
" كتـابــة التقـارير " 
 
 

: وقدوج
فبهخلرٖر ُّ أداث االخظبل اهخٕ . خضنل ؿيوٖج نخبتج اهخلرٖر أداث اخظبل تًٖ ػرفًٖ أضدُى اهنبخة ّاٗخر اهلبرا

ّخخّكف ؿيوٖج االخظبل ؿوٓ ٌلل تـع اهيـوّيبح، األفنبر ّاٗراء تًٖ اهلبرا . خرتػ تًٖ ُذًٖ اهػرفًٖ
. ّاهنبخة

: فعادة ما يقول الناس
  "أٌب يضغّل سدًا تخٌفٖذ ٌضبػبح اهترٌبيز هنٕ أنخة اهخلبرٖر ."
  "ًٖاهسِج اهيبٌضج، ّهٖشح فٕ يظوضخٕ أً أنخة خلبرٖرًا نٌِّب خضغوٌٕ / اهخلبرٖر ُٕ فٕ اُخيبيبح اهيشؤّه

 ".ؿً اُخيبيبخٕ ّأّهّٖبخٕ

  ُذٍ اهخـوٖلبح ضبئـج ُّذٍ اهّذٖلج ُٕ الكخراش آهٖبح هّغؾ ٌؼبى هوخلبرٖر داخل اهيؤششج ّهغيبً اهضظّل
 .ؿوٓ ٌخبئز خغيً إٖسبد خلبرٖر خظل اهيبٌضًٖ أّ اهيشؤّهًٖ

  ّخغيً اهخلبرٖر خوفٖج خّذٖلٖج هويؤششج نيب أٌِب خّفر رظٖد هويؤششج ٖينً اشخخدايَ ؿٌد خٌفٖذ اهٌضبػبح
 .هظبهص اهـالكبح اهـبيج أّ هخسٌٖد األيّال

فبهيـوّيبح اهخٕ خضيوِب اهخلبرٖر ٖينً اشخخدايِب فٕ ّذبئق اهيؤششج األخرْ، ُّذا ّٖفر ؿوٓ اهيؤششج ؿيوٖج 
فبهخلرٖر اهشٌّٔ تتشبػج ٖينً أً ٖخى اهضظّل ؿوَٖ تخسيٖؾ اهخلبرٖر اهدّرٖج . إؿبدث دّراً اهـسوج ّخنرار ذهم

ّتٌفس اهػرٖلج فئً اهيـوّيبح ؿً ٌضبػبح اهيؤششج ّترايسِب ّخلٖٖيبخِب ٖينً أً خيذل يظدرًا ّاكـًٖب . هويؤششج
تبإلغبفج هذهم فئً يّادًا يذل إظداراح ّترّضّراح اهيؤششج . ّيٌػلًٖب هوفلراح األشبشٖج ؿٌد نخبتج اهيضبرٖؾ

. ّخـرٖفبح ؿً ترايز اهيؤششج ٖينً أً ٖخى خػّٖرُب يً خالل يـوّيبح خخغيٌِب اهخلبرٖر اهدّرٖج
  ًذانرث ّيرسـٖج " ؿٌد نخبتج اهخلبرٖر ٖسة أً خغؾ ٌظة ؿٌٖٖم تأٌم خـيل ؿوٓ ّغؾ ٌؼبى ٖؤّي

، فيذاًل هّ ٌّْ اهـبيوًّ فٕ اهيؤششج خرنِب غدًا، فأٌّٓ هويؤششج أً ”Institutional memory“" هويؤششج
خضخفؼ تيب ٖذتح ّٖدهل ؿوٓ اهـيل اهِبى اهذٔ اغػوـح تَ؛ ّهّ نبً األير نذهم فئً اهّغؾ شٖنًّ نيب هّ 

فيذاًل هّ نبً ٌُبم كبًٌّ ٖلٖد اهيٌؼيج األُوٖج ّٖوزيِب تنخبتج . نبٌح ذلبفج اهيؤششج فٕ رأس ضخط ّاضد
فنل . خلبرٖر يً أسل اهركبتج ؿوٓ اهٌضبػبح، فيبذا نٌح شخفـل هنٕ ختلٓ يوخزيًب يؾ رّش ُذا اهلبًٌّ

اهؼرّف اهشبتلج خدهل ؿوٓ غرّرث ّسّد ٌؼبى ٖغيً اشخيرارٖج نخبتج اهخلبرٖر هظبهص اهيؤششج يً أسل 
. خّذٖق ؿيوِب ّخّذٖق اهخأذٖر اإلٖسبتٕ هويؤششج ؿوٓ اهيسخيؾ
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وبذا ٔسخخده املبخة فٓ طٔبغج خقرٔرً؟؟ 
 

: اموَبراح امُاجة خُفرٍب مدِ لبخة امخقرٔر
: وَبراح االخطبل ُخخوذل فٓ. 1

 اهلدرث ؿوٓ اهخفنٖر ّاهخفشٖر ّاالشخٌخبر ّاهظٖبغج ّاهنخبتج .
 اهلدرث ؿوٓ رشى اهسداّل ّاهرشّى اهتٖبٌٖج .
 خّفر ذرّث هغّٖج نبفٖج هوخـتٖر ؿيب ٖرٖدٍ اهنبخة .
 يـرفج كّاؿد اهوغج اهخٕ شٖخى اهنخبتج تِب .
 اخخٖبر اهوفؼ اهيـتر ؿً اهيـٌٓ تدًّ خـلٖد .

