
كيف تكتب اقتراح 

جمع التبرعات الناجح للمنظمات 
غير الحكومية المعنية بالصحة 

ريما زيتون 

  
    



ما هو اقتراح طلب المنحة؟ 
 

 وثيقة تسويق أساسية تساعد على تنمية علاقة  •
مهنية بين منظمة غير حكومية ومانح لمشروع سينفذ. 

 
 يحدد الخطة لمشروع اقترحته المنظمة غير الحكومية.  •

  
    

جمع التبرعات الناجح للمنظمات 
غير الحكومية املعنية بالصحة 



كيف تكتب اقتراحاً جيداً؟ 

 تعتبر كتابة اقتراح جيد مهارة دقيقة في العديد من المهن،  •
من المدرسة إلى إدارة الأعمال إلى الجيولوجيا. 

 هدف الاقتراح هو كسب الدعم لخطتك من خلال إعلام الأشخاص  •
المناسبين. 

 من المرجح أن تتم الموافقة على أفكارك أو اقتراحاتك إذا  •
تمكنت من توصيلهم بطريقة واضحة وموجزة وجذابة. 

 معرفة كيفية كتابة اقتراح مقنع وجذاب أمر ضروري  •
للنجاح في العديد من المجالات. 
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الإعداد:  
حدد جمهورك 

 يجب أن تتأكد من أنك تفكر في جمهورك وما قد يعرفونه  •
مسبقاً بالفعل عن موضوعك قبل أن تبدأ في الكتابة. 
سيساعدك ذلك على تركيز أفكارك وعرضهم بطريقة أكثر 
فعالية. انها فكرة جيدة أن تفترض أن قراءك سيكونون 
مشغولين ويقرأون على عجل ولا يميلون إلى منح أفكارك أي 

اعتبار خاص. 
 وستكون الكفاءة والإقناع عاملين أساسيين.  •
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الإعداد: 
 حدد جمهورك

 من سيقرأ اقتراحك؟  –
 ما هو مستوى الإلمام بموضوعك الذي سيحصل عليه؟  –

 ما الذي قد تحتاج إلى تحديده أو إعطاء خلفية إضافية عنه؟  –
 ما الذي تريد أن يحصل عليه جمهورك من اقتراحك؟  –

 ما يجب أن تمنحه لقرائك لكي يتمكنوا من اتخاذ القرار الذي تريد أن  –

يتخذوه؟ 

 حسِّن أسلوبك من أجل تحقيق توقعات ورغبات جمهورك:  •
 ما يرغبون في سماعه؟ ما هي الطريقة الأكثر فعالية للوصول إليهم؟  –

 كيف يمكنك مساعدتهم على فهم ما تحاول قوله؟  –
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الإعداد: 
حدد قضيتك 

 تتضح لك القضية، ولكن هل هي واضحة لقرائك أيضا؟  •
وكذلك، هل يصدق قراؤك أنك تعرف حقاً ما تتحدث عنه 
بالفعل؟ 

 تستطيع دعم منــظــمــتــك باستخدام الأدلة والتفسيرات في  •
جميع أنحاء الاقتراح لدعم تأكيداتك. من خلال إعداد 
قضيتك كما ينبغي، ابدأ بإقناع القارئ بأنك الشخص 
المناسب للاهتمام بذلك. 

 فكر في ما يلي عند إعداد هذا الجزء:  •
 ما هي المشكلة التي تنطبق عليها هذه القضية؟  –
 ما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟  –
 هل نحن متأكدون من أن هذه، وليس غيرها، هي الأسباب الحقيقية؟  –

كيف نتأكد من ذلك؟ 
 هل حاول أي شخص التعامل مع هذه القضية من قبل؟  –
 إذا كانت الإجابة بنعم: هل نجح؟ لماذا نجح؟ أو لماذا لم ينجح؟  –  
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لك مشاكحدد 
ما يجب أن تفعله وما يجب أن تتجنبه 

 ما يجب أن تتجنبه:  كتابة ملخص واضح •
 لأي شخص في المجال.

 
 ما يجب أن تفعله:  بيِّن أنك أجريت •

بحثاً معمقاً وتقييماً لكي تفهم 
 القضية.
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الإعداد: 
حدد حلك 

 ينبغي أن يكون ذلك صريحاً وسهل الفهم. بعد تحديد  •
المشكلة التي تعالجها: 

- كيف تريد حلها؟ 
- احصرها واجعلها قابلة للتنفيذ( قدر الإمكان( . 

