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زمن الحرب فً المنظمات الغٍر حكىمٍة التعلم والتذرٌة والتخطٍط على اداء اثر 
 

- تاتنة–الحاج لخضر الحقىق تجامعة  كلٍة / قسىري فهٍمة . د

 
 
 
 
 لخصم
 (ريتشارد انجرام) ىو مبدأ اكثر قبوال ىف الوقت احلاضر" االدارة الناجحة تحدد فاعلية المنظمة "  أصبح ادلبدأ القائل بأن  
اللجنة الدولية للصليب مثل كومية على اختالف اوجو نشاطها خاصة ادلتدخلة ألغراض انسانية زمن احلرب احلغًن  ادلنظمات ف

تتبىن مجلة من األساليب االدارية ادلتنوعة لتساعدىا على تسهيل وتنظيم  اداء إىل .... ومنظمة العفو الدولية األمحر واذلالل األمحر 
جة لقسوة ومرارة اثار نيت دلواجهة سلتلف التحديات اليت تواجهها خاصة زمن النزاعات ادلسلحة ، ،نظمات الدولية غًن احلكوميةامل

ذلك ان من القواعد االنسانية ، أي ادلدنٌن  ادلصابٌن واجلرحى وغًنىا من وادلسادلٌنوالشيوخ الصراع احلريب على فئة النساء واالطفال 
خراج ىذه الفئات بقدر ادلستطاع من اآلثار إتتضمن اجلانب االنساين يف زمن احلرب وهتدف ادلنظمات غًن احلكومية بوضع قواعد 

 .  ادلباشرة من الويالت وادلعاناة 
ويرتكز فيها التعلم على تطوير التخطيط و التعلم ، التدريبكومية على اساليب اساسية وىي احلغًن وتنتظم إدارة ادلنظمات     
تدخل ألغراض انسانية كمنظمة لدلمارسات والسياسات واإلجراءات وأنظمة العمل لتحسٌن قدرهتا لتحقيق اىدافها خاصة ا

وال يقل ، دلساعد على انقاذ ادلصابٌن واجلرحي  ىافريق عملالصليب االمحر واذلالل األمحر نظرا لطبيعتها االنسانية وما يشكلو 
 .قيق اىداف ادلنظمة الغًن حكوميةذلك أهنا تساعد كسب ادلهارات ألداء االعمال ادلطلوبة وتحالتخطيط والتدريب يف درجة االمهية 

خاصة يف عنصر ويقف يف مواجهة حتقيق االدارة ادلثلى يف ادلنظمات الغًن حكومية عدة معوقات حالت دون حتقيق اىدافها    
يط تعد اهم العمليات التي تقوم بها المنظمات والتي تحدد  ان عملية التخط:" هنت وازبورن  وىذا ما اكدهوالتخطيط  التعليم

  "أدائها إلى حد كبير كما انها اكثر العمليات التي تظهر فيها المعوقات االدارية 
كومية خاصة زمن احلرب اين تظهر فاعليتها ندرس ادلوضوع من خالل االجابة احلغًن وعليو نظرا ألمهية اساليب ادارة ادلنظمات     

: على االشكالية التالية 
ثر التعلم والتخطيط والتدريب على عمل وأداء المنظمات الغير حكومية في زمن النزاعات المسلحة ؟ ؤإلى أي مدى ي    
 
 :جابة على ىذه االشكالية اخرتنا اخلطة التالية للدراسةلإل     

                                                
 .05، ص2 20، مذكرة ماجستًن يف احلقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،  حماية المدنين في النزاعات الدولية المسلحةبوبكر سلتار ،   - 
وسلطنة عمان وكيفية ايجاد دراسة مقارنة لمعوقات ادارة منظمات الخدمات االنسانية في دولة االمارات العربية رياض أمٌن محزاوي و رلدي زلمد مصطفى عبد ربو، - 2

 .44ص  2 20، جامعة االمارات العربية وجامعة السلطان قابوس ،  الحلول لها
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سلتلف ادلستويات خاصة يف ظل التحوالت األمنية ونة األخًنة على مات غًن احلكومية تطورا ىاما يف اآلظلقد عرف عمل ادلن    
عمال التطوعية يف القضايا ادلعاصرة اليت ركزت ادلنظمات الغًن احلكومية عليها وطورت يف دلرتبطة باألا ،اخلطًنة اليت تعرفها دول العامل

اكدت مع تصاعد تأكيدات ان االدارة ، خاصة بعد ان دارهتا تبعا للمرونة اليت دتتاز ىذا النوع من ادلنظمات الدوليةإاجهزهتا و
الحرتام  القانون الدويل االنساين ومساندة  7 وىذا ما اكدتو الوثيقة  ،ادلنظمات غًن احلكومية اساسية يف زمن النزاعات ادلسلحة

