منهجية العمل ضمن برنامج بناء القدرات:
يشكل مفهك ب اءككلق ااتككحدات دوككح اإلح ات اياككاداايةيلت ااهلمككن ءككل ممذيككن اءككلق ااءمككلفج اااءم يككن اااحيذككن ءككل مككءه ممك اامدلك
اءفيف ااادام اااءم ين من خال حائدة ااادام  .ءعمذين اءلق ااءملفج هفه ،ااطذب ءهمل اذعمذيكن اااءم يكن ،الااكلال اإلح اد اامملءكن
د اااككل يءا ككل اهككفه ااءمككلفج ااتيككلب اهككل .ءككلامدل ياككعم ح مككل ااطك يد مفلهيميك دح ااك  ،هءككل ءاءككل

ككمن اءككلق

مءهةيككن ااعمك

ااتحدات ،مفه مل مول د ءل ليفين اءفيفهل.
في المفهوم والمضامين:
ممذين اعذمين ماامدة اللاالب امةم من من اامفلهيب اامهلدات من خال اامملدان اااةدان االاالشلف ا كد

اع يك

اعميكل اامعدءكن

ااخادة يوحاث ا ييد ء مل مذم ماا ى ااتحدات اافااين اإلحاق اامهءل ااءشلط االةاململ اافلدي .اءلق ااتحدات قكح ياكاهحف اوايلةكلت
د دين آءين(يوالةهل ااشخص/اامءظمن ولايل) ق ليل اط يدين مااتاذين الامعءم االااداايةل اااهحف اطك يد قكحدات ايءاكلن االاكااملد
ءي .
يدااط هفا اامفهك ب الاا ةك ااشكم ال ااالكلمذل اااءمك ي يعااكد ةك ق ال ياةك د مءك  ،مذمكل دءك ياكاهحف ااادليك مذكم اوديكي افعيك ااطلقكلت
ااتككحدات االلمءككن ءككل اافككدح  /اامةم مككن /اامؤااككن اوفي ك ااتككحدات اافهءيككن خذخذككن اامفككلهيب رامككلحة االمااككلد امةم مككن مككن ااتككيب ااهلمككن
اامدااطن امالحئ ( ما ااعحاان اامال اة اااودد اااعححين ) راملحة االماالد اذعم اااط مل ااةململ اع ي مفكلهيب ااشكدالن

االلافكلق

اافاال ااتحدة مذم اءظيب اافات ا ظيف اام ادح ااموذين اللم اإلح اد...ااخ) ،اذي ااال اعااد دالال ءل ااا ة اااءم ي اافي ءعم ا .
ءل ممذين اءلق ااتحدات ،ءحدي دن هءلاي دلاد من اعح ماا ى ياب اءل اهل ءل هفه ااعمذين ،من اااعح اافلدي اامفلهيمل اامعدءل ،إاكم اعكح
االاةلهلت

ااتيب اااذ ي ،لفاي اعح اامهلدات ااال ادااط اهمل.

الاالال ءعمذين اءلق ااتحدات ،لمل ءداهل ،اشام مذم:
أوال :التدرب (البعد المفاهيمي والفكري لبناء القدرات) :
اااككحدب اككيع ممذيككن اتءيككن اواككن (اااتءيككن اشككل ة ك ق ااككيط مككن اااككحديب) ،ا ك ه ك ممذيككن افلمذيككن ماككامدة ااككهب ءككل اط ك يد قككحدة ايءاككلن
مملداا اح ده ( مائ ايلا

اةالا ) ءل اامةامع ،مااتلة من ااخذفين اامفه مين دماله ااءلق ااتحدات ،اافي يءطذل من اعديفكلت ا ةهكلت

ا ون اذعم اااءم ي اشل شم ال غيد مة ق.
ءمفه ب اااحدب اافي اءعم (ءون ااشدللق) ءت يا من ااا ة ااعءلصد ااالاين:
 مت ككح دك ءلدي ككن ( وذت ككلت ) افلمذي ككن م ككع اامءظم ككلت ااتلمحي ككن ااء ككلق اطك ك يد ااا ةك ك اااءمك ك ي مفهك ك ب ااعمك ك اامةامع ككل اا ككفي ءا ككعمامملداا .
 -مداءتن ماامدة األءداح د اامةم ملت خال ممذين اخطيط اءفيف اتييب اإلءشطن .

 -ا ايل اااةدان اهحف اااأم اهل ءتحهل اتييمهل اءل

ااحد ع االااخالصلت .