 

: االخجبٍبح ُاموُاقف. 2
إذ ٖؼِر ُذا االخسبٍ . ٖيخوم نبخة اهخلرٖر اخسبُبح يـٌٖج خؤذر ؿوَٖ يً ضٖد اهػرٖلج اهخٕ ٖظبف تِب اهخلرٖر

ؿٌديب ٖخّهد هدْ اهضخط ضـّر يـًٖ ٌضّ ٌفشَ أّ ٌضّ ضخط آخر أّ ٌضّ يبدث اهخلرٖر ذاخِب، ّكد خنًّ 
. االخسبُبح إٖسبتٖج أّ شوتٖج ُّٕ خّسد تدرسبح يخفبّخج يً ضخط ٗخر

 

: وسخُِ اموؼرفج. 3
فنبخة اهخلرٖر ٖخأذر . ٖـختر يشخّْ اهيـرفج اهضخظٖج ؿٌظرًا آخرًا هخضدٖد يدْ فـبهٖج االخظبل تّاشػج اهخلبرٖر

: يشخّْ يـرفخَ تـدد يً األيّر ّخشخوزى نخبتج اهخلرٖر ذاخِب أً ٖنًّ اهنبخة
 يويًب إهيبيًب نبفًٖب تسّاٌة اهيّغّؽ اهذٔ شٖخغيٌَ اهخلرٖر .
 يـرفج تبألضخبط اهذٔ شٖخولًّ اهخلرٖر ضخٓ ٖينً إدرام اهػرٖلج اهخٕ شٖشخسٖتًّ تِب .

 

وب ٍٓ اموَبراح امخٓ ٔجة أى خخُفر فٓ قبرئ امخقرٔر؟؟ 
خّفٖر يِبراح االخظبل اهيخـولج تبهلراءث ّاهخفنٖر ّاهخفشٖر ّغٖرُب، ّإال فئٌَ هً ٖخينً يً إدرام اهيـبٌٕ اهخٕ 

. ٖضبّل اهنبخة إرشبهِب فٕ خلرٖرٍ
إً اضخيبالح اهٌسبش خزداد إذا يب نبٌح ؿيوٖج االخظبل تّاشػج اهخلرٖر يّسِج ٌضّ اهلبرا تظّرث أنتر ييب ُٕ 

فبهٌبس ؿوٓ اشخـداد هالشخسبتج هويلخرضبح اهخٕ ختدّ أٌِب يً أسل ظبهضِى أّ . يرنزث ؿوٓ خّكـبح اهنبخة ّضدٍ
. ٌػبق اُخيبيبخِى؛ ييب ٖؤدٔ إهٓ خضلٖق اهِدف اهيضخرم ضشة ّسِج ٌؼرُى

 

موبذا يسخخده امخقبرٔر؟؟ 
ؿوٓ أٖج . هى خـد اهخلبرٖر ّشٖوج خّذٖق هيـوّيج فلػ، تل خـدح ذهم هخظتص أداث يً أدّاح اهخخػٖػ فٕ اهيؤششج

: ضبهج أظتضح اهخلبرٖر خشبؿد ؿوٓ
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 خـرٖف اإلدارث تنٖفٖج شٖر اهـيل .
 خشبؿد اإلدارث فٕ إينبٌٖج خضشًٖ اهـيل ؿيب ُّ سبرٔ ضبهًٖب .
 خينًٖ اإلدارث يً خلّٖى أٌضػج اهيؤششج .
 َٖخـختر أداث خّس .
 خشبؿد فٕ إؿداد اهخلبرٖر اهشٌّٖج .
 خشبؿد فٕ غتػ اهيِبى ّاهيشؤّهٖبح هنل يً يّؼفٕ اهيؤششج .
 خشبؿد فٕ اهخـرف ؿوٓ يدْ سّدث األداء .

