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ÏÚ{{{{{{{{{{íÚ‚<
منظومـة اتصـالية    "تقليديا إلى علم الهندسة اإللكترونية للداللة على        " الشبكات"تنتمي كلمة   

إال أنه قد تم استعمالها      ، )١( "تربط بين مجموعة من األطراف عن طريق وسائل إليكترونية        
ة إلى الكيانات التي تقوم لتحقيـق االتصـال بـين           مؤخرا في مجال العمل التنموي لإلشار     

مجموعات من المنظمات العاملة في هذا المجال لتحقيق عدد من األهداف يتمثل أهمها فـي               
وما تتضمنه من مفهـوم بطـرق       " شبكات"التنسيق وتعبئة الجهود، وبالتالي استعملت كلمة       

 . متنوعة
تحالف طوعي بين المنظمات غيـر       "وشبكة المنظمات غير الحكومية بتعريفها البسيط هي      

الحكومية أو األفراد العاملين في مجال التنمية، يتضمن تعبئة قدراتها المشتركة ومواردهـا لـدعم               
موقف أطرافها وتنمية قدراتهم وزيادة تأثيرهم الخارجي، بهدف تحقيق أهداف مشتركة ومصـالح             

 . )٢( "ا استقاللية كل عضو فيهىعامة مع الحفاظ عل
تتكون من عدد من الهيئات والجمعيات التي تهدف إلـى       "األمم المتحدة الشبكة بأنها     وتعرف  

دعم قدراتها لعقد البحوث، تطوير التدريب، والتعليم المتبادل، ويستفيد أعضاء الشبكة مـن خـالل               
التعرف على األفكار والمنهجيات الحديثة في التعامل مع المشكالت باإلضافة إلى الحصول علـى              

 من مشاركة اآلخرين في البرامج التدريبيـة والبحثيـة          نات والمواد التعليمية، كما يستفيدو    المعلوم
 وتربط الشبكة بين الهيئات والمنظمات التي ترغب فـي تبـادل الخبـرات،              ، )٣( "وتبادل الخبرات 

 المعرفة والتطوير واإلبداع، ويجـب أن تمـارس         يونتائج البحوث، والمهارات، والمعلومات لجن    
 .ة عملها بشكل يميزها عن الهياكل التنظيمية األخرى حتى تستطيع جذب األعضاءالشبك

 : )٤(  التشبيك بمفهومين مختلفين وهماىويرتبط معن
 .  التشبيك أهمية أكبر من الشبكة في حد ذاتهاى وهو ما يضفي عل،نشاط أو عملية   - أ

 .نتاج أو مخرجات النشاط التنسيقي   - ب

                                                 
 شبكات المنظمات غير الحكومية التنموية، ورقة مقدمة إلى الشبكة العربية للمنظمـات األهليـة،               : راجيش تاندون  )١(

 .٢، ص ١٩٩٧شبكة العربية للمنظمات األهلية، ال: القاهرة
 مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، حلقة عمل التحالف والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية فـي مجـال                   )٢(

 .٥، ص )ت.د(مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، : الدعوة وكسب التأييد، القاهرة
)3 (Partnership and Networking for National Capacity Building, Report by the UNCTAD 

Secretariat, Economic and Social Council, United Nations (Geneva:1999), p. 7.  
 .٢مرجع سابق، ص :  راجيش تاندون )٤(
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بادل المعلومات واالتصال بين أعضائها بطريقة أفقية، ذلك أن         وتهدف الشبكة باألساس إلى ت    
الفاعلين في المجتمع المدني سواء كانوا من المنظمات غير الحكومية والجمعيـات التطوعيـة، أو               
األفراد يحتاجون إلى االتصال فيما بينهم، ويتم تسهيل هذا التبادل األفقي للمعلومات واألفكار مـن               

ية أو غير رسمية، وتتسم بالفاعلية وتتمثل في الشبكة، والهدف من عمليـة             خالل آلية قد تكون رسم    
 المعرفة والمعلومـات  ىاالتصال والتواصل في عالم المهتمين بالتنمية هي القدرة على الحصول عل        

التي تمثل مصدرا للقوة، حيث إن العمل الجماعي لعدد من المنظمات يستطيع تحقيق ما ال يمكـن                 
حدة أن تحققه بمفردها، إال أن تكوين تلك المجموعات من الشـركاء وإدارتهـا               وا ةلمنظمة أو هيئ  

 إقامـة   ىوالحفاظ عليها يتطلب عادة الكثير من الوقت والجهد، حيث إنها تعتمد في المقام األول عل              
 . عالقات قوية قائمة علي الثقة المتبادلة بين جميع أطراف الشراكة

 إدراك اآلخرين كي    ىاولة للتأثير علي األفكار، وعل    ومن خالل عملية االتصال تلك، تتم مح      
يساندوا جهود المهتمين بالتنمية، وهكذا فإن دور الشبكة يتسع ليشمل، ليس فقط عمليات االتصـال،               

وقد تتمحور الشبكة حول مجال محدد كالبيئة أو التعليم أو الصـحة أو              ،)٥( وإنما أيضا آليات التأثير   
وهو ما   ،)٦(  من هذه المجاالت   اًض األحيان قد يمتد نشاطها ليشمل عدد      الخ، وفي بع  .. قضايا المرأة 

 . سنناقشه تفصيال من خالل دراسة أنواع الشبكات ومجاالت عملها في الفصل الثاني من الدراسة
وغالبا ما يكون لكل شبكة كيان مستقل يقوم بدور المظلة والمنسق الرئيسي لجميع األعضاء              

وسيطة أو سكرتارية الشبكة، ومن المهم أن يتم تحديد دور كل عضو مـن              قد نطلق عليه الهيئة ال    و
 باألدوار المنوطة ببقية األعضاء، وأي تقاعس في هذا الدور قـد            اًاألعضاء ويجب أن يكون مرتبط    
 .)٧( يهدد فاعلية وجودة عمل الشبكة

ومن خالل الطرح السابق يمكننا استخالص خمسة أهـداف لشـبكات المنظمـات غيـر               
 :)٨( وميةالحك

 داخل المجتمع المدني وإيجاد طرق مبتكرة للتفاعل والتواصل         تواإلمكانياتعبئة الطاقات    .١
  .بين األطراف

                                                 
 .٢ مرجع سابق، ص :راجيش تاندون )٥(
مركـز خـدمات المنظمـات غيـر        : القاهرةمركز خدمات المنظمات غير الحكومية، كيفية تكوين وتفعيل شبكة،           )٦(

 .١، ص )ت.د(، "األدلة اإلرشادية"الحكومية، سلسلة 
 .٥ حلقة عمل التحالف والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية في مجال الدعوة وكسب التأييد، مرجع سابق، ص )٧(
 .١٤٥ص  المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة، مرجع سابق، :أماني قنديل.  د)٨(
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 الفقـري   دإيجاد وسائل اتصال بين أقطاب المجتمع المدني، والدور االتصالي هو العمـو            .٢
  .للشبكة

  .تطوير بناء العالقات بين الفاعلين في المجتمع المدني .٣
 ) Advocacy( السياسات العامة والرأي العام ىاه التأثير علالعمل في اتج .٤
 . العمل كمراكز مساندة ودعم لتطوير قدرات المنظمات غير الحكومية .٥

وتتبنى شبكات المنظمات غير الحكومية مجموعة من الوسائل للقيام بـدورها مـن أهمهـا               
وتأسيس قواعد البيانـات،    إصدار النشرات الدورية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، والتدريب،         

واستخدام البريد اإللكتروني، وإعداد البحوث والدراسات، والشبكة عادة ما يكون لها مجلس أمنـاء              
 .)٩( يعكس كتل العضوية من مختلف أقاليم العالم

وهناك مبادئ عامة يجب أن تتوفر في المنظمات التي تسعى إلى تكوين شبكة، وهذه المبادئ هي 
  و للبدء في عملية التشبيك، وتتمثل في وجود اهتمامات وأهداف مشتركة،مهمةمتطلبات أساسية 

.)١٠( االعتراف بالملكية المشتركة، وأخيرا المساواة واالستقالليةوتوفر الثقة واالحترام المتبادلين، 

                                                 
  المرجع السابق)٩(
 .٨ حلقة عمل التحالف والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية في مجال الدعوة وكسب التأييد، مرجع سابق، ص )١٠(
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ل العمل غيـر    هناك العديد من المفاهيم والمصطلحات التي تصف العمل الجماعي في مجا          

التحالفات، وتتشابه هذه التنظيمات     و ئتالفاتااليات، الروابط،   الحكومي، وتتمثل في االتحاد، التعاون    
تنظيمات جماعية تضم فـي عضـويتها جمعيـات أو          "في جوهر نشاطها مع الشبكات، حيث إنها        

عض مظاهر ، وتمارس بشكل ما ب"منظمات تقوم باالتصال بين بعضها البعض تحقيقا لهدف مشترك    
التشبيك، إال أنها تختلف عن الشبكات بالمعنى الحديث للمفهوم الذي يرتبط بـالتطورات العالميـة               
الجديدة خاصة ظاهرة العولمة بما تتضمنه من تقدم تكنولوجي هائل وثورة في االتصاالت وتبـادل               

ثل جوهر عملية  ح يم المعلومات، األمر الذي أحدث طفرة في مجال التنظيم والعمل الجماعيين وأصب          
ن التشبيك صار مصطلحا متداوال في هذا المجال وبدأت تظهر روابـط وتحالفـات              إالتشبيك، وإذ   

أن التنظيمات السابق ذكرها من تحالفات      في  تحمل في اسمها مصطلح الشبكة، وليس هناك من شك          
 .)١١( ابط قد مثلت مرحلة من مراحل تطور مفهوم العمل الجماعيوور

تالف في السياق االقتصادي والسياسي واالجتمـاعي الـذي نشـأت فيـه             ونظرا لهذا االخ  
الشبكات عن ذلك الذي نشأت فيه التنظيمات السابقة عليه، فقد أدى هـذا إلـى اخـتالف أسـلوب                   

عن هذه التنظيمات وأصبحت تعكس الحاجات المجتمعية الجديـدة         ،  الشبكات، آلياتها ونطاق عملها   
 بعرض لهذه المفاهيم على اعتبار أنهـا        نقومطورات، وسوف   التي ظهرت وتنامت في ظل هذه الت      

