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مدخل الكتاب ونطاقه

أشـكاهلا  بشـتى  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أثـر  يـزداد  يـوم  بعـد  يومـا 
مبختلـف  اجملتمـع  يف  املؤسسـات  مـن  النـوع  هـذا  عـدد  ويـزداد  وختصصاتهـا، 
اإلسـالمية  األمـة  تاريـخ  مـن  الزمـن  هـذا  يف  وخصوصـا  ومكوناتـه،  شـرائحه 
حيـث  العربـي،  الربيـع  سـنني  يف  سـيما  ال  خصوصـا  العربيـة  واألمـة  عمومـا 
اإلغاثيـة  ختصصاتهـا  وبكافـة  طاقاتهـا  بكامـل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  تعمـل 
لتغطـي  والتعليميـة  والصحيـة  واإلجتماعيـة  والقانونيـة  واحلقوقيـة  منهـا 
خمتلـف  يف  وأطفـال  ونسـاء  رجـال  مـن  احملتاجـني  مـن  املاليـني  مآسـي 
املؤسسـات  هـذه  وباتـت  سـواء.  حـد  علـى  والعربيـة  اإلسـالمية  األمـة  بقـاع 
احملتاجـني  ماليـني  مـع  للتواصـل  الوحيـد  املنفـذ  هـي  والدوليـة  منهـا  احملليـة 
مئـات  أمـل  وأصبحـت  واحلصـار،  النـزاع  مناطـق  مـن  العديـد  يف  خلدماتهـا 
مـن  حيملـون  مبـا  املؤسسـات  هـذه  مندوبـي  لقـدوم  املنتظريـن  مـن  األلـوف 

املعانـاة. وطـأة  ختفـف  علَّهـا  مسـاعدات 

اجلميـع  مـن  يتطلـب  املؤسسـات  هـذه  بـه  تقـوم  الـذي  الكبـري  الـدور  هـذا  إن 
ليطـرح  السـياق  هـذا  ضمـن  الكتـاب  هـذا  ويأتـي  هلـا.  ومسـاندة  دعـم  وقفـة 
غـري  املؤسسـات  إدارة  يف  متخصصـة  وأفـكار  وطرائـق  آليـات  جديـد  منظـور  مـن 

أبـواب: أربعـة  خـالل  مـن  الرحبيـة 
الباب األول: معلومات أساسية عن املؤسسات غري الرحبية.

الباب الثاني: إدارة مؤسسات املجتمع املدني

الباب الثالث: يف عمق مؤسسات املجتمع املدني 

الباب الرابع: مؤسسات املجتمع املدني والديبلوماسية الشعبية

الباب اخلامس: مصطلحات خاصة مبؤسسات املجتمع املدني
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وسـائل  طـرح  خـالل  مـن  اإلدارة  مـن  النـوع  هلـذ  للتأصيـل  الكتـاب  هـذا  ويأتـي 
املسـتخدمة  اإلداريـة  املبـادئ  مـن  جمموعـة  تكييـف  أو  جديـدة،  إداريـة  ومبـادئ 
غـري  املؤسسـات  بيئـات  يف  للتطبيـق  صاحلـة  جلعلهـا  الرحبيـة  املؤسسـات  يف 
اإلداريـة  املصطلحـات  مـن  جمموعـة  وتكييـف  تطويـر  إىل  إضافـة  الرحبيـة. 
للمصطلحـات  قامـوس  نـواة  لتكـون  املؤسسـات  مـن  النـوع  هـذا  مبثـل  اخلاصـة   

الرحبيـة.   غـري  املؤسسـات  بـإدارة  اخلاصـة 
قضيـة  وجـرأة  وضـوح  بـكل  الكتـاب  هلـا  يتعـرض  الـي  القضايـا  مـن  ولعـل 
مـع   )Public Diplomacy( العامـة  أو  الشـعبية  الدبلوماسـية  تداخـل 
االنتبـاه  وبالتالـي  معهـا  والتقاطعـات  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أعمـال 
يف  منهـا  مفـر  ال  الـي  الديبلوماسـية  تداخـالت  مـع  الراشـد  املتـوازن  للتعامـل 

املواقـف.  مـن  كثـري 

سـنحاول  فإننـا  احلالـي،  عصرنـا  يف  هامـة  اإلداريـة  األمـور  كانـت  وملـا 
مصحوبـة  سـبيال  ذلـك  إىل  اسـتطعنا  مـا  مبسـط  بأسـلوب  املضامـني  عـرض 
علـى  يطلـق  أنـه  علـى  التنويـه  ينبغـي  كمـا  التوضيحيـة.  باألشـكال 
وسـنراوح  أيضـا،  املدنـي  اجملتمـع  مؤسسـات  مصطلـح  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 

احلاجـة. تقتضيـه  مـا  حسـب  املصطلحـني  اسـتخدام  يف 

"منظـور  بعنـوان  كان  الـذي  األول  للكتـاب  الثانيـة  الطبعـة  الكتـاب  ويعتـر 
الشـعبية"  الديبلوماسـية  مـع  وتداخلهـا  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  إدارة  جديـد يف 

والتعديـالت.  اإلضافـات  بعـض  مـع 

يف  للعاملـني  ونفعـا  فائـدة  فيـه  جيعـل  أن  وتعـإىل  سـبحانه  اهلل  مـن  آمـال 
احلكوميـة. غـري  واملؤسسـات  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  جمـال 
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معلومات أساسية 
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 غير الربحية
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      الباب األول: 
معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية

تعريف مؤسسات املجتمع املدني 
بـل  الرحبيـة  الشـركات  أو  املنظمـات  أو  املؤسسـات  عـن  الكثـري  ُكتـب  لقـد 
املؤسسـات  مـن  النـوع  هـذا  علـى  أجريـت  متعمقـة  وحبوثـا  متعـددة  علومـا  إن 
الزخـم  بهـذا  حتـظ  مل  الرحبيـة  غـري  املنظمـات  أو  املؤسسـات  أن  إال  الرحبيـة. 
أن  إال  الرحبيـة  هـو  اجلوهـر  يف  الفـرق  أن  صحيـح  العميقـة.  األحبـاث  مـن 
فـوارق  وجـود  مـع  النوعـني  بـني  عديـدة  مشـرتكة  ومسـاحات  أمـورا  هنـاك 
املؤسسـات  أو  املنظمـات  يف  الرحبيـة  ليـس  األسـاس  القصـد  أن  بسـبب  بينهمـا 
املفهـوم  هـذا  يتوفـر  ال  قـد  املؤسسـات  هـذه  مثـل  ففـي  الرحبيـة.  غـري 
القيـام  وهـو  معنويـا  بعـدا  الربـح  يأخـذ  ولكـن  واخلسـارة،  للربـح  احملسـوس 
اإلجتماعيـة  اخلدمـات  وتوفـري  أواإلنسـاني  أواالجتماعـي  الوطـين  بالواجـب 
املؤسسـات  بعـض  يف  كمـا  معقـول  بسـعر  أو  التكلفـة  بسـعر  أو  مقابـل  بـدون 

عالجيـة.  أو  صحيـة  خدمـات  تقـدم  الـي  الرحبيـة  غـري 

مـن  ألفـراد  الذاتيـة  املبـادرة  علـى  تقـوم  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  هـذه 
قدرتـه  حبسـب  كٌل  اجملتمـع  أبنـاء  مـن  املـادي  الدعـم  علـى  وتعتمـد  اجملتمـع 
التشـجيع  خـالل  مـن  الدولـة  تدعمهـا  أن  وميكـن  التخصصيـة.  أو  املاليـة 
توفـري  أو  وجـدت،  إن  الرسـوم  أو  الضرائـب  مـن  اإلعفـاء  أو  واإلعانـات  واحلمايـة 
هلـذه  الدخــل  مصـادر  تكـون  مـا  وعـادة  املؤسسـات.  هـذه  لقيـام  املناسـب  املـكان 

مـن: املؤسسـات 
<  الترعات الفردية الشعبية بشكل منتظم أو غري منتظم.

<  الترعات الي يقدمها األعضاء املؤسسني.
<  الترعات الي تقدمها املؤسسات اإلقتصادية والشركات.

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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<  املنح والترعات الي تقدمها املؤسسات والوزارات.
<  ترعات املتطوعني بوقتهم حسب التخصصات أو املهارات املطلوبة. 

< عائد اخلدمات الي تقدمها هذه املؤسسات )حسن الزاير، 2010(.

)املنظمـات(  املؤسسـات  تلـك  بأنهـا  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  تعريـف  وميكـن 
قبـل  مـن  تلبـى  ال  جمتمعيـة  احتياجـات  تلـي  للمجتمـع  خدمـة  تقـدم  الـي 
تقصـد  ال  مؤسسـات  وهـي  اخلـاص،  القطـاع  وال  )احلكومـي(  العـام  القطـاع 
تتبـع  ال  جمتمعيـة  مؤسسـات  فهـي  لذلـك  عملهـا.  مـن  الرحبيـة  حتقيـق 
ويصفهـا  بطبعـه(،  )الرحبـي  اخلـاص  القطـاع  تتبـع  وال  احلكومـي،  القطـاع 

املدنـي.  املجتمـع  مؤسسـات  أو  الثالـث  القطـاع  مؤسسـات  بأنهـا  البعـض 

صفـة  أصبحـت  احلكومـات  عـن  واالسـتقاللية  الرحبيـة  عـدم  مفهـوم  إن 
الالجئـني  لشـئون  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  تفـرض  املثـال  سـبيل  فعلـى  عامليـة، 
الدميقراطـي  )املعهـد  حكوميـة  غـري  منظمـة  إلنشـاء  الشـروط  مـن  جمموعـة 

منهـا:  )2006 الدوليـة،  للشـئون 
<  أال تتوخى الربح
<  أال تكون جتارية

<  أن تكون غري حكومية
<  مسجلة قانونيا

<  ملتزمة بالقيم واملمارسات اإلنسانية العاملية

ونعـين  القـدرة  منهـا  إضافيـة  شـروطا  تتطلـب  الدوليـة  الـوكاالت  وبعـض 
أليـة  للخضـوع  واالسـتعداد  املـوارد،  وتأمـني  عمـل  خطـة  وضـع  كيفيـة  هنـا: 

أعماهـا.  نتيجـة  مسـاءلة 
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الـذي يشـمل جممـوع  املجتمـع املدنـي  أن فكـرة ومصطلـح  للنظـر  الالفـت  ومـن 
كإحـدى  واإلسـالمي  العربـي  العـامل  يف  يتبلـور  بـدأ  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
السياسـية.  الرتكيبـة  وحتـى  بـل  اجملتمعيـة،  الرتكيبـة  يف  الرئيسـية  املكونـات 
واإلجتماعيـة  الشـعبية  احليـاة  يف  مهمـا  دورا  تلعـب  املؤسسـات  هـذه  وأخـذت 

الشـعبية. الدبلوماسـية  مسـتوى  علـى  وحتـى 

الرمسيـة،  غـري  املؤسسـات  جمموعـة  بأنـه:  املدنـي،  اجملتمـع  ويعـرف   
جمـال  يف  العاملـة  واملؤسسـات  السياسـية  األحـزاب  مـن  املكونـة  التطوعيـة، 
جمموعـة  ونشـر  تعزيـز  علـى  وتعمـل  الدميقراطـي،  والبنـاء  اإلنسـان  حقـوق 
)املركـز  اجملتتمـع  وتنميـة  تطويـر  إىل  تهـدف  الـي  واملبـادئ  القيـم  مـن 

.)2011 الفلسـطيين، 

خلفية املؤسسات غري الرحبية يف العامل اإلسالمي
متجـذرة  التطوعـي  أو  الرحبـي  غـري  العمـل  خلفيـة  إن  األمـر  حقيقـة  يف 
خاصـة.  واإلسـالمية  العربيـة  الثقافـة  ويف  عامـة  العامليـة  الثقافـات  يف 
كان  ذلـك  وكل  الضيـف  وإكـرام  احلـاج  وسـقاية  احملتـاج  فمسـاعدة 
تأصيلهـا  علـى  اإلسـالمي  الديـن  عمـل  وقـد  العربيـة،  الثقافـة  يف  متأصـال 
فضائـل  مـن  جعلهـا  إىل  كالـزكاة  اإلسـالم  أركان  مـن  ابتـداء  النفـوس  يف 
معـه  ممـن  يؤخـذ  املـال  مـن  جـزء  هـي  والـي  الـزكاة  بنـد  ففـي  األخـالق. 
الفقـراء  املثـال:  سـبيل  علـى  منهـم  اآلخريـن  وملسـاعدة  للمحتاجـني  لتعطـى 
اجملـال  يف  العمـل  أسـاس  هـي  الفقـراء  فمسـاعدة  الرقـاب.  ويف  السـبيل  وابـن 
اإلنسـاني  اجملـال  ذات  هـي  السـبيل  ابـن  ومسـاعدة  وجوهـره،  اإلجتماعـي 
واإلنسـاني.  احلقوقـي  اجملالـني:  لـب  مـن  هـي  الرقـاب  وعتـق  وجوهـره، 
َعَلـى  َتَعأوُنـوْا  َواَل  َوالتَّْقـَوى  اْلـرِّ  َعَلـى  }َوَتَعأوُنـوْا  وتعـاىل  سـبحانه  ويقـول 
هذيـن  علـى   [ الرسـول  أحاديـث  مـن  الكثـري  حثـت  وقـد  َواْلُعـْدَوان{.  اإِلْثـمِ 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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َحاَجـةِ  يِف  َكاَن  َمـنْ   ، ُمُه  ُيْسـلِ َواَل  َيْظِلُمـهُ  اَل  ِم،  امْلُْسـلِ َأُخـو  ُم  "امْلُْسـلِ اجملالـني 
ِبَهـا  َعْنـُه  اهلُل  َفـرََّج  ُكْرَبـًة  ُمْسـِلٍم  َعـْن  َفـرََّج  َوَمـنْ   ، َحاَجِتـهِ يِف  اهلُل  َكاَن  َأِخيـِه 
َيـْوَم  اهلُل  ُه  َسـرتَ ُمْسـِلٍم  َعَلـى  َسـرتَ  َوَمـْن  اْلِقَياَمـِة،  َيـْوِم  ُكـَرِب  ِمـْن  ُكْرَبـًة 
كان  مـا  العبـد  عـون  يف  »واهلل  ايضـا   [ ويقـول   ، اْلُبَخـاِريُّ  َرَواُه   " اْلِقَياَمـِة 
اهتمـام  مـدى  تبـني  الصـدد   هـذا  يف  كثـرية  وأحاديـث  أخيـه«  عـون  يف  العبـد 
مت  ثـم   . حظـا  األقـل  الشـرحية  وخصوصـا  اجملتمـع  فئـات  جبميـع  اإلسـالم 
اخلرييـة  األعمـال  هـذه  ملثـل  االسـالمي،  الفهـم  يف  املالـي،  التمويـل  تأصيـل 
يتـم  حيـث  اإلسـالمي.  اجملتمـع  ميـزات  أهـم  مـن  وهـو  اإلسـالمي  الوقـف  فـكان 
اخلـري  جمـاالت  إحـدى  علـى  للصـرف  غـريه  أو  كعقـار  معـني  عطـاء  وقـف 
والنفـع  اخلـري  جمـاالت  مـن  ذلـك  غـري  أو  األيتـام  أو  الطبابـة  أو  كالتعليـم 
مسـاحة  الوقـف  غطـى  ولقـد  بأكملهـا.  العامـة  احليـاة  تشـمل  والـي  العـام 
غطـى  إذ  والتعليميـة.  والصحيـة  والثقافيـة  اخلرييـة  األعمـال  مـن  جـدا  واسـعة 
ونفقـات  وكتـب  املدرسـني  رواتـب  وكذلـك  واملـدارس  املسـاجد  بنـاء  الوقـف 
املائيـة  القنـوات  إنشـاء  كذلـك  الوقـف  وغطـى  املكتبـات،  وإنشـاء  الطـالب 
إىل  الوقـف  ووصـل  املستشـفيات،  علـى  الصـرف  إىل  إضافـة  والسـقاية،  والـرتع 
علـى  الوقـف  يقـف  ومل  اهلدايـا.  ومنحهـا  العـروس  وتزيـني  العرسـان  مسـاعدة 
خمصصـة  منـازل  يف  وإنزاهلـم  واملسـافرين  الغربـاء  إطعـام  إىل  تعـداه  بـل  ذلـك 
متاعـه،  سـرق  أو  مالـه  فقـد  ممـن  السـبيل  أبنـاء  إىل  الوقـف  ووصـل  هلـم، 
العبيـد،  لتحريـر  ووقـف  املديونـني،  السـجناء  سـراح  إلطـالق  وقـف  وهنـاك 
الوقـف  وصـل  بـل  اليدويـة  واحلـرف  املهـن  السـجناء  تعليـم  إىل  الوقـف  ووصـل 

اجملتمـع. خدمـة  جمـاالت  مـن  ذلـك  غـري  إىل  وإيوائهـا،  احليوانـات  إىل 

علـى  تقـوم  رحبيـة  غـري  مؤسسـة  احلقيقـة  يف  هـي  الوقفيـة  والبنيـة 
مـن  األجـر  هـو  املقصـود  بـل  رحبـي  قصـد  بـدون  خمتلفـة  خدمـات  توفـري 
مـن  هبـة  أنـه  إذ  احلكومـة  عـن  منفصـل  شـئ  والوقـف  وتعـاىل.  سـبحانه  اهلل 
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مسـجل  أنـه  »أي  اجلميـع  لـدى  معـروف  أنـه  كمـا  اجملتمـع  يف  أشـخاص 
ملفهـوم  الكاملـة  الشـروط  عليـه  تنطبـق  وبالتالـي  النفعـي«  الغـرض  هلـذا 
بهـذا  اإلسـالمي  والوقـف  احلكومـي.  وغـري  الرحبـي  غـري  املؤسسـي  العمـل 
األجـل  طويـل  اسـتثمارا  توفـر  الـي  اإلقتصاديـة  اإلبداعـات  مـن  هـو  املفهـوم 
الفقـراء  ومسـاعدة  والصحـة  التعليـم  مـن  واسـعة  جمـاالت  يغطـي  للمجتمـع 
املسـتدامة  التنميـة  لفكـرة  مبكـر  تطبيـق  أول  بالتالـي  وهـو  ذلـك.  غـري  إىل 

العصـري.  مبفهومهـا 

الرحبـي  غـري  اخلـريي  العمـل  تطـور  فقـد  االسـالمي  الوقـف  إىل  إضافـة 
الرحبـي  غـري  العمـل  مؤسسـات  أبـرز  مـن  ولعـل  اإلسـالمية،  اجملتمعـات  يف 
الـي  اخلرييـة،  اجلمعيـات  هـي  وأقدمهـا  واإلسـالمية  العربيـة  اجملتمعـات  يف 
علـى  بـل  احمللـي،  املسـتوى  علـى  فقـط  ليـس  واالنتشـار  التوسـع  يف  بـدأت 
مطلـع  يف  التوسـع  هـذا  وبـرز  األطـراف.  املرتامـي  اإلسـالمي  العـامل  مسـتوى 
قدرتهـا  اثبـات  املؤسسـات  هـذه  واسـتطاعت  اآلن،  إىل  ومـازال  الثمانينيـات 
مسـتوى  علـى  واإلغاثيـة  اإلنسـانية  اخلدمـات  تقديـم  يف  املشـاركة  علـى 
األلـوف  واغاثـة  الالجئـني،  ماليـني  إغاثـة  يف  احلـال  هـو  كمـا  كبـري 
مفهـوم  يتوسـع  بـدأ  مـا  وسـرعان  الطبيعيـة.  الكـوارث  مـن  املتضرريـن  مـن 
كاملؤسسـات  اإلغاثيـة  األطـر  غـري  أخـرى  أطـر  إىل  االرحبيـة  غـري  املؤسسـات 

واحلقوقيـة.  والتعليميـة  الثقافيـة 

جـو  يف  وتزدهـر  تنمـو  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  فـإن  فيـه  شـك  ال  وممـا 
باحلقـوق.  املطالبـة  وحريـة  والفكـرة  الـرأي  عـن  التعبـري  حريـة  حيـث  احلريـة، 
األمـور  الختتلـط  حتـى  الـرأي  عـن  التعبـري  ضوابـط  توضيـح  مـن  هنـا  والبـد 
اإلسـالمي  املؤمتـر  منظمـة  يف  اإلسـالمي  الفقـه  جممـع  بـادر  فقـد  ببعضهـا. 
بشـأن   2009 عـام   2/19  176 رقـم  قـراره  يف  وتوصـل  األمـر  هـذا  مبناقشـة 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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القرارالتالـي: فـكان  وأحكامـه.  وضوابطـه،  الـرأي  عـن  التعبـري  حريـة 
سـيدنا  علـى  والسـالم  والصـالة  العاملـني  رب  هلل  احلمـد 
أمجعـني وصحبـه  آلـه  وعلـى  النبيـني  خـامت   حممـد 

منظمـة  عـن  املنبثـق  الدولـي  اإلسـالمي  الفقـه  جممـع  جملـس  إن 
يف  عشـــــــــــرة  التاسعـــــــــــة  دورتـــــــــــه  يف  املنعقـد  اإلســـــــــــالمي  املؤمتـــــــــــر 
مـن  املتحـــــــــــــــــــــدة(  العربيـــــــــــــــــــــة  اإلمـــــــــــارات  )دولـة  الشـــــــــــارقة  إمـــــــــــارة 
2009م. )إبريـل(  نيسـان   30-26 املوافـــــــــــق  1430هــ،  األوىل  مجـادى   5 إىل   1 

حريـة  موضـوع  خبصـوص  اجملمـع  إىل  الـواردة  البحـوث  علـى  اطالعـه  بعـد 
الـرأي:  عـن  التعبـري 

الـــي  املناقشـــات  إىل  اســـتماعه  وبعـــد  وأحكامهـــا،  ضوابطهـــا، 
حولـــه.  دارت 

قرر ما يأتي:

اإلنســــــــــــــــان  متتـــع  الـــرأي:  عـــن  التعبـــري  حبريـــة  املقصـــود  أواًل:  
يــــــــــــــــراه  مبـــا  اجلهــــــــــــــــر  يف  إرادتــــــــــــــــــــــــــه  بكامــــــــــــــــل 
ســـواء  وللمجتمـــع،  لـــه  النفـــــــــــــــــــــــــــــع  وحمققـــًا  صــــــــــــــــوابًا 
العامـــة. القضايـــــــــــــــــــــــــــــا  أو  اخلاصـــــــــــــــــــــــــــــة  بالشـــؤون   تعلـــق 

حـــق  الـــــــــــــــــــــــــــــرأي  عـــن  التعبــــــــــــــــــــــــــيـــر  ثانيًا: حريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الشـــرعية. الضوابـــط  إطـــار  يف  اإلســــالم  يف   مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

حريـــة  ملمارســـة  الشـــرعية  الضوابــــــــــــــــط  أهــــــــــــــــم  ثالثًا: مـــن 
الــــــــــــــــرأي: عـــن  التعبيــــــــــــــــر 

 أ( عدم اإلساءة للغري مبا ميس حياته أو عرضه أو مسعته أو مكانته األدبية 
كانت. وسيلة  بأي  ذلك  ونشر  والسخرية،  واالزدراء  االنتقاص   مثل 
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اهلوى. عن  والتجرد  والنزاهة  الصدق  ولزوم  املوضوعية   ب( 

وقيمه. اجملتمع  مصاحل  على  واحملافظة  باملسؤولية  اإللتزام    ج( 
د( أن تكون وسيلة التعبري عن الرأي مشروعة، فال جيوز التعبري عن الرأي 
احلياء  خدش  على  تنطوي  أو  مفسدة،  فيها  بوسيلة  صوابُا  كان  ولو 
املشروعة. غري  الوسيلة  ترر  ال  املشروعة  فالغاية  بالقيم،  املساس   أو 
تعاىل  اهلل  مرضاة  الرأي  عن  التعبري  من  الغاية  تكون  أن  هـ( 
العامة. أو  اخلاصة  املسلمني  مصاحل  من  مصلحة   وخدمة 
و( أن تؤخذ باالعتبار املآالت واآلثار الي قد تنجم عن التعبري عن الرأي، وذلك 
 مراعاة لقاعدة التوازن بني املصاحل واملفاسد، وما يغلب منها على اآلخر.
موثوقة  مصادر  إىل  مستندًا  عنه  املعّر  الرأي  يكون  أن  ز( 
َأيَُّها  )َيا  تعإىل:  بقوله  التزامًا  اإلشاعات  ترويج  يتجنب  وأن 
َقْوًما  ُتِصيُبوا  َأن  َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَبٍأ  َفاِسٌق  َجاءُكْم  ِإن  آَمُنوا  الَِّذيَن 
.)6 )احلجرات:  َناِدِمنَي(  َفَعْلُتْم  َما  َعَلى  َفُتْصِبُحوا  َهاَلٍة   جِبَ

تهجم  أي  الرأي  عن  التعبري  حرية  تتضمن  ال  أن  ح( 
مقدساته. أو  شرائعه  أو  شعائره  أو  الدين   على 
اإلخالل  إىل  الرأي  عن  التعبري  حرية  تؤدي  ال  أن  ط( 
املسلمني. بني  الفرقة  وإحداث  لألمة  العام   بالنظام 

ويوصي مبا يلي:

عن  التعبري  حرية  حلماية  الكافية  الضمانات  تأمني  أ( 
ِبَسّن  للمسؤولية  واملراعية  بالشريعة  املنضبطة  الرأي 
العادل. وبالقضاء  والتشريعات،  لذلك،  احلامية   القوانني 
أداة  الرأي  عن  التعبري  حرية  استخدام  ملنع  املتاحة  الوسائل  اختاذ  ب( 
املسلمني. بني  الفتنة  بث  أو  اإلسالمية،  واملقدسات  الثوابت  إىل   لإلساءة 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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من  الدولية  املواثيق  عليه  اشتملت  ما  تطبيق  على  العمل  ج( 
يف  االزدواجية  استبعاد  مع  ورموزها،  األديان  إىل  اإلساءة  ملنع  قيود 
األخرى. والقضايا  اإلسالمية  القضايا  مع  الدولي  اجملتمع   تعامل 

د( عمل الدول اإلسالمية إىل إصدار  تشريع دولي حيمي املشاعر واملقدسات 
الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية بها، والتشويه هلا، حتت 

ستار الفن أو حرية التعبري عن الرأي أو غريها.   

املقصد العام من مؤسسات املجتمع املدني
رحبيـة  غـري  مؤسسـات  رحبـي  غـري  لقصـد  تؤسـس  الـي  املؤسسـات  تعـد 
مـن  يزيـد  ومـا  أرباحـا  تـوزع  أال  ينبغـي  التعريـف  حسـب  املؤسسـات  وهـذه 
توزيـع  دون  التاليـة،  السـنة  إىل  يرحـل  املاليـة  السـنة  نهايـة  يف  لديهـا  فائـض 

كأربـاح. منـه  شـيئ 

قـدر  أكـر  حتقيـق  علـى  الرحبيـة  املؤسسـات  فيـه  تعمـل  الـذي  الوقـت  يف   
أكـر  حتقيـق  علـى  تعمـل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  فـإن  األربـاح،  مـن  ممكـن 
تتحـرك  األمـر  حقيقـة  ويف  اإلجيابـي.  االجتماعـي  واملـردود  األثـر  مـن  قـدر 
املسـاعدات  أو  التمويـل  علـى  لتحصـل  الرحبيـة  غـري  املدنـي  اجملتمـع  مؤسسـة 
أو  األمـوال  هلـذه  توصيـل  آليـة  بتصميـم  تقـوم  ثـم  املاحنـة،  اجلهـات  مـن 
اإلنسـاني  املقصـد  بذلـك  فتحقـق  اجملتمـع،  يف  هلـا  للمحتاجـني  املسـاعدات 
اجملـال  حسـب  مهنيـا  أو  قانونيـا  أو  إجتماعيـا  مقصـدا  كان  سـواء  عملهـا  مـن 
تعمـل  اخلـريي  العمـل  مؤسسـات  فـإن  وبالتالـي  املؤسسـة.  فيـه  تعمـل  الـذي 
احلكوميـة(.  غـري  للمؤسسـات  الثالثـة  األبعـاد   :1 )الشـكل  أبعـاد  ثالثـة  ضمـن 
علـى  واحملافظـة  بهـا  الثقـة  خـالل  مـن  األمانـة  بعـد  هـو:  األول  البعـد 
وتتشـكل  فيهـا.  تفريـط  دون  تسـتلمها  الـي  واملسـاعدات  والترعـات  التمويـل 
حمافظتهـا  وبقـدر  األمانـة،  بعـد  خـالل  مـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  مصداقيـة 
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االسـتفادة  عـن  تبتعـد  مـا  وبقـدر  احلـق  أوجـه  يف  وصرفهـا  الترعـات  علـى 
بهـا  اجلمهـور  ثقـة  وتـزداد  األمانـة  سـلم  يف  ترتقـي  مـا  بقـدر  الشـخصية 
فهـو:  الثانـي  البعـد  أمـا  لديهـا.  الترعـات  وحجـم  مردودهـا  ازديـاد  وبالتالـي 
معاجلـة  آليـات  وتنفيـذ  تصميـم  خـالل  مـن  وذلـك  بهـا  املتعلـق  املهـين  البعـد 
حصلـت  الـي  والعينيـة  النقديـة  الترعـات  أو  للمؤسسـة  املمنوحـة  اخلدمـات 
والشـرائح  للفئـات  للتسـليم  صاحلـة  لتصبـح  واملترعـني  املاحنـني  مـن  عليهـا 
إنهـاء  يف  متمثـال  اإلنسـاني  البعـد  فهـو:  الثالـث  البعـد  أمـا  منهـا.  املسـتفيدة 
آليـات  وتنفيـذ  تصميـم  خـالل  مـن  املعنيـني  إىل  اخلدمـة  بتوصيـل  املهمـة 
وسـرعة  املسـتهدفة،  والشـرائح  للفئـات  خدماتهـا  وتوصيـل  بهـا  املنـاط  العمـل 
حتقيـق  وبالتالـي  والتوزيـع،  التنفيـذ  وحياديـة  التوصيـل  ودقـة  التوصيـل، 
شـعور  عـن  ناهيـك  أجلـه.  مـن  أسسـت  الـذي  اخلـريي  أو  اإلنسـاني  اهلـدف 
للمحتاجـني  اخلدمـة  بتوصيـل  سـواء  النفسـي  باالرتيـاح  العاملـني  مجيـع 
اهلل  مـن  العمـل  قبـول  رجـاء  باالطمئنـان  الشـعور  أو  إنسـانية  كخدمـة  هلـا 

وتعـاىل.  سـبحانه 

الشكل 1: األبعاد الثالثة للمؤسسات غري احلكومية
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أنهـا  اليعـين  هـذا  فـإن  الربـح  التقصـد  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  وكـون 
أخـرى  مؤسسـة  كأي  هـي  بـل  فقـط،  املتطوعـني  خـالل  مـن  أعماهلـا  تنفـذ 
إن  بـل  جزئـي.  أو  كامـل  بـدوام  فيهـا  وعاملـني  موظفـني  تعـني  أن  ميكـن 
وأقسـام  إدارات  مـن:  إداريـة  تنظيميـة  هيـاكل  منهـا  الكبـرية  للمؤسسـات 
بهـا  املتعلقـة  الوظائـف  بـكل  تقـوم  البشـرية  للمـوارد  كإدارة  عمـل  ووحـدات 
مـا  إىل  وترقيـات  خدمـات  وإنهـاء  رواتـب  سـلم  وحتديـد  وتعيـني  مقابـالت  مـن 
لوائـح  هلـا  أن  كمـا  البشـرية.  املـوارد  يف  متخصصـة  وظائـف  مـن  هنالـك 
لضبـط  حكوميـة  رقابيـة  جلهـات  خيضـع  وأغلبهـا  عمـل،  وقانـون  داخليـة 

اإلجتماعيـة. الشـئون  كـوزارات  األمـوال  صـرف 

تصنيفات مؤسسات املجتمع املدني
ختصصهـا،  باختـالف  بعـض  عـن  بعضهـا  املدنـي  اجملتمـع  مؤسسـات  ختتلـف 
وطرائـق  اسـرتاتيجيتها  يف  ختتلـف  قـد  الواحـد  التخصـص  مؤسسـات  أن  كمـا 
غـري  املؤسسـات  فـإن  وبالتالـي  اجلغـرايف.  وموقعهـا  ظروفهـا  باختـالف  عملهـا 

مثـل: واجملـاالت  التخصصـات  مـن  واسـعا  طيفـا  تغطـي  الرحبيـة 
< اجملال اخلريي واإلغاثي بكافة أشكاله

< اجملال اإلجتماعي: كاألسرة والطفل واملرأة والشبـــــاب والطالب 
    والتعليم ومكافحة املخدرات واألندية.

< اجملال القانوني واحلقوقي: كحقوق العمال وحقوق املغرتبني 
    ومحاية الصحفيني وحرية التعبري عن الرأي.

< اجملال اإلنساني: كاملعتقلني واألسرى والالجئني وحماربة 
   الفقر.

< اجملال الصحي والبيئي: كمكافحة األمراض والتوعية،     
   واحملافظة على البيئة. 

< اجملال الثقايف والفكري والفين واألدبي: كنشر احلوار وتبادل 
   اآلراء، وتقارب األديان، والفنون، واملؤمترات.
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<  اجملال املهين: كالنقابات واالحتادات مبختلف ختصصاتها، 
   ورجال األعمال.

<  اجملال الديين: كمراكز )حتفيظ القرآن( والدعوة والوقف.
<  املراكز البحثية: كمراكز البحوث والدراسات السياسية 

    واإلسرتاتيجية والفكرية ومنتديات الفكر. 
< جمال املقاييس واملعايري: وهي املنظمات املختصة بوضع 
  املعايري واملقاييس أي وضع معايري وأسس ومقاييس املهن 

  املختلفة مثل منظمة اآليزو ومقاييس البيئة والبناء واإلدارة 
  وغري ذلك من املهن.

مهـم  دور  هلـا  ويكـون  تطـرأ  قـد  الـي  التخصصـات  مـن  ذلـك  غـري  وإىل 
ختصـص  لبلـورة  املتطوعـني  مـن  جمموعـة  فيتكاتـف  مـا  خدمـة  تقديـم  يف 
ونشـر  إطالقهـا  ثـم  ومـن  وختصصهـا.  عملهـا  وجمـال  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة 

اجلمهـور.  بـني  مقاصدهـا 

حسـب  أو  احلكومـات  مـع  عالقتهـا  حسـب  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  وتصنـف 
إىل: أسسـها  مـن 

 1-  مؤسسات غري رحبية دولية. 

 2-   مؤسسات غري رحبية حكومية.

 3-  مؤسسات غري رحبية وغري حكومية )مؤسسات اجملتمع املدني(. 
 4-  مؤسسات غري رحبية شبه حكومية وممكن أن نطلق عليها أيضا 

      مصطلح مؤسسات جمتمع مدني.

واليونيسـيف  األمحـر  كالصليـب  رحبيـة  غـري  دوليـة  مؤسسـات  فهنـاك 
تنشـئ  قـد  نفسـها  احلكومـات  أن  املتحـدة. كمـا  األمـم  مؤسسـات  مـن  والعديـد 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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يف  وخصوصـا  بلدهـا  يف  داخليـة  قضايـا  مـع  لتتعامـل  رحبيـة  غـري  مؤسسـات 
دوليـة  ليسـت  رحبيـة  غـري  مؤسسـات  وهنـاك  والثقـايف.  االجتماعـي  اجملـال 
مـن  أكثـر  الكتـاب  هـذا  يف  عليهـا  سـنركز  الـي  وهـي  حكوميـة  وليسـت 
عالقـة  تربطهـا  ال  مبعنـى  احلكوميـة  وغـري  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أي  غريهـا، 
غـري  املؤسسـات  هـذه  وتتواجـد  دوليـة.  حبكومـات  أو  حمليـة  حبكومـة  تأسيسـية 
الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  هـي:  األول  شـكلني:  علـى  احلكوميـة  وغـري  الرحبيـة 
وهـذه  فيجـني  وورلـد  الدوليـة  العفـو  منظمـة  مثـل  العامليـة  احلكوميـة  وغـري 
املؤسسـات  فهـي  الثانيـة  أمـا  العـامل،  دول  مـن  العديـد  يف  ومكاتبهـا  أفرعهـا  هلـا 
وهـذه  معـني  بلـد  يف  تنشـط  الـي  أي  احملليـة  احلكوميـة  وغـري  الرحبيـة  غـري 
إطـالق  ميكـن  كذلـك  املدنـي،  اجملتمـع  مؤسسـات  مصطلـح  عليهـا  نطلـق 
علمـا  احلكوميـة.  شـبه  ولكـن  احملليـة  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  علـى  املصطلـح 
هـذا  جنبـات  بـني  سـتطرح  الـي  اإلداري  العمـل  وتفاصيـل  اإلدارة  فنـون  بـأن 
تصنيفهـا  عـن  النظـر  بغـض  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  جلميـع  تصلـح  الكتـاب 

حكوميـة.      غـري  أو  حكوميـة  أو  دوليـة  كانـت  سـواء 

حجم قطاع املؤسسات غري الرحبية
على املستوى العاملي

األوىل  الزاويـة  زاويتـني.  مـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  قطـاع  إىل حجـم  ننظـر 
مـن  الثانيـة  والزاويـة  القطـاع،  هـذا  يف  وأعدادهـم  العاملـني  حجـم  حيـث  مـن 

القطـاع.  هـذا  يف  تضـخ  الـي  األمـوال  حجـم  حيـث 

غـري  املؤسسـات  يف  العاملـني  وعـدد  العمـل  حجـم  أن  للنظـر  الالفـت  ومـن 
إن  إذ  والعاملـي.  احمللـي  املسـتويني  علـى  وواضـح  مطـرد  بشـكل  ينمـو  الرحبيـة 
لـدى  سـواء  مضطـرد  ازديـاد  يف  املـال(  وحجـم  العاملـني،  )عـدد  اجلانبـني  كال 

الدوليـة. املؤسسـات  أو  احملليـة  املؤسسـات 
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املتحـدة  الواليـات  يف  القطـاع  هـذا  يف  العاملـني  فـإن  املثـال  سـبيل  فعلـى   
األمريكيـة يف عـام 2002 كان سـبعة ماليـني شـخص، ويف أملانيـا مليـون شـخص 
يف  العاملـني  عـدد  وأصبـح   .)2002 )كورتـين،  شـخص   800,000 فرنسـا  ويف 
مليـون   10.7 بــ  يقـدر   2010 عـام  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف  القطـاع  هـذا 
بنسـبة  موزعـني  املدنـي  اجملتمـع  دراسـات  مركـز  تقريـر  علـى  بنـاء  شـخص 
%13 يف املسـاعدة اإلجتماعيـة،  %15 يف التعليـم،  %57 يف اخلدمـات الصحيـة، 

اخلدمـات  %2 يف  والفنـون،  الثقافـة  %3 يف جمـال  املدنيـة،  اجلمعيـات  %7 يف 

هـذا  يف  العاملـني  عـدد  بلـغ   2016 عـام  ويف  املؤسسـة،2013(.  )مركـز  املهنيـة 
يف  املدنـي  اجملتمـع  دراسـات  مركـز  حسـب  مليـون   12 مـن  أكثـر  القطـاع 
األمريكيـة  الترعـات  السـنوي إلحصائيـات  التقريـر  جامعـة هوبكينـز1. وحسـب 
 316 يقـارب  مـا   2012 عـام  يف  بلـغ  القطـاع  هـذا  يف  الترعـات  حجـم  فـإن 
 257 البالـغ  ملصـر  احمللـي  االنتـاج  جممـل  مـن  أعلـى  )أي  أمريكـي  دوالر  مليـار 
مـن  ترعـات  دوالر  مليـار   223 منهـا  كان  العـام(،  ذاك  يف  تقريبـا  دوالر  مليـار 
مـن   32% وذهـب  شـركات،  مـن  ترعـات  تقريبـا  دوالر  مليـار  و19  أشـخاص 
تعليميـة. ملؤسسـات  منهـا   13% ذهـب  بينمـا  دينيـة  ملؤسسـات  الترعـات  هـذه 

كان   2008-2007 عـام  يف  فإنـه  الكنديـة  الرمسيـة  اإلحصـاءات  وحسـب 
ويشـكلون  رحبيـة  غـري  مؤسسـة   69,000 يف  يعملـون  مليـون شـخص   1.2 هنـاك 
مـن   76% نسـبته  مـا  النسـاء  وتشـكل  كنـدا،  يف  العاملـة  القـوى  مـن   7%

 ،)2013 البشـرية،  املـوارد  )جملـس  القطـاع  هـذا  يف  العاملـني  عـدد  إمجالـي 
دوالر  مليـار   9 مـن  أكثـر  الربيحيـة  غـري  املؤسسـات  إيـرادات  جممـل  وكان 
 2017 عـام  يف  مليـون   2,4 العاملـني  عـدد  بلـغ  بينمـا   ،2015 عـام  يف  كنـدي 
يعملـون يف 170,000 مؤسسـة غـري رحبيـة )حبسـب جامعـة بريتيـش كوملبيـا(2. 

1)https://grantspace.org/resources/knowledge-base/number-of-people-employed-in-the-
nonprofit-sector/

2) shorturl.at/ep138

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  عـدد  فـكان  جمتمعنـا  موقـع  وحسـب  أسـرتاليا  يف  أمـا 
املسـجل يف عـام 2010 هـو 600,000 مؤسسـة  واسـتطاع هـذا القطـاع أن يوظـف 
اجملتمعيـة،  اخلدمـات  يف   24.9% منهـا  كان   2007 عـام  يف  شـخصا   889919

%24.5 يف املنظمـات التعليميـة والبحثيـة وكان منهـا %41.4 وظائـف دائمـة و 

%34.3 كانـت وظائـف نصـف دوام و %24.3 وظائـف يف املناسـبات، كمـا دخـل 

2006 – 2007 مـا قيمتـه 76.6 مليـار دوالر اسـرتالي  علـى هـذا القطـاع يف عـام 
أي   9% اخلدمـات،  مـن  دخـل   30.5% حكوميـة،  هبـات   33% كالتالـي:  موزعـة 

.)Our Community, 2013( الترعـات   مـن  مليـار   7.2 يعـادل  مـا 

على املستوى العربي
للمنظمـات  العربيـة  الشـبكة  إحصائيـات  حسـب  فإنـه  العربـي  العـامل  يف  أمـا 
العربيـة  املؤسسـات  عـدد  فـإن   2002 عـام  الثانـي  السـنوي  التقريـر  يف  األهليـة 
وتقدمـت  مؤسسـة.   120,438 بلـغ  عربيـة  دولـة  عشـرة  مخـس  يف  الرحبيـة  غـري 
 30,000 بــ   املغـرب  تلتهـا  مؤسسـة،   57,959 مبجمـوع  غريهـا  علـى  اجلزائـر 
غـري  املؤسسـات  أعـداد   :2 )الشـكل  مؤسسـة   16,000 بــ  مصـر  ثـم  مؤسسـة 

 .)  2002 العربيـة  الـدول  يف  الرحبيـة 

العـامل  يف  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  عـدد  أن  إىل  التقديـرات  بعـض  وتذهـب 
توجـد  وال   .)2008 احلفيـظ،  عبـد  )عـالء  منظمـة   230,000 يبلـغ حنـو  العربـي 
الشـرق  فوربـس  أن  إال  املؤسسـات،  هلـذه  املالـي  احلجـم  تبـني  إحصائيـات 
ضمـن  العربـي  العـامل  يف  خرييـة  مجعيـة   61 رصـدت   2012 عـام   يف  األوسـط 
دوالر   300000 مـن  أكثـر  السـنوي  دخلهـا  يكـون  أن  )منهـا  معينـة  شـروط 
املؤسسـات،  هـذه  لـدى  الشـفافية  اختبـار  أجـل  مـن  كان  الرصـد  وهـذا  امريكـي( 
يف  اخلرييـة  للمؤسسـات  الشـفافية  مقيـاس   :3 الشـكل    ( املسـح  هـذا  وحسـب 
الواحـد  اخلرييـة  للجمعيـات  اإليـرادات  جممـوع  بلـغ   فقـد  العربـي:(  العـامل 
564.4 مليـون دوالر )Forbes, 2012(، وكانـت  والسـتون املشـاركة يف القائمـة 
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هـي  العربـي  العـامل  يف  للشـفافية  بالنسـبة  خرييـة  مجعيـات  عشـرة  أول 
املباشـرمن  العـون  مجعيـة  ثـم  الكويـت،  مـن  االجتماعـي  اإلصـالح  مجعيـة 
لرعايـة  اخلرييـة  اجلمعيـة  تليهـا  اإلمـارات،  مـن  الـر  دار  مجعيـة  ثـم  الكويـت، 
دبـي  فجمعيـة  اإلمـارات،  مـن  اخلـري  بيـت  مجعيـة  ثـم  السـعودية،  مـن  األيتـام 
الشـيخ  مجعيـة  ثـم  اإلمـارات،  مـن  وكالهمـا  الـزكاة  وصنـدوق  اخلرييـة 
بيـت  وأخـريا  السـعودية،  مـن  زمـزم  فجمعيـة  الكويـت،  مـن  النـوري  عبـداهلل 

أدنـاه. اجلـدول  يف  هـو  كمـا   لبنـان   مـن  واخلـريات  الـزكاة 

الشكل 2: أعداد املؤسسات غري الرحبية يف الدول العربية 2002
الثانـي،  السـنوي  التقريـر  األهليـة،  للمنظمـات  العربيـة  الشـبكة  املصـدر: 

2002 القاهـرة، 
اخلرييـة  اجلمعيـات  أو  للمؤسسـات  املطـرد  النمـو  هـذا  مـن  وبالرغـم 

أعداد المؤسسات غير الربحية  في الدول العربية 2002
العددالبلد

321البحريـــــــــــــــن
103الكــــــــــــــــــــويت
57,959اجلزائـــــــــــــــر
246الســـــــــــــــودان
30,000املغـــــــــــــــــــرب

600موريتـــــــــــــــانيا
890األردن

40عمـــــــــــــــان
10قطـــــــــــــــر
16,000مصـــــــــــــــر

113اإلمـــــــــــــــارات
7,560تونـــــــــــــــس

230الســـــــــــــــعودية
3,653لبـــــــــــــــنان

2,713اليمن

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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لعـل  كثـرية  معوقـات  تواجـه  أنهـا  إال  العربـي،  الوطـن  يف  احلكوميـة  غـري 
املقيـدة  بالقوانـني  نشـاطاتها  وتكبيـل  واجلهـل،  الفقـر  انتشـار  أهمهـا:  مـن 
لـه  تعرضـت  ومـا  والتمويـل،  الدخـل  مصـادر  وضعـف  واالنطـالق،  للحركـة 
عشـر  احلـادي  أحـداث  بعـد  إلغـاء  بـل  تكبيـل  مـن  اجلمعيـات  هـذه  مـن  بعـض 
منهـا  العديـد  إلغـاء  إىل  إضافـة   ،)2008 احلفيـظ،  عبـد  )عـالء  سـبتمر  مـن 

داخليـة.  سياسـية  ألسـباب  العربيـة  الـدول  بعـض  يف 

جهـات  إىل  حيتـاج  احلكومـي  غـري  املؤسسـي  العمـل  فـإن  فيـه  شـك  ال  وممـا 
والدخـول  وختصصاتهـا  املؤسسـات  هـذه  أعـداد  بإحصـاء  تعنـى  ختصصيـة 
معلومـات  مـن  يلـزم  مـا  كل  إىل  لديهـا  العاملـني  وأعـداد  إليهـا،  الـواردة 
املعلومـات  وتبـادل  التعـاون  أجـل  ومـن  براجمهـا،  تنفيـذ  يف  التعـاون  بغـرض 

والفاعليـة.  الكفـاءة  لزيـادة  بينهـا  فيمـا 

الشكل 3: مقياس الشفافية للمؤسسات اخلريية يف العامل العربي 
Forbes Middle East :املصدر
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مشاريع املساعدات الدولية
العلـم  لـدول  التنميـة  مصـادر  أهـم  مـن  الدوليـة  املسـاعدات  مشـاريع  تعـد 
يف  تصـب  مشـاريع  املاحنـة  اجلهـات  تتبنـى  حيـث  الناميـة  والـدول  الثالـث 
أو  األطفـال  رعايـة  أو  الـرتاث  أو  اإلجتماعيـة  أو  الثقافيـة  سـواء  التنميـة  أطـر 
املشـاريع  هـذه  قيمـة  إن  املشـاريع.  مـن  ذلـك  غـري  إىل  اإلغاثـة  مشـاريع  أو  املـرأة 
العلميـة  األسـس  علـى  معهـا  التعامـل  جيعـل  ممـا  الـدوالرات  مبليـارات  تقـدر 
الدوليـة  املسـاعدات  مشـاريع  إدارة  أن  كمـا  وامللحـة.  الضروريـة  األمـور  مـن 
تتطلـب  وأصبحـت  واحمللـي  العاملـي  املسـتويني  علـى  األهميـة  بالغـة  أضحـت 

والشـفافية. واملهنيـة  احلرفيـة  مـن  مزيـدا 

املناخ الدويل وسياق مشاريع املساعدات الدولية
أطرافـه  مـع  نتواصـل  صغـرية  كقريـة  حولنـا  مـن  العـامل  أصبـح  لقـد 
ومفهـوم  مبـدأ  انتشـار  اسـتدعى  ممـا  ثـوان  يف  األخبـار  ونتناقـل  بلحظـة 
النمـو  معـدل  وارتفـع  الـدول  بـني  اهلجـرة  معـدالت  زادت  فقـد  العوملـة. 
بـني  املـال  حركـة  وازدادت  وأنظمتهـا  العامليـة  التجـارة  وحتـررت  السـكاني 
سـبيل  علـى  منهـا  العوامـل  مـن  العديـد  ذلـك  علـى  وشـجع  والقـارات  الـدول 

: ل ملثـا ا
< تواصل وانفتاح األسواق

< تطور الصناعة املالية
< انتقال رؤوس األموال

< العوملة يف األسواق
< التنافس 

الـدول  غـري  مـن  الدوليـة  السـاحة  علـى  جـدد  العبـون  دخـل  ولقـد 
والشـركات  ختصصاتهـا،  مبختلـف  احلكوميـة  غـري  كاجلمعيـات  واحلكومـات 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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الدوليـة  املسـاعدات  برامـج  ومـا  الدوليـة.  واملنظمـات  واحلـركات  العمالقـة، 
خمتلفـة  دول  مـن  املسـاعدات  تقـدم  حيـث  العوملـة  هـذه  مثـل  عـن  صـورة  إال 
اهلـدف.  أو  القصـد  عـن  النظـر  بغـض  القـارات  خمتلـف  يف  أخـرى  دول  إىل 
اإلعالنـات  مـن  جمموعـة  ظـل  يف  الدوليـة  املسـاعدات  مشـاريع  تأتـي  كمـا 

مثـل: مـن  الدوليـة  واالتفاقـات 

< اإلعالن العاملي حلقوق االنسان
< إعالن فينا حلقوق االنسان

< إعالن مراكش 2001 للتغري املناخي
< إعالن روما 1991 للسالم والتعاون

< إعالن باريس 1856 إلحرتام القوانني البحرية 
لأللفيـة  الثمانيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  إعـالن  أبرزهـا  مـن  ولعـل   >
وقطعـوا  دولـة   )189( وتسـعة ومثانـون  مائـة   ،2000 عـام  اجتمعـت يف  حيـث 
التعليـم  وتوفـري  املدقـع،  والفقـر  احلرمـان  مـن  النـاس  لتحريـر  عهـدا 
املـرأة،  ومتكـني  اجلنسـني  بـني  املسـاواة  وتعزيـز  للجميـع،  االبتدائـي 
ومواجهـة  احلامـل،  األم  األطفـال، وحتسـني صحـة  وفيـات  معـدل  وتقليـل 
البيئـة،  اسـتدامة  وضمـان  األخـرى،  واألمـراض  واملالريـا  اإليـدز  مـرض 
إىل  العهـد  هـذا  وحتـول  التنميـة  أجـل  مـن  عامليـة  شـراكة  وتطويـر 

لأللفيـة.  الثمانيـة  اإلمنائيـة  األهـداف 

املساعدات الدولية حقائق وأرقام
تصنف برامج املساعدات الدولية إىل ثالثة أقسام رئيسية وهي:

1-  املساعدات الرمسية.

