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�شكر وتقدير
بادئ ذي بدء، اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�شكر اإلى مركز ج�ن د. جرهارت للعطاء االجتماعي 
هذا  لتاأليف  الفر�شة  يل  اأتيحت  فقد  بالقاهرة.  االأمريكية  باجلامعة  املدنية  وامل�شاركة 
االأ�شتاذة دينا �شريف ود.  بال�شكر  اإقامة باملركز عام 2008، واأخ�س  الدليل بف�شل منحة 

بربارة اإبراهيم.

كما اأت�جه ب�شكري اإلى اأع�شاء جمعية نه�شة املحرو�شة على مدخالتهم القيمة، واأي�شاً 
اإلى اأمل اإح�شان، ويا�شمني الرفاعي، وه�شام الروبي، واأمين اإ�شماعيل، وكاري ج�ن�ش�ن، 

وجاكي كميل، ودينا �شريف، وحمم�د ح�شني على مراجعة هذا الدليل.

ال�شباب امل�شريني والعرب الذين �شارك�ا باملجم�عات  اإلى جميع  بال�شكر  اأتقدم  واأخرياً، 
الدليل  هذا  اأن  حيث  والعرو�س.  الذهني،  الع�شف  وجل�شات  و،  واالجتماعات  املح�رية 
نتاج تلك املناق�شات واحل�ارات التي ُعقدت حيث اأنه يتناول االهتمامات واملدخالت التي 

اأثاروها. و�شكر خا�س ل�فاء بخيت ونهى �شاّلم ملراجعة الن�شخة العربية.
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نبذة عن المؤلف... رحلة رائد مجتمعى مصرى

�إيهاب عبده رائد جمتمعي اأم�شى اأكرث من 15 عامًا يف العمل على �شحذ همم ال�شباب امل�شري للم�شاهمة يف تنمية بالدهم. وقد �شارك يف 
تاأ�شي�س جمعيتي فاحتة خري ونه�شة املحرو�شة )www.nahdetmasr.org( كذلك �شارك يف تاأ�شي�س االحتاد النوعي جلمعيات ال�شباب، 

وكان اأول رئي�س له.

- عندما كان طالبًا باجلامعة االأمريكية بالقاهرة �شنة 1992، اأ�شبح واحدًا من ن�شطاء اأي�شك - اأكرب منظمة يديرها ال�شباب على م�شتوى العامل 
ثم اأ�شبح رئي�شًا لفرعها يف م�شر �شنة 1995. بعد تخرجه يف اجلامعة االأمريكية عمل بق�شم الت�شويق ب�شركة ن�شتلة لالأغذية يف م�شر، قبل 
اأن يتحول اإلى جمال التنمية. ويف عام 1999 ان�شم اإلى مكتب موؤ�ش�شة ال�شرق االأدنى االإقليمي بالقاهرة، كما �شارك وقتها يف تاأ�شي�س جمعية 
فاحتة خري. بني عامي 2000 و 2002، عمل يف املكتب االإقليمي ملركز بحوث التنمية الكندي الدويل بالقاهرة، مديرًا لل�شراكات االإقليمية وتنمية 

االأعمال.

- يف 2004 ح�شل اإيهاب على درجة املاجي�شتري يف التنمية الدولية من جامعة بيت�شربج يف بن�شيلفانيا. وقد ركز يف اأطروحته على العطاء االإن�شاين 
املحلي، والتجارة العادلة، والدور التنموي للمنظمات غري احلكومية.

- عند عودته اإلى م�شر قام اإيهاب بت�شميم منهاج درا�شي يف اإدارة املنظمات غري احلكومية يف اجلامعة االأمريكية بالقاهرة و�شارك يف تدري�شه 
الأول مرة، وكان ذلك يف 2006. ويف ال�شنة نف�شها قاد جهود تاأ�شي�س االحتاد النوعي جلمعيات ال�شباب، الذي يعترب املظلة امل�شرية الر�شمية 

جلمعيات ال�شباب االأهلية، وكان اأول رئي�س له.

- اأثناء درا�شته يف الواليات املتحدة ا�شتفاد اإيهاب من خربته يف فاحتة خري، فركز درا�شاته على التعلم من جتارب الدول االأخرى والتفكري يف 
خطة ا�شرتاتيجية لتعبئة ال�شباب. وقد �شاهم مع اأ�شدقائه وزمالئه يف م�شر يف اإن�شاء جمعية نه�شة املحرو�شة. 

اأ�شوكا، وهي منظمة عاملية رائدة يف تقدمي الدعم للرواد املجتمعيني على  من موؤ�ش�شة  “رائد جمتمعي”  اإيهاب على لقب  - ويف 2004 ح�شل 
نه�شة  لنمو  اهتمامه  يكر�س  اأن  العربي، بني 2004 و2007،  العامل  اأ�شوكا  املقدَمني من  الفني  والدعم  املنحة  له  اأتاحت  وقد  العامل.  م�شتوى 
املحرو�شة. بعد ذلك �شغل اإيهاب من�شب املدير االإداري لنه�شة املحرو�شة حتى عام 2009 حينما ان�شم اإلى مبادرة �شباب ال�شرق االأو�شط. وهو 

االآن ع�شو نا�شط يف جمل�س اإدارة نه�شة املحرو�شة.

- اإيهاب عبده، ف�شاًل عن ذلك، فهو مغني وكاتب اأغاين �شارك يف اإن�شاء فرقة “اأنا م�شري” الغنائية �شنة 2007 والتي ي�شعى من خاللها اإلى 
ا�شتخدام املو�شيقى و�شيطًا لرتويج قيم الفخر بالهوية امل�شرية، الت�شامح، والتنوع، والوحدة الوطنية، واحلوار بني االأديان 

)www.ehaab.net & www.ana-masry.org(. وقد �شدر له عام 2009 اأول األبوم غنائي بعنوان “جوايا حاجات” مب�شاركة اإنتاجية 
من �شل�شلة مقاهي �شيلنرتو.

- وقد انتقل اإيهاب بخرباته و�شغفه للتنمية ال�شبابية واالبتكار والريادة املجتمعية اإلى امل�شتوى االإقليمي، مع �شغله من�شب م�شت�شار مبادرة �شباب 
  .)www.shababinclusion.org( ال�شرق االأو�شط التي اأطلقها مركز ولفن�شون للتنمية مبعهد بروكينجز، وكلية دبي لالإدارة احلكومية

- وهو يقود حاليًا اأجندة الريادة املجتمعية التي تهدف اإلى حتقيق فهم اأف�شل لقدرات ريادة العمل االجتماعي وتعزيز االبتكار فى الدول العربية، 
وذلك من اأجل امل�شاهمة يف اال�شتجابة لتحديات التنمية باملنطقة العربية. وقد �شارك اإيهاب يف كتابة التقرير االأول للريادة املجتمعية يف ال�شرق 
االأو�شط، “Social Entrepreneurship in the Middle East: Toward Sustainable Development for the Next Generation” والذي 

ن�شر يف اأبريل 2010.

- يذخر هذا الدليل بالكثري من االإ�شارات واالأمثلة املاأخوذة والدرو�س امل�شتفادة عن فاحتة خري ونه�شة املحرو�شة، فجدير بنا اأن ن�شتعر�س تعريف 
خمت�شر باجلمعيتني: 

• نبذة عن فاحتة خري:
قام بتاأ�شي�شها  جمموعة من خريجي اجلامعات امل�شرية �شنة 1999، فكانت اأول منظمة غري حكومية م�شرية تقدم قرو�شًا بدون فوائد، معتمدة 
على متويل م�شري 100%، وفريق فاعل من املتطوعني بن�شبة 100%. تولت اجلمعية العديد من امل�شروعات الناجحة يف جماالت التعليم، والتنمية 
االقت�شادية التي خدمت، ب�شكل اأ�شا�شي، �شكان منطقة اله�شبة الو�شطى باملقطم. وتهدف اجلمعية اإلى خلق منوذج تنمية جمتمعية متكامل ميكن 

ا�شتن�شاخه/ تكراره يف جميع اأرجاء البالد.
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�ملحرو�شة: نه�شة  عن  • نبذة 

تا�ش�شت �شنة 2002 من قبل جمموعة من �شباب املهنيني امل�شريني، لت�شري االآن واحدة من املنظمات غري احلكومية ال�شبابية الرائدة يف م�شر 
املجتمعية  واملوؤ�ش�شات  للم�شروعات  اأول حا�شنة  ُتعد  اإذ  امل�شريني،  املهنيني  �شباب  نحوها  يتجه  قبلة  املحرو�شة  مبثابة  نه�شة  تعترب  واملنطقة. 
املبتكرة يف م�شر و املنطقة؛ وقد نفذت العديد من امل�شروعات الناجحة، وخلقت �شراكات فاعلة. هذا وحتت�شن جمعية نه�شة املحرو�شة العديد 
االأول من نوعه باجلامعات  ُيعد  القاهرة والذي  االأعمال بجامعة  بينها مكتب تنمية املهارات وريادية  الرائدة ومن  امل�شروعات االجتماعية  من 
امل�شرية احلكومية، وبرنامج جوائز املبتكر ال�شاب الذي يدعم ثقافة البحث والتطوير يف اجلامعات احلكومية امل�شرية. وقد احت�شنت اجلمعية 
العامة  ال�شحة  املدنية،  امل�شاركة  مثال  املو�شوعات  من  العديد  تناولت  متعددة،  منظمات  مع  وال�شراكات  االجتماعية  امل�شروعات  من  العديد 

والت�شامح، وتعليم ال�شالم، الخ.
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المقدمة... وكيفية استخدام الدليل

يطرح هذا الدليل جمموعة من االأفكار والن�شائح لكل �شخ�س يطمح يف البدء يف م�شروع تنموي اأو اجتماعي جديد. وعلى الرغم من اأنه قد 
تت�شابه بع�س التحديات يف مناطق خمتلفة حول العامل، اإال اأن اإيهاب عبده يطرح خالل هذا الدليل، العديد من التوجهات التي من �شاأنها اأن 
تف�شي اإلى حتقيق النجاح يف ظل ال�شياق االجتماعي واالقت�شادي وال�شيا�شي امل�شرى والعربي املعا�شر. وقد ظهرت الن�شخة االإجنليزية من هذا 
الدليل منذ فرتة وجيزة فى اأكتوبر 2010، وها نحن نقدم للقارئ الن�شخة العربية منه. حررت الن�شخة العربية فى يونيو 2011 وتت�شمن بع�س 

التعديالت واالإ�شافات على الن�شخة االإجنليزية.

نعني مب�شطلح “م�شروع �جتماعي”: اأي كيان، �شواء كان منظمة غري حكومية )جمعية اأهلية( اأو �شركة، ت�شتهدف حتقيق تاأثري اجتماعي، 
معتمدًة على منوذج االأعمال الذي يوفر لها القدرة املالية لتحقيق اال�شتمرارية واال�شتدامة.

اعتمد هذا الدليل على التجربة ال�شخ�شية، كما اعتمد على املناق�شات التي مت عقدها مع �شباب املبتكرين ورواد العمل االجتماعي يف م�شر 
وبع�س البلدان العربية.

كيفية ��شتخد�م هذ� �لدليل: ينق�شم هذا الدليل اإلى اأربعة اأق�شام رئي�شية. يف �لق�شم �الأول نحث القارئ على الرتكيز على فهم ذاته، 
وروؤيته اخلا�شة ودوافعه. ثم ينتقل الدليل يف �لق�شم �لثاين اإلى عر�س بع�س الن�شائح والروؤى فيما يتعلق بالتعامل مع الفاعلني االآخرين، مع 
الرتكيز على طرفني اأ�شا�شيني، وهما: املتطوعون واملجتمع. ويركز �لق�شم �لثالث على كيفية البدء يف حتويل فكرة اأولية ما اإلى تطبيق ناجح. اأما 
�لق�شم �لر�بع واالأخري، فريتبط ارتباطًا وثيقًا بالق�شم الثالث، حيث يركز على اأهمية االت�شاالت الفعالة – وهو مو�شوع �شيتكرر يف العديد من 

موا�شع هذا الدليل – وذلك من خالل طرح روؤى عميقة ون�شائح حمورية. 

مت ت�شميم هذا الدليل ليتناول خمتلف اجلوانب التي يحتاجها م�شروع اأو منظمة تنموية ناجحة بالذات فى مرحلة البدء والتاأ�شي�س. ف�شاًل عن 
اإن�شائها فرتة اأطول. وهو مفيد، وبوجه خا�س  ملن  ذلك، فهو مالئم لالرتقاء بحجم امل�شروعات االجتماعية القائمة بالفعل والتي م�شى على 
ي�شعون اإلى تطوير مبادراتهم لت�شبح م�شروعات اجتماعية موؤثرة، مع النجاح يف اإدرار دخل مثال مما ي�شمن ا�شتقالليتها املالية وا�شتدامتها. 
يفرت�س هذا الدليل اأن لديك الدوافع للبدء يف مبادرتك التنموية اخلا�شة، اأو اأنك يف املراحل االأولى من تنفيذها على اأر�س الواقع. اأما اأولئك 

الذين مل يتخذوا القرار بعد لاللتزام مببادرة من هذا النوع،

فن�شوق لهم بع�ض املكا�شب التي �شيجنونها عند االنخراط يف مثل هذا الن�شاط:

اإ�شفاء معنى جديد على حياتك وحتقيق الر�شا عن الذات. 	• 	

التعرف على جمتمعك املحلى ووطنك مبعناه الوا�شع، وبكل ما فيهما من تنوع. 	• 	

اكت�شاب معارف وخربات جديدة. 	• 	

تطوير مهارات جديدة، اجتماعيًة كانت اأو غري ذلك. 	• 	

بناء �شبكة عالقات جديدة. 	• 	

ثل ا�ستثمار يف م�ستقبل جمتمعك ووطنك. غني عن البيان اأن هذا النوع من الن�ساط يمُ 	• 	

يطرح هذ� �لدليل �لعديد من �لن�شائح و�القرت�حات �لتي ميكن تلخي�شها فيما يلي:

املثابرة، املثابرة، املثابرة! 	• 	

ال ت�شت�شلم اأبدّا؛ واعترب االإخفاق جتربًة وفر�شة للتعلم 	• 	

ليكن طموحك كبريًا ولت�شل اأهدافك لعنان ال�شماء 	• 	

كرثة التحليل تف�شي اإلى ال�شلل. فكر وابحث ولكن البد اأن تبداأ عند نقطٍة ما! 	• 	

ال تقلق اإذا افتقرت اإلى و�شوح الروؤية يف البداية اأو اإذا كان ما لديك من اأ�شئلة يفوق ما بحوزتك من اإجابات – فحدوث ذلك يف البداية  	• 	
موؤ�شر �شحي.
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ا�شرب على النتائج. تذكر اأن التنمية االجتماعية عملية معقدة ال ت�شري يف خط م�شتقيم. فاملهم يف نهاية املطاف اأن تكون قد بذلت ق�شارى  	• 	
جهدك، واأبليت قدر ا�شتطاعتك يف البحث والدرا�شة والتعامل مع ق�شيتك.

ال ت�شتنفذ نف�شك اأو فريقك يف الكد للح�شول على نتائج �شريعة. ولتتذكر دائمًا اأن جهدك لو كان يدور حول االأ�شباب اجلذرية مل�شكلة ما،  	• 	
فاإن التغريات العميقة رمبا ال تاأتي حتى اأثناء حياتك.

عليك اأن حتتفي باأى خطوات اإيجابية اأو اإجنازات مهما كانت ب�شاطتها اأثناء م�شريتك! 	• 	

�شوف يجد القارئ بع�ض اال�شتمارات، واجلداول، والو�شالت املفيدة يف امللحق يف نهاية الدليل.

االإطار الفكري للدليل وت�شل�شل العر�ض:

اأملنا اأن يوفر هذا الدليل اأداًة مفيدة تطرح املزيج املنا�شب من الروؤى العميقة والن�شائح واالإلهامات. هذا و�شتظل لكٍل منا جتربته ال�شخ�شية 
الفريدة، كما �شيتولى كل منا تطوير  فكره اخلا�س واأ�شلوبه واأدواته؛ غري اأنه يظل دائما من املفيد، كما اأنه ومن احلكمة، اأن يطلع املرء على 
جتارب االآخرين، في�شعى لتحا�شي بع�س اأخطائهم ويبني على جناحاتهم. وناأمل اأن ي�شاعد هذا الدليل على حتقيق ذلك، فينعم �شباب املجددين 
اجتماعيًا ورواد امل�شروعات االجتماعية يف م�شر وبقية بلدان املنطقة بتجربة مثمرة وهم يعملون لتطوير اأنف�شهم،  واالآخرين. اأملنا اأي�شا اأن 
يكون هذا الدليل طبعًة اأولى، ت�شدر لها طبعات اأخرى حتمل يف طياتها جتارب وروؤى عميقة من جمددين اجتماعيني اآخرين من م�شر، ومن 

كافة بلدان املنطقة.

ينق�شم هذا الدليل اإلى اأربعة اأق�شام رئي�شية. يبداأ الق�شم االأول بالرتكيز على فهم املرء لذاته، ولروؤيته اخلا�شة ودوافعه. ثم ينتقل الدليل يف 
الق�شم الثاين اإلى البناء على هذا الفهم، وذلك من خالل عر�س بع�س الن�شائح والروؤى العميقة االأ�شا�شية فيما يتعلق بالتعامل مع االآخرين، 
زًا على طرفني اأ�شا�شيني، وهما: املتطوعني واملجتمع. ويركز الق�شم الثالث على كيفية البدء يف العمل على فكرة املرء االأ�شا�شية وخمتلف  ُمَركِّ
– وهو  اأهمية االت�شاالت الفعالة  اأما الق�شم الرابع واالأخري، فريتبط ارتباطًا وثيقًا بالق�شم الثالث، حيث يركز على  اجلوانب املتعلقة بذلك. 

مو�شوع �شيتكرر يف العديد من موا�شع هذا الدليل – وذلك من خالل طرح روؤى عميقة ون�شائح حمورية. 

1. العمل على تطوير الذات 

حول هذ� �لق�شم: يطرح هذا الق�شم بع�س الن�شائح التي ت�شاعدك للعمل على تطوير ذاتك. وقد ق�شمنا هذا الق�شم اإلى اأربعة اأجزاء فرعية. 
يقدم اجلزء الفرعي االأول “ر�شالتك يف احلياة” ن�شائح وروؤى عميقة ت�شاعدك على التعرف على ر�شالتك يف احلياة، كما تتجلى يف انخراطك 
املدين ودورك يف التنمية املجتمعية. اأما اجلزء الفرعي الثاين “�لتخطيط �ل�شخ�شي” في�شوق بع�س الن�شائح املتعلقة بتحديد الر�شالة وكذلك 
للق�شية” على بع�س الن�شائح،  نف�شك  اال�شتخدام االأمثل للوقت، اإلى جانب بع�س االأمور االأخرى. ويركز اجلزء الفرعي الثالث “تكري�ض 
وكذلك التحذيرات من االن�شياق وراء بع�س املقوالت ال�شائعة املتعلقة مثال بكيفية اإدارة املرء مل�شلكه و�شلوكياته جتاه نف�شه وجتاه االآخرين. اأما 
اجلزء الفرعي الرابع واالأخري فيتم  تخ�شي�شه الأحد العوامل االأ�شا�شية التي حتدد جناح اأو ف�شل العديد من املبادرات ال�شابة وهو: احلفاظ على 

احلما�س.

1.1 ر�شالتك يف احلياة
حتديد �لر�شالة و�أق�شى م�شاهمة ممكنة: لي�س التو�شل اإلى ر�شالتك احلقيقية يف احلياة باالأمر الهني الذي قد يبدو عليه، بل قد ي�شتغرق 
االأمر احلياة بطولها. ومن ثم فال�شعي للتو�شل لتلك الر�شالة مبكرًا يزيد من فر�شك يف العثور عليها! ومن املناطق التي يح�شن البدء يف التطلع 
اإليها، تلك الق�شايا التي تثري قلقك اأو توؤرقك. كما قد جتد لر�شالتك اإ�شارات يف مهاراتك، اأو تعليمك، اأو العالقات التي كونتها، اأو من األتقيتهم 

من اأنا�س. كما اأنها عملية م�شتمرة! فاالأمور تتغري وتتبدل، مبا يف ذلك مواطن �شغفك واهتماماتك.. بل حتى ر�شالتك واأدوارك يف احلياة.

•• نصيحة: عندما تبداأ يف تعداد مهاراتك، من االأف�شل اأن تفكر خارج االأطر ال�شائعة!
باال�شافة اإلى ذلك، فاإن مواطن قوتك ومهاراتك قد ت�شتمل اأي�شا ما  متتلكه من مواهب، كالقدرات الفنية على �شبيل املثال. فقد تغدو قدرتك 

على الكتاب اأو العزف على اآلة مو�شيقية، اأو الرق�س، اأو الغناء، اأف�شل و�شيلة ت�شتطيع ا�شتغاللها لتحقيق ر�شالتك.

�الأهم فاملهم: من اأنا؟ وما هي ر�شالتي يف احلياة؟ قد يرى البع�س فائدة كبرية يف النظر اإلى اأنف�شهم بو�شفهم »ماركة م�شجلة«. فلكل 
التي  ال�شفات واخل�شائ�س  ما  نف�شك:  وا�شاأل  »ماركة«،  اأنك  نف�شك على  فكر يف  بها.  املقرتنة  وقيمتها اخلا�شة  ماركة �شفاتها وخ�شائ�شها 
ين�شبها النا�س اإيل؟ ما اأوجه التفرد يف ماركتي؟ وما قيمتي امل�شافة؟ ا�شاأل نف�شك با�شتمرار: ملاذا اأنا هنا فى هذه احلياه؟ ماذا اأفعل؟ ولتخ�ش�س 
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وقتًا كل يوم تنفرد فيه بنف�شك وتتدبر حالك. قد ميار�س البع�س ذلك بالتاأمل يف �شمت، بينما يلجاأ اآخرون لتدوين مذكراتهم ب�شكل يومي. اأيًا 
كان االأ�شلوب، فهي ُتعد فر�شة متميزة تتعرف خاللها على توجهاتك ومفاتيح ذاتك، وت�شفي فيها املعنى على االأ�شياء.

التي تثريك؟ بادر ب�شوؤال نف�شك: ما االأمور التي اأ�شغف بها؟ وما هي مهاراتي/ قدراتي الأدرك تلك االأمور؟  الق�شايا  ما  �شغفك:  • اعرف 
اإلى نقطة  قد يفني الكثري حياته  فكالهما على الدرجة نف�شها من االأهمية، ولو ا�شتطعت العثور على نقطة التقاطع بينهما تكون قد تو�شلت 
للتو�شل اإليها! يف بع�س احلاالت يكون التو�شل اإلى املو�شوع الذي ت�شغف به كافيًا؛ حيث قد يحفزك هذا لتنمية املهارات التي حتتاجها. ف�شاًل عن 
ذلك، فاإن النظر فيما متلكه من مهارات وما ح�شلته من تعليم ُيعد باالأمر املهم لتحديد املجاالت التي ت�شتطيع امل�شاهمة فيها. كما اأنه ومن املهم 
اأي�سا اأن حتر�ص على حتقيق اأق�سى ما يكنك من م�ساهمة، والتاأكد من اأنك ت�سيف قيمة حقيقية الأية ق�سية تختار االنخراط فيها. فاالأمر ال 

يتعلق مبجرد تقدمي اخلري للمجتمع، بل ميتد اإلى التعرف اإلى االأمر الذي ي�شبع �شغفك مع ا�شتغالل مهاراتك وتعليمك على النحو االأمثل.

من االأ�شئلة التي ميكن اأن ت�شاعدك على التعرف على »ق�شيتك«:

ما االأمر الذي يثري �شغفًي؟ ما االأمر الذي ُي�شعرين بال�شعادة والر�شا؟  	• 	

اأثارت يف القلق  اأو �شاهدتها يف التليفزيون  اأو قراأت عنها يف ال�شحف،  ما الق�شايا التي توؤرقنى؟ ما االأمور التي لو راأيتها يف ال�شارع،  	• 	
والرغبة العارمة يف اأن اأفعل �شيئًا حيالها؟

•	 ما االأمور التي اأود اأن اأجنزها؟ ما االأمر الذي قد ي�شفي معنى على حياتي؟ 	

اأن تبذل  الت�شبيك بني تلك اجلزر املنعزلة! عندئذ حاول  ماذ� لو كانت مواهبي متعددة ومواطن �شغفي متنوعة؟ قد يكون دورك هو 
ق�شارى جهدك يف كل �شيء تعمله وفى كل جمال تن�شط فيه، ومع تطور اهتماماتك �شوف تتمكن من العثور على امليدان املنا�شب الذي حتتاج اإلى 
الرتكيز عليه، اإن وجد. هذا وقد تتبلور ر�شالة البع�س يف كونهم “م�شبكني”، يعملون عرب العديد من القطاعات. ورغم اأنهم قد يفتقدون القدرة 
على الرتكيز والتميز يف ميدان اأو قطاع واحد اأو قد يفتقرون القدرة على حتقيق قدر من االإجناز يعادل ما قد يحققه من كر�س نف�شه لق�شية 
واحدة، اإال اأن هذا ال يقلل من اأهميتهم، اإذ اأنهم بدورهم هذا ينجحون يف تطوير ال�شبكات ونقل املعارف بني خمتلف اجلماعات. لذا واإن كنت 
�شمن هوؤالء فلتدرًك اأن هناك م�شئولية كبرية تقع على كاهلك تتمثل يف حماولة القيام بتكوين ال�شبكات والت�شبيك؛ وبحكم دورك رمبا تكون يف 

مو�شع متفرد بني خمتلف القطاعات واملوا�شع، االأمر الذي قد ي�شمح لك باأن ت�شطلع بتلك املهمة.

�لتقييم �لذ�تي: هناك عدد من االأ�سئلة املهمة التي �ستتمكن من االإجابة عليها مبجرد البدء يف ممار�سة الن�ساط، غري اأنه من املهم اأن تدركها 
من البداية حيث �شت�شاعدك على اإمعان النظر والتاأمل عند اإجراء عملية التقييم الذاتي؛ وفيما يلي بع�س هذه االأ�شئلة:

اأي االأدوار اأن�شب يل: دور القائد اأم دور ع�شو/ العب يف الفريق ؟ 	• 	

ماذا لو مل تكن لدي اأفكار مبتكرة؟ ماذا �شيكون دوري حينئذ؟ 	• 	

كيف اأمتكن من حتفيز االآخرين؟ 	• 	

كيف اأ�شتطيع اال�شتمرار واحلفاظ على حما�شى عندما  يكون من املتوقع مني اأن اأكون “املحفز وم�شدر االإلهام الدائم”؟ النه فى كثري  	• 	
من االأحيان الوحدة ُتَغلف تلك القمة!

لو كان لدي فكرة عظيمة فمن اأين اأبداأ؟ 	• 	

كيف اأحقق التوازن بني اأن اأكون مثاليا وفى الوقت ذاته عمليا اأو براجماتيا ؟ 	• 	

اأنت. منوذجًا: هل تعي�س وتطبق ر�شالتك وقيمك وما تدعو اإليه خالل حياتك اليومية؟ يف واقع االأمر، ُيعد هذا بنقطة االنطالق املُثلى التي من 
�شاأنها اأن متنحك امل�شداقية عند ح�شد االأفراد وتعبئة املوارد االأخرى. هذا وينبغي اأن تلتزم بالعي�س وفقًا للقيم التي تدعو اإليها واأن “ت�شدق 
اأفعاُلك اأقواَلك”! فاأيًا كان اجلهد الذي تبذله يف الدعوة لر�شالتك، لن تتمكن من حتقيق امل�شداقية اإال اإذا ج�شدت حياتك ما تدعو اإليه. والعك�س 
�شحيح فاأيُا كان اجلهد الذي تبذله، لن تتمكن من حتقيق ما تطمح اإليه اإذا كنت تعي�س حلم �شخ�ًس اأخر، اأو دون اأن يكون لديك اقتناع حقيقي 

مبا تدعو اإليه. 

اأبذل املزيد من اجلهد لتطوير نف�شك قبل فو�ت �الأو�ن! يمُحكى اأن رجاًل م�سنًا كان على فرا�ص املوت وقد اأحاط به االأهل واالأحباب. 
ف�شاألوه عن اأكرث االأمور التي ندم عليها، فاأجاب على الفور اإنه قد اأنفق الكثري من الوقت حماواًل تغيري اأمور لي�س بيده تغيريها. فقد حاول تغيري 
العامل فوجد اأن االأمر اأكرب من قدرته، فقرر اأن يركز على حماولة تغيري وطنه، ثم قريته، ثم اأ�شرته. غري اأنه قد اأدرك موؤخرًا اأنه كان عليه اأن 

ي�شتثمر كل هذا الوقت ليبداأ بنف�شه، باذاًل اجلهد لتطوير ذاته لي�شري �شخ�شًا اأف�شل- اإال اأن الوقت كان قد اأدركه. 

هل اأنت جمدد اجتماعي / رائد عمل اجتماعي؟ فور اأن تتعرف متامًا على مهاراتك و�شغفك، وكذلك اأولويات جمتمعك واحتياجاته، 
انظر حولك، وت�شاءل؛ اأمل يتناول اأحد بعد تلك الق�شية - حمور اهتمامك؟ األي�شت هناك منظمات اأو برامج قد تاأ�ش�شت لهذا الغر�س؟ لو وجدت 
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فجوة وكانت لديك الرغبة يف بذل الوقت واجلهد واملوارد مللئها، فقد تكون بالفعل جمددًا اجتماعيًا اأو رائد عمل اجتماعي.

“وظيفة رائد العمل االجتماعي يف اأن ي�شتك�شف امل�ا�شع التي تعثرَّ فيها جزء من املجتمع اأو عِلق بها، حماواًل اأن يقدم ما ميكنه للفكاك من 
هذا ال��شع. اإن رائد العمل االجتماعي ه� ذلك ال�شخ�س الذي يتعرف على م�اطن اخللل، حماواًل اإيجاد حل�ل للم�شكالت من خالل تغيري 
االأنظمة، اأو ن�شر احلل�ل عاماًل على اإقناع املجتمع باأ�شره للقيام ب�ثبات جديدة. وال ير�شى رائد العمل االجتماعي مبجرد تقدمي ال�شمكة 
)www.ashoka.org( Ashoka اأو تعليم ال�شيد؛ اإذ ال يهداأ له بال حتى يحدث ث�رة يف �شناعة ال�شيد باأ�شرها.”من موقع اأ�شوكا

عندي حلم. فهل �أبد�أ مبا�شرًة �أم ُيف�شل �أن �أن�شم ملوؤ�ش�شة قائمة بالفعل؟ الغالبية العظمى من املجددين املجتمعيني ورواد العمل 
االجتماعي – با�شتثناءات قليلة – ق�شوا بع�س الوقت يف العمل التطوعي مع منظمة اأو موؤ�ش�شة قائمة بالفعل. ولهذا امل�شلك مميزات عديدة، 

وت�شمل:

البدء من حيث انتهى االآخرون. العمل يف منظمة م�شتقرة مينحك فر�شة التعلم من النظم القائمة، والبناء على النجاحات وحتا�شي  	• 	
االأخطاء.

بداًل من  والبناء،  والتخطيط  للرتوى  الالزمة  الفر�شة  لك  يتيح  ثابتًا  ف�شيوفر لك دخاًل  االأجر،  املوؤ�ش�شة مدفوع  تلك  مع  العمل  كان  لو  	• 	
االندفاع لبناء �شراكات غري ا�شرتاتيجية- على �شبيل املثال.

ُيعترب فر�شة رائعة للم�شاهمة يف املكان الذي تن�شم اإليه مع حتقيق الفائدة املرجوة مثل تطوير مهاراتك ال�شخ�شية، وبناء �شبكة عالقات،  	• 	
اإلخ.

كيف �أقدم م�شاهمة لوطني �أو جمتمعى و�أنا بعيد عنهما؟ قد يقع البع�س يف وهم االعتقاد باأن الوقت الذي يق�شيه بعيدًا عن وطنه اأو 
جمتمعه مبثابة وقت �شائع. غري اأنه ويف واقع االأمر، عند ا�شتخدامك لهذا الوقت بحكمة ميكنك ا�شتثماره على النحو االأمثل  لتق�شيه يف بناء 
اأفكارك اأو التوا�شل مع اأنا�س اآخرين رمبا ينتمون اإلى جمتمعك اأو جمتمعات خمتلفة، حيث �شيمكنك هذا من التعرف على التجارب االآخرى وروؤية 

االآخرين ملجتمعك وما يقولون عنها وتتاأمله وتتدبره. كما اأنه ُيعد مبثابة فر�شة لتنتهزها للتطوع يف برامج م�شابهة والتعلم منها.

�حذر الهو�ض املوؤقت وامل�شطلحات اخلا�شة: عليك اأن تعرث على �شغفك اخلا�س، غري �شائٍر مع القطيع! مثال، قبل اأن تندفع للتطوع للعمل 
مبلجاأ لالأيتام ا�شاأل نف�شك عن �شغفك احلقيقي واهتماماتك، مدركُا اأن عامل التنمية يعج بامل�شطلحات الرنانة واخلا�شة التي يرددها الكثريون 
دون اأن يدركوا معانيها احلقيقية. ويف ظل ثقافة ت�شتد فيها �شيطرة اجلهات املانحة قد يكون من ال�شعب اأال تقع يف فخ الهو�س بتلك امل�شطلحات. 

•• نصيحة: رمبا تكون ر�شالتك، بو�شفك جمدد جمتمعي، اأن حتدث تغيريًا من الداخل يف منظمة قائمة.
رمبا تكون ر�شالتك اأو دورك اأن حتدث جتديد اأو تغيري داخل املنظمة التي تعمل بها. فالرائد االجتماعي لي�س بال�شرورة اأن يبداأ موؤ�ش�شة جديدة 
ولكن فى كثري من االأحيان ي�شتطيع اأن يحدث نقلًة ما تقود مبنظمة قائمة بالفعل اإلى وجهة جديدة، اأو ت�شاعدها لت�شبح اأكرث فاعلية اأو لتت�شع يف 

 .”Intrapreneurs نطاق عملها، اإلخ. واأحيانًا ما ي�شار اإلى هوؤالء الرواد بتعبري “رواد االأعمال - من الداخل

من �أين �أبد�أ؟ من اأي نقطة اأبداأ؟ اإن من املهم بل من ال�شروري اأن تبداأ من نقطة ما – وباإمكانك اأن تعدل امل�شار/ االأمور فيما بعد )على اأن 
تعمل على تطوير نف�شك بالتوازي(، غري اأن تلك الن�شيحة ال تلغي االأ�شاليب العلمية املتعلقة بالقيام باالأبحاث املنا�شبة وتقييم الو�شع با�شتخدام 
مناهج واأ�شاليب خمتلفة مثال “�شجرة امل�شكالت” للتعرف على فروع وجذور امل�شكلة. غري اأنه من ال�شروري وطوال ن�شاطك، بادر باتباع ما ميليه 
عليك قلبك! ولتكن مرنًا لتتمكن من تعديل وتطوير امل�شار. واحر�س على التوا�شل مع جمموعتك واأع�شاء فريقك، واالأطراف املعنية وا�شتمع لهم؛ 

ف�شوف ي�شاعدونك كثريًا يف الو�شول اإلى “م�شارك ال�شحيح”.

