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املنظمات غير احلكومية أثناء العمل:
من الرؤية إلى الواقع
￼

متطوعون مع املنظمة الفرنسية غير احلكومية ’’العمل ملكافحة اجلوع‘‘ ،بالقرب من برج إيفل في باريس ،يسعون إلى زيادة التوعية حول ظاهرة سوء التغذية في العالم مبناسبة يوم األغذية العاملي .أسوشييتد
برس إمييجز/تيبو كامي

إن الذين يؤسسون املنظمات غير
احلكومية كثيرا ما يشعرون برغبة
قوية في تغيير العالم نحو األفضل.
فقد تبدأ مشروعًا ثم تقرر الحقً ا أن
تؤسس منظمة غير حكومية لتوسيع
واستدامة هذا العمل .أو قد ترى ضرورة
وتعلم أنك تريد أن تؤسس منظمة غير
حكومية منذ بدايتها .لكن إذا قررت
أن تشكل منظمة غير حكومية ،بعد
أن حتدد رؤية ورسالة واضحتني ،وبعد
أن تختار االسم ،وتنشئ البنية اإلدارية
جملموعتك ،فيكون قد حان الوقت لتحويل
رؤيتك إلى عمل.

حتديد األولويات للمشاريع
مجتمعا يكون فيه
إذا كنت تتصور
ً
الشباب مساهمني حيويني في التنمية
االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية،
فقد تطلق منظمة غير حكومية تدعى
“أصوات الشباب” للمساعدة في بناء
قدرات الشباب املهمشني كي يتمكنوا
من املشاركة في مجتمعاتهم األهلية.
قد تكون لديك أفكار عديدة ومختلفة
حول كيف يجب أن حتقق املنظمة غير
احلكومية رسالتها .ميكن ملنظمة أصوات
الشباب هذه أن تُعلم الشباب استخدام
الكاميرات واستكشاف القضايا في
مجتمعهم األهلي من خالل

منظمة غير حكومية في الصومال توزّع املواد الغذائية
على األطفال النازحني.أسوشييتد برس إمييجز/محمد
شيخ نور

المنظمات ريغ� الحكومية أثناء العمل :من الرؤية إىل الواقع

التصوير الفوتوغرافي .أو ميكن أن تعلم الشباب كيف تعمل
احلكومة ،وما هي حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنني ،وكيف
ميكنهم مناصرة التغيير.
مع ذلك العدد الكبير من األفكار واألهداف ،ميكن للمنظمة غير
احلكومية الناشئة أن تتجاوز قدرتها بسهولة من خالل محاولة
أن تفعل أكثر مما يجب .إنك سوف حتتاج إلى حتقيق التوازن بني ما
هو أكثر أهمية وما الذي ميكنك أن تنجزه بالفعل .اكتب قائمة
بجميع أفكارك ثم حدد األولويات لها .يجب أن تأخذ بعني االعتبار
احتياجات ومصالح اجملتمع األهلي الذي تخطط خلدمته ،ولكن
أيضا أن تعتبر مدى خبرة مؤسسي املنظمة غير احلكومية،
يجب ً
واملوارد الالزمة لكل مشروع أو نشاط ،واملوارد املوجودة لديك.
ميكن أن تكون املناقشات حول األولويات صعبة ،ولكن إذا
اجتمعتم معا وناقشتم األفكار اخملتلفة ،سوف تصبح منظمتك
أقوى .يجب أن تبدأ صغيرًا من أجل أن تكتسب اخلبرة ،وتظهر
النجاح ،وأن تزيد ظهورك في احملافل العامة .وعقب ذلك ،سوف
تتمكن من حشد املزيد من املوارد وفي نهاية املطاف تنفيذ املزيد
من املشاريع.

بناء العالقات
من أهم املوارد التي ستحتاج اجتذابها ،العالقات  -مع الشركات،
واملنظمات غير احلكومية األخرى ،واجلامعات ،والوكاالت احلكومية،
واملدارس ،واجليران -وكل ذلك في سبيل دعم عملك وحشد
املناصرين لقضيتك .إذا قررت منظمة أصوات الشباب هذه أن
تنظم ورشات عمل تدعى “اعرف حقوقك ومسؤولياتك” ،فإنك
سوف حتتاج إلى مكان لالجتماع ،وإلى متكلمني ،وإلى مواد
تدريبية .ارسم خريطة للعالقات التي أقمتها فعال .فقد جتد
شخصا ما في اجملموعة يعرف منظمة غير حكومية لديها
أن
ً
شخصا آخر يعرف أستاذًا خبيرًا في
غرفة كبيرة لالجتماعات ،وأن
ً
احلقوق املدنية ،وآخر لديه صديق ميلك مطبعة.
متطوعون مع منظمة إنقذوا األطفال يعبئون إمدادات اإلغاثة بعد وقوع
تسونامي إندونيسيا في العام  .2004أسوشييتد برس إمييجز/سوزان بلنكيت