2-  املساعــدات اخلاصة.
3-  املساعــــدات األخرى. 
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 أوال: املساعدات الرمسية
وهذه املساعدات الرمسية تنقسم بدورها إىل نوعني رئيسيني هما:

الدولـة  مـن  أي   )Bilateral Aid( الثنائيـة  املسـاعدات  وهـي  األول  النـوع 
معينـة  جهـة  خـالل  مـن  أو  مباشـرة  سـواء  املعنيـة  الدولـة  إىل  املسـاعدة 
و   )CIDA( املثـال  سـبيل  علـى  اجلهـات  هـذه  ومـن  املاحنـة  الدولـة  حتددهـا 
برامـج  وتنفـذ  مباشـرة  املاحنـة  للـدول  تابعـة  مؤسسـات  وهـي   )USAID(
ديـون،  كإلغـاء  مباشـرة  مسـاعدات  شـكل  علـى  أو  معينـة.  لـدول  املسـاعدات 
اسـتثمارية  مشـاريع  أو  حكوميـة،  غـري  ملنظمـات  ومنـح  إداريـة،  تكاليـف  وإلغـاء 

ذلـك.  شـابه  ومـا 

تتعـاون  أي  األطـراف  املتعـددة  الدوليـة  املسـاعدات  وهـي  الثانـي  النـوع 
وهـي   )Multilateral Aid Financing( املسـاعدة  تقديـم  يف  دولـة  مـن  أكثـر 
جهـة  أو  دوليـة  هيئـة  خـالل  مـن  الـدول  مـن  جمموعـة  مـن  متـول  مشـاريع 

مثـل:  عليهـا  متفـق  معينـة 
 World Bank, Regional Banks (Inter American Development Bank,

 African Development Bank, Asian Development Bank, European

institutes-  Development Bank)-United Nations

   )Private Flows( ثانيا: املساعدات الدولية اخلاصة
حمـددة  ولغايـة  خـاص  حمـدد  هلـدف  مباشـرة  تذهـب  مسـاعدات  وهـي 
إضافـة  أو  احملليـة  املركزيـة  البنـوك  دعـم  أو  االستثماراملباشـر  مثـل  خاصـة 

مسـاعدتها. املطلـوب  الدولـة  لصـاحل  معينـة  تصديـر  ميـزات 
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ثالثا: مساعدات دولية أخرى
يف  مسـاعدات  وهـي  األطـراف  متعـددة  أو  الطابـع  ثنائيـة  كانـت  سـواء 

املثـال. سـبيل  علـى  العسـكري  كالدعـم  الـدول  بـني  خاصـة  جمـاالت 

 OECD منظمـة  هـو  الدوليـة  املسـاعدات  سـياق  يف  ذكـره  جيـدر  وممـا 
املتحـدة  والواليـات  األوربيـة  الـدول  1961 جمموعـة مـن  عـام  حيـث اجتمعـت يف 
أصبحـت  والـي   OECD واإلمنائـي  اإلقتصـادي  التعـاون  منظمـة  دول  وشـكلت 
احلـني.  ذلـك  منـذ  الدوليـة  املسـاعدات  تقديـم  يف  العامليـة  الرئيسـية  املنظمـة 
مـن  أكثـر  عددهـا  بلـغ  أن  إال  أخـرى  دول  املنظمـة  هـذه  إىل  تنضـم  وبـدأت 
هـذه  وضعـت   1970 عـام  ويف  اإلنتسـاب.  تاريـخ   :4 الشـكل  انظـر  دولـة،  عشـرين 
القومـي  الدخـل  إمجالـي  مـن   0.7% بنسـبة  التـرع  وهـو  هدفـا  لنفسـها  الـدول 
تنجـح  ومل  والناميـة.  الفقـرية  الـدول  ملسـاعدة  الـدول  هـذه  مـن  دولـة  لـكل 
يف  يسـاهم  اجلميـع  أن  إال  اهلـدف،  هـذا  حتقيـق  مـن  تقريبـا  دول  أربـع  سـوى 

الّدوليـة.  املسـعدات  برامـج  تقديـم 

االقتصـادي  التعـاون  منظمـة  دول  قدمـت  املثـال  سـبيل  علـى   2011 عـام  ويف 
وممـا  رمسـي  كدعـم  دوالر  مليـار   133.5 مـن  يقـارب  مـا   OECD واإلمنائـي 
وباخنفـاض  البـالد  هلـذه  القومـي  الدخـل  امجالـي  نسـبة  مـن   0.31% يعـادل 
 2012 عـام  يف  الـدول  هـذه  وقدمـت  األعلـى.  كان  الـذي   2010 عـام  عـن   2.7%

%0.29 مـن نسـبة  يعـادل  127 مليـار دوالر كدعـم رمسـي وممـا  يقـارب مـن  مـا 
وبلـغ   .2011 عـام  عـن   3.6% وباخنفـاض  البـالد  هلـذه  القومـي  الدخـل  امجالـي 

دوالر3.  مليـار   146.6  2017 عـام  اجملموعـة  قدمتـه  مـا  جممـوع 

3)https://www.oecd.org/development/development-aid-stable-in-2017-with-more-sent-to-
poorest-countries.htm
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حجـم  الشـكل5:  انظـر  املسـاعدة  مقـدار  حيـث  مـن  الـدول  وختتلـف 
حيـث  مـن  ختتلـف  كمـا   ،2011 لعـام  الدولـة  حسـب  الدوليـة  املسـاعدات 
الدخـل  إمجالـي  مـن   0.7% والبالغـة  للمسـاعدة  املقـررة  بالنسـبة  التزامهـا 
الوطـين.  لدخلهـا  بالنسـبة  املاحنـة  الـدول  ترتيـب   :6 الشـكل  انظـر  القومـي 
هـي  الدوليـة  املسـاعدات  علـى  صرفـا  الـدول  أكثـر  أن  جنـد  وباملقارنـة 
أملانيـا  تليهـا  تقريبـا،  دوالر  مليـار   30.74 مببلـغ  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
فرنسـا  ثـم  مليـار،   13.74 مببلـغ  بريطانيـا  ثـم  دوالر،  مليـار   14.53 مببلـغ 
هولنـدا  ثـم  دوالر،  مليـار   10.6 مببلـغ  اليابـان  ثـم  دوالر،  مليـار   12.99 مببلـغ 

السـويد. ثـم 

الوطـين  دخلهـا  إمجالـي  مـن  تدفعـه  ملـا  بالنسـبة  الـدول  مقارنـة  عنـد  أمـا   
حسـب الشـكل 6 فـإن السـويد تأتـي يف املقدمـة بنسـبة %1.02 متجـاوزة النسـبة 
 o.99% بنسـبة  لوكسـمبورغ  ثـم   ،1% بنسـبة  النرويـج  تليهـا  دوليـا،  املقـررة 
الواليـات  وتأتـي   .o.75% بنسـبة  هولنـدا  ثـم   0.86% بنسـبة  الدامنـارك  ثـم 
بالرغـم  القومـي  دخلهـا  مـن   0.2% بنسـبة  عشـر  التاسـع  الرتتيـب  يف  املتحـدة 

الصـرف. حجـم  يف  األوىل  أنهـا  مـن 

فـإن  الدوليـة  املشـاريع  هلـذه  النتائـج  وحتقيـق  األداء  نسـب  ومبراجعـة 
 34% وأن  تقدمـا،  حتقـق  مل  املشـاريع  هـذه  مـن   24% أن  تبـني  اإلحصـاءات 
معلومـات  تتوفـر  ال  منهـا   3% وأن   ،2015 حبلـول  النتائـج  حتقـق  لـن  منهـا 
وأن  األهـداف،  حتقـق  أن  تـكاد  أو  حققـت  فقـط  منهـا   6% وأن  عنهـا،  كافيـة 

.2015 حبلـول  نتائـج  حتقـق  ان  هلـا  متوقـع  منهـا   32%

املساعدات الدولية العربية
علـى  العربيـة  املسـاعدات  عـن  واضحـة  معلومـات  تتوافـر  ال  احلقيقـة  يف 
يقـول  السـبعينات  يف  القدميـة  املعلومـات  بعـض  ومـن  أنـه  إال  الدولـي  املسـتوى 
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هـاري إيليـس )Harry B. Ellis( يف صحيفـة )Christian Science Monitor( أن 
املتحـدة  بالواليـات  مقارنـة  اخلارجيـة  للمسـاعدات  عطـاء  املترعـني  أكثـر 
العربيـة  املسـاعدات  وتتعـدى  العربـي.  اخلليـج  دول  هـم  األوربيـة  والقـوى 
والتعـاون  التنميـة  منظمـة  حسـب  للترعـات  املطلوبـة  العليـا  احلـدود 
دخلهـا  مـن   5% منحـت  واإلمـارات  وقطـر  فالسـعودية    )OECD( االقتصـادي 
دولـة  أكثـر  بينمـا   ،1977 عـام  يف  دخلهـا  مـن   3% منحـت  والكويـت  القومـي، 

والسـويد.  هولنـدا  منهـا  الوقـت  ذاك  يف   0.78% منحـت 
تاريخ اإلنتساب

Joined yearCountry

1961France

1961Germany

1961Italy

1961Japan

1961Netherlands

1961Portugal

1961United Kingdom

1961United States

1962Norway

1963Denmark

1968Sweden

1968Switzerland

1973New Zealand

1975Finland

1985Ireland

1991Spain

1992Luxembourg

1999Greece

2010Korea
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الشكل 4: تاريخ اإلنتساب

الشكل 5: حجم املساعدات الدولية حسب الدولة 
لعام 2011 وعام 2017
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الشكل 6: ترتيب الدول املاحنة بالنسبة لدخلها الوطين 
لعام 2011 وعام 2017
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عربيـة  غـري  لـدول  ذهبـت  العربيـة  املسـاعدات  هـذه  نصـف  مـن  وأكثـر 
وكان   )Chase Manhattan Bank( دراسـة  حسـب   (60%) تعـادل  بنسـبة 

كاآلتـي: توزيعهـا 
- %34 افريقيا. 

- %16.7 آسيا. 

- %7.1 أمريكا الالتينية. 

-  % 1.8 جنوب أوربا. 
لعشـر  مسـهلة  قـروض  أو  طـوارئ  شـكل  علـى  املسـاعدات  هـذه  وكانـت 
أحـدث  ويف   .0.5% بفائـدة  أخـرى  سـنة   40 وملـدة  فوائـد  بـدون  سـنوات 
عـام  يف  دوالر  مليـون   215 يعـادل  مبـا  ترعـت  قـد  الكويـت  فـإن  اإلحصـاءات 
السـعودية  وترعـت  دوالر،  مليـون   412 يعـادل  مبـا  اإلمـارات  وترعـت   ،2010

دوالر.  مليـار   3.47 يعـادل  مبـا  العـام   بنفـس 

برامج ومشاريع املساعدات الدولية املتعددة األطراف
فيهـا  تتـرع  الـي  املسـاعدات  عـن  عبـارة  سـابقا  ذكرنـا  كمـا  وهـي 
وتقـوم  معينـة  جهـة  خـالل  مـن  ولكـن  معـني  لبلـد  الـدول  مـن  جمموعـة 
هنـا  ونركـز  املسـاعدة.  مشـروع  تنفيـذ  علـى  باإلشـراف  املعينـة  اجلهـة  هـذه 
 2011 عـام  ففـي  الدوليـة،  املسـاعدات  هـذه  حجـم  علـى  لنتعـرف  عليهـا  الضـوء 
إمجالـي  مـن   40% يعـادل  مـا  أي  دوالر،  مليـار   55 إىل  املسـاعدات  هـذه  وصلـت 
مـن  املشـاريع  هـذه  وتنفـذ  العـام.  نفـس  OECD يف  دول  مـن  املقدمـة  املسـاعدات 
اجلهـات  هـذه  أن  إىل  هنـا  اإلشـارة  وجتـدر  املعتمـدة،  الدوليـة  اجلهـات  خـالل 
أجـزاء  مـن  بعـض  تنفيـذ  يف  حكوميـة  غـري  مبؤسسـات  عـادة  تسـتعني  الدوليـة 
أسـباب  لعـدة  املسـاعدات  مـن  النمـط  هـذا  إىل  الـدول  وتلجـأ  املشـاريع.  هـذه 

: منهـا

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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< حتقيق الفاعلية والكفاءة حيث أن هذه اجلهات أكثر فاعلية  

   من اجلهات احلكومية.    
< البعد عن التحيز وجتنب االستقطاب السياسي.                                          
< وفرة املعرفة واخلرة ورأس املال لدى هذه اجلهات.                                                                    

< تكلفة أقل مما لو نفذته هذه الدول مباشرة.                                                                                                        

< حتقيق حضور عاملي للدول ونوع من الرتويج هلا عر جهات 

   دولية أخرى.                                                                                             
< تعاون أكثر قربا بني املنظمات مما جيعلها أسرع يف التنفيذ.

 < تعظيم املردود واألثر على أرض الواقع.    
            

أهم عوامل النجاح للمؤسسات غري الرحبية
كباقـي  العربـي  العـامل  يف  الرحبيـة  وغـري  احلكوميـة  غـر  املؤسسـات  إن 
نفـس  عليهـا  تنطبـق  األخـرى  الـدول  يف  الرحبيـة  وغـري  الرحبيـة  املؤسسـات 
أن  إال  والتقييـم.  والقيـادة  واملتابعـة  اإلدارة  حسـن  حيـث  مـن  النجـاح  شـروط 
مبختلـف  الشـعي  القطـاع  مـع  تعاملهـا  وبسـبب  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
اخلاصـة  والعوامـل  املبـادئ  مـن  جمموعـة  هنـاك  فـإن  والفئـات،  التخصصـات 
والتعامـل  بهـا  اإللتـزام  مت  مـا  إذا  واالسـتمرارية  النجـاح  علـى  تسـاعد  الـي  بهـا 

املقـام: هـذا  يف  منهـا  وخنـص  أساسـها،  علـى  اآلخريـن  مـع 

1- األمــــــــــــــانة
2- الشفــــــافية

3- السلمية واالستمرارية والثبات
4- املساواة يف التعامل
5- التجديد واإلبـــــداع
6- حسن التســــــــــــــويق
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العامل األول: األمــــــــــانة
ففـي  وجوهـره.  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  يف  العمـل  أصـل  األمانـة  تعـد 
بتوزيـع  املترعـون  يثـق  وباألمانـة  هلـا،  املالـي  الدعـم  توصيـل  يـم  األمانـة 
تـوزع  وباألمانـة  خدميـة،  أو  نقديـة  أو  عينيـة  كانـت  سـواء  الترعـات 
األمانـة  إن  هلـا.  احلقيقيـني  احملتاجـني  علـى  املنتجـات  أو  اخلدمـات  املؤسسـة 
فإنهـا  خـدش  مـا  إذا  للزجـاج  والصفـاء  كالنقـاء  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـة 

يـزول. ال  نتـوءا  سـتبقى 

العامل الثاني: الشفافية
العـام  الشـأن،  يف  أمـور،  وجـود  عـدم  مبـدأ  علـى  الشـفافية  مفهـوم  يقـوم 
للمسـاءلة  العموميـني  املوظفـني  إلخضـاع  وسـيلة  املواطن.وهـي  علـى  ختفـى 
والواجبـات  الوظيفـة  يف  الوضـوح  تعـين:  فهـي  وبهـذا  الفسـاد،  وحماربـة 
وأن  لـدوره،  املسـؤول  أداء  وسـبل  املعامـالت،  وسـري  والعينيـة،  املاليـة  واملصـادر 

 .)2011 الفلسـطيين،  )املركـز  اجلميـع  متنـاول  يف  املعلومـات  تكـون 

متطلبات الشفافية
املتطلبـات  مـن  جمموعـة  هنـاك  فـإن  أكلهـا  الشـفافية  تؤتـي  وحتـى 
ال  املثـال  سـبيل  فعلـى  منهـا  املرجـوة  النتائـج  الشـفافية  لتعطـي  الضروريـة 

: حلصـر ا
الشـفافية.  عمليـة  إطـالق  أسـاس  وهـي  واألداء  العمـل  علـى  الرقابـة   >

وللرقابـة  متطلباتهـا.  ولباقـي  للشـفافية  التأسـيس  ميكـن  ال  وبدونهـا 
التفصيـل  مـن  بعضـا  الحقـا  وسـياتي  بهـا  يعمـل  وقواعـد  تتبـع  أصـول 

الشـأن. هـذا  يف 

الالحقـة  اخلطـوة  وهـي  واجلـادة،  الفعالـة  واحملاسـبة  املسـاءلة   >

بـل  فحسـب،  ذلـك  وليـس  نتائجهـا.  علـى  واملرتتبـة  الرقابـة  لعمليـة 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية



39

املعنيـني  إىل  تصـل  عامـة  شـكوى  كنتيجـة  تأتـي  أن  ممكـن  املسـاءلة  إن 
اجلمهـور.   مـع  التواصـل  خـالل  مـن 

مـع  الشـفافية  بوابـة  وهـو  واملسـؤولني  املواطنـني  بـني  التواصـل   >

املواطنـني  بـني  املتبادلـة  اجلديـة  وملـس  الثقـة  زرع  وبوابـة  اجلمهـور، 
توصيـل  يف  اجلاديـن  املسـئولني  وبـني  الدعـم  تقديـم  يف  اجلاديـن 
مسـاع  بوابـة  وهـي  ممكـن،  وقـت  وبأسـرع  مسـتحقيه  إىل  الدعـم  هـذا 

للمؤسسـة. احلسـنة  األعمـال  علـى  الثنـاء  أو  وجـدت  إن  الشـكاوى 
للتواصـل  طبيعيـة  كنتيجـة  القـرار  صنـع  يف  املشـاركة  أو  التأثـري   >

العاملـني  مـع  للتواصـل  طبيعيـة  وكنتيجـة  املواطنـني،  مـع  والتواصـي 
اجلديـة. بعـني  األداء  علـى  التحسـينية  مالحظاتهـم  وأخـذ  أنفسـهم 

 
الذاهـب  املـال  تقليـل  أجـل  مـن  سـامي  هـدف  وهـو  الفسـاد  حماربـة   >

مواقعهـم  أو  الظـروف  بعـض  يسـتغلون  والذيـن  يسـتحقه  ال  ملـن 
أو  املـال  مـن  فيأخـذوا  احلكوميـة  واجلهـات  واألفـراد  املؤسسـات  إلبتـزاز 

بـل.  يسـتحقونه  ال  مـا  املسـاعدات 

للمسـاعدة  املانـح  املواطـن  سـواء  املواطـن  حقـوق  كامـل  احـرتام   >

وأخـذ  رأيـه  ومسـاع  معـه  والتواصـل  وتقديـره  احرتامـه  خـالل  مـن 
علـى  تطمئنـه  الـي  باملعلومـات  وتزويـده  اجلـد،  مبأخـذ  مالحظاتـه 
سـواء  أو  واخلدمـات.  لألمـوال  التوزيـع  وحسـن  املؤسسـة  يف  العمـل  سـري 
اإلنسـانية  الرتتيبـات  اختـاذ  خـالل  مـن  للمسـاعدة  املتلقـي  املواطـن 
تسـتغل  وأال  املسـاعدة،  تلقـي  عنـد  الوجـه  مـاء  حتفـظ  الـي  املناسـبة 
أو  للمؤسسـة  مـآرب  أي  لتحقيـق  احملتـاج  املواطـن  عنـد  العـوز  حالـة 

فيهـا.   للعاملـني 
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الشفافية وحرية تدفق املعلومات
ومشـاريعها  عملهـا  وطرائـق  املؤسسـة  عـن  املتوفـرة  املعلومـات  زادت  كلمـا 
اآلخريـن  مـع  تواصلـت  وكلمـا  لديهـا،  الشـفافية  زادت  كلمـا  وموازنتهـا 
بشـكل  املعلومـات  تدفـق  حـق  بضمـان  الشـفافية  ترتبـط  ولذلـك  بوضـوح. 
تدفـق  حريـة  ترتبـط  اإلنسـان  حلقـوق  الدوليـة  املعايـري  فضمـن  أساسـي. 
مـن  العديـد  وهنـاك  لإلنسـان،  األساسـية  احلريـات  مبفهـوم  املعلومـات 
املعلومـات.   تدفـق  حريـة  ضمنـت  الـي  الدوليـة  واالتفاقيـات  اإلعالنـات 

  :)2011 الفلسـطيين،  )املركـز 
أحـرارا  النـاس  مجيـع  يولـد   :1948 عـام  اإلنسـان  حلقـوق  العاملـي  اإلعـالن 

واحلقـوق. الكرامـة  يف  ومتسـاوون 

ويشـمل   ،1966 عـام  يف  الصـادر  والسياسـية  املدنيـة  للحقـوق  الدولـي  العهـد 
التمـاس  يف  وحريتـه  التعبـري  حريـة  حـق  إنسـان  )لـكل   19 املـادة  يف  هـذا 
دومنـا  اآلخريـن  إىل  ونقلهـا  وتلقيهـا  واألفـكار  املعلومـات  ضـروب  خمتلـف 
وبأيـة  فـين  قالـب  يف  أو  مطبـوع  أو  مكتـوب  شـكل  علـى  سـواء  للحـدود  اعتبـار 

خيتارهـا(. أخـرى  وسـيلة 

باحلاسـبة  املعـدة  الشـخصية  البيانـات  ملفـات  لتنظيـم  توجيهيـة  مبـادئ 
إدخاهلـا  الواجـب  الدنيـا  الضمانـات  فيهـا  بينـت   ،1990 عـام  ففـي  اإللكرتونيـة 
ينبغـي   ( والنزاهـة  املشـروعية  مبـدأ  منهـا  ونذكـر  الغايـة  هلـذه  التشـريعات  يف 
نزيهـة  غـري  بأسـاليب  جتهيزهـا  أو  باألشـخاص  املتعلقـة  املعلومـات  مجـع  عـدم 
األمـم  ميثـاق  ملقاصـد  خمالفـة  ألغـراض  اسـتخدامها  أو  مشـروعة  غـري  أو 

ومبادئـه(. املتحـدة 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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التقـدم  يقتضـي  االجتماعـي:  امليـدان  يف  واإلمنـاء  التقـدم  حـول  إعـالن 
خاصـة،  البشـرية،  باملـوارد  التـام  االنتفـاع  االجتماعـي  امليـدان  يف  واإلمنـاء 
بينـة  علـى  األفـراد  جعـل  بغيـة  والدوليـة  القوميـة  املعلومـات  نشـر  يلـي:  مـا 

بأسـره. اجملتمـع  علـى  تطـرأ  الـي  بالتغيـريات 

الشفافية واملساءلة املالية واإلدارية 
الشـفافية  أمـا  واملسـاءلة.  الشـفافية  جزئيتـني:  عـن  نتحـدث  وهنـا 
الرقابـة  وهـي  آنفـا  املذكـورة  متطلباتهـا  علـى  تلقائيـا  الشـفافية  فتنعكـس 
حقـوق  كامـل  واحـرتام  الفسـاد  وحماربـة  والتأثـري  والتواصـل  واملسـاءلة 
املاليـة  املسـاءلة  جانـب  تالمـس  مـا  أكثـر  الشـفافية  وتالمـس  املواطـن. 
ميكـن  وبالتالـي  العمـل.  عليهمـا  يقـوم  جانبـني  أهـم  باعتبارهمـا  واإلداريـة، 
املوثقـة  املعلومـات  توفـري  عمليـة  بأنهـا  املنحـى  هـذا  مـن  الشـفافية  تعريـف 
تتخذهـا  الـي  والسياسـات  والقـرارات  واإلجـراءات  بالنشـاطات  املتعلقـة  واآلنيـة 
للجهـات  وتوصيلهـا  إليهـا  الوصـول  حريـة  وضمـان  األهليـة  املؤسسـات 
عليهـا  االطـالع  أو  املعلومـات  باسـتالم  املعنيـة  اجلهـات  حصـر  وميكـن  املعنيـة. 

 : لـي لتا كا

الصحيحـة  املعلومـات  بتوفـري  التعهـد  خـالل  مـن  العـام  اجلمهـور   >

دائـرة  بتخصيـص  وذلـك  الدقـة،  مـن  مسـتوى  بأعلـى  العـام  للجمهـور 
لتوفـري  املهمـة  هـذه  بتنفيـذ  للقيـام  األقـل  علـى  شـخص  أو  وحـدة  أو 
تضمـن  الـي  اإلجـراءات  واختـاذ  باجلمهـور  املؤسسـة  اتصـال  قنـاة 
يضمـن  مبـا  املؤسسـة  بعمـل  تتعلـق  الـي  واملعلومـات  السـجالت  حفـظ 

املعلومـات.  دقـة 
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والتشـريعية  التنفيذيـة  املعنيـة  الرمسيـة  السـلطة  مؤسسـات   >

االسـتقاللية. مبـدأ  علـى  احلفـاظ  مـع  القانـون  وفـق  والقضائيـة، 

ال  ومبـا  التعاقـد  شـروط  وفـق  املؤسسـة  مـع  واملتعاقـدون  املاحنـون   >

القانـون.  مببـادئ  خيـل 

حتمـي  ضوابـط  بـدون  سـائبة  عمليـة  ليسـت  الشـفافية  فـإن  املقابـل  ويف 
سـرية  علـى  باحملافظـة  التعهـد  يتطلـب  ممـا  اخلاصـة،  الشـخصية  املعلومـات 
مل  مـا  واآلخريـن،  والعمـالء  املوظفـني  بشـؤون  املتعلقـة  الشـخصية  املعلومـات 
كشـف  القانـون  يتطلـب  أو  احلـق  هـذا  عـن  املعنيـون  األشـخاص  يتنـازل 

البيانـات.  هـذه 

املـوارد  حتمـي  ومعلنـة  مكتوبـة  إجـراءات  تبـين  تسـتدعي  هنـا  والشـفافية 
التوظيـف،  أسـس  فيهـا  مبـا  املهنيـة  غـري  املمارسـات  مـن  املؤسسـة  يف  البشـرية 
املسـتفيدين،  اختيـار  وآليـة  الرواتـب،  وسـلم  والرتقيـات  التدريـب،  التقييـم، 
إجـراءات  ووضـع  املهنيـة،  باملعايـري  التقيـد  تسـتدعي  كمـا  عالقاتهـا.  وشـبكة 
املاليـة  باملتطلبـات  والوفـاء  وآلياتهـا،  الداخلـي  والضبـط  احملاسـبية  القواعـد 
النشـر  وانتظـام  بدوريـة  االلتـزام  خـالل  مـن  وذلـك  التقاريـر  وخاصـة  كافـة 
ومسـتقل،  مؤهـل  حسـابات  مدقـق  ببيـان  مرفقـة  املدققـة  املاليـة  للتقاريـر 
وصرفهـا  إدارتهـا  وكيفيـة  التمويـل  مصـادر  التقاريـر  هـذه  تتضمـن  أن  علـى 

العالقـة. ذات  والقواعـد  القوانـني  وفـق  واسـتخدامها 

اسـتخدام  حـول  التقاريـر  لتقديـم  آليـات  وجـود  بهـا  فنعـين  املسـاءلة  أمـا 
يف  اإلخفـاق  عـن  املسـئولني  قبـل  مـن  املسـؤولية  وحتمـل  املؤسسـة  مـوارد 
مسـؤولية  حتمـل  السـياق  هـذا  يف  وتعـين  احملـدد.  األداء  أهـداف  حتقيـق 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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ضـرورة  يتطلـب  املسـاءلة  مبـدأ  إقـرار  عمليـة  إن  والتصرفـات.  االختيـارات 
جملـس  علـى  فـإن  وعليـه  واملسـاءلة،  الشـفافية  ملفهـوم  العليـا  اإلدارات  تبـين 

يلـي: مبـا  القيـام  التنفيذيـة(  اإلدارة  )أو  اإلدارة 

قبـل  مـن  واإلداريـة  املاليـة  العامـة  للمسـاءلة  االسـتعداد  يبـدو  أن   -1

الـي  الوثائـق  مضمـون  بتحسـني  التزامـه  يبـدي  وأن  العالقـة  ذات  األطـراف 
عـن  فيهـا  والعاملـني  للمؤسسـة  جـادة  مبسـاءلة  يسـمح  مبـا  نشـرها  يتـم 

وقراراتهـا. تصرفاتهـا  كافـة 

واإلداري  املالـي  بـاألداء  املتعلقـة  القضايـا  عـن  الكاملـة  املسـؤولية  حتمـل   -2

تقديـم  ومتطلبـات  منـاذج  تبـني  واضحـة  سياسـة  وضـع  خـالل  مـن  للمؤسسـة 
ذلـك. ومتابعـة  إعدادهـا  وأسـس  ودوريتهـا  التقاريـر 

واملمارسـات  السياسـات  يف  املؤثـرة  القـرارات  كافـة  بتوثيـق  االلتـزام   -3

وحماضـر  العامـة  اهليئـات  اجتماعـات  حماضـر  إعـداد  خـالل  مـن  وذلـك 
توثيـق  مـن  والتأكـد  وآمـن،  سـليم  بشـكل  بهـا  واالحتفـاظ  اإلدارة  جمالـس 
وتلـك  التنفيذيـة  املسـتويات  علـى  واملعامـالت  واألحـداث  القـرارات  كافـة 

اإلدارة. مبجالـس  املتعلقـة 

وفـق  وتطبيقـه  فعـال  داخلـي  وضبـط  رقابـة  نظـام  بإجيـاد  االلتـزام   -4

تتضمـن  حبيـث  احملاسـبية،  واملراجعـة  باإلجـراءات  اخلاصـة  املعايرياملهنيـة 
املالـي. الصـرف  أوجـه  كافـة  تشـمل  وقائيـة  إجـراءات 

واملسـاءلة  االسـتقامة  مبعايـري  الشـركاء  التـزام  االعتبـار  بعـني  األخـذ   -5

والتحالفـات. االئتالفـات  وتكويـن  والتعامـل  التدقيـق  عنـد 

اجلمهـور  شـكاوى  اسـتقبال  جتـاه  ومعلنـه  واضحـة  بسياسـة  االلتـزام   -6

ومعلنـة  واضحـة  اجـراءات  وإجيـاد  جبديـة،  فيهـا  والتحقـق  معهـا  والتعامـل 
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وآليـات  عليهـا  املواطنـني  وتشـجيع  الشـكاوى  اسـتقبال  بآليـات  يتعلـق  فيمـا 
يف  املؤسسـة  إليـه  توصلـت  مبـا  املواطنـني  علـى  والـرد  واملعاجلـة  التحقـق 

التحقـق. عمليـة 

مهـام  فيـه  تتضـارب  وضـع  وجـود  )أي  املصـاحل  تضـارب  عـن  اإلفصـاح   -7  
كأن  املدنـي(  اجملتمـع  منظمـات  يف  اخلاصـة  واملصـاحل  العامـة  الوظيفـة 
منفعـة  علـى  للحصـول  إمكانيـة  األهليـة  املؤسسـة  يف  املوظـف  لـدى  يكـون 
وعلـى  الوظيفـي  منصبـه  ملهـام  أدائـه  علـى  سـلي  بشـكل  تؤثـر  قـد  خاصـة 
قـرار  اختـاذ  يف  املشـاركة  أو  قـرار  اختـاذ  مـن  ميكنـه  وضـع  أو  صالحياتـه، 
جملـس  يلتـزم  ذلـك  ولتجنـب  لـه.  خاصـة  مبصـاحل  متأثـرًا  عـام  بشـأن 
اعتبـارات  أو  مصـاحل  أيـة  علـى  املؤسسـة  مصلحـة  بتغليـب  واملوظفـون  اإلدارة 
بـني  تضـارب  أي  حـدوث  دون  لتحـول  صارمـة  إجـراءات  باختـاذ  وذلـك  أخـرى 
موقـع  شـغلهم  أثنـاء  تنشـأ  قـد  شـخصية  مصـاحل  وأيـة  املؤسسـة  مصلحـة 
املوقـع  ذلـك  اسـتغالل  مـن  متكنهـم  قـرارات  اختـاذ  دون  حيـول  ممـا  مسـؤولية 
عائليـة  أو  حزبيـة  مصـاحل  ذلـك  يف  مبـا  شـخصية  مصلحـة  حتقيـق  أجـل  مـن 
اإلدارة  جملـس  أعضـاء  علـى  فـإن  عليـه  وبنـاء  أخـرى.  مؤسسـات  لصـاحل  أو 

يلـي: مـا  واملوظفـني 

لتحقيـق   الوظيفـي  موقعهـم  اسـتغالل  عـدم  علـى  احلـرص   >

ماديـة. مكاسـب  أو  حزبيـة  أو  عائليـة  أو  شـخصية  مصـاحل 

عمولـة  أو  منحـة  أو  مكافـأة  أو  هديـة  أيـة  قبـول  عـن  االمتنـاع   >
تسـهيالت  تقديـم  بغـرض  أشـخاص  أو  جهـات  مـن  بالواسـطة  أو  مباشـرة 
أو مكاسـب  أو حزبيـة  أو عائليـة  أو معلومـات لتحقيـق مصـاحل شـخصية 

ماديـة.
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الشـخصية  أو  املاليـة  املصـاحل  يف  تضـارب  وجـود  عـن  باإلفصـاح  االلتـزام   >

أثنـاء  بوجودهـا  الشـك  أو  نشـوئها،  عنـد  املصـاحل  تلـك  عالقـة  طبيعـة  وعـن 
نقـاش  عمليـة  أيـة  مـن  باالنسـحاب  وااللتـزام  قـرار  أيـة  اختـاذ  يف  عمليـة  أيـة 
مصلحـة  بـني  تضـارب  فيهـا  ينشـأ  قـد  أو  نشـأ  بقضيـة؛  تتعلـق  قـرار  اختـاذ  أو 
الفلسـطيين،  )املركـز  إداريـة  أو  ماليـة  شـخصية  مصـاحل  وأيـة  املؤسسـة 

 .)2011

العامل الثالث: السلمية واالستمرارية والثبات
هـي  وجودهـا  وجوهـر  نشـأتها  وأصـل  بطبيعتهـا  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  إن 
وهـي  تغطيتهـا.  الدولـة  تسـتطيع  ال  الـي  األجـزاء  تغطـي  خدميـة  مؤسسـات 
مؤسسـات  فهـي  لـذا  هلـا،  للمحتاجـني  إنسـانية  خدمـات  تقـدم  بطبيعتهـا 
املدنـي.  باجملتمـع  اآلن  يعـرف  بـات  فيمـا  تشـّكل  مدنـي  طابـع  ذات  سـلمية 
مدنيـة  مؤسسـات  هـي  الرحبيـة  وغـري  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  إن  إذا 
أمنـاط  مـن  منـط  أي  عـن  البعـد  كل  والتنفيذ‘تبتعـد  األداء  وسـلمية  املقصـد 

 . سـلمية لال ا

االسـتمرارية  تقتضـي  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  مصداقيـة  فـإن  املقابـل  ويف 
النجـاح  تقتضـي  العمـل  يف  االسـتمرارية  أن  فيـه  شـك  ال  وممـا  العمـل.  يف 
تتطلـب  كمـا  التنفيـذ.  يف  والنجـاح  التخطيـط  يف  والنجـاح  الفكـرة  يف 
شـابة  أجيـال  تأهيـل  وضـرورة  التصـرف  وحسـن  اإلدارة  حسـن  االسـتمرارية 

السـنني. مـّر  علـى  العمـل  يف  االسـتمرارية  لتؤّمـن 

التقلبـات  مـن  جمموعـة  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  تواجـه  أن  الطبيعـي  ومـن 
األوضـاع  اختـالف  أو  حينـا،  اإلقبـال  ضعـف  حيـث  مـن  أخـرى  مؤسسـة  كأي 
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أو  السياسـية،  واالضطرابـات  التقلبـات  أو  للمجتمـع،  واإلقتصاديـة  املعيشـية 
العاملـني  دور  يأتـي  وهنـا  التحديـات.  مـن  ذلـك  غـري  إىل  ومـا  القوانـني  تغـري 
والتغـريات  الظـروف  هـذه  ومواجهـة  التحمـل  خـالل  مـن  املؤسسـة؛  يف 
يف  االسـتمرارية  حتقيـق  وبالتالـي  الثبـات،  حتقيـق  أجـل  مـن  والتحديـات 
أوقـات  إن  العصيبـة.  مناألوقـات  بالرغـم  عاملـة  املؤسسـة  وإبقـاء  العمـل 
هـذه  جتـاوز  عمليـة  يسـهل  متميـز  وقيـادي  إداري  منـط  إىل  حتتـاج  التقلبـات 

أعماهلـا.     وتصفيـة  املؤسسـة  إنهـاء  مـن  بـدال  األوقـات 

العامل الرابع: املساواة يف التعامل
اجلوانـب  مـع  تتعامـل  املقصـد  مـن حيـث  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  ملـا كانـت 
ككائـن  اإلنسـان  مـع  التعامـل  يتطلـب  األمـر  هـذا  فـإن  عـام،  بشـكل  اإلنسـانية 
فيـه  وتؤثـر  والعواطـف،  املشـاعر  فيـه  تؤثـر  وتعـاىل  سـبحانه  اهلل  كرمـه  حـي 
مـن  والصـواب.  احلـق  عـن  البعيـدة  املمارسـات  وتسـيؤه  احلسـنة،  املعاملـة 
املاحنـة،  الفئـة  حتـى  أو  باخلدمـة،  املسـتهدفة  الفئـة  مـع  التعامـل  كان  هنـا 
عـرق  متييـز  دون  التعامـل  يف  املسـاواة  قمتهـا  وعلـى  املعاملـة  حسـن  يسـتوجب 

مـا.   توجـه  أو  فئـة  أو  جلهـة  االحنيـاز  أو  آخـر  علـى 

واملسـاواة تعـي املماثلـة؛ أي املماثلـة واملشـابهة يف القـدر والقيمـة 
واحلقـوق والواجبـات بغـرض منـع التميـز بني إنسـان وآخـر للحصول 
علـى حاجـة أو منفعـة أو ميـزة دون وجـه حـق. واملسـاواة ال تلغـي االعتبـار 
وحمـددة(  خاصـة  )مواضـع  يف  بهـم  خـاص  اعتبـار  هلـم  آلخريـن  أوالتقديـر 
وبهـذا  ذلـك.  غـري  إىل  اإلعاقـة،  وأصحـاب  والعلمـاء،  السـن،  ككبـار 
كذلـك  واملسـاواة  العدالـة.  حتقيـق  طـرق  مـن  وطريقـة  وسـيلة  فاملسـاواة 
التمـدن  طبيعـة  ومتليـه  السـوية،  النفـوس  وترتضيـه  الشـرع،  يقـره  مبـدأ 
يف  كاملسـاواة  التعامـل  أوجـه  مجيـع  تشـمل  واملسـاواة  اإلجتماعيـة.   واحليـاة 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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واملسـاواة  والتعيـني،  التوظيـف  يف  واملسـاواة  املقدمـة،  اخلدمـات  مـن  االنتفـاع 
ذلـك. وغـري  والتعامـل  االسـتقبال  يف 

العامل اخلامس: التجديد واإلبداع
ذوي  وعاملـني  كـوادر  توافـر  مـن  بـد  فـال  والتجديـد  اإلبـداع  يتحقـق  حتـى 
علـى  احلرقـة  هـو  اإلبـداع  فأصـل  عليـه.  واحلرقـة  العمـل  يف  وحرفيـة  همـة 
ألثـر  أو  الشـئ  هلـذا  والعـوز  باحلاجـة  شـعور  مـع  يتزامـن  مـا  شـيئ  إجنـاز 
التجديـد  وأصـل  يقولـون.  كمـا  االخـرتاع  أم  فاحلاجـة  احلسـنة.  آثـاره  مـن 
يف  رائـدة  املؤسسـة  تكـون  وأن  تطويـره  علـى  واحلـرص  العمـل  علـى  احلرقـة 
خـالل  مـن  تطويرهـم  ويتطلـب  العاملـني،  اختيـار  حسـن  يتطلـب  عملها.وهـذا 
والعمـل  التطـوع  لقطـاع  البشـرية  املـوارد  جملـس  فحسـب  والتدريـب.  التأهيـل 
إىل  حباجـة  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  موظفـي  فـإن  الكنـدي  الرحبـي  غـري 
إدارة  التسـويق،  القانونيـة،  املعرفـة  منهـا:  اجملـاالت  مـن  العديـد  يف  تأهيـل 
التخطيـط  املقرتحـات،  كتابـة  املاليـة،  املـوارد  تطويـر  املشـاريع،  إدارة  احلمـالت، 
البشـرية.  املـوارد  إدارة  العقـود،  إدارة  املاليـة،  والتقييـم،  املتابعـة  اإلسـرتاتيجي، 
ميزانيـة  متلـك  املؤسسـات  مـن   71% فـإن  أيضـا  الكنـدي  اجمللـس  وحسـب 
الكبـرية  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  مـن   95% وأن  موظفيهـا،  وتطويـر  لتدريـب 
 88% وأن  والتطويـر،  للتدريـب  ميزانيـة  ختصـص  موظـف(   100 مـن  )أكثـر 
ختصـص  موظـف(   99-11 )مـن  احلجـم  املتوسـطة  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  مـن 
مـن  )أقـل  الصغـرية  املؤسسـات  مـن   65% بينمـا  والتطويـر،  للتدريـب  ميزانيـة 

والتطويـر. للتدريـب  ميزانيـة  ختصـص  موظفـني(   10

العامل السادس: حسن التسويق
جديـد،  كمفهـوم  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـة  التسـويق  مفهـوم  هنـا  ونطـرح 
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أن  منـه  ظنـا  ذلـك  مـن  احليـاء  أو  باخلجـل  يشـعر  مـن  فهنـاك  مـا،  حـد  إىل 
ونطـرح  احليـاء.  خـدش  أو  االبتـذال  مـن  شـيئا  يعكـس  جوانبـه  مـن  بعضـا 
مبـدى  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  والرتويـج  التسـويق  حسـن  مفهـوم  هنـا 
جـذب  وبراعـة  باملؤسسـة،  اآلخـر    إقنـاع  علـى  القـدرة  بـه:  إذنقصـد  أوسـع   
عـن  اإلجيابيـة  الصـورة  نقـل  وحسـن  اخلدمـات،  توزيـع  وحسـن  املترعـني، 
وحسـن  الرتويـج،  علـى  والقـدرة  املعاملـة،  ولطـف  االسـتقبال  وحسـن  املؤسسـة، 
اخلـري. أهـل  مـن  الطلـب  وحسـن  عاطفيـة  وحجـج  عقلـي  مبنطـق  العـرض 

اإلجـراءات  مـن  جمموعـة  وجـود  يتطلـب  الشـمول  بهـذا  التسـويق  وحسـن   
 :)2002( العدلونـي  حممـد  يذكرهـا  كمـا  منهـا  واألنشـطة  واملعـارف 
وجـود  مـع  ومشـروعاتها،  املنظمـة  ألنشـطة  والرتوجييـة  التسـويقية  اخلطـط 
اخلارجيـة،  العالقـات  وتنشـيط  اإلنسـانية  العالقـات  لتكريـس  فعـال  برنامـج 
احتياجـات  علـى  والرتكيـز  املؤسسـية،  العالقـات  مـن  متينـة  شـبكة  ووجـود 
باآلخريـن،  مقارنـة  للجمهـور  اخلدمـات  أفضـل  وتقديـم  املسـتهدفة،  الفئـات 
املعرفـة  مـع  املسـتهدفني،  وسـائر  العمـالء  عـن  شـاملة  بيانـات  قاعـدة  ووجـود 
عـن  وافيـة  ومعرفـة  املنظمـة،  أنشـطة  علـى  واملؤثريـن  باملنافسـني  الشـاملة 
وترتيبهـا  اجلمهـور،  قطاعـات  ومعرفـة  ومتيزهـم،  خدماتهـم  ونوعيـة  طبيعـة 
أداء  علـى  املؤثـرة  واإلجتماعيـة  احلكوميـة  البيئـة  ومعرفـة  األهميـة،  حسـب 
املنظمـة.  مـن  املقدمـة  للخدمـات  اجلمهـور  تقبـل  مـدى  ومعرفـة  املنظمـة، 

معلومات أساسية عن املؤسسات غير الربحية
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الباب الثاني: 

إدارة املؤسسات
 غير الربحية
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الباب الثاني: 
إدارة املؤسسات غير الربحية

التخطيط للمؤسسات غري الرحبية
ضمـن  بكفـاءة  األفـراد  تشـغيل  يعـين  بسـاطة  بـكل  اإلدارة  مفهـوم  إن   
وقـت  بأقـل  املطلوبـة،  األهـداف  حتقيـق  أجـل  مـن  املتاحـة،  املاديـة  اإلمكانـات 
تتكـون  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  كانـت  وملـا  تكلفـة.   وأقـل  جهـد  وأقـل  ممكـن 
متوقعـة،  موازنـة  ضمـن  حمـددة،  بأنشـطة  يقومـون  األفـراد  مـن  جمموعـة  مـن 
هلـذه  إدارة  مـن  البـد  إذن  معـروف.  واحتيـاج  األرض  علـى  موجـود  واقـع  ويف 
املؤسسـة  مـن  املرجـوة  األهـداف  حتقيـق  ويتـم  اإلجنـاز  يتـم  حتـى  املكونـات 
ضمـن  الرئيسـية  اإلدارة  مبـادئ  تطبيـق  مـن  البـد  وحينهـا  الرحبيـة.  غـري 

وتقييـم.   ورقابـة  وتوجيـه  وتنظيـم  ختطيـط  مـن  املعروفـة  اإلدارة  جمـاالت 
التنفيـذ  لعمليـة  السـابق  املنظـم  التفكـري  بأنـه  بالتخطيـط:  ويقصـد 
طريـق  عـن  إليـه  للوصـول  للمؤسسـة  املسـتقبلي  الوضـع  حتديـد  إىل  ويهـدف 

عناصرهـا.  وحـددت  خطوطهـا  رمسـت  الـي  األعمـال  تنفيـذ 

مستويات التخطيط
للمؤسسـة،  العـام  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  وهـو  اإلسـرتاتيجيي:  التخطيـط 
املؤسسـات  يف  اجلزئيـة  العمـل  لوحـدات  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  ويشـمل 

سـنة.   15-3 مـن  تـرتاوح  ومدتـه  الكبـرية. 
)Strategic levels: corporate level – business unit level(

عـام(  )ملـدة  األرض  علـى  اإلسـرتاتيجية  إلسـقاط  التنفيذي/التشـغيلي: 
operation plan, Executive plan

التنفيذي التفصيلي: )على مستوى الوحدات( )سنة أو اقل( 
Action plan / work plan

إدارة املؤسسات غير الربحية
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اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات غري الرحبية
يف  اإلسـرتاتيجية  اإلدارة  هيـة  مـا  عـن  سـؤال  اخللـد  يف  يـدور  مـا  عـادة 
أن  املعـروف  مـن  العـام.  الشـأن  ذات  املدنيـة  واملنظمـات  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
والتوجـه  واهلـدف  القصـد  حـول  تـدور  الرحبيـة  املؤسسـات  يف  اإلسـرتاتيجية 
واملهمـة،  الرؤيـة  وحتديـد  املقصـود  إىل  الوصـول  وكيفيـة  سـنصل  أيـن  وإىل 
الثقافـة  وتعريـف  املسـري،  سـتضبط  الـي  احلاكمـة  السياسـات  تعريـف  ثـم 

القـرار. اختـاذ  وآليـات  واهليكليـة  للمؤسسـة  العامـة 

املسـتقبل  تبصـر  مـن  ظـل  يف  يتأتـى  اإلسـرتاتيجي  فالتخطيـط  وبالتالـي   
االعتبـار  بعـني  آخـذا  املقصـودة  الرؤيـة  حنـو  املسـتقبلي  املسـار  وحتسـس 
اإلدارة  أن  كمـا  املؤسسـة.  حـول  مـن  واخلارجيـة  الداخليـة  البيئـة  تفاعـالت 
اإلجيابـي  والتكيـف  والواقـع  للمحيـط  الدائمـة  املراقبـة  تتطلـب  اإلسـرتاتيجية 
املؤسسـة. لـدى  املعتمـدة  الرؤيـة  إهمـال  دون  املؤسسـة  بيئـة  يف  املتغـريات  مـع 
اإلسـرتاتيجية  مفهـوم  حـول  والتفسـريات  النظريـات  مـن  العديـد  ونشـأت 
والـي   )1990( بورتـر  ملايـكل  االسـرتاتيجي  التموضـع  نظريـة  منهـا  نذكـر 
نفـس  يف  العاملـة  املؤسسات/الشـركات  أوضـاع  فحـص  املؤسسـة  مـن  تقتضـي 
املؤسسـة  موضـع  وحتديـد  األخـرى  باملؤسسـات  املؤسسـة  ومقارنـة  جماهلـا، 
اجملـال.  نفـس  ويف  السـوق  يف  املوجـودة  األخـرى  للشـركات  بالنسـبة  التنافسـي 
للمحافظـة  وتطويرهـا  ملؤسسـتك  التنافسـية  امليـزات  علـى  التعـرف  ثـم  ومـن 

األخـرى.  الشـركات  بـني  اإلسـرتاتيجي  موضعـك  علـى 

أوكلـوا  قـد  العمـل  أصحـاب  أن  تعتـر  والـي  الوكالـة  نظريـة  وهنـاك 
العمـل.  الالزمـة إلدارة  القـرارات  املؤسسـة ويف اختـاذ  إدارة  التنفيذيـني يف  املـدراء 
مـع  تنسـجم  قـرارات  يتخـذون  املـدراء  مـادام  طيبـة  سـتبقى  العالقـة  وأن 
أصحـاب  مصلحـة  فيهـا  تفـرتق  الـي  اللحظـة  ويف  العمـل،  أصحـاب  مصـاحل 
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توافـق  الـي  القـرارات  سـيتخذون  املـدراء  فـإن  املـدراء  مصلحـة  عـن  العمـل 
اسـرتاتيجية  دفـع  أي  العمـل،  أصحـاب  مصـاحل  توافـق  ممـا  أكثـر  مصاحلهـم 
العمـل. اصحـاب  مصـاحل  علـى  مصاحلهـم  تغليـب  باجتـاه   املؤسسـة 

نـوع  عـن  عبـارة  هـو  السـوق  يف  التنافـس  أن  فتفـرتض  اللعبـة  نظريـة  أمـا 
اإلجـراءات  يتخـذ  املديـر  وأن  السـوق،  يف  ونظرياتهـا  املؤسسـة  بـني  الصـراع  مـن 
مـن  األربـاح  مـن  مزيـدا  لتحقيـق  املنافسـني  فعـل  وردة  سـلوك  علـى  تؤثـر  الـي 
اإلسـرتاتيجية  فـإن  وبالتالـي  لـه،  األفضـل  التنافسـية  اللعبـة  اختيـار  خـالل 

املتبنـاة. اللعبـة  حسـب  تتأثـر 

مـن  جمموعـة  هلـا  تشـكل  املؤسسـة  أن  تفـرتض  السـلوكية  والنظريـة 
اخلـالف  وأن  فيهـا،  واملؤثريـن  الشـأن  أصحـاب  تصـور  مـن  نابعـة  األهـداف 
يف  املـدراء  علـى  األمـر  يصعـب  ممـا  واملؤثريـن  املصلحـة  أصحـاب  بـني  متوقـع 
اإلسـرتاتيجية.     بلـورة  علـى  يؤثـر  ممـا  اجلميـع  ترضـي  الـي  القـرارات  اختـاذ 
متلـك  املؤسسـة  أن  فتفـرتض  املـوارد  قاعـدة  علـى  املعتمـدة  املقاربـة  أمـا 
غـري  أو  منهـا  احملسوسـة  سـواء  املناسـبة  واإلمكانـات  والقـدرات  املـوارد 
عندمـا  فقـط  تنافسـية  تعتـر  واإلمكانـات  املـوارد  هـذه  إن  احملسوسـة، 
تشـكيل  فـإن  وبالتالـي  للمؤسسـة،  قيمـة  وذات  وفريـدة  خصوصيـة  ذات  تكـون 
التـاي  واإلمكانـات  املـوارد  هـذه  ونـوع  حجـم  علـى  يعتمـد  اإلسـرتاتيجية 

املؤسسـة. متلكهـا 

سـيقلدون  السـوق  يف  املنافسـني  أن  فتعتـر  الدينامكيـة  القـدرات  نظريـة  أمـا 
يفـرض  ممـا  مماثلـة  وقـدرات  مـوارد  امتـالك  وحياولـوا  الناجحـة  املؤسسـة 
باسـتمرار  وقدراتهـا  وإمكاناتهـا  مواردهـا  تطويـر  ضـرورة  املؤسسـة  علـى 
املـوارد  هـذه  مـن  اجلديـد  امتـالك  يف  لآلخريـن  بالنسـبة  سـباقة  تكـون  وأن 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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واإلمكانـات  املـوارد  بتطويـر  تتأثـر  اإلسـرتاتيجية  فـإن  وبالتالـي  واإلمكانـات، 
لذلـك. تبعـا  وتتغـري 