�أبد�أ مبادرتك عند نقطة �لتقاء �ل�شغف و�ملهار�ت: لو نظرت اإلى ن�ساط التجديد االجتماعي ف�ستجد اأن الكثري منه يدور حول حتديد 
اأو االحتياج  اأن ت�شاأل نف�شك: ما هو املطلب  اأو خلقها، والو�شل فيما بينهما. لذلك عليك  اأو املطالب، والعثور على املوارد الالزمة  االحتياجات 

التنموي القائم؟ ثم لتفكر يف املوارد اآخذًا يف االعتبار:

�شغفك بالق�شية 	• 	

اإمكانات اجلماعة 	• 	

املوارد الب�شرية املتوفرة 	• 	

املوارد املالية املتوفرة 	• 	

التجديد املتوافر 	• 	

�أعرث على نقطة �اللتقاء حتى 
تعرث على الق�شية املنا�شبة واملنظمة 

املنا�شبة و دورك / ر�شالتك

جمتمعك
اأولويات املجتمع واحتياجاته

اأنت
مواطن ال�شغف، املهارات، املواهب،

ما الذى يحفزك اأو يوؤرقك يف حياتك
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1 .2 �لتخطيط �ل�شخ�شي

حتى ت�شتطيع اإجناز ر�شالتك ال�شخ�شية عليك اأن تخطط على عدة م�شتويات، وت�شمل خطط طويلة االأمد )لعام اأو اثنني( ، باالإ�شافة اإلى خطط 
ق�شرية املدى على امل�شتوى اليومي اأو االأ�شبوعي.

•• نصيحة: حافظ على �لرتكيز و�لتو�زن!
1. اكتب بيانًا بر�شالتك ال�شخ�شية: وعلقه يف مكان ت�شتطيع روؤيته فيه كل يوم حتى يذكرك ب�شبب وجودك يف هذا املكان وقيامك بهذا 
الن�ساط. )على اأن تتكون الر�سالة من 4-5 جمل، وُت�شاغ يف زمن امل�شارع لت�شف املهمة التي تقوم بها والقيم التى تود احلفاظ عليها فى ن�شاطك 

وتعامالتك(

2. تذكر �لنهاية: احلفاظ على النهاية ماثلة دائمًا اأمام عينيك ي�شاعدك كثريًا على و�شع االأمور يف ن�شابها. نعني بذلك اأن تفكر يف حياتك 
ويف نهايتها؛ اإذ يدفعك ذلك اإلى التدبر يف الذكرى التي تريد اأن ترتكها للنا�ص، باالإ�سافة اإلى  املعني احلقيقي ملا تقوم به من ن�ساط، اأو االأمور 

املهمة حقًا. فلو كان لك اأن تختار عبارة واحدة تود لو ُكِتَبت على �شاهد قربك اأو ُذكرت يف نعيك، فما هي تلك العبارة؟ 

)ا�شمك( عا�س حياة مل�ؤها )...( وا�شتطاع اأن )...( من اأجل )...( على الرغم من )...(. )امالأ الفراغات(.

3. �علم �أن �ملعوقات و�لعقبات جزء من التجربة �الإن�شانية: فبدونها ت�شبح احلياة مملة! تقبلها وتعلم منها.

4. ُكن نف�شك! ال يتوقف االإتقان عند التو�سل اإلى نقاط قوتك و�سغفك فقط، بل يتطلب اأي�سًا اأن تكون نف�سك. وهو اأمر حيوي يف كل جوانب 
اأ�شلوبك القيادي واالإداري، ف�شاًل عن اأنه يك�شبك امل�شداقية واالحرتام. مرونتك وحماولتك امل�شتمرة لتح�شني نف�شك اأمور اإيجابية؛ اأما حماولة 

اأن تكون �شخ�شًا اآخر فما هي اإلى م�شيعة للوقت والطاقة.

ق بني حياتك ال�شخ�شية وحياتك العملية: اإذا كانت معنوياتك منخف�شة الأ�شباب �شخ�شية فمن املهم للغاية اأال تنتقل تلك احلالة  5. فرِّ
اإلى زمالئك، خا�شًة عندما تكون يف موقع قيادي. قد يكون من املفيد يف تلك احلالة اأال تتفاعل كثريًا مع النا�س؛ فى بع�س االأحوال من املمكن اأن 
ت�شرك زمالئك فى م�شاكلك ولكن فى كل االأحوال-  �شواء ف�شلت اأن تبقى االأمور �شرية اأو اأن تف�شح عن تفا�شيلها - من املهم اأن ت�شرك الزمالء 

ب�شفافية باأنك متر بظروف راجيًا تفهمهم. 

6. قو�ئم �ملهام وما “يجب اأن تفعله”: بادر باإعداد قوائم مهام.

احتفظ مبفكرة �شغرية. على اأن يكون حجمها منا�شبًا الحتياجاتك وا�شتخدامك. احتفظ بها معك يف كل وقت وكل حني، وا�شتخدمها  	• 	
لتدوين االأفكار، اأو املالحظات التي ت�شتقيها اأثناء االجتماعات، اأو لكتابة املهام التي قد يطراأ على ذهنك وجوب القيام بها. تذكرنا هذه 
اأو  اأو خالل املحا�شرات  لقاءاتنا مع االآخرين،  اأثناء  نتعلمه  ن�شعى دائمًا لالإم�شاك مبا  العمر،  التعلم طوال  باأننا م�شتمرون يف  املفكرة 

االأحداث املختلفة للرجوع له فيما بعد.

: فى مفكرتك ال�شغرية اأحيانا يكون من املفيد اأن ت�شع اأمام كل عن�شر من عنا�شر قائمة   checkboxes مربعات التحقق  	• 	
(. حيث اأن و�شع عالمة ت�شري اإلى االنتهاء من املهمة �شيمنحك �شعورًا رائعًا بالر�شا. تاأكد من ت�شمني  املهام مربع حتقق مثل هذا)
جميع العنا�شر بقائمة املهام مع و�شع مربع التحقق اأمامها جميعا، حتى ولو كانت �شغرية، مثال: اأن تكتب ر�شالة بالربيد االإلكرتوين.  
�شُيمكنك هذا االأ�شلوب من التمييز بني املهام التي ينبغي اإجنازها يف مقابل االأمور التي تكتبها للرجوع اإليها يف امل�شتقبل كمعلومات مثال. 
ي�ساعد هذه االأ�سلوب فى جذب انتباهك ب�سهولة فى و�سط مذكرات من اجتماع مثال حيث اأنها ت�ساعدك فى ادراك النقاط التى ت�ستوجب 

منك املتابعة اأو عمل �شئ مت االتفاق عليه اأو وعدت به فى االجتماع حتى ال تفقدها اأو تن�شاها فى و�شط التفا�شيل االآخرى.

7. قائمة “ما يجب اأن تكونه”: قد تبدو الت�شمية غريبة، غري اأنه من املهم بالفعل اأن تكون لديك، اإلى جانب قائمة املهام التى يجب 
اإجنازها، قائمة بال�شمات التي تود اأن تت�شم بها فى خالل حياتك وخالل عملك على حتقيق تلك املهام. نعني بذلك �شلوكياتك واأمناطها. 

فقد تكون عظيم االإجناز وتنجح يف حتقيق قائمة مهامك، ولكن كيف كنَت واأنت تنجز هذه املهام؟ على �شبيل املثال:

جتاه نف�شك: هل كنت متوازنًا يف حياتك اليومية؟ هل ا�شتمتعت بالتجربة وحققت النمو والتطور الذاتى املرجو؟ 	• 	

جتاه �الآخرين: هل توخيت االحرتام؟ هل مت�شكت بالقيم التي تريد احلفاظ عليها عند التعامل مع االآخرين والتزمت بها، �شواء متثلت  	• 	
تلك القيم يف االحرتام، اأو التعاطف، اأو التفهم، اأو اال�شتثمار يف منوهم وتطورهم، اإلخ؟

تفادى جلد �لذ�ت: معنى ذلك هو حماولة حقيقية و�شادقة لتقييم نف�شك وتعامالتك ب�شكل واقعى ومو�شوعى ملحاولة التطوير وتفادى  	• 	
االأخطاء فى امل�شتقبل ولكن من املهم اأال ينقلب ذلك اأو يتطور اإلى جلد للذات اأو الق�شوة على النف�س ب�شكل زائد حيث اأن من املمكن اأن 
يوؤدى ذلك اإلى نتائج عك�شية منها مثال اإ�شعاف ثقتك بذاتك وقبولك لنف�شك والذى بدوره �شينعك�س على االآخرين من حولك حيث �شتبداأ 

بالق�شوة على االآخرين اأي�شا. اأو من املمكن اأن ينتج عن ذلك اأن تتوقع من اجلميع الكمال وهو من امل�شتحيالت بالطبع. 
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8. اكتب قراراتك ال�شنوية: بادر باختيار منا�شبة ما - لها لديك خ�شو�شية معينة، �شواء كانت راأ�س ال�شنة، اأو عيد ميالدك، اأو اأي يوم 
يتميز عندك بتلك اخل�شو�شية، واتخذه منا�شبة للتاأمل يف ر�شالتك والرجوع ملا كتبته فى االأعوام املا�شية، والتاأمل وتقييم ما متكنت من اإجنازه، 

والتخطيط للفرتة القادمة، وجتديد التزامك بخططك ور�شالتك.

ت�شكك،  حلظات  تنتابهم  قد  االجتماعي  العمل  رواد  اأو  املجتمعيني  املجددين  حتى  االأوان:  فوات  قبل  تنبه  ال�شحيح؟  املكان  يف  اأنا  هل   .9
فيت�ساءلون عما اإذا كانوا يقومون بالن�ساط املنا�سب اأو موجودين يف املكان املنا�سب. ابداأ ب�سوؤال نف�سك هذا ال�سوؤال الب�سيط: هل مازلت ت�ستمتع 
مبا تفعل؟ هل ت�شعر باأنك تنمو وتتطور فيه؟ لو كانت االإجابة بنعم فاأنت يف املكان ال�شحيح. اأما اإذا كانت بال، فعليك اأن تفكر يف اأن�شطة اأخرى 

رمبا تكون اأحب اإليك، اأو رمبا تكون بحاجة اإلى تغيري اأ�سلوب قيامك بالن�ساط.

عالمات ت�شري باأنك يف املكان اخلطاأ، اأو على االأقل حتتاج اإلى فرتة راحة:

�شراعات �شخ�شية كثرية  	• 	

اإرهاق وافتقاد لطاقة العمل 	• 	

حتتاج اإلى فرتة طويلة الإعداد نف�شك نف�شيًا للقيام بالعمل، وال جتد اأنك تعمل ب�شكل تلقائي وحما�شى 	• 	

ت�شعر باأنه عمل يجب االنتهاء منه وال ت�شعر فيه باملتعة 	• 	

ت�شعر بالتعب وامللل من التحدث للنا�س عنه و�شرحه 	• 	

مل تعد ترى الدور احلقيقي الذي تلعبه يف هذا املكان 	• 	

الكثري من  االجتماعية  التنمية  ينخرط يف جمال  يلقى من  ما  غالبًا  اأنت �شادق فيما توؤمن به؟  الن�شاط: هل  ملاذا متار�ض هذا   .10
االإعجاب والت�شجيع والدعم. ولكنك قد تواجه مواقف ت�شعر فيها باأن كل ما توؤمن به يهتز اأمامك، فيدفعك ذلك اإلى الكثري من البحث داخل 
نف�شك. والبحث يف داخل النف�س اأمر حممود جدًا بطبيعة احلال، لو كنت تقوم به طواعيًة. ولكن حتى تتجنب اأية �شدمات، اأو حتى ال ت�شتيقظ 

فجاأة لتدرك اأن مكانك لي�ص العمل يف التنمية االجتماعية، عليك اأن تت�سلح بفهم ر�سني لهذا املجال والأ�سباب قيامك مبا تقوم به من ن�ساط.

وهو ما يعني: عليك اأن تتعرف جيدًا، يف مرحلة مبكرة، على “�ل�شورة �الأ�شمل و�الأكرب”. 

م�شهد �لتنمية �ملحلي: دور القطاعات املختلفة يف التنمية، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية )ومنظمات املجتمع املدين مبعناه  	• 	
االأو�شع(، واحلكومة، واملانحني املحليني، وقطاع االأعمال، اإلخ.

دور ال�شباب يف بلدك على مر الع�شور: تعرف على دور ال�شباب طوال الع�شور املختلفة. 	• 	

دور ال�شباب يف البلدان االأخرى: تعرف على الدور الذي يلعبه �شباب البلدان االأخرى �شواء يف احلا�شر واملا�شي. 	• 	

املعار�شة القائمة جتاه املنظمات غري احلكومية وقطاع التنمية: تعرف على وجهات النظر املعار�شة للمنظمات غري احلكومية  	• 	
ولقطاع التنمية االأو�شع. بادر بالقراءة للتعرف على  تلك احلجج وا�شتمع اإليها، فالبع�س منها يعار�س جمرد وجود منظمات غري حكومية 
من االأ�شل. وبع�س املنتقدين يرون اأن التنمية االجتماعية–االقت�شادية باأ�شرها من واجبات احلكومة، والبع�س يرى اأن املنظمات غري 
احلكومية اأدوات للتدخل االأجنبي اأو خلق تبعية واإعتمادية وتواكل غري �شحيني. كما قد يرى اآخرون اأن ريادة العمل االجتماعي برتكيزها 
على �شخ�س القائد او املبدع االجتماعى فكرة تكر�س للثقافة الفردية وتنزع عن جموع النا�س وثقتها فى ذاتها لتحقيق التغيري والتنمية 
اأو اأن تبقى دائما فى انتظار البطل املنقذ. فمن املهم اأن تتعرف على كل ذلك حتى يتوفر لك فهم اأف�شل وتقدير اأعمق للم�شهد االأكرب، 

وكذلك حتى تتمكن من حتديد دورك على نحو اأدق، ومن ثم تكون على اأ�شا�س را�شخ مبا تقوم به. 

•• نصيحة: �شع الروؤية االأ�شمل وامل�شهد االأكرب ن�شب عينيك دائمًا
حتى لو كنت ب�شدد القيام مب�شروع على نطاق �شغري جدًا، اجعل امل�شهد االأكرب ن�شب عينيك على الدوام. مبا اأنك قد تلقيت قدرًا من التعليم 
والفر�س، فمن واجبك اأن ت�شتغل مهاراتك التحليلية حتى تتمكن من روؤية امل�شهد االأكرب، ولتجعل اأحالمك اأكرب. قد يعني ذلك مثاًل اأن ت�شاأل 
نف�شك عما اإذا كان عليك اأن تقر�س بع�س النا�س قرو�شًا �شغرية لت�شاعدهم على مواجهة الفقر من خالل القيام باأعمال وم�شروعات ب�شيطة، 
حتى واإن مل يكن من املمكن �شمان ا�شتدامتها )نظرًا مثال الأن ممار�شة البيع على نطاق �شغري ال ت�شدر لها ت�شاريح، وميكن لل�شرطة اأو البلدية 
اأن تق�شي عليها يف اأي وقت(. رمبا يكون احلل االأمثل اأن ت�شاعدهم على الطعن يف هذا القانون الذي ال يتيح ترخي�س عمليات التجارة ال�شغرية، 
و�شبب كون هذا القانون غري داعم للفقراء. ورمبا يكون ال�شيناريو املثايل اأن تدعمهم بقرو�س �شغرية مع ترقب فر�س الطعن يف القانون، وذلك 

باإيجاد حلول بديلة تفي بالغر�س دون اأن تكون لها مثالب خطرية.

•• نصيحة: احرت�ض من ال�شخ�شيات العامة التي ت�شعى ال�شتغالل مبادرتك لتح�شني �شورتها!
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احر�ص على عدم ا�ستغالل �سخ�سية عامة ما ملبادرتك من اأجل حت�سني �سورتها اأو اإحراز نقاط ل�ساحلها مع اجلماهري.

1 .3. تكري�ض حياتك لق�شية ما؟

اإن القيام بعمل تطوعي جانبي، ت�شتطيع املوازنة بينه وبني  لو قررت تكري�ض حياتك لق�شية ما، فلن يكون االأمر �شهاًل يف البداية! 
درا�شتك اأو عملك �شيء، واأن تقرر تكري�س حياتك لق�شية ما جتعلها �شغلك ال�شاغل �شيء اآخر متامًا. يف كثري من االأحيان �شتجد اأ�شد النا�س 
معار�شًة لك يف هذا التوجه هم اأقرب النا�س اإليك؛ غري اأنه لو مت�شكت مبا تريد وبذلت فيه ق�شارى جهدك، ف�شتجدهم، �شيئًا ف�شيئًا، اأكرث النا�س 
دعمًا لك وتاأييدًا. فمن الطبيعي اأن ي�شعب على النا�س تفهم ما تريد اأن تفعل على حقيقته، وعلى وجه اخل�شو�س يف مثل هذا القطاع ال�شديد 
العمومية بطبيعته، والذي ال تت�شح معامل م�شاره الوظيفي ب�شكل دقيق، يف كثري من احلاالت. لذلك عادًة ما مييل من يحبونك ويريدون لك النجاح 
يف ال�سلك الوظيفي اإلى اعتبار م�ساركتك يف هذا الن�ساط اأمر ينبغي اأن يقف عند حدود الهواية اأو العمل اجلانبي. ولكن ال�سوؤال هو: هل تف�سل 
�شجن وظيفة ال حتبها وبالتالى لن تتميز وتبدع فيها بحال من االأحوال، اأم اأن تعمل �شيئًا حتبه، و�شت�شتطيع، بطبيعة احلال، اأن تبني لنف�شك فيه 

مهنة دائمة؟

�حذر من وهم �أن �لتنمية ال ميكن �أن تكون ِمَهنة: يرى البع�س اأن العمل يف قطاع التنمية مهنة، بينما يراه اآخرون ق�شية واأ�شلوب حياة. 
القطاعات  املعامل كما هي حال  وا�شح  العمل غري  �شيئًا، ورغم كون هذا  اأم  اأمرًا ح�شنًا  واتخاذه مهنة  التنمية  االرتزاق من قطاع  و�شواء كان 
االأخرى، فلكل من الفريقني مهن وم�شار وظيفي يف قطاع التنمية. فرغم اأن املنظمات غري احلكومية ال�شغرية لي�س لديها بال�شرورة م�شارات 
وظيفية وا�شحة، وال اأنظمة موارد ب�شرية م�شتقرة، اإال اأن العديد من املنظمات غري احلكومية الدولية، ووكاالت االأمم املتحدة، والهيئات املانحة 
اأن�شاأت برامج  املتعددة االأطراف، وثنائية االأطراف، لديها مثل تلك امل�شارات واالأنظمة. هذا ف�شاًل عن تزايد فر�س العمل يف ال�شركات التي 
للم�شوؤولية االجتماعية، واملوؤ�ش�شات، واملنظمات غري احلكومية املحلية املحرتفة، اإلخ. هذا ويتطلب بناء م�شتقبل وظيفي مع اأٍي من تلك املوؤ�ش�شات 
اأن تكون حا�شاًل على درا�شات جامعية، ومن املفيد اأن يكون لديك خربة مع منظمات غري حكومية. كذلك عليك، بو�شفك جمددًا اأو رائد اأعمال 
اجتماعي، اأن تتعلم من اأنظمة اإدارة املوارد الب�شرية يف قطاع ال�شركات، حتى ت�شتطيع اجتذاب موظفني على اأف�شل م�شتوى من املهارات. فمن 
املهم، واأنت تعد مبادرتك، اأن تن�شئ نظام موارد ب�شرية جُمديًا، يقدم اأنظمة اأجور وحوافز جمزية حتى ت�شتطيع اجتذاب النوعيات التي تطمح 

اأن ت�شمها اإلى فريقك، وحتافظ على ا�شتمرارها معك.

تغيري االجتاه املهني: ترك وظيفة اآمنة )يف قطاع ال�شركات مثاًل( ملمار�شة الن�شاط الذي ت�شغف به: اإن كنت �شتقدم على تلك 
اخلطوة  فمن االأف�شل اأن يحدث ذلك مبكرًا، حيث تقل املخاطر. علمًا باأن قدومك اإلى عامل التنمية من عامل ال�شركات، حتى واإن مل تزد خربتك 
عن �شنة اأو اثنتني اأمر له فوائد كثرية. ففي قطاع ال�شركات تتعلم مهارات تنظيمية واإدارية ممتازة، ميكن اأن تطبقها يف املنظمات غري احلكومية 
اأو جماالت التنمية املختلفة. فرغم اأن منظمات التنمية حتفل بالكثري من اأ�شحاب النوايا احل�شنة فاإن بع�شها- ولي�س كلها بالطبع، يفتقر اإلى 
املهنية واالأنظمة االإدارية، وبالتايل الفاعلية والكفاءة اللتني يوفرهما قطاع ال�شركات. كما ينبغي اأن تكون على دراية ووعي بالنقا�شات املتعلقة 

مبجال التنمية وما ميكن حتقيقه، هذا اإلى جانب مميزات وعيوب القطاع ككل.

•• نصيحة: �حذر عقدة “�ملنقذ”
�شفوف  من  االأو�شع،  العامل  “ال�شر” لي�شاعدوا  عامل  تركوا  باأنهم  �شاذج  �شعور  يتملكهم  التنمية  يف  للعمل  ال�شركات  قطاع  يرتكون  ممن  كثرٌي 
اأن يكون لديك تقييم متوازن ور�شني للمجال الذي كنت تعمل فيه، ولذلك الذي اأنت على و�شك دخوله؛ اإذ لكل قطاع  “االأخيار”. فمن املهم جدًا 
جوانب اإيجابية واأخرى �شلبية. وواقع احلال اأن قطاع التنمية ال يزال اأمامه الكثري الذي يحتاج لتعلمه من قطاع ال�شركات. فلو قررت اأن حتدث 
هذا التحول يف م�شارك املهني، يجدر بك اأن جتلب معك اأكرب قدر ممكن من الدرو�س التي تعلمتها، واالأنظمة والتقنيات التي ميكن اأن ت�شاهم بها 

يف املجال اجلديد الذي اأنت ب�شدد الدخول اإليه.

الفر�س  والعثور على  املهمة  االأطراف  اإلى  الو�شول  اإجادة  تعني جمرد  ال�شبكات ال  تكوين  اإجادة  َموِردً� جيدً� ومقيم �شبكات جيدً�:  كن 
املالئمة ملبادرتك؛ ولكنها تعني اأي�شًا اأن تكون مفيدًا لالآخرين وتقدم لهم يد العون دائمًا. واإليك يف هذا ال�شدد ن�شيحتني:

لبت منك اقرتاحات، اأو مرجعيات، اأو تو�سيات، اأو اأ�سماء قد تكون مفيدة يف مو�سوع اأو ن�ساط معني، اهتم بتوفريها، وخ�س�ص من  لو طمُ 	• 	
وقتك م�شاحة منا�شبة لال�شتجابة لتلك الطلبات.

ال متانع من اإ�شراك االآخرين يف املعلومات، طاملا كانت غري �شرية. 	• 	

اإن هذا ال�شلوك ال يفيد فقط يف دعم املجتمع املدين وتعزيزه، بل �شتفاجاأ باأن م�شاعدتك ودعمك التطوعي واقت�شامك للمعلومات تعود جميعًا، 
مبرور ال�شهور وال�شنني، بفوائد جمة عليك وعلى مبادرتك. فهذا امل�شلك لن ي�شاعد على ن�شر الروح االإيجابية الت�شاركية والتعاونية فح�شب، بل 
و�شي�شاعدك ومنظمتك على الظهور واإثبات الذات بو�شفكما من امل�شادر املهمة، وبكل تاأكيد �شركاء حمتملني جدًا! وال تن�شى اأي�شا اأنه من الوارد 

اأن جتد نف�شك يف الو�شع نف�شه، حمتاجًا مل�شاعدة هوؤالء باالأ�شماء واالأفكار واالقرتاحات.
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1 .4 احلفاظ على احلما�ض

كيف اأحتا�شى انطفاء اجلذوة؟ من اأكرب التحديات التي تواجه �شباب قيادات العمل االجتماعي وجمدديه ال�شادقني يف م�شعاهم، عامل 
انطفاء اجلذوة! وهنا ن�شوق اإليك بع�س الن�شائح التي ت�شاعدك على احلفاظ على الطاقة و�شفاء الذهن:

1. ال تن�شغل فقط بالنتائج: م�شريتك وتفا�شيلها وخطواتها لها نف�س اأهمية النتائج التى تاأمل الو�شول لها. 

2. حافظ على تركيزك: ركز على ر�سالتك يف احلياة وعلى االأهمية الكبرية ملا تقوم به من ن�ساط. من االأ�ساليب التي ت�ساعدك على ذلك:

التاأمل، �شواء من خالل طق�س ديني معني اعتدت عليه، اأو جمرد التاأمل ال�شامت، اأو اخلروج اإلى الطبيعة للتم�شية. لو كانت لديك رفاهية  	• 	
ق�شاء بع�س االأيام فى مكان هادئ بني احلني واالآخر، ف�شي�شاعدك ذلك على جتديد ن�شاطك وطاقتك، وجتديد التزامك.

اأو توجهاتك واملوؤ�شرات والعالمات فى حياتك.  اإليها كل فرتة للتعرف على التغريات فى روؤيتك  االحتفاظ مبذكرات يومية، ثم العودة  	• 	
جمرد ك�شكول ب�شيط تدون فيه مذكراتك كل يوم، اأو اأ�شبوع، اأو حتى كل �شهر. ولكن طاملا داومت على التدوين فيه، ف�شتجد له فائدة 
عظيمة. من املهم اأال تقت�شر على تدوين احلقائق وما اأجنزت، ولكن دّون اأي�شًا م�شاعرك، وما اأثار قلقك، اأو خماوفك، وما طمحت اإليه.

كتابة قائمة مبا تتمتع به من نعم وعطايا �شيفيدك دائمًا عند انخفا�س معنوياتك! 	• 	

3. حاول احلفاظ على توازن جيد بني العمل واحلياة: حتذير! اإذا ما �شعرت باملرارة اأو باأنك بذلت ت�شحيات فى عملك العام واالأهلى 
اأكرث مما يجب اأو مثال اأن النا�س ال تقدرك ب�شكل كاف، فاأنت بحاجة اإلى التوقف لبع�س الوقت اأو اتخاذ قرار حازم. ال تدع هذا ال�شعور يتطور 
ويزداد، فهو خطري جدًا وميكن اأن يحولك اإلى �شخ�س حاد املزاج، �شعب املرا�س، ميلوؤه �شعور باملرارة وباأنه ي�شتحق اأكرث مما جنى. اإليك بع�س 

االأ�شاليب للتعامل مع هذا الو�شع:

اأنت حتتاج اإلى ال�شعور ب�شعادة �شخ�شية فيما تقوم به! لو توقف ن�شاطك عن توفري تلك ال�شعادة والر�شا، فرمبا يكون قد اآن االأوان بالفعل  	• 	
لالنتقال اإلى ن�ساط اآخر والغو�ص مرة اأخرى بداخل ذاتك ملراجعة اأفكارك وميولك و�سغفك.

ر نف�شك باأنك ت�شتفيد مما تفعل على امل�شتوى ال�شخ�شي )وتاأكد من اأنك ت�شتفيد بالفعل!(. فاأنت على االأقل، تتطور، وتنمو، وتتعلم،  ذكِّ 	• 	
وت�شعر بالر�شا، وت�شفي على حياتك معنى.

حاول التو�شل اإلى موازنة بني الت�شحيات التي تبذلها واملكا�شب التي جتنيها من وراء م�شاركتك. 	• 	

4. االإطالع على اأحدث جمريات التنمية وتطوراتها: التنمية علم متداخل ومت�شابك مع علوم كثرية. وبالتايل، فحتى تظل م�شاهمتك 
مهمة واإيجابية، عليك اأن تظل دائمًا على اإطالع باأحدث االأبحاث واملناظرات والتطورات يف هذا امليدان. وميكنك اأن تفعل ذلك عن طريق:

ح�شور املوؤمترات، وور�س العمل، والدورات ذات ال�شلة، �شواء تلك التي تنظمها املنظمات غري احلكومية، اأو الهيئات املانحة، اأو املوؤ�ش�شات  	• 	
البحثية اأو التعليمية.

القراءة )الكتب بطبيعة احلال، ولكن تابع اأي�شًا االإعالم، وال�شحف، اإلخ( 	• 	

اال�شرتاك يف الن�شرات الدورية والدوريات والبودكا�شت على االإنرتنت )كثري منها جماين(. 	• 	

5. احلفاظ على احلما�ض: ا�شاأل نف�شك: ما االأمور التي حتفزين؟ وتلك التي تثبط من حما�شى وهمتى؟ من املفيد للغاية اأن تنظر اإلى نف�شك 
من اخلارج لتحدد االأ�شلوب الذي يحقق لك النجاح يف كلتا احلالتني؛

اقرتاحات للتغلب عليها�أمثلة من »�ملثبطات«
النجاحات عدم ال�شرب وا�شتعجال النتائج كانت  وان  حتى  بديل،  حمفز  عن  وابحث  االأ�شا�شي،  املحفز  هي  الكبرية  النتائج  جتعل  ال 

واالجنازات ال�شغرية اأو كان حتى الرغبة »االأنانية« يف اإر�شاء الذات مثال.
حاول اأن ت�شاهم فى حلها وبعد اأن ت�شعر اأنك قمت مبا ميكن اأن تفعله ابعد نف�شك عنها. وتذكر دائمًا اأن ال�شراعات واخلالفات ال�شخ�شية

االأمور لي�شت كلها يف يديك. كل ما ت�شتطيع فعله هو حماولة االإ�شالح بني النا�س؛ ولكن حل اخلالفات 
بالفعل يبقى دائمًا يف يد هوؤالء الذين يفرت�س اأنهم نا�شجون. ويجب اأن ت�شعر بالر�شا اإذا بذلت كل ما 

يف و�شعك. وال حتمل نف�شك فوق طاقتها وال تدع خالفاتهم توؤثر عليك. 
ر االآخرين، بامل�شهد االأكرب، ومبا اأجنزمتوه حتى اللحظة، حتى واإن كانت اجنازات الغرق يف التفا�شيل تذكر دائمًا، وذكِّ

وخطوات �شغرية.
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6 .احلفاظ على اجتاه البو�شلة: يف جمتمع يواجه الكثري من التحديات واالأولويات التي قد تكون على نف�س القدر من اأهمية ق�شيتك، اأو 
رمبا اأهم منها، حافظ على اجتاه بو�شلتك باحلر�س على ما يلي:

	 ذّكر نف�شك مبا مل�شروعك من عالقات مع ق�شايا اأخرى قائمة بذاتها، اأو تلك التي قد تطراأ، ويكون لك ميل اإلى العمل عليها اأي�شا. •
التخ�ش�س  ولكن  الق�شايا.  تلك  مع  للتعامل  اأخرى  منظمات  مع  العمل  اإمكانية  يف  تفكر  واأن  العالقات  تلك  طبيعة  تتبني  اأن  حاول 

والرتكيز مهمني، فال تن�شى اأبدًا اأنك لو حاولت اأن تكون كل �شيء لكل اأحد ... �شينتهي بك احلال اإلى اأن تكون ال �شيء الأي اأحد!

	 الرجوع دائما لروؤيتك ومذكراتك ال�شخ�شية القدمية•

•• نصيحة:  ال تقلل اأبدا من قدرتك على حتقيق حلمك!
اأي اإجناز اأو اخرتاع اأو ابتكار يف العامل بداأ بروؤية وحلم. وبالعمل اجلاد واالإخال�س واملثابرة �شت�شل اإلى مبتغاك! وهناك العديد من االأمثلة على 
ذلك يف جماالت التجديد االجتماعي والتنمية االجتماعية. انظر مثاًل اإلى بنك جرامني الذي بداأه د. حممد يون�س احلا�شل على جائزة نوبل، 
وكان يقدم ب�شع دوالرات لعدد قليل من الن�شاء، واأ�شبح االآن يدعم املاليني من االأُ�َشر يف بنجالدي�س، وميثل نقطة اإلهام للماليني حول العامل 

الذين يطبقون منوذجه فى بالدهم املختلفة.

7. دور املجدد: �لروؤية وح�شد �ملو�رد للو�شول �إلى الهدف: لو ا�شت�شلمت لقيود املوارد املتوفرة فلن ت�شل اإلى نتيجة جمدية! اإذ ينبغي 
اأن تكون لديك روؤية واأن ُتقِبل على املخاطرة! كما ينبغي اأن تعتمد على روؤيتك وحلمك، وحتدد املوارد التي حتتاج حل�شدها لتحقيق هدفك، ولي�س 

على املوارد القائمة ومدى ما ميكن اأن حتققه بها!

ملخص/ خالصة:
ال�شخ�شية، وال�شل�ك، والت�شلح مبا يالئمك من ن�شائح �شقناها يف  الر�شالة  الروؤية /  املزيج املالئم من  بعد حتقيق 
هذا الق�شم، ت�شبح جاهزاً للنظر خارج ذاتك، للنظر يف طرفني اأ�شا�شيني �شيتعني عليك العمل معهما. هذا و�شرنكز يف 
الق�شم التايل على العمل مع املتط�عني / امل�ارد الب�شرية ب�شكل عام، املجتمع الذي قررت العمل معه ، وذلك على اأ�شا�س 

ما حددته لنف�شك يف هذا الق�شم.
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2. العمل مع اآلخرين

حول هذ� �لق�شم: ناأمل اأن تكون قد تعرفت ب�شكل اأو�شح يف الق�شم االأول، على مواطن �شغفك وحمفزاتك احلقيقية، ور�شالتك يف احلياة، 
ومهاراتك، فا�شتطعت باجتماعها لديك اأن حتدد نوعية االأفراد الذين تريد اجتذابهم للعمل معك يف الفريق، وكذلك الق�شية واجلماعة التي 

ت�شعر ب�شغف اأكرب للتعامل معها وخدمتها.

ولكن، اأيًا كانت عظمة الفكرة التي لديك وحجم اجلهد التي بذلته مع نف�شك، كما اقرتحنا يف الق�شم ال�شابق، فلو مل ت�شتطع اأن تعمل مع اجلماعة 
التي قررت االنخراط معها، ولو مل ت�ستطع ح�سد املوارد الب�سرية – �شواء كموظفني اأو متطوعني – التي متتلك ما يلزم من مهارات وموؤهالت 
ووقت، ف�شيبقى احللم جمرد حلم فقط! لذلك فقد خ�ش�شنا هذا الق�شم لطرح بع�س الدرو�س االأ�شا�شية يف اجتذاب املوارد الب�شرية الالزمة 
لنجاح امل�شروع، وتعبئتها، واإ�شراكها، واحلفاظ عليها، وكذلك التعامل مع اجلماعة التي اخرتتها. يركز هذا الق�شم على طرفني رئي�شيني، وهما 
اإلى ق�شمني فرعيني  اأو العمل معها. ومن ثم ينق�شم هذا الق�شم  اأو الفئة التي قررت خدمتها  حتديدًا: املتطوعون)املوارد الب�شرية(، واملجتمع 

رئي�شيني، يركز االأول على العمل مع املتطوعني واملوارد الب�شرية ب�شكل اأعم؛ بينما ين�شب الثاين على العمل مع املجتمع.