 
وى سٔقرأ امخقرٔر؟؟ 

تبهخأنٖد إً ظبٌـٕ اهلرار ُى أنذر األضخبط تضبسج إهٓ كراءث ُذٍ اهخلبرٖر هنٕ خشبؿدُى ؿوٓ أخذ اهلراراح 
إال أً ٌُبم آخرًٖ تضبسج هلراءث ُذٍ اهخلبرٖر يذل اهيبٌضًٖ، اهدّائر . اهيٌبشتج فٕ األّكبح ّاهؼرّف اهيٌبشتج

هذا ٖسة دائيًب أً خضرط اهيؤششج ؿوٓ سّدث إؿداد ُذٍ اهخلبرٖر تيب ٌٖشسى . اهضنّيٖج، ّاهيِخيًٖ تـيل اهيؤششج
. ّرؤٖخِب ّأُدافِب اهيسخيـٖج

 
وب ٍُ امخقرٔر؟؟ 

ُّ اهيٌخز اهيبدٔ اهفـوٕ هوسِّد اهخٕ تذهِب اهنبخة، إذ خخنًّ يضخّٖبح اهخلرٖر يً نويبح ّريّز هِب يـٌٓ ّدالهج 
إذ ٖلّى . ٌّؼرًا ألً اهخلرٖر ٖيذل ضولج ّظل تًٖ اهنبخة ّاهلبرا، فئً دّرٍ ضّٖٔ هٌسبش االخظبل. هضخٍط يب

اهيظػوص أّ اهريز اهيشخخدى تدّر اهيـٌٓ اهضلٖلٕ اهذٔ ٖلظدٍ اهنبخة نيب ٖضدد ُذا اهيظػوص أّ اهريز اهيـٌٓ 
هذا ٌٖتغٕ أً خنًّ اهيظػوضبح ّاهريّز يالئيج هنل يً اهلبرا ّاهنبخة ّأً خـتر . اهذٔ ٖضظل ؿوَٖ اهلبرا

. ؿً ّسِج ٌؼر اهنبخة خـتٖرًا ظضٖضًب ّأً ال خنذر فٕ اهخلرٖر اهضّائة اهخٕ خضد يً ؿيوٖج االخظبل
: أيُاع امخقبرٔر

ٌُبم اهـدٖد يً اهخلبرٖر اهخٕ خٌخز ّخخداّل داخل اهيؤششبح اهيخخوفج، ّخخخوف ُذٍ اهخلبرٖر تبخخالف خّكٖح 
إظدارُب ّيضخّٖبخِب ّاهضنل اهذٔ خؼِر تَ تيب ٖخدى اهِدف يٌِب ّٖضلق اضخٖبسبح كبرئِب أّ اهيشخفٖد يٌِب ّٖينً 

: خلشٖى اهخلبرٖر إهٓ يب ٖوٕ
 

: من حيث الزمن. 1

 ُّٕ اهخٕ خغػٕ فخراح زيٌٖج ذبتخج، ؿبدث يب خضددُب ٌؼى اهـيل فٕ اهيؤششج أّ يب ٖضددُب :خقبرٔر دُرٔج
. اهلبًٌّ
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 ُّٕ خغػٕ فخراح زيٌٖج غٖر ذبتخج، ّخخخوف يً خلرٖر إهٓ آخر ّؿبدث يب ٖرختػ إظدار يذل :خقبرٔر غٔر دُرٔج
. ُذٍ اهخلبرٖر تّكّؽ أضداد يـٌٖج

: من ناحية الهدف. 2

ّؿبدث يب .  ُّٕ اهخلبرٖر اهخٕ خنًّ يرختػج تخػج يّغّؿج أّ تترٌبيز أّ يضرّؽ سبرٔ خٌفٖذٍ:خقبرٔر وخبتؼج
خخغيً ؿيوٖج يلبرٌج تًٖ يب ُّ ّاكؾ فـالً؛ ّيب نبً ٖسة أً ٖخى ّفلًب هوخػج أّ اهترٌبيز 

اهيّغّؽ، ّؿبدًث يب ٖخرخة ؿوٓ يذل ُذٍ اهخلبرٖر اخخبذ كراراح خظضٖضٖج أّ خـدٖل فٕ اهخػج 
. اهيّغّؿج أّ إؿبدث خّزٖؾ اهيّارد اهيخبضج

 
ّكد  (ّظفٖج/ خلبرٖر إختبرٖج) ُّٕ اهخلبرٖر اهخٕ خٌلل يـوّيبح ؿً أضداد أّ يّاكف يـٌٖج :خقبرٔر وؼنُوبح

. خخغيً خـوٖلًب يذل ّسِج ٌؼر نبخة اهخلرٖر
 

 ُّٕ اهخلبرٖر اهخٕ خـرع ٌخبئز األتضبد اهخٕ خسرٔ داخل اهيؤششج أّ اهتٖئج اهخبرسٖج، ّكد :خقبرٔر األتحبد
. ٖلّى تِب أفراد يً اهيؤششج أّ سِبح خبرسٖج يخخظظج

 
.  ُّٕ اهخلبرٖر اهخٕ خلٖى يشخّْ األداء كٖبشًب تيـبٖٖر يّغّؿج يشتلًب:خقبرٔر خقٔٔه األداء

