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الشراكات في رعاية اليتيم السعيد بين التقليد والتجديد...... 

المحتويات 
شكر•

الهدف •

مدخل •

عنها المغفولبرامج رعاية األيتام •

المطلوبة/ الشراكات المتوقعة•

التوصيات•

الخالصة•



شكر
حانه -  .الحمد والشكر  س

 
ه وسلم - دنا محمد ص هللا عل اء والمرسل س  .والصالة والسالم ع خاتم األن

 
ة وللقائم عليها وع مركز خدمات مؤسس - ة االجتماع ة للمسؤول م كة اإلقل ة األيتامثم الشكر للش  .ات رعا

 
ات - ات وللمشارك والمشار ن والمحا  .للجهات المشاركة والمساندة وللمحا
 
عا  ه خ األقوال واألفعال لنا ولهم جم ة والتوفيق لما ف  .وأسأل هللا الهدا



هدف العرض

إلقاء الضوء على عدد من  
عنها والمغفولبرامج رعاية األيتام ذات األهمية 

م2021بغرض تعميم تبنيها من مؤسسات الرعاية بنهاية عام  
تهم وتحقيق سعادتهم وتجويد  خدمات رعاي األيتاملإلسهام في إكرام  

  ستدامةلماالشراكات من خالل 



مــدخـــــل



:  قال هللا سبحانه وتعالى
بسم هللا الرحمن الرحيم                                    

ُْم ۖ◌ ُقْل  اْليَـَتاَمىٰ َوَيْسَألُوَنَك َعِن  ُ يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِ ۖ◌ َوِإن ُختَاِلطُوهُ  َخْريٌ ِإْصَالٌح هلَّ َّ ُ َألَْعنَـَتُكْم ْۚم فَِإْخَواُنُكْم ۚ َوا َّ    ِح ۚ َوَلْو َشاَء ا
ََّ َعزِيٌز َحِكيٌم   )البقرة220(ِإنَّ ا

 

َُما وَ ِيف اْلَمِديَنِة وََكاَن َحتَْتُه كَ لُِغَالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ َوَأمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن   ُلَغا َأُشدَُّمهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُمهَا فََأرَاَد رَبَُّك َأن يـَبْـ َأبُوُمهَا َصاِحلًا  َكانَ نٌز هلَّ
ِلكَ َرْمحًَة مِّن رَّبَِّك ۚ َوَما فـََعْلُتُه َعْن َأْمِري ۚ   )الكهف82(ْيِه َصْربًا َِْويُل َما َملْ َتْسِطع عَّلَ  ذَٰ

لَِّيت ِهَي َأْحَسُن  ِ لُ  َحىتَّٰ َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ  ْلِقْسِط ۖ َال ُنكَ يـَبـْ ِ ُه ۖ َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن   لُِّف نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ۖ َغ َأُشدَّ
َِّ َأْوُفوا ۚ  ۖقـُْرَىبٰ َوِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا  ِلُكمْ  َوِبَعْهِد ا  )األنعام152(َ◌ ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون صَّاُكموَ  ذَٰ

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

: -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل َرُسول هللا : ، قَاَل  -رضي هللا عنه  -عن أَبي هريرة 

اِوي َوُهَو َماِلُك ْبُن أنَس )) نَِّة َكافُل اليَتيِم لَهُ أَْو ِلغَْيِرِه أَنَا َوُهَو َكَهاتَْيِن في الجَ ((   .رواه مسلم . الُوْسَطى بالسَّبَّابَِة وَ َوأََشاَر الرَّ



منظومة رعاية اليتيم

المجتمع

ماليتي

مؤسسات

الرعاية
القطاعات

الثالثة

األسرة 

الكافلة



األيتام فعال 
يتيم األب 

يتيم األبوين
)يتيم األم(

:األيتام حكما
مفقود األب

مفقود األبوين

مجهول األبوين
)مجهول األب(

أصحاب المصلحة / الشركاء 

:من

الحكومي /القطاع العام

القطاع الخاص الربحي 

القطاع غير الربحي

القطاع األسري

الدولية واإلقليمية. م

المؤسسات المالية 

الجهات المانحة

األفراد

المجتمع

ماليتي

مؤسسات

الرعاية
القطاعات

الثالثة

األسرة 

الكافلة

برامج الرعاية
التقليدية

عنها  المغفول
المستجدة

:  صورها   
منتجات/سلع       

خدمات/منفعة    
أموال

منظومة رعاية اليتيم

الشراكات  
وتصنيفها
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دورة حياة اإلنسان



بعد والدته اإلنسان حياةمراحل 

الثانية المرحلة  األولى المرحلة الثالثة المرحلة

األبناء تزويج

األبناء تعليم

السكن

اإلنجاب

الزواج

سنة 22 سنة 38 10 – سنة 20

التعليمالكسب التقاعد بعد

سنة 22 سنة 60

 العمل
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همراحل حياة اليتيم ومن في حكم
  



الوضع الراهن



امالبرامج التقليدية لرعاية األيت 
 

والشراكات  الشركاء عنها لرعاية األيتام المغفولالبرامج  

برامج رعاية األيتام والشركاء والشراكات
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أهم مجاالت الرعاية التقليدية
 )ابمعايير أداء وشراكات وبدونهم(

الوالء والبراء
الرضاعة والسقاء 

الغذاء
الكساء
اإليواء

الصحة والدواء
الحماية من الغرباء

بيةالتربية والتعليم واألنشطة التدري
العالقات االجتماعية

الرياضة واألنشطة الترويحية
 مبالغ نقدية /أموال
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عنها  المغفولأهم مجاالت الرعاية 
رعاية الجنين اليتيم 

الرعاية الطارئة المؤقتة
إلى التمكين استمرارالرعاية

تحصين األيتام وحمايتهم
إدارة األموال واستثمارها

الصالح واإلصالح
التخطيط للمستقبل 

رعاية مصالح األيتام
التوظيف 

المرجعية واالستشارات 
األبحاث والتطوير واألدلة 

حمالت التثقيف والتوعية الشاملة
.......



امبرامج رعاية األيت...

  * عنها والمستجدة  المغفولالبرامج 
.رعاية الجنين اليتيم وإتمام رضاعته بعد والدته•

ما في ذلك الرعاية األساسية والطارئة المؤقتة ألسر األيتام بغض النظر عن دخلها فور تحقق اليتم ب•
.الدعم النفسي واإلرشادي خاصة لألمهات

.استمرار رعاية األيتام وإكرامهم إلى مرحلة التمكين ال البلوغ•
ن      من المتربصي+ الضرورات الخمسة / العدو المبين وهوى النفس .(تحصين األيتام وحمايتهم•

)العقوق/ واإلنحرافوالتطرف                                 
.  إدارة أموال األيتام وأمالكهم واستثمارها لمصلحتهم•
+ ا ترسيخ الخلق العظيم والقيم وتعزيزه+ الولد الصالح المصلح(الصالح واإلصالح لأليتام •

).إصالح ذات البين في أسر األيتام                                
•.......



امبرامج رعاية األيت...

  * عنها والمستجدة  المغفولالبرامج 
.طبيقاتهاالتخطيط لمستقبل األيتام وتنمية المواهب واالبتكار واإلبداع والمهارات الحياتية  واإلدارية لهم وت•

.رهمرعاية مصالح األيتام والمحافظة على حقوقهم وتعظيم الفائدة من الفرص المستحقة في مراحل أعما•

).والدائم / والمؤقت/ الموسمي/ في اإلجازة الصيفية للمدارس( التوظيف •

.المرجعية واالستشارات واإلرشاد لأليتام•
.وأدلة اإلجراءات والتدريب في مجال كفالة األيتام ورعايتهم) R&D(األبحاث والتطوير•

أليتام خاصة المتعاملين مع ا –حمالت التثقيف وتحسين الصورة الذهنية والتوعية الشاملة للمجتمع •
ي بماهية اليتم وأوضاع األيتام، وبأهمية كفالتهم ورعايتهم وبيان أجر ذلك ف -والراعين لشؤونهم 

.المساكن الدائمة.                           الدنيا واآلخرة 
•.......



اتصفة الشركاء وتصنيف الشراك
:  مؤسسات وشركات وجمعيات ومراكز وأجهزة الخدمات واألفراد

خدمات النقل
الخدمات الطبية

الخدمات التربوية والتعليمية والتدريبية والمهاراتية 
الخدمات االستشارية واإلصالحية والفكرية واالبتكارية

الخدمات الدينية والقضائية والقانونية واألمنية
الخدمات التثقيفية واالجتماعية والترفيهية والرياضية

الخدمات المالية واالقتصادية واالستثمارية والتأمين
التطوير العقاري والتقني

الخدمات اإلعالمية والتوعوية وإدارة الفعاليات
خدمات التوظيف والتطوع والمسؤولية المجتمعية 

.الخدمات الوقفية

 

 

الرضاعة الطبيعية: المرضعات

:مصانع ومتاجر ومزارع وشركات ومؤسسات ومحسنون
األغذية والمياه والعصائر

الكسوة واألحذية ومستلزماتها/المالبس
األثاث والمستلزمات المنزلية

الدواء واألجهزة الطبية
القرطاسية واألدوات المدرسية والتعليمية 

الترويحية والرياضية
وسائل النقل
دور اإليواء



الرضاعة الطبيعية :المرضعات
:مصانع ومتاجر ومزارع وشركات ومؤسسات ومحسنون

األغذية والمياه والعصائر
األكسية واألحذية ومستلزماتها/المالبس

األثاث والمستلزمات المنزلية
الدواء واألجهزة الطبية

القرطاسية واألدوات المدرسية والتعليمية والترويحية
وسائل النقل
.دور اإليواء

: مؤسسات وشركات وجمعيات ومراكز وأجهزة الخدمات وأفراد
خدمات النقل

الخدمات الطبية
الخدمات التربوية والتعليمية والتدريبية والمهاراتية 

الخدمات االستشارية واإلصالحية والفكرية واالبتكارية
الخدمات الدينية والقضائية والقانونية واألمنية

