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إٕ املتأٌَ ًٜشغ إٔ املٓعُات غري ايسع ١ٝتًعب أدٚازاً َُٗ ١يف ٚاقع اجملتُعات
اي ،ّٛٝمما دعٌ اذتاد ١يسفع َطت ٣ٛأداٚ ٤فاعًٖ ١ٝر ٙاملٓعُات أَساً يف غا ١ٜاألُٖ.١ٝ
ٚاضتذاب ١يريو ،فكد بدأ ٜتصاٜد بػهٌ ًَشٛظ اٖتُاّ َدزا ٤املؤضطات غري ايسع١ٝ
باملبادئ ٚاملُازضات اإلداز ١ٜايت ٢متهِٓٗ َٔ بٓا ٤املٓعُ٘ ذات ايفاعً ١ٝايعاي ١ٝعٛضاً عٔ
ايرتنٝص فكط عً ٢جتٜٛد ايرباَر اييت تٓفرٖا املٓعُ ١يف اجملتُع .نُا إٔ اْتكاٍ
املؤضطات املاضتٚ ١ايداعُني َٔ املٓح ايتكًٝد ٟإىل املٓح االضرتاتٝذ ٞأسدخ ايتصاَاً
اضرتات ٝذٝا يد ٣املاضتني يإلضتجُاز يف بٓا ٤قدزات املٓعُات ايتٜ ٢دعُْٗٛا.
ٚعً ٢ايسغِ َٔ شٜاد ٠ايتٛد٘ إىل أُٖ" ١ٝبٓا ٤قدزات " املٓعُات غري ايسع ،١ٝال
ٜصاٍ ايكطاع غري ايسعٚ ٞارتريٜ ٟفتكد إىل تعسٜف أَ ٚفَٗ ّٛػرتى هلرا املصطًح .نُا
أْ٘ ال تٛدد َعًَٛات ٚدزاضات ناف ١ٝعٔ نٝف ١ٝبٓا ٤قدزات املٓعُات غري ايسع،١ٝ
َاير ٟميهٔ تطبٝك٘؟ ٚنٝف ؟ َٚا اير ٟالميهٔ تطبٝك٘؟ ٚملاذا؟ ٖرا ايتبا ٜٔيف فِٗ
ٖرا املصطًح عٓد ايعاًَني يف ايكطاع ارتري ٟأ ٚغري ايسعَ ٞسدع٘ تازخيٝا (يف َطري٠
َٓعُات ايكطاع) إىل عد ٠أَٛز يعٌ َٔ أُٖٗا غفً ١ايكطاع َ ٚدزا ٤املٓعُات عٔ قط١ٝ
بٓا ٤ايكدزات ٚإعطاٗ٥ا اٖتُاَا ثاْٜٛا يف َكابٌ ايرتنٝص عً ٢تكد ِٜايرباَر ٚارتدَات
يًُطتفٝدًٜٗٝ .ٜٔا يف األُْٖ ١ٝدز ٠املٝصاْٝات املسصٛد َٔ ٠قبٌ املاضتني يبٓا ٤قدزات
املٓعُات ٚحتطني أداٗ٥ا مما أد ٣إىل تعُٝل اهل ٠ٛبني املأَٚ ٍٛايٛاقعٚ .املتأٌَ ٜس ٣تػريًا
يف ٖرا ايٛاقع ٚتٛدٗاً اضرتاتٝذٝا َٔ قبٌ املاضتني ٚاملتربعني يدعِ بٓا ٤قدزات َٓعُات
ايكطاع ٚتطٜٛس أداٖ٤ا ٚتطٜٛس ايكاُ٥ني عًٗٝا يتُه َٔ ِٗٓٝقٝاد ٠ايتػٝري يف املٓعُات
ايتٜٓ ٢تطب ٕٛإيٗٝا.
يف ٖر ٙايٛزق ١املدتصس ٠ضأتطسم إيَ ٞفاٖ ِٝايعٌُ املؤضط َٔ ٞخالٍ اضتعساض
ايعٓاصس ايطبع ١يف َٓع ١َٛبٓا ٤ايكدزات يًُٓعُات غري ايسعٚ ١ٝايت ٢قاّ بٗا فسٜل
َانٓٝص ٟأثٓا ٤دزاض ١ساي ١ثالث ١عػسَٓ ٠عُ ١غري زعٚ ١ٝخري.١ٜ
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َكدَ:١
حتع ٢املٓعُات غري ايسع ١ٝيف اجملتُعات باسرتاّ نبري َٔ قطاعات اجملتُع
املدتًفٚ ١أفسادٚ ٙذيو ملا تعٗس َٔ ٙايتصاّ ٚمحاع جتا ٙقطاٜا اجملتُع َٚػهالت٘ ايت٢
تطع ٢يًُطاُٖ ١يف سًٗا .تٓفر املٓعُات غري ايسع ١ٝستًٝاً ٚإقًُٝٝاً ٚعاملٝاُ ايعدٜد َٔ
ايرباَر ايت ٢تطع َٔ ٢خالهلا إىل حتطني ضبٌ املعٝػٚ ١تأَني اذتٝا ٠ايهسمي ١ملالٜني
ايبػس عًٖ ٢را ايهٛنب األزض ،ٞعً ٢ايسغِ مما ٜٛادٗٗا َٔ ضػٛط ٚغح يف املٛازد.