 يجب أن يحدد اقتراحك مشكلةٍ ما ويقدم حلاً سيقنع القراء  •
غير المهتمين والمتشككين بدعمه. 

 هل الحل الذي تقدمه منطقياً وعملياً؟ ما هو الجدول الزمني  –
لتنفيذك؟ 
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الإعداد: 
 حدد حلك

	
 فكر في حلك من حيث الأهداف. هدفك الأساسي هو  •

الهدف الذي يجب عليك تحقيقه لا محالة 
بمشروعك. والأهداف الثانوية هي الأهداف الأخرى 
التي تأمل أن يحققها مشروعك. 

 توجد طريقة أخرى مفيدة للتفكير في حلك هي  •
من حيث "النتائج" و "الإنجازات". النتائج هي 
النتائج القابلة للقياس الكمي لأهدافك. على 
سبيل المثال، إذا كان اقتراحك لمشروع تعليمي 
وهدفك هو "زيادة التوعية"  قد تكون "النتيجة" 
زيادة التدريب لعدد100  مريضا. والإنجازات هي 
المنتجات أو الخدمات التي ستـــــقـــــدمهـــــا بمشروعك. 
يبحث قراء المقترحات عن النتائج والإنجازات، 
  لأنهم طرق سهلة لتحديد "قيمة" المشروع.	
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 حدد مشاكلك:
ما يجب أن تفعله وما يجب أن تتجنبه 

 ما يجب أن تتجنبه:   نسيان الامتثال •
لجميع الشروط الواردة في طلب تقديم 
الاقتراح. 

 
 ما يجب أن تفعله :  تجاوز الحد الأدنى •

كلما سمحت الميزانية. 
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الإعداد: 
العناصر الأساسية لأسلوب الكتابة 

 بناءً على اقتراحك ومن سيقرؤونه، يجب أن تملأ أوراقك  •
لكي تناسب أسلوب معين. 

 ماذا يتوقعون؟  –
 هل هم مهتمون بمشكلتك؟  –

 كيف ستكون مقنعا؟  –
 يمكن أن تستخدم الاقتراحات المقنعة دعوات الاستعطاف،  •

ولكن ينبغي أن تعتمد دائماً على الحقائق باعتبارها 
حجر الأساس للحجة. على سبيل المثال، يمكن أن يذكر 
اقتراح لبدء برنامج الحفاظ على حيوان الباندا حجم حزن 
أطفال اجيال المستقبل لعدم رؤية حيوان الباندا مرة أخرى، 
ولكن لا ينبغي أن يتوقف عند ذلك. ويجب أن تستند حجته 
إلى الحقائق والحلول لكي يكون الاقتراح مقنعا. 
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 حدد مشاكلك:
ما يجب أن تفعله وما يجب أن تتجنبه 

 ما يجب أن تتجنبه:  الإفراط في استخدام •
مصطلحات أو اختصارات غامضة أو لغة 
معقدة دون داعٍ 

 
 ما يجب أن تفعله:  الكتابة بلغة واضحة •

مباشرة كلما أمكن 
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الإعداد: 
اكتب مخططاً لنفسك 

 لن يكون هذا جزءً من الاقتراح النهائي، ولكنه سيساعدك على  •
تنظيم أفكارك. تأكد من أنك تعرف جميع التفاصيل ذات 
الصلة قبل البدء. 

 يجب أن يتألف مخططك من:  •
 مشكلتك  –

 حلك   –
 كيف ستحلها  –

 لماذا يكون حلك هو الأفضل، واستنتاج.  –
 ميزانيتك والجدول الزمني والموظفون  –
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اقتراحات طلب المنح-  العناصر 

 خطاب تغطية –  خطاب يصف الاقتراح  •
 مقدمة أو ملخص تنفيذي  •

 بيان المشكلة والحاجة  •
 اقتراح الحل --- وصف المشروع والنتائج والأنشطة  •

والجدول الزمني والموظفين 
 طلب الميزانية والمبرر  •

 مواد الدعم / الملاحق بما في ذلك مهمة المنظمات غير  •
الحكومية والتاريخ والقدرة 
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 المخطط الناجح

 مقدمة  •
 ذكر المشكلة  •

 ذكر الحل  •
 الجدول الزمني والموظفون  •

 الميزانية  •
 استنتاج  •
 الملحقات  •
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ابدأ بملخص تنفيذي لمقدمة قوية 

ينبغي أن يبدأ ذلك بشي أخاذ، أنت تريد أن تبهر قراءك 

من أول نقطة.  اجعل اقتراحك هادفاً ومفيداً قدر الإمكان. 