الخدمات التثقيفية واالجتماعية والترفيهية والرياضية
الخدمات المالية واالقتصادية واالستثمارية والتأمين

التطوير العقاري والتقني
الخدمات اإلعالمية والتوعوية وإدارة الفعاليات

خدمات التوظيف والتطوع والمسؤولية المجتمعية 
.الخدمات الوقفية

البرامج التقليدية 

الوالء والبراء
الرضاعة والسقاء 

الغذاء
الكساء
اإليواء

الصحة والدواء
الحماية من الغرباء

يبيةالتربية والتعليم واألنشطة التدر
العالقات االجتماعية

الرياضة واألنشطة الترويحية
أموال ومبالغ نقدية 

 

رعاية الجنين اليتيم 
الرعاية الطارئة المؤقتة

الرعاية إلى التمكين
تحصين األيتام وحمايتهم
إدارة األموال واستثمارها

الصالح واإلصالح
التخطيط للمستقبل 

رعاية مصالح األيتام
التوظيف 

المرجعية واالستشارات 
 األبحاث والتطوير والدراسات واألدلة

حمالت التثقيف والتوعية الشاملة

عنها المغفولالبرامج  

األيتام لرعايةوالشراكات والشركاء  عنها والمغفول البرامج التقليدية  



واألعمال واملوارد املالية النقدية والعينية/ من أهم صور التمويل 
 اجلمعية دعم اجلهات واألفراد غري املشروط مبا ال يتعارض مع أهداف•
. 
 األوقاف•

 
 الزكاة •
 الصدقات•
ت•  اإلعا
 اهلبات•
 املنح•
 الوصا•
 الكفارات والنذور•
 )لفقراء احلرم(اهلديو األضاحي •
 اهلدا •

 
 عينية/ نقدية : التربعات•

 
 الرعاية املالية التجارية للمناشط•
 اجلزئي للمشروعات/ التمويل الكلي •
 السنوية /االستقطاعات الشهرية+ االشرتاكات •
مج/منشط/خدمة/مستفيد/كفالة منسوب  •  بر
 الرهن/ القرض احلسن •
مشروعات التمويل وزيادة اإليرادات  وتخفيض •

:المصروفات
 نقاط التربع االلكرتونية/األسهم العشرة/سلة الغذاء        

 
 ......  األسهم الوقفية للمشروعات 

 

 .ما تسهم به الوزارة املعنية واجلهات احلكومية من دعم•
 ).ممن الرسو /اجلمركية/ الضريبية(التخفيضات /اإلعفاءات •

 
ت من حكومة الدولة  • من املنظمات الدولية /املعو

 )تقنية/فنية/إدارية/مالية(
ا وأوقافها•  .عائدات استثمارات اجلمعية وممتلكا

 
ا األساسية•  .عائدات اجلمعية من نشاطا
تاجية عائدات الشركات واملؤسسات اخلدمية واملهنية واإلن•

ية اليت ومكاتب االستشارات والدراسات واجلمعيات التعاون
ت الرحبية(تنشئها اجلمعية  ).الكيا

 .إدارة املواد•
 بيع املنتجات•
 ريع األسواق اخلريية •
انية•  .االشرتاكات ا
 .أي موارد أخرى مشروعة يقبلها جملس اإلدارة •
 العينات الرتوجيية للمنتجات •

 
تمعية•  /برامج املسؤولية ا
 الشراكات •
 )ذ+ب/ ذهنية/ بدنية(األعمال التطوعية •
 البديلة / األحكام القضائية التعزيرية •
 الصناديق الوقفية•
 التمويل اجلماعي•

 



الوضع المرغوب فيه



الوضع المطلوب
.عن عام عنها وتفعيلها وشراكات البرامج التقليدية خالل ما ال يزيد المغفولعقد شراكات لبرامج رعاية األيتام •

.اء فيهمتحقق إكرام األيتام واإلصالح لهم وإسعادهم والتنشئة المتوازنة لهم وتمكينهم وغرس قيمة الوفاء والعط•

.مية في المجتمعاالستقرار النفسي واالجتماعي والمالي والتمكين لليتيم وأسرته مما يسهم في تحقيق اللحمة والتن•

.رفع اإلنتاجية واعتماد معايير أداء وجودة إضافة للتنوع في الخدمات المقدمة من مؤسسات رعاية األيتام•

.جعل مؤسسات رعاية األيتام الخيار األول لدى مختلف فئات الشركاء خاصة الجهات المانحة•

.التغلب على مشكلة عدم التفريق بين مفهومي التكامل والتنافس بين مؤسسات رعاية األيتام•
 



:عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال 
:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

:إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث 
أو علم ينتفع به ، صدقة جارية ،  

. أو ولد صالح يدعو له 
.رواه مسلم 

هل تحقق كفالة األيتام ورعايتهم 
وإنشاء صناديق وقفية لخدمات 

دائل الثالثة باأليتام وبرامج رعايتهم 

االستدامة؟الواردة في الحديث 



:عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال 
  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

:إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث 
أو علم ينتفع به ، صدقة جارية ،  

. أو ولد صالح يدعو له 
.رواه مسلم 

هل تحقق كفالة األيتام ورعايتهم 
وإنشاء صناديق وقفية لخدمات 

دائل الثالثة باأليتام وبرامج رعايتهم 

االستدامة؟الواردة في الحديث 



تالتوصيا
ها وتنفيذها عنها والعمل على تفعيل المغفولتبني قادة وخبراء مؤسسات رعاية األيتام في الدول العربية لبرامج رعاية األيتام •

.مع البرامج التقليدية من خالل الشراكات مع مختلف مؤسسات القطاعات الثالثة وأصحاب المصلحة 

يان الفوائد التوعية الشاملة والتثقيف المستمر بأهمية واستدامة كفالة ورعاية األيتام ومكانتها دينيا واجتماعيا وإنسانيا وب •
.والثواب والجزاء من هللا في الدنيا واآلخرة المترتب على القيام بذلك وعدمه وعلى االعتداء على حقوق األيتام وإهمالها

ي تطوير نماذج إرشادية لمذكرات تفاهم واتفاقيات شراكات مستدامة بين مؤسسات وجمعيات رعاية األيتام وشركائها  ف•

.مختلف مجاالت رعاية األيتام بحيث يشارك في تطوير تلك النماذج ثلة مختارة من أصحاب المصلحة 

.لصناديقالمتخصصة في إدارة ا والمؤسساتإنشاء صناديق وقفية مستقلة لمختلف برامج رعاية األيتام بالشراكة مع المصارف •

 القادملتقى إعداد خطة وجدول زمني وتكوين فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى وعقد ورش عمل تنشر نتائجها في الم•
.  بإذن هللا



ما الذي يمكنني اإلسهام به عن بعد؟

.تقديم استشارات مجانية لجمعيات األيتام•
.اراتتقديم ورش عمل مجانية لأليتام في مجل تحليل المشكالت واتخاذ القر•
تقديم دورات تدريبية مجانية لأليتام في بعض المجاالت •
).االستراتيجي وطويل األجل وقصيره(من أهمها التخطيط للحياة  



الخالصة 

بحمد هللا تم إلقاء الضوء على عدد من  
عنها والمغفولذات األهمية  األيتامبرامج رعاية 

م2021بغرض تعميم تبنيها من مؤسسات الرعاية بنهاية عام  
هم وتحقيق سعادتهم وتجويد  خدمات رعايت األيتاملإلسهام في إكرام  

ستدامةلماالشراكات من خالل 
   )كيف؟ لماذا؟ لمن؟ من؟ ماذا؟(



وآخر دعـوانا أن الحمد  رّب العالمين
ّ وبارك على عـبده ورسوله نبينا وحبيبنا  وصلى 

وسلم تسليما كثيرا آلهسيدنا محّمد وعلى 



جزاكم هللا خير الجزاء على استماعكم وتدبركم العرض
وشكرا مقدما على أسئلتكم

:مع تحيات
أحمد بن عبدهللا سرور الصبان
alsorour1@hotmail.com

+966 50 594 4603





ُمعززات استدامة الشراكة الفاعلة
بين مؤسسات رعاية األيتام العربية 

بدر علي قمبر
مدير إدارة الرعاية االجتماعية

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية



رعاية أبوية



الرؤية

..أن نكون
مؤسسة عالمية 
رائدة في العمل 

الخيري واإلنساني

1

2

3
4

5

6

7
يةالشفاف

النزاهة

العدل

العمل الجماعي

االحترام

نيالتفا

اإلبداع



إغاثة وإنسانيةتنمية مستدامةوقاية وحماية شراكة مجتمعية



 سنة من العطاء 20
 خدمة األرامل  

واأليتام



الرعاية االجتماعية 

الرعاية المعيشية

الرعاية الصحية

الرعاية التعليمية

الرعاية التنموية

الرعاية النفسية

المساعدات الموسمية

خدماتنا

كفالة األيتام واألرامل



عدد المكفولين
ألف 11

يتيم وأرملة

6810
أرملة

4190
يتيًما





فة آل حمد  بن نا  الشيخ :خل

ة ة أهم ا ة ال   ب القائمة المجتمع
ة المؤسسة سان لألعمال المل  ةاإل

م أجل من الخاصة والمؤسسات  تقد
د   واأليتام لألرامل الخدمات من الم

، اك ورة مع المكفول  معالمجت إ
.الخ  عمل  



ف ل موظ ل ك ن قب ط م د فق ار واح غ دين رع بمبل  التب

.يرغب في المساهمة وذلك بشكل شهري

دينار اليتيم

الفارس

تبرع المسافرين فلس

المعارض الفنية أصدقاء اليتيم





مساعدة الالجئين 
نالسوريين في األرد

مخيم الزعتري.
 مدرسة البحرين

 –األساسية للبنات 
محافظة أربد

مدرسة مملكة البحرين 
محافظة أبو نصير –



يوم اليتيم العربي



ة وجود • ة فاعلة ا ق ة مؤسسات ب  حق ةال األيتام رعا .ع

ات هناك هل• ج ات ة اس ث واقع  من )مالي تمك ( عن للحد
لعالم؟ا انفتاح ظل   المجتمع   ُمدمجا  عضوا  كون أن أجل