 993 سبتمرب  8 إىل  3 العمل االنساين يف ادلنازعات ادلسلحة قرار اختذ دون تصويت من قبل ادلؤدتر الربدلاين الدويل التسعون 
أن التنسيق وتدبًن العمل وخطط العمل بٌن سلتلف العاملٌن يف رلال ادلساعدة االنسانية الدولية مل يسمحا بعد :... كانبًنا اسراليا 

 .  ..."مهية الضرورينبتلبية االحتياجات اذلائلة ادلرتتبة على النزاعات ادلسلحة بالسرعة واأل
اليت تستدعي التدخل ألغراض انسانية زمن لقضايا الالزمة من اجل ادارة جدية ل راتيف القد تطويركان من الضروري وعليو      

ثرىا السليب على تدىور الوضع االنساين للمدنٌن والجئٌن شلا اظهر امهية االدارة يف أاحلروب اليت تشهدىا سلتلف دول العامل و
 .ادلنظمات الغًن حكومية يف زمن احلروب 

 .منظمات غير الحكومية التعريف ادارة  -4
وىي تنشط اذليكل االداري عن باقي ادلنظمات االخرى يف سلتلف القطاعات ان ادلنظمات الغًن حكومية ال ختتلف من حيث     

 ،احلقوق التعليمية ،احلقوق السياسية ،احلقوق الثقافية ،الصحة والضمان االجتماعى، لرفاىية االجتماعيةا :يف اجملاالت التالية 
توليد  ،تنمية موارد بشرية ،البنية االساسية ،حقوق االنسان ،احلقوق االقتصادية، احلقوق ادلدنية، احلقوق البيئية، احلقوق الدينية

 .   2وغًنىا...........علمية  ،مساعدات فنية تشغيلية ،تقدمي الدعم ادلاىل ،نقل تكنولوجيا ي،دخل
ساليب االدارية وتتنوع ادارات ادلنظمات باالعتماد على منظمة من حيث الوظائف واأل وذلا نفس الطابع الذايت الذي دتتاز بو أي 

نسيق وتعترب االدارة  من اقدم االنشطة االنسانية تربز من خالل تقدمي اجلهود والت، مكانياهتا وغًنىاإحجم وطبيعة عمل ادلنظمة و
 .ىداف اجلماعة ببٌن االفراد من اجل حتقيق أ

ذلك النشاط ادلوجو ضلو التعاون ادلستمر والتنسيق الفعال بٌن اجلهود البشرية ادلختلف العاملة من :" باهنا يو تعرف االدارة لوع     
 . 3اجل حتقيق ىدف معٌن بدرجة عالية من الكفاءة

 .4"التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة  :"هنا أوتعرف ايضا ب   
ختاذ القرارات الصحيحة و ادلستمرة، ادلراقبة والتحكم مبصادر ادلؤسسات للوصول إىل اىي عملية التخطيط و:" هنا أوتعرف ايضا ب   

وذلك من خالل توظيف وتطوير والسيطرة على ادلصادر البشرية وادلالية وادلواد اخلام وادلصادر الفكرية  ، األىداف ادلرجوة للمؤسسة
  .5"وادلعنوية

                                                
 . 44، 2004، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ،  موسوعة القانون الدولي االنسانيوائل انور بندق ،   - 
 :بوابة التمويل االصغر :، منشور بادلوقع االلكرتوين  0 20، جامعة القاىرة ،  نحو ادارة اضل للمنظمات غير الحكوميةماجد عبد الفتاح ،   -2

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604  4 07/20/ 0زيارة ادلوقع بتاريخ 
 .4 ، ص ، ط 2005، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، الرياض،  ادارة عمليات االزمات االمنيةسعد بن علي الشهراين ،   -3
 .59 ، ص2 20/  20مذكرة ماجستًن يف العلوم السياسية ، جامع احلاج خلضر ، باتنة  ادارة المنظمات الغير حكومية لقضايا حقوق االنسان،مرايسي ،  ءامسا  -4
 .4 07/20/ 0زيارة يوم  /http://www.sef.ps/forums/multka155622: مقال االدارة العامة الشاملة ، منشور مبوقع ادللتقى الرتبوي     -5

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604
http://www.sef.ps/forums/multka155622/
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نشاط موجه لعملية اتخاذ القرارات الصحيحة من خالل التعاون بين االفراد من خالل وعليو ديكن ان نعرف االدارة باهنا     
 .  اساليب التخطيط والتنظيم وتنسيق الجهود لتحقيق االهداف المرجوة

و تقوم  ،ا عالقة بإدارة ادلنظمات اخلاصةتتعلق اإلدارة العامة بالسياسات احلكومية و تطبيق ىذه السياسات، ولكن ليس لوو      
اإلدارة العامة أيضاً بتنظيم وتوجيو األفراد داخل ادلنظمات لتحقيق أىداف معينة شلا يعين أن اإلدارة العامة تتعلق بتقدمي خدمات 

