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ما الغرض الذي نريد من أجله إنشاء هيئة تنسيقية؟
ما الذي يوحدنا؟
من ينبغي أن يكون في الهيئة التنسيقية؟
ما الذي يمكنني توقعه من عضويتي في المنظمة؟
ما الذي يمكنني توقعه من المنظمات األخرى؟ ما المتوقع أن
ُتسهم به منظمتي؟
ما هي قيمنا المشتركة؟ ما هي معاييرنا السلوكية المتفق عليها؟
كيف سيتم اتخاذ القرارات؟
هل ينبغي أن يكون لدينا أمانة؟
كيف سيتسنى لنا توفير الموارد للهيئة التنسيقية ولماذا؟
ً
سويا بوصفنا هيئة تنسيقية؟
ما الذي سنفعله
الوثائق التأسيسية للهيئات التنسيقية

 5الملخص والخاتمة
أ الملحق أ
ُ
المقابالت التي أجريت من أجل إعداد هذا التقرير

ملخص
تنفيذي
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إن إنشــاء هيئــة تنســيقية وطنيــة أو منظمــة جامعــة تشــرف عــى
المنظمــات غيــر الربحيــة ليــس بالمهمــة اليســيرة ،إذ إنهــا تنطــوي عىل
ّ
المنظمــات المختلفــة التــي قــد يجمــع بينهــا
التقريــب بيــن العديــد مــن
ظاهريـ ًـا القليــل مــن القواســم المشــتركة أو قــد يكون بينهــا تنافس.
األمــر الــذي يتطلــب اتفــاق األعضــاء عــى أهدافهــم المشــتركة وبنــاء
الثقــة فيمــا بينهــم ،وهــي عمليــة تســتغرق وقتـ ًـا طويـ ً
ـا.
ورغــم هــذا ،فــإن إنشــاء هيئــة تنســيقية قــد يعــود بالعديــد مــن
ً
بــدءا مــن منــح األعضــاء فــرص االســتفادة مــن تجــارب
الفوائــد،
ـاء بكســب تأييــد الحكومــة فــي جوانــب معينة
بعضهــم البعــض وانتهـ ً
مثــل تنظيــم عمــل القطــاع.
يســتند هــذا التقريــر إىل نتائــج ومعلومــات مــن جميــع أنحــاء العالــم،
ال ســيما المقابــات التــي ّ
تمــت مــع مديــري الهيئــات التنســيقية
القائمــة ،والمــواد ذات الصلــة التــي تنتجهــا الهيئــات التنســيقية
ً
ـتنادا إىل الخبــرات والتجــارب ،ودليــل مــوارد الروابــط الوطنية
ذاتهــا اسـ
الصــادر عــن مجموعــة الروابط الوطنيــة المتجانســة (Affinity Group
 .)of National Associations (AGNA) Resource Guideوعــى
ّ
موجهــة باألســاس لمؤسســة الملــك خالــد
الرغــم مــن أن المشــورة
ّ
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وممولــة منهــا ،إال أنهــا تنطبــق عــى
أي بلــد وربمــا عــى مناطــق أو قطاعــات محــددة تنظــر فــي إنشــاء
منظمــة جامعــة.
وال يســعى التقريــر إىل تقديــم إجابــات جاهــزة ،بــل إىل صياغــة
األســئلة التــي ينبغــي أن يطرحهــا المشــاركون المحتملــون فــي هيئــة
تنســيقية عــى أنفســهم وفيمــا بينهــم أثنــاء البحــث فــي تأســيس
هيئــة تنســيقية .كمــا أنــه يُ ّ
حــدد المبــادئ األساســية التــي تجعــل
التشــبيك فعــا ً
ال ،بمــا فــي ذلــك:
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الرسائل
الرئيسة
الشــعور بالملكيــة والثقــة واليقيــن :يحتــاج المشــاركون إىل
أن يشــعروا بمســاهمتهم فــي قيــادة المجموعــة بــد ً
ال مــن
أن يكونــوا مجــرد عمــاء لهــا .ويتعيّ ــن عليهــم أن يضعــوا
ثقتهــم فــي زمالئهــم األعضــاء وأن يطمئنــوا إىل الهيئــة
التنســيقية وعملياتهــا.
الوقــت :تجــدر اإلشــارة إىل أن تنميــة هــذا الشــعور بالثقــة
ً
وقتــا.
واليقيــن واالنتمــاء يســتغرق

توزيــع األدوار القياديــة :يجــب أن يضطلــع مختلــف األعضاء
ً
نظــرا ألن الهيــكل التنظيمــي غيــر
بــأدوار قياديــة مختلفــة
هرمــي.

الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة فــي عملية صنــع القرار:
يتخــذ هــذا أشــكا ً
قــد ّ
ال مختلفــة فــي مراحــل مختلفــة .ففــي
المراحــل األوىل مــن تأســيس الهيئــة التنســيقية ،قــد يلــزم
الوصــول إىل إجمــاع فــي اآلراء بيــن جميــع األعضــاء ،ومــع
تنامــي الثقــة ،قــد يكــون بوســع مجلــس اإلدارة و/أو األمانة
اتخــاذ المزيــد مــن القــرارات طالمــا تــم ذلــك بشــفافية.

الهــدف المشــترك :يتعيــن عــى األعضــاء التحــاور للوصــول
إىل فهــم مشــترك لســبب اجتماعهــم معـ ًـا .وفــي البداية ،قد
ّ
وتجســد الحــد األدنى المشــترك.
تكــون األهــداف بســيطة
ً
لزامــا عــى أي هيئــة تنســيقية وضــع
الحــدود :ســيكون
الشــروط التــي تحــدد المؤسســات التــي يمكــن أن تنضــم
لهــا والمؤسســات التــي ال يمكــن أن تنضــم لهــا .وقــد
يشــمل ذلــك الهيئــات الحكوميــة أو المنظمــات التجاريــة أو
ً
ـدودا للمصلحــة العامــة.
المنظمــات التــي تحمــل تعريفـ ًـا محـ

ال توجــد صيغــة واحــدة إلنشــاء
هيئــة تنســيقية ،ويتعيّ ــن
عــى األعضــاء المحتمليــن
وضــع الهيــكل المناســب لهــم
ً
وفقــا
واإلطــار الــذي يعملــون
لــه.

ورُ غــم هــذا ،تتمتــع الهيئــات
التنســيقية فــي العديــد مــن
الــدول بســمات مشــتركة وقــد
ّ
مــرت بمراحــل مماثلــة خــال
تأسيســها وإدارتهــا.
يمكــن اســتخدام األســئلة
التــي تطرحهــا المنظمــات
ِّ
المؤسســة للهيئــة
األعضــاء
عــى نفســها وفيمــا بينهــا،
ّ
موضــح فــي هــذا
كمــا هــو
التقريــر ،كأســاس لسلســلة
مــن الوثائــق التأسيســية.
ّ
تطــور الهيئــة وتعزيــز
مــع
الثقــة المتبادلــة بيــن األعضــاء
الهيئــة
وبيــن
وبينهــم
التنســيقية ،ســيتعين إعــادة
النظــر فــي هياكلهــا التنظيميــة
وعمليــة صنــع القــرار بهــا.
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1
مقدمة
ّ
قــررت مؤسســة الملــك خالــد عــام 2012م بحــث إمكانيــة
إنشــاء هيئــة تنســيقية للمنظمــات غيــر الربحيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وعــى إثــر ذلــك تعاقــدت
مــع المركــز الدولــي للتدريــب والبحــوث للمنظمــات غيــر
الحكوميــة ( )INTRACلدعــم هــذه العمليــة ،بمــا فــي ذلــك
اســتعراض الــدروس المســتفادة مــن الــدول التــي توجــد
ّ
ويلخــص هــذا التقريــر تلــك
فيهــا هيئــات تنســيقية بالفعــل.
الــدروس.
يســتند التقريــر إىل المــواد ذات الصلــة بالهيئــات التنســيقية
والتــي ُت ّ
بنــاء عــى تجاربهــا
عدهــا هــذه الهيئــات بنفســها
ً
ُ
ً
الخاصــة ،واســتنادا لمجموعــة مــن المقابــات التــي أجريــت
مــع مســؤولي الهيئــات التنســيقية حديثــة التأســيس
ّ
(يوضــح الملحــق (أ) األشــخاص الذيــن تــم إجــراء المقابــات
معهــم) .وتجــدر اإلشــارة إىل أننــي (كاتــب التقريــر) لــدي
خبــرة عمليــة  ،ومجموعــة مــن الخبــرات االستشــارية مــن
خــال العمــل مــع هيئــات تنســيقية وغيرهــا مــن شــبكات
وتحالفــات واتحــادات المجتمــع المدنــي ،والتــي ســأوظفها
فــي كتابــة هــذا التقريــر.
كنــت قــد عزمــت فــي البدايــة عــى زيــارة المملكــة العربيــة
الســعودية قبــل أن أبــدأ فــي العمــل عــى هــذا التقريــر،
ألتمكــن مــن كتابتــه فــي ضــوء واقــع بيئــة عمــل المنظمــات
غيــر الربحيــة بالمملكــة ،بمــا فــي ذلــك معرفــة التوقعــات
التــي تلبــي احتياجــات واقعهــم المحلــي .وألســباب ال عالقــة
لهــا بالمشــروع ،لــم أتمكــن مــن القيــام بهــذه الزيــارة .لذلــك،
ً
ســياقا للــدروس المســتفادة
لــم يحــاول التقريــر أن يضــع
مــن الجهــات األخــرى ال ســيما المنظمــات غيــر الربحيــة فــي

المملكــة .وال يمثــل هــذا التقريــر إال نقطــة بدايــة للعمــل مــع
تلــك المنظمــات غيــر الربحيــة.
كمــا يتضــح مــن تجــارب اآلخريــن ،وحســبما ورد فــي
هــذا التقريــر ،فــإن المناقشــات التــي تــدور بيــن األعضــاء
ّ
المقومــات األساســية لنجــاح
المحتمليــن هــي مــن بيــن
تأســيس هيئــة تنســيقية ،حيــث يجــب أن يكــون أســاس
الهيئــة التنســيقية مــن الداخــل وأن يســتند إىل التجــارب
المكتســبة واالحتياجــات .لذلــك يهــدف هــذا التقريــر إىل
توجيــه أنــواع األســئلة التــي ينبغــي أن يُ حــاول األعضــاء
المحتملــون اإلجابــة عليهــا ،بــد ً
ال مــن تقديــم نمــاذج عمليــة
يمكــن تطبيقهــا مباشــرة عــى وضــع المنظمــات غيــر الربحية
بالمملكــة العربيــة الســعودية دون مراعــاة الواقــع المحلــي.
ّ
يوضــح القســم األول مــن هــذا التقريــر المــواد المتاحــة التــي
يمكــن أن تســتفيد منهــا مؤسســة الملــك خالــد والمنظمــات
غيــر الربحيــة الســعودية اســتفادة مباشــرة .وال يحــاول
التقريــر تكــرار مضمــون هــذه المــواد .لــذا يُ رجــى الرجــوع إىل
المصــادر األصليــة.
يعتمــد القســم الثانــي عــى هــذه المــواد والمقابــات
والتجــارب األخــرى لتحديــد المبــادئ األساســية المهمــة فــي
أي شــبكة فعالــة ،مــع بحــث قيمتهــا وأســباب أهميتهــا،
وتحديــد بعــض التجــارب التــي توضــح ســبل تطبيقهــا.
يشــير القســم الثالــث إىل األســئلة األساســية التــي ينبغــي
طرحهــا أثنــاء عمليــة استكشــاف أو تأســيس هيئــة
تنســيقية ،كمــا يتطـ ّـرق إىل مجموعــة مــن المــواد األساســية
التــي قــد تنشــأ عــن هــذه األســئلة بهــدف وضــع الوثائــق
التأسيســية للهيئــة التنســيقية.
َ
موجز النقاط الرئيسة للتقرير.
يُ لخص القسم الختامي
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2
دليل موارد
الجمعيات الوطنية
الصادر عن AGNA
العديــد مــن الــدول لديهــا شــكل مــا مــن أشــكال
الهيئــة التنســيقية التــي تجمــع بيــن مجموعــة
واســعة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،أو
المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح ،أو المنظمــات غيــر
ّ
المنظمــات ،التــي
الحكوميــة .ومــع ذلــك ،فــإن لهــذه
أنشــئت ألســباب مختلفــة فــي بيئــات مختلفــة ذات
احتياجــات وأولويــات متباينــة فــي المجتمــع المدنــي،
ســمات مشــتركة كثيــرة وتمــر بعمليــات مماثلــة فــي
تأسيســها وإدارتهــا المســتمرة.
اجتمعــت العديــد مــن هــذه الهيئــات التنســيقية تحت
مظلــة «التحالــف العالمــي لمشــاركة المواطنيــن
( »)CIVICUSلتأســيس «مجموعــة الروابــط
الوطنيــة المتجانســةAffinity Group of National
 .»Associationsوفــي الوقــت الحالــي ،تضــم
 AGNAأعضــاء مــن  60دولــة .وبيــن عامــي 2006
و ،2008سـ ّ
ـخروا مواردهــم التعليميــة إلعــداد دليــل
مــوارد الجمعيــات الوطنيــة ،وكان الهــدف ُ
المعلــن
هــو «تمكيــن مجلــس إدارة وموظفــي الجمعيــات
الوطنيــة القائمــة مــن إدارة منظماتهــم عــى نحــو
أكثــر فعاليــة ،باإلضافــة إىل توجيــه قــادة المجتمــع
المدنــي فــي الــدول التــي ال توجــد فيهــا جمعيــات
ّ
والمنظمــات غيــر
وطنيــة للمنظمــات غيــر الربحيــة
الحكوميــة .كتبــت شــبكة  AGNAالدليــل بهــدف
ّ
ّ
وتجنــب البــدء مــن الصفــر،
التعلــم،
«خفــض منحنــى
وتعزيــز الروابــط الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم».
ّ
يعــد دليــل المــوارد أحــد األدلــة المفيــدة للغايــة
للذيــن يســعون إىل تأســيس جمعيــات وطنيــة أو

هيئــات تنســيقية .والجديــرُ بالذكــر أن هــذا التقريــر ال يســعى
إىل تكــرار مجــاالت المشــورة والتوجيــه الســليم ،بــل يســعى
إىل اســتكمال هــذه المجــاالت مــن خــال وضــع بعــض
بشــدة أن يقــوم ّ
ّ
قــراء هــذا التقريــر بتنزيــل
األطــر .ننصــح
دليــل المــوارد واالســتعانة بــه إىل جانــب هــذا التقريــر .يمكــن
تنزيــل هــذا الدليــل عبــر الرابــط:
http://www.scribd.com/doc/52310193/Resource-Guide-forNational- .Associations-How-to-establish-a-national-association

يركــز دليــل المــوارد بصفــة خاصــة عــى شــكل وهيــكل
ّ
ّ
متعلقــة
محــددات لمناهــج
الهيئــات التنســيقية .وثمــة
بالشــكل المؤسســي ،ومعاييــر وتشــكيل العضويــة،
وخدمــات األعضــاء ،والرؤيــة والتخطيــط واالســتراتيجية،
وتدبيــر المــوارد ،والعالقــات مــع الحكومــة ،إلــخ.
فــي أي حالــة وطنيــة ،يعتمــد كل مجــال مــن هــذه المجــاالت
عــى طبيعــة العالقــات الديناميكيــة بيــن األعضــاء
واألعضــاء المحتمليــن ،وعــى نطــاق المنظمــات األعضــاء أو
ـدم بقيــة هــذا التقريــر أطـ ً
قــد تصبــح أعضــاء .ولذلــك ،تقـ ّ
ـرا
لفهــم كيفيــة اكتشــاف الهيــاكل ،بالنظــر إىل اإلطــار الخــاص
ّ
يمكــن أي
للمنظمــات غيــر الربحيــة فــي بلــد مــا ،األمــر الــذي
هيئــة تنســيقية مــن االســتقرار واالزدهــار.
 .1اإلفصاح الكامل :يجري تنقيح وتحديث دليل موارد مجموعة الروابط الوطنية
المتجانسة وقت كتابة الدليل ،وقد تعاقدت معي منظمة التحالف العالمي
لمشاركة المواطنين ()CIVICUSللقيام ببعض من هذا العمل ،الذي سيستند
ً
جزئيا عىل هذه الورقة.
ً
ّ
متاحا عىل
المنقح ،وسيكون
 .2قد تحتاج إىل رابط  URLجديد للوصول إىل الدليل
www.civicus.org/10-what-we-do/agna
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3
المبادئ األساسية
إلدارة الهيئة
التنسيقية بفعالية
3.1