إٕ ايٓذاح اير ٣حتكك٘ ٖر ٙاملٓعُات يف ايتعاٌَ َع قطاٜا اجملتُع َٚػهالت ١أد ٣إىل
تصاٜد ايطًب عًَ ٢ا تكدَ٘ َٔ خدَات ٚبساَر .يف ايهجري َٔ د ٍٚايعامل تتعاٌَ
اذتهَٛات َع َٓعُات ايكطاع نُصٚد ٟخدَات  ٚغسنا ٤يف ايتعاٌَ َع َػهالت
اجملتُع املًشٚ .١ايٛاقع اي ّٛٝإٔ ايكطاٜا ايت ٢تعاَْٗٓ ٞا اجملتُعات مبا فٗٝا زتتُعٓا
احملً ( ٞنايفكس  ٚايب ٚ ١٦ٝغريٖا) ال ميهٔ ايتػًب عًٗٝا ٚسًٗا درزٜا (يهٔ ميهٔ
ايتكًَٗٓ ٌٝا  َٔٚآثازٖا) يف سٝا ٠ايبػس ايدْٝاٖٚ ،را ٜعين أْٓا بايطسٚز ٠عاد ١إىل
َٓعُات ق ١ٜٛتطتطٝع َٛاصً ١ايتعاٌَ َع ٖر ٙايكطاٜا اجملتُع ١ٝاملًشٖٚ .١را ٜٛدب عً٢
املٓعُات اجياد ٚاضتشداخ طسم فاعًٚ ١ددٜد ٠يتشكٝل تػٝري ًَُٛع جتا ٙزضايتٗا يف
اجملتُعٖٚ ،را حيتاز إىل بٓا ٤قدزات ٖر ٙاملٓعُات.
يف املكابٌ صتد إٔ ايهجري َٔ املٓعُات جتعٌ دٌ تسنٝصٖا عً ٢اضتشداخ بساَر
ددٜدٚ ٠ستاٚي ١تكً ٌٝايٓفكات اإلداز ١ٜبدالً َٔ بٓا ٤قدزاتٗا األضاض ١ٝيتشكل طُٛسٗا
ٚزضايتٗا بطسٜك ١فعايٚ ١فاعًٖٚ .١را يٝظ مبطتػسب ( يهٔ ال ٜعين أْ٘ ايتٛد٘ ايصشٝح)
إذا عسفٓا بإٔ نجري َٔ املتربعني ٚاملاضتني ٜسغب ٕٛيف دعِ فهس ٠ددٜدَٛ ٠دٛد( ٠يف
صٛز ٠بسْاَر) أنجس َٔ زغبتِٗ يف دعِ َٓعُ ١تطتطٝع إٔ حتكل ٚحتٌُ بك ٠ٛايسضاي١
ٚايفهسٖ .٠را البد إٔ ٜتػريٚ ،عًَ ٢دزا ٤املٓعُات ٚاملاضتني إٔ ٜدزنٛا إٔ اإلبداع يف
ايرباَر ٚتٓفٝرٖا ال ٜهف ٢يتشكل املٓعُات غري ايسعْ ١ٝتا٥ر َطتداَٚ ١ط ١ًٜٛاألَد.
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ٚنُا ٜكاٍ " ٚزا ٤نٌ بسْاَر ععَٓ ِٝعُ ١ععٚ ،"١ُٝايطسٜك ١ايٛسٝد ٠يٓآَ ٤عُ١
عع ٖٛ ١ُٝبٓا ٤ايكدزات.
ملاذا بٓا ٤ايكدزات؟ ٚملاذا تتذاًٖ٘ املٓعُات؟
املٓعُات غري ايسع ١ٝأض ٠ٛباملٓعُات ايتذاز ،١ٜحتتاز إىل ايرتنٝص عً ٢بٓا٤
تهاًَ ٞيكدزاتٗا إٕ أزادت إٔ تععِ أثسٖا اإلدتُاعٚ ) Social Impact( ٞحتدخ فسقاً
يف زتتُعاتٗآٜ .بػ ٞعً ٢زتايظ اإلدازات ٚاملٛظفني إٔ ٜٛيٛا اٖتُاَاً بايػاً ٚايتصاَاً جتاٙ
بٓا ٤قدزات املٓعُ ١نُا ٖ ٛاذتاٍ َع تطٜٛس ايرباَر ٚدعًُٗا عًْ ٢فظ املطتَٔ ٣ٛ
األُٖٚ ١ٝايرتنٝص .إٕ نجريا َٔ املٓعُات ايعامل ١ٝاملتُٝص ٠اضتطاعت إٔ تٓتكٌ إىل َطت٣ٛ
أعً َٔ ٢ايفاعً َٔ ١ٝخالٍ بسْاَر َدزٚع ٚستهِ يتشطني ٚبٓا ٤قدزاتٗا عًَ ٢طت٣ٛ
االضرتاتٝذٝات  ٚايٓعِ ٚاهلٝانٌ ٚغريٖاٚ .ناْت ايٓتٝذ ٖٞ ١اإلزتكا ٤بكدزاتٗا يتشكل َا
ٜتٓاضب َع زضايتٗا ٚطُٛساتٗا.
