
صوت	المرأة

مشـــــــــروع
صـوت المـرأة

ملف تعريفي بأنشطة المشروع



يهدف املسح امليداني لدراسة واقع مشاركة املرأة يف املجاالت 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية لتحديد احتياجاتها

وتعزيز مشاركتها

بناء القدرات

مسح ميداين

مشاريع مدرة للدخل

تعزيز حوكمة الجمعيات

نشاطات املرشوع

التشبيك وتبادل املعلومات

نشاطات مجتمعية



تعزيز حوكمة الجمعيات

التطوير القانوني 
واإلداري

يقوم خبير الحوكمة 
بعد تقييم الواقع 

الحوكمي للجمعيات 
بتأهيل كوادرها لتطوير 
النظام الداخلي واملالي 

وتطوير الهيكلية 
اإلدارية والسجالت 
اإلدارية واملالية 

والسياسات واإلجراءات 
االزمة لعمل الجمعية.

1

يقوم خبير التخطيط 
اإلستراتيجي، 

بتأهيل عدد من 
كوادر الجمعيات 

ليكونوا مدربين يف 
التخطيط االستراتيجي 
ومساعدتهم يف وضع 
الخططة اإلستراتيجية 

للجمعيات.

التخطيط االستراتيجي

2

يقوم خبير املشاريع 
بتأهيل عدد من كوادر 

الجمعية ليكونوا 
قادرين ىلع دارسة 

وإدارة املشاريع 
وتحليل الواقع 

االقتصادي وتحديد 
االحتياج من املشاريع 
الخدمية بما يحقق 

األهداف االستراتيحية.

إدارة املشاريع

3

الجدوى
االقتصادية

مبادئ
املحاسبة

إدراة
املشاريع

مهارات
التواصل

النظام
TOTالداخلي

ICDL

GBV

بناء القدرات



النشاطات املجتمعية

هيئة تمثيل املجتمع

منصة إلكترونية

دواوين الحوار

شبكة الجمعيات النسائية

وأعيــان  وجهــاء  مــن  تتكــون 
والنســاء  املدنــي  املجتمــع 
الناشــطات املؤثــرات يف املجتمــع، 
لإلشــراف ىلع أنشــطة املشــروع 
أثــر  تحقيــق  يف  واملســاهمة 
الجمعيــات  لنشــاطات  إيجابــي 

ئية. لنســا ا

ــادل  ــل وتب ــرًا للتواص ــكل منب ستش
بيــن  واملعلومــات  الخبــرات 
الجمعيــات وســوف تحــوي مــواد 
املجــاالت  مختلــف  يف  تدريبيــة 
باإلضافــة  الجمعيــات  وأخبــار 
لتعريــف الســير الذاتيــة للناشــطات 

لهــن. العمــل  فــرص  إليجــاد 

النســائية  الجمعيــات  ســتقوم 
بعقــد دواويــن حــوار مجتمعيــة 
يف  الفاعلــة  الجهــات  مــع 
ومنظمــات  املحلــي  املجتمــع 
املجتمــع املدنــي، بهــدف  رفــع 
وعــي املجتمــع بأهميــة دور املــرأة 

بنفســها. ثقتهــا  تعزيــز  و 

ــة  ــن كاف ــبكة م ــكيل ش ــيتم تش س
املشــاركة  النســائية  الجمعيــات 
واملناصــرة  والتواصــل  للتنســيق 
كافــة  الســتقطاب  نــواة  لتكــون 
الجمعيــات األخــرى يف املناطــق 
املــرأة  دور  لتعزيــز  املحــررة 

باملجتمــع. ومشــاركتها 
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التطوير

القانوين 

واإلداري

 مبادئ 

الحوكمة األساسية

تقييم

الوضع الحوكمي

السياسات

واإلجراءات

تطوير

الهيكلية اإلدارية

تطوير

النظام املالي

السجالت

اإلدارية واملالية

تطوير

النظام الداخلي



تقييم الوضع 

الحالي

 الرؤية 

والرسالة

تحديد املؤشرات 

واملستهدفات

تحليل أصحاب 

املصلحة

القيم 

ومؤشراتها

تحديد البرامج 

واملشاريع

التحليل 

االستراتيجي

صياغة األهداف 

االستراتيجية

TOT

التخطيط اإلسرتاتيجي



إدراة

املشاريع

تحليل

الواقع االقتصادي

التخطيط

للمشروع

الجدوى

االقتصادية

إعداد

املوازنة

املراقبة

والتقييم

تنفيذ

املشروع

تنظيم

املشروع



info@ldo-sy.org

+90 539 744 2184

www.ldo-sy.org


