
برنامه توانمندسازی تولیدکنندگان 
در سودان جنوبی در غالب ( صمغ)

توسعه پایدار و حفاظت و نگهداری از 
 منابع طبیعی

 

مالی و طبیعی و بهسازی ساختارهای غلبه بر موانع   

 اقتصادی و کشاورزی 



موفقیت پروژه در گرو رضایت 
. کشاورزان منطقه است  

,  سودان جنوبی, در یکی از محرومترین نقاط قاره آفریقا

پروژه ای در حوزه توانمندسازی جوامع کوچک محلی 

این , به سبب دقت در طراحی و اجرا. اجرا شده است

پروژه پس از گذشت سه سال از شروع آن توانسته 

است که تمامی اهداف ترسیم شده را محقق ساخته و 

توجه به . بصورت پایدار و خودکفا به حیات خود ادامه دهد

برنامه : این نمونه موفق در حوزه های گوناگون از قبیل

توسعه , توانمند سازی زنان, مدیریت منابع, ریزی مالی

و افزایش بهروری , پایدار سازگار با محیط زیست

. راهگشاست  

 

نگاهی دقیق به تغییرات ایجاد شده در 
داستان مشکالت و  ) زندگی یک خانواده 

(موفقیتهای مصطفی و خانواده اش  



رویکردی سازنده در طراحی و اجرای پروژه های 
 محلی و بین المللی

 آنچه کارسازی و موفقیت یک پروژه توانمند سازی و کار آفرینی را تضمین میکند 
: آمیزه ای است از سه عنصر مهم  

دانش و 
 تجربه

 مدیریت اجرا
نظارت و 
 ارزیابی



رویکردی سازنده در طراحی و اجرای پروژه های 
 محلی و بین المللی

آنچه که به عناصر ذکر شده جان میبخشد و دانسته ها را از نظریه به عمل تبدیل 
چیست؟, میسازد  

 

قلب این پروژه که اوال همانند چسبی عناصر را به یکدیگر متصل میسازد و ثانیا 
سبب پویایی و استواری و خودکفایی پروژه میگردد خانواده های کشاورز همچون 

.خانواده مصطفی هستند  



رویکردی سازنده در طراحی و اجرای پروژه های 
 محلی و بین المللی

 و واحد , واحد اجرا, در این پروژه از ابتدا تا انتها هر خانواده بعنوان واحد تحقیق
 ارزیابی و نظارت مد نطر بوده است 

 

 

 

 

 

 



رویکردی سازنده در طراحی و اجرای پروژه های 
 محلی و بین المللی

.پروژه صمغ عربی در پنج گام طراحی شده است  

با خانواده مصطفی همراه میشویم و قدم به , با در نظر گرفتن عناصر حیاتی مذکور
.قدم جزئیات این پروژه را مرور میکنیم  

هنر اجرای موفقیت آمیز یک پروژه توانمند سازی و کار آفرینی در ادغام دانش و 
.تجربه با در نظر گرفتن مقتضیات منحصر به فرد در یک شرایط خاص است  



مهمترین سرمایه مردم   
منطقه در حال نابودی    

!           است  

نهادهای مردمی و , اتحاد سه گانه دولت
 تمامی اهالی منطقه                         

پروژه جامعه هدف در افرادمحوری نقش     

  جامعه برای آنچه و میداند مصطفی آنچه  
                             میکند آرزو کوچکش 



: اولگام    

 چشم انداز و اهداف کالن 

 

ای مختصر درباره صمغ عربیتاریخچه           

چه نیازهایی اجرای پروژه توانمندسازی را 

(تعریف چارچوب کلی پروژه)توجیه میکنند؟   

جامعترین و دستیافتنی ترین راهها برای 
ارائه طرحی قابل )اجرای این پروژه کدامند؟ 

(اجرا و کارامد  



:گام دوم  

مشکالت و شناسایی 

 عوامل تهدیدکننده
 

مهارتهای )آسیب پذیرترین نقاط کدامند؟ 
(ابت و بازاررق, مهارتهای مدیریتی, تکنیکی  

تاثیرات زیست محیطی اجرای این پروژه 
حفظ محیط زیست بعنوان )کدامند؟ 

(ارزشمندترین سرمایه  

چگونه میتوان حداکثر ظرفیتهای محلی و 
نگاهی به پروژه )بومی را فعال ساخت؟ 

( های مشابه  

 



طراحی و برنامه ریزی بمنظور فراهم کردن منابع مالی و : سومگام 
 انسانی 

منابع مالی , منابع مالی فردی)ارائه براورد مالی کالن بر مبنای نیازها و توانمندیها 
( حمایت های نهادهای بین المللی, دولتی  

در این مرحله مجموعه ای از آموزشهای : )ارائه طرح کلی آموزش نیروی انسانی
(تکنیکی و مدیریتی ارائه میگردد  

مالی ارائه های آموزشی سرفصل , مرحلهدر این : )ارائه طرح بازاریابی و فروش
( جزئیات برنامه اقتصادی و مالی پروژه تعیین میگرددشده و   

 

 

 



اجرای پروژه : گام چهارم  

هماهنگی میان تمامی نیروهای دخیل در پروژه    

 

مختلفرفع نقائص احتمالی در نقاط   

  

پیش بینی مشکالت آینده در حین اجرا و براساس اطالعات بدست آمده در هر 
 مرحله

 

 

 

 



ارزیابی و سنجش میزان پیشرفت پروژه  : گام پنجم  

جمع آوری اطالعات از تمامی بخش های پروژه    

 

ارائه گزارش از میزان موفقیت ها و کاستی ها و مشکالت در هر مرحله از پروژه 
(در این طرح مراحل سه ماهه و شش ماهه پیش بینی شده است)  

 

ارائه طرحها و راه حلهای موثر برای رفع نقائص در پروژه    

 

 

 

 

 


