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العامل يتغري 
والتغري يسري بوترية متسارعة يف مجاالت مختلفة 

(االقتصادية، االجتامعية، العلمية، التكنولوجية وغريها) 

هذا الواقع يدفع القطاع غري الربحي نحو التكيف مع التغيري•

فام هي اتجاهات التغيري لدى القطاع غري الربحي؟•



توجهات القطاع غري الربحي العاملي

71% 88%

من املنظامت غري % 88

هاالربحية غريت طريقة عمل

يعتقدون أن التغيري % 51

أسايس

أن من املشاركني يعتقدون ب% 71

الطلبات عىل خدمات املنظامت 

غري الربحية قد زاد

51%



توجهات القطاع غري الربحي العاملي

68%

من املنظامت غري % 68

الربحية تخطط للتشاركية

80%

من املانحني يعتقدون أن من80%

املهم تنسيق املوارد واإلجراءات

مع املانحني اآلخرين



القطاع غري الربحي يف العامل يتجه نحو التشارك
والتعاون



2030ة تأثري التشاركية يف تحقيق رؤية اململك



2030ة تأثري التشاركية يف تحقيق رؤية اململك

أبعاد برنامج 



2030ة تأثري التشاركية يف تحقيق رؤية اململك

أهداف الرؤية 

:يف بعد



2030ة تأثري التشاركية يف تحقيق رؤية اململك

أهداف الرؤية 

:يف بعد



2030ة تأثري التشاركية يف تحقيق رؤية اململك

مبادرات 

:البعد



التطور يف العمل غري الربحي
ما هي مراحل تطور األعمال املجتمعية وغير الربحية؟

الرائد 

املجتمعي

العمل 

الجماعي

العمل 

املؤسس ي

التشاركية

هذا التطور يتطلب تغيري يف•
الوعي•
السلوك•
االسرتاتيجيات واألولويات•
األساليب•
الكفاءات •
األنظمة والسياسات•



ماذا يقصد بالتشاركية؟

ق مصالح منافع متبادلة أو تحقيبني املنظامت للوصول إىل الجهد املشرتك •
.اردتبادل املعلومات وتقاسم املو بني هذه املنظامت من خالل مشرتكة 

املانحني أو املنظامت غري الربحية أو أي أصحاب مصلحة آخرين،مجموعة من •
.رؤيةلدعم تلك الموارد وأنشطة الستهداف رؤية مشرتكة واملجتمعني حول 

لتضخيمقواهم للعمل معاً يجمع فيه املانحون ومشاركون آخرون منوذج •
.معالجة القضايا االجتامعية عىل نطاق واسعقدرتهم عىل 



مراحل الرشاكة 

: التعاون 
Cooperation  :