102 �لعمل مع �ملتطوعني و�ملو�رد �لب�شرية

تكوين فريق وبناوؤه: تكمن اأهمية ذلك بالذات للرواد االجتماعيني حيث اأنه من املتوقع اأن يكون لدى القائد الروؤية التنموية واأي�شا القدرة على 
االدارة املحرتفة ونادرا جدا ما جند هذان املكونان فى نف�ص ال�سخ�ص وهنا تكمن اأهمية التعرف على نقاط قوتك و�سعفك والتاأكد من العمل مع 
اأع�ساء فريق ي�ساركونك احللم والروؤية وفى الوقت ذاته يكملون نواق�سك ونقاط �سعفك وبالعك�ص. وال ينطبق ذلك فقط على املهارات ولكن على 
دور كل �شخ�س فى مراحل منو املبادرة. فمثال مع اخلربة واالحتكاك ي�شتطيع ال�شخ�س التعرف على اأى مرحلة يكون دوره اأكرث اأهمية حيث مثال 
هناك اأ�شخا�س يكون دورهم اأهم فى مرحلة ن�شاأة الفكرة والبداية بينما اآخرون لهم براعة اأكرب فى املراحل التالية من بناء نظم واال�شتمرارية 
واال�ستدامة. فالتوا�سع الكافى ومعرفة نقاط قوتك و�سعفك ودورك فى املراحل املختلفة والتاأكد من العمل مع اآخرين لتكملة نواق�سك وال�سورة 

فى غاية االأهمية لنجاح العمل والو�شول للروؤية.

خلق روؤية واالحت�شاد حولها: الروؤية هي احللم الذي تود حتقيقه. وكلما كان احللم وا�شحًا يف ذهنك كلما ا�شتطعت اأن تراه حتى واأنت 
مغم�س العينني، وت�شعر به، وت�شم رائحته، وبالتايل فغالبًا ما �شيتحول اإلى حقيقة. وحتى لو كانت الروؤية فى بدايتها عامة وغري حمددة فان لذلك 
مزايا ومنها مثال اأن ذلك ي�شمن اأن ي�شاهم االآخرين فى �شياغتها واثراءها باأفكارهم واأي�شا اعطاءهم �شعور بامل�شاهمة يف �شياغتها وحت�شينها، 

وبالتايل ملكيتهم لتلك الروؤية واملبادرة من بدايتهًا. 

•• نصيحة: ابداأ بتكليف املتطوعني مبهام ب�شيطة
يف بداية انخراط املتطوعني واملتدربني معك بادر بتكليفهم مبهام ب�سيطة، ثم انتقل بهم اإلى مهام اأكرب �سيئًا ف�سيئًا، على اأ�سا�ص تقييمك الأدائهم 
يتيح لك ولهم اختبار قدراتهم ومناطق �شغفهم  اأنه  امل�شاركة، كما  اأن يكفل تدرجهم يف  االأ�شلوب  �شاأن هذا  واأي�شا ميولهم واهتماماتهم. من 

واهتمامهم قبل تكليفهم مبهام كبرية قد يرتتب على عدم تنفيذها على امل�شتوى املطلوب نتائج وعواقب وخيمة.

ابداأ مبجموعة �شغرية: ُيف�شل اأن تبداأ مبجموعة �شغرية رئي�شية، حتى لو تراوح عددها بني ثالثة وخم�شة اأفراد. واأهم ما يجب اأن يتميزوا 
به هو اأن ي�شود االن�شجام والتفاهم فيما بينهم، وقدرة كل منهم على العمل مع االآخرين كفريق، واالأهم قدرتهم على قبول االختالف يف الراأي 

وعلى اإدارة النزاع فيما بينهم.

•• نصيحة:  اهتم ببناء روح الفريق والتغلب على التوترات االأولى املحتملة
اأطلعهم على الفكرة والروؤية بو�شوح حتى جتتذب املهتمني بالفعل وتتحا�شى اأي �شوء فهم. 	• 	

عادة ما يكون لديك، يف البداية، اأفكار اأكرث عمومية، وبع�س االأ�شئلة، ولكن لي�س بال�شرورة االإجابات ال�شحيحة. وهو اأمر �شحي متامًا،  	• 	
طاملًا كانت لديك املرونة الالزمة والرغبة يف اال�شتماع لالآخرين والبناء على اأفكارهم ومالحظاتهم وادرجها فى حتديد الروؤية واالأهداف.

كيف تكون متطوعا فعاال: كما ذكرنا، فكثري من الرواد املجتمعيني يبداأون من خالل العمل والتطوع فى موؤ�ش�شات اأخرى قبل ال�شروع فى 
اإن�شاء موؤ�ش�شات م�شتقلة فيما بعد. ومن املهم كمتطوع اأي�شا اأن تتحلى بروح املبادرة فى حماولة جعل جتربتك مثمرة:

�ملرونة: من املهم بالطبع التخ�ش�س واملطالبة مبهام وم�شوؤوليات وا�شحة ولكن فى العمل االأهلى والتنموى تعترب املرونة فى قبول مهام  	• 	
ا�شافية اأو خمتلفة هامة جدا حيث اأن ذلك من �شاأنه اأي�شا اإك�شابك مهارات جديدة ومفيدة ومتنوعة.
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�لتفاعل مع �الآخرين: التعامل مع القائمني على املوؤ�ش�شة اأو املبادرة واملتطوعني االآخرين من اأهم ما ميكن للمتطوع اأن يخرج به من  	• 	
جتربة التطوع وبناء �شبكة عالقات جيدة. ممكن اأي�شا ايجاد قدوة لك اأو عدة مناذج تود ان تتعلم منها وحتذو حذوها. تاأكد على اأن 

تق�شى مع هوؤالء الوقت الكافى لال�شتماع لهم ومراقبة ت�شرفاتهم، الخ.

تبادل اخلربات والتجارب: من اأهم ما ميكن اأن ت�شاعد فى عمله واال�شتفادة منه كمتطوع هو اقرتاح عمل جل�شات لتبادل اخلربات  	• 	
وتبادل اخلربات  التاأمل  تلك اجلل�شات على  وت�شاعدهم  بتفا�شيل كثرية  من�شغلني  امل�شروع  فى  القائمني  يكون  اأن  املمكن  اأنه من  حيث 

الدرو�س امل�شتفادة.

تكوين الفريق املنا�شب املتنوع: كيف ت�شمن تنوع مبادرتك وت�شمينها خمتلف االجتاهات: منر يف م�شر، ويف املنطقة، مبرحلة ن�شهد فيها 
تهديدًا خطريًا للتنوع. فنحن منطقة من العامل ات�شمت طوال تاريخها بالتنوع وقبول االآخر والتعاي�س مع االختالف، عا�س فيها جنبًا اإلى جنب 
اأن ن�شمن احلفاظ على هذا التنوع على م�شتوى مبادراتنا  اأنا�ٌس خمتلفو االنتماءات واالأ�شول العرقية، والدينية، واالنتماءات االأخرى؛ وعلينا 
التنموية، واأن نروج له فيما يتخطاها اأي�شًا. على اأن التنوع والت�شامح لي�شا جمرد التزامني جتاه بالدنا وجمتمعاتنا، بل اإن تنوع املجموعة يك�شبها 
ثراء يف املواهب واملهارات واملوارد. وبالتايل، فالفريق املتنوع – من زاوية عملية وبراجماتية بحتة – فريق اأقوى ُيب�شر بالفوز. ورغم اأنه من 
املمكن اأن يكون حتقيق التنوع يف البداية �شعبا، حيث يتطلب جهدًا اإ�شافيًا جلمع اأنا�س من خلفيات خمتلفة معًا، فاإن هذا التنوع ي�شمن – على 
املدى املتو�شط والبعيد، حتقيق النجاح، طاملا اأُح�شنت اإدارة هذا التنوع وقيادته على نحو وظيفي �شليم. ممكن ت�شجيع هذا التنوع وتقويته من 

خالل:

ا�شتخدم لغة حمايدة ال توؤدي اإلى اأن ي�شعر اأحدهم باال�شتبعاد 	• 	

حاول اأن حتافظ على التوازن بني اأفراد املتطوعني والعاملني، من حيث املعتقدات الدينية واخللفيات االأخرى 	• 	

مواد العالقات العامة من مطبوعات، ومن�شورات، وغريها ينبغي اأن تكون ت�شمينية من حيث ال�شور، وكذلك اللغة لو كانت تقتب�س من  	• 	
م�شادر دينية.

الرموز  ا�شتخدام  فيف�شل حتا�شي  االأديان مثال  ومتطوعني من خمتلف  م�شتفيدين  وددت جذب  لو  املكتب،  العمل يف  بحيز  يتعلق  فيما  	• 	
الدينية. فاإن فعلت فلت�شمل االجتاهات كافة، كاأن ت�شع اآيات من القراآن و�شليبًا، على �شبيل املثال، حتى ي�شعر اجلميع اأنه مرحبا به.

تذكر: ال�شورة وال�شمعة اأمران مهمان. املعيار هنا لي�س روؤيتك لنف�شك، بل روؤية املجتمع لك. فكثري من نوادي الطلبة واملنظمات غري  	• 	
احلكومية تقول باأنها منفتحة على كل العقائد واخللفيات، ولكن االآخرين يرونهم غري ت�شمينيني، اأو منحازين جتاه جماعة بعينها، وذلك 
ب�شبب الكيفية التي يتحدث بها متطوعوهم، اأو تركيز مواقعهم االإلكرتونية على �شور اأو نوعيات حمددة من النا�س اأو لغة خطابية معينة.

خمتلف  عن  ممثلني  ت�شم  مبادرتك  اأن  من  فتاأكد  املجتمع،  تنمية  يف  امل�شاهمة  عن  تتحدث  كنت  لو  الأقوالك:  م�شداقًا  اأفعالك  اجعل  	• 	
االنتماءات الدينية والطبقات االجتماعية – االقت�شادية التي تخدمها. لو مل يكن للفريق مثل هذا التنوع، ف�شكل جلنة مُيثل فيها اجلميع.

احلفاظ على الفريق:

ن�شائح عامة للحفاظ على الروح والروؤية:

تاأمل االإجنازات ووفر وقتًا للتاأمل ولتمارين بناء الفريق 	• 	

اعقد جل�شات  للتعرف على ما لدى اأع�شاء الفريق، حتى يطرح كل منهم ما يحفزه وما يثبطه. 	• 	

نظم نزهات الأع�شاء الفريق 	• 	

احلفاظ على املنا�شب من اأع�شاء الفريق/ املتطوعني

حافظ على مناخ ودود، يتمتع بال�شفافية، وي�شاعد على االإبداع 	• 	

اعقد لقاءات اأ�شبوعية، على االأقل يف االأ�شهر القليلة االأولى! 	• 	

بالذات فى بداية التاأ�شي�س، ال متنح اأحدًا منا�شب اأو األقاب - مبا فيهم نف�شك كقائد او من�شق - اإال يف حاالت ال�شرورة الق�شوى 	• 	

اعقد اجتماعاتك يف اأماكن متوا�شعة اأو فى قلب املجتمع الذى ت�شعى خلدمته 	• 	

عرب عن روؤيتك بو�شوح تام من البداية حتى جتتذب من يوؤمنون بها بالفعل ويريدون العمل على حتقيقها 	• 	

•• نصيحة: تاأكد من عدم انطفاء اجلذوة لدى اأي فرد
طرحنا يف الق�شم االأول بع�س الن�شائح التي ت�شاعدك على احلفاظ على توازنك وعلى جذوتك متقدة. بعد اأن تنجح يف ذلك مع نف�شك، من 
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املهم اأن ت�شمن اأال تنطفئ جذوة اأٍي ممن حولك! عادة ما يتحمل اأكرث املتطوعني اإخال�شًا والتزامًا كمًا اأكرب من امل�شوؤوليات واملهام. كلنا ب�شر، 
اأو ع�شوًا فيه، املزيد من  للفريق  االأفراد فاعلية و�شغفا واإخال�شًا، �شواء كان قائدًا  اأكرث  اأن ُيحمل  ولقدراتنا وطاقتنا حدودها. ومن الطبيعي 
امل�شوؤوليات واملهام، خا�شًة اإذا مل تكن لديه القدرة على الرف�س اأو ترتيب االأولويات. فلو مل تتم اإدارة هذا الو�شع ب�شكل جيد يف مرحلة مبكرة، 

�شينتهي االأمر بهوؤالء اإلى اأن يتحولوا اإلى خطر على اأنف�شهم وعلى املبادرة باأ�شرها من خالل واحد من ال�شيناريوهني التاليني:

تنطفئ جذوتهم ويرتكوا املنظمة باأ�شرها، بعد �شجار كبري يف بع�س احلاالت، اأو  .1

يتحولوا اإلى اأ�شخا�س ي�شعرون بتملك زائد عن احلد للمبادرة نف�شها، فيتولد لديهم �شعور باأنهم ي�شتحقون اأكرث بكثري مما يجنون،   .2
وميكن اأن يتحول هذا ال�شعور اإلى هو�س مر�شي اأو �شعور باملرارة.

ال يرجو اأحد اأيًا من ال�شيناريوهني، لذلك يجب التعامل مع هذا الو�شع قبل فوات االأوان.

ماذ� ت�شتطيع �أن تفعل ل�شمان عدم �نطفاء جذوة �أحد؟

راقب حجم العمل املكلف به هذا ال�شخ�س وتدخل قبل اأن يبداأ يف ال�شكوى. فعادًة ما يكون الوقت قد تاأخر لو جهر بالفعل بال�شكوى. كن  	• 	
ا�شتباقيًا يف التوا�شل معه، ويف مالحظة ما اإذا كان مكباًل بالعمل واالأعباء، وا�شاأله عن ذلك ب�شكل مبا�شر.

حاول اأن تفهم �شبب حتميله باأعباء زائدة. فقد يكون ذلك ب�شبب عدم حتمل املتطوعني االآخرين للم�شوؤولية، وتف�شيل هذا ال�شخ�س تويل  	• 	
اأعباءهم حتى ي�شمن تنفيذها على الوجه االأكمل، في�شيف اإلى ما لديه بالفعل اأعباء جديدة. ورمبا يكون ذلك ناجت عن افتقاده للحياة 
ال�شخ�شية اأو االجتماعية، اأو حماولة الهروب من م�شاكل يف احلياة ال�شخ�شية باالنغما�س يف العمل. ورمبا يكون ناجتًا اأي�شًا عن عدم 

القدرة على تكليف االآخرين مبهام معينة.

اعتمد على ما تو�شلت اإليه، ا�شتنادًا للنقطتني ال�شابقتني، حماواًل  م�شاعدة ال�شخ�س ال�شابق على تفهم التحدي احلقيقي الذي يواجهه،  	• 	
وم�شاعدته على تق�شيم املهام وامل�شوؤوليات ب�شكل عادل حتى ال يتحمل فوق طاقته فتنطفئ جذوته يف النهاية.

ا�شرب بنف�شك املثل، فتعلم اأن تقول “ال”، واأن تنقل املهام الآخرين، واأن ترتب االأولويات. 	• 	

تاأكد من وجود تو�شيفًا وا�شحًا لكل وظيفة، وقوائم مبهام كل متطوع وكذلك كل موظف، وتاأكد من توازن اأعباء العمل. اطلب ممن ت�شك  	• 	
يف حتملهم اأعباء زائدة اأن يكتبوا قائمة باملهام املوكلة اإليهم، وناق�شهم فيما ميكن اإلغاوؤه اأو تكليف �شخ�س اآخر به.

اأي�شًا اأن تبادر باأن تطلب منه اأن ي�شع عالمة على املهام/ امل�شوؤوليات التي ي�شتمتع بها، ثم ي�شع قائمة منف�شلة بتلك التي ال  ميكنك  	• 	
ي�شتمتع بها بالقدر نف�شه، مرتبًة ترتيبًا تنازليًا.

تاأكد من �اللتز�م �الأويل: �شيء ب�شيط للغاية، مثل اأن تطلب من الع�شو/ املتطوع املحتمل الراغب يف االن�شمام اأن ير�شل لك ر�شالة بريد 
ز به بني اجلاد وغري اجلاد. فمجرد اأن تطلب منه اأن يقوم باخلطوة  يِّ اإلكرتوين حتى تر�شل له املزيد من املعلومات، ميكن اأن يكون موؤ�شرًا اأوليًا مُتَ

االأولى، اأو يعرب بدرجة اأكرب عن اهتمامه يتيح لك التخل�س من االأ�شخا�س غري اجلادين ، ويوفر لك الوقت اأي�شًا.

�لتعامل مع خمتلف �أنو�ع �ملتطوعني: من املهم جدًا اأن تنظر اإلى كل االأو�شاع وكل اأع�شاء الفريق بو�شفهم، جميعًا، م�شادر للتعلم والنمو 
لكل فرد من امل�شاركني، وكذلك للم�شروع/ املوؤ�ش�شة نف�شها. بع�س االأمثلة:

1. املجادلون: املجادلون هم من يجادلون ملجرد  اجلدال. وفيما يلي بع�س الن�شائح للتعامل معهم:

اطلب منهم تقدمي بع�س االقرتاحات اأو اقرتاح �شيناريوهات خمتلفة 	• 	

يف بع�س االأحيان يكون من املفيد فر�س قاعدة “ال اعرتا�شات دون تقدمي بدائل خيارات”، حيث �شيجعل ذلك املجادلني يدركون اأنهم لن  	• 	
ي�شتطيعوا االعرتا�س ملجرد االعرتا�س، ويجربهم على التو�شل اإلى حلول اإيجابية وطرحها.

2. منتجو االأفكار: هوؤالء هم من يقرتحون االأفكار، وهو اأمر مهم للغاية. ولكن، يف بع�س االأحيان ي�شعر ال�شخ�س االأكرث مياًل للتحرك والعمل 
باالإحباط عند التعامل معهم. كذلك يف كثري من االأحيان ال يكون من يقرتح الفكرة هو بال�سرورة من يقوم بتنفيذها اأو تطبيقها. يكن اأن ي�سبح 

منتجو االأفكار اإ�شافة ممتازة طاملا:

كان مفهومًا لديهم ولدى اجلميع اأن هذا فقط هو دورهم، واأن اأحدًا ال يتوقع منهم �شيئًا اآخر مثل القيام بتفيذ الفكرة.  .1

قام االآخرون بتبني اأفكارهم وتطبيقها.  .2
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�سلوكياتهم غري  اأو  نقاط �سعفهم  والتغلب على  النمو  الفريق على  اأع�ساء  م�ساعدة  وكذلك  املواقف،  تلك  مع  ب�سكل عام،  التعامل،  يتطلب  قد 
“املجادل” بالقيام بدور مي�شر  اأن تكلف  اأدوار مناق�شة ل�شلوكهم املعتاد. فت�شتطيع مثاًل  املحمودة، باأن متنحهم الفر�شة للتطور الذاتى للعب 

املناق�شة، واأن حتث “منتج االأفكار” على امل�شي مع فكرته وتنفيذها.

املوظفون واملتطوعون:

تتطلب اإدارة املتطوعني:

اأدوار وم�شوؤوليات وا�شحة 	• 	

حتديثًا م�شتمرًا ومنتظمًا 	• 	

جل�شات ملناق�شة املحفزات واملثبطات 	• 	

حتافظ بع�ض املنظمات على التزام متطوعيها من خالل:

•	 تنظيم نزهات وجتمعات اجتماعية ب�شكل منتظم بهدف التفكري، والتاأمل، وتبادل االآراء. 	

نف�شها،  للمبادرة  اأكرب  بانتماء  في�شعرون  معًا،  ويفكرون  الفريق  اأع�شاء  فيها  يجتمع  للغاية حيث  ترويحية. وهي مهمة  تنظيم جتمعات  	• 	
وبروؤية اأو�شح للم�شتقبل.

عر�س بياين الر�شالة والروؤية يف اأماكن بارزة داخل املكتب. 	• 	

و�شع قائمة بالقيم االأ�شا�شية وطلب توقيع كل فرد عليها. يف�شل اأي�شًا اإبرام عقود مع املتطوعني. 	• 	

•	 و�شع َق�َشم ميكن تالوته جهرًا. 	

اأحدث جتربة  الفراغ منه، ليحكي عن  بعد  اأو  االأعمال  االنتهاء من جدول  الدورية، قبل  الفر�شة الأحد احل�شور يف االجتماعات  اإتاحة  	• 	
�شخ�شية اأو حادثة مر بها يف امل�شروع.

بدء االجتماعات بطرح �شوؤال من قبيل “كيف تغريمت؟” اأو ببع�س متارين التاأمل. 	• 	

للحفاظ على املتطوعني/ املتدربني املنا�شبني: حتتاج اإلى:

حتليل وا�شح للمهام/ امل�شوؤوليات 	• 	

وعي باملوارد الالزمة / املتاحة 	• 	

و�سع �سروط مرجعية وا�سحة وتو�سيف وا�سح ملهام الوظائف )مبا يف ذلك ال�سلطات، وامل�سوؤوليات، وامل�ساءلة، وموؤ�سرات النجاح، اإلخ( 	• 	

�شمان وجود �شخ�س ميثل نقطة االت�شال املحورية، قادر على: 	• 	

اإر�شادهم للطريق ال�شحيح  o  

�شمان توفري التدريب   o  

التاأكد من وجود اإ�شراف عليهم 	• 	

التاأكد من تقدير جهودهم )اإن اأمكن بتقدمي مكافاأة مالية( 	• 	

حتفيز املتطوعني واملوظفني:

ما الذي ي�شغفون به؟ من املهم اأن تتحدث معهم وتراقب اأداءهم لتتعرف على االأن�شطة التي يتميزون فيها والتي حتفزهم اأكرث من غريها. هل 
مييلون اأكرث للتعامل مع النا�س، اأم الأداء االأعمال املكتبية مثال؟

اأواأرادوا  اأفراد ذوي روؤية خاطئة )اأو خمتلفة(  اإلى املنظمة  ماذا لو ان�شم  احلفاظ على املزيج املنا�شب من ال�شداقة واالحرتافية: 
تغيري الروؤية الفعلية؟ كيف ت�شمن/ تعزيز اإح�شا�س املتطوعني اجلدد مبلكية تلك املبادرة، مع �شمان عدم تغري الروؤية اأو الر�شالة مع كل قادٍم 

جديد؟ا�شرتاتيجيات خمتلفة:

لتكن لديك ر�شالة وروؤية وا�شحتني، على اأن يتم �شياغتهما بو�شوح، كما ينبغي ـاأن �شتم االتفاق اأو االإجماع ً عليهما. اأما يف حالة اإعرتا�س   	• 	
فرد اأو جمموعة فرعية:

اأ�شرك اآخرين يف مناق�شة االقرتاح، اأو  o  
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ل املناق�شة. ففي بع�س االأحيان يكون االعرتا�س جمرد ا�شرتاتيجية هذا الفرد اجلديد يف اإثبات وجوده، اأو رمبا يكون ذلك اأ�شلوبه  اأجِّ  o  
يف “امل�شاهمة” فقط ال غري. اقرتح اأن تعيد فتح النقا�س بعد اأن مير على ال�شخ�س اجلديد ب�شعة �شهور مع املجموعة؛ فمن �شاأن هذا 
االأ�سلوب اأن يوؤدي اإلى تنقيح االقرتاحات، اإذ ي�سمن انخراط ال�سخ�ص ب�سكل اأكرب يف العمل، فيتوفر له فهم اأف�سل للم�سروع وللفريق. 
ولكن لو طفا االقرتاح على ال�شطح مرة اأخرى، فمن املهم حينئذ اأن تناق�شه وحت�شم اأمره، الأن ذلك يعني اأنه يف الغالب اقرتاح له وجاهته.

تعريف كل فرد بنف�شه لرت�شيخ �لروؤية/�لر�شالة وتعزيزهما: يف بداية كل اجتماع، خا�شًة اإن كان يح�شره قادمون جدد، اطلب من 
اجلميع اأن يعرف كل منهم نف�شه، بحيث يعرف كل متطوع اأو موظف نف�شه ودوره يف املبادرة، و�شبب ان�شمامه اإليها وروؤيته للمجموعة ودورها 
ور�شالتها. هذا االأمر مهم للغاية، حيث ي�شاعد على ح�شن توجيه القادمني اجلدد والتاأثري فيهم ب�شكل غري مبا�شر. ال تغفل هذا االأمر. قد يبدو 

لك هينًا، ولكنه على ب�شاطته من اأهم اأدوات حتفيز الفريق وجتان�شه و�شمان �شبط روؤيته وتعميقها لدى الفريق.

التعامل مع خمتلف الروؤى واالهتمامات داخل املجموعة: هناك عدد من التحديات املعروفة التي �شتواجهها حتمًا، خا�شًة يف مرحلة 
التاأ�شي�س، ومنها حماولة اأفراد خمتلفي النوعيات وامل�شارب اأن يعملوا معًا. فرغم اأن هذا االختالف يف الروؤى واملهارات ميكن اأن يكون ذا فائدة 
عظيمة، فقد يكون اأي�سًا مدمرًا لو مل تتم اإدارته بال�سكل املنا�سب. اإليك بع�ص النقاط املتعلقة بهذا االأمر، والتي يجب اأن ت�سعها يف ذهنك دائما:

العمل يف هذا جمال   ي�شري  ال  الوقت ذاته.  اأن�شطة جتريبية فى  الواقع من خالل  الر�شالة، واختبار  بناء  التخطيط/  	• 	
التنمية ب�شكل خطي اأو متتابع. وحتى ت�شتطيع التعامل مع نوعيتي االأفراد، املخططني واملنفذين، وكذلك مع جهود البناء التنظيمي وجهود 
تنفيذ امل�شروع نف�شه، يتعني عليك اأن تعمل مع النوعني يف احلالتني ب�شكل متواٍز منذ اليوم االأول. اأقرتح اأن تبداأ يف االأمرين معًا. كلنا 
يختلف الواحد منا عن االآخر، وهذا هو ما يك�شب املجموعة قوتها، فبع�شنا مييل للتنفيذ والعمل، وبع�شنا مييل اأكرث للتنظيم والتخطيط 
املنهجي. اأنت يف حاجة اإلى اأن يعمل النوعان على نحو متواٍز، واإال �شتثبط عزمية من مييلون للعمل والتنفيذ اأو تخ�شر املخططني الإ�شابتهم 

باالإحباط.

لن تبداأ الر�شالة اأو الروؤية يف التج�شد اإال مع بدء العمل والتنفيذ. اإنها عملية م�شتمرة ودائمة التطور. عادًة ما تكون هناك  	• 	
الوقت  االآخرين، يف  اإال مب�شاركة  التي لن يجاب عنها  االأ�شئلة  اأي�شًا بع�س  اأن تكون هناك  املفيد جدًا  البداية، ولكن من  اأولى يف  روؤية 
املنا�شب. فقد كانت روؤية جمعية نه�شة املحرو�شة، على �شبيل املثال، يف البداية هي ح�شد جهود املهنيني ال�شباب نحو تنمية م�شر. ولكن 
االأ�شئلة املتعلقة بكيفية حتقيق ذلك؟ ومن خالل ماذا؟ و�شريًا على اأي منوذج؟ كل ذلك مل ُيجب عنه اإال رمبا بعد �شنة اأو اأكرث من عمر 
انة، اإلخ. بل مل تكن هناك، يف البداية، معايري وا�شحة  املوؤ�ش�شة، من خالل جل�شات التخطيط، والتفاعل والتنفيذ وتنقيح منوذج احل�شّ
النتقاء امل�شروعات التي يتم احت�شانها. فقد اتبعت اجلمعية اأ�شلوب “البقاء لالأ�شلح”، لتتعرف منه على نوعيات امل�شروعات التي هناك 

حاجة اإليها بالفعل واملقومات والعوامل التى تزيد من فر�شة م�شروع فى النجاح واال�شتمرار.

احلفاظ على العاملني: حتى حتافظ على فريق العاملني معك احر�س على التوا�شل الدائم معهم، واإطالعهم على امل�شتجدات. اأر�شل  	• 	
لهم تذكرة بالروؤية، واربط بني ما يتحقق من اإجناز وبني االقرتاب من الروؤية التي عزمتم على حتقيقها معًا.

التغلب على النزاعات/ �شوء التفاهم: من املهم للغاية اأن تتوخى احلكمة يف التعامل مع النزاعات و�شوء الفهم، واأن يروا فيك  	• 	
القائد العادل واملو�شوعي. ومن املهم اأي�شا اأن ت�شتمع لكل االأطراف قبل اأن تتخذ اأية خطوة. حاول اأن تركز على امل�شدر الرئي�شي للنزاع، 
ال�شبب  “ما  دائمًا:  نف�شك  ا�شاأل  لل�شبب احلقيقي.  �شوى قمة جبل اجلليد، وجمرد مظهر  ال�شطح  يبدو على  ال  االأحيان  ففي كثري من 

احلقيقي للخالف؟”

�لتعامل مع حاالت �لتمرد! رمبا يكون هذا التعبري �شادمًا للبع�س، خا�شًة اأولئك املثاليني الذين يرون يف عامل املنظمات التنموية غري الهادفة 
للربح عاملًا لي�س فيه �شوى االأخيار. ولكن الواقع لي�س كذلك دائمًا. اأح�شن الظن بالنا�س، ولكن ال ت�شقط من ح�شاباتك اأبدًا اأ�شواأ االحتماالت. 

فبع�س ممن �شيتقدمون للعمل معك �شياأتون بنوايا �شيئة، ولكنهم �شيتغريون لو اأح�شنت الظن بهم وعاملتهم على هذا االأ�شا�س.

بل  القطاع،  اأن هذا  تكت�شف، ورمبا قد يده�شك،  روؤيتك وم�شاركتك، �شوف  وات�شاع  التنمية  ا�شتمرار عملك يف جمال  ال حترق اجل�شور!مع 
والعامل باأ�شره، �شغري جدا! فخدمة ب�شيطة قدمتها ل�شخ�س ما منذ عدة �شنوات �شتعود اإليك ب�شكل اأو باآخر على �شكل فر�شة اأو اأمر اإيجابي! 
حاول بقدر االإمكان احلفاظ على عالقات طيبة مع النا�س واملوؤ�ش�شات. حاول اأال تفقد االت�شال اأو التوا�شل مع النا�س. حتى عندما يتاأزم الو�شع 
وي�شبح اإنهاء العالقة مع �شخ�س ما اأو موؤ�ش�شة اأمرًا ال مفر منه، اترك دائمًا م�شاحة الأي حت�شن حمتمل يف امل�شتقبل. واإذا كان عليك اأن تنهي 

عالقة ما، فلتفعل ذلك ب�شكل متح�شر، وال جتعلها اأمرًا �شخ�شيًا.
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2.2 العمل مع املجتمع
�شواء كانت جماعتك امل�شتهدفة هي طلبة اجلامعة اأو فقراء الفالحني يف قرية ما، فامل�شتفيدون )يف�شل اإطالق ت�شمية عمالء/ �شركاء عليهم( 

هم املجتمع الذي �شتعمل عل خدمته والعمل معه.

عوامل النجاح الرئي�شية للمنظمات / املبادرات الفعالة القائمة على املجتمع:

املجتمع: يف  الفعلى  • التواجد 
حتى واإن كان ذلك يتمثل يف جمرد ا�شتئجار حجرة ب�شيطة يف ذلك املجتمع، لت�شتخدمها مقرًا، فهي مهمة للغاية الأنها تعزز من روابطك 

مع ذلك املجتمع، وتذهب باأي �شعور بال�شك فى عدم جدية املبادرة، وحتفظ لك وجودًا وكيانًا ملمو�شا بني اأفراده.

املحلي:  املجتمع  • دعم 
�شتح�شل على هذا الدعم مع مرور الوقت، وبعد اأن تبداأ يف التوا�شل مع املجتمع. وياأتي هذا الدعم يف عدة �شور واأ�شكال. ومن اأمثلته اأن 
جتد بع�س اأع�شاء هذا املجتمع ين�شرون احلديث عن مبادرتك يف املجتمع، ويفتحون بيوتهم لعقد لقاءات مع اأفراد املجتمع. وهناك اأي�شًا 

اأ�شاليب اأعمق للم�شاركة؛ فكلما اأ�شركت املجتمع كلما اأ�شبحت مبادرتك اأف�شل واأعمق جذورًا.

و�ملرونة و�الإميان،  • �ملثابرة، 
اإلى احتياجات امل�شتفيدين/ العمالء والتكيف معها. احر�س على تنظيم االأفكار حتى ال تفوتك اأية ق�شية مهمة، وال  • اال�شتماع 

يت�شتت تركيزك يف اأحاديث جانبية اأو ردود فعل حما�شية.

• لو مل تتفق مع حمدثك، احر�س على التعبري عن هذا االختالف بتلطف وب�شكل اإيجابي، اأو رمبا يكون من االأف�شل اأال تعرب عن هذا 
االختالف حتى يجري تباحث اأكرب حول االأفكار مع اأطراف اأخرى.

الفعالة: التوا�شل  تقنيات  • ممار�شة 
�شع نف�شك يف مو�شع االآخرين وكن على ا�شتعداد للتعلم منهم.  .1

حتدث ب�شكل اإيجابي واأظهر احرتامك لالآخرين.  .2

�ملرنة: • �لبنية 
ت�شمن لك اجتذاب االأفراد املنا�شبني واحلفاظ عليهم.

�لفردية �ملحلية: �لتربعات   / �لتمويل  • مرونة 
اأحيانا يكون من املفيد اأن يتوفر لديك، خا�شًة يف البداية، موارد اأو متوياًل ب�شيطا من جمموعة املوؤ�ش�شني اأو من اآخرين يوؤمنون باملبادرة، 
ولي�س من موؤ�ش�شات كبرية؛ الأن ذلك مينحك مرونة التجريب ويعفيك من التقارير، التي قد ت�شكل عبئًا، خا�شًة يف املراحل االأولى. ففي 
فاحتة خري ونه�شة املحرو�شة، على �شبيل املثال، �شاهم طلب ر�شوم ع�شوية من املتطوعني، اأو تربعات من االأ�شدقاء واأفراد العائلة يف 
اإيجاد املوارد االأ�شا�شية االأولية الب�شيطة – بع�شها عيني وبع�شها مايل – الالزمة لبدء الن�ساط. اأيًا كان حجم امل�ساهمة التي يقدمها كل 

فرد، فاإن ذلك ي�شاعد على تعزيز ال�شعور باالنتماء وبامتالك الكل للمبادرة، خا�شًة يف مراحلها االأولى.