نموذج لفهم آليات الشبكات
أعــدت هــذه الورقــة البحثيــة عــى أســاس أن الهيئــة
التنســيقية مشــروع مشــترك .فالمشــاركون فيــه
«يمتلكــون» الهيئــة التنســيقية بصــورة جماعيــة،
ولــدى كل منهــم شــعور بالمســؤولية تجــاه نجاحــه
أو يعمــل عــى تنميــة هــذا الشــعور.
يختلــف هــذا عــن أي منظمــة خدميــة تملكهــا
وتديرهــا هيئــة واحــدة ،رغــم تأسيســها لتعــود
بالنفــع عــى جميــع المشــاركين .ومــن الممكــن
أن تقــوم مؤسســة الملــك خالــد بإنشــاء منظمــة
تقــدم الكثيــر مــن المزايــا للمنظمــات غيــر الربحيــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتوفــر عــى
ســبيل المثــال التدريــب أو التواصــل مــع الهيئــات
الحكوميــة ،عــن طريــق إدارة هــذه المنظمــة
نفســها .لكــن تــؤول ملكيــة أي هيئــة تنســيقية
حقيقيــة ألعضائهــا ويشــتركون فــي إدارتهــا أو
تشــغيلها ،كمــا هــو الحــال فــي .AGNA
يتطلــب هــذا إيــاء اهتمــام خــاص بآليــات العالقــة
بيــن االعضــاء وبيــن كل عضــو والهيئــة .إن النجــاح
فــي تطويــر هيئــة أو شــبكة تنســيقية يتطلــب مــن
األعضــاء المؤسســين االبتعــاد عــن التسلســل
الهرمــي والتركيــز عــى العمــل بطــرق تعـ ّـزز وتدعــم
الشــعور بالملكيــة والمســؤولية الجماعيــة.
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يلــزم إيــاء االهتمــام بتأســيس أي هيئــة تنســيقية
ّ
فعالــة وناجحــة أو أي شــبكة أو تحالــف .ويتمثــل الجــزء
الســهل مــن هــذه العمليــة فــي إعــداد الوثائــق التــي
ّ
وتتعلــق الجوانــب
توجــه المنظمــة ووضــع القواعــد؛
األكثــر تعقيـ ً
ـدا بالعالقــات بيــن المنظمــات داخل الشــبكة
ومســتويات االلتــزام والجهــود التــي يبذلهــا أعضاؤهــا
لدعــم واســتدامة تنميتهــا ،وتســتغرق هــذه الجوانــب
ً
وقتــا لتطويرهــا ،وهنــاك بعــض المبــادئ والعوامــل
األساســية التــي يجــب أن يأخذهــا قادتهــا فــي االعتبــار
فــي جميــع مراحــل العمليــة.
ويهــدف النمــوذج أدنــاه إىل تحديــد العناصــر الرئيســة
التــي تســهم فــي نجــاح الشــبكة وتوضيــح الطــرق التــي
تعتمــد عليهــا.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن كل عنصــر مــن العناصــر الــواردة
ّ
المخطــط أدنــاه يمكــن أن يســهم أو يعيــق تنميــة
فــي
الهيئــة التنســيقية .وفــي حالــة اندمــاج تلــك العناصــر في
تناغــم ،فإنهــا تســاعد في تشــكيل حلقــة مثمــرة للتنمية،
األمــر الــذي يــؤدي إىل وجــود عالقــات عمــل أكثــر عمقـ ًـا
وإنتاجيــة .وفــي حالــة عــدم عمــل عنصــر أو أكثــر مــن تلــك
العناصــر ،فيمكــن أن تــؤدي هــذه الحلقــة المفرغــة إىل
تضــارب وعــدم فعاليــة وأن تــؤدي فــي أســوأ األحــوال إىل
حــل الهيئــة التنســيقية فــي نهايــة المطــاف.

زيادة
الفعالية والتأثير

توثيق التعاون

ترسيخ
االستراتيجية
المشتركة

التأسيس

تعزيز الثقة المتبادلة
بين األعضاء وبينهم
وبين الهيئة التنسيقية

ترسيخ جدول
األعمال المشترك

وضع مسؤوليات
واضحة وشفافة
التخاذ القرارات
واإلجراءات

ترسيخ
أساس التناغم

زيادة العالقات الخاصة
المتكافئة بين األعضاء

اإلرتقاء بفهم
بيئة التشغيل
واألولويات
«لدى كل منهما

وضع قيم وقواعد
سلوك مشتركة

تبادل المهارات
واألساليب
والممارسات الجيدة

إعداد قنوات
ومسؤوليات واضحة
للتواصل

الشكل :1
عناصر الحلقة اإليجابية
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المرور بمراحل الحلقة المثمرة:

كونكورد

كونكــورد هــو اتحــاد المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال التنميــة لصالــح
االتحــاد األوروبــي ،وأعضــاء هــذا االتحــاد هــم أنفســهم عبــارة عــن شــبكات :هيئــات وطنيــة
جامعــة؛ وتجمعــات أوروبيــة تضــم عــى ســبيل المثــال :منظمــات دينيــة؛ ومنظمــات «األســرة»
مثــل منظمــة أوكســفام الدوليــة.
فــي بدايــة اتحــاد كونكــورد ،كانــت هنــاك حالــة مــن انعــدام الثقــة بيــن الهيئــات الوطنيــة الجامعــة
ّ
والتجمعــات األوروبيــة و»األســر» مــن ناحيــة أخــرى .لذلــك تــم وضــع هيــكل صنــع
مــن ناحيــة
القــرار والــذي عمــل عــى ضمــان تمثيــل جميــع أنــواع المنظمــات فــي المجلــس .كمــا كان مجلــس
اإلدارة والموظفــون حريصــون عــى التشــاور دائمـ ًـا مــع جميــع األعضــاء ،حتى فــي األمــور الفرعية.
وهــذا أمــر مهــم لضمــان عــدم اســتبعاد أي مجموعــة مــن األعضــاء.
وبعــد أربــع ســنوات مــن العمــل ،عكــف األعضــاء عــى التعــاون الوثيــق مــع بعضهــم البعــض فــي
عــدد مــن البرامــج الهامــة .واشــتكى العديــد منهــم فــي إحــدى المراجعــات االســتراتيجية مــن:
«قضــاء وقــت طويــل فــي التشــاور بشــأن جميــع األمــور وعــدم ّ
توفــر وقــت للعمــل الجماعــي،
وهــو الغــرض الــذي جــرى التأســيس ألجلــه».
أظهــر التحقيــق أن تجربــة األعضــاء فــي العمــل الجماعــي ،بعــد فتــرة مــن تدنــي مســتويات الثقــة
فــي البدايــة ،كانــت ُتشــير إىل زيــادة الثقــة فــي بعضهــم البعــض .ولذلــك ،فــإن نظــام صنــع القــرار،
الــذي ُوضــع للتعامــل مــع انخفــاض مســتويات الثقــة ،لــم يعــد مناسـ ً
ـبا.
ً
وفقــا لذلــك؛ واتفــق األعضــاء عــى أنــه ينبغــي
وقــد تمــت مراجعــة عمليــة صنــع القــرار
ً
استشــارتهم فــي المســائل الرئيســة المتعلقــة بالسياســات ،نظــرا ألنهــم يثقــون فــي اتخــاذ
المجلــس ومجموعــات العمــل القــرارات الصائبــة نيابــة عنهــم.
جديـ ٌـر بالذكــر أن كونكــورد قــد تحـ ّ
ـول إىل اتحــاد عالــي األداء لديــه ممثليــن فــي االتحــاد األوروبــي
يناقشــون مجموعــة مــن القضايــا السياســية.

الدرس المستفاد

ّ
تمــر فيهــا الشــبكة
كل مــرة
يتعيّ ــن مراجعــة كل عنصــر فــي الحلقــة المثمــرة بانتظــام .ففــي ّ
بحلقــة مثمــرة ،فإنهــا تعمــل بمســتوى أكبــر مــن الثقــة واليقيــن لتكــون شــبكة ّ
فعالــة .ويمكــن أن
تصبــح االســتراتيجيات أكثــر طموحـ ًـا ،وأن ترتكــز عمليــة صنــع القــرار عــى الثقــة .وفي حالــة اتحاد
ّ
المصمــم فــي المراحــل األوىل
كونكــورد ،لــم يعــد مــن المناســب االعتمــاد عــى نظــام صنــع القــرار
للتعامــل مــع تدنــي مســتويات الثقــة .كمــا أن هــذا النظــام كان يُ عيــق اســتراتيجية كونكــورد،
األمــر الــذي أصــاب األعضــاء باإلحبــاط.
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3.2

أهمية الوقت
مــع بدايــة المراحــل األوىل لتأســيس الهيئــة التنســيقية
وحتــى المناقشــات األوىل بخصــوص تأسيســها المحتمل،
يشــرع المشــاركون فــي المــرور بمراحــل الحلقــة المثمــرة.
ً
مؤقتــا فــي
قــد يبــدو تطويــر عناصــر الحلقــة المثمــرة
البدايــة ،إال أنــه فــي كل مــرة ُتســفر فيهــا مناقشــات
التأســيس والهيئــة التنســيقية الجديــدة بعــد ذلــك عــن
تحقيــق بعــض التقــدم ،يــزداد رســوخ كل عنصــر بعــض
الشــيء .ويتيــح ذلــك للهيئــة التنســيقية االرتقــاء إىل
ً
رســوخا وإنتاجيــة.
مســتوى أكثــر
ً
ّ
ً
ً
ً
تســتغرق هــذه العمليــة وقتــا وتطلــب صبــرا كبيــرا .قــد
تبــدو البدايــات البطيئــة محبطــة ،إال أنهــا أساســية ومهمة
ّ
والحــد مــن المخــاوف؛
لبنــاء العالقــات وتعزيــز الثقــة؛
والتفــاوض عــى هــدف مشــترك .وتحتــاج المنظمــات
التــي ربمــا لــم تكــن عــى درايــة ببعضهــا البعــض أو التــي
كانــت ترتــاب مــن بعضهــا البعــض إىل فتــرة ووقــت كبيــر
للبحــث عــن قواســم مشــتركة وإقنــاع نفســها بمزايــا
العمــل الجماعــي.
ُ
ّ
أكــدت عــدة جمعيــات وطنيــة ،أجريــت معهــا مقابــات
فيمــا يخـ ّ
ـص هــذا التقرير ،أن عملية تأسيســها اســتغرقت
ً
ّ
وقتــا أطــول بكثيــر مــن المتوقــع :ســنتان فــي نيجيريــا،
وأكثــر مــن ســنتين فــي صربيــا .أمــا فــي البلــدان الخارجــة
مــن الصراعــات الوطنيــة ،فقــد كانــت عمليــة التأســيس
شــديدة الصعوبــةّ .
وأكــد جميــع الذيــن ُأجريــت معهــم
المقابــات عــى أهميــة إتاحــة الوقــت الكافــي للعمليــة؛
ويمكــن للجميــع االستشــهاد بالنجــاح المبكــر الذي أســهم
فــي إحــراز تقــدم فــي نهايــة المطــاف.

«ال يمكنــك إنشــاء اتحــاد بالقــوة .فعندمــا
شــرعنا فــي هذا األمر للمــرة األوىلّ ،
تعرضنا
لوابــل مــن االنتقــادات« :مــن أنتــم لكــي
تقومــوا بهــذا األمــر؟ مــن أذن لكــم القيــام
بذلــك؟» لذلــك أقدمنــا عــى االنســحاب
مــن العمليــة برمتهــا .لكــن بعــد مــرور عــام،
بــدأ النــاس فــي القــدوم إلينــا ،يســألوننا
عــن الســبب الــذي جعلنــا ال نبــدأ فــي نهايــة
المطــاف .تحتاجــون إىل مجموعــة كبيــرة
مــن المنظمــات الراغبــة فــي أن تســهم فــي
هــذا األمــر .للشــروع فــي هــذه المهمــة،
دائمـ ًـا مــا يتطلــب األمــر تأســيس منظمــة
واحــدة ومجموعــة أساســية ملتزمــة»
دوبرافكا فيالت
اتحاد المنظمات غير الحكومية في صربيا
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3.3

الملكية والثقة والطمأنينة
ّ
يتوقــف مســتقبل أي هيئــة تنســيقية عــى أعضــاء هــذه
الهيئــة  -وعــى المنظمــات التــي يتــم التشــاور معهــا
حتــى فــي المراحــل المبكــرة  -الذيــن يعملــون عــى تنميــة
الشــعور بالملكيــة لــدى المؤسســة بأســرها .ورُ غــم أنــه
البــد أن تأتــي مبــادرة تأســيس هيئــة تنســيقية مــن
مــكان مــا ،وكثيـ ً
ـرا مــا تأتــي مــن منظمــة واحــدة ،إال أنــه
مــن المهــم فــي مرحلــة مبكــرة أن يتــم إشــراك اآلخريــن
فــي صياغــة األفــكار وإيجــاد القواســم المشــتركة
واالتفاقيــات .وتضــم الهيئــة التنســيقية الناجحــة
ّ
المتكلــم نحــن» وليــس
ـاء يتحدثــون عنهــا «بضميــر
أعضـ ً
«بضميــر الغائــب هــم».
وأفضــل ســبيل لتحقيــق ذلــك هــو إشــراك أكبــر عــدد
ممكــن مــن المنظمــات فــي االجتماعــات التشــاورية
المبكــرة ،ثــم إســناد أكبــر قــدر ممكــن مــن المســؤولية
عــن المراحــل التاليــة مــن التقــدم ُ
المحــرز .قــد يكــون مــن
ً
قدمــا تأســيس فــرق عاملــة مكلفــة
المفيــد للمضــي
بمهــام محــددة أو تفويــض المســؤولية إىل منظمــات
فرديــة لصياغــة العناصــر األساســية لإلجــراءات القادمــة.
ويمكــن أن تقــوم مجموعــة توجيهيــة ،تــم إنشــائها فــي
االجتمــاع األول ،بمســاعدة المنظمــة مطلقــة المبــادرة
فــي تعزيــز الرســالة التــي تفيــد بــأن المبــادرة ليســت
مبــادرة منهــا وحدهــا .وهــذا األمــر مفيــد بوجــه خــاص
إذا كانــت المجموعــة التوجيهيــة تضــم مشــاركين
ينتمــون إىل عــدد مــن مختلــف أنــواع المنظمــات:
الدينيــة والعلمانيــة ،والكبيــرة والصغيــرة ،إلــخ .الــدرس
المســتفاد مــن صربيــا« :تحتاجــون إىل مجموعــة كبيــرة
مــن المنظمــات الراغبــة فــي المشــاركة .للشــروع فــي
هــذه المهمــة ،دائمـ ًـا مــا يتطلــب األمــر تأســيس منظمــة
واحــدة ومجموعــة أساســية ملتزمــة».
ً
وفــي إســتونيا ،اســتغرق بنــاء الثقــة وقتــا ،وتــم تعزيــز
هــذه الثقــة مــن خــال العمــل الجماعــي .وكمــا أفــاد أرمو
كوبــار فــي شــبكة المنظمــات غيــر الربحيــة اإلســتونية:
ـاء عىل الحاجــة .ويتعيّ ن
البــد أن يأتــي ذلــك مــن الداخل ،بنـ ً
عليهــم أن يقومــوا بذلــك بأنفســهم ،وأن يســتند ذلــك
ً
مهمــا .فلــكل دولــة احتياجــات مختلفــة،
إىل مــا يرونــه
حتــى عندمــا تكــون متشــابهة مــن الناحيــة التاريخيــة
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والثقافيــة[ .وفــي إســتونيا] ،ثمــة تقليــد جيّ ــد ّ
متبــع فــي
العمــل الجماعــي وهــو تعزيــز الثقــة .وبطبيعــة الحــال ،هناك
أيضـ ًـا اختــاف فــي القيــم وخالفــات فــي الــرؤى ،إال أن هــذه
ّ
التعدديــة! لكــن نعــم ،فــي الوقــت الحالــي هــم يــؤدون
هــي
ً
وظيفتهــم بشــكل جيّ ــد ســويا  ...مســألة الثقــة هــي مســألة
هامــة والســبب وراء عــدم نجاحهــا فــي [بلــد آخــر] هــو عــدم
القــدرة عــى تجــاوز حقيقــة أنهــم يتنافســون فيمــا بينهــم
فــي مقابــل المــال وجــذب االنتبــاه».
قــد يبــدأ المشــاركون بمســتويات منخفضــة مــن الثقــة فــي
بعضهــم البعــض .ومــن المهــم معالجــة هــذا األمــر ،ربمــا
بشــكل غيــر مباشــر ،مــن خــال إتاحــة فــرص كثيــرة أمــام
مختلــف المشــاركين ،الذيــن قــد يكــون لديهــم توجهــات
أيديولوجيــة مختلفــة ،الستكشــاف القواســم المشــتركة
فيمــا يقومــون بــه واســتخدام ذلــك كنقطــة انطــاق لوضــع
بعــض القيــم أو المعاييــر أو األنشــطة التــي تقــوم بهــا الهيئة
التنســيقية.
إن التركيــز عــى النقــاط المشــتركة وطريقــة التفــاوض عــى
االختالفــات هــو أمــر أساســي فــي إيجــاد مجــال االهتمــام
لــدى الهيئــة التنســيقية ،كمــا أن هــذا سيســاعد عــى إرســاء
الثقــة بيــن األعضــاء بمــرور الوقــت .وهــذا سيســاعد بــدوره
ّ
المرجح
فــي بنــاء الثقــة فــي الهيئــة التنســيقية نفســها .ومــن
أن تبــدأ المنظمــات بتوقعــات منخفضــة وربمــا بشــيء مــن
الريبــة فــي قيمــة الهيئــة التنســيقية أو إمكاناتهــا .وفــي هذا
الســياق ،فــإن تخصيــص الوقــت الستكشــاف االحتياجــات
واألولويــات المشــتركة أو المتنوعــة للمشــاركين سيســاعد
فــي بنــاء الثقــة فــي قيمــة العمليــة وســيقنع المشــاركين
بــأن اســتثمار المزيــد مــن الوقــت يمكــن أن يؤتــي ثمــاره.
ً
وعــودا عظيمــة
ولمواجهــة التشــكيك ،قــد يعطــي القــادة
خاصــة بالهيئــة التنســيقية ،ويتمثــل الخطــر هنــا فــي وضــع
المشــاركين توقعــات عاليــة غيــر واقعيــة لمــا يمكــن أن
تحققــه الهيئــة التنســيقية ،وهــو مــا يمكــن أن يكــون
مخيبـ ًـا لآلمــال عندمــا تســير األمــور ببــطء وفقـ ًـا للمعطيــات
عــى أرض الواقــع .لــذا فــإن تحديــد األهــداف التــي يمكــن
ّ
يشــكل أهميــة بالغــة فــي بنــاء الثقــة (انظــر
تحقيقهــا
«المكاســب الســريعة» أدنــاه) إىل جانــب ّ
تبنــي رؤيــة ثاقبــة
طويلــة األجــل.