فتيات في الهند يحضرن املدرسة بدعم من منظمة غير حكومية ملكافحة االجتار بالبشر.
© أندرو إيتشيسون/وكالة إن بيكتشرز/كوربيس

وبعد ذلك يجب أن تنظم اجتماعات لطلب دعمهم .ليكن طلبك
محددًا ،واعرض على الشركاء احملتملني كيف ميكنك مساعدتهم
مقابل عملهم .على سبيل املثال ،قد تطلب منظمة أصوات
الشباب من املنظمات غير احلكومية األخرى مكانًا لالجتماعات
لثماني جلسات ملدة ساعتني مرة في األسبوع في شهري متوز/
يوليو وآب/أغسطس .وفي املقابل ،سوف تساعد منظمة
أصوات الشباب في جتنيد املتطوعني للحدث القادم في اجملتمع
األهلي الذي ستقيمه املنظمة غير احلكومية األخرى.

احلصول على املال في وقت مبكر
بغض النظر عن حجم عالقاتك ،قد تبقى هناك بعض األمور
حتتاج إلى املال .إذا كان األمر كذلك ،سوف حتتاج إلى توفير
“التمويل األساسي” .إن املمولني الذين يقدمون “منح التمويل
األساسي” يفهمون أن املنظمات غير احلكومية اجلديدة ال
يكون لديها سجل طويل من النجاح ،وأنها كثيرًا ما تكون
على استعداد للمخاطرة بالنسبة لفكرة جيدة واألفراد الذين
سينفذونها .سوف حتتاج إلى تقدمي اقتراح مفصل يصف ما الذي
تخطط للقيام به وكيف تخطط للقيام بذلك ،فضال عن وصف
مؤهالت قادة املنظمة غير احلكومية.

المنظمات ريغ� الحكومية أثناء العمل :من الرؤية إىل الواقع
جتنيد املتطوعني
باإلضافة إلى التبرعات واألموال األساسية،
سوف حتتاج إلى املزيد من املتطوعني.
ولكن قبل أن تقول “تعالَ إلى اجتماعنا
مليا في نوع
التخطيطي التالي” ،فكر ً
املتطوعني املناسبني وكيف ستشرف
عليهم .احترم وقتهم وكن جاهزًا لوضعهم
في العمل .على سبيل املثال ،قد حتتاج
منظمة أصوات الشباب إلى متطوعني
لتجنيد مشاركني أو للتنظيف بعد ورشة
العمل.

وث ِّق تقدمك
أخيرا ،لتحويل رؤيتك إلى عمل مستدام،
حتتاج إلى وجود خطة لتوثيق وتقييم
جهودك .حدد النتائج التي تأمل في
حتقيقها ،مبا في ذلك ما سيتعلمه
املشاركون وكيف سيستفيدون منه.
ميكنك استخدام الدراسات االستقصائية،
وشهادات الفيديو ،أو غيرها من الوسائل
املبتكرة لقياس مدى تأثير عملك .ميكن
لهذه القياسات أن تكون أدوات قوية في
جذب مصادر متويل جديدة ومتطوعني
إضافيني.

امرأة فقدت إحدى ساقيها أثناء زلزال ونتشوان في الصني في العام  2008تقوم بالتطريز في ورشة تابعة إلحدى
املنظمات غير احلكومية .إيفينز لي /وكالة كلر تشاينا/أسوشييتد برس إمييجز

تصبح املنظمة غير احلكومية مستعدة
لبدء العمل .ومن خالل قياس التأثير الذي
تركته وجمع قصص النجاح ،سوف تصبح
قادرًا على أن تظهر لآلخرين كيف تساهم
منظمتك غير احلكومية في تغيير حياة

اآلخرين ،وبناء مجتمع أفضل .وعند حتويل
رؤيتك إلى حقيقة واقعة ،لن تساعد في
حشد املزيد من الدعم ملنظمتك فحسب،
إمنا قد تلهم اآلخرين في أن يبدأوا العمل
أيضا.
هم ً

طالب في بنغالديش يدرسون في مدرسة عائمة على منت زورق تدير املدرسة إحدى املنظمات غير احلكومية © .ديفيد باثجيت/
كوربيس

لتوثيق املشروع ،ضع قائمة بكل خطوة
قمت بها في هذه العملية ،واحتفظ
بسجالت للتبرعات ،واكتب النشاطات التي
نفذتها ،وما جرى في ورش العمل .اكتب
وصفً ا لوظائف املتطوعني ،وتتبع وقتهم
ونشاطاتهم .بهذه الطريقة ،عندما تنفذ
املشروع في املرة القادمة ،سوف تدرك ما
حتسنه .سوف تكون
عليك القيام به وكيف ِّ
أيضا عندما تبدأ
هذه املعلومات مفيدة ً
البحث عن مبالغ أكبر من املال.

حشد اآلخرين
بعد أن يصبح املشروع محددًا بشكل
جيد ،وبعد حشد العالقات للحصول على
دعم حقيقي ،وإيجاد قاعدة من املتطوعني،

نشر في نيسان/إبريل 2012
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