاة

األعاب املحاكاة

اأداة تعلم غري ر�شمية / تقليدية ت�شمل تفا�شيل عن الواقع ويتم حماكاة هذا الواقع يف �شورة لعبة حماكاة 	•

املجتمعية  والق�شايا  التحديات  من  العديد  مناق�شة  ن�شتطيع  املحاكاة،  األعاب  منهجية  ا�شتخدام  طريق  عن  	•
بطريقة اأكرث فاعلية.

األعاب املحاكاة هي اأداه فعالة لعر�ض ومناق�شة العديد من الق�شايا فهي عبارة عن حماكاه للواقع، والتي ت�شمح  	•
بظهور ديناميكيات معينة يتم اإن�شاوؤها بوا�شطة الالعبني اأنف�شهم.

خالل لعبة املحاكاة، تتقم�ض العنا�شر الفاعلة اأو املجموعات الفردية اأدوار معينة وتتفاعل مع بع�شها البع�ض  	•
�شمن اإطار حمدد م�شبًقا.

تتكون اللعبة من عدة مراحل، يف املرحلة الأوىل تكون هناك م�شكلة مركزية عادة ت�شمن اتخاذ قرارات  	•
اجلماعي  للعمل  ا�شرتاتيجيات  واإتاحة  وتنفيذ  تخطيط  لالعبني  ميكن  اللعبة  وخالل  معينه،  اإجراءات  او 

للو�شول اإىل حلول خمتلفة ومبتكرة.

ب�شكل عام، تقوم األعاب املحاكاة بتدريب الالعبني على اتخاذ القرارات واإتاحة اإمكانياتهم لختبار مهارات  	•
ومتّكن  ومعقدة  مرتابطة  موا�شيع  فهم  على  ت�شاعد  فهي  املخاطر.  من  خالية  بيئة  يف  والتنظيم  التوا�شل 

الالعبني من التفكري يف �شلوكهم وموقفهم.

اأو خا�شرون يف اللعبة، فالرتكيز يكون على فهم دور الفرد يف الديناميكيات املعقدة وتعلم  ل يوجد فائزون  	 	•
الدرو�ض من التفاعل.

اأهداف التعلم الرئي�سية
•		فهم اأف�شل لديناميكيات اخلالفات بني الأطراف الفاعلة.

•		الت�شال وبناء الثقة والتعاون.
•		حل امل�شاكل والتحديات.
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فوائد التعلم
•		التعلم القائم على اخلربة.

•		فهم اأف�شل للم�شاكل.
•		اكت�شاف وجهات نظر جديدة.

•		اختبار احللول البديلة.
•		توفري بيئة داعمة لعملية التعلم.

•		زيادة التفاهم املتبادل.

مكونات األعاب املحاكاة
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معلومات توضيحية عن مدينة كيال

تدور الأحداث يف مدينة » كيال« وت�شم جمموعة من ال�شخ�شيات الذين يناق�شون فيما بينهم اأو�شاع املدينة واأهم 
امل�شكالت والتحديات التي تواجههم من اأجل الو�شول لأف�شل حلول لـتلك امل�شكالت من خالل التعاون والت�شبيك 

بني القطاعات املختلفة لتعظيم ال�شتفادة املتبادلة من املوارد الذاتية.

 ت�شعى اللعبة اإىل التعرف على اأهمية الت�شبيك بني قطاعات املجتمع املختلفة )القطاع احلكومي – القطاع اخلا�ض 
الإعالم( من خالل جتربة منوذج مب�شط لهذه العملية، كما ت�شعى اللعبة لدعم  – قطاع  املدين  املجتمع  – قطاع 
وتاأكيد اأهمية امل�شاركة املجتمعية ودور كل قطاع يف حتقيق التنمية داخل جمتمعه. حيث اأنه ممثل يف اللعبة 
جميع القطاعات وكذلك جميع املوارد املتاحة  بهدف ا�شتخدامها اأف�شل ا�شتخدام لتح�شني م�شتوى اخلدمات داخل 

املدينة.
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السيناريو

الدميوغرافيا

تقع مدينة » كيال «  يف موقع جغرايف متميز، ويوجد بها 3 اأحياء كربى وبها نهر مير بطول املدينة، ويقع يف ال�شمال 
اأرا�شي زراعية وم�شاحة خ�شراء كبرية ي�شتخدمها �شكان املدينة يف الرتفيه واملنا�شبات املختلفة كما يقع يف غرب 
املدينة منطقة �شناعية وجمموعة من �شركات القطاع اخلا�ض، ويوجد بها اخلدمات الأ�شا�شية متمثلة يف )مركز 
�شباب – م�شت�شفى – ق�شر ثقافة – مدار�ض تعليم اأ�شا�شي وثانوي – مدار�ض داجمة لالأطفال ذوي الحتياجات 
اخلا�شة – مركزًا لرفع الوعي البيئي – جمموعة من اجلمعيات الأهلية الفعالة – وموؤ�ش�شات اأعالمية ن�شطة ...( 

وتخ�شع هذه اخلدمات ملجموعة من الإدارات املختلفة. 

ي�شل تعداد ال�شكان اإىل 200 األف ن�شمه 60% منهم اإناث و40% ذكور. ن�شبة املتعلمني من اأهل املدينة كبرية ت�شل 
اإىل  85% اأما باقي اأهل املدينة فلم ينالوا ق�شطًا وافرًا من التعليم، ويوجد اأي�شًا ن�شبة 10% من �شكان املدينة من 

الأ�شخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�شة.

يعمل معظم ال�شكان يف وظائف حكومية والبع�ض الأخر يعمل يف موؤ�ش�شات املجتمع املدين كما يوجد جمموعة من 
امل�شتثمرين املهتمني بامل�شئولية املجتمعية جتاه �شكان املدينة.

و�سف املدينة

هي مدينة متميزة، تتوافر بها الكثري من اخلدمات ولكن جودة هذه اخلدمات ترتاجع اأحيانا ب�شبب نق�ض املوارد 
)املادية والب�شرية( اأو �شوء اإدارتها.

تتواجد باملدينة اإدارات خدمية متنوعة ت�شعى كل اإدارة اإىل حتقيق اأهدافها من اأجل تلبية احتياجات املواطنني 
وحت�شني معي�شتهم، ولكن هذه القطاعات تعمل ب�شكل منف�شل وبدون ت�شبيك فيما بينها مما اأدى اإىل اإهدار الوقت 

واجلهد واملوارد واأي�شًا تاأخر ح�شول املواطنني على اخلدمات ب�شكل جيد. 
يهتم كل قطاع بتحقيق اأهدافه كما يلي:

املعلومات عن  نق�ض يف  لديه  ولكن  ذات جودة،  مع مقدمي خدمات  التعاون  اإىل  القطاع احلكومي  -  ي�شعى 
الحتياجات الفعلية للمواطنني.

-  ي�شعى القطاع اخلا�ض اإىل املزيد من ال�شالحيات والت�شهيالت احلكومية.
-  ي�شعى قطاع املجتمع املدين اإىل احل�شول على فر�ض متويلية داعمة لتنفيذ براجمها التنموية.

-  ت�شعى املوؤ�ش�شات الإعالمية اإىل ت�شليط ال�شوء على الحتياجات الفعلية للمجتمع وكذلك اإبراز الإجنازات 
املختلفة لكافة القطاعات.

-  ي�شعى املواطنني اإىل احل�شول على اخلدمات اجليدة وتلبية كافة احتياجاتهم. 
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ومتا�شيًا مع روؤية الدولة و�شعيًا اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة من خالل عمل قطاعات املدينة املختلفة 
)القطاع احلكومي - القطاع اخلا�ض - املجتمع املدين - الإعالم - املواطنني( مت توجيه دعوة من ال�شيد املحافظ 

مل�شوؤويل هذه القطاعات مبدن املحافظة لتقدمي مبادرات لتطوير املدينة يف ثالثة ق�شايا اأ�شا�شية وهي:
-   التعليم )كثافة الف�شول – نق�ض الو�شائل التعليمية- نق�ض يف الكوادر املدربة( مما يوؤثر على جودة التعليم 

-   البيئة )تلوث املياه – اأنت�شار القمامة(
-   دمج الأ�شخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�شة )يف العمل – يف التعليم(

وذلك للم�شاركة يف موؤمتر التنمية امل�شتدامة بني الواقع واملاأمول

و�شوف يتقابل م�شوؤويل مدينة » كيال « يف اجتماع مفتوح للتعارف وللمناق�شة يتم خالله تق�شيم هوؤلء امل�شوؤولني 
اإىل ثالث جمموعات متجان�شة وممثلة لكل قطاعات املدينة �شعيًا منهم للخروج مببادرة يف �شكل خطة ت�شاركية 
القواعد  )اأنظر  حمددة  ملعايري  وفقًا  اأف�شلها  لختيار  بعد  فيما  تقيمها  يتم  املدينة  لتطوير  جمموعة  كل  من 

والأجراءات(

وتت�شمن هذه اخلطة اأهداف واأفكار لتطوير اإحدى الق�شايا التالية:
-   )التعليم - البيئة - دمج الأ�شخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�شة(

مقارنة الو�شع احلايل بالو�شع املاأمول:
-   العمل الفردي اأو ب�شورة منف�شلة:

-   تعمل القطاعات ب�شكل فردي مما يوؤدي اإىل عدم الو�شول اإىل الأهداف املرجوة. 
-   اإهدار املوارد )الوقت – املوارد الب�شرية – املوارد املادية ...اإلخ(

-   العمل دون درا�شة م�شبقة لتحديد الحتياجات الفعلية.
-   اإحجام املواطنني وال�شباب عن امل�شاركة املجتمعية.

مثال: اأعلن جمل�ض املدينة )ق�شم اإدارة البيئة( عن حملة وا�شعة لتجميل اأحياء املدينة لكن اأحجم املواطنني 
يف  املجتمع  ودور  النظافة  باأهمية  املواطنني  وعى  رفع  يف  املدين  املجتمع  م�شاركة  املتوقع  من  وكان  امل�شاركة  عن 
حتقيقها ولكن مل تقم اأي موؤ�ش�شة اأهلية بامل�شاركة يف هذه احلملة مما اأدى اإىل ف�شلها ب�شبب عدم الت�شبيك بني 

القطاعات املختلفة.

اأن املدر�شني مل ميتلكوا  اأنفق قطاع التعليم جزء كبري من ميزانيته على تطوير معامل العلوم غري  اأخر:  مثال 
مهارات ا�شتخدام الأدوات اجلديدة حيث اإنهم مل يح�شلوا على اأي تدريبات من هيئات متخ�ش�شة لبناء قدراتهم 
مما اأدى اإىل غلق هذه املعامل وعدم ا�شتخدامها يف تعليم الطالب ويرجع ال�شبب اإىل �شعف الت�شبيك بني قطاع 

التعليم والهيئات املتخ�ش�شة يف التدريبات الفنية.

