
 لتشغيل الشباب في مبادرات محو األمية لمواجهة األسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الفنيالملحق 

 

على الجمعيات مراجعة المكونات التوجيهية التالية وفهم كافة المرفقات الفنية والتي تعد وثائق 

 داعمة فنية هامة ستساهم في دعم الجمعيات على تصميم وإعداد أفضل المشاريع واألنشطة وهي: 

 في مبادرات محو األمية وتعليم الكبارالشباب  تشغيلمشروع وصف  -أوالً :   

تحديد بعين االعتبار  ويأخذ وشامالً يجب أن يكون وصف المشروع أو النشاط المقترح واضحاً 

 االحتياجات والمشكلة الرئيسية التي سيعالجها المشروع مدعمة ببيانات وإحصاءات ومؤشرات.

 فيلما يتمتع به من طاقات هائلة يمكن استغاللها تلك المشروعات الى تشغيل الشباب تهدف حيث 

 لهؤالءتطوير وتنمية ورفع مستوى المعيشة لمجتمعاتهم المحلية وتوفير فرص دخل مؤقتة 

 التي االقتصاديةالوقت الراهن من البطالة نتيجة للظروف  فيالشباب حيث يعانى الكثير منهم 

ايجاد فرص  فيتتطلب تضافر جهود شركاء التنمية للمساهمة  والتيتلك المرحلة  فيمر بها ت

    التالية.لشباب المتعطل عن العمل من مشروعات بسيطة تتوفر بها الخصائص تشغيلية ل

 مشروعات ذات تصميم ومكونات بسيطة يمكن تنفيذها من خالل الجمعيات األهلية  -1

  عاليةال تحتاج الى تكنولوجيا 

 سهلة التطبيق 

  مكونات 3ال تحتوى على أكثر من 

  جهةأكثر من تنفيذها للتعاون والشراكة مع  فيال تحتاج  

 الميزانية أجماليمن  %70تقل المبالغ المخصصة لمكون العمالة بميزانية المشروع عن  أال -2

 تمثل  التيأن يستهدف المشروع فئة الشباب من الجنسين وستعطى األولوية للمشروعات  -3

 فيها الفتيات بنسبة أعلى     

 على المجتمع إيجابيأن يكون له تأثير  -4

  تحسين مستوى المعيشة  فييساهم 

  المشاكل الملحة في الوعيزيادة  فييساهم 

 يقدم خدمات للمجتمع المستهدف 

  يسهل وصول خدمات لفئات معينة 

 أن تكون أولية التنفيذ للمناطق الفقيرة والمحرومة والنائية -5



 نطاق مجتمع الجمعيات المتقدمة بالمقترحات فيأن تنفذ  -6

 أعمال ال تحتاج الى مهارات خاصة فية لتشغيل الشباب أن تعطى الجمعية اولوي -7

لكل محور حسب قدراتها  وعلى الجمعيات والمؤسسات األهلية أن تحدد منطقة ومستوى العمل

وخبراتها وتوجها المستقبلي للنمو في قطاع معين وأن تقترح أنشطة ومبادرات لتحقيق النتائج 

 التي ستلتزم بها الجمعية من إجمالي النتائج المطلوبة. 

  أن تنبثق األنشطة من التوجهات والتدخالت الكبرى التي وضعتها خطط العمل

 .منطقةالمجتمعية لكل 

 تنفيذ المشروع أو النشاط و مدى  واألهداف والغرض منبررات بيان الم

 ارتباطه بمحاور المشروع.

  والقطاعات الفعلية  واحتياجات المنطقةالمشروع أو المقترح يجب أن يتناسب

 والخدمات المقدمة للشباب في المنطقة. الواعدة

  استدامة. وذات مؤشراتتحديد أفكار مشاريع ريادية مبتكرة 

 أن توفر  والتي يمكنص التشغيلية والمهارات المطلوبة في سوق العمل تقييم الفر

 فرص عمل للفئة الشباب المستهدف.

 الهدف العام للمشروع

مبادرات محو األمية وتعليم الكبار والعمل على محو في  والفتيات للشباب تشغيلإيجاد فرص 

 (االختياريةسنة )الفئة  60وحتى  اإللزامية()الفئات  سنة 45الى  15أمية الفئات العمرية من 

إلى تشغيل الشباب نظرا لما يتمتع به من طاقات هائلة يمكن استغاللها  المبادراتتهدف تلك  حيث

 لهؤالءلمجتمعاتهم المحلية وتوفير فرص دخل مؤقتة  التعليميمستوى الفي تطوير وتنمية ورفع 

  .الشباب

 -هو: أساسين المشروع هدفين هذا سيحقق

  وتشغيلها الفصول فتح في للعمالة كثيف تشغيل .1
  .األمية مشكلة حل في المساهمة .2

شهراً طبقا للبرنامج المعتمد الذى ستطبقه الجمعية لمحو أمية  15زال تتجاومدة المشروع  -

 المستفيدين.