ومــع االهتمــام بالعناصــر األخــرى الــواردة أدنــاه ،ســيزيد
بمــرور الوقــت شــعور المنظمــات بملكيــة الهيئــة
التنســيقية ،كمــا ســتزيد مســتويات ثقــة المنظمــات فــي
بعضهــا البعــض وفــي إمكانيــات الهيئــة .وهــذه أحــد
الســمات الدائمــة فــي الهيئــات التنســيقية والشــبكات:
ّ
المتطــورة للغايــة ال تــزال بحاجــة إىل
فحتــى الشــبكات
أن تولــي اهتمامـ ًـا بمســاعدة األعضــاء فــي بنــاء ثقتهــم
ّ
تشــجع عــى المشــاركة
والحفــاظ عــى األنظمــة التــي
والملكيــة.

3.4

توزيع المهام القيادية
مــن المبــادئ األساســية ألي هيئــة أو شــبكة تنســيقية
وأحــد الوســائل الرئيســة التــي تختلــف بهــا عــن
المنظمــات الهرميــة التــي اعتــاد عليهــا أغلــب النــاس هــو
عــدم تمركــز المهــام القياديــة فــي مــكان واحــد .وتكمــن
ّ
الفعالــة فــي اضطــاع مختلــف
قــوة وإمكانــات الشــبكة
األعضــاء بمختلــف المهــام القياديــة .ففــي الوقــت الــذي
يمكــن أن يتــوىل فيــه رئيــس أمانــة مســؤولية تنســيق
الهيئــة بكاملهــا ،رغــم وجــود رئيــس ومجلــس إدارة
أو هيئــة إداريــة أخــرى ،فســوف يضطلــع العديــد مــن
األعضــاء اآلخريــن بمهــام قياديــة فــي أعمــال الهيئــة
التنســيقية مــن خــال رئاســة مجموعــات العمــل ،وفــرق
العمــل ،واألنشــطة التــي ترغــب مجموعــات فرعيــة مــن
األعضــاء فــي تنفيذهــا مــع بعضهــم البعــض ،إىل آخــر
ذلــك.
يســهم تشــجيع توزيــع المهــام القياديــة فــي شــعور
األعضــاء بملكيــة الهيئــة التنســيقية واالنتمــاء إليهــا،
األمــر الــذي يُ عـ ّـزز بــدوره مــن التزامهــم باســتثمار الوقــت
فــي نجاحهــا .وعــى الرغــم مــن صعوبــة طريقــة العمــل
هــذه؛ إال أن األعضــاء يلتزمــون ألنهــم يرغبــون فــي ذلــك،
وليــس ألنــه يجــب عليهــم القيــام بذلــك ،ومــن ثـ ّ
ـم ،فــإن
الدافــع وراء ذلــك هــو التحفيــز والدعــم والتشــجيع.
ّ
المرجــح أن يفشــل األعضــاء الذيــن يشــعرون
ومــن

بأنهــم مرغميــن فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة التنســيقية
ً
بعيــدا عنهــا.
أو ينحرفــون
يعنــي هــذا أن األشــخاص المســؤولين عــن القيــادة أو
التنســيق هــم عناصــر تمكيــن وتيســير وليســوا مديريــن؛
فهــم يمارســون القيــادة مــن خــال التحفيــز وليــس
الســيطرة .ويعـ ّ
ـد هــذا بالتأكيــد أحــد الــدروس المحوريــة
المســتقاة مــن الهيئــات التنســيقية األخــرى.
عبَّ ــر أرمــو كوبــار بشــبكة المنظمــات غيــر الربحيــة
اإلســتونية عــن هــذا األمــر بقولــه :بمــرور الوقــت ،مــن
األهميــة بمــكان أن ُتثبــت أنــه مــن المفيــد أن تحظــى
بثقــة النــاس فيــك .وبالطبــع ،يتعيّ ــن عليــك أن تكــون
ً
ً
ً
ً
ومهتمــا باآلخريــن ،وأال
ومتواضعــا
لطيفــا
شــخصا
تتلفــظ بعبــارات مــن قبيــل :مــا مــدى أهميتــك ،وهكــذا.
فلــن يرغــب أحــد فــي العمــل معــك وأنت عــى هــذا الحال.
يجــب أن تنظــر لنفســك باعتبــارك شــخص تمــد يــد العــون
ً
رئيســا عليهــم .مــن المهــم أن يكــون
لآلخريــن وليــس
ّ
ٌ
أمــر بالــغ األهميــة .يتعلــق األمــر
هــذا أســلوبك؛ هــذا
ّ
برمتــه بالقيــادة الخدميــة ...فالقيــادة يمكنــك اكتســابها،
وهــي عــى النقيــض مــن الغــرور .ولــن ُت ّ
كلــل بالنجــاح إن
كان األمــر كذلــك .لــذا ،يجــب عليــك العثــور عــى أشــخاص
لطفــاء ُم ِلهميــن لآلخريــن ّ
ويتســمون بالفعاليــة!
أو كمــا أفــاد أحــد أعضــاء اتحــاد كونكــورد فــي مقابلــة
أجريــت معــه في إطــار عمليــة مراجعة أدوار ومســؤوليات
ّ
ّ
«يتعلــق األمــر برمتــه بتحقيــق الســعادة
المنظمــة:
أمانــة
ّ
والتحمــس لذلــك».
فــي تمكيــن اآلخريــن مــن التألــق
ولعــل أحــد تداعيــات هــذا األمــر ،الــذي يشــكل أهميــة
بالغــة لتنميــة الشــعور بالملكيــة بيــن األعضــاء ،هــو
ضــرورة أن يُ نســب لألعضــاء مســؤولية النجاحــات ،بــد ً
ال
مــن دور القائــد ،حيــث يحتــاج األعضــاء أن يســمعوا فــي
كل مــرة ُت ّ
حقــق فيهــا الهيئــة التنســيقية نجاحـ ًـا« :أبليتــم
ـاء حسـ ً
ـنا؛ لقــد قمنــا بذلــك بســب عملنــا الجماعــي».
بـ ً
ّ
يتوقــف مــدى قــدرة الهيئــة التنســيقية عــى توزيــع
كمــا
المهــام القياديــة عــى مســتويات الثقــة بيــن األعضــاء،
وعــى مــدى وضــوح األســاس الــذي وضعتــه الهيئــة
بغيــة الوصــول إىل الوحــدة وتحقيــق األهــداف والغايــات
المنشــودة .فــي المراحــل المبكــرة مــن إنشــاء الهيئــة
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3.5

الشفافية والمساءلة والمشاركة
في عملية صنع القرار

ً
ً
ّ
مختلفــا
فهمــا
يتبنــى األعضــاء
التنســيقية ،عندمــا
مــن بيــن أكثــر األســاليب أهميــة فــي بنــاء الثقــة وتعزيــز
ألهــداف الهيئــة التنســيقية وغاياتهــا ،وعندمــا تكــون
الملكيــة بيــن األعضــاء هــو ضمــان تنفيــذ عمليــة صنــع
مســتويات الثقة بين األعضاء منخفضة نسـ ً
ـبيا ،ســيكون
القــرار عــى النحــو الــذي يــرى األعضــاء أنــه مشــروع،
مــن الصعــب عــى بعــض األعضــاء أن يثقــوا فــي أخــذ
مــع األخــذ فــي االعتبــار وجهــات نظرهــم واحتياجاتهــم
اآلخريــن لزمــام المبــادرة فــي جوانــب معينــة .ومــن ســبل
المختلفــة.
التغلــب عــى هــذا األمــر ضمــان عقــد مشــاورات واســعة
وفــي المراحــل األوىل ،قــد يعنــي ذلــك اتخــاذ جميــع
النطــاق لمناقشــة القــرارات الرئيســية حتــى يتســنى لــكل
القــرارات الهامــة – بمــا فــي ذلــك الخيــارات العمليــة  -فــي
ً
قائــد االســتفادة بشــكل واضــح مــن الوســائل المتفــق
اجتماعــات األعضــاء وبحضورهــم جميعــا .وقــد تكــون
عليهــا للمضــي قدمـ ًـا .ويســاعد هــذا عــى توضيــح اتجــاه
المرحلــة التاليــة هــي أن يتــم انتخــاب (اختيــار) لجنــة
الهيئــة التنســيقية ،وبنــاء التواصــل وإجــراء المناقشــات
توجيهيــة أو مجلــس (مجالــس) إدارة مــن قبــل األعضــاء
بيــن األعضــاء ،والتحــرك عــى مراحــل نحــو وضــع يمكــن
حتــى تكــون لديهــم الثقــة فــي قــرارات تلــك اللجنــة أو
فيــه لألعضــاء أو المجموعــات الفرديــة اتخــاذ إجــراءات
المجلــس ويتــم تشــكيلها بصــورة مثاليــة بمــا يضمــن
ً
ـتنادا إىل الفهــم المشــترك لالتجــاه
دون تشــاور ،ذلــك اسـ
ســماع جميــع األصــوات الهامــة بيــن األعضــاء .ولبنــاء
ـاذه.
ـ
اتخ
ـي
ـ
ف
ـاء
الــذي يرغــب األعضـ
الثقــة ،مــن المهــم أال تكتفــي هــذه اللجنــة أو المجلــس
بنشــر قراراتهــا وحســب ،بــل تقــوم بنشــر
األســباب التــي اســتندت إليهــا فــي اتخــاذ
ً
أيضــا .والبــد أن تعمــل
تلــك القــرارات
توزيع المهام القيادية في العمل:
ً
أيضــا عــى
الئحــة الهيئــة التنســيقية
تمكيــن جميــع األعضــاء لمســاءلة اللجنــة
عــن قراراتهــا وأعمالهــا.
ومــع تنامــي خبــرة الهيئــة التنســيقية،
أوىل القــادة فــي االتحــاد الدولــي لإلعاقــة والتنميــة االهتمــام بوضــع
ســترى اللجنــة التوجيهيــة أنــه مــن
أســاس للتناغــم وبنــاء العالقــات مــع مــرور الوقــت .وخــال هــذه الفتــرة،
الممكــن والضــروري تفويــض المزيــد
اتخــذت لجنــة توجيهيــة منتخبــة قــرارات بالنيابــة عــن أعضــاء االتحــاد
مــن قراراتهــا إىل أمانــة أو منســق أو إىل
ً
دومــا التشــاور معهــم باســتفاضة أو ً
ال .وبالنســبة
ولكــن كان يجــري
مجموعــات مــن األعضــاء ،األمــر الــذي
للقــرارات الكبــرى ،انتظــرت اللجنــة انعقــاد الجمعيــة الســنوية وناقشــت
يمكــن أن يســهم فــي تفعيــل مزيــد مــن
المســائل مــع األعضــاء قبــل التوصــل إىل قــرار جماعــي .وبعــد ســبع أو
المهــام القياديــة التــي نوقشــت أعــاه.
ثمانــي ســنوات ،شــكلت اللجنــة التوجيهيــة بعــض فــرق العمــل وطلبــت
ً
وفقــا لمســتوى
وينبغــي أن يســير هــذا
ّ
وتتحمــل فــرق العمــل فــي الوقــت
مــن األعضــاء اآلخريــن تولــي قيادتهــا؛
ثقــة األعضــاء .كمــا يجــب أن يوضــع هــذا
الحالــي مســؤولية صياغــة المواقــف السياســية لالتحــاد فــي مجموعــة
فــي إطــار المســاءلة ،مــن خــال اللجنــة
واســعة مــن القضايــا المتعلقــة باإلعاقــة .ونظـ ً
ـرا ألن جميــع األعضــاء كان
التوجيهيــة ،أمــام األعضــاء ككل.
لديهــم مــا يكفــي مــن الوقــت للتوصــل إىل فهــم ثاقــب آلراء ووجهــات

االتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية

نظــر اآلخريــن ،فيمكنهــم القيــام بذلــك دون الحاجــة للتشــاور عــى الــدوام.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن األعضــاء اآلخريــن يثقــون فيهــم لتمثيــل االتحــاد
بشــكل مســؤول.
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3.6

أساس الوحدة:
الهدف والغاية المشتركة

مــن العناصــر األساســية فــي المراحــل األوىل مــن تأســيس الهيئــة التنســيقية :تحديــد الســبب الرئيســي الــذي قــد يشــجع
ّ
المرجــح فــي مســتهل األمــر أن تكــون األســباب متباينــة وغيــر
األعضــاء المحتمليــن عــى تأســيس هيئــة تنســيقية .ومــن
مؤكــدة بعــض الشــيء ،ولكنهــا تــدور عــادة حــول الرغبــة فــي تحســين جــودة عمــل القطــاع ،أو توفيــر تمويــل أفضــل أو
أكثــر للقطــاع ،أو االنخــراط فــي حــوار ّ
فعــال مــع الحكومــة .وفــي كل مجــال مــن هــذه المجــاالت توجــد إمكانيــة للمنافســة
ّ
بيــن المشــاركين ،وكذلــك فرصــة للتعــاون ،ولذلــك فــإن فوائــد العمــل التعاونــي تتطلــب اهتمــام خــاص.
وعــادة مــا تشــمل عناصــر أســاس الوحــدة القيــم أو المعتقــدات المشــتركة وجوانــب الهــدف المشــترك .ويرتبــط األخيــر
ّ
تتمخــض عــن
ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا باســتراتيجية وبرنامــج عمــل الهيئــة التنســيقية فــي نهايــة المطــاف (انظــر القســم  .)11-4قــد
المناقشــات واحــدة أو أكثــر مــن االحتمــاالت التاليــة (انظــر أيضـ ًـا القســمين  1-4و:)2-4
ً
ً
جميعا ...
معا كأعضاء في الهيئة التنسيقية ألننا
“نجتمع

