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 ًم ونشوء الحركة  1850ظهرت المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة حوال
 التاجر السوٌسري هنرى دونانت  الدولٌة للصلٌب األحمر على ٌد

 

 ظهور حركات تعارض إضطهاد المرأةAnti-Women Suffrage 

 

 ظهور حركة تحرٌر العبٌدAnti-Slavery   فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 وغٌرها من الدول 

 

 م وبروز 1948نشوء المجلس اإلقتصادي اإلجتماعً التابع لألمم المتحدة عام
 مصطلح المنظمات غٌر الحكومٌة 



  مٌثاق حقوق اإلنسان – 1948

 

 1970s (onwards) – Participatory Monitoring and 
Evaluation  التقٌٌم والمتابعة التشاركٌة 

 

 1992 – InterAction PVO Standards   

 

 1994 – The Code of Conduct for the International 
Red Cross and Red Crescent Movement  

 ظهور مدونة السلوك الدولٌة للهالل والصلٌب األحمر 

 

 



 1990s (onwards) – Host country codes of 
conduct for NGOs  

 ظهور مدونات السلوك للدول المستضٌفة للمنظمات غٌر الحكومٌة -

 

 1996 (onwards) – National and Sector 
Certification (e.g., Philippine Council for 
NGO Certification 1996, InterAction PVO 
child sponsorship standard, 2004)  

 

 ظهور الشهادات الوطنٌة والقطاعٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة 



 1997 – People In Aid Code of Good Practice 
in the Management and Support of Aid 
Personnel  

 مدونة الممارسة الجٌدة فً إدارة و دعم العاملٌن فً المجال اإلنسانً   -

 1997 – Sphere Project  

 مدونة سفٌر للعمل اإلنسانً  -

 1998 – Practical Quality Assurance System 
for Small Organisations (PQASSO)  

 مدونة ضمان الجودة للمنظمات التطوعٌة  -

 1999 – Project Quality  



 

 2001 - Humanitarian Accountability 
Partnership (HAP) International  

 نظام شراكة المساءلة اإلنسانٌة  -

 2005 – Project Synergy  

 مشروع التآزر المفتوح  -

 2005 – UK Donor Accreditation and 
Partnership Program Agreements  

 إطار إعتماد اتفاقٌة شراكة لتنفٌذ البرامج   -



 

 US Treasury Code of Conduct for Voluntary 
Organizations 2003 then 2005  

 مدونة السلوك الطوعٌة للخزانة األمٌركٌة  -

 International Principles for Charities 2005  

 المبادئ الدولٌة للعمل الخٌرى  -

 2005 – EC Code of Conduct for Non-profit 
organisations  

 مدونة السلوك األوروبٌة للمنظمات غٌر الربحٌة  -

 2006 – International Advocacy NGO Accountability 

Charter   
 



 ودورها المتعاظم منذ ماٌزٌد عن عقدٌن العولمة 

 

 تحوالت فً النظام العالمً السٌاسً منذ نهاٌة الثمانٌنات

 ومطلع التسٌعٌنات 

 

 تطور منظومة حقوق اإلنسان وترابطها بالتنمٌة ومبادئ

 منظمة العمل الدولٌة



حول العالم قطاع الثالث النمو المتسارع لعدد منظمات ال 

 

 وارتفاع الجهات والمإسسات المانحة عدد نمو وزٌادة

 الوعى لدٌها 

 

 تطوٌر فعالٌة المساعدات المقدمة فً لدى المانحٌن الرغبة

  إلى منظمات القطاع الثالث 
 



 أخطاء بعض المنظمات مما جعلها أدوات للتؤثٌر على دول
 –سرقة أطفال  -تنصٌر –أدلجة  -تسٌس )العالم الثالث 
 (  الخ....غسٌل أموال 

 

والمساءلة للقطاع الشفافٌة والحكم الرشٌد تزاٌد المطالبة ب
 (   المانحة)الثالث أمام الجهات الرسمٌة المحلٌة والدولٌة 