غير رسمية•

قصيرة المدى•

ال يوجد هيكل أو •
تخطيط

: التنسيق 
Coordination

مزيد من الرسمية•

مفهم مشترك للمها•

تركيز الجهود على •
المدى الطويل

:  التشارك 
Collaboration

عالقة أكثر ديمومة•

تدخل المنظمات في•
هيكل جديد

تتطلب تخطيط •
شامل وقنوات اتصال

محددة 

مخاطر أكبر•



حدياتالتشاركية بني املنافع والت



ربحيالتحدي األسايس للتشاركية يف القطاع غري ال

ضعف الثقة

تضخم الرغبة في االستحواذ 
على الموارد

الزمن

ى
د

م
ال

+

+-

الرغبة في 
االستحواذ

الثقة



تحديات ومخاوف تواجه التشاركية يف القطاع غري
الربحي

كي ال يوجد قوى طبيعية تضغط باتجاه العمل التشار
للحصول على النتائج

الشركاء الذين وبشكل/ صعوبة العثور على الشريك
حقيقي يشاركونك ذات األهداف

حلول يتطلب صنع القرار المشترك حتماً القبول ب
وسط

1

3

5

2

إتقانالتشاركية تستهلك الوقت ومكلفة إذا أردنا تحقيقها ب4

بل التخوف من المقايضة، ماذا سيطلب الطرف اآلخر في مقا
التشاركية



فوائد التشاركية بني املانحني

تحقيق أهداف
واسعة النطاق
وذات تأثير 

كبير

الحكمة الجماعية 
من خالل –

وجهات النظر 
المتعددة والتي 
تسمح بتفكير

أكثر دقة

مشاركة 
المخاطر

االستفادة من
خبرة كل 
شريك 
وعالقاته

الوفر في 
النفقات

التعلّم
تمتد العالقات
إلى أنشطة 
منح أخرى



تحديات تواجه املانحني يف التشاركية

ية يتطلب استثمار وقت طويل في تطوير التشارك
وصيانتها

المهام واألعمال تتطلب وقتاً أطول

فقد االستقاللية في التحكم في المنح

1

3

5

2

4

6

انخفاض مستوى االعتراف أو التقدير للمانح أو 
المؤسسة المانحة

مويل قد يكون للتنازالت من الطرفين تأثير مثبط مما يجعل استراتيجية الت
.المشترك للمشاريع أكثر تحفظاً بدافع تجنب المخاطر

من الصعب الحفاظ على مستويات عالية من الشغف
والحماس مع مرور الوقت



الجاهزية للتشاركية



هل التشاركية مناسبة لك وملؤسستك؟

:التشاركية قد تكون مناسبة ملؤسستك إذا
كان لديك الصبر وطول النفس إلقناع الشركاء المحتملين بالرؤية المشتركة

االعتقاد بأن التأثير الجماعي يستحق االستثمار والوقت والصبر

ليس لديك ولدى مؤسستك الممانعة من أن يشارككم االعتراف واألضواء واالحتفاء جهات أخرى

.تحترم وتثق في المانحين الرئيسيين مقدراً للمعرفة المتراكمة لديهم

.ركةلديك االستعداد للتنازل عن التحكم والنتائج من أجل تحقيق هدف أكبر أو لتحقيق الغاية المشت

.ختلفتمويل م/ هيكل مؤسستك وعملياتك فيها من المرونة والقابلية للتكيف بما يستوعب نموذج منح 



التموضع الصحيح للتشاركية

:تكون التشاركية ذات قيمة ويف موضعها الصحيح إذا•

عالجت مشكلة من
زوايا متعددة أو

ة بناء اسرتاتيجي
ميكن أن تساعد 

دفع التغيرييف 
.إىل األمام

ساهمت يف 
إحداث فرق دائم 
لتنسيق الجهود 

.والتداخالت

دعمت قضية أو 
عالجت مشكلة 
ن تحتاج إىل مزيد م

مصادر املوارد أو
.متويل إضافية

تطلب الوضع أو 
األحداث فجأًة 

املزيد من 
ية االستجابة املبن

عىل التحالف 
.  واالتحاد



يةعوامل نجاح التشاركية بني املؤسسات األهل
وارد نتائج األبحاث تظهر بأن التشاركية الناجحة ليست هي التي أسست عىل حجم امل

:امللتزم بها بل عىل املنهجية التشاركية التي بنيت عليها

عمليات حوكمة واضحة

الرشكاء توافق رصيح عىل القيم واالسرتاتيجية وقياس األثر و 
الجدد املحتملني

نطاق زمني معرّف للتشاركية

التوافق عىل الرسية والدعاية واالعرتاف للعمل املنجز

آليات االتصاالت والتعليقات الداخلية والخارجية القوية

اتفاق عىل  مبادئ التشاركية

العالقات واالتصال املفتوح بني املانحني

مة االعرتاف بني املانحني بتاريخ ونجاحات كل منظ
مانحة واستثامر نقاط القوة الخاصة بها