االستراتيجية  /البرنامج

نؤمن بقيمة وأهمية المنظمات غير الربحية بالنســبة للمجتمع
في بلدنا”
نعتقد بأن مســاعدة الفقراء و/أو المهمشــين هي واجب من
واجبات مجتمعنا”

نعتقد بأن الديمقراطية المفتوحة تشـ ّ
ـكل أهمية بالغة لبناء
مستقبل بالدنا”
نرغب في تحســين جودة عمل المنظمات غير الربحية في بلدنا”

ّ
التعلــم  /التدريب الخاص بمهارات  /المعارف العاملين
برنامــج
فــي المنظمات غير الربحية

نرغب في تحســين البيئة التمكينية (اإلطار الضريبي ،والترتيبات
التشــريعية ،إىل آخر ذلك) للمنظمات غير الربحية في بالدنا”

ندرس البيئة التمكينية في بلدان أخرى ،والمشــاركة مع
الحكومة فيما يتعلق بالضرائب ،والتشــريعات ،والتسجيل،
والتنظيم

نرغب في المشــاركة مع الحكومة بشــأن السياسات والتخطيط
عــى المدى الطويل لصالح القطاع االجتماعي”

مناقشــة السياســات بين األعضاء؛ وتمثيل وجهات النظر
المشــتركة لإلدارات الحكومية ذات الصلة

نرغب في بناء ســمعة القطاع غير الربحي بين عموم الجمهور”

نشــر أمثلة عن األعمال الرائعة التي تقوم بها المنظمات غير
الربحية

نرغب في وضع معايير البنية واألداء والســلوك التي تســاعد في
التعريــف بالمنظمات غير الربحية الحقيقية”

التشــاور بين األعضاء بخصوص الحد األدنى من المعايير
ووضع إطار عام

ســيكون للمشــاركين فــي البدايــة وجهــات نظــر وأولويــات واحتياجــات مختلفــة؛ وقــد يتطلــب األمــر عقــد عــدة اجتماعــات
للتوصــل إىل تفاهــم جماعــي بخصــوص الحــد األدنــى مــن القواســم المشــتركة التــي يمكــن أن يتفــق عليهــا الجميــع.
ونظـ ً
ـرا ألن خبــرة األعضــاء بطبيعــة االحتمــاالت بســيطة أو منعدمــة فــي هــذه المرحلــة ،فقــد يتــم ذلــك عــى مســتوى
المقومــات األساســية .هــذا أمــر جيــد :فالمجموعــة بحاجــة إىل أن تبــدأ مــن مــكان مــا .ومــن خــال التركيــز عــى القيــام
بشــيء بســيط وتحقيقــه بشــكل جماعــي ،يمكــن النجــاح فــي تطويــر تجربــة عمــل جماعــي وترســيخ األرضيــة المشــتركة
والثقــة وأســاس الوحــدة بمــرور الوقــت .فالصبــر أمـ ٌـر بالــغ األهميــة.
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3.7

قيم وقواعد سلوكية مشتركة
ثمــة نوعــان مــن القيــم الهامــة ألي هيئــة
تنســيقية ناجحــة:

ّ
يتعلــق بالطريقــة التــي ينبغــي أن يعمــل
فيمــا
بهــا المجتمــع والبلــد ،تســاعد القيــم التــي تربــط
األعضــاء عــى اإلســهام فــي وضــع أســاس
الوحــدة وهــدف الهيئــة التنســيقية .قــد يختلــف
األعضــاء اختالفـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي بعــض قيمهــم ،لــذا
مــن المهــم التركيــز عــى القواســم المشــتركة
فــي المراحــل األوىل .فكلمــا زاد العمــل الجماعــي
الــذي يقومــون بــه ،زاد عــدد األعضــاء الذيــن
ســيتمكنون مــن تحديــد قيمهــم المشــتركة؛
ومــن ثــم ،وكمــا هــو الحــال مــع العناصــر األخــرى،
ّ
سيترســخ التفاهــم بشــأن القيــم المشــتركة مــع
مــرور الهيئــة التنســيقية بعــدة جــوالت فــي إطــار
الحلقــة المثمــرة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن الكثيــر
مــن الهيئــات التنســيقية لديهــا بيــان للقيــم
ـزءا أساسـ ً
المشــتركة باعتبــاره جـ ً
ـيا مــن إجــراءات
تقديــم طلبــات العضويــة؛ حيــث يُ طلــب مــن
ّ
مقدمــي الطلبــات توقيــع اتفــاق بنــاء عــى القيــم
المشــتركة قبــل الســماح بالمشــاركة.
ّ
تتعلــق بســبل تعامــل
كمــا أن هنــاك قيــم
األعضــاء مــع بعضهــم البعــض ومــع الهيئــة
التنســيقية بصفــة عامــة .ومــن الصعــب أن
تتطــور مثــل هــذه القيــم بصــورة مجـ ّـردة ولكــن
ســيكون هنــاك حاجــة إليهــا مــع نمــو خبــرة
أعضــاء الهيئــة التنســيقية .وســيتم تقييــم
بعــض الســلوكيات بشــكل خــاص ،حيــث سـ ُـيعتبر
أن هنــاك ســلوكيات أخــرى تســبّ ب مشــاكل
لألعضــاء اآلخريــن ،وبالتالــي ،يتعيّ ــن وضــع
ّ
تتعلــق
القواعــد أو المبــادئ التوجيهيــة .وقــد
هــذه المســائل باالحتــرام المتبــادل بيــن األعضــاء
أو بالتقيــد بالمواقــف المتفــق عليهــا.
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3.8

فهم كل طرف لآلخر
ومشاركة المهارات واألساليب
مــن األدوار الرئيســة التــي تضطلــع بهــا الهيئــة
التنســيقية هــي مســؤولية الدعــوة إىل عقــد
اجتمــاع يهــدف إىل :تمكيــن المنظمــة بالكامــل مــن
االجتمــاع وإجــراء مناقشــات .وفــي بعــض األحيــان
قــد يكــون هنــاك غــرض محــدد لهــذه االجتماعــات:
مثــل وضــع نهــج جماعــي للتعامــل مــع مشــكلة مــا
أو موقــف سياســي محـ ّ
ـدد ،أو تعزيــز فهــم األعضــاء
أو مهاراتهــم فــي مجــال معيّ ــن مــن مجــاالت
عملهــم .بيــد أنــه عندمــا ال يكــون األمــر كذلــك،
ســتعود فوائــد كثيــرة عــى األعضــاء والهيئــة
التنســيقية.
كلمــا زاد تحــدث األعضــاء مــع بعضهــم ،توطــدت
عالقتهــم أكثــر .وهــذا يســاعد بصــورة غيــر
مباشــرة فــي تعزيــز نوعيــة الحــوار وتمكيــن
الهيئــة التنســيقية مــن الوصــول إىل مســتويات
ً
تقدمــا عــى مســتوى التفاهــم المشــترك
أكثــر
واألســاليب واالســتراتيجية.
أثنــاء المناقشــة ،ســيتعرف األعضــاء عــى الجوانــب
ّ
ويتعلمــون مــن بعضهــم البعــض كيفية
المشــتركة
تنفيــذ أنــواع معينــة مــن العمــل بفعاليــة .وقــد
يكــون هــذا الجــزء مقصـ ً
ـودا فــي االجتمــاع ،ولكنــه
ً
غالبــا مــا يكــون نتيجــة مناقشــات فــي الجلســات
الرســمية وخارجهــا عــى حــد ســواء .وعــى الرغــم
مــن أن هــذا ّ
يمثــل ،بطبيعــة الحــال ،فائــدة مباشــرة
لألعضــاء عــى المســتوى الفــردي ،إال أنــه يعــود
بالنفــع عــى الهيئــة التنســيقية أيضـ ًـا ،ألن األعضــاء
ســيعملون عــى ترســيخ القيــم التــي يضيفونهــا
للهيئــة فــي كل مــرة يســتفيدون فيهــا مــن اآلخريــن
خــال اللقــاءات التــي تعقدهــا الهيئــة .وســيزيد
هــذا بــدوره مــن التزامهــم بتخصيــص وقــت لــه.

3.9

العالقات الخاصة بين األعضاء
ً
أحيانــا مــا تســفر المحادثــات غيــر الرســمية فــي
األماكــن التــي تجتمــع فيهــا الهيئــة التنســيقية عــن
عالقــات عمــل جديــدة تمامـ ًـا بيــن المنظمــات بعيـ ً
ـدا عــن
الهيئــة التنســيقية نفســها ،مــا يــؤدي أحيانـ ًـا إىل تعــاون
وشــراكات .وقــد أشــار عــدد مــن الذيــن ُأجريــت معهــم
مقابــات فــي هــذا التقريــر إىل أنــه عــى الرغــم مــن
صعوبــة قيــاس مــدى إســهامها فــي التقييــم ،فــإن هــذه
ً
ً
كبيــرا  -وربمــا إىل
إســهاما
العالقــات الخاصــة أســهمت
أكبــر قــدر  -فــي التأثيــر عــى الهيئــة التنســيقية.
العالقات الخاصة بين األعضاء:

شبكة المنظمات غير الحكومية األوروبية

تنظــم شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة األوروبيــة (،)EuroNGO
وهــي شــبكة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة األوروبيــة المعنيــة
ـرا سـ ً
بالصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة ،مؤتمـ ً
ـنويا ألعضائها
وحلفائهــا مــن مختلــف أنحــاء العالــم .وعــادة مــا يكــون مجــال
ً
دائمــا مــا
االهتمــام مســألة تتعلــق بالسياســة العامــة ،إال أنــه
يكــون هنــاك متســع مــن الوقــت لكــي يشــارك األعضــاء مــع
ً
ودائمــا مــا تشــير نمــاذج
بعضهــم البعــض بصــورة غيــر رســمية.
تقييــم األحــداث إىل أن األعضــاء ّ
تعلمــوا الكثيــر مــن بعضهــم
البعــض بهــذه الطريقــة .ولكــن لــم يحــدث ذلــك إال بعــد أن طلبــت
جهــة تقييــم خارجــي مــن األعضــاء التحـ ّـدث بالتحديــد عــن العالقات
التــي توطــدت أثنــاء المؤتمــرات .وقــد أســفر كل مؤتمــر ســنوي
عــن إقامــة شــراكة جديــدة واحــدة عــى األقــل أو إنشــاء اتحــاد
للمشــاريع ،حيــث يتعــاون مــن خاللــه األعضــاء فيما بعد للمشــاركة
فــي تنفيــذ مشــاريع وبرامــج جديــدة .وقــد أســفر بعضهــا عــن نتائــج
كبيــرة فــي مجاالتهــا ــــ ومــن الممكــن تتبــع مصدرهــا وصــو ً
ال إىل
الــدور التنظيمــي الــذي اضطلعــت به الشــبكة فــي المؤتمــرات ،وإىل
القــرار الواعــي بتخصيــص وقــت للتواصــل غيــر الرســمي

وكمــا هــو الحــال في القســم  ،8-3تعــود هــذه العالقات
الفرديــة القويــة بالنفــع فــي المقــام األول عــى المنظمات
الفرديــة ذات الصلــة ،إال أن عالقــات العمــل الوثيقــة
تســهل لهــذه المنظمــات العمــل بشــكل جماعــي فــي
أحــوال أخــرى ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع عــى
الهيئــة التنســيقية عندمــا تعمــل ضمــن هــذا اإلطــار.

3.10

«المكاسب السريعة»:
قيمة النجاحات المشتركة والمزايا الفردية
إن أبــرز طريقــة لتشــجيع األعضــاء عــى تكريــس الوقــت
والجهــد لهيئــة تنســيقية تابعــة لهــم هــو إبــراز قيمتهــا
اإليجابيــة .وينبغــي أن يكــون المنســقون والقــادة قادريــن
عــى أن يُ ثبتــوا عــى وجــه الســرعة أن بعــض اإلجــراءات
ً
ـهاما إيجابيـ ًـا
التــي تتخذهــا الهيئــة التنســيقية تســهم إسـ
فــي الصالــح العــام أو فــي صالــح مجموعــة كبيــرة مــن
األعضــاء.

‘الســؤال األكثــر أهميــة الــذي ينبغــي طرحــه
هــو« :هــل يحتــاج أي شــخص إىل مــا تفعلــه؟»
كان التدريــب هــو الجــواب الواضــح فــي ذلــك
الوقــت ،بــل وأكثــر أهميــة مــن الجوانــب
القانونيــة ،والمســائل الضريبيــة ،إىل آخــر
ّ
المنظمــات
ذلــك .لــذا شــرعنا [فــي] تدريــب
ّ
غيــر الحكوميــة [عــى] المعلومــات المتعلقــة
بفــرص التمويــل الــواردة مــن المؤسســات
األجنبيــة .بعــد ذلــك ،جــرى تقديــم الدعــم
بخصــوص القوانيــن واألمــور المتعلقــة
بالضرائــب ...وفــي وقــت الحــق أصبــح التدريــب
أقــل أهميــة[ ،ويرجــع ذلــك جزئيـ ًـا إىل] شــروع
اآلخريــن فــي توفيــر التدريــب’.

أرمو كوبار
شبكة المنظمات غير الربحية اإلستونية
إذا قــررت الهيئــة التنســيقية معالجــة مســألة خارجيــة
بشــكل جماعــي (أشــار مــن ُأجريــت معهــم مقابــات إىل
ّ
يتعلــق باإلطــار الضريبــي
التعــاون مــع الحكومــة فيمــا
للمنظمــات غيــر الربحيــة أو اإلطار التشــريعي والتنظيمي)،
فمــن المهــم أال يقتصــر األمــر عــى العمــل مــن أجــل
تحقيــق هــدف كبيــر طويــل األجــل ،بــل أن يشــمل أيضـ ًـا
إبــراز اإلنجــازات الصغيــرة خــال مســيرة العمــل.
ورقة تطبيق عملي
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المكاسب السريعة:

منظمة بوند

لــدى منظمــة بونــد ،وهــي شــبكة تضــم منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة معنيــة بمجــال التنميــة
ومقرهــا المملكــة المتحــدة ،مجموعــة متنوعــة مــن األعضــاء .لــذا احتاجــت المنظمــة فــي البدايــة
إىل إثبــات قيمتهــا أمــام مختلــف األعضــاء .ترغــب المنظمــات الصغيــرة بصفــة خاصــة فــي
الحصــول عــى تدريــب بتكلفــة معقولــة فــي مجــال المهــارات األساســية ،ولذلــك عقــدت منظمــة
بونــد برنامجـ ًـا تدريبيـ ًـا عــى تخطيــط المشــاريع وتقييمهــا وغيــره من المجــاالت .وكانــت المنظمات
متوســطة الحجــم حريصــة عــى تحســين ســبل وصولهــا إىل المانحيــن الرئيســيين وأن تكــون
عــى درايــة بهــم ،لــذا شــكلت المنظمــة فريــق عمــل معنــي بالتمويــل ،عمــل عــى تمكيــن األعضــاء
مــن تبــادل المعــارف والمهــارات ،وتوفيــر إمكانيــة الوصــول المباشــر إىل موظفــي المانحيــن
الرئيســيين ،وإحــداث تغييــرات ســريعة فــي طريقــة تعامــل الحكومــة المانحــة مــع المنظمــات
ً
ً
اهتمامــا أكبــر بالمشــاركة السياســية مــع
حجمــا
غيــر الحكوميــة .وأولــت المنظمــات األكبــر
الحكومــة؛ وأشــارت منظمــة بونــد إىل حاجتهــا إىل إجــراء حــوار عــن السياســات ،وســاهمت فــي
تمكيــن أعضاءهــا األكبــر حجمـ ًـا مــن العمــل المشــترك والتعامــل بشــكل مباشــر مــع الحكومــة
بالنيابــة عــن جميــع أعضائهــا .ويمكــن لــكل عضــو أن يكتشــف شـ ً
ـيئا يســهم فــي ترســيخ إيمانــه
بقيمــة الشــبكة.
إذا قــررت الهيئــة التنســيقية تلبيــة االحتياجــات الداخليــة
ألعضائهــا ،ربمــا مــن خــال برنامــج للتعلــم والتدريــب،
فينبغــي أن يكــون ذلــك بطريقــة تبيــن أهميــة هــذا
البرنامــج لهــم.