لظـروف  تتعـرض  املؤسسـة  أن  مبعنـى  التكيـف  نظريـة  كذلـك  وظهـرت 
الـي  اجلديـدة  األوضـاع  حسـب  دائمـا  التكيـف  عليهـا  وأن  باسـتمرار  متغـرية 
وأسـلوبها  طرائقهـا  نفـس  علـى  جامـدة  املؤسسـة  تبقـى  وأال  السـوق،  يفرضهـا 
النظـر  وجهـة  مـن  أساسـا  تعـد  التكيـف  اسـرتاتيجية  فـإن  وبالتالـي  وفكرهـا، 
والفوضـى  التعقيـد  نظريـة  منهـا  تطـورت  أخـرى  نظريـات  وهنـاك  هـذه. 
علـى  تهيمـن  الـي  والفوضـى  االضطـراب  نتيجـة   )Complexity Theory(
املؤسسـات  هلـا  تتعـرض  الـي  واملفاجئـة  السـريعة  املتغـريات  بسـبب  السـوق 
األمـر  للغايـة  صعبـة  مواقـف  يف  املؤسسـات  فتضـع  الراهـن  الوقـت  يف  وبيئاتهـا 
يتبنـاه  مـا  وهـذا  سـبق.  فيمـا  ذكـر  عمـا  خمتلفـة  مقاربـة  يتطلـب  الـذي 
والتعقيـد.  واالضطـراب  الديناميكيـة  عاليـة  البيئـات  تصبـح  عندمـا  املؤلـف 
وسـرعة  ديناميكيـة  شـدة  مـع  تتناسـب  الـي  هـي  األفضـل  املقاربـة  أن  واعتـر 
اللعبـة  أو  التموضـع  نظريـة  فـإن  العاديـة  الديناميكيـة  حالـة  ففـي  التغيـري. 
علـى  كل  كان  سـواء  جيـدة  مقاربـات  تعتـر  واملـوارد  القـدرات  أو  الوكالـة  أو 
مقاربـة  فـإن  الشـدة  متوسـطة  الديناميكيـة  حالـة  يف  أمـا  منهـا،  مزيـج  أو  حـدة 
يف  ولكـن  الوضـع،  هـذا  ملثـل  مناسـبة  تعتـر  والتكيـف  الديناميكيـة  القـدرات 
أخـرى  مقاربـة  يتطلـب  األمـر  فـإن  واالضطـراب  الشـديدة  الديناميكـة  حالـة 

  .)Complexity Theory( التعقيـد  نظريـة  وهـي 

الرحبيـة.  املؤسسـات  حـول  كانـت  والنظريـات  التفسـريات  هـذه  كل  أن  إال 
وأنشـطة  ومهمـات  أفـراد  مـع  تتعامـل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أن  مـن  وبالرغـم 
والتطبيقـات  اإلداريـة  املفاهيـم  حيـث  مـن  كثـريا  تتقاطـع  أنهـا  أي  وميزانيـة 
املؤسسـتني  طبيعـة  بـني  الفـرق  مـن  نـوع  هنـاك  مـازال  أنـه  إال  اإلسـرتاتيجية، 
تشـكيل  أثنـاء  احلسـبان  يف  تؤخـذ  أن  جيـب  والـي  الرحبيـة  وغـري  الرحبيـة 

اإلسـرتاجتية.
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الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  علـى  القائمـني  بعـض  زال  فمـا  األمـر  حقيقـة  ويف 
اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  أو  التفكـري  وعـن  اإلدارة  فنـون  عـن  يبتعـدون 
للمؤسسـات  تصلـح  واألسـاليب  الفنـون  هـذه  بـأن  منهـم  اعتقـادا  ملؤسسـاتهم. 
والينفـع  صغـريا  يكـون  قـد  مؤسسـاتهم  حجـم  وأن  هلـم،  وليـس  الرحبيـة 
صغـري  العاملـني  عـدد  أن  أو  اإلداريـة،  واملهـارات  الرتتيبـات  هـذه  مثـل  معـه 
القائمـني  مـن  العديـد  أن  إىل  إضافـة  ويسـر.  بسـهولة  إدارتهـم  ميكـن  وبالتالـي 
حيققوهـا،  الـي  والنتائـج  أداءهـم  يقيمـون  ال  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  علـى 
وخصوصـا  للمؤسسـة،  إضافتهـا  متـت  الـي  القيمـة  ذات  امليـزات  أو  واملكاسـب 
مرجعيـة  جهـة  توجـد  ال  واإلسـالمية  العربيـة  الـدول  مـن  كثـري  يف  أنـه 

أداءهـم.  أوتقيـم  املؤسسـة  علـى  القائمـني  حتاسـب 

تعمـل  الـي  املؤسسـات  مـن  العديـد  هنـاك  أن  لوجدنـا  حولنـا  نظرنـا  مـا  وإذا 
بعـد  يومـا  يـزداد  بينهـا  والتنافـس  التخصـص  نفـس  ويف  الواحـد  البلـد  يف 
اإلمكانـات  ضعـف  شـكوى  املؤسسـات  هـذه  علـى  القائمـني  مـن  ونسـمع  يـوم. 
خدماتهـم  توصيـل  وضعـف  الكفـاءة  قلـة  مـن  يشـكو  والبعـض  املـوارد،  وقلـة 
مـن  يشـكو  وبعضهـم  العمـل،  يف  الرتابـة  مـن  يشـكو  والبعـض  لآلخريـن، 
خفُضـوا  قـد  املترعـني  أن  ويعتـر  التزيـد  وأنهـا  لديهـم  املـوارد  منـو  عـدم 
املؤسسـات  أن  يعتـر  والبعـض  املترعـني.  عنـد  اإلشـكال  وأن  ترعاتهـم  مـن 
املؤسسـات  أن  يـرى  والبعـض  املـوارد،  علـى  تهيمـن  بـدأت  الكبـرية  الرحبيـة  غـري 
وتتخطاهـم  مباشـرة  قطاعاتهـم  علـى  تدخـل  بـدأت  اإلقليميـة  الرحبيـة  غـري 
ويف  والشـكاوى.  اهلمـوم  مـن  ذلـك  آخـر  إىل  املنطقـة،  يف  وجودهـم  مـن  بالرغـم 
ضعـف  أو  اخلـرة  لقلـة  انعكاسـا  إال  واهلمـوم  الشـكاوى  هـذه  مـا  األمـر  حقيقـة 
التنفيـذي،  والتخطيـط  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  انعـدام  أحيانـا  أو  اإلدارة  يف 
الفكـرة  وتوصيـل  والتسـويق  اإلدارة  مهـارات  يف  الدرايـة  ضعـف  أو  اخلـرة  وقلـة 
املهنيـة  املتابعـة  وجـود  عـدم  مـع  األهـداف  وضـع  يف  وضعـف  الرؤيـة،  ووضـوح 

إدارة املؤسسات غير الربحية



55

واخنفـاض  أحيانـا  العاملـني  لـدى  الدافعيـة  قلـة  إىل  إضافـة  لألعمـال. 
عـدم  بسـبب  للعاملـني  األداء  مسـتوى  وتواضـع  والطمـوح،  اهلمـة  مسـتوى 
والـي  الركـود  مـن  حالـة  إىل  األمـور  فتـؤول  وتأهيلـه،  العامـل  الـكادر  تطويـر 

الذكـر.    السـابقة  واهلمـوم  املشـاكل  تولـد 

مهمـة   )Courtney, 2002( هدسـون  يراهـا  كمـا  اإلسـرتاتيجية  تبقـى  ولكـن 
بـني  إئتـالف  عـن  عبـارة  املؤسسـات  هـذه  ألن  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات 
تكامـل  إىل  حتتـاج  الـي  التطلعـات  يف  خمتلفـني  النـاس  مـن  جمموعـة 
اعتبـار  ميكـن  وبالتالـي  املنشـودة،  اإلسـرتاتيجية  يشـكل  التكامـل  هـذا  بينهـا، 
للتفاهـم  الشـأن  أصحـاب  مجـع  عمليـة  أنـه:  علـى  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط 

املؤسسـة.  مسـتقبل  حـول 

تقيـم  الـي  املعايـري  إحـدى  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  يكـون  أن  املتوقـع  ومـن 
تنفيـذ  عنـد  وخصوصـا  املسـتقبل  يف  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أساسـها  علـى 
املؤسسـة  امتـالك  أن  كمـا  والدولـي.  احمللـي  املسـتويني  علـى  الكبـرية  املشـاريع 
التقييـم  عنـد  املسـتقبل  يف  املهمـة  املعايـري  إحـدى  سـيكون  ختطيـط  لوحـدة 
املخططـون  ينتبـه  أن  البـد  ولكـن  الرحبيـة.  غـري  املؤسسـات  بـني  والتفضيـل 
اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  وطرائـق  آليـات  أن  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات 
ويف  عمرهـا  ويف  حجمهـا  يف  االختـالف  حسـب  ألخـرى  مؤسسـة  مـن  ختتلـف 
لكـوادر  امتالكهـا  ويف  بهـا،  احمليطـة  الظـروف  تعقيـد  درجـة  ويف  مقصدهـا 

التخطيطيـة.  القـدرات  لديهـم 

بـأن  علمـا  الواحـد.  البلـد  يف  حتـى  ذلـك  يف  ختتلـف  املؤسسـات  هـذه  إن  إذ 
إىل  للوصـول  الواقـع  مـن  تنطلـق  الـي  هـي  املالئمـة  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة 
حقيقيـة.  غـري  األهـداف  مـن  مبجموعـة  لتخـرج  الواقـع  تلـوي  الـي  ال  املأمـول 
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خيتـار  وبالتالـي  املؤسسـة  واقـع  يفهـم  أن  اإلسـرتاتيجيي  املخطـط  علـى  لـذا 
للمؤسسـة  اإلسـرتاتيجي  للتخطيـط  األفضـل  والنمـوذج  األنسـب  املقاربـة 

 . ملعنيـة ا

التخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسات غري الرحبية
التهيئـة  يتـم  حيـث  مراحـل.  عـدة  عـر  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  يتولـد 
يـرى  أن  حيـاول  الـذي  االسـرتاتيجي  التفكـري  خـالل  مـن  لـه  للتخطيـط 
حيـدد  أن  حيـاول  وبالتالـي  املسـتقبل  ويتنبـأ  ويقـرأ  واملتغـريات  األحـداث 
التحليـل  يأتـي  ثـم  للمؤسسـة.  )اإلسـرتاتيجي(  املسـتقبلي  املسـار  معـامل 
التعـرف  مبحاولـة  للمؤسسـة  الداخليـة  البيئـة  غـور  ليسـر  اإلسـرتاتيجي 
حملاولـة  بهـا  احمليطـة  اخلارجيـة  والبيئـة  فيهـا،  والضعـف  القـوة  نقـاط  علـى 
إىل  إضافـة  املتوقعـة،  واملعوقـات  والتهديـدات  املتاحـة  الفـرص  استشـعار 
وكيفيـة  والدميغـرايف  والسياسـي  واالجتماعـي  القانونـي  الوضـع  معرفـة 
ثـم  وجودهـا.  مـن  واملقصـد  ورؤيتهـا  املؤسسـة  علـى  املعطيـات  هـذه  تأثـري 
عـن  التعبـري  هـو  الـذي  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  مرحلـة  تأتـي  ذلـك  بعـد 
العامـة  واألهـداف  واملهمـة  الرؤيـة  حتـدد  خطـة  شـكل  يف  اإلسـرتاتيجي  الفكـر 
اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  مكونـات  مـن  ذلـك  غـري  إىل  والسياسـات  واملراحـل 

اإلسـرتاتيجي. التحليـل  نتائـج  االعتبـار  بعـني  آخـذا 

ذهنيـة  صـورة  يشـكل  أنـه  االسـرتاتيجي  التخطيـط  ميـزات  ومـن 
واآلليـات  إليهـا  الوصـول  املطلـوب  والغايـات  املراحـل  ويوضـح  للمسـتقبل، 
يف  والتكيـف  املنـاورة  علـى  القـدرة  القيـادة  إعطـاء  وبالتالـي  والسياسـات، 
معوقـات  أو  تهديـدات  أو  تتـاح  قـد  فـرص  مـن  جـادة  متغـريات  حـدوث  حـال 
يسـاعد  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  إن  آخـر  مبعنـى  املسـرية.  أثنـاء  تـرز  قـد 
وحتديـد  معرفـة  يف  يسـاعد  أنـه  كمـا  وحنكـة.  براعـة  التغيـري  إدارة  علـى 
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القـدرات  اكتسـاب  أجـل  مـن  املطلوبـة  واملعلوماتيـة  واملاليـة  البشـرية  املـوارد 
علـى  وللمحافظـة  املطلوبـة  النتائـج  لتحقيـق  امتالكهـا  املطلـوب  التنافسـية 

االقليميـة.  أو  احملليـة  سـواء  األخـرى  املؤسسـات  بـني  املؤسسـة  مكانـة 

منـوذج  أو  واحـدة  مقاربـة  توجـود  ال  فإنـه  الرحبيـة،  املؤسسـات  وكمـا 
وعلـى  كذلـك.  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  اإلسـرتاتيحي  للتخطيـط  حمـدد 
علـى  يكـون  أن  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  اإلسـرتاتيجي  بالتخطيـط  املعـين 
علـى  يكـون  أن  عليـه  كمـا  باملؤسسـة،  احمليطـة  والظـروف  بالبيئـة  كاف  وعـي 
وعـدد  احلجـم  حيـث  مـن  نفسـها  الداخليـة  املؤسسـة  بظـروف  كافيـة  درايـة 
حيـدد  أن  يسـتطيع  كـي  واجنازاتهـا  الزمـين  وعمرهـا  منهـا  واملقصـد  العاملـني 
الرحبيـة. غـري  للمؤسسـة  االسـرتاتيجية  اخلطـة  لتصميـم  املناسـبة  املقاربـة 

املقاربـات  ويف  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  يف  املـدارس  مـن  العديـد  هنـاك 
ذلـك  وكل  املركـب  إىل  البسـيط  مـن  وتتـدرج  اإلسـرتاتيجيات،  لتشـكيل 
تعمـل  الـي  البيئـة  وصعوبـة  تعقيـد  ومـدى  املؤسسـة  حجـم  علـى  يعتمـد 
مراعاتهـا  ينبغـي  معينـة  خصوصيـة  مؤسسـة  لـكل  أن  فيـه  شـك  ال  وممـا  بهـا. 
عمليـة  هـو:  اإلسـرتاتيجي  فالتخطيـط  واحـد.  منـوذج  اعتمـاد  مت  ولـو  حتـى 
مالئمـة،  اسـرتاتيجية  خطـة  تشـكيل  وبالتالـي  وواقعهـا  للمؤسسـة  عميـق  فهـم 
مقاسـه  شـخص  فلـكل  مـا،  لشـخص  ثوبـا  يفصـل  الـذي  متامـا  اخليـاط  كمـا 
املالئمـة  اخلطـة  يقـدم  أن  االسـرتاتيجي  املخطـط  وعلـى  اآلخـر.  عـن  املختلـف 
يف  األمـور  وجعـل  وللتسـهيل  أفضـل.  حـال  إىل  حاهلـا  مـن  لتنقلهـا  للمؤسسـة 
الكتـاب  هـذا  يف  فقـط  )مقاربتـني(  منوذجـني  سـأقرتح  للمعنيـني  اليـد  متنـاول 
أكثـر  سـأفصل  ولكـن  الرحبيـة،  غـري  للمؤسسـات  اإلسـرتاتيجي  للتخطيـط 
التخطيـط  مسـتوى  يلـي  الـذي  للمسـتوى  التخطيـط  يف  القادمـة  الفقـرات  يف 

اإلسـرتاتيجيي.
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النموذج األول »املقاربة األوىل«: النموذج املبسط للتخطيط 
       اإلسرتاتيجي 

املبتدئـة،  للمؤسسـات  أو  الصغـرية  للمؤسسـات  يصلـح  النمـوذج  وهـذا 
اسـرتاتيجية  خطـة  لتشـكيل  التعقيـد  عـن  بعيـدا  بسـيطا  منوذجـا  وسـنجعله 
كمـا  النتائـج.  وواضحـة  اخلطـوات  سـهلة  تكـون  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـة 
وال  مشـغولة  بأنهـا  تشـعر  الـي  الصغـرية  للمؤسسـات  النمـوذج  هـذا  يصلـح 
هلـا  تشـكل  أن  وتريـد  حمرتفـة  اسـرتاتيجية  مقاربـات  لتطبيـق  وقتـا  جتـد 
 Kriemadis & Theakou،( هلـا  بدايـة  تكـون  معقولـة  اسـرتاتيجية  خطـة 
مراجعتـه  تتـم  أن  علـى  األوىل  للسـنة  النمـوذج  هـذا  يصلـح  وبالتالـي   .)2007

هـذا  ويشـمل  العليـا.  اإلدارة  قبـل  مـن  النمـوذج  هـذا  وينفـذ  الثانيـة.  السـنة  يف 
التخطيـط  منـوذج   :7 )الشـكل  الشـكل  حسـب  التاليـة  اخلطـوات  النمـوذج 

الصغـرية(: للمؤسسـات  االسـرتاتيجي 

ومـا  املؤسسـة  إنشـاء  مـن  املقصـد  بتحديـد  النمـوذج  هـذا  يبـدأ   -1

املؤسسـة  وجـود  لسـبب  وصـف  مبعنـى؛  بالتحديـد.  مهمتهـا  هـي 
قـد  إنشـائها  مـن  املقصـد  بـأن  )علمـا  حتقيقـه  تريـد  الـذي  ومقصدهـا 
املهمـة،  أو  املقصـد  كتابـة  مـن  هنـا  بـد  وال  الزمـن(.  مـرور  مـع  يتطـور 
منضبـط  بشـكل  ووصفهـا  حتديدهـا  ليتـم  بدقـة  حوهلـا  والتحـاور 
سـتكون  حيـث  واضـح  بشـكل  كتابتهـا  يتـم  ثـم  املعنيـني.  مـن  وبإمجـاع 

اإلسـرتاتيجية. اخلطـة  وضـع  يف  لالنطـالق  أساسـا 

وحتديدهـا  املؤسسـة  أهـداف  اختيـار  وهـي  الثانيـة  اخلطـوة  وتأتـي   -2

الـي  )املقصـد(  املهمـة  اجنـاز  ريـد  مـا  إذا  إليهـا  الوصـول  جيـب  والـي 
أهـداف  بوضـع  ننصـح  وهنـا  األوىل.  اخلطـوة  يف  عليهـا  االتفـاق  مت 
إلجنـاز  حتقيقـه  املؤسسـة/املنظمة  تريـد  الـذي  مـا  تصـف  عامـة 
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وتكـون  املؤسسـة.  تواجـه  الـي  األساسـية  القضايـا  حتديـد  مـع  مهمتهـا، 
األهـداف  هـي  لتكـون  اخلطـوة  هـذه  يف  عـام  بشـكل  األهـداف  صياغـة 

للمؤسسـة.  العامـة  اإلسـرتاتيجية 

تنفيذهـا  ينبغـي  حمـددة  اسـرتاتيجيات  أو  مقاربـات  حتديـد   -3

السـابقة.  اخلطـوة  يف  صياغتـه  مت  اسـرتاتيجي  هـدف  لـكل  للوصـول 
فحـص  مـع  متناسـقة  )املقاربـات(  اإلسـرتاتيجيات  هـذه  تكـون  أن  علـى 
قـد  املثـال  سـبيل  فعلـى  للمؤسسـة.   واخلارجيـة  الداخليـة  البيئـة 
يف  باملؤسسـة  وتعريـف  تسـويق  )مقاربـة(  اسـرتاتيجية  املؤسسـة  تتخـذ 
أو  الترعـات،  جللـب  التجـار  وسـط  يف  التوغـل  اسـرتاتيجية  أو  البلـد، 
بعـض  مـع  التصـادم  عـدم  أو  املنافسـني  مـع  التصـادم  عـدم  اسـرتاتيجية 
حمتـاج  كل  مـع  التواصـل  فتـح  اسـرتاتيجية  أو  البدايـة،  يف  اجلهـات 
لفئـة  اخلدمـة  ختصيـص  اسـرتاتيجية  أو  شـروط،  وضـع  دون  للخدمـة 

اخل. اجملتمـع...  مـن  معينـة  شـرحية  أو  معينـة 

الشكل 7: منوذج التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية
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لألهـداف  تفصيليـة  عمـل  خطـة  وهـي  التنفيذيـة  اخلطـة  وضـع   -4

لـكل  حمـددة  تنفيذيـة  أهـداف  تفصيـل  يتـم  وهنـا  العامـة.  اإلسـرتاتيجية 
معينـة.  إلسـرتاتيجية  أو  الثانيـة  باخلطـوة  وضعـه  مت  عـام  اسـرتاتيجي  هـدف 
وتنفيذهـا  حتقيقهـا  ينبغـي  الـي  والفعاليـات  األنشـطة  األهـداف  هـذه  وتشـكل 
وبالتالـي  األوىل  اخلطـوة  يف  عليهـا  املتفـق  املهمـة  لتحقيـق  األرض  علـى 
األهـداف  هـذه  تكـون  أن  ينبغـي  وهنـا  املؤسسـة.  إنشـاء  مـن  املقصـد  حتقيـق 
ومقيسـة  للتطبيـق  وقابلـة  حمـدد  وقـت  وضمـن  ومعقولـة  ومفهمومـة  حمـددة 
بتنفيـذ  املعنيـني  الشخص/األشـخاص  أو  اجلهـة  حتديـد  يتـم  وأن   ،)SMART(
التقييـم  عمليـة  تسـهل  حتـى  وذلـك  نشـاط.  وكل  تنفيـذي  هـدف  كل 
تنفيذهـا  مهمـة  تسـهيل  ذلـك  وقبـل  احملاسـبة.  عمليـة  وتسـهل  بعـد،  فيمـا 

للمؤسسـة.    اإلسـرتاتيجية  لألهـداف  للوصـول 

حتديـث  يف  منهـا  الراجعـة  التغذيـة  واسـتخدام  والتقييـم  املتابعـة   -5

باإلمـكان  وهـل  األهـداف  حتقيـق  مـدى  املخطـط  يراجـع  وبالتالـي  اخلطـة. 
أفعـال  ردود  ومـا  معهـا،  التعامـل  وكيفيـة  تواجههـا  الـي  واملعوقـات  حتقيقهـا 
إمكانيـة  وبالتالـي  باملؤسسـة.  املعنيـني  فعـل  ورد  اخلدمـات  هلـم  تقـدم  مـن 
اإلسـرتاتيجية.    األهـداف  بعـض  يف  التعديـل  أو  العمـل  خطـة  يف  التعديـل 

معقولـة  بدايـة  يشـكل  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  مـن  النمـوذج  هـذا 
نـواة  يشـكل  كمـا  احلجـم،  صغـرية  املؤسسـات  أو  اجلديـدة  للمؤسسـات 
فقـط  ليـس  املسـتقبل.  يف  عليهـا  التطويـر  ليتـم  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة 
إىل  للوصـول  أيضـا  واآلليـات  املقاربـة  يف  التطويـر  ولكـن  احملتـوى  يف  التطويـر 

احرتافـا. أكثـر  منـوذج 
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النموذج الثاني )املقاربة الثانية(: التخطيط اإلسرتاتيجي التحليلي
االسـرتاتيجي  التخطيـط  الثانـي:  النمـوذج  )الشـكل8:  النمـوذج  هـذا  يشـكل 
التاليـة،  السـنوات  يف  اسـتخدامه  ويتـم  السـابق  للنمـوذج  تطـورا  التحليلـي( 
احتكاكهـم  ويـزداد  العمـل  يف  معرفتهـم  وتـزداد  العاملـني  خـرة  تـزداد  أن  بعـد 
يف  العمـق  مـدى  يف  بعضهـا  عـن  املؤسسـات  ختتلـف  وقـد  بالواقـع.  ودرايتهـم 
واإلمكانـات  القـدرات  باختـالف  النمـوذج  هـذا  يف  املقرتحـة  اخلطـوات  تنفيـذ 
النمـوذج  هـذا  ويتكـون  االسـرتاتيجي.  التخطيـط  علـى  القائمـني  واحـرتاف 

التاليـة: اخلطـوات  مـن 

واخلارجيـة  الداخليـة  للبيئـة  اسـرتاتيجي  حتليـل  تنفيـذ   -1

عوامـل  حتليـل  أي   ،)SWOT( سـوات  بتحليـل  يعـرف  مبـا  للمؤسسـة 
)التهديـدات(  والتحديـات  الفـرص  وحتديـد  الداخليـة  والضعـف  القـوة 
خطـة  ليـس  سـوات  حتليـل  أن  هنـا  املالحظـة  وجيـب  اخلارجيـة. 
اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  أدوات  مـن  أداة  ولكنـه  ذاتـه  حبـد  اسـرتاتيجية 
إن  إذ  للمؤسسـة.  واخلارجيـة  الداخليـة  البيئـة  حتليـل  يف  تسـتخدم 
تطيقـه  ال  مـا  االسـرتاتيجي  التحليـل  يف  األداة  هـذه  حيمـل  البعـض 
وهـذا  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  هـي  وكأنهـا  التحليـل  نتائـج  فيعتـر 
أيضـا  وهـذا  ضروريـة  غـري  أنهـا  البعـض  يعـد  وقـد  كبـري.  خطـأ 
يوضـع  أن  واألصـل  األداة.  هـذه  تقدمهـا  مفيـدة  نتائـج  مـن  حرمـان 
حتـدد  اسـرتاتيجي  حتليـل  كأداة  الصحيـح  مبكانـه  سـوات  حتليـل 
اخلارجيـة،  والتهديـدات  والفـرص  الداخليـة  والضعـف  القـوة  نقـاط 

الحقـة. خطـوة  يف  معاجلتهـا  ليتـم 

حتليـل  نتائـج  معاجلـة  فيهـا  ويتـم  الثانيـة  اخلطـوة  تأتـي  ثـم   -2

والتهديـدات  بالفـرص  والقـوة  الضعـف  نقـاط  مقابلـة  حيـث  مـن  سـوات 
اإلسـرتاتيجية  األهـداف  حتديـد  يتـم  اخلطـوة  هـذه  ومـن  اخلارجيـة. 
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اخلطـة  يف  معهـا  التعامـل  ينبغـي  الـي  األساسـية  والقضايـا 
للمؤسسـة.  اإلسـرتاتيجية 

اسـرتاتيجي  حتليـل  عمـل  يتـم  وفيهـا  الثالثـة  اخلطـوة  وتأتـي   -3

القضايـا  وأولويـات  اإلسـرتاتيجية  األهـداف  أولويـات  لتحديـد 
السـابقة.   اخلطـوة  يف  حتديديهـا  مت  الـي  األساسـية 

البعـض  يفضـل  )قـد  والقيـم  واملهمـة  الرؤيـة  حتديـث  أو  اجـرتاح   -4

املسـتقبلي  الوضـع  أو  احلالـة  هـي  والرؤيـة  البدايـة(.  مـن  الرؤيـة  وضـع 
الوظائـف  هـي  واملهمـة  املسـتقبل،  يف  فيـه  نفسـها  املؤسسـة  تـرى  الـذي 
سـتصل  فإنهـا  املؤسسـة  بهـا  قامـت  إذا  الـي  األعمـال  أو  الواجبـات  أو 
املثـل  جمموعـة  هـي  والقيـم  املؤسسـة.   إنشـاء  مـن  مقصدهـا  إىل 
اخلارجيـة  تعامالتهـا  ويف  داخليـا  املؤسسـة  بهـا  تلتـزم  الـي  واملبـادئ 

اآلخريـن. مـع 

األهـداف  لتطبيـق  األساسـية  )االسـرتاتيجيات(  الرامـج  تصميـم   -5

اخلطـوة  مـن  الناجتـة  األساسـية  القضايـا  ولتحقيـق  اإلسـرتاتيجية 
السـابقة.  

مبعنـى  مراحـل(  علـى  )تقسـيمها  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  مرحلـة   -6

مـن  سـواء  مرحلـة؛  كل  يف  تنفيـذه  املطلـوب  ومـا  العمـل  مراحـل  وضـع 
الزمنيـة  الفـرتة  حتديـد  ويتـم  األولويـات  أو  اإلسـرتاتيجية  األهـداف 

مرحلـة.  لـكل 

التشـغيلية  اخلطـة  أو  التنفيذيـة  اخلطـة  أو  العمـل  خطـة  وضـع   -7

علـى  التشـغيلية  اخلطـة  وتشـمل  الحقـا(.  فيهـا  التفصيـل  )وسـيتم 
الزمنيـة  واملـدد  عنهـا  املنبثقـة  واألنشـط  التشـغيلية  األهـداف  حتديـد 
واملسـئوليات  املطلوبـة  واملـوارد  سـتنفذها  الـي  واجلهـة  هلـا  املطلوبـة 
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اإلسـرتاتيجية. تنفيـذ  أجـل  مـن 

8- وضع السياسات والضوابط الي حتدد أطر العمل وأسسه.

ومرتبـة  منظمـة  بطريقـة  مجيعـا  الوثائـق  تلـك  كل  مجـع   -9

للمؤسسـة. اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  لتشـكل  وممنهجـة 

الشكل 8: النموذج الثاني : التخطيط االسرتاتيجي التحليلي
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إىل  سـنوات  ثـالث  مـن  تكـون  أن  فينبغـي  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  مـدة  أمـا 
نظـرا  سـنوات  ثـالث  تكـون  أن  األفضـل  ومـن  تقديـر،  أقصـى  علـى  مخسـة 
والعامليـة  احلاليـة  العربيـة  اجملتمعـات  تعيشـها  الـي  العاليـة  للديناميكيـة 
مـن  أقـل  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  مـدة  تكـون  أن  املمكـن  ومـن  عـام.  بشـكل 
النمـوذج  هـذا  ويصلـح  واملعقـدة.  املضطربـة  الظـروف  حالـة  يف  ذلـك 
باالسـتعانة  فينصـح  الكبـرية  املؤسسـات  أمـا  فـوق.  فمـا  املتوسـطة  للمؤسسـات 
وذلـك  اإلسـرتاتيجية  اخلطـط  تصميـم  يف  واالستشـاريني  باملتخصصـني 
الرحبيـة. غـري  للمؤسسـة  مالئمـة  واألكثـر  األفضـل  علـى  احلصـول  لضمـان 

املستوى الثاني: ما دون التخطيط اإلسرتاتيجي
التخطيـط  يليـه  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  فـإن  التسلسـل،  حسـب 
اخلطـط  تليـه  ثـم  التنفيذيـة.  اخلطـة  عنـه  ينتـج  الـذي  التنفيـذي 
التنفيذيـة  اخلطـة  فـإن  املؤسسـة  حجـم  وحسـب  للوحـدات،  التشـغيلية 
املؤسسـات  أمـا  احلجـم،  صغـرية  للمؤسسـات  التشـغيلية  اخلطـة  هـي  سـتكون 
والوحـدات.  األقسـام  مسـتوى  علـى  تشـغيلية  خطـة  هنـاك  فيكـون  الكبـرية 

)Business Plan(  أوال: خطة العمل
اخلطـة  فـوق  آخـر  مسـتوى  الكتـاب  هـذا  يف  أقـدم  فإنـين  األمـر  حقيقـة  يف 
العمـل  خطـة  سنسـميه  مـا  وهـو  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  مـن  وأقـل  التنفيذيـة 

)Business Plan(، حسـب الشـكل 9 )الشـكل  9: التسلسـل التخطيطـي (.
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الشكل 9: التسلسل التخطيطي

تعريفها
مـا  يبـني  التخطيـط  مـن  مركـب   )Business Plan( العمـل  خطـة  تعـد 
لـه  خطـط  شـيئ  وكل  يكـون.  أن  جيـب  وكيـف  سـيكون،  ومـاذا  عملنـا،  هـو 
العمـل  وخطـة  بـه.  لنلتـزم  األرض  علـى  العمـل  مـن  مكمـال  جـزءا  سـيكون 
مـن  أجـزاء  علـى  العمـل(  خطـة  مكونـات   :7 )الشـكل  مكوناتهـا  يف  حتتـوي 
وعلـى  اإلسـرتاتيجي،  والتحليـل  واملهمـة  كالرؤيـة  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة 
علـى  وحتتـوي  هلـا،  تلخيـص  أو  التشـغيلية  اخلطـة  مـن  الرئيسـي  اجلـزء 
التسـويقية.  واجلـدوى  املاليـة  اجلـدوى  وحتديـدا  اجلـدوى  دراسـة  مـن  جـزء 

الشكل 10: مكونات خطة العمل
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ذات   )Business Plan( العمـل  خطـة  تعتـر  النوعيـة  الرتكيبـة  وبهـذه 
يف  سـنرى  كمـا  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  كبـرية  فائـدة  تقـدم  فريـدة  ميـزة 
الفـرق   :11 )الشـكل  غريهـا  عـن  العمـل  خطـة  ومتتـاز  القادمـة.   الصفحـات 
يف  موجهـة  بأنهـا  العمـل(  وخطـة  والتنفيذيـة  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  بـني 
كمـا  التشـغيلية،  القيـادة  أو  التنفيذيـة  للقيـادة  أو  حمـددة  جلهـة  العـادة 
آليـات  مـع  املؤسسـة  تقدمـه  الـذي  املنتـج  أو  اخلدمـة  طبيعـة  حتـدد  أنهـا 
الوصـول  كيفيـة  تبيـان  مـع  تنفيـذي  مبلخـص  مصحوبـة  اخلدمـة.  تقديـم 
نفـس  ويف  منهـا.  املشـتقة  أو  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  يف  املذكـورة  األهـداف  إىل 
وآليـات  للمخاطـر  حتليـال  تقـدم  أنهـا  كمـا  ماليـة،  انعكاسـات  تعطـي  الوقـت 

املخاطـر.  شـدة  مـن  التخفيـف 

الشكل 11: الفرق بني اخلطة اإلسرتاتيجية والتنفيذية وخطة العمل 

الفرق بين الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية وخطة العمل

الخطة اإلستراتيجيةخطة العملالخطة التنفيذية

وتربطها  األنشطة  بني  تنسق 
األهداف  لتحقيق  تزامنيا 
عن  تفصيل  وفيها  املطلوبة 

الوقت لكل نشاط

حتدد طبيعة اخلدمة 
أو املنتج - التفاصيل 

التنفيذية - 
االنعكاسات املالية 

- وحتليل املخاطر

- حتدد أولويات املؤسسة 
 - حتدد االجتاه واألهداف

ومتى  املنفذين  قبل  من  حتدد 
واملسارات  التنفيذ  يكون 

احلرجة والبدائل واملراحل

آلية تقديم اخلدمة
الوصول  -وكيفية 
إىل األهداف املشتقة 

من اإلسرتاتيجية -

لتوجه  العامة  الطريق  خارطة 
عن  وجتيب  األمام  إىل  املؤسسة 
واألهداف  والقيم  واملهمة  الرؤية 
واحملاور  واالجتهات  والسياسات 

واحلوكمة.

للمدراء التنفيذين وطواقمهم
حمددة  جلهة  موجهة 
التنفيذية  للقيادة  أو 

والتشغيلية

والوسطى  العليا  للقيادات  موجهة 
وروحها للجميع

إدارة املؤسسات غير الربحية
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الغرض منها
موقـف  يف  املؤسسـة  حاجـات  لتلبيـة  العمـل  خطـة  إىل  املؤسسـة  تلجـأ 
احتيـاج  حسـب  مفصلـة  تكـون  أن  جيـب  وبالتالـي  حمـدد،  لغـرض  أو  معـني 
خطـة  وتكتـب  خارجيـا.  أو  داخليـا  يكـون  قـد  االحتيـاج  وهـذا  املوقـف.  هـذا 
عنـد  وخصوصـا  املؤسسـة  حيـاة  دورة  مـن  ومهمـة  معينـة  حلظـة  يف  العمـل 
ألغـراض  السـتخدامها  وذلـك  تأسيسـها  عنـد  أي  املؤسسـة  بدايـة  نقطـة 
معـامل  علـى  وللتعـرف  اجلـدد،  للقادمـني  املؤسسـة  عمـل  كشـرح  داخليـة 
املعلومـات  مـن  ذلـك  وغـري  واألدوار  املهـام  وملعرفـة  املتبنـاه،  اإلسـرتاتيجية 
ويف  النمـو  حنـو  التحـول  نقـاط  عنـد  العمـل  خطـة  تكتـب  كمـا  اهلامـة.  
اجتـاه  سـيكون  أيـن  وإىل  احلـال  ملعرفـة  املؤسسـة  حيـاة  يف  االنعطـاف  حلظـات 
حيـدث  قـد  واعـد  مشـروع  تقييـم  عنـد  أو  االنعطـاف،  سـيكون  وكيـف  النمـو 
املؤسسـة  تطلـب  عندمـا  تكتـب  أنهـا  إىل  إضافـة  املؤسسـة.  مسـار  يف  تغيـريا 
تـرر  عمـل  خطـة  تقـدم  أن  إىل  فتحتـاج  ملشـروع  أو  لفكـرة  خارجيـا  متويـال 
أنهـا  كمـا   . العمـل(  خطـة  طلـب  دوافـع   :9 )الشـكل  التمويـل  هـذا  طلـب  فيـه 
للتحالـف  مماثلـة  أخـرى  مؤسسـات  مـع  التقـارب  حالـة  يف  ضروريـة  تكـون 
بـني  العمـل  خطـط  تبـادل  فيتـم  كبـري  مشـروع  يف  للمشـاركة  أو  معهـا 
آليـات  تقريـر  وبالتالـي  للتقييـم  الشـراكة  أو  بالتحالـف  املعنيـة  اجلهـات 

الشـراكة.  أو  التحالـف 

الشكل 12: دوافع طلب خطة العمل
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 Business( العمـل  خطـة  فوائـد   :13 )الشـكل  العمـل  خطـة  فوائـد  ومـن 
موضحـة  منطقيـة  بطريقـة  مكتوبـة  طريـق  خارطـة  تشـكل  أنهـا   ))Plan

جمموعـة  عـن  اإلجابـة  خـالل  مـن  لــعناصره  ومبينـة  العمـل  مكونـات  كافـة 
مثـل:  مـن  األسـئلة  مـن 

<  ما العمل الذي سنقوم به؟
<  كيف ميكن أن تنافس بنجاح يف سوق العمل اخلريي أو غري 

     الرحبي )حسب التخصص(؟
<  كيفية التشغيل اليومي ومن سيقوم بذلك ومتى؟

< ما املعلومات املالية اهلامة: الدخل، املصاريف، الوضع املالي 
    للمؤسسة 

التعامـل  علـى  إرغامـك  خـالل  مـن  النجـاح  فـرص  مـن  تزيـد  أنهـا  كمـا 
عمليـة  تسـهل  مرتابطـة  أطـر  يف  ووضعهـا  الكثـرية  العمـل  جزئيـات  واكتشـاف 
مبجمـل  التنفيـذ  علـى  السـيطرة  تسـهيل  وبالتالـي  اخلطـة  يف  التحكـم 

 . صيلـه تفا

)Business Plan( الشكل 13: فوائد خطة العمل
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ميزات خطة  العمل ومكوناتها
مـن  مبجموعـة  تتمتـع  أن  بـد  فـال  ومفيـدة  فاعلـة  العمـل  خطـة  تكـون  وحتـى 
ختطيطـي  منطـق  ضمـن  التنفيـذ  وسـهلة  االسـتيعاب  سـهلة  جتعلهـا  املزايـا 

العمـل:  خطـة  يف  توافـره  املطلـوب  أهـم  مـن  اآلتيـة  امليـزات  ولعـل  مفهـوم. 
<  أن تكون سهلة القراءة ومفهومة.

<  أن تكون كاملة وتغطي مكونات خطة العمل.

<  تتسم باملهنية وتعكس فهما عميقا للعمل ومهنية التخطيط.

<  أن تكون مركزة ومتناسقة وحسنة الرتتيب واملظهر. 

<  واضحة األهداف ومرتبطة باألهداف اإلسرتاتيجية.

<  حتدد وتعّرف الفرص بشكل مميز.

<  تربط الفرص بإمكانات املؤسسة وقدرتها على استغالهلا.

<  حتدد املشاريع واخلطوات املطلوبة لتنفيذها.

<  حتدد املخاطر املتوقعة وكيفية التخفيف منها.

<  أن تراجع من وقت آلخر.

مكونات خطة العمل
ميسـرة  خطـوات  القـارئ  يـدي  بـني  فسـنضع  العمـل  خطـة  وضـع  لتسـهيل 
عشـر  اثـين  العمـل  خلطـة  إن  العمـل.  خطـة  تشـكيل  إىل  تنتهـي  متسلسـلة 
ولـكل   ))Business plan( العمـل  خطـة  مكونـات   :14 )الشـكل  أساسـيا  مكونـا 

الحقـا. سـريد  مـا  حسـب  بـه  اخلاصـة  تفاصيلـه  مكـون 
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)Business plan( الشكل 14: مكونات خطة العمل

 1-  امللخص العام »التنفيذي«
امللخـص العـام )Executive Summary( وهـو أول مكـون مـن مكونـات خطـة 
مـا  وتوضيـح  مبكـرا  بـه  املتعلقـة  املعلومـات  مجـع  علـى  العمـل  ويتـم  العمـل، 
مـن  وبالرغـم  الغـرض.  هلـذا  الالزمـة  املعلومـات  عـن  والبحـث  مطلـوب  هـو 
النهائيـة  والصياغـة  الكتابـة  حيـث  مـن  أنـه  إال  الرتتيـب  حيـث  مـن  األول  أنـه 
وليتـم  بـه  اخلاصـة  املعلومـات  مجـع  يتسـنى  حتـى  آخـرا  عـام  بشـكل  فيكتـب 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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عليـك  العـام  امللخـص  كتابـة  يف  البـدء  وقبـل  متناسـق.  بشـكل  صياغتهـا 
فـإن  عـام  وبشـكل  العمـل.  خطـة  وتقديـم  عمـل  مـن  اهلـدف  اسـتحضار 

التالـي:  النقـاط  علـى  حيتـوي  العـام  امللخـص 
<  املختصر 

<  من هي املؤسسة )من أنت(؟ 

<  ماذا تفعل املؤسسة؟ 

<  نبذة عن خطوط االنتاج أو اخلدمات.

<  فكرة عن اخلدمة أو املنتج اجلديد.

<  ما هو النمو املتوقع؟ 

<  ما مميزات املؤسسة وما امليزات التنافسية هلا؟ 

<  ما اهلدف من املشروع املقدم؟ )يف حالة كان الغرض طلب 

   متويل ملشروع ما( 
<  كم التمويل املطلوب؟ 

2- نبذة عن املؤسسة واسرتاتيجيتها وأعماهلا

وأعماهلـا  وأهدافهـا  واسـرتاتيجيتها  باملؤسسـة  التعريـف  اجلـزء  هـذا  ويهـدف 
منهـا: األمـور  مـن  جمموعـة  العنـوان  هـذا  حتـت  وينـدرج 

املعـدة  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  مـن  تؤخـذ  وهـذه  واملهمـة  الرؤيـة   >

  . سـلفا
عامـة  اسـرتاتيجية  أهـداف  فمنهـا  نوعـني،  علـى  وهـذه  األهـداف   >

مـن  تؤخـذ  عامـة  أهـداف  أو  اإلسـرتاتيجية،  اخلطـة  مـن  تسـتخلص 
ومـن  العمـل.  يف  األولويـات  إىل  إضافـة  للمؤسسـة.  السـنوية  اخلطـة 
رفـع  و  املشـاريع،  إدارة  علـى  التدريـب  واألولويـات:  األهـداف  مثـال 
تطويـر  اإلعـالم،  وحـدة  وتطويـر  االبـداع،  تشـجيع  و  واخلـرة،  الكفـاءة 

اخلـرات.  اسـتقطاب  اخلارجيـة،  العالقـات 
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وضـوح  لتبيـان  هلـا  التعـرض  يتـم  الـي  األساسـية  النجـاح  عوامـل   >

النجـاح  عوامـل  يدركـون  عليهـا  القائمـني  وأن  املؤسسـة  لـدى  الرؤيـة 
متويلـه  املطلـوب  املشـروع  ينجحـون  كيـف  يعرفـون  وبالتالـي  لديهـم 
مـن  اهلـدف  )حسـب  القادمـة  املرحلـة  اسـتيعاب  أو  املنشـود  التحالـف  أو 

العمـل(.    خطـة 

< الوضع القانوني للمؤسسة من حيث طبيعة التأسيس ونوع 

  الرتخيص وصالحية العمل يف اجملاالت احلالية.

< ملكية املؤسسة سواء كانت فردية أو جمموعة من األفراد. 

< تراخيص خاصة أو مميزة لدى املؤسسة من غري الرتاخيص 

العامة. 

< خمتصر عن تاريخ املؤسسة منذ تأسيسها واألعمال الي       

  قامت بها.

< اهليكل التنظيمي لدى املؤسسة حتى ولو كان هيكال بسيطا. 

أو  فيهـا  العاملـني  سـواء  املؤسسـة  يف  األشـخاص  أهـم  عـن  نبـذة   >

ويدعمونهـا. يتبنونهـا  الذيـن 

عنـد  تكتـب  الـي  التفصيليـة  النقـاط  مـن  جمموعـة  إىل  إضافـة   >

مـع  شـراكة  طلـب  أو  العمـل  يف  توسـع  طلـب  مثـل  إليهـا  احلاجـة 
اإلضافيـة: النقـاط  هـذه  ومـن  دوليـة.  جهـات 

< نبذة عن املوقع ومكاتب املؤسسة الرئيسية والتسهيالت 

  املتوفرة لدى املؤسسة.
< املوقع بالتفصيل )يف حالة توسع لعمل جديد(، التأمني 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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 على املكتب، ونوع اإلجيار.
<  كيفية التوزيع الداخلي للمكاتب. 

< توفر اخلدمات )املاء والكهرباء، اخلدمات املطلوبة، 

  التصميم الداخلي، الواجهات واللوحات(.

بشـكل   )SWOT( سـوات  حتليـل  نتائـج  علـى  املكـون  هـذا  حيتـوي  أن  وميكـن 
واألهـداف  املقرتحـة  اإلسـرتاتيجيات  إىل  إضافـة  هنـا.  وخمتصـر  مكثـف 

مثـل:  مـن  املقرتحـة  اإلسـرتاتيجية 
<  تفعيـــــــــــل املشاريـــــــــــع الدوليـــــــــــة. 

<  تعزيز العمل النسائي واملشاريع املتعلقة بها.

<  زيادة املترعني وتطوير برنامج خاص بهـــــم. 

<  تدعيــــــــــــــــــــــم آليــــــــــــات اجلمـــــــــــع. 

<  جلب مشاريع دولية: عمل وحدة – إدارة...اخل. 

< تفعيل دور الشركاء احملليني )يف بلد املساعدات( لتخفيف 

  املخاطــــــــــــــــــــــر احملليـــــــــــة وقلـــــــــــة اخلبــــــــرة احلـــــــــــــــــــــالية. 
<  اسرتاتيجية التحالف )املساعدات الدولية – الشركاء احملليني 

  يف بـــــــــــلد املساعـــــــــــدات( 
<  التحــــــــــــــــالف 

3- نبذة عن اخلدمات/املنتجات
تقدمهـا  الـي  املنتجـات  أو  اخلدمـات  طبيعـة  توضيـح  يتـم  الفقـرة  هـذه  ويف 
جتهيزهـا  وكيفيـة  واسـتخداماتها،  وأشـكاهلا،  أنواعهـا  حيـث  مـن  املؤسسـة 
واألنشـطة  املشـاريع  عـن  نبـذة  إىل  إضافـة  توصيلهـا،  وآليـات  وإعدادهـا، 
عمـل  مناطـق  ذلـك  إىل  يضـاف  املؤسسـة.  وتقدمهـا  قدمتهـا  الـي  والرامـج 

خارجيـة. أو  حمليـة  داخليـة  سـواء  اجلغرافيـة  املؤسسـة 
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4- ملخص حتليل ميدان العمل )السوق(
وهـو  العمـل  وجمـال  ميـدان  بتحليـل  املتعلقـة  املعلومـات  إدراج  يتـم  وهنـا 
تسـليط  ميكننـا  وهنـا  الرحبيـة،  املؤسسـات  يف  السـوق  حتليـل  يعـادل  مـا 

علـى:  الضـوء 
املؤسسـة  تقدمـه  الـذي  املنتـج  أو  اخلدمـة  علـى  الطلـب  حجـم   >

احلديـث  يكافـئ  وهـو  اخلـريي  العمـل  سـوق  )أي  عملهـا  مياديـن  يف 
خارجيـا.  أو  داخليـا  سـواء  الرحبيـة(.  للمؤسسـات  السـوق  حجـم  عـن 

املؤسسـة.     تقدمـه  منتـج  أو  خدمـة  لـكل  هـذا  ويعمـل 

الـذي  املنتـج  أو  اخلدمـة  علـى  للطلـب  السـنوي  النمـو  معـدل   >

املؤسسـة.  تقدمـه  منتـج  أو  خدمـة  لـكل  هـذا  ويعمـل  املؤسسـة.  تقدمـه 

العمـل.  مياديـن  يف  املنتـج  أو  باخلدمـة  املعنيـة  الفئـات  أو  الشـرائح   >

املؤسسـة  تسـتهدفها  الـي  الشـرائح  أو  الفئـات  هـذه  عـن  نبـذة  مـع 
التواجـد.  أماكـن  أو  العـدد  أو  احلجـم  حيـث  مـن  تفاصيلهـا  هـو  ومـا 
)الشـكل  إحصائيـة  أو  بيانيـة  إيضاحيـة  أشـكال  يف  ذلـك  عـرض  وميكـن 

املعلومـات(. لعـرض  منـوذج   :12

الشكل 15: منوذج لعرض املعلومات

إدارة املؤسسات غير الربحية
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سـيأتي  ومَل  فيـه  والتوجهـات  )السـوق(  امليـدان  احتياجـات   >

املؤسسـة. مشـاريع  علـى  اإلقبـال  نسـبة  ومـا  املؤسسـة  إىل  املسـتفيدون 

املتوقـع  هـو  ومـا  للخدمـات  أو  للمشـاريع  احلالـي  الدعـم  حجـم   >

املعطيـات.     حسـب  طلبـه 

نأتـي  وهنـا  األخـرى(  الرحبيـة  غـري  )املؤسسـات  املنافسـني  عـن  نبـذة    >

َفْلَيَتَناَفـِس  َذِلـكَ  َويِف   " تعـاىل  قولـه  يف  للتنافـس   اإلجيابـي  باملفهـوم 
مهـم  العمـل  ميـدان  يف  املتواجديـن  اآلخريـن  ومعرفـة  امْلَُتَناِفُسـوَن". 
َتَعأوُنـوا  َوال  َوالتَّْقـَوى  اْلـِرِّ  َعَلـى  }َوَتَعأوُنـوا  والتعـاون  للتنسـيق  سـواء 
اخلـرة  لكسـب  أو  واملشـاركة،  للتحالـف  أو  َواْلُعـْدَواِن{.    اإِلْثـِم  َعَلـى 
الرئيسـية  الشـخصيات  عـدد  معرفـة  يعـين  وهـذا  بالعمـل.  واإلرتقـاء 
ميـدان  يف  حصصهـم  مقـدار  ومـا  التنافسـية،  ميزاتهـم  ومـا  لديهـم، 

املعـين.  العمـل 

<  تقديـر احلصـة احلاليـة للمؤسسـة يف امليـدان )أي حصتهـا يف تقديـم 

املتوقـع احلصـول عليهـا  ومـا احلصـة  مـا(،  اخلدمات/املنتجـات يف ميـدان 
جملموعـة  أو  ومنتـج  خدمـة  لـكل  هـذا  يعمـل  أن  وميكـن  املسـتقبل.  يف 
لـكل  كذلـك  املؤسسـة  حصـة  وتقـدر  امليـدان.  يف  منتجـات  أو  خدمـات 
يف  اإلغاثـي  العمـل  يف  املؤسسـة  حصـة  تقـدر  فمثـال  حـده.  علـى  ميـدان 
مفهـوم  إن  وهكـذا.   2 امليـدان  يف  اإلغاثـي  العمـل  يف  وحصتهـا   ،1 امليـدان 
الـي  اإلدارات  مـن  لـكل  الدافعيـة  أسـباب  أحـد  هـو  السـوقية  احلصـة 
وتنفيـذ  اخلدمـات  بتقديـم  املعنيـة  اإلدارات  ولتلـك  الترعـات  جتلـب 
تشـجع  أنهـا  كمـا  اهلامـة،  اإلجنـاز  مؤشـرات  إحـدى  وهـي  املشـاريع. 
حسـاب  وميكـن  نفسـها.  املؤسسـات  بـني  اخلـري  يف  والتنافـس  الدافعيـة 
أو  املتوفـرة،  التقديريـة  اإلحصـاءات  خـالل  مـن  السـوقية  احلصـة 

والتماثـل.  املقارنـة  أو  والتناسـب،  النسـبة  بطريقـة 
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وهـذه  مراعاتهـا؟  ينبغـي  عامليـة  ومقاييـس  اعتبـارات  هنـاك  هـل   >

الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أعمـل  يف  إليهـا  اإللتفـات  ينبغـي  مهمـة  قضيـة 
العمـل  يف  العامليـة  املقاييـس  مـع  للتوافـق  وذلـك  احلالـي  الوقـت  يف 

القادمـة.  الفصـول  يف  سـيأتي  كمـا 

أو  مياديـن  مـن  ميدان/سـاحة  كل  يف  الشـركاء  وتعريـف  حتديـد   >

معهـم،  التعامـل  وآليـة  وكيفيـة  قدراتهـم  حيـث  مـن  العمـل  سـاحات 
ممولـني  أو  ممولـني  أو  منفذيـن  كانـوا  إن  معنـا؛  دورهـم  طبيعـة  ومـا 

ومنفذيـن.