 .وحتقيق أىداف مجيع أفراد اجملتمع وليس لفئة معينة من اجملتمع
. اإلدارة اخلاصة أو إدارة األعمال واليت يغُلب عليها حتقيق أىداف ومصاحل شرحية معينة من اجملتمعوختتلف اإلدارة العامة عن     
ىي تنفيذ االعمال والسياسات ادلوضوعة بواسطة االفراد الذين يعملون يف تعاون مستمر يف حدود ادلؤسسة :  االدارة العامة -أ 

 .االىداف ادلوضوعة من طرف السلطة السياسية واالدارية يف الدولة  الواحدة واجلهاز احلكومي العام للتوصل إىل ىدف أو
ادلوارد من ادلواد اخلام العنصر البشري لتحقيق اىداف معينة من  عملية استخراجىي : ادارة االعمالاالدارة الخاصة أو   -ب

 .خالل التنظيم والتوجيو وتنسيق وتقييم االشخاص ذلذه االىداف 
 .وعليو يندرج عمل ادلنظمات الغًن حكومية يف اطار ادارة االعمال أي ادارة خاصة   

    :اإلدارةهداف أ -5
 :قيق اىداف اساسية وىي لتحاالدارة  تسعى  

 .تنمية القدارات والكفاءات البشرية من اجل حتقيق اىداف ادلشروع -
 .اكرب انتاج شلكن وبأقل تكاليف شلكنة استخدام عوامل االنتاج وتنسيقها بافضل الطرق حبيث تؤدي إىل  -
 . االرتقاء بالقدرات ادلعيشية لالفراد العاملٌن يف ادلشروع وحتقيق الرفاىية  -
 مقومات االدارة أو وظائفها -6
 :يف سبيل حتقيق اىدافها االنسانية على وظائف تساعدىا وتسهل ادائها وىي تقوم ادلنظمات غًن احلكومية     
وىي االسرتاتيجية اليت تضعها ادلنظمة من خالل وضع خطط مستقبلية لتحديد ادلهام واستخدام ادلوارد : التخطيط  - أ

وتعتمد التخطيط على حتديد االحتياجات وحتديد االمكانيات ادلتاحة ادلادية او البشرية ادلطلوبة يف حتقيق االىداف 
 .2الحتياجات احملددة بادلوارد ادلتاحة واخًنا حتديد ادلشروعات ادلالئمة اليت مبوجبها ديكن اشباع ا

وىي الوظيفة اليت تعكس كيف كيفية حتول ادلنظمة حتقيق اىدافها وتتضمن حتديد ادلهام وجتميعها يف ادارات  :التنظيم  - ب
واقسام وتوزيع ادلوارد ذلا واقد اخذت بعض ادلنظمات حديثا التخلي عن اذليكل التنظيمي التقليدي واستبدالو هبيكل 

مرتابط او مرن وباعطاء ادلرؤوسٌن حرية اكرب يف اختيار برامج عملهم وتنظيم انفسهم يف اصلاز اذلدف او اعادة غًن 
   .3تتمتع حبرية أكرب يف مسؤولياهتا جتاه ادارة نفسهاالتنظيم على اساس فرق العمل اليت 

                                                
 .60أمساء مرايسي ، مرجع سابق، ص  - 

 .3 ص ، مرجع سابق رياض أمٌن محزاوي و رلدي زلمد مصطفى عبد ربو،  -2
 . 6امساء مرايسي ، مرجع سابق ، ص   -3
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ديتلكو من قدرات ومهاراتن ومواىب ىي قدرة الشخص على التأثًن على اآلخرين واقناعهم من خالل ما : القيادة  - ت
 .خاصة تتيح لو ذلك بغرض حتقيق اىداف تفضيلية متفق عليها

من خالل متابعة ادلنظمة وسًنىا يف الطريق الصحيح لتحقيق اىدافها والتدخل باالجراءات التصحيحة : الرقابة  - ث
لٌن والثقة هبم لرقابة انفسهم واختاذ الضرورية من طرف ادلدير وان كانت االجتاىات احلديثة تسعى ايل دتكٌن العام

 . االجراءات التصحيحة وقت الضرورة لتخفيف العبء على ادلدير لقيام مبهام الرقابة
 . ادارة المنظمات غير الحكوميةساليب ا: ثانيا   
ظهرت يف منتصف الثمانينات  من طرف اجمللس الدويل للوكاالت التطوعية يف حنيف  ادارة ادلنظمات غًن احلكوميةمفهوم إن      

واتسع نطاق االىتمام هبذا ادلوضوع لدى  ،غًن احلكوميةمفهوم ادارة ادلنظمات  ولواصدر نشرية كانت اساس لبداية نقاش ح
 THE GLOBAL CITIZEN ومنظمات ادلواطنة العادلية  CIVIL SOCIETY االوساط اجملتمع ادلدين

ORGANIZATION    ،وحتتاج ادلنظمات غًن احلكومية االدارة يف واالرتبطت ىذه االمهية اساسا بالتدريب والتعليم
 : ثالث رلاالت اساسية