ة• ة الجهات جد  نظمت ال  والورش المؤتمرات   المشاركة الخ
م أجل من ات الي .معه العمل وخ

؟تساؤالت؟



بناء معلوماتي 
فاعل لتبادل 
المعلومات

ضرورة تصنيف 
بيئات العمل 
لخدمة األيتام 

توثيق التجارب 
والخبرات

اللقاءات الدورية 
لبيت الخبرة

ل تفعيل التواص
مع المنظمات 
العاملة في 
مجال األيتام

منصات 
إلكترونية 
مشتركة

المعززات







الشراكة بين

مؤسسات رعاية االيتام العربية والمنظمات الدولية
بين الممكنات واإلنجازات



التشبيك العربي الدولي

يةالمعايير الدول

العمل الدولي
السياسات 
واالجراءات

مبادئ العمل



التحديات للوصول الى شراكة دولية

التمييز

غسل األموال
و

تمويل االرهاب

عين ثقافة المتبر
االفراد

السياسات 
واالجراءات

كادر مدرب



التحديات الميدانية

عمالة األطفال

األيتام
في األزمات 

المركبة

التغير
المناخي

النوع 
االجتماعي

األطفال 
المسلحين

ة األسرة البديل
ودور االيتام





الفرص

يالتمويل الدول
واألزمات 

العربية

المشاريع 
النوعية

يالتمويل العرب
والتمويل 
المشتركة



شكراً 








 فادي اسكندرا : تقديم

المدير التنفيذي التحاد رعاية األيتام



كة؛  ونحن الخليقة بدء منذ كة؛شر  دخلوا تزوجوا عندما والمرأة الرجل شرا  ا

كة  دخلوا والمدرسة األسرة بالتا المدرسة دخل عندما الطالب  ؛شرا

كة  األيتام ترعى التي المنظمة  معها؛ تسجل التي الحكومية الجهة مع شرا

كة  هو الشركة أو المنظمة  اإلدارة مجلس  الموظفين؛ مع شرا

ية المنظمة كة  الخي والرعاية؛ الكفالة لهم قدمت عندما اليتيم أسرة مع شرا

كة بين منظمات رعاية األيت امأهمية الشرا



ماعيةواالجت والسياسية االقتصادية والتحديات المخاطر لمواجهة التعاون 

والحروب؛ الكوارث أو والثقافية

وياً س العملو مشتركة رؤى لبلورة التكامل من المتعاونة موعاتلمجا تمكين 

 النتائج؛ أفضل إ للوصول

كة بين منظمات رعاية األيت امأهمية الشرا



الحهممص عن الدفاع ليتولوا اإلنسانية المنظمات لدى الجماعي الوعي صنع 

؛والعالمي واإلقليمي المح ىالمستو ع 

ة؛المالي الموارد ضعف حال  المنظمة ستدامةال والمساندة الدعم توفر

اإلنسانية؛ منظماتال دور تقويةل مؤسساال بناءال ع العمل

كات لتقوية وسيلة ؛األخرى القطاعات مع الشرا

كة بين منظمات رعاية األيتام دور الشرا



يزو  المشترك الفهم أسس إرساء ع تساعد  ديةاالقتصا األبعاد دمج تع

 المستدامة؛ للتنمية والبيئية واالجتماعية

كة  ؛المنظمات بين المتنوعة الخبرات تبادل ع ساعدت الشرا

كة يةال الموارد استخدام  وتساهم اإلزدواجية من الحد  تساعد الشرا  بش

؛النفقات خفضو والمالية

كة بين منظمات رعاية األيتام دور الشرا



 كة مع المجتمع ومؤسساته المحلية  ؛الشرا

كة مع المؤسسات النظيرة  ؛الشرا

كة مع المؤسسات الدولية  واألممية؛ الشرا

كة مع الحكومات المحلية و  ؛أو الحكومات المانحة/الشرا

كة مع القطاع الخاص او الجهات االكاديمية  .الشرا

كة ماهية الشرا



كة نوع  – الدو السياسي والمناخ الجغرا الموقع حسب ع يتغير الشرا
 والعادات؛ الثقافات

كة    :مناطق  مختلف شكل تأخذ قد الشرا

  الطبيعية الكوارث .ب  المسلحة النزاعات .أ

 .الجفاف من تعا المناطق .د  المعدمة الفقيرة .ج

كة ماهية الشرا



كة يك؛ ع للتعرف معين لمشروع شرا  الش

كة الوضع؛ تقييم يتم وبعدها سنة مدتها شرا

كة  نولك ؛الداخل من الجمعيات بناء  تساهم :)مفتوحة( مستدامة شرا

 .سنوات 3 كل األقل ع مراجعتها يجب

كة مدة الشرا



كة عوامل استدامة الشرا

الـــثـــقـــة األداء

يق عمل الف

التخطيط

بح-بحالتعاون

التجارة

الــنــجـــاح

كـــــة الـــشــــــــرا



   :وهي والمبادئ اإلنسانيةاتباع المعايير

الرشيدة؛ الحوكمة 

االحترافية؛ ةاتيالمؤسس 

؛المتبع والمنهج والهدف الرؤية وضوح 

ية؛عدم التحيز، الحيادية، االستقالل

الشفافية  التعامل. 

كة عوامل استدامة الشرا



؛الشركاء بين التكافؤ عدم 

ية أو المالية الموارد توفر عدم  ؛الوقت أو البش

كة؛ عمل بسير يتعلق فيما والمهارات المعارف نقص  الشرا

؛والواضحة المشتركة األهداف غياب 

كة تحدثه قد الذي بالتأثير االيمان غياب .الشرا

كـــــة عوائق الـــــشــــــــــرا



.رؤية عن نابعة والسياسات   واألهداف  األنشطة   توضح   برامج وثيقة   -أ 

يكة المؤسسات حاجات عن الدوام ع االستعالم  -ب   سيقالتن خالل من الش

ً   المختلفة منظماتال بين والتكامل .وعمودياً  أفقيا

 شطةأن إطار  تجري التي واالجتماعات اللقاءات لكل الكامل التوثيق -ج

يكة المؤسسات .العالقة ذات والجهات الش

كـــــة يز الـــــشــــــــــرا آليات تع



 التي يةواألهل والخاصة الرسمية المؤسسات مع والحثيث الدائم التشبيك -د

كة  التنسيق يجري .معها والشرا

يعك وصياغتها االجتماعات  تطرح التي األفكار متابعة -هـ  العمل كنيم مشا

.عليها

ية -و كمية االستمرا كة التنسيق  والترا .والشرا

كـــــة يز الـــــشــــــــــرا آليات تع



كبة االحتياجات المستقبلية موا
االهتمام  ً كة؛ مستوى بتطوير دائما  الشرا

متكافئة؛ الغير المنافسة عن االبتعاد 

العمل  ً  رته؛وأس اليتيم مصلحة وأهمها األطراف جميع مصلحة فيه لما دائما

ية صفتنا عن بالتنازل القبول .االعتبا



التوصيات

ية تالمنظما دور تعاظم ومع ،والتحالفات بالتكتالت ءم ال عالمال هذا    الخي
كاتالش أصبحت" المتضررة أو المنكوبة بالمجتمعات لنهوضل اإلنسانية  بين را

   ."حتمياً  أمراً  األيتام ترعى التي اإلنسانية المنظمات

 

كة  للدخول  ارقر  إنه ،المانح رغبة حسب وأ أو ؛الحاجة حسب ليس ،شرا

ية للمنظمة إستراتيجي  .اإلنسانية الخي



كة مبدأ كوني أن ية المنظمات إهتمام صلب  الشرا   ية؛اإلنسان الخي

كة أطر تحدد الشركاء بين فيما تفاهم مذكرة كتابة يتم أن  .الشرا

كة ترجمة يتم أن  .صحفي إعالن وليس حقيقي واقع إ الشرا

المستمر التطوير سياسات ضمن أساسي مبدأ التغيير يكون أن. 

المنظمات بين االجتماعي التكافل مبدأ ترسيخ. 