3.11

«الوحدة في ظل التنوع»:
االختالف واالحتواء والحدود
تصــف العديــد مــن الهيئــات التنســيقية نفســها بأنهــا
تتبنــى مبــدأ «الوحــدة فــي ظــل التنــوع» (أو تســعى
إىل تحقيــق ذلــك) .ويعبّ ــر هــذا عــن أحــد المعضــات
المحوريــة لــدى أي هيئــة تنســيقية والتــي تضــم
بحكــم تعريفهــا مجموعــة واســعة مــن مختلــف أنــواع
المنظمــات بيــن أعضائهــا والتــي تستكشــف ســبل
تحقيــق التناغــم بينهــم.
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قــد يختلــف األعضــاء مــن حيــث الحجــم ،أو الدافــع
األيديولوجــي أو الدينــي ،أو مجــال العمــل (التعليــم،
الرعايــة الصحيــة ،تنميــة المجتمــع ،ومــا إىل ذلــك) ،إال
أنهــم يتقاربــون فــي ســبيل تحقيــق هــدف مشــترك.
ٌ
جديــر بالذكــر أن العديــد مــن الهيئــات التنســيقية
تعــرب صراحــة عــن الجوانــب اإليجابيــة للتنــوع فــي
بياناتهــا المتعلقــة بالغــرض أو فــي غيرهــا مــن أشــكال
الوصــف الذاتــي .وتؤكــد تلــك الهيئــات عــى الثــراء الــذي
ّ
ّ
ّ
التعلــم مــن
التنــوع فــي مناقشــاتها ،وإمكانيــة
يحققــه
بعضهــا البعــض ،وقــوة االتفاقــات بيــن األعضــاء (نظــراً
ً
أحيانــا التــي تســتند إىل وجهــات
للمناقشــات المعقــدة

نظــر متباينــة فــي ســبيل الوصــول إىل اتفــاق).
ً
ً
غيــر أن االختــاف ّ
أيضــا .ففــي المراحــل
تحديــا
يمثــل
األوىل ،ربمــا يكــون مــن الصعــب تجــاوز قلــة القواســم
المشــتركة فــي االتفــاق عــى الهــدف وأســاس الوحــدة.
وقــد ّ
تركــز المناقشــات عــى الطــرق التــي يختلــف بهــا
األعضــاء وال يتفقــون ،بــد ً
ال مــن تلــك التــي يمكنهــم
ّ
يتوصلــوا فيهــا إىل أرضيــة مشــتركة .وقــد تشــعر
أن

بعــض أنــواع المنظمــات بأنهــا مســتبعدة مــن القــرارات
ً
ً
ناقصــا فــي اإلدارة ،بينمــا قــد تســعى
تمثيــا
أو ممثلــة
منظمــات أخــرى إىل الهيمنــة عــى مراكــز صنــع القــرار.
ّ
المنظمــات أن برامــج التدريــب ليســت
وقــد تــرى بعــض
ّ
مصممــة لهــا بــل ألنــواع أخــرى مــن المنظمــات.
لــذا يحتــاج القــادة والمنســقون إىل إدراك الســمات
الرئيســية لالختــاف بيــن األعضــاء والمشــاركين فــي
ّ
مبكــر ،ال ســيما تلــك التــي تتســبب فــي التوتــر
وقــت
والجــدل والشــعور باالســتبعاد .ومــن األهميــة بمــكان
العمــل عــى توجيــه عمليــة إعــداد الهيــكل اإلداري للهيئــة
التنســيقية لضمــان إبــداء جميــع أنــواع المنظمــات
ّ
المرجــح أن تشــعر
الرئيســية ،ال ســيّ ما تلــك التــي مــن
باالســتبعاد ،رأيهــا فــي القــرارات الرئيســية .كمــا يجــب
العمــل عــى توجيــه عمليــة إعــداد برامــج للهيئــة
التنســيقية ،ال ســيما تلــك البرامــج التــي تهــدف إىل إفــادة
األعضــاء بصــورة فرديــة :وينبغــي توفيــر التدريــب الــذي
يلبّ ــي احتياجــات كل نــوع مــن أنــواع المنظمــات حتــى
يشــعر الجميــع ،باالســتفادة مــن انتســابهم للهيئــة.
مــن الــوارد أن تكــون بعــض االختالفــات عميقــة للغايــة
ويكــون الحــل األمثــل هــو اســتبعاد بعــض المنظمــات.
يمكــن أن يســاعد ذلــك فــي رســم حــدود العضويــة،
ً
نظــرا ألن بعــض أنــواع المنظمــات قــد تبــدو مختلفــة

عــن منظمــات أخــرى إىل الحــد أن وجودهــا كأعضــاء فــي
الهيئــة التنســيقية مــن شــأنه أن يجعــل مــن االتفــاق
ً
ـتحيال أو أن يحيــد بالسياســات إىل
عــى األساســيات مسـ
اتجاهــات أو مجــاالت ال تفيــد معظــم األعضــاء اآلخريــن.
ً
ـيوعا للهيئــات التنســيقية
تشــمل االســتثناءات األكثــر شـ
األخــرى التــي عــادة مــا تحددهــا معاييــر العضويــة
المكتوبــة مــا يلــي:
الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ،التــي مــن
شــأن وجودهــا تصويــب السياســات لتتماشــى
التوجهــات الحكوميــة الرســمية.

المنظمــات ذات االهتمامــات التجاريــة  -ليســت
ذات منفعــة اجتماعيــة أو عامــة  -التــي قــد
يحــول وجودهــا دون وضــع سياســات فــي صالــح
القطــاع غيــر الربحــي.

ً
ـدودا للمصلحــة
المنظمــات التــي تتبنــى تعريفـ ًـا محـ
العامــة أو االجتماعيــة .تشــمل جميــع الهيئــات
ّ
تحركهــا المبــادئ الدينيــة
التنســيقية منظمــات
لفعــل الخيــر ،عــى ســبيل المثــال ،المنظمــات
التــي تهــدف إىل تغييــر الديــن وإن كان الكثيــر
يســتبعدها ،أو تلــك التــي تســتبعد مــن برامجهــا
أشــخاص ينتمــون إىل ديانــات أخــرى .وقــد ينطبــق
األمــر ذاتــه عــى االســتثناءات حســب العــرق أو
نــوع الجنــس أو الفئــة الطبقيــة فــي برامــج أي
منظمــة .وســتكون هنــاك حــدود خاصــة لــكل بلــد
وثقافــة ومــن ثــم هيئــة تنســيقية؛ وستســاعد
مناقشــة بيــان القيــم ذي الصلــة فــي رســم تلــك
الحــدود .ومــن شــأن وجــود بيــان القيــم أن يســهم
فــي تحديــد طلبــات العضويــة المســتقبلية.
المنظمــات التــي يكــون ســلوكها مخــل بالنظــام أو
ينطــوي عــى عــدم احتــرام فــي إطــار المناقشــات
التــي تجــري داخــل الهيئــة التنســيقية .وعــادة
مــا يكــون مــن المســتحيل تحديــد ذلــك فــي
معاييــر العضويــة ،ولكــن لــدى كثيــر مــن الهيئــات
التنســيقية بيــان اتفــاق بخصــوص الســلوك
الســليم (انظــر القســم  ،)7-3الــذي يتضمــن
إجــراءات ســحب العضويــة كعقوبــة عــى اإلخــال
ً
نــادرا مــا يكــون هنــاك حاجــة
باالتفــاق (والتــي
إليهــا مــن واقــع خبرتهــم).

ينبغي أن تســعى الهيئة التنســيقية إىل أن تكون شــاملة
ّ
تعــد هياكلهــا وبرامجهــا لتعظيــم
قــدر االمــكان وأن
الشــعور باالندمــاج لجميــع أنــواع المنظمــات التــي ترغــب
ً
أيضــا
فــي االنضمــام إىل الهيئــة .إال أنــه يتعيّ ــن عليهــا
أن تقــرر حــدود العضويــة لتســاعد عــى المضــي قدمــاً
بأهدافهــا وغاياتهــا الرئيســية بفعاليــة ومنطقيــة .ينبغــي
أن تســعى الهيئــة التنســيقية إىل أن تكــون شــاملة قــدر
االمــكان وأن تعـ ّ
ـد هياكلهــا وبرامجهــا لتعظيــم الشــعور
باالندمــاج لجميــع أنــواع المنظمــات التــي ترغــب فــي
االنضمــام إىل الهيئــة .إال أنــه يتعيّ ــن عليهــا أيضـ ًـا أن تقــرر
حــدود العضويــة لتســاعد عــى المضــي قدمـ ًـا بأهدافهــا
وغاياتهــا الرئيســية بفعاليــة ومنطقيــة.
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3.12

المبادئ األساسية :ملخص
ُتعــد إدارة أي هيئــة تنســيقية أو تطويرهــا مــن ضربـ ًـا من
ضــروب الفنــون وليــس العلــوم ،وثمــة بعــض القواعــد
والوثائــق التــي ُتقــدم إجابــات جاهــزة ،بيــد أن جوهــر
النجــاح يكمــن فــي العمليــات .وذلــك ألنــه يســتحيل
تحقيــق النجــاح دون وجــود شــعور قــوي بالملكيــة،
والــذي يبــدو أنــه يتأتــى مــع التزايــد المطــرد فــي مســتوى
الثقــة واليقيــن بيــن األعضــاء وفــي الهيئــة التنســيقية
ذاتهــا.
الملكيــة والثقــة واليقيــن هــي الكلمــات الرئيســية هنــا؛
وبنــاء هــذه المفاهيــم عمليــة ال تنتهــي ،ويعتمــد كل
منهــا عــى العديــد مــن العناصــر األخرى ،لــذا يجــب أال نعير
االنتبــاه فقــط لــكل عنصــر مــن هــذه العناصــر الرئيســية،
بــل علينــا أيضـ ًـا إتاحــة الوقــت الــازم لبنائهــا.
«مــن الضــروري البــدء ببــطء ،ومعرفــة مــا
ً
ونظــرا ألنكــم هيــكل
تريــدون تحقيقــه؛
قائــم عــى العضويــة ،فثمــة ضــرورة
لوجــود مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات
الفاعلــة المختلفــة التــي ُتمثــل القطــاع»
باساك إرسين
مؤسسة القطاع الثالث في تركيا
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تتســم جميــع عناصــر الحلقــة المثمــرة المبينــة في الشــكل
( 1الصفحــة  )6بالترابــط .وســيؤثر غيــاب الشــفافية فــي
صنــع القــرار بالســلب عــى األعضــاء ،ممــا يشــجعهم عــى
االعتقــاد بــأن الهيئــة التنســيقية هــي «خاصــة بهــم»
وليســت «خاصــة بنــا» .تأتــي الثقــة المتبادلــة مــن إيجــاد
مســاحات للحــوار وتوفــر فــرص للتفاعــل عــى مســتوى
المناقشــات الرســمية وخارجهــا .كمــا أن النجاحــات المبكــرة
ً
شــكرا
(وانعكاســها عــى األعضــاء بوصفهــا «إنجازنــا -
ُ
لمســاهمتكم « بــد ً
ال مــن «فعلــت هــذا مــن أجلكــم») تولــد
الثقــة والطاقــة الالزمتيــن للمراحــل التاليــة مــن النشــاط.
وإذا حظيــت كل العناصــر باالهتمــام ،ستنشــأ حلقــة مثمــرة
يتســنى مــن خاللهــا ترســيخ جميــع العناصــر بمــرور الوقــت،
وبالتالــي تعزيــز مكانــة الهيئــة التنســيقية وازدهارهــا.
وفــي حالــة تجاهــل أي مــن هــذه العناصــر ،فســيكون
ذلــك بمثابــة عائــق أمــام التقــدم وقــد يتســبب فــي تراجــع
األعضــاء ،وفقــدان االهتمــام بالملكيــة ،وضعــف الثقــة
واليقيــن.
واألهــم مــن ذلــك كلــه أن طريقــة التعامــل مــع كل
عنصــر فــي مراحــل مختلفــة مــن الترســيخ تعتمــد عــى
مــدى التقــدم المحــرز فــي العناصــر األخــرى .كمــا يوفــر
وجــود مســتوى أعمــق مــن الثقــة أشــكا ً
ال مختلفــة (وأكثــر
توزيعـ ًـا) مــن القيــادة وصنــع القــرار ،ويُ ِّ
مكــن الفهــم األعمــق
ً
تعقيــدا
المتبــادل وجــود اســتراتيجيات مشــتركة أكثــر
وأساسـ ًـا أعمــق للوحــدة .لذلــك ،يجــب إعــادة النظــر فــي كل
عنصــر بانتظــام ،وحتــى أكثــر الهيئــات تقدمـ ًـا يجــب أن ُتعيــد
النظــر بانتظــام فــي مــدى مالءمــة هيــاكل صنــع القــرار
لديهــا لتعكــس مســتويات الثقــة لــدى أعضاؤهــا.
يهــدف هــذا القســم إىل بيــان بعــض الســمات الرئيســية
لــكل عنصــر مــن عناصــر الحلقــة المثمــرة والــذي قــد
يتعيــن االهتمــام بــه فــي مراحــل التكويــن المبكــرة ألي
هيئــة تنســيقية ،يســتخدم القســم التالــي هــذا كأســاس
لتحديــد األســئلة األساســية التــي ُتطــرح عــى المشــاركين
فــي االجتماعــات تشــكيل الهيئــة والحــوارات عبــر اإلنترنــت.
كمــا يقتــرح إطــار عمــل للوثائــق التأسيســية التــي تجيــب
عــى هــذه األســئلة وتضــع كافــة المكونــات الرئيســية ألي
هيئــة تنســيقة جديــدة.

4
األسئلة الرئيسة
لتشكيل الهيئة
ُتســتمد مجموعــة األســئلة التاليــة التــي ســيتم طرحهــا عــى األعضــاء المحتمليــن فــي
أي هيئــة تنســيقية جديــدة مــن المبــادئ الــواردة فــي القســم  3وكذلــك مــن دليــل
مــوارد .AGNA
ً
ً
وكمــا يشــير القســم  ،3ســتتغير اإلجابــات الصحيحــة تغيــرا كبيــرا بمــرور الوقــت مــع
تطــور جميــع العوامــل التــي تؤثــر عــى قــوة الهيئــة التنســيقية وإمكانياتهــا .ومــع ذلــك،
فــإن اإلجابــات المبكــرة تكــون ضروريــة للوقــوف عــى المبــادئ األساســية ألي منظمــة
وظيفيــة.
يلخــص هــذا القســم األســئلة الرئيســية وبعــض الخيــارات والتحديــات فــي اإلجابــة عنها،
وينتهــي باقتــراح مجموعــة مــن الوثائــق التأسيســية التــي تعكــس اإلجابــات بطريقــة
ُتقــدم للهيئــة التنســيقية إطــار عمــل النطالقهــا .تتضمــن األســئلة مــا يلــي:

ما الغرض الذي نريد من أجله إنشاء هيئة تنسيقية؟
ما الذي يوحدنا؟
من ينبغي أن يكون في الهيئة التنسيقية؟
ما الذي يمكنني توقعه من عضويتي في المنظمة؟
ما الذي يمكنني توقعه من المنظمات األخرى؟ ما المتوقع أن ُتسهم به منظمتي؟
ما هي قيمنا المشتركة؟
ما هي معاييرنا السلوكية المتفق عليها؟
كيف سيتم اتخاذ القرارات؟
هل ينبغي أن يكون لدينا أمانة؟
كيف سيتسنى لنا توفير الموارد للهيئة التنسيقية ولماذا؟
ً
سويا بوصفنا هيئة تنسيقية؟
ما الذي سنفعله
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4.1

