المعهد الديمقراطي الوطني
برنامج سوريا المواطن
تقرير تقرير تقدم سير العمل في برنامج سوريا المواطن

هذا النموذج سيتم استخدامه عند تقديم تقارير عن تقدم سير العمل ألي مجموعة نقاشية أو مجموعة عمل ضمن برنامج سوريا المواطن .في
هذا االطار تقدم سير العمل يعرف على انه أي مجموعة من األفعال ينفذها مجموعة أو أي عضو في المجموعة لتحقيق اهداف محددة او
غايات في البرنامج.
يجب أن يعبأ ويمع التقرير بعد كل جلسة من جلسات النقاش .يتطلب التقرير من فريق الميسرين مراجعة ومشاركة االخرين بالمعلومات
األساسية المرتبطة بكل مجموعة من مجموعات النقاش التي تقع ضمن اختصاصهم .هنا تحقق احتياجات مختلفة ،وتتضمن إيصال النجاحات،
سير العملية ،القضايا والتغيرات في الخطة.
على الميسرين تسليم هذه التقارير للمؤسسات التي يتبعون لها والمعهد الديمقراطي الوطني مباشرة بعد كل اجتماع أو نشاط.
أجزاء تقرير سير العمل
 )1مكان مجموعة العمل :هذا يتضمن المكان الذي التقت به المجموعة ويتضمن المجتمع ،المنطقة والمحافظة.
 )2عدد المشاركين :كم عدد األشخاص الذين شاركوا بالمجموعة
 )3عدد المشاركين من الذكور واإلناث :كم مجموع المشاركين من الذكور والمشاركين من اإلناث.
 )4أية مؤسسات مجتمع مدني  /عددها حضرت اللقاء :حدد أسماء وعدد المشاركين من مؤسسات مجتمع المدني التي شاركت في النقاش
 )5أية أعضاء من المجالس المحلية/عددهم :اذكر أسماء المجالس المحلية التي شاركت وعدد المشاركين منها.
 )6موضوع الجلسة النقاشية :اذكر الموضوع العام للجلسة وما هو الموضوع المحدد الذي سوف تناقشه مع المجموعة.
 )7الهدف من مجموعة النقاش :قدم الهدف المحدد والقابل للقياس والقابل للتحقيق والواقعي والمحدد بزمن للورشة.
 )8تقنيات النقاش :اذكر ما هي تقنيات إدارة الجلسة التي استخدمتها مثال (العصف الذهني أو الحاالت الدراسية أو مجموعات العمل).
 )9أية إضاءات أو نجاحات لمجموعات النقاش :أبرز النجاحات خالل فترة التقرير التي حققتها المجموعة مثال سير العملية تجاه الهدف من
المشروع والغاية منه .مثال قد يقوم عضو في المجموعة بأخذ منهاج البرنامج ومشاركته مع عائلته او مجلس محلي .عندما تنتقل
مجموعات الع مل تجاه مرحلة التنفيذ سيحتوي هذا القسم اإلنجازات التي تحققها المجموعة على مستوى مشاريع المدافعة .أدرج كملحقات
أسئلة من المشاركين أو صور ومقاالت في الصحف .الخ.
 )11سير عمل النشاطات :اذكر بشكل مختصر مقدمة عن سير العمل في المجموعة مع التركيز على أي تؤشر على التقم عن الخطة
الموضوعة أو التأخر عن الخطة الموضوعة.
 )11المشاكل واالضطرابات :اذكر أي إخفاقات ،مشاكل أو اضطرابات أثرت على سير العمل ،ووضح اإلجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة
الموقف .اذكر اية تغيرات رئيسية على البيئة الخارجية حيث ينفذ الميسر الجلسات.
 )12االنطباعات والتحليل :اوصف اية احداث إيجابية أو سلبية غير متوقعة حدثت بسبب المشروع و/أو اية فرص تبينت .أيضا اذكر اية
تغيرات مهمة في االتجاهات كنتيجة من النقاشات .هذا الجزء يجب أن يجيب على السؤال لماذا هذا الشيء مهم ولماذا نقوم به.
 )13قضايا مستقبلية/تحديات :اذكر أبرز القضايا  /التحديات التي قد تواجهك في الشهر الذي يليه واشرح كيف سيتم التعامل مع هذه القضايا.
ركز على المعيقات التي قد تعرقل عملية التنفيذ وقد تؤدي إلى تغيرات رئيسية على الهدف أو الخطة.
 )14المخرجات والمتابعة :هذا القسم يجب أن يتضمن معلومات بسيطة لها عالقة بمخرجات أنشطة برنامج سوريا المواطن .يجب أن
تتضمن أيضا عمليات متابعة وخطوات قادمة يجب القيام بها .كتحديد مواعيد لجلسات استشارية ،تزويد المشاركين بمواد معية الخ..
 )15الصور :ارفق أي صور لالجتماع.
 )11اقتباسات ذات عالقة :اذكر اية تعبيرات او عبارات يتحدث بها المشاركين خالل جلسات النقاش.