• �شعور كل امل�شاركني )متطوعني وجمتمع( بامللكية
)اإن وجدت(: املجتمع  يف  املتوفرة  • االإمكانيات 

ابداأ بالنظر فيها و�شجع املجتمع على اقت�شام ما لديه معك. ففي حالة فاحتة خري، مل تكن اجلمعية لت�شتطيع اأن مت�شي قدمًا يف البداية 
لو مل نكن قد حظينا مب�شاعدة اأحدى �شيدات املجتمع فتحت لنا بيتها لن�شتقبل فيه النا�س ويجتمعوا معنا. ومن ثم عند دخولك يف �شراكة 
مع جمموعة معينة اطلب منهم تقدمي ولو جزء من الدعم عينيًا، اأو التربع بالوقت. فمن �شاأن ذلك اأن يوؤكد االلتزام وامللكية ويوجد عالقة 
حقيقية تتميز باالحرتام والندية، مع حتا�شي االعتمادية املعتادة التي يخلقها التربع ال�شخي. هذا ف�شاًل عن اأن و�شع قائمة مف�شلة مبا 

ي�شتطيع املجتمع اأن يقدم اأمر متكيني يف حد ذاته، حيث ي�شع املجتمع معك على قدم امل�شاواة. 

ب�شهولة ي�شيع ب�شهولة: ياأتي  • ما 
مع املجتمع / امل�شتفيدين: كنا يف فاحتة خري نعقد ثالثة لقاءات مع اأي فرد قبل منحه القر�س. وهو ي�شابه، على �شبيل املثال، طلب 
ر�شوم معينة ولو رمزية يف مقابل تقدمي تدريب ما، اأو اإلزام ال�شخ�س بالقيام مبهمة معينة خلدمة املجتمع مبجرد ح�شوله على خدمة 
املوؤ�ش�شة، الخ. اإذ ينبغي اأن ي�شعر امل�شتفيد باأنه “بذل جمهودًا للح�شول على اخلدمة” حتى يقدرها حق قدرها ويبذل كل ما يف و�شعه 

لرعايتها.
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احذر متالزمة “اأنا من هنا اإذن اأنا خبري بهذا املجتمع”: انتماوؤك لبلد ما اأو جمتمع ما ال يعني بال�شرورة اأنك خبري ب�شوؤونه! فاأنت نتاج 
العديد من العوامل، ومن بينها جتربتك ال�شخ�شية املحدودة، وخلفيتك االجتماعية – االقت�شادية، وتعليمك، اإلخ. لذلك احذر الوقوع يف �شرك 
اإغراء التحدث با�شم املجتمع اأو البلد. احر�س على ح�شن اال�شتعداد وقراءة ما تلزم قراءته، وا�شتمع جيدًا لوجهات نظر النا�س واحتياجاتهم وما 
اإلى ذلك. ف�سوف تت�سرر كثريًا لو مل تتحَل بالتوا�سع والرغبة يف اال�ستماع وتعلم املزيد. وقد يوؤدي ذلك اأي�سًا اإلى �سعورك واالأخرين باالإحباط. 

مثال: مكتب توظيف جمعية فاحتة خري و�شبب عدم التزام ال�شباب! اأن�شاأت جمعية فاحتة خري مكتب توظيف بتمويل موؤ�ش�شي، يهدف 
اإلى تقدمي التدريب املهني ل�شباب املنطقة التى تعمل بها اجلمعية باملقطم. لكن مل يكن يح�شر الكثريون اإلى التدريب، ومن يكمل الدورة التدريبية 
ال يح�شر يف موعد اإجراء املقابالت للتوظف، خمتلقني لذلك الكثري من االأعذار الواهية وامل�شتفزة فى بع�س االأحيان، التي من بينها اأن موعد 
اللقاء كان مبكرًا جدًا فلم يتمكنوا من اال�شتيقاظ واحل�شور مثال. قد تدفع مثل تلك املواقف البع�س اإلى تكرار مقولة اأن “الفقري ي�شتحق فقره 
الأنه اكت�شبه لعدم جديته فى العمل.” ولكننا عندما بحثنا ب�شكل اأعمق يف املو�شوع تبني لنا اأن هناك العديد من اجلوانب االأخرى التي ينبغي 

اأخذها يف االعتبار:

تذكر اأن هناك الكثري من العوامل التي �شكلت جتربة تلك املجتمعات املهم�شة واملحرومة، ومن بينها اإح�شا�شهم بعدم الثقة فى النف�س . 1
اأو عدم اإحرتام الذات وتقديرها وامل�شائل االأخرى املتعلقة بنظرة املرء الدونية لذاته، والتي عززتها موؤ�ش�شات جمتمعية كربى مثل 
االأعالم الذي ين�شر ر�شائل مثبطة لالإنتاج فيما يتعلق باأخالقيات العمل اأو قيمة املهن اليدوية واحلرف مثال، هذا ف�شاًل عن القيم 

املجتمعية العامة التي تروج للمك�شب ال�شريع وعدم االلتزام، والفجوة ال�شارخة بني الطبقات، اإلخ.

التي تزيد من تلك . 2 التنمية  اأو مبادرات  املتعايل لبع�س املنظمات غري احلكومية  ال�شعور لديهم امل�شلك  يف بع�س االأحيان يعزز هذا 
متنحه  ال  الأنها  – باملجتمع  املجانية  التدريبية  الدورات  تقدمي  – مثل  النية  ح�شنة  املبادرات  بع�س  ت�شر  كذلك  ال�شلبية.  اجلوانب 

االإح�شا�س بامللكية وتعزز ثقافة املن والعطايا.

بع�س املنظمات غري احلكومية تخلق �شعورًا �شارًا باالعتماد التام عليها يف املجتمعات التي اأرادت اأن تخدمها ومتكنها، فرنى اأ�شخا�شًا . 3
يجدون ميزة فى البقاء بدون عمل ل�شمان ا�شتمرار ح�شولهم على االإعانات من تلك املنظمة، حيث يرى البع�س اأن تلك االإعانات اأكرث 

ا�شتقرارًا من التوظف.

افتقاد الثقة يف االآخرين.. 4

افتقاد املثل احلي والقدوة. . 5

�لتعلم من �أخطائنا:

نادرًا ما تقوم مبادرات التنمية بتقييم ن�شاطها ب�شكل احرتايف. لذلك يجب على االأقل تنظيم جل�شات نقا�شية مع امل�شتفيدين/ العمالء. 	• 	

يف هذا ال�شدد، من املهم اأي�شًا اأن تعقد مقابلة ترك عمل مع من يقرر من املتطوعني اأو املوظفني ترك العمل يف املنظمة اأو مع املجموعة.  	• 	
ويجب اأن يت�شع �شدرك يف تلك اجلل�شة لتقبل اأي نقد.

العمل مع املجموعة امل�شتهدفة: اأ�شئلة يجب اأن تطرحها دائمًا على نف�شك:

هل تفهمهم بالفعل، وتفهم احتياجاتهم وطموحاتهم، اإلخ؟ 	•	

هل ت�شركهم يف خمتلف م�شتويات االإدارة واتخاذ القرار؟ 	•	

هل هم ال�شبب االأول يف قيامك مبا تقوم به؟ 	•	

هل حترتمهم / حتبهم اأم ت�شعر اأنهم عبء؟ 	•	

هل ت�شعر بالر�شا وال�شعادة عندما يجيد اأحدهم القيام ب�شيء ما نتيجًة للجهد الذي بذلته معه؟ 	•	

كيف ت�شمن امتالك املجتمع املحلي للمبادرة

بناء الثقة وراأ�س املال االجتماعي اأمور جوهرية بني املجتمع واملتطوعني واأي�شا داخل املجتمع نف�شه 	• 	

التغلب على فقدان الثقة هو التحدي الرئي�شي والعقبة االأكرب بني الفقراء: عادًة ما يخ�شون املخاطرة. فعلى �شبيل املثال، ترددت الن�شاء  	• 	
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امل�شتفيدات من م�شروع قرو�س فاحتة خري لرتبية االأرانب ترددًا كبريًا يف البداية، حتى ثبت لهن جناحه فبداأن بعدها االقبال عليه.

ثَّلون فيها. اأ�شركهم يف جمل�شك، اأو كون جلنة ا�شت�شارية مُيَ 	• 	

احر�س على ا�شت�شارتهم دائمًا والتحاور معهم وتلقى تعليقاتهم ومقرتحاتهم. 	• 	

اكت�شاب احرتام املجتمع وثقته:

ال�شراكة والرغبة يف التعلم من املجتمع “واال�شتماع الحتياجاته” اأمور حيوية 	• 	

كن متوا�شعًا 	• 	

امل�شتفيدون لديهم كرامة وعزة نف�ض اأي�شًا! 	• 	

كن م�شتمعًا جيدً�. 	• 	

�لتعامل مع جمتمع حمافظ: من املهم اأن حترتم قيم املجتمع املحلية. 	• 	

�لتحية: عليك اأن تتعلم كيف حتييهم بال�شكل الالئق عندهم، بال�شالم باليد اأو ب�شكل اآخر، �شالم ال ديني اأو ينم عن الديانة، اإلخ. كل  	• 	
ذلك ير�شل اإ�شارات مهمة.

�للغة:  	• 	

ا�شتخدم لغة ب�شيطة، واإن ا�شتطعت بع�س امل�شطلحات ال�شائعة عندهم. حتا�شى املعوقات اللفظية غري ال�شرورية عند التوا�شل، مثل:   o 
ا�شتخدام كلمات اأجنبية اأو ا�شتخدام تعبريات معقدة.

حاول اأن تتحا�شى ا�شتخدام تعبريي “نحن” و”اأنتم” يف اأي �شيء يتعلق باملنظمة واملجتمع. عزز دائمًا ر�شالة فحواها اأنك تنتمي اإلى   o 
تلك املجموعة واأنكم جميعًا اأ�شرة واحدة كبرية تعمل يف هذا االأمر يدًا واحدة.

ا�شتخدام لغة اجل�شد املنا�شبة. وتاأكد من اأن توا�شلك غري اللفظي ال يلهي املتلقي عن ر�شالتك. وي�شمل ذلك: 	• 	

لو كنت تعمل يف جمتمع �شديد الفقر واحلرمان، تاأكد من اأن لغتك اجل�شدية، وتعبريات وجهك، وتعليقاتك، اإلخ ال توحي باأنك ت�شعر   o 
بالت�شرر اأو التاأفف من املحيط الذي توجد فيه )�شواء كان ذلك ب�شبب القاذورات، اأو الرائحة، اأو الفقر اإلخ(. فمجرد التعليق بكلمات 

من قبيل “ياه، م�شاكني” كفيل باإ�شعارهم باالإ�شاءة وباإقامة جدار يف�شل بينك وبينهم.

الزي املنا�شب: من املهم اأن تتوا�شع يف ملب�شك، واأن تبتعد عن احللي اأو الكماليات )املوبايالت، احلقائب، اإلخ( الغالية الثمن، واحر�س   o 
على ارتداء مالب�س مقبولة لدى اأفراد املجتمع الذي تعمل فيه )خا�شة بالن�شبة للفتيات(.

ال تتوقع من اإن�شان لديه بع�س �شعور بالكرامة وعزة النف�س اأن يجل�س معك ليخربك عن حاجته املا�شة القرتا�س 100 جنيه وهو يرى يف   o 
مع�شمك �شاعة ال يقل ثمنها عن 1000 جنيه!

احرتم تقدميهم طعام اأو �شراب اإليك. لو مل تكن ترده فليكن عذرك وجيهًا وال ي�شعرهم باحلرج. 	• 	

درو�ض م�شتفادة من م�شروعات قائمة على املجتمع:

اإنتاج االأرانب بكلية الزراعة، جامعة القاهرة. كانت  كان هذا امل�شروع م�شروعًا تعاونيًا بني فاحتة خري ووحدة  ملاذا جنح م�شروع االأرانب: 
فاحتة خري تقوم بتمويل ال�شيدات للح�شول على بطاريات لرتبية االأرانب من كلية الزراعة، والتي كانت توفر لهم اأي�شًا اأرانب �شليمة �شحيًا، 
ف�شاًل عن قيام طلبتها ومعيديها بزيارات دورية لهن. كذلك التزمت الكلية بت�شويق وبيع االأرانب التي مت تربيتها من خالل منافذ البيع اخلا�شة 

بها. وقد جنح هذا التعاون لالأ�شباب التالية:

كثري من ال�شيدات كانت لديهن بالفعل املهارات الالزمة 	• 	

وجود �شراكة وثيقة وتن�شيق م�شتمر مع كلية الزراعة 	• 	

وجود قنوات ت�شويق وا�شحة والتزام الكلية بت�شويق االأرانب 	• 	
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ملاذا مل يحرز م�شروع عي�ض الغراب جناحًا مماثاًل: مل يحرز التعاون مع وزارة الزراعة الإنتاج عي�س الغراب جناحًا مماثاًل لالأ�شباب 
التالية:

عدم وجود متابعة عن قرب 	• 	

اإال تقدمي  التدريب املنا�شب، فلم يكن مبقدورهم  التنفيذية حيث مل يح�شل متطوعو فاحتة خري وموظفوها على  اإلى الدراية  االفتقار  	• 	
م�شاعدة حمدودة ال ت�شتند اإلى اأ�شا�س علمي حقيقي

عدم وجود قنوات ت�شويق وا�شحة 	• 	

ملخص / خالصة
بعد اال�شتقرار على الروؤية/ الر�شالة ال�شخ�شية، وو�شع ا�شرتاتيجية وا�شحة تعتمد فيها على الق�شمني ال�شابقني، تاأتي 
مرحلة العمل على فكرة م�شروعك نف�شها، والتي ميكن اأن تبداأ فيها بعد املرحلتني ال�شابقتني اأو بالت�ازي معهما. يدور 

الق�شم التايل )الثالث( ح�ل م��ش�ع حم�ري وه� العمل على فكرة امل�شروع.
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3- العمل على فكرة المشروع
حول هذ� �لق�شم: يبداأ عملك على فكرة امل�شروع، كما ذكرنا يف ال�شابق، منذ البداية، حيث يتداخل مع االأن�شطة التي ذكرناها يف الق�شمني 
ال�شابقني. هذا و�شوف نركز يف هذا الق�شم على اجلوانب التقنية والعملية للعمل على فكرة امل�شروع، فن�شوق لك فيها بع�س الن�شائح. ينق�شم هذا 
اجلزء اإلى 7 اأق�شام فرعية يركز كل منها على جمال عملي حمدد، وت�شمل: البحوث، التخطيط، بناء ال�شراكات، ح�شد املوارد/ التمويل، حتديد 

ال�شكل القانوين، واأخريًا االت�شاع بحجم امل�شروع وتكراره يف مراحل تالية.

3 .1  االأبحاث

ي�شري الكثريون على نهج تلك الفكرة، غري اأن كل حالة تختلف عن غريها وكل  التنمية:  �حذر مبد�أ �أن “حل واحد ينا�شب اجلميع” يف 
اأن ننظر يف النموذج املقرتح ونرى كيف يالئم املجتمع مو�شع االهتمام. ففي حالة فاحتة خري، على �شبيل  جمتمع يختلف عن االآخر. وعلينا 
املثال، مل يقم املوؤ�ش�شون بتطبيق منوذج “بنك جرامني” ببنجالدي�س )اأو بنك الفقراء( بحذافريه، ولكنهم نظروا اأي�شًا يف خيارات اأخرى، مثل 
جتربة موؤ�ش�شة فينكا ومناذج اأخرى. ثم بداأنا نتحدث مع اأفراد املجتمع ونعدل النموذج ليت�شق مع م�شائل مثل القيود الثقافية والدينية على فوائد 

القرو�س. وبعد فرتة من التنفيذ والتفاعل اأ�شبحنا على دراية مبا ينا�شب املجموعة امل�شتهدفة وما ال ينا�شبها.

التنمية. يف�شل البع�س  اأبدًا يف جمال  ابحث عن حلول! فالتب�شيط الزائد ال يفيد  “�حلل �الأوحد” الأن لي�ض له وجود:  ال تبحث عن 
االعتقاد باأن هناك اأ�شلوب تدخل اأوحد واأمثل ي�شلح كدواء لكل حاالت اإحتياجات املجتمع التنموية وم�شاكل العامل ككل. فقد حظيت القرو�س 
ال�شغرية ومتناهية ال�شغر، على �شبيل املثال، باهتمام كبري منذ ح�شول د. حممد يون�س على جائزة نوبل وقبلها. ولكن تلك القرو�س ال�شغرية 
ميكن اأن ت�شر اأكرث مما تنفع لو مل ُت�شتكمل باأن�شطة اإ�شافية مثل تعليم الفتيات، ورفع الوعي بالتغذية والعادات ال�شارة وخماطرها، اإلخ. لذلك 
عليك توخي املوازنة املالئمة والتوقعات ال�شليمة. كما ينبغي اأن تتحلى بقدر منا�شب من املرونة ي�شمح لك مبراجعة النموذج وتعديله على نحو 

م�شتمر.

التعرف على ما هو موجود بالفعل: و�شع خريطة/ بحوث ثانوية: من ا�شرتاتيجيات البدء املهمة: البدء من حيث انتهى االآخرون، 
والبناء على جناحاتهم، وحتا�شي مواطن الف�شل واالأخطاء التي وقعوا فيها. لذلك فاإنه من املهم اأن ت�شتثمر الكثري من الوقت واجلهد، يف مراحل 

امل�شروع االأولى بالذات، لطرح االأ�شئلة واال�شتماع لالآخرين.

ملحوظة: اأ�شبحت �شبكة االإنرتنت، وب�شكل متزايد، اأداة بحث مهمة، خا�شًة فيما يتعلق بالو�شول اإلى اآخر واأحدث املعلومات، وهناك الكثري 
من االأدلة التي ت�شاعدك على البحث بفاعلية خالل االإنرتنت. تاأكد من تعلم اال�شتخدام االأمثل ملحركات البحث مثل جوجل وياهو، وما اإليها.

�أدو�ت �لبحث: توايل املوؤ�ش�شات البحثية ومراكز البحوث اإعداد ون�شر الكثري من االأبحاث املتميزة، غري اأن رواد العمل االجتماعي ال يهتمون 
الأو ال يخ�ش�شون الوقت الكافى لقراءتها ومتابعتها يف معظم االأحيان. لذا نن�شحك بو�شفك اأحد رواد العمل االجتماعي بقراءتها، كما اأن دورك 
بو�شفك ممار�شًا للعمل االجتماعي قد يتخطى جمرد ا�شتخدام تلك االأبحاث ليمتد اإلى توفري النقد البناء، واإطالع القائمني عليها باآرائك اإذا ما 
وجدت بع�س االأمور التي ال ت�شتقيم مع جتربتك ال�شخ�شية اأو العملية على اأر�س الواقع. فالباحثون دائمًا ما يهتمون باال�شتماع اإلى اآراء العاملني 

يف امليدان ويقدرون مقارنة نتائجهم البحثية بواقع االأمر.

ف اأكرث على الق�شية التي تنوي تناولها، من خالل القراءة واالإطالع على املطبوعات العامة.  فهم �أكرب وخلفية عامة عن ق�شيتك: تعرَّ
ميكنك البدء باالإطالع على ن�شرات اجلهات التالية:

تقارير التنمية الب�شرية العربي ال�شادرة عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 	• 	

تقارير التنمية الب�شرية امل�شرية ال�شادرة عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 	• 	

تقارير الوكاالت املتعددة االأطراف مثل البنك الدويل 	• 	

تقارير وكاالت االأمم املتحدة مثل اليون�شكو، منظمة العمل الدولية، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، اليوني�شيف، اإلخ. 	• 	

فى  البحثية  املراكز  العربية،  الدول  جامعة  تقارير  االأو�شط،  ال�شرق  �شباب  مبادرة  الدولى،  ال�شكان  جمل�س  لل�شباب،  القومي  املجل�س  	• 	
اجلامعات مثل مركز البحوث االجتماعية باجلامعة االأمريكية واملراكز البحثية مثل مركز العقد االجتماعى، الخ.

اأ�شئلة من املفيد اأن تطرحها على نف�شك يف مرحلة البحث الثانوية: ت�شتطيع اأن تبني على جهود االآخرين فال تعيد اخرتاع العجلة. 
بع�س النماذج حتتاج اإلى جمرد �شبط، بينما حتتاج بع�س النماذج االأخرى اإلى مقاربة جديدة متامًا. لذلك عليك اأن تنظر اإلى كل منوذج بعني 

الرائد وعني امل�شتفيد على حد �شواء، حتى ت�شتطيع اأن تتعلم من جتارب االثنني على اأر�س الواقع.
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ما اجلماعة امل�شتهدفة، على وجه التحديد؟ 	• 	

ما النماذج االأخرى القائمة بالفعل يف م�شر ويف اخلارج؟ 	• 	

�لبحث �الأويل: ا�شاأل املجموعة امل�شتهدفة / امل�شتفيدين/ العمالء ب�شكل مبا�شر: قمنا، يف فاحتة خري، على �شبيل املثال، قبل ت�شميم الربامج 
وبدء العمل بالتحدث مع جمموعة من ال�شيدات من املنطقة عن الكيفية التي ميكن للجمعية م�شاعدتهم بها. ومن هذا اللقاء تولدت فكرة توفري 
راأ�س مال �شغري لل�شيدات املعيالت لالأ�شر لتبداأن به م�شروعاتهن ال�شغرية. قم بتنظيم جمموعات بوؤرية �شغرية ت�شم امل�شتفيدين/ العمالء 
املحتملني، وا�شت�شر ال�شركات التى تتخ�ش�س فى عمل اأبحاث الت�شويق لل�شركات حيث اأن منها الكثري الذى يقدم دعمًا لل�شالح العام دون مقابل 

فى جمال اأبحاث ال�شوق واملجموعات البوؤرية. كما ميكنك ا�شت�شارة االأكادمييني والباحثني املتمر�شني يف التعامل مع خمتلف اأدوات البحث.

3 .2 �لتخطيط

اإذا كانت الروؤية هي “ما” تود حتقيقه، فالر�شالة يف الغالب هي “كيف” �شتتمكن من حتقيق روؤيتك. وعليك اأن تبداأ بكتابة بيان الر�شالة الذي 
يت�شمن الكيفية التي تريد بها حتقيق روؤيتك. حول بع�س التفا�شيل االإ�شافية عن التخطيط برجاء مراجعة ملحق 2.

مكونات بيان الر�شالة اجليد: بيان الر�شالة اجليد ينبغي اأن يجيب على عدد من االأ�شئلة، وت�شمل:

من نحن؟ )�شفاتكم املميزة والرئي�شية والدائمة؛ من اأنتم يف مقابل ما تقومون به( 	• 	

ما هي االحتياجات التي نلبيها؟ )مربرات الوجود، جمال االخت�شا�س( 	• 	

كيف نتعرف على تلك االحتياجات، ونتوقعها، ون�شتجيب لها؟ )االت�شال مع املجتمع( 	• 	

كيف ن�شتجيب لالأطراف املعنية؟ )دورهم( 	• 	

ما هي قيمنا اأو فل�شفتنا يف العمل؟ 	• 	

ما الذي نتفرد به؟ 	• 	

•• نصيحة:  مبجرد اأن ت�شتقر على القيم التي �شت�شري عليها منظمتك، بادر بتذكري اجلميع بها على نحو م�شتمر، وجعلها 
واقعًا حيًا يف كل جوانب تعامالتك وعملك. وتذكر دائمًا اأن تلك اأف�شل و�شيلة ل�شمان انت�شار القيم ال�شحيحة وخلق ن�شاط 
على  �لقادرة  �حلرجة  �لكتلة  بلوغ  ت�شتطيع  �لو�شيلة  فبهذه  و�مل�شاركني.  �الأع�شاء  لباقى  املوؤ�ش�شة”  “املجموعة  يتخطى 

اإحداث تنمية م�شتدامة وتغيري اجتماعي اإيجابي داخل وخارج املوؤ�ش�شة.

�شياغة الر�شالة باإيجابية: ب�شكل عام من املهم الرتكيز على الروؤية االيجابية وما تود املبادرة “دعمه” و”ن�شره” و”بناوؤه” ولي�س على ما 
القائمة على حماولة  املبادرات  يخ�س  فيما  بالذات  ذلك  اأهمية  تزداد  “حموه”.  تود املوؤ�ش�شة اأو املبادرة مثال “الق�شاء عليه” اأو “هدمه” اأو 
ن�شر قيم اأو فكر معني من املمكن اأن يكون له معار�شني فى جمتمع ما. فمثال ملبادرة معنية مب�شاكل الهوية الوطنية والتنوع وقبول االآخر مثل 
اأنا م�شرى” ممكن لو و�شعت روؤيتها كاالآتى “الق�شاء على وحمو كل اأ�شكال التمييز والتطرف” باال�شافة الى اأنها بهذا ال�شكل ترّكز على  “فرقة 
موؤ�شرات وظواهر امل�شكلة ولي�س جذورها واأ�شولها فمن املمكن اأي�شا اأن تثري احلفيظة واملقاومة من بع�س االأ�شخا�س واملجموعات التى اأنت فى 
غنى عن مواجهاتها فى بداية التاأ�شي�س على االأقل. ففى كل االأحوال من م�شلحة املبادرة اأو املوؤ�ش�شة اأن تو�شل نف�س الر�شالة ب�شكل اأكرث ايجابية 
واأقل ت�شادمية كاالآتى “العمل على تقوية الفخر بالهوية واالحتفاء بالتنوع ون�شر قيم الت�شامح وقبول االآخر” حيث اأن ذلك من �شاأنه اأن ي�شجع 

ويف�شح املجال ب�شكل اأف�شل للحوار وامل�شاركة حتى مع املجموعات التى من املمكن اأن تقاوم ذلك الفكر اأو ت�شطدم معه. 

اأعداد  مع تزايد  خلق متيزك واالجتاه نحو التخ�ش�ض: ما الذي تتفرد به مبادرتك، وما هي القيمة امل�شافة التي تقدمها؟ 
املبادرات واملنظمات غري احلكومية التي يقودها ال�شباب اأو تلك التي تخدم ال�شباب، ونوادي الطالب وجمعياتهم، والتي “تتناف�س” جميعًا على 

املتطوعني والتمويل واملوارد االأخرى، من املهم جدًا اأن توجد لنف�شك متيزُا. ميكنك حتقيق ذلك بعدة �شبل:

من خالل اخلدمة /املنتج الذي تقدمه 	• 	

من خالل االآلية التي ت�شتخدمها لتقدمي اخلدمة / املنتج 	• 	

من خالل اجلمع بني االأمرين 	• 	
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�أمثلة:

فاحتة خري: اأول برنامج قرو�س �شغرية يعتمد على املتطوعني وبتمويل م�شري 100%. اجتماع تلك العوامل الثالث فى مبادرة   .1
واحدة هو ما جعلها فريدة من نوعها.

نه�شة �ملحرو�شة: اأول ح�ٌشانة للم�شروعات االجتماعية املبتكرة يف م�شر واملنطقة.  .2

االحتاد النوعي جلمعيات �ل�شباب: املظلة الر�شمية الوحيدة جلمعيات ال�شباب امل�شرية.  .3

عادًة ما يتغري هذا التميز مبرور الوقت، فهو عملية م�شتمرة من اال�شتكت�شاف وال�شبط، تظل منظمتك مبوجبها متفردة دائمًا، حمافظة  	• 	
على قيمة م�شافة متد بها املجتمع املدين. جدير بالذكر اأن التميز مهم للتخ�ش�س، ف�شاًل عن اأنه ُي�شهل على ال�شركاء واالآخرين التو�شل 

اإليك.

ينبغي اأن تُن�سَّ على هذا التميز كتابًة يف خمتلف اأدوات توا�شلك مع االآخرين. 	• 	

اأ�شئلة التقييم الذاتي ملبادرتك:

ما االأمور التي حققت جناحًا؟ ما االأمور االأكرث  فاعلية؟ وما االأمور التي مل حتقق الفعالية املرجوة؟ 	• 	

هل ي�شل امل�شروع اإلى امل�شتهدفني منه؟  	• 	

كيف يجعل امل�شروع من ال�شيا�شات مكونًا من مكوناته ل�شمان حتقيق تغيري �شامل ودائم على امل�شتوى القومى؟ 	• 	

هل نبذل اجلهد املطلوب يف م�شروعنا؟ 	• 	

هل نحن على الكفاءة والفاعلية التي ن�شتطيعها فعليًا؟ 	• 	

هل نفكر ب�شعة اأفق اأم ننح�شر داخل اإطار حمدد؟ 	• 	

هل نحن خمل�شون لر�شالتنا ونقوم بتعبئة واإ�شراك املزيد من ال�شباب فيها؟ 	• 	

هل نطلب من امل�شتفيدين من م�شروعنا اأن ي�شاهموا هم اأي�شًا يف جمتمعاتهم، حتى تت�شع دائرة التاأثري االإيجابي؟ 	• 	

والفقراء  وامل�شيحيني،  وامل�شلمني  والن�شاء،  الرجال  فن�شرك  امل�شتفيدين،  اأو  العمل  فرق  داخل  �شواء  جمموعاتنا،  يف  التنوع  نتوخى  هل  	• 	
واالأغنياء، من اأجل مواجهة اال�شتقطاب املتنامي يف جمتمعنا؟

هل نن�شر ر�شالة االأمل، والت�شامح، والتنوع وكل ما نوؤمن به، اأم اأننا يف حاجة اأن نتحلى بروح اأكرب من املبادرة النتهاج اأ�شلوب اأكرث فاعلية؟ 	• 	

هل نتوخى املبادرة يف الو�شول اإلى ال�شركاء املحتملني اأم رد الفعل، فنعمل مع من ياأتوننا فقط مثال؟ 	• 	

هل نقوم بتمكني امل�شتفيدين واأع�شاء الفريق؟ 	• 	

ما مدى �شفافية اتخاذنا للقرار؟ ما مدى م�شاركة امل�شتفيدين يف اتخاذ القرارات املتعلقة بروؤية امل�شروع واأن�شطته؟ كيف ي�شارك االأع�شاء  	• 	
االآخرون؟ 

كيف تغريَت وتطورت �شخ�شيا من خالل العمل؟ 	• 	

هل نطالع ال�شحف، ونتابع االجتاهات العامة يف احلكومة واملجتمع املدين لنقتن�س الفر�س املتاحة فيها؟ 	• 	

درو�ض م�شتفادة: ا�شتهداف تكرار نه�شة املحرو�شة مع �شباب م�شريني مهنيني:

الهبوط مبظلة بفكرة ما على جمتمع اأو جماعة من املتطوعني ال يلكون الفكرة بالفعل لن ينجح. 	• 	

منذ عدة �شنوات، حاولت نه�شة املحرو�شة حتفيز جمموعة من �شباب املهنيني امل�شريني يعملون ويعي�شون فى دبى للبدء يف نقل منوذج  	• 	
اجلمعية وتكراره لديهم لكن لالأ�شف، مل ينجح االأمر لعدة اأ�شباب:

عدد اأفراد املجموعة كان كبريًا اأكرث مما ينبغي، ومل تكن هناك جمموعة رئي�شية )2-3 اأفراد( ميلكون الروؤية الوا�شحة اأو القيادة.  .1  

البدء  فاأرادوا  للفعل  الذين مييلون  �شواء  واأولوياتها،  تود فر�س وجهة نظرها  بالتوازي. كل جمموعة كانت  العمل  القدرة على  عدم   .2  
مبا�شرة، اأو الفريق االآخر الذي اأراد الرتوي والتو�شل اإلى روؤية وا�شحة ور�شالة وبنية قبل ال�شروع يف اأي خطوات متعلقة بالربنامج.
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اختالف الروؤى واالأجندات واالهتمامات ال�شخ�شية.  .3  

مل يكن منوذج نه�شة املحرو�شة قد و�شل وقتها بعد اإلى الن�شج الكايف لتكراره، حيث كانت هناك الكثري من االأ�شئلة التي مل يتم االأجابة   .4  
عنها بعد، باالإ�شافة اإلى االفتقاد لو�شوح املفهوم وتفا�شيله.

3.3. بناء �ل�شر�كات
تذكر اأنك ل�شت وحدك يف هذا االأمر. بع�ض االأمور التي عادًة ما نن�شاها:

الدور لي�س دورك وحدك. فالتنمية احلقيقية ال تتاأتى دون تعاون جاد وبناء �شراكة حقيقية بني خمتلف القطاعات. فعلينا  اأن نعمل مع  	• 	
قطاع ال�شركات، واحلكومة، واملنظمات غري احلكومية االأخرى، واالإعالم، اإلخ.

املجتمع املدين لي�س املنظمات غري احلكومية فقط، بل ي�شم اأي�شا االإعالم، وموؤ�ش�شات التعليم العايل، والنقابات، اإلخ. 	• 	

هناك اأخيار يف كل قطاع. وعليك اأن تتو�شل اإلى ال�شركاء املحتملني الذين ي�شبهونك من حيث التفكري والروؤية كبداية لت�شتطيع التوا�شل  	• 	
معهم .

و�شع خريطة لل�شركاء املحتملني: عند التفكري يف بناء ال�شراكات ، من املفيد اأن تبداأ مبجموعة اأولية تريد الو�شول اإليها، الأن ذلك اأف�شل 
من حيث ترتيب االأفكار. ويف كثري من االأحيان يذهب املرء اإلى �شريك حمتمل دون اأن يعرف على وجه الدقة نوعية منظمته اأو نوعية الدعم الذي 
ميكن اأن يقدمه اأو التعاون الذى من املمكن اأن يحدث. ال باأ�س يف ذلك، ولكن من املهم اأن يكون لديك خمطط، مثل املخطط الذي نطرحه على 
ال�شفحة التالية. كما اأنه من املهم اأال تنظر اإلى ال�شركاء على اأنهم م�شادر متويل فقط، فهناك الكثري من اأنواع �شبل التعاون والدعم االأخرى، 
مثل الدعم الفني، اأو العينى ، اإلخ، التي قد تكون على نف�س القدر من اأهمية الدعم املايل اأو رمبا اأهم. من املهم اأي�شًا اأن جتري تقييمًا لل�شركاء 

والداعمني واالأنداد، وقيمة كل منهم، �شواء على م�شتوى املجتمع اأو على اأي م�شتوى اآخر.
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ن�شائح حول �لبناء �لفعال لل�شر�كات 

التوا�شل الوا�شح، والكامل، واملتكرر اأمر ال غنى عنه لتغذية ال�شراكة وبنائها 	• 	

ال�شفافية: لتوخي درجة عالية من ال�شفافية اأهمية كبرية �شواء فى االأخبار ال�شارة واالجنازات اأو املعوقات وامل�شاكل. فعلى �شبيل املثال،  	• 	
اأداء الربنامج، قد يكون من االأف�شل، يف بع�س  عند مواجهتك مل�شاكل داخلية مل ت�شتقر بعد على كيفية التعامل معها، ولها تاأثري على 
اأثر هذا ال�شلوك على تعزيز عالقتكما وحتا�شي اأي  اأن جتعل �شريكك على دراية بذلك يف مرحلة مبكرة. و�شوف ُتده�س من  االأحيان، 

تدهور حمتمل للو�شع يف امل�شتقبل. هذا االأ�شلوب ينجح وي�شيف اإلى عمق العالقة يف معظم االأحيان. 