 صور العمل الجماعي المشترك في مجال المنظمات غير الحكومية التي مهدت بشـكل              إحدىتمثل  
 .    أو بآخر لنشأة ونمو الشبكات

 :وتتمثل هذه المفاهيم في التالي
 :االتحادات )١

 المتشابه في كيان واحد، وبالتالي      االتحاد هو مظلة تضم مجموعة من الجمعيات ذات الطابع        
فهو أحد أهم أنماط التنظيمات الشبكية العاملة في مجال العمل األهلي والتطـوعي، ومـن               
النادر أن ينضم إلى االتحاد جهة أخرى من خارج الجمعيات، وهو ما يحدث في الشـبكات                

 .التي تضم مؤسسات أخرى تهتم بهدف الشبكة ومجال عملها
 والـدفاع   االتحاد هو خدمة األعضاء كمؤسسات، وبالتحديد التنسيق بينه       والهدف األساسي ل  

 في مجاالت العمل وبهذا يتميز االتحـاد عـن          ا المختلفة، وتقديم الخدمات المختلفة له     اعن مصالحه 

                                                 
دراسة مقارنه بين الشبكة العربية للمنظمات األهلية والتحالف :  شبكات المنظمات غير الحكومية    : أحمد صالح  ىنه )١١(

 .٢٠٠٤كتوراه،رسالة د. العالمي للمواطن
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 لتجمعات المنظمات غير الحكومية، ومن النادر أن يتولى االتحاد عمـل            ةغيره من األنماط النوعي   
. هدفين من المجتمع أو األفراد حتى لو في مجال عمل الجمعيات أعضاء االتحاد             لخدمة المست  جبرام

فمثال لو تأسس اتحاد للجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة وخدمـة األشـخاص ذوي االحتياجـات                
الخاصة، فسيكون هدف االتحاد في هذه الحالة هو خدمة الجمعيات األعضاء، وليس تقديم خـدمات               

 .)١٢( حتياجات الخاصةإلى األفراد ذوي اال
ويالحظ هنا أن طبيعة عمل االتحاد تتشابه إلى حد كبير مع عمل الشبكة، إال أنه كما سـبق                   

أوضحنا فإن مفهوم الشبكات قد ظهر في سياق سياسي واجتماعي وتكنولوجي دولي مختلـف،              أن  
شـكال التقليديـة    األمر الذي أدى إلى اختالف طبيعة ممارسته لنفس النشاط الذي كانت تقوم به األ             

للتعاون والتنسيق بين المنظمات، باإلضافة إلى استحداث أنواع أخرى من النشاط واألدوات الجديدة             
 .التي تتالءم مع معطيات هذه التطورات الدولية
 :وغالبا ما تدور أهداف االتحادات حول التالي

 .ات األخرىالقيام بدور المظلة للجمعيات األعضاء وتمثيلها أمام الكثير من الجه -
 لخدمـة   تتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بمجال العمل، وإنشـاء مراكـز معلومـا            -

 .األعضاء

 .االتنسيق بين الجمعيات األعضاء، وتسهيل التواصل وتبادل الخبرات بينه -

تقديم خدمات متخصصة للجمعيات األعضاء مما ال تستطيع الجمعيات الفردية القيام بـه              -
لخدمات التدريب، البحوث، النشر، وغيرها من الخـدمات المسـاعدة          بسهولة، ومن هذه ا   

 .)١٣( على العمل
 واالتحـاد  ،وكمثال على االتحادات نجد اتحاد المحامين العرب، اتحاد الصـحفيين العـرب          

 أما على المستوى المحلي فنجد االتحاد       ، وذلك على المستوى العربي    ،الدولي لنقابات العمال العرب   
 الذي يضم في عضويته الجمعيات األهلية في مصـر          األهلية والمؤسسات الخاصة  العام للجمعيات   

 .المسجلة بوزارة الشئون االجتماعية

                                                 
الهيئـة القبطيـة    : دليل العمل للجمعيات األهلية في التنمية، القاهرة      :  التشبيك وبناء الشبكات   :أكرم رفعت حبيب   )١٢(

 .٢٩، ص ٢٠٠١اإلنجيلية للخدمات االجتماعية، 
 المرجع السابق  )١٣(
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 ):االئتالفات(الروابط  )٢

تعد الروابط إحدى صور التعاون والتنسيق بين الجمعيات حيث تقـوم الجمعيـات بتكوينهـا               
متجانسـة مـن الجمعيـات أو       ، والرابطة هي مجموعة     اللتنسيق والعمل الجماعي فيما بينه    

المؤسسات التي يجمعها اهتمام واحد، ولها برامج عمـل واحـدة، بحيـث تقـوم الرابطـة                 
 في تنفيذ هذه البرامج، فالرابطة عالقة وظيفية بـين مجموعـة مـن الجمعيـات                ابمساعدته

والمؤسسات، ومن خاللها يتشارك األعضاء في جهودهم ومواردهم المختلفـة، مـن أجـل              
ى تحقيق هدف أكبر حيث إنها تعظم اإلمكانيات وبالتالي تمكن من تحقيق مـا ال               الوصول إل 

يمكن تحقيقه بواسطة كل جمعية على حدة، وهكذا تصبح الرابطة أقـوى وأنضـج أشـكال                
 .)١٤( الشراكة في العمل األهلي والتطوعي

ـ                 ون وال يشترط في تكوين الرابطة أن تكون هناك أولويات واحدة للعمل، بل يكفـي أن تك
هناك رؤية عامة مشتركة، حيث إن الهدف النهائي من الرابطة سيكون تحقيق عمل يختلـف عـن                 

والتي هي بالفعل قادرة على تنفيـذها دون        (األولويات المحددة في برامج عمل الجمعيات األعضاء      
 ).اللجوء إلى بناء شراكة في شكل رابطة

ات العاملة في مجال مـا، ألجـل        أي أن الرابطة تعمل في األساس على تعظيم أداء الجمعي         
تنشيط وتوسيع النتائج، وبالتالي فإن الرابطة تخدم في األساس الجمهور المستهدف النهـائي لكـل               

حيث يخدم االتحاد الجمعيات األعضاء كما سـبق      (الجمعيات، وفي هذا تختلف الرابطة عن االتحاد        
ف يتم حول اتفاق مجموعة من الجمعيات       ائتال"، لذلك يتم تعريف الرابطة أحيانا على أنها         )اإليضاح

 .)١٥( "والمؤسسات، على تحقيق هدف أو مجموعة من األهداف المحددة
وغالبا ما تكون الروابط في صورة غير رسمية فعلى سبيل المثال يمكن تشكيل رابطة بين               

إن مجموعة من الجمعيات التي تعمل في برامج الشباب من أجل إقامة برنامج أكبر للشباب، حيث                
الجمعيات لن تستطيع تنفيذ هذا البرنامج بمفردها، وبالرغم من أن األساس في تكوين الرابطة هـو                

، إال أنه يمكن    )ذات العمل المتشابه  (العمل من خالل مجموعة متجانسة من الجمعيات والمؤسسات         
ضم مؤسسات أخرى داخل الرابطة بشرط قيامها بأعمال أو امتالكها لخبـرات مكملـة ألنشـطة                

 . أعضاء الرابطة
وجدير بالذكر أن االئتالف أو الرابطة يمكن أن يتشكل داخل شكل آخر من أشكال االتحـاد                 

أو االتصال، فمثالً قد يكون هناك اتحاد يجمع مجموعة من الجمعيات، وبداخل هذا االتحـاد يـتم                 
 . من أعضاء هذا االتحاداًتكوين رابطة تضم بعض

                                                 
  المرجع السابق)١٤(
 المرجع السابق )١٥(
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 : التحالفات )٣

عالقـة  "ور االتصال والتعاون بين عدد من الوحدات ويمكن تعريفه بأنه            ص إحدىالتحالف هو   
بين هذه  ) اً مشترك اًاتفاق (اً تعاقدي اًتتضمن التزام ) منظمتين أو أكثر  (شراكة بين مجموعة من المنظمات      

، ولـذلك   "المجموعة من المنظمات يوجه عادة ضد تهديد خارجي يهدد أمن أو وجود أو مجال عملهم              
لف درجة من التعهد وتبادل المنافع بين األعضاء، ويرى البعض أن أعضاء التحالف قـد         يضمن التحا 

 ملتزمين بالمساعدة والدعم لبعضهم البعض عند األزمات أو في مواجهة مشـاكل وتحـديات               نيكونو
 . خارجية، سواء كان التحالف في شكل مكتوب أو في شكل غير مكتوب

 تقسيم المجتمع الذي تعمل فيه المنظمات غير الحكومية          تكوين التحالفات إلى   فيويعود األساس   
إلى أقسام مختلفة وتيارات قد تبدو متعارضة، ومثلما تعمل هذه المنظمات المهتمة بقضايا التنمية علـى              
تغيير الكثير من األمور أو العادات أو االتجاهات المجتمعية الموجودة، فمما الشك فيه أنـه يتوقـع أن                  

تحالف "أخرى أو منظمات تعمل على اإلبقاء على هذه األمور، ومن أمثلة التحالفات تكون هناك تيارات   
تحالف جمعيات الدفاع عـن     "أو  " الهيئات العاملة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة          

 ".القيم األسرية
رك فـي   وما يميز التحالف عن غيره من صور التنسيق والتنظيمات الشبكية هو التنسيق المشت            

مقابل اتجاه أو تيار آخر مضاد، حيث إن سمة وجود تهديد خارجي يواجه األعضاء ليست سمة أساسية                 
 وتزداد أهمية التحالف وترتفع درجة فعاليته متى كان موضوع التحدي الخارجي الذي يقابل              ،في الشبكة 

 .خطورة وحساساً أو ذا تأثير أو  مهماًالمنظمات والمؤسسات أعضاء التحالف موضوعاً
ويمكن أن يكون التحالف ثنائيا بين منظمتين، أو تحالفا جماعيا يضم عددا أكبر من المنظمات،               
وبينما ال يمكن تخيل شبكة تضم منظمتين فقط، إال أن هذا وارد في حالة التحالف، وقد يكون التحـالف           