 .يف رلال البناء اذليكلي الداخلي والعمليات  -
يتم الرتكيز يف ىذا اجملال على النشاطات اليت تقوم هبا ادلنظمة السيما ذات الطابع التنموي واليت تكون على شكل مشاريع  -

 وبرامج أو محالت أو خدمات 
 .2سسة العالقة مع الفواعل االخرىمؤ -
وعليو ندرس اساليب ادارة ادلنظمات غًن احلكومية نظرا ألمهيتها يف رلال التدخل االنساين ألن صلاح ادلنظمة يف القيام مبهامها      

 .خطيط والتدريب وىي التعليم والتاالنسانية يرتكز على مدى حتكمها يف اساليب ادارة ىذه ادلنظمات الغًن حكومية 
 .كومية التعلم في ادارة المنظمات غير الح -4
ان العامل الذي لعب دورا مهما يف جعل ادلنظمات الغًن حكومية حتتل ادلكانة متميزة يف الوقت احلاضر يتمثل يف التطور الكبًن     

خاصة يف رلال التدخل االنساين زمن احلرب 3 يف سلتلف اجملاالتىذه ادلنظمات فقد اصبحت دتارس نشاطها الذي حتقق يف نشاط 
 .وذالك باالعتماد على اساليب التعليم 

 .طبيعة التعلم في المنظمات غير الحكومية  - أ
م وقمهة والقيم والسلوك الذي يالتعلم ىو اجياد رلموعة معقدة من ادلمارسات واالنظمة والعالقات اليت ترتبط برؤية ادلنظمة وامل    

 :فعاال بالنسبة للمنظمات غًن احلكومية إذا توفر على  عليو ويكون التعلم
 .استخدام طرق اكثر فاعلية  -
 .اعداد ادلشاريع ومتطلبات التعلم  -
     .ب وادلخاطرة واالبداع والقدرة على بناء اخلربات االزمة ارمن خالل التجللمساعدة  ةابتكار الربامج ادلالئم -

                                                
1- Helmut Anheier.Marlies.Glasuis and Mary.Kaldor.Global Civil Society.Oxford university press. Oxford.2001 p22. 

 .64امساء مراسي ، مرجع سابق، ص   -2
 .05 ص  3 20، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر، في حماية حقوق االنساندور المنظمات غير الحكومية زلمد جاسم زلمد احلماوي ،   -3
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 :وىم  يةالمعنيين بالتعلم في المنظمات الغير حكوم - ب
من خالل ادلشاركة يف العملية التعليمية والتفويض الفعال والتعاون على مستويات سلتلفة وىي ادلستوى الداخلي ومع :  الموظفين

 .احلكومات وادلنظمات غًن احلكومية
من خالل الرتكيز على عامل اخلربة وطرق التكامل مع اجملاالت االخرى وكيفية حتسٌن تأثًنات :  المختصين التقنيين الفنيين

 .التكلفة 
 .وحتديد عوامل اجياد وتبين ادلشاريع اجليدة مع مراعاة شروط التمويل :المدراء المسيرون 

 .مع ادلتربعٌن الرمسيٌن الرتكيز على ادلبادئ والرؤى اليت تستخدم يف ادلوفاوضات  :مستوى جمع التبرعات 
من خالل حتديد كيف حتسب اخليارات واالسرتاتيجيات السياسية عمليا ، كيفية تصنع عالقات خارجية أكثر فاعلية  :القادة 
 .مل البيئية اليت كان ذلا تأثًنات غًن متوقعة اوديارس التأثًن األفضل وماىي الع وكيف
 .تيجية والتأثًن وحتسٌن وضع ومصداقية ادلنظمة اوذلك بتحديد درجة رضا اصحاب احلصص واالتساق بٌن ادلهام واالسرت :المدراء

على العنصر البشري يتوفر درجات معينة من ادلعارف وادلدركات بشكل يضمن فعالية يف ادائو وتكون وترتكز عملية التعلم      
 :من أعضائها والرتكيز على عنصرين  ة ذلك ألن العملية التعليمية تبدأالتعليميادلنظمة ذلا قدرة على تطوير معارفها 

الذين جيب ان تتوافر فيهم قدرات أبرزىا ارادة التغيًن والقيادة واحلافز ، اختاذ : قدرات ادلوظفٌن وادلدراء يف ادلنظمات  - أ
 . القرار ، أدارة االداء، التدريب والتطوير واالتصال

تستوجب عملية التعليمة ألعضاء ادلنظمة غًن احلكومية حتديد عناصر : التعلم لقدرات اعضاء ادلنظمةتطوير عملية  - ب
انفسهم ، حتديد الرؤى عضاء وخلق بيئة تنظيمية تشجع اعضائها لتطوير ة لألاساسية وىي حتسٌن القدرات الشخصي