يجب اإتاحة املعلومات املتعلقة بكيفية اإنفاق التمويل، فمن املهم ن�شر ميزانيتك، بعد مراجعتها، عالنية. فرغم اأن قانون اجلمعيات االأهلية  	• 	
اإلى  واإر�شالها  االإنرتنت  تقوم طواعية بطرحها على موقعك على  اأن  يف�شل  العمومية عليها مثال،  باإطالع اجلمعية  رمبا يطالبك فقط 
�شركائك مع التقرير ال�شنوى لالأن�شطة. وت�شتطيع، لتحا�شي احل�شا�شيات املتعلقة بالرواتب، اأن تن�شر تلك االأق�شام احل�شا�شة مبجموعها 
اإلى  ن�شبتها  معرفة  �شبيل  على  الثابتة  وامل�شاريف  الرواتب  على  يطلعوا  اأن  ال�شركاء  يريد  ما  فعادة  فرد.  كل  راتب  تفا�شيل  دون  فقط 

امليزانية العامة فقط.

مب ت�شاهم اأنت؟ قبل اأن تبحث عن الدعم، ماليًا كان اأم جمرد جهد متطوعني، ا�شاأل نف�شك: ما مقدار ا�شتثماري اأنا يف املبادرة؟ اأف�شل �شيء 
يف بناء الثقة مع ال�شركاء املحتملني اأن تبداأ، اأية بداية، مبا لديك من موارد حمدودة. ابحث فيما حولك عما ميكن اأن ت�شتغله يف البداية ل�شالح 
املبادرة. فانتهاج هذا االأ�شلوب يزيد من اإح�شا�س خمتلف اأع�شاء الفريق واملوؤ�ش�شني امل�شاركني مبلكيتهم للم�شروع، ف�شاًل عن اأنه يربز امللتزمني 
حقًا ببذل جمهود للم�شاهمة فيها، مالية كانت تلك امل�شاهمة اأم عينية، اأم بالوقت واجلهد. لي�س هناك �شيء ا�شمه “م�شاهمة �شغرية”؛ احتفي 

باأية م�شاهمة، وافتخر بها عند عر�س مبادرتك على اأي �شريك حمتمل.

�ختيار �ل�شركاء: رغم اأنك قد ت�شعر يف املراحل االأولى باأن قدرتك على اختيار ال�شريك اأو رف�شه رفاهية غري متوفرة لك، فمن املهم اأن تويل 
تلك ال�شراكة بع�س التفكري. واإليك بع�س الن�شائح املهمة يف هذا ال�شدد:

قد تكون فر�شة ال�شراكة اأمرًا خادعا يف بع�س االأحيان؛ اإذ ال يكون واقعها دائمًا كما تبدو عليه من اخلارج. وبع�س ال�شركاء يبدو اأنهم منا�شبون 
من كل الوجوه، بينما قد ال يكون اآخرون على نف�س امل�شتوى. واأقل ما ت�شتطيع فعله يف هذا ال�شدد:

1. �أن تتذكر ر�شالتك:

اأ. هل تنا�شب تلك ال�شراكة ر�شالتنا واأهدافنا وجماعتنا امل�شتهدفة؟

ب. هل تالئم ا�شرتاتيجية العمل التي نتبناها واآلياته؟

2. اأن ترى ما اإذا كانت مت�شقة مع قيمك؟

3. �أن ت�شتمع لكل وجهات �لنظر: فاأنت بو�شفك جمددًا اجتماعيًا / رائد عمل اجتماعي، قد يغلب عليك احلما�س وفى بع�س االأحيان ميكن 
اإلى ت�شرع، وكثري من رواد العمل االجتماعي لديهم الكاريزما التي توحي لالآخرين باأنهم دائمًا على �شواب. لذلك عليك اأن ت�شجع  اأن ينقلب 
اأع�شاء فريقك على اإبداء الراأي والتعليق، بل واأن تطرح عليهم االأ�شئلة بنف�شك، خا�شًة اإن كنت ممن ميتلكون تلك الكاريزما، واأن تن�شت جيدا 

وتتمعن فى كل ما يطرح قبل اإتخاذ قرار.

4. قم مبا يلزم من اأبحاث وا�شاأل من حولك!

5. تاأكد من فهمك للتفا�شيل. فكونك رائدًا اأو جمددًا اجتماعيًا يعني، يف اأغلب االأحيان، اأنك متتلك روؤية امل�شهد االأو�شع وال�شورة االأ�شمل، 
ولكن عليك اأي�شًا اأن تهتم بالتفا�شيل. وحتى اإن مل تكن اأنت الذي يتولى تنفيذ تلك التفا�شيل، وهو ما يحدث يف معظم االأحيان، فليكن يف فريقك 

�شخ�س قادر على االهتمام بها ومتابعتها.

3 .4 تعبئة املوارد / التمويل

اجمع البيانات الالزمة:

احر�س على التاأكد من مواعيد تقدمي مقرتحات امل�شروعات وفرتة البت فيها. 	• 	

احر�س على زيارة موقع اجلهة املانحة على االإنرتنت واالإطالع على من�شوراته ون�شراته. 	• 	

احر�س على متابعة التعليقات واالأ�شئلة يف االأحداث العامة، مثل حفالت اال�شتقبال والندوات، فقد توحي لك مبزيد من االأفكار وتطلعك  	• 	
على خبايا وتفا�شيل بع�س االأمور.
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تعرف على امل�شروعات االأخرى للجهات املانحة وامل�شتفيدين من منحه. 	• 	

التعامل مع املانحني اخلارجيني:

	 ال يتوقف اهتمام الكثري منهم على م�شائل من قبيل تغيري خم�ش�شات امليزانية – وهي من �شميم حقهم بطبيعة احلال – بل يولون •
اهتمامًا بالغًا اأي�شًا فى بع�س االأحيان بالقرارات الداخلية، مثل القرارات املتعلقة باملوارد الب�شرية. لذلك يجب اأن حتر�س على اإبالغ 

ال�شريك املانح باأي تغيري حمتمل يف القيادات ب�شكل وا�شح وب�شفافية.

	 عادًة ما تركز الوكاالت املتعددة االأطراف على احلكومات، ولكن هذا الو�شع ي�شهد تغريًا االآن. ابحث عما اإذا كانت لديها برامج منح •
�شغرية. بع�س املانحني يقدمون برامج متويل من خالل �شفاراتهم املحلية مثال.

ن�شائح حول متويل ال�شركات والتعامل مع قطاع ال�شركات: ت�شري اخلربة يف التعامل مع ال�شركات امل�شرية واملتعددة اجلن�شيات، اأنهم 
ينتهجون عدة �شبل يف تقدمي املنح التى تخرج من بنود معينة فى ميزانيتهم، تربز من بينها االأ�شاليب الثالثة التالية:

1: بند العالقات العامة / الت�شويق يف امليزانية

2: بر�مج د�خلية:

برامج “منح” خا�شة تقدمها ال�شركة: دعم للمنظمات غري احلكومية واالأن�شطة اخلريية 	• 	

برامج تنمية تديرها ال�شركة بنف�شها: منح درا�شية وم�شابقات خطط االأعمال مثال 	• 	

م�شاركة املوظفني: وت�شمل تطوع موظفى ال�شركة اأو مقابلة تربعات املوظفني املالية مبثلها من قبل ال�شركة، اإلخ. 	• 	

3: موؤ�ش�شات خريية تابعة لل�شركة:يتزايد هذا التوجه، والذي تقوم مبوجبه ال�شركة باإن�شاء موؤ�ش�شة خريية منف�شلة عن ال�شركة وفى 
بع�س االأحيان حتمل ا�شمها.

حتديات / عقبات �أمام �لتعامل مع قطاع �ل�شركات: رغم التطورات االإيجابية الكثرية التي �شهدها هذا القطاع، فال يزال يحتاج اإلى 
الكثري يف م�شر. لذلك عليك اأن تدرك التحديات التي قد تواجهها وحتاول امل�شاهمة فى التغلب عليها، وت�شمل:

انعكا�شه عليك/ الت�شرف املمكن من ِقَبلك�مل�شكلة/ �لتحدي �ملحتمل
و�شع  قبل  ال�شركة  مع  مفتوح  وات�شال  فاعلة  عالقة  اإلى  االفتقار 
والتي  اجلن�شيات،  املتعددة  ال�شركات  مع  خا�شًة  التمويل،  اأولويات 
اأو  الرئي�شي  املقر  يف  االتفاقيات  من  النوع  هذا  فيها  يتم  ما  عادًة 

االإقليمى خارج م�شر ثم تتواله الفروع املحلية.

غري  املنظمات  من  عددًا  جتمع  اأن  مثاًل  باإمكانك  ا�شتباقيًا.  كن 
احلكومية وتعقد جل�شة ع�شف ذهني الإعداد اأجندة العمل وملناق�شتها 

مع ال�شركة املعنية يف بداية الربنامج.

كثري من برامج ال�شركات ال تو�شح ب�شكل كاٍف اآلياتها للمنظمات غري 
احلكومية، فيما يتعلق مب�شائل من قبيل:

تو�شيح اجلماعات امل�شتهدفة ومناطق الرتكيز اجلغرافى. 	- 	

دورات البت واملواعيد. 	- 	

ال�شيغ املطلوبة يف املقرتحات. 	- 	

الق�شم/ ال�شخ�س/ نقطة االت�شال املعنية. 	- 	

مبوقع  تبداأ  اأن  ت�شتطيع  اإذ  ا�شتطاعتك.  بقدر  وا�شتك�شف  ابحث 
اإلى متلقي املنح  ال�شنوية، والتحدث  ال�شركة االإلكرتوين، وتقاريرها 

ال�شابقني.

اأن تركز ال�شركة اأو اجلهة املانحة فى متويلها فقط على دعم امل�شروع 
الدعم  كاف  ب�سكل  االإعتبار  فى  االأخذ  بدون  املحدد  الن�ساط  اأو 
بع�س  تخ�شي�س  و  احلكومية  غري  املنظمات  قدرات  لبناء  املطلوب 
اإلخ  االإدارية  التكاليف  لبناء قدرة املنظمة، وتغطية  التمويل  التكويل 

)مع حتديد �شقف وا�شح(

بع�س  وتكري�س  اجلانب  هذا  ت�شمن  بحيث  وميزانيتك  خطتك  �شع 
الن�ساط،  اأو  للم�سروع  فقط  لي�ص  قدراتها  وبناء  للموؤ�س�سة  املوارد 
وتاأثريه  اجلانب  باأهمية هذا  ال�شركة  الإقناع  ق�شارى جهدك  وابذل 
على الن�ساط/ امل�سروع حمل املناق�سة، وكذلك تاأثريه على الروؤية على 

املدى البعيد.

ن�شائح حول �لتعامل مع رجال �الأعمال:

عند تلقي دعمًا ماليًا اأو عينيًا، احر�س على االعرتاف واالإ�شادة به، حتى واإن مل يريدوا هم ذلك. ففي ذلك ت�شجيع لالآخرين و�شرب املثل  	• 	
لهم. و�شوف يقدرون لك ذلك، حتى واإن مل يكونوا راغبني فيه، الأنه دعاية طيبة لهم ت�شب يف خانة العالقات العامة اجليدة دائمًا.
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كن ا�شتباقيًا يف اإطالع االأفراد املتربعني وال�شركاء املحليني على التقارير. فرغم اأن معظمهم ال يطالب اأو يهتم بها بقدر مطالبة املانحني  	• 	
االأجانب، الذين لهم متطلبات وا�شحة يف التقارير والتقييم، فعليك اأن تكون ا�شتباقيًا على الدوام مع املانحني امل�شريني اأو املانحني االأقل 

مطالبة بالتقارير ل�شمان ال�شفافية وا�شتمرارية العالقة.

االإن�شاين  بالعطاء  القائمني  معظم  ما.  �شركة  اأو  هيئة  ذكر  يف�شل  اأم  �شخ�شيًا،  به  االإ�شادة  يريد  كان  اإن  فا�شاأله  فردًا،  املانح  كان  لو  	• 	
يرتبطون، يف العادة، بعدد من ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات.

التنفيذ  وو�شائل  الفكرة  وا�شحًا يف عر�س  تكون  باأن  والدعم،  امل�شاركة   ر عليهم  َي�شِّ التعاون والدعم املطلوب:  �شبل  تب�شيط وتو�شيح 
وفر�س ال�شراكة. فقد �شهد برنامج ح�شانة “جوائز املبتكر ال�شاب” بنه�شة املحرو�شة جناحًا كبريًا نظرًا لب�شاطة منوذج “الوحدة”، حيث كان 
�س 4000 منها مل�شروع التخرج مبا�شرًة، و1000 جنيه  ج واحد يتكلف 5000 جنيه م�شري، ُتَخ�شَّ ال�شريك املحتمل يعرف اأن دعم م�شروع َتَخرُّ

لتنفيذ الربنامج وامل�شاريف االإدارية.

و�شائل ب�شيطة حلماية حقوقك �لفكرية:

حّول امللفات اإلى pdf قبل اإر�شالها اإلى ال�شركاء 	• 	

الوثيقة  “جميع احلقوق اخلا�شة بهذه  اأن  للوثيقة، تن�س فيها، مثال، على  الفكرية  امللكية  تو�شيح تن�س على حماية حقوق  �شع نقطة  	• 	
حمفوظة مبوجب القوانني ملوؤ�ش�شة “اأ ب ج” )التاريخ(. غري م�شموح با�شتخدام هذه الوثيقة اأو جزء منها دون اإذن �شريح من “اأ ب ج”.”

ال تطلع ال�شريك على كل اأ�شرار التنفيذ، واإال اأمكنه التنفيذ بنف�شه. 	• 	

كل هذه فى النهاية حماوالت للحفاظ على ملكيتك الفكرية وجمهودك ولكن فى جمال التنمية ال يجب اأن يكون �شغلنا ال�شاغل من هو  	• 	
الذى فّكر ونّظر ومل  الذى اجتهد ونفذ ولي�س فقط  والبقاء لالأ�شلح  الفي�شل  اأن يبقى  اأقتب�شها ولكن يجب  اأ�شال ومن  الفكرة  �شاحب 
يخاطر اأو يجتهد فى حتقيق حلمه وروؤيته. ولكن طبعا على ال�شخ�س الذى اأخذ اأو اقتب�س الفكرة من �شخ�س اأخر لينفذها اأن يعطى احلق 
االأدبى على االأقل ل�شاحب الفكرة االأ�شلية ويعرتف بدوره فى ذلك. واملجال مفتوح واالحتياجات التنموية كثرية جدا واملناف�شة وعدم 
احتكار فكرة ملجموعة واحدة يف�شح املجال للمناف�شة ال�شريفة التى من �شاأنها دفع املجموعات لتقدمي اأف�شل ما عندها والتميز فيما تقوم 

به والرتكيز على قيمها امل�شافة ومن �شاأن ذلك اأن يعم بالنفع على املجتمع املدنى باأ�شره.

اأ�شئلة متعلقة مبا اإذا كان ميكن اعتبار التربعات زكاًة اأو �شدقًة اأو ع�شورًا: كانت الزكاة واالأوقاف من اأروع م�شادر متويل التنمية 
التقليدية. احر�س على معرفة الكثري عنهما حتى ت�شتطيع تقدمي االإجابة الدقيقة متى �ُشئلت، و�شُت�شاأل كثريًا.

�إبر�ز م�شاهمتك:

من املفيد دائمًا اأن ت�شيف يف امليزانية خانة تو�شح فيها ما تقدمه اأنت اأو مانحون/�شركاء اآخرون من م�شاهمة، عينيًة كانت اأم مالية. 	• 	

كثري من امل�شاهمات التي قد حتتاج اإلى اإبرازها ال يلحظها اأحد يف معظم االأحيان اأو ال ُتطرح ب�شيغة كمية. ومنها على �شبيل املثال، مقدار  	• 	
جهد املتطوعني �شخ�س/�شاعة )ميكن ح�شابها عن طريق احت�شاب اأجر املتطوع يف ال�شاعة يف عمله االأ�شلي(.

كيفية عر�ض امليزانية وعنا�شرها: و�شع تقديرات اأعلى يف امليزانية اأف�شل من و�شع تقديرات اأقل! ال غبار عليك يف اأن ت�شع 
تقديرات اأعلى يف ميزانيتك، خا�سًة لو كانت تلك هي املرة االأولى التي تنفذ فيها هذا الن�ساط اأو امل�سروع، اأو تتعاون مع هذا ال�سريك اأو ذاك، الأنك 
يف النهاية �شتقدم فواتري ر�شمية، وعندها ت�شتطيع مناق�شة ال�شريك فيما ميكن عمله مبا مت توفريه من املبلغ، اذا لزم االأمر. ولكن اإذا و�شعت 
تقديرات اأقل من املنا�شب يف امليزانية، �شي�شعب على ال�شريك اأن يقدم لك متوياًل اإ�شافيا لتغطية ذلك العجز، ورمبا يتعني عليك توفري املبلغ 
املتبقي من م�شدر اآخر، �شواء من ميزانية موؤ�ش�شتك، اأو من �شركاء اآخرين وهو اأمر من املمكن اأن ي�شبب الكثري من التعقيدات وامل�شاكل. ولكن 
من املهم جدا اأال جتعل من التقدير العايل عادة يف ميزانيات م�شروعاتك، بل يجب اأن تتعلم من امل�شروعات االأولى اأن حت�شن تقدير امليزانية بقدر 

االإمكان حتى ال يوؤثر ذلك على م�شداقيتك.

 ن�شائح عامة متعلقة بامليز�نية:

يهتم املانحون دائمًا باالإطالع على كيفية تاأثري اأموالهم على حياة النا�س. لذلك فمن املفيد جدًا اأن تو�شح يف امليزانية تاأثري ما �شيقدمونه  	• 	
من متويل اأو م�شاهمة على وحدات الربنامج امللمو�شة. فلو كان مبلغ التمويل املطلوب مثاًل 100.000 جنيه مل�شروع يخلق 200 فر�شة عمل، 

ف�شيكون من املفيد اأن تذكر اأن خلق الوظيفة الواحدة يتكلف 500 جنيه.

من املهم جدًا اأن يكون لديك منذ البداية متخ�ش�س مايل جيد )�شواء متطوع فى البداية اأو موظف( الإدارة التوقعات املالية و لالحتفاظ  	• 	
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بالوثائق والفواتري الالزمة للتقارير املالية

من املهم اأن تقدر م�شاهماتك كميًا، �شواء كانت م�شاهمات تطوعية، اأو عينية، اأو مالية. اأ�شف اإلى امليزانية خانة خا�شة مب�شاهماتك  	• 	
)ت�شمل وقت املتطوعني، اإيجار املكان، تكاليف خدمة االإنرتنت، اإلخ(

اأ�شف خانة للم�شاهمات من م�شادر اأخرى واأ�شف خانة مل�شاهمات ال�شركاء االآخرين الطوعية / النوعية 	• 	

يجب ذكر تكاليف عملية التنفيذ بالتف�سيل وبدقة لتحا�سي �سقوط اأي بند ال يكن تغطيته حتت بنود اأخرى يف امل�ستقبل. 	• 	

تعرف على القواعد املنظمة لتقدمي التمويل لدى كل مانح يف مرحلة مبكرة حتى ال ترتب اأمورك على موافقته على تغطية نفقات معينة ثم  	• 	
تفاجاأ باأنه ال يغطيها مثال.

تعرف على ما يف�شله كل مانح من �شيغة حمددة وبنية للميزانية. 	• 	

نــمــــــــــــــوذج
يو�شح النموذج التايل اأهمية اإبراز خانة “م�شاهمتك/ ن�شيبك يف التكاليف”. هذا النموذج خا�س مبجموعة تتقدم بطلب منحة الإ�شدار دليل 

يوثق مل�شروعها وتوزيعه على اجلمهور.

م�شاهمتك/ ن�شيبك �ملدة�لكميةتكلفة/وحدة�لبند
املجموعيف التكاليف

�الإد�رة

مدير امل�شروع

م�شت�شارون

اإجمايل العاملني )اأ�شف الن�شبة املئوية(

اأن�شطة االنت�شار والت�شويق

الربنامج • عر�س 
وحلفاء  و�شركاء  للم�شروع،  ورعاة  املانحني،  من  املزيد  • اجتذاب 

    ا�شرتاتيجيني
اإجمايل اأن�شطة االنت�شار والت�شويق

اإنتاج منوذج الدليل، وتوزيعه، وتطبيقه
الدليل ومراجعته • حترير 

الدليل • طباعة 
الدليل • توزيع 

وت�شويقه الدليل  • ترويج 
فريق رئي�شي ليكونوا مدربني على تطبيق النموذج يف  • تدريب 

    منظمات اأخرى
اإجمايل اإنتاج منوذج الدليل وتوزيعه

م�شاريف �إد�رية

�إجمايل �لتكاليف �ملبا�شرة
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اأخذ القيا�شات غري التقليدية للنجاح يف االعتبار: باالإ�شافة اإلى اإيجاد موؤ�شرات وقيا�شات كمية لتقييم عملك، من ال�شروري اأن تاأخذ 
تاأثري فاحتة خري حمدودًا من حيث  املثال، كان  �شبيل  البداية. فعلى  االنتباه يف  تغيب عن  التي قد  االأخرى  امللمو�شة  النتائج غري  اعتبارك  يف 
م التاأثري  اإلى عدد املتطوعني الذين انخرطوا يف العمل مع املنظمة خالل دورة حياتها، ف�شن�شتطيع اأن نقيِّ عدد امل�شتفيدين، ولكننا اإذا نظرنا 
االيجابى على نحٍو خمتلف. فباالإ�شافة اإلى الذين ا�شتمروا يف العمل املبا�شر، �شملت ال�شبكة اأي�شا الكثري من املتطوعني الذين �شاعدت اجلمعية 
فى اك�شابهم مهارات واعادة اكت�شاف الذات والر�شالة ال�شخ�شية ا�شتفادوا بها لتحقيق اآثر وا�شع فى املجتمع �شواء من خالل الذين اجتهوا اإلى 
تاأ�سي�ص بع�ص املنظمات غري احلكومية ذات القيادات ال�سابة والرائدة يف البالد اأو االنخراط يف مهن اأكاديية كان كثري منها مبنى على التجربة 

فى اجلمعية اأو من احل�شول على وظائف دائمة يف ميدان التنمية.

3 .5 حتديد بنيتك �لقانونية

م�شروع �جتماعي ذ�تي �لتمويل..ملاذ�؟:هناك العديد من االأ�شباب التي تدفعك لل�شعي اإلى حتقيق االكتفاء الذاتي ماليًا:

الكفاءة والفاعلية. اإذا ما مل تكن معتمدًا على املنح وارتبط دخلك باأن�شطتك واعتمد عليها، ف�شيوؤدي بك ذلك اإلى توخي كفاءة اأكرث . 1
يف االإنفاق ويف اإدارة التكاليف.

تناق�س التمويل الذي يقدمه املانحون الدوليون يف م�شر ويف املنطقة تدريجيا على املدى الطويل.. 2

اجتاه قطاع ال�شركات واملانحني االآخرين اإلى دعم املجموعات القادرة على الو�شول اإلى ا�شتقاللية وا�شتدامة ذاتية ولي�شت تلك التى . 3
تعود اإليهم با�شتمرار طالبًة امل�شاعدة!

اأو موؤ�س�سة خريية . 4 اأو ن�ساط بعينه. ونادرًا ما �ستجد مانحًا  اأو متويل مل�سروع  كثري من املانحني ال يقدمون �سوى متويٍل ق�سري االأجل 
على رغبة يف تغطية امل�شاريف الثابتة اأو اأجور العاملني االأ�شا�شيني، وبالتايل يتعني عليك تعزيز قاعدتك املالية ومنوذج اأعمالك حتى 

ت�شتطيع تغطية تلك النفقات التي ال غنى عنها ال�شتدامة مبادرتك وا�شتقالليتها ومنوها.

توؤ�ش�س منظمة م�شتقلة منذ  اأن تبداأ املبادرة حتت مظلة منظمة قائمة بالفعل بدال من  اأو اثنني  اأول عام  ملحوظة:قد يكون من االأ�شهل فى 
البداية، ولهذا ايجابيات كثرية منها توفري الطاقة واجلهد واملوارد على بناء الربنامج وتطبيقه وعدم الت�شتت بالت�شجيل القانونى اأو عمل نظام 

حما�شبى وما ميكن اأن ي�شكله ذلك من ا�شتنزاف موراد اأنت فى حاجة اأكرب لتكري�شها وتوجيهها لتنفيذ اأن�شطتك وتطويرها. 

•• نصيحة: ا�شت�شر حماميًا كفئًا
هناك اجتاه متزايد الإن�شاء مبادرات متخ�ش�شة يف تقدمي الدعم القانوين للجمعيات االأهلية، وكذلك اجتاه بع�س املكاتب القانونية اإلى تقدمي 
ن�شائح قانونية جمانية لها. تاأكد من دراية من ت�شت�شريه دراية جيدة بالقوانني التي تعمل يف ظلها. لو كنت يف مرحلة مبكرة ومل ت�شتقر بعد على 
الو�شع القانوين الذي �شتعمل يف ظله، يف�شل اأن ت�شت�شري اأكرث من حماٍم. مييل املحامون اإلى التخ�ش�س، وبالتايل، فلو ا�شتقر راأيك على اأن تكون 
ال�شركة هي ال�شكل القانوين مل�شروعك، ا�شت�شر حماٍم متخ�ش�س يف ال�شركات، اأما لو اخرتت العمل كمنظمة غري حكومية فاجلاأ اإلى متخ�ش�س 
يف هذا املجال، حماميًا كان اأم موظفًا كبريًا يف اجلهة احلكومية املخت�شة مثل وزارة الت�شامن االجتماعي. وت�شتطيع الو�شول اإلى هوؤالء ب�شهولة 
اإذا ا�شت�شرت املنظمات غري احلكومية القائمة بالفعل. احر�س على مناق�شة كل االأ�شكال املمكنة، مبا فيها غري ال�شائعة منها، مثل التعاونيات، 

حتى تت�شح لك ال�شورة بالكامل فتتخذ قرارك حول االأن�شب منها على اأ�شا�س واٍع.

الو�شع القانوين: عنا�شر اأ�شا�شية يجب اأخذها يف االعتبار: من املهم اأن تتخري ال�شكل القانوين االأن�شب لك، �شواء اأكان موؤ�ش�شة، اأو 
منظمة غري حكومية، اأو �شركة، اأو منوذج هجني اأو غري ذلك من اأ�شكال قانونية. وهناك عامالن يجب االهتمام بهما عند اتخاذ هذا القرار، يف 

�شوء ر�شالة منظمتك وما تنوي القيام به من اأن�شطة:

�حل�شول على �لتمويل: كثري من املانحني الدوليني يف�شلون متويل منظمات غري حكومية ولي�س �شركات. ولكن �شناديق اال�شتثمار  	• 	
املبا�شر، من ناحية اأخرى، ت�شتثمر يف ال�شركات ولي�س يف املنظمات غري احلكومية، �شواء من خالل ال�شندات اأو االأ�شهم، بحيث ت�شتطيع 

بعد ذلك اأن تدير القرو�س اأو توزع االأرباح.

�حل�شول على �لتمويل �ملقدم من بر�مج م�شوؤولية �ل�شركات �الجتماعية: قد يف�شل قطاع ال�شركات التعامل مع املنظمات غري  	• 	
احلكومية لال�ستفادة مما ينطوي عليه هذا الن�ساط من خ�سومات �سريبية مثال.

التي  ال�شريبية  االأ�شغر منها، على دراية باخل�شومات  ال�شركات، خا�شًة  العديد من احلاالت ال تكون  نصيحة: يف   ••
ت�شتطيع احل�شول عليها بالتربع للمنظمات غري احلكومية. لذلك فمن املهم للغاية، لو كنت منظمة غري حكومية، اأن تكون 
على دراية وا�شعة بتلك امل�شاألة حتى ت�شتطيع اأن ت�شرحها ملن تلتقي بهم من اأفراد ال�شركة. ويف كثري من احلاالت يتحول ما 
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بداأ على �شكل التزام �شغري من ال�شركة بدافع ديني اأو وطني اأو بدافع االإميان بق�شيتك، اإلى م�شاركة اأكرب مبجرد اأن تعرف 
�ل�شركة �حلو�فز �ل�شريبية �لتي ينطوي عليها ذلك.  

جذب �ملو�رد �لب�شرية: عادًة ما يف�شل املتطوعون العمل مع املنظمات غري احلكومية. وبالتايل، فلو كان النموذج الذي �شتطبقه يعتمد  	• 	
ل كمنظمة غري حكومية. على املتطوعني ب�شكل اأكرب من اعتماده على موظفني، فقد يكون من االأف�شل لك اأن ُت�شجَّ

�حل�شول �إلى �لتربعات �ل�شخ�شية: عادًة ما يف�شل النا�س تقدمي التربعات ال�شخ�شية اإلى منظمة غري حكومية، حتى ولو كانت  	• 	
تنموية بحتة. ر�شالة  “�شركتك” ذات 

تكاليف  على  �شريبية  واإعفاءات  حوافز  على  القانون،  احلكومية، مبوجب  املنظمات غري  �ملوؤقتة: حت�شل  �ل�شريبية  �الإعفاء�ت  	• 	
الت�شغيل )مثل االإيجار، وتكاليف اال�شتخدام، اإلخ( وكذلك على ا�شترياد االأجهزة.

�تخاذ �لقر�ر: وُيق�شد به هنا تاأثري و�شعك القانوين على مدى ات�شاع نطاق اتخاذ القرار. فاملنظمات غري احلكومية، على �شبيل املثال،  	• 	
ُمطاَلبة باأن تكون لها جمعية عمومية ُت�شاَءل اأمامها، بينما يعترب جمل�س املوؤ�ش�شني، يف املوؤ�ش�شات، هو جهة اتخاذ القرار الرئي�شية.

د�خل قانون �ل�شركات: لو ا�شتقر راأيك على خيار ال�شركة، فعليك اأن تتو�شل اإلى نوعية ال�شركة االأن�شب الأهدافك، وهو ما تدخل فيه  	• 	
عوامل عديدة مثل احلد االأدنى لراأ�س املال يف البداية، اإلخ. 

�ل�شورة �لعامة: ُينظر اإلى ال�شركات على نطاق وا�شع يف م�شر، على اأنها اإمنا وجدت لتحقيق الربح فقط، اإذ اأنه اأ�شبح من ال�شعب  	• 	
جدا اللجوء خليار ال�شركات غري الربحية فى االطار القانونى احلالى. وبالتايل، فلو كانت ال�شركة هي �شكلك القانوين ف�شي�شعب عليك 
كثريًا اأن حت�شد ال�شركاء اأو الدعم، اأما املنظمات غري احلكومية فُينظر اإليها دائما ًعلى اأنها اأكرث مياًل للعمل اخلريي. ورغم اأن التعاونيات 
قد تكون ال�شكل القانوين االأمثل يف بع�س بلدان املنطقة، فاإن الكثريين يف�شلون حتا�شي هذا اخليار نظرًا لت�شيي�شها على نطاق وا�شع، اأو 

ل�شيوع نظرة تراها موؤهلة الأن يدب فيها الف�شاد �شريعًا. 

معايريك اخلا�شة وعوامل حا�شمة اأخرى: تاأكد من اأنك اأخذت يف االعتبار م�شائل اأخرى لها اأهميتها يف حالتك اأنت بالذات، مثل  	• 	
ر�شالة املنظمة، وروؤيتها، وخطط تو�شعها امل�شتقبلية، اإلخ

ت�شري اخلربة العملية ب�شلبيات واإيجابيات لكل �شكل من االأ�شكال القانونية املختلفة:

�شـــــركــــــــةمنظمـــة غيـــر حكوميـــة

�إمكانية 
ممار�شة 

�الأن�شطة 
التجارية

اآليات  اأ�شعار وتتبع  يجب اأن حت�شل على عرو�س 
لو  �شعوبات  يوجد  قد  ما  وهو  التعاقد،  معينة يف 
والقدرة  باملرونة  تتمتع  اأن  تريد  املوؤ�ش�شة  كانت 

على اال�شتجابة لطلبات ال�شوق، اإلخ

ي�شهل عليها ال�شراء والبيع والتعامل مع ال�شوق ب�شكل اأكرب 
واأكرث مرونة

�حل�شول �إلى 
�لتمويل

اال�شتثمار  ي�شهل عليها احل�شول على م�شادر  ال 
ت�شتطيع  ولكن  اأ�شهم  اأو  �شندات  �شكل  يف  �شواء 

احل�شول على املنح

ال  ولكن  املبا�شر،   اال�شتثمار  �شناديق  اإلى  النفاذ  ميكنها 
ي�شهل عليها بالقدر ذاته النفاذ اإلى املنح

وبالتايل ال�شرائب ال�شرائب،  من  معفاة  تكون  ما  عادًة 
تتقل�س تكاليف الت�شغيل، اإلخ

ذات  ال�شركات  على  ي�شعب  والتى  لل�شرائب  تخ�شع 
االأهداف التنموية، يف بع�س االأحيان، حتملها.

ملحوظة حول النماذج الهجينة: يف بع�س احلاالت قد يكون من االأف�شل تاأ�شي�س منظمة غري حكومية/ موؤ�ش�شة و�شركة يف اآن واحد. فرغم 
اأن �شكل “ال�شركة غري الهادفة للربح “ هو االأف�شل للم�شروعات االجتماعية، اإال اأنه غري متاح حاليًا.

3 .6 االت�شاع بحجم امل�شروع/ التكرار:

من املهم التفكري يف ذلك منذ اليوم االأول، خا�شًة فيما يتعلق بامل�شروعات االجتماعية، غري اأن ذلك يحدث عادًة، والأ�شباب عملية، يف مرحلة 
الحقة. ي�شمل ذلك اال�شتدامة املالية للم�شروع، وا�شتدامة نظمه وعدم توقفها على اأ�شخا�س معينني. اال�شتدامة تنق�شم اإلى ق�شمني رئي�شيني وهما: 

اال�شتدامة املوؤ�ش�شية وا�شتدامة التاأثري.
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1- �ال�شتد�مة �ملوؤ�ش�شية / �ملالية: وُيق�شد بها �شمان توافر املوارد الالزمة لتغطية تكاليف اإدارة امل�شروع االجتماعي وم�شاريفه الثابتة 
بعيدًا عن االعتماد على املانحني اإلخ. �شوف تواجهك، بو�شفك م�شروعًا اجتماعيًا، العديد من املع�شالت، ومن املفيد اأن تتذكرها دائمًا، وت�شمل:

املوازنة ال�شعبة بني احلر�س على حتقيق دخل واحلر�س على اإحداث تاأثري اجتماعي يف اآن معًا. 	• 	

كيفية اإدارة االنحراف املحتمل عن الر�شالة ب�شبب االحتياج للتمويل او اال�شتدامة. 	• 	

بع�ض اخليارات التى ميكن التفكري بها ت�شمل مثال: اإن�شاء وديعة ، اأو اإدرار دخل من خالل فر�س ر�شوم مقابل تقدمي خدمات، الخ.  •  

2- ��شتد�مة �لـتاأثري: ي�شمل �شمان اال�شتدامة الهيكلية لتاأثري م�شروعك االجتماعي التاأثري يف ال�شيا�شات / القواعد التي تدفع الق�شية ُقُدمًا، 
حتى فيما يتخطى دورة حياة امل�شروع اأو املنظمة وي�شمل ذلك:

كيفية التعامل مع االإعالم واحلفاظ على التوا�شل مع �شركائك 	• 	

ن�شر بع�س القيم من خالل عمليات خمتلفة ومن خالل ثقافة املنظمة 	• 	

التاأثري يف ال�شيا�شات:

	 كيف ميكن لتاأثري م�شروعك اأن ي�شتمر من خالل التاأثري يف ال�شيا�شات؟•

	 ظلت العديد من جهود التنمية االجتماعية – االقت�شادية حمدودة االأثر الأنها مل تعمد اإلى التاأثري يف �شناع ال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات •
احلكومية واإ�شراكهم، رغم اأن تلك مهمة �شهلة وتدخل ا�شرتاتيجي ميكن اأن يحدث تغيريًا م�شتدامًا. 