ٚايطؤاٍ ايرٜ ٟطسح ْفط٘ ،ملاذا تطتُس َٓعُات ايكطاع غري ايسعٚ ٞخاص١
ايٓاغ ١٦أ ٚايصػريَٗٓ ٠ا يف ايتػافٌ أ ٚجتاٌٖ بٓا ٤قدزاتٗا يصاحل تطٜٛس ٚتٓفٝر ْٚػس
بسازتٗا؟ َا ٖ ٞايعكبات ٚاملعٛقات ايت ٢متٓع َٓعُات ايكطاع َٔ تبين ْعس ٠تهاًَ١ٝ
يتطٜٛس َٓعُاتِٗ؟
أٚالً:
ميهٓٓا ايك ٍٛإٔ تٛد٘ املٓعُات ضت ٛايرباَر عً ٢سطاب بٓا ٤ايكدزات َٓطكٞ
دداً ٚذيو ألٕ َععِ ٖر ٙاملٓعُات أْػأت َٔ قبٌ أفساد ْٚػطا ِٖ ٤يف األصٌ َٗتُٕٛ
بكط َٔ ١ٝقطاٜا اجملتُع هلِ زؤٚ ٣تٛدٗات ٚطسم يف ايتعاٌَ َع ٖر ٙاملػهالت ٜطعٕٛ
إىل ْػسٖا ٚتٛع ١ٝاجملتُع بٗاٖ .را ٜتطًب إٔ ٜتٛد٘ دٌ اٖتُاّ املٓعُ ١يف َساسٌ
ايتأضٝظ األٚىل إىل جتسبٖ ١ر ٙايطسا٥ل ٚاختبازٖا ٚتعدًٜٗا ٚتطبٝكٗا ٚبايتاىل فإٕ دص٤اً
نبريا َٔ َٛازد املٓعُ ١ضٛف ٜتٛد٘ إىل ٖر ٙاملُٗ .١بإضاف ١إىل ذيو فإٕ ايعدٜد َٔ
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َٓعُات ايكطاع تطُح ٚتطع ٢يًٛص ٍٛإىل زضايتٗا يف فرتَ ٠طتكبً ١ٝيٝطت بايبعٝدٚ ٠
قصري ٠املد ،٣فًُاذا إذا تطتجُس يف بٓا ٤قدزاتٗا؟ ٚأخرياً فإٕ بٓا ٤ايكدزات ٖ ٞعًُ١ٝ
صعب ،١تطتًٗو ٚقتاً ٚدٗداًٚ ،ذات تهًف ١عاي ١ٝعً ٢املد ٣ايكسٜبٚ ،أغًب َدزا٤
املٓعُات ٜفطً ٕٛإٔ ٜٓفكٛا األَٛاٍ عً ٢ايرباَر.
ثاْٝاً:
َٔ ايعٛا٥ل األخس ٣ايت ٢تٛاد٘ زتايظ إدازات َٚدزا ٤املٓعُات غري ايسع ١ٝفُٝا
ٜتعًل ببٓا ٤ايكدزات ٖ ٛثكاف ١ايعٌُ يف ٖر ٙاملٓعُاتٚ ،ايت ٢مت ٌٝإىل تكدٜس ايعٌُ يف
ايرباَر عً ٢سطاب ايٛظا٥ف املهتب ١ٝاملطاْد ٠مبا فٗٝا أسٝاْاً بعض ايٛظا٥ف ايتٓع١ُٝٝ
ايعًٝا يف املٓعُ ١نايتدطٝط االضرتاتٝذٚ .ٞايٛاقع ٜػٗد إٔ َصطًح ايتدطٝط
االضرتاتٝذ ٞيف بعض املٓعُات أصبح َٛاشٜاً يعٌُ ٜػتت املٓعُٜٚ ١ػػًٗا عٔ أْػطتٗا
اي ١َٝٛٝاملُٗ! ١
ثايجاً:
َٔ ايعٛا٥ل املُٗ ١نريو ٚاييت تطِٗ يف غٌ قدز ٠املٓعُ ١عٔ املط ٞقدَاً يف بٓا٤
قدزاتٗا ٖ ٛايب ١٦ٝاملدتً ١يًُٓح ٚايتربع ٚايتٜ ٢سنص فٗٝا أغًب ايداعُٚ ٕٛاملاضت ٕٛعً٢
تٛدَٓ ٘ٝشِٗ يًُػازٜع ٚايرباَرٚ .املتأٌَ يف املٝصاْٝات املصسٚف َٔ ١قبٌ ايداعُني
ٚاملاضتني عً ٢ايرباَر يف َكابٌ بٓا ٤ايكدزات ضريًٜٚ ٣شغ بْٛاً غاضعاُٜ .عًِ َدزا٤
املٓعُات أْ٘ َٔ ايطٌٗ إٔ حتصٌ عً ٢دعِ يربْاَر ٜٗتِ برتف ٘ٝاألطفاٍ ٚيهٔ َٔ
ايصعٛب ١مبهإ إٔ حتصٌ عً ٢دعِ يًُصسٚفات ايتػػ ١ًٝٝاإلداز ١ٜايعاَ ١يف املٓعُ ١مبا
فٗٝا دٗٛد بٓا ٤ايكدزاتٚ .ايطبب يف ذيو ٖ ٛخػ ١ٝاملاضتني ٚاملتربعني َٔ إٔ ٖرا ايٓٛع
َٔ ايدعِ ضٛف ٜتٛد٘ إىل ايتٛظٝف أ ٚإىل اضتُساز ٚدٛد املٓعُ ١بدال َٔ حتكٝل األثس
املسد َٔ ٛزضاي ١املٓعُ.١
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زابعاً:
ْدزٚ ٠غح ايعًِ  ٚاملعسف ١فُٝا ٜتعًل ببٓا ٤ايكدزات ٖ ٛأسد ايعكبات ايت ٢تٛاد٘
املٓعُات غري ايسع ١ٝدٗٛدٖا يبٓا ٤قدزاتٗا .فعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،فُٝا ٜتعًل بأفهاز
ددٜد ٠يف مجع ايتربعات ،تطتطٝع املٓعُات إٔ تتذ٘ يًبشٛخ ٚايدزاضات ،أ ٚخربات
املٓعُات املُاثً ، ١أ ٚادتٗات االضتػاز ١ٜيف ايكطاع ارتاصٚ .يهٔ عٓدَا ْأت ٞإىل بٓا٤
ايكدزات فال صتد ال إطازاً ْعسٜاً ٚال عًُٝاً َػرتناً ميهٔ إٔ ٜطبل بػهٌ ٚاضع
نُٓٛذز عًَٓ ٢عُات ايكطاع.