وتظهر هنا اأهمية و�شرورة الت�شبيك والتعاون بني قطاعات املجتمع املختلفة، حيث يعد الت�شبيك بني القطاعات 
اأهم و�شائل ال�شتثمار اجليد للموارد وتعظيم فائدة العمل بحيث يظهر من خالله دور وقوة كل قطاع يف  اأحد 

ح�شول املواطنني على خدمات منا�شبة وذات جودة وذلك لأنه ي�شاعد على:
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-   ا�شتدامة اخلدمات املقدمة.
-   تلبية احتياجات املجتمع.

-   الإدارة الفعالة للموارد.
-   ال�شتفادة من اخلربات املختلفة )انظر القواعد والإجراءات(.

لذا كان الت�شبيك هو الو�شيلة اإىل النهو�ض بو�شع املدينة ومواجهة كافة التحديات التي تعاين منها واأي�شا العمل 
على تطوير املدينة لت�شبح مكانا اأف�شل للعي�ض.

اإن خلق وتكوين  اإن الرتابط والت�شبيك يدعم عملية تبادل املعلومات واخلربات واملعارف واملهارات، مبعنى اآخر 
�شبكات ي�شهل الو�شول اإىل م�شادر املعلومات وتدفقها بني خمتلف ال�شركاء، وي�شاعد على زيادة وعيهم وقدراتهم.
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خريطة مدينة كيال 



13

الشخصيات

�شكري اأبو الوفا ال�ســـــــــم  

مدير اإدارة اجلمعيات الأهلية الوظيفــــة  

حكومي القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   52 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنت حا�شل على بكالوريو�ض �شيا�شة واقت�شاد، متزوج وحالتك املادية مي�شورة لديك اأربعة 
ابناء، بعد تخرجك من اجلامعة عملت لفرتة باإحدى املنظمات التي تعمل على دمج ذوي الإحتياجات اخلا�شة 
ولذلك  والن�شباط  باحلزم  ومتيزت  احلكومي  بالقطاع  عملت  ثم  ومن  الق�شية  هذه  مع  تعاطفًا  اأك�شبك  مما 

تدرجت باملنا�شب حتى و�شلت ملن�شبك  منذ ما يقرب من ع�شر �شنوات.

املكانــــــــة                 بحكم عملك كان لديك قنوات ات�شال مع اجلهات التنفيذية، ت�شاعد كثريًا العاملني يف املجتمع 
املدين وتقدم لهم يد العون لذلك حتظى بعالقات جيدة مع اأغلب اجلمعيات، اأنت امل�شوؤول الأول عن مراقبة 
طيبة  �شمعة  لديك  الأعمال،  رجال  مع  طيبة  عالقة  على  اأنت  عليها.  القانونية  ال�شلطة  ولديك  اجلمعيات 

وتتمتع ب�شخ�شية قيادية لذلك مت تر�شيحك ملن�شب �شريف كرئي�ض جمل�ض اإدارة اأحدى املدار�ض اخلا�شة.

الهتمامات
دمج ذوي الحتياجات اخلا�سة: دائمًا ما ت�شعى اإىل دعم امل�شاريع اخلا�شة بدمج ذوي الحتياجات   •

اخلا�شة يف املجتمع.
التعليم: مهتم بالأفكار والأ�شاليب احلديثة التي ت�شاهم يف تطوير عملية التعليم.  •

البيئة : مل جتذب اهتمامك كثريا. 	•

املوارد  

�شلطةعالقاتخربةاملوارد
122الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك 
ح�شبما  كلها  اأو  مواردك  من  بجزء  امل�شاركة  ميكنك  حيث  بها  املقدمة  اخلدمة  وقيمة  مبجموعتك  اخلا�شة 

يرتاءى لك.
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مريال �شعد الأ�ســــــــم  

مدير اإدارة التفتي�ض واملراقبة بوزارة البيئة الوظيفــــة  

حكومي القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   48 �شنه 

اأ�شرة مي�شورة احلال �شاعدتك على الهتمام بتعليمك واإكمال درا�شتك بعد  اخللفيــــة             اأنِت ن�شاأتي يف 
املخلفات،  واإدارة  البيئة  جمال  يف  عليا  درا�شات  واأكملت  علوم  بكالوريو�ض  على  حا�شلة  اجلامعة،  من  التخرج 
ن�شاأتي يف منطقة يكرث بها امل�شانع والتلوث البيئي مما اأثر عليك �شحيًا، وبعد تخرجك من اجلامعة اأردتى العمل 

يف م�شاريع تهتم باحلفاظ على البيئة، وو�شلتي اإىل مكانك بالقطاع احلكومي نتيجة عالقات والدك اجليدة.

املكانــــــــة              اأنِت تتمتعي ب�شخ�شية قوية وبذكاء، ومن خالل �شنوات درا�شتك وعملك ح�شلتي على خربة 
قوية، حتر�شي يف اإ�شدارك للت�شاريح اخلا�شة بامل�شانع  اأن توايف ال�شروط البيئية املنا�شبة مما اأن�شاأ خالفات 
اإدارتهم  ل�شوء  العمل  عن  مكان  من  اأكرث  اأوقفتى  القوية  �شلطتك  وبحكم  الأعمال،  رجال  بع�ض  وبني  بينك 
جمال  يف  تعمل  التي  املجتمعية  املبادرات  اأ�شحاب  مع  جيدة  توا�شل  حلقات  لديك  كما  الناجتة،  للمخلفات 

البيئة.

الهتمامات                  اأنت دائما تفكرين باإبداع لذلك تقدمي خربتك العلمية والعملية كدعم للمبادرات ال�شبابية 
املبتكرة التي تعمل يف جمال:

البيئة :  حتاولني دائما  و�شع قرارات للحد من التلوث البيئي داخل املدينة. 	•
التعليم: توؤمني اأن التعليم اجليد يبني ثقافه قوية للمجتمع ككل. 	•

دمج ذوى الحتياجات اخلا�سة: ل يوجد اهتمام كبري. 	•

املوارد  

�شلطةعالقاتخربةاملوارد
113الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك 
ح�شبما  كلها  اأو  مواردك  من  بجزء  امل�شاركة  ميكنك  حيث  بها  املقدمة  اخلدمة  وقيمة  مبجموعتك  اخلا�شة 

يرتاأي لك.
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عا�شم اأمري ال�ســـــــــم  

مدير اإدارة  املتطوعني باإحدى اجلهات احلكومية الوظيفــــة  

حكومي القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   36 �شنه 

اخللفيــــة             اأنت متزوج ولديك طفالن يف املرحلة الإبتدائية تهتم بتعليمهم ب�شورة جيدة، �شخ�شية 
اجتماعية حمبة للعمل العام وتف�شل العمل مع ال�شباب، اأنت تخرجت من كلية تربية ق�شم لغة عربية وحا�شل 
القوية  عالقاتك  نتيجة  من�شبك  اإىل  و�شلت  حتى  الإدارية  الوظائف  يف  تدرجت  الإدارة،  يف  ماج�شتري  على 
الأعمال  ب�شهولة، وعالقاتك حمدودة برجال  ال�شبابية  الفئة  اإىل  الو�شول   القدرة على  بامل�شوؤولني، ولديك 
وهو ما ت�شعى اإىل تغيريه من خالل بناء عالقات جيدة مع رجال الأعمال لرفع م�شتواك املعي�شي والجتماعي.

املكانــــــــة             منذ �شغرك تهتم بالتعليم وا�شتخدام الأ�شاليب احلديثة فيه لذلك بعد انتهائك من التعليم 
اجلامعي بداأت بدرا�شة علوم الإدارة وح�شلت على درجة املاج�شتري مما جعلك تهتم وت�شعى اإىل توفري فر�ض 
ال�شباب وتريد  اإىل  الوزارة  التي تقدمها  الربامج  املجتمعية من خالل  امل�شاركة  اإىل  لل�شباب. كما تدعو  ومنح 
احل�شول على متويل من رجال الأعمال لدعم هذه امل�شروعات. من �شلطاتك الأ�شراف على الوحدات التطوعية 
من  الب�شرية  بالقوة  املدين  املجتمع  منظمات  م�شاعدة  ميكنك  وكذلك  ال�شباب  مراكز  يف  ال�شبابية  والأن�شطة 

املتطوعني.

الهتمامات

التعليم:  ت�شعى اإىل زيادة امل�شروعات التي تقدمها الوزارة اإىل ال�شباب �شواء يف التعليم اأو فر�ض العمل. 	•
البيئة : اهتمامك بها قليل. 	•

دمج ذوى الحتياجات اخلا�سة:   اهتمام حمدود اإىل حد ما. 	•

املوارد  

�شلطةعالقاتفئة م�شتهدفةاملوارد
131الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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�شفا اأيوب ال�ســـــــــم  

خمرجة الوظيفــــة  

الإعالم القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   32 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنِت ن�شاأتي يف اأ�شرة غنية ولكن اأردتى ال�شتقالل بحياتك، تخرجتي من معهد ال�شينما، 
عملتي بالكثري من املوؤ�ش�شات الدولية يف الكثري من الأفالم الوثائقية، كما عملتي معيدة بق�شم املونتاج، كرمتك 
الدولة على اأفالمك الق�شرية التي كانت تناق�ض ق�شايا البيئة والتعليم، كما حاز فيلمك )ايفو( على جائزة 
لديك  ي�شبح  باأن  حتلمني  البيئة،  تواجه  التي  وامل�شاكل  التحديات  على  ال�شوء  لت�شليطه  الت�شجيعية  الدولة 

�شركة اإنتاج خا�شة لتمويل اأفكارك الهادفة.

اأفالم ق�شرية  املكانــــــــة             اأنِت لديك القدرة واملهارة على ر�شد وحتليل امل�شاكل من خالل جت�شيدها يف 
ودائمًا ما ت�شعي اإىل ت�شليط ال�شوء على الق�شايا التي يواجها املجتمع مما اأثار لديك م�شاكل مع بع�ض اجلهات 
التعامل مع  اإهمال ج�شيم يف  املدينة وجدتي  لفيلم وثائقي عن  واأثناء ت�شجيلك  التنفيذية ورجال الأعمال، 

النفايات واملخلفات البيئية مما اأثار �شغفك لإحداث التغيري ب�شكل جدي.

الهتمامات

البيئة  ق�شايا  على  اأكرث  ال�شوء  ت�شليط  قررتي  املدينة  عن  وثائقي  لفيلم  ت�شجيلك  بعد  البيئة :  	•
واحلفاظ عليها بطرق اأكرث فاعلية.

التعليم: اأثناء فرتة عملك كمعيدة كنت ت�شعي اإىل املحاولة دائما على اإدخال اأ�شاليب تعلم جديدة. 	•
الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة: ل يوجد لديك اهتمام كبري بهذا ال�شاأن.  •

املوارد  

�شلطةعالقاتخربةاملوارد
311الن�شبه

ملحوظة        كونك متلكني اخللفية الإعالمية فاأنِت امل�شوؤولة عن عر�ض فكرة املبادرة بهدف ت�شويقها جيدًا 
واإبراز اأوجه التميز، لكي يتم ترجيح كفتها خالل املوؤمتر قبل اخلروج من اللعبة.

لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة مبجموعتك 
وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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فادى جودت ال�ســـــــــم  

مذيع يف اأحدى القنوات التليفزيونية املحلية الوظيفــــة  

الإعالم القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   42 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنت ن�شاأت يف اأ�شرة متو�شطة احلال تعر�ض والدك حلادث اأثناء العمل �شبب له عجز كلى مما 
اإىل  خروجه على املعا�ض مبكرا. ا�شطررت للعمل اأثناء درا�شتك لرفع احلالة املادية لالأ�شرة، تخرجت من كلية 
الإعالم، بعد تخرجك من اجلامعة كانت لديك فكرة برنامج تناق�ض الق�شايا املجتمعية وبالأخ�ض ق�شية دمج 
ذوي الحتياجات اخلا�شة وحاولت عر�شها على القنوات اخلا�شة ولكن مل يكن هناك قبول لدى هذه القنوات 
ن�شر  اأن الإعالم له دور مهم يف  القنوات املحلية. تدرك متامًا  اأن ت�شل لأحدى  ا�شتطعت  وبعد حماولت عدة 

احلقائق وت�شليط ال�شوء على امل�شاكل التي تواجه املواطنني داخل املجتمع.

العر�ض  ملهارات  امتالكك  وبف�شل  والأنانية  املجتمعية  الق�شايا  يناق�ض  برنامج  مقدم  املكانــــــــة         اأنت 
اإن لديك ح�شور جيد �شاعدك على حتقيق  التاأثري والو�شول لعدد كبري من اجلمهور، كما  والتقدمي ا�شتطعت 
و�شائل  على  اخلا�شة  �شفحتك  على  لك  املتابعني  وكذلك  امل�شاهدين  عدد  من  زاد  مما  لربناجمك  كبري  جناح 

التوا�شل. كل هذا جعلك ذو قدرة كبرية على توجيه الراأي العام املحلي والرتكيز على ق�شايا بعينها.

الهتمامات

دمج الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة: ا�شتطعت تكوين عالقات مع اجلهات الإدارية يف املدينة   •
وت�شعى اإىل توطيد عالقتك برجال الأعمال لزيادة الدعم للحالت اخلا�شة بربناجمك.
التعليم: تهتم اهتمام جيد بالتعليم وزيادة جودة التعليم داخل املدار�ض الداجمة اأي�شًا.  •

البيئة : اهتمامك بها يكون اأحيانًا ولي�ض دائمًا.  •

املوارد  

�شلطةعالقاتفئة م�شتهدفةاملوارد
221الن�شبه

ملحوظة

1 -   كونك متلك اخللفية الإعالمية فاأنت امل�شوؤول عن عر�ض فكرة املبادرة بهدف ت�شويقها جيدًا واإبراز 
اأوجه التميز، لكي يتم ترجيح كفتها خالل املوؤمتر قبل اخلروج من اللعبة.

2 -  لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
ح�شبما  كلها  اأو  مواردك  من  بجزء  امل�شاركة  ميكنك  حيث  بها  املقدمة  اخلدمة  وقيمة  مبجموعتك 

يرتاءى لك.
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ب�شنت اأ�شرف ال�ســـــــــم  

مرا�شلة �شحفية باإحدى القنوات املحلية الوظيفــــة  

الإعالم القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   29 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنِت من اأ�شرة متو�شطة احلال، �شخ�شية م�شتقلة غري مقيدة بالأفكار التقليدية، تخرجتي 
من كلية الهند�شة  وكنت املمثل الإعالمي لحتاد الطلبة. بعد تخرجك تطوعتي يف عدة جمعيات تهتم بق�شايا 
التعليم، ولهتمامك الكبري بالإعالم قررتي تغيري جمال عملك اإىل ال�شحافة والإعالم لت�شلطى ال�شوء على 
الق�شايا التي تهتم بالتعليم، ومن خالل تغطياتك الإعالمية لق�شايا التعليم لحظت اأن العامل البيئي املحيط 
بالطالب مهم جدًا للتعليم اجليد، وتطمحي اإىل اأن ت�شبحي مقدمة برامج يف اإحدى القنوات الف�شائية اخلا�شة.

املكانــــــــة         اأنِت �شخ�شية منطلقة وذات ح�شور، وبف�شل جتاربك التطوعية الكثرية اك�شبتك انت�شارًا وا�شعًا 
بني ال�شباب، وبتو�شعك يف جمال العمل العام كونت لديك �شبكة عالقات متو�شطة رغم �شغر �شنك وما زلت ت�شعي 

اإىل دعم فكرة التعليم الغري ر�شمي.

الهتمامات

التعليم: اأنِت تهتمني بالتعليم امل�شتقل والغري ر�شمي.  •
البيئة:   اأنِت حتاولني طرح ومناق�شة الق�شايا البيئية يف املدينة. 	•

دمج الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة : اهتمامك قليل اإىل حد ما.  •

املوارد  

عالقاتفئة م�شتهدفةاملوارد
32الن�شبه

ملحوظة

1 -   كونك متلكني اخللفية الإعالمية فاأنِت امل�شوؤولة عن عر�ض فكرة املبادرة بهدف ت�شويقها جيدًا واإبراز 
اأوجه التميز لكي يتم ترجيح كفتها خالل املوؤمتر قبل اخلروج من اللعبة.

2 -   لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
ح�شبما  كلها  اأو  مواردك  من  بجزء  امل�شاركة  ميكنك  حيث  بها  املقدمة  اخلدمة  وقيمة  مبجموعتك 

يرتاءى لك.
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مدحت ال�شما�شريي ال�ســـــــــم  

�شاحب �شركة ودينا للفنادق العائمة الوظيفــــة  

القطاع اخلا�ض القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   51 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنت من اأ�شرة متو�شطة الدخل وتبلغ من العمر 51 عاما، در�شت يف كلية ال�شياحة والفنادق 
فتاة  على  فتعرفت  ال�شياحية  باملناطق  فندق  يف  عملت  ثم  فندق  �شاحب  ت�شبح  باأن  حلم  لديك  دائما  وكان 
اأجنبية وتزوجتها و�شافرت معها اإىل خارج البالد ورزقت بطفلني )ولد وبنت( وعملت باخلارج اإىل اأن اأ�شبحت 
لديك اأموال طائلة ثم رجعت اإىل بلدك مرة اأخرى وا�شتثمرت اأموالك يف بناء فندق عائم. �شاعدتك عالقاتك 
الكثرية يف اأن ي�شبح لديك �شركة للفنادق العائمة واأ�شبح لديك اأعمال كثرية، كانت ابنتك تدر�ض اإدارة اأعمال 

باخلارج وبعد انتهاء الدرا�شة عادت لتعمل معك.

املكانــــــــة         اأنت �شخ�ض طموح و مثابر ولكن مل تكن توؤمن بامل�شاركة املجتمعية والتعاون اإىل اأن عادت 
ابنتك لتعمل معك واأظهرت لك مدى حجم امل�شاكل الكثرية التي تنتج عن ت�شغيل الفنادق العائمة وكانت هذه 
نقطة التغري لديك، وحينها بداأت يف حماولة حت�شني الأو�شاع واإدراكك ال�شديد بامل�شاركة املجتمعية و التعاون 

بني القطاعات املختلفة واأن اختالف الثقافات واملوارد هي نقطة قوة باملجتمع.

الهتمامات

التعليم: كنت تهتم مبجال التعليم اإىل اأن عادت ابنتك وغريت فكرك.  •
البيئة:  اأ�شبحت مهتم مبجال البيئة وخا�شة ق�شية تلوث املياه بعد �شماعك لوجهات نظر خمتلفة من  	•

اأجيال خمتلفة.
دمج الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة : اأنت غري مهتم.  •

املوارد  

�شلطةعالقاتاأموالاملوارد
311الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك 
ح�شبما  كلها  اأو  مواردك  من  بجزء  امل�شاركة  ميكنك  حيث  بها  املقدمة  اخلدمة  وقيمة  مبجموعتك  اخلا�شة 

يرتاءى لك.
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عزت ال�شيمي ال�ســـــــــم  

ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة واو الهند�شية للتعمري وال�شتثمار الوظيفــــة  

القطاع اخلا�ض القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   60 �شنه 

اخللفيــــة              اأنت من اأ�شرة فقرية ح�شلت على موؤهل متو�شط، تبلغ من العمر 60 عام وقد عملت يف جمال 
املقاولت كعامل بناء اإىل اأن اأ�شبحت من اأهم املقاولني يف مدينتك وهذا ما �شجعك على اأن تكون من اأكرب امل�شاهمني 
يف �شركة »واو« الهند�شية للتعمري وال�شتثمار. تزوجت مرتني -الزوجة الأوىل اإحدى اأقاربك والزوجة الثانية 
من عائلة ثرية واأجنبت ثالثة اأولد من الأوىل يعملون معك يف �شركتك بعد اأن اأمتوا مراحل تعليمهم كاملة 

واأثنني من الثانية )بنت و ولد(  ومازالوا يدر�شوا باجلامعة.

املكانــــــــة         اأنت �شخ�ض طموح وتعرف كيفية خلق الفر�ض وا�شتثمارها وكان ال�شبب يف بناء �شخ�شيتك 
القوية هي م�شريتك املهنية التي جنيت منها الكثري من الأموال وبع�ض ال�شلطة التي ت�شاعدك يف عملك وكم 
حل  يف  ال�شديدة  ورغبتك  التعليم  جمال  هو  الأ�شا�شي  اهتمامك  جعل  كله  وهذا  بها،  با�ض  ل  التي  العالقات 
م�شكالته الكثرية لذلك تقوم بتكري�ض جزء كبري من وقتك واأموالك يف هذا الهتمام لي�شل التعليم اإىل كل فرد 

وتقوم بت�شجيع ن�شر املدار�ض املجتمعية وخا�شة يف املناطق النائية والفقرية.

الهتمامات

التعليم: اأنت مهتم كثريا بق�شية التعليم وذلك لعدم اإكمالك تعليمك رغم متيزك واإبداعك يف جمال   •
املقاولت.

البيئة:  مهتم باملحافظة على الرثوة الزراعية واحلد من التجريف وال�شعي من التو�شع العمراين يف  	•
املناطق ال�شحراوية.