واحـدة؟  جهـة  هـم  وهـل  وتصنيفهـم  املترعـني  وتعريـف  حتديـد   >

هـم  ومـن  )األفـراد(؟،  الرئيسـيون  املترعـون  هـم  ومـن  جهـات،  عـدة  أم 
مـن  ماحنـون  أو  مترعـون  هنـاك  وهـل  الشـركات؟  مـن  املترعـني 
اآلليـة  هـي  ومـا  اجلمهـور؟  مـن  التـرع  حجـم  ومـا  حكوميـة؟  جهـات 
مـن  املنـح  أو  الترعـات  حجـم  مـا  وأخـريا  منهـم؟  اجلمـع  طـرق  يف 

وجـدت؟  إن  الدوليـة  اجلهـات 

5-  اسرتاتيجية التسويق 
يف  ذكـر  وكمـا  العمـل.  خطـة  مكونـات  مـن  اخلامـس  املكـون  وهـي 
أو  مانـح  بـني  توصيـل  بعمليـة  تقـوم  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  بـأن  البدايـات 
األمانـة  مـن  إطـار  ضمـن  أخـرى  جهـة  مـن  مسـتفيد  وبـني  جهـة  مـن  متـرع 
معاجلـة  بعمليـة  تقـوم  ثـم  املانـح  مـن  تأخـذ  الرحبيـة  غـري  فاملؤسسـة  والثقـة. 
اخلدمـة  هـذه  توصيـل  بعمليـة  تقـوم  ثـم  نوعـه،  حسـب  التـرع  أو  املنـح  هلـذه 
إسـرتاتيجية  وهـو  املكـون  هـذا  فـإن  لـذا  )احملتـاج(.  للمسـتفيد  املنتـج  أو 
آليـة  ومـع  املسـتفيد  ومـع  املانـح  مـع  التعامـل  اسـرتاتيجية  يلخـص  التسـويق 

اآلتيـة:    النقـاط  حتديـد  خـالل  مـن  والتوصيـل.  املعاجلـة 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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)مـن  عنهـا  ومعلومـات  املسـتهدفة  للفئـات  وحتدديـد  تلخيـص   -1

خدمـة  أو  ملنتـج  هـؤالء  حيتـاج  مَل  لذلـك  يضـاف  السـابق(.  املكـون 
هـؤالء؟  عليهـا  سـيحصل  الـي  القيمـة  ومـا  املؤسسـة،  مشـروع  أو 
ونسـأل  خلدمـة،  أحمتـاج  الطـرح،  هـذا  مـن  البعـض  يسـتغرب  وقـد 
املؤسسـات  إدارة  يف  اجلديـد  املنظـار  مـن  هـذا  نعـم  إلينـا؟  سـيأتي  مَل 
زبـون  وكأنـه  اخلدمـة  مـن  للمسـتفيد  ننظـر  أن  وهـي  الرحبيـة  غـري 
وقبـل  وذلـك  غريهـا  دون  ملؤسسـتنا  يأتـي  أن  نريـده  رحبيـة  مؤسسـة  يف 

املؤسسـة.  لعمـل  توسـعا  وأيضـا  لألجـر  كسـبا  شـئ  كل 

يضـاف  السـابق(  املكـون  )مـن  واملاحنـني  املترعـني  عـن  ملخـص   -2

دون  هلـا  ترعاتهـم  يقدمـوا  حتـى  هلـم  لتقدمـه  املؤسسـة  عنـد  مـا  إليـه 
للعـودة  سنشـجعهم  وكيـف  هـؤالء  علـى  سـنحافظ  وكيـف  غريهـا، 
ليعـودوا  واملاحنـني  املترعـني  خلدمـة  املؤسسـة  خطـة  ومـا  ثانيـة؟ 

؟ نيـة ثا

لذلـك  مل  الـوالء،  ذوي  املترعـني  مـن  قاعـدة  تأسـيس  كيفيـة   -3

مـن  كبـرية  حصـة  يؤمنـوا  ألنهـم  فقـط  ليـس  كـرى،  أهميـة  مـن 
آخريـن. مترعـني  سـيجذبون  ألنهـم  بـل  املؤسسـة  دخـل 

وامليـزات  للمؤسسـة.  التنافسـية  امليـزات  وتعريـف  حتديـد   -4

املؤسسـة  متلكهـا  الـي  القـدرات  أو  امليـزات  هـي  للمؤسسـة  التافسـية 
مـا  مكتسـب  أو  آخـر  موضـع  ألخـذ  وتؤهلهـا  غريهـا  عـن  بهـا  وتتميـز 
املؤسسـة  سـتحافظ  كيـف  وبالتالـي  التنافسـية.  امليـزة  هـذه  بسـبب 
هلـذا  فريـد  كمقـدم  نفسـها  وتبقـي  التنافسـية  امليـزات  هـذه  علـى 
الـي  اجلديـدة  القيمـة  ومـا  عملهـا.  ميـدان  يف  اخلدمـة  مـن  النـوع 
غريهـا.  عـن  متيزهـا  وبالتالـي  خدماتهـا؟  علـى  املؤسسـة  تضيفهـا 
ثـم  ومـن  اآلخريـن؟   للمنافسـني  التنافسـية  امليـزات  سـتواجه  وكيـف 
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علـى  للحصـول  التنافسـية  ميزاتهـا  مـن  املؤسسـة  ستسـتفيد  كيـف 
عوامـل  بهـا  سـتحقق  كيـف  وأيضـا  املتوقعـة؟   السـوقية  احلصـة 

األساسـية؟  النجـاح 

كان  إن  سـواء  امليـدان  لدخـول  املناسـب  التوقيـت  حتديـد   -5

وأن  سـبق  جديـد  عمـل  مليـدان  الدخـول  كان  أو  مـرة  ألول  الدخـول 
مبثلـه.  املؤسسـة  عملـت 

مـن  اخلدمـة  وتوصيـل  الترعـات  مجـع  اسـرتاتيجية  توضيـح   -6

 : حيـث
علـى  بنـاء  اآلن  مـن  سـنوات  لثـالث  املتوقـع  الترعـات  حجـم   >

املسـتقبلي.  العمـل  حجـم  وتوقعـات  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة 

املنتـج  أو  اخلدمـة  توصيـل  قنـوات  أي  التوزيـع  قنـوات  حتديـد   >

 . ين للمسـتفيد

هنـا  بهـا  ونقصـد  املعاملـة.  وطـرق  وآليـات  كيفيـة  مدارسـة   >

كيفيـة  وأيضـا  واملاحنـني،  املترعـني  معاملـة  وطـرق  كيفيـة 
الـي  اجلديـدة  املفاهيـم  مـن  وهـذا  أيضـا.  املسـتفيدين  معاملـة 
الرحبيـة.  غـري  املؤسسـات  عمـل  يف  االعتبـار  بعـني  تؤخـذ  أن  ينبغـي 
املناسـب  العـدد  بتوفـري  اخلدمـة  سـرعة  زيـادة  هنـا  واملطلـوب 
املانـح  ينتظـر  فـال  واملسـتفيد.  املانـح  للطرفـني  اخلدمـات  لتقديـم 
املسـتفيد  ينتظـر  وال  تقدميـه  ينـوي  مـا  أو  ترعـه  ليقـدم  طويـال 
املعاملـة  حسـن  بـه  يقصـد  كمـا  اخلدمـة.  علـى  ليحصـل  طويـال 
واللطافـة  املعاملـة  حسـن  وكذلـك  واملتـرع  للمانـح  واللطافـة 
َوَمْغِفـَرٌة  َمْعـُروٌف  } َقـْوٌل  اخلدمـة  مـن  للمسـتفيد  الكرامـة  وحفـظ 

 .} َحِليـمٌ َغـينٌّ  َواهللَُّ  َأًذى  َيْتَبُعَهـا  َصَدَقـٍة  ِمـْن  َخـريٌ 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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الرحبيـة.  غـري  للمؤسسـات  التسـويق  )مزيـج(  مركـب  توضيـح   -7

 )P‘s  5( بــ  املعـروف  التسـويق  مزيـج  الرحبيـة  للمؤسسـات  كان  فـإذا 
واملـكان،  والنـاس  والسـعر  والرتويـج  املنتـج  وهـي  اخلمسـة  البـاءات  أي 
املزيـج  وهـو:  للتسـويق  مزيـج  أيضـا  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  فـإن 
التـرع  أخـذ  حيـث  مـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  عمـل  جبوهـر  املتعلـق 
قابـال  منتجـا  أو  خدمـة  لتصبـح  معاجلتهـا  ثـم  املتـرع  مـن  املنحـة  أو 
هـذا  هنـا  ونطـرح  للمسـتفيدين.  وتسـليمه  توصيلـه  ثـم  للتوزيـع، 
ويتكـون  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  إدارة  يف  جديـد  كمفهـوم  املفهـوم 
اخلمسـة  املركبـات  مـن  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  التسـويق  مزيـج 

 : ليـة لتا ا

< اآللية: أي آلية اجللب من املترع وآلية التوصيل 

   للمستفيد. 

< اخلدمة أو املنتج

< التكلفه: تكلفة اخلدمة أو املنتج مثل تكلفة احلقيبة 

   املدرسية أوتكلفة إفطار صائم 

< املكان: أو ميدان العمل 

< الرتويج: للجذب باستخدام وسائل الرتويج والدعاية 

   الجتذاب مترعني جدد ومستفيدين جدد.

6- ملخص العمليات التشغيلية
)التشـغيلية(  التنفيذيـة  اخلطـة  عـن  فكـرة  تقديـم  يتـم  اجلـزء  هـذا  ويف 
بنـد  هلـا  سـيكون  التنفيذيـة  اخلطـة  بـأن  علمـا  واحـد.  عـام  خـالل  للمؤسسـة 
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اخلطـة  ملخـص  هـو  هنـا  املقصـود  لكـن  القادمـة.  األبـواب  هـذا  يف  مسـتقل 
البنـود  علـى  امللخـص  هـذا  ويشـمل  العمـل،  خطـة  يف  ليوضـع  التنفيذيـة 

ليـة:  لتا ا
<  أهم األهداف التشغيلية.

<  حتديد املسارات واملراحل احلرجة. 

<  حتديد اإلطار الزمين. 

<  توضيح عن املوردين: إن كان هناك تعامل مع موردين من 

   حيث املواد الي سيوفرونها وشروطهم، وطبيعة العقود معهم.
<  التوظيف وآلياته وخطته وتشمل على العدد املطلوب خالل 5 

    سنوات وخطة التوظيف العامة لدى املؤسسة.
< الفريق اإلداري العامل يف املشروع املقرتح وخرته وخلفياته، 

   وكيف سيتم إحضارهم.
< حتديد دور املوظفني وواجباتهم ومسئولياتهم والتدريب الالزم 

   هلم
< التأمني )Insurance( على األفراد يف األماكن اخلطرة وعلى 

 األعمال آخذين اجلوانب الشرعية بعني االعتبار وهذا من 
 املفاهيم اجلديدة املقرتحة يف إدارة املؤسسات غري الرحبية.

< كيفية توفري أمن العاملني وبالذات يف مناطق النزاعات أو 

  الكوارث الطبيعية. 
< شرح عن اإلستشاري املعتمد لدى املؤسسة وهذا من املفاهيم 

 اجلديدة الي ندعو إليها يف إدارة املؤسسات غري الرحبية. 
معتمـد  مستشـار  رحبيـة  غـري  مؤسسـة  لـكل  يكـون  أن  مبعنـى   
إمكاناتهـا  إن كانـت  تعـني مستشـارا  أن  أو  وملشـاريعها،  اإلداريـة  ألمورهـا 

بذلـك. تسـمح  املاليـة 

إدارة املؤسسات غير الربحية



81

وآليـة  وجـدت  إن  الدوليـة  واملؤسسـات  احللفـاء  مـع  العالقـة  سـتكون  كيـف   

تنفيـذ  وكيفيـة  التعـاون  كيفيـة  وحتـدد  العالقـة  تضبـط  الـي  احلوكمـة 
التعـاون  عنـد  أسـهل  األمـور  تكـون  وبالتالـي  وحلفائهـا.  املؤسسـة  بـني  املهـام 
املؤسسـة  وتتجنـب  املشـاكل،  ظهـور  مـن  وتقلـل  أخـرى  صديقـة  مؤسسـات  مـع 

البدايـة. مـن  احللفـاء  مـع  احلـادة  اخلالفـات 

7- التحليــــــل املـــايل 
للمشـروع  و/أو  للمؤسسـة  املالـي  الوضـع  عـن  صـورة  املكـون  هـذا  يقـدم 
باجلانـب  املتعلقـة  النقـاط  مـن  جمموعـة  علـى  ويشـمل  متويلـه  املطلـوب 

منهـا:  املالـي 
التمويـل  علـى  احلصـول  وكيفيـة  التمويـل  عـن  فكـرة  تقديـم   >

. ليـا حا
<  تقدير املوازنة املتوقعة لسنة مالية.

<  تقدير الدخل املتوقع لسنة.  

معـني  مشـروع  وجـود  حـال  )يف  العمـل  ابتـداء  تكاليـف  تقديـر    >

الحقـا(  شـرحه  وسـيأتي 
<  تقدير حجم التمويل املطلوب

للتدفـق  مبسـط  منـوذج   16 )الشـكل  شـهرا   12 لــ  املالـي  التدفـق    >

املالـي(.  التدفـق  حلسـاب  مبسـط  منـوذج   :14 )الشـكل  و  املالـي( 
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الشكل 16: منوذج مبسط للتدفق املالي

 )cost – benefit analysis( املنفعـة  مقابـل  التكلفـة  حتليـل    >

متويـل  يف  خصوصـا  تبنيهـا  املطلـوب  املفاهيـم  مـن  التحليـل  وهـذا 
خاصـة.  التنمويـة  واملشـاريع  عامـة  املشـاريع 

أم  االحتيـاط،  مـن  هـي  )هـل  للتمويـل  املطلوبـة  املصـادر  حتديـد   >

شـراكة...اخل(  أو  التـرع،  مـن 

التدفـق  مـع  املوازنـة  تقريـر  يقـدم  أن  فيمكـن  القائمـة  األعمـال  أمـا   >

سـابقة.   سـنوات  لثـالث  املالـي 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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الشكل 17: منوذج مبسط حلساب التدفق املالي

بالبنـود  تلخيصهـا  فيمكـن  مـا،  ملشـروع  التأسـيس  مصاريـف  بنـود  أمـا 
مـن  ملزيـد  املؤسسـة  حماسـب  إىل  ويرجـع  احلصـر  ال  املثـال  سـبيل  علـى  اآلتيـة 

 : لتفصيـل ا
<  تكاليف البدء

<  املصاريف القانونية للحصول على الرتاخيص – ومصاريف 

   احملاسب

<  تكاليف الرتويج لالفتتاح

<  تكاليف االستشاري

<  تكاليف الديكور والتجهيزات

<  القرطاسية – التلفونات – الكهرباء واملاء

<  تكلفة االصول

<  تكلفة التشغيل لثالثة شهور )مبا فيها الرواتب واالجيارات(

<  البضاعة/ املواد املطلوبة: املواد اخلام – املستهلكات – حاجيات 

   املكتب

نموذج مبسط لحساب التدفق المالي

ابريلمارسفبرايرينايرالتدفق المالي

 Cash In 110000150000 120000 100000التدفق الداخل

 Cash Out التدفق اخلارج-------
20000200002000020000رواتب

800008000080000100000اخلدمات

100000120000 100000 100000 جمموع

0200001000030000صايف التدفق
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<  التجهيزات املطلوبة: مكائن – أجهزة – جتهيزات تشوين –

   جتهيزات الصالة – احلماية – الكارمات )اللوحات( – التهوية – 
   جتهيزات املكاتب )كمبيوترات – طابعات – أثاث...اخل(

< مصاريف أخرى متنوعة

8- حتليل املخاطر
غـري  املؤسسـات  إدارة  يف  تبنيهـا  املطلـوب  اجلديـدة  املفاهيـم  مـن  أيضـا  وهـذا 
غـري  املؤسسـات  إدارة  وإدخاهلـا يف  اسـتخدامها  أي  باجلديـدة  )ونقصـد  الرحبيـة 
احملافظـة  أن  إال  ترعـات،  مـن  تأتـي  الدخـل  مصـادر  أن  صحيـح  الرحبيـة(. 
وضـروري  ملـح  مطلـب  حمسـوبة  غـري  مغامـرات  يف  هدرهـا  وعـدم  عليهـا 
غـري  املؤسسـات  إدارة  يف  املخاطـر  حتليـل  مفهـوم  نقـدم  وهنـا  ومسـتحب. 
حقيقيـة  بدراسـة  القيـام  أجـل  ومـن  باألسـباب،  األخـذ  أجـل  مـن  الرحبيـة 
قبوهلـا،  أو  ختفيفهـا  أو  إلغائهـا  علـى  العمـل  وبالتالـي  املتوقعـة،  للمخاطـر 
اإلجـراءات  أخـذ  مـع  حمتـوم  واقـع  أنهـا  أسـاس  علـى  معهـا  التعامـل  ثـم 

وخماطرهـا.    شـدتها  مـن  للتقليـل  الالزمـة 

يف  ذلـك  يتـم  مـا  وعـادة  املتوقعـة  املخاطـر  بتصـور  يبـدء  املخاطـر  وحتليـل 
املخاطـر.  حتليـل  جـدول  يف  بالتفصيـل  كتابتهـا  ثـم  ذهـين،  عصـف  جولـة 
املتوقـع  األثـر  تقديـر  مـع  اخلطـر،  حـدوث  احتماليـة  تقديـر  عمليـة  تبـدأ  ثـم 
املتوقعـة  باإلحتماليـة  املتوقـع  األثـر  يضـرب  ثـم  وقوعـه.  حـال  يف  اخلطـر  هلـذا 

األثـر   X اإلحتماليـة   = الشـدة  أن  إذ  اخلطـر.  هلـذا  املتوقعـة  الشـدة  لتعطينـا 
فعلى سبيل املثال:

 احتمالية عالية X أثر كبري = شدة كبرية
احتمالية متوسطة X أثر ضعيف = شدة ضعيفة

إدارة املؤسسات غير الربحية
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فيقصـد  األثـر  وأمـا  اخلطـر،  حصـول  إمكانيـة  هـو  باالحتماليـة  ويقصـد   
فـإن  وبالتالـي  املتوقـع.  اخلطـر  حـدث  لـو  سـيحصل  الـذي  الضـرر  مـدى  بـه 
ويتـم  معـا.  باألثـر  االحتماليـة  ضـرب  حمصلـة  عـن  تعـر  اخلطـر  شـدة 
األخطـار.  بتصنيـف  البـدء  قبـل  عليهـا  واالتفـاق  الشـدة  مصفوفـة  حتديـد 
الشـدة(.  تقديـر  مصفوفـة   :15 )الشـكل  الوصـف  أو  األرقـام  اسـتخدام  وميكـن 
مـن  التخفيـف  أسـاس  علـى  اخلطـر  شـد  مـن  التخفيـف  اسـرتاتيجية  وتقـوم 
أمكـن  إن  معـا  اإلثنـني  ختفيـف  أو  األثـر  مـن  التخفيـف  أو  الوقـوع  احتماليـة 

 . لـك ذ

الشكل 18: مصفوفة تقدير الشدة

وكيفيـة  املخاطـر  حتليـل  علـى  مثـال   :19 )الشـكل  املثـال  يف  وكمـا 
لـكل  واألثـر  االحتماليـة  وتقديـر  املتوقعـة  املخاطـر  سـرد  يتـم  ختفيفهـا( 
التقليـل  أو  التخفيـف  كيفيـة  مدارسـة  يتـم  ثـم  الشـدة،  حسـاب  ثـم  منهـا 
املخاطـر  عـن  معقولـة  نبـذة  املنهجيـة  هـذه  وتعطـي  متوقـع.  خطـر  لـكل 
وبالتاكيـد  التنفيـذ.  أثنـاء  باملخاطـر  العاملـون  يتفاجـأ  ال  حتـى  املتوقعـة 
وميكـن  املخاطـر  لتحليـل  أكثـر  تفصيـل  إىل  حتتـاج  الكبـرية  املشـاريع  فـإن 

                                   األثـــــــــــــــر

ضعيفمتوسطكبير

االحتمالية 
متوسطةمتوسطةكبريةعالية

ضعيفةمتوسطةمتوسطمتوسطة

ضعيفةمتوسطةمتوسطةقليلة
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اجملـال.  هـذا  يف  مبتخصـص  االسـتعانة 

الشكل 19: مثال على حتليل املخاطر وكيفية ختفيفها

)Capacity Building( 9- بناء القدرات الذاتية
أهـم  مـن   )Capacity Building( الذاتيـة  القـدرات  بنـاء  مفهـوم  يعتـر 
املسـاعدات  جمـال  يف  الدوليـة  اهليئـات  إليهـا  توصلـت  الـي  املفاهيـم 
بنـاء  إىل  جوهـره  يف  املفهـوم  هـذا  يدعـو  حيـث  الرحبيـة.  غـري  واملؤسسـات 
فقـط  االعتمـاد  مـن  بـدال  املسـتفيدين  لـدى  الذاتيـة  واإلمكانـات  القـدرات 
وعلـى  الكميـات.  حمـدودة  النهايـة  يف  تبقـى  والـي  معونـات  تقديـم  علـى 
حيمـل  املفهـوم  هـذا  اصطـاد".  كيـف  علمـين  بـل  مسكـة  تعطـين  "ال  قاعـدة 
مهـارات  نقـل  يتطلـب  ألنـه  مهـين  فهـو  معـا.  وإنسـانيا  مهنيـا  بعـدا  طياتـه  يف 
خطـة  إىل  حيتـاج  وهـذا  عليهـا،  ويتدربـوا  ليتعلموهـا  للمسـتفيدين  وخـرات 

مثال على تحليل المخاطر وكيفية تخفيفها

كيفية التخفيفالشدةاالثراالحتماليةالخطر المتوقع

كبريةكبريعاليةفساد األطعمة
وجود مردات 

- صالحية األطعمة التقل
 عن 3 شهور 

عدم استالم 
الترعات

متوسطةكبريقليلة
- مراجعة املترعني دوريا 

- استخدام صندوق االحتياط 

عدم أخذ 
التصريح

متوسطةمتوسطمتوسطة
- التقديم املبكر 

- متابعة يوميية من املندوب 

عدم صدور 
فيزا املدير

متوسطةخفيفعالية
- التقديم مبكرا

 - تعيني بديل عنه وعمل فيزا 
احتياطية للبديل

إدارة املؤسسات غير الربحية
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يبتعـد  ألنـه  أيضـا  إنسـاني  بعـد  وهـو  مفيـدة.  عمليـة  وآليـات  وبرامـج  واضحـة 
اآلخريـن  ويعلـم  احلاجـة،  بئـر  يف  البقـاء  مـن  النـاس  ويرفـع  األنانيـة  عـن 
بنـاء  ويتـم  بـه.  ينتفـع  علـم  أنـه  بـاب  مـن  جاريـة  صدقـة  وهـو  ينفعهـم.  مـا 

خـالل: مـن  القـدرات 

مـن  إليهـم  املعرفـة  ونقـل  األعمـال  تنفيـذ  يف  املسـتفيدين  إشـراك   >

الواقـع.  أرض  علـى  والتدريـب  التأهيـل  خـالل 

يف  والصعبـة  اهلامـة  األمـور  مـن  وهـي  املعايـري  وتعزيـز  نشـر   >

وجـود  معنـى  اآلخريـن  لتعليـم  فرصـة  كذلـك  وهـي  الوقـت.  نفـس 
حبثـا  تطبيقهـا  وكيفيـة  بهـا  االلتـزام  وكيفيـة  لألعمـال  معايـري 
وإلزامـا  التنفيـذ،  يف  اجلـودة  ملبـدء  وتأصيـال  العمـل،  يف  اإلحسـان  عـن 

دائمـا.  األفضـل  عمـل  بتقديـم  للنفـس 

واملسـتفيدين  العاملـني  اجلميـع:  لـدى  املالـي  التدقيـق  مفهـوم  تعزيـز   >

ويف  ذلـك،  قبـل  لـه  تعرضنـا  الـذي  الشـفافية  ملبـدأ  تأصيـال  وذلـك 
الفسـاد. حملاربـة  متهيـدا  الوقـت  نفـس 

واملـدارس  كاملصانـع،  األرض  علـى  انتاجيـة  خدمـات  إنشـاء   >

أو  ومتوسـطة  صغـرية  وبأحجـام  ذلـك  وغـري  واملستشـفيات  واجلامعـات 
واالسـتطاعة. القـدرة  حسـب  كبـرية 

العمـل  خطـة  يف  الذاتيـة  القـدرات  بنـاء  وآليـات  كيفيـة  توضيـح  ويتـم 
خطـة  يف  اإلتقـان  مـن  ذلـك  ويعتـر  بهـا،  خاصـا  بنـدا  هلـا  خيصـص  حيـث 

  . لعمـل ا
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9- الفاعليـة والكفــــاءة 
ومواضيعهمـا.  اإلدارة  علـوم  يف  املرتادفتـان  الكلمتـان  هاتـان  تـرددت  لطاملـا 
أواملقصـود.  أواملـراد  اهلـدف  حتقيـق  شـديد:  باختصـار  تعـين،  فالفاعليـة 
وتكلفـة  وقـت  بأقـل  واملـراد  اهلـدف  حتقيـق  علـى  العمـل  تعـين:  والكفـاءة 
الرسـول  نصيحـة  يف  جـاءت  قـد  الكلمتـني  هاتـني  مضامـني  وكأن  وجهـد. 
اهدنـي  "اللهـم  الدعـاء  يف  يقولـوا  بـأن  ألصحابـه  وسـلم  عليـه  اهلل  صلـى 
والكلفـة  واجلهـد  للوقـت  توفـريا  تيـه  بـدون  الطريـق  حنـو  فاهلدايـة  وسـددني" 
مفهومـي  ويتحقـق  )الفاعليـة(.  املنشـود  للهـدف  حتقيقـا  والسـداد  )الكفـاءة(، 
التنويـه  ينبغـي  الـي  اإلجـراءات  مـن  جمموعـة  خـالل  مـن  والكفـاءة  الفاعليـة 

ومنهـا:   العمـل  خطـة  يف  إليهـا 
<  التأكد من وضوح األهداف 

<  التخطيط اجليد 

<  وضوح آليات الضبط والتحكم 

<  املراقبة واملتابعة 

<  التغذية الراجعة 

<  تقييم األداء مبهنية

<  سرعة االستجابة للمتغريات 

وسنتعرض للتقيم الحقا، أما باقي اإلجراءات فنكتفي بعرضها هنا. 

9- ضبط اجلــــــودة 
خدماتهـا  جـودة  مـن  تتأكـد  أن  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  الضـروري  مـن 
بـه  معمـول  املفهـوم  هـذا  كان  وإن  للمسـتفيدين.  تسـليمها  عنـد  ومنتجاتهـا 
باملؤسسـات  جيـدر  أنـه  إال  الرحبيـة  واملؤسسـات  الشـركات  مـن  العديـد  يف 
سـواء  مهمـا؛  معيـارا  أعماهلـا  مجيـع  يف  وتعتـره  بـه  تأخـذ  أن  الرحبيـة  غـري 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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يف  وكذلـك  واملنتجـات،  اخلدمـات  معاجلـة  أويف  املترعـني،  مـع  التعامـل  يف 
اجلديـدة  املفهاهيـم  مـن  وهـذا  للمسـتفيدين.  املنتجـات  أو  اخلدمـات  تسـليم 
هنـاك  فـإن  احلقيقـة،  ويف  الرحبيـة.  غـري  املؤسسـات  عمـل  يف  إدخاهلـا  املطلـوب 
مبفهـوم  اهتمامـا  تألـوا  بـدأت  الـي  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  مـن  العديـد 
فيـه  شـك  ال  وممـا  بـه.  معنيـة  إداريـة  جهـة  لـه  ختصـص  وبـدأت  اجلـودة 
أنـه  كمـا  وجتهيـز،  متهيـد  إىل  حيتـاج  اجلـودة  مفهـوم  لتبـين  التجهيـز  فـإن 
تطبيقـه.  علـى  والعمـل  لـه  اإلدارة  جملـس  تبـين  إىل  شـيء  كل  حيتاجقبـل 
املؤسسـات  يف  العمـل  مسـتويات  نقـل  علـى  سـيعمل  اجلـودة  مفهـوم  وتطبيـق 
هلـا  وسـيجلب  املتخصصـة،  الدوليـة  املؤسسـات  مصـاف  إىل  الرحبيـة  غـري 

سـواء. حـد  علـى  والدوليـة  احملليـة  املشـاريع  مـن  املزيـد 

أو  املترعـني  إلشـعار  اجلـودة  ملفهـوم  التطـرق  يتـم  العمـل  خطـة  ويف 
عـن  احلديـث  ويتـم  اخلطـة،  يف  ومتضمـن  موجـود  املفهـوم  هـذا  بـأن  الشـركاء 
التعـرض  خـالل  مـن  اجلـودة  لتحقيـق  املؤسسـة  لـدى  املتبعـة  اآلليـات  بعـض 

التاليـة:    النقـاط  بعـض  أو  كل  إىل 
< طرق حفظ امللفات واملعلومات 

<  تطبيق املعايري 

<  رفع التقارير لإلدارة 

<  رفع التقارير للمعنيني 

<  آليات الرقابة

<  التقييم واختاذ االجراءات التصحيحية 

علـم  علـى  يكـون  هلـا  خارجيـا  مستشـارا  املؤسسـة  تعـني  أن  املفضـل  ومـن 
األداء،  وتطويـر  املقرتحـات  وإعـداد  الرحبيـة،  غـري  املؤسسـات  عمـل  مبتطلبـات 
املاليـة  أوضاعهـا  كانـت  إن  عندهـا  دائمـا  مستشـارا  تعـني  أن  املمكـن  مـن  أو 

بذلـك.  تسـمح 
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9- امللحقــــــات
هـذا  يشـمل  أن  الطبيعـي  ومـن  العمـل  خطـة  يف  األخـري  هـو  املكـون  وهـذا 
ارفاقهـا  ضـرورة  العمـل  خطـة  معـد  يـرى  الـي  املالحـق  مجيـع  علـى  املكـون 

ذلـك: مثـال  ومـن  باخلطـة 

< السري الذاتية ملدير املشروع أو لبعض الشخصيات املهمة 

   املذكورة يف خطة العمل.
< صورة عن عقود اإلجيار إذا لزم األمر ذلك. 

<  رسائل تزكية. 

<  عقود سابقة حملية أو دولية أو شراكات سابقة. 

<  وثائق قانونية. 

<  صور للمشاريع )بروفايل( وما يراه القائمون على إعداد خطة 

   العمل ضرورية. 

اخلطـوة األخـرية يف خطـة العمل: جتميـع املكونـات يف منت خطة 

واحدة
سـيتم  والـي  جـدا  اهلامـة  اخلطـوات  مـن  األخـرية  اخلطـوة  هـذه  وتعـد 
ومنسـق  مرتـب  بشـكل  الذكـر  السـابقة  عشـر  اإلثنـا  املكونـات  جتميـع  فيهـا 
كحجـم  أمـور  عـدة  مالحظـة  مـن  بـد  ال  وهنـا  واحـد.  ملـف  يف  ومتجانـس 
حتـت  توضـع  الـي  التفاصيـل  ومقـدار  الصفحـات،  عـدد  حيـث  مـن  اخلطـة 
التفاصيـل  ومقـدار  حجـم  مـا  ولكـن  عشـر.  اإلثنـا  املكونـات  مـن  مكـون  كل 

العمـل؟  خطـة  يف 

تسـبب  ال  حتـى  كبـري  حجـم  ذات  العمـل  خطـة  تكـون  أال  املفضـل  مـن 
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فينفـروا  املخلـة  بالقصـرية  وال  قراءتهـا،  عـن  فيبتعـدوا  للمعنيـني  ضجـرا 
تكـون  وال  صفحـة   50 عـن  عـام  بشـكل  العمـل  خطـة  تزيـد  أال  ويراعـى  منهـا. 
ومضمونهـا  مقصودهـا  مـن  ويفرغهـا  بهـا  خيـل  بشـكل  الصفحـات  قليلـة 
علـى  يعتمـد  الصفحـات  عـدد  فـإن  وعمومـا  الركاكـة.  طابـع  يعطيهـا  أو 
طلبتهـا.  الـي  أو  العمـل  خطـة  هلـا  املقـدم  اجلهـة  وطبيعـة  منهـا  الغـرض 
وأخـرى  املعنيـة  للجهـة  واحـدة  نسـخ،  جمموعـة  منهـا  يعمـل  أن  يراعـى  كمـا 
مقـدار  حيـث  مـن  أمـا  العـام.  للمديـر  ونسـخة  اخلطـة  أعـدت  الـي  للجهـة 
فمـن  األهميـة.  غايـة  يف  أمـر  فهـو  مضمـون  كل  حتـت  تكتـب  الـي  التفاصيـل 
املعنيـة  للجهـة  مضامينهـا  توصيـل  هـو  العمـل  خطـة  مـن  املقصـود  أن  املعلـوم 
علـى  بنـد  لـكل  التفاصيـل  مراجعـة  يتـم  هنـا  ومـن  طلبتهـا  الـي  للجهـة  أو 
موحـد،  شـكل  علـى  هنـا  األمـر  وليـس  منـه.  يعـرض  مالـذي  وحتديـد  حـدة 
بطريقـة  طبعـا  ولكـن  التفاصيـل  مجيـع  عـرض  يتـم  احلـاالت  بعـض  ففـي 
اختـزال  يتـم  احلـاالت  بعـض  ويف  منطقيـا.  ومتسلسـلة  ومتجانسـة  منسـقة 
مـا  مكـون  اختصـار  يتـم  أخـرى  أحيـان  ويف  واختصارهـا.  املكونـات  بعـض 
هلـا  سـيقدم  الـي  اجلهـة  طبيعـة  علـى  يعتمـد  فألمـر  وهكـذا  آخـر،  يف  ويفَصـل 
إىل  حيتـاج  األمـر  وهـذا  منهـا.  واملقصـد  اهلـدف،  طبيعـة  وعلـى  العمـل،  خطـة 
وأحسـن  شـكل  أفضـل  إىل  للوصـول  شـخص  مـن  أكثـر  مـع  ومشـاورة  قـرار 

وعـرض.  تفصيـل 

تكـون  أن  جيـب  عشـر  اإلثنـا  املكونـات  مجيـع  هـل  آخـر:  سـؤال  يطـرح  وهنـا 
العمـل؟  خطـة  ضمـن  موجـودة 

املكونـات  مجيـع  علـى  العمـل  خطـة  حتتـوي  أن  املفضـل  مـن  ابتـداء 
واجلهـة  املقصـد  حبسـب  فيكـون  بهـا  التفصيـل  أو  االختصـار  أمـا  املذكـورة. 
مـا  إذا  مـا  ملكـون  التطـرق  عـدم  احلـاالت  بعـض  يف  املمكـن  ومـن  هلـا.  الطالبـة 
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هـذه  يف  ولكـن  بـه،  ويسـمح  لذلـك  يتسـع  العمـل  خطـة  مـن  املقصـد  كان 
بعـض  أو  املكونـات  أحـد  إلغـاء  لتقريـر  رأي  مـن  أكثـر  بأخـذ  ينصـح  احلالـة 

   . منهـا

فهـي  مرنـة.  تكـون  أن  جيـب  العمـل  خطـة  أن  إىل  التنويـه  ينبغـي  كمـا 
للتعديـل،  قابلـة  مرنـة  هـي  بـل  تتبـدل،  وال  التتغـري  جامـدة  وثيقـة  ليسـت 
هـذه  ففـي  وإال  أصلهـا،  مـن  ينسـفها  الـذي  التعديـل  ليـس  بالطبـع  ولكـن 
حينئـذ  الكبـري  والتعديـل  التقديـر.  يف  كبـري  خطـأ  حـدث  قـد  يكـون  احلالـة 
أخـرى  عمـل  خطـة  علـى  واالتفـاق  املكونـات  مجيـع  مراجعـة  يسـتوجب 
حيـث  مـن  مرنـة  العمـل  خطـة  أن  كمـا  عليهـا.  التوافـق  مـع  جديـد  مـن 
إخـالل  دون  مكـون  علـى  مكـون  وتقديـم  تأخـري  فيمكـن  والرتتيـب  الشـكل 
اجلهـة  حسـب  علـى  العمـل  خطـة  تصمـم  مـا  فعـادة  املنطقـي.  التسلسـل  يف 
خطـة  أن  كمـا  موجـودة(.  كانـت  )إن  العمـل  يف  معايريهـا  وطبيعـة  الطالبـة 
مـع  تتوافـق  وأن  الواقـع،  يف  واملتغـريات  الظـروف  مـع  تتوافـق  أن  جيـب  العمـل 
لتحافـظ  فيهـا  التعديـل  ميكـن  وبالتالـي  واملنطقيـة،  املعقولـة  التحليـالت 
للتطبيـق. وقابلـة  عمليـة  العمـل  خطـة  تظـل  وأن  ومنطقيتهـا  متاسـكها  علـى 
ويكتـب  نسـخة  كل  ترقـم  أن  تغـريات  إضافـة  حالـة  يف  أنـه  املهـم  ومـن 
إىل  التوصـل  يتـم  أن  إىل  مت،  الـذي  التعديـل  ونـوع  التعديـل  تاريـخ  عليهـا 
النهائيـة  للنسـخة  للوصـول  للنسـخ  الرتقيـم  هـذا  إن  النهائيـة.  النسـخة 
وأسـبابه  التعديـل  مت  وكيـف  العمـل  خطـة  تطـور  معرفـة  يف  كثـريا  يسـاعد 

املسـتقبل. يف  وللمـدراء  التخطيـط  لقسـم  مرجعـا  بذلـك  وتكـون 

إرشادات لتطبيق خطة العمل
للواقـع  فهمـا  ويتطلـب  وفكـرا  جهـدا  يأخـذ  التخطيـط  أن  مـن  بالرغـم 
أصعـب  الواقـع  أرض  علـى  والتطبيـق  التنفيـذ  أن  إال  بالطمـوح،  مصحوبـا 
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إلسـقاط  احلقيقـي  التحـدي  وهـو  الكثـرية.  املفاجـآت  مـن  فيـه  مـا  وفيـه 
ومـا  تصـِور  مـا  ليصبـح  واحلقيقـة،  الواقـع  أرض  إىل  الـورق  مـن  املخططـات 

ويـرى. حيـس  أو  ويلمـس  األرض  علـى  يـدب  واقعـا  لـه  خِطـط 

قـد  تفصيـل  إىل  حتتـاج  األرض  علـى  التنفيـذ  ومبـادئ  مهـارات  فـإن  لذلـك 
نتعـرض إىل جمموعـة  السـياق  هـذا  أنـه ويف  إال  الكتـاب.  هـذا  اليكـون حملـه يف 
حتتـاج  ابتـداء  التنفيـذ.  أثنـاء  هلـا  االنتبـاه  ينبغـي  الـي  الضروريـة  املبـادئ  مـن 
التـرتك  وأن  التنفيـذ  أثنـاء  عليهـا  ويدقـق  يتابعهـا  مـن  إىل  اجليـدة  اخلطـة 
التنفيـذ  علـى  القائمـون  وكان  جيـدة،  كانـت  ولـو  حتـى  متابعـة  دون  هكـذا 
التنبيـه  الضـروري  مـن  ألنـه  ذلـك  املميزيـن.  ومـن  ذلـك  علـى  القادريـن  مـن 
فهمهـا  وخصوصـا  املنفـذ  البشـري  العنصـر  علـى  يعتمـد  اخلطـة  تنفيـذ  أن  إىل 
لتصحيـح  للخطـة  دوريـة  مراجعـة  يتطلـب  ممـا  بهـا،  واالنشـغال  واإللتـزام 

بـأول. أوال  املسـارات 

الشـخص  قبـل  مـن  تراجـع  أن  مـن  للتنفيـذ  اخلطـة  اسـتالم  عنـد  وينبغـي 
وقابلـة  واقعيـة  وأنهـا  مفهومـة  اخلطـة  كـون  مـن  للتأكـد  املنفـذة  اجلهـة  أو 
للقيـاس؟  وقابلـة  واضحـة  أهدافهـا  وهـل  حمـددة؟  اخلطـة  وهـل  للتطبيـق. 
اخلطـة  سـتضع  الـي  هـي  املنفـذة  اجلهـة  أن  أم  تنفيذيـة  خطـة  معهـا  وهـل 
وهـل  التقديـر؟  وواقعيـة  املوازنـة  معروفـة  هـي  وهـل  )التشـغيلية(؟  التنفيذيـة 
هـذه  وتعتـر  منهـا؟  الغـرض  حسـب  املهمـة  العناصـر  جلميـع  شـاملة  هـي 
مبـدأ  حتقيـق  طريـق  علـى  خطـوة  وأول  التقييـم،  يف  خطـوة  أول  هـي  املراجعـة 
عنـد  هلـا  التعـرض  سـيتم  اإلضافيـة  األمـور  مـن  جمموعـة  وهنـاك  اجلـودة. 

الحقـا.   التنفيذيـة  اخلطـة  عـن  احلديـث 
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ثانيا: اخلطة التنفيذية/ التشغيلية )مرحلة التنفيذ(

تعريفها
إىل  اخلطـط  حتويـل  فيهـا  يتـم  الـي  املرحلـة  بأنهـا  التنفيـذ  مرحلـة  تعـرف 
األهـداف  إىل  للوصـول  األرض  علـى  وفعاليـات  ونشـاطات  تنفيذيـة  إجـراءات 
عبـارة  كان  التنفيـذ  مرحلـة  قبـل  مـا  املقصـود.  حتقيـق  وبالتالـي  املطلوبـة، 
أوراق  علـى  مكتوبـة  وآمـال  وسياسـات  وإجـراءات  وتطلعـات  تصـورات  عـن 
السـنوية  اخلطـة  أو  العمـل  خطـة  أو  اإلسـرتاتيجية  باخلطـة  يسـمى  مـا  ضمـن 
يتـم  الـي  املرحلـة  فهـي  التنفيـذ  مرحلـة  أمـا  املسـمى.  عـن  النظـر  بغـض 
أي  وحقيقـة،  واقـع  إىل  لتحقيقـه  األرض  علـى  لـه  خطـط  مـا  إسـقاط  فيهـا 
التنفيـذ  فـإن  وبالتالـي  والواقـع.   احلقيقـة  فضـاء  إىل  األوراق  مـن  إخراجـه 
كانـت  أن  بعـد  األرض  علـى  حقيقـة  لتصبـح  عمليـا  الفكـرة  يشـكل  الـذي  هـو 
الشـكل.  مجيـل  ملـف  يف  وجممعـة  أسـطر  يف  مرتبـة  كلمـات  عـن  عبـارة 
الفعـال  الصحيـح  التنفيـذ  بـأن  علمـا  العمـل،  يف  املراحـل  أهـم  مـن  والتنفيـذ 
علـى  ممكنـا  اخلطـة  تنفيـذ  وجيعـل  ضعفـه  أو  التخطيـط  يف  النقـص  يعـوض 
التنفيـذ  يف  ضعـف  إىل  فسـيؤدي  ضعيفـا  التنفيـذ  كان  إذا  أمـا  ضعفهـا. 
ويكـون  جيـدة،  اخلطـة  كانـت  ولـو  حتـى  املرجـوة  النتائـج  حتقيـق  وعـدم 
الشـكل20:  انظـر  ضعيفـان.  واخلطـة  التنفيـذ  مـن  كال  كان  إذا  التـام  الفشـل 

بالتنفيـذ.  التخطيـط  عالقـة 

وتنقسم مرحلة التنفيذ إىل مرحلتني متتاليتني هما:

1- املرحلة النظرية: مرحلة تصميم ووضع اخلطة التنفيذية جبميع 
      عناصرها )التخطيط للتنفيذ(. 

2- املرحلة العملية: مرحلة تتطبيق اخلطة التنفيذية على األرض. 
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متـارس  الـي  والفعاليـات  النشـاطات  جمموعـة  باعتبـاره  التنفيـذ،  إن 
التنفيذيـة  واإلجـراءات  الرامـج  خـالل  مـن  التنفيـذ  موضـع  اخلطـط  لوضـع 
والرتكيـز  العنايـة  مـن  الكثـري  يسـتحق  النظريـة،  املرحلـة  يف  صممـت  الـي 
األهـداف  لتحقيـق  الالزمـة  والقياديـة  اإلداريـة  املهـارات  اكتسـاب  ويتطلـب 
التنظيمـي  املسـتوى  حسـب  وذلـك  تشـغيلية  خطـط  عـدة  وهنـاك  املرجـوة. 

. هليكلـي ا

الشكل 20: عالقة التخطيط بالتنفيذ

 executive plan/operation( تشـغيلية  أو  تنفيذيـة  خطـة  مسـتوى  لـكل  إن 
وتسلسـل  التنفيذيـة  واإلجـراءات  األهـداف  تبـني  بـه  plan/action plan( خاصـة 

فهنـاك  بينهـا.  الداخليـة  والعالقـات  التنفيذيـة  العمليـة  عناصـر  مجيـع 
التشـغيلية  اخلطـة  وهنـاك  لإلدارة/القسـم،  التشـغيلية  التنفيذيـة  اخلطـة 

للفـرد. حتـى  اليوميـة  التشـغيلية  اخلطـة  وهنـاك  للوحـدة، 

التخطيط

غير مناسبمناسب 

التنفيذ 
امكانية التنفيذجناحممتاز

فشل تـــــــامفشل / ضعفضعيف
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مكونات وعناصر اخلطة التنفيذية
وهنـاك  أساسـية.  عناصـر  عـدة  مـن  التنفيذية/التشـغيلية  اخلطـة  تتكـون 

وهـي:  التشـغيلية  التنفيذيـة/  اخلطـة  تشـكل  أساسـية  عناصـر  تسـعة 

األهـداف  مـن  املشـتقة  األهـداف  وهـي  التشـغيلية  األهـداف   -1

اخلطـة  فـإن  حتققـت  إذا  والـي  السـنوية  اخلطـة  مـن  أو  اإلسـرتاتيجية 
أجنـزت. قـد  تكـون  املقرتحـة 

اإلجـراءات  وهـي  التفصيليـة  التنفيذيـة  واإلجـراءات  األنشـطة   -2

اهلـدف  يكـون  حتققـت  إذا  والـي  تشـغيلي  هـدف  لـكل  واألنشـطة 
أجنـز.  قـد  التشـغيلي 

ونهايـة  بدايـة  فيـه  يبـني  نشـاط  أو  إجـراء  لـكل  الزمنيـة  املـدة   -3

نشـاط. أو  إجـراء  كل 

4- جهة تنفيذ كل إجراء أو نشاط سواء كان شخصا أو جهة. 

اجلـدول  منـوذج   :18 )الشـكل  التنفيذيـة  اإلجـراءات  جـدول   -5

)األهـداف  أعـاله  األساسـية  األربعـة  العناصـر  جيمـع  الـذي  التنفيـذي( 
بدايـة  حيـث  مـن  الزمنيـة  واملـدة  واألنشـطة،  واالجـراءات  التشـغيلية، 
باجلـدول  يعـرف  واحـد  جـدول  يف  التنفيـذ(  وجهـة  اإلجـراء،  ونهايـة 

جمـازا. التشـغيلية  اخلطـة  احلـاالت  بعـض  يف  أو  التنفيـذي 
6- معايري قياس األداء أو مؤشرات اإلجناز أو KPI’s والي ستكون  

     أساس التقييم وقياس األداء.

7- الثقل أو الوزن النسي لكل هدف أو إجراء.

8- اجلدول الزمين أو التحليل الشبكي )Bar chart or C.P.M(   وهو 
    جدول مستقل عن اجلدول التنفيذي.

إدارة املؤسسات غير الربحية
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9- جدول التكلفة املالية املتوقعة )املوازنة التقديرية( وهو جدول 

      مستقل أيضا عن اجلدول التنفيذي.

اخلطـة  ليشـكل  واحـد  ملـف  أو  وثيقـة  يف  العناصـر  هـذه  مجـع  ويتـم 
طيلـة  بهـا  االسرتشـاد  ليتـم  للمؤسسـة  التشـغيلية(  اخلطـة  )أو  التنفيذيـة 

التنفيـذ.  مرحلـة 
اخلطـة  مكونـات  كافـة  الذكـر  السـابقة  التسـعة  املكونـات  تغطـي 
موجـودة  تكـون  أن  ينبغـي  التسـعة  املكونـات  مجيـع  هـل  ولكـن  التنفيذيـة، 
األمـر  هـذا  فـإن  ذلـك،  علـى  ولإلجابـة  التنفيذية/التشـغيلية؟  اخلطـة  يف 
األفضـل  فمـن  التنفيذيـة  اخلطـة  لواضـع  الذاتيـة  القـدرات  علـى  يعتمـد 
مـن  كان  إذا  بعضهـا  اختصـار  املمكـن  ومـن  جمتمعـة،  العناصـر  مجيـع  وجـود 
مكونـات  هنـاك  ولكـن  إمجاهلـا.  املؤسسـة  علـى  أو  اخلطـة  واضـع  علـى  الصعـب 

وهـي:  إلغائهـا  ميكـن  ال  التنفيذيـة  اخلطـة  يف 

األهـداف  مـن  املشـتقة  األهـداف  وهـي  التشـغيلية  األهـداف   >

اخلطـة  فـإن  حتققـت  إذا  والـي  السـنوية  اخلطـة  مـن  أو  اإلسـرتاتيجية 
أجنـزت. قـد  تكـون  املقرتحـة 

اإلجـراءات  وهـي  التفصيليـة  التنفيذيـة  واإلجـراءات  األنشـطة   >

اهلـدف  يكـون  حتققـت  إن  والـي  تشـغيلي  هـدف  لـكل  واألنشـطة 
أجنـز.  قـد  التشـغيلي 

كل  ونهايـة  بدايـة  فيـه  يبـني  نشـاط  أو  إجـراء  لـكل  الزمنيـة  املـدد   >

نشـاط. أو  إجـراء 

< جهة تنفيذ كل إجراء أو نشاط سواء كان شخصا أو جهة. 
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اجلدول التنفيذي للخطة التشغيلية
وهـو  التشـغيلية  اخلطـة  صلـب  هـو   )21 )الشـكل  التنفيـذي  اجلـدول  إن 
إجنـاز  كيفيـة  تصـف  الـي  واإلجـراءات  اخلطـوات  مـن  املتسلسـل  النظـام 
بعـد  فيـه  األساسـية  الوحـدة  فـإن  ولذلـك  تفصيليـا.   وصفـا  وظيفـة  كل 
التنفيـذ  وقـت  ثـم  تنفيـذه  جهـة  ثـم  النشـاط،  إجـراء  هـي  التشـغيلي  اهلـدف 

يتـه. ونها

خطتـه  تنظيمـي  مسـتوى  لـكل  يكـون  أن  فيمكـن  سـابقا  ذكـر  وكمـا   
اهليـكل  يف  نزلنـا  كلمـا  أكثـر  التفصيـل  ميكـن  وبالتالـي  التشـغيلية، 
اخلطـة  مـن  تفصيـال  أكثـر  لألقسـام  التشـغيلية  فاخلطـة  التنظيمـي. 
تفصيـال  أكثـر  للوحـدات  التشـغيلية  واخلطـة  األعلـى،  لـإلدارات  التشـغيلية 
التفصيليـة  الطريقـة  وهـي  العمـل  طـرق  إىل  التفصيـل  ليصـل  لألقسـام  منهـا 
التنفيـذي  اجلـدول  ويشـمل  تنفيـذي.  إجـراء  أو  خطـوة  كل  لتنفيـذ 

أساسـية: أبعـاد  ثالثـة  علـى  لإلجـراءات 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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الشكل 21: منوذج اجلدول التنفيذي
أ. العمل الذي سيتم تنفيذه.  