خاَطاً:
أَا ايعا٥ل األخري ٚقد ٜه ٕٛاألِٖ ٖ ٛايكدز ٠عً ٢ته ٜٔٛزابط ٚاضح ٚدً٢
ميهٔ قٝاض٘ بني بٓا ٤ايكدزات  ٚشٜاد ٠األثس االدتُاع ٞيًُٓعُات .يف بعض األسٛاٍ قد
ٜه ٕٛايسابط ظاٖساً ٚدًٝاً ٚيف ايبعض اآلخس ٜصبح خفٝاً ٚصعب ايكٝاع .فً ٛإٔ َٓعُ١
َٗتُٜ ١تٛشٜع ايػرا ٤عً ٢ايكسا ٤طٛزت َٔ قدزاتٗا يف إداز ٠املداشٕ ٚدسد ستتٛاٖا
ٚتصٓٝفٗا فإٕ ذيو ضٝؤد ٟإىل إٜصاٍ ايطعاّ ملطتفٝد ٜٔأنجس يف ٚقت أقٌٚ .يهٔ يف
أَجً ١أخس ٣قد ٜه ٕٛعص ٚايتشطٔ يف األثس االدتُاع ٞيًذٗد املبر ٍٚيف بٓا ٤ايكدزات
أنجس صعٛبٚ ١أسٝاْا َطتشٝالًٖ .را ايعا٥ل ٜبد ٚنبرياً ٚيهٔ ٖرا ال ٜعين أْ٘ ال ميهٔ
ايتػًب عًٜ .٘ٝتٛقع إٔ ٜطِٗ االجتا ٙاالسرتايف اذتدٜح يًُاضتني ٚإلدازات املٓعُات غري
ايسع ١ٝيف تسضٝذ ثكاف ١بٓا ٤ايكدزات يد ٣املٓعُاتٚ .نًُا ظٗست مناذز سَٔ ١ٝ
املٓعُات تطبل بٓا ٤ايكدزات بطسٜكَٓ ١عُٚ ١فاعً ١ضٝصبح ايسبط بني بٓا ٤ايكدزات
ٚاألثس االدتُاع ٞأَساً َكٓعاً ٚدًٝاً .نُا جيب عًَ ٢دزا ٤املٓعُات ٚايتٓفٝرٜني فٗٝا إٔ
ٜطتجُسٚا يف بٓا ٤قدزاتِٗ ٚإٔ حيددٚا ايفذ ٠ٛبني ايٛاقع ٚاملأَ ٍٛيٝشطٓٛا َٔ أداِٗ٥
بطسٜك ١فاعًَٚ ١ؤثسٚ ٠يٝتُهٔ ايكطاع نهٌ َٔ حتكٝل أثس إجيابًَُٛ ٞع يف اجملتُع.
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إطاز ايكدزات
إذا نإ بٓا ٤ايكدزات س َِٗٚ ٟٛٝيفاعً ١ٝاملٓعُٚ ١سٝاتٗا عً ٢املد ٣ايبعٝد ،
فهٝف ميهٔ إٔ ضتدد ايفذ ٠ٛيف قدزات َٓعُ ١بعٗٓٝا ؟ ٌٖ ٖٓاى َٛضٛعات
َػرتن ،١قطاٜا َػرتن ،١أطاز عاّ َػرتى يتك ِٝٝايكدزات يد ٣املٓعُات؟ نٌ ٖرٙ
أض ١ً٦حتتاز إىل إداب!١
إطاز ايكدزات يف املٓعُات غري ايسع ١ٝميهٔ تعسٜف٘ َٔ خالٍ ٖسّ ايعٓاصس
ايطبع ١األضاض ١ٝيكدزات املٓعُات (اْعس ايػهٌ املسفل)

عٓاصس ذات أُٖ ١ٝعاي:١ٝ
 )1ايطُٛسات :ايسؤٚ ١ٜايسضايٚ ١األٖداف ايهً ١ٝيًُٓعُٚ ١ايت ٢زتتُع ١تٛضح
ايػسض َٔ ٚدٛد املٓعُٚ ١اجتاٖاتٗا.