دمج الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة : اأنت غري مهتم.  •

املوارد  

�شلطةعالقاتاأموالاملوارد
311الن�شبه

ملحوظة         لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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اأ�شيا الدندراوي ال�ســـــــــم  

م�شوؤولة الت�شويق ب�شركة حَريف لت�شدير املنتجات احلرفية الوظيفــــة  

القطاع اخلا�ض القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   35 �شنه 

اخللفيــــة              اأنِت من اأ�شرة ثرية ولِك اأخ واحد، تبلغي من العمر 35 عام - غري متزوجة. در�شِت الت�شويق 
خارج البالد واأمتمِت املاج�شتري، ثم رجعتي اإىل مدينتك ل�شغفك ال�شديد بالتنمية املجتمعية والتطوير ولهذا 
قمِت بالبحث عن �شركة تواكب اأهدافك حتي وجدتي �شركة  لت�شدير املنتجات احلرفية لإظهار مدى جمال 
وتطور مدينتك وت�شعني دائما اإىل زيادة مهارات الأخرين يف عمل املنتجات احلرفية ول تهتمي بوجود عائد 
مادي كبري ولكن اهتمامك  الأكرب بعمل عالقات كثرية خلدمة احلرفيني وبالأخ�ض الأ�شخا�ض ذوي الحتياجات 

اخلا�شة ويعترب العامل الأ�شا�شي يف تكوين �شخ�شيتك هو كرثة م�شاركتك يف الأعمال اخلريية.

وبالأخ�ض  الإن�شان  بحقوق  ال�شديد  اإميانك  ب�شبب  وذلك  النا�ض  بني  حمبوب  �شخ�ض  املكانــــــــة         اأنت 
اأحد الدوافع التي جعلتك تخ�ش�شي عملك يف الت�شويق يف دخول جمال ت�شدير املنتجات  امل�شاواة، وهذا كان 
وكان  راقي  وفن  رفيع  بذوق  تتميز  ب�شيطة  اأفراد  من  تاأتي  التي  املنتجات  هذه  اأهمية  مدى  لروؤيتك  احلرفية 
لديكي تخوف دائم من الف�شل يف اإي�شال قيمة الإن�شانية اإىل الأخرين وهذا يجعلك متحفظة اأحيانًا يف بع�ض 

املواقف.

الهتمامات

التعليم: نظرًا ملعرفتك اأن معظم احلرف تورث اإىل اأبنائهم واأن معظم احلرفيني اأميني فهذا ما جعله   •
من �شمن اأهتماماتك.

البيئة:  اأنت مهتمة باإعادة التدوير فكانت اأكرث املنتجات التي ت�شدريها هي منتجات ذات طابع بيئي. 	•
دمج الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة : اأثناء رحلتك يف البحث عن احلرفيني تو�شلتي اإيل اأن   •

الأ�شخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�شة من اأكرث احلرفيني ذات مل�شة جمالية ومتيز.

املوارد  

عالقاتفئة م�شتهدفةاأموالاملوارد
113الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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اإ�شماعيل اأبوالعال اأ�شرف ال�ســـــــــم  

رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية »مدينتي« الوظيفــــة  

جمتمع مدين القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   45 �شنه 

درجة  على  ح�شلت  وقد  اجلامعية  للمرحلة  تعليمك  واأكملت  متو�شطة  اأ�شرة  يف  اخللفيــــة               ن�شاأت 
البكالوريو�ض يف اخلدمة الجتماعية وت�شعى الأن للح�شول على الدكتوراه، اأنت متزوج ولديك ثالثة اأطفال 
)بنتان وولد لديه اعاقة حركية(. عانيت كثريًا يف املدينة لدمج ابنك يف املدر�شة ليكمل درا�شته ولكن جودة 

الف�شول الداجمة يف املدار�ض �شعيفة جدًا وكنت تخاف عليه كثريًا.
ولذلك اأن�شاأت جمعية وقمت بت�شميم الكثري من الربامج لدمج ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع يف جميع 
املجالت واأن�شاأت ف�شل يف اجلمعية لذوي الحتياجات اخلا�شة لكي يح�شلوا ب�شكل م�شتمر على جودة عالية 
من التعليم والأن�شطة املختلفة، ومن �شمن الربامج التي تعمل عليها هي التمكني القت�شادي لذوي الحتياجات 

اخلا�شة وح�شولهم على فر�ض عمل منا�شبة.

املكانــــــــة         اأنت توؤمن بتكافوؤ الفر�ض واأهميتها لكل اأفراد املجتمع بغ�ض النظر عن اختالفهم ويحبك اأهل 
املدينة كثريًا ولديك تاأثري عليهم وذلك لعملك على دمج اأطفالهم من ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع. 
ت�شعى دائمًا لتوفري اخلدمات ب�شكل جيد وفقًا لإمكانيات موؤ�ش�شتك وناديت كثريًا للتعاون بني جميع املوؤ�ش�شات 

والقطاعات ولكن دون جدوى ولكنك حتلم دائمًا مبجتمع تت�شاوى فيه الفر�ض للجميع.

الهتمامات
جميع  على  وح�شولهم  املجتمع  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�ص  لدمج  دائما  ت�شعى  اأنت   •

املوارد واخلدمات دون متييز لأنهم جزء ل يتجزاأ من املجتمع والنهو�ض به.
التعليم لنهو�ض املجتمع لالأف�شل وت�شعى دائمًا لتوفر جميع الو�شائل امل�شاعدة لتح�شني  واأي�شًا توؤمن بدور   •

جودة التعليم.
اأنت تهتم بالبيئة خا�شة ح�شول املواطنني على مياه نظيفة وجتميل املدينة.  •

املوارد  

عالقاتخربةفئة م�شتهدفةاملوارد
311الن�شبه

ملحوظة          لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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اإيفيلني �شعيد عبداملالك ال�ســـــــــم  

مديرة برامج يف هيئة FIC الدولية للتنمية الوظيفــــة  

جمتمع مدين القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   40 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنِت ن�شاأِت يف اأ�شرة متو�شطة غري متعلمة ولكن كانت والدتك داعمة لكي جدًا وحري�شة كل 
احلر�ض على ح�شولك على تعليم جيد وذلك ملعاناتها بعد وفاة والدك لكونها غري متعلمة.

ونظرًا لتفوقك الدرا�شي ح�شلتي على منحة درا�شية يف اجلامعة الأمريكية وح�شلتي على بكالوريو�ض جتارة 
واأكملتي درا�شتك حتى ح�شولك على دكتوراه يف اإدارة الأعمال. 

اأنت متزوجة ولديك طفالن )بنت وولد( وت�شعني مثل والدتك لتوفري كل الإمكانات حل�شولهم على تعليم جيد 
وتوؤمنني بالتعليم احلكومي واأهميته ودور الدولة يف تقدمي تعليم ذو جودة.

ت�شعي دائمًا لتطوير املناهج والو�شائل التعليمية لتتنا�شب مع احتياج الطالب وتعليمهم ب�شكل اأف�شل من خالل 
الت�شبيك مع كافة قطاعات املجتمع املختلفة.

املكانــــــــة         اأنت �شخ�شية متوا�شعة وحتب م�شاعدة الغري وت�شعني دائمًا لتح�شني و�شع التعليم يف املدينة. 
توؤمنني باأهمية التعليم اجليد وحق اجلميع فيه ودور جميع موؤ�ش�شات املجتمع يف تطويره وحتثني ال�شيدات على 
اإكمال تعليمهم لأنه �شينعك�ض عليهم وعلى املجتمع بالإيجاب وتهتمني اأي�شًا بدمج ذوي الحتياجات اخلا�شة يف 

التعليم لأنك تري اأنه يجب اأن ت�شتثمر قدراتهم واإمكاناتهم ول يكونوا طاقة مهدرة.
الهتمامات

باأنهم  توؤمنني  وذلك لأنك  الأطفال،  تعليم  التعليم احلكومي و�شرورة تطويره وخا�شة  باأهمية  توؤمنني  اأنِت   •
جيل امل�شتقبل والكوادر القادمة وت�شعني دائمًا لتقليل كثافة الف�شول خللق بيئة تعليمية تنمي قدراتهم.

ذوي  من  �شواء  املتاحة  الفر�ض  على  احل�شول  يف  املجتمع  فئات  كافة  بني  امل�شاواة  مبادئك  اأهم  من   •
الحتياجات اخلا�سة اأو غريهم. 

اأن  ميكنها  وعقول  ثقافة  يبني  التعليم  اأن  جتدين  فاأنِت  بالكثري  لي�ض  بها  اأهتمامك  للبيئة  بالن�شبة   •
حتافظ على البيئة تلقائيًا.

املوارد  

عالقاتخربةفئة م�شتهدفةاأموالاملوارد
1121الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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عمرو علي احمد ال�ســـــــــم  

نقيب الأطباء باملحافظة الوظيفــــة  

جمتمع مدين القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   50 �شنه 

اخللفيــــة               اأنت من اأ�شرة غنية وعريقة يف املدينة تلقيت كل الدعم من عائلتك لتح�شل على كل الفر�ض 
ما  العامة ودائمًا  واأكملت درا�شتك حتي ح�شولك على دكتوراه يف اجلراحة  اأنت واإخوتك  التعليم  اجليدة يف 
ت�شعى مل�شاعدة املحتاجني يف املدينة لأنك توؤمن باأن ال�شحة اجليدة حق للجميع ولكن دائمًا ما كنت تواجه 
بع�ض ال�شعوبات يف حتقيق هذا الهدف لأن والدك لديه م�شنع كيماويات كبري يف املدينة ودائمًا ما كان يتلقى 

الكثري من ال�شكاوي ب�شبب تاأثري املخلفات ال�شارة على �شحة اأهل املدينة.
فاأنت يف �شراع م�شتمر بني حماية اأهل املدينة واحلفاظ علي م�شالح والدك.

املكانــــــــة         يحرتمك جميع اأهل املدينة وذلك نظرًا مل�شاعدتك لأهل املدينة وتعترب م�شدر فخر لهم ومن 
�شمن مبادئك هي امل�شاواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات. 

ت�شعى اإىل حماية البيئة بكل الطرق املمكنة لأنك توؤمن باأهمية ا�شتدامة املوارد الطبيعية و دورها الكبري يف 
ال�شحة العامة واأي�شا توؤمن اأن كل املواطنني لهم احلق يف حياة �شحية جيدة بغ�ض النظر عن ظروفهم املادية 

والجتماعية.

الهتمامات

اأنت تهتم بالبيئة ب�شكل كبري وت�شعى دائمًا اإيل حت�شني اخلدمة ال�شحية املقدمة لأهل املدينة لأنك   •
اأهل املدينة يف بيئة  اأن يعي�ض  اإىل  باأن ال�شحة اجليدة هي عمود التقدم ولذلك فاأنت ت�شعى  موؤمن 

نظيفة كي ل ي�شابوا بالأمرا�ض.
اأنت موؤمن بدور التعليم لنهو�ض املجتمع لالأف�شل حيث اأن جودة التعليم �شوف توؤثر ب�شكل كبري على   •

الوعي البيئي وال�شحي للمواطنني.
املجتمع  يف  وغريهم  اخلا�سة  القدرات  ذوي  الأ�سخا�ص  بني  الفر�ض  تكافوؤ  باأهمية  توؤمن  واأي�شا   •

و�شرورة ح�شولهم علي فر�ض عمل منا�شبة لقدراتهم ودجمهم يف التعليم داخل املدينة.

املوارد  

�شلطةعالقاتخربةفئة م�شتهدفةاملوارد
1121الن�شبه

ملحوظة            لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.