 اطار فريق التعلم الذي يساعد على حتويل ارات اليت ينتمون أليها يفلكل االعضاء وحتديد ادلبادئ وادلوادلشرتكة 
شرتكة وادلعتقدات الثابتة ادلهارات والتفكًن اجلماعي بٌن اعضاء ادلنظمة ، وبناء انظمة تفكًن قائمة على اساس اللغة امل

 .بٌن اعضاء الفريق 
قنيات احلفظ للمبادئ يف الذاكرة وتالل استخدام تقنيات ادلعلومات ويزيد وعي اعضاء ادلنظمة من خالل عملية التعليمية من خ   

، وكذا االطالع على اخلربات والتجارب وتكوين نظام معلومايت حيدد تقنيات التوثيق وقواعد وترسيخ القيم السلوكات االجيابية 
 .البيانات اليت تعد مرجعا لالعضاء ادلوظفٌن اجلدد 

 ىو اداة مساعدة يف العملية التعليمة فهي دتكن ادلنظمات غًن احلكومية يف زيادة قدرهتا التعلمية بشكل  2ويكون عنصر التقييم     
، والذي يعد مهم جدا شجع على االنفتاح على بعضهم وال يفرق بينهم على اساس  3ا ما يتم التقييم وفق االستبيانفعال وغالب

 .منصبهم وصالحياهتم فالكل يف مكانة ادلشاركة

                                                
1- Britton Bruce . The learning NGO.UK.intrac.july1998.p30. 

،  تقرير دليل المنظمات غير الحكوميةافيليس ، –ىيالري ايبدر : انظر  .ادلراجعة والتقييم النظامي لفوائد ونوعية الربنامج او النتشاط او ادلنظمة ككل : والتقييم ىو   -2
 .0 ص دون سنة طبع ،  –مكتب برامج االعالم اخلارجي  –وزارة اخلارجية األمريكية 

عضاء للعمل عبارة عن استمارة تظم اسئلة توزع على اعضاء ادلنظمة او فئات اخرى يتم تعيينها الغراض حبثية وتشمل اقرتاحات لتحسٌن األداء ونظرة اال :ىو  االستبيان - 3
. 79سابق، ص  امساء مراسي ، مرجع: للتفصيل أنظر .وغًنىا من االسئلة اليت تتحول إىل بيانات واحصائيات كمية تساىم يف معرةف مستوى ادلنظمة 
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 : يقات العملية التعليمية في المنظمات غير الحكومية مع - ج
 :العملية التعلمية يف ادلنظمات غًن احلكومية العديد من ادلعيقات امهها  قيعي   
 .غياب فضاء التواصل والوقت الكايف  -
 .ادلركزية اليت تعطل عملية التعلم يف ادلنظمة  -
 .اختياري وثانوي غياب الثقافة التنظيمية اليت تعترب التعلم اسلوب  -
 :في المنظمات غير الحكوميةالتدريب  -5
ادلطلوبة منهم لتمكينهم من أدار األعمال  زمةالىو عملية منظمة مستمرة هتدف إىل رفع كفاءة األفراد وتزويدىم بادلهارات ال     

التغًنات يف مستويات ونظم على اكتساب اعضاء مهارات ومعارف وتعلم أدوات جديدة فضال عن أن يعمل التدريب  ، بنجاح 
   .اجلودة تتطلب تدريبا مستمرا 

 اهمية التدريب  - أ
تنشيط دور اعضاء ادلنظمات غًن احلكومية وحتسٌن اداء االدارة وتظهر امهية التدريب يف ادلنظمات غًن احلكومية من خالل    

ويكون التدريب يف ادلنظمات الغًن احلكومية الناشطة يف  ،وفريق العمل بشكل يتوافق مع نوع وحجم النشاط الذي دتارسو ادلنظمة
 :تدخل االنساين زمن احلرب من خالللرلال ا
تنظيم ورشات حقوق االنسان ودورات تدريبية للمجموعات ادلختلفة تشمل موظفي اخلدمات االجتماعية وادلسؤولٌن ،  -

وختصيص دورات تعليمية وندوات علمية واعداد ادلدربٌن والناشطٌن ادلختصٌن واشراكهم يف التوعية وتوضيح ادلفاىيم 
 . 2وادلصطلحات احلقوقية 

وق االنسان ضمن ادلناىج التعليمية للمراحل ادلدرسية ادلختلفة حيث اصبحت ادلنظمات غًن مفردات حقالعمل على ادخال  -
احلكومية من خالل ادلدربٌن تسهم يف تأصيل عمل ادلؤسسات التعليمية والرتبوية لتمكينها من اصلاز مشروع ادماج مادة حقوق 

 .االنسان ضمن ادلناىج التعليمية
والبصرية لتعليم حقوق االنسان دلا تتميز بو ىذه الوسائل من سرعة االنتشار بالرتكز على استخدام وسائل االعالم السمعية  -

 .3الصحف وافامة ادلؤدترات وغًنىاالكتب ادلصورة وااللعاب و
 ة يمكونات العملية التدريب - ب