استخدم بعض المعلومات الأساسية لاحتواء قراءك ثم أذكر 

الغرض من اقتراحك. وإذا كان لديك أي حقائق واضحة تسلط 

بعض الضوء على سبب ضرورة معالجة المشكلة 

ومعالجتها فوراً، فإنه رهان آمن أن تبدأ بهذا الشيء. وأياً 

كان، تأكد من أن تبدأ بحقيقة وليس برأي. 
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ذكر المشكلة والحاجة 

 بعد المقدمة، ستدخل في صلب الموضوع، صميم عملك.  •
هنا المكان الذي يجب أن تذكر فيه مشكلتك. وإذا كان 
قراؤك لا يعرفون الكثير عن الظروف، اعلمهم بها. فكر 
في ذلك كقسم "الحالة الراهنة" في اقتراحك. ما هي 
المشكلة؟ ما يسبب المشكلة؟ ما هي آثار هذه المشكلة؟ 

 أكد على سبب ضرورة حل مشكلتك وضرورة حلها الآن.  •
وكيف ستؤثر على جمهورك إذا تركتها؟ وتأكد من الإجابة 
على جميع الأسئلة وتغطيتها بالبحوث والحقائق. 
واستخدام مصادر موثوقة بسخاء. 
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 بيان المشكلة والحاجة:
ما يجب أن تفعله وما يجب أن تتجنبه 

 ما يجب أن تتجنبه:  الاعتماد على مناشدات •
العواطف أو القيم فقط. 

 ما يجب أن تفعله:  ربط المشكلة بمصلحة •
الجهور أو بيان المهمة بطريقة مباشرة قدر ممكن. 
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اقترح الحل 
وصف المشروع والنتائج والأنشطة وخطة التنفیذ 

 
 هذا هو أهم جزء قابل للجدل في اقتراحك. قسم الحلول هو   •

المكان الذي يمكنك فيه ذكر كيـفـيـة التعامل مع المشكلة، 
وملاذا ستفعل ذلك بهذه الطريقة، وما هي النتائج. 
ولكي تتأكد من حصولك على اقتراح مقنع، فكر في 
ما يلي: ناقش التأثير الأكبر لأفكارك. من المرجح أن 
الأفكار التي تبدو محدودة القابلية للتطبيق لا 
تثير الحماس لدى القراء مثل الأفكار التي يمكن أن 
يكون لها آثار واسعة الانتشار. 

 إن معالجة  سبب قيامك بشيء ما لا يقل أهمية عن ذكر ما  •
ستفعله. افترض أن قراءك شكاكون ولن يقبلوا 

أفكارك كقيمة مسلم بها. 
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اقترح الحل 
وصف المشروع والنتائج والأنشطة وخطة التنفیذ 

 
 

 يجب أن يترك قراؤك ورقتك وهم متأكدون من أنك  •
تستطيع حل المشكلة على نحوٍ فعال. حرفياً، 
يجب أن يعالج كل ما تكتبه المشكلة أو كيفية 
حلها. 

 افحص اقتراحك فحصاً دقيقاً. وكلما زادت الأمثلة  •
والحقائق التي يمكن أن تعطيها للجمهور، كلما كان 
ذلك أفضل--  سيكون أكثر إقناعاَ. وتجنب إصدار 
ارائك واعتمد على بحوث الأخرين القوية. 

 إذا كان اقتراحك لا يثبت أن حلك ناجح، فهو حل غير  •
مناسب. وفكر في نتائج حلك أيضا. قم باختبارهم 
مسبقا إن أمكن وعدل حلك إذا لزم الأمر. 
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ادمج جدول زمني وميزانية 
 يمثل اقتراحك استثماراً. ومن أجل إقناع قرائك بأنك  •

استثمار جيد، قدم معلومات تفصيلية وواقعية عن 
جدولك الزمني وميزانيتك قدر الإمكان. 

 متى تتوقع بدء المشروع؟ ما هي وتيرة التقدم؟  •
كيف تعتمد كل خطوة على الأخرى؟ هل يمكن فعل 
أشياء معينة في نفس الوقت؟ كلما كان دقيقاً قدر 
الإمكان سيعطي قراءك الثقة في أنك درست الموضوع 
جيداً ولن تضيع أموالهم. 