اسم المنظمة
اسم الميسر
الفترة الزمنية للتقرير
مجموعة النقاش 1
موقع مجموعة النقاش :اسم المجتمع ،المنطقة والمحافظة
عدد المشاركين
عدد المشاركين من الذكور واإلناث
أية مؤسسات مجتمع مدني  /عددها حضرت اللقاء
أية أعضاء من المجالس المحلية/عددهم
موضوع الجلسة النقاشية
الهدف من مجموعة النقاش
تقنيات النقاش
أية إضاءات أو نجاحات لمجموعات النقاش

( Comment [SA1]: - One female participant
years old) found the program really interesting
and decided to tell three of her family membe
about it. “I really enjoy the methodology that w
are using and I genuinely believe that my
cousins might be interested in attending the
discussion groups”…Mira.
- Participants expressed their readiness to me
outside their scheduled discussion sessions.
really think that we should keep discussing an
issue as long as any of us still has something
say, and even if that means we need to meet
without Abdo and Mounir”…Afif

علي العمري
 2أبريل
عمان – منطقة الرابية

12
 1ذكور و 1اناث
مركز حقوق االنسان  1مشاركين مؤسسة المرأة 2
مجلس محلي عمان 2
سيادة القانون
شرح مفهوم سيادة القانون وعناصر سيادة القانون
العصف الذهني ومجموعات عمل
اتفقت المجموعة على تعريف لسيادة القانون وهو ( :ان القانون فوق
الجميع والقوانين هي التي تحكم جميع مناحي الحياة)
واتفق المشاركون على عناصر سيادة القانون وهي :
–1
–2
–3
احدى المشاركات  22سنه وجدت البرنمج ممتع وقررت اخبار عائلتها عن
البرنامج حيث قالت "لقد استمتعت جدا بالطريقة المستخدمة واعتقد بشدة ان
أبناء عمي واقاربي سوف يكونو مهتمين في حضور الجلسة القادمة" ميرا
ابدى المشاركين استعدادهم للقاء مع بعضهم حتى خارج المواعيد المحددة
للجلسات .حيث قال عفيف "اعتقد لنه يجب علينا ان نستمر في الحديث ومناقشة
هذا الموضوع طالما الي شخص منا شيء ليقوله حتى لوكان هذا يطلب منا
اللقاء بدون عبدو ومنير" عفيف

سير عمل النشاطات

ستقوم المجموعه بعقد جلسه ثانيه للتكلم عن معيقات تطبيق سيادة
القانون
ستقوم مجموعه من مجلس محلي عمان بتنظيم ورشه وعمل حول الموضوع
في مقر المجلس لالعضاء

المشاكل واالضطرابات ،التحديات ،المحددات

القصف خالل الجلسة أدى لتوتر المشاركين
قطع الطريق جعلنا ننهي الجلسة مبكرا
عدم وجود أقالم
القاعه كانت مفتوحة مما زاد نسبة االزعاج في القاعه
وجود احد المشاركين من المزعجين او الذين يعتمدون مقاطعة الجلسة
احد األشخاص احضر سالحه معه
لو قرر احد األشخاص مغادرة الجلسة عندما علم ان البرنامج مدعوم من
مؤسسة امريكية

Comment [SA2]: Another example is a
disruptive participant, or someone bringing weapo
into the venue. Or: One participant caused a
scene and decided to leave the discussion
session when he discovered that the program
supported by an American NGO.

االنطباعات والتحليل

Comment [SA3]: This is vague: we need to sa
the session was a success because

الجلسة كانت ناجحه بسبب تفاعل المشاركين من خالل محاولة التوسع
بالموضوع والبحث وتذكر امثلة
برز النجاح من خالل تفاعل المشاركين ووضع تصور لما يجب ان
يكون عليه الوضع من خالل الرسوم
الحاجه الستخدام تقنية أخرى في الجلسة القادم
المشاركين يدركون ممارسة سيادة القانون بالفطره لكن دون ربطها باهم
عناصر سيادة القانونة

قضايا مستقبلية/تحديات

اختيار مكان افضل
عقد الجلسة في المساء
طرح امثله اكثر
دعوة مشاركين متخصصين في مجال معين
محاولة دعوة مشاركين من الجلسات السابقة حتى يكون لدينا مشاركين
منتظمين في الحضور

المخرجات والمتابعة

تعريف سيادىة القانون وهو (********)

تحديد عناصر سيادة القانون وهي (**********)
المتابعه
عقد جلسة للحديث عن معيقات سيادة القانون
التوجه للمدارس والناس في الشارع للحديث عن سيادة القانون

الصور

أرسلت على الفيس بوك
او
ال يوجد صور بسبب ان المشاركين لم يقبلوا

اقتباسات ذات عالقة

احد المشاركين قال (ان سيادة القانون يجب ان تكون منهج حياه
حتى في هذه الظروف)
قال آخر (اشعر بارتياح اكبر ان كانت سيادة القانون هي التي تحكمنا النني
ادرك ان القانون فوق الجميع)
مشارك اخر
(يجب توسيع قاعدة المشاركة في هذه المشاريع والرامج)

