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المواد العلمية

الشركاء ا�ستراتيجيون





المقدمة 

تنظم جامعة الملك فهد للبتــرول والمعادن، ممثلة بمــركــز التميــز لتطويــر المؤسســات غير 

الربحي تحت شعار: "دور القطاع  الربحية بالجامعة، المنتـــــدى السابع لتطـــوير القطـــاع غير 

غير الربحي في تقديم وتطوير الخدمات العامة: الصحة، ا�سكان، التعليم" 

وقد سعت اللجنة العلمية للمنتدى هذا العام على تأكيد وتعزيز الدور التنموي الذي يقوم به 

رؤية  تحقيق  في  يساهم  بما  المنتدى  ومحاور  المتحدثين  اختيار  عبر  الربحي  غير  القطاع 

المحلي  الناتج  الربحي في اجمالي  إلى رفع مساهمة القطاع غير  المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف 

من أقل من (١٪) الى (٥٪)، كما تهدف إلى أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات 

الصحة والتعليم وا¬سكان. 

المحلية  والمواءمة  النظري  الطرح  المنتدى  فعاليات  خالل  يغطى  أن  اللجنة  حرصت  كما 

الخبراء  من  نخبة  يقدمها  عمل  أوراق  بين  ما  المنتدى  فعاليات  تتنوع  حيث  العملي.  والتطبيق 

العالميين وجلسات حوارية مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العالقة با�ضافة إلى حلقات 

لمناقشة ما تم طرحه من مفاهيم وتجارب وطرق تطبيقها في السياق المحلي. 

يقام هذا المنتدى تحت رعاية معالي مدير الجامعة ا¬ستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان 

وبرعاية كريمة من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، ومؤسسة سالم 

بن محفوظ الخيرية، ومؤسسة المجدوعي الخيرية، ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته 

 ١٤–١٦ ) الفترة  الخيرية في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران خالل 

ربيع أول ١٤٣٩هــ الموافق ٢-٤ ديسمبر ٢٠١٧م ). 
سائلين اÅ عز وجل أن يكون ذلك محفزا للقطاع غير الربحي للمساهمة مع القطاع الحكومي 

في تقديم الخدمات العامة في أكثر المجاالت التي تهم المواطن وتالمس احتياجاته 
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دور التعاقدات في تحسين جودة الخدمات
العامة المقدمة من قبل القطاع غير الربحي 

تطبيق نموذج مؤسسة إيديوكيشن أليانس
في المملكة العربية السعودية 
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شارق صديقي
المدير التنفيذي، جمعية بحوث المؤسسات

(ARNOVA)غير الربحية والعمل التطوعي

والعمل  الربحية  غير  المؤسسات  بحوث  لجمعية  التنفيذي  المدير  هو  صديقي  شارق  الدكتور 
التطوعي (ARNOVA)، التي تعد الجمعية الدولية الرائدة التي تربط بين العلماء والمعلمين وقادة 
الخيري  والعمل  التطوعي،  والعمل  الربحية،  غير  المؤسسات  بحوث  مجال  في  الممارسين 
الخيري  العمل  عن  جديدة  دورية  في  مشارك  كمحرر  صديقي  ويعمل  المدني.  والمجتمع 
الخيرية  بين مركز ا�عمال  المدني ا�سالميين والتي سيتم نشرها من خالل شراكة  والمجتمع 
بحوث  لجمعية  التنفيذية  ا�دارة  توليه  وقبل  إنديانا.  جامعة  ومكتبة  ا�مريكي  ا�سالمي 
التربية بجامعة  التطوعي عمل شارق مديرا للتطوير في كلية  الربحية والعمل  المؤسسات غير 

إنديانا.

المحلية وا�قليمية  الربحية  المؤسسات غير  القيادية في  ا�دوار  وقد درَّس صديقي وعمل في 
في  التبرعات  جمع  مدرسة  في  يدرِّس  وهو  عاما.  عشر  خمسة  من  �كثر  والدولية  والوطنية 
للشؤون  إنديانا  جامعة  معهد  وفي  إنديانا؛  جامعة  في  الخيرية  ل®عمال  ليلي  عائلة  معهد 
العامة والبيئية؛ وفي معهد جامعة إنديانا للعمل االجتماعي حيث يدرِّس حصريا على ا�نترنت 
منذ عام 2009م، وفي جامعة أندروز حيث يدرِّس القيادة التنفيذية في المؤسسات غير الربحية 

في إيطاليا وغانا.



شارق صديقي

دور المؤسسات غير الربحية في توفير الخدمات العامة

الواليات  وفي  المطلوبة.  العامة  الخدمات  توفير  في  مهما  دورا  الربحي  غير  القطاع  يلعب 
المتحدة يوظف القطاع غير الربحي واحدا من بين كل عشرة أفراد من القوى العاملة، بما يمثل 
زيادة كبيرة منذ قرارات السياسة العامة الرئيسية التي سعت إلى إشراك المؤسسات غير الربحية 
ويوفر  العام.  القطاع  خالل  من  حصريا  إال  تقدم  ال  تقليديا  كانت  التي  الخدمات  تقديم  في 
القطاع غير الربحي قيمة مهمة بوصفه مزود للخدمات العامة. وتقليديا تتمتع المؤسسات غير 
الربحية بمرونة أكبر من الحكومة مما يسمح لها بخوض التجارب واªقدام على االبتكار. وسوف 
يتناول هذا العرض القطاع غير الربحي في الواليات المتحدة ودوره المتغير في تقديم الخدمات. 
وسوف نناقش القيمة التي يمكن للقطاع غير الربحي أن يحققها ªطار سياسة واسع يرتكز على 
توفير الخدمات بكفاءة. كما سنناقش الدور المهم والعالقة مع الحكومة التي تضمن تحقيق 
الربحي في أداء هذا  التي يمكن أن تساعد القطاع غير  النجاح. وأخيرا سوف ننظر في العوامل 
غير  للقطاع  يمكن  الذي  الكبير  الدور  لتوضيح  مهمة  حالة  دراسات  من  نستفيد  وسوف  الدور. 

الربحي أن يلعبه في تقديم الخدمات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم واªسكان.

ملخص محاضرة



ا�جندة

نظرة عامة على دورالقطاع غير الربحي وا�عمال الخيرية في المجتمع
حجم ومجاالت القطاع غير الربحي في الواليات المتحدة

الفرق بين القطاع غير الربحي وقطاع ا�عمال
الفرق بين  القطاع غير الربحي والقطاع الحكومي

الدور الذي يقوم به القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات العامة في الواليات المتحدة
القيمة التي يضيفها القطاع غير الربحي  لتحقيق أهداف السياسات العامة

دراسات حالة.

أدوار القطاع الخيري  الخمسة

الخدمات

التأييد والمناصرة

التثقيف

دور قيادي مدني

االبتكار والتجريب



القطاع الخيريي وغير الربحي في الواليات المتحدة

٪١٠

184 بليون
دوالر

مليون متطوع 62.8

من القوى العاملة
(مليون وظيفة 11.4)
القوة الثالثة في الواليات المتحدة
 بعد قطاعي المبيعات و الصناعة

  يشمل كل 501 المسميات مثل دور العبادة، المراكز الثقافية، و بنوك طعام

100 مرة أكبر من عدد ستارباكس في الواليات المتحدة

٢٥٪ من البالغين – يتطوعون
بالوقت  والمهارات 
القيمة االجمالية لالنفاقو النشاط لكي يصنعوا الفرق

الخيري في عام 2015

2015: القيمة الوطنية للتطوع

دوالر 23.56/ساعة 

٤٪ زيادة عن عام 2014

قيمة الوقت الذي يسهم
به ا©مريكيون للمجتمع

1.4 مليون
منظمة معفية
من الضرائب

370 بليون

دوالر
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المؤسسات غير الربحية أكثر تقبال  الختيارات العمالء مقارنة بالمؤسسات الحكومية.
المؤسسات غير الربحية تسعى إلى أن تكون سريعة التجاوب مع العمالء، حتى إذا كان 
توزيع  تحاول  الحكومية  المؤسسات  بينما  للسياسات،  أخرى  أهداف  حساب  على  ذلك 

الموارد بالتساوي على الشرائح المتأثرة.
المؤسسات غير الربحية تحدد العمالء  بحسب قدرتهم على أن يكونوا أكثر فعالية، بينما 

المؤسسات الحكومية  تحدد نطاق الشرائح بشكل أساسي لكي تحقق المساواة.

من  بدال  النوادي  و  بالجمعيات  الربحي  غير  القطاع  تمثل  االستعمارية،  الحقبة  في 
تقدم  التي  الكيانات  هذه  اعتمدت  للناس.  العامة  الخدمات  تقدم  التي  المنظمات 
التبرعات الشخصية، الرسوم، الدعم  الخدمات الصحية واالجتماعية على مجموعة من 

الحكومي المتواضع
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، شكلت الجمعيات الخيرية المحلية 
التي تقدم الخدمات االجتماعية والتعليمية والصحية للناس جزء صغير من القطاع غير 
الربحي، واستمرت باالعتماد  بشكل أساسي على التبرعات الشخصية والرسوم والدعم 

الحكومي المتواضع
بشكل  معتمد  الربحي  غير  القطاع  ظل  الخممسينات،   بداية  و  ا¹ربعينيات  أواخر  في 
والرسوم.  االجتماعية)  الصناديق  على  خاص  (بشكل  الشخصية  التبرعات  على  أساسي 
كما تلقت بعض المؤسسات دعم و إعانات تصرف على مجموعة من محددة الخدمات 
الربحية دلت  القيود على مصادر الدخل للمؤسسات غير  الرعاية).  هذه  وا¹شخاص(دور 

على أنها كانت صغيرة نسبية وتفتقر إلى المهنية و البنية التحتية.

القطاع غير الربحي مقابل القطاع الحكومي

القطاع غير الربحي ا�مريكي والتعاون مع الحكومة 1/2



في الستينات، مع الحرب على الفقر والدور االتحادي الجديد في السياسات االجتماعية، 
حدث تحول دراماتيكي.

استخدام  الحكومة  سعي  الوقت  ذلك  شهد  ريغان  ا�مريكي  الرئيس  إدارة  فترة  خالل 
الخدمات  لتوفير  ومبتكرة  كفاءة  أكثر  كوسيلة  الربحية  غير  للمنظمات  والمنح  التعاقد 

العامة.
دراسة حالة:  افالس مدينة ديترويت.

أوال: من خالل تحقيق المنظمات غير الربحية لرسالتها و أثرها  على مؤسسات المجتمع
(Bryson, 2011; Salamon, 2002; Rojas, 2000; Herman and Renz, 1999);

– العام والخاص  القطاعين  بين  الشراكات  الربحية من خالل  للمنظمات غير   ثانيا:  كدور 
قطاع الحكومة،  مع  الربحية  غير  المنظمات  تقيمها  التي  العالقات  من  خاص   شكل 

ا�عمال و المؤسسات ا�خرى
 (Mendel and Brudney, 2012; Wettenhall 2003; Squires, 1989; Swanstrom, 1985);

الحيز توفير  في  الربحية  غير  المنظمات  به  تقوم  الذي  اµشرافي  للدور  كنتيجة   ثالثا: 
المؤسسي و الجهد البناء الذي يتيح تطوير وازدهار التعاون

القطاع غير الربحي ا�مريكي والتعاون مع الحكومة 2/2

القيمة المضافة للقطاع غير الربحي في توفير الخدمات الحكومية



العالقة بين الحكومة والقطاع غير الربحي معقدة و متعددة ا�وجه
العالقة بين الحكومة والقطاع غير الربحي  تشمل عدة أوجه:

التمويل ( المنح – عقود الرسوم مقابل الخدمات – القروض الميسرة و ما إلى ذلك)

الدعم غير المادي ( التسهيالت – الخبرات – الخدمات والسلع العينية)

التفويض (إشراك المنظمات غير الربحية في تنفيذ السياسات) 

اللوائح التنظيمية و المساءلة

•

•

•

•

العالقة بين الحكومة والقطاع غير الربحي
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العالقة بين الحكومة والقطاع غير الربحي

الفجوات في ا�بحاث المتعلقة بالتعاون بين الحكومة والقطاع غير الربحي
 ا�سباب ا�كثر شيوعا لعدم تعاون الحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية هو نقص
الفرص المتاحة للحكومات المحلية وعدم فهم الفائدة الكامنة للمنظمات غير الربحية
 المصدر: العالقات بين المؤسسات الحكومية وغير  الحكومية في تطوير البلدان، نموذج

(لبنان ( أبو عاصي و آخرون  2017

(1) العمل بشكل مستقل كرافد إضافي للحكومة
(2) العمل كٌمكًمل للحكومة في إطار عالقة تشاركية

(3) الدخول في عالقة  بها مساءلة متبادلة مع الحكومة

ثالثة نماذج لفهم العالقة

ا�هداف

 العالقات الحكومية

مختلفةمتشابهة

متشابهة
االستراتيجيات

مختلفةالمفضلة 

تعاون

تكامل

قطبية

المواجهة



الشراكة بين الحكومة والقطاع غير الربحي

التشاركية

الهوية المؤسسية

نموذج الشراكات

مرتفعة

مرتفعة

منخفضة

منخفضة

١

الشراكات

3

إمتداد

2

التعاقدات

٤

القطبية \ الندية



تمكين العالقة بين الحكومة والقطاع غير الربحي

الموارد،  ا�يرادات، المعلومات
الدعم،  المشروعية ، التمكين

الموارد،  القدرة على تقديم الخدمات،
المعلومات، الدعم ، المشروعية

نظرة على العالقة بين الحكومة و الخدمات ا�نسانية للقطاع غير الربحي

المصدر:

الخدمات ا�نسانية
الحكومةللقطاع غير الربحي

Saidel (1991)



تمكين العالقة بين الحكومة والقطاع غير الربحي

طلب تقديم عروض

الخدمات انسانية
القطاع غير الربحي

الحكومة

المستفيد 
من الخدمة

تقديم العرض

الزام بتطبيق 
اللوائح الحكومية

المساءلة

طلب الخدمة التغذية الراجعة
حول جودة الخدمة

تقديم الخدمة

 تدفق المواد
 تدفق المعلومات

تقديم التمويل

نظرة مفصلة للعالقة بين الحكومة و الخدمات انسانية للقطاع غير الربحي



دراسة رقم ١ : صندوق االستثمار االجتماعي

دراسة رقم ١ : صندوق االستثمار االجتماعي

التمويل
الفيدرالي 

الوسطاء

 تحديد المنظمات ذات
ا�داء المجتمعي المرتفع

إقامة منافسة
مفتوحة

تحقق من
التمويل

مشاركة البيانات، 
الدروس المستفادة

المشاركة في
التقييم الدقيق

تحقق من
التمويل

يجمع المصادر الخاصة
والعامة من أجل زيادة ا�ثر

للحلول المجتمعية التي
لديها اثباتات مقنعة في

تحسين الحياة

البرنامج التقليدي 

أنتج التمويل 

 منح صندوق االبتكار االجتماعي

في أول أربع مسابقات

لالتزامات غير الفيدرالية و الخاصة 



دراسة رقم ١ : صندوق االستثمار االجتماعي

التمويل
الفيدرالي 

المساعدة
التقنية

تنفيذ
المشاريع

تعلم ما الذي
يعمل

دراسات جدوى
مكتملة

بناء
القدرات

يتم الدفع لدعم البرامجالوسطاء
الناجحة، استخدام طرق

مبتكرة لحل التحديات
 االجتماعية التي تربط الدفع
لتقديم الخدمات باالنجازات

الممكن قياس أثرها

الدفع بناء على ا�داء



1988  تم تأسيس البرنامج غير الربحي على مستوى المدن
1992  تم تقديم البرنامج للرئيس بيل كلينتون خالل الحملة االنتخابية

1993  أميريكورب أصبح برنامج حكومي
مليون عضو في أميريكورب أسهموا بما يعادل 1.2 بليون ساعة خدمات عامة

التعاون بين الحكومة والحكومات المحلية والقطاع غير الربحي

تطوير النظام على أساس:

دراسة حالة 2 : سنة المدينة وبرنامج أميريكورب

الخاتمة: رؤية  2030

الثقة والشراكة

االستدامة والمساواة

 االعتماد المفرط على القطاع غير الربحي سيؤدي إلى تضاؤل دور الحكومة

المحافظة على االبتكار، المخاطرة، ودور ريادة ا¬عمال

البحث، التعليم والتدريب

رؤية طويلة المدى مقابل القياس على المدى القصير

•

•

•

•

•

•
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نماذج التعاون بين الحكومات
سابث خانوالقطاع غير الربحي 



سابث خان
أستاذ مساعد،  جامعة كاليفورنيا اللوثرية

بمدينة ثاوزند أوكس – والية كاليفورنيا 

سابث خان هو عالم ممارس من ذوي الخبرة في العمل الخيري، والمجتمع المدني، والدين 
والثقافة في أمريكا. وقد سبق للدكتور خان أن عمل مستشارا، وأخصائيا للعالقات العامة، 
ورجل أعمال. وقد بدأ خان حمالت االتصاالت للتغيير االجتماعي الحائزة على الجوائز خالل 
إحدى  مساعدة  في  ونجح  العامة،  للعالقات  أوجلفي  مؤسسة  في  قضاها  التي  الفترة 
من  للعديد  المشورة  وقدم  العاصمة،  واشنطن  في  المتأزمة  الحكومية  غير  المنظمات 
المؤسسات غير الربحية بما في ذلك المؤسسات غير الربحية المعنية بالرعاية الصحية في 
االستراتيجية.  واالتصاالت  المؤسسات،  وقيادة  إدارة  مهاراته:  وتشمل  المتحدة.  الواليات 
وبعد أن عمل في كل من الهند وا´مارات العربية المتحدة والواليات المتحدة فقد أصبح 
كذلك يمتلك خبرة قوية متعددة الثقافات. با´ضافة إلى ذلك عمل الدكتور خان كباحث 
زائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون في الفترة من 2015 إلى 
المؤسسات  وتطور  المتحدة  الواليات  في  ا´سالمية  "التربية  كتاب  مؤلف  وهو  2017م. 

