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منوذج: معلومات املنظامت املجتمعية )األهلية(

األولية  املعلومات  لجمع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  النموذج  وقد صمم هذا 
باملنظامت  اإلنسانية. ميكن تكييف األسئلة وربطها إىل حد كبري  املحتملني يف األوضاع  الربامج  عن رشكاء 

املظللة  األسئلة  توجيه  املرأة. وميكن  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت  املجتمعية مبا يف ذلك 
الواردة هنا لن تكون  الرسمية.  يالحظ أن املعلومات  النسائية غري  الجمعيات  الوردي إىل املزيد من  باللون 

أساس رشاكة متساوية. تقوم عىل  تعاونية  تنطوي عىل عملية  أن  ينبغي  التي  الربامج  لتخطيط  كافية 

االسم
ملنظمتك الكامل  االسم  تقديم  يرجى 

لتسجيل  ا
التسجيل املنظمة، صالحية  نوع  التاريخ،  التسجيل:  عن  معلومات  تقديم  يرجى  مسجلة؟  منظمتك  هل 

القيادة 
بيان  من يقود منظمتك؟ يرجى توضيح ما إذا كان يرأس املنظمة شخص واحد أو لجنة أو هيكل مختلف. يرجى أيضاً 

ما إذا كانت القيادة تتألف من رجال ونساء ومزيج من النساء والرجال وما إذا كانت القيادة تضم أي أطفال.

األساسية  االتصال  جهة 
والربيد  والهاتف  الوظيفي  الكاملة واملسمى  األسامء  الرئيسية ملنظمتك مبا يف ذلك  االتصال  تقديم جهات  يرجى 

العمل وعنوان  اإللكرتوين 
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اإلداري الهيكل 
التنظيمي؟ الهيكل  يبدو  إدارة؟ كيف  يوجد مجلس  منظمتكم. هل  إدارة  كيفية  تقديم معلومات حول  يرجى 

الرشكاء
هل لدى منظمتكم رشاكات رسمية مع أي منظامت منفذة أخرى؟ 

املانحة  الجهات 
املانحة؟ الجهات  بدعم منظمتكم؟ ما هي هذه  هل قامت أي جهة مانحة مؤخراً 

الجغرافية التغطية 
عملياتها؟ مناطق  يف  منظمتكم  إليهم  تصل  الذين  املحلية/األشخاص  املجتمعات  عدد  كم  منظمتك؟  تعمل  أين 

عملياتها؟ مناطق  يف  منظمتكم  إليهم  تصل  الذين  املحلية/األشخاص  املجتمعات  عدد  كم  منظمتك؟  تعمل  أين 
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املتطوعني  / باملوظفني  املتعلقة  الذكور اإلناث العدد اإلجاميلاملعلومات 

األعضاء بدوام كامل، مدفوعي األجر

األعضاء بدوام جزيئ، مدفوعي األجر

األسبوع( العمل يف  العاملون )حدد متوسط ساعات  املتطوعون 

العمل( املساهمني يف  )غري  املنتسبون  األعضاء 

والقيم الرسالة 
قضيتكم؟ ما هي  ملنظمتكم؟  العامة  املهمة  ما هي 

العمل طبيعة 
العيش؟   الصحة؟ سبل  تركز عىل  املثال، هل  فيها منظمتكم؟ عىل سبيل  التي تشارك  الرئيسية  العمل  ما هي قطاعات 

املرأة؟  األطفال؟ حقوق  مساعدة 

والفتيات النساء  عىل  تركز  التي  للمنظامت 
باألنشطة  تتعلق  التي  األنشطة  )تحقق من  عليه مؤسستك  تركز  ما  أفضل  التي تصف  األنشطة  تحديد  يرجى 

الرئيسية(. 

السياسات 	  / القوانني  لدعوة إلصالح 

املحلية 	 املجتمعات  داخل  الفتيات  أو  النساء  بحقوق  الوعي  زيادة 

الفتيات 	 أو  بالنساء  وقف مامرسات معينة ترض 

املستضعفني 	 األطفال  أو  النساء  لصالح  األموال/التربعات  جمع 

النسائية 	 القروض  أو  االدخار  جمعية 

الجديدة 	 العيش  املهن/سبل  املراهقات عىل  أو  النساء  تدريب 

الفتيات 	 أو  للنساء  األمية  الرسمي/محو  غري  التعليم 



224

الفتيات 	 أو  للنساء  الرتفيهية  األنشطة 

املنزيل  	 العنف  املترضرات من  النساء  دعم 

املجتمع/الرصاع 	 العنف يف  املترضرات من  والفتيات  للنساء  املقدمة  الدعم  خدمات 

لألطفال 	 الدعم  خدمات 

أخرى 	
أدناه إذا كان يتم تقدميها. يرجى إدراج معلومات أكرث تحديداً 

الرئيسية األنشطة 
يومياً/ تنفيذها  يتم  التي  العادية  األنشطة  الحالية مبا يف ذلك معلومات عن  تقديم معلومات عن مشاريعكم  يرجى 

أسبوعياً/شهرياً. 

يوم عمل منوذجي…
ما هي مسؤوليات وأنشطة عامل نشط يف منظمتكم يف يوم عمل منوذجي؟  