التوصيات



شكراً لحسن استماعكم
fadi@orphanscarefederation.org

www.orphanscarefederation.org





 المنصات الرقمية ثورة في عالم تمويل جهود
الشراكة بين مؤسسات األيتام 

عماد بركات . د

drimadnb@gmail.com
966503252858+



Crowdfundingالتمويل الجماعي 

هو عملية تمويل حالة بجمع وحشد أموال صغيرة من عدد كبير •

من الناس عن طريق االنترنت في وقت محدد



محتوى حمالت التمويل الجماعي
عنوان الحالة -1

مختصر القصة -2

القصة  -3

صورة  -4

فيديو     اختياري -5

المبلغ المطلوب -6

المبلغ الذي جمع مع بار أو باي -7



محتوى حمالت التمويل الجماعي
الوقت المتبقي للحملة       حسب المنصة -8

التحديثات  -9

أيقونات النشر  -10

زر التبرع  -11

....عدد  المشاهدات    الشير      اإلعجاب  -12



معلومات هامة عن التمويل الجماعي 
سنة 45-24: الجمهور •

دوالر للمرة الواحدة  100-80معدل التبرع من •

  KiAتنجح ضعفي حمالت  AoNحمالت •

أسابيع  9متوسط مدة الحمالت •

يوم  11الحمالت الناجحة العادة تستغرق •

أيام من الحالة 3من الهدف يتم جمعه في أول وآخر % 42•



سهولة الوصولتعزيز أوجه التعاون

ي ن ف ه لم ويق حاالت رق تس ي الش ن ف ان م  بإمك

.بالغرب ومن في الشمال التبرع لمن في الجنو

تكافل المجتمع

دوات ف ؤثرين والق اهير والم ف دور المش ي توظي

.نشر الحاالت المعلن عنها عبر المنصة

الهوية

رع أ ن أراد التب ة واضحة لم و تكون المنصة هوي

المساهمة في الحاالت المجتمعية 

ي جمعت و ن يستطيع أي زائر مشاهدة المبالغ الت أي

.معيصرفت لزيادة الثقة بالجمعيات والعمل المجت

المقارنة

الشفافية

ابهة االت المش رض الح ة  ع االت المكتمل للح

ع  ل م ز العم راز تمي دعم إلب ة لل ر حاج واألكث

.المنصة



تعزيز أوجه التعاون

4

ر بناء الثقة وكسب والء الجمهو

وإرساء الشفافية

ة  ب القانوني بط الجوان ض

والمحاسبية 

ادة عدد  زيادة عدد المساهمين وزي

.. والثالةالمساهمات للمرة الثانية 



Global orphan foundation

.  ونبشغف عميق لرعاية األيتام وتكوين أسر محبة من قبل ميشيل جاكس 2007مؤسسة األيتام العالمية في عام أسس 

ء النساء تم إجبار العديد من هؤال. من خالل عملها مع منظمة بحثت في أسباب االستغالل واالتجار بالنساء واألطفال

مع الرغبة في مساعدة من ال يملكون  GOFصمم . واألطفال على االستغالل بعد خروجهم من دور األيتام بال مأوى

Bolingoتم بناء قرية صغيرة وتقع . شيئًا و حرموا من حقوقهم و األطفال الذين تيتموا Village  في جمهورية

من خالل توظيف النساء  Global Orphan Foundationالكونغو الديمقراطية ، وهذا المشروع المميز لمؤسسة 

للرعاية  للتعليم ،عيادةمركز و يتوفر في القرية . األرامل كأمهات حاضنات مرخصات وبناء أسر مع أطفال يتامى

)  عائالت 4( حاضنة محبة عائلة ، نظيفة جارية مياه ، ) وجبة 6,132( للتغذية المتوازنة المستمرة ، مزرعة الطبية 

.  والمزيد) 29عددهم (للركض واللعب إلى أطفال مساحة ، 



:  الهدف

تلبية االحتياجات األساسية.

ية توفير الرعاية العاطفية والجسد

والروحية التي يحتاجون إليها 

.لتحقيق االزدهار

يرة توفير اليتامى بطفولة قوية وف

.مع مستقبل مشرق في القرية

https://www.globalorphanfoundation.org/ 



Noor orphans fund
دن لنفي ستانمور ، شمال غرب يقع المكتب المركزي  2000أسس عام 

تى األيتام من خالل دعمهم باحتياجاتهم التعليمية حويقومون برعاية 

لمجتمع و يكبروا ليصبحوا أعضاًء واثقين ومعتمدين على أنفسهم في ا

ويدهم تأسيس مستقبل أكثر إشراقًا لأليتام المحرومين وأسرهم ، وتز

ألرامل وأيضاً مكافحة الفقر والجوع و المرض واألمية و ا. الماليبالدعم 

.  م في العراقمكرس لدعم األيتاهو . لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وإستقاللية

ضل لأليتام يسعون باستمرار لتوفير ظروف معيشية ومعايير تعليمية أف

لديهم حملة  .ونقوم بالعديد من المبادرات والخطط لتحقيق هذا الهدف

ي التبرعات على الصعيد الوطنلجمع  Kids 4 Orphansيدعى مدرسية 

 إلى يمكن للتالميذ من خاللها المشاركة من المدرسة االبتدائية وصوالً 

.المدرسة الثانوية

https://www.noororphansfund.org/# 



:المشروع

 اليتيمرعاية.

 صدقةنداء.

 التعليمبرنامج.

 المالبسحملة جمع.

 السنويعشاء جاال.

 الغذائيةتوزيع المواد.

:الهدف

لهمتوفير األموال لتغطية تكاليف المعيشة لأليتام وأه.

السلع تخفيف المصاعب المالية لأليتام من خالل تزويدهم ب

.والخدمات

ي الوعي و اإلدراك باألعداد المتزايدة من األيتام الفقراء ف

اة العالم و بقدرة الناس العاديين على إحداث فرق في حي

.األطفال اليائسين

يتام التعاون مع المنظمات واألفراد الذين يعملون لصالح األ

وأسرهم في المملكة المتحدة وخارجها ودعمهم ، وتعزيز 

.منه تعليم وصحة األطفال األيتام ومنع فقرهم أو التقليل

ات؟كيف يتم نفق التبرع



Orphanage support 
services organization

قبل منذ تأسيس المنظمة . 1999عام أسسها ريكس هيد . منظمة خيرية غير ربحية مقرها في غرب األردن

 1.5من متطوع دوليًا لتقديم ما يقرب  5000دار أيتام مختلفة و إرسال أكثر من  30عام ، قاموا بدعم  20

 لداركان معظم الدعم . مليون ساعة من الخدمة وجًها لوجه في دور األيتام وماليين الدوالرات كدعم مالي

ام وبيرو األيتام في اإلكوادور وتايالند ، لكنهم قاموا بدعم أيًضا دور األيتام في الصين وأوغندا وفيتن

في . ت الماليةسبعة دار لأليتام في اإلكوادور على مدار العام من خالل المتطوعين والتبرعاوحاليًا والمكسيك 

لألطفال في شيانغ  Viengpingويوليو ، يتم إرسال متطوعين للخدمة في دار يونيو كل عام خالل شهري 

يتام القيام بكل ما هو ممكن لمساعدة األطفال الذين يعيشون في دور األفي  OSSOتتمثل مهمة . ماي ، تايالند

.الكاملةوالمؤسسات المماثلة للوصول إلى إمكاناتهم 



:  الهدف

تام في تقديم دعم تطوعيًا وماليًا لدور األي

.اإلكوادور وتايالند

ة يقدم متطوعوا المنظمة الرعاية الفردي

. لألطفال المحرومين والمعاقين

المساعدة في تغطية تكاليف األدوية 

:المعتقدات األساسية.والتغذية والتعليم وما إلى ذلك

كل طفل مهم ، ومن ثم فهو ال يقل أهمية عن أي شخص آخر.

 ال يمكن ألي مؤسسة أن تحل محل األسرة ، و لكن يجب عليهم

.  المحاولة والمساعدة في بعض األحيان

آلمنةيحتاج كل طفل إلى الغذاء والمأوى والتعليم وعالقات الحب ا.

https://www.orphanagesupport.org/ab
out-orphanage-support 



:أساليب الدعم

).تايالند  –في اإلكوادور (للمنطمة األيتام التابعه عن طريق برنامج التطوع في لدار  -1

.  والمزيد CrowdRiseو  Mightycause ، GoFundMeجمع التبرعات عن طريق منصة  -2



Muslims around the 
world project (MATW)

عفاء وتحت خيرية أسترالية لإلغاثة والتنمية والدعوة مكرسة لمساعدة المحتاجين والضمؤسسة 

 2015في عام " مسلمون حول العالم"تأسس مشروع . تفويض خاص في أستراليا والخارج

  )رحمه هللا(مهمة علي بنات . من قبل الراحل علي بنات خالل معركته مع مرض السرطان

لمؤسسة يهدف ا. تقديم المساعدة واإلغاثة للمجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء العالم من خالل

. ها حول العالملدعم األيتام واألرامل في توغو بإفريقيا وتوفير المساعدة التي تشتد الحاجة إلي

وإنشاء  من توفير المياه النظيفة والغذاء والمالبس لبناء دور األيتام MATWتتراوح مشاريع 

تمعات من و يسعون جاهداً لتوفيرفرص عمل مستمرة للمج. وتوزيع الزكاةوجمع قرى بأكملها 

يتم . به يقومونوالشغف بما والخبرة فريق متنوع لديهم . خالل المشاريع التي يقومون بها

.والمجتمعاتفي القطاع الخيري ، وتقوية الشراكات السمعة تطوير التركيزعلى 

Program Expenditure

Accountability 
Costs

Fundraising Costs

ات؟كيف يتم نفق التبرع



2019المال عام ملخص توزيع زكاة 



:الهدف

كفالة اليتيم.

سكن لألرامل واأليتام.

العيش المستدام.

التعليم والمدارس.

ةمشاريع توزيع المواد الغذائي.

مياه الشرب النقي.

الرعاية الصحية المجانية.