•• نصيحة: ثقف نف�شك فيما يتعلق باالإطار القانوين وال�شيا�شات!
اخلطوة االأولى اأن تتثقف يف ال�شيا�شات املوؤثرة يف ن�شاطك. هناك نوعان من ال�شيا�شات، عليك اأن تنظر فيهما:

�شيا�شات �لبنية �لقانونية: مبا فيها بنيتك القانونية �شواء ك�شركة اأو جمعية اأو موؤ�ش�شة مثال، وكذلك ال�شيا�شات التى حتكم حوافز   .1
تربع قطاع ال�شركات للمنظمات غري احلكومية، على �شبيل املثال.

وارتباطه  التعليم  اأو  ال�شغرية  القرو�س  اأو  البيئية  الق�شايا  جمال  يف  ن�شاطك  كان  لو  املتخ�ش�ض:  بالقطاع  متعلقة  �شيا�شات   .2
بالتوظيف، على �شبيل املثال، عليك اأن حتاول التعرف اأكرث على ال�شيا�شات املتعلقة مبجال ن�شاطك والتى حتكمه اأو تقيده.

كيف ميكن البدء يف اإ�شراك �شناع ال�شيا�شات

ادعهم لالن�شمام اإلى جمل�س م�شت�شاريك 	• 	

تعرف اإلى املوؤ�ش�شات احلكومية امل�شوؤولة عن نوعية ن�شاطك )وزارة ال�شحة، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة التعليم العايل، اإلخ(. 	• 	

تعرف على ال�شيا�شات التي ت�شكل قطاعك اأو توؤثر فيه يف الوقت احلايل. 	• 	

تابع االأخبار عن كثب حتى تظل على اإطالع دائم على اأي تعديالت يف القوانني، اأو فر�س قد تن�شاأ، اأو جماعات منا�شرة تعمل على نف�س  	• 	
مو�شوعك، اإلخ.

مثال: �شم جمل�س م�شت�شاري مكتب التوظيف وريادية االأعمال بنه�شة املحرو�شة وزير تعليم عايل �شابق. وهناك مناق�شات جتري حول كيفية 
اإدماج منوذج املكتب  يف قانون التعليم العايل، وقد ي�شمل ذلك، على �شبيل املثال، بعد جناح النموذج فى �شنواته االأولى، تخ�شي�س احلكومة 
مليزانية دعم للنموذج فى اجلامعات امل�شرية احلكومية اأو مقرتح لتقدمي ال�شلطات ال�شريبية حوافز ال�شتثمار القطاع اخلا�س يف اإن�شاء مثل تلك 

املكاتب.

اأ�شئلة يجب اأن تطرحها على نف�شك قبل خطوة نقل النموذج وتكراره:

1. هل لدي القدر الالزم من االأنظمة واالآليات والقواعد املوثقة؟

2. هل مت تطبيق تلك االأنظمة واالآليات والقواعد وثبتت فاعليتها؟

3. هل لدي اإثبات عملي على جناح الفكرة؟
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تكرار منوذج فاحتة خري: ملاذا جنح مع رو�شة اأبو غالب: ُطلب من فاحتة خري امل�شاعدة يف تكرار برنامج القرو�س ال�شغرية املعتمد 
على املتطوعني يف منطقة اأخرى خارج القاهرة. مل يكن لدى تلك اجلمعية اأي متطوعني، وكانت املنطقة املعنية منطقة ريفية، يف حني كانت 
التي قام بها  الزيارات املكثفة  تاأ�ش�شت فيها فاحتة خري منطقة ح�شرية فقرية. ولكن جنح تكرار منوذج فاحتة خري من خالل  التي  املنطقة 

متطوعوها اإلى املنطقة لتدريب املوظفني على منوذجهم. وفيما يلي بع�س الدرو�س امل�شتفادة من اأ�شباب جناح التجربة: 

2. ت�شابه الروؤية والقيم واملعتقدات لدى اجلمعية االأم واملجموعة اجلديدة

3. م�شاركة العديد من املتطوعني من فاحتة خري بتنظيم زيارات اأ�شبوعيًة، على مدى �شهرين للمنطقة

4. املرونة )االعتماد على موظفني على خالف النموذج االأ�شلي(

5. مرونة تطبيق نظام القرو�س على اأ�شا�س احتياجات املجتمع املحلي. فنظرًا الأنها منطقة ريفية كانت هناك �شرورة الأن يكون حجم القر�س 
اأكرب ومدة ال�شداد اأطول حتى ينه�س امل�شروع ويبداأ يف االإنتاج )�شراء عنزة على �شبيل املثال واالنتظار حتى تلد(
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4. االتصاالت

حول هذ� �لق�شم: ال �شك اأن االت�شاالت مو�شوع يفر�س نف�شه على كل اأق�شام هذا الدليل، ولكن نظرًا الأهميته، ولالإميان باالأهمية الق�شوى 
لالت�شاالت اجليدة، منذ بزوغ الفكرة وخالل مراحل منوها، ثم ن�شوجها لتتحول اإلى مبادرة )وهو ما ركزنا عليه بو�شوح يف امللحق 1: التكيف مع 
احتياجات دورة حياة مبادرتك(، فقد خ�ش�شنا هذا الق�شم بالكامل لعر�س بع�س الن�شائح التي تكفل لك اأق�شى درجة من الفاعلية يف تو�شيل 
تناولنا  التي  الفرعية  االأق�شام  اإلى عدد من  اأف�شل نحٍو ممكن. وقد ق�شمناه  الروؤية على  املنا�شبة، وحتقيق  املوارد  الر�شالة ال�شحيحة، وتعبئة 
فيها تنظيم اجتماعات داخلية، وخارجية فعالة، والتعامل مع االإعالم، والعر�س الفعال، والتحدث اإلى اجلمهور، وامل�شاركة الفعالة يف املوؤمترات 
وور�س العمل. ثم ختمنا هذا الق�شم بق�شم فرعي حول االت�شال الكتابي الفعال، ا�شتمل على بع�س الروؤى العميقة املهمة التي ينبغي على اأي مبتكر 

اجتماعي ناجح اأن يكون على دراية بها.

ن�شائح عامة حول �الت�شاالت:

توخى الو�شوح فيما تعرب عنه، وال تعترب حمدثك اأو من ترا�شله على دراية م�شبقة مبو�شوع حديثك. خاطبه على اأ�شا�س اأنه لي�شت  	• 	
له دراية مبا تريد اأن تقول!

�شع نف�شك يف مكان ال�شخ�ض االآخر: 	• 	

ما املعلومات التي تتوافر لديه، وما املعلومات التي يحتاجها؟ 	• 	

ما الوقت املتاح لديه؟ 	• 	

ما امل�شاكل اأو الروؤى ال�شلبية التي قد تكون لديه وحتتاج اإلى التعامل معها؟ 	• 	

ما الذي قد يدفعه اإلى اال�شتماع اإليك اأو قراءة ما كتبت؟ 	• 	

حاول �أن تفهم �أواًل: 	• 	

نف�سك، ودوافعك، ونقاط قوتك و�سعفك  •  

فريقك وقدراتك  •  

اأهدافك وروؤيتك  •  

اجلماعة امل�شتهدفة  •  

ما تقوم به جماعات ومنظمات اأخرى من ن�ساط  •  

“ماركة م�شجلة”  اأهميتها، فاإن وجود  اأن لروؤيتك لنف�شك ودرايتك مبكانتك وروؤية االآخرين لك  “ماركة م�شجلة”: كما  �جعل ملبادرتك 
لن�شاطك/ مبادرتك/ منظمتك له القدر نف�شه من االأهمية.

	 ت�شمية مبادرتك: اال�شم يعرب عن جزء منها، فاجعله الفتًا لالنتباه معربًا عما تقوم به.•

	 اخرت لها �شعارًا اأو اخت�شارًا معربًا والفتًا.•

	 على قدر امل�شتطاع حتا�شى االأ�شماء االأجنبية، خا�شًة اإذا ارتبط ن�شاطك باملجتمع، فاالأ�شماء املحلية ت�شفي �شعورًا اأكرب باالأ�شالة.•

	 ال تخرت، متعجاًل، ا�شمًا ال ت�شرتيح له ب�شكل تام. خذ وقتك، فاالأمر ي�شتحق.•

•• نصيحة: اجمع ردود الفعل واملقرتحات وعبئ الزخم حول فكرتك اأو حلمك )قد يظن البع�ض اأن ما تقوله “��شطو�نة 
م�شروخة”!(

	 بالذات فى البداية، اأكرث من احلديث عن فكرتك وروؤيتك، خا�شًة يف مرحلة تكوين الفكرة، فتلك من اأف�شل �شبل ا�شتثارة االهتمام •
وردود االأفعال واملقرتحات. باال�شافة الأهمية اأن تتكلم، اأي�شا من االأهم اأن حتر�س على االإ�شغاء لردود الفعل باهتمام كبري.

	 وا�شل مناق�شة فكرتك واال�شتماع لردود االأفعال واملقرتحات، فذلك �شي�شاعدك على:•
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جمع االنطباعات وردود االأفعال حولها. هل يرونها فكرًة جديدة؟ هل يعرفون اآخرين يقومون بن�ساط م�سابه؟ 	• 	

اأن جتعل ر�شالتك اأكرث دقًة ومار�شها. 	• 	

اأن جتتذب الدعم واملوارد املحتملة، ب�شريًة كانت اأو مالية اأو عينية. 	• 	

التوازن بني ترويج نف�شك والتحدث عن اأفكارك يف مقابل التمحور حول الذات اأو الغرور:

	 ال يعني ما �شبق اأن تتحول اإلى �شخ�س نرج�شي مولع بذاته! فالتوا�شع من اأهم �شفات القائد اجليد. دع االعرتاف بف�شلك لالآخرين •
وال تقم به اأنت.

	 قد حتتاج اإلى ترويج نف�شك، خا�شًة يف البداية واأنت تثبت اأقدامك، ولكن افعل ذلك ب�شكل متوا�شع. •

	 من • موؤ�ش�س” بداًل  “�شريك  لقبك  ليكن  “اأنا”.  تقل  “نحن” وال  دائمًا  قل  دورك.  اأو  نف�شك  على  ولي�س  والفكرة  املنظمة  على  ركز 
“املوؤ�ش�س” مثال. “موؤ�ش�س” اأو 

4 .1 �جتماعات د�خلية فعالة

االإعداد لالجتماع:

اأر�شل الوثائق املتعلقة باالجتماع/ جدول االأعمال للم�شاركني م�شبقًا، اإن كان له وثائق اأو جدول اأعمال. 	• 	

اأر�شل الدعاوى قبل املوعد بوقت كاٍف. 	• 	

اذكر كيفية الو�شول اإلى مقر االجتماع ورقم الهاتف حتى ال ي�شل اأحد الطريق. 	• 	

ابعث ر�شالة ا�شافية للتذكري باالجتماع قبل موعده بيوم اأو اثنني. ومع التذكرة �شع قائمة باأ�شماء امل�شاركني الذين اأكدوا ح�شورهم حتى  	• 	
ت�شجع االآخرين على احل�شور وتوجد �شعورًا باأهمية االجتماع.

�أثناء �الجتماع:

قم بتوفري ن�شٍخ مطبوعة من الوثائق التي اأر�شلتها، حتى يطلع عليها من مل ي�شعفه الوقت لالإطالع عليها. 	• 	

قم بتقدمي بع�س االأطعمة وامل�شروبات: يجب اأن تتوفر بع�س االأطعمة اأو الفواكه الطازجة اأو امل�شروبات كلما كان ذلك منا�شبًا، فمن �شاأن  	• 	
ذلك اأن ويخلق األفة وجوًا حميميًا ت�شتد احلاجة اإليه عند العمل مع جمموعة حتتاج اإلى توثيق الروابط فيما بينها ب�شكل اأكرب. وهو اأ�شلوب 
مفيد اأي�شًا يف االجتماعات التي ُيَتَوقع اأن ت�شهد نقا�شات �شاخنة اأو ق�شايا خالفية، حيث ت�شاعد على تخفيف حدة التوتر وتتيح الرتكيز 

على �شيء اآخر. فتناول الطعام وال�شراب معًا يتيح للم�شاركني االجتماع حول جتربة اإيجابية، واإن�شانية بحتة يف االأ�شا�س.

املي�شر/ الرئي�س: احر�س على اأن يطرح مي�شر االجتماع/ رئي�شه اأهداف االجتماع و�شبب وجود امل�شاركني يف هذا املكان معًا. قبل البدء،  	• 	
احر�س على اأن يتيح للم�شاركني تعليقًا اأخريًا على جدول االأعمال املقرتح، اأو لو كانوا يف�شلون تعديل الوقت املخ�ش�س لكل متحدث/

ن�ساط اإلخ.

احر�س، من بداية االجتماع، على تو�شيح م�شار برناجمه، وفرتات اال�شرتاحة، وقواعد �شري املناق�شات اإلخ. 	• 	

لتحا�شي تقل�س عدد احل�شور اأو ان�شراف البع�س تدريجيًا، احر�س على حتديد وقت انتهاء االجتماع بدقة، حتى يلتزم اجلميع به، وا�شاأل  	• 	
بو�شوح اإن كان اأحد يحتاج اإلى االن�شراف مبكرًا، حتى ال يفاجاأ احل�شور بان�شرافه.

توثيق االجتماع: لو مل ُيتفق على ذلك قبل االجتماع، احر�س على اأن تطلب متطوعًا للقيام بذلك، اأو كلف اأحدًا بتوثيق وقائع االجتماع،  	• 	
ثم اأر�شل ن�شخًا للم�شاركني بعد االجتماع. يخ�شع اختيار ال�شخ�س الذي يقوم بذلك ملعيارين اأ�شا�شيني، هما: 1( اإجادة تدوين جمريات 

االجتماع واملالحظات؛ 2( القدرة على اإر�شال ن�شخ من حم�شر االجتماع بعد انتهائه بفرتة وجيزة اأى بب�شعة اأيام على االأكرث.

قائمة وا�شحة باخلطوات التالية: �شع قائمة وا�شحة باخلطوات التالية، واأعد تالوتها اأكرث من مرة  فى نهاية االجتماع حتى تتاأكد من  	• 	
موافقة كٍل على دوره والتزامه به.

اأحيانًا يكون من االأ�شهل، خا�شًة اإذا كان عدد احل�شور كبريًا، اأن يتفق اجلميع على موعد اجتماع املتابعة التايل، اأثناء وجودهم جميعًا يف  	• 	
االجتماع؛ اإذ قد ي�شعب تن�شيق املواعيد عرب الهاتف اأو الربيد االإلكرتوين بالذات لو كان عدد امل�شاركني كبريًا.
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قم بتمرير ورقة بيانات ح�شور على اجلميع، خا�شًة لو كان هناك م�شاركون جدد حتتاج اإلى احل�شول على بيانات االت�شال بهم. 	• 	

بعد �الجتماع:

اأر�شل ر�شالة �شكر ولو اأمكن حم�شر االجتماع اإلى كل امل�شاركني يف غ�شون 48 �شاعة على االأكرث حتى ال يكون الن�شيان قد ت�شلل بعد اإلى  	• 	
اأذهانهم اأو خفت لديهم االهتمام وقوة الدفع اللتني �شاعدت على خلقهما اأثناء االجتماع.

بالن�شبة ملح�شر االجتماع يف�شل اأن يكون على �شكل جدول ي�شم اأربع خانات: 1. نقطة النقا�س 2. االأعمال املطلوبة واخلطوات املتفق  	• 	
عليها، 3. امل�شوؤول عن كل منها، و4. الوقت املقرر لالنتهاء منها.

4 .2  �جتماعات خارجية فعالة

قبل �الجتماع:

اطلع على موقع املنظمة على االإنرتنت اأو عمل البحث الالزم من قراءة اأو �شوؤال اآخرين عنها. 	• 	

احر�س على ارتداء الزي املنا�شب )زي ر�شمي يف العادة(. 	• 	

ا�شطحب معك بطاقات التعريف اخلا�شة بك )الكروت ال�شخ�شية(. 	• 	

لو كنت �شتدخل االجتماع برفقة بع�س الزمالء فاحر�س على اأن تلتقوا خارج موقع االجتماع قبل موعده بن�شف �شاعة على االأقل حتى  	• 	
تدخلوا جميعًا معًا. 

ا�شطحب معك نوتة وقلمًا لتدوين املالحظات. 	• 	

ا�شطحب معك جدول مواعيدك اأيًا كان �شكله لت�شتخدمه اإن احتجت اإلى اإبداء املوافقة على حتديد موعد االجتماع القادم. 	• 	

�أثناء �الجتماع:

�شع هاتفك املحمول جانبًا. 	• 	

اأظهر االهتمام واحر�س على النظر اإلى ال�شخ�س املتحدث. 	• 	

حاول حتا�شي العادات امل�شتتة لالنتباه، كاالإمياء املتكرر اأو تكرار قول “نعم”. 	• 	

ال مت�شغ اللبان اأثناء االجتماع! 	• 	

ا�شطحب معك املواد التعريفية عن املنظمة. 	• 	

 بعد �الجتماع:

تطوع بكتابة حم�شر االجتماع، اإذ ي�شمن لك ذلك االإملام بالتزامات الطرفني على حد �شواء، ويتيح لك ميزة �شياغتها. 	• 	

اأرفق باخلطوات التالية املتفق عليها ر�شالة �شكر. ويف�شل اأن ت�شرع يف املتابعة مع ال�شركاء اخلارجيني فى اأ�شرع وقت ال يتجاوز اليوم مثال. 	• 	

•• نصيحة: احلفاظ على قوة الدفع مع ال�شركاء اخلارجيني: التوثيق والكتابة
	 احر�س، حتى مع املكاملات الهاتفية، على اأن تر�شل ر�شالة بريد اإلكرتوين للمتابعة، توثق فيها ما اتفق عليه واخلطوات التالية.•

	  ا�شتمارة حم�شر االجتماع من اأف�شل واأب�شط الو�شائل لتوثيق عالقتك ون�شاطك مع �شركاء خارجيني. تاأكد من اأن تورد بها روؤية عامة •
�شاملة، واأن ت�شري اإلى اأية مرفقات اإ�شافية لتعود اإليها فيما بعد. لهذا االأ�شلوب اأهمية خا�شة يف االجتماع االأول. اذكر يف اال�شتمارة 

نقاط املناق�سة االأ�سا�سية واخلطوات التالية بالتف�سيل، وكذلك ال�سخ�ص امل�سوؤول، واملواعيد املتفق عليها.

التوا�شل مع ال�شركاء واجلهات الداعمة:

اإحر�س على وجود نظام تقارير �شديد الو�شوح منذ البداية. ينبغي اأن ت�شتمل مذكرة التفاهم على ق�شم خا�س بالتقارير املتوقع تقدميها،  	• 	
وعليك اأن تلتزم بها. 

اأوجد و�شيلة الإبقاء املانح على اإطالع م�شتمر بامل�شتجدات، �شواء من خالل قائمة مرا�شلة اإلكرتونية للمانحني، اأو ن�شرة حتديث خمت�شرة،  	• 	
حتى واإن مل ُيطلب منك ذلك، اأو تنظيم مواعيد لقاءات منتظمة اأو حتى حمادثات هاتفية ملناق�شة ما حدث من تقدم. 
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اأخذ اجلانب االآخر من املو�شوع يف االعتبار له اأهميته اأي�شًا من ناحية كم املعلومات التي �شُتطِلع عليها ال�شريك املحتمل. توخى احلر�س  	• 	
يف االجتماعات والوثائق. وتوفريا لوقتك وجهدك اإن اأمكن فاأكتب مذكرة خمت�شرة بالفكرة يف البداية، ثم طورها اإلى عر�س كامل فى 

حال احل�شول على املوافقة املبدئية على املذكرة املخت�شرة.

عندما يتوقف التقدم واالجناز فى امل�سروع الأي �سبب، حافظ على توا�سل �سبه منتظم دائمًا لتحا�سي ال�سعور باالإحباط. 	• 	

4 .3 التعامل مع االإعالم

اعرف اأكرث عن اجلمهور امل�شتهدف للربنامج. �شاهد اإحدى احللقات اأو ا�شتمع اإليها حتى تكون على دراية بطبيعة الربنامج. 	• 	

احر�س على م�شاهدة حلقة واحدة على االأقل من الربنامج. 	• 	

ا�ساأل عن اآراء النا�ص فيه ومن ي�ساهده ب�سكل اأ�سا�سي، حتى تعرف النقاط التي ينبغي الرتكيز عليها يف اإي�سال ر�سالتك )ن�سر فكرتك  	• 	
وقيمها، اجتذاب املتطوعني، التما�س الدعم وامل�شاندة، اإلخ(

ال ت�شتهن باأي ظهور يف االإعالم، واإن قللت مدته، خا�شًة يف بدايات اإن�شاء مبادرتك. 	• 	

بالن�شبة لالإعالم املطبوع:

اأخطاء متعلقة باحلقائق  اأي  اأن تطلب منهم ت�شحيح  ولكن من حقك  ن�شره،  املقال قبل  باالإطالع على  ت�شمح لك  لن  ال�شحف  معظم  	• 	
واالأرقام فيما بعد وعليهم االلتزام بن�شر اال�شتدراك اأو الت�شحيح اأو االعتذار.

لتحا�شي اأي اأخطاء اإ�شافية، احر�س على اأن تر�شل لهم ن�شرة �شحفية مف�شلة اأو بيان �شحفى يت�شمن كل املعلومات االأ�شا�شية ويجيب عن  	• 	
االأ�شئلة الرئي�شية عن مبادرتك.

•• نصيحة: معظم ال�شحفيني والكتاب، يف اأيامنا هذه، �شواء يف ال�شحف واملجالت احلكومية اأو امل�شتقلة، يحر�شون على 
البدء  لي�شت مرتفعة، فباإمكانك  الر�شائل  الرد على  اأن معدالت  املقال. ورغم  نهاية  و�شع عناوين بريدهم االإلكرتوين يف 
اأو  اأو حلفاء حمتملني، �شواء لن�شر اأعمالك  مبرا�شلتهم، ومتابعة اأعمال من يروجون الأفكار معينة ومن قد ميثلون �شركاء 

بو�شفهم قادة راأي قد ي�شاندون وجهة نظرك.

�ال�شتعد�د للمقابلة:

االألوان واخللفيات: ا�شاأل حماورك اإن كان من االأف�شل اأن ترتدي األوانًا معينة اأو اأن حتر�س على ن�شق معني يف امللب�س. حاول اأن تختار  	• 	
االألوان االأ�شا�شية لتحا�شي ت�شتيت انتباه امل�شاهد.

الوقت يف اال�شتوديو: احر�س على احل�شور مبكرًا حتى تكت�شب األفة مع املكان واجلو العام. 	• 	

لو كانت هناك اإمكانية لعر�س بع�س الالفتات اأو املواد االأخرى فاحر�س على اإح�شارها معك. 	• 	

حتقق مما اإذا كان يف اإمكانك ذكر ا�شم املنظمة، فهناك يف بع�س االأحيان قواعد – خا�شًة يف القنوات احلكومية – متنع املنظمات غري  	• 	
احلكومية او ال�شركات من ذكر اأ�شمائها، وقد يكون يف ذكرها اإ�شرار مهني باملحاور، لذلك عليك التاأكد من هذه النقطة.

يف كثري من االأحيان ال يكون ُمقدم الربنامج هو من ُيعد املادة، ويف بع�س االأحيان ال يقراأ املقدم املادة التي مت اإعدادها. لذلك ال تفرت�س  	• 	
اأن حمدثك على دراية باملو�شوع، فيف�شل اأن تلخ�س له املعلومات االأ�شا�شية فى بع�س اجلمل ال�شريعة قبل بداية احلوار.

تاأكد من كتابة ا�شمك بال�شكل ال�شحيح على ال�شا�شة لو توفر ذلك. 	• 	

حتقق مما اإذا كان باإمكانك ذكر بريدك االإلكرتوين اأو عنوان املوقع االلكرتونى اأو رقم الهاتف على الهواء. 	• 	

�أثناء �ملقابلة:

احر�ص على اإعداد اخلطوط العري�سة والنقاط التي تريد تاأكيدها، وحاول اأن تثريها وتوؤكد عليها خالل املقابلة عدة مرات. 	• 	

بعد �ملقابلة:

نف�شها،  تلقاء  من  ذلك  �شتوفر  امل�شتقلة  اأو  اخلا�شة  القنوات  معظم  احللقة.  من  م�شجلة  ن�شخة  على  ت�شتطيع احل�شول  كنت  اإن  ا�شاأل  	• 	
ا�شطوانة مدجمة حتمل ت�شجيل احللقة، ولكن ذلك غري ممكن مع معظم القنوات احلكومية.

�شاهد احللقة فيما بعد لتحكم على نف�شك، واطلب من املقربني اإبداء الراأي ال�شادق. 	• 	
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ما امل�شاكل التي ميكن اأن حتدث يف مقابلة تليفزيونية؟ قد تتبني اأن املقدم مل يقراأ �شيئًا عن منظمتك، بل وقد يبداأ يف احلديث عن 
منظمة اأخرى. احتفظ بابت�شامتك، وقل �شيئًا ايجابى على �شاكلة: “اأ�شكرك على اأنك ذكرت ذلك. فهناك خلط �شائع يرى اأن منظمتنا...” اأو 

هي...” منظمتنا  الواقع  “يف 
•• نصيحة: �نتبه! ال ت�شتمر �ملقابلة �أبدً� �ملدة �لتي قالو� لك �إنها �شت�شتغرقها!

مع املقدمة، والفوا�شل، ورمبا املداخالت الهاتفية من امل�شاهدين، �شينتهي بك االأمر اإلى فرتة اأق�شر بكثري مما ُوعدت به. 	• 	

�شع خطتك على هذا االأ�شا�س. فلو قالوا لك اإن املقابلة �شت�شتغرق 20 دقيقة، �شع اخلطة على اأ�شا�س اأن تقول كل ما تريد يف 10 دقائق  	• 	
بحد اأق�شى. فعلى �شبيل املثال، ال تنتظر اإلى نهاية احللقة لتذكر ا�شم موقعك االلكرتونى، فقد ينهيها املقدم ب�شكل مفاجئ ل�شيق الوقت. 

واحر�ص على اإي�ساح النقاط االأ�سا�سية يف ر�سالتك عدة مرات منذ البداية واأثناء املقابلة.

احر�س على حتقيق اأو�شع ا�شتعرا�س ممكن ملبادرتك. كرر ا�شم املنظمة مع كل اإجابة، فقل على �شبيل املثال “نحن يف نه�شة املحرو�شة  	• 	
نوؤمن باأن ....”. مع كل �شوؤال، حتدث كما لو اأن م�شاهدًا جديدًا بداأ للتو م�شاهدة الربنامج، وبالتايل فهو ال يعرف من اأنت اأو ما هي 

املنظمة التي تتحدثون عنها.

4 .4 العر�ض الفعال والتحدث اإلى اجلمهور

اعرف اجلمهور واملحيط الذي �شتتحدث فيه 	• 	

قم باإعداد ن�س للكلمة 	• 	

قم باإعداد الر�شوم التو�شيحية والبيانية 	• 	

اجعل الن�ص خمت�سرًا، جمرد خطوط عري�سة حتى ال تقراأ من الن�ص! 	• 	

مترن على العر�س ب�شوت م�شموع 	• 	

قم باإعداد اأجهزة العر�س امل�شموعة واملرئية وتاأكد من جاهزيتها 	• 	

اقرتح مقدمة منا�شبة 	• 	

حتقق من الوقت املتاح لك 	• 	

حتقق مما اإذا كان �شيتاح لك الرد على االأ�شئلة 	• 	

قم باإلقاء الكلمة 	• 	

خ�ش�س فرتة لالأ�شئلة واالإجابات بعد اإلقاء الكلمة 	• 	

توخى االهتمام البالغ مع اجلمهور الدويل 	• 	

�ملقدمة )10 باملائة من ال�قت املخ�ش�س لك(

�شد انتباه احل�شور – ابداأ ب�شيء جذاب! 	• 	

اذكر الهدف االأ�شا�شى – ما الذي �شيجنوه من مو�شوع الكلمة 	• 	

اطرح اإطار العر�س، اأطلع اجلمهور على ما �شتحدثهم عنه 	• 	

�شع القواعد، مثل الوقت الذي �شرتحب فيه باالأ�شئلة 	• 	

اجلزء الرئي�شي ) 80 باملائة من ال�قت املخ�ش�س لك(

تذكر قاعدة الثالثة – ثالث نقاط رئي�سية، ثالث نقاط فرعية، على االأكرث، لكل نقطة رئي�سية. 	• 	

ا�شرب االأمثلة على ما تريد قوله، واخرت اأقرب االأمثلة داللة مل�شاهديك 	• 	

ا�شتخدم االأدوات امل�شاعدة املرئية يف عر�شك 	• 	

اربط كل نقطة مبا تليها باإظهار عبارة اأو �شكل معرب عنها اأثناء العر�س 	• 	
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اخلامتة )10 باملائة من ال�قت املخ�ش�س لك(

ملخ�س – ال ي�شتمل على اأية عنا�شر جديدة – خل�س ما قلته يف كلمتك 	• 	

اختم احلديث بعبارة مبهجة اأخاذة! 	• 	

ا�شكر احل�شور على ح�شن املتابعة 	• 	

ادعهم لطرح االأ�شئلة 	• 	

طريقة العر�ض املت�شل�شل )با�شتخدام ال powerpoint مثال(

اخرت عناوين معربة ووا�شحة 	• 	

احر�س على وجود رابط وخط للعر�س 	• 	

و�سح اخلطوط العامة 	• 	

بعد كل �شريحتني اأو ثالثة خل�س ما تقدم وذكر احل�شور بخط العر�س- “حتدثنا عن ... واالآن �شاأحدثكم عن...”، �شيء من هذا القبيل. 	• 	

كل �شريحة يجب اأن ت�شتمل على جزء حمدد ور�شالة يتم ربطها بعد ذلك بال�شورة ال�شاملة للر�شالة التي تريد طرحها. 	• 	

الذي  الق�سم  موقع  تو�سيح  تعيد  حتى  ق�سمني  كل  بني  العر�ص(  حمتويات  جدول  )اأو  العري�سة  اخلطوط  على  امل�ستملة  ال�سريحة  �سع  	• 	
�شتتحدث عنه يف ت�شل�شل العر�س. من �شاأن ذلك اأن يحافظ على انتباه احل�شور وي�شعرهم بامل�شاركة.

اك�شر حاجز اجلليد! 	• 	

األق نكتة. ولكن حاذر من النكتة “البايخة” اأو امل�شطنعة الأنها قد تكون �شارة. 	• 	

اطرح اأ�شئلة، مبا يف ذلك اأن تطلب من احل�شور اأن يعرف كل منهم بنف�شه، اأو باالآخرين لو كان العدد لي�س كبريا للغاية لتفادى ت�شييع  	• 	
الوقت.

رواية ق�شة ذات عالقة باملو�شوع اأ�شلوب ينجح دائمًا يف جذب االنتباه. 	• 	

ا�ساأل احل�سور عما يتوقعونه من العر�ص / التدريب. من املهم بعد جمع النقاط كلها تو�سيح النقاط التى �سوف تركز عليها واذا كانت  	• 	
هناك اأى توقعات اأخرى اأن تعتذر انه لن يتم التطرق لها فى هذه املحا�شرة واعطاء بديل للمهتمني مثال باالطالع اأو ح�شور جل�شة 

اأخرى، الخ.

اهتم بوقفتك اأو جل�شتك 	• 	

اهتم بنربة �شوتك وكيفية االإلقاء واأن تكون متغرية )ابتعد عن الرتابة( 	• 	

احرتم الوقت املخ�ش�س لك )اأن ت�شتغرق وقتًا اأقل من املحدد اأف�شل من اأن تتجاوزه اأو ت�شتغله بالكامل( 	• 	

احر�س على التوا�شل الب�شري مع احل�شور 	• 	

ال تطل النظر اإلى ال�شور اأو ال�شرائح اأو و�شيلة العر�س 	• 	

لزيادة التاأثري، تعلم تنظيم النف�س ب�شكل �شليم من احلجاب احلاجز حتى ت�شتطيع احل�شول على كمية كبرية من االأك�شوجني حيث اأن  	• 	
ذلك ي�شاعد فى اال�شرتخاء وفى اخلروج ب�شوتك بو�شوح اأكرب 

اطرح على نف�شك االأ�شئلة التالية بعد العر�ض:

•	التقدمي )امللب�ض، واللغة ال�شوتية واجل�شدية(:

هل حر�شت على التوا�شل الب�شري مع احل�شور؟  •  

هل كانت نربتك جاذبة ومريحة؟  •  

هل حر�شت على تنويع نربة �شوتك وارتفاعه اأو انخفا�شه؟  •  
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هل تنوعت �شرعة العر�س )مع احلر�س على اأال تكون اأ�شرع من قدرة احل�شور على املتابعة(؟  •  

هل حر�شت على ح�شن ا�شتخدام لغة اجل�شد )االإمياءات، حتا�شي احلركات امل�شتتة اأو امل�شجرة، اإلخ(.  •  

هل كان مظهرك وملب�شك اأنيقًا ومالئمًا للمنا�شبة؟  •  

•	ان�شياب العر�ض

هل طرحت اخلطوط العري�سة بو�سوح يف البداية؟  •  

هل بداأ العر�س مبقدمة ثم ق�شم رئي�شي ثم خامتة؟  •  

هل حر�شت على اإبقاء احل�شور على دراية بت�شل�شل االأق�شام طوال العر�س؟  •  

هل كان ت�شل�شل العر�س منطقيًا؟  •  

هل حاولت ك�شر حاجز اجلليد؟  •  

هل حاولت اإ�شراك احل�شور واحلفاظ على ا�شتمرارية انتباههم؟  •  

�لب�شرية: • �لو�شائل 
هل ا�شتخدمت الو�شائل الب�شرية )جهاز العر�س، ال�شور، اإلخ( ب�شكل فعال ي�شيف للعر�س وغري م�شتت للحا�شرين؟  •  

هل كانت الو�شائل الب�شرية التي ا�شتخدمتها على �شلة باملو�شوع واأ�شافت ملحتواه؟  •  

واالأ�شئلة: • التحاور 
هل اأبديت االهتمام املطلوب بالتعليقات واالأ�شئلة من جميع احلا�شرين؟  •  

هل كان ردك ب�شكل الئق ومتوا�شع مهما كانت �شذاجة ال�شوؤال مثال؟  •  

اللوجي�شتية: • اجلوانب 
هل ا�شتخدمت �شيناريو مكتوب اأم اعتمدت على الذاكرة فقط؟  •  

هل بدا عليك اال�شتعداد الكامل باملعلومات واملواد؟  •  

هل احرتمت الوقت املحدد لك؟  •  

املطبوع: • امللخ�ض 
هل كان امللخ�س املطبوع جيد االإعداد؟  •  

هل اأح�شنت اختيار الوقت الذي تقوم فيه بتوزيعه على احل�شور؟  •  

يف عر�ض �شمن دورة تدريبية اأو موؤمتر متعدد اجلل�شات:

احر�س على مراجعة الربنامج قبل الذهاب اإلى الدورة/ املوؤمتر 	• 	

احر�س على احل�شور مبكرًا حتى تاألف املكان واجلمهور 	• 	

اأو بع�س امل�شاركني عن فحوى  ت�شاأل املنظمني  اأن  ال�شابقة، احر�س على  اأن تبني على ما ُطرح يف اجلل�شات  التكرار ول�شمان  لتحا�شي  	• 	
اجلل�شات االأخرى، خا�شًة تلك التي انتهت بالفعل.