ب. من سيقوم بالتنفيذ.    
ج . متى سيبدأ العمل ومتى ستنتهي وما مدة التنفيذ.

اسـرتاتيجية،  خطـة  المتلـك  ان  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  املمكـن  مـن 
ومشـول  دقـة  زادت  وكلمـا  تشـغيلية.  خطـة  لديهـا  يكـون  أن  إال  يسـعها  ال  لكـن 
وزادت  أفضـل  بشـكل  الفاعليـة  حتققـت  كلمـا  التنفيذيـة  واإلجـراءات  الرامـج 

إدارة / قسم.............................................

مدة اخلطة التنفيذية: سنة                                            املرحلة األوىل

 بداية اخلطة: 2019/1/1                                                            نهايتها 2019/12/31 
مؤشرات 
اإلجناز 

الثقل 
النسي

نهاية  بداية اجلهة  االنشطة/االجراءات  اهلدف 
التشغيلي

توظيف 
اثنني 
اجراء 

دورتني 
جتهيز 

ملفني من 
االنشطة

5%

7%

10%

5/1
5/20
5/30

6/6
6/8

4/1
5/4

5/21

5/6
5/8

شئون ادارية
HR

عدنان

رئيس القسم
سامر

1- توظيف كادرين 
اعالميني 

2- تأهيل املفروزين  
3-  جتهيز املواد االعالمية 

لألنشطة السابقة
4- تشكيل قسم الفنيات
5-  تكوين قسم أرشيف 

تطوير 
إدارة 

االعالم  

اهلدف 
الثاني 
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يف  التنفيـذي  اجلـدول  أهميـة  تـرز  لذلـك  عليهـا.  واالعتمـاد  مصداقيتهـا 
يعتـر  التنفيـذي  اجلـدول  ووجـود  األسـاس،  باعتبـاره  التشـغيلية  اخلطـة 
فاجلـدول  واإلجـراءات.  املتطلبـات  وضـوح  وعلـى  اإلداريـة  القـدرة  علـى  داللـة 

يف: يسـاعد  التنفيـذي 

< حتقيق السيطرة على األنشطة وتتابعها حيث جيعل األنشطة 

  مرئية أمام اجلميع. 
< حتقيق التنسيق بني األنشطة وبني املنفذين وبني اجلهات 

   املنفذة.
< حتقيق حسن املتابعة ويسهل كتابة تقارير اإلجناز.

< يساعد يف حتديد املسارات احلرجة.

< يساعد يف حتديد منطق العالقة التتابعية بني األنشطة.

واألسـبوعي  والربعـي  الشـهري  اجلـدول  اشـتقاق  املمكـن  فمـن  وبالطبـع 
أفـراد. حتـى  أو  أقسـام  أو  وحـدات  كان  سـواء  للجميـع 

 تصميم الربامج التنفيذية
اإلجـراءات  وخصوصـا  التنفيذيـة  اخلطـة  يضـع  مـن  فـإن  البدايـة  يف 
اخلـرة  وميلـك  العمـل  يف  متمرسـا  يكـون  أن  البـد  التفصيليـة  واألنشـطة 
املتسلسـلة  التفصيليـة  التنفيذيـة  العمليـة  للخطـوات  ختيـل  وعنـده  الكافيـة، 
للواقـع،  قريبـة  تنفيذيـة  خطـة  يقـدم  حتـى  وذلـك  اهلـدف.  إىل  املوصلـة 

بفاعليـة. اهلـدف  مـن  تقـرتب  وبالتالـي 
التشـغيلية  بأهدافهـا  التنفيذيـة  اخلطـة  أن  علـى  التنويـه  جيـدر  وهنـا 
املتوفـرة  واملاديـة  البشـرية  اإلمكانـات  مـع  تتناسـب  أن  البـد  وإجراءاتهـا 
تكـون  فـال  الواقـع.  وبـني  الطمـوح  بـني  متوازنـة  تكـون  أن  جيـب  أي  للمؤسسـة. 

إدارة املؤسسات غير الربحية



101

باإلمكانـات  مقارنـة  للتطبيـق  قابلـة  غـري  تصبـح  حبيـث  الطمـوح  شـديدة 
الطمـوح  مـن  منزوعـة  تكـون  وال  للمؤسسـة،  املتوفـرة  واملاليـة  واملاديـة  البشـرية 
أن  كمـا  متامـا.  املـوارد  قـدر  علـى  متامـا  مفصلـة  وكأنهـا  تبـدوا  حبيـث 
يف  منطقـي  تسلسـل  ذا  ترتيبـا  وترتيبهـا  وضعهـا  ينبغـي  واألنشـطة  اإلجـراءات 
املؤسسـات  بعـض  ويف  التنفيـذ.   وتتابـع  منطقيـة  حسـب  التنفيـذي  اجلـدول 
برامـج  باسـتخدام  األنشـطة  علـى  البشـرية  املـوارد  حتميـل  ميكـن  املتطـورة 

الغـرض. هلـذا  كمبيوتـر 

 KPI’s أو  اإلجنـاز  مؤشـرات  أو  األداء  قيـاس  معايـري  وضـع  كذلـك  ويتـم 
يف  املؤشـرات  هـذه  وضـع  وميكـن  األداء.  وقيـاس  التقييـم  أسـاس  سـتكون  والـي 

أيضـا.   التنفيـذي  اجلـدول  يف  خاصـة  خانـة 

الثقـل  أو  للـوزن  خانـة  إضافـة  ذلـك  علـى  القـدرة  حالـة  يف  األفضـل  ومـن 
وزنـه  وعلـى  التشـغيلي  اهلـدف  أو  اإلجـراء  أهميـة  علـى  داللـة  وهـو  النسـي 
تسـاعد  النسـي  الـوزن  فكـرة  إن  األخـرى.  اإلجـراءات  أو  باألهـداف  مقارنـة 
يعطـى  األعلـى  النسـي  الـوزن  ذو  اإلجـراء  أو  فاهلـدف  األولويـات  حتديـد  يف 
املؤسسـات  يف  النسـي  الثقـل  مقـدار  حتديـد  ويعتمـد  التنفيـذ.  يف  أولويـة 
إمجالـي  مـن  تكلفتـه  بقـدر  يـوزن  إجـراء  فـكل  التكلفـة،  مقـدار  علـى  الرحبيـة 
أولويـة  تعطـى  الـي  احلرجـة  املسـارات  ذلـك  إىل  يضـاف  العامـة،  التكلفـة 
إىل  حيتـاج  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  يف  النسـي  الـوزن  حتديـد  ولكـن  أيضـا. 
كثـريا  تركـز  ال  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  أن  ذلـك  لتقديـره.  مناسـبة  آليـة 
حسـبة  يف  تدخـل  أخـرى  عوامـل  يسـتدعي  ممـا  والرحبيـة.  التكلفـة  علـى 
احلرجـة،  املسـارات  ومنهـا  األهميـة،  ومنهـا  التكلفـة  إىل  إضافـة  النسـي  الـوزن 
حسـاب  املفضـل  ومـن  االعتبـارات.  مـن  ذلـك  وغـري  التنفيـذ  وسـرعة  وضـرورة 
املعـدل  حسـاب  ثـم  االعتبـار  يف  العوامـل  هـذه  بأخـذ  النسـي  الـوزن  معـدل 
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يف  النسـي  للـوزن  أخـرى  خانـة  تضـاف  وبالتالـي  العوامـل.  هلـذه  احلسـابي 
أن  ميكـن  النسـي  الـوزن  حسـاب  فـإن  حـال،  أيـة  وعلـى  اإلجـراءات.  جـدول 
بشـكل  األهميـة  حسـب  تقديـره  وممكـن  مناسـبة  آليـة  توفـر  حـال  يف  يتـم 

الصغـرية. املؤسسـات  حالـة  يف  مبسـط 

اجلدول الزمي
يسـتخدم  كان  وإن  التنفيذيـة  اإلجـراءات  جـدول  عـن  مسـتقل  جـدول  وهـو 
اإلجـراءات  كل  وضـع  يتـم  حيـث  كمدخـالت.  التنفيـذي  اجلـدول  حمتويـات 
املـدة  حسـاب  وبالتالـي  إجـراء  كل  ونهايـة  بدايـة  يوضـع  ثـم  فيـه  التنفيذيـة 
يبـني  مسـتقيم  خـط  رسـم  يتـم  ذلـك  وبعـد  إجـراء.  كل  لتنفيـذ  الزمنيـة 
للجـدول  )منـوذج   :19 الشـكل  يف  هـو  كمـا  إجـراء  لـكل  والنهايـة  البدايـة 
اإلجـراءات  مجيـع  التنفيـذ  عـن  املسـئول  أمـام  تظهـر  وبالتالـي  الزمـين(. 
حـدة،  علـى  شـهر  كل  يف  العمـل  حجـم  حيـدد  أن  ويسـتطيع  واضـح  بشـكل 
أن  يسـتطيع  ومنهـا  وتداخلهـا.  األعمـال  انسـياب  تقديـر  يسـتطيع  كمـا 

احلرجـة. املسـارات  علـى  يتعـرف 

املشـروع  يؤخـر  فإنـه  تنفيـذه  يف  تأخـر  إذا  الـذي  اإلجـراء  هـو  احلـرج  واملسـار 
باللـون  احلـرج  املسـار  يلـون  مـا  وعـادة  احملـدد،  موعـده  يف  االنتهـاء  عـن  برمتـه 
ذلـك  بعمـل  تقـوم  السـوق  يف  متوفـرة  حاسـوبية  برامـج  وهنـاك  األمحـر. 
ومنهـا  إجـراء،  كل  علـى  البشـرية  املـوارد  بتحميـل  أيضـا  تقـوم  كمـا  كلـه. 
شـهر،  كل  ويف  إجـراء  كل  يف  املطلوبـني  املوظفـني  حجـم  معرفـة  ميكـن 

الرجميـات.  هـذه  مثـل  باسـتخدام  الكبـرية  املؤسسـات  وننصـح 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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الشكل 22: منوذج للجدول الزمين

املوازنة التقديرية
املقـدرة  املوازنـة  عـن  عبـارة  وهـي  التقديريـة  املوازنـة  تقديـر  الضـروري  مـن 
تقريبيـة  صـورة  يشـكل  ممـا  التشـغيلية.  اخلطـة  أعمـال  مجيـع  لتنفيـذ 
اخلطـة  مـدة  وهـي  سـنة  خـالل  األعمـال  لتنفيـذ  املطلـوب  املـال  حجـم  عـن 
جـدول  علـى  معتمـدة  املوازنـة  لتقديـر  مقاربـة  هنـا  ونقـدم  التنفيذيـة. 
التشـغيلية  األهـداف  تسـجيل  يتـم  حيـث  السـابق.  التنفيذيـة  اإلجـراءات 
علـى  إجـراء  كل  تكلفـة  حسـاب  ثـم  إجـراء  لـكل  التنفيذيـة  واإلجـراءات 
تنفيـذ  تفاصيـل  لـكل  املعتمـدة  الصـرف  بنـود  مجيـع  تقديـر  خـالل  مـن  حـدة 
حـده  علـى  هـدف  لـكل  املطلوبـة  املوازنـة  تقديـر  ميكـن  وبالتالـي  اإلجـراء. 
مـن  التشـغيل  تكاليـف  وبإضافـة  املوازنـة.  لتقديـر  منـوذج   :23 الشـكل  انظـر 
اإلمجاليـة  املوازنـة  تقديـر  فيمكـن  األهـداف  تكلفـة  إىل  ورواتـب  إجيـارات 
سـتة  املثـال  سـبيل  علـى  اخلطـة  يف  كان  لـو  عليـه،  وبنـاء  التنفيذيـة.   للخطـة 



104

جممـوع  وكان   .  $  40,000 السـتة  األهـداف  تكلفـة  جممـوع  وكان  أهـداف 
واملوظفـني  واخلدمـات  الرئيسـي  املكتـب  إجيـار  مـن  التشـغيلية  التكاليـف 
تكـون   التقديريـة  املوازنـة  فـإن   30,000$ تشـغيلية  مصاريـف  مـن  ذلـك  وغـري 

العـام. هلـذا   70,000$  =30,000  +40,000

الشكل 23: منوذج لتقدير املوازنة

مدة اخلطة التنفيذية وبدء التنفيذ
تشـغيلية  خطـة  هلـا  يكـون  أن  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  املفضـل  مـن   

دوريـا.   تقييمهـا  يتـم  حبيـث  واحـد  عـام  مدتهـا  أي  سـنوية 

االمجالي التكلفة $ املدة االجراءات االجراءات رقم

 3000 2200
500
300

3 ايام تكاليف املدرب مع االقامة 
استئجار قاعة التدريب

قرطاسيه 

- تأهيل 8 
من العاملني 

اهلدف 
األول

 15000 3000
3000

3000
2500
3000
500

20 يوم
10 ايام

20 يوم
10 يوم

7 ايام
15 يوم

الرتتيب مع اجلهة املعنية
سفر وتعيني حمامي النهاء 

االجراءات
تعيني مسئول عن املكتب

استئجار مكتب
تاثيث املكتب

توصيل اخلدمات

فتح مكتب 
جديد يف 

البلد )س(

اهلدف 
الثاني

 18000$

إدارة املؤسسات غير الربحية
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بدء التنفيذ
يتـم  التنفيذيـة،  اخلطـة  مكونـات  مجيـع  جتميـع  مـن  االنتهـاء  بعـد 
جمللـس  ترفـع  ثـم  والشـكل،  املضمـون  حيـث  مـن  عليهـا  والتدقيـق  مراجعتهـا 
واملوازنـة  التشـغيلية  اخلطـة  اعتمـاد  ذلـك  بعـد  ويتـم  لالعتمـاد.  اإلدارة 
األهـداف  فاعليـة  علـى  اإلدارة  جملـس  يدقـق  مـا  وعـادة  هلـا.  التقديريـة 
األهـداف  مـع  اإلجـراءات  انسـجام  علـى  ويدقـق  معقوليتهـا  ومـدى  التشـغيلية 
مقيسـة  وأنهـا  األهـداف،  حتقيـق  إىل  تـؤدي  بالفعـل  وأنهـا  التشـغيلية 
كذلـك  ويتـم   ،)SMART( أهـداف  أنهـا  أي  تنفيذهـا  وميكـن  للتطبيـق  وقابلـة 
املوازنـة  مواءمـة  يتـم  ثـم  لإلجـراءات.  الزمنيـة  الفـرتات  علـى  التتدقيـق 
وأنهـا  واقعيتهـا  لفحـص  واإلجـراءات  التشـغيلية  األهـداف  مـع  التقديريـة 

فيهـا. مبالـغ  غـري 

جهـة  مـن  كان  سـواء  التنفيـذ  فريـق  حتديـد  يتـم  االعتمـاد،  بعـد  وعـادة 
كذلـك  ويتـم  املعنيـة،  اجلهـات  مـن  عـدد  مـن  أفـراد  عـدة  مـن  مكـون  أو  واحـدة 
واجلـدول  اخلطـة  توزيـع  يتـم  ثـم  التنفيـذي.  الفريـق  عـن  املسـئول  تعيـني 
املعنيـون  حيضـره  اجتمـاع  ذلـك  بعـد  ويعقـد  الفريـق.  أعضـاء  علـى  الزمـين 

اهلل. علـى  والتـوكل  التنفيـذ  ويبـدء  العمـل  إطـالق  أو  املشـروع  إلطـالق 
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منوذج خلطة العمل

نموذج خطة
 العمل للمؤسسات 

غير الربحية

1-  امللخص العــــــام

اخلدمـات،  أو  االنتـاج  خطـوط  عـن  نبـذة  تفعـل،  مـاذا  انـت،  مـن 
مـن  اهلـدف  املؤسسـة،  لـدى  التنافسـية  وامليـزات  مميزاتـك 

اخلطـة  أو  الورقـة  هـذه  مـن  اهلـدف  املقـدم،  املشـروع 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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2- نبذة عن املؤسسة وأعماهلا

القانونـي،  الوضـع  االساسـية،  النجـاح  عوامـل  األهـداف،  واملهمـة،  الرؤيـة 
عـن  خمتصـر  املؤسسـة،  لـدى  مميـزة  أو  خاصـة  تراخيـص  املؤسسـة،  ملكيـة 
املؤسسـة،  يف  األشـخاص  أهـم  عـن  نبـذة  التنظيمـي،  اهليـكل  املؤسسـة،  تاريـخ 

املؤسسـة. لـدى  املتوفـرة  والتسـهيالت  ومكاتـب  املوقـع  عـن  نبـذة 

3-  نبذة عن اخلدمات/املنتجات

اخلدمـات،  أو  االنتـاج  خطـوط  املقدمـة،  املنتجـات  أو  اخلدمـات  وصـف 
 – اخلدمـات  أو  املنتجـات  جتهـز  كيـف  اجلغرافيـة،  املؤسسـة  عمـل  مناطـق 

اخلدمـة. تقـدم  كيـف 
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4-  ملخص حتليل السوق )امليدان(

عمـل  لسـوق  السـنوي  النمـو  معـدل  املنتـج،  هلـذا  الكلـي  السـوق  حجـم  مـا 
احتياجـات  مـا  املسـتهدفة،  املعنيـة  الفئـات  أو  الشـرائح  هـي  مـا  املؤسسـة، 
املنافسـني،  وضـع  إليـك،  النـاس  سـياتي  ومل  فيـه،  والتوجهـات  العمـل  ميـدان 

املتوقعـة. احلصـة  ومـا  السـوق  يف  احلاليـة  حصتكـم 

5- ملخص اسرتاتيجية التسويق 

الزبائـن  حيتـاج  مل  هـم،  ومـن  املسـتفيدين   : املسـتهدفة  الفئـات  خلـص 
إىل  وياتـون  احلالـي  توجهـم  مـن  سـيغريون  مل  خدمتـك،  أو  ملنتجـك 
املترعـون  عليهـا  سـيحصل  الـي  القيمـة  مـا  خدمتـك،  أو  منتجـك 
ثانيـة،  للعـودة  ستشـجعه  وكيـف  علىهـم  سـتحافظ  كيـف  واملسـتفيدون، 
للمؤسسـة،  التنافسـية  امليـزات  هـي  مـا  الزبائـن.  خلدمـة  خطتـك  هـي  مـا 

التسـويق. اسـرتاتيجية  العمـل،  ميـدان  لدخـول  املناسـب  التوقيـت 

إدارة املؤسسات غير الربحية
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6- ملخص اخلطة التشغيلية
 

التشـغيلية  اخلطـة  تفصيـل  احلرجـة،  واملراحـل  املسـارات  حتديـد 
املـوردون،  الزمـين،  اإلطـار  حتديـد  االخـرى،  العمـل  وخطـط  )التنفيذيـة( 
العاملـني،  أمـن  التأمـني،  وآلياتـه،  التوظيـف  واإلعـالم،  العامـة  العالقـات 
واملؤسسـات  احللفـاء  مـع  العالقـة  املعتمـد،  االستشـاري  اإلداري،  الفريـق 

احلوكمـة. آليـة  وجـدت  ان  الدوليـة 

 
7- التحليل املــــــايل

لسـنة،  املتوقـع  املوازنـة  تقديـر  العمـل،  ابتـداء  تكاليـف  تقديـر  الفرضيـات، 
 12 ل  املـال  تدفـق  والدخـل،  املصروفـات  حسـاب  لسـنة،  املتوقـع  الدخـل  تقديـر 
ولألعمـال  ...اخل(،  التـرع   – االحتيـاط  )مـن  للتمويـل  املطلوبـة  املصـادر  شـهر، 
لثـالث  املالـي  التدفـق  و  سـابقة  سـنوات  لثـالث  املوازنـة  تقريـر  يطلـب:  القائمـة 

سـابقة. سـنوات 
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8- حتليل املخـــــــــاطر

اسـرتاتيجية  شـدتها،  احتماليتهـا،  أثرهـا،  حتليـل  املتوقعـة،  املخاطـر 
شـدتها. مـن  التخفيـف 

9- بناء القدرات الذاتية لدى املستفيدين
 

وتعزيـز  نشـر  هلـم،  املعرفـة  نقـل  وكيفيـة  املسـفيدين،  اشـراك  كيفيـة 
واملخرجـات  لـألداء  التقييـم  تعزيـز  املالـي،  التدقيـق  تعزيـز  املعايـري، 

واملوظفـني...اخل.

إدارة املؤسسات غير الربحية
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10- الفاعلية والكفــــــاءة

الضبـط  آليـات  اجليـد،  التخطيـط  األهـداف،  وضـوح  مـن  التاكـد 
للمتغـريات،  االسـتجابة  سـرعة  الراجعـة،  التغذيـة  واملتابعـة،  املراقبـة  والتحكـم، 

مبهنيـة. االداء  تقييـم 

11- ضبط اجلــــــودة

لـإلدارة،  التقاريـر  رفـع  املعايـري،  تطبيـق  واملعلومـات،  امللفـات  حفـظ  طـرق 
تعيـني  التصحيحيـة،  اإلجـراءات  واختـاذ  التقييـم  للمعنيـني،  التقاريـر  رفـع 

السـوق. مـن  مستشـارا 

12- امللحقــــــات

سـابقة،  عقـود  تزكيـة،  رسـائل  االجيـار،  عقـود  عـن  صـورة  ذاتيـة،  سـري 
اخـرى قانونيـة،  وثائـق 
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الباب الثالث: 
يف عمق املؤسسات

 غير الربحية
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الباب الثالث: 
يف عمق املؤسسات غير الربحية

مؤشرات الفاعلية للمؤسسات غري الرحبية

أو  عـام  نفـع  قضايـا  مـع  تتعامـل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  إن  احلقيقـة  يف 
قيـاس  عمليـة  مـن  وحيـد  يصعـب  ممـا  الطابـع.  إجتماعيـة  أو  إنسـانية  قضايـا 

األداء. 
علـى  وتوزعهـا  الـزكاة  أمـوال  تسـتلم  اخلرييـة  اجلمعيـات  فمثـال 

املقيـاس؟ يكـون  فكيـف  احملتاجـني، 
مسـتفيد،  كل  علـى  وزع  الـذي  املـال  مقـدار  أم  املسـتفيدين،  عـدد  هـو  هـل   

التوزيـع؟  عمليـة  مشلتهـا  الـي  اجلغرافيـة  املناطـق  إتسـاع  أم 

حقـوق  عـن  تدافـع  الـي  احلقوقيـة  املنظمـات  مـع  احلـال  هـو  وكذلـك 
تتعامـل  الـي  القضايـا  عـدد  هـو  جناحهـا  مقيـاس  هـل  فمثـال  العمـال. 

؟  معهـا

أم عدد املستفيدين من هذه القضايا؟ أم هو نوع القضية ذاتها؟

أهـم  مـن  ولعـل  للقيـاس.  أسـاس  خـط  وضـع  مـن  البـد  كان  هنـا  ومـن 
املؤسسـات  أعمـال  قيـاس  يف  مرجعـا  تكـون  أن  ميكـن  الـي  القيـاس  مؤشـرات 
حبـوث  خالصـة  مـن  اختيارهـا  مت  مؤشـرات  جمموعـة  الرحبيـة  غـري 
 )Courtney, 2002( مثـل    الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  جمـال  يف  متخصصـة 
أو جمموعـة  املقاييـس  هـذه  تؤخـذ كل  التقييـم  أو  القيـاس  أثنـاء  ، ويف  وغـريه 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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معايـري. تسـعة  علـى  اجملموعـة  هـذه  وتشـمل  املؤسسـة.  حجـم  حسـب  منهـا 

1-   إجناز األهداف

2-  القيمة مقابل املال

3-  اإلقتصاد

4-  عدالة التوزيع/ عدالة التعامل 

5-  فاعلية العمليات واإلجراءات الداخلية

6-  االمتثال للقيم

7-  اكتساب املوارد

8-  آلية اختاذ القرار

9-  التحسني املستمر

كل  حسـب  تصميمهـا  يتـم  أداء  مؤشـرات  إىل  حتتـاج  املعايـري  هـذه  ومجيـع 
مؤسسـة. 

إجناز األهـــــداف
األهـداف  مـع  يتعامـل  أنـه  وخصوصـا  جـدا  مهـم  املقيـاس  هـذا  بـأن  شـك  ال 
اعـرتاض  عـن  النظـر  وبغـض  تنفيذهـا.  علـى  وتعمـل  املؤسسـة  وضعتهـا  الـي 
ممكـن  االعتبـارات  مـن  جمموعـة  هنـاك  أن  باعتبـار  املقيـاس  هـذا  علـى  البعـض 
أن  ممكـن  األهـداف  وأن  وحجمهـا،  املتبنـاة،  األهـداف  جـودة  منهـا  تالحـظ  أن 
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ألنـه  مهمـا  يعتـر  املقيـاس  هـذا  أن  إال  طموحـة.  وغـري  وسـهلة  بسـيطة  تكـون 
تسـعى  الـي  واألهـداف  املؤسسـة  بهـا  تقـوم  الـي  األعمـال  إجنـاز  يقيـس 
املالحظـات  هـذه  أن  حيـث  عليهـا.  املالحظـات  عـن  النظـر  بغـض  لتحقيقهـا 
املعايـري  بعـض  يف  تقـاس  أن  ممكـن  وبسـاطتها  وحجمهـا  األهـداف  كجـودة 

الحقـا.  سـرتد  الـي  األخـرى 

القيمة مقابل املال
أنهـا  مبعنـى  واحـد،  مسـرب  ذات  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  كانـت  ملـا 
دون  اجملتمـع  يف  احملتاجـني  مـن  جملموعـة  خدمـة  لتقـدم  التمويـل  تأخـذ 
تقـدم  )مسـرب  املسـربني  ذات  الرحبيـة  املؤسسـات  عكـس  علـى  مـادي،  مقابـل 
ماديـة  قيمـة  الزبـون  مـن  فيـه  تسـتلم  اآلخـر  واملسـرب  خدمـة  أو  منتجـا  فيـه 

منتجهـا(.  أو  خدمتهـا  مقابـل 

مـن  املتحققـة  القيمـة  يـزن  أن  ليحـاول  يـرز  املقيـاس  هـذا  فـإن  لذلـك 
وهـل  صرفـه،  مت  الـذي  املـال  حجـم  مقابـل  والنتائـج  املخرجـات  وزن  خـالل 
آخـر  مبعنـى  عليهـا؟  صرفـه  مت  الـذي  املـال  مـع  تتناسـب  والنتائـج  املخرجـات 
كمـا   .)Cost effectiveness( املصروفـة  التكلفـة  فاعليـة  جيسـد  أن  حيـاول 
غـري  املؤسسـات  قبـل  مـن  املقدمـة  اخلدمـات  جلـودة  يتعـرض  املقيـاس  هـذا  أن 

الرحبيـة.

اإلقتصاد يف الصرف
والقـدرة  املصاريـف  يف  اإٌلقتصـاد  إلمكانيـة  املقيـاس  هـذا  يتعـرض  حيـث 
الصحيـح  املوضـع  يف  املـوارد  وتسـكني  املـوارد  هـدر  عـدم  مبعنـى  التوفـري،  علـى 

أيضـا. اجلـودة  يف  إفـراط  ودون  تبذيـر  دون  هلـا  املناسـب  وباحلجـم 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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عدالة التوزيع/ عدالة التعامل 
التعامـل،  يف  والعدالـة  اخلدمـات،  توزيـع  يف  العدالـة  قيـاس  حماولـة  مبعنـى 
يف  احملتاجـني  أن  خصوصـا  حمابـاة.  أو  متييـز  دون  للمحتاجـني  تصـل  وأنهـا 

إليـه. يتظلمـون  أو  لـه  يشـكون  مـن  جيـدون  ال  العـادة 

فاعلية العمليات واإلجراءات الداخلية
الضـوء  ليسـلط  اإلداريـة  الداخليـة  العمليـات  مـع  يتعامـل  املقيـاس  هـذا 
ونظـام  وجـودة  ونوعيـة  إدارة  مـن  املؤسسـة  يف  املتبعـة  العمليـات  جممـل  علـى 
اإلداريـة  واإلجـراءات  واألنظمـة  اإلداريـة  والسياسـات  البشـرية  للمـوارد 
ميكـن  وهنـا  املؤسسـة.  أعمـال  بتنفيـذ  متعلقـة  أخـرى  أنشـطة  وأي  الداخليـة 

التقييـم.  يف  للمسـاعدة  ناجحـة  أخـرى  مؤسسـات  مـن  االسـتفادة 

اإلمتثال للقيم
واإلجتماعيـة  اإلنسـانية  بالقضايـا  تعنـى  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أن  مبـا 
هـي  بالقيـم:  واملقصـود  هلـا.  هـام  ومقيـاس  مهـم  أمـر  للقيـم  امتثاهلـا  فـإن 
كالشـفافية  هلـا  بالنسـبة  معتـرة  املؤسسـة  تعترهـا  الـي  املبـادئ  جممـل 
يف  والتفانـي  واملسـاواة  والتقديـر  والعدالـة  والصـدق  والشـورى  واملسـاءلة 

القيـم. مـن  ذلـك  غـري  إىل  اخلدمـة 

اكتساب املوارد
ثالثـي  إن  إذ  واملعلومـات،  واملاليـة  البشـرية  املـوارد  هـي  املـوارد  يف  املقصـود  إن 
املعاصـر  عاملنـا  يف  األساسـيات  مـن  أضحـى  واملعلومـات(  واملـال  )البشـر  املـوارد 
العصـر  هـذا  يف  وتوسـعه  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  عمـل  تطـور  إن  وتعقيداتـه. 
وأدائهـا  فاعليتهـا  مـن  لتزيـد  املتخصصـة  الكـوادر  اسـتقطاب  عليهـا  حيتـم 
قـدرة  علـى  الضـوء  يسـلط  املقيـاس  هـذا  فـإن  وبالتالـي  مسعتهـا.  وحسـن 
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إىل  املاضـي  ينظـر يف  فقـد كان  هلـا.  املهنيـة  الكـوادر  اسـتقطاب  علـى  املؤسسـة 
أشـخاص  يتوالهـا  أن  ممكـن  بسـيطة  بأعمـال  تقـوم  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  أن 
تقليـل  عليهـا  القائـم  حـاول  مـا  إذا  وخصوصـا  احملـدودة  الكفـاءة  ذوي  مـن 
حجـم  ولكـن  املتواضعـة.  اخلـرات  بـذوي  لالكتفـاء  يدفعـه  ممـا  املصاريـف، 
املعتـرة  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  يف  وخصوصـا  والتنافـس  اليـوم،  العمـل 
التخصـص  ذات  املهنيـة  الكـوادر  مـن  جمموعـة  اسـتقطاب  منهـا  يتطلـب 

. ملميـز ا

واألعمـال  املشـاريع  مجيـع  فـإن  املاليـة،  املـوارد  توفـري  بـدون  أنـه  كمـا 
أمـام  واسـعا  اجملـال  يفتـح  مـا  كثـريا  املاليـة  املـوارد  ضعـف  إن  بـل  تتعطـل. 
مـع  التتفـق  ومبـادئ  سياسـات  لتبـين  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  علـى  الضغـط 
املـال  إغـراءات  أمـام  وخصوصـا  الفـخ  هـذا  يف  البعـض  يسـقط  وقـد  قيمهـا، 
واضـح  برنامـج  اعتمـاد  الضـروري  ومـن  املواقـف.  مـن  العديـد  يف  السياسـي 
عـدم  إىل  إضافـة  واملسـئولية.  بالشـفافية  متيـزه  مـع  املالـي  الدعـم  لتوفـري 
كالرئيـس  املاليـة  املـوارد  جلـب  يف  واحـد  شـخص  علـى  املؤسسـة  اعتمـاد 
سـبب  ألي  الشـخص  هـذا  تغيـب  إن  إذ  األساسـيني،  األشـخاص  أحـد  أو  مثـال 
واألصـل  حقيقيـة.  ماليـة  مشـكلة  يف  املؤسسـة  سـيوقع  العمـل(  تـرك  أو  )وفـاة 
االسـتمرارية  تتـوىل  فاعلـة  جمموعـة  الرئيسـي  الشـخص  هـذا  مـع  يكـون  أن 

الرئيسـي. الشـخص  تغيـب  مـع  حتـى 

الكبـرية  أو  الصغـرية  للمؤسسـات  سـواء  مهـم  أمـر  املعلومـات  توفـري  أن  كمـا 
والتخطيـط  التفكـري  وحسـن  املعاملـة  يف  والعدالـة  التوزيـع  حسـن  لضمـان 
اجلمعيـة  مسـتوى  علـى  حتـى  اخلارجيـة.  أو  الداخليـة  وملشـاريعها  للمؤسسـة 
عـن  لديهـا  معلومـات  توفـر  عـدم  إن  إذ  مـا،  مدينـة  يف  الصغـرية  اخلرييـة 
حيـث  مـن  املسـاعدات  توزيـع  مشـاكل  يف  سـيوقعها  املدينـة  يف  احملتاجـني 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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مـن  مسـاعدات  مـا  جهـة  تسـتلم  أن  أو  حقيقيـني  حمتاجيـني  إغفـال  أو  التكـرار 
فـإن  وبالتالـي  حمتاجـة.  أخـرى  جهـات  وحرمـان  خرييـة  مؤسسـة  مـن  أكثـر 
األداء  حلسـن  مهـم  أمـر  األخـرى  املؤسسـات  مـع  وتبادهلـا  وتوفرهـا  املعلومـات 

العمـل. يف  والكفـاءة 

آلية إختاذ القرار
عمليـة  حيـث  مـن  القـرار  اختـاذ  آليـة  مكونـات  مـع  يتعامـل  املقيـاس  وهـذا 
وبالتالـي  وفحصهـا  وتوزيعهـا  واسـرتجاعها  وختزينهـا  املعلومـات  علـى  احلصـول 
آليـة  حيـث  ومـن  الصائـب.  القـرار  اختـاذ  يف  منهـا  االسـتفادة  علـى  القـدرة 
فرديـا.   يكـون  القـرار  اختـاذ  إن  أم  مجاعيـة  كانـت  إن  للقـرار  للوصـول  النقـاش 

التحسني املستمر
إىل  حتتـاج  رحبيـة،  أخـرى  مؤسسـة  كأي  احلكوميـة،  غـري  املؤسسـة  إن 
يكتـب  مل  الـي  التجـارب  أو  الناجحـة  جتاربهـا  مـن  والتعلـم  أدائهـا  مراقبـة 
االقـرتاب  أجـل  ومـن  لديهـا  التعليمـي  املنحنـى  لتحسـني  وذلـك  النجـاح.  هلـا 
املسـتمر  التحسـني  مبـدأ  كان  لـذا  يـوم.  بعـد  يومـا  والتميـز  اإلتقـان  مـن 
للمؤسسـة  السـابقة  التجـارب  مجيـع  مـن  واالسـتفادة  التعلـم  عـن  يعـر  الـذي 
خـالل  مـن  دائـم  حتسـني  هـو  بـل  معينـة  ملـدة  ليـس  األداء،  حتسـني  أجـل  مـن 
طوعيـة  اخلدمـة  كانـت  ولـو  حتـى  اخلدمـة  مـن  املسـتفيد  علـى  الرتكيـز 
اخلرييـة.   اجلمعيـات  يف  العـادة  هـي  كمـا  واحـد  طـرف  مـن  كانـت  أو 
اسـتمرارية  ضمـان  إىل  يفضـي  معهـم  والتواصـل  املترعـني  علـى  والرتكيـز 

للمؤسسـة.  دعمهـم 

التنفيذيـة،  العمليـات  علـى  الرتكيـز  خـالل  مـن  املسـتمر  التحسـني  ويتأتـى 
املؤسسـة،  لـدى  املتبعـة  واآلليـات  واألنشـطة  األعمـال  تنفيـذ  كيفيـة  مبعنـى 
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قدمـت  الـي  اخلدمـات  أو  حتقيقهـا،  مت  الـي  النتائـج  علـى  الرتكيـز  وكـذا 
التنفيذيـة  العمليـات  كانـت  وهـل  للمسـتفيدين،  تسـليمه  مت  الـذي  املنتـج  أو 
املسـتمر  التحسـن  يأتـي  كمـا  مسـبقا؟  املرسـومة  األهـداف  وضمـن  فاعلـة 
مقاييـس  خـالل  مـن  وذلـك  األخطـاء  يف  الوقـوع  جتنـب  حماولـة  خـالل  مـن 
كيفيـة  )مدونـة(  كتيـب  اتبـاع  خـالل  ومـن  مسـبقا  تعريفهـا  يتـم  ومعايـري 
إىل  للوصـول  وآلياتـه  التنفيـذ  كيفيـة  تشـرح  مدونـة  وهـي  اإلجـراء،  تنفيـذ 
التغذيـة  فكـرة  املسـتمر  التحسـن  إىل  ويضـاف  املطلـوب.  املنتـج  أو  اخلدمـة 
أو  املسـئوليني  أو  املؤسسـة  يف  العاملـني  األفـراد  مـن  كانـت  سـواء  الراجعـة 
ذلـك  إىل  يضـاف  القادمـة.  املـرات  يف  األداء  لتصويـب  وذلـك  اجلمهـور  مـن 
مـن  تعتـر  وهـذه  والكفـاءة،  الفاعليـة  لزيـادة  وحتسـينه  القـرار  اختـاذ  آليـة 
الرحبيـة.  غـري  املؤسسـات  داخـل  املسـتمر  التحسـن  فكـرة  تطويـر  عوامـل 
فاعليـة  أو  مشـروع  كل  بعـد  املسـتفادة  الـدروس  حتديـد  فكـرة  فـإن  وأخـريا 
مت  مـا  إذا  خصوصـا  املسـتمر  التحسـن  يف  الوسـائل  أهـم  مـن  تعـد  نشـاط  أو 
كيفيـة  مدونـة:  يف  تضمينهـا  وأيضـا  العاملـني،  علـى  وتوزيعهـا  تدوينهـا 

. لتنفيـذ ا

الفروقات بني املؤسسات الرحبية واملؤسسات غري الرحبية
الرحبـي  النمطـني  وبـني  األعمـال  طبيعـة  بـني  فروقـات  هنـاك  بالتأكيـد 
وفنـون  طرائـق  يف  مـا  حـد  إىل  نفسـه  يعكـس  التبايـن  وهـذا  الرحبـي  وغـري 
بـني  رصدهـا  ميكـن  الـي  التباينـات  مـن  ولعـل  النمطـني.  مـن  كل  إدارة 

هـي: النمطـني 

الثقافة والقيم
توفـري  وهمـا  متبادلـني  مسـربني  الرحبيـة  املؤسسـات  بطبيعـة  يتواجـد 
الـذي  الزبـون  واملسـرب اآلخـر هـو  الرحبيـة  املؤسسـة  أو بضاعـة مـن قبـل  خدمـة 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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بهـا.  ورضـي  اقتنـع  إذا  أوالبضاعـة  املنتـج  أو  اخلدمـة  هـذه  مقابـل  مثنـا  سـيدفع 
الطرفـني  بـني  الرحبيـة  العمليـة  تتـم  املسـربني  بـني  التوافـق  حيـدث  وعندمـا 
واحـد  مسـرب  بالعمـوم  هنـاك  الرحبـي  غـري  العمـل  يف  ولكـن  املسـربني.  بـني  أي 
مـن  اخلدمـة  أو  التمويـل  علـى  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  حتصـل  حيـث  فقـط 
دون  هلـا  احملتـاج  الشـخص  إىل  وتوصلهـا  فـردا(  أو  )جهـة  املتـرع  املصـدر  قبـل 
يبـادر  فإنـه  حمتاجـا،  املسـتفيد  كان  وملـا  للخدمـة.  احملتـاج  يدفعـه  مثـن 
لذلـك  متواضعـة،  اخلدمـة  كانـت  لـو  حتـى  اإلمتنـان  عـن  والتعبـري  بالشـكر 

واحـد.  باجتـاه  مسـرب  فهـو 

املؤسسـتني  بـني  والقيـم  الثقافـة  طبيعـة  مـا  حـد  إىل  تتبايـن  هنـا  مـن 
علـى  القائمـة  اإلجتماعيـة  والقيـم  الثقافـة  إىل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  فتميـل 
والتسـامح  املسـاعدة  وحـب  واملـودة  والشـفقة  والرمحـة  والتعـاون  التعاطـف 
واحملاسـبة  السـوق  وكسـب  القويـة  املنافسـة  ثقافـة  إىل  ميلهـا  مـن  أكثـر 
بـني  تقاطعـات  هنـاك  تكـون  أن  الطبيعـي  مـن  أنـه  إال  الدقيقـة.  واملتابعـة 

اجلهتـني.  بـني  والثقافـة  القيـم  مـن  مسـاحات 

حتقيق وتوزيع األرباح
اإلقتصاديـة  واملنفعـة  الرحبيـة  حتقيـق  أجـل  مـن  تقـوم  الرحبيـة  فاملؤسسـة 
هـو  الرحبيـة  املؤسسـات  يف  النجـاح  مقاييـس  مـن  إن  بـل  ألصحابهـا،  املباشـرة 
حسـب  الشـركات  بـني  األفضليـة  وتتفـاوت  حتققـه،  الـذي  األربـاح  مقـدار 
إال  أصحابهـا.   علـى  األربـاح  بتوزيـع  الرحبيـة  املؤسسـة  وتقـوم  املعيـار،  هـذا 
يفيـض  ومـا  أربـاح،  أي  توزيـع  عـدم  فيهـا  األصـل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  أن 
يف  احملتاجيـني  علـى  لتوزيعـه  اجلديـدة  املاليـة  السـنة  إىل  يرحـل  مـال  مـن 
وبالتالـي  ألجلهـا.  تعمـل  الـي  للقضيـة  أو  فيـه  تعمـل  الـذي  التخصـص 
غـري  املؤسسـة  وتنشـد  فيهـا،  أصلـه  مـن  موجـود  غـري  الرحبيـة  مفهـوم  فـإن 
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أو  النسـاء  أحـوال  كتحسـني  للمجتمـع  العامـة  اإلقتصاديـة  املنفعـة  الرحبيـة 
املنفعـة  وليسـت  عـام  بشـكل  العمـل  عـن  عاطلـني  تشـغيل  أو  الطلبـة  أو  األيتـام 

ملؤسسـيها. اإلقتصاديـة 

التطوع
الرحبيـة  املؤسسـات  مـع  تتقاطـع  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  كانـت  وإن 
أهـم  مـن  أن  إال  لديهـا.  بأجـر  يعملـون  أساسـية  جمموعـة  وجـود  حيـث  مـن 
التمويـل  يف  سـواء  التطـوع  علـى  تعتمـد  أنهـا  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  ميـزات 
تشـغيل  قبـل  مـن  أو  املؤسسـة  لتمويـل  يتطوعـون  الذيـن  املترعـني  قبـل  مـن 
املفرغـني  املوظفـني  إىل  )بإإلضافـة  أعماهلـا  يف  املتطوعـني  مـن  جمموعـات 
وقـد  اليوميـة.  أعماهلـا  يف  األنصـار  أو  املتطوعـني  إشـغال  وبالتالـي  لديهـا(، 
ودليـل  اجملتمعـات  يف  احلضـاري  التقـدم  مسـات  مـن  مسـة  التطـوع  أصبـح 
ال  بينمـا  املهمـة.  مقاييسـه  وإحـدى  اجملتمـع  يف  اإلجتماعـي  التعاضـد  علـى 
أجـر  مقابـل  لديهـا  النـاس  يعمـل  الـي  الرحبيـة  املؤسسـات  يف  هـذا  حيـدث 

إضافيـا. وقتـا  أو  تفرغـا  كان  سـواء  معـني 
ليـس  ويتعاضـدوا  النـاس  يتعاطـف  كيـف  الـدول  مـن  كثـري  يف  ونشـاهد 
يف  السياسـي  التغيـري  عمليـات  مواجهـة  يف  بـل  الكـوارث،  مواجهـة  يف  فقـط 
مـع  تطوعيـة  أعمـال  يف  النـاس  مـن  الكثـري  واخنـراط  وعرضهـا،  البـالد  طـول 
واملصاعـب  امللمـات  يف  اآلخريـن  إخوانهـم  خدمـة  يف  فـردي  وبشـكل  مؤسسـات 

البـالد.  علـى  تطـرأ  الـي  والتغـريات 

مـازال حمـدودا يف  األعمـال  املتطوعـني يف  ومشـاركة  التطـوع  أن مفهـوم  إال 
علـى  الديـين  احلـث  مـن  بالرغـم  الرحبيـة،  غـري  واملؤسسـات  اجلمعيـات  إطـار 
عـن  الصحيحـني  ففـي  النـاس،  حاجـات  يف  والسـعي  اآلخريـن  وخدمـة  التطـوع 
اهلل  كان  أخيـه  حاجـة  يف  كان  »مـن  قـال:  أنـه   [ النـي  عـن   ] عمـر  ابـن 
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أنـه   [ النـي  عـن   ] هريـرة  أبـي  حديـث  مـن  الصحيـح  ويف  حاجتـه«.  يف 
" أخيـه.  عـون  يف  العبـد  كان  مـا  العبـد  عـون  يف  "واهلل  قـال: 

علـى  وتقتصـر  أيضـا  حمـدودة  مازالـت  فهـي  مشـاركات  هنـاك  كانـت  وإن 
السياسـات  وتنفيـذ  احلقيقيـة يف صنـع  املشـاركة  دون  العامـة  اللقـاءات  حضـور 
إىل  إضافـة  والشـباب،  باملـرأة  تتعلـق  املتطوعـني  يف  أزمـة  وهنـاك  والرامـج. 
التطـوع  موضـوع  وحيتـاج  التطـوع.  علـى  للتشـجيع  املعنويـة  احلوافـز  ضعـف 
برامـج  خـالل  مـن  املتطوعـني  اسـتيعاب  علـى  قـادر  واضـح،  إطـار  صياغـة  إىل 
عمليـة  تفعيـل  علـى  قـادر  ومفهـوم  سـهل  إداري  إطـار  ويف  مناسـبة  ومشـاريع 
عنهـا  لإلجابـة  النقـاط  مـن  جمموعـة  إثـارة  يتطلـب  وهـذا  بفاعليـة.  التطـوع 
سـبب  حتديـد  منهـا:  التطـوع  عمليـة  السـتيعاب  إطـارا  اإلجابـات   هـذه  لتشـكل 
إطـار  يف  للمتطوعـني  والتخطيـط  املعنيـة،  املؤسسـة  يف  باملتطوعـني  االسـتعانة 
مـع  للمؤسسـة،  التشـغيلية  واخلطـة  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  ضمـن  متكامـل 
يعملـون  عندمـا  سـواء  باملنظمـة   للعمـل  املتطوعـني  اخنـراط  تصورعـن  وضـع 
هـم  يكونـوا  برامـج  هلـم  ُيصمـم  عندمـا  أو  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  كـوادر  مـع 
حبسـب  شـؤونهم  مبتابعـة  خاصـة  إداراة  وتوفـري  فيهـا،  األساسـيني  املنفذيـن 
وحتديـد  املتطوعـني  نفسـية  ومراعـاة  سـكنهم،  ومناطـق  وإمكانياتهـم  ظروفهـم 
علـى  واحملافظـة  املوظفـني،  وبـني  بينهـم  تفصـل  الـي  الواضحـة  احلـدود 
إلشـراك  مناسـبة  سياسـات  وضـع  إىل  إضافـة  إحباطهـم،  وعـدم  نفسـياتهم 

التطـوع. عمليـة  إلدارة  مالئمـة  ميزانيـة  وختصيـص  العمـل،  يف  املتطوعـني 

املساءلة واحملاسبة
غـري  املؤسسـات  يف  كثـريا  يتبلـور  مل  واحملاسـبة  املسـاءلة  مفهـوم  لعـل 
أسـباب  لعـدة  وذلـك  الرحبيـة  املؤسسـات  يف  ووضوحـه  تبلـوره  بقـدر  الرحبيـة 

 : منـه
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كاجلمعيـة  جهـة  النهايـة  يف  يوجـد  الرحبيـة  املؤسسـات  يف  أنـه   >

مبحاسـبة  تقـوم  األسـهم،  أصحـاب  أو  اإلدارة  جملـس  أو  العموميـة 
ونسـبة  املاليـة  التقاريـر  علـى  معتمديـن  العامـل  اإلداري  الفريـق 
مـن  ذلـك  إىل  ومـا  االسـتثمار  علـى  والعائـد  السـوقية  واحلصـة  األربـاح 
أو  بالتقويـم  تقـوم  وبالتالـي  اجملـال.  هـذا  يف  معروفـة  حماسـبة  معايـري 
واملسـاءلة  احملاسـبة  مسـألة  أن  إال  غـريه.  أو  التنفيـذي  للمديـر  العـزل 
الرحبيـة،  غـري  املؤسسـات  مـن  الكثـري  يف  الوضـوح  بهـذا  التبـدوا  قـد 
وجـود  لعـدم  حياسـبه  أو  يتابعـه  مـن  يوجـد  ال  منهـا  الكثـري  أن  حيـث 
ذاتيـا  املسـاءلة  موضـوع  ويبقـى  األصـل.  مـن  حتاسـب  أو  تسـائل  جهـة 
املؤسسـة  يف  يعملـون  ممـن  القلـة  بـني  أو  املديـر  نفـس  جنبـات  بـني 

الكثـري. املراعـاة  مـن  وفيـه  هـادئ  بشـكل  ولكـن 

شـخص  أكتـاف  علـى  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  تتأسـس  مـا  عـادة   >

متطـوع  وهـو  التأسـيس  يبـدا  مـا  وعـادة  املؤسـس،  هـو  يكـون  رئيسـي 
هـو  الشـخص  هـذا  يصبـح  األيـام  مـرور  ومـع  لـه،  متفـرغ  غـري  للعمـل 
يتولـد  وبالتالـي  هلـا،  الروحـي  األب  وهـو  للمؤسسـة  الرئيسـي  املايسـرتو 
واملسـاءلة  احملاسـبة  مبـدأ  تطبيـق  يف  اإلجتماعـي  احلـرج  مـن  نـوع 
مـن  باألصـل  عِينـوا  قـد  يكونـون  الذيـن  اآلخريـن  املوظفـني  قبـل  مـن 
مـن  العديـد  يف  جليـا  ذلـك  ويظهـر  الرئيسـي.  الشـخص  هـذا  قبـل 

منهـا.       اخلرييـة  وخاصـة  املؤسسـات 

املاليـة  املـوارد  قلـة  مـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  تعانـي  مـا  عـادة   >

ألن  عـذرا  يعطـي  ممـا  للخدمـات،  احملتاجـني  كثـرة  مـع  لديهـا 
حملدوديـة  نظـرا  للمحاسـبة  الداعـي  وأنـه  ويسـر،  برتابـة  األمـور  تسـري 
الزمـن  مـرور  ومـع  حمـدودة،  وهـي  معروفـة  التفاصيـل  وأن  األنشـطة، 
عـن  يغفلـون  أحيانـا  أو  يتباطـؤون  وقـد  احملاسـبة.  العاملـون  يتناسـى 
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جمـال  يف  أكـر  حصـة  وكسـب  العمـل  تطويـر  مفاهيـم  تطبيـق 
إضافيـة. مـوارد  لكسـب  اجليـد  والتسـويق  وتكبـريه  وتطويـره  عملهـم 

والكسـب  والتأهيـل  والتطويـر  املتابعـة  ومهـارات  اإلداريـة  اخلـر  قلـة   >

تتزامـن  مـا  عـادة  والـي  الرحبيـة،  غـري  املؤسسـات  يف  العاملـني  لـدى 
غـري  املؤسسـات  يف  العاملـني  ميـل  إىل  إضافـة  الطمـوح.  روح  انعـدام  مـع 
وتوزيعهـا  للخدمـة  احملتاجيـني  بـني  والنشـاط  احلركـة  إىل  الرحبيـة 
مـن  أكثـر  بذلـك  النفسـية  بالراحـة  والشـعور  إليهـم  وتوصيلهـا 
باآلليـات  اإلكتفـاء  فيتـم  والتخطيـط،  والتفكـري  اجللـوس  إىل  ميلهـم 