:أساليب الدعم

 عن طريق برنامج التطوع -1

.جمع التبرعات -2

.التبرع -3

https://matwproject.org/product/orphans/?gclid
=EAIaIQobChMInorTsIjZ7wIVtTdyCh0B9gbc

EAAYASAAEgKOn_D_BwE 



Orphans in need

 كأولى المؤسسات الخيرية في العالم المكرسة 2005عام المؤسسة الخيرية تم تأسيس 

ني بأكثر منظمة تدعم تعت. لرعاية األيتام وتوفير رعاية األطفال مقرها المملكة المتحدة

دولة بما في ذلك الصومال ومالي وباكستان  14ألف يتيم وأسرهم في  30من 

جل ومتسق يقومون بدعم دعم طويل األ. وبنغالديش وسيراليون وسريالنكا وأفغانستان

سب لألطفال األيتام وأسرهم المحتاجين و أولئك الذين يكافحون من أجل البقاء وك

تمويل  .يعمل فريق المنظمة في المناطق األكثر تضرراً من الفقر. الرزق ألنفسهم

اية لأليتام الوصول إلى التعليم والرعاية الطبية األساسية وتمويل المنازل الداعمة والرع

 14يتم دعم األيتام كل عام في  .من خالل مشروع قرية األيتام ورعاية األيتام العالمية

.مختلفةدولة 



:الهدف

 المستقبلعلى تعلم مهارات جديدة وتحسين آفاقهم المهنية في ومساعدتهم دعم األيتام.

 األسرةاألرامل الجدد من التركيز على إيجاد الدخل إلعالة تمكين.

 عايتهمرخالل المنح لتحسين مستوى السكن والمعيشة لأليتام الذين في من األيتام دار أصحاب مساعدة

 لتحملهاللرعاية الطبية والعالج ألولئك الذين ليس لديهم الوسائل التمويل.

https://www.orphansinneed.org.uk/get-involved/fundraising/ 



:إنجازات المؤسسة

 سة على جائزة السالم والوحدة العالمية ألفضل مؤسالحصول

.2013خيرية لرعاية األطفال لعام 

 خيرية  على جائزة المسلم البريطاني ألفضل مؤسسةالحصول

.2015إسالمية لعام 

 فلسطينطفل في  4000قاموا برعاية أكثر من.

 الهندطفل في  3000قاموا برعاية أكثر من.

 طرد غذائي في كشمير خالل فترة  6000تسليم أكثر من

.اإلغالق

 ماليين وجبة لأليتام واألرامل خالل شهر  6أكثر من

.رمضان

:المميزات

دينالمسؤولية على جميع أعمالهم أمام المانحين والمستفي.

الشفافية واإلنفتاح.

 لعيش أن المستفيدين لدينا لهم نفس الحق في ايعتقدون

.الشخصيبكرامة والتمكين 

مؤسسة حيوية وملتزم.

ة منظمون ومعتمدون من قبل مفوضية المؤسسات الخيري

.المتحدةفي المملكة 





سسات بين مؤ الشراكةبرامج بناء القدرات في مجال تعزيز 
رعاية األيتام العربيّة

سالم أنيس عبدالعزيز. م
استشاري بناء القدرات

لتنمية رئيس قسم الموارد البشرية بمؤسسة العون ل
للعون

رشدي عبدالخالق بامسعود. م
باحث في العمل االجتماعي

إدارة مشاريعاستشاري 



استهالل



:هدف الورقة

شراكة في مجال تعزيز الواقع برامج بناء القدرات التعّرف على 1.

.  بين مؤسسات رعاية األيتام في الوطن العربي

راكة بين لبرامج بناء القدرات في مجال تعزيز الشتقديم مقتــــرح 2.

. مؤسسات رعاية األيتام العربيّة



:األهميّة

ة رعاي• ا عمليّ ي تحظى به ة الشرعيّة الت ام المكانة واألهّمي ة األيت

وخدمتهم

أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة"



:األهميّة

تقوم  اإلجماع العالمي على وجوب العمل التشاركي بين المنّظمات كي•

بمسؤوليتها المجتمعيّة

وثيقة التنمية المستدامة

 الرؤى الوطنيّة



:األهميّة

 تأكيد الخبراء والمختّصين في مجال رعاية األيتام على وجوب•

. الشراكة بين مؤسسات رعاية األيتام

 م2018البيان الختامي للمؤتمر العالمي الثاني لرعاية األيتام

  2020نوفمبر  5-4المؤتمر األول العلمي لرعاية األيتام



:األهميّة
ي الحاجة الماّسة لوجود برامج بناء قدرات عربيّة متخّصصة ف•

.الشراكات بين مؤسسات األيتام
.توصيات المؤتمرات والملتقيات والدراسات السابقة•
) 2018اليوسف، (دراسة •
جمعيّة رعاية أيتام باململكة 18•

ال كوادار مختّصة باأليتام% 44•

ا جزء من العالقات العاّمة% 30• ّ .يف الحقيقة ليست خاّصة لرشاكة األيتام وإ

% 29.4الرضا عن الرشاكة •

عـدم وجـود مـوظف مـؤهل يف  35.7 –عدم وجـود إدارة مختّصـة % 42.9:  أسباب ضعف الرشاكة •

الرشاكات



ا ي مج درات ف اء الق رامج بن ع ب ى واق ّرف عل ل التع

ي وطن  تعزيز الشراكة بين مؤسسات رعاية األيتام ف ال

.  العربي

المحور 
:األّول

بناء الشـــراكة
القدرات



:الشراكة
حان الوقت للمنظمات لتوحيد قواها."واجٌب ال بد منه"

 رين ن األخ زل ع دافها بمع ة أه ق أي منظم ن  أن تحق ال يمك

.وبدون شراكة

يجب الشراكة مع القطاعات الثالث ومع المجتمع.

الشراكة تفرض علينا النظر لها برؤية استراتيجية.

الشراكة سبيلنا لتحقيق التنمية المستدامة.

الشراكة رحلة وليست محّطة.

الشراكة أكبر من مجّرد وظيفة.



الشراكةزايا ن مم

أداة لتحقيق االبتكار االجتماعي

الشراكة أطرافقدرات  تنمية

تعزيز شرعيّة اإلجراءات 

والسياسات والبرامج

تحقيق االستدامة المالية

توحيد الجهود لتعظيم الوصول 

واألثر

بناء منّظمات متعلّمة

01

02

03

04

05

06



 تحالف جنوب تكساساتحاد رعاية األيتام

لأليتام 

نمـــاذج للشراكة بين مؤسسات رعاية األيتام

0102



برامج بناء القدرات

ت ال يمكننا إنشاء تغيير دائم طويل األجل دون وجود منظما” 
اتحاد رعاية األيتام”قوية

البرامج التدريبية    =برامج بناء القدرات    



برامج بناء القدرات

مويل البرامجكّل دوالر يُستثمر في بناء القدرات ينتج عنه عشرة دوالرات في ت: دراسة امريكية•

الثعلى مراكز التدريب تنفيذ برامج تدريبيّة تخصصيّة للقطاع الث: دراسة استدامة•

ليّتهم وانتاجيتهماالهتمام ببناء قدرات فريق العمل وتدريبهم ينعكس ايجاباً على كفاءة األفراد وفاع•

ل يتعّدى ذلك لتنعكس البرامج التدريبية الفاعلة ال يقتصُر أثرها اإليجابي على المتدّربين فحسب، ب•

بشكل إيجابي على المنّظمات التي ينتمون لها



ة بناء القدرات في مجال تعزيز الشراكات بين مؤسسات رعاي

  ؟األيتام 

صة هل توجد لدينا برامج عربيّة متخصّ 
:في



ال تعز ي مج درات ف اء الق امج بن رح لبرن ز مقت ي

.  ةالشراكة بين مؤسسات رعاية األيتام العربيّ 

"برنامج جدير"

المحور 
:الثاني



1

2

3

تدقيق الوضع الحالي

رسم خطة التطوير

التدّخـــــل

سجل الفجوات

خّطة التطوير

بناء القدرات

املُخَرجالعمليّةم

دورة حياة برنامج 

بناء القدرات" جدير"

سجل التعلّمالتقييم 4



اكة بين بناء القدرات في مجال تعزيز الشرل) جدير(برنامج 

مؤسسات رعاية األيتام 

بناء قدرات الرشاكة 

املجتمعيّة

بناء قدرات الرشاكة 

املؤسسيّة

 بناء قدرات

تنظيميّة

 بناء قدرات

برشيّة

 بناء قدرات

تنظيميّة

 بناء قدرات

برشيّة
وذج الكفاءاتأبعاد 2وذج الكفاءاتأبعاد 8



بناء القدرات التظيميّة

والسياسات الحوكمة

ةاملالي

املشاريعاملشرتيات

االتصال

ةالبرشي املوارد

يةاملسؤولية املجتمع

املستدامة التنمية بناء قدرات الرشاكة 

املؤسسيّة



التوّجــه

المعرفة

المهارة

لمــــاذا

مــــــــاذا

كيـــــف

القيـــــــاديّة

األســـــاسيّة

التخصصيّة

الكفــــاءةالسؤالالبُعـــد

بناء القدرات البشريّة

بناء قدرات الرشاكة 

املؤسسيّة



بناء القدرات التظيميّة

بناء قدرات الرشاكة 

أبعاد مواصفة املجتمعيّة

26000االيزو 

أبعاد 

املسؤوولية 

املجتمعية



التوّجــه

المعرفة

المهارة

لمــــاذا

مــــــــاذا

كيـــــف

القيـــــــاديّة

األســـــاسيّة

التخصصيّة

الكفــــاءةالسؤالالبُعـــد

بناء القدرات البشريّة

بناء قدرات الرشاكة 

املجتمعيّة



خالصـــــة



)قوائم التحقق(الملحقات 



)قوائم التحقق(الملحقات 









تصميم خارطة الشراكات بني مؤسسات رعاية األيتام العربية
وحتديد أطرها، أدوات متابعتها وتقييمها 