ا´سالمية غير الربحية" الصادر عن مؤسسة إدوارد إلغار للنشر (2017م).



سابث خان

نماذج التعاون بين الحكومة والمؤسسات غير الربحية: استكشاف الممكن

ممثلي  بين  والحوكمة  التعاون  في  الوكالة  نموذج  استخدام  إطار  المحاضرة   هذه  تناول 
الصحية  بالرعاية  المرتبطة   - الحالة  دراسات  طريق    عن  والخاصة.  الحكومية  الجهات 
الدولية وتلك التي تتعلق بالرعاية الصحية المحلية – تدرس المحاضرة التحديات التي تواجه 
الدروس  مشاركة  وستتم  الصحية.  الرعاية  قطاع  في  وا¤دارة  والتنفيذ  التخطيط  عمليات 
غنيا  سيكون  الذي  التفاعلي،  المنتدى  هذا  في  والممارسات  البحوث  من  المستفادة 
بالمدخالت النظرية وكذلك التطبيق العملي. ومن القضايا الرئيسية التي سيتناولها العرض 

كجزء من مزيج الحوكمة تخصيص الموارد، ومراقبة جدول ا³عمال، ومقاييس الفعالية.

ملخص محاضرة



ا�جندة

استعراض نماذج التعاون بين الحكومات والقطاع غير الربحي
عرض إطار عمل يستخدم نموذج  التعاون والحوكمة بين الحكومة و القطاع الخاص

بناء على دراسات حالة سيتم:
دراسة الرعاية الصحية الدولية

الرعاية الصحية في الواليات المتحدة
وحوكمة  والتنفيذ،  التخطيط،  أثناء  مواجهتها  المحتمل  التحديات  على  نظرة  القاء 

قطاع الرعاية الصحية
في حلقة النقاش ( يوم االثنين ) ، سنستعرض كيفية تطبيق هذه المفاهيم

نظرة سريعة على حوكمة القطاع الصحي

الحفاظ على  العالمية: 38 مليون شخص تم  بالنسبة للصحة  نحن في ظروف جيدة، 
حياتهم أثناء الوالدة، وباستخدام اللقاحات.

على الصعيد العالمي، ا´مراض القاتلة: مثل المالريا، االتهاب الرئوي و الحصبة وغيرها 
في حالة تراجع



بالمقابل...

نحن في أسوء الظروف بسبب:
نعرف أكثر مما يمكننا عمله أو إنجازه

في  ليست  العالمي  الصعيد  على  البشرية  المناعة  نقص  بمرض  ا�صابة  معدالت 
حالة تراجع بنفس النسبة لجميع البلدان.

في 2014م،  إصابات مرض السل أكثر من إصابات مرض ا�يدز على مستوى العالم
في  طفل  ومليون  لوالدتهم،  ا¨ول  اليوم  في  يموتون  طفل  مليون  من  أكثر 

ا¨سبوع ا¨ول بسبب االلتهاب الرئوي أو غيرها من ا¨سباب

لماذا التعاون؟ عوامل الحوكمة العالمية في الصحة العامة

ذات  ا¨نظمة  ¨ن  نظرا  العامة   الصحة  في  الحكومات  دورر  تشكيل  اعادة  يجري 
التسلسل الهرمي تستبدل بأنظمة أفقية تتيح مزيدا من االستقالل الذاتي للمنظمات 

غير الربحية والجهات ا¨خرى الفاعلة. كما تقلل من تحكم الحكومات
المشاكل الصحية تعبر الحدود: على الصعيدين الدولي والمحلي

زيادة أهمية المنظمات غير الحكومية 
كما تتطلب التحديات العالمية إجراءات جماعية - تحتاج إلى أن تكون عادلة وفعالة



التنافس

التعاون التشارك

التنسيق السيطرة

محور  التعاون / التنافس

ما هو التشارك؟

التشارك مصطلح يشير إلى فعالية مشتركة أو العمل معا. حيث تعمل منظمتان أو أكثر 
جنب إلى جنب  وتتشارك في المصادر والمسؤوليات لتحقيق أهداف وغايات مشتركة.

(Omondi et al. 1993; Green and Matthias 1997; Magagula et al. 1997; WHO 1999)

Source: Green and Matthias (1997).



نظرية المسؤول - المالك: إطار للصحة العامة

يقوم مانح رئيسي واحد بمراقبة ا�جندة

كما يقوم بتنسيق تنفيذ البرامج

قد يكون لدى كال من المالك - والمسؤول أهداف مختلفة

وقد يكون لكل منهم إمكانية الوصول إلى مجموعة مختلفة من البيانات والمعلومات

قد يكون لدى المسؤول حصة مختلفة عن المانح الرئيسي ( المالك)

الشرعية القانونية

الفاعلية:  التركيز على ا�هداف قصيرة المدى مقابل التأثيرات طويل المدى

المساءلة

المساواة و الشمول

العوامل ا�ساسية في التشارك



نظرة عميقة حول شبكات التشارك: ماذا تخبرنا ا�بحاث 1

الهدف: فهم فعالية شبكات الرعاية الصحية التشاركية 
 7816 من  تتكون  قطاعات  عدة  من  مجتمعية   صحية  شبكة   260 تحليل  تم:  الذي  ما 

منظمة خالل الفترة 2015-2008
النتائج:

الخدمات  المختلفة أكثر كفاءة  في تقديم  المنظمات  بين  المشتركة  الشبكات 
من الوحدات أو المنظمات القائمة بذاتها

الوكاالت  أو  الخاصة  الشركات  من  انتشارا  أكثر  كانت  الربحية  غير  المنظمات 
الحكومية في هذه الشبكات

نظرة عميقة حول الشبكات التعاونية: ماذا تخبرنا ا�بحاث  2

مراكز  المستشفيات،  (مثل  للمجتمعات  الصحية  الشبكات  في  التقليدية  الشراكات 
ا¬عضاء  قبل  من  وتقدير  كبيرة  بثقة  حظيت  العامة)  الصحة  وكاالت   ، ا¬ولية  الصحة 

ا¯خرين في الشبكات
الكليات  ا¬عمال،  ومجموعات  العمل،  أصحاب  (مثل  التقليدية  غير  الشراكات  لكن، 

والجامعات ) كان لها مساهمة كبيرة في موارد شبكاتها



المميزات الرئيسية
موجودة في جميع الواليات تقريبا وتوفر الحصول على الرعاية الصحية المجانية 

للفقراء والمحتاجين 
تعتبرالدراسة أول تعداد للعيادات المجانية منذ 40 عاما وحصلت على معدل استجابة 

٪75.9. وعموما، تم تشغيل 1007 عيادة مجانية في 49 والية ومقاطعة كولومبيا
 التكلفة  رمزية أو مجانية للعمليات والفحوصات، والبعض يشمل صرف الدواء

 غالبا ما تكون المالذ الوحيد للفقراء وغير المؤمن عليهم
 التعاون مع وزارة الصحة، والجمعيات الخيرية، والمدارس والمستشفيات، كشبكة 

من مقدمي الرعاية الصحية

ما هي إسهامات الشركاء في الشبكات؟

االتصال المجتمعي مّثل أكثر المصادر مساهمًة بنسبة ١٥٪
التزويد بالمعلومات ١٢٪

الخبرة في المجال الصحي و التأييد والمناصرة ١١٪ لكل منها
المساهمات العينية ١٠٪

التيسير و المتابعة و القيادة ٩٪
ا·دارة المالية والتمويل ٣٪ لكل منها

التقنية %2 وتمثل أقل المصادر مشاركة

العيادات المجانية كنموذج في الواليات المتحدة ١\٢



العيادات المجانية كنموذج في الواليات المتحدة 2/2

زيارة  مليون   3.5 يعادل  ما  أي  سنويا،  شخص  مليون   1.8 ل  الرعاية  العيادات  هذه  قدمت 
طبية . وبلغ متوسط الميزانية التشغيلية 810 287 دوالر.

وبشكل عام، ٪58.7 لم تحصل على إيرادات حكومية. وكانت العيادات مفتوحة بمعدل 
18 ساعة في ا¤سبوع، 

كما قدمت 
إدارة ا¤مراض المزمنة (73.2 ف%)

 الفحوصات البدنية (81.4 ف%)، 
الرعاية العاجلة / الحرجة (62.3 %)

 العالج وا¤دوية (86.5 %).

تضم أكثر من 90 عيادة غير ربحية

والممرضين،  ا¤طباء  من  اºالف  بين  تربط 
ومقدمي الرعاية

وفعاليات  واجتماعات  المؤتمرات  تنظم 
التشبيك لتوصلها ببعضها البعض

تلعب دورا حاسما في توفير الرعاية الصحية 
¤كثر من 1.8 مليون شخص من سكان والية 

جورجيا غير المؤمن عليهم

في  والمساعدة  المدعومة  الوقائية  الرعاية  مجاني   وبشكل  توفر  العيادات  معظم 
إدارة ا¤مراض المزمنة

(GCCN)  شبكة الرعاية الخيرية بوالية جورجيا

 Wise Clinicمثال على عيادة مجانية في والية فرجينيا



يقوم مانح رئيسي واحد بمراقبة ا�جندة

كما يقوم بتنسيق تنفيذ البرامج

قد يكون لدى كال من المالك - والمقاول أهداف مختلفة

وقد يكون لكل منهم إمكانية الوصول إلى مجموعة مختلفة من البيانات والمعلومات

قد يكون لدى المقاول حصة مختلفة عن المانح الرئيسي ( المالك)

المصادر    

Axelsson, R & Axelsson. B.S. (2006). Integration and Collaboration in 
Public Health – a Conceptual Framework. In’tl journal of public health 
and mgmt. 21: 75-88
Clinton. C & Sridhar, D. (2016) Governing Global Health: Who runs the 
world and why? Oxford University Press. 
Hogg, R. et al. Insights Into Collaborative Networks Of Nonpro�t, 
Private, And Public Organizations that Address Complex Health Issues. 
Health A�airs ; Chevy Chase Vol. 35, Iss. 11, (Nov 2016): 2014-2019. 
PARTNER - http://partnertool.net/
Darnell. JS. Free Clinics in the US - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/20548006
GCCN Network : http://charitablecarenetwork.com/resources/�nd-a-clinic/ 
Principal agent theory : https://www.pon.harvard.edu/tag/princi-
pal-agent-theory/ 
Rollins School of Public health https://www.youtube.com/watch?v=en34nJCu174
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تيم بانل
فرص وتحـديات القـطاع غـير الربحي
في تقديم وتطوير الخدمات العامة 



تيم بانل
مدير، ثيرد سيكتور بوسطن أوفيس

تيم بانل هو مدير في مكتب شركاء رأسمال القطاع الثالث في بوسطن، حيث يدير الخدمات 
االستشارية للمشاريع القائمة على النتائج والتعاقد والدفع مقابل النجاح. كما يتولى السيد بينيل 
قيادة أنشطة تطوير أعمال المكتب. وقد انضم السيد بينيل إلى القطاع الثالث في عام 2012م. 
وقاد السيد بينل المشاريع في جميع أنحاء الواليات المتحدة، وهو يقود حاليا مبادرة الدفع من 
ومحاكم  الطفولة  رعاية  أنظمة  في  المشاركين  الشباب  لخدمة  إلينوي  والية  في  النجاح  أجل 
ا®حداث. وفي عام 2014م قام السيد بينيل بإدارة أول صندوق ابتكار اجتماعي لمنحة دفع مقابل 
ذلك  في  بما  الوطنية،  والمنتديات  المؤتمرات  في  متحدثا  كان  وقد  الثالث.  القطاع  في  النجاح 
ا®سر  أجل  من  والتحالف  للمدن،  الوطنية  والرابطة  ا®مريكي،  االجتماعي  االبتكار  صندوق 
اليابانية لالستثمار في ا®ثر االجتماعي في طوكيو. وفي  والمجتمعات المحلية القوية، والندوة 
بينيل  التبرعات ل·وركسترا السيمفوني. وتخرج السيد  بينيل يعمل في جمع  السابق كان السيد 
البشرية والتنظيمية،  التنمية  البكالوريوس في  من جامعة فاندربيلت بعد أن حصل على درجة 
ودرجة أخرى في الموسيقى، وهو يحمل شهادة الماجستير في إدارة ا®عمال مع مرتبة الشرف 

من جامعة بوسطن.



تيم بانل

الحاجة إلى  التعاقدات: فرص وتحديات القطاع غير الربحي في تقديم
وتطوير الخدمات العامة

تعد المؤسسات غير الربحية وغيرها من المنظمات غير الحكومية والتي غالبا ما يشار إليها في 
العائدات  وتتجاوز  ا�مريكية.  الحياة  في  حيويا  عنصرا  الثالث"  "القطاع  باسم  المتحدة  الواليات 
العاملة  القوى  من  المائة  في   10 عن  يقل  ال  ما  ويوظف  دوالر،  تريليون   1.3 القطاع  لهذا  السنوية 
والمؤسسات  والدعوة  الفنون  ومنظمات  والجامعات  المستشفيات  معظم  ويشمل  الوطنية، 
ورفاهية  وا�سرة  الطفل  جوانب  جميع  على  تركز  التي  االجتماعية  الخدمة  ومنظمات  الدينية 
المجتمع وروابط العضوية المهنية ونقابات العمال. وهذه التركيبة المتنوعة من المنظمات التي 

تشكل القطاع الثالث يجعله ركنا أساسيا في المجتمع.  
 

وعلى الرغم من تفاعل ا�ميركيين بشكل متكرر مع القطاع الثالث طوال حياتهم، إال أن عددا 
توفر  والحكومة.  الربحية  غير  المؤسسات  بين  القائمة  الفريدة  الشراكة  يدرك  من  منهم  قليال 
ال  ولكن  المواطنون  يحتاجها  التي  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  الربحية  غير  المؤسسات 
الخدمات  هذه  تستجيب  ما  وكثيرا  مباشرة.  الحكومة  من  عليها  يحصلوا  أن  في  يرغبون 
لالحتياجات غير الملباة التي ال يعالجها القطاع الخاص أو الحكومي على نحو كاف. ويأتي تمويل 
في  هاما  دورا  الحكومة  تلعب  لذلك،  ونتيجة  الحكومية،  العقود  من  أساسا  الخدمات  هذه 

تحديد البرامج ومتطلبات العقود وقيود التمويل الخاصة بالعديد من المؤسسات غير الربحية.  
 