مثال ) تعلم تحرر ، تعلم تنور ، تعلم  تنفيذهتوضيح البرنامج الذى ستطبقه الجمعية ومدة  -

 وانتج ، الخ

االلتزام بتقديم ميزانية تفصيلية شاملة إلجمالي تكاليف المشروع حيث سيتم إعطاء األولوية  -

 للجمعيات والمؤسسات التي تلتزم بمنطقية التمويل الالزم طبقاً لنوع المشروع أو النشاط المقترح.

 أن يستخدم المقترح آليات فاعلة في تنفيذ المشروع تتسم بالتجديد واالبتكار. -

المقترح الفئات المستهدفة من المشروع، وأن يعكس االحتياجات الفعلية والحقيقية أن يحدد  -

 لهذه الفئات.



أن تتضمن خطة المشروع تفاصيل الخطوات التنفيذية على أن تكون لها صفة التتابع  -

 شهراً. 15والمنطقية ضمن فترة زمنية ال تتجاوز 

ستطبقه الجمعية لتحفيز الدارسين على الحضور  الذيأن يتضمن المشروع األسلوب  -

 واالنتظام بالفصول

وتقدم وصفاً واضحاً لبنود المصاريف بالتفصيل وطبقاً للنموذج أن تكون الميزانية منطقية 

 المرفق.

 يوضح المقترح أعداد الفئات المستهدفة وعدد الفصول المقترح فتحها ومتوسط كثافة الفصل -

بتأهيل الشباب والفتيات منن الخنريجين تنأهيال تربوينا ممنا يجعلهنم قنادرين علنى ستقوم الجمعيات 

تنمية مجتمعاتهم المحلية هذا باإلضافة الى رفع وعى األسنر فنى المجناالت التثقيفينة  فيالمشاركة 

 والصحية والبيئية.

 إدارة المشروع أو النشاط المقترح 

خطة الجمعية في إدارة المشروع أو النشاط المقترح من خالل على الجمعية توضيح آلية و

 استعراض األمور التالية: 

  وصف مختصر للهيكل اإلداري والتنظيمي الحالي للجمعية وطريقة االستفادة منه في تنفيذ

 أنشطتها الحالية.

  المشروع.والعمالة المقترحة إلدارة  اإلداريوصف للجهاز 

 تنفيذ المشروع أو النشاط المقترح.و رةإرفاق الهيكل التنظيمي إلدا 

 خطة المتابعة والتقييم 

يجب على الجمعية أن تقدم إيضاح عن آلية ووسائل المتابعة والتقييم ألداء وسير عمل المشروع 

وأية جهات أخرى وشركاء  الممولة( )الجهة جهاز تنمية المشروعاتالمقترح وآلية التنسيق مع 

 للجمعية . 

جهات إضافة إلى أية أدوات خاصة قد تستخدم ألجل هذا الغرض وما إذا كان سيتم االستعانة بأي 

بشكل حيث ستكون الجمعية مسئولة  .)فرع الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار( أخرى

الصحيح باإلضافة  الطريق في سيرها من والتأكد بالفصول التعليمية العملية عن متابعةأساسى 

 .واإلرشاد التوعية وحمالت الندوات تنفيذ متابعة الى

يجب على الجمعية تطبيق نظام المتابعة والتقييم وأدواته المحددة حيث سيتم من خالل هذا النظام 

متابعة عدد من المخرجات والنتائج المتعلقة بمحاور عمل البرنامج وبصفة خاصة عدد الشباب 

عدد األميين التي سيتم العمل على محو  فتحها،تى سيتم عدد الفصول ال، المستفيدين من المشروع 

 عدد فرص التشغيل المحققة وغيرها من المؤشرات الهامة. أميتهم،

على الجمعية بيان توفر البنية التحتية الالزمة لعمل أي من أنظمة المتابعة والتقييم بما في ذلك 

 االنترنت.وجود أجهزة الحاسب االلى وشبكة 



النتائج من تنفيذ المشروع وتقييم نتائجه المؤشرات و وعلى الجمعية إيضاح آلية التأكد من تحقيق 

 والمخرجات التي تم االلتزام بها. 

المخرجات و النتائج التي سيتم تحقيقها من خالل المشروع أو النشاط المقترح:  على الجمعية 

 والنتائج(  تعبئة النموذج المرفق لهذا الخصوص )نموذج المخرجات

 آلية استدامة المشروع 

على الجمعية أن توضح كيفية ضمان استدامته واستمراريته كما أن على الجمعية أن تبين 

ومحاولة وضع الحلول الممكنة لمواجهة المعوقات التي يمكن أن تعترض سير عمل المشروع 

 هذه المعوقات خالل فترة اإلعداد والتنفيذ وأي معوقات مستقبلية أخرى. 

 