 )2االضرتاتٝذٝاتَٓ :عَٓ ١َٛطذَُٚ ١رتابط َٔ ١ايرباَر ٚاإلدسا٤ات تٗدف إىل
حتكٝل األٖداف ايهً ١ٝيًُٓعُ١
 )3املٗازات ايتٓع :١ُٝٝزتُٛع قدزات املٓعُ ١نايكٝاع  ٚايتدطٝط ٚإداز ٠املٛازد
ٚبٓا ٤ايعالقات ارتازد( ١ٝخازز إطاز املٓعُ)١
عٓاصس تأضٝط:١ٝ
 )1املٛازد ايبػس :١ٜايكدزات ادتُاع ،١ٝارتربات ،ايتصاّ زتًظ اإلداز ،٠ايفسٜل
اإلداز ،ٟاملٛظفني ٚاملتطٛعني .
 )2األْعُٚ ١ايبٓ ١ٝايتشت :١ٝايتدطٝط يًُٓعُ ،١اختاذ ايكساز ،إداز ٠املعًَٛات
ٚاملعسف ،١ايٓعاّ اإلدازٚ ،ٟنريو األص ٍٛايعٚ ١ٝٓٝايتكٓ ١ٝايت ٢تدعِ املٓعُ.١
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 )3اهلٝهٌ ايتٓعَ ٖٛٚ :ُٞٝسنب َٔ ْعاّ اذتٛنُ ،١ايرتنٝب ١ايتٓع،١ُٝٝ
ايعالقات بني األقطاّ ،ايٛصف ايٛظٝف ٞيًُٗاّ ٚايت ٢تػهٌ اهلٝهٌ ايكاْْٞٛ
ٚاالإداز ٟيًُٓعُ.١
عٓصس َتعًل بجكاف ١املٓعُ:١
ٖرا ايعٓصس ٖ ٛايرٜ ٟسبط املٓعُ ١ببعطٗاٜٚ ،ػتٌُ عً ٢ايك ِٝاملػرتن ١داخٌ
املٓعُٚ ١املُازضات ٚايطًٛنٝاتٚ ،األِٖ ٖ ٛتٛد٘ املٓعُٚ ١ثكافتٗا جتا ٙاألدا.٤
نجري َٔ املٓعُات تٓعس إىل بٓا ٤ايكدزات عً ٢أْ٘ ستصٛز فكط يف "ايكدزات
ايفٓ "١ٝأ ٚحتطني فاعً ١ٝبعض ايٛظا٥ف يف أضفٌ اهلسّ (ايػهٌ املٛضح) ناملٛازد
ايبػسٚ ١ٜاهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝعً ٢ضب ٌٝاملجاٍٚ .يهٔ بايٓعس إىل ٖر ٙايعٓاصس زتتُع ١يف
غهٌ ٖسّ نُا يف ايسضِ ايتٛضٝشٜ ٞؤند عً ٢أُٖ ١ٝتفشص نٌ عٓصس َٔ عٓاصس
بٓا ٤ايكدزات عً ٢سدٚ ٠نريو يف ضٝام ايعٓاصس األخسٚ ٣ازتباط٘ بٗا .تطتطٝع املٓعُ١
إٔ تععِ أثسٖا االدتُاع َٔ ٞخالٍ بٓا ٤قدزاتٗا بطسٜكَٓ ١طذُ ١بني ايعٓاصس املدتًف١
داخٌ اهلسّ .صشٝح إٔ ستاٚي ١حتطني ٖر ٙايعٓاصس زتتُعٚ ١يف إٓ ٚاسد ضٝؤد ٟإىل غٌ
سسن ١املٓعُٚ ١يهٔ ٜٓبػ ٞعًٗٝا إٔ تع ٞإٔ حتطني أداٖ ٤ر ٙايعٓاصس ال ميهٔ إٔ ٜتِ
مبعصٍ عٔ ايعٓاصس األخس.٣
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الطمىحات
االستراتيجيات

المهارات
التنظيمية
المىارد
البشرية

األنظمة والبنية الهيكل
التنظيمي
التحتية

ايعٓاصس ايطبع ١يكدزات ايكطاع غري ايسع:ٞ
ايعٓاصس ايطبع ١يكدزات املٓعُات غري ايسع ١ٝاآلْف ١ايرنسَستبط ببعطٗا
ايبعض بصٛز ٠نبريٚ ،٠عً ٢املٓعُات إٔ تفهس اضرتاتٝذٝاً يتشدٜد أٖ ٟر ٙايكدزات
جيب عًٗٝا إٔ تبدأ بٗا أٚالًٚ .يف ٖرا ادتص َٔ ٤ايٛزقْٓ ١اقؼ ايعٓاصس ايطبع ١مبصٜد َٔ
ايتفص.ٌٝ
اللقاء السنوي احلادي عشر للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية

9

ايطُٛسات:
ايهجري َٔ املٓعُات غري ايسع ١ٝتتبع طسٜك ١ايػسنات ٚاملٓعُات ايسع١ٝ
يٛصف ايصٛز ٠ايهً ١ٝيًػسض َٔ ٚدٛد املٓعُٚ ١أدٚازٖا ٚذيو َٔ خالٍ منٛذز (ايسؤ١ٜ
ٚايسضايٚ ١األٖداف) .يف املٓعُات اييت تتبع أفطٌ املُازضات ته ٕٛايسؤٚ ١ٜايسضاي١
ٚاضشَٚ ١صاغ ١بطسٜكَ ١فَٗٛٚ ١َٛدص( ٠مجً ١إىل مجًتني) ٚاألٖداف ستدد ٠بدق ١عاي١ٝ
ٚقابً ١يًكٝاعٚ .ألٕ ايسؤٚ ١ٜايسضايٚ ١األٖداف تٛضح ايػسض َٔ ٚدٛد املٓعُ ١مجعت
مجٝعٗا حتت َصطًح " ايطُٛسات" يػسض بٓا ٤إطاز بٓا ٤ايكدزات.