وفي صميم الشراكة بين المؤسسات غير الربحية والحكومة تتواجد عقود تبلغ قيمتها مئات 
المساهمات  على  بسهولة  السنوي  التمويل  هذا  يفوق  وبالطبع  سنويا.  الدوالرات  من  المليارات 
تدخل  وتقريبا  الربحية.  غير  المؤسسات  إلى  والشركات  ا�فراد  يقدمها  التي  السنوية  الخيرية 
الحكومة بجميع مستوياتها - االتحادية والوالئية والمحلية - في تعاقدات مع المؤسسات غير 
الربحية. وتتسبب كيفية صياغة الحكومة لعقودها ومراقبتها لها - بما في ذلك دور التشريعات 

والمشتريات – في آثار بعيدة المدى على القطاع وتطوره.
 

ملخص محاضرة



استعراض التحدي
التعاقد على الخدمات االجتماعية في الواليات المتحدة

نظرة عامة على التعاقدات الموجهة نحو النتائج
أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: السداد مقابل النجاح

أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: ا�جور مقابل ا�داء
إشارات موجهة إلى "القطاع الثالث" في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على مؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز.

المحتويات

على الرغم من االستثمارات الضخمة على مدى سنوات في الخدمات
االجتماعية، فإن الواليات المتحدة لم تحدث أدنى تأثير على صعيد

العديد من القضايا االجتماعية الملحة

على الرغم من إنفاقها على الرعاية
الصحية للفرد أكثر من أي بلد آخر،

تحتل الواليات المتحدة المرتبة 34 في
مجال الصحة والعافية وفقا لمؤشر

التقدم االجتماعي لعام 2017.

"كما يتبين من تقييم الواليات المتحدة
في مجال الصحة والعافية فإن التطور

في التقدم االجتماعي ليس بمقدار
ا�موال التي تنفقها الحكومة.

نحن بحاجة إلى إنفاق حكومي أكثر ذكاء،
استنادا إلى أفضل الممارسات المستمدة

من جميع أنحاء العالم"- مايكل بورتر

45 مليون أمريكي يعانون الفقر
6.7 مليون أمريكي دون سن 24 عاما 
غير ملتحقين بالتعليم أو ال يعملون

1.6 مليون أميركي عاطل عن العمل 
لمدة أطول من 6 أشهر

565000 أميركي يعانون التشرد
في  موجودن  أمريكي  طفل   428000

دور الرعاية البديلة

القضايا االجتماعية واسعة
النطاق في الواليات المتحدة



يجب تخصيص الموارد المالية الحكومية بشكل أكثر فعالية
لضمان تدفق الموارد نحو البرامج التي تؤدي إلى نتائج إيجابية
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النفقات الحكومية في 2015 مقابل التبرعات الخيرية (بمليارات الدوالرات)

تبدو التبرعات الخيرية كا�قزام
مقارنة بالموارد المالية الحكومية 

في مجاالت الرعاية الصحية (×46)، 
والتعليم (×18)، والرفاهية (×10)
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إشارات موجهة إلى "القطاع الثالث" في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على مؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز.

المحتويات

تؤدي نماذج التعاقد التقليدية إلى تدفق المعلومات في اتجاه واحد

النموذج التقليدي لتقديم الخدمات بواسطة القطاع االجتماعي 

الموارد

يتم توظيفها بطريقة
وصفية استنادا إلى ا�ولويات 

من أعلى إلى أسفل

الخدمات

يتم تقديمها برؤية محدودة
تنصب على ما إذا كانت

النتائج المرجوة يجري تحقيقها أم ال

البيانات

تجمع بشكل أساسي
�غراض االمتثال وبطرق
منفصلة وغير موحدة



توظف التعاقدات الموجهة نحو النتائج الموارد الموجودة
 عن طريق إنشاء دوراتتغذية راجعة جديدة للبيانات تعمل

 على مواءمة الحوافز لتحقيق نتائج أفض

النموذج المستقبلي لتقديم الخدمات بواسطة القطاع االجتماعي

الموارد

تدفق المعلومات

يتم تقديمها لتحقيق
نتائج قابلة للقياس مع 
مجال للحلول المبتكرة

التقليدي

المستقبلي

الخدمات

يتم تقديمها برؤية تنصب
على المؤشرات والنتائج بما يوفر

التكيف الديناميكي والتحسين المستمر

البيانات

يتم جمعها لتحليل
االتجاهات وقياس النتائج

وتحديد مجاالت التحسين
والحاجة



يتم تقديمها برؤية محدودة تنصب 
على ما إذا كانت النتائج المرجوة يجري

تحقيقها أم ال

توظف التعاقدات الموجهة نحو النتائج الموارد الموجودة عن طريق
إنشاء دورات تغذية راجعة جديدة للبيانات تعمل على مواءمة الحوافز

لتحقيق نتائج أفضل

التعاقدات التقليدية

تقديم الخدمات

يتم تقديمها برؤية تنصب على المؤشرات
والنتائج بما يوفر التكيف الديناميكي

والتحسين المستمر

تنسيق الخدمات والتوعية

تجمع بشكل أساسي �غراض االمتثال
وبطرق منفصلة وغير موحدة

يتم جمعها لتحليل االتجاهات وقياس
النتائج وتحديد مجاالت التحسين والحاجة

تتبع النتائجالجمع المخصص للبيانات

يتم تقديمها برؤية محدودة تنصب
على ما إذا كانت النتائج المرجوة يجري

تحقيقها أم ال

يتم تقديمها لتحقيق نتائج قابلة للقياس
مع مجال للحلول المبتكرة

السداد وفقا ل�داءتسديد التكاليف

التعاقدات الموجهة
نحو النتائج 

مستقبالحاليا
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نظرة عامة على مؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز.

المحتويات

العناصر الرئيسية للتعاقدات الموجهة نحو النتائج

تحتوي التعاقدات الموجهة نحو النتائج على عناصر مشتركة
تضمن تسخير التمويل والخدمات للدفع نحو تحسين نتائج الحياة

سكانية  لمجموعة  تحقيقها  معا  الخدمة  ومقدم  الهيئة  ترغب  التي  ا�هداف 

محددة. ا�هداف

بتلك  مقارنة  المحرز  التقدم  الخدمة  ومقدم  الهيئة  بها  تقيس  التي  المعايير 

ا�هداف. المعايير

تبادل البيانات وتقييمها بحيث تخطط الهيئة ومقدم الخدمة جمع وتبادل البيانات 

بناء على تلك المعايير خالل فترة العقد وبعد ذلك لضمان المساءلة.
تبادل البيانات

وتقييمها

مرونة  الخدمة  لمقدم  الهيئة  توفر  خاللها  من  التي  المستمر  التحسين  عملية 

الوصول إلى البيانات والتعلم منها واالبتكار وتحسين النتائج باستمرار.
عملية التحسين

المستمر

هياكل الحوافز (المالية وغير المالية) التي من خاللها سوف تكافئ الهيئة مقدم 

بشكل  الحياة  في  تحسينا  ويحقق  النتائج  أهداف  يتجاوز  أو  يحقق  الذي  الخدمات 

قابل للقياس.

هياكل الحوافر



يمكن هيكلة الحوافز بطرق عديدة اعتمادا على أهداف المجتمع
والسياق التنظيمي وثقافة ا�داء القائمة

الحوافز غير الماليةمستقبالالحوافز المالية

أهداف  تحقيق  في  النجاح  بعد 
النتــائـــــج يحصــــــل مـقـدمـــو 
الخدمات على عقود إضافية أو 

أكبر..

 تجديد
التعاقد

وتوسع نطاقه

الخـــدمات  مقــدمـــو  يتمـتـــع 
محددة  جوانب  في  بالمرونة 
البرنامج، ويتم تشجيعهم  من 
البرامج  تنفيذ  في  االبتكار  على 

لتحقيق النتائج.

التنفيذ
المرن

للبرنامج

يتم السداد لمقدمي الخدمات 
بما يفوق تكلفة الخدمات بعد 

تحقيق أو تجاوز أهداف النتائج.
الدفعات
ا�ضافية

المشروطة 

الخدمات  مقدمي  من  يطلب 
تقارير  إعداد  ا�ول  المقام  في 
المرتبطة  البرنامج  جوانب  عن 
يوفر  مما  بالنتائج،  مباشرة 
تخصيصه  يمكن  الذي  الوقت 

لمتلقي الخدمات.

التقليل من
أعباء إعداد 

التقارير 

من  مدفوعات  احتجاز  يتم 
من  الخدمات  تكلفة  ضمن 
يتم  حتى  الخدمات  مقدمي 
تحديد تحقيقهم أو تجاوزهم 

�هداف النتائج.

الدفعات
المحتجزة

المشروطة

خيار  الخدمات  لمقدمي  يتاح 
من  معين  عدد  على  التركيز 
يمكن  بحيث  المستفيدين 
لتناسب  الخدمات  تخصيص 

جمهور مستهدف بعينه.

الجمهور
المستهدف



الدفعات
ا�ضافية

المشروطة 

الدفعات
المحتجزة

المشروطة

يشكل الدفع مقابل ا�داء سلسلة متصلة من أساليب التعاقد

الذين  الشباب  عدد  (مثل  النتائج  على  بناء  الدفع 
 6 مدى  على  بها  وظلوا  عمل  فرص  على  حصلوا 

أشهر).
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التعاقد
القائم على النتائج

الدفع بناء على المخرجات (مثل عدد الشباب الذين 
التقليدية  العقود  عليه  تركز  ما  وهو  خدمة)،  تلقوا 

القائمة على ا�داء.

التعاقد
القائم على ا�داء

وتندرج  المتكبدة،  التكاليف  أساس  على  الدفع 
معظم العقود الحكومية تحت هذه الفئة

التعاقد
 القائم على

سداد التكاليف



يمكن تطبيق التعاقدات الموجهة نحو النتائج عبر مجموعة
متنوعة من مجاالت القضايا والتدخالت

يالتدريب على العمل
وخدمات الدعم

سجالت وزارة العدل
والتأمين ضد البطالة

تقليل أيام المبيت في
السجن وزيادة ا�جور

وفرص العمل

العودة إلى
ا�جرام

خدمات ا�سكان والصحة
النفسية طويلة المدى

سجالت وزارة العدل، 
وسجالت ا�سكان

تقليل أيام المبيت في
السجن، والمكث �شهر

في سكن دائم
التشرد

إعادة توصيل مقدمي الرعاية
با�طفال في مساكن

مستقرة
بيانات رعاية الطفل

تقليل ا�يام التي يقضيها
ا�طفال في دور الرعاية

البديلة
الرعاية البديلة

التدريب والتوظيف والخدمات
 الداعمة

سجالت الضرائب
وسجالت المعونة

االتحادية

نمو ا�جور والحد من
استخدام المعونة

االتحادية
القوى العاملة

تعليم  عالي جودة في
البيانات المدرسيةمرحلة ما قبل الروضة

زيادة التحصيل الدراسي
وانخفاض الحاجة إلى

خدمات التعليم الخاص
التعليم

مصدر البياناتالدفع مقابل النتائجالتدخلمجال القضية
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المحتويات

(١

(٢

(٣

(٤

(٥

هيكل وعملية السداد مقابل النجاح 

يعد السداد مقابل النجاح            منهج يعمل على تسريع
وتنفيذ التعاقدات الموجهة نحو النتائج

ا فراد
والمجتمعات

المحتاجة للخدمات 

متحمل
الممولونالتكلفة النهائي مقدمو الخدمات

٢

٤

٥

٣١

يوفر الممولون التمويل مقدما.

بتقديم  الخدمات  مقدمو  يقوم 

خدمات ذات جودة عالية.

ويعد  النتائج  مستقل  مقيم  يتتبع 

تقارير النجاح.

النهائي  التكلفة  متحمل  يقوم 

إذا  الممولين  أموال  بتسديد 

المستهدفة  النتائج       تحققت 

استنادا إلى تقييم مستقل.

يحقق ا فراد والمجتمعات تحسنا 

قابال للقياس في النتائج الرئيسية.

(PFS)



(PFS) حداث بالسداد مقابل النجاحمبادرة ماساتشوستس لعدالة ا

تستخدم ماساتشوستس عقد سداد مقابل النجاح بقيمة 27 مليون
دوالر أمريكي للحد من احتجاز الشبان المعرضين للخطر

800+ شاب معرض
 للخطر

الممولونماساتشوستس مؤسسة غير
ربحية: روكا

٢

٤

٥

٣١

يوفر الممولون 21 مليون دوالر أمريكي كتمويل مقدم لتوسيع نطاق وتنفيذ 
البرنامج.

شاب   +800 لعدد  خدماتها  تقدم  الخبرة  وذات  الربحية  غير  روكا  مؤسسة 
معرض للخطر.

تقوم جهة تقييم مستقلة بتتبع نسبة الحد من االحتجاز.
إذا  أمريكي  دوالر  مليون   27 إلى  يصل  ما  للممولين  ماساتشوستس  تسدد 

انخفض معدل االحتجاز.
تتأثر حياة 800+ شاب بمجهودات مؤسسة روكا.

(١

(٢

(٣
(٤

(٥



استعراض التحدي
التعاقد على الخدمات االجتماعية في الواليات المتحدة

نظرة عامة على التعاقدات الموجهة نحو النتائج
أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: السداد مقابل النجاح

أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: ا�جور مقابل ا�داء
إشارات موجهة إلى "القطاع الثالث" في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على مؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز.

المحتويات



يحفز التشريع االتحادي الجديد للقوى العاملة الواليات على هيكلة
التعاقدات الموجهة نحو النتائج لتحقيق النتائج المبهرة طويلة ا�جل

بالمـدخــالت  المـدفـوعـــات  تــربــط 
والمخرجات مثل التوظيف.

تتطلب  سنتين  لمدة  تمويل  دورة 
تسمح  وال  قصيرة  تعاقدية  فترات 

بوقت لتصحيح المسار.

هي  العاملة  القوى  عقود  معظم 
تسديد  مجرد  ا�مر  واقع  في 
على  با�داء  ارتباط  بدون  للتكاليف 

ا�طالق.

طويلة  بالنتائج  المدفوعات  ترتبط 
ونمو  العلمي  التحصيل  مثل  ا�جل 
ا�جور وخفض معدالت العودة إلى 

ا�جرام.

هو  فيما  التمويل  ينفق  أن  يمكن 
النموذجية  التمويل  دورة  من  أبعد 

التي تستغرق سنتين.

الستراتيجية  حاجة  هناك 
النتائج،  نحو  الموجهة  التعاقدات 
من  والتحقق  التقييم،  يشمل  بما 
ثالث،  طرف  طريق  عن  البيانات 

ونمذجة تكاليف المشروع.

أحكام قانون االبتكار وفرص العمل

التشريع الجديد الموجه نحو النتائجالتعاقدات التقليدية القائمة على ا�داء



يبلغ مجموع التمويل االتحادي للقوى العاملة
 أكثر من 13 مليار دوالر أمريكيعبر 11 هيئة من 

خالل 47 برنامجا مختلفا

أحكام قانون االبتكار وفرص العمل

ينصب التركيز علىالخدمات غير متواصلة
النتائج قصيرة ا�جل 

فرصة هائلة للبناء على التشريعات االتحادية الجديدة وتحسين النتائج عبر تدفقات التمويل المتعددة

يسدد التمويل مقابل
الخدمات

بغض النظر عن النتائج

WIOA P4P
Funding

13 مليار دوالر حجم التمويل
االتحادي للقوى العاملة 



استعراض التحدي
التعاقد على الخدمات االجتماعية في الواليات المتحدة

نظرة عامة على التعاقدات الموجهة نحو النتائج
أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: السداد مقابل النجاح

أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: ا�جور مقابل ا�داء
إشارات موجهة إلى "القطاع الثالث" في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على مؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز.