ما الغرض الذي نريد إنشاء
هيئة تنسيقية من أجله؟
يتمثــل المبــدأ األساســي المطلــق فــي تحديــد العوامــل
المحفــزة للمشــاركين لالنضمــام إىل الهيئــة التنســيقية،
ـدرا كبيـ ً
وقــد يســتغرق هــذا األمــر قـ ً
ـرا مــن المناقشــة.
قــد يرغــب البعــض فــي معرفــة «مجالهــم» بشــكل
أفضــل ،إمــا مــن خــال االنخــراط مــع آخريــن يعملــون
بالفعــل فــي المجــال نفســه ويتبادلــون الخبــرات
والنجاحــات والتحديــات ،أو مــن خــال االســتعانة بمــدرب
خارجــي والتعلــم منــه معـ ًـا .قــد يعطــي آخــرون األولويــة
للمشــاركة مــع الحكومــة فــي اإلطــار التشــريعي أو
المتعلــق بالتســجيل أو المالــي الخــاص بالمنظمــات غيــر
الربحيــة ،ويدركــون أنــه بإمكانهــم تحقيــق المزيــد مــن
التقــدم مــن خــال القيــام بذلــك بشــكل جماعــي أكثــر من
القيــام بــه بشــكل فــردي .وقــد يشــعر البعــض بالقلــق
حيــال اســتخدام بعــض المنظمــات أو األفــراد مصطلــح
«المنظمــات غيــر الربحيــة» بشــكل غيــر قانونــي ،عــى
نحــو يضــر بســمعة اآلخريــن ،ويرغبــون فــي وضــع إطــار
مــن المعاييــر يوضــح بشــكل أكبــر الفــرق بيــن المنظمــات
غيــر الربحيــة القانونيــة وغيــر القانونيــة .وقــد يواجــه
آخــرون صراعـ ًـا مسـ ً
ـتمرا لتمويــل عملهــم ،وربمــا يبحثــون
عــن ُنهــج شــائعة للوصــول إىل المانحيــن المحتمليــن أو
معلومــات مــن أعضــاء آخريــن عــن كيفيــة النجــاح فــي
جمــع األمــوال.
ليــس ضروريـ ًـا ،وال ســيما فــي المراحــل المبكــرة ،إيجــاد
األنشــطة التــي يرغــب كافــة األعضــاء فــي المشــاركة
بهــا ،بيــد أنــه مــن المهــم أن يجــد الجميــع ،أو جميعهــم
ً
ً
شــيئا فــي محفظــة األنشــطة يلبــي حاجــة أو
تقريبــا،
أكثــر مــن احتياجاتهــم ورغباتهــم .لــذا يتعيــن إنشــاء
ً
اســتنادا إىل مجموعــة متنوعــة مــن
محفظــة األنشــطة
اإلجابــات المختلفــة لألعضــاء عــى الســؤال األساســي.
كمــا يتعيــن أن يُ راعــي اختيــار األنشــطة داخــل المحفظــة
عــدم تجــاوز الحــدود التــي تســمح بهــا مســتويات الثقــة
واليقيــن الحاليــة؛ وباإلضافــة إىل ذلــك قــد ال يكــون
األعضــاء المحتمليــن واثقيــن بمــا يكفــي للســماح
آلخريــن بالتحــدث نيابــة عنهــم أمــام هيئــات خارجيــة عــى
ســبيل المثــال ،وقــد يحتــاج هــذا إىل تعزيــز الجوانــب غيــر
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ً
تعقيــدا.
الخالفيــة قبــل االنتقــال إىل المســائل األكثــر
ً
ونظــرا لضعــف الخبــرة أو انعدامهــا لــدى المشــاركين
بخصــوص مــا يمكــن أن تقدمــه لهــم الهيئــة التنســيقية،
قــد يحتــاج المشــاركون إىل تحفيزهــم مــن خــال تقديــم
اقتراحــات بشــأن الطــرق التــي قــد تفيــد عملهــم أو تلبــي
احتياجاتهــم .ينبغــي تحقيــق التــوازن بيــن التطلعــات
وقــدرة الهيئــة التنســيقية ،والتــي قــد تكــون ضئيلــة
فــي البدايــة ،لــذا فهنــاك ضــرورة لوجــود أهــداف قصيــرة
المــدى قابلــة للتحقيــق (انظــر «المكاســب الســريعة»
فــي القســم .)10-3

4.2

ما الذي يوحدنا؟
مــن المفيــد ،فــي المراحــل المبكــرة ،تعزيــز فكــرة تقاســم
المشــاركين بعــض الروابــط المشــتركة ،وقــد يشــمل
ً
ً
مشــتركا لتعريــف المنظمــة غيــر الربحيــة
فهمــا
هــذا
ومميزاتهــا الرئيســية وأوجــه اختالفهــا عــن األنــواع
األخــرى مــن المنظمــات .قد تشــمل القواســم المشــتركة
األخــرى المعتقــدات بخصــوص المزايــا التــي تعــود
عــى المجتمــع مــن وجــود قطــاع قــوي للمنظمــات غيــر
الربحيــة؛ وكذلــك القيــم التــي ُتبرزهــا جميــع المنظمــات
غيــر الربحيــة (أو التــي ينبغــي أن ُتبرزهــا) أو الحــد األدنــى
مــن المعاييــر لهيــكل تلــك المنظمــات وســلوكها
ومســتوى أدائهــا.
يمكــن استكشــاف هــذه القيــم المشــتركة أثنــاء
ً
أيضــا إىل تنــاول أوجــه
المناقشــات؛ وســيؤدي ذلــك
التنــوع واالختــاف بيــن المشــاركين وتوضيحهــا.
ويكــون االستكشــاف فــي هــذه المرحلــة الخاصــة
بأســباب تقييــم التنــوع مفيــدة ،حيــث يســاعد ذلــك
المشــاركين فــي قبــول التواجــد معـ ًـا فــي غرفــة واحــدة
عــى الرغــم مــن اختالفاتهــم .كمــا أنهــا ســتكون بمثابــة

تنبيــه للمنســقين والقــادة بخصــوص جوانــب الصراعــات
المحتملــة الناشــئة عــن االختالفــات ،وتســاعدهم فــي
االســتعداد للتعامــل مــع هــذه الصراعــات ،وتصميــم
ُ
النهــج التــي تســاعدهم عــى معالجتهــا أو تجنبهــا
ً
ً
(التجنــب ليــس شــيئا ســيئا :بعــد بعــض الجــوالت مــن
الحلقــة المثمــرة ،قــد يتســنى حــل الخالفــات والصراعــات
بطريقــة لــم تكــن لتنجــح فــي المراحــل الســابقة).

4.3

من ينبغي أن يكون في الهيئة التنسيقية؟
ُتصمــم أي هيئــة تنســيقية ،بحكــم طبيعتهــا ،لتكــون
ً
ً
ً
وشــامال ،لــذا ينبغــي بــذل الجهــود فــي
جامعــا
منبــرا
وقــت مبكــر لوضــع حــدود العضويــة التــي ُت ِّ
مكــن أكبــر
عــدد ممكــن مــن المنظمــات غيــر الربحيــة القانونيــة مــن
المشــاركة فــي الهيئــة واالنضمــام إليهــا.
يعنــي هــذا ضــرورة االلتــزام بالوضــوح فــي مرحلــة مبكــرة
بخصــوص أنــواع المنظمــات التــي لــن ُتقبــل عضويتهــا،
لــذا يتعيــن وضــع الحــدود التــي تحــدد أنــواع المنظمــات
هــذه .قــد يحتاج هــذا إىل إدراج قرار بخصوص «جنســية»
المنظمــة وكيفيــة التعامــل معهــا ،باإلضافــة إىل وضــع
ضوابــط لعبــارة «غيــر ربحيــة» (المؤسســات االجتماعيــة
ســبب شــائع للصعوبــات الناشــئة هنــا :شــركات أعمــال،
ولكــن ذات غــرض اجتماعــي) مــع بيــان الحــد األدنــى مــن
المتطلبــات كــي تكــون المنظمــة قانونيــة.
ســتؤدي هــذه المناقشــات إىل ظهــور بعــض التعقيــدات،
فثمــة هيئــات تنســيقية وطنيــة عديــدة فــي األماكــن
التــي توجــد بهــا بالفعــل هيئــات تنســيقية قويــة فــي
كل منطقــة بالبــاد .لقــد كان مــن الضــروري فــي البدايــة

اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان يتســنى للهيئــات اإلقليميــة
أن تكــون لديهــا أعضــاء كاملــي العضويــة ،أو مــا إذا كان
لديهــم شــكل مــا مــن أشــكال االنتســاب .مــن الممكن أن
يكــون ألي هيئــة تنســيقية وطنيــة (كمــا هــو الحــال فــي
باكســتان) هيئــات تنســيقية إقليميــة فقــط كأعضــاء،
ومــن الممكــن أن يكــون للهيئــات التنســيقية اإلقليميــة
منظمــات غيــر ربحيــة أعضــاء فيهــا ،بحيــث تكــون تلــك
المنظمــات غيــر الربحيــة أعضــاء فــي الهيئــة الوطنيــة
ـواء تــم
بشــكل غيــر مباشــر ،وليــس بشــكل مباشــر .وسـ ً
اتبــاع هــذا النهــج أم ال ،ســيتعين عــى مؤسســي الهيئــة
الوطنيــة النظــر فــي طريقــة التعامــل مــع المنظمــات
ً
جــزءا مــن أي هيئــة إقليميــة بيــد أنهــا
التــي ال ُتشــكل
ً
جــزءا مــن هيئــة وطنيــة؛ ومــن
ترغــب فــي أن تكــون
النــادر أن يكــون للهيئــات اإلقليميــة عضويــة مماثلــة
فــي الهيئــات الوطنيــة ،كمــا أن إيجــاد طريقــة للتعامــل
مــع االختالفــات مهــم أيضـ ًـا .قــد يكــون بعــض األعضــاء
ً
أيضــا مــن حيــث النطــاق ،لــذا ال
المحتمليــن وطنييــن
يمكنهــم االنضمــام إىل هيئــة إقليميــة؛ ومــن ثــم قــد
يحتاجــون إىل فئــة خاصــة بهــم.
تتكــون الهيئــة التنســيقية الوطنيــة فــي ليتوانيــا مــن
هيئــات تنســيقية قطاعيــة يغطــي كل منهــا فئــات مثــل
المجتمعــات والشــباب والمــرأة والبيئــة والثقافــة ،ومــا
إىل ذلــك .وقــد نشــأت هنــا تعقيــدات مماثلــة لتلــك
التعقيــدات التــي نشــأت فــي باكســتان وأقاليمهــا.
قــد تكــون هنــاك بعــض المنظمــات التــي يــرى
المشــاركون ضــرورة أال تتمتــع بعضويــة كاملــة فــي
ً
مزيــدا
الهيئــة التنســيقية ،بيــد أن وجودهــا ســيضيف
مــن القيمــة لهــا ،ومــن ثــم تمتلــك بعــض المنظمــات
فئــة «عضويــة كاملــة» ألعضائهــا األساســيين ،ممــا
يعنــي عــادة أنــه يمكنهــم التصويــت فــي الجمعيــات
واالجتماعــات العامــة؛ باإلضافــة إىل فئــات أخــرى (مثــل
«المنتســبين» أو «األصدقــاء  )»...للمنظمــات األقــل
أهميــة ولكنهــا ذات قيمــة والتــي ال يكــون لهــا عـ ً
ـادة حــق
التصويــت عــى السياســات الرئيســية.
ينبغــي بــذل كافــة المســاعي الممكنــة لضمــان مشــاركة
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4.4

ما الذي يمكنني توقعه من
عضويتي في المنظمة؟
مجموعــة كبيــرة مــن المنظمــات غيــر الربحيــة فــي
المناقشــات المبكــرة ،بحيــث توضــع معاييــر عضويتهــا
فــي االعتبــار .ومــع ذلــك ،مــن المهــم أن نــدرك أنــه
يســتحيل مشــاركة الجميــع .يجــب أن يكــون األشــخاص
الذيــن لديهــم معرفــة تفصيليــة بقطــاع المنظمــات
غيــر الربحيــة عــى درايــة بمســتوى الغيابــات المؤثــرة،
مــع التأكــد مــن أن المنظمــات الغائبــة التــي قــد تشــعر
بأنهــا مســتبعدة ومســتاءة مدرجــة فــي التعريفــات
ويتــم تشــجيعها عــى االنخــراط فــي مراحــل الحقــة مــن
العمليــة  -خاصــة إذا كانــت تلــك المنظمــات قويــة أو
جهــات مؤثــرة ومهمــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن أي شــعور
باالســتياء أو التنافــس عــى الســلطة والنفــوذ مــن شــأنه
تقويــض شــرعية الهيئــة التنســيقية فــي نظــر أعضائهــا
الفعلييــن والمحتمليــن ،وكذلــك الهيئــات الخارجيــة مثــل
الحكومــة.
سيســاعد كل هــذا فــي ضمــان النظــر إىل الهيئــة
التنســيقية باعتبارهــا هيئــة مرحــب بهــا وليســت
مســتبعدة أو نخبويــة أو حصريــة ،وربمــا يرغــب القــادة
والمنســقون فــي بــدء حملــة للعضويــة فــي المراحــل
المبكــرة ،والبحــث عــن المنظمــات أو دعوتهــا للمشــاركة
أو التقــدم بطلــب للحصــول عــى العضويــة .ومــع ذلــك،
لــن تختــار كافــة المنظمــات االنضمــام؛ إذ قــد تحتــاج
بعضهــا إىل دليــل عــى تحقيــق النجــاح فــي المجــاالت
التــي تهمهــا قبــل أن تفكــر فــي ذلــك.
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سيســاعد إجــراء مناقشــة جماعيــة عــن الغــرض مــن
إنشــاء الهيئــة التنســيقية (انظــر القســم  )1-4القــادة
فــي تحديــد المشــاريع والبرامــج التــي تلبــي االحتياجــات
والرغبــات .ويأتــي عــى نفــس القــدر مــن األهميــة قــدرة
جميــع األعضــاء المحتمليــن عــى اإلجابــة عــى هــذا
الســؤال بأنفســهم ،بأكبــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح
والصراحــة« ،مــا الــذي تتوقــع منظمتــي كســبه مــن
العضويــة؟» لــذا تحتــاج الهيئــة التنســيقية إىل تقديــم
«عــرض عضويــة» يُ بيــن ذلــك بأكبــر قــدر ممكــن مــن
الوضــوح .لــن يكــون ذلــك سـ ً
ـهال فــي المراحــل المبكــرة،
حيــث ســتكون البيانــات الفعليــة للمزايــا التــي يمكــن
كســبها نــادرة؛ وســوف ينبغــي أن يُ ركــز العــرض عــى
ً
الحقــا
المزايــا المســتقبلية .يمكــن تكييــف العــرض
عندمــا يتكــون لــدى الهيئــة التنســيقية الخبــرة ،ويــدرك
األعضــاء بشــكل أفضــل مــا اكتســبوه بالفعــل ،ويمكــن
لألعضــاء المحتمليــن أن يالحظــوا بوضــوح أكثــر مــا
يفتقدونــه.
يمكــن أال يقتصــر تركيــز عــرض العضويــة عىل المكاســب
الماديــة المباشــرة (المهــارات الجديــدة مــن التدريــب عــى
ً
أيضــا عــى مزايــا المشــاركة فــي
ســبيل المثــال) ولكــن
صنــع القــرار وتبــادل الخبــرات والمعرفــة مــع األعضــاء
اآلخريــن أو إدراجهــم فــي عمليــات الوصــول إىل الهيئــات
الحكوميــة المعنيــة بصنــع القــرار .قــد تبــدو هــذه
المزايــا غيــر مباشــرة ومخادعــة ،بيــد أنهــا تكــون واقعيــة
ألولئــك الذيــن يشــاركون بفاعليــة .لــذا قــد يحتــاج
القــادة والمنســقون إىل التحــدث مــع األعضــاء الفردييــن
بخصــوص هــذه المجــاالت األقــل واقعيــة والوصــول إىل
فكــرة واضحــة عــن للمنفعــة المحسوســة ،باإلضافــة إىل
التركيــز عــى النتائــج الملموســة.
يحظــى هــذا بأهميــة خاصــة نظـ ً
ـرا ألن التركيــز الشــديد
عــى المزايــا الماديــة يمكــن أن يــؤدي باألعضــاء إىل
االعتقــاد بــأن الهيئــة التنســيقية هــي مؤسســة خدميــة
ً
وليــس شـ ً
جزءا منــه .حظي هذا
ـيئا يمتلكونــه ويُ شــكلون
بأهميــة بالغــة فــي إســتونيا لدرجــة أن الهيئــة التنســيقية
تجنبــت تقديــم عــرض عضويــة واضــح ،وفقـ ًـا لمــا ذكــره

4.5

ما الذي يمكنني توقعه من المنظمات األخرى؟
ما المتوقع أن ُتسهم به منظمتي؟
أرمــو كوبــار« :فيمــا مضــى ،عندمــا كنــا نعـ ِّ
ـدد تلــك المزايا،
ً
شــيئا
كان [األعضــاء] مثــل العمــاء  -كانــوا يتوقعــون
بعــد دفــع الرســوم .لكــن األمــر اآلن صــار أكثــر عــد ً
ال؛
نفعــل األشــياء معـ ًـا؛ لــم يعــد المكتــب الرئيســي ينتظــر
التعليمــات كمــا كان .بالطبــع ،ثمــة تقســيم للعمــل -
يتحمــل األعضــاء الموظفيــن واجباتهــم  -ولكنــه أكثــر
ســامة هكــذا.
يُ عــد عــرض العضويــة المصمــم باحترافيــة أســاس
أي حملــة لتشــجيع المنظمــات عــى االنضمــام ويمكــن
اســتخدامه فــي المــواد الترويجيــة للتأكيــد عــى قيمــة
العضويــة .ويمكــن اســتخدامه أيضـ ًـا عندمــا يُ طلــب مــن
األعضــاء دفــع رســوم العضويــة :فــي حالــة تقديم رســالة
تذكيــر بكافــة مزايــا العضويــة ،مفصلــة بوضــوح ،فــإن
ذلــك يُ حــدث فارقـ ًـا كبيـ ً
ـرا .ومــع ذلــك ،فمــن الطبيعــي أن
يكــون لــدى األعضــاء دوافــع متنوعــة لالنضمــام.
«ينضــم الكثيــرون ألســباب مختلفــة،
فالبعــض ينضــم مــن أجــل تنميــة القــدرات،
والبعــض اآلخــر يريــد تبــادل الخبــرات
مــع آخريــن أو مــع شــبكة فــي مجــاالت
[تخصصهــم] .فــي حيــن ينضــم البعــض
مــن أجــل الحصــول عــى فرصــة للمشــاركة
فــي المؤتمــرات والحصــول عــى التمويــل
والدعــم الفنــي لكتابــة العــروض ،والبعــض
مــن أجــل الحصــول عــى دعــم جماعــي،
وبعضهــم يكــون هدفــه تســويق برامجــه
الخاصــة ألعضــاء آخريــن ،يكــون لــكل
منهــم أســبابه المختلفــة .وليــس مــن
الســهل رســم خريطــة واضحــة ،ولكننــا
نحــاول تصميــم عملنــا فــي ضــوء توقعــات
األعضــاء».