 
: تقارير من ناحية المحتوى. 3

 ُّٕ خلبرٖر خـتر ؿً يّاكف يبهٖج ّخخغيً يـوّيبح يبهٖج ّيضبشتٖج ييذوج تبألركبى :خقبرٔر وبمٔج ُوحبستٔج
. ّيدؿيج تخضوٖالح ّيلبرٌبح يؾ فخراح شبتلج

 
.  ُٕ اهخلبرٖر اهخٕ خـنس األٌضػج اهيخخوفج تبهيؤششج ّٖػوق ؿوِٖب خلبرٖر إدارٖج:خقبرٔر األيصطج

 
.  ّخيذل اهسبٌة اهضخظٕ ّاهّؼٖفٕ هوفرد:خقبرٔر األفراد

 

: تقارير من ناحية الشكل. 4

.  ّخنًّ يضخّٖبخِب فٕ ضنل فلراح ّظفٖج ّخنخة تأشوّة كظظٕ أّ رّائٕ:خقبرٔر ُطفٔج
 

 ّخنًّ فٕ ضنل ٌيبذر يػتّؿج، ّؿوٓ نبخة اهخلرٖر أً ٖيأل اهتٖبٌبح، ّؿبدث يب ٖخرم تِب :خقبرٔر سبتقج امخطؤه
. ينبً هوخـوٖق أّ إغبفج تٖبٌبح هٖس هِب يدخل تبهٌيّذر
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: من ناحية التوجيه. 5

 ُّٕ اهخلبرٖر اهخٕ خّسَ إهٓ سِبح داخوٖج، ؿبدث خرفؾ هويشخّٖبح اإلدارٖج اهيخخوفج داخل :خقبرٔر داخنٔج
. اهيؤششج

 اهخلبرٖر اهخٕ خّسَ إهٓ سِبح خبرسٖج، يذل سِبح اهركبتج اهضنّيٖج اهيخخوفج ّاألسِزث اهيرنزٖج :خقبرٔر خبرجٔج
. ّاإلضظبئٖج ّاهييّهًٖ

: وحخُٔبح امخقرٔر
نيب أشوفٌب شبتلًب تأً اهخلرٖر ّذٖلج خخغيً دراشج هيضنوج تِدف اؿػبء ٌّلل اهيـوّيبح، ّاهٌخبئز اهخٕ خشفر ؿٌِب 

هذا فئً ٌُبم كّاؿد أشبشٖج ٖسة اختبؿِب ؿٌد إؿداد اهخلرٖر هخـػٕ يغيًٌّب . اهدراشج، ّخلدٖى األفنبر ّاهخّظٖبح
ؿوٓ أٖج ضبل ٖسة أً . ّخنيً ُذٍ اهلّاؿد فٕ اهدكج، اإلٖسبز، ّاهّغّش. ّيضخّْ ٖفٕ تضبسج كبرا اهخلرٖر

ٖالئى ضنل ّفضّْ اهخلرٖر تلدر اإلينبً ؿلوٖج اهضخط اهذٔ ٖشخخديَ، ضٖد أً اإلدارث خخنًّ يً أضخبط 
يخخوفٕ اهػتبؽ ّاهخػوـبح هذهم ٖشخضشً اشختـبد فنرث اهخّضٖد اهسبيدث فٕ اهـرع هنل اهخلبرٖر، تل ٖسة إضالل 

ّيً االؿختبراح اهِبيج اهيخظوج تئؿداد ّؿرع . يتدأ اهيرٌّج فٕ ؿرع اهيـوّيبح اهيخغيٌج فٕ اهخلرٖر
: اهيـوّيبح فٕ اهخلرٖر يب ٖوٕ

. اهـٌّاً .1
 .تٖبٌبح اهٌضر .2

 .األشتبة اهخٕ يً أسوِب أؿد اهخلرٖر .3

 .ؿرع اهخلرٖر .4

 .اهٌخبئز اهخٕ خّظل إهِٖب اهخلرٖر .5

 .اهيلخرضبح أّ اهخّظٖبح اهّاسة اخخبذُب هخظضٖص أّ خضشًٖ أّغبؽ اهـيل أّ هخالفٕ أخػبء فٕ اهـيوٖبح .6

 .األكشبى اهرئٖشٖج ّاهيالضق .7

 .اهخبخيج .8

 
هذا ٖسة يراؿبث شِّهج األشوّة اهـبى ّاهخػج ّاهنويبح اهخٕ ٖخغيٌِب اهخلرٖر تلدر اإلينبً ضخٓ خزداد اهفبؿوٖج 

. اهخٕ ِٖدف إهِٖب اهخلرٖر
: امخطبئض امفئج ملخبتج امخقبرٔر

: يً أسل إؿداد خلبرٖر ذاح سّدث ؿبهٖج ٖخػوة يً نبخة اهخلرٖر يـرفج اهخظبئط اهفٌٖج هوخلرٖر ّاهخٕ خخيذل فٕ
. ضدد اهيضنوج .1
 .ضدد اهغرع يً اهخلرٖر .2