احر�س على احل�شور مبكرًا، وابحث عن الفني املخت�س واخترب االأجهزة 	• 	

ا�سكر املنظمني اكتب النقاط الرئي�سية يف ورقة واحتفظ بها يف يدك دائمًا اأثناء العر�ص 	• 	

احر�س على اأن يكون بحوزتك قلم وورقة لتدوين االأ�شئلة  	• 	

برتتيب  املن�شة  على  احل�شور  اذكر  احل�شور.  خماطبة  يف  املتبع  الربوتوكول  اإتباع  على  احر�س  املن�شة  على  جمموعة  �شمن  كنت  لو  	• 	
مقاماتهم مع ذكر اللقب الر�شمي لكٍل منهم. ا�شاأل خبريًا يف تلك امل�شاألة قبل ال�شعود للمن�شة، حتى ال تخطئ اأو يحدث اأى اإحراج.
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تلقي �لتعليقات و�لنقد:

اأن�شت ملا يقال وال تقاطع. حاول اأن تفهم ما يقال وانظر اإلى االأفكار البناءة يف االقرتاح، حتى واإن جاءت يف كلمات قا�شية اأو يف لغة  	• 	
هجومية.

لو ُطِلب منك الرد، ا�شكر حمدثك واأظهر التقدير ملا قال، وابداأ باحلديث عما تتفق معه عليه، ثم انتقل اإلى ما تختلف معه اإن وجد. 	• 	

ال تاأخذ ما يقال على حممل �شخ�شي! كثري من النا�س ينظرون اإلى اأي نقد موجه ملنظمتهم اأو بلدهم على حممل �شخ�شي. اإن اأ�شواأ ما  	• 	
ميكن اأن تقدمه ل�شورتك اأو �شورة منظمتك اأو بلدك اأن تدافع عن اأي منهم ب�شكل اأعمى. الكمال غري موجود يف اأي �شيء، فلُتبِد اإذن 
االعرتاف باأوجه النقد اأو التعليقات، وال تن�شى اأنك قد اأن�شاأت مبادرتك اأو منظمتك لعالج بع�س امل�شاكل اأو اال�شتجابة لبع�س التحديات. 
االعرتاف بوجود نقاط نق�ص و�سعف واأمور حتتاج اإلى حت�سني وت�سليط ال�سوء على اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه يقاَبل دائمًا باالحرتام 
واالإعجاب. ومن ال�شبل االإيجابية االأخرى ملواجهة هذا الو�شع اأن تطلب من منتقدك امل�شاعدة اأو تقدمي اقرتاحات حمددة ممكن تبنيها 

عمليا.

عندما ترد على اقرتاح اأو نقد حتا�شى اأن ت�شع حمدثك يف موقع دفاع. على �شبيل املثال: 	• 	

ا�شتخدم لهجة اإ�شراكية )قل مثاًل “نحن نقول باالأمر نف�شه” اأو “اأتفق معك ودعني اأ�شرح وجهة نظري..” اأو “اأ�شكرك على اإثارة هذه   o  
النقطة ولت�شمح يل اأن اأو�شح اأن ...” اإلخ(

4 .5 امل�شاركة الفعالة يف املوؤمترات وور�ض العمل

قم باإعداد اأجندتك اخلا�شة واالأهداف التي تريد حتقيقها يف هذا احلدث. قد ت�شمل اأهدافك مثال االت�شال بـ “�س” من النا�س اأو ترتيب  	• 	
لقاء مع “�س”، اإلخ. فمن �شاأن ذلك اأن ي�شاعدك على احلفاظ على تركيزك وحتا�شي الغرق يف االأن�شطة واالأحداث املختلفة، خا�شًة يف 

املوؤمترات ال�شخمة التي ت�شتمل على ور�س عمل وجل�شات عديدة ُتعقد بالتوازي.

ا�شتعلم عما اإذا كان باإمكانك تقدمي عر�س يف اأٍي من اجلل�شات. 	• 	

ر املواد اخلا�شة بك لعر�شها. ا�شتعلم مقدمًا عما اإذا كانت هناك موائد عر�س اأو م�شاحات خا�شة بالهيئات امل�شاركة حتى حت�شّ 	• 	

تعرف على من تهتم بلقائهم وحدد موعدًا مع امل�شوؤول لتناول القهوة اأو التحدث على الغداء. 	• 	

لتعظيم فر�شة التعريف بنف�شك واإمكانية تكوين �شبكات، احر�س فى اأى من اجلل�شات على تقدمي نف�شك ب�شكل منا�شب اأمام احل�شور قبل  	• 	
اأن تطرح �شوؤااًل اأو تقدم تعليقًا.

اأن�شت اإلى املداخالت والتقدميات حتى حتدد بدقة من تريد التوا�شل معهم. 	• 	

اطلع على قائمة امل�شاركني وانتماءات كل منهم مقدمًا حتى ي�شهل عليك حتديد من تريد االلتقاء به. 	• 	

اأوراقًا �شغرية حتمل التعريف  اأو رمبا يكون من االأف�شل اأن حت�شر معك  ا�شطحب معك بطاقات التعريف بك )الكروت ال�شخ�شية(،  	• 	
مببادرتك وت�شتمل على و�شائل االت�شال بك.

كن على ات�شال وثيق باللجنة املنظمة، وتفهم امل�شاكل التي قد تطراأ، �شواء تنظيميًا اأو لوجي�شتيًا. اطرح تعليقات اإيجابية اأو اقرتاحات  	• 	
بناءة ت�شاعد على حت�شني االأمور، لو كان لدى املنظمني ا�شتعداد لال�شتماع.

قم بتح�شري كلمة ي�شتغرق اإلقاوؤها 30 ثانية فقط تتخيل فيها اأن هذا هو الوقت املتاح لك فقط ل�شرح فكرتك ل�شخ�س ما اأمامك ب�شكل  	• 	
�شريع وا�شح دقيق وجذاب فى الوقت ذاته. من املهم اأن ت�شتحوذ على انتباه امل�شتمع وابداأ باأن هناك احتياج اإلى م�شروعك مثال: “بالنظر 
الى م�شكلة .... فى املجتمع قررنا اأن ن�شاهم يف حل امل�شكلة من خالل ان�شاء /اطالق مبادرة... لتقوم باالآتى ......”، واإن ا�شتطعت، اأبرز 

موطن التجديد واالأهمية يف م�شروعك: “وهي مبادرة فريدة من نوعها الأنها...” اأو “وهي املرة االأولى التي تن�شاأ مبادرة ل ...”

املوؤمترات / االأحداث الدولية:

اأيًا كان �شبب م�شاركتك، ف�شينظر اإليك يف اأي حدث دويل على اأنك ممثل لبلدك. بل قد تكون ال�شخ�س الوحيد الذي �شيلتقيه النا�س من بلدك! 
اإليك بع�س الن�شائح املتعلقة بهذه احلالة:

كن م�شتعدًا للحديث عن االأحداث اجلارية يف بلدك. 	• 	
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اإطاللة �سريعة على النقاط امل�سرتكة بني بلدك والبلدان االأخرى يف العامل ت�ساعد كثريًا على اأن يتخطى احلديث جمرد الكالم عن حالة  	• 	
الطق�س. معرفة كلمات التحية بلغات خمتلفة اأ�شلوب رائع لبدء احلديث وك�شر حاجز اجلليد.

كن على دراية باحل�شا�شيات الثقافية املتعلقة بكيفية اإلقاء التحية )هل التالم�س اجل�شدي مالئم اأم ال، على �شبيل املثال( 	• 	

توخى احرتام احل�شا�شيات التاريخية والدينية لدى االآخرين. 	• 	

ال تخجل من �شرح معتقداتك. 	• 	

كن متوا�شعًا. فاأنت يف نهاية املطاف ال متثل �شوى نف�شك. لذلك احر�س على اأن ُت�شبق مالحظاتك بعبارة “اأعتقد �شخ�شيًا اأن...”. ولو  	• 	
كانت وجهة نظرك خمالفة لروؤى اأخرى يف بلدك فكن اأمينًا واذكر اأن معظم االآخرين يرون غري ذلك.

بعد احلدث:

حتى ال تن�شى التفا�شيل وتتابع ب�شكل فعال، اكتب على ظهر بطاقة التعريف اخلا�شة ب�شخ�س التقيته ما وعدته باأن تر�شله له، اأو ما قلت  	• 	
اإنك �شتتابعه ب�شاأنه، واحر�س على تنفيذ ذلك.

4 .6 التوا�شل الكتابي الفعال

احر�س على اإجراء عملية التدقيق االإمالئي لر�شائلك االإلكرتونية اأو الورقية قبل اإر�شالها.  	• 	

راجع الر�شالة بعد كتابتها للتاأكد من لياقة االأ�شلوب ومتام املق�شود منها. لن ي�شريك اأن تنفق ب�شع ثواين الإ�شافة حتية رقيقة يف البداية،  	• 	
اأو اأن تختمها بـ “مع خال�س �شكري” اأو “مع اأرق حتياتي”.

ابتعد عن ا�شتخدام عالمات التعجب )!!!( فى الكتابات الر�شمية. يف احلاالت اال�شتثنائية ا�شتخدم عالمة واحدة فقط، فا�شتخدام اأكرث  	• 	
ر باأنك غري احرتايف وقد يراه البع�س مهينًا وم�شتفزا. من عالمة قد يف�شَّ

احر�س على االخت�شار والدقة. 	• 	

ال ت�شتخدم احلروف الكبرية CAPS يف االإجنليزية اإال عند كتابة اخت�شار اأ�شماء الهيئات مثاًل؛ فا�شتخدامها فى الكتابة العادية يف�شر  	• 	
يف الربيد االإلكرتوين على اأنه �شياح.

ا�شتخدام اللون االأحمر يف الكتابة يف�شره البع�س اأي�شًا على اأنه �شراخ. لو اأردت ا�شتخدام لون مغاير لالأ�شود الإي�شاح ردودك مثاًل، يف�شل  	• 	
اأن ت�شتخدم االأزرق اأو االأخ�شر.

ملزيد من الو�سوح ا�ستخدم العناوين الفرعية، والنقاط اأو االأرقام مع عنا�سر املو�سوع، اإن دعت احلاجة اإلى ذلك. 	• 	

Times New Roman 11؛  Verdana 10 مريحًا يف القراءة، وكذلك  حجم االأحرف: يف االإجنليزية يعترب نوع اخلط وحجمه  	• 	
باالإ�شافة اإلى Arabic Transparent 14 وSimplified Arabic 14 يف العربية. اخرت نوع خط وا�شحًا، وتاأكد من و�شوحه عند 
ا�ستخدام اخلط املائل اأي�سًا. بع�ص اأنواع اخلطوط مثل Garamond يف االإجنليزية و Tahoma يف العربية ت�شبح �شعبة القراءة 

عند ا�شتخدام اخلط املائل.

من النقاط املهمة للغاية يف االبتداء، اأن تعرف كيفية ذكر ا�سم من تخاطبه من حيث: 	• 	

	 اللقب: ال�شيد/ ال�شيدة/االأ�شتاذ الدكتور/ الدكتور/ فخامة ال�شفري/ معايل الوزير،اإلخ.•

	 اال�شم: يجب اأن تتعرف على اال�شم الذي يحب هذا ال�شخ�س اأن ُيخاَطب به. مثال، انظر كيف يوقع ر�شائله االإلكرتونية. لو •
اأما لو رفع التكليف، فقد يكون من  اأي�شًا.  كان يخاطبك ب�شيغة ر�شمية، فرمبا يكون من االأف�شل اأن تخاطبه ب�شكل ر�شمي 
االأف�شل اأن تخاطبه با�شمه االأول. من االأ�شلم اأن تكون خماطبتك بال�شيغة الر�شمية يف البداية على االأقل، خا�شًة يف الثقافة 
امل�شرية والعربية حيث يهتم النا�س بالر�شميات التي ميليها اختالف ال�شن اأو النوع االجتماعي. ورمبا يفيدك اأي�شًا اأن ت�شاأل 

من يرا�شلوه بالفعل، كيف يحب اأن يخاَطب يف البداية. 

•• نصيحة: اإدارة اخلالف: عند ن�شوب خالف، وقد يتم تبادل الر�شائل االإلكرتونية لتناول هذا اخلالف، جتنب املرا�شلة 
واأوقف تبادل مثل هذه الر�شائل يف احلال!
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اأن من  اأال تفرت�س  املهم  من  بارزة ملحوظة؟  ر�شالتك  ر�شائل الربيد االإلكرتوين كل يوم، فكيف جتعل  النا�ض ع�شرات  يتلقى 
ترا�شله على دراية بامل�شاألة التي تتناولها. �شع نف�شك يف مكانه واطرح كل املعلومات الالزمة، �شاعيًا اإلى توقع االأ�شئلة التي قد تطراأ على ذهنه:

اأ�شئلة قد تطراأ على ذهن متلقى 
اأمور يجب اأن تاأخذها اأنت يف االعتبار كرا�شل�لر�شالة

هذه  �أفتح  الأن  يدفعني  �لذي  ما 
�لر�شالة؟

حتى ت�شمن اأن حتظى ر�شالتك باالهتمام الذي ت�شتحقه، احر�س على و�شع عنوان وا�شح وكامل 
»عاجل/  قبيل  الر�شالة من  ت�شف  كلمة  اأي�شًا  ت�شيف  اأن  الر�شالة. وميكن  مو�شوع  على  يدل  لها 

مهم/ تذكرة/ لالإطالع.«

لو كانت الر�شالة موجهة ل�شخ�س بعينه، قد يكون من املفيد اأن تكتب يف العنوان: “عناية ]ا�شمه، 
لتحا�شي اأي تاأخري قد ينجم عن عدم التفاته الأنه هو املعني بتلك الر�شالة. وهو اأمر مهم خا�شًة 
املوؤ�ش�شة نف�شها )مثل:  االأ�شخا�س يف  العديد من  الكتابة على عنوان بريدي عام يطلع عليه  عند 

)Info@xyz.org

الذي  ال�شخ�ض  هذا  هو  من 
ير��شلني؟

ر ال�شخ�س  اأن كنت ترا�شل هذا ال�شخ�س للمرة االأولى فقد يكون من املفيد فى بداية ر�شالتك اأن ُتَذكِّ
الذي ترا�شله بنف�شك وباملنا�شبة التي التقيتما فيها اأو عن طريق من ح�شلت على بريده االلكرتونى 
مثال. احر�س على اأن توقع الر�شالة توقيعًا اإلكرتونيًا وا�شحًا ي�شتمل على من�شبك واملوؤ�ش�شة التي 
ال�شخ�س من معرفة م�شرتكة  لهذا  االلكرتونى  الربيد  اإلخ. فى حال ح�شولك على  اإليها،  تنتمي 
من املهم اأحيانا اأن تن�شخ هذا ال�شخ�س امل�شرتك على الر�شالة التعريفية لتزيد من م�شداقيتها 

واإهتمام املتلقى بالرد عليها.

اإرفاقه ما هو هذا املُرَفق؟ و�شبب  املرفق،  امللف  حمتوى  تو�شحان  اثنتني  اأو  عبارة  اكتب  مرفقات،  وجود  حالة  فى 
بالر�شالة، واأهمية اأن يفتحه املُر�شل اإليه. ورمبا تف�شل اأي�شًا اأن تربز تلك العبارة ) مثاًل: مرفق 

بالر�شالة وثيقة تو�شح...(

يكون من  فقد  عليها،  الرتكيز  تريد  اأو جدول  فقرة �شغرية  ت�شتمل على  املرفقة  الوثيقة  كانت  لو 
االأف�شل اأن تذكر رقم ال�شفحة اأو اأن تن�شخها من الوثيقة االأ�شلية وت�شعها يف �شلب الر�شالة جلذب 

اهتمام املر�شل اإليه.

احر�س على االإ�شارة اإلى ما اإذا كانت الر�شالة ملجرد االإطالع، اأو للعلم فقط، اأو تتطلب متابعة اأو هل تتطلب الر�شالة حتركًا مني؟
حتركًا معينًا منه.

باإيراد قائمة )باخلط  تاأكيد من جانبه، حفزه  اإلى  اأو حتتاج  لو كانت الر�شالة ت�شتمل على دعوة 
ال�شميك اأو املائل( باالأ�شماء التي اأر�شلت ردودًا بالفعل وتو�شيح اأخر تاريخ لتلقى الرد. ا�شكر هوؤالء 

ر الباقني اأنك يف انتظار تاأكيداتهم.  وذكِّ

اذكر املوعد االأق�شى لتلقي الرد بو�شوح وبخط �شميك.هل هي عاجلة، و�إلى �أي مدى؟

ر�شائل  لقراءة  وقت  لدي  لي�ض 
فيما  عليها  اأطلع  �شوف  طويلة، 

بعد

بالن�شبة للر�شائل الطويلة، ابداأها مبلخ�س ب�شيط ملحتواها يف ثالث جمل.

ما هي الوثيقة التي يتحدث عنها 
ال�شيغة  هي  ما  اأو  ال�شخ�ض،  هذا 

�لتي يقرتح �إتباعها؟

لتوفري الوقت، فى حال كنت تر�شا تذكريا ب�شئ ما اأرفق بالر�شالة ال�شيغة املقرتحة اأو امللف التي 
تتحدث عنه . وال تفرت�س اأنها لديه اأو اأن لديه اأحدث ن�شخة منها، حتى واإن كنت قد اأر�شلتها من 

قبل.

لو كنت تطلب معلومات معينة، اكتب عنا�شرها )على �شبيل املثال، لو كنت تريد بيانات ات�شال ما �ملعلومات �ملطلوبة مني؟
البيانات،  من  خاليًا  جدواًل  �شع  اأو  اإلخ(  االإلكرتوين،  الربيد  عنوان  املوبايل،  رقم  اال�شم،  اكتب، 

واطلب منه ا�شتكماله.
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– وهو مو�شوع تكرر ب�شكل كبري يف العديد من موا�شع هذا الدليل. وتت�شمن  الفعالة  اأهمية االت�شاالت  الرابع واالأخري على  ركز هذا الق�شم 
امللحقات فى ال�شفحات االآتية 5 ملحقات تبداأ بامللحق االأول الذى يعر�س ملراحل دورة حياة مبادرتك والتكيف مع احتياجات كل مرحلة. اأما 
امللحق الثانى فيقدم بع�ص اخلطوط العري�سة بالن�سبة للتخطيط اجليد يليه امللحق الثالث والذى ي�سمل منوذج اإ�ستمارة عر�ص م�سروع وامل�ستخدمة 
بجمعية نه�شة املحرو�شة كنموذج لكتابة مقرتح م�شروع. اأما امللحق الرابع فيطرح فكرة لكيفية احلفاظ على روح االبتكار فى املبادرة من خالل 
مثال لفكرة ان�شاء �شندوق لدعم االبتكار وينتهى الدليل بامللحق اخلام�س والذى ي�شمل بع�س املواد التى كان قد �شممها ايهاب عبده فى تدريباته 

لبع�س االأن�شطة الطالبية فى خالل اإنخراطه فى تلك االأن�شطة والتى رمبا تكون مفيدة لبع�س االأن�شطة الطالبية بالذات.
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الملحقــــــــات

ملحق 1: �لتكيف مع �حتياجات دورة حياة مبادرتك

درو�ض م�شتفادة: اأفكار حول دورة احلياة املوؤ�ش�شية، والعوامل احلا�شمة يف النجاح – ال�شياق امل�شري

	 راأ�س املال والثقة االجتماعيني•

	 اجتذاب االأفراد املنا�شبني الذين لي�شت لهم اأجندات “اأخرى”•

	 القيادة اجليدة•

	 االإميان، املثابرة، املرونة•

	 التوا�شل امل�شتمر الواعي واالإطالع على امل�شتجدات )لكل االأطراف املعنية( •

	 بالن�شبة لل�شركاء اخلارجيني: احلاجة اإلى اإر�شاء امل�شداقية و�شرعة النجاح•

	 الو�شوح/ اإثبات جناح الفكرة•

	 االإميان، املثابرة، املرونة والقدرة على التعامل مع ال�شعوبات•

	 تبوء املكان املنا�شب•

	 موارد ب�شرية: موظفني باالإ�شافة اإلى متطوعني•

	 الت�شبيك/بناء ال�شراكة / القدرة على روؤية �شبل التعاون•

�أنظمة تتخطى “�لقيادة �لكاريزمية”• 

	 انت�شار الروؤية والفكرة متخطية حدود املوؤ�ش�شة•

	 االإميان، املثابرة، املرونة•

يت�شح من ال�شكل ال�شابق اأن هناك بع�س املعايري املطلوبة ل�شحة منو اأية مبادرة، وهي معايري حا�شمة بالن�شبة لتطورها من مرحلة اإلى اأخرى يف 
دورة حياتها. وفيما يلي مزيد من التف�شيل عن كل مرحلة:

مرحلة البدء
راأ�ض املال والثقة االجتماعيني:

حتتاج، واأنت يف موقع القيادة، اإلى م�شداقية متكنك من جمع النا�س حولك. قد تنبني تلك امل�شداقية على جناحاتك ال�شابقة، اأما لو كنت ال 
تزال يف بداية الطريق – وهي نقطة مير بها اأي قائد اأو مبتكر يف العمل االجتماعي – ف�شندك هو مدى �شدقك، و�شغفك مبا تقوم به، وجديتك 
واإخال�شك لفكرتك اأو روؤيتك. �شوف ي�شع ال�شركاء الداخليون واخلارجيون على حد �شواء اأعينهم عليك يف البداية، لريوا ما اإن كنت م�شتمرًا 
يف االإخال�س لروؤيتك، ملتزمًا بالق�شية العامة، اأم اأن هناك اأي ملمح الأجندة �شخ�شية، اإلخ. احذر من اإيالج انطباعات خاطئة يف تلك املرحلة، 

وتوخى ال�شفافية قدر االإمكان.

اجتذاب االأفراد املنا�شبني الذين لي�شت لهم اأجندات “�أخرى”:

لن ت�شتطيع القيام بكل �شيء مبفردك! وحتى اإن ا�شتطعت، فيجب اأال تن�شى اأن اأي مبادرة تنموية حقيقية هي يف حقيقتها عملية تعلم وتطور الأولئك 
الذين يعملون فيها ويقودونها. وبالتايل، فمن �شمن م�شوؤولياتك اأن جتتذب االآخرين للعمل يف مبادرتك. فمن العنا�شر الرئي�شية يف مرحلة البدء 
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اأن تختار االأ�شخا�س املنا�شبني الذين ميلكون مهارات يكمل بع�شها البع�س، واالأهم اأن يكون لديهم جميعًا ما يلزم من �شغف واإميان واإخال�س. 
ومن احلا�سم اأي�سًا اأن تكون لهم مهارات ت�سيف اإليك، فَتجربمُ ما عندك من نق�ص وتعزز من نقاط قوتك.

القيادة اجليدة )عامل حا�شم( :

	 �لت�شارك: يف الفر�س وامل�شوؤوليات على حد �شواء. ال ت�شرك الفريق عند احلاجة اأو عند حدوث اأزمة فقط! فاأمور ب�شيطة •
مثل اأن تطلب منهم االن�سمام اإليك يف اجتماع مهم اأو ن�ساط، اأو اأن يعر�سوا املبادرة على اآخرين، يكن اأن تكون لهم حافزًا 

كبريًا، وتعزز من اإح�شا�شهم مبلكية املبادرة وروح الفريق.

	 �لقيادة ب�شرب �ملثل: اأجنح اأ�شلوب يف القيادة هو اأن ت�شرب املثل بنف�شك  واأن تكون قدورة بالفعل. يجب اأن تكون االأكرث •
جدية يف العمل، مبا اأنك القائد. ويف �شياق تطوعي بحت يخلو من حوافز مادية، لي�س هناك حمفز اأقوى لدفع فريقك اإلى 

العمل بجدية اأكرب والو�شول اإلى معدالت اإنتاج اأعلى، من جهدك اأنت و�شغفك واإخال�شك.

�الإميان، �ملثابرة، �ملرونة:

تلك �شفات حا�شمة عليك احلفاظ عليها، يف �شخ�شك كقائد ويف ثقافة منظمتك.

	 �الإميان و�ملثابرة: يجب اأن تكون من اأ�شد املوؤمنني بر�شالة منظمتك وروؤيتها، اإن مل تكن اأ�شدهم اإميانًا على االإطالق، واإال فاأنت يف •
املكان اخلطاأ! ي�شمل ذلك ثقتك واإميانك بنف�شك، وبزمالئك، وباملنظمات وال�شركاء االآخرين. وهو اأمر نفتقر اإليه كثريًا يف جمتمعنا 
املدين، �شواء على م�شتوى املنظمات اأو عرب القطاعات. فبدون االإميان والثقة لن ن�شتطيع بناء �شراكات قوية قادرة على امل�شاهمة يف 

حل بع�س م�شاكل التنمية ال�شخمة التي تواجهها بالدنا.

	 �ملرونة: رغم اأن لديك روؤية، عليك اأن تظل على الدوام من�شتًا لردود االأفعال واالقرتاحات، معداًل روؤيتك ور�شالتك على اأ�شا�س ما •
يتك�شف لك. فتلك االأمور تتغري، كما ذكرنا يف ال�شابق، حتى فيما يتعلق بو�شع منظمتك اأو موطن تفردها، و�شيتكرر تغريها مع ا�شتمرار 
تفاعلك مع ال�شركاء اخلارجيني ومع االآخرين، و�شت�شتمر يف اإعادة �شياغتك لنف�شك وفهمك لها، وكذلك احلال مع منظمتك والو�شع 

الذي حتتله. ورغم اأهمية ذلك طوال عمر املنظمة، فالأهميته يف املراحل االأولى اأهمية حا�شمة.

التوا�شل الواعي اجليد )مع كل االأطراف املعنية(:

	 االحتفاء بكل  االإجنازات مهما كانت ب�شيطة والربط بينها وبني روؤية املنظمة اأمر مهم دائمًا.•

	 احر�س على و�شوح الر�شالة عند التخاطب مع خمتلف االأطراف املعنية.•

بالن�شبة لل�شركاء اخلارجيني: احلاجة اإلى اإر�شاء امل�شداقية و�شرعة النجاح

	 اإثبات جناح الفكرة عمليًا اأمر بالغ االأهمية يف البداية، حيث ي�شاعدك على تعبئة املوارد الب�شرية واملالية وغريها من موارد حتتاجها •
لالنتقال اإلى املرحلة التالية.

	 حتقيق نتائج مبكرة واإطالع االآخرين على تلك النتائج اأمران على القدر نف�شه من االأهمية. •

مرحلة النمو
القيادة اجليدة:

حتى ت�شمن النمو يف االجتاه ال�شحيح وحتا�شي احليد عن الر�شالة، ينبغي اأن ت�شتوثق با�شتمرار من ات�شاق اجتاهك مع روؤيتك

ء املكان املنا�شب )عامل حا�شم(: تبوُّ

حتى تنمو املنظمة منوًا �شحيحًا وت�شل اإلى مرحلة الن�شوج يجب اأن تتبواأ مكانها بو�شوح. تلك هي الفرتة التي حتتاج فيها املنظمة اإلى مراجعة 
اأهدافها، ويف�شل اأن تكون مراجعة من اخلارج، فرتاجع ما اأجنزته، وما حت�شن القيام به، وما يجعلها متفردة، وكيفية امل�شي ُقُدمًا.

موارد ب�شرية: عاملني لكل الوقت باالإ�شافة اإلى متطوعني

اإذا اأريد اإحداث منو حقيقي، فال بد اأن تكون هناك عمالة لكل الوقت.
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النضج
�أنظمة تتخطى “�لقيادة �لكاريزمية”

وجود قائد كاريزمي جيد ميكن اأن يكون نعمة – اأو نقمة. يجب اأن يكون هناك وعي واهتمام منذ البداية باإر�شاء نظم تتخطى االعتماد على 
�شخ�س بعينه اأو جمموعة بعينها.

�نت�شار �لروؤية و�لفكرة متخطية حدود �ملوؤ�ش�شة

ل�شمان اال�شتدامة لي�س فقط للموؤ�ش�شة ولكن لروؤيتها من موؤ�شرات النجاح هو اأن تنت�شر روؤية املوؤ�ش�شة وتتخطى حدودها فتتبناها موؤ�ش�شات اأخرى 
فى قطاعات خمتلفة.

ملحق 2: دورة �لتخطيط

جمال الن�شاط • حتليل 
والتهديدات والفر�س،  وال�شعف،  الق�ة،  م�اطن  • حتليل 

الغاية • الروؤية/ 
- االجتاه العام والغاية

الغايات • حتديد 
- م�شتوى اأكرث حتديدًا من االجتاه العام والغاية

االأهداف • حتديد 
- حمددة بدقة

- قابلة للقيا�س

- ممكنة التحقيق

- واقعية

- مرتبطة بفرتة زمنية

• االأن�شطة
- مواعيد اإمتام حمددة وجداول زمنية

- م�شوؤوليات وا�شحة وتق�شيم للعمل

• التقييم
- مقايي�س، موؤ�شرات

 حتليل مواطن القوة وال�شعف والفر�ض والتهديدات:

القوة: • مواطن 
املجاالت التي ثبتت فيها القدرة العالية واالأداء الرفيع اأو ركود املوارد )فائ�س قدرة( مع اإمكانية التعبئة اأو اإعادة التوزيع.

ال�شعف: • مواطن 
املجاالت التي ثبتت فيها عدم الكفاءة، اأو ال�شعف اأو غياب االإجناز املتميز، اأو وجود قيود على املوارد حتول دون تعبئتها.
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حتليل بيئة الن�شاط وو�شع خريطة لها

ما هي ال�شمات االقت�شادية الرئي�شية لبيئتنا اال�شرتاتيجية؟ 

ما م�شت�ى حدة املناف�شة يف بيئتنا اال�شرتايتيجة؟

1. ما نوع املناف�شة الذي ميكن اأن نواجهها؟

2. هل ين�شب التناف�س على املوارد املالية؟ على املوارد الب�شرية؟

ما القوى التي تقود التغيري يف بيئتنا اال�شرتاتيجية؟

1. القوى الدميوجرافية )ملاذا يتزايد عدد املنظمات غري احلكومية التي يقودها �شباب االآن يف م�شر؟(

2. ال�شلوكيات والقيم املجتمعية )املتعلقة مبتلقي املنح، واملانحني، واملتطوعني، والعاملني – الن�ساط اخلريي مقابل ن�ساط التنمية، على �سبيل 
املثال؟(

3. جتربة امل�شتهلك ودرايته.

4. القوى االقت�شادية.

5. التكنولوجيا وجتديد املنتج.

6. ال�شيا�شات العامة والتاأثريات التنظيمية.

7. القوى الدولية.

ما اآفاق حزمة براجمنا وخدماتنا؟

	 التهديدات والفر�س•

	 غر�س بيان الر�شالة•

- تركيز االنتباه

- حتديد االجتاه

- قيا�س النجاح

- اال�شرت�شاد بها يف اتخاذ القرارات اليومية

- تخ�شي�س املوارد للم�شروعات ذات االأولوية

- امل�شاءلة اأمام اجلمهور.

�أربعة مكونات لبيان �لر�شالة

	 الغر�س الرئي�شي•

	 االحتياجات التي �شيتم اال�شتجابة لها•

	 القيم/ فل�شفة/ ا�شرتاتيجيات العمل•

	 طموحات امل�شتقبل•
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ملحق 3: منوذج ال�شتمارة عر�ض م�شروع 

)مقتب�شة من ح�ٌشانة امل�شروعات التنموية املبتكرة بجمعية نه�شة املحرو�شة(

��شم �مل�شروع: ................................

مقـــــــدم من: ................................

مقدم يف: ____ / __/ __

1. ملخ�ض تنفيذي )�شفحة واحدة على االأكرث ت�شمل املعلومات االأ�شا�شية الواردة يف كل ق�شم من اأق�شام العر�س باخت�شار. يف�شل اأن تتم 
كتابته يف النهاية بعد اأن تكون قد انتهيت من كتابة العر�س بالكامل(

2. خلفية

1. 2 بيان �مل�شكلة: اذكر باخت�شار املنطق الذي قام عليه امل�شروع املقرتح ومدى احلاجة اإليه )مثال: بالن�شبة مل�شروع تراث املحرو�شة 
الثقافية  بكنوزها  ودرايتها  الثقافية  هويتها  فقدان  يف  امل�شريني  من  اجلديدة  االأجيال  بداأت  الرتاثية:  املواد  ون�شر  بتوثيق  املهتم 

املتميزة(. م�شاركة امل�شتفيدين يف كتابة هذا البيان تعترب اإ�شافة مهمة.

2.2 و�شف امل�شروع: �شف باخت�شار الكيفية التي �شيتعامل بها امل�شروع مع االحتياجات املذكورة يف ال�شابق. 
املقاربات  امل�شروع، مبا يف ذلك  الفريق من موؤهالت متكنه من تنفيذ مثل هذا  2.3 نقاط القوة واالبتكار: اذكر باخت�شار ما لدى 

ال�شابقة للتعامل مع االحتياجات نف�شها وكيف تختلف فكرة هذا امل�شروع عنها، والدرو�س امل�شتفادة منها.

وكيف ميكن  امل�شروع،  مع منظمتك يف  �شريكة  تدخل  اأن  يحتمل  التي  وال�شبكات  املنظمات  اذكر  �ل�شر�كات:  �ل�شبكات/  2.4 تنظيم 
حتقيق الربط والتوليف بينها لتحقيق اأقوى تاأثري ممكن للم�شروع. قد يكون من املفيد اأن ت�شيف م�شحًا للمنظمات / امل�شروعات ذات 

االأهداف املماثلة لهذا امل�شروع، وكيف �شت�شتفيد فكرتك منها وتبني على جهودها وتكملها.

2.5 مكون �ل�شيا�شات: هل للم�شروع مكون �شيا�شات وا�شح واقرتاح لتغيري ال�شيا�شات من اأجل حتقيق تغيري وتنمية اأكرث ا�شتدامة؟
3. اجلماعة امل�شتهدفة / امل�شتفيدون: اذكر نوعية )املرحلة العمرية، النوع االجتماعي، املوقع اجلغرايف، م�شتوى التعليم، اإلخ.( وعدد 
امل�شتفيدين امل�شتهدفني – االأ�شا�شيني والثانويني على حد �شواء )كلما كان الرتكيز اأكرب كلما كان ذلك اأف�شل(. ميكن تق�شيمهم اإلى مراحل لو 

راأيت اأن عددهم اأكرب من االإمكانيات املتاحة. ا�شرح كيف �شيتاأثرون وكيف �شي�شاركون يف تخطيط امل�شروع. 