 من المنظمـات غيـر      مؤقتا ينتهي بانتهاء الغرض منه، وقد يكون مستديما، فمثال يمكن تكوين تحالف           
مثلما حدث في مصر عند     (الحكومية للدفاع عن مصالحها أثناء صياغة القانون الجديد الذي ينظم عملها            

 إذ تم التحالف بين عدد من الجمعيـات األهليـة           صياغة المراحل المختلفة من قانون الجمعيات األهلية      
ن أجـل إعـادة صـياغة قـانون          الدولة م  ىوعدد من منظمات حقوق اإلنسان في محاولة للضغط عل        

، أو أن ينشأ تحالف بين مجموعة من المنظمـات للترتيـب            )الجمعيات األهلية وتعديل ما به من عوار      
وعلى الجانب اآلخر قـد يـتم   . والمناصرة المتبادلة في انتخابات ما من أجل الدخول في مجالس معينة    

ل تحالف لمكافحة التمييز العنصـري أو       تشكيل التحالف لمواجهة وضع دائم أو شبه دائم مثل أن يتشك          
 .للدعوة إلى حقوق اإلنسان، ومن المعروف أن الحاجة إلى مثل هذه الموضوعات قد تمتد وتستديم
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 )١٦(مقارنة بين االتحادات والروابط والتحالفات

 
 التحالفات الروابط االتحادات المجال

التنسيق بين األعضاء    الهدف
وتقديم خدمات عامـة    

 لهم

ــ ــترك العم ل المش
ــالح  ( ــق مص تحقي

الجماهير المسـتهدفة   
 )بطريقة متكاملة

الدفاع عن أعضـائه    
في مواجهـة قـوى     

 أخرى

ــم  نوع الجمعيات ــانس ال يض متج
 مؤسسات مختلفة

متجانس وقـد يضـم     
 مؤسسات متكاملة

غير متجانسة، يضـم    
مختلف المؤسسـات   

 المهتمة

يحتــاج إلــى شــكل  الشكل القانوني
ــانوني  ــمي أو ق رس

  إشهارهويمكن

ال يحتاج إلى شـكل     
 رسمي أو قانوني 

 تعاقد بين   إلىيحتاج  
مجموعة الجمعيـات   

 المتحالفة

الجمعيات األعضـاء    المستهدف النهائي
 فقط

الجمعيات األعضـاء    الجمهور المستهدف
والجمهور المستهدف  

 معاً

برنامج عمل أكبر من     شكل قانوني منتظم ما يميزه
 المعتاد

وجود تهديد خارجي   
 .جمعيات األعضاءلل
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ğ÷æ_<VíéÚçÓ£]<Æ<l^Û¿ß¹]<l^Óf<Í]‚â_<V<
 : التنسيق بين األعضاء .١

 وذلـك   ، به من نشاط وأدوار    تقوم األعضاء فيما يتعلق بما       المنظمات تقوم الشبكة بالتنسيق بين   
، وباإلضافة إلى ما يؤدي إليـه هـذا         امن خالل عملية إدارتها لالتصال وتبادل المعلومات بينه       

لدور من تنظيم لجهود هذه المنظمات وترشيدها خاصة فيما يتعلق باألهداف المحددة التي تعمل              ا
الشبكة على تحقيقها، فإنه يؤدي إلى عدم االزدواجية في األدوار أو الجهود وهـو مـا يوجـد                  

  وبالتالي نتيجة أفضل لجميع األعضـاء      ،فرصة االستغالل األفضل للموارد وتحقيق نمو أسرع      

 خالل هذا الدور التنسيقي الذي تقوم به الشبكات فهي تساعد أعضاءها علي تجنـب                ومن .)١٧(
تضارب المصالح والمنافسة واالعتماد علي جهود اآلخرين، حيث يمكن مـن خاللهـا إقامـة               

 .)١٨(  تحقيق األهدافىعالقات ناضجة ومثمرة مما يزيد من قوة األعضاء وقدرتهم عل

ها القدرة على زيادة موارد األعضاء بها ويتم ذلـك مـن            وباإلضافة إلى هذا فإن الشبكات ل     
خالل ما تقوم به من إيجاد فرص للشراكة والتضامن بين المنظمات المختلفة، والتي يتم في إطارها                
تحقيق التكامل بين موارد وإمكانيات مختلف أعضاء الشبكة حيث يتم استثمار نقاط القوة لدى كـل                

 وهو ما يؤدي إلى تعظيم الفائدة من الموارد المتاحـة ممـا             ،)١٩( منظمة إلفادة المنظمات األخرى   
 .يساعد علي سرعة تحقيق أهداف الشبكة

 :تيسير االتصاالت وتبادل المعلومات بين المنظمات .٢
الهدف الثاني للشبكة يتمثل في إيجاد وسائل اتصال غير تقليدية فيما بـين أقطـاب المجتمـع                 

لهياكل التنظيمية التراتبية، وبالعالقات التقليدية قد تميل إلى        المدني، ذلك أن األشكال التي تتسم با      
ن الشبكات تيسر عملية االتصال بين      إ العكس من ذلك ف    ىعرقلة تدفق األفكار والمعلومات، وعل    

األفراد والجماعات، بما تملكه من قدرات تنسيقية غير تقليدية بين أعضائها، وباإلضافة إلى هذا              
بكة يمكنه القيام باالتصال أو تلقي اتصال من قبل أي طـرف آخـر              فإن أي فرد في إطار الش     
ومن أمثلة ذلك استخدام اإلنترنت كوسيلة لالتصـال والبـث لمـن            . لتبادل المعلومات والخبرة  

                                                 
)17(   Paul Starkey, Networking for Development, International Forum for Rural Transport 

and Development IFRTD, (United Kingdom), p. 20  
مركـز  : ، القـاهرة  التحالف والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية في مجال الدعوة وكسب التأييد           حلقة عمل     )١٨(

 .٩، ص )ت.د(خدمات المنظمات غير الحكومية، 
 . المرجع السابق، نفس الموضع)١٩(
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يمتلكون معلومة يودون اقتسامها مع آخرين، وبالتالي فإن االتصال يعد من األهداف األساسـية              
 .)٢٠( ألي شبكة

نها ال تقوم بالتنسيق بين األعضاء وتحقيق اتصال بينهم فحسـب، وإنمـا         وتتميز الشبكات بأ  
بقدرتها على توفير أدوات أكثر تنظيما لتبادل المعلومات واألفكار والخبرات بين أعضـائها مـن               
ناحية وبينهم وبين المنظمات األخرى العاملة في نفس المجال من ناحية أخرى، وذلك مـن خـالل      

المية التي تتبعها وتتنوع وفقا لموارد الشبكة ونطاق عملها وطبيعة الهـدف            العديد من األدوات اإلع   
الـخ، والتـي    ...الذي تسعى لتحقيقه، وتتنوع هذه األدوات لتشمل المقاالت والبيانـات والنشـرات           

تصدرها الشبكة وتقوم بنشرها بين المنظمات المختلفة التي تعمل في نطاق نشاطها أو المنظمـات               
 . ضاياالمهتمة بنفس الق

كما تساعد الشبكة على نقل العديد من المهارات والخبرات للمنظمات األعضاء بها وذلـك              
من خالل الورش التدريبية، وورش العمل، والمطبوعات والدراسات التي تصدرها والتي يتم مـن              
خاللها التعرف على خبرات العمل الخاصة بالعديد من المنظمات والمجتمعات، وهو ما قد يـؤدي               

 . تطوير المنظمات وارتفاع معدل المنافسة بينهمإلى
وباإلضافة إلى هذا فإن الشبكة توفر ملتقى للفاعلين في مجال التنمية سواء كانوا من أعضاء              
الشبكة أو من غير األعضاء، ومنظمات التمويل، المنظمات الدولية التنموية، والمراكـز البحثيـة              

ظمها والتي تتنوع ما بـين مـؤتمرات، وورش عمـل،           وذلك من خالل المنتديات المختلفة التي تن      
 األمر الذي يؤدي إلى المزيد من التفاعل واالحتكاك بين هؤالء الفاعلين ممـا              ،الخ..وحلقات نقاش   

، كما يؤدي إلى مناقشة وتبـادل اآلراء        ايؤدي إلى إفادة المنظمات األعضاء وتطوير شبكة عالقاته       
في هذا اإلطار يتم اسـتحداث األفكـار الجديـدة والخطـط             و ،)٢١( والرؤى تجاه القضايا المختلفة   

واألطروحات المستقبلية من خالل إيجاد طرق مبتكرة للتعامل بين األطراف المختلفـة حيـث إن               
 .)٢٢( الشبكات تستطيع أن تقوم بتعبئة األفراد والمجموعات وتطوير العالقات فيما بينهم

                                                 
، ورقة مقدمة إلـى الشـبكة العربيـة للمنظمـات     شبكات المنظمات غير الحكومية التنموية    :راجيش تاندون  )٢٠(

 .٣، ص ١٩٩٧الشبكة العربية للمنظمات األهلية، : األهلية، القاهرة
)21(Paul Starkey, Op. Cit., p. 20.  
 .٣ع سابق، ص  مرج: راجيش تاندون)٢٢(
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 :لدعوة السياسات العامة من خالل حمالت اىالتأثير عل .٣
تهدف الشبكات إلى التأثير على صانعي القرار لتعديل بعض السياسات التي تخص قضـايا              

قضايا ذات طابع عـام  "معينة محل اهتمام وعمل الشبكة، ويمكن تعريف القضايا محل الدعوة بأنها    
تحتاج إلى المساندة وكسب التأييد من قبل الفئة المعنية للتأثير علـى الجهـات المختصـة بصـنع                  

 ويطلق على جهود الشبكة في هـذا الشـأن الـدفاع أو     ،)٢٣( "القرارات بشأن القضية محل االهتمام    
، ومن خالل الدور التنسيقي الذي  تقوم به الشبكة بين األعضاء            Advocacyالدعوة أو المناصرة    

وة، تستطيع توحيد الرؤى والمواقف بينهم، وهو ما يجعلها بيئة مناسبة مهيئة للقيام بحمـالت الـدع          
 اإلقليمي أو الدولي     أو حيث تستطيع تعبئة قاعدة عريضة من المنظمات سواء على المستوى المحلي          