.
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عماد الد�شوقي ال�ســـــــــم  

اأعمال حرة الوظيفــــة  

املواطنون القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   50 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنت من اأ�شرة غنية - متزوج -ع�شو جمل�ض النواب. كان حلمك منذ ال�شغر اإن�شاء مدر�شة لأنك 
اأعمال والدك حيث لديكم الكثري من الأرا�شي الزراعية والأموال فعملت معه  مل تكمل تعليمك ب�شبب كرثة 
منذ �شغرك وظلت لديك رغبة ل�شتكمال تعليمك. برغم من ان�شغالك يف الأرا�شي و امل�شاريع اأ�شبحت �شخ�شًا 
موؤثر يف املجتمع فكانت لديك فر�شة لرت�شحك يف جمل�ض النواب وجنحت يف احل�شول عليها، دائمًا ما تنادي 
بحل م�شاكل التعليم لأنك تري اأنه نواة التغيري يف املجتمع، لديك اأي�شًا اأهتمام بدمج ذوي الحتياجات اخلا�شة 
واإتاحة فر�ض التعليم لهم واهتمامك بالق�شايا البيئية يكاد ينعدم وذلك لتملكك م�شنع بالقرب من املنطقة 

ال�شكنية مما يزعج �شكان املنطقة.

املكانــــــــة         اأنت �شخ�شية قوية توؤمن بالعادات والتقاليد وتتعامل مع كافة فئات ال�شعب ولكن اإ�شرارك 
الدائم للو�شول  لكافة الأطياف مبجتمعك يجعلك ت�شعى للت�شبيك مع القطاعات املختلفة وخ�شو�شًا املجتمع 

املدين، لديك �شلطة بحكم وجودك يف جمل�ض النواب وت�شعى دائمًا حلل م�شاكل املواطنني.

الهتمامات

التعليم وبناء الإن�شان هو اأوىل اهتماماتك ب�شبب عدم ا�شتكمال تعليمك وخا�شة م�شكلة نق�ض املوارد   •
التعليمية.

•  بعد اأن اأ�شبحت ع�شوًا مبجل�ض النواب اأ�شبح لديك اهتمام اأي�شًا بدمج ذوي الحتياجات اخلا�سة يف 
التعليم والعمل. 

وتاأتي الق�شايا البيئية اأخر اهتماماتك.  •

املوارد  

عالقاتفئة م�شتهدفةال�شلطةالأموالاملوارد
1211الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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ي�شرية ال�شبع ال�ســـــــــم  

اأعمال حرة الوظيفــــة  

املواطنون القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   42 �شنه 

اخللفيــــة                  اأنِت من اأ�شرة فقرية – متزوجة وتعملي باخلياطة. اأنت الأخت الرابعة ومل ت�شتكملي تعليمك 
لظروفك العائلية وكل اأحالمك هي توفري بيئة منا�شبة للعي�ض وذلك لوفاة اأختك ب�شبب مر�ض �شدري لتواجد 
القمامة وحرقها الدائم بجوار منزلكم. اأجنبتي طفلني واأ�شيب اأحدهم مبر�ض ب�شبب انت�شار القمامة، فبادرتي 
بالتنظيف حول منزلك وزرع الأ�شجار وبداأتي بتحويل املخلفات ملنتجات املعاد تدويرها وبداأتي بن�شر الفكرة 
ملجتمعك املحيط وت�شعني دائمًا للتوا�شل باملعنيني من خمتلف القطاعات مل�شاعدتك يف ن�شر الفكرة  واأ�شبحتي 

اإحدى القائدات املجتمعيات باملدينة.

املكانــــــــة         اأنِت �شيدة تتمتع ب�شخ�شية قوية ولديِك اإميان قوي بتحقيق اأهدافك وال�شعي دائمًا للتم�شك 
مببادئك ون�شر الوعي البيئي ولديكي �شرب �شديد، قادرة على الو�شول لأكرب فئة م�شتهدفة يف جمتمعك ملا لكي من 
م�شداقية وعالقات باملواطنني حيث اأنِك دائمًا ما تقومني بتو�شيلهم مبقدمي اخلدمات خا�شة منظمات املجتمع 
املدين، لكن لالأ�شف لديك �شراعات كثرية مع من ي�شرون البيئة نظرًا لكونك �شوتًا م�شادًا لت�شرفاتهم وم�شاحلهم.

الهتمامات

وت�شعني  البيئة  على  للحفاظ  مبجتمعك  التوعية  ون�شر  البيئية  الق�سايا  دعم  اهتماماتك  اأوىل   •
للت�شبيك مع القطاعات املختلفة حلل امل�شاكل البيئية.

•  تهتمني اأي�شا بالتعليم. 
وتاأتي اأخر اأهتماماتك بالق�شايا ذوي الإعاقة.  •

املوارد  

عالقات ال�شلطةفئة م�شتهدفةالأموالاملوارد
1211الن�شبه

ملحوظة        لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك اخلا�شة 
مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى لك.
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فريدة �شامل ال�ســـــــــم  

�شخ�شية عامة الوظيفــــة  

املواطنون القطـــــــاع  

ال�ســــــــــن   29 �شنه 

اخللفيــــة            اأنِت من اأ�شرة متو�شطة حتلمي منذ طفولتك باأن تغريي نظرة املجتمع لالأ�شخا�ض ذوي الحتياجات 
اخلا�شة حيث واجهتي م�شاكل يف التعليم وتلقي اخلدمات منذ بداية حياتك وذلك حلاجتك احلركية ولكن بالرغم 
من هذه ال�شعوبات متكنتي من التخرج من كلية العلوم وكان حلمك اأن ترفعي وعي املجتمع بدمج الأ�شخا�ض من 
ذوي الإعاقة ولكن عالقاتك باملجتمع كانت حمدودة مما اأدى اإىل بحثك لوجود طرق اأخرى للو�شول اإىل املجتمع 
مثل و�شائل التوا�شل الجتماعي واأ�شبحتي �شخ�شية م�شهورة وموؤثرة يف حياة الكثري من خالل قناتك و�شفحاتك 

على الإنرتنت واأدى هذا اإىل �شعبية كبرية وكان الناجت الثانوي لكي هو جني الكثري من املال.

املكانــــــــة         اأنِت �شخ�ض يوؤمن باحرتام الأخرين ولديك روح املثابرة، كما اأنك تدركني اأن اجلميع مت�شاوين 
يف حقوقهم وواجباتهم وت�شعني دائمًا حلل م�شاكل املجتمع من خالل مقالتك وحتقيقاتك امل�شورة التي تعرب 
عن و�شع املجتمع وت�شلطني ال�شوء دائمًا على الق�شايا املهم�شة اأماًل يف التغيري تعملني جاهدة على هذا مبا لديك 

من مهارة يف اإقناع الخرين.

الهتمامات

دمج الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة: كان حمركك الدائم هو اإميانك بامل�شاواة.  •
البيئة:  اأنت حمبة كبرية لهواية ال�شيد ولكن ما حدث يف ق�شايا البيئة املنت�شرة جعلتك تهتمي مبا  	•

يحدث.
•  التعليم: تتمني دائما ان يح�شل اجلميع على ما يحلم به يف جمال التعليم.

املوارد  

عالقاتفئة م�شتهدفةالأموالاملوارد
311الن�شبه

ملحوظة          لك مطلق احلرية يف الت�شرف يف مواردك وفقًا لتقييمك لالحتياج الفعلي خلطة الت�شبيك 
اخلا�شة مبجموعتك وقيمة اخلدمة املقدمة بها حيث ميكنك امل�شاركة بجزء من مواردك اأو كلها ح�شبما يرتاءى 

لك.
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صورة عامة عن الشخصيات

توزيع القطاعات على جمموعات بحيث اإن ت�سم كل جمموعة كافة  القطاعات
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القواعد واإلجراءات الخاصة بالمشاركين

قواعد عامة للم�ساركني 
يجب قراءة ال�شيناريو وال�شخ�شية والقواعد والإجراءات بعناية تامة. 	•

اللتزام بتوجيهات فريق التي�شري. 	•
عدم اخلروج عن ال�شخ�شية يف اأي مرحلة من مراحل اللعبة. 	•

اللتزام بح�شور العر�ض النهائي لتنقل لك جميع الأحداث املهمة. 	•
امل�شاركة الفعالة يف املناق�شات املفتوحة واللتزام باحلوار اجليد البناء.  	•

الزام جميع الأع�شاء امل�شاركة بالآراء 	•
يف حالة ظهور حتديات اأو ا�شتف�شار برجاء التحدث مع مي�شرين اللعبة. 	•

املرحلة الأويل: التعارف 30 دقيقة
مرحلة التعارف �شتكون يف �شكل اجتماع جماهريي لكل امل�شاركني.  	•

يف خالل دقيقتني، يجب على كل م�شارك التعريف بنف�شه والتعريف باهتماماته ونقاط قوته واحتياجاته.  	•

املرحلة الثانية: الت�شبيك
يف  لتبداأ  الأخرى  ال�شخ�شيات  مع  للتحدث  الوقت  لديك  	•
من  اأهدافك  اإىل  للو�شول  القطاعات  خمتلف  مع  الت�شبيك 
خالل خطة ت�شاركية، حيث تبحث عن املوارد امل�شرتكة بني 
مميزات  من  لال�شتفادة  الأخرى  القطاعات  وبني  قطاعك 
كل قطاع و�شالحياته وموارده الب�شرية واملالية يف حتقيق 

الأهداف امل�شرتكة.
امل�شاركني  من  جمموعة  تكوين  النقا�ض  جولة  يف  هدفك   	•
حيث ل يزيد عدد متثيل القطاعات يف املجموعة عن ممثل 
واحد )قطاع حكومي - قطاع خا�ض - جمتمع مدين - اإعالم 

- مواطنني( بحيث تتكون 3 جمموعات من اإجمايل عدد امل�شاركني.

معايري امل�شاركة يف املجموعة:
اأن يكون يف املجموعة ممثلني من كل القطاعات .  .1

2.  اأن ي�شع امل�شاركون خطة واقعية، حمددة، قابلة للقيا�ض .
3.  اأن تكون اخلطة قائمة على ق�شية واحدة .

4.  �شرط ال�شتفادة من كل املوارد املتاحة )اأموال - و�شول لفئة امل�شتهدفة - خربة - عالقات - �شلطة( 
اخلا�شة بفريق العمل.
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املوارد  ملجموع  الأدنى  احلد  يكون  اأن  املوؤمتر  خالل  النهائية  التقييم  ملرحلة  الدخول  ل�شمان  �شرط    .5
امل�شتخدمة يف اخلطة 15 وحدة وبدون حد اأق�شى.

6.  اأن يكون احلد الأدنى من كل مورد داخل اخلطة 3 وحدات وبدون حد اأق�شى.
7.  ا�شتدامة اخلطط املقرتحة.