موجـودة. كانـت  إن  املعتمـدة  البسـيطة 

غـري  املؤسسـات  يف  العاملـني  بعـض  يالقيـه  قـد  الـذي  الصـدود   >

مبـا  اإلكـرتاث  وعـدم  املسـاءلة،  مـن  نوعـا  ميارسـوا  أن  أرادوا  إذا  الرحبيـة 
ممـا  آلرائهـم  اإلهمـال  وأحيانـا  هلـم  اإلهتمـام  إبـداء  عـدم  أو  يقولـون، 
بآليـات  والرضـى  السـكوت  وبالتالـي  التجربـة  تكـرار  عـدم  يف  يسـبب 
"هـذا  مببـدأ  والقبـول  احملققـة.  والنتائـج  القائمـة  العمـل  وطريقـة 

املوجـود". أحسـن 

جيعـل  ممـا  احلكوميـة  للمضايقـات  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  تعـرض   >

التقييـم  مـن  بـدال  اخلارجـي  اخلطـر  هـذا  ملواجهـة  يتكتـل  اجلميـع 
هـذه  يف  إنـه  إذ  والنتائـج،  األداء  عـن  الداخليـة  واحملاسـبة  واملسـاءلة 
واحملاسـبة. املسـاءلة  عمليـة  مـن  أوىل  للبقـاء  احلاجـة  تصبـح  احلالـة 
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كيف تتشكل املؤسسات غري الرحبية /غري احلكومية
بوجـود  الرحبـي  الطابـع  ذات  غريهـا  عـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  متتـاز 
اهليكليـة  مـن  جـزءا  يشـكلون  والذيـن  املتطوعـني  األعضـاء  مـن  جمموعـة 
الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  بـأن  متتـاز  كمـا  حجمـه،  عـن  النظـر  بغـض 
املؤسسـة  باهتمـام  عالقـة  هلـا  حكوميـة  ومؤسسـات  شـعبية  جلـان  مـع  تتعامـل 

يطرحـان: سـؤالن  وهنـاك  الرحبيـة.  غـري 

ينظمـوا  أن  األفـراد  املتطوعـني  مـن  جمموعـة  تسـتطيع  كيـف  األول: 
فاعـل؟ دور  هلـم  ليصبـح  مؤسسـة  يف  أنفسـهم 

اهتمامـات  متثـل  أن  املنظمـة(  )أو  املؤسسـة  هـذه  تسـتطيع  كيـف  الثانـي: 
اجملتمـع؟ يف  بفاعليـة  منتسـبيها 

احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  بـني  العالقـة  لفهـم  نظرتـان  هنـاك  احلقيقـة،  يف 
واملؤسسـات  )احلكومـة  اجلهتـني  أن  تعتـر  األوىل  فالنظـرة  نفسـها.  واحلكومـة 
والنظـرة  اآلخـر.  منهمـا  كل  يكمـل  واحـد  نسـيح  يف  مكونـان  احلكوميـة(  غـري 
منطقـة  عـن  عبـارة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـة  اهتمامـات  أن  تعتـر  الثانيـة 
أن  أي  احلكومـات.  قـدرة  وحـدود  املواطنـني  اسـتطاعة  حـدود  بـني  عازلـة 
تسـتطيع  ال  الـي  الضعـف  منطقـة  يف  تعمـل  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات 
تغطيتهـا  املواطنـون  يسـتطيع  الـي ال  الضعـف  ومنطقـة  تغطيهـا،  أن  احلكومـة 
تقـف  ثـم  مـا  حـد  إىل  بعضهـم  مسـاعدة  يسـتطيعون  قـد  فاملواطنـون  أيضـا. 
أن  احلكومـة  تسـتطيع  الوقـت  نفـس  ويف  معـني  حـد  عنـد  هـذه  اسـتطاعتهم 
بعـد  مـا  االسـتطاعة  هـذه  تتوقـف  ثـم  معينـة  حـدود  إىل  املواطنـني  تسـاعد 
ضعـف  لتغطـي  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  دور  يأتـي  احلديـن  وبـني  ذلـك، 
املؤسسـات  دور  أن  علـى  القائمـة  الثانيـة  النظـرة  فـإن  احلقيقـة  ويف  الطرفـني. 
صحيحـة.  نظـرة  الطرفـني  ضعـف  منطقـة  تغطيـة  يف  يكـون  الرحبيـة  غـري 
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األجـواء  كانـت  إذا  تكامليـة  العالقـة  أن  تعتـر  الـي  األوىل  النظـرة  وتصـح 
اجـواء  ويف  املشـاحنات  عـن  وبعيـدة  واملواطنـني  احلكومـات  بـني  إجيابيـة 

 . صحيـة

صـوت  لتشـكيل  األفـراد  مـن  جمموعـة  اهتمامـات  جتميـع  عمليـة  إن 
يف  العضويـة  بـني  العالقـة  يعكـس  اجتماعـي  رابـط  تعـد  واحـد  مجاعـي 
غـري  املؤسسـة  يف  اإلدارة  دور  وإن  التأثـري.  مفهـوم  وبـني  احلكوميـة  غـري  املؤسسـة 
السـيطرة  علـى  قدرتهـا  وبـني  املؤسسـة  متثيـل  بـني  العالقـة  يعكـس  الرحبيـة 

أنصارهـا. وضبـط  أفرادهـا  علـى 
 

الشكل 24: كيفية تشكل املؤسسات غري الرحبية

الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  ينضمـون  أو  يدعمـون  األفـراد  فـإن  احلقيقـة  ويف   
لتحقيـق  بالرضـى  كالشـعور  مشـرتك  مـردود  أو  متبادلـة  منفعـة  بسـبب  إمـا 
التضامـن  بسـبب  االنضمـام  يكـون  وإمـا  اجتماعـي.  أو  ديـين  أو  أخالقـي  جانـب 

ضررمـا.  ختفيـف  أو  مظلمـة  رد  أو  قضيـة  أو  هويـة  أو  مـا  فكـرة  ملناصـرة 
التأثـري.  زاويـة  مـن  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  إىل  فتنظـر  احلكومـات  أمـا 
مـا  تشـريع  لتغيـري  احلكومـة  علـى  والضغـط  التأثـري  حماولـة  آخـر  مبعنـى 
أي  املعنيـة.  األطـراف  بـني  وسـط  حـل  إىل  النهايـة  يف  للوصـول  مـا  موقـف  أو 
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مواجهـة  إىل  بآخـر  أو  بشـكل  النهايـة  يف  تتجـه  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  إن 
جتمـع  قـد  اخلرييـة  فاجلمعيـات  احلكوميـة.  السياسـات  أو  التوجهـات 
بشـكل  الشـعب  معهـا  يتعاطـف  جهـة  لصـاحل  النقديـة  أو  العينيـة  الترعـات 
حيـدث  ممـا  احلكومـة  توجهـات  مـع  بآخـر  أو  بشـكل  تتناقـض  وقـد  عـام 
مـن  عمـال  حبقـوق  معنيـة  أخـرى  مجعيـات  تطالـب  وقـد  املواقـف.  يف  تناقضـا 
الرمسيـة  التوجهـات  مـع  تتناقـض  ألعضائهـا  حقـوق  أو  بامتيـازات  مـا  قطـاع 
مـا.  بتسـوية  األحيـان  معظـم  يف  تنتهـي  مواجهـة  يف  الطرفـإن  يدخـل  ممـا 
وطلـب  اإلنتخابـات  أيـام  يف  احلقوقيـة  للمؤسسـات  بالنسـبة  احلـال  وكذالـك 
وخصوصـا  التوجهـات  بعـض  مـع  يتعـارض  قـد  ممـا  فيهـا  والنزاهـة  الشـفافية 

العربـي. الربيـع  قبـل  حيـدث  كان  مـا 

تضغـط  أن  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  مـن  احلكومـات  تتوقـع  مـا  وعـادة   
املؤسسـة  إدارة  يربـك  ممـا  تضحيـات  أو  تنـازالت  ليقدمـوا  مؤيديهـا  علـى 
تتهـم  أن  ختشـى  وبالتالـي  ومؤيديهـا،  أنصارهـا  توجهـات  تنفـذ  أن  تريـد  الـي 
نفـس  ويف  كاملـة.  احلكومـة  ملطالـب  رضخـت  مـا  إذا  احلكومـة  مـع  بالتواطـئ 
معتـرة  منفعـة  علـى  حتصـل  حتـى  املطالـب  سـقف  تضبـط  أن  تريـد  الوقـت 
املؤسسـات  إدارة  يف  التحـدي  صعوبـة  تأتـي  هنـا  ومـن  ومؤيديهـا.  ألنصارهـا 

الرحبيـة(. غـري  )أو  احلكوميـة  غـري 

فهنـاك  وهيكليتهـا.  تنظيمهـا  مـدى  يف  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  وختتلـف 
مـن  كالعديـد  املسـتويات  ومعرفـة  وحمـددة  اهليكليـة  دقيقـة  منظمـات 
علـى  يعتمـد  مـا  وهنـاك  احلجـم.  والكبـرية  املتطـورة  اخلرييـة  اجلمعيـات 
داخليـا.  النفـس  تنظيـم  يف  أكـر  حريـة  باجتـاه  تدفـع  بسـيطة  هيكليـة  وجـود 
أفرادهـا  ضبـط  درجـة  يف  ختتلـف  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  فـإن  وبالتالـي 
ودقتهـا  اهليكليـة  وضـوح  زاد  فكلمـا  أفعاهلـم.  ردود  علـى  سـيطرتها  ومـدى 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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وكلمـا  واملؤيديـن  األعضـاء  يف  والتحكـم  الضبـط  معـدل  زاد  كلمـا  وتراتيبهـا 
قلـة  كلمـا  الرتاتيـب  وضـوح  وعـدم  البسـاطة  إىل  ومـال  اهليكلـي  التعقيـد  قـل 
كثـر  إذا  خصوصـا  واألعضـاء  املؤيديـن  فعـل  ردود  يف  والتحكـم  الضبـط  درجـة 

املنتسـبون.  األعضـاء 

ورشـد،  ودرايـة  حكمـة  إىل  حتتـاج  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  إدارة  إن 
تسـعى  احلكوميـة  غـري  فاملؤسسـة  احلكومـات،  مـع  التعامـل  عنـد  خصوصـا 
يف  تعمـل  ال  ولكنهـا  أجلهـا  مـن  أسسـت  الـي  أهدافهـا  حتقيـق  إىل  جاهـدة 
حكومـة  مـع  وتتعامـل  جهـة  مـن  ومؤيديـن  أعضـاء  مـع  تتعامـل  وإمنـا  فـراغ 

أخـرى.  جهـة  مـن  وتوجهاتهـا  سياسـاتها  هلـا 

يف  كثـرية  أحيانـا  تعيـش  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أن  فيـه  شـك  ال  ممـا 
مطلـوب  أمـر  األهـداف  حتقيـق  علـى  فالرتكيـز  ومتضاربـة.  متناقضـة  بيئـة 
كلمـا  املقابـل  يف  ولكنـه  الرحبيـة،  غـري  املؤسسـة  ورؤيـة  اسـرتاتيجية  لتحقيـق 
أعضائهـا  أحـوال  إىل  النظـر  دون  فقـط  أهدافهـا  حتقيـق  علـى  املؤسسـة  ركـزت 
املقابـل  ويف  الزمـن.  مـع  االضمحـالل  يف  املؤسسـة  بـدأت  كلمـا  ومؤيديهـا 
باالبتعـاد  بـدأت  كلمـا  كبـري  بشـكل  أعضائهـا  علـى  املؤسسـة  ركـزت  كلمـا 
ضبـط  علـى  ركـزت  كلمـا  وأيضـا  اجملتمـع.  يف  تأثريهـا  وقـل  غاياتهـا  عـن 
عـن  تبتعـد  أكروبالتالـي  تنـازالت  قدمـت  كلمـا  كبـري  بشـكل  أعضائهـا 
أهدافهـا.  عـن  ابتعـدت  كلمـا  احلكومـة  إرضـاء  مـن  أكثـرت  وكلمـا  غايتهـا، 
احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  إدارة  يف  احلكمـة  إىل  االحتيـاج  كان  هنـا  ومـن 
كلمـا  حبيـث  مفرغـة  دوامـة  يف  تقـع  أن  التريـد  املؤسسـة  ألن  ملحـا  مطلبـا 

أخـرى.  مشـكلة  يف  وقعـت  مشـكلة  حتـل  أن  حاولـت 
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ولننظـر للـذي حيـدث يف مصـر يف الوقـت احلالـي وكيـف أن املؤسسـات غـري 
وكـذا  أخـرى  مشـكلة  يف  وقعـت  مشـكلة  حتـل  أن  حاولـت  كلمـا  احلكوميـة 
مـن  العديـد  ووقعـت  املعضـالت  مـن  دوامـة  يف  اجلميـع  أوقـع  ممـا  احلكومـة 
التأثـري  خلخلـة  مقابـل  العضويـة  إرضـاء  فـخ  يف  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات 
حقيقـة  مقابـل  واملؤيديـن  األعضـاء  يف  التحكـم  ضعـف  فـخ  ويف  اجملتمـع  يف 

أهدافهـا.  مـن  أمكـن  مـا  لتحقيـق  احلكومـات  أمـام  متثيلهـا  أهليـة 

املؤسسـات  تفـارق  ال  تعارضـات  والتمثيـل  والتحكـم  والتأثـري،  العضويـة 
مـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  إدارة  علـى  القـدرة  عـدم  إن  احلكوميـة.  غـري 
املؤسسـة  يقـود  التعارضـات  تلـك  االعتبـار  بعـني  آخذيـن  اسـرتاتيجي  منظـور 
يف  التأثرياملتبـادل  علـى  املؤسسـة  قـدرة  تفتـت  إىل  تـؤدي  مفرتقـات  إىل 
مـع  حراكهـا  مـن  الناتـج  اخلـالق  التوتـر  اسـتثمار  ضعـف  وإىل  جمتمعهـا، 
اجملتمـع  يف  وتريتـه  ورفـع  االسـتقطاب  زيـادة  وبالتالـي  واحلكومـة،  اجملتمـع 
تـآكل  علـى  ويعمـل  عواقبـه.  حتمـد  ال  سـلي  بأثـر  اجملتمـع  علـى  يعـود  ممـا 
وانسـداد  القضائيـة...اخل(  السياسـية،  )اإلجتماعيـة،  القائمـة  االنظمـة 
فيمـا  تـآكل  مـع  ولكـن  عليـه  هـو  مـا  علـى  الوضـع  إبقـاء  وبالتالـي  الطـرق 
مـا  وتبـين  املواقـف  حلحلـة  حنـو  تقـدم  أي  ويعطـل  السـابق،  يف  اجيابـي  هـو 
غـري  املؤسسـة  أن  كمـا  للنـاس.  وبالتالـي  وللحكومـة  للمجتمـع  مفيـد  هـو 
االفضـل. حنـو  والتطـور  جتاربهـا  مـن  التعلـم  علـى  قدرتهـا  تفقـد  احلكوميـة 

مـن  عامـل  هلـو  احلاضـر  الوقـت  يف  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  وجـود  ان 
النظـام  تشـكيل  عوامـل  مـن  وعامـل  اجملتمـع،  يف  التغيـري  إحـداث  عوامـل 
فـخ  يف  تقـع  أن  ال  امليـزة  هـذه  علـى  حتافـظ  ان  بـد  وال  فيـه  االجتماعـي 
حلـه  مـن  جـزءا  ال  املوقـف  تعقيـد  مـن  جـزءا  تصبـح  وبالتالـي  التعارضـات 
املنفعـة  وحتقيـق  اإلجيابـي  التغيـري  وحتقيـق  االفضـل  حنـو  وتطويـره 

أجلهـا. مـن  قامـت  الـي  للغايـات 

يف عمق املؤسسات غير الربحية



131

أن  مباشـرة  احلكومـة  مـع  حتتـك  الـي  احلكوميـة  غـري  املؤسسـة  علـى 
املعنيـني  رأس  وعلـى  العـام  اجملـال  هـو  األول  حمدديـن.  جمالـني  مـع  تتعامـل 
االعضـاء  مقدمتـه  ويف  الداخلـي  اجملـال  هـو  الثانـي  واجملـال  احلكومـة.  فيـه 
مـن  لـكل  النظـر  زأويـة  علـى  الضـوء  تسـليط  مـن  بـد  ال  وهنـا  واملؤيديـن. 
غـري  املؤسسـة  إىل  تنظـر  فاحلكومـة  واحلكومـة.  احلكوميـة  غـري  املؤسسـة 
حتقيـق  تريـد  وأنهـا  الكلـي  اجملتمـع  نسـيج  مـن  جـزء  أنهـا  علـى  احلكوميـة 
املؤسسـة  هلـذه  املنفعـة  هـذه  فـإن  وبالتالـي  النسـيج  هـذا  مـن  جلـزء  مـا  منفعـة 
بينمـا  العامـة.  املصلحـة  نسـيج  ضمـن  اخـرى  مصـاحل  اجـزاء  مـن  جـزء 
تقديـم  احلكومـة  مـن  يريـدوا  أنهـم  زأويـة  مـن  واملؤيـدون  األعضـاء  ينظـر 
املصلحـة  حسـاب  علـى  )وأحيانـا  أجلـه  مـن  يعملـون  الـذي  املبـدأ  أو  املنفعـة 
ولعـل  كماشـة.  فكـي  بـني  احلكوميـة  غـري  املؤسسـة  تقـع  هنـا  ومـن  العامـة(، 
اليهـا  اجملتمـع  ينظـر  ان  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  علـى  املواقـف  أصعـب  مـن 
قيمـة  جلـب  علـى  تعمـل  أو  خاصـة  منفعـة  حتقيـق  عـل  تعمـل  أنهـا  علـى 
غـري  املؤسسـة  عـزل  إىل  العـام  الـرأي  يتجـه  وبالتالـي  النـاس  مـن  لفئـة  مـا 
تقـدر  وال  العامـة  باملصلحـة  تضـر  أنهـا  اعتبـار  علـى  عنهـا،  واالبتعـاد  الرحبيـة 
املصلحـة  لتحقيـق  تعمـل  أنانيـة  اصبحـت  وأنهـا  عـام  بشـكل  املصلحـة  هـذه 

للمجتمـع.  العامـة  املصلحـة  حسـاب  علـى  ملؤيديهـا  اخلاصـة 

 مشاكل تواجة املؤسسة غري الرحبية
اإلداريـة  املشـاكل  مـن  العديـد  مـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  تعانـي 
ميدانيـة  دراسـة  علـى  وبنـاء  القانونيـة.  املعوقـات  إىل  إضافـة  والتنظيميـة 
اليمنيـة- العاصمـة  يف  اخلرييـة  املنظمـات  عـن  عطيـة  بـن  ناجـي  حملمـد 

الـي  احلقيقـة  املشـاكل  مـن  جمموعـة  هنـاك  أن  تبـني   ،2006 عـام  صنعـاء-يف 
أهمهـا: مـن  لعـل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  منهـا  تعانـي 
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< ضعف دعم القطاع اخلاص واحلكومي للعمل اخلريي.

العمـل  بـني  اخللـط  بسـبب  اخلـريي  العمـل  علـى  التضييـق   >

اإلرهـاب. ومسـمى  اخلـريي، 

عـدم  عنهـا  ينتـج  الكفـاءات  وتوفـري  والتأهيـل  التدريـب  يف  مشـكالت   >

العمـل  أنشـطة  وتنفيـذ  إلدارة  املؤهـل  الكفـؤ  الوظيفـي  الـكادر  توفـر 
يـؤدي  مبـا  وإهماهلـا  املتوفـرة  الطاقـات  وتأهيـل  تدريـب  وعـدم  اخلـريي، 
اخلرييـة  املنظمـات  تطـور  يف  األمـل  وفقـدان  باإلحبـاط،  إصابتهـا  إىل 
اهليئـات  قـدرات  ضعـف  إىل  يرجـع  وذلـك  إليهـا.  ينتسـبون  الـي 
مشـاكلهم  وحـل  كوادرهـا  علـى  للحفـاظ  التخطيـط،  يف  اإلداريـة 
اخلـريي،  العمـل  يف  السـتمرارهم  العوامـل  أبـرز  مـن  تعـد  الـي  املاديـة 
إىل  يـؤدي  ممـا  اخلـريي،  العمـل  يف  العاملـني  أجـور  قلـة  هلـا  مضافـا 
مـع  املعيشـية،  الكفايـة  عـن  للبحـث  والكفـاءة  اخلـرة  أصحـاب  تسـرب 
ويف  اخلرييـة.   املنظمـات  يف  للموظفـني  الـالزم  التحفيـز  وجـود  عـدم 
الكـوادر  مـن  عـددًا  تضـم  اخلرييـة  املنظمـات  مـن  الكثـري  فـإن  املقابـل 
اخلاصـة  املواصفـات  عليهـا  تنطبـق  والـي  واملتحمسـة  النشـطة 
باملهـارات  لكفاءاتهـا  صقـل  إىل  حتتـاج  لكنهـا  اخلـريي،  العمـل  مبوظـف 
أو  تقنيـة  مهـارات  أو  حماسـبية  أو  إداريـة  كانـت  سـواء  الالزمـة،  الفنيـة 

اآلخريـن.  مـع  التواصـل  مهـارات 

وضعـف  واهلبـات  الترعـات  علـى  أساسـًا  املاليـة  املـوارد  اعتمـاد   >

مـن  التمويـل  وضعـف  املاليـة  املـوارد  وحمدوديـة  املـادي  الدعـم 
ملشـاريع  الداعمـة  والصناديـق  األعمـال  ورجـال  والشـركات  املؤسسـات 
اخلرييـة  املؤسسـات  لدعـم  منافـذ  وجـود  عـدم  مـع  اخلرييـة،  املنظمـات 
البنـى  وجـود  عـدم  إىل  إضافـة  البلـد،  يف  الصغـرى  للمؤسسـات  الكـرى 
عمـل  واسـتمرار  لدعـم  الثابتـة  املاليـة  واملـوارد  واألوقـاف  التحتيـة 
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اخلرييـة املنظمـات 

خصوصـًا  اخلرييـة؛  املنظمـات  بـني  التنسـيق  ضعـف  مشـكالت   >

مـع  ذلـك  ويتوافـق  الواحـدة.  واملنطلقـات  املشـرتكة،  األهـداف  ذات 
اخلالفـات  إىل  إضافـة  اخلرييـة،  املنظمـات  بعـض  بـني  اخلـالف  مشـكالت 

نفسـها.  املنظمـة  يف  الداخليـة 

الطوعيـة  لألعمـال  االندفـاع  مسـتوى  وتدنـي  التطـوع  ضعـف   >

االهتمـام  ضعـف  يعكـس  مؤشـرا  وتعـد  باألجـور.  املسـاهمة  وربـط 
ويعـزى  اخلرييـة،  املنظمـات  قبـل  مـن  التطوعـي  والعمـل  باملتطوعـني 
الـذي  اجملتمـع  يف  اإلقتصـادي  الضعـف  منهـا:  أسـباب،  عـدة  إىل  هـذا 
الـكايف  الوقـت  توفـر  وعـدم  الـرزق،  وراء  تسـعى  النـاس  أكثـر  جيعـل 
عـن  املتطوعـني  بعـض  وعـزوف  كمتطوعـني،  للعمـل  النـاس  لـدى 
وتعـارض  سـكنهم،  مناطـق  مـن  قريبـة  ليسـت  منظمـات  يف  التطـوع 
فرصـة  عليـه  يفـوت  ممـا  الدراسـة،  أو  العمـل  وقـت  مـع  املتطـوع  وقـت 
أهـداف  عـن  الـكايف  اإلعـالم  وجـود  وعـدم  اخلـريي،  العمـل  يف  املشـاركة 
املتطوعـني،  اسـتقطاب  يف  تسـاهم  الـي  وأنشـطتها  اخلرييـة  املنظمـات 
بـني  التنظيميـة  اهليـاكل  يف  للمتطوعـني  واضحـة  أدوار  حتديـد  وعـدم 
اسـتقطابهم  تتابـع  مسـتقلة  إدارات  وجـود  وعـدم  واملوظفـني،  املتطوعـني 

أوضاعهـم.  وترتـب 

والعمـل  املؤسسـي  العمـل  يف  التخصصيـة  واملراجـع  الكتـب  نـدرة   >

. ي خلـري ا

نـود  فإننـا  امليدانيـة،  الدراسـة  أوردتهـا  الـي  املشـاكل  تلـك  إىل  إضافـة 
تواجـه  الـي  الواقعيـة  املشـاكل  مـن  أخـرى  جمموعـة  علـى  أيضـا  الرتكيـز 

الرحبيـة. غـري  املؤسسـات 
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عدم وضوح اهليكلية التنظيمية 
دقـة  عـدم  أو  اهليكليـة  لوحـة  وجـود  عـدم  يف  املشـكلة  هـذه  وتتمثـل 
القـرارات  اختـاذ  يف  التداخـالت  مـن  جمموعـة  يولـد  ممـا  اهليكليـة  هـذه 
اإلداريـة  العمليـات  مـن  ذلـك  وغـري  احملاسـبة  وعمليـة  التعليمـات  وإطـالق 
بـني  التوجيـه  يف  تعارضـات  املشـكلة  هـذه  تسـبب  وقـد  املطلوبـة.  والتنظيميـة 
كمـا  املؤسسـة.  يف  املسـئولني  مـن  وغـريه  النائـب  وبـني  ونائبـه،  األول  املسـئول 
يتطـور  وقـد  حتـدث،  قـد  الـي  األخطـاء  عـن  املسـئولية  وضـوح  عـدم  يف  تسـبب 

التنفيـذي.  أو  اإلسـرتاتيجي  سـواء  الفعـال  التخطيـط  تعطيـل  إىل  األمـر 

عدم الوحدة يف تبي القرار املتفق عليه
ويعـرض  اآلراء  تتبايـن  مـا،  قـرار  الختـاذ  املعنيـون  املسـؤولون  جيتمـع  عندمـا 
أقصـى  إىل  اليمـني  أقصـى  مـن  تتبايـن  قـد  الـي  نظرهـم  وجهـات  املعنيـون 
اعتمـاده  يتـم  حمـدد  رأي  أو  قـرار  علـى  االتفـاق  يتـم  النهايـة  يف  ثـم  اليسـار 
الـرأي  أو  القـرار  هلـذا  متبنيـني  اجلميـع  خيـرج  أن  واألصـل  عليـه.  واالتفـاق 
حتـى  اجلميـع  قبـل  مـن  واملتبنـى  املعلـن  هـو  الـرأي  أو  القـرار  هـذا  ويكـون 
والـذي  البعـض  خيـرج  أن  املقبـول  مـن  فليـس  لـه.  خمالفـني  كانـوا  الذيـن 
أن  فاألصـل  معارضـا.  كان  وأنـه  قناعتـه  عـدم  عـن  ليفصـح  معارضـا  كان 

املتبنـى. الـرأي  هـو  ليكـون  اجلميـع  قبـل  مـن  وعرضـه  تبنيـه  يتـم 

بقاء املؤسس مديرا للمؤسسة
أمـور  يأخـذ  رئيسـي  شـخص  بوجـود  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  تبـدأ  مـا  عـادة 
املؤسسـة،  هلـذه  النـواة  هـو  ويكـون  عاتقـه  علـى  الفكـرة  وبلـورة  التأسـيس 
إىل  نظرنـا  فـإذا  السـنة.  بعـد  السـنة  املؤسسـة  هـذه  يديـر  يبقـى  وبالتالـي 
يكـون  أن  يسـتحق  املؤسـس  األول  الشـخص  فـإن  األحقيـة،  زاويـة  مـن  األمـر 
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فيهـا  واإلبـداع  املؤسسـة  تطويـر  ناحيـة  مـن  األمـر  إىل  نظرنـا  وإذا  اإلدارة،  يف 
معـني  منـط  علـى  جيُمـد  مـا  األحيـان  مـن  كثـري  يف  املؤسـس  الشـخص  فـإن 
ال  تقليديـا  وبقائـه  العمـل،  وتطويـر  اإلبـداع  تقليـل  يف  يسـبب  ممـا  األداء  مـن 
علـى  قـادر  املؤسـس  الشـخص  أن  طاملـا  أنـه  ذلـك  يف  والقـول  فيـه.  جتديـد 
وصـل  إذا  أمـا  بقائـه،  مـن  مانـع  فـال  واإلبـداع  واألفـكار  األعمـال  تطويـر 
احلـب  بـاب  ومـن  األول  للشـخص  بـد  فـال  والتجديـد  اإلبـداع  ضمـور  مرحلـة 
يعـني  أن  أو  يتنحـى  بـأن  القضيـة،  هلـذه  خمـرج  عـن  يبحـث  أن  للمؤسسسـة 
تواجـه  حقيقيـة  مشـكلة  هـذه  املؤسسـة.  قيـادة  تتـوىل  أخـرى  مبدعـة  طاقـات 
جهـات  مـن  املدعومـة  غـري  وخصوصـا  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  مـن  العديـد 
التغيـري.  إلحـداث  مـا  وقـت  يف  تتدخـل  الداعمة-قـد  اجلهـة  -أي  والـي  حمـددة 
ناحيـة  مـن  األمـر  هـذا  مثـل  يف  كبـري  بشـكل  اإلنسـاني  البعـد  يتجلـى  كمـا 
رزقـه  مصـدر  تعلـق  مـا  إذا  وخصوصـا  املؤسـس  القديـم  للشـخص  التقديـر 
وتأخـذ  كبـري،  حـرج  اإلعفـاء  عمليـة  يف  فيصبـح  املؤسسـة  بهـذه  األغلـب(  )وهـو 
التجديـد  عمليـة  إىل  املؤسـس  الرجـل  يسـتجب  مل  سـيماإذا  ال  إنسـانيا،  بعـدا 
الرجـل  هـذا  مـن  االسـتفادة  عـدم  يعـين  ال  وهـذا  املؤسسـة.  وتطويـر  واإلبـداع 
لـه  متهـد  هلـا  وأيقونـة  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـة  رمـزا  يصبـح  إنـه  إذ  املؤسـس 

املباشـر. املديـر  دور  غـري  مهمـا  آخـر  دورا  ليلعـب  الطريـق 

الرتفيع من داخل املؤسسة أم التعيني من خارجها
املؤسـس  الشـخص  يقـوم  مـا  عـادة  الرحبيـة،  غـري  املؤسسـة/املنظمة  بدايـة  يف 
قـد  وهنـا  املعرفـة.  أو  التزكيـة  أو  املقابلـة  خـالل  مـن  بالتعيينـات  معـه  ومـن 
تتكـون  حبيـث  العـدد،  حيـث  مـن  عليـه  هـو  مـا  علـى  املؤسسـة  حـال  يقـف 
يزيـدون  ال  وقـد  تعيينـه  مت  الـذي  والفريـق  األول  الشـخص  مـن  املؤسسـة 
سـنني  عليـه  هـي  مـا  علـى  األمـور  وتسـتمر  الواحـدة.  اليـد  أصابـع  عـدد  عـن 
بأعدلـد  يـزدادون  األحـوال  أحسـن  ويف  املوظفـني،  عـدد  يف  زيـادة  دون  طويلـة 
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وخصوصـا  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  مـن  العديـد  حـال  وهـذا  جـدا.  حمـدودة 
جزئيـا  أو  كليـا  املفرغـني  املوظفـني  عـن  هنـا  احلديـث  طبعـا  منهـا.  اخلرييـة 

واملؤيديـن. األنصـار  عـدد  عـن  وليـس 
يـوكل  مـا  فعـادة  مـا،  موقعـا  تسـتحدث  أن  املؤسسـة  اضطـرت  مـا  فـإذا   
املصاريـف  تقليـل  بغيـة  وذلـك  املوجوديـن  املوظفيـني  أحـد  إىل  املوقـع  هـذا 

جديـد.  راتـب  حتمـل  وعـدم  اإلداريـة 

أمـا يف املؤسسـات/املنظمات الـي تكـر فـإن اسـتحداث موقـع جديـد جيعلهـا 
اخلارجـي  التعيـني  أو  ذاتهـا  املؤسسـة  داخـل  مـن  الرتفيـع  إمـا  خياريـن:  أمـام 
عـدة  لـه  املؤسسـة  داخـل  مـن  الرتفيـع  أن  فيـه  شـك  ال  ممـا  جديـد.  لشـخص 
ومعروفـة،  واضحـة  تبقـى  اإلسـرتاتيجية  واخلطـة  الرؤيـة  أن  أوهلـا  فوائـد: 
علـم  علـى  الداخلـي  املوظيـف  أن  كمـا  جديـد،  مـن  تعلـم  إىل  الحتتـاج 
إىل  إضافـة  وتدريـب،  وموائمـة  ف  َتعـرّ فـرتة  إىل  حيتـاج  وال  املؤسسـة  بتفاصيـل 
جديـدة  وعـالوات  جديـد  راتـب  اسـتحداث  عـدم  حيـث  مـن  املـادي،  التوفـري 
الـي  املشـاكل  أهـم  ومـن  الراتـب.  يف  حمـدودة  زيـادة  إىل  األمـر  حيتـاج  فقـط 
عمـن  والقفـز  الكفـؤ  غـري  الشـخص  ترفيـع  هـي  الداخلـي  الرتفيـع  تواجـه  قـد 
املسـئول  أو  املديـر  الرتيـاح  نتيجـة  القفـز  هـذا  ويكـون  كفـاءة.  أكثـر  هـو 
ال  قـد  أنـه  إال  املوظفـني.  بـني  مشـاكل  خيلـق  ممـا  كفـاءة  األقـل  للشـخص 
خـارج  مـن  تعيينـا  األمـر  يتطلـب  ممـا  املوجوديـن  يف  املطلوبـة  اخلـرة  تتوفـر 
التعيـني  هـذا  املؤسسـة.  إىل  جديـد  عنصـر  إدخـال  وبالتالـي  املؤسسـة/املنظمة 
خـرة  صاحـب  املعـني  الشـخص  كان  إذا  خصوصـا  فوائـده  لـه  اخلارجـي 
املقابـل  يف  أنـه  إال  املؤسسـة.  إىل  جديـدة  معرفـة  يضيـف  أنـه  كمـا  وفاعليـة، 
اجلديـد  العنصـر  أن  ضمانـة  عـدم  أوهلـا  السـلبيات  مـن  جمموعـة  هنـاك 
عملهـا،  يف  أفضـل  مسـتوى  إىل  املؤسسـة  تنقـل  كفـاءة  صاحـب  سـيكون 
اسـرتاتيجية  وفهـم  والتدريـب  للتـواؤم  الزمـن  مـن  مـدة  إىل  حيتـاج  أنـه  كمـا 
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التنافسـية.  وميزاتهـا  املؤسسـة 
تداخل الصالحيات والسلطات

املسـتوى  نفـس  يف  شـخص  مـن  ألكثـر  يكـون  عندمـا  حتـدث  مشـكلة  وهـي 
ممـا  مـا،  موضـوع  يف  التحكـم  أو  والسـيطرة  التدخـل  صالحيـة  التنظيمـي 
يصبـح  القـرار  أن  ذلـك  العاملـني.  ويربـك  القـرارت  اختـاذ  ويؤخـر  يعيـق 
ذلـك  ويفضـي  التنظيمـي.  املسـتوى  نفـس  يف  شـخص  مـن  ألكثـر  حمكومـا 
املشـرتكة  واألعمـال  املتداخلـة  املسـاحات  مـع  التعامـل  إهمـال  إىل  أيضـا 
وبالتالـي  الصالحيـات.  يف  التداخـل  هلـذا  جتنبـا  وذلـك  املؤسسـة  داخـل 
يف  التنافـس  أو  العمـل  علـى  قدرتهـا  وإضعـاف  املؤسسـة  فاعليـة  إضعـاف 
البعـض  علـى  البعـض  شـخصية  بـروز  يف  يسـبب  كمـا  اآلخريـن.  مـع  السـوق 
اهليمنـة  تعزيـز  وبالتالـي  الصـوت  رفـع  علـى  قدرتهـم  أو  جرأتهـم  بسـبب  اآلخـر 

املهنيـة.   علـى  وتغليبهـا 

جملس اإلدارة واملسئولية
الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  أعمـال  تسـيري  عـن  املسـئولة  اجلهـة  بـه  ونقصـد 
ألخـرى.  منظمـة  مـن  املسـميات  يف  االختالفـات  بعـض  عـن  النظـر  بغـض 
انتخابهـم  يتـم  أعضـاء  مـن  تتكـون  الـي  اهليئـة  عـادة  هـي  اجلهـة  وهـذه 
تعينهـم  يتـم  أن  وممكـن  للمنظمـة  العامـة  اهليئـة  مـن  دميقراطيـة  بطريقـة 
بعـض  يف  احلـال  هـو  كمـا  اخلرييـة  للمؤسسـة  املؤسـس  أو  املمولـة  اجلهـة  مـن 

اخلرييـة.  املؤسسـات 

وأهـداف  سياسـات  لتنفيـذ  التنفيذيـة  السـلطة  )اجلهـة(  اهليئـة  هـذه  وتعـد 
املنظمـات  عـن  متيزهـا  بسـمات  منظمـة  كل  اتسـام  مـن  وبالرغـم  املنظمـة. 
يف  تتشـابه  أعضائهـا  وتشـكيل  اإلداريـة  اهليئـات  مسـؤوليات  أن  إال  األخـرى، 
أو  اإلداريـة  اهليئـة  ملهـام  موحـد  منـوذج  يوجـد  وال  املنظمـات،  أنـواع  خمتلـف 
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املؤسسـة  إدارة  عـن  املسـئولة  اجلهـة  تنجـح  وحتـى  أعضائهـا.  مهـام  أو  تشـكيلها 
ومهاراتهـا  القيـادة  صفـة    كتوفـر  العوامـل  مـن  جمموعـة  تتوفـر  أن  بـد  فـال 
ولديهـا  متكاملـة،  أعضائهـا  وخـرات  خلفيـات  تكـون  وأن  أعضائهـا،  لـدى 
املنظمـة.  وأعمـال  أداء  حتسـني  حـول  التطبيـق  ممكنـة  وتصـورات  توقعـات 
التـزام  ولديهـم  املنظمـة  ألهـداف  ومشـرتك  واضـح  تصـور  توفـر  إىل  إضافـة 
وقـدرات  متمايـزة  مبهـارات  أعضاؤهـا  يتمتـع  وأن  األهـداف،  تلـك  جتـاه 
والتعامـل  ومتشـعبة،  قويـة  عامـة  وعالقـات  اتصـال  قنـوات  ولديهـا  عاليـة، 
باسـتمرار  وتتابـع  املنظمـة،  أو  اهليئـة  عمـل  يعـرتض  إشـكال  أي  مـع  بانفتـاح 
مـع  تواصـل  لديهـا  يكـون  وأن  دوري،  بشـكل  النتائـج  وتقيـم  املنظمـة  عمـل 

.)1998 اجنـرام،  )ريتشـارد  فيهـا  والعاملـني  املنظمـة  إدارات 
اجلمعيـة  سـواء  اإلدارة،  جملـس  حياسـب  مـن  هنـاك  الرحبيـة  املؤسسـات  ويف 
املؤسسـة  تقـدم  وعـن  اخلسـائر  أو  األربـاح  علـى  املـال،  رأس  أصحـاب  أو  العموميـة 
ووضعهـا السـوقي. إال أن املؤسسـات غـري الرحبيـة ال يوجـد مـن حياسـب جملـس 
مؤسسـية.  منهـا  أكثـر  ذاتيـة  احملاسـبة  وتبقـى  أدائـه  علـى  فعلـي  بشـكل  االدارة 
الذاتـي  بدافعهـم  مبادريـن  يكونـوا  أن  اإلدارة  جملـس  أعضـاء  علـى  لذلـك 
إىل  إضافـة  الرحبيـة،  غـري  للمؤسسـة  وغريهـا  املاليـة  املـوارد  جلـب  إىل  ويسـعوا 
بدافـع  ذلـك  وكل  ذلـك،  غـري  إىل  مهماتهـا  وتسـهبل  واألمـوال  املشـاريع  جلـب 
يسـهل  العمـر  أو  التخصـص  حيـث  مـن  اإلدارة  جملـس  تنـوع  بـأن  علمـا  ذاتـي. 
اجمللـس  يغـين  أنـه  كمـا  املؤسسـة  تواجـه  الـي  للمشـاكل  حلـول  إجيـاد  يف 
مؤثريـن  أشـخاص  علـى  اإلدارة  جملـس  يضـم  أن  ويفضـل  التطويريـة.  باألفـكار 
فيهـم  تتوفـر  أو  القيـادة،  مسـات  فيهـم  تتوفـر  أو  نفـوذ،  أصحـاب  أو  اجملتمـع،  يف 
جيـدة  مسعـة  يعطـي  ذلـك  إن  إذ  والسـريرة  السـرية  وحسـن  الصـالح  مسـات 
الترعـات  وجلـب  متويلهـا  ويسـهل  موقفهـا  ويدعـم  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـة 
مـن  شـخص  اإلدارة  جملـس  يف  يكـون  أن  الضـروري  مـن  أنـه  كمـا  هلـا. 

ذاتهـا. املؤسسـة  عمـل  جمـال  يف  املتخصصـني 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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سالمة الوضع القانوني
الثقـة  مـن  بنـوع  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  علـى  القائمـون  يتصـرف  مـا  عـادة 
اجلهـات  قبـل  مـن  عليهـا  ويوافـق  بيسـر  ستسـري  متتطلباتهـم  وأن  والطيبـة 
معهـا  تتعامـل  الـي  األهـداف  ألن  ذلـك  منهـا،  الرمسيـة  سـيما  ال  املعنيـة 
اجلميـع  مـن  يتوقعـون  وبالتالـي  بطبعهـا،  إنسـانية  غريالرحبيـة  املؤسسـات 
وخصوصـا  املشـاكل  تبـدأ  وهنـا  معارضـة.  دون  املتطلبـات  علـى  املوافقـة 
كان  كمـا  سـهال  األمـر  يعـد  مل  حيـث  الرمسيـة  الرتاخيـص  علـى  احلصـول 
يف  يرغـب  مـن  كل  ننصـح  لـذا  املعوقـات،  مـن  الكثـري  فيـه  بـل  السـابق،  يف 
قبـل  أوال  الرمسـي  الرتخيـص  علـى  حيصـل  أن  رحبيـة  غـري  مؤسسـة  تشـكيل 
العمـل  فيبـدؤوا  املشـكلة  هـذه  يف  املؤسسـات  بعـض  وتقـع  عمـل.  بـأي  البـدء 
ويسـر.  بسـهولة  ستسـري  األمـور  أن  منهـم  ظنـا  النهائيـة  املوافقـات  أخـذ  دون 
سـبتمر  أحـداث  بعـد  كثـريا  األمـور  تعقـدت  إذ  كذلـك  ليـس  األمـر  ولكـن 
طويلـة  إجـراءات  عليـه  ترتتـب  ممـا  اخلرييـة  باألعمـال  يتعلـق  مـا  خصوصـا 
الـدول  بعـض  يف  مسـتحيلة  شـبه  أضحـت  أنهـا  حـد  إىل  معقـدة  تكـون  وقـد 

واإلسـالمية.   العربيـة 

سالمة العاملني وأمنهم
أو  نائيـة  مناطـق  يف  اخلـريي  العمـل  مؤسسـات  مـن  العديـد  تعمـل 
العديـد  تعـرض  وقـد  مسـلحة.  اشـتباكات  مناطـق  وحتـى  نزاعـات  مناطـق 
وغـري  أوالقتـل  أواإلعتقـال  كاالختطـاف  حقيقيـة  ألخطـار  العاملـني  مـن 
التدابـري  اختـاذ  املؤسسـة  علـى  حيتـم  وهـذا  معتـرة.  مشـاكل  مـن  ذلـك 
إجـراءات  يتطلـب  وهـذا  لديهـا.  العاملـني  وأمـن  سـالمة  أجـل  مـن  الالزمـة 
اإلجـراءات  هـذه  وتبـدأ  اإلنسـانية.  املهـام  تنفيـذ  أثنـاء  ويف  التنقـل  يف  وقائيـة 
وسـائل  وتوفـري  الواقيـة،  املالبـس  ارتـداء  مـن  احلصـر  ال  املثـال  سـبيل  علـى 
األمـر،  لـزم  إن  احلمايـة  وتوفـري  العمـل،  أماكـن  وتأمـني  واالتصـال،  التواصـل 
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إجـراءات  اختـاذ  ينبغـي  كمـا  املعنيـة.  اجلهـات  مـع  املسـبق  والتنسـيق 
األماكـن  يف  واإلقامـة  احلمـوالت  تفريـغ  عنـد  والصحيـة  اجلسـدية  السـالمة 
العاملـة  للمؤسسـات  وينبغـي  ذلـك.  شـابه  ومـا  باملرضـى  واالختـالط  املوبـوءة 
السـالمة  إجـراءات  جلميـع  واضـح  كتيـب  عمـل  مـن  البيئـات  هـذه  مثـل  يف 
ويتـم  املناطـق.  هـذه  مثـل  يف  األنشـطة  تنفيـذ  عنـد  املطلوبـة  والوقايـة 
يف  يعمـل  شـخص  كل  علـى  اإلجـراءات  هـذه  تطبيـق  مـن  والتأكـد  التتميـم 

احلرجـة.     املناطـق  هـذه  مثـل 

الرقابة والتقييم للمؤسسة
يف  واحليويـة  اهلامـة  األعمـال  مـن  وأعماهلـا  املؤسسـة  تقييـم  عمليـة  تعـد 
حيـث  أعماهلـا.  يف  والتميـز  والتطـور  التقـدم  تنشـد  الـي  احليويـة  املؤسسـات 
كبرييـن  وجهـدا  وقتـا  تسـتغرق  عمليـة  العليـا  األهـداف  إىل  الوصـول  إن 
التنفيـذ  يف  سـواء  اإلداريـة  األسـاليب  وأفضـل  أحسـن  تطبيـق  يسـتوجب  ممـا 
تتضمـن  املتكاملـة  اإلداريـة  العمليـة  كانـت  وملـا  والتقييـم.  املراقبـة  يف  أو 
املراقبـة  أيضـا  تقتضـي  فإنهـا  اجليـد،  اإلداري  والتنظيـم  لألعمـال  التخطيـط 
ولدعـم  هلـا  خطـط  كمـا  تسـري  األمـور  أن  مـن  التأكـد  أجـل  مـن  والتقييـم 
األرض.  علـى  التنفيـذي  وضعهـا  حتديـد  يف  العاملـة  واإلدارات  العليـا  اإلدارة 

التغذيـة  ووسـائل  واألدوات  اإلجـراءات  مـن  جمموعـة  هـي  الرقابـة  إن 
مـا  مـع  تتطابقـه  مـدى  ملعرفـة  العمـل  تقييـم  فيهـا  يتـم  الـي  الراجعـة 
للمؤسسـة،  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  مـع  توافقـه  مـدى  وبالتالـي  لـه  خطـط 
درجـة  مـدى  معرفـة  إىل  إضافـة  التنفيـذ.  يف  والنوعيـة  الكفـاءة  مـدى  وأيضـا 
بتعـاون  إال  تنجـح  ال  عمليـة  والتقييـم  والرقابـة  الواقـع.  معاجلـة  يف  اإلبـداع 

مـن: ابتـداء  املؤسسـة  يف  األطـراف  مجيـع 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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< اإلدارة العليا من خالل دعمها وتبنيها واالستفادة من نتائج 

   التقييم
< اإلدارات واألقسام املعنية من خالل التجاوب يف رفد املعلومات  

   الدقيقة املطلوبة ضمن املدد الزمنية احملددة ومن خالل 
   االستفادة من نتائج التقييم للتصحيح وتطوير أعماهلا وأدائها

< اجلهة القائمة على االرقابة والتقييم من خالل توفري 

  االستبيانات الواضحة ومعايري التقييم وعلمية التقييم وتوصيل 
   النتائج للجهة املسئولة.

الفوائد املرجوة من التقييم
علـى  والقائـم  الصحيـح  بالشـكل  متـت  مـا  إذا  والتقييـم  الرقابـة  لعمليـة 
فعلـى  املسـتويات.  مجيـع  علـى  تعـود  كبـرية  فوائـد  املعنيـني  مجيـع  تعـاون 
علـى  منهـا  نذكـر  الفوائـد  مـن  جمموعـة  تتحقـق  العليـا  اإلدارة  مسـتوى 

احلصـر: ال  الذكـر  سـبيل 
< االطمئنان على سري اخلطة اإلسرتاتيجية

< معرفة كفاءة العمل على األرض وبالتالي مدى االقرتاب من 

  األهداف املنشودة
< تعديل املسار اإلسرتاتيجي إذا لزم األمر 

< استيعاب فرص جديدة

< القدرة على تقدير القدرة واإلمكانيات على التعامل مع 

  التحديات الكبرية
< تناسق اإلدارات املختلفة مع بعضها

< تناغم اإلدارات املختلفة مع األداء اإلسرتاتيجي العام

< تعزيز استخدام الوسائل املتقدمة واملهنية يف توجيه وقيادة 

  األعمال
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علـى  ومنهـا  األقسـام  مسـتوى  علـى  الفوائـد  مـن  جمموعـة  وتتحقـق 
احلصـر: ال  الذكـر  سـبيل 

< التعرف املبكر على اخللل قبل استفحاله.

< االنتباه إىل أمور وقضايا قد تضيع أثناء الزحام التنفيذي.

< لفت االنتباه إىل أبعاد أخرى يف العمل مل نكن منتبهني إليها.

< التعاون يف معرفة الكفاءة من خالل تطبيق املعايري.

< معرفة الفاعلية يف حتقيق األهداف.

< املساعدة يف استثمار املوارد البشرية وتشغيلها مبا يضمن 

   الكفاءة
<  املساعدة يف التعرف على نقاط الضعف يف اهليكلية والعملية 

   اإلدارية
< املساعدة يف تطوير وحتسني األداء من خالل االستفادة من 

    نتائج التقييم
< قياس مدى التأثر حتت ضغط الواقع ومدى االلتزام أو 

   االبتعاد عن اخلط اإلسرتاتيجي 

طرائق العمل
بعمـل  تقـوم  بالتقييـم  املعنيـة  اجلهـة  فـإن  املرجـوة،  الفائـدة  لتحقيـق 

منهـا: والتقييـم  الرقابـة  عمليـة  إلجنـاح  اإلجـراءات  مـن  جمموعـة 

< تصميم االستبانات املطلوبة بطريقة علمية ودقيقة.

< وضع املعايري لقياس األداء.

< عمل اللقاءات مع املعنيني لشرح االستبانات واملعايري.

< دراسة وحتليل وتقييم الوارد إليها من تقارير. 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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< رفع التوصيات للجهة املعنية أوال ومتابعتها يف تنفيذ اإلجراءات 

  التصحيحية ثانيا
< حذف املالحظات الي متت معاجلتها ضمن املدد الزمنية 

  املتفق عليها
< رفع تقارير للجهات العليا عن نتائج الرقابة والتقييم بعد 

   تنفيذ اإلجراءات التصحيحية
< مجيع النتائج ال يتم تداوهلا وال نشرها إال مع اجلهة املعنية 

   واجلهات العليا املعنية 

دورية  التقييم
واقعيـة  تكـون  أن  جيـب  التقييـم  دورة  أن  إال  التقييـم  أهميـة  مـن  بالرغـم 
مزعجـة  تصبـح  حبيـث  متقاربـة  وال  قيمتهـا  فتفقـد  متباعـدة  تكـون  ال  حبيـث 
الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات  التقييـم  عمليـة  تتـم  أن  املناسـب  مـن  ولعـل  ومملـة. 
كل  تقـدم  أن  علـى  السـنة.  يف  مـرات  ثـالث  مبعـدل  أشـهر  أربعـة  كل  املسـتقرة 
حتتـاج  وقـد  بأسـبوعني.  التقييـم  موعـد  قبـل  منـه  املطلـوب  قسـم  أو  إدارة 
يف  مـرات  أربـع  مبعـدل  أي  أشـهر،  ثالثـة  كل  تقييـم  إىل  املؤسسـات  بعـض 

ذلـك.  عـن  التقييـم  مـرات  تزيـد  أال  علـى  العـام. 