أي هيئــة تنســيقية هــي منظمــة جماعيــة :تعمــل
بمجهــود أعضائهــا .ربمــا تكــون هنــاك أمانــة ،ولكــن
النشــاط الحقيقــي للهيئــة يأتــي مــن انخــراط األعضــاء
ومشــاركتهم ،ومســاهماتهم فــي تطويــر المعرفــة
والمهــارة ،ومشــاركتهم فــي صنــع القــرار والحوكمــة.
وفــي هــذا الســياق ،يكــون النهــج الســهل ألي عضــو
هــو االنتظــار وتــرك اآلخريــن يعملــون بجــد ،ولكــن إذا
ســلك كافــة األعضــاء هــذا المســلك ،فلــن يحــدث شــيء
وستفشــل الهيئــة التنســيقية ،وهــو مــا ال يصــب فــي
صالــح أحــد .إن هــذا مثــال كالســيكي عــى «مشــكلة
الراكــب الحــر» فــي الفلســفة.
لــذا ثمــة حاجــة إىل التوصــل إىل اتفــاق بيــن األعضــاء
بخصــوص مــا يمكــن توقعــه بشــكل معقــول مــن كل
عضــو إلنجــاح الهيئــة التنســيقيةُ .توثــق العديــد مــن
الشــبكات والهيئــات التنســيقية هــذا االتفــاق فــي
شــكل ميثــاق لألعضــاء ،ينظــم هــذه االتفاقيــات ويحــدد
األعضــاء الجــدد الــذي يتعيــن عليهــم التوقيــع عنــد
االنضمــام.
ثمــة حاجــة إىل تقديــر اإلمكانيــات المختلفــة لجميــع
ً
أيضــا التأكيــد عــى أن أصغــر
األعضــاء ،ومــن المهــم
المنظمــات وأحدثهــا لديهــا وجهــات نظــر تنقلهــا إىل
الهيئــة التنســيقية وتحظــى باحتــرام األعضــاء اآلخريــن،
مــع االعتــراف بأهميــة وجهــات النظــر تلــك فــي النتائــج
الجماعيــة للهيئــة.

أويبيسي باباتوندي أولويسي
الشبكة النيجرية للمنظمات غير الحكومية
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4.6

ما هي قيمنا المشتركة؟
ما هي معاييرنا السلوكية المتفق عليها؟
تــم تنــاول هــذه النقــاط فــي القســم  ،7-3يشــكل طــرح
األســئلة أهميــة بالغــة خــال مرحلــة تشــكيل الهيئــة
التنســيقية ،ويجــب طــرح هــذه األســئلة مــرة أخــرى عــى
فتــرات خــال مــدة وجــود الهيئــة التنســيقية ،نظـ ً
ـرا ألنــه
مــع تكــرار الحلقــة المثمــرة لذاتهــا ،سيتســنى للمنظمــات
األعضــاء االقتــراب مــن بعضهــا أكثــر وتحقيــق مســتوى
أعــى مــن التفاهــم والثقــة فيمــا بينهــا .وسـ ُـي ِّ
مكن هــذا
الهيئــة مــن االنتقــال إىل مســتويات جديــدة مــن التعــاون
والتنســيق والفعاليــة ،ممــا ينتــج عنــه ترســيخ القيــم
المشــتركة .يجــب تســجيل هــذه التحــوالت واإلقــرار بهــا
صراحــة.
أشــار القســم  7-3إىل صعوبــة تحديــد المعاييــر
الســلوكية فــي الملخــص ،لــذا قــد يكــون مــن الصعــب
مناقشــتها فــي المراحــل األوىل مــن التشــكيل .ثمــة
حاجــة إىل مالحظــة للســلوكيات ذات القيمــة الخاصــة،
ال ســيما الســلوكيات اإلشــكالية ،لتوثيــق االتفــاق بيــن
األعضــاء فــي هــذا الشــأن .ومــع ذلــك ،يتعيــن عــى
القــادة والمنســقين مالحظــة هــذه الــدروس المبكــرة،
بحيــث يمكــن أن تنعكــس مــرة أخــرى عــى األعضــاء عنــد
إجــراء المناقشــة.

4.7

كيف سيتم اتخاذ القرارات؟
كــي يتســنى إحــراز تقــدم فــي أي مــن هــذه المجــاالت،
ً
جــدا مــن العمليــة،
يتعيــن التوصــل ،فــي وقــت مبكــر
إىل توافــق فــي اآلراء بخصــوص كيفيــة اتخــاذ القــرارات
خــال فتــرة تشــكيل الهيئــة .وفــي غضــون فتــرة قريبــة،
ســتكون هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن اإلجمــاع بخصــوص
كيفيــة اتخــاذ القــرارات فــي الهيئــة التنســيقية الوليــدة.
يجب أن يشــعر جميع المشــاركين واألعضــاء المحتملين،
كمــا هــو موضــح فــي القســم  ،5-3بأنــه ســتتم مراعــاة
آرائهــم ووجهــات نظرهــم عنــد اتخــاذ القــرارات .وقــد
يعنــي هــذا عــى األرجــح وال ســيما فــي المراحــل األوىل
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أنــه يجــب اتخــاذ القــرارات فــي االجتماعــات األكبــر التــي
يحضرونهــا؛ وســيكون مــن الســابق ألوانــه انتخــاب
(اختيــار) مجلــس إدارة أو لجنــة توجيهيــة التخــاذ القــرارات
نيابــة عنهــم.
ومــع ذلــك ،يلــزم إنجــاز األعمــال التحضيريــة (مــع مراعــاة
توزيــع المهــام القياديــة) ،وقــد يكــون مــن المفيــد
لالجتمــاع األول أن يتــم انتخــاب (اختيــار) مجموعــة
صغيــرة مــن المشــاركين للقيــام ببعــض األعمــال قبــل
الســبل للمضــي قدمـ ًـا،
االجتمــاع التالــي :صياغــة بعــض ُ
وربمــا التواصــل مــع بعــض المنظمــات الغائبــة عــن
االجتمــاع األول وغيــر ذلــك .وينبغــي أن يكــون مــن
الواضــح أن هــذه المجموعــة لــن يتجــاوز عملهــا مرحلــة
الصياغــة؛ وســيتم عــرض أي عمــل يقومــون بــه فــي
االجتمــاع التالــي لمناقشــته وتعديلــه والموافقــة عليــه.
وباإلضافــة إىل التأكــد مــن أن األعضــاء لديهــم الرغبــة
والقــدرة عــى المســاهمة فــي المجموعــة ،فســيكون
مــن المفيــد ضمــان وجــود مجموعــة مــن «األصــوات»
التــي ُتمثــل المنظمــات ،كــي يتســنى إعطــاء األشــخاص
الثقــة بأنــه حتــى إذا لــم يكونــوا فــي المجموعة بأنفســهم
فســيكون هنــاك شــخص يمثلهــم.
وعندمــا يحيــن الوقــت التخــاذ قــرار بشــأن هيــكل حوكمة
الهيئــة التنســيقية ،فثمــة عــدد مــن االعتبــارات يتعيــن
مراعاتهــا:
ســتكون هنــاك حاجــة إىل اســتمرار عقــد جمعيــة
أو اجتمــاع عــام لألعضــاء ،الذيــن لديهــم
صالحيــة انتخــاب (اختيــار) أعضــاء مجلــس إدارة
وإلغائــه ،باإلضافــة إىل مســؤولية الموافقــة عــى
االســتراتيجيات والسياســات الرئيســية .تؤكــد
التجــارب الطبيعيــة أن هــذه الصالحيــات تكــون
نشــطة جـ ً
ـدا في المراحــل األوىل ألي هيئة تنســيقية،
ويتــم اتخــاذ العديــد مــن القــرارات التشــغيلية ،بيــد
أنهــا تتجــه نحــو وظائــف ذات طابــع اســتراتيجي
وإشــرافي أكثــر بعــد بنــاء الثقــة والشــعور بالطمأنينة
(باإلضافــة إىل عــبء العمــل الهائــل).

4.8

هل ينبغي أن يكون لدينا أمانة؟
يتعيــن أن يكــون أي مجلــس إدارة ُمنتخــب (مختــار)
ً
صغيــرا بمــا يكفــي للعمــل بفاعليــة ،ولكنــه يكــون
ً
فــي الوقــت ذاتــه كبيــرا بمــا يكفــي بحيــث يضــم
مجموعــة مــن األصــوات الرئيســة لألعضــاء .تمتلــك
بعــض الهيئــات التنســيقية مجالــس إدارة بانتخابــات
ِّ
شــكل هيئــات
بســيطة ومفتوحــة؛ فــي حيــن ُت
أخــرى مجالــس إدارتهــا بطريقــة تضمــن تمثيــل
جميــع فئــات األعضــاء .وفــي حالــة حــدوث هــذا،
يتســنى فقــط للمنظمــات الصغيــرة أو المنظمــات
التعليميــة ،عــى ســبيل المثــال انتخــاب ممثليهــا فــي
المجلــس؛ ومــع ذلــك تشــير التجــارب إىل أن مفهــوم
الملكيــة يكــون أقــوى فــي حالــة تصويــت جميــع
األعضــاء حتــى ضمــن فئــات انتخابيــة محــددة.
• ينبغــي أن تكــون اختصاصــات مجلــس اإلدارة
والجمعيــة العامــة واضحــة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق
بمســاءلة مجلــس اإلدارة أمــام الجمعيــة ،بحيــث
يكــون لــدى جميــع األعضــاء إحســاس بمفهــوم
الملكيــة تجــاه القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس
فــي الفتــرة بيــن اجتماعــات الجمعيــة .وينبغــي أن
تكــون االختصاصــات واضحــة أيضـ ًـا بشــأن طريقــة
الحفــاظ عــى شــفافية اجتماعــات مجلــس اإلدارة،
عــى ســبيل المثــال مــن خــال تعميــم محاضــر
قــرارات المجلــس اإلدارة أو أوصافهــا فــي اجتماعــات
الجمعيــة العامــة.
• وجــدت بعــض الهيئــات التنســيقية أنه مــن المفيد أن
تنتخــب الجمعيــة الرئيس الــذي ســيترأس اجتماعات
الجمعيــة واجتماعــات مجلــس اإلدارة وربمــا يكــون
ً
ً
رســميا باســم الهيئــة التنســيقية .يســاعد
متحدثــا
هــذا فــي منــح جميــع األعضــاء الثقــة فــي واحــد مــن
أهــم المناصــب القياديــة .ومــع ذلــك ،اختــار آخــرون
إعطــاء مجلــس اإلدارة الصالحيــة الختيــار رئيــس،
ً
ـتنادا إىل أن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المرجــح
اسـ
أن يكونــوا عــى درايــة بالمرشــحين المحتمليــن
بشــكل أفضــل عــن بقيــة األعضــاء ،وبالتالــي مــن
المرجــح أن يختــاروا المرشــح األفضــل.