 

 التطور فً منظومة القوانٌن الحكومٌة الخاصة بالقطاع
 الثالث

 



 ظهور كٌانات وتجمعات خاصة بمنظمات القطاع الثالث على
فً برٌطانٌا و NCVO و   BONDالمستوى الوطنً مثل 

InterAction   وCouncil of Foundations   ًف

 أمرٌكا وغٌرها من الجهات على المستوى القاري 

 

 دخول القطاع الخاص على الخط اإلنسانً والتنموي من زواٌة

 المسإولٌة اإلجتماعٌة 

 

 ًظهور اإلقتصاد اإلجتماع Social Economy وتنامً أدواره 

 



 األحكام والمبادئ الدٌنٌة واألخالقٌة 

 

  رصٌد التجارب التارٌخٌة والحضارٌة 

 

النظرٌات اإلقتصادٌة والسٌاسٌة اإلجتماعٌة واإلدارٌة 

 

 النظرٌات الخاصة بالعالقات الدولٌة والمنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة 



 ًالمجتمع المدن Civil Society  

 القطاع الثالثThird Sector 

 ًالقطاع غٌر الحكومNon-Government Sector  

ًالقطاع غٌر الربح   Non-profit Sector   

 ً( المجتمعً)القطاع األهلCommunity Sector 

 ًالقطاع اإلجتماعSocial Sector 

 القطاع الخٌرىCharitable Sector  

 ًالقطاع الدٌنFaith Based Sector 

 القطاع المانحPhilanthropist Sector  

 



 الخ ...إنشاءات -بنى تحتٌة  –زراعً  –تعلٌمً  –صحً )المجال التنموي 

 

 ًالخ ...ترشٌد الموارد  –إدارة الكربون  –شجٌر ت) المجال البٌئ 

 

 ًالوساطة السلمٌة  –مناصرة وتؤٌٌد  –حقوقً )المجال غٌر الحكوم–   

 (  الخ..

 

 ًالخ ..توفٌر فرص العمل  –التموٌل المتناهً الصغر ) اإلقتصاد اإلجتماع 

 

 ًالجمعٌات المهنٌة  –والنقابً المجال المهن 

 



 الخ ...كفالة األٌتام -بناء المساجد –الدعوي )المجال الدٌنً الدعوى 

 

 ً(  الخ ...الجئٌن –نزاعات  -حروب  –طبٌعٌة كوارث )المجال اإلنسان 

   

 ًرٌاضً  -نفع عام  –تعاونً   -وقائً  –عالجً )المجال اإلجتماع-  

 الخ  ...تكمٌلً  -فنً  -ترفٌهً 

 

 ًعٌش كرٌم  –تفرٌج كربات  –استجابة ) المجال المجتمعً األهل 



 ً( العطاء الدٌنً)الصدقات  -الزكاة  -األوقاف  -العطاء :المجال التموٌل-  
 الخ ... -التركات والوصاٌا 

  

 فً كافة القطاعات ولٌس القطاع الثالث فقط: التطوع مجال 

 

 الخ...معلوماتً  –قانونً  –تنظٌمً إداري  –مالً محاسبً )بناء القدرات 

  

(الخ ... –السٌاسٌة  –الفكرٌة  -دعم اتخاذ القرار) الدراسات واألبحاث 

    

 المعاٌٌر الدولٌة  –التمٌز واإلبداع  -إطار أفضل الممارسات )التطوٌر-  
 (  الخ ....

