
  

 

 تنظيم دورة تكوينية لفائدة الوسطاء األسريين العاملين بمراكز الوساطة األسرية

 مجلس أوروبابتعاون مع 

 السياق العام للدورة 

 التخطيط" حول: دورة تكوينية وزارة التضامن و األسرة و املساواة و التنمية االجتماعية نظمت

و     62 بتاريخ،مجلس أوروبا بتعاون مع و ذلك  ،"األسريةاالستراتيجي وتطوير وإدارة مشروع الوساطة 

 ، بمركز التكوينات وامللتقيات الوطنية بالرباط.6022 يوليوز  62

الوسطاء و الوسيطات في إطار  سلسلة من التكوينات أعدتها الوزارة لتقوية قدرات هذه الدورة  تندرج و 

الجانب تقوية تتضمن شقين. يهدف الشق األول إلى التي  والوساطة األسرية.  مراكزفي عاملين ال األسريين

 .تقنيات إعمال الوساطة األسرية القدرات لتطوير الشق الثاني إلى دعم . فيما يهدفاملؤسساتي للجمعيات

على مختلف  جمعية موزعة 24قد بلغ  6022عدد الجمعيات التي تم دعمها منذ تجدر اإلشارة إلى أن و 

  .األقاليم و الجهات

 :الدورة أهداف

  األسرية؛تملك منهجية عامة   إلدارة مركز للوساطة 

 اعتماد مقاربات جديدة للتخطيط االستراتيجي؛ 

 اكتساب أدوات أساسية لقيادة مشروع الوساطة األسرية؛ 

  ياالستراتيجمراجعة الهدف  من هذا املشروع على املستوى. 

 املستفيدون)ت(:

 اكز مر 21 وسيط )ة( ومنسق )ة( عاملين ب 00 الفوج األول الذي يتكون من استفاد من هذا التكوين

 في نفس املوضوع. و ستنظم دورة ثانية خالل شهر شتنبر لفائدة الفوج الثاني األسرية.لوساطة ل

 محاور الدورة:

 خطوات تطورهتحديد و  تعريف مفهوم املشروعمن خالل  املشروع أساسيات و رهانات إدارة 

 ؛مهامه الرئيسية إدارةو 



 في  املساعدةاألساسية الوظائف ، و أنواع املشاريع، مرورا بمختلف وظائف و أنواع املشروع تحديد

 ؛ ته و تدبيرهملية إدار ع

 نوعية املساطر و  تحديد تصور عام حول الخطوات األساسية، انطالقا من خطوات إعداد املشروع

و تحديد أهدافه و  معرفة مدة حياة املشروع، املتدخلةتحديد األطراف ، باإلضافة إلى  املعتمدة

 رتقبة من ذلك.تحديد النتائج املمن إنجازه و دراسة الجدوى 

 

 تحديد معايير التخطيط و  صياغة برنامج املشروعو يتضمن  :التخطيط االستراتيجي للمشروع

 ؛االستراتيجي

  و الحرص على انتظام  العمل تسيير فريق، بدءا بوجدول أجهزة القياسمل العإدارة فريق

 .مؤشرات القيادةالتتبع و كذا ضبط اجتماعات 

 كما عرفت الدورة تمارين تطبيقية و دراسة حالة مركز للوساطة األسرية.

 

 

 

  



 

 



 