 .خـرف ؿوٓ كبرا اهخلرٖر ّضدد اضخٖبسبخَ .3



 6 

 .ضدد اإلػبر اهـبى هوخلرٖر .4

 .اسيؾ اهيـوّيبح .5

 .رخة يضخّٖبح اهخلرٖر .6

 .أنخة اهخلرٖر .7

 .اشخخدى ّشبئل اإلٖغبش .8

 
: دُر اموُظفٔى فٓ لخبتج امخقرٔر

: ٖـختر دّر اهيّؼفًٖ يً أُى األشتبة اهخٕ خؤدٔ هٌسبش اهخلرٖر ّٖخيذل ُذا اهدّر فٕ
 ختبدل اهيـوّيبح .
 ظضج إدارث اهيوفبح .
 خضدٖد اهيـوّيبح .
 اهيِبراح اهفٌٖج اهفبئلج .
 غٖر ذهم .

 
: وُاطفبح امخقرٔر امفؼبل

ٌُبم تـع اهيّاظفبح اهخٕ ٖسة أً خخّفر فٕ اهخلرٖر ضخٓ ٖينً اؿختبرٍ خلرٖرًا سٖدًا، نيب أٌَ ٖشخخدى نيـٖبر 
: هوضنى ؿوٓ سّدث أٔ خلرٖر ّنفبءث ّيِبرث يـد اهخلرٖر، ّخخوخط ُذٍ اهيّاظفبح فٖيب ٖوٕ

 ٌٕاهتـد اهزي .
 اهضيّهٖج ّاالرختبػ تبهيّغّؽ .
 اهدكج ّظضج اهتٖبٌبح .
 يٌبشة هوضسى .
 اهلدرث ؿوٓ االكٌبؽ .
 أشوّة اهـرع .
 ّدٔ ّضٖق .

 
: امطؼُتبح امخٓ خُاجٌ وؼدْ امخقبرٔر

 ؿدى ايخالم يِبراح خبظج تذهم .
 ؿدى ايخالم يـرفج نبفٖج .
 ؿدى اهلدرث ؿوٓ اهـيل ترّش اهفرٖق .
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 ؿدى اهلدرث هوّظّل إهٓ اهيـوّيبح اهيػوّتج .
 

: استغالل الوقت من خالل كتابة التقارير
خٌفٖذُب   إٌَ يً اهشِل سدًا اهنخبتج ؿً اهٌضبػبح ّخأذٖرُب فٕ اهضبل تـد إخيبى:امحفبظ ػنّ سجل وخجدد منيصبطبح

. يتبضرث ؿٌَ فٕ ضبهج اهلٖبى تذهم تـد ضِّر ؿدٖدث
دكٖلج فٕ خدًّٖ يالضؼبح ٖينً اؿختبرُب ٌشخج أّهٖج هوخلرٖر ّتِذا  (30 – 20)ّٖينً اهلٖبى تذهم هّ كيح تلغبء 

. ال ٖينً فلداً اهيـوّيبح اهيفظوج ّاهدكٖلج ؿً ُذٍ اهٌضبػبح
ّالضلًب ؿٌديب ٖأخٕ اهّكح هنخبتج اهخلرٖر اهرشيٕ ٖينً االشخـبٌج تخوم اهيشّدث نيظدر هوخلرٖر اهرشيٕ ضٖد ٖخى 

إً اهخلبرٖر اهخٕ ٖخى نخبتخِب فٕ اهوضؼج األخٖرث . فلػ إؿداد اهيـوّيبح اهيّسّدث فـوًٖب ّإخرار اهخلرٖر اهٌِبئٕ
. غبهتًب يب خنًّ ٌبكظج ّغٖر نبيوج ّخغؾ اهيؤششج فٕ غغػ ُٕ فٕ غٌٓ ؿٌَ

 
فنخبتج يشّداح اهخلبرٖر ٌُٖؼر إهِٖب نٌخبر : امخقبرٔر خفّؼل امطبقه أجوغ فٓ امؼونٔج ُال خقطرٍب ػنّ امودٔر فقط

إً تـع اهفلراح . ؿيل يؤششج خظّظًب خوم اهيؤششبح اهخٕ خٌفذ ٌضبػبح ؿدٖدث ّيخخوفج
ّاهسّاٌة فٕ اهخلرٖر ٖينً نخبتخِب تّاشػج أؿغبء ؿدٖدًٖ يً اهػبكى ُّذٍ ػرٖلج هغيبً 

. خشسٖل يـوّيبح يفظوج ّيِيج ؿً اهٌضبػبح أنذر ييب هّ كبى اهيدٖر تنخبتج نل اهخلرٖر
. تبإلغبفج إهٓ إؿالى سيٖؾ اهػبكى تبهيـوّيبح اهػبزسج ّاهٌِبئٖج ضّل ٌضبػبح اهيؤششج اهنوٖج