 

 



•  المانح أو المتبرع 

• المركز الرئٌس 
للمنظمة غٌرالحكومٌة 

  

 سياق التبرع

• فرع المنظمة غٌر 

 الحكومٌة 

•   الشرٌك

 العمليات
•  الجمعٌة المحلٌة 

•  المستفٌد النهائً 

 المستفيد النهائي 



  رضا العمٌل أو تالإم المنتج أو الخدمة مع الغرض 

 

 لكن فً بٌئة المنظمات غٌر الحكومٌة  : 

 

تمكٌن المستفٌدٌن أو من ٌمثلهم القٌام بالمساءلة للمنظمة ”

غٌر الحكومٌة أو المانحة والمشاركة فً كافة عملٌات 

القٌمة  المضافة إلحداث التغٌٌر التنموي أواإلنسانً 
 “  المنشود



Impact 

Power 

Balance 

  

The Quality of The 

Relationships  



 Good Governance                                         الحكم الرشٌد 

 Human Resources   الموارد البشرٌة                                            
 Projects/ Service Delivery/ Humanitarian assistance  

المساعدات اإلنسانٌة/ تقدٌم الخدمات / المشارٌع     

 

 Advocacy and campaigning      التؤٌٌد والمناصرة  
 

 Financial Management                       اإلدارة المالٌة   

  

 Fund-raising                               جمع التبرعات 

 

 Partnerships                              الشراكات   
 



الجودة في 
المنظمة غير 

 الحكومية 

 أسالٌب اإلدارة وقٌاس األدء

Management & 

Measurement Tools 

والتدقٌق  متطلبات التقٌٌم   

External 

Verification & 

Evaluation  

 

الممارسات المحبذة   المتطلبات القانونٌة

Recommended Practice   و

  Best Practicesأفضل الممارسات 

مدونات السلوك والمبادئ الطوعٌة 

Codes of Conduct and 

Voluntary Principles  

 



 الرقابة الذاتٌةSelf Regulation  :   مدونات السلوك 
Codes of Conduct 

 
متطلبات الشهادات الوطنٌة والقطاعٌة National or Sector 

Certifications  

 
 (  تمنح لألفراد أو المنظمات المتمٌزة)جوائز التمٌزAwards 

 

 محاكاة أفضل الممارسات من تجارب القطاع الخاصPrivate 
Sector 

 

 

 



 رغبة التطوٌر الذاتً من قبل تجمع أو كٌان من المنظمات غٌر

 الحكومٌة 

 

  تقوم على أساس تدقٌق الممارسات وتقٌٌم األداء بواسطة آلٌات
  Self Assessmentالمراجعة الذاتٌة أو الخارجٌة   

 

 تخضع لمٌثاق شرف والتزام من قبل أعضاء إطار الرقابة الذاتٌة 

 

 التقدم شهادات ولٌست مقصودة ألغراض إعالمٌة 

 



الجٌدة والممارسات الشرف ومواثٌق السلوك مدونات   

 

الدولً األحمر والهالل للصلٌب السلوك مدونة  

 

إطار فً المثال سبٌل على ) سلوك مدونات طورت التى الدول من عدد توجد 
 شهدت التً الدول بعض توجد اإلسالمً المإتمر بمنظمة األعضاء الدول
    (فلسطٌن – البوسنة – بنغالدٌش – أندونٌسٌا – الصومال : مثل أزمات

  

الحكومٌة غٌر اإلسالمٌة للمنظمات السلوك ومدونة شرف مٌثاق تطوٌر تم 
 وبرعاٌة الدولً مداد ومركز السالم لدراسات قرطبة معهد بٌن بالتعاون

   اإلسالمً التعاون منظمة



People In Aid    نظام ضمان الجودة للموراد البشرٌة فً العمل

 اإلنسانً

 

Sphere  نظام المعاٌٌر للعمل اإلنسانً فً الكوراث والنزاعات 

 

Quality Compass  ًنظام الجودة الفرنسً فً العمل اإلنسان 

 

PQASSO  نظام ضمان الجودة البرٌطانً لقطاع المنظمات غٌر

 الحكومٌة  

 

 



 ٌتشابه مع نظم الرقابة الذاتٌة فً بعض المتطلبات 

 

 نظام ضمان للجودة وٌتطلب الحصول على الشهادة بعد التدقٌق 

 