التقييـم.  مـن  املقاصـد  لتحقيـق  كاف  السـنة  يف  مـرات  أربـع  التقييـم  إن  إذ 
فقـد  التأسـيس،  بدايـة  يف  الرحبيـة  غـري  املنظمـة  املؤسسـة/  كانـت  إذا  أمـا 
يف  مرتـني  إىل  البدايـات  يف  تصـل  قـد  كثافـة  أكثـر  دوري  تقييـم  إىل  حتتـاج 
املتقاربـة  الدوريـة  إىل  احلاجـة  قلـت  كلمـا  املؤسسـة  اسـتقرت  وكلمـا  الشـهر. 
تصـل  أن  إىل  الشـهرين  يف  مـرة  ثـم  الشـهر،  يف  مـرة  احلاجـة  فتصبـح  للتقييـم 

االسـتقرار.  حالـة  يف  السـنة  يف  مـرات  ثـالث  إىل 
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جملـس  أمـا  املؤسسـي،  العـام  التقييـم  هـو  التقييـم  يف  هنـا  واملقصـود 
مـن  إسـبوعني  كل  أو  أسـبوعيا  املؤسسـة  أعمـال  ويقيـم  يتابـع  فإنـه  اإلدارة 

الدوريـة.     لقاءاتـه  خـالل 

توصية
تتوقـع  فإنهـا  والدقيقـة  احلساسـة  املهمـة  بهـذه  تقـوم  إذ  الرقابـة  جهـة  إن 
لـذا  احملـددة،  األوقـات  يف  املطلوبـة  املعلومـات  وإيصـال  التعـاون  اجلميـع  مـن 
التعـرف  إىل  ولكـن  فقـط  العيـوب  كشـف  إىل  إطالقـا  تهـدف  ال  اللجنـة  فـإن 
أجـل  مـن  كلـه  وذلـك  بتصحيحهـا  والتوصيـة  اخللـل  مواطـن  علـى 
يتوجـب  كمـا  الرحبيـة.  غـري  املؤسسـة  مسـرية  إجنـاح  يف  العامـة  املصلحـة 
مجيـع  مـع  تعـاون  بـكل  تعمـل  أن  والتقييـم  بالرقابـة  املعنيـة  اجلهـة  علـى 
واملتابعـة  التقييـم  جهـة  وعلـى  املعنيـني.  العاملـني  ومجيـع  واألقسـام  اإلدارات 
واملسـئولية  املهنيـة  حـدود  ضمـن  اجلميـع  مـع  للتعامـل  باملرونـة  تتحلـى  أن 

املؤسسـة.  مسـرية  وتصحيـح  ضبـط  يف  العليـا  األهـداف  لتحقيـق 

عاليـة  مهنيـة  يعكـس  والتقييـم  الرقابـة  مبـدأ  تطبيـق  فـإن  احلقيقـة  ويف 
عـن  املسـئولية  حتمـل  مـدى  ويعكـس  املعنيـني،  واألفـراد  اجلهـات  قبـل  مـن 
املؤسسـة  سـري  حسـن  علـى  احلـرص  مـدى  ويعكـس  والتكاليـف،  األعمـال 

نبيلـة. أهـداف  مـن  منهـا  يرجتـى  مـا  لتحقيـق 

الصرف الداخلي على اإلدارة والتطوير      
متعلقـة  ومشـاريع  برامـج  تنفيـذ  هـو  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  هـدف  إن 
تـرز  مـا  ودائمـا  اجتماعـي...اخل(   – إنسـاني   – قانونـي   – )خـريي  بتخصصهـا 
غـري  بطريقـة  التخصـص  متـس  أمـور  علـى  الصـرف  جبانـب  تتعلـق  مشـكلة 
محـالت  علـى  الصـرف  أو  والتطويـر،  التدريـب  علـى  كالصـرف  مباشـرة 

يف عمق املؤسسات غير الربحية
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غـري  الصـرف  بنـود  مـن  ذلـك  وغـري  االستشـارات  علـى  الصـرف  أو  التسـويق، 
البنـود  هـذه  تعتـر  التطويـر،  ناحيـة  فمـن  مباشـرة.  بالتخصـص  املرتبطـة 
حالـة  يف  كمـا  املاليـة،  املـوارد  جللـب  أو  األداء  لتطويـر  سـواء  جـدا  مهمـة 

التسـويق.  محـالت 

باملسـئولية  الشـعور  ضغـط  حتـت  املسـؤلون  يقـع  أخـرى  ناحيـة  مـن  ولكـن 
بتأنيـب  الشـعور  إىل  إضافـة  مباشـرة،  مسـتحقيها  علـى  األمـوال  صـرف  وضـرورة 
املؤسسـات  يف  وخصوصـا  املسـتحقني  غـري  علـى  الصـرف  مت  مـا  إذا  الضمـري 
فيـه  مرغـوب  غـري  املسـاندة  اجلوانـب  علـى  الصـرف  جيعـل  ممـا  اخلرييـة، 

واحملاسـبة.  التقييـم  عنـد  احلسـاب  لـه  وحيسـب  منـه  ويتخـوف 

األقسـام  مـن  جديـد  قسـم  إجيـاد  عنـد  املشـكلة  هـذه  تـرز  قـد  كمـا 
والتأهيـل  التدريـب  قسـم  أو  الصيانـة  قسـم  أو  املعلوماتيـة  كقسـم  املسـاندة 
لتأسـيس  ترتـاح  قـد  اإلدارة  إن  إذ  واألمـن.  السـالمة  قسـم  أو  التسـويق  قسـم  أو 
علمـا  مسـاند.  قسـم  تأسـيس  عـن  املباشـرة  األعمـال  بتنفيـذ  متعلـق  قسـم 
فيهـا  يكـون  أن  جيـب  رحبيـة  مؤسسـة  كأي  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  بـأن 
وكل  املسـاندة.  واألقسـام  للعمـل،  املباشـرة  األقسـام  األقسـام:  مـن  النوعـني 
بينهمـا  والتنسـيقي  والتعاونـي  التكاملـي  الـدور  وبـدون  دوره،  يـؤدي  منهمـا 
وكفاءتهـا. فاعليتهـا  وتقـل  فيهـا  العمـل  ويتباطـؤ  سـتتعطل  املؤسسـة  فـإن 
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الباب الرابع: 

مؤسسات املجتمع املدني والديبلوماسية الشعبية

مؤسسات املجتمع املدني واحلكومات احمللية 
ذات  قضايـا  مـع  تتعامـل  بطبيعتهـا  الرحبيـة  غـري  املنظمـات  أو  املؤسسـات 
ذلـك.  غـري  أو  حقوقيـا  أو  خرييـا،  أو  إجتماعيـا،  كان  سـواء  إنسـاني  طابـع 
تفرقـة  بـدون  اخلدمـات  هلـذه  احملتاجـني  علـى  خدماتهـا  تعـرض  وبالتالـي 
الرحبيـة  غـري  للمؤسسـة  اجلغـرايف  املوقـع  أن  صحيـح  عـرق.  أو  فئـة  أو  لديـن 
األمـر  بعمـوم  لكـن  معينـة،  طائفـة  أو  معينـة  لفئـة  منهـا  املنفعـة  يوجـه  قـد 

اخلدمـات.  تقديـم  يف  متييـز  ال  أنـه  األصـل 

هـي  األخـرية  السـنوات  يف  السـطح  علـى  تطفـو  بـدأت  الـي  املشـكلة  لكـن 
وبـدأت  مسيسـة.  بأنهـا  احلكوميـة  غـري  أو  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  هـذه  اتهـام 
علـى  تؤثـر  املؤسسـات  هـذه  خدمـات  بـدأت  عندمـا  الظهـور  يف  املشـكلة  هـذه 
احلكومـات  أو  السـلطات  وبـدأت  عملهـا،  مناطـق  يف  احلاكمـة  السـلطات 
مـن  كثـري  يف  املؤسسـات  هـذه  اسـتطاعت  لقـد  أدائهـا.  مـن  تتضايـق  احملليـة 
احملتاجـني  إىل  وجيـز  وبوقـت  أسـرع  بطريقـة  اخلدمـات  توصـل  أن  األحـوال 
املؤسسـات  هـذه  اسـتطاعت  كمـا  احلكوميـة.  املسـاعدات  تتأخـر  كانـت  بينمـا 
الشـعب  مـن  عديـدة  قطاعـات  إىل  وتصـل  أوسـع  بشـكل  اخلدمـات  تقـدم  أن 
املؤسسـات  هـذه  بعـض  أن  كمـا  اجلمهـور.  عنـد  طيبـة  مسعـة  هلـا  جعـل  ممـا 
السـلطات  قبـل  مـن  أوقمـع  تعسـف  أو  ظلـم  كشـف  يف  سـاهم  الرحبيـة  غـري 
مـن  نـوع  وّلـد  ذلـك  كل  واحلقوقيـة.  القانونيـة  املؤسسـات  وخصوصـا 
احلكومـات  أو  للسـلطات  التحـدي  مـن  نـوع  أحيانـا  بـل  واالحتـكاك  التمـاس 
تكـون  قـد  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أو  اجلمعيـات  بعـض  أن  إىل  إضافـة  احملليـة. 

مؤسسات املجتمع املدني والديبلوماسية الشعبية
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عامليـة  منظمـات  أو  شـعبية  جتمعـات  أو  دينيـة  أحـزاب  مـن  باألصـل  مدعومـة 
التأهيـل  حيـث  مـن  فنيـا  الدعـم  هـذا  كان  سـواء  التخصـص،  بنفـس  تعمـل 

هلـا.  البشـرية  املـوارد  تقديـم  أو  املـال  جبمـع  معاونـة  أو  والتطويـر 

عنـه  ينتـج  قـد  وهـذا  التنافسـية،  العالقـة  مـن  نـوع  هنـاك  أصبـح  وبالتالـي 
عنـه  ينتـج  وقـد  واإلقتصاديـة،  اجملتمعيـة  الرؤيـة  يف  أواختالفـا  سياسـيا  خالفـا 

.)2011 الفلسـطيين،  )املركـز  التمويـل  مصـادر  علـى  تنافـس 

مـن  إغالقهـا  مت  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  مـن  كثـريا  إن  األمـر  حقيقـة  يف 
منهـا  االنتفـاع  وقـف  إىل  أدى  ممـا  األسـباب،  هلـذه  احملليـة  السـلطات  قبـل 
واملنتفعـني  احملتاجـني  مـن  كبـري  عـدد  عـن  وانقطاعهـا  خدماتهـا  وتعطيـل 
هـذه  بـني  احلقيقـي  الصـراع  مـن  حالـة  يف  الدخـول  يعـين  ممـا  خدماتهـا،  مـن 

احلكومـة. وبـني  املؤسسـات 

تيـار  أو  مـا  جملموعـة  تريـد  ال  احملليـة  والسـلطات  احلكومـات  مـن  كثـريا  إن 
التعاطـف  وخصوصـا  املؤسسـات  هلـذه  اإلجيابيـة  النتائـج  مـن  يسـتفيد  أن  مـا 
الديـين  أو  السياسـي  التيـار  مـع  أو  املؤسسـات  هـذه  يف  العاملـني  مـع  الشـعي 
واحلقوقيـة  القانونيـة  املخالفـات  كشـف  أو  املؤسسـات  هـذه  يدعـم  الـذي 

الدولـي. اجملتمـع  أمـام  للحكومـات 

بـني  إجيابيـة  تقاطعـات  هنـاك  املقابـل  يف  أنـه  فيـه،  شـك  ال  ممـا 
مثـل  القضايـا  مـن  العديـد  يف  احلكوميـة  غـري  واملؤسسـات  احملليـة  احلكومـات 
البيئـة  وقضايـا  احملتاجـة  األسـر  وإعانـة  اخلرييـة  واجلمعيـات  الطفـل  حقـوق 
هـذه  مثـل  كل  إىل  بالشـباب  والعنايـة  املـرور  حـوادث  وتقليـل  الفقـر  وحماربـة 
العـام  والقلـق  اهلـم  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  فيهـا  تشـارك  الـي  اجملـاالت 
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جمـاالت  يف  وخصوصـا  حممـودا  تقاطعـا  هنـاك  إن  بـل  احملليـة.  احلكومـة  مـع 
مـن  فائـض  لديهـا  اإلسـالمية  الـدول  مـن  العديـد  أن  إذ  اخلـريي  العمـل 
األمـوال  هـذه  صـرف  ويكـون  واخلرييـة  اإلغاثيـة  اجملـاالت  يف  لصرفـه  املـال 
ومـن  ناحيـة،  مـن  لتفعيلهـا  احلكوميـة  غـري  اخلرييـة  اجلمعيـات  خـالل  مـن 
حتـرك  وسـهولة  ملرونـة  نظـرا  للمحتاجـني  التوصيـل  لسـرعة  أخـرى  ناحيـة 

الطويلـة.  احلكوميـة  باالجـراءات  مقارنـة  اخلرييـة  املؤسسـات 

تكامـل  عالقـة  الغالـب  يف  هنـاك  تكـون  أن  اإلجيابيـة  الصـورة  ولعـل 
الوضـع  هـو  وهـذا  احلكوميـة،  غـري  واملؤسسـات  الدولـة  بـني  وشـراكة 
بـاألدوار  تقـوم  املؤسسـات  هـذه  أن  ذلـك  الدميقراطيـة،  الـدول  يف  الطبيعـي 
لنشـاطات  مكملـة  بأنشـطة  تقـوم  أو  بهـا،  القيـام  الدولـة  تسـتطيع  ال  الـي 

. لـة لدو ا

روح  وحتقيـق  املدنيـة  واحلقـوق  الدميقراطيـة،  مفاهيـم  تعزيـز  أجـل  ومـن   
مـن  العديـد  فهنـاك  واحلكومـات  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  بـني  التعـاون 

 :)2011 الفلسـطيين،  )املركـز  املثـال  سـبيل  علـى  منهـا  التعـاون  أطـر 

مناقشـة  يف  والتشـريعية  التنفيذيـة  السـلطات  مـع  املشـاركة   >

وتعديلهـا،  القوانـني  صياغـة  يف  وخاصـة  اهلامـة،  القضايـا  وتـداول 
اإلسـرتاتيجية. القـرارات  اختـاذ  يف  وكذلـك 

اجملتمعيـة  واملشـاكل  القضايـا  حـول  واألحبـاث  الدراسـات  إعـداد   >

احللـول  واقـرتاح  والطفـل،  املـرأة  وقضايـا  والبطالـة،  كالفقـر 
والتشـريعية. التنفيذيـة  السـلطات  مـع  ومناقشـتها 

واحلريـات  احلقـوق  ضمـان  خـالل  مـن  السـلطات  مـع  العمـل   >  
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عليهـا. القائمـني  ومعاقبـة  االنتهـاكات  مـن  واحلـد 
املدنـي  العمـل  ومؤسسـات  السـلطات  مـع  الفاعلـة،  املسـاهمة   >

حبريـة  وممارسـته  القانـون  سـيادة  تعزيـز  أجـل  مـن  واخلاصـة،  املختلفـة 
للمسـاءلة. عليـة  القائمـني  وخضـوع  وشـفافية 

الداخليـة  والصعوبـات  املشـاكل  حـل  يف  السـلطات  مـع  املسـاهمة   >

املسـتمرة. التوعيـة  محـالت  خـالل  مـن 

القـرار  ملتخـذي  املؤسسـات  هـذه  لـدى  املتاحـة  املعلومـات  توفـري   >

املؤسسـات  هـذه  لـه  تصـل  أن  ميكـن  مـا  أن  ذلـك  السـلطة،  يف  واملشـرعني 
الرمسيـة. املؤسسـة  لـه  تصـل  أن  ميكـن  ممـا  بكثـري  أكـر  معلومـات  مـن 

يف  اخلـوض  يبـدأ  عندمـا  السـلي  االحتـكاك  يبـدأ  مـا  سـرعان  ولكـن   
احملليـة  احلكومـات  مـن  العديـد  إن  وخصوصـا  واإلنسـانية  احلقوقيـة  القضايـا 
ألسـباب  اجملـاالت  هـذه  يف  كثـرية  فجـوات  مـن  تعانـي  اإلسـالمي  العـامل  يف 
القائمـون  كان  مـا  إذا  االحتـكاك  يبـدأ  مـا  وسـرعان  ومتعـددة.  خمتلفـة 
مـا  حـد  إىل  مناهضـة  دينيـة  أو  سياسـية  خلفيـة  مـن  املؤسسـة  هـذه  علـى 
غـري  املؤسسـة  إىل  احملليـة  احلكومـة  تنظـر  وعندهـا  احملليـة  للحكومـة 
منافـس  وكأنهـا  البحـت(  اخلـريي  العمـل  جمـاالت  يف  كانـت  )وإن  الرحبيـة 
هـذه  علـى  للقائمـني  الديـين  أو  السياسـي  التيـار  حنـو  الشـارع  وتسـتقطب  هلـا 
بالعمالـة  التهـم  وكيـل  املؤسسـات،  هـذه  إغـالق  محـالت  فتبـدأ  املؤسسـة، 
كثـرية  وأحيانـا  االعتقـال،  أو  االحتجـاز  إىل  األمـر  ويتطـور  خارجيـة  جلهـات 

والسـجن.    باحملاكمـات  تنتهـي 

الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  هـل  وهـو:  األهميـة  غايـة  يف  سـؤال  يـرز  وهنـا 
احلكومـات؟  بعـض  تدعـي  كمـا  خارجيـة  بأجنـدات  مرتبطـة 

املقاربـة  تكـون  أن  فالبـد  والصريـح  احلـرج  السـؤال  هـذا  عـن  ولإلجابـة 
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إىل  األمـور  حيلـل  دقيقـا  حتليـال  ذلـك  يتبـع  ثـم  وواقعيـة،  ودقيقـة  علميـة 
دقيقـة. واقعيـة  إجابـة  إىل  نصـل  حتـى  احلقيقيـة  عواملهـا 

األسـئلة  مـن  جمموعـة  سـنطرح  السـابق  السـؤال  إىل  وإضافـة  البدايـة،  يف 
مباشـرة  إمـا  عليهـا  اإلجابـة  وسـتكون  أيضـا  الذهـن  يف  تـدور  مـا  عـادة  الـي 

السـياق:  خـالل  مـن  أو 

< هل هناك دول خارجية ممكن أن تؤسس منظمات غري حكومية ليتم 

  االستفادة منها خلدمة أجندات هذه الدول؟ وكيف يتم ذلك؟
< هل هناك دول متول مؤسسات غري رحبية؟ ومل متوهلا؟

< متى يكون التمويل الدولي منبوذا؟

< هل كل املنظمات واملؤسسات غري الرحبية مرتبطة بأجندات خارجية؟   

< كيف منيز بني املنظمات الي تنفذ أجندة خارجية وبني األصيلة 

  منها؟  

شبكات الدميقراطية
وتقـدم  تطـور  حبثيـة  مؤسسـة  أنهـا  علـى  نفسـها  رانـد  مؤسسـة  تعـّرف 
اجملتمعـات  جعـل  يف  لتسـاعد  السياسـية  والتحديـات  للمشـاكل  حلـوال 
رحبيـة  غـري  مؤسسـة  نفسـها  وتعتـر  وازدهـار،  وعافيـة  وأمـان  بسـالم  تعيـش 
وتقديراتهـا  تقاريرهـا  وتعتـر  العامـة.  باملصلحـة  وملتزمـة  منحـازة  وغـري 
املتعاقبـة.  األمريكيـة  احلكومـات  لـدى  كبـرية  أهميـة  وذات  معتـرة  وحلوهلـا 
خلدمـة  املاضـي  القـرن  مـن  األربعينـات  يف  املؤسسـة  هـذه  ُأسسـت  وقـد 
حتليليـا  تقريـرا  رانـد  مؤسسـة  قدمـت  وقـد  األمريكيـة.  العسـكرية  املصـاحل 
معتدلـة  إسـالمية  شـبكات  بنـاء  بعنـوان  اإلسـالمي  العـامل  يهـم   2007 عـام 
موقعهـا  علـى  ونشـرته   )Building Moderate Muslim Networks(
ويف   .)2007 )طابـا،  مللخصـة  ترمجـة  طابـا  مؤسسـة  وقدمـت  اإللكرتونـي 
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التيـارات  بدعـم  التوصيـات  مـن  جمموعـة  رانـد  مؤسسـة  قدمـت  التقريـر  هـذا 
الـي  الـدروس  أهـم  مـن  أن  وجنـد  املسـلمة  واجلاليـات  اجملتمعـات  يف  املعتدلـة 
بنـاء  هـي  السـوفيي  اإلحتـاد  مـع  البـاردة  احلـرب  فـرتة  يف  التقريـر  يذكرهـا 
أهـداف  كإحـدى  االحتـواء  سياسـة  جنـاح  يف  سـاهمت  دميقراطيـة  شـبكات 
السـابق.  السـوفيي  اإلحتـاد  نفـوذ  مناطـق  يف  األمريكيـة  اإلسـرتاتيجية 
ميلكـون  ال  االسـالمي  العـامل  يف  واملعتدلـني  الليراليـني  أن  الدراسـة  وتعتـر 
بأسـلوب  الراديكليـني  مواجهـة  مـن  متكنهـم  الـي  التنظيميـة  الوسـائل 
سـيمنح  معتدلـة  شـبكات  تشـكيل  أن  تعتقـد  رانـد  مؤسسـة  فـإن  لـذا  فعـال. 
ليـس  وحيميهـم  أفكارهـم  لتوصيـل  منـرا  اإلسـالمي  العـامل  يف  الليراليـني 
هـذه  تقـوم  إذ  أيضـا.  حكوماتهـم  مـن  بـل  الراديكاليـة  اجلماعـات  مـن  فقـط 
أكثـر  مقرتحـات  مـن  أحيانـا  يقدمونـه  ملـا  أيضـا  املعتدلـني  بقمـع  احلكومـات 
يقدمهـا  الـي  مـن  )املسـتبدة(  الشـمولية  األنظمـة  عـن  كبديـل  قبـوال 

الراديكالييـون. 

رعايـة  يف  البـاردة  احلـرب  إبـان  املتحـدة  الواليـات  خـرة  أن  التقريـر  ويـرى 
واألفـكار  باحلريـة  يؤمنـون  أنـاس  مـن  مكونـة  الشـبكات  مـن  جمموعـة 
فـإن  ولـذا  املضمـار.  هـذا  يف  املعتدلـني  كفـة  برتجيـح  كفيلـة  الدميقراطيـة 
يف  تفيـد  أن  ميكـن  البـاردة  احلـرب  يف  التجربـة  هـذه  مـن  املسـتفادة  الـدروس 
أيدولوجيـة  اإلسـالم  أن  اعتبـار  علـى  اإلسـالمي  العـامل  يف  التجربـة  تكـرار 

. سـية سيا

شـراكات  عقـد  هوضـرورة  املسـتفادة  الـدروس  مـن  أن  التقريـر  ويـرى 
هـؤالء  عزميـة  تثبيـط  الضـروري  مـن  أنـه  كمـا  أصليـني،  معتدليـني  مـع 
مـن  أن  التقريـر  ويـرى  اإلسـالمية.  اجملموعـات  مـن  احلقيقيـني  املعتدليـني 
الثقافيـة  الشـبكات  هلـذه  والتنظيـم  املـال  توفـري  كان  النجـاح  عوامـل  أهـم 
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خبفـاء.  أوربـا  ودول  املتحـدة  الواليـات  مـن  دعمهـا  مت  والـي  والسياسـية 
الشـبكات  هلـذه  املشـاريع  تـدرس  كانـت  املتحـدة  الواليـات  أن  التقريـر  ويـرى 
اجملـال  فتـح  مـع  األمريكيـة  لإلسـرتاتيجية  مفيـد  هـو  مـا  ومتـول  وتعتمـد 
عـدم  مبـدأ  لتطبيـق  بهـا  خاصـة  وأهـداف  مشـاريع  لتبـين  الشـبكات  هلـذه 
بـني  كمـا  بهـا.  خارجـي  تدخـل  وجـود  وعـدم  املنظمـات  هـذه  يف  التدخـل 
مسـافة  إبقـاء  بقـدر  أنـه  يدركـون  كانـوا  األمريكيـني  املسـئولني  أن  التقريـر 
أن  إال  النجـاح.  فرصـة  هلـا  يتـاح  مـا  بقـدر  املنظمـات  هـذه  وبـني  بينهـم  أكـر 
هـذه  تشـكيل  يف  كبـرية  حتديـات  تواجـه  التقريـر(  )حسـب  املتحـدة  الواليـات 
واجهتهـا  الـي  لتلـك  مماثلـة  االسـالمي  العـامل  يف  الدميقراطيـة  الشـبكات 

التحديـات: هـذه  أهـم  أن  إال  التقريـر  وخيلـص  البـاردة  احلـرب  إبـان 

أسـلوب  الدميقراطيـة  )الشـبكات(  املنظمـات  هـذه  تتخـذ  هـل   >

علنـا  أو  سـرا  العـون  بتقديـم  املقابـل  النظـام  لتدمـري  اهلجـوم 
املقابـل  التهديـد  باحتـواء  الدفـاع  أسـلوب  أم  املعنيـة،  للمجموعـات 
نفـوذ  مناطـق  يف  املتواجـدة  الدميقراطيـة  القـوى  تعزيـز  طريـق  عـن 

؟  خلصـم ا

قامـت  الـي  املشـكلة  اجملموعـات  مصداقيـة  علـى  احملافظـة   >

قـد  الـي  املخاطـر  حجـم  وتقليـص  بدعمهـا  املتحـدة  الواليـات 
بينهـا  مسـافة  علـى  اإلبقـاء  خـالل  مـن  اجملموعـات  هـذه  هلـا  تتعـرض 
بقـدر  يتمتعـون  مهيمنـني،  أفـراد  وباختيـار  األمريكيـة  احلكومـة  وبـني 
هـذه  يف  القياديـة  املناصـب  لتولـي  الشـخصية  املصداقيـة  مـن  كبـري 
بإنشـاء  األمريكيـة  املسـتقلة  املنظمـات  تشـجيع  إىل  إضافـة  الشـبكات، 

عنهـا. الشـبهة  إلبعـاد  الشـبكات  هـذه  مثـل 
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الذيـن  اإلشـرتاكيني  تشـمل  هـل  مبعنـى  الدائـرة،  اتسـاع  مـدى   >

التوجهـات  مـن  متشـككني  مازالـوا  لكنهـم  الشـيوعية،  علـى  انقلبـوا 
مـن  كل  مشـول  هـو  بذلـك  القـرار  وكان  األمريكيـة.  والسياسـات 
أن  كمـا  وحمـددة  أساسـية  مبـادئ  يتبـع  أن  شـريطة  املناهضـني 
مـا  إذا  بهـا  مرحـب  بـل  بهـا  مسـموح  األمريكيـة  التوجهـات  خمالفـة 
مسـتقلة.   وكأنهـا  وظهورهـا  املنظمـات  هـذه  مصداقيـة  علـى  سـاعدت 

فهـم  مـن  بـد  ال  كان   2002 سـبتمري  مـن  عشـر  احلـادي  أحـداث  بعـد 
مؤسسـة  تقديـر  حسـب  منهـا  وكان  ذلـك  إىل  أدت  الـي  العميقـة  األسـباب 
للدميقراطيـة  االفتقـار  خصوصـا  األخـرى  للبلـدان  الداخليـة  األوضـاع  رانـد 
مـا  وهـذا   ،2002 بعـد  مـا  مرحلـة  يف  االعتبـار  بعـني  ذلـك  أخـذ  توجـب  ممـا 
تطويـر  ومت  احلريـة.  وأجنـدة  االرهـاب  علـى  احلـرب  يف  االبـن  بـوش  بلـوره 
أو  الشـكل  اإلسـالمية  سـواء  االسـالمي  العـامل  يف  اإلسـالمية  الشـبكات  فكـرة 
بناؤهـا  يكـون  وأن  األفـكار"  "صـراع  يف  شـريكة  لتكـون  ذلـك  غـري  أو  الثقافيـة 
علـى  الرتكيـز  خـالل  مـن  األمريكيـة  احلكومـة  عمـل  لرامـج  واضحـا  هدفـا 
"نهـج  واتبـاع  الفكـري  اجتاههـم  ويعـرف  عليهـم  يعتمـد  شـركاء  جمموعـة 

التقريـر. تعبـري  حـد  علـى  السـرية"  املنظمـات 

املنـاخ  خلـق  واالسـهام يف  القائمـة،  الشـبكات  تعزيـز  مـن خـالل  ذلـك  ويكـون   
وحتديـد  الشـبكات،  تلـك  لتطويـر  املالئـم  والتسـامح  للتعدديـة  األساسـي 
هنـاك  أن  التقريـر  ويـرى  وتطويرهـا.  إلنشـائها  والرتويـج  احملتملـة  الشـبكات 
واالجتماعـي،  السياسـي  القمـع  بسـبب  التوجـه  هـذا  مـا  حـد  إىل  تعيـق  أسـبابا 
عـدد  وقلـة  األمريكيـة،  املتحـدة  للواليـات  واملناهـض  املرتفـع  العـداء  ومسـتوى 
املتحـدة. للواليـات  شـريكا  تكـون  أن  ميكـن  الـي  املعتدلـة  اإلسـالمية  الشـبكات 
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أن  ميكـن  الـي  اجملموعـات  الختيـار  معايـري  عشـرة  التقاريـر  وضـع  وقـد 
ميكـن  ال  إذ  األمريكـي،  بالدعـم  لتحظـى  الشـبكة  هـذه  ضمـن  مـن  تكـون 
االنتخابيـة  العمليـة  تفضيلهـا  جملـرد  دميقراطيـة  نفسـها  تسـمي  أن  جلماعـة 
مـن  اإلخـوان  مجاعـة  اسـتبعاد  مت  ولـذا  احلكومـات  لتشـكيل  وسـيلة  باعتبارهـا 
كوسـيلة  الدميقراطيـة  العمليـة  تتبنـى  أنهـا  مـن  بالرغـم  اجملموعـات  هـذه 
تنطبـق  ال  عديـدة  معايـري  هنـاك  أن  ذلـك  يف  والسـبب  احلكومـات  لتشـكيل 

التقاريـر: حسـب  املعايـري  هـذه  أهـم  ومـن  عليهـا. 

عـدم  حالـة  ويف  عنـه.  تتغاضـى  أو  العنـف  األفـراد(  )أو  اجلماعـة  تؤيـد  هـل   >

مضـى؟  فيمـا  عنـه  تغاضـت  أو  أيدتـه  هـل  احلالـي،  الوقـت  يف  للعنـف  تأييدهـا 

< هل تدعم حقوق اإلنسان املعرتف بها دوليا؟

< هل تستثين أحدا )فيما يتعلق حبرية العقيدة مثال(؟

< هل تعتقد أن تغيري الديانة أو املعتقد حرية شخصية؟

< هل تعتقد بضرورة فرض احلكومات للنظام الشرعي على 

   القانون اجلنائي؟
< هل تعتقد بضرورة فرض احلكومات للنظام الشرعي على 

 القانون املدني؟ أم تعتقد بوجوب اتباع خيارات العالقة هلا 
 بالشريعة هلؤالء الذين حيبذون البت بقضايا القانون املدني 

  عن طريق تطبيق أنظمة علمانية؟
< هل تعتقد بوجوب متتع األقليات باحلقوق نفسها الي يتمتع 

   بها املسلمون؟
< هل تعتقد بإمكانية تولي أعضاء ينتمون إىل األقليات الدينية 

   ملناصب سياسية يف البلدان ذات األغلبية املسلمة؟
< هل تعتقد حبق أعضاء ينتمون إىل األقليات الدينية يف إنشاء 
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  وإدارة مؤسسات تنادي بعقيدتهم كالكنائس واملعابد اليهودية يف 
  البلدان ذات األغلبية املسلمة؟

< هل تتقبل األنظمة القانونية الي تستند إىل مبادئ غري 

  طائفية؟

الواليـات  قامـت  الدميقراطيـة،  الشـبكات  هـذه  تشـكيل  عمليـة  ولتيسـري 
منهـا: خطـوات  بعـدة  التقريـر(  )حسـب  املتحـدة 

والرتكيـز  الدميقراطـي"  "اجملتمـع  إىل  لالنضمـام  حوافـز  صياغـة   >

العدالـة  مثـل  مـن  املتحـررة  الدميقراطيـة  قيـم  تبـين  فوائـد  علـى 
واحـرتام  القانـون  وسـيادة  والتعدديـة  اآلخريـن  وتقبـل  والتسـامح 

واإلنسـانية. املدنيـة  احلقـوق 

العامليـة  للتنميـة  األمريكيـة  والوكالـة  األمريكيـة  اخلارجيـة  وزارة  تكليـف   >

بعقـد  اجلهتـان  تقـوم  حيـث  الدميقراطيـة،  لتنيـة  معينـة  )USAID(مبهـام 
اخلصـوص  وجـه  )NGO(وعلـى  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  مـع  اتفاقيـات 
 ،)IRI(للجمهوريـة العامليـة  واملؤسسـة   ،)NED(للدميقراطيـة الوطـين  الصنـدوق 
الدراسـات  ومركـز  اآلسـيوية،  واملؤسسـة  للدميقراطيـة،  الوطنيـة  واملؤسسـة 
بتمويـل  املتحـدة  الواليـات  تقـوم  حيـث   )CSID(والدميقراطيـة اإلسـالمية 

احلكوميـة.   غـري  املؤسسـات  هـذه  كافـة 

اخلطـوات  أهـم  مـن  وهـي   )MEPI(األوسـط الشـرق  شـراكة  مبـادرة  إطـالق 
التشـكيل  إعـادة  السياسـي،  التشـكيل  إعـادة  حمـأور:  أربعـة  علـى  تقـوم  والـي 
وتفعيـل  املـرأة  ومتكـني  )التثقيفـي(،  التعليمـي  التشـكيل  إعـادة  االقتصـادي، 
مبتكـر  بأسـلوب  احلكوميـة  غـري  للمنظمـات  دعمهـا  بتقديـم  وتقـوم  دورهـا. 
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 )NEA(ومـرن باعتبارهـا إدارة جديـدة يف وزارة اخلارجيـة لشـئون الشـرق األدنـى
غـري  أمريكيـة  منظمـات  خـالل  مـن  الدعـم  يتـم  حبيـث  املبـادرة  صممـت  وقـد 
وتـوزع  مباشـرة  األمريكيـة  احلكومـة  مـن  بـدال  املقـاول  بـدور  تقـوم  حكوميـة 
إحـدى  صمـن  تقـع  الـي  احلكوميـة  غـري  احملليـة  املؤسسـات  علـى  املنـح 

األربعـة. احملـاور 

 )BMENA("افريقيـا ومشـال  األوسـع  األوسـط  الشـرق  "مبـادرة  إطـالق   >

عـام  يف  الثمانيـة  جمموعـة  يف  العظمـى  اإلقتصاديـة  الـدول  مـع  بالتعـاون 
.2004

اآلسـيوية  للمؤسسـة  مشـابه  األوسـط  الشـرق  يف  معـدل  منـوذج  إطـالق   >

اجملتمـع  تنميـة  برامـج  تطويـر  يف  حكوميـة  غـري  كمؤسسـة  جناحـا  األكثـر 
.2006 عـام  يف  وذلـك  املدنـي 

تكلـف  التقريـر  حسـب  والـي  احلـرة  وفضائيـة  سـوا  راديـو  إطـالق   >

تزيـد  تكاليـف  وهـي  سـنويا  دوالر  مليـون   700 األمرميكيـة  املتحـدة  الواليـات 
وحسـب  األوسـط،  الشـرق  يف  الشـراكة  مبـادرة  تكاليـف  عـن  أضعـاف  عشـرة 
بينمـا  بـه،  خاصـا  مجهـورا  لـه  يكـّون  أن  اسـتطاع  سـوا  راديـو  فـإن  التقريـر 
خـاص  مجهـور  وتكويـن  السـوق  يف  حصـة  علـى  احلصـول  يف  احلـرة  تنجـح  مل 
سـوا  راديـو  بـأن  اجلـزم  ميكـن  ال  التقريـر  حسـب  فإنـه  حـال  أيـة  وعلـى  بهـا. 
األمريكيـة  السياسـات  إزاء  إجيابيـة  توجهـات  إجيـاد  يف  جناحـا  حققـا  واحلـرة 

اإلسـالمي. العـامل  يف 
خـالل  مـن  املعتدلـة  الشـبكات  لبنـاء  طريـق  خارطـة  التقريـر  ويضـع 

التاليـة: اخلطـوات 
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هـذه  مثـل  لبنـاء  وحلفائهـا  املتحـدة  الواليـات  مـن  واضـح  قـرار  تبـين   -1
لتوجيـه  األمريكيـة  احلكومـة  إطـار  يف  مؤسسـية  بنيـة  إنشـاء  مـع  الشـبكات 

متواصـل.  بشـكل  ومتابعتهـا  ومراقبتهـا  ودعمهـا  الشـبكات  هـذه  جهـود 

مـن  اإلسـرتاتيجية  هـذه  لتنفيـذ  الالزمـة  والقـدرات  اخلـرات  تنميـة   -2

: ل خـال
احلقيقيـني  املعتدلـني  بـني  متيـز  واملبـادئ  املعايـري  مـن  جمموعـة   >

العلمانيـني  بـني  ومتّيـز  االعتـدال،  يّدعـون  واللذيـن  االنتهازيـني  وبـني 
منهـم. واملسـتبدين  املتحرريـن 

حبقيقتهـم  تعلـم  أفـراد  ملسـاندة  ظرفيـة  قـرارات  اختـاذ  علـى  القـدرة   >

ظـروف  ظـل  ويف  النطـاق  هـذا  خـارج  اسـرتاتيجية  ألسـباب  وانتمائهـم 
. معينـة

واجملموعـات  )األفـراد  للشـركاء  دوليـة  بيانـات  قاعـدة  تشـكيل   >

واألحـزاب...اخل(. واملنظمـات  واملؤسسـات 

واإلشـراف  لتحسـينها  والقـرارات  والرامـج  املشـاريع  ملراقبـة  آليـات   >

واملالحظـات  الإلفـادات  لتلقـي  نظـام  أو  جهـاز  وجـود  مـع  عليهـا 
يبديهـا  الـي  واآلراء  التصحيحيـة  املالحظـات  مـن  واالسـتفادة 

ووالء. وفـاء  األكثـر  الشـركاء 

ويعـرف  عليهـم  يعتمـد  شـركاء  مـن  أساسـية  جمموعـة  علـى  الرتكيـز   -3

السـرية. املنظمـات  نهـج  غـرار  علـى  بـه  يعملـون  الـذي  الفكـري  اجتاههـم 

مركـز  علـى  تركـز  الـي  واالنتقائيـة  النمطيـة  إسـرتاتيجية  تغيـري   -4
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وعلـى  والرامـج  الشـركاء  علـى  الرتكيـز  إسـرتاتيجية  إىل  للخصـم  اجلـذب 
وفيهـا  للغايـة  كبـرية  األوسـط  الشـرق  منطقـة  ألن  وذلـك  األفـكار  صـراع 

عليهـا. السـيطرة  ميكـن  وال  ومبهمـة،  كبرييـن،  وتنـوع  تبايـن 

تلـك  وهيكلـة  بنـاء  يف  ستشـارك  الـي  اإلجتماعيـة  القطاعـات  حتديـد   -5

التالـي: علـى  لتشـمل  الشـبكات 
<  مفكري اإلسالم الليراليني والعلمانيني.

<  علماء الدين الشباب.

<  الناشطني يف اجملتمع.

<  اجملموعات النسائية املشرتكة يف محالت املساواة بني اجلنسني.

<  الكتاب والصحفيني املعتدلني.

املؤمتـرات  النـدوات  يف  وإشـراكهم  األفـراد  هـؤالء  علـى  الضـوء  تسـليط   -6

الواليـات  بدعـم  االحتفـاظ  يف  ملسـاعدتهم  السياسـات  صنـاع  عليهـم  ليتعـرف 
العامـة. بالدبلوماسـية  اخلاصـة  واملسـاعي  اجلهـود  يف  املتحـدة 

احلـرة  علـى  تنفـق  الـي  األمـوال  بتحويـل  أخـريا  التقريـر  ينصـح  كمـا 
برناجمـا  تتبـع  الـي  والصحافـة  احمللـي  االعـالم  مواقـع  إىل  سـوا  وراديـو 
صغـرية  جمموعـة  تكويـن  التقريـر  يقـرتح  كمـا  وتعدديـا.  دميقراطيـا 
داللـة  ذي  مـكان  يف  عاملـي  مؤمتـر  إىل  تدعـو  املعتدلـني  املسـلمني  مـن  تأسيسـية 
منظمـة  إطـالق  أجـل  مـن  إسـبانيا  يف  كقرطبـة  للمسـلمني  هامـة  رمزيـة 

اإلسـالمي.   التشـدد  حملاربـة  قويـة 
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الديبلوماسية الشعبية )Public Diplomacy( وعالقتها مبؤسسات 
املجتمع املدني

الدعايـة  أي  بروبوجنـدا  كلمـة  الثانيـة  العامليـة  احلـرب  انتهـاء  بعـد  راجـت 
)تايلـور،  تايلـور  فيلـب  تعبـري  حـد  علـى  ومـاو  وسـتالني  هتلـر  اسـتخدمها  والـي 
معنـى  الكلمـة  هلـذه  وأصبـح  الثانيـة  العامليـة  احلـرب  يف  واضـح  بشـكل   )2010
بالدبلوماسـية  عنهـا  االسـتعاضة  ومت  املصداقيـة.  عـدم  طياتـه  يف  يشـمل  سـلي 
العامـة  الدبلوماسـية  فـإن  تايلـور  فيليـب  وحسـب  السـتينات.  مطلـع  يف  العامـة 
البلـدان  يف  العـام  القبـول  تهيئـة  خـالل  مـن  اخلارجيـة  للسياسـة  امللـني  هـي 

أخـرى.  دولـة  ألنشـطة  األجنبيـة 

لألهـداف  والتخطيطـي  الفكـري  اإلطـار  هـي  اخلارجيـة  السياسـة  كانـت  إذا 
وكيفيـة  اآلليـة  هـي  الديبلوماسـية  فـإن  مـا،  لدولـة  السياسـية  وللغايـات 
الديبلوماسـية  كانـت  وإذا  والغايـات.  األهـداف  ولتلـك  اإلطـار  هلـذا  التنفيـذ 
الديبلوماسـية  مفهـوم  فـإن  فقـط،  الرمسيـة  اجلهـات  بـني  تتـم  املاضـي  يف 
وخصوصـا  احلكوميـة  وغـري  الرمسيـة  غـري  اجلهـات  ليشـمل  اآلن  تطـور  قـد 
دولـة  يف  الشـعي  الـرأي  حشـد  وسـائل  مـن  مهمـة  كوسـيلة  الشـعبية  اجلهـات 
أهميـة  تـدرك  باتـت  احملليـة  احلكومـات  إن  بـل  مـا.  توجـه  أو  فكـرة  لصـاحل  مـا 
الـرأي  قـوة  إن"  إذ  ومشـاريعها.  براجمهـا  متريـر  يف  الشـعبية  الديبلوماسـية 
الـرأي  توافـق  مـدى  يف  تكمـن  القـرارات  علـى  تأثـريه  وشـدة  العاملـي  العـام 
يف  املدنـي  اجملتمـع  نضـج  ومـدى  العامـة،  السياسـات  مـع  الرمسـي  غـري  العـام 
ص   ،2010 الواصـل،  العزيـر  )عبـد  والدوليـة"  احملليـة  القضايـا  عـن  التعبـري 

.)43

وغـري  رمسيـة  غـري  أطـر  مشـاركة  يعـين  الشـعبية  الديبلوماسـية  ومسـمى 
حكوميـة، وكان أول مـن أطلـق هـذا االسـم هـو Edmund A. Gullion إدمونـد 
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يف   "Fletcher School of Law and Diplomacy" كليـة  عميـد  جيليـون 
الديبلوماسـية  وعـرف  السـتينات  حقبـة  يف  وذلـك  األمريكيـة  تفـت  جامعـة 
السياسـات  وتنفيـذ  صياغـة  يف  اجلمهـور  مواقـف  تأثـري  تتنـاول  بأنهـا  الشـعبية 
الديبلوماسـية  وراء  فيمـا  الدوليـة  العالقـات  أبعـاد  تشـمل  وهـي   ، اخلارجيـة 
قبـل حكومـات خارجيـة،  مـن  أخـرى  دول  العـام يف  الـرأي  والتأثريعلـى  الرمسيـة، 
مـع  مـا  دولـة  يف  املصـاحل  وأصحـاب  اخلاصـة  اجملموعـات  بـني  والتفاعـل 
السياسـة،  علـى  وأثرهـا  اخلارجيـة  الشـئون  ومتابعـة  أخـرى،  دولـة  يف  نظرائهـا 
الديبلوماسـيني  بـني  كمـا  بالتواصـل  املعنيـني  أولئـك  بـني  والتواصـل 
باللغـة  هنـا  وننقـل  الثقافـات.  بـني  التواصـل  عمليـات  إىل  إضافـة  واملراسـليني، 

الشـعبية. الديبلوماسـية  ومهمـة  تعريـف  اإلجنليزيـة 

"Public diplomacy ... deals with the influence of public 
attitudes on the formation and execution of foreign policies. It 
encompasses dimensions of international relations beyond 
traditional diplomacy; the cultivation by governments of public 
opinion in other countries; the interaction of private groups and 
interests in one country with those of another; the reporting of 
foreign affairs and its impact on policy; communication between 
those whose job is commu nication, as between diplomats and 
foreign correspondents; and the processes of inter-cultural 
communications." (Murrow, 2013) 

بـني  بالتواصـل  معنيـة  الشـعبية  الديبلوماسـية  تصبـح  عليـه  وبنـاء 
غـري  بالطـرق  ولكـن  معهـا  عالقـات  وإقامـة  أخـرى  دول  شـعوب  وبـني  حكومـات 
ومنظمـات  ومجعيـات  ومؤسسـات  مبجموعـات  ذلـك  مـن  مسـتفيدة  الرمسيـة 
مـن  متنوعـة  إعـالن  ووسـائط  املدنـي  اجملتمـع  ومؤسسـات  حكوميـة  غـري 
تعليـم  مـن  الثقـايف  التبـادل  طـرق  ومـن  جديـدة،  وإعـالم  وراديـو  فضائيـات 
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وكل  ومؤمتـرات  وصحافـة  وسـياحة  ومسـرح  وآداب  وفنـون  طالبيـة  ورحـالت 
علـى  التأثـري  حملاولـة  ذلـك  وكل  رمسـي.  غـري  إطارهـا  يكـون  متاحـة  وسـيلة 
دولـة  لـدى  معينـة  اجتاهـات  لصـاحل  مـا  دولـة  يف  الرمسـي  غـري  العـام  الـرأي 
أليدولوجيـات  الفكـري  التصـدى  أو  الدولـة  هـذه  مصـاحل  أوحلمايـة  أخـرى 
ملصاحلهـا  مناهضـة  تعدهـا  أو  اخلارجيـة  الدولـة  هـذه  بهـا  ترغـب  ال  حمليـة 

اإلقتصاديـة.  أو  اإلسـرتاتيجية 

احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  موقـف  بتطويـر  املتحـدة  األمـم  سـاهمت  ولقـد 
العالقـات  مـن  يتجـزأ  ال  جـزءا  وجعلتهـا  اعرتافهـا  منحتهـا  حبيـث 
غـري  املنظمـات  دعـوة  خـالل  مـن  ذلـك  وبـدا  الدوليـة.  والديبلوماسـية 
الـي  األرض  قمـة  مثـل  دوليـة  مؤمتـرات  يف  بالتـوازي  للمشـاركة  احلكوميـة 
الرابـع  العاملـي  واملؤمتـر  الرازيـل،  يف  جانـريو  دي  ريـو  يف   1992 عـام  عقـدت 
معـه  عقـد  والـذي   1995 عـام  الصـني  يف  املتحـدة  األمـم  نظمتـه  الـذي  للمـرأة 
عضـو  ألـف  ثالثـني  مـن  أكثـر  فيـه  وشـارك  للمـرأة  الرمسـي  غـري  املؤمتـر 
احلفيـظ،  عبـد  )عـالء  حكوميـة  غـري  دوليـة  منظمـة  ألفـي  قرابـة  ميثلـون 

   .)2002

أدوات الديبلوماسية الشعبية

الوسيلة األوىل: الثقافة
للديبلوماسـية  خمتلفـة  ووسـائل  أشـكاال  الـدول  ابتكـرت  ذلـك  ولتحقيـق 
أسسـت  حيـث  الوسـائل  هـذه  أوائـل  مـن  الثقافـة  طريـق  وكان  الشـعبية، 
مجعيـة  وإيطاليـا  جوتـه،  معهـد  وأملانيـا  الريطانـي،  املركـز  بريطانيـا 
واطـالع  اللغـة  تعليـم  املؤسسـات  هـذه  مـن  املباشـر  واهلـدف  الغيـريي  دانـي 
بهـذه  الناطقـة  الدولـة  لـدى  مـا  أفضـل  علـى  األخـرى  الـدول  يف  اجلمهـور 
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ومـن  الدولـة،  بهـذه  واالنبهـار  اجلمهـور  ظـن  حسـن  كسـب  وبالتالـي  اللغـة. 
يولـد  مـا  فعـادة  الدولـة.  وهـذه  الشـعب  بـني  الطيبـة  العالقـات  تسـهيل  ثـم 
الباطـن  العقـل  يف  ومتهيـدا  النفـس  يف  دفينـا  أساسـا  مـا  بثقافـة  االنبهـار 
مـن  العديـد  ويتعـرض  املبهـرة.  الثقافـة  هـذه  عـن  يصـدر  مـا  كل  لقبـول 
تعرضهـم  عنـد   )Culture shock( الثقافيـة  بالصدمـة  يسـمى  ملـا  النـاس 
وتبـادل  العلمـي  التبـادل  علـى  تركـز  الثقافيـة  والوسـيلة  مبهـرة.  لثقافـة 
النـاس  مـع  والعيـش  األجنـي  البلـد  يف  الوقـت  مـن  مـدة  وقضـاء  الطـالب 
األجنـي.  البلـد  عـن  إجيابيـة  صـورة  نقـل  وبالتالـي  لغتهـم  وحتـدث  وبينهـم 

واملثقفـون  )الطـالب  اجملتمـع  يف  املؤثـرة  الطبقـة  زيـارة  فـإن  ولذلـك 
والصحفيـون  والكتـاب  والفنانـون  والسياسـيون  واملعلمـون  واألكادميـون 
سـيجعلهم  األجنـي  بالبلـد  وإعجابهـم  بلدانهـم  يف  الـرأي  قـادة  وهـم  وغريهـم( 
مصداقيـة  حمـل  وسـيكونوا  األجنـي  البلـد  هـذا  عـن  إجيابيـة  صـورة  ينقلـون 
بتحقيـق  األجنبيـة  الدولـة  تبـدأ  وهنـا  بلدانهـم.  يف  اجلمهـور  ثقـة  وحمـل 
النخبـة  هـذه  خـالل  مـن  األخـرى  الـدول  يف  التأثـري  علـى  والقـدرة  النفـوذ 
كجسـر  والرتفيهيـة  والدينيـة  الثقافيـة  السـياحة  دور  هنـا  ويأتـي  املثقفـة. 