المحتويات

إشارات موجهة إلى "القطاع الثالث" في المملكة العربية السعودية
من نموذج التعاقدات الموجهة نحو النتائج ا�مريكي

ا�هداف التي ترغب الهيئة ومقدم الخدمة معا تحقيقها لمجموعة سكانية 

محددة.
العقود يترتب

عليها آثار

الموجهة نحو  العقود  أمرا أساسيا لتمكين  البيانات  إلى  الوصول  يعتبر ضمان 

أنظمة  في  السعودية  العربية  المملكة  تستثمر  أن  ويجب  النتائج.  تحقيق 

البيانات المتكاملة التي يمكنها أن تظهر الصورة الكاملة ل¥فراد والمجتمعات.

الربحية،  غير  والمؤسسات  الحكومة،  القطاع:  في  المصلحة  أصحاب  جميع 

هيئات  لبناء  الدعم  إلى  بحاجة  ا�كاديمية  وا�وساط  الخيرية،  وا�عمال 

الموظفين والبنية التحتية التقنية التي تضمن ثقافة تركز على النتائج.

الراهن  الوضع  نتائج  تفهم  أن  أوال  السعودية  العربية  المملكة  على  يجب 

ل¥شخاص المحتاجين والعاقات بين هذه النتائج. وبمجرد أن يتم فهم نتائج 

الوضع الراهن، يمكن تطوير نماذج البرامج.

االستثمار في
البنى التحتية

للبيانات

االسثمار في
قدرات القطاع

فهم احتياجات
المجتمع



التغييرات على مستوى المجتمع
المحلي لتحسين النتائج

 المجتمعية

مشاركة استشارية

التفاوض بنشاط على العقود
القائمة على النتائج وبناء

النظم الالزمة

عقود جاري تنفيذها

بذل جهود مستدامة ذاتيا بخصوص
المدفوعات التي تسددها في النهاية

الحكومة

شركاء جدد

شركاء جدد في مناطق نتواجد بها بالفعل

عقود مناقصات تم إطالقها

المجموعة الجديدة

دعم القطاع الثالث أكثر من 40 مجتمعا محليا عبر توجيه مئات الماليين
من الدوالرات من التمويل العام إلى العقود الموجهة نحو تحقيق نتائج

+40

مشتركات القطاع الثالث على المستوى المجتمعي منذ عام 2011

استعراض التحدي
التعاقد على الخدمات االجتماعية في الواليات المتحدة

نظرة عامة على التعاقدات الموجهة نحو النتائج
أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: السداد مقابل النجاح

أمثلة عملية على التعاقدات الموجهة نحو النتائج: ا¤جور مقابل ا¤داء
إشارات موجهة إلى "القطاع الثالث" في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على مؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز.

المحتويات



كيف يساعد القطاع الثالث في تطوير التعاقدات الموجهة
نحو النتائج لتوجيه الموارد نحو البرامج الفعالة في جميع أنحاء

الواليات المتحدة؟ 

نحن ننفذ سياسات عقود موجهة نحو النتائج

البداية

ل
ح

مرا
ال

لة
ح

مر
 ال

ص
خ

مل

التوسيعالتحسينا�طالقالبناء

يعمل القطاع 
الثالث مع 

الحكومة لفهم 
ا�هداف طويلة 
ا�جل والقدرات 

الحالية

يقوم القطاع 
الثالث بتطوير 

عقود النتائج 
بالشراكة مع 

الجهات الحكومية 
وأصحاب المصلحة 

في المجتمع 
المحلي

يساعد القطاع 
الثالث الحكومة 

على تنفيذ عقود 
النتائج عن طريق 

تنسيق أصحاب 
المصلحة وإدارة 

المفاوضات

حالما تصبح 
العقود نشطة 
يساعد القطاع 

الثالث الحكومة 
على استخدام 

نظم البيانات أو 
القياس أو السداد 

حسب الحاجة

يعمل القطاع 
الثالث وأصحاب 

المصلحة من 
الحكومة معا 

لتوسيع التعاقد 
الموجه نحو النتائج 

ليصل إلى مصادر 
التمويل ا�خرى أو 

مختلف هيئات 
الدولة



هذه الوثيقة مملوكة لمؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز وهي تحتوي على معلومات 
إعادة  يجوز  وال  بالمؤسسة،  خاصة  تجارية  أسرار  و/أو  نشر  حقوق  و/أو  خاصة  و/أو  سرية 
إنتاجها أو إفشائها إلى أي طرف أو استخدامها لصالح أي طرف غير المؤسسة إال بموجب 

تصريح كتابي صريح موقع من مسؤول تنفيذي في المؤسسة.

الختام

 مؤسسة ثيرد سيكتور كابيتال بارتنرز
بوسطن وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة

info@thirdsectorcap.org | www.thirdsectorcap.org 



المنتدى السابع لتطوير
القطـــاع غيـــر الربحـــــي 

7th Non-profit Sector Development Forum

جون نيكوالديس
 الدور الجديد لمقدمي

ا�سكان المجتمعي في أستراليا



جون نيكوالديس
الرئيس التنفيذي، بريدج هاوسينج 

الربحية  القطاعات الخدمية غير  يتمتع جون بخبرة واسعة في سياسة ا�سكان والتسليم عبر 
زيادة  في  نجحت  التي  ل�سكان  الجسر  مؤسسة  يقود  وهو  2006م  عام  ومنذ  والحكومية. 
بأسعار  آمنة  إقامة  توفر  ا�ن  وأصبحت   2017 عام  في  وحدة   2000 إلى  وحدة   650 من  عقاراتها 
عدد  يصل  سوف  2019م  عام  وبحلول  شخصا.   3000 عددهم  بلغ  الذين  للمستفيدين  معقولة 
الوحدات العقارية المملوكة للمؤسسة 3400 وحدة. وقد قاد جون تحول المؤسسة من االكتفاء 
بعملية إدارة ا�سكان إلى الدخول في شراء وتطوير العقارات وزيادة سعة العقارات المجتمعية.

إيجابية، ويضع تركيزا كبيرا على تطوير  وبصفته قائد يركز جون على تطوير ثقافة وبيئة عمل 
أثمن أصول مؤسسة الجسر ل�سكان أال وهو أفراد مجتمعها.

ويتمتع جون بخبرة واسعة في العمل الحكومي حيث تم تعيينه أول مدير لمؤسسة خدمات 
ا�سكان منخفض التكلفة في قسم التخطيط في نيو ساوث ويلز عام 1999م، ثم مديرا لمركز 

ا�سكان منخفض التكلفة في وزارة ا�سكان.
مجلس  في  المجتمع  خدمات  مدير  منصب  شغل  1999م  عام  إلى   1990 عام  من  الفترة  وفي 
الكنائس المتحدة للمسؤولية االجتماعية، حيث دافع بنجاح عن إدراج ا�سكان منخفض التكلفة 
في منطقة غرب المدينة حيث تتم أكبر مشاريع إعادة التطوير في المدينة. كما عمل كمنسق 

للسياسة ا�سكانية لدى المجلس اÆسترالي للخدمة االجتماعية.
وخالل هذه الفترة كان جون عضوا في اللجنة االستشارية للتعمير وا�سكان التابعة لنائب رئيس 
مجلس الوزراء، كما كان عضوا في لجان ا�سكان االستشارية التابعة لحكومة والية نيو ساوث 
رئيسي  كممثل   1996 عام  في  المتحدة  لËمم  الثاني  ا�سكان  مؤتمر  في  وشارك   ويلز. 

للمؤسسات غير الربحية في الوفد االسترالي.



جون نيكوالديس

ل�سر  السكن  توفير  مجال  في  الربحي  غير  القطاع  لنمو  العريضة  الخطوط  المحاضرة  تتناول 
منخفضة إلى متوسطة الدخل في أستراليا. وسوف يتم استعراض هذا النمو في إطار الضغط 
لتلبية الطلب  التقليدية  الطريقة  القدرة على تحمل تكاليف السكن على  الذي تفرضه  المتزايد 
على المساكن من خالل ملكية المنازل وا£يجار الخاص وا£سكان العام. وسوف يتم استخدام 
مواجهة  في  الربحية  غير  الخدمات  مقدمي  أساليب  لتوضيح  ل»سكان  الجسر  مؤسسة  تجربة 
المجتمعية والمشاركة  بالتنمية  القيام  التحدي وكيف يقدموا أكثر من السكن من خالل  هذا 
الذي  المستقبلي  الدور  بتناول  العرض  يختتم  وسوف  والعمل.  بالتعليم  السكن  لربط  والتعاون 
يمكن أن يؤديه القطاع غير الربحي من خالل استجابة سياسات الحكومة االتحادية وحكومات 

الواليات في أستراليا لتحديات القدرة على تحمل تكاليف السكن.

ملخص محاضرة

الدور الجديد لمقدمي ا£سكان المجتمعي 
في أستراليا 



وضغوط  ا�سكان  ونظام  السكاني  والنمو  العمراني  التوسع  ا�سترالي:  السياق  شرح 
القدرة على تحمل تكاليف السكن.

استخدام تجربة مؤسسة الجسر ل�سكان لتوضيح سمات مقدمي ا�سكان المجتمعي.

في الختام نتعرف عن قرب على الدور المستقبلي للقطاع.

نظزة عامة

الهدف: وصف نمو وقدرات قطاع ا�سكان غير الربحي في مجال توفير السكن ل�سر ذات 
الدخل المنخفض إلى المعتدل في أستراليا.

السياق: المملكة العربية السعودية وأستراليا

المؤشر
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السياق: المملكة العربية السعودية وأستراليا

الحيازة ا�سكانية في أستراليا

الحيازة ا�سكانية
السعوديةأستراليا

أشكال أخرى
من الحيازة %

وحدات إيجار
عامة / مجتمعية %

وحدات إيجار
خاصة %

ملكية برهن
عقاري %

وحدات يشغلها
مالكوها %

ملكية برهن عقاري

ملكية دون رهن عقاري

عقارات ذات ملكية خاصة

عقارات مملوكة للوالية أو ا�قليم

السنة



ا�سكان العام / االجتماعي في أستراليا

بالمين - طريق ليلي فيلد - 2011 - 88 وحدة

عقارات ووترلو - سيدني - 2012 وحدة 

شارع كولشين - ياغونا - 2014 - 14 وحدة.



سياسة ا�سكان الحكومي في أستراليا

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحكومة على ا�سكان

المسؤوليات الحكومية الحالية التي تؤثر بشكل مباشر على ا�سكان

المسؤوليات الحكومية الحالية التي تؤثر بشكل غير مباشر على ا�سكان

ا�سكان العام
ا�سكان

االجتماعي 

مساعدات
الكومنولث 
في ا�يجار

البيئة الضريبية
(بما في ذلك

رسوم الدمغة
والضرائب العقارية

 والفائدة)

تخطيط ا�راضي
وتقسيم المناطق

لوائح التخطيط
والتطوير

(بما في ذلك
تكاليف

جهة التطوير
والبنى التحتية)

الخدمات المقدمة
للمشردين

أعمال تطوير
السياسات الماليةالبنى التحتية

سياسات الهجرة 
(بما في ذلك

الطالب الدوليين)

اللوائح المنظمة
لعمل

المؤسسات
غير الربحية

الخدمات المقدمة
 للمشردين

البيئة الضريبية
(بما في ذلك ضريبة

ا�رباح الرأسمالية
والمديونية

السلبية
والضريبة على

القيمة
المضافة

واستقطاعات
 المعاش السنوية)

المساكن النائية 
المخصصة

 للسكان ا�صليين

تشريعات البناء
والتشييد

منح المالك
ا�ول للمسكن

المساكن النائية 
المخصصة

 للسكان ا�صليين

تشريعات البناء
والتشييد

منح المالك
ا�ول للمسكن

خطط المساعدات
ا�يجارية المقدمة

من الواليات



ا�سكان في أستراليا مكلف

هونج كونج

سيدني

فانكوفر

أوكالند

سان خوسيه

ملبورن

هونولولو

لوس أنجلوس

سان فرانسيسكو

بورنماوث

لندن

أديليد

بريسبان

بيرث

نيويورك

توكيو

التصنيف     

مكلف بدرجة عالية جدا   
مكلف بدرجة عالية     

مكلف     
معقول    

5.1 وأكثر
4.1 إلى 5.0
3.1 إلى 4.0

3.0 إلى أقل

متوسط السعر بالنسبة لمتوسط الدخل

 
  

 
 
 
 
 

18.1 

12.2 

11.8 

10 

9.6 

9.5 

9.4 

9.3 

9.2 

8.9 

8.5 

6.6 

6.4 

6.1 

5.7 

4.7 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

أقل ا�سواق سعرا
متوسط أسعار السكن بالنسبة إلى متوسط الدخل في مدن مختارة. الربع الثالث 2016

فئات تصنيف أسعار السكن حسب حالة السكان



نمو أسعار السكن يفوق نمو ا�جور

للفئات  المنازل  ملكية  في  كبير  انخفاض 
العمرية 34-25 و35-44

�عوامل  التايخي  االنخفاض  من  الرغم  على 
حدثت  فقد  الضريبي  والنظام  الفائدة  سعار 
متوسط  قيمة  وارتفعت  الطلب  في  زيادة 

ا�جور إلى إيجار المساكن.

الالزم  الوقت  أن   (UBS) مؤسسة  احتسبت 
متوسطة  �سرة  المئة  في   10 إيداع  لتوفير 
 10 حوالي  من  تضاعف  قد  منزل  لشراء  الدخل 

إلى 18 عاما ا¯ن.

نمو  مقابل   7٪ بنسبة  المساكن  أسعار  نمو 
ا�جور بنسبة 4٪

تراجع ملكية الشباب للمساكن

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحكومة على ا´سكان

 
  

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1991 1996 2001 2006 2011 2011 2016
15-24years 25-34 years 35-44years

45-54years 55-64years 65+ years

مؤشر أسعار ا�سكان وا�جور: أستراليا 1970 – 2016

أسعار ا´سكان

ا�جور



زيادة ضغوط إيجار العقارات في سيدني

هناك قلق متزايد إزاء النقص الكبير والمتنامي 
ل�سر  المعقولة  ا�سعار  ذات  المساكن  في 

ذات الدخل المنخفض إلى المعتدل.

عام  بحلول  فإنه  وييتس  هولز  دراسة  بحسب 
2016، سيصل العجر إلى 350000 مسكن معقول 

السعر ل�سر ذات الدخل المنخفض.

 6000 إلى  حاجة  هناك  المتحفظة:  التقديرات 
النمو  لمواكبة  عام  كل  اجتماعي  مسكن 

السكاني في المستقبل.

السنوات  في  ل�سر  ييتس  تقديرات  بحسب 
مسكن   10000 إلى  بحاجة  فإننا  المقبلة  الثالثين 
على  للمحافظة  فقط  السنة  في  اجتماعي 

الوضع الحالي.

ا®يجار  سوق  في  آخر  مسكن   10000 ومطلوب 
على  فقط  للمحافظة  أخرى  ومرة  الخاص 
تلبية  يمكن  ال  بالفعل  �نه  الحالي،  الوضع 

الطلب الحالي.

150000 أسرة تعاني من ضغوط ا®يجار

130000 أسرة تعاني من ضغوط الشراء

انخفاض القدرة على تحمل تكاليف السكن

ضغوط ا®سكان

281000 أسرة منخفضة إلى معتدلة الدخل تعاني من ضغوط شراء وإيجار العقارات، �نها تدفع أكثر من ٪30 من

دخلها على تكاليف السكن.

التمليك معقول السعر – منطقة مترو في سيدني
العقارات المتاحة حسب الدخل والمنطقة% 2001-2014

ا�يجارات معقولة السعر – منطقة مترو في سيدني
العقارات المتاحة حسب الدخل والمنطقة% 2001-2014



انخفاض القدرة على تحمل تكاليف السكن

100000 مسكن على الصعيد الوطني وإدارة 80000 
المساكن  جميع  من  المائة  في   1.0  - مسكن 
في أستراليا 20000 عقار يملكه أو يطوره مقدمو 

الخدمات

معقولة  بإيجارات  االجتماعي  السكن  توفير 
وليس تملك للمساكن

بإدارة  مجتمعي  إسكان  مؤسسة   50 تقوم 
أكثر من ثلثي محفظة ا�سكان االجتماعي

يتم تأجير معظم العقارات من الدولة بعقود 
ا�يجار طويلة ا£جل.