املرحلة الثالثة: تقدمي املقرتحات
مبادرة  فكرة  على  التفاق  جمموعة  كل  على  يجب  	•
تكون  اأن  ويجب  جمتمعي  احتياج  لها  ويكون  واحدة 

املبادرة ت�شم القطاعات املختلفة.
وت�شليمه  املبادرة  منوذج  ملء  الثالثة  املرحلة  اأخر  يف  	•

للمي�شر.

املرحلة الرابعة: عر�ض املقرتحات
يجب على ال�شخ�شيات من قطاع الإعالم عر�ض اخلطط املقرتحة للجميع خالل املوؤمتر.
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استمارة مقترح المبادرات المجتمعية

البيانات العامة

املحافظة

ا�شم املبادرة 

ا�شم ال�شخ�ض امل�شئول

رقم الهاتف 

الربيد الإلكرتوين 

فريق العمل
الأع�شاء

اأ�شماء ال�شراكات التي 
ترغب يف العمل
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البيانات اخلا�سة باملبادرة

و�شف املبادرة واأهميتها- فكرة املبادرة والإ�شكالية1.

اأهداف املبادرة: )حتديد الأهداف التي ت�شعى املبادرة لتحقيقها من خالل تطبيق هذه املبادرة. 2.
هدف عام واأهداف مرحلية اأو اأهداف فرعية.( 

- الهدف العام:

 -الأهداف املرحلية اأو الفرعية:

الفئة امل�شتهدفة وكيفية الو�شول لها : حتديد ال�شريحِة امل�شتهدفِة والأ�شخا�ض اأو العمالء الذين 3.
ي�شتفيدون من املنتج اأو اخلدمة اأو النتيجة التي تقدمها املبادرة ، وقد تكون الأطراُف املعنيُة جهًة 

واحدة اأو اأكرث من جهة، مثل: )ال�شيدات ، الطلبة/ات ، املجتمع، اآخرين ... اإلخ(.
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الأن�سطة اخلا�سة باملبادرة 

ال�شراكات/طريقة التنفيذو�شف الن�شاطم
الت�شبيك

كيفية املتابعةمدة التنفيذ

خطة ال�سراكات

الو�شول لفئة اأموالاملورد
�شلطةعالقاتخربة م�شتهدفة

القطاع /مقدم 
املورد

طبيعة اخلدمة

قيمة املورد
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خطة متابعة املبادرة

متى

دورية الجتماع .1

  غري دوري  الجتماع دوري

الفرتة )يف حالة اأن الجتماع دوري( .2

 ربع �شنوي  شهري�  ن�شف �شهري

املوعد .3

 يوم عطلة  فرتة م�شائية  اأثناء مواعيد العمل الر�شمية

اأين

مقر الجتماع .4

 متغري  ثابت

املكان )اإذا كان املقر ثابت( 05
______________________________________________________

طريقة حتديد املكان ) اإذا كان الفقر متغري( 06

 يتم و�شع خطة بدورية املكان  يتم حتديده خالل الجتماع ال�شابق

من

الأع�شاء الدائمني 07

-6 -1

-7 -2

-8 -3

-9 -4

10 -5

ملحوظة:- ال�شيوف املتخ�ش�شون يتم دعوتهم ح�شب جدول الأعمال

 متغري  ثابت رئي�ض اللجنة 08
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دورية تغيري رئي�ض اللجنة )اإذا كان الرئي�ض متغري( .9

 شنوية�  ن�شف �شنوية  ربع �شنوية

توزيع الأدوار .10

التليفون: ال�شم: رئي�ض اللجنة

التليفون: ال�شم: مقرر اللجنة

التليفون: ال�شم: م�شوؤول الأمور اللوج�شتية

التليفون: ال�شم: م�شوؤول الأمور املالية

التليفون: ال�شم: م�شوؤول عالقات

ماذا

هدف اللجنة .11

_________________________________________________

الق�شايا التي حتتاج للمناق�شة: .12

______________________________________________________________   .1

______________________________________________________________   .2

______________________________________________________________   .3

______________________________________________________________   .4

______________________________________________________________   .5

كيف

كيف يتم الدعوة لالجتماع .13

 حتديد موعد الجتماع القادم  خالل الجتماع ال�شابق  الت�شال بالأع�شاء

كيف يتم حتديد جدول اأعمال الجتماع: .14

 تر�شل من قبل الأع�شاء ملقرر اللجنة قبل الجتماع  حتدد بوا�شطة الأع�شاء خالل الجتماع
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ال�شرح الن�شاط املدة

ترحيب.. 1
ن�شاط لك�شر اجلليد والتعارف.. 2
�شرح اليوم.. 3
تعريف بامل�شروع »دورنا «.. 4
مقدمة عن اللعبة .. 5

املقدمة 45 دقيقة

	 �شخ�شيات.•
	 اأ�شئلة ا�شتفهامية.•

توزيع اأوراق اللعب 10 دقيقه

Check in الدخول يف اللعبة 15 دقيقه

	 ي�شم كل ال�شخ�شيات بحيث يعرف كل �شخ�ض بنف�شه •
واهتمامه ونقاط قوته واحتياجه خالل دقيقة واحدة

الجتماع العام  20 دقائق

	 ي�شعى امل�شاركني اإىل تكوين جمموعات العمل املمثلة عن •
القطاعات املختلفة من خالل حتديد هدف م�شرتك اأو 

ال�شتفادة متبادلة .
مناق�شات حرة 25 دقيقه

	 و�شع اخلطط داخل كل جمموعة ) خطة املبادرة – •
خطة ال�شبكة ( اجتماعات ال�شركاء 30 دقيقه

	 عر�ض كل اإعالمي اأفكار وخطط املجموعة اخلا�شة به •
على اجلماهري. العر�ض  30 دقيقه

	 اذكر كلمة واحدة لو�شف �شعورك.• اخلروج من اللعبة 15 دقيقه

التقييم 50 دقيقه

اإلطار الزمني
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تقييم اخلطط )خا�ص بالالعبني(

من 1: 5 اإىل اأي مدى املعايري التالية مطابقة للخطة اأو املبادرة؟ حيث اأن 1 هي الأقل و5 هي الأكرث على اأن يكون 
حتديد درجة كل بند توافقيًا بني اأفراد املجموعة.

اأ�شم املبادرة:.........................
12345اإىل اأي مدى :-م

     مت ال�شتفادة بكل املوارد املتاحة باأكرب �شورة ممكنة1.

     كان فريق العمل على املعرفة الكافية للق�شية 2.

     قامت املبادرة بتلبية احتياجات جمتمعية فعلية3.

     كانت املبادرة حتت اأطار اأو �شرعية قانونية4.

     ا�شتطاعت اخلطة و�شع نظام حمدد ل�شتمرارية الت�شبيك 5.

توازنت قيمة املوارد املمنوحة مع اخلدمة املقدمة6.

اأ�شرتكت كافة القطاعات يف اخلطة7.
     الإجمايل

اأ�شم املبادرة:.........................
12345اإىل اأي مدى :-م

     مت ال�شتفادة بكل املوارد املتاحة باأكرب �شورة ممكنة1.

     كان فريق العمل على املعرفة الكافية للق�شية 2.

     قامت املبادرة بتلبية احتياجات جمتمعية فعلية3.

     كانت املبادرة حتت اأطار اأو �شرعية قانونية4.

     ا�شتطاعت اخلطة و�شع نظام حمدد ل�شتمرارية الت�شبيك 5.

توازنت قيمة املوارد املمنوحة مع اخلدمة املقدمة6.

اأ�شرتكت كافة القطاعات يف اخلطة7.
     الإجمايل

اأ�شم املبادرة:.........................
12345اإىل اأي مدى :-م

     مت ال�شتفادة بكل املوارد املتاحة باأكرب �شورة ممكنة1.

     كان فريق العمل على املعرفة الكافية للق�شية 2.

     قامت املبادرة بتلبية احتياجات جمتمعية فعلية3.

     كانت املبادرة حتت اأطار اأو �شرعية قانونية4.

     ا�شتطاعت اخلطة و�شع نظام حمدد ل�شتمرارية الت�شبيك 5.

توازنت قيمة املوارد املمنوحة مع اخلدمة املقدمة6.

اأ�شرتكت كافة القطاعات يف اخلطة7.
     الإجمايل

التقييـــم 
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تقييم املحتوى  )خا�ص بتقرير املي�سر (

اأثناء )مالحظة �سري اللعبة(  .1

-     ما هي الطريقة التي ا�شتخدمتها يف تعظيم ال�شتفادة من املوارد املختلفة املتاحة؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     هل كان من ال�شهل الندماج بني القطاعات املختلفة اأم ل؟ وملاذا؟ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     ما هي اأوجه ال�شتفادة من الت�شبيك التي لحظتها اأثناء اللعبة؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     هل كانت موارد جمموعتك كافية لتحقيق اأهدافكم؟ وهل اأثر ذلك على التخطيط وفكرة ال�شتدامة؟
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
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بعد )خربات التعلم(    .2

-     هل اختلفت روؤيتك لفكرة األعاب املحاكاة بعد م�شاركتك يف اللعبة؟ هل حتقق؟ وملاذا؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     هل اختلفت روؤيتك لفكرة عن فكرة الت�شبيك بعد م�شاركتك يف لعبة جماديف؟ وملاذا؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     ما هي اأهمية الت�شبيك من وجهة نظرك بعد خروجك من الدور؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     ما هو �شكل ال�شبكة املجتمعية الناجحة؟ واأف�شل طرق التجمع؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     هل انتهى الت�شبيك بنهاية اللعبة اأم اأنه ميكن ا�شتكمال ما بداأ من اأ�شكال الت�شبيك بينكم؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     ما هو ال�شبب الذي يدفعك للت�شبيك على اأر�ض الواقع؟ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     ما هي روؤيتك ل�شتدامة هذه ال�شبكة؟
.......................................................................................................................................................................................................