 تأكد من أن اقتراحك منطقي من الناحية المالية. إذا  •
كنت تقترح فكرة على شركة أو شخص، فكر في 
ميزانيتهم. وإذا لم يتمكنوا من تحمل تكاليف 
اقتراحك، فهو غير مناسب. وإذا كان يناسب 
  ميزانيتهم، تأكد من ذكر لماذا يستحق وقتهم وأموالهم. 
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كيف تكتب استنتاجك 

 ينبغي أن يبين هذا الاستنتاج مقدمتك، ويغطي  •
رسالتك العامة بإيجاز. وإذا وجدت عواقب لاقتراحك لا 
تحدث، ادرسها. 

 لخص فوائد اقتراحك ووضح أن الفوائد تفوق  •
التكاليف. واترك جمهورك يفكر. 

 وكما هو الحال دائماً، أشكرهم على تفكيرهم في الأمر  •
وعلى وقتهم. وإذا كان لديك محتوى إضافي لا يتلاءم 
تماماً مع اقتراحك، فقد تحتاج إلى إضافة ملحق. 

 إذا كان لديك ملحقان أو أكثر مرفقان باقتراحك،  •
عنونهم بألف وباء..... إلخ. ويمكن استخدام ذلك إذا 
كان لديك أوراق بيانات أو طبعات ثانية للمقالات أو 
خطابات تأييد وما شابه ذلك. 
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مواد الدعم /  الملاحق 

 البيانات المالية المدققة لمجموعة المرضى  •
 الحالة الضريبية والعائدات  •

 قائمة تشمل المجلس / أعضاء المجلس  •
 السير الذاتية للموظفين الرئيسيين في  •

المشروع  
 خطابات الدعم: خطاب من صفحة واحدة من المنظمات  •

الأخرى 
 التقرير السنوي لمجموعة المرضى  •

 الصحافة /  وسائل الإعلام بشأن مجموعة المرضى  •
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صحح عملك 

 كن دقيقاً في كتابة وتحرير وتصميم الاقتراح.  ونقحه عند الضرورة من أجل توضيحه وإيجازه، واطلب •
من الآخرين أن ينقدوه ويصححوه، وتأكد من أن العرض 
جذاب ومبهر وكذلك منظم بشكل جيد ومفيد. 

 اجعل شخصاً آخر يقرأ أعمالك. سيتمكن من إبراز  •
المشكلات التي غفل عقلك عنها. فقد توجد مشكلات لم 
تعالجها بشكل كامل أو أسئلة تركتها مفتوحة. 

 احذف المصطلحات والعبارات المبتذلة! فهي تجعلك  •
تبدو كسولاً ويمكن أن تعيق الفهم. ولا تستخدم كلمة 
طويلة عندما تتوافر كلمة قصيرة ستؤدي نفس 
المعنى. 
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دقق عملك 

 يركز التحرير على الحصول على محتوى واضح  •
وموجز كما تريده. ويضمن التدقيق أن محتواك 
خالٍ من الأخطاء. راجع اقتراحك بعناية لاكتشاف 
أخطاء إملائية أو نحوية أو علامات ترقيم. أي أخطاء 
منك ستجعلك تبدو أقل تعليماً وأقل مصداقية، 
مما يقلل من احتمال الموافقة عليه. 

 تأكد من أن تنسيقك يتوافق مع ما تشترطه  •
القواعد الإرشادية. 

  
    

جمع التبرعات الناجح للمنظمات 
غير الحكومية املعنية بالصحة 



كيف سيقيم المانحون اقتراحك: 
 

ما مدى جودة مشروعك: 
 يبين فهم المشكلة؟  •

 هل يناسب قدرة المنظمات غير الحكومية / مجموعة  •
المرضى؟ 

 يقدم طرقاً فعالة لمعالجة المشاكل الصحية/   •
المرضية؟ 

 يصل إلى السكان المحرومين؟  •
 يشمل المرضى/  الناجين؟  •

 يستفيد من الموارد المالية الأخرى / الخدمات  •
التطوعية؟ 

 يشمل خطة واقعية لتحقيق النتائج؟  •
 يشمل خطط مناسبة للتقييم؟  •
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كتابة الاقتراحات-  أفضل الممارسات 

 اتبع القواعد الإرشادية بدقة  •
 كن موجزاً وواضحاً  •

 وجه رسالة شحذ للممول  •
 أرسله في الوقت المحدد  •

 تابع للتأكد من استلام المواد  •
 لا ترجع اقتراحاً ناقصاً على الإطلاق  •

 لا تنحرف عن خط سير مهمة المنظمات غير  •
الحكومية 
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