مقدمي خدمات ا�سكان المجتمعي: القطاع الناشئ 1\3
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يعتمد نمو القطاع على سياسة الحكومة.

عام  منذ  الكومنولث  حكومة  قيادة  غياب 
.2009

أكبر  ا�زرق)  (الخط  ويلز  ساوث  نيو  في  يوجد 
قطاع 35000 عقار (2017)

خالل  من   2019 عام  بحلول   49000 إلى  وينمو 
برنامج نقل إدارة ا£سكان االجتماعي.

مقدمي خدمات ا	سكان المجتمعي: القطاع الناشئ 3\3

نمو القطاع المجتمعي حسب الوالية 2007-2019
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المؤسسات غير الربحية / المنظمات غير الحكومية
ليس السوق وال الدولة، بل المجتمع المدني

المزج بين السوق والنتائج االجتماعية - يتم توزيع الفائض لتحقيق الرسالة
تستمد فرق ا£دارة من القطاع غير الحكومي والقطاع الخاص

القدرة على االستفادة من التمويل
الخدمات المبتكرة

الشراكة مع مقدمي الدعم
معدالت رضا عالية لدى القاطنين



مقدمي خدمات ا�سكان المجتمعي: التشريعات

على  المجتمعي  ا�سكان  قطاع  يقوم 
الخطة التشريعية الوطنية لعام 2012.

لمقدمي  الوطني  التشريعي  النظام  يهدف 
إلى   (NRSCH) االجتماعي  ا�سكان  خدمات 
بشكل  يدار  مجتمعي  إسكان  قطاع  إقامة 

جيد، ويدار بشكل فعال وقابل لالستمرار.

يجب تسجيل جميع مقدمي الخدمة واختبار 
مدى امتثالهم سنويا

بمعايير  الوفاء  الخدمات  مقدمي  على  يجب 
ا�سكان،  وأصول  وا�سكان،  ا�يواء  خدمات 
الحوكمة،  وإدارة  المجتمعية،  والمشاركة 

والمدى والصالحية المالية.

نمو مؤسسة الجسر ل�سكان 20١9-20٠6

الخطة الوطنية ل¦يجارات المعقولة

الرسومأخرى
مقابل الخدمات

إسكان اجتماعي
تمليكي

إسكان تمليكي
معقول السعر

إسكان مؤجر
من السوق الخاص

إسكان مؤجر
من السلطات

مبادرة ا�سكان االجتماعي

 نمو العقارات التابعة لمؤسسة الجسر ل¦سكان 2019-2007
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مؤسسة الجسر ل�سكان: لمحة سريعة

1899 عقار
3105 مقيم

392 مليون دوالر قيمة العقارات المملوكة
331 عقار مملوك

158 مسكن تحت التطوير
20 منطقة حكومية محلية

300 ٪ نمو خالل عقد واحد
118 مليون دوالر صافي أصول

على  المنازل  استغالل  بهدف  مقدم  منزل   75
المستوى الوطني

112 منزل جديد تم تطويره
 3.2 إلى  ليصل  التشغيلي  الربح  في  زيادة   ٪  188

مليون دوالر
8.3 مليون دوالر مدخرات نقدية

25 مليون دوالر ديون مصرفية

تأثير مؤسسة الجسر ل�سكان 2017-2006

النسبة المئوية للمستفيدين من خدمات المؤسسة بحسب المنطقة
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التركيز االستراتيجي -2015 2018 

زيادة عدد العقارات التابعة
عالية  ا
سكان  وخدمات  المساكن  تقديم 

الجودة.
ا
دارة الفعالة.

استدامة ا�عمال.
دعم منسوبينا وتحسين مكان عملنا.

تعزيز اتصاالتنا وزيادة أرباحنا.

خدمات المؤسسة

شراء المساكن
المساعدة في مجال ا
سكان

إدارة ا
يجارات
الصيانة وا
صالح

بناء المجتمع والمشاركة
الدعم وا
حالة



مؤسسة الجسر ل�سكان: ما الذي نقوم به 2\2

القيم التي تركز على الناس وخدمات العمالء 
القوية

معلومات  على  القائم  القرار  صنع  شفافية 
المستأجرين

إدارة المتأخرات ودعم المستأجرين

التخصيص لتحقيق أفضل استخدام للعقارات

االستجابة للفرص الجديدة

القدرة على دمج ا�يجارات الجديدة

يتنوع قاطنو عقارات مؤسسة الجسر ل�سكان تنوعا كبيرا

ويأتون من مختلف مناحي الحياة ومن جميع الخلفيات



دمج المجتمعات 1\2

استجابة المؤسسة: خطة العمل المجتمعي 2014 - 2017

تتمتع مؤسسة الجسر ل�سكان بالخبرة في دمج كامل المساكن

العامة وسكانها في مجتمع المؤسسة وأنشطتها.

إقامة
الجسور

استراتيجية
مؤسسة الجسر
ل�سكان لبناء
المجتمع والمشاركة
المجتمعية



دمج المجتمعات 2\2

أطلقت مبادرة (Hand Up) في مايو 2016 م وهي عبارة عن برنامج مبتكر �دارة المتأخرات

لتمكين السكان الذين يواجهون ا�خالء بسبب التأخر في سداد ا�يجارات عبر مساعدتهم

وإعادة حياتهم مرة أخرى إلى المسار الصحيح

«لوال هذه المبادرة لكانت هذه المرأة قد 

تم إخالؤها من مسكنها، ولكانت فقدت

بناءها، ولكان مرضها العقلي استشرى

لغياب العالج، ولكانت تواجه ا�ن

مخاطر االنتحار»

(أحد مقدمي الدعم في المبادرة)

«أكبر تأثير لهذه المبادرة

علي أنا كان إدراكي لوجود شخص 

ما يعتقد أنني أستحق الدعم.

 »نني عندما أجد من يعتقد أنني

أستحق الدعم أجد نفسي راغب

 في دعم نفسي أنا ا�خر»

(أحد المستفيدين من المبادرة)



االختالف الذي نحدثه

استراتيجية شاملة لفهم أفضل 	ثار خدماتنا على جمهورنا المستهدف

ولطرق توصيل أفضل لهذه الخدمات، والتي من خاللها يتم تحسين الخدمات وقرارات االستثمار



دمج المجتمعات

«بوصفي مستأجرة بعقارات مؤسسة الجسر ل�سكان فأنا حقا أحب المؤسسة �نها دائمة التواصل معنا

وتساعدنا محاولة توفير الخدمات والوظائف. وعندما أستيقظ وأتوجه نحو الباب

أشعر أن هذا هو بيتي. ويذكرني ذلك بقريتي حيث ولدت وترعرعت بسبب الهدوء وا�مان، 

وأنا أشعر حقا باالنتماء إلى هذا المكان.

وأنا واحدة من القيادات النسائية السودانية في سيدني، وأشعر عند التواصل مع مجتمعي

أنني أسدد ديني لمجتمعي و�ستراليا �نني أساعد المجتمع السوداني على االندماج

في المجتمع ا�سترالي لتحقيق ما نحتاجه جميعا كمجتمع واحد».

منال - إحدى المستأجرات بعقارات مؤسسة الجسر ل�سكان

https://www.bridgehousing.org.au/news.php/174/how-we-make-a-di�erence-manals-video-story



ا�صول العقارية لمؤسسة الجسر ل
سكان: طريق باراماتتا - كامبردون

بونيا - بالكتاون

169 طريق باراماتتا - كامبردون

27 شقة بين غرفة واحدة وغرفتين

االنتهاء عام 2012

المسافة من وسط المدينة: 5.3 كم

بونيا - بالكتاون

65 منزل بين غرفتين وثالث غرف

تم االنتهاء في يونيو 2016

يستوعب 250 شخصا (150 طفال)

المسافة من وسط المدينة 40 كم

مشروع مشترك مع شركة كالرندون العقارية

متكلفة البناء 23 مليون دوالر

34 سيتم بيعها وتأجيرها لمدة

 10 سنوات بأسعار معقولة

31 سيتم االحتفاظ بها لتأجيرها

 بأسعار معقولة

•

•



أشفيلد - شارع فيكتوريا

كوليت باراد - باراماتتا

شارع فيكتوريا - أشفيلد

4 شقق تحولت إلى 9 وحدات استوديو جديدة بمساحة 35 متر مربع

كإسكان اجتماعي للنساء المسنات

اراد - باراماتتا

38 وحدة بغرفة نوم واحدة أو اثنتين

اكتمل في أكتوبر 2016

المسافة من وسط باراماتتا 3 كم

63 شخصا- 16 مسكن اجتماعي، 14 من ذوي ا�عاقة

 الفكرية أو الحسية أو النفسية

47 وحدات سكنية بأسعار معقولة

تسعة أطفال

Lorem ipsum



شارع إلجر - جليب

عند  ثقافتنا  جوهر  هي  والمساءلة  الشفافية 
من  يتضح  ما  حسب   - الموارد  استخدام 

مؤشرات ا�داء الرئيسية لمدة خمس سنوات

عن  متتالية  ذهبية  جوائز  ست  على  حصلت 
ا�سترالية  الجوائز  من  السنوية  التقارير 

المرموقة

مؤسسة الجسر ل�سكان: الشفافية

شارع إلجر - جليب

153 وحدة ل£سكان االجتماعي من غرفة نوم أو غرفتين. مشروع مشترك مع هيئة ا�سكان الحكومية.



مقدمو خدمات ا�سكان االجتماعي: التحدي ١\٣

محدودية قدرة الموارد الخاصة بمقدمي خدمات ا�سكان االجتماعي
القيود  وا�طر المفروضة على دعم المؤسسات

تعزيز الكفاءات الخاصة بالصناعة مثل تطوير العقارات، وتمويل التنمية وقدرات إدارة 
ا�يجارات المعقدة.

والواليات  الكومنولث  حكومات  من  كل  لدى  الحكومية  السياسات  اتساق  غياب 
بخصوص دور القطاع كمقدم خدمات إسكان

حدد تقرير عن قدرات الصناعة 4 تحديات أمام نمو القطاع

كيفية زيادة قدرة قطاع ا�سكان االجتماعي على تجاوز نسبة ٪1 الحالية
من إجمالي المساكن المتوفرة

حكومة الكومنولث
بأسعار  ا�سكان  بسياسة  االهتمام  جددت 

معقولة اعتبارا من عام 2015

وذلك بقيادة وزير الخزانة الذي يعد ثاني أقوى 
وزير في الحكومة بعد رئيس الوزراء

بأسعار  لµسكان  عمل  مجموعة  إنشاء  تم 
الوطنية  االتفاقية  في  ذلك  ونشر  معقولة 

لµسكان والتشرد -
حكومات الواليات والمناطق

الواليات  حكومات  سياسات  مناهج  تنوعت 
نشاطا  ا�كثر  ويلز  ساوث  نيو  حكومة  وكانت 
من خالل اتجاهاتها المستقبلية - استراتيجية 

عشر سنوات لµسكان بأسعار معقولة

مقدمو خدمات ا�سكان االجتماعي: التحدي ٢\٣



مقدمو خدمات ا�سكان االجتماعي: التحدي ٣\٣

إمكانية استغالل ا�راضي العامة وتجديد المساكن العامة أو استغالل
  ا�راضي ا�خرى المملوكة للحكومة 

االستخدام الفعال �ليات التخطيط

رسوم السكن بأسعار معقولة

استراتيجية وطنية ل�سكان بأسعار معقولة ترتبط بمواقع قريبة من فرص العمل.
دعم السكن لتلبية الفجوة المالية

خطة صناعية لنمو قطاع ا�سكان االجتماعي
تقسيم  أحكام  على  المتضمنة  التخطيط  (قوانين)  قانون  في  التكلفة  ميسور  ا�سكان  أحكام  تعزيز 

المناطق.
اشتمال جهود الحكومة لالنعاش الحضري على توفير السكن بأسعار معقولة

بأسعار  سكن  من  المعروض  على  التأثير  على  القائمة  الضريبية  ا�عانات  وفعالية  كفاءة  استعراض 
معقولة.

مالحظات ختامية

الســـــنـــــدات  مؤسســــة 
مــن  كجــــــزء  الوـطنيــــة 
الوطــنيــــة  المـــؤسســــة 
لتمــويــــــل واســتثـمــارات 

(NHFIC) ا�سكان

تمويل أرخص من القروض المصرفية الحالية التي تحتاج إلى إعادة تمويل 
بعد 5 سنوات مما يثير مخاطر أسعار الفائدة

التشريعات  تنظيم  إعادة 
الوطنية

المناسب  التنظيم  إطار تنظيمي منقح لسمات ا�سكان االجتماعي مع 
المالية  وا�نشطة  االجتماعي  ا�سكان  خدمات  مقدمي  لحوكمة 

الخاصة بهم (دون إضعاف إشرافهم على أنشطة إدارة ا�يجار)

القطاع  هذا  جدوى  عن  المؤسسيين  للمستثمرين  أقوى  إشارة  يرسل 
في  االجتماعي  ا�سكان  خدمات  تقديم  أنشطة  في  التوسع  وتعزيز 

أستراليا.



Shukran
شكـــرا



التعريفات

تلك ا�سر التي يقل دخلها ا�جمالي عن 40 في المائة من توزيع الدخل والتي تدفع أكثر من 

30 في المائة من دخلها ا�سري للوفاء بتكاليف السكن (يشار إليها أحيانا بالقاعدة 30/40)؛ أو

الدخل  متوسط  من   120٪ من  أقل  ا�جمالي  دخلها  يكون  التي  حجما  ا�كبر  ا�سر  مجموعة 

ا�سري وتدفع أكثر من ٪30 من دخلها ا�سري للوفاء بتكاليف السكن.

 (1991/92) ل�سكان  الوطنية  االستراتيجية  قبل  من  أستراليا  في  مرة  �ول  المصطلح  هذا  استخدم 
استخداما  منهجين  وأكثر  المرتفعة.  السكنية  والتكاليف  المنخفض  الدخل  ذات  ا�سر  إلى  ل�شارة 

لتعريف ا�سر في إطار الضغط ا�سكاني هما:

1. الضغط ا�سكاني

العام، وحتى يكون مؤهال يجب على  الواليات ويسمى أيضا ا�سكان  الذي توفره حكومات  السكن 
المتقدم بطلب الحصول على هذا السكن أن يكون ذا دخل منخفض جدا عند أو أقل من متوسط 
ويدفع  الكثيرون.  يستهدفه  منه  المعروض  نقص  وبسبب  ا�سكان.  �سعار  بالنسبة  ا�سري  الدخل 

المستأجرون ٪25 من دخلهم في ا�يجار. المعهد ا�سترالي للصحة والرعاية االجتماعية 

السكن االجتماعي

المنخفض  الدخل  ذات  ا�سر  إلى  وتوجه  السوق  إيجارات  سعر  من   80٪ بسعر  تقدم  مؤجرة  مساكن 
والمتوسط. وتقدم في الغالب من قبل منظمات ا�سكان المجتمعي.