تعاريف ومصطلحات
دوافع الشراكات 

مبادئ الشراكات
أهداف الشراكات

خارطة الشراكات 
مرحلة ما بعد الشراكة

:مشكالت تواجه الشراكة



تعاريف ومصطلحات

حمددة، اقرتاب تنموي يتضمن عالقة تكامل بني قدرات وإمكانات طرفني أو أكثر تتجه لتحقيق أهداف

 ،ويف إطار من املساواة بني األطراف لتعظيم املزايا النسبية اليت يتمتع هبا كل طرف

 ويف إطار احرتام كل طرف لآلخر، وتوزيع األدوار وحتمل املسؤوليات بقدر كبري من الشفافية

نشأ مفهوم الشراكة حديثاً وطُرح كأحد املفاهيم املؤثرة يف عمليات التنمية، حيث ع ر ف على أنه



تعاريف ومصطلحات
يعكس مفهوم الشراكة فكرة التكامل بني األطراف لتحقيق املنفعة العامة والصاحل العام، وهو

.مفهوم يستبعد اإلقصاء و التهميش

تمع ، فقط طرفني بني الشراكة مستوى من يبدأ السابق النحو على الشراكة تعريفاحلكومي، اعوالقط املدني ا 
 ،واإلعالم اخلاص القطاع أو األعمال قطاع إىل ومتتد الطرفني هذين تتعدى متعددة شراكات ليشمل يتسع ثم

احمللية، اتمعات يف الشعبية القواعد ليشمل وميتد البحوث، ومراكز واجلامعات

 استبعاد عالقة اهليمنة من « عالقة الشركاء تقوم على املساواة حقوقا وواجبات متساوية لألطراف، ويعين
الطرف األقوى

 ات كما يعين أيضاً أن الشراكة خمتلفة متاماً عن عملية إسناد القطاع اخلاص لبعض املنظمات األهلية لعدة مشروع
حيددها القطاع وميوهلا 

:ومن بني املعاني الرئيسة حول هذا التعريف



دوافع الشراكات 

ية حيث تزداد حاجة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية إىل تنظيم شراكات إسرتاتيج: دوافع مالية
.اصةبالتمويل والدعم املباشر أو الغري مباشر كتقديم منح خ إما متويل براجمها ومشاريعها تسهم يف

بنيتها  يف ظل االحتياج املتزايد للجمعيات واملؤسسات اخلريية لتطوير: )لوجستية(  دوافع مساندة
..ومنظومتها سواء من التقنية أو املوارد البشرية أو املعلوماتية، واالستخدام األمثل هلا التحتية

سهم تلك اجلمعيات لوحدها تطوير قدرهتا، فتزداد احلاجة إىل عقد شراكات تشغيلية ت مما يصعب على 
.يف تطوير عملها

:ميكن أن نقسم دوافع الشراكات االسرتاتيجية إىل أمرين هامني مها



مبادئ الشراكات

 احرتام القيم واملبادئ العامة.
 التعاون.
 االلتزام يف احلقوق واملسئوليات.
 املساءلة.
 الشفافية.
 التكامل.

  املبادئ اليت ال يتحقق للشراكة معنى اال من خالهلامن أهم



أهداف الشراكات
 جذب وتنشيط إيرادات اجلمعيات اخلريية.
 ختفيض وترشيد مصاريف اجلمعيات اخلريية.
 صقل وتطوير مهارات العاملني يف اجلمعيات.
 تعزيز الشفافية.
 ابتكار أمناط جديدة يف دعم اجلمعيات اخلريية.
 تشجيع اجلمعيات اخلريية على ابتكار برامج نوعية.
 تشجيع اجلمعيات اخلريية على حتقيق مؤشرات األداء وقياس اإلنتاج.

أهداف خاصة ومنها :



.حتقيق تعاون مثمر بني أطراف الشراكة أهداف الشراكات
 هااملشاركة يف تصميم وختطيط الربامج واملشروعات، وقياس نتائجها وأدائ.
تبادل اخلربات وتكامل اجلهود.
 السيطرة على املخاطر احملتملة.
 املشاركة يف حتمل املخاطر.
 حتسني أساليب العمل ورفع اإلنتاجية.
 تعزيز النمو االقتصادي يف الدولة.
 توفري فرص عمل جديدة.
 حتسني صورة الشركاء.

أهداف مشرتكة:



خارطة الشراكات

ةتعترب هذه اخلارطة مبثاب
إطار عام ميكن تنزيله 

ومالءمته مع جمال الشراكة



فهم التحديات لدى مؤسسة رعاية األيتام ومن ثم:
 مادية أو مساندة: حتديد نوع  الشراكة اليت هي حباجة إليها
 حتديد أولويات البحث عن الشريك ، حملي ، وطين أم دويل.

قحتديد النطا
قحتديد النطا1

خارطة الشراكات

1



ك من خالل وذل ,حتتاج الشراكة إىل شركاء وبالتايل على املؤسسة أن تبدأ يف التعرف على الشركاء احملتملني
:اخلطوات اآلتية

حتديد الشركاء احملتملني
توجهاهتم ومدى التوافق على القواسم املشرتكة
  مدى إمكانية اخنراطهم يف بناء شراكة
 آليات وسبل حتفيزهم وإقناعهم جبدوى الشراكة.

قحتديد النطا
خارطة الشراكات

حتديد الشركاء 
احملتملني

2



 بناء العالقات  يف العمل من خالل
 االتفاق على األهداف، والغايات واملبادئ األساسية اليت تعزز شراكاهتم.

قحتديد النطا
خارطة الشراكات

بناء العالقات
3

: ىخالل هذه احملطة، يتم االشتغال بعد حتديد الشركاء احملتملني عل



 العديد من ا لعوامل البيئية تبدأ عملية التخطيط بتحديد القدرات الذاتية اليت متتلكها املؤسسة، واليت تتضمن
الداخلية واخلارجية؛

ال ومركزها التنافسي، وتطور عدد العاملني هبا، وتارخيها يف اتمع الذي كما يتم الوقوف على  خربهتا يف ا
.تعمل به، باإلضافة لكيفية استثمار جتربتها يف خدمة اتمع وتنميته

من جهة أخرى، تعترب عملية التخطيط من أهم املراحل يف بناء الشراكة، حيث يتم من خالهلا حتديد:
،أهداف الربنامج أو املشروع املستهدف حمل الشراكة مبا بتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية للجمعية

:وتشمل أيضاً
 عمل دراسة متكاملة للمشروع املراد تقييمه، قبل الدخول يف التزامات مع الشركاء.
 حتديد املخاطر احملتملة وحتليلها.
 وضع املعايري اليت يتم على أساسها اختيار الشركاء املستهدفني.

خارطة الشراكات

التخطيط
4



:متر مرحلة تنفيذ الشراكة باخلطوات اآلتية

 صياغة عقد الشراكة
وضع خطة العمل
 التنفيذ واملتابعة.
التقييم

خارطة الشراكات

اإلدارة
5



صياغة عقد الشراكة 
 نبذة عن أطراف العقد وعناوينهم.
 مع أمهية مالحظة أن يكون. حتديد صاحب الصالحية الذي سيوقع العقد، ومنصبه الوظيفي

.الشخص الذي سيوقع العقد مسئوالً عن املنشأة
 حتديد أهداف الشراكة.
 حتديد التزامات كل طرف.
 حتديد املستهدفات والنتائج احملتملة.
 حتديد املخاطر احملتملة وكيفية عالجها.

خارطة الشراكات

اإلدارة
5

حتديد أسلوب وآلية عمل الشراكة.
حتديد املنسقني لكل طرف.
حتديد املدة.
 اإلتفاقيةجيب أن يوضح يف العقد آلية إهناء.



وضع خطة العمل 
:حيتاج الشركاء إىل بناء خطة عمل من أجل 
 توضح ما مت إجنازه وما مل يتم ,توجيه اجلهود وتنظيمها,

 حتديد األدوار واملسؤوليات وتتضمن خطوات حمددة ومواعيد لالنتهاء من املشروع  .

.فخطة العمل هي خارطة طريق لكيفية إجناز العمل والوثيقة اليت يتم الرجوع إليها عند حدوث أي خالفات

خارطة الشراكات

اإلدارة
5



التنفيذ واملتابعة 
:  األول: يتم الرتكيز على جانبني مهمني يف الشراكة ,عندما يتم توقيع االتفاقية

يتم البدء باإلجراءات وفق ما هو مقرر يف خطة العمل، . هو تنفيذ املشروع أو خطوات إجناز الشراكة  
.رتاموتبدأ خطوات التنفيذ بتعيني أفراد حمددين من جانب كافة الشركاء لتنفيذ املشروع على عالقة من الثقة واالح

:البد للشركاء من التقيد باآلتي
 االتفاق على املقابالت وطريقتها.
 االتفاق على عمليات اختاذ القرار.
 حتديث خطة العمل.