 
ضبّل كدر اإلينبً اهيٖل إهٓ اهخضوٖل يً نٌّم خلّى تنخبتج ّظفٖج هوٌضبػبح، ّتبهخضدٖد  :خحنٔل يصبطبح امتريبوج

ؿدد اهيضبرنًٖ فٕ اهٌضبػبح، أسٌدث ّرضج اهـيل ّينبٌِب )ٖسة ؿوٖم خشسٖل خفبظٖل يذل 
ّذهم هيدْ األُيٖج اهنبيٌج ّراء خشسٖل يدْ خأذٖر ُذٍ اهٌضبػبح ّاشخٌتبػ اهخغذٖج  (ّخبرٖخِب

إً اهرتػ تًٖ يذل ُذٍ اهخضوٖالح فٕ خلرٖرم ٖينٌم يً خضدٖد ضبسبح اهٌبس . اهراسـج يً اهيضبرنًٖ
. ّاُخيبيبخِب األير اهذٔ شٖشِل ؿوٖم إنيبل ؿيوٖج اهخلٖٖى اهيػوّتج يٌم فٕ ٌِبٖج خٌفٖذ اهيضرّؽ

 
 

: اإلطار العام للتقرير
: فٖيب ٖوٕ اإلػبر اهـبى ألٔ خلرٖر يخغيًٌب هوـٌبًّٖ اهرئٖشج اهخٕ ٖسة أً ٖخغيٌِب اهخلرٖر ُّٕ

 

" خلفية، ملخص، النشاطات، التقييم" 
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  امخنفٔجBackground: 
هخط ضبهج اهّغؾ اهشٖبشٕ ّاالسخيبؿٕ ّاالكخظبدٔ اهـبى اهذٔ خـيل خالهَ ّاهذٔ ٖؤذر ؿوٓ ٌػبق ؿيوم تضٖد 

ؿوٖم أً خفنر نٖف خلدى ّظفًب هوّغؾ اهـبى تضٖد ٖفِى أٔ ضخط ال . ُخـػٕ خظّرًا هوّغؾ اهـبى اهذٔ خـيل فَٖ
. ٖـٖص يـم سّاٌة اهتٖئج اهـبيج اهخٕ خـٖص ّخـيل فِٖب

ِّد اهلبرا تظّرث ؿً اهّغؾ تسبٌتِٖب اإلٖسبتٕ ّاهشوتٕ، فيذاًل هّ نبً ٌُبم ُسّى يً سبٌة اهضنّيج ؿوٓ  ز
ًّّ ذهم ضٖد أً ؿيوم ٖخأذر تِذا اهّغؾ، ّفٕ ٌفس اهّكح  ؿيل اهظضبفج ّأٌح خلّى تـيل ذٔ ػبتؾ ظضفٕ فد

.  فالتد يً ذنرٍ نٌَّ ٖدؿى ؿيوم تضنل إٖسبتNGO’sٕهّ نبً اهترهيبً ٖـيل ؿوٓ خضرٖؾ ٌٖؼى ؿيل 
 

 

  ونخضSummary: 
شّسل ؿوٓ ُٖئج ؿٌبًّٖ رئٖشج اإلٌسبزاح اهرئٖشج اهِبيج هوفخرث اهخٕ ٖغػِٖب اهخلرٖر،  ُذٍ اهظّرث خينٌم يً 

إً ُذٍ اهـٌبًّٖ خزّدم تِٖنوٖج يسدّهج ٖينٌم " اهٌضبػبح"اهنخبتج ؿً ُذٍ اهـٌبًّٖ فٕ اهفلرث اهخٕ خوِٖب ُّٕ 
: فـوٓ شتٖل اهيذبل ٖينٌم ظٖبغج اهيوخط نيب ٖوٕ. اهضدٖد ؿٌِب تخشوشل ؿٌد ّظف اهٌضبػبح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الضؼ تأً اهيوخط اهشبتق ٖضخّٔ ؿوٓ يخخظر هوٌضبػبح، اهولبءاح، تبإلغبفج إهٓ يب خى إٌسبزٍ فٕ يسبل 
اهخػّٖر اهفردٔ أّ اهيؤششبخٕ، ّؿوَٖ فئً نل يب شتق خـختر يً اإلٌسبزاح اهخٕ خِخى تِب اهيؤششج ّخـيل ؿوٓ 