السكن بأسعار معقولة

تعريف الدخل المنخفض إلى المعتدل (بالنسبة لمدينة سيدني)

فئة الدخل

منخفظ جدا
منخفظ
متوسط

%50 من المتوسط
50 – %80 من المتوسط
80 – %120 من المتوسط

40600 دوالر
64900 دوالر
97400 دوالر

34700 دوالر
55500 دوالر
83200 دوالر

مدى الدخل السنوي
(سيدني) 2015 - 2016

مدى الدخل السنوي
(نيو ساوث ويلز) 

2016 - 2015

% من الدخل
 المتوسط

الضغط ا�سكاني
تعريف الدخل

السكن االجتماعي
السكن بأسعار معقولة

•

•

www.aihw.gov.au/housing-assistance/haa/2015/ 



المنتدى السابع لتطوير
القطـــاع غيـــر الربحـــــي 

7th Non-profit Sector Development Forum

أميتاف فيرماني
تطوير جودة

المدراس الحكومية الهندية 



أميتاف فيرماني
الرئيس التنفيذي المؤسس، إيديوكيشن أليانس

أميتاف هو الرئيس التنفيذي المؤسس لتحالف التعليم، وهي مؤسسة غير ربحية مسجلة يقع 
مقرها في الهند وتعمل في المقام ا�ول كمسهل للشراكات بين القطاعين العام والخاص 
لمؤسسة  القطري  المدير  أميتاف  كان  ذلك  وقبل  الدولة.  أنحاء  جميع  في  التعليم  مجال  في 
العودة المطلقة ل¥طفال (ARK) في الهند، وهي مؤسسة خيرية تعاونية بريطانية تأسست في 
عام 2002م، حيث كان مسؤوال عن إنشاء وإدارة تشغيل فرع المؤسسة في الهند وظل يعمل مع 

المؤسسة منذ بدايتها في الهند في عام 2008 حتى أبريل 2014م.
مختبرات  في  إداري  ومدير  التنفيذي  الرئيس  مكتب  في  عام  كمدير  يعمل  أميتاف  وكان 
رانباكسي قبل التحول إلى قطاع التطوير. وقد بدأ أميتاف عمله بعد حصوله على ماجستير إدارة 
ا�عمال في الواليات المتحدة ا�مريكية بالعمل لدى مؤسسة بريستول مايرز سكويب وشركاه 
مكتب  تأسيس  عن  مسؤوال  أيضا  وكان  ا�ورام،  ملف  يدير  كان  حيث  برينستون.  في  الواقعة 

المؤسسة في مدينة مومباي في الهند في عام 2003م.
كما شارك أميتاف في إدارة شركة معالجة ا�غذية المملوكة �سرته منذ عام 1994.

وتلقى أميتاف تعليمه في مدرسة دون في دهرا دان، ثم توجه لدراسة االقتصاد في كلية سانت 
ستيفنس في جامعة دلهي. وحصل على ماجستير في إدارة ا�عمال من جامعة نورث كارولينا 

في تشابل هيل، ثم عمل في الواليات المتحدة لمدة 4 سنوات قبل عودته إلى بالده.



أميتاف فيرماني

تطوير جودة  المدراس الحكومية الهندية

البلدية  التي عملت مع المؤسسة   (TEA) أليانس  إيديوكيشن  يستعرض أميتاف تجربة مؤسسة 
إنشاء  إلى  يهدف  الذي  المتكاملة  المدرسة  شراكة  مشروع  �قامة   (SDMC) دلهي  لجنوب 
في  مدرسة   581 أصل  من  مدرسة   35 كانت  2015م  عام  وفي  النموذجية.  الحكومية  المدارس 
جنوب دلهي تضم أقل من 50 طفال. وقد بدأ برنامج الشراكة هذا بهدف تحويل مسار المدارس 
إلى  ا¬طفال  وإعادة  العامة،  المدارس  نظام  في  المفقودة  الثقة  وإحياء  الفاشلة،  الحكومية 
خالل  من  مدرسة   30 في  يعمل  اµن  وأصبح  واحدة  بمدرسة  المشروع  وبدأ  الشاغرة.  المدارس 

شراكات مع 12 منظمة غير حكومية بما يؤثر على قرابة 5000 طفال.
 

ونتيجة لهذا البرنامج حدثت زيادة بنسبة 87 في المائة في عدد المسجلين في هذه المدارس 
خالل 3 أشهر فقط، بينما وجد 90 في المائة من اµباء تحسنا في جودة الحياة. وتظهر المؤشرات 
المبكرة لنتائج التعلم أيضا اتجاهات إيجابية مع تعلم ا¬طفال بمعدل يتراوح بين 1.5 و3 أضعاف 
معدل المدارس الخاصة. ونتيجة لهذه التجربة تفكر المؤسسة البلدية لجنوب دلهي في وضع 
الطفل  تكلفة  عن  التعويض  تتضمن  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكة  رسمية  سياسة 

لشركاء التشغيل، وبالتالي تسهيل التوسع المستدام للبرنامج.
 

القطاعين  بين  الشراكة  سياسات  تطبيق  في  الهند  في  ا¬خرى  الواليات  حكومات  تنظر  كما 
العام والخاص. وسوف يستعرض أميتاف الدروس المستفادة على مدى السنوات الثالث الماضية، 

ويقدم توصيات بشأن ضمانات نجاح سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ملخص محاضرة



أكبر ديمقراطية في العالم: 1.3 مليار شخص
200 مليون مواطن دون سن 14 عاما

29 والية و7 أقاليم اتحادية
٪33 حضر

22 لغة رسمية، و780 لغة حية
5 ديانات رئيسية، بخالف المؤمنين بغيرها من المعتقدات العديدة

نظام سياسي متعدد ا¢حزاب يضم العديد من مراكز السلطة

الهند: الدولة الضخمة والمتنوعة



على الرغم من النمو االقتصادي ال تزال الهند تواجه تحديات
الفقر وعدم المساواة

 
   

الهند أمريكا السعودية

عدد السكان

الناتج المحلي ا	جمالي

نصيب الفرد منه

معدل النمو

من هم دون خط الفقر

^ ا	نفاق على التعليم (٪ من إجمالي الناتج المحلي)

@ ا	نفاق الحكومي لكل طالب ابتدائي

31.7 مليون

646 مليار $

$ 21.395

٪١ -

ال يوجد

(2008) 5.1%

$ 3.894

324 مليون

18 تريليون $

$ 52.195

٪٢.٢

45 مليون

(2014) 5.4%

$ 10.387

1.3 مليار

2.2 تريليون $

$ 1.862

٪٥.٧

270 مليون

(2013) 3.8%

$ 181

المنازل في كل من اªحياء الثرية واªحياء الفقيرة

مدرسة حكومية ومدرسة نخبوية



... نظام تعليم ضخم ومعقد

أكبر نظام تعليم أساسي وثانوي (K12) في العالم - ~ 260 مليون طالب، في ~ 1.5 مليون مدرسة

الهند الصينأمريكا

الهند الصينأمريكا
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با
ضافة إلى هيكل إداري معقد ...

مثال: دلهي

على
المستوى
االتحادي

على
مستوى

الوالية

الكيانات
المحلية

٪ ل�طفال في الصف الثالث الذين يستطيعون التعرف على ا�رقام

٪ ل�طفال في الصف الخامس الذين يستطيعون حل مسائل القسمة

٪ ل�طفال في الصف الثالث الذين يستطيعون قراءة الكلمات على ا�قل

٪ ل�طفال في الصف الخامس الذين يستطيعون قراءة نصوص الصف الثاني

القراءة في المدارس العامةالحساب في المدارس العامة

(PISA) تقرير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
يضع الهند في المرتبة قبل ا�خيرة

 

 

 

 

 

مستويات التعلم منخفضة وتتناقص
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وزارة تنمية
المرأة والطفل 

وزارة تنمية الموارد البشرية (السياسة)

إدارة التعليم

5 حكومات بلدية

التعليم قبل االبتدائي

يبين التقرير السنوي عن حالة التعليم لعام 2014 انخفاض مستويات

ا
لمام بالقراءة والكتابة والحساب

المدارس االبتدائية
المدارس المتوسطة

والثانوية

@ قامت دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة - التي نسقتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
التي تتخذ من باريس مقرا لها - بتعيين معايير التعليم في هيماشال براديش وتاميل نادو، وهما

واليتان تسجالن درجات مرتفعة على مؤشرات التنمية البشرية

"احتلت الهند المرتبة قبل ا�خيرة

بين 73 دولة شاركت في البرنامج

،@(PISA) الدولي لتقييم الطلبة

ويعتمد المسح على اختبارات

مدتها ساعتان يخضع لها

نصف مليون طالب".



ارتفع معدل االلتحاق بالمدارس الخاصة من %28 إلى 38% 

خالل خمس سنوات فقط (2008-2007 إلى 2015-2016)

الناس يفقدون الثقة في المدارس الحكومية

Haryana:  
24% to 44% Rajasthan: 

36% to 46% 

هاريانا:

من ٪24 إلى 44٪
راجستان:

من ٪36 إلى 46٪



يعد غياب المساءلة عامال رئيسيا من العوامل التي تؤدي
إلى ا�داء الضعيف في المدارس العامة

7 أغسطس 2014 – الهند

كيراالكارناتاكاراجستانالبنغالبيهارالهند كلها

مدرسة هندية تتغيب عن عملها «لمدة 23 عاما»

21.2 21.7 23.7 24.7 37.8 25 
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40
% 

معدالت غياب المعلمين حسب الواليات الهندية

مدرساتها  إحدى  بأن  تصرح  هندية  حكومية  مدرسة 
مدة  تبلغ  حين  في  عاما   23 لمدة  العمل  عن  تغيبت 

خدمتها 24 عاما.

تم تعيين سانجيتا كاشياب مدرسة لمادة ا�حياء في 
والية ماديا براديش الواقعة في وسط الهند عام 1990.
آخر  يعرفون  ال  أنهم  بالمدرسة  المسؤولون  وصرح 
زالت  ما  ولكنها  راتبها،  المذكورة  فيها  تلقت  شهر 

مدرجة كموظفة بالمدرسة.
بينما صرح مسؤول عن التعليم في الوالية إلى بي بي 
من  فصلها  سيتم  المذكورة  المدرسة  بأن  سي 
قياسا  رقما  حققت  المذكورة  أن  ويعتقد  وظيفتها. 

في مدة غياب الموظفين في الهند.



يتحول الحديث ببطء من االلتحاق بالتعليم إلى جودة التعليم

جافاديكار يطلب تعاون جميع ا�طراف لتحسين جودة التعليم

قال جافاديكار: «أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على أهمية التركيز على جودة التعليم،
ويجب علينا جميعا السعي لتحقيق هذا الهدف»

الديموقراطي  الوطني  التحالف  حكومة  بأن  ا�حد  يوم  جافاديكار  براكاش  البشرية  الموارد  تنمية  وزير  صرح 
برئاسة ناريندرا مودي تسعى ©شراك ا�كاديميين والمدرسين والطالب في عملية تحسين جودة التعليم.

كما أضاف الوزير في أول ظهور عام له بعد توليه مسؤولية أحد أهم الملفات بأنه سيعمل على إيجاد حلول 
إلى  الموجه  خطابه  وفي  التعليمية.  بالعملية  المتعلقة  المشاكل  بعض  من  والطالب  المدرسين  لمعاناة 
لتنمية  كوزير  إيراني  سمريتي  محل  حل  الذي  جافاديكار  طلب  المركزية  المدارس  بإحدى  والطالب  المدرسين 
الموارد البشرية «تعاون جميع ا�طراف» لتحسين جودة التعليم في كندريا فيدياليا على وجه الخصوص وفي 

جميع المؤسسات التعليمية بالدولة.
وأضاف: «هذا التعاون هو الذي سيجعلنا أمة عظيمة. وقد أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على أهمية التركيز 
والمسؤولين  ا�كاديميين  فإن  لذلك  الهدف.  هذا  لتحقيق  السعي  جميعا  علينا  ويجب  التعليم،  جودة  على 

وأنتم أيها الطالب والمدرسون جميعكم ستتشاركون في مساعينا الرامية لتحسين جودة التعليم.»

Human Resource Development (HRD) Minister Prakash Javadekar.



إنشاء قاعدة أدلة سليمة على تأثير 

نماذج الشراكة على نتائج التعليم

المساعدة في تصميم وتسهيل

 تنفيذ أطر الشراكة ذات

الصلة بجميع أصحاب المصلحة

تطوير ودعم بنية أساسية قوية

من شركات القطاع الخاص غير

الهادفة للربح ذات الخبرة وااللتزام

االبتكار

المسائلة

االشتراك مع الحكومةجمع ونشر ا�دلة
تحفيز بنية أساسية
لتشغيل المدارس

إيديكيشن أليانس: إدخال نموذج المدراس المستقلة إلى الهند

ما نقوم به بشكل عملي

إيديكيشن أليانس: إنشاء النظام البيئي للمدارس المستقلة في الهند

أنشئ تحالف التعليم لتيسير النظام البيئي للشراكات في مجال التعليم بهدف تحسين الجودة

(أنظر الفيديو)



المدخالت

الباحثون

المعلمون
ا�باء

الطالب

المعلمون
ا�باء

الطالب

النتائج

 تشير أبحاثنا حول مدارس الشراكة الحكومية إلى ظهور اتجاهات واعدة

نموذج الشراكة الحكومية

هذه هي المدارس التي توفر فيها الحكومة ا�رض والبناء بينما يتولى الشركاء غير الربحيين ا�دارة المدرسية. 
وفي بعض النماذج يعملون مع معلمين حكوميين (نموذج الدعم المدرسي)، وفي غيرها يقومون بتوظيف 

معلميهم (نموذج ا�دارة الكاملة للمدارس)

Higher 

تجذب كل من مدارس الشراكة الحكومية والمدارس الحكومية الطالب من اسر ذات

مستويات الدخل المماثلة، ولكن مدارس الشركة الحكومية تحقق نتائجا أفضل

ممارسات 
أفضل

�دارة الفصول
 الدراسية

يعمل المعلمون
 ساعات أطول

توفير تدريب
أكثر مالئمة
للموظفين

ارتفاع مستوى
الرضا لدى

المعلمين - التدريب
والنمو

ارتفاع مستوى
 الرضا لدى

الوالدين - أبعاد
متعددة

نتائج تعلم
أفضل من
المدارس

الحكومية2

تخصيص المزيد
من الوقت

 لكل مهمة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

على المدى
المتوسط

على المدى
الطويل

الحكومة
تحالف التعليم

الممول المشغل



تعاونت الحكومة والمنظمات غير

الحكومية لتحسين البنية التحتية

٪70 طفرة في االلتحاق 

بالتعليم: من 3500 إلى> 6000

الموظفون: 80 معلما
وقائدا من مركز التعليم

العالي (35 في الصفوف الدراسية)،
 و80 من المنظمات غير الحكومية

ما تقوم به بشكل عملي (انظر الفيديو)
البرنامج في دلهي

توسيع تطبيق البرنامج في الهند - 3 سنوات

 

12 منظمة غير حكومية تدعم 30 مدرسة ضمان تمويل الفجوات لجميع المدارس

التوسع إلى 100+ مدرسة

دلهي

راجستان

هاريانا
ماديا براديش
اندرا براديش

الواليات الجديدة
محل المناقشة

سياسة  على  وافقت 
القطاعين  بين  الشراكة 

العام والخاص
أساس  على  مدرسة   300

تجريبي
على  ا±نفاق  متوسط 
يتعين  الذي  الطفل 

تسديده



التدريب العملي التعاوني
اجتماع تقييمي (16 أغسطس) حضره مسؤولون
عن بلدية جنوب دلهي وبعض مديري المدارس

والمنظمات غير الحكومية

ا�طفال ينتقلون من المدارس الخاصةالتدريب المستمر القائم على المواد الدراسية

البرنامج ينشر بالفعل الممارسات التي لديها القدرة
على التأثير على النظام الكلي

إدارة ا�داء

اتخاذ القرار

الممارسات التعليمية

االندماج العكسي



طريق التقدم: تأثير العمل النظامي

1

2

1

2

1

2

التأثير المباشر لمدارس
الشراكة الحكومية

تأثير العمل النظامي

إصالح السياسات

ا�جل  طويل  مستداما  نموذجا  الحكومية  الشراكة  مدارس  توفر 
للمشغلين الذين يركزون على الجودة سعيا لخدمة الفقراء

االندماج العكسي
هذه  تحقق  أن  المرجح  من  الذاتي  والعمل  المساءلة  خالل  من 

المدارس نتائج أعلى بكثير من مدارس النظام الحكومي

تكون  أن  الحكومية  الشراكة  مدارس  في  المساءلة  لنظم  يمكن 
بمثابة نموذج لبقية النظام