الشـعوب.  بـني  للتفاهـم 

النسـائية  والوفـود  املـرأة  النسـائية ومجعيـات حقـوق  املؤمتـرات  دور  وكذلـك 
أنهـا  وخصوصـا  املـرأة  قضيـة  حـول  النظـر  وجهـات  لتقريـب  تسـعى  والـي 
إجتماعيـة  تداخـالت  مـن  خيالطهـا  ومـا  الناميـة  العـامل  دول  يف  حيويـة  قضيـة 
القضايـا  مـن  املـرأة  قضيـة  لتكـون  مجيعـا  دفعـت  دينيـة  وأبعـاد  وتقاليـد 
األكادمييـة  املؤسسـات  دور  إىل  إضافـة  الشـعبية.  الديبلوماسـية  يف  املركزيـة 
التدريـب  ولقـاءات  واألكادمييـني  اخلـراء  وتبـادل  والعلمـي  الثقـايف  والتبـادل 

الشـعبية. الدبلوماسـية  يف  فعالـة  وسـيلة  يعتـر  ممـا  واحلـوارات 
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الوسيلة الثانية: اإلعالم
عصـر  يف  واملعلومـات  األخبـار  ونشـر  اإلعـالم  فهـي  الثانيـة  الوسـيلة  أمـا 
بـوك  الفيـس  مثـل  اإلجتماعيـة  اإلعـالم  ووسـائل  واإلنرتنـت  الفضائيـات 
سـريع  بشـكل  تسـاهم  الـي  اإلجتماعـي  التواصـل  وسـائل  مـن  وغريهـا  وتويـرت 
مت  لـذا  نشـرها.  املـراد  والقيـم  املبـادئ  نشـر  ويف  والتوجهـات  األفـكار  بـث  يف 
الفضائيـة  روسـيا  وحمطـة  بعيـد  زمـن  منـذ  سـي  بـي  بـي  إذاعـة  تأسـيس 
مـن  الوسـيلة  هـذه  وتعـد  ذلـك.   غـري  إىل  سـوا  وراديـو  احلـرة  وفضائيـة 
القصـري  املـدى  علـى  نتائجـه  وتظهـر  النـاس  مـع  والسـريع  املباشـر  التعامـل 

البعيـد. املـدى  علـى  يعمـل  الـذي  الثقـايف  الطريـق  بعكـس 

الشـيوعي  املـد  واحنسـار  السـوفيي  اإلحتـاد  انهيـار  بعـد  أنـه  مالحظـة  مـع 
الدميقراطيـة  تقدمـت  ميلوسـوفيتش،  وعهـد  حسـني  صـدام  عهـد  وانهيـار 
علـى  البـاردة  احلـرب  بعـد  مـا  مرحلـة  يف  والرأمساليـة  احلـر  السـوق  ونظـام 
الشـعبية  للديبلوماسـية  حاجـة  هنـاك  يعـد  ومل  األمريكـي.  النمـوذج  شـكل 
أنشـئت  الـي  األمريكيـة  اإلعـالم  1999 وكالـة  عـام  املتحـدة  الواليـات  وأغلقـت 
إال  )تايلـور،2010(.  الشـيوعية  ضـد  األيديلوجـي  الفكـري  الصـراع  خلـوض 
سـبتمر  مـن  عشـر  احلـادي  أحـداث  بعـد  جديـد  مـن  بهـا  العمـل  عـاد  أنـه 

أخـرى. جديـدة  بأسـاليب  ولكـن 

الوسيلة الثالثة: املؤسسات غري احلكومية
وغـري  احلكوميـة  غـري  املنظمات/املؤسسـات  وهـي  الثالثـة  الوسـيلة  وكانـت 
الدولـي.  اجملتمـع  مؤسسـات  عليهـا:  يطلـق  مـا  مؤسسـات  مبعنـى  الدوليـة، 
مـن  جـزءا  تشـكل  الـي  احملليـة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  بـني  هنـا  ونفـرق 
الدوليـة.  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  وبـني  املعنيـة  الدولـة  يف  املدنـي  اجملتمـع 
األغلـب  يف  تابعـة  مؤسسـات  هـي  الدوليـة  احلكوميـة  غـري  فاملؤسسـات 
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املنظمـات  وتعـد  العاملـي.  العـام  الـرأي  تكويـن  يف  تسـاهم  وهـي  املتحـدة  لألمـم 
الـرأي  صياغـة  يف  تسـاهم  الـي  املكونـات  أهـم  إحـدى  احلكوميـة  غـري  الدوليـة 
املختلفـة  املنظمـات  تلـك  وتشـارك  املختلفـة.   القضايـا  جتـاه  العاملـي  العـام 
فهـي  خمتلفـة  طـرق  بثالثـة  والدوليـة  احملليـة  السياسـات  التأثريعلـى  يف 
ومعايـري  قواعـد  لوضـع  أدوات  ومتتلـك  والتنفيـذ،  للفـرض  أدوات  متتلـك 
لديهـا  وملـا  اجملـاالت،  خمتلـف  يف  الـدول  بـني  تطبيقهـا  ينبغـي  وسياسـات  وقيـم 
النظـر  وبغـض  واملعايـري.  القواعـد  تلـك  تطبيـق  مبتابعـة  تعنـى  آليـات  مـن 
ووكالتهـا  املتحـدة  األمـم  فهيئـة  أعضائهـا،  بـني  النفـوذ  يف  التفـاوت  عـن 
واملعاهـدات  االتفاقيـات  لوضـع  دوليـة  مظلـة  باتـت  املختلفـة  املتخصصـة 
الدوليـة  الصكـوك  تلـك  يف  مـا  وأصبـح  عديـدة،  جمـاالت  يف  والروتوكـوالت 
علـى  العاملـي،  العـام  الـرأي  توجيـه  يف  جوهريـًا  عنصـرًا  وسياسـات  مـواد  مـن 

.)2010 الواصـل،  العزيـز  )عبـد  الرمسـي  مسـتواه  يف  األقـل 

فهـي  املدنـي(  اجملتمـع  )مؤسسـات  احملليـة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  أمـا 
بتأسيسـها  يقـوم  حيـث  الدولـة،  يف  حمليـا  وتشـكيلها  تأسيسـها  يتـم  مؤسسـات 
أو  احلقوقـي  أو  اخلـريي  كالعمـل  مـا  هلـدف  تعمـل  مجاعـات  أو  أفـراد 
واأليتـام  والطفـل  املـرأة  حبقـوق  املعنيـة  كاملؤسسـات  اإلجتماعـي  أو  اإلنسـاني 
ذلـك  غـري  إىل  بالبشـر  االجتـار  ومكافحـة  واإلغاثـة  واألسـرى  العمـال  وحقـوق 
الدعايـة  أدوات  مـن  كأداة  الثالثـة  الوسـيلة  يف  القصيـد  بيـت  وهـي  املهـام،  مـن 

  . لشـعبية ا

العـام  الـرأي  علـى  مـا  بشـكل  تؤثـر  أنهـا  املؤسسـات  هـذه  أهميـة  وتكمـن 
مبعنـى  املنشـأ  مدنيـة  باألصـل  فهـي  أخـرى  ناحيـة  ومـن  صياغتـه،  يف  وتسـاهم 
تعـر  داخليـة  شـعبية  حقيقـة  تشـكل  وبالتالـي  هلـا  خارجـي  انتمـاء  ال  أنـه 
ذاتـه  حـد  يف  وهـذا  ختصصهـا.  جمـال  يف  مـا  لبلـد  الداخلـي  الوضـع  عـن 

مؤسسات املجتمع املدني والديبلوماسية الشعبية



167

التغيـري.  يف  املسـاهمة  وبالتالـي  الشـعي  والتعاطـف  القبـول  هلـا  يسـهل 
ودورهـا  عملهـا  طبيعـة  حبكـم  احملليـة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  هـذه  وتعمـل 
اإلعـالم  ووسـائل  الدوليـة،  واهليئـات  احملليـة  احلكومـات  مـع  التواصـل  علـى 
مـع  والتواصـل  اجتماعـي،  اتصـال  وسـائل  وتنشـئ  املؤمتـرات  وتعقـد  املختلفـة، 
ترويـج  علـى  معتـرة  قـدرات  امتـالك  وبالتالـي  األخـرى  الـدول  يف  نظرياتهـا 

وآرائهـا. توجهاتهـا 

احمللـي  الصعيـد  علـى  سـواء  أنشـطتها  متـارس  املؤسسـات  هـذه  وأصبحـت 
موظفيـني  ليسـوا  )أي  رمسيـني  غـري  أفـراد  قبـل  مـن  الدولـي  الصعيـد  علـى  أو 
مـن  جديـدا  منطـا  متثـل  جعلهـا  ممـا  الدولـة  عـن  ومسـتقلني  حكوميـني( 
هامـا  جـزءا  تشـكل  وأصبحـت  السياسـية.  وحتـى  الشـعبية  احليـاة  مـع  التعامـل 
اجلديـد  البعـد  هـذا  اخلارجيـة.  والسياسـية  الدوليـة  العالقـات  ميـدان  يف 
التقليديـة  اجملـاالت  يف  فقـط  ليـس  مؤخـرا  تطـور  احلكوميـة  غـري  للمؤسسـات 
بـني  التفاهـم  وإحـداث  املشـاكل  وحـل  النزاعـات  فـض  جمـال  يف  أيضـا  بـل 

بودردايـن،2008(.  )منـرية  العنـف  عـن  بعيـدا  السـلم  بأسـاليب  األمـم 

الـدول  قبـل  مـن  تفكـري  موضـع  جعلهـا  املؤسسـات  هلـذه  األهميـة  هـذه  إن   
لتكـون  اسـتغالهلا(  )أو  منهـا  االسـتفادة  كيفيـة  يف  التفكـري  وبـدأ  األجنبيـة 
مسـتغلني  األجنبيـة.  الـدول  لتلـك  الشـعبية  الديبلوماسـية  أدوات  ضمـن  مـن 
للتأهيـل  واحلاجـة  للتمويـل  احلاجـة  وهمـا  مهمـني  عاملـني  بذلـك 
القـوة  عـن  وبعيـدة  وناعمـة  بديلـة  طرقـا  تشـكل  أنهـا  وخصوصـا  واخلـرة. 
دون  مباشـرة  الشـعوب  إىل  تصـل  أنهـا  كمـا  الرمسيـة،  الديبلوماسـية  أو 

والريبـة.   الشـك  حاجـزي: 

الوسيلة الرابعة: النخبة املؤثرة
واملفكريـني  واألكادميـني  السياسـيني  مـن  مؤثـرة  جمموعـة  وهـي 
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البنـوك  وأصحـاب  الصناعيـني  وكبـار  األمـوال  رؤوس  وأصحـاب  والقانونيـني 
يف  التأثـري  علـى  القـدرة  هلـم  جمموعـة  تشـكل  الـي  السياسـية  واألحـزاب 
تواصـل  فـإن  وبالتالـي  للبلـد.  الداخليـة  السياسـة  جمريـات  ويف  القـرار  صنـع 
الديبلوماسـية  أدوات  مـن  فاعلـة  أداة  يشـكل  معهـم  إجيابيـا  اخلارجيـة  الـدول 
علـى  فقـط  ليـس  الداخليـة  السياسـة  يف  التأثـري  علـى  لقدرتهـم  الشـعبية 
ويلعبـون  الشـعي،  العـام  الـرأى  علـى  كثـرية  أحيانـا  بـل  احلاكمـة  السـلطة 
األراء  بـني  املقـرب  ودور  والداخليـة  اخلارجيـة  اجلهـات  بـني  الوسـطاء  دور 
فإنـه  وبالطبـع  املطروحـة.  القضيـة  مـع  مصاحلهـم  تلتقـي  عندمـا  وخصوصـا 
حماولـة  هـي  إمنـا  األمـر،  بهـذا  سيوسـم  النخبـة  مـن  هـو  مـن  كل  ليـس 
ملصاحلهـا  اسـتمالتها  أو  النخبـة  علـى  للتأثـري  اخلارجيـة  اجلهـات  قبـل  مـن 

بالفشـل. احملاولـة  هـذه  تبـوء  مـا  وكثـريا 

  تقاطعات مؤسسات املجتمع املدني مع الديبلوماسية الشعبية 
ذكرنـا  كمـا  تلعبـه  هامـا  دورا  احلكوميـة  غـري  احملليـة  للمؤسسـات  أضحـى 
األجنبيـة  الـدول  مـن  العديـد  أنظـار  حمـل  املؤسسـات  هـذه  وأضحـت  آنفـا، 
وأن  خصوصـا  أيضـا.  الدوليـة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  اهتمـام  وحمـل 
يف  تشـارك   1996 عـام  منـذ  باتـت  أفريقيـا  جنـوب  يف  املدنـي  اجملتمـع  مجعيـات 
اخلارجيـة،  السياسـة  شـئون  ومناقشـة  السـالم  مسـألة  حـول  دبلوماسـية  بعثـات 
تسـتنهض  أن  احلكوميـة  غـري  الكنديـة  اجلمعيـات  إحـدى  متكنـت  كمـا 
هـذا  حتريـم  ومت  لألفـراد  املضـادة  األرضيـة  األلغـام  حظـر  أجـل  مـن  العـامل 
 1999 مـارس  يف  ونفـذ   1997 عـام  يف  كبـري  جهـد  بعـد  السـالح  مـن  النـوع 
اتصـال  قنـوات  تفتـح  أن  الطبيعـي  مـن  وأصبـح  بودردايـن،2008(.  )منـرية 
العوملـة  ظـل  يف  وخصوصـا  واملعلومـات  املشـرتكة  والقضايـا  اخلـرات  لتبـادل 
فيهـا  وتنقـل  املعلومـات  فيهـا  ُيتبـادل  صغـرية  قريـة  العـامل  مـن  جعلـت  الـي 
مـع  االحتـكاك  بـدأ  هنـا  مـن  كبـرية.  األخباربسـرعة  فيهـا  وتتـداول  األحـداث 
املؤسسـات  معهـا  تتعامـل  الـي  التخصصيـة  القضايـا  يف  اخلارجـي  العـامل 
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احلكوميـة. غـري  احملليـة 

التخصـص  نفـس  ذات  الدوليـة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  بعـض  كانـت  وملـا 
والسياسـات  املعايـري  وضـع  وعلـى  الدولـي  التأثـري  علـى  كبـرية  قـدرة  هلـا 
األمـم  مؤسسـات  إىل  وأحيانـا  العـامل  إىل  أكـر  بشـكل  الصـورة  نقـل  وعلـى 
احلكوميـة  غـري  احملليـة  املؤسسـات  قبـل  مـن  إليهـا  اللجـوء  أصبـح  املتحـدة، 
عليهـا  احملليـة  احلكومـات  ضغـط  شـدة  منهـا  دوافـع  لعـدة  حمتومـا  أمـرا 
والظلـم،  التعسـف  حـاالت  يف  وخصوصـا  الداخليـة  األحـداث  كتمـان  حملاولـة 
احملليـة  املؤسسـات  ومناشـدات  لطلبـات  احملليـة  احلكومـات  اسـتجابة  عـدم  أو 
إغالقهـا  نتيجـة  أو  بهـا،  االكـرتاث  وعـدم  إلهماهلـا  أو  احلكوميـة،  غـري 

منافسـة.  دينيـة  أو  سياسـية  لفئـة  باالحنيـاز  واتهامهـا 

االتصـال  ووسـائل  العوملـة  وجـود  ظـل  ويف  بعضهـا  أو  الدوافـع  تلـك  كل 
وأيضـا  الدوليـة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  مـع  للتواصـل  تشـجع  احلديثـة 
طلـب  وكأنـه  أخـرى،  دول  يف  النظـرية  احلكوميـة  غـري  احملليـة  املؤسسـات 
أو  العمـل.  مسـاحات  لتوسـيع  أو  للتعـاون  أو  اجلهـود  لتكثيـف  أو  للخـرة 
معظـم  أن  فيـه  شـك  ال  وممـا  التعبـري.  صـح  إن  األحيـان  بعـض  يف  للنصـرة 
غـري  مؤسسـات  مـع  بأخـرى  أو  بطريقـة  حتتـك  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
أو  مشـرتكة،  مشـاريع  تنفيـذ  خـالل  مـن  معهـا  تتقاطـع  أو  خارجيـة  رحبيـة 
أو  خمتلفـة،  مناطـق  يف  األرض  علـى  برامـج  لتنفيـذ  تعـاون  أو  خـرات  تبـادل 
والتكامـل  والتعـاون  االحتـكاك  ضـرورات  مـن  ذلـك  غـري  أو  للتمويـل  طلبـا 

الرحبيـة.  غـري  املؤسسـات  بـني 

الـي  املدنـي(  اجملتمـع  )مؤسسـات  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  أكثـر  أن  إال 
للحكومـات  السياسـية  اجملـاالت  يف  وتتقاطـع  اخلارجيـة  باجلهـات  حتتـك 
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اإلنسـان  حبقـوق  تعنـى  الـي  واملؤسسـات  هـي  معهـا  تتعـارض  قـد  احملليـة، 
مهمـة  ألن  ذلـك  ختصصاتهـا.  بكافـة  الدميقراطيـة  وتطبيـق  واحلريـات 
املؤسسـات  هـذه  بـني  دائمـة  عالقـة  وجـود  يتطلـب  اإلنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع 
واملصلحـة  املبـدأ  بـني  عالقـة  وهـي  الرمسيـة،  واحلكومـات  السـلطات  وبـني 
رؤيـة  وبـني  للحمايـة  كجهـاز  للقانـون  اإلنسـان  حقـوق  منظمـات  رؤيـة  وبـني 

بودردايـن،2008(. )منـرية  للسـلطة  كأداة  القانـون  هلـذا  الدولـة 

الديبلوماسـية  أهميـة  متامـا  تعلـم  األجنبيـة  الـدول  فـإن  الوقـت  نفـس  ويف   
مماثلـة  جتـارب  جنـاح  بعـد  وخصوصـا  وضرورتهـا  العقـد  هـذا  يف  الشـعبية 
مؤسسـات  تأسـيس  األوىل  خطوتـني.  علـى  شـجعها  ممـا  البـاردة،  احلـرب  إبـان 
رانـد،  مؤسسـة  تقريـر  يف  ورد  كمـا  بعـد  عـن  توجههـا  هلـا  تابعـة  حكوميـة  غـري 
ميكـن  لكـن  ذاتهـا  حبـد  قائمـة  حكوميـة  غـري  حمليـة  مؤسسـات  دعـم  والثانيـة 

اخلاصـة.  الألجنبيـة  الدولـة  توجهـات  لتحقيـق  اسـتمالتها 

املختلفـة.  البلـدان  يف  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  إشـكالية  تتولـد  هنـا  ومـن 
هـذه  يقـودون  أفـراد  خـالل  مـن  سـواء  عليهـا  األجنبيـة  الـدول  دخـول  إن  إذ 
خـالل  مـن  أو  األجنبيـة  باألجنـدة  علـم  علـى  وهـم  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات 
أي  االنبهـار،  أو  اخلـرة  أو  للتمويـل  احلاجـة  ضغـط  حتـت  يندفعـون  أفـراد 
املؤسسـة  تكـون  وبالتالـي  مباشـرة.  غـري  بطريقـة  األجنبيـة  األجنـدة  ينفـذون 
بطريقـة  سـواء  األجنبيـة  لألجنـدة  واجهـة  عـن  عبـارة  الرحبيـة  غـري  احملليـة 
أهـداف  حتقيـق  يتـم  بالطبـع  احلالتـني  كال  ويف  مباشـرة  غـري  أو  مباشـرة 
املؤسسـة  لتبـدو  احمللـي  املدنـي  للمجتمـع  اجتماعيـة  أو  إنسـانية  أو  دميقراطيـة 

الطبيعـي. دورهـا  متـارس  وكأنهـا 

ملصلحـة  احلكوميـة  غـري  احملليـة  املؤسسـة  أهـداف  حتقيـق  يصبـح  وهنـا   
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األبعـد.    املـدى  علـى  األجنبيـة  املصلحـة  حتقيـق  معهـا  يتـم  ولكـن  قصـرية 

اجملتمـع  مؤسسـات  علـى  القائمـني  عاتـق  علـى  يلقـي  األمـر  هـذا  إن 
نقـاء  علـى  للمحافظـة  شـديدا  انتباهـا  منهـم  ويتطلـب  كبـريا  ثقـال  املدنـي 
أجنبيـة  ألهـداف  تنجـر  ال  وحتـى  احلكوميـة  غـري  احملليـة  للمؤسسـة  السـريرة 
مـع  تواصـل  علـى  تبقـى  الوقـت  نفـس  ويف  مباشـرة،  غـري  بطريقـة  ولـو  حتـى 
أو  وقدراتهـا  إمكاناتهـا  مـن  لالسـتفادة  ومؤسسـاتها  اخلارجيـة  اجملتمعـات 

معهـا.  للتعـاون 

احلكومـات  إن  بـل  فحسـب،  اخلارجيـة  الـدول  علـى  األمـر  يقتصـر  وال 
مؤسسـات  بـه  تقـوم  الـذي  الـدور  وخطـورة  أهميـة  أدركـت  قـد  احملليـة 
يف  املؤسسـات  هـذه  مثـل  بتأسـيس  بذاتهـا  هـي  فقامـت  املدنـي،  اجملتمـع 
العربيـة  للشـبكة  التنفيـذي  املديـر  قنديـل  أمانـي  د.  اعتـرت  وقـد  بلدانهـا. 
للمنظمـات  التاسـع  السـنوي  التقريـر  إطـالق  ورشـة  يف  األهليـة  للمنظمـات 
مـع  وتفاعالتـه  اخلـاص  للقطـاع  اإلجتماعيـة  "املسـئولية  العربيـة  األهليـة 
والسـلطة  األحـزاب  أن   2012 ديسـمر   14 بـريوت  يف  العربـي"  املدنـي  اجملتمـع 
بأنفسـهم  يشـكلوا  بـدءوا  واإلقتصـادي  السياسـي  النفـوذ  وحتالـف  احلاكمـة 
عـن  بعيـدا  املدنـي  اجملتمـع  بنـاء  يف  يسـاهم  ممـا  اخلرييـة،  مؤسسـاتهم 
بالعمـل.  املرتبطـة  واملصطلحـات  باملفاهيـم  فيهـا  يتاجـر  الشـعبية،  القاعـدة 
إن  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  تشـكيل  "حريـة  فـإن:  النجـار"  "باقـر  وحسـب 
انعـكاس  أنهـا  كمـا  اجملتمـع،  يف  احلريـة  مسـاحات  حلجـم  انعـكاس  إال  هـي 
وغـري  مطلقـة  الدولـة  سـلطة  زالـت  فمـا  القائـم  السياسـي  النسـق  لطبيعـة 

 .)57 )ص  التـداول"  أو    للمسـاءلة  خاضعـة 

املدنـي  اجملتمـع  منظمات/مؤسسـات  مهمـة  هـل  مهـم:  سـؤال  يـرز  وهنـا 
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ذلـك  علـى  ولإلجابـة  ونشـاطها؟  وسـلوكها  الدولـة  ألداء  الفعالـة  املراقبـة 
للدولـة  األساسـية  املكونـات  يف  الواضـح  البسـيط  املفهـوم  إىل  نعـود  فإننـا 
وحمـددة،  معّرفـة  جغرافيـة  حـدود  ذات  وأرض  شـعب  مـن  تتكـون  والـي 
الشـعب  مـن  لـكل  فـإن  وبالتالـي  مسـتقل.  عـادل  وقضـاء  سـيادة  ذات  وحكومـة 
رابـط  وهنـاك  أداؤهـا  ينبغـي  واجبـات  منهمـا  كل  وعلـى  حقـوق  واحلكومـة 
حيـدث  مـا  عليـه.  املتفـق  الدسـتور  يف  يتمثـل  بينهمـا  العالقـة  حيـدد  وعقـد 
يف  احلاكمـة  األنظمـة  أن  شـعوبها؛  نظـر  وجهـة  مـن  العربيـة  جمتمعاتنـا  يف 
الشـعب  تطالـب  املقابـل  الـي عليهـا، ويف  الواجبـات  تـؤدي  الـدول ال  مـن  العديـد 
حتـى  حقوقـه  مـن  لكثـري  الدولـة  تقديـم  دون  واجبـات  مـن  عليـه  مـا  بـأداء 
احملليـة  األنظمـة  أو  احلكومـات  بعـض  مـن  التقصـري  هـذا  منهـا.  األساسـية 
معهـا  والتعامـل  ملؤهـا  املطلـوب  واملتطلبـات  احلقـوق  مـن  كبـرية  دائـرة  أنشـأ 
مؤسسـات  دور  تطـور  هنـا  ومـن  الشـعب،  مـن  هلـا  احملتاجـني  إىل  تصـل  حتـى 
تعمـل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة  أن  )باعتبـار  الـدور  بهـذا  لتقـوم  املدنـي  اجملتمـع 
تصلهـا  ال  الـي  املنطقـة  أو  واملواطنـني  احلكومـة  مـن  لـكل  الضعـف  منطقـة  يف 

املواطنـني(. قـدرات  تسـتطيعها  وال  احلكومـة  قـدرات 

مـن  سـواء  وخدماتـي  خـريي  طابـع  ذات  احلكوميـة  غـري  فاملؤسسـات   
دور  بـدا  وبالتالـي  املهنيـة،  أو  اإلجتماعيـة  أو  الثقافيـة  أو  اإلنسـانية  الناحيـة 
ومغطيـا  مسـاندا  وكأنـه  احلكومـات  زاويـة  مـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
دور  أنـه  أي  كثـرية،  أعبـاء  عنهـا  وخيفـف  تقصريهـا  يف  احلكومـات  لثغـرات 
نـوع  هنـاك  يكـون  أن  الطبيعـي  ومـن  للحكومـات.  بالنسـبة  ومكمـل  إجيابـي 
املسـتحيل  مـن  إنـه  إذ  الرحبيـة،  غـري  ومؤسسـات  احلكومـات  بـني  التكامـل  مـن 

اجلوانـب.  كافـة  تغطـي  أن  حكومـة  أي  علـى 

أكثـر  املدنـي(  اجملتمـع  )مؤسسـات  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  أن  كمـا 
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كذلـك  وهـي  إليهـا  احلكومـات  تصـل  ال  مسـاحات  إىل  للوصـول  مرونـة 
فاعليـة.  وأكثـر  حركـة  أسـرع 

كبـري  بشـكل  املؤسسـات  هـذه  عـدد  ازديـاد  فـإن  األمـر  حقيقـة  يف  لكـن    
بعـض  تقصـري  زاد  وملـا  احملليـة.  واألنظمـة  احلكومـات  تقصـري  بوضـوح  يعكـس 
وأحيانـا  والتعسـف  اإلنسـانية  احلقـوق  انتهـاك  حـد  وصـل  أن  إىل  احلكومـات 
علـى  تعمـل  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  أن  درجـة  إىل  األمـر  ووصـل  االسـتبداد، 
البطالـة  وزيـادة  اإلقتصـادي  الفشـل  نتيجـة  للمواطنـني  احليـاة  رمـق  توفـري 
احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  وضـع  ذلـك  كل  جـدا،  مرتفعـة  معـدالت  إىل 
املراقـب  للحكومـات،  املعـارض  الصـف  يف  وكأنهـا  املدنـي(  اجملتمـع  )مؤسسـات 
التوجهـني،  بـني  عدائـي  وكأنـه  املوقـف  وبـدا  ولسـلوكها  وألنشـطتها  هلـا 
بينمـا  بينهمـا.  التعامـل  أصـل  هـي  الطرفـني  بـني  والشـك  الريبـة  وأضحـت 
التكامـل  هـذا  أن  إال  الطرفـني.  بـني  اإلجيابـي  التكامـل  حيـدث  أن  املطلـوب 
مـن  ولعـل  فيـه.  يعمـل  حتـى  أيضـا  إجيابـي  منـاخ  إىل  حيتـاج  اإلجيابـي 
واملسـاءلة  احلريـات،  وإطـالق  احلكومـات،  قبـل  مـن  الشـفافية  ذلـك  أهـم 
خطـوة  األمـر  يقتضـي  كثـرية  دول  ويف  الفسـاد،  وجـه  يف  والوقـوف  واحملاسـبة، 
النفـوذ  حتالـف  بـني  املصلحـي  الرتابـط  فـك  وهـي:  أال  وكبـرية  جريئـة 
واملؤسسـات  املصـاحل  معظـم  علـى  يسـيطر  غـدا  الـذي  واإلقتصـادي  السياسـي 

منهـا. الرحبيـة  غـري  حتـى 

معقـدا  املدنـي  للمجتمـع  املكونـة  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  مشـهد  غـدا  لقـد 
للتمويـل،  خارجيـة  وحمـاوالت  خارجيـة،  لتدخـالت  حمـاوالت  بـني  ومتشـابكا 
وبـني  الدوليـة،  ونظرياتهـا  احملليـة  املؤسسـات  بـني  مهنيـة  تواصـل  وضـرورات 
إنشـاء  احملليـة  السـلطات  هـذه  وحماولـة  احملليـة  احلكومـات  تداخـالت 
املؤسسـات  اتهـام  وحمـاوالت  بهـا،  تتحكـم  عديـدة  رحبيـة  غـري  مؤسسـات 
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ووعـي  كبـري،  حكومـي  وتقصـري  أجنبيـة،  جهـات  مـع  بالتعـاون  احملليـة 
ذلـك  كل  عليـه.  هـي  مـا  علـى  األحـوال  اسـتمرار  يرفـض  صاعـد  شـعي 
التداخـل  هـذا  إن  املدنـي.   اجملتمـع  مؤسسـات  موقـف  تعقيـد  باجتـاه  يدفـع 
لألغـراض  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  تأسـيس  عـن  التوقـف  إطالقـا  يعـين  ال 
فهـذه  ذلـك،  وغـري  والبيئيـة  والقانونيـة  واحلقوقيـة  واإلجتماعيـة  اإلنسانسـة 
هـو  املطلـوب  ولكـن  العصريـة،  جمتمعاتنـا  يف  ووازن  معتـر  دور  هلـا  املؤسسـات 
سياسـات  براثـن  يف  الوقـوع  إىل  احلاجـة  ضغـط  حتـت  اإلجنـرار  لعـدم  االنتبـاه 
حيـث  مـن  أو  نعلـم  حيـث  مـن  داخليـة  خاصـة  أجنـدات  أو  أجنبيـة  وأجنـدات 

نعلـم.  ال 

املدنـي  اجملتمـع  اؤسسـات  كل  أن  إطالقـا  اليعـين  التداخـل  هـذا  وإن 
رحبيـة  غـري  حمليـة  مؤسسـات  هنـاك  إن  بـل  وشـك،  ريبـة  موضـع  هـي 
مبختلـف  جمتمعاتهـا  قضايـا  خدمـة  يف  هامـا  دورا  تلعـب  حكوميـة  وغـري 

 . ت لتخصصـا ا

غـري  املؤسسـات  مـع  التواصـل  قطـع  إطالقـا  يعـين  ال  التداخـل  هـذا  وإن 
غـري  املنظمـات  مـع  التواصـل  قطـع  وال  األخـرى  البلـدان  يف  احلكوميـة 
الوعـي  ضـرورة  يعـين  وإمنـا  احملظـور.  يف  الوقـوع  خشـية  الدوليـة  احلكوميـة 
ختـدم  الـي  الشـعبية  الداخليـة  األجنـدة  علـى  دائمـا  واحملافظـة  واالنتبـاه 
عـدم  إىل  االنتبـاه  وتعـين  واإلسـالمي.  العربـي  عاملنـا  يف  احملليـة  جمتمعاتنـا 
لالسـتجابة  الشـخصية  املنفعـة  حتـى  أو  احلاجـة  ضغـط  حتـت  االجنـرار 

خاصـة. داخليـة  أو  خارجيـة  أجنـدات  مـن  لتوجهـات 

الظلـم  ورفـع  املفيـدة  العديـدة  الدميقراطيـة  ومبـادئ  الشـورى  مجـال  إن 
مـن  هـي  املتضرريـني  عـن  املعانـاة  وختفيـف  ألهلهـا  احلقـوق  وإرجـاع  والقهـر 
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أطـر  ضمـن  العمـل  منـا  ويتطلـب  األصيلـة.  واإلسـالمية  العربيـة  ثقافتنـا  لـب 
الظلـم  ورد  احلـق  إلحقـاق  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  منهـا  خمتلفـة  ووسـائل 
خـري  شـعار"كنتم  حتـت  املتضرريـن  رمـق  وسـد  احملتـاج  ومعاونـة  والبغـي 
حقيقـة  ومـا  املنكـر".  عـن  وتنهـون  باملعـروف  تأمـرون  للنـاس  أخرجـت  أمـة 
مبعـروف  أمـر  سـوى  احملليـة  احلكوميـة  غـري  املؤسسـات  مجيـع  أهـداف 
اإلجتماعيـة  اجملـاالت  مجيـع  يف  حمتـاج  مسـاعدة  أو  منكـر  عـن  نهـي  أو 
مـن  املطلـوب  إن  والصحيـة.  واملعيشـية  والقانونيـة  واحلقوقيـة  واإلنسانسـة 
"التـوازن".  هـو  املدنـي  اجملتمـع  مؤسسـات  علـى  والقائمـني  احلكومـات  مـن  كل 
بالفعـل  ألنهـا  احلكوميـة،  غـري  املؤسسـات  مـع  تتعـاون  أن  عليهـا  فاحلكومـات 
بـدال  احلكومـات،  إمكانـات  تسـتطيعها  ال  عديـدة  وجمـاالت  جوانـب  تغطـي 
هـذه  كانـت  ولـو  حتـى  اإلغـالق  أو  القانونيـة  املالحقـة  أو  التهـم  كيـل  مـن 
هلـا  منافسـيني  أو  معارضـة  السـلطة  تعدهـم  مـن  يديرهـا  أو  تتبـع  املؤسسـات 
قـد  خارجيـة  جهـات  أن  قاعـدة  علـى  الشـك  عـن  االبتعـاد  كذلـك  اآلن. 
ثقـة  هنـاك  تكـون  وأن  خارجيـة،  ملصـاحل  املؤسسـات  هـذه  عمـل  جتـري  أن  حتـاول 
واإليـذاء  والتتبـع  املالحقـة  وبالتالـي  الريبـة  مـن  بـدال  اجلميـع  بـني  متبادلـة 

التهـم. وكيـل 

لآلثـار  واإلنتبـاه  الوعـي  املؤسسـات  هـذه  علـى  القائمـني  علـى  وكذلـك   
ال  حبيـث  خارجيـة  جهـات  متارسـها  الـي  الشـعبية  للدبلوماسـية  السـلبية 
إىل  تنجـر  ال  الوقـت  نفـس  ويف  العـامل  عـن  وتنعـزل  معهـا  العالقـات  تقطـع 
علـى  القائمـني  مثـل  إن  خارجيـة.  أجنـدة  تنفـذ  وكأنهـا  تبـدوا  الـذي  احلـد 
تصـل  أن  وتريـد  باملـؤن  حمملـة  سـفينة  يقـود  كمـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
معهـا  فتتعامـل  عاصفـة  ريـاح  الطريـق  يف  فيصادفهـا  احملتاجـني  مرفـأ  إىل 
مسـاعدة  وتيـارات  عنهـا،  بعيـدا  وتبحـر  فتتجنبهـا  عكسـية  وتيـارات  حبكمـة، 
حتـى  تنـاور  تبقـى  وهكـذا  املناسـب،  بالقـدر  منهـا  وتسـتفيد  معهـا  فتتكيـف 
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وشـوق.  بلهـف  املنتظريـن  للمحتاجـني  محولتهـا  وتفـرغ  األمـان  بـر  إىل  تصـل 
الطريـق  عـن  فتنحـرف  اخلارجيـة  املؤثـرات  مـع  تنجـرف  أن  دون  ولكـن 

. لصحيـح ا

فاعلـة  املدنـي  اجملتمـع  مؤسسـات  فيهـا  تكـون  ملرحلـة  نصـل  أن  األمجـل  ومـن 
وال  واحلريـة،  والشـورى  العـدل  مـن  قوتهـا  تسـتمد  حمليـة  حكومـات  ظـل  يف 
اجملتمـع  مؤسسـات  وحماربـة  والتسـلط  االسـتبداد  بإظهـار  ضعفهـا  ختفـي 
غـري  احملليـة  املؤسسـات  مـع  احلقيقـي  بالتكامـل  قوتهـا  تظهـر  بـل  املدنـي، 

احلكوميـة.
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الباب الخامس: 

مصطلحات ومفاهيم للمؤسسات غير الربحية

ختصـص  لـكل  خاصـة  مصطلحـات  نسـتخدم  أن  عليـه  املتعـارف  مـن 
ذات  الكلمـات  مـن  العديـد  تسـتخدم  املشـاريع  إدارة  ختصـص  ففـي  مهنـة  أو 
مصطلـح  مثـال  فيسـتخدم  العلـم  هـذا  يف  املقصـود  منهـا  يفهـم  الـي  الداللـة 
املشـروع  وبدايـة  واجلـودة،  والتكلفـة  الزمـن  وحمـددات  املشـروع،  حيـاة  دورة 
السـوق  يف  يسـتخدم  كمـا  الوقـت.  وإدارة  املخاطـر،  وإدارة  املشـروع،  ونهايـة 
أمـا  اخل.  املبيعـات....  التسـويق،  املاليـة،  اجلـدوى  دراسـة  مثـل  مصطلحـات 
احلديـث  يتـم  مـا  فعـادة  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات/املنظمات  بالنسـبة 
الربـح  ليـس  اهلـدف  أن  وباعتبـار  املتحـدث،  خلفيـة  علـى  تعتمـد  مبصطلحـات 
ينبغـي  عليهـا  متعـارف  مصطلحـات  اسـتخدام  عـن  اإلحجـام  إىل  يـؤدي  ممـا 

الرحبيـة. غـري  املؤسسـات  عـامل  يف  تتواجـد  أن 

املصطلحـات  مـن  العديـد  اسـتخدام  باإلمـكان  أنـه  علـى  التنويـه  جيـدر  وهنـا   
علـى  لتـدل  أخـرى  شـبيهة  جمـاالت  ويف  الرحبيـة  املؤسسـات  يف  املسـتخدمة 
تعبـري  يف  التحريـر  مـن  شـئ  مـع  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  يف  املعنـى  نفـس 
ذات  يف  الدوليـة  املؤسسـات  يف  تسـتخدم  مصطلحـات  إىل  باإلضافـة  الداللـة. 

لسـياق. ا

عـامل  يف  املسـتخدمة  املصطلحـات  لتجميـع  بدايـة  الفكـرة  هـذه  وتعـد 
العاملـني  مجيـع  بـني  مشـرتكة  للغـة  نـواة  لتشـكل  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
املؤسسـات  بـإدارة  خـاص  لقامـوس  بدايـة  ولتشـكل  الرحبيـة،  غـري  املؤسسـات  يف 

التاليـة:  باجملموعـة  ونبـدأ  املسـتقبل.  يف  يتطـور  أن  آمـال  الرحبيـة  غـري 
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مت   )Business Plan( العمـل  "خطـة  مفهـوم  اسـتخدام   -1
السـابقة. األبـواب  يف  تفصيلـه 

2- اسـتخدام "الظـروف احمليطـة مبيـدان العمل" لتعـادل مصطلح 
شـبيه  غـري رحبيـة موجـودة يف سـوق  إن كل مؤسسـة  إذ  السـوق،  ظـروف 
بهـا  احمليطـة  بالظـروف  تتأثـر  وبالتالـي  الرحبيـة  املؤسسـات  بسـوق 
علـى  ليـدل  املصطلـح  هـذا  نسـتخدم  وهنـا  الرحبيـة.  املؤسسـات  كمـا 
الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  التعبـري(  صـح  )إن  سـوق  يف  الظـروف  تغـري 
مجـع  وظـروف  قلتـه،  أو  اإلقبـال  وكثـرة  املترعـني،  إقبـال  حيـث  مـن 

...اخل. الدولـة  يف  املتبعـة  والسياسـات  املـال، 

3- اسـتخدام مصطلـح " االحتياجـات احلاليـة واملتوقعـة" ليـدل 
يف  املتوقعـة  أو  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـة  املطلوبـة  االحتياجـات  علـى 
أو  املعلومـات،  أو  املاليـة،  أو  البشـرية،  املـوارد  حيـث  مـن  املسـتقبل 

ذلـك. شـابه  ومـا  التقنيـات 

اخلدمـات"  خطـوط  أو  العمـل  "خطـوط  مصطلـح  اسـتخدام   -4
مثـل  املؤسسـة  بهـا  تقـوم  الـي  اخلدمـات  أو  األعمـال  أنـواع  علـى  لتـدل 
أو  الرامـج  مبعنـى  مالجـئ.  بنـاء  الديـون،  سـداد  التعليـم،  اإلغاثـة، 
جاريـة،  صدقـة  إغاثـة،  أيتـام،  املؤسسـة:  بهـا  تقـوم  الـي  العمـل  مناحـي 

اخل  .... صحـي  خـط  حقوقـي،  خـط 

مصطلـح  لتعـادل  "املستفيد/املسـتفيدين"  مصطلـح  اسـتخدام   -5
الـي  اجلهـة  أو  الشـخص  بـه  ويقصـد  الرحبيـة.  املؤسسـات  يف  الزبـون 

الرحبيـة. غـري  املؤسسـة  خدمـات  مـن  تسـتفيد 
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6- مصطلـح "املتـربع أو املانـح" ليـدل علـى الشـخص أو اجلهـة الـي 
منهـا. جبـزء  أو  املقدمـة  للخدمـة  املاليـة  بالتكلفـة  تتكفـل  أو  تتـرع 

الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  إن  حيـث  "املنتـج"  مصطلـح  اسـتخدام   -7
وبرامـج  مشـاريع  شـكل  علـى  خدماتهـا  تقـدم  خدميـة  مؤسسـات 
كوبـون  ولـكل  كوبـون،  خـالل  مـن  املـال  مجـع  ففكـرة  ومنتجـات. 
يعتـر  هـذا  املـاء...اخل.  سـقاية   – الوالديـن  بـر  كوبـون  مثـل  هـدف 
كذلـك  املترعـني.  مـن  املـال  جلمـع  منتجـا  قدمـت  إنـك  أي  منتجـا 
مدرسـية  حقيبـة  شـكل  علـى  للمسـتفيدين  خدمـة  تقديـم  فكـرة 
هـو  منتـج  شـكل  علـى  خدمـة  قدمـت  فإنـك  احملتاجـني  للطـالب 
تقديـم  يف  اإلبـداع  علـى  تشـجع  املنتـج  فكـرة  إن  املدرسـية.  احلقيبـة 

للمترعـني. الوقـت  نفـس  ويف  للمسـتفيدين  اخلدمـات 

حتليـل  مصطلـح  ليعـادل  العمـل"  ميـدان  "حتليـل  مصطلـح   -8
حتليـل  يعـين  امليـدان  حتليـل  ومصطلـح  الرحبيـة.  املؤسسـات  يف  السـوق 
حيـث  مـن  احلصـر،  ال  املثـال  سـبيل  علـى  وواقعـه،  العمـل  ميـدان 
مـن  املناظريـن  أو  الرحبيـة،  غـري  املؤسسـات  مـن  اآلخريـن  املنافسـني 
يف  خمتلفـة  أو  شـبيه  خدمـات  يقدمـون  الذيـن  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات 
خصوصـا  هنـاك  السياسـي  الواقـع  حتليـل  ويعـين  العمـل،  ميـدان  نفـس 
للبلـد  اإلقتصـادي  الواقـع  حتليـل  ويعـين  الالجئـني،  خميمـات  حالـة  يف 
حتليـل  أيضـا  ويعـين  اخلدمـة،  مـن  املسـتفيديدن  للنـاس  أو  املسـتفيد 

اخلدمـات. أو  املنتجـات  لتقديـم  القانونـي  الوضـع 

9- مصطلـح "بنـاء القـدرات Capacity Building" وهـو مصطلـح 
بـه  ويقصـد  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  عـامل  يف  االسـتعمال  شـائع 

مصطلحات ومفاهيم للمؤسسات غير الربحية
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يتعلمـوا  حتـى  املسـتفيدين  لـدى  الذاتيـة  والقـدرات  اإلمكانـات  بنـاء 
اجلهـات  علـى  االعتمـاد  تقليـل  وبالتالـي  النفـس  علـى  االعتمـاد 

  . رجيـة اخلا

خدمـات  تسـويق  بـه  ويقصـد  والرتويـج"  "التسـويق  مصطلـح   -10
اسـتقطاب  أجـل  مـن  هلـا  والرتويـج  منتجاتهـا  أو  الرحبيـة  غـري  املؤسسـة 
جهـة  مـن  املسـفيديدن  واسـتقطاب  جهـة،  مـن  واملترعـني  املاحنـني 
املؤسسـات  يف  التسـويق  مبصطلـح  مـا  حـد  إىل  شـبيه  وهـو  أخـرى. 
غـري  املؤسسـات  حالـة  يف  مفهومـه  يف  الرحبيـة  منـزوع  أنـه  إال  الرحبيـة 
حـظ  ذي  يكـون  والسـعر  التسـعري  نصيـب  فـإن  وبالتالـي  الرحبيـة 

الرحبيـة. غـري  املؤسسـات  يف  ضعيـف 

11- مصطلـح "احلصـة السـوقية" ويقصـد بـه حصـة املؤسسـة غـري 
ميـدان  أو  مـا  بلـد  يف  للمسـتفيدين  تقـدم  الـي  اخلدمـات  يف  الرحبيـة 
هـي  مـا  مـكان  يف  اخلـريي  العمـل  يف  "أ"  املؤسسـة  حصـة  فمثـال  مـا. 
"ب"  املؤسسـة  حصـة  بينمـا  املقدمـة  اخلدمـات  جممـوع  مـن   30%
مفهـوم  إن  املـكان.  نفـس  يف  املقدمـة  اخلدمـات  جممـوع  مـن   40% هـي 
العمـل  علـى  والتشـجيع  الدافعيـة  أسـباب  أحـد  السـوقية  احلصـة 
املؤسسـة  داخـل  يف  اإلدارات  وبـني  املؤسسـات  بـني  التنافـس  روح  وإجيـاد 

اهلامـة.  اإلجنـاز  مؤشـرات  إحـدى  وهـي  الواحـدة، 

بشـكل  متـداول  مصطلـح  وهـو  املخاطـر"  "حتليـل  مصطلـح   -12
وتطبيقـه  السـتخدامه  جـدا  ومناسـب  الرحبيـة،  املؤسسـات  يف  كبـري 
املشـاريع.  وتنفيـذ  تصميـم  يف  وخصوصـا  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  يف 
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اجلـدول  مـن  مبكوناتهـا  التشـغيلية"  "اخلطـة  مفهـوم   -13  
هنـاك  كان  وإن  الزمـين،  واجلـدول  التقديريـة  واملوازنـة  التنفيـذي 
إال  التخطيـط  يف  املفهـوم  هـذا  تطبـق  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  بعـض 

املفهـوم.  هلـذا  يفتقـد  منهـا  العديـد  مـازال  أنـه 

مـن  املشـتقة  األهـداف  وهـي  التشـغيلية"  "األهـداف  مفهـوم   -14
حتققـت  إذا  والـي  السـنوية  اخلطـة  مـن  أو  اإلسـرتاتيجية  األهـداف 

أجنـزت. قـد  تكـون  املقرتحـة  اخلطـة  فـإن 

التفصيليـة  التنفيذيـة"  واإلجـراءات  األنشـطة   " مصطلـح   -15
اخلطـة  )انظـر  تشـغيلي  هـدف  لـكل  واألنشـطة  اإلجـراءات  وهـي 
أجنـز.  قـد  التشـغيلي  اهلـدف  يكـون  حتققـت  إذا  والـي  التشـغيلية( 

بدايـة  فيـه  يبـني  نشـاط  أو  إجـراء  لـكل  الزمنيـة"  "املـدة  مفهـوم   -16
نشـاط. أو  إجـراء  كل  ونهايـة 

كان  سـواء  نشـاط  أو  إجـراء  كل  التنفيـذ"  "جهـة  مصطلـح   -17
جهـة  أو  شـخصا 

جيمـع  الـذي  التنفيذيـة"  اإلجـراءات  "جـدول  مصطلـح   -18
واإلجـراءات  التشـغيلية،  األهـداف  األساسـية  األربعـة  العناصـر 
وجهـة  اإلجـراء،  ونهايـة  بدايـة  حيـث  مـن  الزمنيـة  واملـدة  واألنشـطة، 

واحـد.  جـدول  يف  التنفيـذ 
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 "KPI’s 19-  مصطلـح "معايـري قيـاس األداء أو مؤشـرات اإلجنـاز أو
األداء. وقيـــــــــاس  التقييـم  أســــــاس  سـتكون  والـي 

20-  مفهوم "الثقل أو الوزن النسيب" لكل هدف أو إجراء.

 Bar chart( "21- مفهـوم "اجلـدول الزمـي أو التحليـل الشـبكي
التنفيـذي. اجلـدول  عـن  مسـتقل  جـدول  وهـو   )or C.P.M

التقديريـة  املصاريـف  وهـي  التقديريـة"  "املوازنـة  مفهـوم   -22
القـادم. للعـام  املتوقعـة 

  )Public diplomacy( "23- مفهـوم "الديبلوماسـية الشـعبية  
اجلهـات  مـع  التعامـل  وكيفيـة  الرحبيـة  غـري  املؤسسـات  بيئـة  يف 
مـع  التعامـل  يف  التـوازن  مفهـوم  وحتقيـق  ذلـك   علـى  بنـاء  اخلارجيـة 

الحقـا. سـيأتي  كمـا  اخلارجيـة،  واجلهـات  احملليـة  احلكومـات 

والـذي  األطـراف"  متعـددة  الدوليـة  "املسـاعدات  مفهـوم   -24  
مـا  لدولـة  مسـاعدة  تقديـم  يف  دولـة  مـن  أكثـر  اشـرتاك  بـه  يقصـد 

املعتمـدة. الدوليـة  اجلهـات  إحـدى  طريـق  عـن 

مفهـوم "املسـاعدات الدوليـة الثنائيـة" وهـي املسـاعدة الـي   -25  
أخـرى. جهـة  عـر  أو  مباشـرة  أخـرى  دولـة  إىل  مـا  دولـة  تقدمهـا 

26- مفهـوم "األبعـاد الثالثة للمؤسسـات غـري الرحبية" فالبعد 
والبعـد  املهـين"  "البعـد  هـو  الثانـي  والبعـد  األمانـة"  "بعـد  هـو  األول 



184

اإلنسـاني".  "البعـد  هـو  الثالـث 

أمـور،  وجـود  عـدم  مبـدأ  علـى  يقـوم  الـذي  "الشـفافية"  مفهـوم   -27
املوظفـني  إلخضـاع  وسـيلة  وهـي  املواطـن.  علـى  ختفـى  العـام  الشـأن،  يف 
الوظيفـة  يف  الوضـوح  تعـين:  فهـي  وبهـذا  للمسـاءلة،  العموميـني 
أداء  وسـبل  املعامـالت،  وسـري  والعينيـة،  املاليـة  واملصـادر  والواجبـات 

لـدوره. املسـؤول 

غـري  فاملؤسسـات  والثبـات"  واالسـتمرارية  "السـلمية  مفهـوم   -28
البعـد  كل  تبتعـد  والتنفيـذ  األداء  وسـلمية  املقصـد  مدنيـة  الرحبيـة 

الالسـلمية. أمنـاط  مـن  منـط  أي  عـن 

مفهـوم "املسـاواة يف التعامـل"   التعامـل مـع الفئـة املسـتهدفة   -29
وعلـى  املعاملـة  حسـن  يسـتوجب  املاحنـة،  الفئـة  حتـى  أو  باخلدمـة، 
لتوجـه.   أو  لفئـة  أو  جلهـة  أو  لعـرق  متييـز  دون  التعامـل  يف  املسـاواة  قمتهـا 

"التجديـد واإلبـداع" فأصـل اإلبـداع هـو احلرقـة علـى  مفهـوم   -30
ألثـره. أو  لـه  والعـوز  باحلاجـة  شـعور  مـع  يتزامـن  مـا  شـيء  إجنـاز 

31- طريقـة "النمـوذج املبسـط للتخطيـط االسـرتاتيجي" وهـذا 
وهـو  املبتدئـة،  املؤسسـات  أو  الصغـرية  للمؤسسـات  يصلـح  النمـوذج 

إسـرتاتيجية.  خطـة  لتشـكيل  التعقيـد  عـن  بعيـد  مبسـط  منـوذج 

"التخطيـط  االسـرتاتيجي  التخطيـط  يف  الثانـي  النمـوذج   -32
ويتـم  السـابق  للنمـوذج  تطويـر  وهـو  التحليلـي"  اإلسـرتاتيجي 
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وتـزداد  العاملـني  خـرة  تـزداد  أن  بعـد  التاليـة  السـنوات  يف  اسـتخدامه 
بالواقـع.  ودرايتهـم  احتكاكهـم  ويـزداد  العمـل  يف  معرفتهـم 

الضـروري  مـن  حيـث  العمـل  يف  "اجلـودة"  مفهـوم  تطبيـق   -32
ومنتجاتهـا  خدماتهـا  جـودة  مـن  تتأكـد  أن  الرحبيـة  غـري  للمؤسسـات 
املاحنـني. مـن  الترعـات  اسـتالم  عنـد  أو  للمسـتفيدين،  تسـليمها  عنـد 

املنحنـى  لتحسـني  وذلـك  املسـتمر"  "التحسـني  مفهـوم   -33
عـن  ويعـر  والتميـز  اإلتقـان  مـن  وللتقـرب  املؤسسـة  لـدى  التعليمـي 
مـن  للمؤسسـة  السـابقة  التجـارب  مجيـع  مـن  واالسـتفادة  التعلـم 

األداء.  حتسـني  أجـل 

مـن  املتحققـة  القيمـة  لـوِزن  املـال"  مقابـل  "القيمـة  مفهـوم   -34
صرفـه. مت  الـذي  املـال  حبجـم  والنتائـج  املخرجـات  خـالل 

غـري  املؤسسـات  ميـزات  أهـم  مـن  إن  حيـث  "التطـوع"  مفهـوم   -35
التشـغيل. يف  أو  التمويـل  يف  سـواء  التطـوع  علـى  تعتمـد  أنهـا  الرحبيـة 

يف  املعتمـدة  األطـر  ضمـن  واحملاسـبة"  "املسـاءلة  مفهـوم   -37
. سسـة ملؤ ا

مت حبمد اهلل، ونسأل اهلل تعاىل القبول والعفو عن القصور.
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