. خّذٖلِب

: فٓ ٍذا امخقرٔر
  يؤششج ّسِج رشيٖج يً اهيسخيؾ اهيضو17ٕاهخٌشٖق يؾ  .
  زٖبرث تٖخٖج27 هلبءًا يرنزًا 23ّؿلد  .
  اسخيبؿبح ؿبيج5ؿلد  .
  (. 4)خضنٖل هسٌج يضوٖج يً األُبهٕ فٕ اهيٌػلج ركى
  ؿوٓ أسٌدث اهتودٖج ّشوػج اهتٖئج (101)ػرش كغٖج اهلػـج .
  اهـالكج تًٖ اهيّاػً ّاهضنى اهيضوٕ" اهيضبرنج فٕ ّرضج ؿيل ضّل." 
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  يصبطبح امتريبوجProgram Activities: 

ٖينٌم اهنخبتج تخفظٖالح يخٌبُٖج ؿً اهٌضبػبح فٕ ُذا اهسزء يً اهخلرٖر، إً ّظفم هوٌضبػبح اهخٕ كيح تِب أّ 
 يً خالل نيٖج ُذٍ اهٌضبػبح امطبتغ امُطفٓكبيح تِب يؤششخم فٕ اهفخرث اهخٕ ٖغػِٖب اهخلرٖر التد أً ٖأخذ 

.  يً خالل ٌّؿٖج ُذٍ اهٌضبػبح ّخأذٖرُبُامطبتغ امخحنٔنّٓيبُٖخِب، 
. ُذٍ اهـيوٖج ُٕ سزء يً إشِبيم فٕ إٌضبء ٌؼبى خّذٖلٕ ّذانرث هويؤششج

 
: فلِّر فٓ األور وى يبحٔج أخرِ

هّ ُػِوَة يٌم اهلٖبى تنخبتج خلرٖر ٌِبئٕ ؿً ٌضبػم هفخرث اٌلغح، فشخسد أٌَ يً اهشِل ؿوٖم نخبتخَ هّ اشخـٌح " 
". تخلبرٖر أخرْ ضِرٖج ّأشتّؿٖج خضخّٔ ؿوٓ أدق اهخفظٖالح

اهخ، خزّدم تفرظج يً خالهِب ٖينٌم ... إً نخبتج اهخلرٖر ؿً ٌضبػبح اهترٌبيز ضبيوًج اهيّكؾ، ؿدد اهيضبرنًٖ
اهيلبرٌج ّاهخلٖٖى تًٖ يب سرْ فٕ ُذٍ اهٌضبػبح ّتًٖ يدْ خضلق أُداف اهترٌبيز، فـوٓ شتٖل اهيذبل، هّ زاد ؿدد 

اهيضبرنًٖ فٕ هلبء يً يٌػلج ألخرْ فئً ذهم شٖنًّ هم يدؿبث هوتضد ؿً شتة خخوف اهيضبرنًٖ فٕ خوم 
اهيٌػلج ّتبهخبهٕ اهـيل ؿوٓ ّغؾ تدائل ّضوّل هخوم اهـلتبح األير اهذٔ شٖينٌم يً خضلٖق األُداف تظّرث 

. أفغل، أّ اهـيل ؿوٓ اهخغٖٖر فٕ اشخراخٖسٖخم هخضلٖق خوم األُداف
 

ّخنيً أُيٖج نخبتج اهخلرٖر تضنل يفظل فٕ نٌِّب خضلق هوػبكى فرظج اهيضبرنج فٕ نخبتخَ ُنٌل ضشة اخخظبظَ 
ّفٕ يذل ُذٍ اهضبهج . ٌّػبق ؿيوَ ّيشؤّهٖبخَ؛ الشٖيب فٕ اهيؤششبح اهخٕ خلّى تخٌفٖذ ٌضبػبح يخـددث ّّفٖرث

. ٖظـة ؿوٓ سيٖؾ أفراد ػبكى اهيؤششج أً ٖنًّ ؿوٓ ؿوى تيب ٖسرٔ فٕ يخخوف األظـدث ّزّاٖب اهـيل اهيخخوفج
إً نخبتج خلرٖر ٌِبئٕ ؿً ؿيل اهيؤششج ؿوٓ كبؿدث يضبرنج اهسيٖؾ فٕ ظٖبغج خلرٖر يخنبيل ُٖـد تيذبتج فرظج 

. ذُتٖج هخّضٖد اهيـوّيبح ّاهيظبدر هسيٖؾ اهـبيوًٖ نيب هّ نبٌّا ٖضرتًّ أّ ٌِٖوًّ يً ٌفس اهيظدر
 

  امخقٔٔهEvaluation: 
فيً خالل اهخلٖٖى ٖينٌم خذيًٖ أّ . إً ُذا اهسزء يً اهخلرٖر ُّ أُى أسزاء اهخلرٖر ُّذٍ ضلٖلج غٖر كبتوج هوٌلبص

خخيًٖ اهٌضبػبح اهخٕ كيح تخٌفٖذُب تيٌخِٓ اهيّغّؿٖج ّاهظدق يؾ اهٌفس يً ضٖد اهٌسبش أّ اهفضل أّ اهخضدٖبح 
ُذا اهسزء يً اهخلرٖر ّٖفر هم يـوّيبح ؿً اخسبٍ اهٌضبػبح اهيشخلتوٕ نيب ٖينٌم االشخـبٌج تَ . اهخٕ ّاسِخم