خارطة الشراكات

اإلدارة
5



التقييم 
:يتم يف هذه املرحلة قياس تنفيذ مشروعات الشراكة حسب املراحل الفرعية اآلتية

.قياس األداء التشغيلي للربامج• 
من خالل وضع مؤشرات لقياس  ,يتم قياس مدى حتقيق الربامج املنفّذة من خالل الشراكة ألهدافها التشغيلية

تنفيذ كل هدف باملقارنة مع القراءة املستهدفة املوضوعة هلذا اهلدف يف مرحلة التخطيط،
.كما يتم حتديد أهم املعوقات والصعوبات اليت واجهت حتقيق هذه األهداف 

خارطة الشراكات

اإلدارة
5



وضع قائمة بالتوصيات واالقرتاحات الالزمة 
بعد قياس األداء التشغيلي والوقوف على أهم الصعوبات واملشكالت اليت تواجه الشراكة أثناء تنفيذ براجمها، 

.يتم رفع تقارير تتضمن توصيات اإلدارة واقرتاحاهتا ملواجهة الصعوبات واملشكالت للوصول لألهداف املخطط هلا

التحسني والتطوير 
شراكةخالل مرحلة تنفيذ املشاريع والربامج، يقوم فريق املسؤولية اتمعية باملنشأة بتقييم أداء مشروعات وبرامج ال

املنفذة من خالل الوقوف على آراء املستفيدين، ومدى رضاهم عن أداء املشاريع والربامج، واقرتاحاهتم التطويرية 
.اليت جيب العمل عليها للوصول باملشروع إىل املستوى املطلوب 

خارطة الشراكات

اإلدارة
5



:خالل هذه املرحلة من اخلارطة جيب على أطراف الشراكة، االشتغال على

حتديد الفئات املرشحة لالستفادة من برنامج الشراكة.
 حتديد املوارد املادية واللوجستية الالزمة لتنفيذ برنامج الشراكة املسطرة

خارطة الشراكات

6

توفري املوارد



:خالل هذه املرحلة من اخلارطة جيب على أطراف الشراكة، االشتغال على متابعة

 خطة العمليف مقرر  مرحلة البدء وإعالن انطالق الشراكة وفق ما هو.
 مرحلة متابعة تنفيذ الشراكة وفق اجلدول الزمين، وااللتزامات املكتوبة.
 رفع تقرير دوري اسبوعي أو شهري يتم من خالله:

قياس وتقييم أداء الشراكة والتحقق من مدى إجناز مستهدفاهتا.
 الوقوف على الصعوبات واملشكالت اليت تواجه الشراكة أثناء تنفيذها ومعاجلتها.
 حتديث خطة العمل من خالل التحسني والتطوير أثناء مرحلة تنفيذ الشراكة.

خارطة الشراكات

7

التطبيق



من املهم أن يكون فهم واضح لدى الشركاء لكيفية قياس أداء املشاريع ومراقبة ذلك األداء من حيث املردودات 
ومواصفات املشاريع،  ومن أجل هذا كان لزاماً ربط قياس األداء مبجموعة معروفة ومتعارف عليها  

:من مؤشرات األداء الرئيسة اليت يراعى فيها ما يلي
 جودة مستوى اخلدمة.
  أي مستوى(عدد مرات تقديم اخلدمة، وأن تكون حمددة من خالل متطلبات النتائج واملردودات / معدالت

).أي كيفية تقديم اخلدمة(وليس من خالل املدخالت اإلرشادية ) اخلدمة املطلوبة 
 سرعة االستجابة يف تقديم اخلدمة.
  عموم اجلمهور(التبليغ وإعداد التقارير عن تقديم اخلدمة.(
 مراقبة البيانات واملستندات.

خارطة الشراكات

القياس
8



:خالل هذه احملطة وبناء على تقارير وتوجيهات مرحلة القياس جيب االشتغال على  
  مراجعة الشراكة من خالل العودة من جديد إىل  :

 إعداد مقياس مدى رضى املعنيني وتوثيق آرائهم ومقرتحاهتم.
  الوقوف على اثر الشراكة على األطراف الشريكة
  تصحيح، إعادة الصياغة أو حذف( الشراكة  بنوذمراجعة(

خارطة الشراكات

9

املراجعة



:خبالف حمطة املراجعة، تنكب مهام حمطة التنقيح على إعادة النظر بشكل عام يف برنامج الشراكة املربمة 

 إعادة النظر يف الربنامج أو الربامج اليت كانت تشكل صلب الشراكة.
  هل من جدوى يف االستمرار يف االشتغال على مضمون الشراكة احلالية بكل حيثياهتا أم

.وجب إعادة النظر يف املكونات من أجل الوصول إىل نتيجة أفضل
 وعي يف حالة التبني من املردودية الضعيفة لربنامج الشراكة، وجب االشتغال على البديل املوض

.وادي

خارطة الشراكات

10

التنقيح



:خالل حمطة التنظيم يتم

 تهاإعداد اهلياكل واآلليات املناسبة اليت من شأهنا حتقيق االلتزام بالشراكة على املدى البعيد وضمان استمراري

خارطة الشراكات

11

التنظيم



:خالل هذه احملطة جيب

   التأكد من مدى إمكانية اإلبقاء على الشراكة املربمة
حتديد األحداث واحلاالت املفضية إىل إهناء االتفاقية وذلك خالف إهناء عقد الشراكة بني الشركات واجلهات

فإن اإلخفاق املستمر يف الوفاء مبستويات اخلدمة خالل فرتة زمنية قد ينشأ عنه: اخلريية؛ على سبيل املثال 
احلق يف اإلهناء 

خارطة الشراكات

12

احلفاظ 
على

الشراكة أو  
إهنائها



:خالل هذه احملطة جيب

 إعداد مقياس مدى رضى املعنيني وتوثيق آرائهم ومقرتحاهتم.
  مايليرفع خطاب شكر وتقدير للشريك الداعم ويرفق معه تقرير هنائي عن الشراكة يتضمن:
 عة يف نتائج الشراكة املنفذة من خالل أهدافها احملققة، ومؤشرات قياس كل هدف باملقارنة مع القراءة املستهدفة املوضو

.مرحلة التخطيط
 حتديد أهم املعوقات والصعوبات اليت واجهت حتقيق األهداف.
 توصيات اإلدارة واقرتاحاهتا.
 تقييم الشراكة.

الشراكة مابعدمرحلة  



:الشراكة بدورها ليست من املستبعد اال تعرف بعض املشكالت من قبيل
 قلة خربات منسوبي الشركاء، أو ضعفها يف جمال عقد الشراكات.
 التمحور على الذات يف إنشاء الشراكات والتحفظ على بعض األفكار والثقافات.
 االفتقار إىل فنيات التواصل بني الشركاء.
 جهل بعض األطراف املشاركة إىل فنيات حل املشكالت مما يؤثر على آلية التحرك عند مواجهة الصعوبات.
 عدم التزام واحرتام مواقيت لقاء الشركاء، وعدم التقيد باملخطط املتبع بني األطراف املشاركة.
 افتقار بعض اجلهات اخلريية إىل تنفيذ الربامج اليت حتقق التنمية املستدامة.
 ضعف اجلانب اإلعالمي للجهات اخلريية.
 بعض اجلهات اخلريية ليست لديها مشروعات مقرونة بدراسات.
 ضعف برامج احلوكمة والشفافية لدى بعض اجلهات اخلريية.
ضعف الكفاءات وعدم وجود كوادر مؤهلة يف اجلمعيات لعمل شراكات إسرتاتيجية.

مشكالت تواجه الشراكة 







ة  معيات اإلغاثية والتنمو ن حقوق أك الناس URDAإن اتحاد ا س إ تحس   و منظمة لبنانية غ حكومية 
ً
ضعفا

.   لبنان

ران عام   ر حز ا  ش ن  لبنان ذرو ن السور سانية  2012بلغت أزمة الالجئ فوجدت قرابة ثالثون منظمة حكومية إ
س  عد لتأس ق فيما  دت الطر سانية تحت مظلة واحدة م ا اإل ود سيق ج اجة إ ت . URDAبا

سانية مختلفة  URDAتقدم  ا لسبعة برامج إ ا من خالل دعم :خدما

اإلغاثة♦

اإليواء♦

ة♦ ال

التعليم♦

ماية♦ ا

التنمية♦

الكفاالت♦





وم انتقال• )بديلة رعاية( الرعاية دور  مؤسسة ا االسرة من الرعاية مف

الرغم• ل معروفة مؤسسة األسرة أن منو سان، ل ا إ م باعتبار ا يتكون  اجتماعية مؤسسة أ  تمااالج البناء م
ل للمجتمع، ا عرفأنه عتقد واحد و م بتعدد العلماءأنإالء،ل ع م تخصصا ا ةواتجا ة، النظر  والفكر

استطيعوا لم فا إعطاء ا شامال عر س ألنهذلك ودقيقا،وا ل، باألمر  ل ا لتنوع وذلكالس عقد م ا و ي  ب
ا اووظائف .ألخر مجتمع من وعالقا

َوى  أو تكية عن عبارةو  امليتم  أو  األيتامدار•
ْ
كون لألطفال،  َمأ ن لألطفال إليواءمخصصا املب و  الذين أو القاصر

ن أو  أم،  أو  أب  دون  منم ارج  من عانون  الذين األطفاليأوي  أن األيتام لدار  يمكن كما .الوالدينوصاية عن ا
ل ة مشا ي الذين أو  املعاملة سوء منأو أسر م عا شية أوضاع من أسر  دور  األطفال ؤالءوضع يتم.صعبة مع

معّياتالّدول باختالف واملساكن البيوت ذه سمات تختلف م، خاّصة رعاية ماتوا
ّ
م، عالقائمةواملنظ  رعاي

.وسوي متعلم جيل تنشئة على الرعاية دور في األيتام كفالة تساهم كما



اصة• االت ا :  دور املؤسسات  رعاية االيتام وا
ّ كب 1. ّي ومجتم سا تمام ا ا

االعتناء بالطفولة وحقوق األطفال ومساندة األطفال2.