ة االعتامد عىل املعلومات املقدمة من الجهات الرشيك
أكرث من املصادر الخارجية

يذعلى مستوى التنفةعلى مستوى العالق



كيف نقيس نجاح التشاركية بني املانحني

النتائج التي يحققها 
/ يف خدمة القضية

الرؤية  االحتياجات التي يخدمها 
للامنحني املتشاركني



سامت املؤسسة األهلية الجاهزة للتشاركية

.الرتكيز عىل رؤية مشرتكة، ال منظمة منفردة• الرتكيز عىل الرؤية

.نهممامرسة الثقة يف الرشكاء وتعزيزها وليس توجيههم واتخاذ القرار ع• مامرسة الثقة

.قيادة التشاركية بتواضع وحكمة ال باالسم واملكانة• القيادة بتواضع

يقود تفكريها التوجه نحو القضية ال أن تكون محوراً للحدث• الرتكيز عىل القضية

قناعة املؤسسة بأن العمل التشاريك يؤدي إىل نتائج أكرب• تبني التشاركية



مناذج التشاركية بني املناحني



مناذج التشاركية بني 
املانحني



تنسيق مشترك
ج

أ

ب

أ

ب

x تنسيق مشترك

أ

ب

تتبادل املعلوما/1
إنتاج منظمة /4

جديدة
تنسيق مشترك/2

أ

xب
ب

أ

ي املنح املشترك ف/3
ةمنظمة قائم/ مبادرة

منح املانح/5

مناذج التشاركية بني املانحني

اندماج عالي اندماج منخفض

المخاطرعاليةتشاركية

ججج

ج



تنسيق مشترك
ج

أ

ب

أ

ب

x تنسيق مشترك

أ

ب

تتبادل املعلوما/1
إنتاج منظمة /4

جديدة
تنسيق مشترك/2

أ

xب
ب

أ

ي املنح املشترك ف/3
ةمنظمة قائم/ مبادرة

منح املانح/5

مناذج التشاركية بني املانحني

اندماج عالي اندماج منخفض

المخاطرعاليةتشاركية

ججج

ج

يتفق المانحون على 

ة أو استراتيجيات مشترك

ر مكملة، والتبادل المستم

ي لألفكار، واالستثمار ف

القضايا المشتركة

يتشارك المانحون 

بهدف تبادل 

المعلومات ورفع 

الوعي

يتشارك المانحون 

بهدف دعم مبادرة 

أو جهود منظمة 

قائمة

المانحون يؤسسون

ويتشاركون في 

االستثمار في 

مؤسسة جديدة أو 

مبادرة 

يتشارك المانحون 

ي بهدف االستثمار ف

جهة مانحة قائمة 

ذات اختصاص عالي

في مجالها



مناذج أخرى من التشاركية

أ

ب

دج

هـ

شبكة التعلّم
Learning Network

ة التواصل بغرض معرف

أخبار القطاع والمنح، 

تبادل المعلومات، 

جيات استكشاف االستراتي

رالمحتملة لتعظيم األث

ةشبكة المحاذاة االستراتيجي
Strategic Alignment 

Network

وعاء المنح
Pooled Fund

من خالل وعاء مالي 

مشترك يساهم كل مانح

من خالله في دعم 

مبادرات أو منظمات

المانحون الذين يشتركون في الرؤية 

ي ويخططون استراتيجياً معاً ويعملون ف

تناسق للحصول على الدعاية والجذب 

قومون ولكنهم ي–المبادرة / والتأثير للقضية

بتقديم المنح بشكل مستقل

الوعاء

أ

ب

ج

أ

جب



دورة التشاركية



دورة التشاركية

النطاق

01

البناء

03

االختيار

02
التخطيط

04

النطاق والبناء. 1

القياس
08

املراجعة
09

التصحيح
10

استدامة النتائج.4

املأسسة
11

االستدامة
اإلنهاء/ 

12

املراجعة والتصحيح. 3

اإلدارة

05

التوريد

06

التطبيق

07

اإلدارة والصيانة. 2



ما هو اختيارك

إذا كنت تريد أن تصل برسعة فامض لوحدك•

تذهب بعيداً فلنذهب سوياً أما إذا أردت أن•

☺......... القطاع غري الربحي يف العامل يريد االثنني ولكن دون 



كام أن االنسان ينمو وينضج يف تفكريه وأهدافه وطموحه

تنمو وتنضجفاملنظامت كاإلنسان 

ن أجلها التي تحمل هم القضية التي تعمل مسمة للمؤسسات الناضجة التشاركية 

وهم املجتمع والوطن
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