حتتاز املٓعُات إٔ تصسف دٗداً ٚٚقتاً يتك ِٝٝايطُٛسات ٚصٝاغتٗا .ايطُٛسات
حتفص ٚتًِٗ املٛظفني ٚاملتطٛعني ٚاملاضتني ٚحتسنِٗ ضت ٛاهلدف .ايطُٛسات تٛضح
َاير ٟضتفعً٘ املٓعَُٚ ١اير ٟئ تفعً٘ ،تٛضح طسٜك ١عٌُ املٓعُٚ ١أٚيٜٛاتٗا ٚضٝاضاتٗا
ايعاَ .١ايطُٛسات ٖ ٞاألزض ١ٝيالضرتاتٝذٝات ايت ٢بدٚزٖا حتدد املٗازات ايتٓع١ُٝٝ
املطًٛبٚ ١ايت ٢ميهٔ إٔ تتٛفس بايتدطٝط ادتٝد يًُٛازد ايبػسٚ ١ٜاألْعُٚ ١اهلٝهٌ
ايتٓع .ُٞٝباختصاز "ايطُٛسات" ٖ ٞاحملسى ٚايدافع يهٌ غ ٤ٞيف املٓعُ .١أثبتت
ايدزاضات إٔ املٓعُات ايت ٢سككت أثساً ادتُاعٝاً يف اجملتُع ٖ ٞايت ٢اضتطاعت إٔ جتٝب
ٚبدق ١عاي ١ٝعً ٢أض ١ً٦ايسؤٚ ١ٜايسضايٚ ١األٖداف.
االضرتاتٝذ:١ٝ
إذا ناْت ايطُٛسات تٛصف َاير ٟتسغب إٔ تصٌ إي ٘ٝاملٓعُ – ١ايػسض َٔ
ٚدٛدٖا ٚأٖدافٗا -فإٕ االضرتاتٝذ ١ٝمتجٌ ايٛض ١ًٝيًٛص ٍٛيتًو ايطُٛسات .عً ٢ايٓشٛ
األَجٌ ٜٓ ،بػ ٞيًُٓعُات إٔ تطبل اضرتاتٝذٝات َتُاضهَ ،١تهاًََ ،١ستبط ١بصٛز٠
َباغسَ ٠ع األٖداف ايسٝ٥ط ١ٝيًُٓعُ .١االضرتاتٝذ ١ٝادتٝد ٖٞ ٠يٝطت زتسد زتُٛعَٔ ١
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األْػط ١اييت تك ّٛبٗا املٓعُ ١بٌ ٖ ٞاضرتاتطذٝات َبٓ ١ٝعً ٢ايكدزات ادتٖٛس١ٜ
يًُٓعُ ،١ختصٝص املٛازد بٓا ٤عً ٢األٚيٜٛاتٚ ،تطاعد عً ٢تصٜٛس ْكط ١متٝص ٚتفسد
املٓعُ ١عٔ غريٖا.
دٗٛد بٓا ٤ايكدزات اييت تسنص عً ٢االضرتاتٝذ ١ٝتطع ٢إىل املٛا ١ُ٥بني
اضرتاتطذٝات املٓعُٚ ١طُٛساتٗاٖٚ .را حيكل ٖدفني زٝ٥طني يًُٓعُ : ١األ ٍٚأْ٘ ٜطاعد
املٓعُ ١عً ٢إٜكاف ايرباَر ذات األثس (املطتُد َٔ ايسضاي )١احملدٚدٚ ،ايجاْ ٞميهٔ
املٓعُ َٔ ١االضتفاد َٔ ٠ايفسص ادتدٜدٚ ٠ايعسٚف املتػري.٠
املٗازات ايتٓع:١ُٝٝ
تعترب ايعًُٝات ايت َٔ ٢خالهلا تك ّٛاملٓعُات عاي ١ٝاألدا ٤بتطٜٛسٚ ،تٓفٝر،
ٚمتٚ ،ٌٜٛقٝاع ايرباَر َٔ أِٖ عٓاصس ايك ١ُٝاملطاف ١يًُٓعُ .١صٝاغْ ١عاّ عًُٝات
ْادح – ٜطاِٖ يف شٜاد ٠األثس االدتُاعٜ -ٞعتُد عً ٢زتُٛع ١ناًَ َٔ ١املٗازات
ايتٓع ١ُٝيف املٓعُ َٔ ،١ايتدطٝط االضرتاتٝذٚ ، ٞايتطٜٛلٚ ،مجع ايتربعات  ،إىل
تصُ ِٝايرباَر ٚتٓفٝرٖا.