ن  مدارس عادية ح ال 3. وي أقرب للعادي، إذ يلتحق األطفال باملدارس مع أطفال آخر شعروا و نمط بي تر  
رمان قص وا

ّ
م شعور الن م لد

ّ
.بالّدونية أو يت

ية املتنوعة و  ف
ّ
اضية وال شطة الّر وايات واأل عب وممارسة ال

ّ
 لل

ً
 مخصصة

ً
م أوقاتا لكن يكون عامل كما أن ل

م أمانة ل كب أل ش  
ً
رص موجودا ا

تمع4. دمج األطفال األيتام  ا

شية لأليتام5. تحمل األعباء املع

ف لألطفال األيتام6.
ّ
بوي والن

ّ
انب ال تمام با اال

.7 ّ تم شطة ا إشراك األطفال األيتام  األ

ّب 8. تمام وا نان واال ض األطفال األيتام با عو



ق• ذا عن طر اصة و الت ا عة االيتام  دور االيتام وكيفية التعامل مع ا :متا

ي التطو والتنظيم ع القرن التاسع عشر، صناعة العمل االجتما   ا  العمل ا عض جذور  مستوى مع 
ش . القاعدة الشعبية ل، و انت االستجابة لالحتياجات االجتماعية موجودة قبل ذلك بوقت طو ل أسا ومع ذلك، 

ية من معيات ا ية  ا اصة واملنظمات الدي يات ثال  والكساد العظيم  الثورة الصناعية  فرضت آثار. ا القرن   ثي
ن  أك تحديًد   العشر

ً
ا ع العمل االجتما لتصبح مجاال

ً
ضغط

زه عن إعالة ن ياة و ب ع محن ا
ّ
غل

ّ
شئة طفل ومساعدته  الت مة  ت ي عند املسا سا فسه من خالل األثر اإل

م ل مصروفا
ّ

م كما العمل ع تكف عليمية ل
ّ
ة والت بو

ّ
فسية وال

ّ
ية والن ّ م تقديم الّرعاية ال م وحيا اليف دراس .وت

زه ع ياة و ب ع محن ا
ّ
غل

ّ
شئة طفل ومساعدته  الت مة  ت ي عند املسا سا ن إعالة نفسه من ينعكس األثر اإل

خالل

ية1. الرعاية ال

فسية2.
ّ
الرعاية الن

عليمية3.
ّ
ة والت بو

ّ
الرعاية ال



ية• ن مؤسسات العر لية والوضع االقتصادي واالجتما-العالقة املالية ب املرتبط  ا
بالدول 

ات• عالقة شراكة وتبادل خ

ق العمل لدى دور الرعاية• رفع كفاءة فر

يل املثال، حماية الطفل• يم الدولية ع س ...إدخال املفا

ة حول تطور األيتام  دور الرع• ر الدور اية الستدامة الشفافية  التعامل املا والتقار
ات املانحة ل من ا التمو



•

•

•

•





يتام  منهجية تطوير دور رعاية ا
لتطبيق معايير جودة الرعاية 



جمعية وطنية 

األسر البديلة  الرعاية الالحقة  بيوت الرعاية البديلة 

االستشارات  اإلنتاج المعرفي ر التعلم والتطوي
تطوير معايير 

الجودة 

 

 رسالتنا

طفال والشباب فاقدي الرعاية ا  لوالدية من خلق مستقبل من الفرص المتكافئة ل
ل تقديم حلول مبتكرة لتوحيد واعتماد جميع جوانب الرعاية البديلة خ

االعتماد



...عضو في 

...كرمت جهودها من 



اإلدارة والتوثيق

البنية والتجهيزات

الرعاية المتكاملة

حماية الطفل الممارسات المهنية
ومناصرته

كفاءة وكفاية 
العاملين 

معايير جودة الرعاية البديلة 



  PricewaterhouseCoopersبالتعاون مع شركة      
  اإليوائيةطورت جمعية وطنية منهجية متكاملة لتطوير المؤسسات

لتمكينها من تفعيل الخطوات ) بيوت رعاية الرعاية البديلة(
ا من واإلجراءات الخاصة بتطبيق معايير جودة الرعاية البديلة لما له

.خبرة في تطوير األعمال والتطوير المؤسسي

ي نبذة عن منهجية وطنية للتطوير المؤسس



طفال  بناء قدرات ا
والشباب للدمج 

المجتمعي والتأهيل 
للمغادرة

بناء قدرات العاملين 
والعمل على 

 استدامتهم وتمكينهم
دوات  من استخدام ا
رتقاء  ليات التي ل وا
وتحسين جودة الرعاية 

طفال  المقدمة ل
والشباب

قات  تعزيز الع
يجابية بين فريق  ا

طفال  العمل وبين ا
والشباب

دارة من  تمكين ا
التعاون مع الجهات 
المجتمعية المختلفة 

المعنية بتقديم 
سواء كانت (الخدمات 

عينية، نقدية، تدريبية، 
)توعوية

تمكين المؤسسة من 
تطبيق السياسات 
المتضمنة بمعايير 

الجودة

...تهدف منهجية تطوير دور الرعاية إلى 



المسائلة وعدم التحيز

تحسين ظروف العمل الرعاية والدعم الرؤية 
المشتركة 

التفاعل المجتمعي 

المنطلق الحقوقي المشاركة المنهج التكاملي 

يرالمبادئ األساسية لتمكين المؤسسة من تطبيق المعاي



ةمنهجية تطوير المؤسسات اإليوائي

المراجعة ذالتنفيمالتقيي  التخطيط
 البيئة والبنية
والتجهيزات 

 اإلدارة والتوثيق

حماية الطفل 
ومناصرته 

المتكاملة الرعاية

المهنية  الممارسات

كفاية وكفاءة 
العاملين 

تقدم 
المؤسسة 

طلب رسمي 
إلجراء 
التقييم 
الشامل 

وضع خطة 
تنفيذية 

تشاركية  
لتطبيق 
المعايير

يذ متابعة تنف
الخطة مع 
 تقديم الدعم
المطلوب

التقييم 
النهائي 
للمؤسسة



مرحلة التقييم: أوال

المدخالت
استمارة بيانات المؤسسة مستوفاة •
نتائج الزيارة الميدانية ومقابلة اإلدارة•
خطة تطوير ومتابعة محددة األدوار والمدة •

الزمنية

الخطوات 
سةالجزئي للمؤس/ تنفيذ التقييم الشامل•
  تقرير التقييمإعداد •
ر االجتماع مع المؤسسة لمناقشة التقري•

والتوصيات
إعداد خطة عمل أولية•

النتائج

تقرير تقييم مفصل شامل•
الخطة التنفيذية المبدئية•





نموذج لنتيجة التقييم الكلية

المحور
 النتيجة 

النهائية
الدرجة  

النهائية

البيئة والبنية والتجهيزات): A( المحور األول -1
                

3.23  
4

اإلدارة والتوثيق): B(المحور الثأني  -2
                

2.71  
4

حماية الطفل ومناصرته): C( المحور الثالث -3
                

1.77  
4

الرعاية المتكاملة  ): D( المحور الرابع -4
                

3.00  
4

الممارسات المهنية :)E( المحورالخامس -5
                

2.37  
4

كفاية وكفاءة العاملين  :)F( المحور السادس -6
                

2.54  
4

معدل الدرجات
                

2.68  
4





نموذج للرسم البياني لنتيجة أحد محاور المعايير 



مرحلة التخطيط: ثانيا

المدخالت
/  لالتقرير النهائي للتقييم الشام•

.الجزئي للمؤسسة
خطة العمل األولية•

الخطوات 
ورشة عمل تفاعلية بمشاركة إدارة •

المؤسسة والعاملين
ورشة عمل تشاركية مع العاملين •

واإلدارة واألطفال
يةالخطة التنفيذية النهائية السنو•

النتائج
الخطة التنفيذية محددة األنشطة •

.والمدة واألدوار



الخطة التشاركية



اية تطوير الخطة التشاركية مع دور الرع



مرحلة التنفيذ والمتابعة: ثالثا

المدخالت

الخطة التنفيذية•

الخطوات 

تحديد فريق العمل•
تنفيذ برامج وأنشطة الخطة•
زيارات المعايشة التطويرية•
اجتماعات دورية•

النتائج

تقارير المتابعة الدورية•



فنية  استشارات

برامج تعلم وتطوير

زيارات ميدانية 

تشبيك في الخير 

تدخالت مرحلة 
التنفيذ والمتابعة 







)ورشة البيت الحلم(
شتركة تهدف هذه الورشة إلى تطوير رؤية مستقبلية م

 بين مجلس إدارة الدار و األطفال والشباب ومقدمي
:  الرعاية  واإلدارة من خالل

داخل  التواصل الفعال بين اإلدارة وجميع الفئات1.
الدار

بناء الثقة بين جميع فئات الدار2.

الذات التعبيرعنتعزيز 3.

تعزيز الشعور باالنتماء للدار4.



"يمؤسسة بنات"ورشة البيت الحلم 



"دبيت الحم"ورشة البيت الحلم 



التقييم المؤسسي النهائي: رابعا

المدخالت

ةير الدوريارتقال•
تقرير التقييم الشامل األولي•

الخطوات 

الجزئي / تنفيذ التقييم الشامل•
للمؤسسة

  تقرير التقييم النهائيإعداد •
االجتماع مع المؤسسة لمناقشة •

التقرير والتوصيات
ايير قياس أثر الشراكة على تطبيق مع•

الجودة

النتائج

التقرير النهائي•



التقييم الذاتي 

 التقييم بناءا على
المحاور 

 التقييم بناءا على
المحاور 

إصدار دليل إجرائي 
لتطبيق المعايير 

ة إطالق جائزة ألفضل الدور المطبق
لمعايير جودة الرعاية 

استخدام المنهجية لتطوير 
ال مؤسسات تعمل مع األطفال ب

مأوى 

أفضل الممارسات



orgwataneya.info@
orgwataneya.www.

facebook.com/wataneya

... شكراً 


