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املنظمات غير احلكومية قيد العمل :االستعداد
إلنشاء منظمة غير حكومية
￼

متطوعون في حملة انتخابات الرئاسة يدخلون البيانات على أجهزة الكمبيوتر في أحد مراكز
االتصال بوالية فيرجينيا -صورة لألسوشيتدبرس
نسوة في منطقة كبكابية ،بالسودان ،يحصلن على حاجتهن من املياه باستخدام مضخة مت تركيبها من قبل منظمة “أوكسفام أميركا” الدولية غير احلكومية .توفر املضخة
املياه النقية حلوالي  60ألف شخص نزحوا بسبب األزمة في دارفور .الصورة باإلذن من أسوشييتدبرس إمييجز.

الكاتبة أفيليس اختصاصية رفيعة املستوى ومديرة منظمة
موزاييكا الثقافية غير الربحية التي تساعد املنظمات األهلية
في أميركا والعالم على حتقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة
واالستدامة.

تعليميا أليام
برنامجا
يحضرن إلى املدرسة بانتظام ،فتضع
ً
ً
السبت .وقد تعرف ممرضة أن النساء في مجتمعها األهلي ال
يعرفن أي شيء عن اخلدمات الصحية األساسية ،فتنظم ورش
عمل إعالمية.

غال ًبا ما تبدأ احللول للتحديات العاملية الكبيرة بأعمال
محلية صغيرة .عندما ترى وجود حاجة أو مشكلة ما في
مجتمعك األهلي ،ميكنك أن حتدث فرقًا من خالل النهوض
واملباشرة بالعمل .من احملتمل أن يرى أحد الفنانني أن الشباب في
حيه ال يقومون بأي شيء بعد املدرسة ،فيبدأ بتنفيذ برنامج فني
ّ
غير رسمي .وقد تالحظ مدرّسة أن الفتيات من األسر الفقيرة ال

مدعوا للعمل ،مهما كانت
ولكن عندما جتد نفسك
ً
التحديات أو الفرص التي ستختار معاجلتها ،سوف تتمكن من
أناسا أكثر.
إجناز املزيد عندما تتوفر لك موارد أكثر ،وتشرك معك ً
ولهذا السبب فإنك تقرر بأن هناك حاجة إلنشاء منظمة غير
حكومية.
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يتعني عليك بعد ذلك ،تعريف رسالة املنظمة .وعلى
رسالتك أن متثل الطريقة الفريدة التي تساهم فيها
منظمتك في حتقيق الرؤية األوسع .عليك إجراء أبحاث
حول كيفية عمل املنظمات في منطقتك على معاجلة
املشاكل والقضايا التي تريد أن تعمل عليها وحاول إيجاد
فجوة فيها حتتاج إلى ردم .فكر بكيف ميكنك العمل
سوية مع املنظمات القائمة بدال ً من التنافس معها.
رمبا جتد املربية أن هناك منظمات أخرى تركز اهتمامها
على تزويد الفتيات بتعليم ثانوي من نوعية جيدة ،ولكن وال
واحدة منها تدعم الفتيات األصغر سنًا .وهكذا ،قد تكون
مهمة منظمة “املعرفة جلميع الفتيات اآلن” التأكد من
حضور جميع الفتيات في مدينة أو منطقة معينة إلى
املدرسة إلكمال دراستهن االبتدائية.

صبي يقرأ في مدرسة تديرها إحدى املنظمات غير احلكومية في منطقة الهيمااليا في
الهند © .باإلذن من أندرو إيتشيسن /إن بيكتشرز/كوربيس

يتطلب إنشاء منظمة غير حكومية أشكاال ً عديدة من
الدعم ،بدءا ً من املتطوعني ،إلى أناس ميكنهم تقدمي املوارد ،ووصوال ً
إلى مناصرين يؤمنون بجهودك .واألمر متروك لك إليجاد هؤالء
الناس وإقناعهم باالنضمام إلى قضيتك .ابدأ بأفراد تعرفهم-
أصدقاؤك ،وجيرانك ،وزمالؤك ،وأصحاب شركات محلية .اشرح
لهم سبب أهمية قضيتك وملاذا ينبغي عليهم مساعدتك لكي
تقوم بشيء حيال ذلك .عندما تتحدث مع الناس باندفاع وتظهر
أيضا.
لهم ما ميكن القيام به ،فإنهم سيبدأون باإلميان مبا تؤمن به ً
بعد أن يصبح لديك فريق صغير من الناس الذين يشاركونك
في معتقداتك ،ويكونون على استعداد ملساعدتك في تأسيس
منظمة غير حكومية ،فإنك ستحتاج إلى وضع رؤية ورسالة
مشتركة .فالرؤية هي بيان حول التغييرات الطويلة األمد التي
تسعى إلى حتقيقها .وهي تصف كيف ستتحسن حياة الناس
بفضل عملك .فعلى سبيل املثال ،إذا متكنت تلك املربّية التي بدأت
برنامجا لتدريس الفتيات من جعل فتيات أخريات ينخرطن في
ً
البرنامج ،وأنشأن سوية منظمة تسمى “املعرفة جلميع الفتيات
اآلن” ،ميكن أن يكون نص بيان الرؤية شي ًئا ممثاال ًملا يلي“ :إننا نسعى
إلى قيام مجتمع تكون فيه جميع الفتيات متعلّمات ومتمكنّات
من حتقيق كامل إمكاناتهن الكامنة” .ينبغي أن يكون بيان رؤيتك
كبيرًا وجري ًئا.