  .)٢٤( وذلك للتأثير في السياسات الخاصة بقضايا معينة
وباإلضافة إلى هذا فإن الشبكة تقوم بتوفير األمان والمصداقية لجهود الدعوة بما تضيفه من              

ر إيجابيا على نتائج الحمالت التي تقوم بها،  ونجـد أن الحمـالت              قوة للمنظمات المختلفة بما يؤث    
نه من الصعب أن يتم عمل يخـص الـدعوة          إحيث   الناجحة يرجع تنظيمها في الغالب إلى شبكات،      

وكسب التأييد بشكل مؤثر وناجح خارج إطار عملية التشبيك، ونجد أن أهمية الشبكات في نجـاح                
لى خطوات الحملة قد تبدأ بتكوين شبكة، حيث يتم البحث عن           حمالت الدعوة تصل إلى درجة أن أو      

 تحقيق اتصال بين هذه األطراف والتنسيق بينها،         يتم األطراف المهتمة والمعنية بالقضية المثارة، ثم     
مروراً ببناء قواعد شعبية وتوسيع نطاقها، ثم إجراء زيارات ولقاءات بين أعضاء الشبكة بعضـهم               

كة والمستهدفين الخارجيين سواء كانوا من القواعـد الشـعبية أو مـن             البعض، وبين أعضاء الشب   
 .)٢٥( صانعي القرار

 Voluntary Action(وعلى سبيل المثال فإن شـبكة العمـل التطـوعي فـي الهنـد      

Network India  ( من أجل إتاحة الفرصة لقادة العمل التطـوعي  ١٩٨٨قد تأسست في عام – 
وقد ظلت هذه الشـبكة     .  هذا العمل وحمايته من اضطهاد الدولة       لتطوير –المتشابهين فكرا وتوجها    

األربع األولي من وجودها مجرد شبكة غير رسمية تضم المجموعة األساسية التي            السنوات  طوال  
اجتمعت في بداية األمر والتي لم تتعد العشرين فردا، ثم تمكنت هذه المجموعة من خـالل تبنـي                  

 العديد من السياسات العامة المتعلقـة بعمـل المنظمـات           ىعلتحليالت ورؤى مشتركة من التأثير      
ـ    ىالتطوعية، ومن ضمن تلك القضايا ما تعلق بإدخال تعديالت عل           الـدخل،   ى قانون الضرائب عل

كمـا  . والقانون المنظم للتمويل األجنبي، وكذلك صلة التمويل األجنبي بالعمل التطوعي في الـبالد            
                                                 

 .٣، مرجع سابق، ص "التحالف والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية في مجال الدعوة وكسب التأييد"حلقة عمل  )٢٣(
)24(Paul Starkey, Op. Cit., p. 20.  
 .٦، مرجع سابق، ص "التحالف والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية في مجال الدعوة وكسب التأييد"حلقة عمل  )٢٥(
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 الحكومة الهنديـة فـي اتجـاه        ىا المتواصلة من التأثير عل    استطاعت هذه الشبكة من خالل جهوده     
 .)٢٦( ١٩٩٤إصدار قرار ينظم عمل المنظمات التطوعية في بداية عام 

 :بناء قدرات المنظمات غير الحكومية .٤
يعد بناء قدرات المنظمات غير الحكومية من أهم األدوار التي تقوم بها الشبكات في إطـار                

لمدني، وتقوم الشبكة بهذا الدور من خالل العديد من اآلليات مثـل            دفع وتدعيم مؤسسات المجتمع ا    
برامج الدعم الفني والتدريب المتخصصة، برامج تدريب المدربين، التعليم بالتآخي، عقد الزيـارات             

 وبينهم وبين منظمات أخرى من ناحية أخـرى،         ن األعضاء بعضهم البعض من ناحية،     المتبادلة بي 
 ويعني هذا أن العمل من خالل       ،)٢٧( برامج مشتركة مع عدد من المنظمات     هذا باإلضافة إلى تنفيذ     

 التنمية والتوظيف األمثل للمهارات والقدرات المتنوعة للمنظمات وتطويعها للعمل          ىشبكة يساعد عل  
 .في القطاع غير الحكومي لخلق فرص جديدة لتطوير وتنمية القطاع

ÌÖ^ <æ_<íÓf<Ùø}<àÚ<ØÛÃÖ]<hçéÂæ<^è]ˆÚ<
 

 العيوب مزاياال

توسيع قاعدة الدعم، فممـا الشـك فيـه أن           •
الشبكة يمكن أن تحقق مجتمعة ما      /المجموعة
 . منظمة واحدة أن تحققه بمفردهاعال تستطي

توفير الحماية الكافية لجهود الدعوة وأعضاء       •
 علـى   ؤفالمنظمة بمفردها قد ال تجر    . الشبكة

اتخاذ المبادرات المناسـبة لتحقيـق أهـداف        
  .الدعوة

تعظيم الموارد المتاحة بتجميع كافـة مـوارد         •
وإمكانيات أعضاء الشـبكة وتوزيـع األدوار       

 . على األعضاءتوالمسئوليا
دعم مصداقية وتأثير حملة الدعوة وكل عضو        •

 . ذات الوقتيمن أعضاء الشبكة ف
 .المساعدة على خلق قيادات تنموية جديدة •
 . توسيع نطاق عمل كل منظمة على حدة •

اه المنظمة عن األعمال والمسـئوليات      تشتيت انتب  •
 .األخرى الملقاة على عاتقها

 عضوية الشـبكة تعـديل الموقـف        يقد تستدع  •
المعروف لدى المنظمة تجاه القضايا المطروحـة       

 . أو التنازل عنهأو األساليب المستخدمة
 خضـوع المنظمـات الصـغيرة        إلى  قد تؤدي  •

 ن القوة داخل الشبكة   إللمنظمات األكثر قوة حيث     
 . عادة بشكل متساو بين األعضاءعال تتوز

قد تضيع جهود المنظمات األعضـاء أو قـد ال           •
يعترف بها حيث يرجع الفضل عادة إلى الشـبكة     

 .ككل
إذا ما فشلت جهود الدعوة أو تفككـت الشـبكة           •

لسبب أو آلخر فإن ذلك قد يلحق األذى بمصداقية         
 . وجهود كل منظمة من أعضاء الشبكة

                                                 
 .٤ مرجع سابق، ص : راجيش تاندون)٢٦(
 .٦المرجع السابق، ص  )٢٧(



 التشبيك وتكوين التحالفات بين المنظمات غير الحكومية 

 ٢٠

l^ÓfÖ]<Å]çÞ_<K<l^ËÖ^vjÖ]<
 مـدة العمـل     : منهـا  ، أنواع الشبكات والتحالفات بحسب عدد من المتغيرات       تتعددو

 . إلخ.....والنطاق الجغرافي، ومجال العمل 
 :  من حيث المدة -أ 

الشبكات الدائمة تتكون من منظمات رسمية ولديها فريق من العـاملين الـدائمين ومجلـس                 : دائمة–١
وقد يـدفع   . رارات في هذا النوع من الشبكات من خالل أسلوب منظم ومقنن          ويتم اتخاذ الق  . لإلدارة

  .ةالشبكأعضاء الشبكة رسما سنويا لالشتراك في 
      معظم الشبكات والتحالفات بصورة مؤقتة ومن جماعات غير رسـمية ومـع مـرور               أغالبا ما تبد  

 والنقابـات العماليـة     اتى كيان رسمي ودائم مثـل االتحـاد       الوقت ينضج هذا التحالف ويتحول إل     
 .والغرف التجارية، وما إلى ذلك

هي تلك الشبكة أو التحالف الذي يتشكل ألداء غرض محدد أو تحقيق هـدف معـين،                : مؤقتة – ٢
وقد تستمر الشبكة في الوجود إذا مـا قـرر          . وعندما يتحقق هذا الهدف تتفكك الشبكة     

 . قضية أو هدف جديديها تبنؤأعضا
 :م من حيث التنظي–ب 
المنظمـات  تتم العضوية في الشبكات والتحالفات الرسمية بشكل رسـمي، وتـدفع             : رسمية– ١

 كأعضاء في الشبكة من خالل طبـع        ا رسوم اشتراك سنوية، ويعترف به     األعضاء
 . على المطبوعات التي تنشرها الشبكة وعلى خطاباتها الرسميةاأسمائه

فإن األعضاء يتغيرون   ومن ثم،ذه الشبكاترسمية في مثل ه عضوية د ال توج: غير رسـمية  – ٢
 وبالتالي قد تتعرض القضايا التي تتبناها الشبكة واألساليب التي تتبعها           ،طول الوقت 

 .للتغير من حين آلخر
 : من حيث النطاق الجغرافي-جـ 

مدينـة،   (: قد تتشكل الشبكة من أعضاء يمثلون منطقة جغرافية محددة         : نطاق محدود  – ١
 ).اً محلياًليممحافظة أو إق

 قد يتسع نطاق عضوية الشبكة ليشمل كـل المنظمـات المعنيـة             : نطاق غير محدود   – ٢
 .بالقضية محور اهتمام الشبكة على المستوى القومي أو اإلقليمي أو العالمي
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 : من حيث الغرض أو القضية–د 
اف أو القضايا،    من األهد  اً تلك الشبكات التي تتبنى عدد     ي وه : الشبكات متعددة القضايا   – ١

 قد تختار العمل في قضية واحدة مـن هـذه           -ألغراض تنظيمية  -إال أنها   
 . وهكذاىالقضايا حتى تحقق أهدافها ثم تنتقل إلى قضية أخر

 قد يحدث في بعض األحيان أن ينشأ تحالف بـين            : الشبكات التي تتناول قضية واحدة     – ٢
د تتفق معا على العمل في      نها ق أ، إال   ظمات متنافسة أو متعارضة األهداف    من

 .قضية معينة أو لتحقيق هدف محدد
 : المشاركة في التحالفات-جـ

 : التحالفىاالنضمام إل
 : كيفية االستفادة من التحالفات التي تنضم إليهاىتساعد النقاط التالية في التعرف عل

 قيادات التحـالف وأعضـائه      ى التحالف عليك التعرف جيدا عل     ىقبل االنضمام إل   -
 تحقيقه من موضوعات    ى طبيعة عمل كل منهم وما يسعون إل       ىانب التعرف عل  بج