 :التدريبية على مكونات سلتلفة تتمثل يف وتنطوي العملية    
 .القواعد والنظريات والقوانٌن اليت تسًن ادلنظمةيتجلى يف سلتلف : ادلكون ادلعريف 
 .اكتساب وتنمية وتطوير الكيفيات األدائية للقدرات ادلتاحة اليت تعزز تنمية مهارات ادلوظفٌن وقدراهتم: ادلكون ادلهاري 
تغيًنىا مبا حيقق أىداف التغيًن توفًن اخلربات ادلباشرة اليت تعمل على امتصاص االفكار وادلعتقدات او تعديلها أو : ادلكون االجتاىي 

 .  السلوكية اليت سعت إليها العملية التدريبية
                                                

 .04، ص  2008،   0العدد  2 ، رللة االزىر رللد  مشاكل التدريب االداري في المؤسسات غير الحكومية العاملة في قطاع غزةثابت وائل زلمد ،   - 
 .0  زلمد جاسم زلمد احلماوي ، مرجع سابق، ص  -2
 .83امساء مرايسي ، مرجع سابق، ص   -3
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 :التخطيط في ادارة المنظمات غير الحكومية  -6
ان صلاح العمل يف ادلنظمات غًن احلكومية وضمان دديومتها يكون من خالل عملية التخطيط اليت دتثل طريق جيب ان تسلكو       

ألهنا العملية اليت توجو النشاطات اليومية اليت تقوم هبا ادلنظمة : ، ويعرف التخطيط بأنو ادلنظمة من اجل حتقيق اىدافها ادلنشودة 
رات وتسمح بتنسيق ادلعلومات والنشاطات كما تتيح عملية التخطيط االنتقال باالفكار من اطارىا النظري تساعد على اختاذ القرا

فهو ترمجة  ولكن التخطيط االكثر استخداما يف ادلنظمات غًن احلكومية ىو التخطيط االسرتاتيجي إىل االطار العملي التطبيقي 
 . 2ع معايًن ذلااىداف ومهام ديكن اصلازىا ووض رسالة ادلنظمة إىل

ىو خطة عمل شاملة طويلة ادلدى حتدد أسلوب تنفيذ أنشطة ادلنظمة لتحقيق ىدف طويل اآلجل  التخطيط اإلستراتيجيو    
جل باستخدام موارد مادية وبشرية متباينة يف بيئة متغًنة ، وىو عملية التنبؤ بادلتغًنات ادلستقبلية اليت تؤثر على أداء ادلنظمة يف األ

ل ، مع االىتمام بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة لالستفادة من نقاط القوى والتصدي لنقاط الضعف ، ودراسة الطوي
 .3الفرص ادلتاحة والتهديدات القائمة واالعتماد على األساليب العلمية يف اختاذ القرار

للوصول إىل اىدافها تبيان ما الذي جيب اصلازه وتوضيح اخلطوات اليت جيب اتباعها : لتخطيط إىل عناصر اساسية ىي اج اوحيت     
وكذا ختصيص ادلوارد اليت حتتاجها ويعترب الوقت ضروري جدا يف عملية التخطيط من بدايتو إىل هنايتو خاصة لتدارك ادلستجدات اليت 

 .تطرأ على االدارة ككل 
ان التخطيط يعترب حافزا من اجل التفكًن ادلبدع واستخدام الصحيح دلوارد ادلنظمة وحتديد ادلسؤوليات وادلهام وتنسيق ذالك    

العمل واجلهود وتسهيل مهمة مراقبة وتقييم نشاطات ادلنظمة وخيلق الوعي واالدراك للتغلب على العقبات اليت تواجو 
 .وغًنىا....ادلنظمة

عبارة عن الطريق الذي يرسم مسبقا ليسلكو ادلسؤولٌن عند اختاذ القرارت وتنفيذىا للعمل هبا من :" بانو وعليو نعرف التخطيط    
 .اجل حتقيق اىداف ادلنظمة

 خطوات التخطيط  - أ
 : تعتمد التخطيط خطوات اساسية اختلف بشأهنا الباحثٌن غًن انو ديكن امجاذلا فيما يلي    

 .ألن ادلنظمة تضع خطط مستقبلية وذلذا جتهز ردود فعلها مع ما تتوقعو مستقبال : التنبؤ  -
 .وىي وظائف ادلنظمة واىدافها : تحديد الوظائف الرئيسية  -
بتحديد نقاط قوة وضعف كل بديل وبعدىا وضع السياسات ادلالئمة اليت حتكم سًن : وضع البدائل وتقييم البدائل المتاحة  -

 .ف ادلشروعالعلم جتاه حتقيق ىذ
من خالل اخلطط التفصيلية احملددة يف شكل براشلج وقواع واجراءات بشكل منظم يتيح الفرصة : وضع الخطط الفرعية -