نيب ّٖينٌم نخبتج اهخلٖٖى فٕ اهخلرٖر تظّرث نيٖج . نيرسـٖج هّذبئق أخرْ يـخيدث ؿوَٖ يذل اهخلرٖر اهٌِبئٕ
: ٌّّؿٖج يً خالل اهخأنٖد ؿوٓ يب سرْ فٕ اهٌضبػبح؛ فيذاًل ٖينٌم اهلٖبى تَ نيب ٖوٕ

  ث/ وصبرك25 ُرش ػول صبرك تلل ويَب 3ػقد .
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فِذا خلٖٖى نيٕ هيدْ ٌسبضم فٕ ؿلد ّرص ؿيل نيب خى اهخخػٖػ هِب، يؾ ٌفس ؿدد اهيضبرنًٖ اهيلخرش أّ يب 
. ٖزٖد ؿوٓ ذهم اهـدد

 
: أوب امخقٔٔه اميُػٓ فإيٌ ٔوليك امقٔبه تٌ لوب ٔنٓ

 " أتدْ اهيضبرنًّ ارخٖبضِى يً اهيضبرنج فٕ ّرضبح اهـيل ضّل ؿيوٖج خضشًٖ اهتٖئج ّكبيّا تبكخراش خضنٖل
هسٌج أُبهٕ يً شنبً اهضٕ خـيل ؿوٓ يراكتج كػؾ األراغٕ اهفغبء ّيخبتـخِب، ّكد ّسَ األُبهٕ هٌب خػبتًب 

". يّكَّـًب ّيذٖاًل تأشيبء اهوسٌج اهيلخرضج
 

إً اهٌبس ؿبدث يب ٖخرددًّ فٕ اهنخبتج ؿً اهٌضبػبح اهخٕ هى خنً ٌبسضج نيب نبً يخّكـًب هِب خضح ػبئوج اهخّف 
ففٕ يذل ُذٍ . يً كٖبى اهيشؤّل ٌخٖسج اهفضل تيـبكتخِى أّ خّتٖخِى، أّ كٖبى اهسِج اهيبٌضج تخـوٖق أّ ّكف اهدؿى

اهضبهج هّ ضبفؼح ؿوٓ ظوج يؾ اهسِج اهيّسَ إهِٖب اهخلرٖر ّأتلٖخِب ؿوٓ إػالؽ ؿوٓ ضلٖلج يب ٖسرٔ فئٌَ شٖنًّ 
فيً اهيخـبرف ؿوَٖ تأً . ٌُبم اهفرظج ّاهينبً هفضط إينبٌٖج اهخـدٖل فٕ ضنل اهترٌبيز ّاشخراخٖسٖج خٌفٖذٍ

اهخغٖٖر فٕ ُٖنوٖج ّضنل اهٌضبػبح تضنل ٖيس تسُّرُب أّ تبألفنبر ّاهفرغٖبح األظوٖج اهخٕ كبيح ؿوٓ أشبشِب 
اهٌضبػبح األشبشٖج هويضرّؽ ُٕ تيذبتج يـغوج ّٖينً هِب أً خخشتة فٕ خأذٖر شوتٕ ؿوٓ ٌضبػبخم نيؤششج 

ّؿوٓ خػّر اهترٌبيز، ّهنً ذهم أفغل أهف يرث يً كٖبيم تبالٌخؼبر رٖذيب ٌٖخِٕ اهيضرّؽ هإلفظبش ؿً ذهم أّ 
. انخضبف اهيشؤّهًٖ هوضلٖلج اهخٕ أخفٖخِب

 
: وؼنُوبح إضبفٔج ُورفقبح

ٖينٌم اهلٖبى تئغبفج يػتّؿبح أّ يّاد خترًُ ّخّغص اهٌضبػبح اهخٕ كيح تخٌفٖذُب ّؿيوح ؿوٓ خّذٖلِب فٕ 
. خلرٖرم

إً ذهم كد ٖضيل ظّرًا، أسٌدث ّرضج اهـيل، يلبالح ظضفٖج غػح ٌضبػبخم، إً ُذٍ اهيرفلبح ٖينً أً خّفر 
نيب أً ُذٍ اهيّاد ٖينً إؿبدث ظٖبغخِب ّاشخذيبرُب فٖيب تـد . سبٌتًب يفلّدًا هى خخينً يً خزّٖدٍ هولبرا فٕ خلرٖرم

فٕ ؿيوٖج اٌخضبر اهيؤششج ّتٌبء ضتنج ؿالكبخِب ؿٌد اهلٖبى تبهـالكبح اهـبيج يً خالل اهخلرٖر اهشٌّٔ أّ إظداراح 
. اهيؤششج

 
 
 
 
 