عندما تضع املنظمة رؤية قوية ورسالة محددة
بوضوح ،من املرجح لها أكثر بكثير أن تنجح .ومن دون
وجود رؤية ،سوف جتد منظمتك صعوبة في إلهام اآلخرين
لالنضمام إلى قضيتك .ومن دون رسالة واضحة سوف
تفتقر املنظمة إلى التركيز .وقد تسعى إلى تنفيذ مشاريع
غير متصلة ببعضها البعض ،وهذا يقلل من مدى تأثير أعمال
املنظمة .لذلك فإن كتابة بيانات رؤية ورسالة املنظمة تشكل
أحد أهم األشياء التي ينبغي على مؤسسي املنظمة أن يقوموا
بها ألنها حت ّدد الطابع جلميع أعمالك.
واآلن بعد أن تصبح لديك رؤية ورسالة واضحتان ،يجب أن تقرر
كيف ستقوم منظمتك بتنفيذها .من املفضل أن تبدأ على نطاق
صغير .وبدال من محاولة القيام بكل شيء دفعة واحدة ،عليك
اختيار عدد قليل من املشاريع أو النشاطات وتنفيذها بصورة
جيدة .فعلى سبيل املثال ،تستطيع منظمة “املعرفة جلميع
الفتيات اآلن” تنفيذ رسالتها من خالل توعية اجملتمع األهلي
حول أهمية إرسال الفتيات إلى املدرسة ،ومن خالل توفير املوارد
للعائالت الفقيرة كي تتمكن من إرسال بناتها إلى املدرسة ومن
خالل بناء مدارس للفتيات في املناطق الريفية .ميكن ملنظمتك
بدء حملة توعية باستخدام التمثيليات املسرحية في الشوارع
لتثقيف اجملتمع األهلي حول ذلك .أو ميكنها أن تبدأ باحلصول على
منح ملساعدة العائالت في حي معني على شراء الكتب واللباس
املدرسي لبناتها.
إبدأ بتحديد املوارد التي متلكها في الوقت احلاضر -الناس،
واملهارات ،واخلبرات ،والعالقات التي ميكنك االستفادة منها .ثم
فكر مبا حتتاجه لتنفيذ أول مشاريعك ونشاطاتك .تذكّر أن العديد
من املنظمات تبدأ عملها من دون احلصول على منح رسمية أو
مصادر متويل طويلة األمد .فهي حتصل أوال ً على املتطوعني وعلى
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نساء أرامل في أفغانستان يتعلمن طرق منع انتشار األمراض املنقولة عن طريق املياه من إحدى موظفات اإلغاثة في كابُل .عقدت الدورة التعليمية في مركز لتوزيع األغذية تديره
منظمة كير الدولية غير احلكومية .الصورة باإلذن من أسوشييتدبرس إمييجز/كاريل برينسلو.

التبرعات األساسية ثم تسعى للحصول
على متويل من مؤسسات ووكاالت
حكومية ومن عامة الناس بعد أن يصبح
لديها نتائج تظهر مدى تأثير جهودها.
وبعد وضع اخلطة ملنظمتك ،سوف
حتتاج إلى وضع هيكلية لتنفيذ العمل.
حدد أدوار ومسؤوليات كل عضو في
منظمتك وضع هيكلية إلعداد التقارير
إلبقاء الناس يعملون على تنفيذ املهمة
وفي املوعد احملدد .فعلى سبيل املثال،
تستطيع منظمة“املعرفة جلميع الفتيات
اآلن”تشكيل جلنة توعية لتنسيق مشروع
إنشاء مسرح الشارع ،وجلنة تبرعات جلمع
األموال لشراء الكتب واللباس املدرسي.

وقد يوافق أحد املؤسسني على العمل
كمدير تنفيذي متطوع ،بحيث يقدم
التوجيه والدعم إلى اللجنتني ويبني
العالقات مع عدد أكبر من املؤيدين .ومن
ثم حتتاج املنظمة إلى تشكيل مجلس
إدارة رسمي ،يصوغ القواعد التي تنظم
عمل املنظمة ،ويسجل املنظمة لدى
الوكالة احلكومية املعنية في البالد.
ميثل إطالق املنظمة غير احلكومية
وسيلة قوية لتحويل حماسك نحو
قضية معينة إلى إحداث تغيير دائم في
مجتمعك األهلي .فهي وسيلة لتجنيد
اآلخرين للمشاركة وبناء شيء أكبر مما
أيضا
يستطيع إجنازه مجرد فرد واحد .إنها ً

رحلة طويلة وتتطلب الكثير من العمل.
وقد يستغرق األمر سنوات عديدة وأنواع
كثيرة من املهارات واملوارد والعالقات لبناء
واستدامة منظمة فعالة .فإذا بدأت
العمل مع فريق ملتزم ،حدد رؤية ورسالة
واضحتني ،ونفذ بنجاح عددًا قليال ً من
املشاريع والنشاطات التي حُتدث فرقًا .ومن
ثم سيصبح لديك أساس قوي تستطيع
االعتماد عليه للنمو والتوسع مستقبال.
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