يمكــن تســيير عمــل الهيئــات التنســيقية بتكلفــة زهيــدة إذا مــا
ّ
قــدم األعضــاء كافــة المــوارد البشــرية الالزمــة لتمكيــن تلــك
المنظمــات مــن العمــل ،وفــي حالــة تشــغيل تلــك المنظمــات
مــن خــال مجموعــات عمــل مــن األعضــاء ،بتنســيق مــن مجلس
إدارة أو لجنــة توجيهيــة ،وإذا كان قــادة تلــك المجموعــات عــى
اســتعداد للقيــام بالمهــام اإلداريــة الالزمــة لعقــد االجتماعــات
وتســجيل المحاضــر وغيــر ذلــك ،فيمكــن إدارة الهيئــات
التنســيقية بــدون تكلفــة تقريبـ ًـا .يتعيــن عــى األعضــاء معرفــة
أن بديــل البحــث عــن مــوارد ماليــة هــو االســتثمار فــي المــوارد
البشــرية.
ومــع ذلــك ،تــرى الغالبيــة أن وجــود أمانــة هــو إضافــة مفيــدة،
وثمــة خطــر فــي هــذا هــو أنــه :يصبح مــن الســهل عــى األعضاء
توقــع ِّ
تولــي األمانــة كافــة المهــام ،ممــا يحــول األعضــاء إىل
مجــرد مســتلمين للخدمــات ،وحينئــذ تصبــح طاقــة األعضــاء
التــي تكمــن وراء جميــع الهيئــات التنســيقية الناجحــة مفقــودة
ويجــد األعضــاء أنفســهم يوفــرون المــوارد لمكتــب آخــر.
لــذا مــن المهــم وضــع اختصاصــات لألمانــة تحــدد بوضــوح
وظائفهــا اإلداريــة والتســهيلية والتمكينيــة ،وتوضــح بنفــس
القــدر مــا ال يتعيــن فعلــه ألنــه مــن واجــب األعضــاء القيــام بــه.
ً
أيضــا النظــر فــي مــكان األمانــة ،حيــث مــن الممكــن
قــد يلــزم
أن يتســنى ألحــد األعضــاء ال ســيما فــي األيــام األوىل تقديــم
مســاهمة قيمــة مــن خــال توفيــر مســاحة مكتبيــة؛ ينبغــي
النظــر فــي هــذا األمــر بحــذر ،ألنــه عــى الرغــم مــن أن هــذا
العــرض قــد يكــون حـ ً
ـا لتحديــات توفيــر مــوارد حقيقيــة ،إال أن
ً
ً
الهيئــة التنســيقية قــد ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمنظمــة التــي
ينتمــي إليهــا هــذا الشــخص ،وهــو مــا يمكــن أن يُ ضــر بنزاهتهــا.
يتعيــن أن تكــون هويــة الهيئــة التنســيقية ،كمــا يراهــا األعضاء
والمراقبــون الخارجيــون ،جماعيــة بشــكل حقيقــي.
يجــب النظــر أيضـ ًـا فــي اعتبــارات مماثلــة إذا عــرض أحــد األعضاء
القيــام بمهــام األمانــة ،عــى األقــل فــي بدايــة تأســيس الهيئــة.
جديــر بالذكــر أن هــذا حــدث هــذا فــي صربيــا .أشــارت دوبرافــكا
فيــات مــن اتحــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي صربيــا مؤخـ ً
ـرا
لذلــك« :كان ينبغــي تعييــن أمانــة منــذ البدايــة .وإذا نظرنــا إىل
الطريقــة التــي فعلنــا بهــا هــذا األمــر ،حيــث ارتبطنــا بـــالمبادرات
المدنيــة [لمنظمــة عضــو] عــى مــدار  10ســنوات ،فربمــا كان مــن
األفضــل أن نكــون أكثــر اســتقاللية منــذ وقــت مبكــر»
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كيف سيتسنى لنا توفير الموارد للهيئة
التنسيقية ولماذا؟
إذا قــرر األعضــاء حاجتهــم إىل أمانــة ،وحــددوا
االختصاصــات المنوطــة بشــكل ســليم ،فســيحتاجون
بعــد ذلــك إىل التفكيــر فــي كيفيــة توفيــر المــوارد الالزمة.
فيمــا يلــي بعــض العوامــل التــي ينبغــي مراعاتهــا:
هــل يجــب عىل األعضاء تقديم مســاهمة ماليــة؟ ُتعتبر
رســوم العضويــة فــي بعــض األحيــان بمثابــة االختبــار
النهائــي اللتــزام األعضــاء تجــاه الهيئــة التنســيقية،
ويُ عــد هــذا صحيحـ ًـا إىل حــد مــا .ومــع ذلــك ،يُ عــد التــزام
ً
ً
مهمــا مثــل اســتعدادهم
مؤشــرا
األعضــاء بالوقــت
لدفــع الرســوم المقــررة ،وربمــا يكــون ذلــك طريقــة
بعــض األعضــاء إلثبــات التزامهــم (وتوفيــر المــوارد)
فــي هــذا الشــأن .ومــع ذلــك ،تمتلــك معظــم الهيئــات
التنســيقية أيضـ ًـا نظــام رســوم للعضويــة ،وعــادة مــا
تكــون الرســوم تدريجيــة ،حيــث يدفــع األعضــاء األكبــر
مبالــغ أكبــر بكثيــر مــن األعضــاء األصغــر ،والذيــن قــد
تكــون مســاهمتهم رمزيــة .ثمــة عالقــة مباشــرة بيــن
تــدرج الرســوم أو اســتعداد األعضــاء للموافقــة عليهــا
وعــرض العضويــة  -مــا يمكــن أن يتوقعــه األعضــاء
مــن الهيئــة التنســيقية.
«كانــت رســوم العضويــة حتــى عــام ُ 2010تمثــل نســبة
تتــراوح بيــن  2إىل  3فــي المائــة مــن ميزانيتنــا؛ واآلن
تتــراوح هــذه النســبة بيــن  25إىل  30فــي المائــة .مــا
أود اإلشــارة إليــه أنــه قبــل ذلــك لــم نوفــر لألعضــاء مــن
المزايــا المناســبة ،لذلــك كان مــن الصعب طلــب األموال
منهــم فــي المقابــل .لــذا يجــب أن ترتبــط الرســوم بعــرض
العضويــة والمزايــا والنتائــج التــي تعود عــى األعضاء .ال
بــد مــن وجــود تبريــر للحصــول عــى الرســوم ،لذلــك كان
علينــا أن نمنــح األعضــاء المزايــا التــي يريدونهــا ،وبعــد
ذلــك يتســنى لنــا أن نطلــب منهــم تجديــد العضويــة نظير
رســوم متزايــدة».
أويبيسي باباتوندي أولويسي
الشبكة النيجرية للمنظمات غير الحكومية
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هــل يجــب عــى الهيئــة التنســيقية النظــر فــي المنــح
المقدمــة مــن الحكومــة؟ اختــارت العديــد مــن الهيئات
التنســيقية رفــض المنــح المقدمــة مــن الحكومــة
ً
اســتنادا إىل أن جــزء كبيــر مــن عملهــا هــو تمثيــل
قطــاع المنظمــات غيــر الربحيــة ،فهــم يرغبــون فــي
ضمــان االســتقالل عــن الحكومــة مــن حيــث الواقــع
ً
وغالبــا مــا يكــون لــدى تلــك المنظمــات
والمظهــر.
التــي تحصــل عــى منــح مــن الحكومــة قاعــدة مفادهــا
أن هــذه المنــح لــن تتجــاوز نســبة معينــة مــن دخلهــا،
ً
معتمــدا
بحيــث ال يكــون وجــود الهيئــة التنســيقية
ً
كليــا عــى الحكومــة ويمكنهــا ضمــان بقائهــا حتــى
إذا كانــت الحكومــة تســعى للتأثيــر عليهــا مــن خــال
التهديــد بوقــف التمويــل.
هــل ينبغــي التواصــل مــع مؤسســات أخــرى أو هيئــات
تمويــل متعــددة األطــراف للحصــول عــى الدعــم؟ يُ عد
هــذا خيـ ً
ـارا واقعيـ ًـا للعديــد مــن الهيئــات التنســيقية،
بيــد أنــه أيضـ ًـا خيــار تتعامــل معــه تلــك الهيئــات بحــذر.
وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمنــح الحكوميــة ،يمكــن
أن يُ ســبب اإلفــراط فــي االعتمــاد عــى تلــك المنــح
مشــكلة ،ويمكــن أن تكــون القواعــد التــي تفيــد بعــدم
تجــاوز المنــح المقدمــة مــن أي مؤسســة أو هيئــة
مانحــة أخــرى نســبة مئويــة معينــة فعالــة حينئــذ.
«لدينــا تجربــة تمويــل من [وكالــة متعــددة األطراف]،
لقــد قررنــا اآلن عــدم الحصــول عــى أمــوال مــن
الخــارج  -حيــث يترتــب عــى ذلــك نفــوذ كبيــر للجهــة
المانحــة .نريــد أن نكــون أحـ ً
ـرارا ،ولدينــا جــدول أعمالنــا
الخــاص .ال نريــد أمــوا ً
ال مــن الحكومــة؛ لدينــا جــدول
أعمالنــا الخــاص لخلــق بيئــة مواتيــة للمنظمــات
غيــر الحكوميــة .ال يمكــن أن تنظــر إلينــا الحكومــة
باعتبارنــا هيئــات ممولــة مــن الخــارج  -كان ينبغــي
علينــا أن نعلــن أننــا باكســتانيون فقــط»
محمد إسماعيل
منتدى المنظمات غير الحكومية الباكستانية

4.10

ً
سويا بوصفنا هيئة تنسيقية؟
ما الذي سنفعله
ً
رســوما فــي
هــل ينبغــي أن تفــرض الهيئــات التنســيقية
مقابــل خدماتهــا؟ تفــرض العديــد مــن الهيئات التنســيقية
ً
رســوما فــي مقابــل حضــور الــدورات التدريبيــة أو تلقــي
ً
مفيــدا
المنشــورات عــى ســبيل المثــال ،ويُ عــد هــذا
فــي توفيــر مصــدر دخــل مســتقل عــن جهــات النفــوذ
الخارجيــة ،وال يعتمــد عــى مفاوضــات الجمعيــات الخاصــة
بمســتويات رســوم العضويــة ،والتــي ُتعــرف بصعوبتهــا.
ومــع ذلــك ،يتعيــن عــى أي هيئة تنســيقية النظــر في مدى
تســبب رســوم الخدمــات فــي اســتبعاد بعــض أعضائهــا
األكثــر احتياجـ ًـا مــن تلــك الخدمــات ،والحــرص عنــد تحديــد
األســعار لضمــان عــدم حــدوث ذلــك االســتبعاد .يمكــن
فــرض رســوم تدريــب مدعومــة للمنظمــات الصغيــرة جـ ً
ـدا،
إىل جانــب رســوم لتحقيــق فائــض للمنظمــات األكبــر؛ كمــا
ســيحدد مــدى وجــود منافســين لتقديــم الخدمــات أيضـ ًـا
مــا إذا كان تحقيــق الفائــض واقــع عملــي .هــل ينبغــي أن
تفــرض الهيئــات التنســيقية رسـ ً
ـوما فــي مقابــل خدماتها؟
ً
رســوما فــي
تفــرض العديــد مــن الهيئــات التنســيقية
مقابــل حضــور الــدورات التدريبيــة أو تلقــي المنشــورات
عــى ســبيل المثــال ،ويُ عــد هــذا مفيـ ً
ـدا فــي توفيــر مصــدر
دخــل مســتقل عــن جهــات النفــوذ الخارجيــة ،وال يعتمــد
عــى مفاوضــات الجمعيــات الخاصــة بمســتويات رســوم
العضويــة ،والتــي ُتعــرف بصعوبتهــا .ومــع ذلــك ،يتعيــن
عــى أي هيئــة تنســيقية النظــر فــي مــدى تســبب رســوم
ً
احتياجــا
الخدمــات فــي اســتبعاد بعــض أعضائهــا األكثــر
مــن تلــك الخدمــات ،والحــرص عنــد تحديد األســعار لضمان
عــدم حــدوث ذلــك االســتبعاد .يمكــن فــرض رســوم تدريــب
ً
جــدا ،إىل جانــب رســوم
مدعومــة للمنظمــات الصغيــرة
لتحقيــق فائــض للمنظمــات األكبــر؛ كمــا ســيحدد مــدى
ً
أيضــا مــا إذا كان
وجــود منافســين لتقديــم الخدمــات
تحقيــق الفائــض واقــع عملــي.

تنــاول القســم  1-4عمليــة تحديــد الغــرض مــن
وجــود الهيئــة التنســيقية بالمعنــى الشــامل ،ومــن
الضــروري بعــد ذلــك إجــراء تمريــن أكثــر تفصيـ ً
ـا  -عــى
فتــرات منتظمــة خــال مــدة وجــود الهيئــة  -لوضــع
االســتراتيجيات وخطــط العمــل.
تشــتمل هــذه االســتراتيجيات والخطــط بالنســبة
لمعظــم الهيئــات التنســيقية عــى مزيــج مــن برامــج
التعلــم  /التدريــب وبرنامــج للمشــاركة مــع الحكومــة
بخصــوص البيئــة التنظيميــة والماليــة للمنظمــات غيــر
الربحيــة (وأحيانـ ًـا بشــأن المســائل المتعلقــة بالسياســات
االجتماعيــة) ونظــام لتحســين الجــودة أو التنظيــم
الذاتــي للمنظمــات غيــر الربحيــة لتمكينهــم مــن ضمــان
الشــفافية والمســاءلة والشــرعية فــي كافــة أعمالهــم
وبنــاء عالقــات ســليمة وفعالــة مــع الجهــات المانحــة
والمســتفيدين.

4.11

الوثائق التأسيسية للهيئات التنسيقية
يتســنى مــن خــال بعــض اإلجابــات عــى جميــع األســئلة
الســالفة تحديــد الوثائــق الرئيســية الالزمــة إلنشــاء
الهيئــة التنســيقية ،وفيمــا يلــي مقتــرح كهيــكل لذلــك:

يتــم توفيــر المــوارد الالزمــة لمعظــم الهيئــات التنســيقية
مــن خــال مزيــج مــن المصــادر األربعــة .تقــدم الســياقات
السياســية وبيئــات تمويــل المنظمــات غيــر الربحيــة
الخاصــة إجابــات مختلفــة مناســبة لمواقــف مختلفــة.
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االتفاقيات الرئيسية

السؤال الرئيسي

الوثائق

ما الغرض الذي نريد إنشاء هيئة تنسيقية
من أجله؟

بيان الغرض

االستراتيجية

برنامج العمل

من هم أعضاء الهيئة؟

وصف العضوية
(من نحن)

فئات العضوية ومعاييرها

طلب العضوية وإجراء
اتخاذ القرار

ما الذي يوحدنا؟

وصف العضوية
(من نحن)

ما الذي يتوقعه األعضاء؟

عرض العضوية

ما المساهمات المتوقعة من األعضاء؟

اتفاق  /ميثاق األعضاء

ما هي القيم المشتركة؟

بيان القيم

ما هي المعايير السلوكية المتفق عليها؟

اتفاق  /ميثاق األعضاء

كيف سيتم اتخاذ القرارات؟

الهيكل التنظيمي
والحوكمة

النظام األساسي

كيف سيتسنى لنا توفير الموارد
للهيئة التنسيقية ،مع ضمان الملكية
واالستقاللية؟

•فئات العضوية ورسومها
•طلبات التمويل
•المناقشات مع الحكومة

استراتيجية التمويل

كيف سنتعامل مع االختالفات؟ (أنواع
األعضاء وحجمهم ،وجداول العمل
المختلفة ،واالحتياجات المختلفة)

•فئات العضوية
•هيكل الحوكمة

االستراتيجية

اختصاصات الهيئات
الرئيسية

خطة التواصل

االستراتيجية والخطط

28

في أي مجال (إن وجد) نرغب في المشاركة
مع الحكومة؟

عرض العضوية

االستراتيجية

برنامج العمل

ما الذي نريد أن نتعلمه من بعضنا البعض
ً
سويا من آخرين)
(أو

عرض العضوية

االستراتيجية

برنامج العمل

هل يُ مثل التنظيم  /التنظيم الذاتي
مشكلة للمنظمات غير الربحية؟

عرض العضوية

االستراتيجية

برنامج العمل

هل نريد من الهيئة التنسيقية توجيه
األموال لألعضاء؟

عرض العضوية

االستراتيجية

برنامج العمل

ورقة تطبيق عملي

بـراكسـيس 29

تـأسيس هيئة تنسيقية وطنية
لـلـمــنـظـــمــات غــيـر الــربـحــيـة

5
الملخص والخاتمة
ً
ـوردا قيمـ ًـا ألي
يُ عــد دليــل مــوارد  AGNAللجمعيــات الوطنيــة مـ
شــخص يُ فكــر فــي إنشــاء هيئــة تنســيقية ،فهــو يُ مثــل قــراءة
أساســية ،وال يحــاول هــذا التقريــر استنســاخ دروســه المفيــدة
العديــدة ،بــل يُ ركــز هــذا التقريــر عــى تلــك الجوانــب المتعلقــة
بــإدارة أي هيئــة تنســيقية وتأسيســها والتــي تركــز أكثــر عــى
العمليــات.

ً
نموذجــا إلظهــار التفاعــل بيــن المبــادئ
يُ قــدم هــذا الدليــل
والعناصــر الرئيســية التــي تؤثــر فــي فاعليــة أي هيئــة تنســيقية
أو أي شــبكة أخــرى ،ويحــدد طريقــة التعامــل مــع كل مــن منهــا
فــي المراحــل المبكــرة مــن تطويــر الهيئــة التنســيقية ،ومــن
ثــم يســتخدم هــذه المبــادئ والعناصــر كقاعــدة لسلســلة مــن
األســئلة التــي يجــب أن يجيــب عليهــا المشــاركين فــي تأســيس
الهيئــة .وينتهــي الدليــل بمجموعــة مقترحــة مــن الوثائــق التــي
ستشــكل «الدليــل» التأسيســي للهيئــة التنســيقية.
يعــرض هــذا التقريــر العديــد مــن االعتبــارات الرئيســية التــي
يتعيــن عــى أولئــك الذيــن يفكــرون فــي تشــكيل هيئة تنســيقية
مراعاتهــا مــن أجــل توفيــر األســاس الــازم لدليل العمليــات .ومن
المهــم التأكيــد عــى أن هــذا التقريــر ال يقــدم إجابــات محــددة؛ إذ
أنــه مــن الضــروري أن تنبثــق تلــك اإلجابــات مــن تفاعــل األعضــاء
المحتمليــن أنفســهم .يختلــف كل ســياق عــن اآلخــر ،كمــا أن
لــكل مجموعــة مــن المؤسســات آلياتهــا المختلفــة ،واألهــم مــن
ذلــك ،أن مفهــوم الملكيــة ينشــأ مــن العمليــات ذاتهــا ،وليــس
مــن خــال حــل جاهــز.
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الملحق أ

المقابالت التي ُأجريت من أجل إعداد هذا التقرير

30

البلد

المنظمة

الشخص الذي ُأجريت
معه المقابلة

منصب الشخص الذي
ُأجريت معه المقابلة

إستونيا

شبكة المنظمات غير الربحية اإلستونية

أرمو كوبار

األمين العام

قيرغستان

تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل
الديمقراطية والمجتمع المدني

دينارا أوشوراهونوفا

الرئيس

ليتوانيا

مركز المعلومات ودعم المنظمات غير الحكومية

مارتيناس زاالتوسكاس

المدير التنفيذي

نيجيريا

الشبكة النيجرية للمنظمات غير الحكومية

أويبيسي باباتوندي أولويسي

المدير التنفيذي

باكستان

منتدى المنظمات غير الحكومية الباكستانية

األستاذ الدكتور محمد إسماعيل

األمين

صربيا

اتحاد المنظمات غير الحكومية في صربيا

دوبرافكا فيالت

المدير التنفيذي

تركيا

مؤسسة القطاع الثالث في تركيا

باساك إرسين

األمين العام
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