ي ٛتصٛزْا َٓعُ ١سككت صتاساً ًَشٛظا يف تكد ِٜبسْاَر َعنيٚ ،يهٓٗا تعاْٞ
َٔ ضعف يف َٗازات اإلداز ٠املاي ١ٝأ ٚتك ِٝٝايرباَرٖ .ر ٙايفذ ٠ٛيف املٗازات ايتٓعُ١ٝ
ضتؤد ٟستُاً إىل عدّ قدز ٠املٓعُ ١يتشطني خدَاتٗا ٚايتٛضع فٗٝا ملطتفٝد ٜٔددد.
املاضتٚ ٕٛايداعُ ٕٛضٝرتدد ٕٚنجرياً يف ختصٝص َٛازد َاي ١ٝنبري ٠ملٓعُ ١ضعٝف ١يف
اإلداز ٠املاي .١ٝنريو ي ٛإٔ ٖٓاى َٓعُات ال تكٚ ِٝال تكٝظ شتسداتٗا ٚأثس بسازتٗا عً٢
اجملتُع فإْٗا بد ٕٚغو ضتٛاد٘ َػهً ١يف تطٜٛل أثسٖا يًُاضتني ٚبايتاي ٞضتٛاد٘
صعٛبات َاي.١ٝ
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املٛازد ايبػس:١ٜ
املٛظفٚ ،ٕٛاملتطٛعٚ ، ٕٛأعطا ٤زتًظ اإلداز ِٖ ٠غسٜإ اذتٝا ٠يًُٓعُات غري
ايسع .١ٝاملٛازد ايبػس ١ٜيًُٓعُ ١متجٌ ايكدزات ادتُاعٚ ١ٝارتربات ايرتانُ ١ٝيد٣
أفسادٖاَٚ ،ع ذيو الشايت املٓعُات ال ترتدد يف إجياد ْعاّ إلداز ٠املٛازد ايبػسٚ ١ٜاملٛاٖب
فشطب ،بٌ تتذاٚش ذيو إىل سد أْٗا تطتٗني بكدزات املٓتطبني إيٗٝا .يف املكابٌ حتصٌ
ايٓتا٥ر االجياب ١ٝعٓدَا تٓذح املٓعُ ١يف اضتكطاب ايهفا٤ات ٚاملٛاٖب ٚتطِٗ يف إطالم
قدزاتِٗ .
األْعُٚ ١ايبٓ ١ٝايتشت:١ٝ
َدزا ٤املٓعُات غري ايسع ١ٝيف ايػايب ال ٜٛادٗ ٕٛصعٛب ١يف اضتٝعاب أُٖ ١ٝبٓا٤
ايكدزات فُٝا ٜتعًل باألْعُ ٚ ١ايبٓ ٢ايتشت ١ٝنُا جيدْٗٚا يف عٓاصس بٓا ٤ايكدزات
األخس .٣ايتشد ٖٛ ٟإٔ تفهس املٓعُ ١يف بٓا ٤قدزاتٗا يف داْب األْعُ ١بطسٜك ١تهاًَ١ٝ
 .نُا ٜٓبػ ٞعً ٢املٓعُ ١إٔ تع ٞدٝداً إٔ إطاز ايكدزات فُٝا ٜتعًل باألْعُٖٞ ١
ايعًُٝات ايت َٔ ٢خالهلا تعٌُ املٓعُ ١ضٛا ٤ناْت زمس ١ٝأ ٚغري زمس .١ٝأَا ايبٓ١ٝ
ايتشت ١ٝفٗ ٞاألص ٍٛايت ٢تدعِ املٓعُ ١ضٛا ٤ناْت ع ١ٝٓٝأ ٚتكٓ.١ٝ
اهلٝهٌ ايتٓع:ُٞٝ
باإلضاف ١إىل ضٗٛي ١اضتٝعاب بٓا ٤ايكدزات فُٝا ٜتعًل بتطٜٛس األْعُ ١داخٌ
املؤضط ،١جتد املٓعُات ضٗٛي ١أنرب فُٝا ٜتعًل ظٗٛد بٓا ٤ايكدزات يف اهلٝهٌ
ايتٓع .ُٞٝتٛضٝح املٗاّ ٚاملطؤٚيٝات ،ته ٜٔٛفسم عٌُ ددٜد ،٠ايتطٜٛس ٚايعٌُ َع
زتًظ اإلداز ، ٠نٌ ٖر ٙأْػطَ ١عسٚف ١عٓد َدزا ٤املٓعُات .ايتعد ٌٜيف اهلٝهٌ
ايتٓع ُٞٝالبد إٔ ٜتِ بصٛز ٠سرزَٚ ٠تأْ .١ٝتطتطٝع املٓعُ ١ي ٛأزادت إٔ تػري ٖٝهًٗا
ايتٓع ُٞٝنٌ ثالث ١أغٗسٚ ،يهٓٗا ئ تصٌ إىل املٛا ١ُ٥ايتٓع ١ُٝٝإال إذا نإ بٓاؤٖا
ايتٓعٜ ُٞٝدعِ يٝظ فكط األْعُٚ ١املٛازد ايبػس، ١ٜبٌ نريو ايطُٛسات،