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

-     ما هي تو�شياتك لتكوين جلان جمتمعية م�شتدامة؟
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
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بطاقات األسماء                 

اإ�شماعيل اأبو العال
رئي�ض جمل�ض اإدارة 

جمعية مدينتي

عمرو علي
نقيب الأطباء

ا�شيا الدندراوي
م�شوؤولة الت�شويق 

ب�شركة حرف

عزت ال�شيمي
ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة 

واو الهند�شية

اإيفيلني �شعيد
FIC مديرة برامج

مدحت ال�شما�شريي
�شاحب �شركة

 ودينا للفنادق العائمة
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فادي جودت
مذيع

�شفا اأيوب
خمرجة

عماد الد�شوقي
اأعمال حرة

�شكري اأبو اوفاء 
مدير اإدارة اجلمعيات 

الأهلية

ب�شنت اأ�شرف
مرا�شلة �شحفية

ي�شرية ال�شبع
قائدة جمتمعية

عا�شم اأمري 
مدير اإدارة املتطوعني

مريال �شعد
مدير اإدارة التفتي�ض 

واملراقبة بوزارة البيئة
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ال�شم :
الوظيفة :

ال�شم :
الوظيفة :

ال�شم :
الوظيفة :

فريدة �شامل
�شخ�شية عامة
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كروت الموارد
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قائمة األدوات

الطباعة

العدد الأدوات املكتبية رقم
20 اأقالم جاف 1
20 حامل للنيم تاج  2
1 داتا �شو 3
1 A4 ورق اأبي�ض د�شتة 4
2 فليب �شارت 5
1 علبة اأوراق ل�شقة 6
1 اأقالم ملونة د�شتة 7
1 علبة بلو تك 8
1 �شريط ل�شق كبري اأبي�ض 9

واإجراءات  قواعد   - املدينة  خريطة  كيال-  مدينة  عن  معلومات   – ال�شيناريو 
اللعبة )تو�شع يف مظروف كل امل�شاركني( 

20

ال�شخ�شيات ) كل م�شارك له البيانات ال�شخ�شية اخلا�شة بدوره ماعدا ال�شحفيني 
يو�شع يف مظروفهم ورقة دور ال�شحفيني يف اللعبة  اأذا مت الحتياج لها(

15

20ا�شتبيان التقييم
Name tags 2اأ�شماء ال�شخ�شيات قم بق�شها وو�شعها يف حامل النيم تاج

20املادة العلمية: تعريفات اإجرائية للت�شبيك وبناء العالقات
1�شورة عامة عن ال�شخ�شيات بحجم كبري ) تعلق للعر�ض (

4خطة متابعة املبادرة ) توزع على املجموعات (
4ا�شتمارة مقرتح املبادرة ) توزع على املجموعات (

3قواعد واإجراءات ) للمي�شرين وتقراأ مرحلة مرحلة على م�شاركني (
1�شريط ل�شق كبري اأبي�ض
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نصائح اللتقاط الصور الفوتوغرافية والفيديو

كن هادئا: جتنب ال�شور غري الوا�شحة وذلك بتثبيت الهاتف الذكي/ الكامريا بكلتا يديك. دع �شا�شة  	•
الهاتف الذكي ت�شتقر حمددًة و�شوحيه ال�شورة ودقتها احليزية، بحيث يكون ال�شيء اأو ال�شخ�ض املراد 

ت�شويره وا�شحا.

جتنب حتريك الهاتف اأثناء الت�شوير: حاول اإبقاء الهاتف �شاكنا من دون اأي حتريك اأثناء التقاط  	•
ال�شور لتتجنب ال�شبابية ل �شيما يف الإ�شاءة اخلافتة.

ال�شبابيك، فالإنارة الطبيعية  اأو فتح  اإن وجدت  باإنارة الأ�شواء  البحث عن م�شدر خارجي لالإ�شاءة:  	•
تعطي تباينا اأف�شل لالألوان ومظهرا اأكرث واقعية واإ�شراق.

ميكنك ا�شتخدام الفال�ض: الفال�ض اأو ال�شوء الرّباق ي�شاعد على الت�شوير يف الظالم للم�شافات الق�شرية  	•
فقط. ولكن باإمكانك ا�شتخدامه حتى يف �شوء النهار. فالفال�ض باإمكانه اإ�شاءة الظل الناجت عن اأ�شعة 
ال�شم�ض وبالتايل اإبراز الزوايا املظلمة يف ال�شورة النا�شئة عن الظل وامل�شاهمة يف و�شوحيه ال�شورة. 

ويف �شوء النهار يجب ت�شغيل الفال�ض يدويا ولي�ض اأوتوماتيكيا.

“زووم” عند الت�شوير بالهواتف  اأو ما ُيعرف بالـ  القرتاب بدل من التكبري: تكبري الأج�شام البعيدة  	•
الذكية يت�شبب يف زيادة اهتزاز ال�شورة وبالتايل ت�شويه و�شوحيتها. والأف�شل اإْن كان ممكنا القرتاب 
على  لحقا  اأو  الت�شوير  اأثناء  ال�شا�شة  يف  تكبريه  من  بدل  ت�شويره،  املراد  ال�شخ�ض  اأو  ال�شيء  من 

الكمبيوتر. 

يف�شل قلب التليفون جانبا والت�شوير بالعر�ض )�شور وفيديوهات( 	•

اأثناء ت�شوير الفيديو يف�شل القرتاب من امل�شهد وحتريك اأداة الت�شوير ببطيء اأثناء الت�شوير. 	•
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إرشادات التنفيذ للميسر

اإر�سادات التح�سري: قبل التنفيذ
امل�شاركني ممثلني من اخلم�شة قطاعات وحماولة التمثيل )7( اإناث و )8( ذكور )يف حالة اإمكانية توافر  	•

ذلك(.
خماطبة اجلهات بخطابات ر�شمية. 	•

مراعاة اأن يكون املكان منا�شب وبه ثالث ترابيزات وعلى كل منها 5 كرا�شي. 	•

يجب على فريق التي�شري التح�شري اجليد م�شبقا وفهم جيد للقواعد والإجراءات اخلا�شة بكل مرحلة  	•
ويو�شحها للم�شاركني.

يجب جتهيز اأدوات العر�ض التوجيهية من قبل املي�شرين.  	•

داخل  �شخ�شية  بكل  اخلا�ض  تاج  النيم  و�شع  مع  ال�شخ�شيات  لكل  جاهزة  ورقية  اأظرف  حت�شري  يجب  	•
الظرف.

يجب ق�ض بطاقات الأ�شماء وو�شعهم يف حامل للبطاقات. 	•

قبل توزيع اأوراق اللعبة على امل�شاركني يجب اإجراء ال�شتبيان القبلي. 	•

اأثناء تنفيذ اللعبة:
خالل  امل�شروبات  بع�ض  تتواجد  اأن  املمكن  من  اللعبة،  خالل  اإ�شرتاحي  فا�شل  هناك  يكون  اأن  يجب  ل  	•

اللعبة للم�شاركني.
يجب على فريق التي�شري اإعداد ال�شورة العامة لل�شخ�شيات وفًقا للمجموعات وعر�شها التي مت تطويرها  	•

خالل املرحلة الثانية.
اأن يكون 15 م�شارك واأقل عدد 12  يجب على فريق التي�شري التاأكد من عدد امل�شاركني م�شبقا ب�شرط  	•

م�شارك )حذف من املواطنني(.
يجب على املي�شر �شرح ا�شتمارة اخلطة الت�شاركية بعد ت�شليمها. 	•

يجب على فريق التي�شري ت�شليم اخلطة الت�شاركية يف بداية املرحلة الثانية.  	•

يجب على فريق التي�شري التاأكد من اإ�شتيفاء كافة البيانات املطلوبة يف ا�شتمارة تقدمي اخلطة )لإمكانية  	•
تنفيذ هذه الأفكار(.
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ولكن  امل�شاكل  على  مركزين  غري  امل�شاركني  اأن  اللعبة  اأثناء  الدائمة  املتابعة  التي�شري  فريق  على  يجب  	•
كامل تركيزهم على الت�شبيك وو�شع اخلطة م�شتغلني اأكرب عدد من املوارد.

التاأكد من احل�شول على 3 خطط ت�شبيك و3 مقرتحات للمبادرات يف نهاية اللعبة ويقوم بت�شليمها مع  	•
التقرير.

ي�شتطيع املي�شر اأن يقلل / ي�شيف وقت اأي من اجلل�شات “يف حالة احلاجة اإىل ذلك”. 	•

باأن يدونوا مالحظتهم على  املجموعات  املوؤمتر وعر�ض خطط  اأثناء  امل�شاركني  املي�شر  اأن يوجه  يجب  	•
اخلطط حيث اأنه �شوف يتم تقييمها بعد اخلروج من اللعبة.

بعد انتهاء اللعبة: التقييم
تقييم  هذا  اأن  للم�شاركني  التو�شيح  مع  والت�شبيك،  املبادرات  خطط  لتقييم  املجموعات  تق�شيم  اإعادة  	•

جناح الت�شبيك ولي�ض تقييم عنا�شر املبادرة.

تي�شري مرحلة التقييم النهائي مع �شرح كل �شوؤال وت�شجيل املالحظات. 	•

�شرح اأهمية الت�شبيك اأثناء مرحلة التقييم. ) املادة العلمية (. 	•
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قبل تقدمي منوذج لتطبيق مبادراِت التعاون من اأجل التنمية، لدينا هنا اأربعة تعريفات يجب التعرف عليهم هم:
التعاون: يعني هنا م�شاركًة طوعية من قبل من لهم م�شلحة يف ق�شية اأو هم م�شرتك ي�شاعدهم على، اأو  	•
يدفعهم اإىل، الو�شوِل اإىل فهٍم م�شرتك ملا ي�شرتكون فيه من هموٍم وما يريدون الو�شول اإليه من اأهداف 

من خالل �شيٍغ حتقُق امل�شالح امل�شرتكة.
املجتمع: ال�شياق الذي تولد فيه املبادرات، تتم فيه، تنبع منه وتهدف خلدمته وي�شكله اأ�شا�شًا الأ�شخا�ض  	•
روؤى،  تقدمي  يف  امل�شاركة  اإىل  التاأثر  هذا  �شيدفعهم  الذين  ما  اهتماٍم  اأو  بق�شيٍة  املتاأثرون  واملوؤ�ش�شات 

وتنفيذ م�شاريع، م�شرتكة.
املبادرات: كل ما تتقدم اأو تقوم به الأطراُف املعنية من اقرتاحات، حماولت، تنفيذ وم�شاركة يف �شبيل  	•

التعامل مع ق�شيٍة معينة يف �شيغٍة ذات منفعٍة للمجتمِع ككل.
مبادرات التعاون وال�شراكة: هي مبادرات �شراكُة بني اأطراٍف خمتلفة، فاعلٌة يف جمتمع معني من اأجل  	•

خدمة م�شالح م�شرتكة، تقوم على فهم م�شرتك مل�شكلة اأو ق�شية معينة يف املجتمع املعني.

القطاعات املختلفة للمجتمع  
القطاع احلكومي 

ويتمثل يف كل موؤ�ش�شات الدولة املعنية وميكننا القول اأن �شورة القطاع احلكومي لنف�شه تختلف عن روؤية القطاع 
الأكرث  يبدو  اأنه  نقول  جندنا  احلكومي  للقطاع  �شورة  نر�شم  اأن  اأردنا  فاإذا  له  الأهلي  القطاع  وروؤية  له  اخلا�ض 
خا�شة  باملرونة  يت�شم  ل  واأنه  ومركزية  فوقية   بطريقة  تتخذ  فيه  القرارات  واإن  داخله  من  وت�شابكًا  تعقيدًا 
اإذا تعلق الأمر باملوارد وتوجيهها واأنه يرى نف�شه هو القطاع الذي ميلك ال�شلطة وينظر اإىل القطاعات الأخرى 
خا�شة القطاع الأهلي بالكثري من الريبة وال�شتهانة ، حيث يرى اأن التنمية وما يحدث من تطور يف املجتمع هو من 
مهامه واجنازاته واأن كل من القطاع اخلا�ض والأهلي اإما اأنهم يعملون مل�شالح خا�شة بهم واأما اأنهم يعملون من اأجل 

ال�شهرة والدعاية اأو لتحقيق اأهداف خا�شة.
بالرغم من ذلك، فاإننا يف �شوء التجارب التي اأوردها هذا الدليل فاإن القطاع احلكومي اأي�شًا به الكثري من الطاقة 
الكامنة للتعاون والعمل على قدم امل�شاواة مع القطاعات الأخرى واأن كثريًا من امل�شئولني لديهم الكثري من الرغبة 
يف التغيري والو�شول اإىل حلول جديدة مل�شكالت قائمة ويف �شوء ما يتيحه لهم العمل احلكومي من م�شاحة للحركة 

فاأنهم يطوعونه ل�شالح مبادرات التعاون.
العمل مع  التناق�ض بينهما( يف  البعدين )بالرغم من  القطاع الأهلي والقطاع اخلا�ض هذين  اأن يدرك  الهام  من 

م�شئويل القطاع احلكومي واأن يحاولوا بالتايل ا�شت�شارة ذلك اجلانب امل�شيء يف هذا النظام للعمل.