 .باالنتقال من نقطة إىل اخرى بكل سهولة لتفادي تعطيل عمل ادلنظمة 

                                                                                                                                                                          
 .83سابق،ص امساء مرايسي ، مرجع   - 
 .30ماجد عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص   -2
 .4 3/07/20 زيارة بتاريخ  http://www.arado.org.eg: ، منشور مبوقع ادلنظمة العربية للتنمية االدارية  مقال الخطيط االسترتيجي  -3

http://www.arado.org.eg/
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من خالل اخلطط التفصيلية يتم ترمجتها يف اطار ارقام حتديد االيرادات والنفقات يف  : اعداد الموازنة التفصيلية التخطيطية  -
 .مجيع النواحي من اجل حتقيق مهام كل مسؤول 

وذالك بوضع تقرير يشمل ابرز معامل اخلطة وامساء االشخاص ادلنفذين وادلساعدين وبرامج واالجراءات اليت : اعداد التقرير  -
 .الوقت ادلطلوب الصلازىاستتبع يف تنفيذ اخلطة و

وبعد اعداد التقرير البد من متابعة تنفيذ ىذا التقرير وادخال التعديالت الضرورية الالزمة على : المتابعة الدورية لتنفيذ الخطة -
 . اخلطة 
 :االستراتيجي مراحل التخطيط  - ب

 :على اساس ان التخطيط االسرتاتيجي ىو اساسي يف ادلنظمة غًن احلكومية فهو يعتمد على مراحل اساسية وىي    
 .من خالل حتديد الوقت الكاف للعملية وادلوارد الالزمة ذلا والفئات ادلستهدفة :  مرحلة االستعداد للتخطيط -
لبيئة إىل بيئة خارجية وىي تضم الوضع االقتصادي واالجتماعي وىنا تنقسم ا:  مرحلة تحليل البيئة التي تعمل فيه المنظمة -

والثقافية اليت تؤثر على اخلطة االسرتاتيجية ، أما البيئة والسياس ودرجة القيود القانونية ادلفروضة عليها واخللفيات السياسية 
كتسبها اعضاؤىا وكيفية تعاملهم مع الداخلية فهي من خالل البنية الداخلية للمنظمة ونوعية ادائها واىم اخلربات اليت ا

 .ادلعلومات وادلعطيات ومصادرىا وكيفية االستفادة منها ووضع خطة اسرتاتيجية ادلؤثرة على الوضع واليت حتقق االىداف ادلرجوة
 .وىي ختتلف من منظمة ألخرى حسب نشاط ادلنظمة ورلال عمل : مرحلة تحديد االهداف االستراتجية -
 حيث يتم فحص احلاجات ادلالية للمنظمة ووضع ميزانية يف اطارالتمويلية وخاصة القدرة  والقدرة التنظيمية الحاجاتابراز  -

 . 2ة وأجهزة واخلدمات وادلوظفٌن خلتلف العمليات من خالل اخلطةية كايفنخطة اسرتاتيجية ويتم ختصيص ميزا
خطط ادلشروع، خطط مجع : تتطلب االستدامة أنظمة للتخطيط جيب تنفيذ التخطيط ادلنتظم على مستويات متعددةوعليو     

ل يف عمالأنظمة التخطيط من تنظيم  دتكناليت . التربعات، اخلطط التنظيمية العامة، خطط قصًنة األمد، وخطط طويلة األمد
. 3، واالستجابة لالحتياجات، وتوقع التحدياتادلنظمة 
  عوائق التخطيط –ج 
 :ان اكثر ما يعيق عملية التخطيط يف ادلنظمات غًن احلكومية ذات البعد االنساين يف زمن احلرب ىو   
 .التأثًن السليب لضعف التمويل وعجز االعتمادات ادلالية للتخطيط  -
 .قصور يف التخطيط لعمليات التمويل  -
 .سلبا على عمل ادلنظمات  وجود تعقيدات يف نظم الرقابة احلكومية مبا تؤثر -

                                                
 .72امساء مرايسي ، مرجع سابق، ص  - 
 .36ماجد عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص  - 2

-http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital: إنشاء واستدامة منظمة غير حكومية منشور بالموقع االلكتروني مقال   -3
ar/index.html  4 3/07/20 زيارة بتاريخ. 

http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html
http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html
http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.html
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 .غياب ادلعلومات الدقيقة عن عملية التخطيط ذلك لن ادلعطيات ادلتوفرة ىي اساس عملية التخطيط  -
 .على عمل اجملموعة ويعيق عملية التخطيط عدم االتفاق حول حتديد االىداف بٌن اعضاء ادلنظمة نفسها مبا يؤثر  -
ة التخطيط ذلك ان اساس التخطيط ىو ادلعارف وادلهارات ادلكتسبة يف رلال ادارة ضعف االعداد ادلهين والفين للقائمٌن بعملي -