4. الغاية واالأهداف:

4.1 نتائج �مل�شروع �مل�شتهدفة: اذكر الغاية العامة من امل�شروع، وقيمته امل�شافة، وروؤيتها على املدى البعيد.
4.2 االأهداف املحددة: اذكر، ب�شيغة ايجابية، ثالثة اأهداف على االأقل للم�شروع، تكون ملمو�شة اأو قابلة للقيا�س. يجب اأن تكون اأهداف 
ككل،  للم�شروع  الزمني  باالإطار  عالقتها  يف  الزمنية”  الفرتة  حمددة  واقعية،  التحقيق،  ممكنة  للقيا�س،  قابلة  “حمددة،  امل�شروع 

وبامل�شتفيدين وباملوقع.

5. االإطار الزمني: اذكر اإطارًا زمنيًا ي�شتمل على الفرتات املحددة لكل اإجناز مع تواريخها امل�شتهدفة )مثال: 1-15 اأبريل: ع�شف ذهني، 
15-30 ابريل ت�شجيل اأول 3 بائعني، اإلخ(. هل امل�شروع مرحلة واحدة اأم متعدد املراحل؟ �شوف يوفر ذلك اإطارًا ميكنك من قيا�س مدى التقدم. 

ا�شتخدم قالب خطة العمل الوارد يف ملحق 2.

6. �الأن�شطة: اأورد قائمة مف�شلة بكل االأن�شطة التي �شيقوم بها الفريق لتحقيق اأهداف امل�شروع، على اأن جتيب تلك القائمة على اأ�شئلة من 
قبيل: كيف، وملاذا، ومن، وملن، وكم عدد، ومتى، والأي فرتة، واالأدوات الالزمة، ومنفردين اأم مع �شركاء، اإلخ.

د املوؤ�شرات الكمية والنوعية لالأداء )مثل عدد امل�شتفيدين الذين يتم الو�شول  تاأثري التدخل. عدِّ 7. �ملتابعة و�لتقييم: �شف كيفية قيا�س 
اإليهم، نوعية اخلدمات التي قدمت اأو التي مت حت�شينها، اإلخ(. من اأين �شتح�شل على البيانات؟ ومن الذي �شيقوم بجمعها، وكيف �شيتم جمعها 

وما وترية اجلمع؟ �شوف ي�شاعدك ذلك وي�شاعد املجموعة على قيا�س االأداء، وتقييم مدى ما اأحرزه امل�شروع من تقدم، وتقييم تاأثري امل�شروع.

8. بنية �الإد�رة:

8.1 بنية الفريق: اذكر البنية االإدارية للم�شروع املقرتح من حيث اأدوار فريق التنفيذ وم�شوؤولياته، والعدد االإجمايل للمتطوعني الالزمني، 
وو�شف خمت�شر ملهام وظيفة كل متطوع، و�شيا�شة ا�شتبدال قائد الفريق واأع�شائه، واآليات اتخاذ القرار، والتن�شيق، واملتابعة، واملوارد 

الب�شرية الالزمة )داخل الفريق وخارجه، اأي اخلرباء/ امل�شت�شارين الالزمني للم�شروع(، والتدريب املطلوب للفريق، اإلخ.
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ملفات،  نظام  نحتاج  املتابعة:  لربنامج  بالن�شبة  )مثاًل،  وجدت،  اإن  الالزمة  اللوجي�شتية  الرتتيبات  �شف  �للوجي�شتية:  �الإد�رة   .8.2
وبالن�شبة للباعة اجلائلني: نحتاج اأ�شرطة، واأجهزة ت�شجيل،اإلخ( والتجهيزات املطلوبة.

8.3 �ملتطلبات �لقانونية: اذكر اأي متطلبات قانونية لتنفيذ امل�شروع، مثل الت�شاريح، والت�شجيل، والر�شوم اإلخ.
9. �ال�شتد�مة: وتعني قدرة م�شروع ما على اال�شتمرار بعد التمويل االأولى.

10. اجلدوى املالية: اذكر املوارد املالية التي �شيتطلبها امل�شروع. والتكاليف اأو املوارد التي �شيغطيها املجتمع و/اأو ال�شلطات املحلية، و/اأو اأي 
�شركاء اآخرين. اأرفق ميزانية وفق النموذج )ملحق 3(. كذلك حدد خطتك لتوفري التمويل الالزم يف حالة عدم كفاية املوارد.

النتائج املتوقعة وحلل تلك املخاطر. كذلك اذكر الرتتيبات الالزمة لتقلي�س تلك  التي قد تقيد حتقيق  11. املخاطر: �شع قائمة باملخاطر 
املخاطر. 

مالحق منوذج عر�ض م�شروع:

3. امليزانية 2. خطة العمل  1. االإطار املنطقي 

2. خطة العمل
حاول اأن ت�شع خمطط �شامل يحمل ما تتوقعه من تقدم مبعدل ربع �شنوي )ر1( تف�شياًل.

عنو�ن �مل�شروع:

�لغاية:

و�شف 
�مل�شروع

�الأن�شطة 
�شنة 3�شنة 2�شنة 1امل�شئول�لرئي�شية

ر12ر11ر10ر9ر8ر7ر6ر5ر4ر3ر2ر 1

نتيجة 
و�شيطة 

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

نتيجة 
و�شيطة 

2

2.1
2.2
2.3

نتيجة 
و�شيطة 

3

3.1
3.2
3.3
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3. صيغة ميزانية مشروع )بالجنيه المصري(
حتى تنجح يف حتقيق النتائج الو�شيطة مل�شروعك، وبالتايل حتقيق اأهدافه، عليك اأن ت�شع ميزانية، معتمدة على االإطار املنطقي، لتتيح لك حتقيق 

ذلك.

�لتكلفة تكلفة �لوحدة�لكمية�لوحدة�لبند
�مل�شاهمات نه�شة �ملحرو�شة�الإجمالية

�ملقابلة

1. �لتكاليف �ملبا�شرة

املجمــــــــــــــوع

2. م�شاهمات عينية

املجمــــــــــــــوع

3. تكاليف اأخرى )يرجى التحديد(

املجمــــــــــــــوع

�لعائد�ت 
�ملتوقعة

�الإجمـــــــايل
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ملحق4: اإن�شاء �شندوق ابتكار جمتمعي

كما يحدث االبتكار على دعم على امل�شتوى العاملي من خالل اآليات وموؤ�ش�شات مثل برنامج �شوق التنمية التابع للبنك الدويل، فمن املهم اأي�شًا اأن 
تكون هناك اآليات لتغذية االبتكار على امل�شتوى املجتمعي. ومن بني تلك االأفكار اإن�شاء �شندوق ابتكار جمتمعي.

ما هو �شندوق االبتكار؟

هو �شندوق تناف�شي يقوم على اآلية انتقاء معتمدة على معايري واأولويات ومدى توفر التمويل، ويقوم ال�شندوق بتخ�شي�س “مبالغ ت�شرتد فيما 
بعد” اأو منح لتعبئة متويل االأفكار املفيدة وامل�شروعات التجريبية. وميكن ا�شتخدام خم�ش�شات هذا ال�شندوق لتغطية نفقات: 1( امل�شروعات 
التجريبية ال�شغرية - مثل اختبار م�شروع ما على نطاق �شغري، 2( البحوث والدرا�سات امل�سحية الالزمة لبدء الن�ساط، 3( درا�شات اجلدوى 

للم�شروعات الكبرية، 4( مبادرات التنمية االقت�شادية االإبداعية واملبتكرة.

ميكن لل�شندوق اأن ي�شاعد يف:

دعم االبتكار من اأجل ك�شر دورة الفقر 	• 	

متكني م�شاركة اأع�شاء املجتمع يف حل م�شاكلهم 	• 	

متكني املتطوعني احلاليني اأو اجلدد من االبتكار واالإبداع يف تعاملهم مع التنمية وحتديهم للمقاربات التقليدية 	• 	

زيادة فر�س جناح امل�شروعات اجلديدة 	• 	

تقلي�س م�شتوى خماطر ف�شل االأفكار اجلديدة من خالل ت�شجيع الدرا�شات اجلادة الأي م�شروع جديد 	• 	

االإعالن بو�شوح عن اأننا ال زلنا جنرب )القرو�س ال�شغرية لي�شت ال�شبيل الوحيد!( 	• 	

ا�شتخدام املوارد غري امل�شتخدمة )االأموال املوجودة يف البنك( من اأجل حتقيق االأهداف اجلوهرية للتنمية االقت�شادية والتمكني 	• 	

تبوء منظمتك مكانة الئقة 	• 	
ملحق 5: لالأن�شطة الطالبية2

لتدريب  )اأي�شك( م�شر  والتجارة  االقت�شاد  لطلبة  الطالبي  للتبادل  الدولية  امل�شريني، اجلمعية  املدربني  فريق  �يهاب عبده، ع�شو  اإعداد: 
اأع�شاء اجلمعية من الطالب على اأن�شطة اأي�شك )�شنة 1997(. ملحوظة: رمبا تت�شمن بع�س االر�شادات املفيدة ورمبا يكون بع�شها ينطبق فقط 
على اأي�شك فى ذلك الوقت فال يكون كلها مفيد اأو وا�شح ب�شكل كاف لالأن�شطة الطالبية عامة  اأو رمبا يكون بع�س منها مفيدا فى االإعداد لبع�س 

املواد التدريبية مثال.

دليل التمويل: 
ي�شتمل هذا الق�شم على ثالثة اأق�شام فرعية: 1. ما �ملق�شود بتوفري �لتمويل؟ 2. فو�ئد توفري �لتمويل. 3. خطو�ت توفري �لتمويل 

)ت�سمل: حتديد اأهداف امل�سروع، م�سح للمنظمات و�سروط املوافقة، اإعداد العرو�ص، االت�سال باملنظمات، زيارات، تقرير ال�سركة واملتابعة(.

1. ما �ملق�شود بتوفري �لتمويل: ُيق�شد بتوفري التمويل ال�شراكة مع منظمات اأخرى )مبا يف ذلك ال�شركات، واملنظمات احلكومية، واملنظمات 
غري احلكومية( لتمويل م�شروعك ودعمه. وهو اأمر ناجم عن حقيقة اأن “�س” منظمة غري ربحية، وبالتايل حتتاج اإلى �شراكة مع جهات خارجية 

لتحقيق فائدة م�شرتكة ولدعم م�شروعاتها.

امل�شروع  القدرة على حتقيق فائ�س من  التمويل.  القيام بربامج وم�شروعات �شخمة وموؤثرة جيدة  القدرة على  2. فو�ئد توفري �لتمويل: 
ي�شاهم يف دعم املنظمة ككل.

بالن�شبة لك:

تنمية مهارات االت�شال 	• 	
تنمية الثقة بالنف�س 	• 	

تنمية مهارات التفاو�س 	• 	
االإح�شا�س بحياة االأعمال اليومية 	• 	

ات�شاالت مفيدة يف امل�شتقبل 	• 	

ول�ش�ف جتني ف�ائد اأكث كلما زادت الزيارات التي جتريها لت�فري التم�يل.

2    هذه اأدلة اأعدها املوؤلف اأثناء �شنوات درا�شته اجلامعية عندما كان رئي�شًا الأي�شك م�شر، 96/1995
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3. خطو�ت توفري �لتمويل

م�شحية  بدرا�شة  وقم  واالأحداث(  الزمنية،  والفرتة  بدقة،  امل�شتهدفة  اجلماعة  ذلك  يف  )مبا  للم�شروع  وتفا�شيل  وخطط  وا�شحة  اأهدافًا  �شع 
للمنظمات و�سروط املوافقة:

1. م�شح �ملنظمات )اأي ال�شركات ميكن اأن تكون مهتمة بامل�شروع الذي تديره حتديدًا اأو بـ “�س” كمنظمة(

2. قم باإعد�د قائمة ميكن اأن تبداأ مبا يلي:

العالقات ال�شخ�شية 	• 	

املمولون/ ال�شركاء ال�شابقون )ميكن الو�شول اإليهم من تقارير ال�شركة واملواد الت�شويقية اخلا�شة باأحداث �شابقة( 	• 	

ابحث يف “يلو بيدجز” وموقع غرفة التجارة االأمريكية، واالأدلة االأخرى 	• 	

م�شابهة  ت�شتهدف جماعات  التي  املنتجات اجلديدة  ومتابعة  االإعالن،  كثيفة  ال�شركات  لتحديد  ال�شوارع  واالإعالنات يف  االإعالم  راقب  	• 	
واملنظمات ذات االأهداف املماثلة

مناف�شو ال�شركات كثيفة االإعالن والتي متول الكثري من االأحداث �شتهتم اأي�شًا برتقية �شورتها العامة. 	• 	

ملحوظة: كن على دراية ب�قت اإعداد امليزانيات لدى معظم ال�شركات، فه� ال�قت الذي حتدد فيه املبالغ املخ�ش�شة للرعاية والدعاية. ال 
تذهب متاأخراً بعد اأن تك�ن امليزانية قد اأعدت بالفعل.

3. قم باإعداد العر�ض

يجب اأن ي�شتمل العر�ض على العنا�شر التالية:

�شفحة غالف ت�شتمل على عبارة “عر�س للتعاون بني ــــــــــــــــــــ و ا�شم املنظمة 	• 	

تعريف خمت�شر باملنظمة 	• 	

حزمة فوائد امل�شروع 	• 	

ميزانية امل�شروع 	• 	

مواد الت�شويق من م�شروعات “�س” ال�شابقة 	• 	

خطابات تزكية )اخرت املنا�شب منها ح�شب املنظمة التي اأنت ب�شدد التوجه اإليها(  	• 	

العر�ض اأوراق  كل  على  مطبوعًا  يكون  اأن  تذكر: �شعار “�ض” يجب 

ملحوظة: بع�ص املنظمات غري احلكومية ت�سرتط �سيغة حمددة يف العرو�ص، حتقق منها قبل الزيارة.

4. �الت�شال باملنظمة

اأر�شل الفاك�س املعتاد لطلب حتديد موعد للمقابلة 	• 	

تابع الفاك�س مبكاملة هاتفية بعد يوم اإلى ثالثة اأيام لرتتيب املوعد 	• 	

تذكر: الهدف الوحيد من الفاك�ض واملكاملة الهاتفية هو حتديد موعد، ولي�ض ت�شويق عر�شك.

��شاأل عن من؟

عادًة ما �شيكون ال�شخ�س الذي يهم “�س” - لو مل يكن هناك �شخ�س بعينه معروف يف املنظمة - هو املدير االإداري اأو مدير الت�شويق، الأنهما 
�شاحبا القرار فيما يتعلق بالرعاية اأو الدعاية ملنتجات اأو خدمات منظمتهم. يجب اأن تكون على علم با�شم كل منهما ولي�س لقبه فقط.

عادًة ما �شتجد اال�شم يف االأدلة املطبوعة، ولكن ماذا لو مل جتده؟

اطلب من زميل )�شوت خمتلف( اأن يت�شل بهم لل�شوؤال عن ا�شم ال�شخ�س الذي ي�شغل ذلك املن�شب.

ماذا تقول يف املكاملة الهاتفية؟

قبل االت�شال باملنظمة تاأكد من اأن الهدوء ي�شود حولك يف املكتب.

تذكر: اإحدى امل�شوؤوليات الرئي�شية لل�شكرترية هي منع املكاملات غري املهمة من الو�شول اإلى رئي�شها. لذلك حاول اأن توحي باأن مكاملتك مهمة. 
كيف؟
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�شيناريو متوقع

�ش�ف ت�شاألك ال�شكرترية:

“قلت يل من اأي منظمة اأنت؟”  

ح اأن تقول اخت�شار ا�شم املنظمة باالإجنليزية، فذلك يعطي انطباعًا جيدًا. هنا ُين�شَ

“ملاذا تريد التحدث اإليه/ اإليها؟”  

الأين اأريد حتديد موعد للمقابلة

“بخ�شو�س ماذا؟”  

لهذا اأريد حتديد املوعد، للتحدث يف تفا�شيل املو�شوع.

“اأال ميكن اأن تقول يل اأنا املو�شوع؟”  

عذرًا، فاأنا اأريد التحدث اإليه/ اإليها حتديدًا.

“بخ�شو�س ماذا؟”  

بخ�شو�س تعاون يعود بالفائدة على الطرفني. اأريد موعدًا ملناق�شة املو�شوع بتفا�شيل اأكرب معه/ معها )ال تقدم اأية تفا�شيل اأخرى(.

	 ي�شتمر احلوار على هذا املنوال لفرتة، ثم ت�شلك ال�شكرترية برئي�شها اأو تطلب منك االت�شال يف موعد اآخر حمدد. ال�شيناريو نف�شه قد •
يحدث مع املدير اأي�شًا. كن �شبورًا!

	 ال تتفوه بكلمتي “رعاية” اأو متويل م�شروع” على الهاتف، فالكلمتان تثريان قلقهم!•

	 ال تقل اأكرث من اخت�شار ا�شم منظمتك واأنك تريد مناق�شة م�شروع ذي فائدة م�شرتكة اأو خطة تعاون. ال تتحدث عن امل�شروع نف�شه، حتى •
تتحا�شى اأي �شوء فهم اأثناء املكاملة التليفونية.

حاول اأن تعرف ا�شم ال�شكرترية واأن جتعل االت�شال اأكرث حميمية، فقد يوفر لك ذلك دعمًا كبريًا.

5. الزيارة )الفر�شة التي طال انتظارها!(

	ما االأ�شياء التي يجب اأن ت�شحبها معك )هل هناك رجل مبيعات بدون منتج؟(

بيانات االت�شال باملوؤ�ش�شة التي �شتزورها، حتى ت�شتطيع االت�شال بهم اإذا �شللت الطريق اأو اأجربتك الظروف على التاأخر 	• 	

ثالث ن�شخ من العر�س )عادًة ما �شتذهب مع زميل، وبالتايل ف�شتكون هناك ن�شخة لك واأخرى له وثالثة للمدير. قد يح�شر املقابلة اأحد  	• 	
م�شاعديه، وبالتايل يف�شل اأن تكون معك ن�شخة اإ�شافية. �شع كل ن�شخة يف ملف خا�س بها ذي غالف �شفاف(.

بطاقات تعريف �شخ�شية 	• 	

اإن كانت هناك حاجة: اخلطوط العري�سة للعر�ص )حتى تعود اإليها عند ال�سرورة( 	• 	

	كيف ت�شتعد

اعرف عر�شك )مبا يف ذلك امللخ�س التنفيذي(، فهو املنتج الذي حتاول بيعه. 	• 	

ال�شوؤال  هذا  ’�س‘؟”.  عن  �شمعتم  “هل  ب�شوؤال  تبداأ  باأن  االنتباه  الفت  �شوف ميلون.  رتيب؛  ب�شوت  تقراأ عر�شك  كنت  لو  كما  تبدو  ال  	• 	
�شي�شاعدك اأي�شًا على اختيار نقطة بدء احلوار. حتدى نف�شك يف اأن جتعل عر�شك عر�شًا �شيقًا.

تعرف على اهتمامات املنظمة ومواطن قلقها واحتياجاتها 	• 	

ال تفكر فقط يف كيفية اإفادة “�س”، بل فكر اأي�شًا يف اإمكانية اأن ي�شاعد م�شروعك على ا�شتفادة املنظمة التي متولك، وكيف يعود االتفاق  	• 	
عليكما معًا بالنفع.

اأن تركز مع املنظمة على  “�س” عن بقية املنظمات غري احلكومية ال�شبابية العاملة يف م�شر، حتى ت�شتطيع  تعرف على مواطن تفرد  	• 	
االأ�شباب التي ميكن اأن تدفعها ل�شراكة معك اأنت بالذات ولي�س مع اأحد اآخر.

ا�شتعد جيدًا، ذهنيًا وج�شديًا، احر�س على احل�شول على ق�شط وافر من النوم يف الليلة ال�شابقة على الزيارة. 	• 	
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ال تتناول وجبة ثقيلة قبل الزيارة، فقد ي�شعب عليك بعدها احلديث والرتكيز 	• 	

احر�س على اأن يكون لديك ولدى زميلك ن�شخة من العر�س يف اليوم ال�شابق على الزيارة حتى اإذا ما حال حائل دون ح�شور اأحدكما كان  	• 	
االآخر كامل اال�شتعداد.

	االنطباعات االأولى )ال �شيء يعو�ض االنطباعات االأولى(

اح�شر قبل املوعد بع�شر دقائق على االأقل، ولكن مبا ال يزيد عن 20 دقيقة. اعمل ح�شاب اأي تاأخري طارئ، اأو الزحام املروري، اأو عدم  	• 	
الو�شول للمكان ب�شهولة.

ماذا لو ح�شرت يف املوعد ومل يكن املدير موجودًا؟ ال ُين�شح باأن تنتظر اأكرث من 20 دقيقة بعد املوعد املحدد، اإال لو ات�شل اأو ترك ر�شالة  	• 	
تفيد اأنه يف الطريق. 

كن واقعيًا يف ت�شويق “�س”! دون اإفراط وال تفريط. 	• 	

لو �شعرت مبلل املدير انتقل اإلى املو�شوع التايل على اأجندتك. 	• 	

كن منفتحًا على االحتماالت. رمبا ت�شتطيع تلك املنظمة اأن تقدم لك دعمًا نوعيًا مبنتجاتها، اأو تدريبًا من خالل موظفيها... ال ترف�س  	• 	
اأبدا!

احر�س على التوا�شل الب�شري، فهو يظهر �شدقك وثقتك يف نف�شك. 	• 	

ال حترك يديك كثريًا، �شيطر عليهما. 	• 	

ال تتحدث بنربة رتيبة واإال فقدت انتباههم. ال تدخن، وال مت�شغ لبان. 	• 	

ال تقاطع. 	• 	

ارتدي مالب�س ر�شمية. 	• 	

اجل�س ب�شكل منا�شب. الرجوع للخلف يف جل�شتك اأثناء احلديث يوحي بالثقة. امليل اإلى االأمام واأنت ت�شمع يوحي باالهتمام مبا ُيقال. 	• 	

لو �ُشئلت عما اإذا كنت تريد اأن ت�شرب �شيئًا فال ترتدد يف طلب �شيء، خا�شًة اإذا كان يحتاج وقتًا لالإعداد، ف�شيوفر لك ذلك وقتًا اأكرب  	• 	
للعر�س واملناق�شة.

اظهر اهتمامك بكل ما يقال. 	• 	

ا�شتوعب االنتقاد، وا�شتمع حتى النهاية. فركز على التعلم من النقد وحت�شني نف�شك، ولي�س على الرد عليه فقط. 	• 	

كن واثقًا من نف�شك، ولكن لي�س هجوميًا. 	• 	

لو �ُشئلت عن �شيء متعلق بـ “�س” ومل تكن لديك اإجابة، قل ملحدثك اإنك ال تعرف واأنك �شوف تتحقق من املو�شوع عند عودتك اإلى املكتب  	• 	
و�شتت�شل به الإطالعه على جواب ال�شوؤال.

كيف يجب اأن ت�شري الزيارة؟

�شافح املدير باليد، مبلء اليد، ولكن دون �شغط كبري 	• 	

ابت�شم وعرفه بنف�شك واأنت ت�شافحه 	• 	

قدم له بطاقة التعريف ال�شخ�شية اخلا�شة بك 	• 	

اك�شر حاجز اجلليد )كن ودودًا( 	• 	

عرفه بــ “�س” )ح�شب الرتتيب الذي �شنذكره بعد نقطتني( 	• 	

�شلمه العر�س يف بداية حديثك عن فوائد امل�شروع الذي جئت من اأجل توفري التمويل له. لو قدمت له العر�س قبل ذلك ف�شيبداأ يف النظر  	• 	
فيه ولن ي�شمع ما تقول.

ولن  يكون م�شغواًل  ما  املدير عادًة  الأن  واأ�شر على ذلك،  فيه،  به  االت�شال  الذي ميكنك معاودة  املوعد  ا�شاأل عن  انتهاء االجتماع  عند  	• 	
ي�شتطيع االت�شال بك.
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ال تقل �أبدً�: “لن ميكننا التعاون”، الأنه:

1. هناك دائمًا �شبيل للتعاون

2. ال يجب اأن حترق ج�شرًا ال حتتاج اإلى حرقه

6. �إعد�د �ملحتوى

عد اإلى مكتبك واكتب تقريرًا عن املقابلة

ال تن�شى االت�شال باملنظمة لتعرف ما اإذا كانوا قد اأح�شنوا االختيار فقرروا التعاون معنا!

دليل كيف تقدم جلسة تدريبية / عرضًا ناجحًا:
اخلطوط العري�شة:

1. اللغة )التحدث للجمه�ر(

2. احلركة ولغة اجل�شد

3. فنيات

4. م�اد ب�شرية م�شاعدة

5. الت�شل�شل امل��شى به

6. اإعداد املحت�ى

1. اللغة )التحدث للجمهور(

النطق: احر�س على اإبراز خمارج االألفاظ 	• 	

�لنربة: ال جتعلها رتيبة 	• 	

�ل�شرعة: ال تتحدث ب�شرعة كبرية اأو ببطء �شديد 	• 	

�لوقفات: توقف برهة بني احلني واحلني، حتى ت�شاعد اجلمهور على الرتكيز 	• 	

2. احلركة ولغة اجل�شد

ال تتحرك كثريًا 	• 	

ال تقف يف مكانك فرتة طويلة 	• 	

حركات اليدين: يجب اأن تكون حركة يديك يف حميط �شدرك، اأي ال حتركهما مل�شافة بعيدة عن ج�شدك 	• 	

ا�شتخدم يديك لتو�شيح العدد. فعندما تقول مثاًل “هناك اأربع خطوات” ارفع يدك م�شريًا باأربع اأ�شابع. 	• 	

حافظ على التوا�شل الب�شري مع اجلمهور، اأي اأن تنظر اإلى كل احل�شور. ولو كان العدد كبريًا، انظر اإلى ال�شف االأخري، ف�شيعطي ذلك  	• 	
انطباعًا باأنك تنظر لهم جميعًا.

ال تعبث بالقلم اأو املفاتيح وما اإليها من اأ�شياء اأثناء التدريب، حتى ال ت�شتت انتباه احل�شور. 	• 	

ال مِتل بالكر�شي اأو يف اجتاه املن�شدة. 	• 	

اأ�شر بو�شوح اإلى ال�شريحة اأو اللوح القالب عندما تتحدث عن اأمر مذكور فيهما. 	• 	

3. فنيات

توزيع امللخ�شات: اأخره لنهاية اجلل�شة. 	• 	

اطرح اأ�شئلة حتتاج اإلى اإجابة من اجلمهور خالل اجلل�شة، ال�شتثارة االنتباه. 	• 	

كن م�شتعدًا لالأ�شئلة املتوقعة من اجلمهور. 	• 	



ى
اع

تم
ج

اال
ل 

عم
 ال

اد
رو

. ل
س.

ار
مم

 ال
ل

لي
د

61

اإذا ُطرح عليك �شوؤال ال تدري له اإجابة، فباإمكانك اأن: 	• 	

-	تقول “ال اأعرف، و�شوف اأحتقق من املو�شوع واأرد عليك الحقاً؟”

-	اأجل ال�شوؤال اإلى اآخر اجلل�شة.

-	حول اجتاه ال�شوؤال واطرحه على �شائله “ماذا تعتقد اأنت؟”

اقتب�س من عبارات امل�شاهري الإيالج الر�شالة. 	• 	

ال حتاول اأن تكد�س الكثري من االأمور يف التدريب. �شع خطوطًا عري�شة معقولة. ثالثة اأهداف كم منا�شب. 	• 	

ارتدي �شيئًا مريحًا وب�شيطًا. ال ترتدي األوان ملفتة! 	• 	

اأَجِمل ما ف�شلته يف نهاية كل نقطة رئي�شية. 	• 	

اأو�شح اخلتام يف نهاية اجلل�شة، واأعد ا�شتعرا�س االأهداف. 	• 	

تدرب على املدد الزمنية والتحدث اأمام مراآة. 	• 	

ا�شتوعب النقد. 	• 	

احر�س على امل�شاركة الوا�شعة من احل�شور، وال تدع فردًا واحدًا يهيمن على اجلل�شة. 	• 	

احر�س على التعرف على احل�شور وعلى تذكر اأكرب قدر ممكن من اأ�شمائهم. 	• 	

احر�س على احل�شور مبكرًا، 20 دقيقة على االأقل، حتى تتعرف على امل�شاركني وتاألف املكان واجلو العام. 	• 	

4. مو�د ب�شرية م�شاعدة

ل ال�شرائح اأو اللوح القالب الكثري من املعلومات؛ العناوين الفرعية فقط تكفي. اترك بع�س االأ�شياء لتقولها بنف�شك. ال حُتمِّ 	• 	

احر�س على عدم الوقوف بني احل�شور وبني املادة الب�شرية )يف بع�س االأحيان يحجمون عن تنبيهك تاأدبًا( 	• 	

5. الت�شل�شل املو�شى به

التعريف بنف�شك وب�شبب وجودك يف هذا املكان. 	• 	

اك�شر حاجز اجلليد. قل نكتة ظريفة اأو مزحة متعلقة باملو�شوع. لو كان العدد �شغريًا نظم ببع�س االألعاب. تاأكد من اأن اجلال�شني يف  	• 	
اخللف ي�شمعونك ويرونك جيدًا. حتقق مما اإذا كان لدى احل�شور �شعوبة يف ا�شتيعاب لغة معينة.

حدد اأهداف اجلل�شة واملتوقع منها باال�شرتاك مع احل�شور 	• 	

حدد �سلب املو�سوع اأو النقاط الرئي�سية. 	• 	

اخلال�شة. 	• 	

راجع االأهداف وما اإذا كانت قد حتققت بالفعل. 	• 	

قم بتوزيع امللخ�شات اإن وجدت. 	• 	

6. �إعد�د �ملحتوى

حدد احتياجات احل�شور وحللها. 	• 	

�شع اأهداف التدريب. 	• 	

ادر�ض املو�شوع وادر�ض الدورات التدريبية ال�شابقة حول املو�شوع نف�شه اأو حول مو�شوعات م�شابهة.

�شمم التدريب. 	• 	

ت�شفي على �شلب  اأن  وحاول  املرحلتني،  اأ�شياء مهمة يف  املقدمة واخلال�شة. �شع  اأق�شى حد يف  اإلى  الرتكيز  يرتفع منحنى  ملحوظة:  	• 	
التدريب جوًا منا�شبًا وتفاعاًل بني احل�شور.

تذكر: التدريب جمرد و�شيلة الإحداث عمل يخدم غايتنا، للم�شاهمة يف تنمية بلدنا مع االلتزام التام بالتفاهم والتعاون الدوليني. 	• 	
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كيفية �إعد�د �شمينار تدريبي

حدد اأهداف احلدث 	• 	

حدد نوعية احل�شور 	• 	

يجب اأن يكن الت�شل�شل والرتتيب منطقيني 	• 	

احر�س على توفري وقت منا�شب ل�شرح االأجندة بالكامل 	• 	

احر�س على توفري وقت منا�شب للتقييم 	• 	

اأ�شرك اأكرب عدد ممكن من االأطراف اخلارجية، خا�شًة اإن مل يكن لدى منظمتك قدرات كافية يف جماالت تخ�ش�شهم، فمن �شاأن هذا  	• 	
االأ�شلوب اأن ي�شيف قيمة للمحتوى ويجتذب املندوبني

�شمم كل جل�شة من جل�شات احلدث بدقة 	• 	

قائمة تحقق لموفر التمويل الناجح

ا�شم املنظمة: ....................................................................................................................................

امل�شــــــــــــوؤول: .....................................................................................................................................

العنــــــــــــوان: .....................................................................................................................................

التليفـــــــــون: ......................................................................................................................................

تاأكد من اأن عر�شك ي�شتمل على:

�شفحة غالف 	• 	

ملخ�س تنفيذي 	• 	

حزمة فوائد 	• 	

حزمة فوائد امل�شروع 	• 	

ميزانية 	• 	

مواد ت�شويقية من امل�شروعات والربامج ال�شابقة )مبا فيها التغطية االإعالمية( 	• 	

خطابات تزكية  	• 	

ال�شعار على كل �شفحة 	• 	

قبل الذهاب اإلى املنظمة حتقق من اأنك ا�شطحبت

ا�شم امل�شوؤول، وعنوان املنظمة واأرقام تليفوناتها 	• 	

3 ن�شخ من العر�س يف ملفات �شفافة 	• 	

بطاقات تعريف �شخ�شية 	• 	

اخلطوط العامة للعر�ص )ال�ستخدامك اأنت( 	• 	
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بعد �الجتماع

ا�شم امل�شوؤول، وعنوان املنظمة واأرقام تليفوناتها 	• 	

3 ن�شخ من العر�س يف ملفات �شفافة 	• 	

بعد �الجتماع

..............................................................................................................     

..............................................................................................................     

قائمة حتقق لالجتماعات اخلارجية

هل حتققت – قبل االت�شال ب�شريك خارجي – من قاعدة بياناتك االإلكرتونية اأو رجعت اإلى مدير احل�ٌشانة فيما يتعلق بالتعاون ال�شابق اأو طلبًا 
لبع�س الن�شائح؟

يجب اأن يكون واحد على االأقل من اأع�شاء الفريق قد ح�شر التدريب على »تقدمي منظمتك واالت�شاالت اخلارجية« قبل حتديد اأي موعد 
لالجتماع بال�شريك اخلارجي. 

قبل �الجتماع:  / • �ال�شتعد�د�ت 
الوثائق:

وثيقة امل�شروع 	• 	

التعريف مبنظمتك وكل املعلومات اخلا�شة بها 	• 	

ق�شا�شات �شحفية 	• 	

بطاقات التعريف ال�شخ�شي 	• 	

هل �أكدت موعد �الجتماع مع �ل�شريك قبل حلوله بـ 24 �شاعة على �الأقل؟

هل اأعددت نف�شك لتقدمي العر�ض وا�شتعددت ا�شتعدادًا كاماًل؟

�الجتماع: • �أثناء 
التعريف باأع�شاء الفريق  •  

�الجتماع: • بعد 
ر�شالة �شكر )انظر ال�شيغة املعيارية( يتم اإر�شالها خالل 48 �شاعة على االأكرث 	• 	

يتم اإر�شالها اإلى االأطراف املعنية 	• 	

تعريف ال�شريك مبا يلزم من م�شروعات / جماعات اأخرى اأبدى اهتمامًا بها 	• 	

عامة: • ن�شائح 
باأنك �شوف تراجع  اأو  باأنك �شوف ت�شلهم باملخت�س فيها،  اأجب  لو ُطلبت منك تفا�شيل عن م�شروعات ل�شت على دراية كبرية بها  	• 	

املعلومات وتر�شلها اإليهم.

لو كان معك زميل يف االجتماع فال يقاطعن اأحدكما االآخر اأو يناق�س ما يقول اأمام ال�شريك. 	• 	
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