 .وأهداف خاصة بالدعوة
 التي تعمـل بهـا      يجب عليك معرفة الدور الذي يريد التحالف منك أو من الهيئة           -

، من حيث حجم الدعم المالي أو الموارد البشرية الالزمة لتحقيـق            القيام به تحديدا  
 .هدف الدعوة

 . أن لديك ما يكفي من الوقت والموارد الالزمة لالنضمام للتحالفتأكد أوال من -
 :مثال ذلك. له يجب عليك معرفة ما سيقدمه لك التحالف من مزايا نظير انضمامك           -

 هذا التحالف فرصة عرض إنجازات الهيئة التي تعمل         ىهل سيتيح لك االنضمام إل    
ـ  هذا التحالف الوصولىبها؟ هل يمكنك من خالل انضمامك إل     الشخصـيات  ى إل

 .البارزة في المجتمع وخاصة أصحاب القرار أو وسائل اإلعالم مثال
ـ     إال تتخلف عن حضور أي من اجتماعات التحالف، إذ           -  ىنه لن يلتفت األعضاء إل

ـ     حضـور تلـك   ىما لديك من آراء أو أفكار ومقترحات ما لم تكن حريصـا عل
 .االجتماعات بصورة منتظمة
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رصد الجمعيات التي  / تعمل األطراف الرئيسية التي ترغب في بناء الشبكة على مسح  :أوالً
  .تعمل في القضية المقترحة وتستهدف هذه الجمعيات في محاولة لضمها للشبكة

لقضية محور ارسالة مشتركة ومبادئ عامة للشبكة تجاه  / يتفق أعضاء الشبكة حول رؤية  :ثانياً
 .االهتمام

 إيجاد نوع من اإلجماع بين ا من شأنهالتيتحديد األهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى   :ثالثاً
 .األعضاء حول المصالح المشتركة والوسائل المناسبة لتحقيق األهداف

ن عدم إاالتفاق على األمور المالية مثل رسوم العضوية وغير ذلك من المسائل المالية، إذ   :رابعاً
 . البداية قد يودي بفعالية الشبكةوضوح هذه الجوانب منذ

دراسة قدرات وإمكانيات كل عضو من أعضاء الشبكة، ونقاط الضعف والقوة، وبناء عليه               :خامساً
 .يتم توزيع األدوار والمسئوليات

 يضمن مشاركة األعضاء بشكل  انتخاب قيادات الشبكة وتنظيم عملية صنع القرار بشكل:سادساً
ز إداري يتولى مسئوليات التنسيق اإلداري والفني بين كما يتم تخصيص جها فعال،

بكة عن طريق برنامج متابعة يضمن وأخيراً يتم تحديد سبل متابعة أنشطة الش. األعضاء
  .  يجرى من تطورات أو تغيراتعلى ما كل عضو من أعضاء الشبكة عإطال

هذا ويتم .وقت المناسبرة واضحة وفي البيانات وتداولها بصوالتوفر المعلومات ونظم : سابعاً
 لقاءات محددة وزيارات متبادلة بين عال بين األعضاء مثلتنظيم آليات لالتصال الف

 .الخ... األعضاء ونظم اتصال إلكترونية

اإلعداد لتوزيع مذكرات توضح إنجازات الشبكة وتشجع األعضاء الجدد على االنضمام  :ثامناً
 .لعضويتها
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 ) وهيئات اًأفراد(  أعضاء الشبكة اختيار: ىالخطوة األول

 التي تعمل لتحقيق نفس الهدف الـذي   أو األطراف الرئيسية   الهيئات ىيجب أوال التعرف عل   
كما يجب عليـك كـذلك ضـم    . ه في مجال الدعوة والعمل على ضمها للشبكة  لتحقيق ىتسع
وأخيرا عليك أن تظل يقظا     ،  رار أصحاب الق  ى التأثير عل  هاعض من الشخصيات التي يمكن    ب

 . أن يساهموا في تحقيق هدف الدعوةلضم أي أعضاء آخرين يمكن

 مقابلة األعضاء المختارين للشبكة : الخطوة الثانية
 إقامـة عالقـات قويـة مـع         يتباعها عند تكوين الشبكات ه    امن أهم الخطوات التي يجب      

وفيما يلي بعض األسـاليب التـي       .  أساس من الثقة المتبادلة    ىبكة عل  للش ةاألطراف المختار 
 :مها لتحقيق ذلكاستخدايمكن 

 . المشروعات ذات المصلحة المشتركةالتعاون في -
 . توجيه األنظار نحو أعمالهمىة علالمساعد -
 .خاصةال هممساعدتهم في مشروعات -

 .تبادل المعلومات معهم -
 . ودعوتهم لحضور اجتماعاتكماجتماعاتهحضور  -

 التي تتبناها الدعوة قضيةإقناع أعضاء الشبكة بأهمية : الخطوة الثالثة
  تأتي مرحلة المناقشات والحـوارات     ،التحالف / الشبكةبعد تحديد األطراف المعنية لتكوين      

كما يجـب تحديـد     . واالتفاق حول رسالة مشتركة ومبادئ عامة للشبكة تجاه قضية الدعوة         
 وعليـك فـي هـذه       .لوسائل المناسبة لتحقيق األهداف   ى وا األهداف البعيدة والقصيرة المد   

لعرض ما لديهم مـن أفكـار ومقترحـات حتـى يشـعروا      أمامهم الفرصة إتاحة  المرحلة  
ـ    و. تحقيق أهداف الدعوة  ل  إعداد الخطط الالزمة   بمشاركتهم الفعلية في   ن هذه المشـاركة م

  .فاهدهذه األك لتحقيق يد المساعدة والتعاون مع  لمداستعداداجعلهم أكثر تأن ها شأن
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 توزيع األدوار والمسئوليات: الخطوة الرابعة
يجب دراسة قدرات وإمكانيات كل عضو من أعضاء الشبكة، ونقاط القوة والضعف لديـه              

 على الجوانب المالية وحجـم      االتفاقوبناء عليه يتم توزيع األدوار والمسئوليات، كما يجب         
 . فاعلية الشبكة األمور منذ البداية قد يؤثر علىن عدم وضوح هذهإمشاركة كل عضو إذ 

 وضع هيكل ونظام عمل الشبكة: خامسةالخطوة ال
انتخاب قيادات الشبكة واالتفاق على عملية صنع القرار بحيث تضمن المشاركة الفعالة لكل             

 . كما يجب تخصيص جهاز إداري يتولى التنسيق بين األعضاء. األعضاء

 ؟وظيف الشبكة لخدمة القضيةت يةكيف: سادسةالخطوة ال
تحقيـق  ، عليك أن تطلب منهم القيام بعمل معين في سـبيل             من تكوين الشبكة   االنتهاءبعد  

مثال ذلـك أن تطلـب مـنهم عـرض األفكـار            .  أن تبدأ بعمل محدود    ىهدف الدعوة، عل  
 مع بيان   أعضاء الجمعية وفريق العاملين    الدعوة أمام     وهدف والمقترحات الخاصة بموضوع  

 ترسيخ العالقات بينكم خالل هذه المرحلة حتى         ىوعليك بعد ذلك العمل عل    . اياه الرئيسية مز
، أن تطلب منهم تحديد موعد      مثال ذلك . م بأعمال أكثر أهمية   يتسنى لك أن تطلب منهم القيا     

متبادلـة   حجم الثقة ال   ىوتذكر دائما أن ذلك يعتمد في المقام األول عل        . مجلس اإلدارة لمقابلة  
وكما يؤدون لك ما تطلبه من أعمال في سبيل تحقيق هـدف            . وبين هؤالء األشخاص  بينك  
ـ   ا، و مهم لتنفيذ ما تطلبه بسهولة ويسر     عليك كذلك توفير ما يلز    ، فإن   الدعوة  أن  ىعمـل عل

 . ما يقدمونه لك من أعمالقيمته لهم من خدمات يساوي في هيكون ما تقدم

 :أسئلة محورية حول الشبكات
 كة؟ف الشبعَركيف ت •
 ما هو الغرض من إنشاء الشبكات؟ •
 ما هي رسالة الشبكة؟ •
  في هذه الشبكة؟يشاركون نلذيما هي المنظمات أو األفراد ا •
  في هذه الشبكة؟الذين يشاركونما هو عدد المنظمات أو األفراد  •
 ما هي موارد ومهارات أعضاء الشبكة أو نقاط الضعف؟ •
 ارد المطلوبة؟ كيف يمكنك جذب أعضاء لديهم المهارات والمو •
 كيف سيقوم األعضاء بوضع خطة عمل؟ •
 كيف سيتم توزيع المهام؟ •
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 تم متابعة وتوثيق األنشطة؟تكيف س •
 كيف يمكن اتخاذ القرارات داخل الشبكة؟  •
 تم إدارة وحل الصراعات؟تكيف س •
 كيف يمكن إيجاد التوازن بين القوى المختلفة داخل الشبكة؟  •
 فاق؟ كيف سيتم الوصول إلى إجماع أو ات •

 ؟ما هي رسالة الشبكة
الرسالة هي بيان مكتوب يحدد هوية الشبكة وما يميزها عن غيرها من الشـبكات، كمـا                

 .نشطتها الرئيسيةألتحدد الغرض من وجود الشبكة وتضع المالمح الرئيسية 
 :الهدف من بيان رسالة الشبكة

 .تعريف فلسفة الشبكة والغرض من إنشائها 
 .االنضمام في الشبكة أو التفاعل معهاتحفيز األعضاء إلى ضم و 
 .توجيه األنشطة المحددة لتحقيق أهداف ورسالة الشبكة 

 : اآلتينيجب أن يجيب بيان الرسالة ع
 ما هو الغرض من إنشاء الشبكة؟ من نكون؟ 
 ما هي الفئة التي ستخدمها الشبكة؟ وما هي احتياجاتهم األساسية؟ 
 نا متميزين في تأدية الغرض؟لعتم تأدية هذا الغرض؟ ما الذي يجتكيف س 