 ادال ممذين اوحيح االوايلةلت مذم ماحد اامشلدلن اافعلان اذفدح اذمةم من اذمءظمن ااتلمحيكن ،فاكي امكل يالمكع اااوكحيلت ااعتاكلت ،اهحف اع ي قحدات ااعلمذين ح د اامءظمن ءل اامةامع ااموذل .
إن ماككأان ا ايككل اااةككلدب اااعذميككن اشككل ة ك قا هلمككل مءككح إمككحاح اامك اح ااماعذتككن الااككحدب ءككل ءاككلئ اوحيككح ايوايلةككلت ،لككفاي ءككل اتيككيب
ءلمذياهل اامااتلة من اامملدان الاشدالن مكع اامءظمكن ااتلمحيكن ،ااتيكلب الامالاعكن ااا ةيك ااال مكين اهكحف اوتيكل اإلهكحاف ااتدياكن اااعيكحة
من هفه اامملدالت اااعذمين .
 إن اامكاعذب ( ااماككحدب ) يملككن ءفاك دن يلك ن اامعذككب ( اامككحدب) اااككحاقا مككن مدوذككن اوحيككح ايوايلةككلت واككم اااتيككيب ايشكداف ااميككحاءلااا فين ااداةعن اامالهمن ءل اط يد دءشطن ادام اءم ين دي ل  .إن دء

طديتن اءت ااخادة اااةدان اذمءظمن ااتلمحيكن يملكن دن اكاب

من خال اامملدان ااءشلط اامشادي خال ممذين اخطيط ،اءظيب ،مالاعن مداقان اتييب ااااطلن اامفلهيب اامعلدف.
 -ممذين اااحدب اااهحف حائملً ااءه

اليمللءلت ااااملدهل ،ا ءيد ءدص ملحان اذفدح /ااةملمن الا ص

إام اامفلهيب اامهلدات.

_ ءل ايلل ممذين اءلق ااتحدات يكاب افعيك ماكحد ااح داءيكن ،دي دن اافكدح /ااةملمكن اااكل يكاب اءكلق اطك يد قكحدااهب اكح دهب اياكلهم ا ءكل اءكلق
قحدات ءدح /ةملمن آخدين.
ثانيا :البعد التقني:
هككفا يشككم اوتيككل ايوايلةككلت اااتءيككن اامعككحات ااال مككن اذعم ك

ااءشككلطلت(دةه ك ة ،قلمككلت ،ا ةاككايلت ،)...هككفا ياطذككب ا ككلءد ةه ك ح

دح اد مخاذف ااشدللق اا ءيدهل ،االن ملمال إ لءيل ءل اوتيل اادالان اإلهحاف.
اااعككح اإل

يدل ك مذككم ااتككحدات اافاايككن اااككل يةككب ا ءدهككل الااككلاهل مككن قا ك ايءاككلن ،اا ص ك

الامتككحدة اافاايككن افعيذهككل إلقصككم حدةككن

مملءن(ااعلم اافاال اااط مل) لأالع اعمذين اءم ين يداح اهل االاامداد االااحامن ،ءل ااشل اااتءكل المكن إوايلةكلت دخكدى(ءكل اامدااكن
ااالءين) ،يةدي ااعم مذم اذاياهل اااهي مم االلحد اامؤه اأهحاء اااءم ين اا ا ون.
ثالثا :الشق اإلجرائي التنفيذي:
تطوير البرنامج التدريبي :ممذين اط يد ادءلم ااتحدات م وحة ءل اامءه

ااا ةهلت ،ملحة اشام مذم:

 اءفيف حداان ماوين اشلدلين،اذ ق ف مذم قحدات اوايلةلت اامءظمن ااتلمحين د اااعل ءين... -ءتلك مخدةلت ااحداان مع اامءظملت ااتلمحين،

ع اإل ا يلت .

 اط يد ادءلم اءلق ااتحدات ااخلص ااذي اامءظملت اءلقاً مذم ااحداان اإل ا يلت اام ادح اامالون. -اتايب ااادءلم اام ااوت

اإلالاين ااال اماذهل ايوايلةلت:مفلهيمل،اتءل،ماخصص.

 -تحديد أشكال تنفيذ البرنامج حيث تختمف األشكال تبعا لمحاجات والموضوعات ومنها:

.1وذتلت ءتلك احدياين ةملمين /دك مم
.2مد

و اد./

ولالت دماذن من اا اقع اامعلك ،ااوذيذهل ءتحهل...

 .3احديالت ميحاءين ...مداءتن ءديل اامشلدلين من قا اامحدب /طلقب ااعم  ..لفاي مملدان اامشلدلين ااط يد مذللاهب من خال
مملدان اام

ع اافي ياحدا ن ءي .

.4مالاعلت ميحاءين افوص محى اااطايتلت ااعمذين اادءلم اءلق ااتحدات من قا اامشلدلين اامءظمن ااتلمحين.
قبيل الشروع في التنفيذ وخالله:
 اوحيح اامشلدلين اامشلدللت ءل ااادءلم -إااحداج مد

ءل طايعن ح دهب ءل اامءظمن ،ياب اشل اشلدلل.

احدياين.

 إخايككلد اامككحداين ،الاككايفلق مككحح ااتككلئمين مذككم اءفيككف ااادءككلم  ،يككاب إخايككلد مككحح مككن ااتككلحدين مذككم اااككحديب ،خلصككن مككن د ائككي ااككفينياتلطع ن معءل ءل اادؤين اااءم ين احيهب االفلقة ااتحدة امةل ايخاصلص اامطذ ب.
 او يد اام اح اااحدياين ااال م  :ااملحة اااحدياين ،ااتلملت ،مطا ملت ،إوايلةلت ا ةااين دخدى... اتييب ل وذتن احدياي .. -اتييب اء ي.