ويمكن أن تكون بمثابة مختبرات لتطوير برامج (مثل تلك التي تركز 
على محو ا�مية / الرياضيات) يمكن توسيع نطاقها بتطبيقها على 

النظام الحكومي كله

سياسات  عن  دفاعا  المفهوم  إثبات  دليل  بمثابة  المدارس  ستكون 
دعم استدامة وتعزيز نماذج الجودة

المناطق  من  ا�ولى  المجموعة  في  النموذج  نجاح  سيحدث 
نطاق  على  السياسات  نفس  تطبيق  أجل  من  دفعة  الجغرافية 

أوسع



الدروس المستفادة

صياغة السياسات

لم تترجم الجهود إلى صياغة سياسة رسمية 
بعد

للتعويضات  ا�صلي  المفهوم  يحظى  لم 
بالقبول بعد

القدرة على االستمرارية

العمل مع الحكومة من خالل تصميم وتنفيذ 
وتنمية وتقييم المبادرة كان عامال مساعدا
ضمان االستمرارية من خالل تغيير القيادات

إدارة المشروع

نجحت في قيادة المبادرة وأبقتها على المسار 
الصحيح

التعليم  تحالف  من  االستباقية  ا�دارة  كانت 
الحرجة  المراحل  دفع  في  أساسيا  عنصرا 
وتوزيع  التفويض،  وخطابات  المباني،  (اختيار 

المعلمين)

بطء وتيرة التبني

سيستغرق النموذج وقتا لتحقيق االستقرار في 
اهتمامات  التجربة  هذه  تجذب  أن  قبل  دلهي 

حكومات أخرى

طبيعة وظروف المشغلين

عدد قليل من المشغلين المرموقين، والجودة 
النطاق  واسعو  والمشغلون  بعد،  تثبت  لم 

محدودون جدا

االندماج مع المعلمين الحكوميين

مدى  أي  إلى  لدراسة  مبكرا  الوقت  مازال 
مع  الحكوميون  المعلمون  سيتعاون 

المشغلين

توسيع تطبيق النموذج وا�ولويات الحكومية

ينظر إليه على أنه جهد مستقل ال يتماشى مع 
جهود ا�صالح الحكومية

نطاق  على  تطبقه  يمكن  كحل  إليه  ينظر  ال 
واسع

الثقة والعالقات

النجاح في اكتساب ثقة بلدية جنوب دلهي
المساعدة في تشكيل المبادرة وزيادة تقبلها



أسئلة

ما هي اللبنات ا�ساسية لبناء نظام خاضع للمساءلة من الصفر؟

ما الذي يمكن أن يعمل على تحسين قبول الموظفين الحكوميين؟

كيف يمكننا تكرار هذا النظام في مناطق جغرافية أخرى؟

21 



مدارس الشراكة الحكومية والمدارس الحكومية تخدم أسر القطاعات
ا�ضعف اقتصاديا ذات الخصائص الديمغرافية المتشابهة

أداء مدارس الشراكة الحكومية في مادتي اللغة ا�نجليزية والرياضيات أفضل
من أداء المدارس الحكومية

تزداد الفجوة في مخرجات التعلم في المستويات ا	على (الصف الخامس مقارنة بالثالث).
وبالتالي فمن المهم التركيز وااللتزام طويلي المدى �حداث تأثير إيجابي

ساعدت مدارس الشراكة الحكومية في تحسين ا�داء في مادتي اللغة ا�نجليزية
والرياضيات: مجالي التركيز الرئيسيين لدى كل من ا�باء والمعلمين
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مستوى
دخل ا	سر

مهنة ا	ب غالبية ا�باء من العمال

مستوى
تعليم ا	ب

مستوى
تعليم ا	م

دخل ا	سرة
20000>
روبية

معظم ا�باء 
متعلمون حتى
الصف العاشر

خالل فترة االلتحاق
بالمدارس ال تقوم
مدارس الشراكة

الحكومية بدراسة
الخلفية االجتماعية

االقتصادية أو أي
عوامل أخرى

العدد
1252 =

العدد
1252 =

العدد
1252 =

العدد
2173 =

أقل من 10000 روبية                 من 10000 إلى 19999               أكثر من 20000 روبية

أعلى من الصف 12أقل من  موظف مكتبي                       عامل                         عاطل 
حتى الصف 12

حتى الصف العاشر
لم يلتحق بالمدرسة

المصدر: دراسة بحثية عن نماذج مدارس الشراكة الحكومية: 2015
تفاصيل تصميم الدراسة في الملحق

المصدر: دراسة بحثية عن نماذج مدارس الشراكة الحكومية: 2015
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"تعد القدرة على
التحدث جيدا

با�نجليزية أمرا
بالغ ا�همية

للوصول إلى خيارات
أفضل في أي مهنة

يرغب ا�طفال في
اختيارهاا"

- والد أحد تالميذ
مدارس الشراكة

الحكومية

الرياضيات

الصف 5

الصف 5

الصف ٣

الصف ٣

المتوسط
انحراف التالميذ
عدد التالميذ

المتوسط
انحراف التالميذ
عدد التالميذ

الصف ٣الصف 5

الصف ٣الصف 5

اللغة ا�نجليزية

GS: مدارس حكومية    G-PS: مدارس الشركة الحكومية

GS: مدارس حكومية    G-PS: مدارس الشركة الحكومية



آباء ا�طفال في مدارس الشراكة الحكومية راضين عن اللغة ا�نجليزية
والرياضيات والمنطق؛ وبالتالي يرتفع الطلب على االلتحاق بمدارس

الشراكة الحكومية 

هذا على الرغم من حقيقة أن أولياء أمور
تالميذ مدارس الشراكة الحكومية ينفقون

على التعليم نفس المبلغ الذي ينفقه أولياء
أمور تالميذ المدارس الحكومية

لدى مدارس الشراكة الحكومية برامج
 مشاركة مجتمعية تسعى إلى
التواصل مع أولياء ا�مور لتوفير

الدعم والمهارات التي يحتاجونها
لمساعدة أبنائهم على التعلم 

في المنزل.

"ابنتي في الصف ا�ول ويمكنهاالتحدث 
باللغة ا¥نجليزية بثقة. أنا فخور جدا بها"

٪43 من آباء ا�طفال الملتحقين
بمدارس الشراكة الحكومية

راضون للغاية عن ا�داء
ا�كاديمي العام للتالميذ

التركيز على كل من النتائج
المعرفية وغير المعرفية

أهم مجاالت التركيز لدى
قادة المدارس

٪48 من قادة المدارس
ركزوا على النتائج غير

المعرفية (مقارنة بنسبة
 ٪10 في المدارس الحكومية)

القدرة على التحدث باللغة ا¥نجليزية

القدرة على قراءة
ا¥نجليزية

القدرة على التفكير
 واستخدام المنطق

التحسن في مخرجات
التعلم

القدرة على حل
مسائل الرياضيات

ركز قادة مدارس الشراكة الحكومية على النتائج الشاملة والمشاركة
المجتمعية وتقييم التالميذ

العدد
1643 =

العدد
٢٢١٠ =

العدد
٣٣ =

< 5000 روبية / سنة

المصدر: دراسة بحثية عن نماذج مدارس الشراكة الحكومية: 2015

GS: مدارس حكومية    G-PS: مدارس الشركة الحكومية

GS: مدارس حكومية    G-PS: مدارس الشركة الحكومية

المصدر: دراسة بحثية عن نماذج مدارس الشراكة الحكومية: 2015
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٪ لآلباء الراضين جدا

المشاركة المجتمعية

نتائج غير معرفية

التعلم ا�كاديمي

مشاركة اÉباء

البنية التحتية

االلتحاق

تم إجراء تقييمات للتالميذ
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تتلقى مدارس الشراكة الحكومية 
ما بين 1.5 إلى 3 أضعاف عدد الطلبات 

مقارنة بقدرة المدرسة
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يعمل معلمي مدارس الشراكة الحكومية لساعات أطول ويخضعون
لتدريب صارم وشامل 

يعمل المعلمون ساعات أطول

ال توجد أنشطة
أنشطة غير مخططة
أنشطة تقدمية
العملية التعليمية الرسمية

تطوير المعرفة العلميةالمهارات التربوية

التحدث با�نجليزيةالوسائل التعليمية

التواصل / ا�دارة

@ في العامين الماضيين

التوالتدريب على استخدام
التقنيةاصل / ا�دارة

بناء الفريق

الوسائل الصوتيةالكتب الدراسيةال توجد مواد
/ المرئية

الطباعة (الرسوم
البيانية / الملصقات)

تتمتع مدارس الشراكة الحكومية بممارسات أفضل في الفصول الدراسية
وتتبع أساليب أكثر تقدما في التدريس

العدد
6 ساعات أو أقل= ٦٩٤

أكثر من 6 ساعات GS: مدارس حكومية    G-PS: مدارس الشركة الحكومية

GS: مدارس حكومية    G-PS: مدارس الشركة الحكومية

المصدر: دراسة بحثية عن نماذج مدارس الشراكة الحكومية: 2015

المصدر: دراسة بحثية عن نماذج مدارس الشراكة الحكومية: 2015

التدريب التربوي والتدريب على المهارات الشخصية للمعلمين

تخصيص وقت أطول
لكل مهمة

استخدام الوسائل التعليمية (٪ الوقت، الصف الثالث)

استخدام أفضل للوسائل التعليمية

ساعات عمل المعلمين
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GS 

تتبع مدارس الشراكة الحكومية أساليب
تربوية مقننة ومنظمة



موظفون من المؤسسات 
غير الربحية

غير  المؤسسات  عبر  إدارة 
الربحية

مباني حكومية
ال توجد رسوم

موظفون حكوميون
غير  المؤسسات  عبر  إدارة 

الربحية
مباني حكومية

ال توجد رسوم

ما هي مدرسة الشراكة الحكومية؟

تصميم البحث

مؤسسة  مع  بالشراكة  تدار  حكومية  مدرسة 
مباني  في  المدرسة  وتقع  ربحية،  غير  تعليمية 
ومجانية.  للجمهور  مفتوحة  وتكون  حكومية، 
الشريكة  والمؤسسة  الحكومة  وتتقاسم 

المسؤوليات ا�كاديمية وا�دارية.

الشراكة  مدارس  نماذج  من  نوعان  هناك 
مع  الشركاء  فيه  يعمل  نموذج  الحكومية، 
الدعم  (نموذج  الحاليين  الحكوميين  الموظفين 
الشركاء  فيه  يقوم  ونموذج   (  SSMأو المدرسي 
الكاملة  ا�دارة  (نموذج  موظفيهم  بتوظيف 

.(WSM للمدارس أو

ماترس  غراي  مؤسسة  بواسطة  الشراكة  مدارس  نماذج  عن  بحثية  دراسة  أجريت 
الحضرية  المواقع  عبر  الدراسة  وأجريت  التعليم.  تحالف  من  بتكليف  الهند  في 

والريفية في واليتين كبرتين في الهند.

من  استشاريا  دعما  الدراسة  تلقت 
المعنية  آسيا  جنوب  في  كلير  مؤسسة 
عبد  لمختبر  والتابعة  القدرات  ببناء 

اللطيف جميل لمكافحة الفقر

تم تقييم مخرجات التعلم في الصفين 
الثالث والخامس في جميع المدارس من 
الهندي  التدريجي  ا�نجاز  مقياس  خالل 
ا�سترالي  المجلس  وضعه  الذي   (IPAS)
استخدام  وتم   .(ACER) التربوية  للبحوث 
أداة الجاهزية المدرسية في الصف ا�ول.

ا�مور  أولياء  مع  مقابالت  الباحثون  أجرى 
للحصول  المدارس  وقادة  والمعلمين 
التي  المدارس  عن  شامل  منظور  على 

تمت دراستها.

شراكة  مدرسة   30 الدراسة  قيمت 
و12  حكومية  مدرسة  و19  حكومية 

مدرسة مدعومة.

الدراسية  الفصول  مالحظات  دونت 
جودة  تقييم  مقياس  باستخدام 
المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعليم 
التعليم  مركز  وضعه  الذي   ،  (ECEQAS)
المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتنمية 

في جامعة أمبدكار.

البيانات الواردة في هذه الوثيقة متعلقة 
بالمدارس الحضرية.

نموذج الدعم المدرسينموذج ا�دارة الكاملة للمدارس

 

 

  
 

 

مدرسة شراكة حكومية 

الحكومةالمؤسسات غير الربحية

 

 

 



المنتدى السابع لتطوير
القطـــاع غيـــر الربحـــــي 

7th Non-profit Sector Development Forum

جوبي  جوباالكريشنان

من المستشارين إلى المنفذين:
 التغيير في أدوار المنظمات  غير الربحية

 في الرعاية الصحية



جوبي جوباالكريشنان
مؤسس ورئيس، وورلد هيلث بارتنر

يتمتع جوبي بأكثر من 25 عاما من الخبرة في تنفيذ برامج تقديم الخدمات على واسعة 
النطاق في المناطق ذات الموارد المنخفضة. وقد قام بتأسيس "جيناني" وهي مؤسسة 
غير ربحية تتولى أكثر من ٪20 من عملية التخطيط العائلي في والية بيهار. وحظيت هذه 
من  البرنامج  مكنت  التي  وا»بداعية  المبتكرة  »دارتها  ودولية  وطنية  بإشادة  المؤسسة 
خدمة بعض أفقر المجتمعات في العالم بشكل مستدام. و²نه متخصص في الشراكات 
الخاص  القطاع  موارد  من  االستفادة  في  خبير  جوبي  فإن  والخاص  العام  القطاعين  بين 
الهند،  في  السكان  لجنة  في  عضوا  كان  وقد  العام.  القطاع  خدمات  توفير  الستكمال 
وقدم المشورة إلى وزارة الصحة ورعاية ا²سرة والعديد من المنظمات الوطنية والدولية 

بشأن تقديم خدمات واسعة النطاق بتكلفة معقولة.
التمويل  لمؤسسة  التابع  العالمي  التقني  االستشاري  المجلس  في  جوبي  عمل  وقد 
للبعثة  التابع  المجتمعي  بالعمل  المعني  االستشاري  الفريق  في  حاليا  وهو  الدولية. 
الوطنية للصحة الريفية في الهند، واالئتالف العالمي لمكافحة السل. وكان جوبي مدير 
البرامج الدولية لدى مؤسسة DKT الدولية، وحصل على وسام مدني مرموق من حكومة 
الدولية في هانوي. وفي عام 2013م حصل   DKT فيتنام لعمله كمدير إقليمي لمؤسسة 
سكول  مؤسسة  من  االجتماعية  للريادة  المرموقة  الجوائز  من  جائزتين  على  جوبي 

ومؤسسة شواب، وهو زميل لمؤسسة أشوكا.



جوبي جوباالكريشنان

من  المستشارين إلى المنفذين:  التغيير في أدوار المنظمات غير الربحية
في الرعاية الصحية 

كونه  من  وتحول  هامة  نواح  في  والعشرين  الحادي  القرن  في  الربحي  غير  القطاع  تغير 
جماعات ضغط تشترك مع الحكومة في مسائل السياسة العامة إلى شركاء في تقديم 
تعاني  التي  أو  الريفية  المناطق  �ن  ونظرا  والنائية.  المحرومة  للمجتمعات  الصحية  الرعاية 
البنية التحتية وانخفاض  من االضطراب االجتماعي تعاني عادة من الفقر الشديد وضعف 
المتاحة  الموارد  الربحية دورا في جمع كافة  المؤسسات غير  البشرية، فقد لعبت  الموارد 
من أجل تلبية االحتياجات الصحية وا²نمائية المتزايدة لهذه المجتمعات. وكثيرا ما تحقق 
المؤسسات ذلك بأن تكون جسرا يربط بين القطاعين العام والخاص ويجمع بصورة حميمة 

بين نقاط القوة والموارد لدى كل منهما لتحقيق الهدف االجتماعي ا�وسع.
 