 :أسئلة واردة حول صياغة بيان رسالة الشبكة
 من الذي سيكتب رسالة الشبكة؟

المشاركة في هذا اإلجراء بواسطة جميع أعضاء الشبكة بقيادة الجمعية الوسـيطة أمـر               •
إن كان هذا غير خاضع للتطبيق بسبب البعد الجغرافي، أو عـدم تناسـب              . مرغوب فيه 

 العدد الكبير لألعضاء، فعلى األقل يجب أن يراجع الجميع بيان الرسـالة بعـد    الوقت، أو 
 .صياغته والموافقة عليه

 تم كتابة رسالة الشبكة؟تمتى س
ن ذلك سـيجعل األشـخاص      إإذ   ،الرسالةمن األهمية أن يتحدد ميعاد لالنتهاء من كتابة          •

أن تحديـد  إلـى  هذا باإلضافة . المكلفين بالعمل ملتزمين باالنتهاء في حدود الوقت المتاح     
 .الفرعيةالوقت سيقلل من إطالة الجدل والمناقشات 
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 ما هو شكل الرسالة النهائي؟ 
  :من المتوقع أن يكون بيان الرسالة

 . اً ومختصراًواضح •
 .اً أو ملهماًمحفز •
 .دائم الظهور في النشرات الدورية والكتيبات والتقارير •

 :أهداف تكوين الشبكات
لمختلفة، بما في ذلـك تكامـل المـوارد         اللشراكة والتضامن بين المنظمات     إيجاد فرص    •

 .واإلمكانات مما يساعد على  تحقيق األهداف المشتركة
 .الجمهورتعظيم وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى عدد أكبر ومتنوع من  •
 .توفير المصداقية والمساندة لجهود الدعوة •

حققه يمكن أن يحققوا ما ال يمكن أن        يتمعين  ن أعضاء الشبكة مج   إسيع قاعدة الدعم، إذ     تو •
 . على حدة منهمكل

 . الجهود المتبادلةالمنافسة واالعتماد على/تجنب تضارب المصالح •
 .تجنب تشتت الموارد وتفتيت الجهود بين أفراد ومنظمات المجتمع المدني •
تزايد فرص بناء قدرات الجمعيات بمساعدة بعضها البعض، مع التركيـز علـى الـدور                •

 .الرائد للجمعية الوسيطة في إدارتها لتنمية قدرات الشبكة ككل
 .المتفاوتتنامي فرص التعليم المتبادل بين المنظمات ذات المستوى  •
 .دة ومنظمات وسيطةقيادات جدياكتشاف تساعد عملية التشبيك على  •

 :التحديات التي تواجه بناء وتفعيل الشبكات
ات المجتمع المدني للتعامل القانوني واإلجرائي مع        عدم تطوير القوانين التي تتعلق بمؤسس      .١

 .الشبكات من حيث تسجيلها وتحديد هياكلها وأدوارها والعضوية فيها
الحاجة إلى تدفق المعلومات سواء بين أعضاء الشبكة أو المعلومات التي تخص الشـبكة               .٢

 .واإلسهام بدور مجتمعي لتسويقها وللتوعية والتثقيف بأنشطتها
ات على تطوير رؤية واضحة لدورها المجتمعي تمتد إلى مفاهيم وإشـكاليات            قدرة الشبك  .٣

التنمية، فالمفترض أن ينصب اهتمام الشبكة على قضايا عامة تخص القطاع وأن يكـون              
 . نحو تعبئة المنظمات للتصدي لتلك القضايا العامةاًدورها تحفيزي

. والمفاوضة بين األطراف المختلفة   الثقافة المدنية السائدة ومدى تقبلها للحوار واالختالف         .٤
 للجمعيات في أن تتوصل إلى آليات إلدارة ذلك الحوار         اًوال يخفى علينا أن ذلك يمثل تحدي      

 .والوصول باالختالفات إلى نقاط التقاء عملية يلتزم بتنفيذها جميع األطراف في الشبكة
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 .  عدم إدارة الشبكة بشكل ديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى انهيارها .٥
 .عدم توفر مصادر تمويل تساعد الشبكة على االستمرارية في حالة رغبتها في ذلك .٦

 :تنظيم وإدارة الشبكة
 جدولة وعقد االجتماعات الخاصة بالشبكة -
  .استقطاب أعضاء جدد وتسويق الشبكة اجتماعياً -
 .االتصال بين األعضاء وتداول المعلومات -
 .التنسيق وتوزيع األدوار -
 .فظ السجالتمسئوليات التسجيل وح -
 .عملية التخطيط االستراتيجي -
 .تدبير التمويل للشبكة وتنمية مواردها -
 .المحاسبة والمسئوليات المالية -
 متابعة األنشطة التي تقوم بها الشبكة لتحقيق أهدافها -
 مراجعة قائمة حصر المهارات وبتصميم قاعدة بيانات -
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 :األهداف
 وغيرهـا مـن األطـراف       كاء من المنظمات التطوعية الخاصـة     إقامة عالقات مع الشر    •

 .المعنية
كات رفع الوعي فيما يتعلق بالقيمة المضافة بواسطة الشبكات، والتعريف بمشروعات شـب          •

 . الحكومية ومزايا وتحديات الشبكاتالمنظمات غير 
 .تقييم الموقف الحالي على المستوى المحلي من خالل مقابلة األطراف المعنية •
 .تحديد االحتياجات •
 . مة االحتياجات إلقامة أو تقوية الشبكةءمدى مال •
ة لبنـاء    من األطراف المعني   االحصول على دعم وتعهد الشركاء والجهات المانحة وغيره        •

 .الشبكة

 :األنشطة الرئيسية
 :)مدى الحاجة للتصدي للقضية( إجراء بحث تمهيدي

 . المتوقعة واحتياجات هذه المناطقدراسة الموقف بالنسبة للقضية في المناطق •
، واالتفاق على مناطق اليين، واألطراف المعنية األخرىتنظيم مناقشات مع الشركاء الح •

 .العمل والشركاء الجدد
اكة في مجال القضية  وغيرها من منظمات الشر الشبكات القائمة-طبقاً للحاجة -بحث •

 .آليات التشبيك بهاو
 .إعداد عرض عن الشبكة وأهدافها بواسطة الشركاء للترويج للشبكة •

 :بحث مدى الحاجة واالستعداد لبناء الشبكة
شراكة التـي   ، ومنظمات ال  العمل مع الشركاء لعمل خريطة توضح قائمة الشبكات القائمة         •

 . تعمل في نفس نطاق القضية مع توضيح التوزيع الجغرافي لهذه المنظمات والشبكات
لعمـل  االدعم من المنظمات واألطراف المعنيـة الرئيسـية و        تقييم االستعداد، والدافع، و    •

 .بطريقة منسقة

                                                 
 ٢٠٠٢دليل المدرب، : التحالف والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية. مركز خدمات المنظمات غير الحكومية ) 28(
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  :
 الموافقة على مقترح واستراتيجية انطالق •

 "مرنة"خطة عمل  •

 .اختيار المنظمة التطوعية الخاصة القائدة، واللجنة التأسيسية للشبكة •

 .االستعداد وااللتزام والدعم لبناء الشبكة •

 .في مناطق االحتياج )  برامجياً –جغرافياً ( تحديد الفجوات  •
لبدء في تنفيذ الخطوات    لالمساندة يتم أخذ موافقة الجمعيات الشريكة       بناء على االستعداد و    •

 . األولية لتأسيس الشبكة

 :الحصول على دعم الجهة المانحة والشريكة لبناء الشبكة
تنظيم جلسات نقاشية للتغذية المرتدة مع الشركاء للوصول إلى اتفاق على كيفية الحصول              •

 .على دعم لبناء الشبكة
 ).   مجموعة المؤسسينىيمكن أن تسم(رة للقيام باألعمال التمهيدية غتشكيل لجنة مص •
ـ    إذا  ( مقترح النشاط يقدم للجهات المانحة المناسبة        دإعدا •  للمـنح   اًتضمن المقتـرح مكون

وكـذلك تخطـيط    ،  ار مدى الحاجة إلى موظفين ومرافق     ، فيجب األخذ في االعتب    الفرعية
 . )مناسب لبدء األنشطة

 .رح بين الشركاءناقشة مسودة المقتم •
 .الحصول على تغذية مرتدة من الجهات المانحة على المقترح •
 .الحصول على موافقة الجهات المانحة على المقترح األولي •
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 على األنشطة المتضمنة في هذه المرحلـة   فبناًء،بر هذه المرحلة هي عصب بناء الشبكة  تعت

بالعمل مع المنظمـات   الشبكة  وحيث يقوم موظف  . بكة من اإلعداد إلى العمل الفعلي     تنتقل الش 
كمـا تتميـز هـذه      . اس فعال للشبكة خالل هذه المرحلة      األعضاء بوضع أس   غير الحكومية 

 . فيذ األنشطة في نهايتها تن فيبالبدءالمرحلة 
  :وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين هما

 :  القسم األول 
مشـاركة   تأسيس مكتب وسكرتارية الشبكة، و     تتركز الجهود في القسم األول من هذه المرحلة على        

المناسـبات  فـي   مشاركة  الأعضاء الشبكة وغيرهم من األطراف المعنية في ورش عمل متعددة، و          
وكذلك تطوير هيكل الحكم    .  من أجل التوصل إلى رؤية وأهداف مشتركة للشبكة        الخاصة بالتخطيط 

 مجلس األمناء، الذي يحرص على تطوير خطة استراتيجية         ىمتضمناً انتخاب مجلس يمكن أن يسم     
 .  من توافق التخطيط االستراتيجي مع التخطيط التنفيذياًللشبكة وخطط عمل سنوية تضمن قدر

 التي تسهم في بناء الشبكة،      المهمةن المرحلة مجموعة من األنشطة      كما يتضمن هذا القسم م    
كبناء مهارات التشبيك لدى األعضاء، وخطط لبناء قدرات الشبكة واختيار مداخل فنية وتطويرها،             

 .   وذلك فيما يختص بأنشطة البرامج وأنشطة بناء القدرات
  :القسم الثاني

خرى نشطة األ األز خالله على بناء القدرات، وكذلك       أما القسم الثاني من المرحلة فيتم التركي      
كما يشـمل هـذا القسـم       .  على أن يتم ذلك من خالل التخطيط المشترك        الخاصة بالبرامج 