 . ادلنظمات غًن احلكومية 
 خاتمة ال       
األدوات الالزمة لتحديد ادلسؤوليات الواضحة واإلجراءات تعد ادلنظمات غًن احلكومية إدارة أنظمة انو  نخلص مما سبق     

بكسب ادلعلومات الالزمة وذالك من خالل التعلم ،  وادلوظفٌن إىل ادلشاريع واجلداول الزمنيةللتعامل مع كل شيء من ادلال 
التدريب الذي جيدد ادلهارات ويكسب مهارات جديدة والتخطيط االسرتاتيجي الذي يضمن استدامة ادلنظمة الغًن حكومية خاصة و

وما تشكلو آساليب االدارة من امهية لضمان حتقيق ادلنظمة  ،دلنظماتاذا كانت متدخلة يف زمن احلرب نظرا للطبيعة االنسانية ذلذه ا
ساليبها يف التدريب والتخطيط ارتبط مبعيقات حالت ، غًن ان االدارة بأل محاية حقوق االنسان زمن احلرب ذلدافها ادلرجوة يف رلا

 .لو  دون قيام ادلنظمات بدورىا على اكمل وجو وما اعاق حتقيق اىدافها بالشكل ادلخطط
 :وعليو من الدراسة طللص جلملة من التوصيات    
 .الالزم بأمهية عملية االدارة يف ادلنظمات غًن احلكومية وخصوصيتها يف التدخل االنساين زمن احلربتوفًن الوعي  -
 .حتديد برامج من اجل التعلم والتدريب والتخطيط والتوعية بأمهيتها لتحقيق اىداف ادلنظمات غًن احلكومية  -
ول، للتحاور مجع االحصائيات الالزمة اليت حتدد ادلعقيات اليت تواجهها ادارة ادلنظمات غًن احلكومية على مستوى مجيع الد -

 .لتسهيل عمل ادلنظمات غًن احلكومية العاملة يف رلال التدخل االنساين يف زمن احلربحوذلا وزلاولة تذليل كل الصعوبات 
 : المراجع المعتمدة 

: ربية المراجع بالع -
الكتب  

 .2008،   0العدد  2 ، رللة االزىر رللد  مشاكل التدريب االداري في المؤسسات غير الحكومية العاملة في قطاع غزةثابت وائل زلمد ،  - 
وسلطنة عمان  دراسة مقارنة لمعوقات ادارة منظمات الخدمات االنسانية في دولة االمارات العربيةرياض أمٌن محزاوي و رلدي زلمد مصطفى عبد ربو، -2

 .2 20، جامعة االمارات العربية وجامعة السلطان قابوس ،  وكيفية ايجاد الحلول لها
 . ، ط 2005، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، الرياض،  ادارة عمليات االزمات االمنيةسعد بن علي الشهراين ،  -3
 .3 20، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر، ية حقوق االنساندور المنظمات غير الحكومية في حمازلمد جاسم زلمد احلماوي ،  -4

 .2004، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ،  موسوعة القانون الدولي االنسانيوائل انور بندق ،  -5
: مذكرات 

 .2 20/  20ج خلضر ، باتنة مذكرة ماجستًن يف العلوم السياسية ، جامع احلا ادارة المنظمات الغير حكومية لقضايا حقوق االنسان،مرايسي ،  ءامسا - 
 .2 20، مذكرة ماجستًن يف احلقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،  حماية المدنين في النزاعات الدولية المسلحةبوبكر سلتار ،  -2

 :تقارير 
 دون سنة طبع –مكتب برامج االعالم اخلارجي  –، وزارة اخلارجية األمريكية  تقرير دليل المنظمات غير الحكوميةافيليس ، –ىيالري ايبدر 

                                                
 .43رياض امٌن محزاوي ورلدي زلمد مصطفى عبد ربو ، مرجع سابق، ص  - 
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: المواقع االلكترونية 
-http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital: منشور بالموقع االلكتروني  إنشاء واستدامة منظمة غير حكوميةمقال  - 

ar/index.html  4 3/07/20 زيارة بتاريخ. 
 :بوابة التمويل االصغر :، منشور بادلوقع االلكرتوين  0 20، جامعة القاىرة ،  نحو ادارة اضل للمنظمات غير الحكوميةماجد عبد الفتاح ،  -2

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604  4 07/20/ 0زيارة ادلوقع بتاريخ 
. 4 07/20/ 0زيارة يوم  /http://www.sef.ps/forums/multka155622: مقال االدارة العامة الشاملة ، منشور مبوقع ادللتقى الرتبوي   -3
 .4 3/07/20  زيارة بتاريخ  http://www.arado.org.eg: ، منشور مبوقع ادلنظمة العربية للتنمية االدارية  مقال الخطيط االسترتيجي -4

 
: المراجع بالفرنسية  -

Helmut Anheier.Marlies.Glasuis and Mary.Kaldor.Global Civil Society.Oxford university press. 

Oxford.2001. 

Britton Bruce . The learning NGO.UK.intrac.july1998 
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