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خطة التواصل واالختيار - منوذج

الغرض من هذه الخطة هو تحديد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها المنظمة من أجل الوصول و تحديد المجموعة )المجموعات( المستهدفة ألنشطتها.  

يوضح القسم 1من هذه الخطة النقاط و األسئلة الرئيسية التي ستأخذها المنظمة في االعتبار عند التخطيط لهذه الخطة و تنفيذها . يوضح القسم 2 
الخطة والخطوات المحددة التي ستتبعها المنظمة. 

القسم 1 – الخلفية واالعتبارات الرئيسية 

السياقوالخلفية 
قم بتضمين خلفية عن المشروع و األنشطة الرئيسية التي ستحتاج فيها إلى إشراك المستفيدين 	
صف بإيجاز المجموعات المستهدفة التي تم تحديدها خالل مرحلة التصميم  	
قم بتضمين أي معاييراختيار قمت بتحديدها بالفعل للمجموعات المستهدفة  	
وصف االعتبارات الرئيسية التي يجب على الفريق وضعها في االعتبار أثناء تطوير وتنفيذ خطة التوعية واالختيار ؛ يمكن أن تشمل هذه:  	

يجب أن تضمنا لخطة إشراك النساء و الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة و الفئات المهمشة ودعمهم للمشاركة الفعالة  	
ستكون عملية اختيار المستفيدين واضحة وعادلة و شفافة.  	
ستقوم المنظمة بتقييم الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه عملية االختيار من خالل تنفير أو وصم أو تهميش األفراد أوالجماعات،وسوف تتخذ  	

إجراءات متضمنة في هذه الخطة للتخفيف من هذا الضرر المحتمل. 
ستحدد المنظمة فرًصا لتقوية الروابط وتعزيز التماسك االجتماعي أوبناء رأس المال االجتماعي من خالل خطة التوعية واالختيارالخاصة بها 	

 الجمهور المستهدف
حدد مجموعتك )مجموعاتك(  المستهدفة و كيف تخطط إلشراكهم؛ أضف المزيد من الصناديق حسب الحاجة. 

ما هو نهجك إلشراكهم؟ ما هي األدوات أو 
األساليب أو الرسائل التي سيتقبلها هذا الجمهور 

بشكل أكبر؟ 

)على سبيل المثال ، الكالم الشفهي ، وسائل 
التواصل االجتماعي ، الراديو ، اللقاءات الشخصية 

، إلخ.( 

لماذا تشركهم؟ 

)على سبيل المثال ، تشجيعهم على التقدم 
للمشاركة في نشاط ، والتأكد من فهمهم للنشاط 

ودعمهم ألطفالهم المشاركين ، وما إلى ذلك( 

من هي المجموعة المستهدفة؟ 

)على سبيل المثال ، الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و 29 عاًما ، واآلباء ، 

والمنظمات التي تخدم الشباب( 



القسم 2: الخطة 
الخطوات المدرجة هنا توضيحية ؛ ستحدد المنظمة الخطوات المحددة التي تعمل من أجل مشروعها / نشاطها. 

الخطوة 1: التواصل و توعية المجتمع 

الخطوة الثانية : استالم الطلبات 

المدة الزمنية: 

)تاريخ البدء و االنتهاء المتوقعين(

أعضاء الفريق المسؤولين: 

) األسماء و المناصب (

منظمات الدعم / األفراد: 

)اذكر أي منظمات و /أو أفراد سيتم إشراكهم لدعم هذه الخطوة (

الفئات المستهدفة : الرسم على القائمة المحددة في القسم 1

األنشطة المخطط لها: 
)اذكر بالتفصيل األنشطة و المهام الرئيسية المخطط لها في إطار هذه الخطوة (

النتائج و المخرجات الرئيسية: 
)يشمل ذلك النتائج المتوقعة أو المستندات أو المواد أو المحتوى المنتج بموجب هذه 

الخطوة( 

تقدير التكاليف المتوقعة 
)حدد عناصر التكلفة الرئيسية و المبلغ المقدر له(

المدة الزمنية: 

)تاريخ البدء و االنتهاء المتوقعين(

أعضاء الفريق المسؤولين: 

) األسماء و المناصب (

منظمات الدعم / األفراد: 

)اذكر أي منظمات و /أو أفراد سيتم إشراكهم لدعم هذه الخطوة (

الفئات المستهدفة : الرسم على القائمة المحددة في القسم 1

األنشطة المخطط لها: 
)اذكر بالتفصيل األنشطة و المهام الرئيسية المخطط لها في إطار هذه الخطوة (

النتائج و المخرجات الرئيسية: 
)يشمل ذلك النتائج المتوقعة أو المستندات أو المواد أو المحتوى المنتج بموجب هذه 

الخطوة(

تقدير التكاليف المتوقعة 
)حدد عناصر التكلفة الرئيسية و المبلغ المقدر له(



الخطوة الثالثة: تقييم الطلبات و اختيار المشاركين بشفافية 

الخطوة 4: تأكيد قرارات االختيار و اإلبالغ عنها 

دليل على الفعالية و التقييم 
حدد كيف ومن الذي يراقب النتائج والمخرجات المتوقعة لكل خطوة من خطوات البرنامج 

من المسؤول عن مراقبته؟  كيف ستتم مراقبتها؟  النتيجة / المخرج 

المدة الزمنية: 

)تاريخ البدء و االنتهاء المتوقعين(

أعضاء الفريق المسؤولين: 

) األسماء و المناصب (

منظمات الدعم / األفراد: 

)اذكر أي منظمات و /أو أفراد سيتم إشراكهم لدعم هذه الخطوة (

الفئات المستهدفة : الرسم على القائمة المحددة في القسم 1

األنشطة المخطط لها: 
)اذكر بالتفصيل األنشطة و المهام الرئيسية المخطط لها في إطار هذه الخطوة (

النتائج و المخرجات الرئيسية: 
)يشمل ذلك النتائج المتوقعة أو المستندات أو المواد أو المحتوى المنتج بموجب هذه 

الخطوة( 

تقدير التكاليف المتوقعة 
)حدد عناصر التكلفة الرئيسية و المبلغ المقدر له(

المدة الزمنية: 

)تاريخ البدء و االنتهاء المتوقعين(

أعضاء الفريق المسؤولين: 

) األسماء و المناصب (

منظمات الدعم / األفراد: 

)اذكر أي منظمات و /أو أفراد سيتم إشراكهم لدعم هذه الخطوة (

الفئات المستهدفة : الرسم على القائمة المحددة في القسم 1

األنشطة المخطط لها: 
)اذكر بالتفصيل األنشطة و المهام الرئيسية المخطط لها في إطار هذه الخطوة (

النتائج و المخرجات الرئيسية: 
)يشمل ذلك النتائج المتوقعة أو المستندات أو المواد أو المحتوى المنتج بموجب هذه 

الخطوة(

تقدير التكاليف المتوقعة 
)حدد عناصر التكلفة الرئيسية و المبلغ المقدر له(