 . التنسيق للقيام بعملية تقييم األنشطة
 :األهداف
 .)جلس للشبكة وليكن مجلس األمناءانتخاب م(إيجاد كيان للشبكة  •
 . تعيين فريق فني مدرب •
 .مكتب الشبكةتأسيس  •
 .ل إلى رؤية وأهداف مشتركة للشبكةالوصو •
 .االتفاق على مجال تركيز البرامج •
 . تطوير استراتيجية وخطط عمل سنوية •
 .أهداف وتطلعات األطراف المعنية الرئيسيةوافق نموذج الشبكة مع احتياجات والتأكيد على ت •
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وهيكل إداري وتشـغيلي    " مرن" وفعال عن طريق قيادة بالمشاركة وحكم مناسب         يبناء أساس قو   •
 .للشبكة

تعميق اإلحساس باالنتماء للشبكة بين الشركاء وأعضاء الشبكة اآلخرين لخلـق وتطـوير شـبكة         •
 .منظمات غير حكومية فعالة وذات استمرارية

 :األنشطة الرئيسية
 .تدريب اللجنة التأسيسية على وضع هيكل الشبكة وأنظمة الحكم والتشغيل .١
   :سيسية بوضع هيكل الشبكة وأنظمة الحكم موضع التنفيذ اللجنة التأقيام .٢

 توضـح   إنشاء لجنة ممثلة إلعداد ورقة استراتيجية ألنشطة المرحلة األولى من الشبكة           
الهيكل المرن الذي يمكن أن يتطور عبر الزمن ليتمشى مع          الوظائف الرئيسية للشبكة و   

أخذ موافقـة جميـع     تعديلها و ة و م مناقشة هذه الورق   تتوبعد ذلك   . االحتياجات المتغيرة 
 . األعضاء عليها

 .تحديد مؤهالت ومتطلبات العضوية 
 .امسؤولياتهي، والعضوية وأدوار السكرتارية واالتفاق على أسلوب الحكم الداخل 
دورية االجتماعات، إشراف األعضـاء     (مناقشة بروتوكوالت وإجراءات تشغيل الشبكة       

 .والموافقة عليها) ار، هيكل الحكم الداخليعلى أنشطة الشبكة، عمليات اتخاذ القر
ـ            أ  ا خذ موافقة الجمعية العمومية المكونة من مجموعة الجمعيات المؤسسة للشـبكة فيم

ي، والموافقة علـى المـنهج      األدوار، والحكم الداخل  يخص هيكل الشبكة، والعضوية، و    
 .األهداف البرامجية للشبكةالفني و

 ). مجلس األمناءى أن يسميمكن( انتخاب مجلس إدارة الشبكة -٣

 : تأثيث مكتب الشبكة وتعيين فريق العمل التنفيذي-٤
 .توجيه الموظفينتعيين و -
 .توضيح القواعد واإلجراءات بما في ذلك ما يخص المنظمات التطوعية الخاصة -
 . األنشطة البرامجية التي سوف تنفذوياتاالتفاق على أول -
 .ه الشبكةيتأسيس نظام إدارة وتوج -
 .شة عمل استهالليةعقد ور -

 . استراتيجيات الشبكةىحدإ تدريب مجلس األمناء على التخطيط االستراتيجي وبناء القدرات ك-٥
أخذ موافقة الجمعية العمومية    ، و بواسطة مجلس األمناء وفريق العمل    تخطيط االستراتيجي   ال -٦

 ).إعادة مراجعة( على رسالة ورؤية الشبكة والخطة االستراتيجية 
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 غير   بين المنظمات  الشراكةر خطة مشتركة لبناء قدرات الشبكة ، وتوفير أدوات لدعم            تطوي -٧
 :الخاص/العامالتطوعية الخاصة و/الحكومية

 .االتفاق على منهج وأجندة لبناء قدرات الشبكة •
وميـة والتطوعيـة الخاصـة      عقد اجتماعات منفصلة مع شركاء من المنظمات غير الحك         •

 .ناء القدرات، وتطوير خطط بناء القدراتتقدير احتياجات بلمناقشة و
 .جمع أعضاء الشبكة معاً إلعداد خطط مشتركة لبناء القدرات في الشبكة •
التشبيك بمـا فيهـا عناصـر        و الشراكةبناء القدرات في مجالي     توفير أدوات ومهارات ل    •

 الفعالة، واتخاذ القرارات بالمشـاركة، والتنسـيق المشـترك، وتنفيـذ وتقيـيم              الشراكة
 . الخ...مشروعات، واالتصال والتنسيق، واإلدارة الفعالة لالجتماعاتال

 : مراجعة الجوانب الفنية للمشروع-٨
 الشبكة الفنيـين وغيـرهم مـن        ىيفريق العمل الفني واستشار   العمل مع أعضاء الشبكة و     •

مسـتوى الجـودة    إلى اتفاق بشأن األهداف الفنية و     األطراف المعنية الرئيسية، للوصول     
 .عللمشرو

 . لضمان جودة البرنامجإعداد مناهج فنية •

 :بدء الشبكة وإعداد خطة العمل -٩
توضـيح األدوار والمسـئوليات، والمتطلبـات       مل معاً لتطوير خطة عمل سـنوية، و       الع •

 .واإلطار الزمني للتنفيذ
 .االتفاق على منهج لمراقبة وتقييم الشبكة •
 .لالستمراريةإعداد خطة عالقات عامة للشبكة تتضمن خطة تمهيدية  •

 :التحديات
 . إيجاد قيادة قادرة على تطوير مفهوم الشبكة وخلق تفهم وعالقات جيدة بين الشركاء •
بكات القائمة حتـى ال يحـدث       التأكد من أن الشبكة تضيف إلى الخطط االستراتيجية والش         •

 .ازدواج
 .تطوير رسالة ورؤية واستراتيجية مشتركة مع أهداف برامجية محددة للشبكة •
المساواة بـين األعضـاء ومختلـف مجموعـات         المشاركة و تأكيد على الديمقراطية و   ال •

فاعليـة  (  الـخ    ..األطراف المعنية وتوفير فرص لالشتراك في اتخاذ القرارات، واللجان        
 ).نظام الحكم

 .مدرب لتطوير وتنفيذ أنشطة الشبكةتعيين فريق عمل فني  •
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  : 
 

 .اإلجماع على رسالة ورؤية وأهداف الشبكة •

 .يها موضع التنفيذوضع هياآل الحكم الداخلي والتشغيل المتفق عل •

 .تأثيث مكتب الشبكة وتعيين موظفيه •

 .، اإلجراءات واألنظمةتوثيق أساليب العمل •

 . . . . )ات، بناء القدرتناول القضية( تطوير مناهج فنية  •

 .إعداد خطة بناء قدرات مشترآة •

 .الموافقة على خطة استراتيجية وخطة عمل حديثة •

 .وضع أنظمة للمتابعة والتقييم •

 .ة لتحسين األداءإعداد خط •

 .مواجهة التحديات المتوقعة عند بدء عمل الشبكة •
 . التغلب على الشك وعدم األمان الذي دائماً ما يصاحب القيام بعمل مشترك جديد •
أنه تسـهيل أو إعاقـة بنـاء         من ش  وهذا،  ريكة لها ثقافة ديمقراطية مختلفة    كل منظمة ش   •

، الً عن المنظمة التطوعية القائدة    ، ومن األفضل  أن يكون مقر مكتب الشبكة منفص         الشبكة
   .بكة هويتها الخاصةكون للشتوذلك ضماناً ألن 

 :متطلبات الدعم
 .وجود قيادة قادرة على تطوير مفهوم الشبكة وخلق تفهم وعالقات جيدة بين الشركاء •
 . للشبكة من جانب األعضاءءنتماال باوجود إحساس •
 .مساندة األطراف المعنية الرئيسية لتطوير الشبكة •
ورش عمـل لألطـراف     استشارات تطوير تنظيمي كلما دعت الحاجة لتصميم وتنظـيم           •

 . المعنية
 ).المتابعة والتقييم، إدارة المنح، االتصال( دعم فني مستمر في مجاالت عمل الشبكة •
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 التعريف بالمرحلة

، ومشاركة الموارد          يط والتنسيق وتنفيذ األنشطة معاً          التخط  في يستمر أعضاء الشبكة        •
  .والمعلومات والدروس المستفادة

 :ويشمل هذا ، لمراجعة اإلنجازاتللشبكةسنويا  يتم عقد اجتماع جمعية عمومية •
 .تحديد االتجاهات وتحديث الرسالة والرؤية واألهداف -
 ىفـة مـد   معر درجة الجـودة و    ىالتقييم لمعرفة التأثير عل   مراجعة بيانات المتابعة و    -

 .البيانات في تحسين عملية التخطيطالمعلومات واالستفادة من 
 .واستغالل البيانات في التحسين المستمرتقييم أداء الشبكة  -
 .مجموعات عملوظائف الشبكة من خالل لجان وج و في براماألعضاء إشراك -

  :أهداف المرحلة
  . في جميع نواحي وظائف الشبكة والكفاءةتعزيز الفاعلية -
 .مج والخدمات التي تقدمها الشبكةتوسيع وتحسين جودة البرا -
 .بذل جهود من أجل زيادة وتنويع قاعدة التمويل -
 .إجراءات ثابتة ومناسبةمن أن هناك أنظمة وباستمرار التأكد  -
 :   الرئيسيةاألنشطة
تم مراجعة وتنقيح وتأكيد رسالة ورؤية وأهداف الشبكة، كما يجب تحـديث خطـط العمـل                ت -

 .السنوية واالستراتيجية
 .ية مع إدراج رأي األطراف المعنةء مراجعات دورية ألداء الشبكإجرا -
 .اإلجراءات واألدوار الهياكل وفيإعادة النظر  -
 . وكيفية تنميتها تنمية الشبكةإمكانية ى مدىاالتفاق عل -
مناقشة األثر والنجاحات البرامجية مع الجهات المانحة واألعضاء واألطراف المعنية الرئيسية            -

 .األخرى
  .ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادةتوثيق  -
معالجة قضايا االستمرارية بخصوص االنتقال إلى وضع المنظمات غير الحكومية، والتأكد من             -