 الشفافٌة  -عدد من المعاٌٌر الخاصة بتمكٌن المستفٌدٌن من المساءلة

 الخ ..إشراك المستفٌدٌن  -نظام إدارة المشروعات  -

 

 



مدونات السلوك 
 الطوعٌة  والمبادئ

 

أسالٌب اإلدارة  
 وقٌاس أداء 

متطلبات التقٌٌم 
 والتدقٌق 

 المتطلبات القانونٌة

القوانٌن الوطنٌة   نعم نعم 
 والدولٌة 

مدونة السلوك  نعم 

للهالل والصلٌب 
 األحمر الدولً 

 SORP نعم نعم

  People In Aid نعم نعم نعم

 Investors in نعم نعم نعم
People   

  Sphere نعم نعم نعم



اإلدارة  أسالٌب مدونات السلوك
   وقٌاس األداء 

 

متطلبات التقٌٌم 
  والتدقٌق 

 المتطلبات القانونٌة 

 Participatory نعم نعم
Monitoring 
and Evaluation 
(PM&E)  

  HAP نعم نعم نعم

 Quality ال نعم
Compass  

  PQASSO نوعا ما  نعم



 قوة جوانب المساءلة والشفافٌة 

 

  إشراك مجتمع المستفٌدٌن أو من ٌمثلهم فً كافة العملٌات 

 

  ًربط الجهة المانحة بالسٌاق المحل 

 
  التركٌز على إدارة المشروعات وفق نظامLogical 

Framework   ووفقProject Life Cycle 

Management  

 



NGO 

Donors 

Partners 

Beneficiary  

Govt. 



 جوائز لمنظمات غٌر حكومٌة أو تطوعٌةVoluntary Awards 

 

 قوة البعد اإلعالمً المصاحب فً هذه الجوائز 

 

  توجد معاٌٌر وشروط خاصة لكل جائزة 

 

 برٌطانٌا والهند لدٌها مثل هذا النوع من الجوائز 

 

 كثرة الجوائز الدولٌة من هذا النوع 



 لشهادات الوطنٌة اتتبنى عدد من الدول ماٌسمىNational 
Certifications 

 

 مرتبطة بتشجٌع الدولة للممارسات الجٌدة فً المنظمات غٌر الحكومٌة عبر

 الحصول على مزاٌا معٌنة مثل التخفٌض الضرٌبً

 

 تحصل المنظمة على تموٌل لتنفٌذ برامج ومشارٌع تنموٌة :AusAid 

 

 الخ ...جنوب أفرٌقٌا  –أثٌوٌبا  –باكستان  –أسترالٌا : ٌوجد فً دول مثل 



 ًوالٌة : ٌوجد عدد من الوالٌات فً أمرٌكا مثل والٌت

 مٌرالند ووالٌة أوهاٌو 

 

  استفادت من معاٌٌر جائزة مالكولم بلدرج األمرٌكٌة 

 

 كما توجد جهات مختصة فً وضع المعاٌٌر مثل
Independent Sector  



تسعى الحكومات من خالل أجهزتها الرقابٌة والتنظٌمٌة لعمل المنظمات -

 غٌر الحكومٌة وضع معاٌٌر وتدابٌر إجرائٌة 

 

ٌطلق علٌها البعض متطلبات الحد األدنى للممارسة أو قد ٌطلق علٌها -

 الممارسات المحبذة 

 

بعض الدول مثل برٌطانٌا تشتهر بتطوٌر معاٌٌر للجوانب المالٌة  -

 :  المحاسبٌة والرقابٌة مثل 

-Statement of Recommended Practices (SORP) 

 



 نماذج القطاع الخاص   واإلستدامه نماذج المسإولٌة  نماذج القطاع الثالث 

HAP GRI  EFQM 
 

Sphere Standards AA11000  
ISO9000 

PQASSO 
 

Social Audit Balanced Score Cards 

 NGO Accountability 
Charter  

UN Global Compact  
Just In Time  

People in Aid  ISO 26000 Six Sigma  

Logical 
Framework/PCM 

 
 