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ٚاالضرتاتٝذٝاتٚ ،األٖدافٚ ،املٗازات .نُا ٖ ٛاذتاٍ يف ايعٓاصس األخس ،٣ايتػٝري يف
اهلٝهٌ ايتٓعُٝع ٜه ٕٛأنجس فاعً ١ٝعٓدَا ٜتِ بطسٜك ١تهاًَٚ ١ٝغاًَ ١يًعٓاصس
األخس.٣
ثكاف ١املٓعُ:١
ثكاف ١املٓعُ ١نارتٝط ايسفٝع ارتف ٞخالٍ عًُ ١ٝبٓا ٤ايكدزات يًُٓعُ .١ثكاف١
املٓعُ ١يف ايكطاع غري ايسع ٞتًعب دٚزا سٜٛٝا نجس َٓٗا يف قطاع األعُاٍ .ايجكافٖٞ ١
َٔ حتافغ عً ٢متاضو املٓعُ ٖٞٚ ،١نريو ضبب زٝ٥ط ٞيف بكا ٤املٛظفني ٚزضاِٖ بإٔ
ٜتكاضٛا زٚاتب أقٌ َٔ قطاع األعُاٍ ٚعٌُ َطاعفٚ .يتػًػًٗا يف املٓعُٚ ١أُٖٝتٗا
ٜصبح تػٝري ثكاف ١املٓعُ ١أَساً يف غا ١ٜايصعٛبٚ .١عٓدَا ْٓاقؼ ثكاف ١املٓعُ ١فالبد َٔ
ايتفسٜل بني قطٝتني زٝ٥طٝتني .األٚىل ٖ ٞايك ِٝاألضاضٚ ،١ٝايعكا٥دٚ ،األعساف
ايطًٛنٚ ١ٝايجاْ" ٖٞ ١ٝثكاف ١األداٚ ٤اإلصتاش" .نجري َٔ ايعاًَني يف املٓعُات ال ٜعٕٛ
ثكاف ١املٓعُ ١باملفَٗٛني ايطابكنيٜ ٚ ،فرتض ٕٛإٔ ثكاف ١املٓعُ ١تعين فكط ايتٓٛع يف
ايػدصٝاتٚ ،األفهازٚ ،طسا٥ل ايعٌُ داخٌ املٓعُ .١يف اذتكٝك ١إٔ بٓآَ ٤ع ١َٛثكاف١ٝ
َبٓ ١ٝعً ٢ايكٚ ِٝثكاف ١األداٚ ٤اإلصتاش تعد عًُ ١ٝاضرتاتٝذ ١ٝصعبٚ ، ١حتتاز إىل ٚقت
َٛٚازد ٚايتصاّ َٔ املٓعُٚ ،١يهٔ ايٓتا٥ر ضتهَ ٕٛرًٖ.١
ارتامت:١
بٓا ٤قدزات املٓعُات َُٗ ١غاق ١عًَ ٢دزا ٤املٓعُات ،صعب ١يف تٛفري املٛزد املايٞ
هلا ،صعب ١يف إطالقٗاٚ ،صعب ١يف تطبٝكٗا .حتتاز إىل ٚقت طٚ ٌٜٛاذتاد ١إيٗٝا يٝطت
بايطسٚزٚ ٠اضش ١يد ٣املٛظفنيٚ ،املتطٛعنيٚ ،أعطا ٤زتًظ اإلدازٚ ، ٠املاضتنيَٚ .ع
نٌ ٖرا جيب عً ٢قٝادات ايكطاع غري ايسع ٞإٔ ال ٜطتطًُٛا هلر ٙايعٛا٥ل ،ألٕ ايعا٥د
عً ٢املٓعُ ١ضٝه ٕٛنبرياً ددا .إٕ ايكطاع غري ايسعٜ ٞتشسى بك ٠ٛاملٓتُني إي٘ٝ
ٚايتصاَِٗ بسضاي ١املٓعُات  ٚحتكٝل األثس االدتُاع ٞيف اجملتُعٖٚ .را ٜعين إٔ املٛظفني
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ٚاملتطٛعني ٚأعطا ٤زتًظ اإلدازٚ ٠املاضتني يد ِٜٗاالضتعداد يتكبٌ أَ ٟكرتح َُٗا نإ
صعباً طاملا أْ٘ ٜطِٗ يف حتكٝل ايسضايٚ ١تعُٝل األثس .بٓا ٤ايكدزات يًُٓعُات دٗد يف
غا ١ٜاألُٖ ،١ٝألْ٘ ضٝشدخ ايفسم ٚضٝشكل ايطُٛحٚ .اي ّٛٝاير ٣تع ٞف ٘ٝاملٓعُات ٖرا
ٚتبدأ يف حتدٜد فذ ٠ٛايكدزات يدٜٗاٜٚ ،هجف املاضت ٕٛف ٘ٝدعُِٗ يبٓا ٤ايكدزاتٖٛ ،
اي ّٛٝاير ٟضٓس ٣فٚ ٘ٝاقعاً أفطٌ يًُٓعُات ٚيًُذتُع نهٌ.

اللقاء السنوي احلادي عشر للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية

14