 . الخ..استمرار التمويل، وتنويع قاعدة التمويل
 . تنفيذ خطة العمل 

ـ              - ي بدء تنفيذ المبادرات وأنشطة بناء القدرات وخطة عالقات عامة كما هو موضح ف
 .خطة العمل
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 .خطط عمل سنوية محدثةوضع  •

 .والدروس المستفادةفضل الممارسات أ ذلك فيتوثيق الشبكة بما  •

 .خطط للعالقات العامة ولالستمراريةوضع  •

 .خطة استراتيجية حديثةوضع  •

 ..الخدمات واالستفادة منهاعلى جودة ووصول  أثر الشبكةتوثيق إثباتات  •

 .مراقبة أداء بناء الشبكة لمراقبة الجودة، وتنفيذ دراسات أولية -
 بشكل دوري لمتابعة التقدم، ومعالجـة المشـكالت، وتخطـيط           يلتقي مجلس األمناء   -

 .وتنسيق األنشطة، مراجعة المقترحات، واتخاذ القرارات كلما دعت الحاجة
ء الشبكة من خالل بحث عمل لمتابعة       تم إعادة تقييم أدا   تبحلول نهاية هذه المرحلة،     و -

 . تحسين أداء الشبكةتالتقدم، بهدف تحديد وتضمين استراتيجيا
 :التحديات
 . اتخاذ القرارفي خالل مشاركة حقيقية منظهور قيادات وطاقات جديدة  -
التحسين المستمر لجودة البرامج والخدمات التي       ثقافة التخطيط االستراتيجي و    تطوير -

 . الشبكةتقدمها
 تفـي بة الحتياجات منطقة عمـل الشـبكة و        على أن تبقى أنشطة الشبكة مناس      التأكيد -

 . أعضائهاباحتياجات
المحتملة لتنفيـذ    ةخارجيواإلغراءات ال ضغوط  طبيعة الشبكة وال   بين   توازن ال مراعاة -

 . ال تتفق مع قدراتها وإمكانياتهاإضافيةأنشطة 
 .مل مع المشكالتالتعا والروتينية في بكمال الشبكةتجنب الشعور  -
 . ور الوقتنمو الشبكة مع مر -

 :متطلبات الدعم
 .  المجال الذي تعمل به الشبكةفي فنيدعم تطوير مؤسسي و -
 .توثيق تقدم الشبكة -
 .بكاتالمستمر داخل الشتعليم تطوير وتبني آليات لل -
 . وتطويرهاستمراريةلالخطط مراجعة  -
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، ويجب اتخاذ قرارات بشأن الخطط      بعد تأسيس الشبكة وتنفيذ البرامج    مرحلة مستمرة   وهى  
إذا أرادت الشبكة أن تصبح منظمة غير حكوميـة مسـتقلة،           هذا   .طويلة المدى الستمرارية الشبكة   

 .ية المناسبة في الوقت المناسب لنقل القيادة والمسئولتاإلعداد ايجب أن تتم بعض و
ومن بين العوامل   . بوجه عام، يعتمد مستقبل الشبكة على قدرتها على االعتماد على نفسها          و
 أعضائها، مجتمـع الجهـات المانحـة، وزارة الصـحة           إلىالقيمة التي تضيفها الشبكة     : المؤثرة

ا واألطراف المعنية األخرى، نوعية العالقات بين األعضاء، قدرة الشبكة على زيادة وتنويع قاعدته            
المالية، درجة استجابة الشبكة لالحتياجات المتغيرة، االتجاهات واألولويات، مدى إبداع الشبكة في            

 .شراكات ذات فائدة مشتركةملية بناء القدرات وإقامة عالقات وتسيير ع
. ومع استمرار الشبكة في التطور، فإن األعضاء بحاجة إلى تعزيز الصفات الجيدة للتشبيك            

جودة وتأثيرها على البرامج والخدمات، وتنفيذ خطة عالقات عامة مناسبة، سوف           وبالتركيز على ال  
 .تزداد مقدرة الشبكة على جذب مصادر جديدة للتمويل وأعضاء جدد

ـ               و  اًال شك أن االستمرارية المالية، أمر طويل المدى وعمليـة مسـتمرة تتطلـب تخطيط
 وجذب جهات مانحـة عديـدة لتمويـل         . كل مرحلة من مراحل تطور الشبكة       في  فعاالً اًاستراتيجي

ل عن طريق مشروعات مدرة للدخل، وتخصيص رسوم علـى          أنشطة مختلفة وتنويع قاعدة التموي    
 .رسوم على العضويةالخدمات، و

 :أهداف هذه المرحلة
 .ضمان االستمرارية المالية -
 .توسيع دائرة عضوية الشبكة -
 .دعم الجودة الفنية والحفاظ عليها -
 .يد وتوسيع أنشطة الشبكة اعتماداً على ما يطرأ من احتياجاتاالستمرار في تجد -
 .التأكيد على استقرار الشبكة مع تعزيز النمو والتطوير المستمر -

 :األنشطة الرئيسية
إعادة النظر باستمرار في الرسالة والرؤية واألهداف االستراتيجية والخطط السنوية للشبكة            -

 . كلما دعت الحاجة اوتطوره
 . الشبكة على الجهات المانحة واألطراف المعنية واألعضاءعرض إنجازات -
 .دوام التركيز على تحسين جودة البرامج والخدمات مع استمرار النمو المتناسق للبرامج -
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طة الشبكة، ومراجعة الغرض    استمرار إشراك األعضاء في التخطيط والمتابعة الدورية ألنش        -
 .حتياجات القائمة والطارئةتعديل األنشطة البرامجية كي تواكب االمنها و

 .الحفاظ على الحماس وتقبل تحمل المخاطر ومواكبة االحتياجات -
 .نشر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الخاصة بالشبكةتوثيق و -
 . تنمية القيادة ياالستمرار في تبن -
 . المستفيدين-استمرار التركيز على األطراف المعنية األساسية للشبكة -
 . ية عن طريق زيادة وتنويع قاعدة التمويلجهود االستمرار -
 ).تسجيل الشبكة بشكل رسمي(التحول إلى وضع منظمة غير حكومية  -

 :التحديات
 .الحفاظ على الدافع الستمرار الشبكة -
 .الحفاظ على المرونة والقدرة على االستجابة للمتطلبات واالتجاهات واألولويات المتغيرة -
 .تجنب البيروقراطية -
 .مرارية الماليةتأمين االست -

 :متطلبات الدعم
 .الدعم الفني والتدريب -
 .التوثيق ونشر خبرات الشبكة والدروس المستفادة -
 

  : 
 

 .زيادة االستمرارية عن طريق تنويع قاعدة التمويل •

 .توثيق ونشر أداء الشبكة •

 .خطط عمل سنوية حديثة •

 .خطة استراتيجية حديثة •
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 تمرين حول التشبيك
 : إليهايللشبكة التي تنتمو/ لتحالفلصف الهدف العام  .١

 . الصغيرة والمتوسطةت تهيئة المناخ المناسب لنمو وازدهار المشروعا- :مثال
 .ستوى الثقافي واالجتماعي للمرأة في المجتمع رفع الم-       

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 ):قضية الدعوة(التحالف/اختيار القضية محور اهتمام الشبكة .٢
 . تفعيل آليات قانون االستثمار-   :مثال

 . زيادة نسبة التحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة-    
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 التحالف؟/ذكر كل الجماعات المشتركة في الشبكةا .٣

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

كة من السياسيين والمفكرين  من الذي يمكن أن يساعدكم في تحقيق أهداف الشب         .٤
 ؟)محليا، إقليميا، قوميا(وصناع القرار 

 تليفون العنوان الوظيفة االسم رقم
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 ما هي  الهيئات والجمعيات التي تربطكم بها بالفعل صالت مباشرة ومستمرة ؟ .٥
_______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

الهيئات المعارضة التي يمكن أن تقف في وجه قضية /الجماعات/من هم األفراد .٦
 وأهداف الشبكة؟ ولماذا؟

_______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 من هم أكبر المؤيدين نفوذا وقوة؟ .٧

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
ذكر كافة األجهزة اإلعالمية والعاملين بها التي لديكم عالقات معهم ويمكنكم االستعانة بهم ا .٨

 ؟)إلخ..تليفزيونمجالت، إذاعة، /صحف(الدعوة/لتحقيق أهداف الشبكة
 ____________________________________________________:مجالت/صحف
 __________________________________________________________:إذاعة

 ________________________________________________________:تليفزيون
 __________________________________________________________:أخرى

 )يفضل ذكر اسم المسئول اإلعالمي في كل من األجهزة السابقة(
الجمهـور  ( بالنسبة ألهداف وقضية الشـبكة     ونمن هم أصحاب القرار المحوري     .٩

 ):المستهدف األولي
موقفه من القضية وكيف يمكن  الوظيفة االسمرقم

 ؟هالوصول إلي
ما المطلوب منه وكيف 

  معه؟ليمكن التعام
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من هم األشخاص الذين لديهم القدرة على التأثير على أصحاب القرار المحـوريين             . ١٠
 ):الجمهور المستهدف الثانوي(بالنسبة ألهداف وقضية الشبكة

موقفه من القضية وكيف  الوظيفة االسم رقم
 ؟هيمكن الوصول إلي

كيف يمكنه التأثير على 
 صناع القرار؟
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 )تحليل سوات( دراسة بيئة عمل الشبكة
 نقاط القوة

ذكر كافة نقاط القوة التي تتمتع بهـا الشـبكة          ا
ويمكن أن تسهم في تحقيق أهدافها بما في ذلك         

 األفراد والهيئات المؤيدة؟

 نقاط الضعف
 أن تحول دون    ذكر كافة نقاط الضعف التي يمكن     ا

تحقيق الشبكة ألهدافها بمـا فـي ذلـك األفـراد           
والهيئات المعارضة وكيف يمكن التعامل مع كـل        

 منها ؟
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفرص
 أمام الشبكة ويمكن ةذكر كل الفرص المتاحا

 االستفادة منها لتعزيز قدراتها لتحقيق األهداف؟
 

 هديداتالت/المخاطر
التهديدات التي قد تحـول دون      /ذكر كل المخاطر  ا

تحقيق الشبكة ألهدافها وكيف يمكن مواجهة كـل        
  بعضها إلى فرص، إن أمكن؟لمنها وتحوي
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