تعريفات إجرائية 
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من الهام اأن يدرك القطاع الأهلي والقطاع اخلا�ض اأن القطاع احلكومي اأهم ما مييزه هو اأنه ميلك ال�شلطة التي 
متكنه من اإ�شفاء ال�شرعية على اأي مبادرة.

القطاع اخلا�ص 
القطاع اخلا�ض هو القطاع الأكرث و�شوحًا يف اأهدافه فهو ميلك راأ�ض املال ويعمل من اأجل الربح وزيادة راأ�ض املال 
ويف هذا فهو ينتهج طرقًا توؤدي به لالنت�شار على امل�شتوى اجلغرايف وزيادة املتعاملني معه. كما اأنه الأكرث تطورًا 
واعتمادًا على اآليات حديثة يف الإدارة والت�شويق والبيع وعلى هذا قد تالحظ اأن معظم موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
تنظر اإليه على اأنه م�شدر للتمويل املايل فقط واأن اأهدافه لي�شت بتقاطع مع اأهدافهم فيما يتعلق بتنمية املجتمع 
وم�شاعدة الفئات الأكرث احتياجًا، ولكن يف احلقيقة اأن القطاع اخلا�ض ميكن اأن يكون اأكرث ال�شركاء تعاونًا اإذا 
ما تالقت م�شالح اأهداف التعاون مع م�شاحله من حيث تو�شيع حجم املتعاملني معه من ناحية النت�شار والظهور 
الإعالمي. اأ�شف اإىل ذلك اأن احلديث عن امل�شئولية الجتماعية لل�شركات بداأ يحظى باهتمام متزايد يف م�شر يف 

الآونة الأخرية.
يف  احلديثة  والطرق  الأموال  ميلك  من  هو  اخلا�ض  القطاع  اأن  واحلكومي  الأهلي  القطاع  من  كل  يعرف  اأن  لبد 

الإدارة. 

القطاع املدين 
اإليهم وهو القطاع الذي  اأنه الأقرب  اأفراد املجتمع حيث  وهو القطاع الذي ميلك القاعدة ال�شعبية وميلك ثقة 
اأحوال  باأهداف املجتمع واأفراده من حيث الو�شول اإىل حت�شني  اإىل الربح واأهدافه اخلا�شة مرتبطة  ل يهدف 
املعي�شة لالأفراد واحلفاظ على موارد املجتمع. ويبدو يف ذلك اأنه الأقرب اأن يكون مي�شر عملية التعاون من اأجل 
التنمية من الطرف الذي يطلقها وكما ذكرنا فاإن القطاع احلكومي قد ينظر اإليه يف كثري من الأحيان ب�شيء من 

الريبة كما اأن القطاع اخلا�ض ينظر اإليه على اأنه قطاع غري منتج ويفتقر اإىل التنظيم.

مفهوم ال�سبكة
اإن كلمة �شبكة ت�شري  اإىل الكثري من امل�شطلحات املعربة ك�شبكة املعلومات اأو �شبكة الهاتف، اأو �شبكة العالقات، وهي 

كلمة تعرب عن وظيفة اأ�شا�شية هي ال�شراكة والتعا�شد والتن�شيق كو�شيلة للو�شول اإىل غاية اأو هدف ما.

ما هو الرتابط الت�سبيك؟
فاإن مفهوم  ب�شكل غري مق�شود.  اأم  ب�شكل مق�شود  �شواء  زمن طويل  بالفعل منذ  الت�شبيك  املجتمع عملية  ميار�ض 
الرتابط والت�شبيك ي�شري اإىل »اأي جمموعة من الأفراد اأو اجلماعات اأو اجلمعيات التي تقوم – ب�شكل تطوعي- 
اأنف�شهم ب�شكل ي�شمن احلفاظ على ا�شتقالليه كل  اأن�شطة م�شرتكة مع تنظيم  بعملية تبادل للمعلومات وتتبنى 

�شريك«.
 ويعرف مركز خدمات املنظمات غري احلكومية الرتابط والت�شبيك باأنه »التخطيط لتعاون منظم بني طرفني اأو 
اأكرث من منظمات املجتمع املدين اأو اأفراد مهتمني بهذا القطاع بهدف تبادل اخلريات والعمل امل�شرتك يف اخلدمة 

وتنمية املجتمع«.   
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ويقوم مفهوم الرتابط والت�سبيك على جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية هي:
اأن يكون الت�شبيك على اأ�شا�ض عالقة تطوعية تتم بني اأكرث من طرف للعمل معًا مع احتفاظ كل منهم  	•

با�شتقالليته وهويته. 
اأن يتم من خالله تبادل املعلومات اأو املوارد بني الأع�شاء. 	•

اأن يكون للت�شبيك هدف وا�شح منذ البداية لتجنب اأي خلط قد يوؤدي اإىل عدم ر�شا الأع�شاء وفقدان  	•
اهتمامهم.

ال�شبكة  اأن�شطة  وتي�شري  الإدارة  لإ�شلوب  موحده  روؤيه  والت�شبيك  الرتابط  لأع�شاء  يكون  اأن  بد  ل  	•
وعالقاتها اخلارجية .

حتتاج كل �شبكة اإىل نقطه حمورية )جمعية اأو فرد( تكون م�شوؤلة عن التن�شيق وتي�شري تبادل املعلومات  	•
بني اأع�شاء ال�شبكة .  

 ملاذا يتخوف البع�ص من الرتابط و الت�سبيك؟
قد يرتدد بع�ض القائمني على منظمات املجتمع املدين يف قبول  الرتابط و الت�شبيك ، اإذ ينظرون اإىل  	•
، فينظرون ملنظماتهم كملك  اأنه ي�شتهدف و�شعهم و قيادتهم لهذه املنظمات  الرتابط و الت�شبيك على 

�شخ�شي ل ميكن التنازل عنه لأنه يدر عليهم بع�ض املوارد املالية اأو اجلاه واملن�شب الجتماعي.
ي�شكل  اأو  للمنظمة،  املعنوية  ال�شخ�شية  يلغي  اأنه  اأ�شا�ض  الت�شبيك على  و  الرتابط  اآخرون من  يتخوف  	•

تهديدا للمنظمات ال�شغرية اأمام غريها من املنظمات الكبرية.
ويف اأحيان اأخرى يكون التناف�ض على مناطق النفوذ اأو التمويل مانعا اأمام الرتابط و الت�شبيك، وهنا فاإن  	•

عامل اجلهل باأهمية الت�شبيك  ميثل معوقا اأمام هذه الآلية.

ملاذا يتم الرتابط و الت�سبيك ؟ وما هى اأهميته ؟
اإن تكوين ال�شبكات  ي�شاعد علي تو�شيع اآفاق العمل املجتمعي ب�شكل عام منها:

اإن الرتابط  والت�شبيك يدعم عملية  تبادل املعلومات واخلربات واملعارف واملهارات. مبعنى اآخر اإن خلق  	•
وتكوين �شبكات ي�شهل الو�شول اإىل م�شادر املعلومات وتدفقها بني منظمات املجتمع املختلفة ، وي�شاعد 

علي زيادة وعيها . 
اإن تكرار جهود التنمية وازدواجيتها يعترب من  امل�شكالت امللحة التي تعاين منها املجتمعات . 	•

الت�شبيك من املمكن اأن يدعم الأفراد واملوؤ�ش�شات باأ�شلوب وم�شدر للتعلم من الزمالء . 	•
وميكن من خالل الرتابط و الت�شبيك اأن تقل ظاهرة ت�شتيت جهود املنظمات ، كما يحفزها على تكوين  	•

عالقات تكاملية بدًل من عالقات املناف�شة.
امل�شاركة يف احلوارات حول امل�شاكل ت�شاعد على  ح�شد و جتميع الإبتكارت والأفكار اجلديدة لعمليات  	•

التنمية.
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اإن الت�شبيك  ميثل قوة ت�شتطيع التاأثري علي �شناع القرار ، فمجموعة اجلمعيات التي تعمل معًا يف حتالف  	•
اأو رابطة ميكنها ت�شكيل عن�شرًا لل�شغط من خالل حملة للدعوة حول ق�شية ما اأو ال�شغط لإحداث تغري 
ما  اأو تفعيل �شيا�شات اأو قرارات مما يتيح لها فر�شة حتقيق اأهدافها ب�شكل اأكرب مما لو كانت تعمل ب�شكل 

منفرد.
من خالل ال�شبكات ميكن للجمعيات الأهلية الو�شول اإىل م�شاحة اأكرب من القاعدة ال�شعبية و الت�شال  	•

باملجتمعات ب�شورة اأف�شل مما لو عملت منفردة.

اأهداف عملية الت�سبيك: 
اإقامة ال�شبكات من �شاأنه توحيد موارد  اأن  اإذ  اإيجاد فر�ض لل�شراكة والت�شامن بني املنظمات املختلفة  	•
واإمكانيات خمتلف اأع�شاء ال�شبكة وتع�شيد العالقات والروابط بينهم مما ي�شاعد على حتقيق الأهداف 

امل�شرتكة.
تعظيم وتو�شيع نطاق فر�ض الو�شول اإىل عدد اإكرب ومتنوع من اجلمهور ف�شوت منظمة واحدة ل يوثر  	•

مثل �شوت ال�شبكة جمتمعة. 
توفري الأمان وامل�شداقية جلهود الدعوة فال�شبكة ت�شيف املزيد من القوة للمنظمات املختلفة مما يعود  	•

بالنفع على املجتمع.
امل�شاعدة على جتنب امل�شالح واملناف�شة والعتماد على جهود الآخرين ، حيث ميكن من خاللها اإقامة  	•

عالقات نا�شجة ومثمرة مما يزيد من قوة الأع�شاء وقدرتهم على حتقيق الأهداف.
امل�شاعدة على اكت�شاف قيادات جديدة وفر�ض واعدة لتنمية جمعيات ت�شتطيع القيام بدور الو�شيط. 	•
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تنفيذ :

بال�شراكة مع :

بتمويل من: 