وبفضل العديد من الجهات المانحة ثنائية ومتعددة ا�طراف والخاصة الراغبة في تقديم 
التوجيه والدعم المالي واسع النطاق فقد أصبحت المؤسسات غير الربحية قادرة أيضا على 

االضطالع بمسؤوليات ال تعتمد فقط على حسن نية حكومة الدولة.
 

بدور  مهددة  بأنها  الحكومات  شعرت  ما  وكثيرا  العثرات.  بعض  أيضا  هناك  كانت  أنه  إال 
اختصاصاتها  الربحية  غير  المؤسسات  تجاوزت  أخرى  حاالت  وفي  الربحية.  غير  المؤسسات 
وشاركت في أدوار مثيرة للجدل. ويحدونا ا�مل في المستقبل أن يتم إنشاء توازن حقيقي 

وعملي تقوم فيه جميع الهيئات بإرساء السبل الكفيلة بالتعامل مع بعضها البعض.

ملخص محاضرة



ا�جندة

للمجتمعات  ا�ساسية  الصحية  الرعاية  لتقديم  الربحية  غير  المنظمات  ااستخدام 
المحرومة من خالل توسيع عالقتها مع القطاعين العام والخاص

ا�ولوية للمجتمعات المحرومة (المجتمعات الريفية )
استخدام تجربة  "شركاء الصحة العالمية" �براز الشراكات

خياران فقط لتحقيق االستدامة

تميل المنظمات غير الربحية بطبيعتها إلى أنجاز عمليات صغيرة 
فقط القطاعين العام والخاص يمكنهم تقديم خدمات على مستدامة على نطاق واسع
التحدي: كيفية استخدام المنظمات غير الربحية كأداة للمشاركة مع القطاعين العام 

والخاص لتحقيق االنتشار و الجودة

المنظمات غير الربحية تكيفت على استخدام المصادر المتفرقة لتطوير منصة ناجحة لتقديم الخدمات

التحديات

طبيعة القطاع الخاص تتمحور حول الحصول على ا�رباح
ينجذب القطاع الخاص نحو مراكز المدن والمناطق المتطورة في البلد

في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، يتواجد القطاع الخاص بشكل غير رسمي، 
ويقدم مهارات اجتماعية كبيرة، ولكن بالمقابل خبرات طبية وتقنية قليلة

يمتلك القطاع العام  كفاءات تقنية ولكنه يفتقر إلى التعاطف
بالنسبة للمناطق غير المهمة اقتصاديا، المال العام والتبرعات المالية ضرورية لتقديم 

خدمات للمجتمعات التي تقطن هذه المناطق



المنظمات غير الربحية هي الخيار ا�وحد لخدمة المناطق المهملة

بتقديمها  يقوم  ال  التي  الخدمات  تقديم  عاتقها  على  الربحية  غير  المنظمات  تأخذ 
القطاعين العام والخاص

منازل العناية بمرضى نقص المناعة البشرية ( ا�يدز)
مراكز الجذام

مراكز إعادة تأهيل المصابين بمرض السل

مظاهر للشراكة مع المنظمات غير الربحية

تعمل معظم المنظمات غير الربحيةمع القطاع العام
مؤخرا، بدأت بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل

– تنظيم  التسويق االجتماعي للمنتجات من خالل المحالت التجارية (الناموسيات 
النسل – محاليل معالجة الجفاف)

( حقوق التسويق االجتماعي للخدمات من خالل شبكة من ا¨طباء المختصين 
( مرض السل ، ا¨مراض غير المعدية، ا¨مومة والطفولة)

الملخص

فقط القطاعين العام والخاص يمكنهكما تقديم الخدمات على نطاق واسع
والخاص  العام  القطاعين  باستخدام  متزايد  بشكل  الربحية  غير  المنظمات  قامت   

لتقديم الخدمات على نطاق واسع
وبشكل متزايد، المنظمات غير الربحية يمكنها الجمع بين ا¨فضل لدى القطاعين:

القطاع الخاص يتمتع بخبرات اجتماعية قوية، ولكن في المناطق التي تعاني 
من نقص الخدمات، ال يملك خبرات طبية

القطاع العام يتمتع بخبرات طبية ورعاية حكومية، ولكن تفتقر إلى التعاطف

غالبا ما تأخذ المنظمات غير الربحية مشاريع يتجنبها القطاعان العام والخاص



"أمثلة من برامج "شركاء الصحة العالمية

ما هو التشارك؟

استخدام التقنيات ونظم ا�دارة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة

رواد المشاريع الخاصة

هندية  قرية  في  طفلها  تحمل  أم 
نائية. ال يوجد أطباء في مكان قريب. 
تصبح  للمرض،  الطفل  تعرض  إذا 

حياته في خطر

إلى  السفر  ، تتطلب  الحاالت  هذه 
على  للحصول  مدينة  أقرب 

الرعاية الطبية

اليوجد  للنساء،  بالنسبة  وكذلك 
الرعاية  على  للحصول  طريقة 

النسائية الصحية

أعمال  رجال  تشجيع  هو  به  نقوم  ما 
من  منظمتنا  إلى  لالنضمام  ريفيين 

خالل القيام باستثمارات صغيرة

أفراد  وأحد  ا¯عمال  رجل  بتدريب  نقوم 
الخدمات  تقديم  نقاط  النشاء  ا¯سرة 
نظام  تطوير  تم  وقد  القرية.  داخل 
إلكتروني خاص لهذا الغرض يسمى ألثيا



مجموعة من ا�جهزة التي توفر المعايير الحيوية

من  مجموعة  من  ألثيا  نظام  يتكون 
الحيوية  المعايير  توفر  التي  ا�جهزة 
فمن  جيدة.  أولية  رعاية  لتوفير  الالزمة 
المحمولة بحيث يمكن تمديد التغطية.

سماعة الطبيب ا�لكترونية

مقياس النبض

جهاز دوبلر الخاص بالجنين

جهاز قياس الهيموغلوبين

جهاز قياس ضغط الدم

جهاز قياس سكر الدم (غلوكمتر)

(ECG) جهاز تخطيط القلب

جهاز قياس درجة الحرارة

النظام  يتيح خدمة االتصال من المنزل. مفيد بشكل خاص ل�شخاص ذوي الحركة المحدودة

2G يمكن للنظام أن يعمل بتقنية
تحسين  على  تعمل  ا�حدث  التقنية 

جودة الصور

يتم تقديم الدعم لهوالء الناس من 
مركز اتصال مركزي. 

تفاصيل  الواجهة  الشخص  يعطي 
عن الهاتف وسجالت مركز االتصال.

قبل  من  النظام  استخدام  يمكن 
معرفة  لديهم  الذين  ا�شخاص 

محدودة بالقراءة والكتابة.
القدرة على التعرف على ا�رقام هي 

نقطة انطالق جيدة.



مساعدة القطاع العام في توفير الخدمات للعامة

يكون الطبيب قادرا على استخدام 
المريض،  عن  المتوفرة  المعلومات 
السريعة  الطبية  ا�دوات  عن  فضال 

لتقديم االستشارات  الطبية

الوصفة  بطباعة  المريض  يقوم 
الطبية التي  كتبها الطبيب

يتيح النظام للمريض اختيار الطبيب 
بناء على حاجته 

يتم انشاء سجل طبي لكل مريض.
االنترنت  على  البيانات  حفظ  يتم 
ويمكن الوصول إليها من أي مكان

لتقديم  النظام  استخدام  يمكن 
الخدمات الطبية في أماكن تكون 
فيها الحاجة ملحة مثل مخيمات 
الالجئين حيث يتم تقديم الخدمة 

إحدى  من  الصورة  هذه 
مستشفيات القطاع العام.

تصرف  الموظفين  أوقات  معظم 
على العمل المكتبي

والنساء  ل±طفال  اللقاحات  تقديم 
الحوامل.

وهذه مهام يمكن التنبوء بها

Con�rm 

Pawan  Reba  
Projected  

6.8 kg 
 

      
5.9  

   

 



ا�فضل،  الجودة  ذات  المرافق  وفي 
العمل المكتبيهناك ازدحام وموارد طبية محدودة

-------------------------------------  
Cetrizine Tab 10mg  
Theophylline Tab 100mg  
Cough Expectorant syrup  
Tab Montelukast  
Budecort inhaler  
-------------------------------------  
Acyclovir Eye Ointment 3%W/W  
Alprazolam Tab 0.25mg  
Amoxicillin Cap 500mg  

-------------------------------------  
Complete blood count (CBC)  
Absolute Eosinophil count  
Cough Expectorant syrup  
Chest X ray PA view  
Sputum culture  
Sputum for AFB  
-------------------------------------  
Glucose Fasting  
Glucose PP (2 hrs)   

Pawan              Male             Age 35  

Pawan Kumar 
35 years 

Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (unspecified)  

What the health assistant has generated is on the left. 
The health record appears for a quick review.

Any test reports are within easy access.

Health assistants task-share so the doctor’s time is used 
most optimally. The system also provides useful data that 
helps medical decisions.



This will work even for doctors with minimal computer 
skills. A voice activated system enables this.

The doctor has to just read out the number next to the 
selection.

The computer-aided di�erential diagnosis minimises the 
doctor’s time.

While all information is in English, provision to issue specif-
ic instructions to patients in their own language.

-------------------------------------  
Complete blood count (CBC ) 
Absolute Eosinophil count  
Cough Expectorant syrup  
Chest X ray PA view  
Sputum culture  
Sputum for AFB  
-------------------------------------  
Glucose Fasting  
Glucose PP (2 hrs)   

Complete blood count (CBC) Sizon 10mg Tablet 0-0-1 7days 

Pawan              Male             Age 35  

-------------------------------------  
Cetrizine  10mg Tablet  
Stanhist  10mg Tablet  
Satrin  10mg Tablet  
Sizon  10mg Tablet  
Incid  L 10mg Tablet  
Hicet  10mg Tablet  
Alerid  10mg Tablet  
Cetcip  10mg Tablet  

Sizon 10mg Tablet 

0-0-1 7 

After Food 

1-1-1 5 
-------------------------------------  
Cetrizine Tab 10mg  
Theophylline Tab 100mg  
Cough Expectorant syrup  
Tab Montelukast  
Budecort inhaler  
-------------------------------------  
Acyclovir Eye Ointment 3%W/W  
Alprazolam Tab 0.25mg  
Amoxicillin Cap 500mg  Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (unspecified)  



Prescription 

Patient ID Prescription ID 

Patient Name National ID 

Ibuprufen+ 
Paracetamol  1-0-1 

Amoxicillin 
250mg  1-0-1 

Azithromycin 
500mg    0-0-1 

7 Days 

5 days 

 5 days 

01220121 012201212 

Rahima 1298765983 

Medicine 
Name 

Dosage Duration Status 

Medicine Stock 

Medicine 
Name 

Minimum level Current Stock

Ibuprufen+ 
Paracetamol  4500 

Amoxicillin 
250mg  5000 

Ferrous 
Fumerate+ Folic 
Acid  

  500 

Calcium 
Carbonate  1000 

Azithromycin 
500mg    500 

4322 

4816 

1516 

1819 

  917 



مشتاق تشهابرا
مؤسس مشارك ورئيس، سيتيزين شيب فاونديشن

بصفته عضو مؤسس في مجلس إدارة مؤسسة المواطنين فقد لعب السيد تشهابرا دورا 
إدارة  مجلسي  في  عضو  وهو  البارزة.  الربحية  غير  المؤسسات  من  عدد  رعاية  في  رئيسيا 
مؤسسة معونة المرضى ومركز الكلى أيضا. ويعمل السيد مشتاق مديرا لعدة شركات 
 Tranpak اللدائن، وشركة  CBM �نتاج  الساحلية، وشركة  التجارة  بما في ذلك  ومؤسسات 
 Multipaper وشركة  المحدودة،  الصناعية  للمواد  الساحلية  والشركة  المحدودة، 
المحدودة، وشركة المحوالت الساحلية المحدودة. وهو رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة 
معونة المرضى، وهي مؤسسة أنشئت لتقديم المساعدة للمرضى المحتاجين والفقراء 
يوفر  الذي  الكلى  مركز  إدارة  مجلس  في  عضو  أيضا  وهو  مجانا.  ا©دوية  لهم  توفر  كما 

العالج وغسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.



 مشتاق تشهابرا
مؤسسة المواطنين

مؤسسة المواطنين (TCF) هي مؤسسة غير ربحية تدار بشكل احترافي، وقد أنشئت في 
عام 1995م بواسطة مجموعة من المواطنين الراغبين في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي 
من  واحدة  ا�ن  المواطنين  مؤسسة  أصبحت  عاما   22 مضي  وبعد  التعليم.  خالل  من 
ويركز  حظا.  ا¥قل  للفئات  المقدم  التعليم  مجال  في  الرائدة  الباكستانية  المؤسسات 
نموذج المؤسسة على توفير التعليم الجيد من خالل المدارس محددة ا¥غراض والتي تقع 
في قلب ا¥حياء الفقيرة بالمدن وفي المجتمعات الريفية في باكستان. وتكفل المؤسسة 
أثرها  زيادة  وبغية  الطالب.  عدد  إجمالي  من  المائة  في   50 من  يقرب  ما  الفتيات  تشكل  أن 
ا�ن  تقوم  المؤسسة  فإن  التعليم،  جودة  وضمان  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  وتحسين 

بالعمل من خالل المدارس الحكومية في جميع أنحاء باكستان.

ملخص محاضرة



تعريف بمؤسسة المواطنين

في عام 1995م اجتمع ستة رجال أعمال واتفقوا على أن التعليم هو المفتاح 

لحل مجموعة واسعة من المشاكل االجتماعية.

في  المواطنين  لمؤسسة  تابعة  مدارس   5 لفتح  الشخصية  أموالهم  جمعوا 

أفقر ا�حياء العشوائية في كراتشي.

وبهدف إنشاء 1000 مدرسة قاموا بتطوير نموذج مؤسسة المواطنين الفريد.

With the aim of a 1000 units, they developed a unique TCF model

ملتحق  غير  طفل  مليون   22.6

من   44٪) باكستان  في  بالمدارس 

تتراوح  الذين  ا�طفال  جميع 

أعمارهم بين 5-16)

عدد  حيث  من  دولة  أكبر  ثاني 

بالمدارس  الملتحقين  غير  ا�طفال 

في العالم

ثلث ا�طفال غير الملتحقين بالمدارس 

ال يذهبون إلى المدارس �ن ...

التعليم مكلف للغاية أو �ن المدرسة 

بعيدة جدا

(TCF) المدارس محددة الغرضنموذج مؤسسة المواطنين



المدارس محددة الغرضمزروعة في قلب مجتمعاتناتوفير التعليم المدعوم للفئات ا�كثر احتياجا

ضمان جودة التعليم العالية

كتب مدرسية مخصصة

التدريب المتعمق للمعلمات

ضمان الجودة

أين وصلنا ا�ن؟

وحدة مدرسية 1441

طالب 204000

معلمة 12000

٪96 معدل النجاح (شهادة الثانوية العامة)

+ A / A 64 حصلوا على درجات٪

اختاروا السعي لدرجات علمية أكبر 85٪

2017

2017

2016



تطوير / منح الخريجين

المخيم الصيفي

ا�رشاد الوظيفي

برنامج رهبار «القادة» التوجيهي

64,400
خريج في برنامج آجاهي (المعرفة) لمحو أمية الكبار لعام 2017

1400
خريج في التدريب المهني لعام 2017

16
محطة تنقية مياه

ماذا  بعد؟
تهدف مؤسسة المواطنين إلى زيادة تأثيرها

!ليصل إلى 1.5 مليون طفل 



برنامج المدارس الحكومية

ا�ثر على تسجيل الطالب

بلوشستان
مدارس 5

السند
مدارس 8

خيبر بختونخوا
مدارس 5

البنجاب
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ا�ثر على نتائج التعلم

التحديات التي نواجهها اليوم

تنفق الحكومة 3000 - 4000 روبية باكستانية لتعليم الطفل شهريا

تنفق مؤسسة المواطنين 1400 روبية باكستانية لتعليم الطفل شهريا

تحصل مؤسسة المواطنين على إعانة مالية قدرها 700 روبية باكستانية لتشغيل المدارس التي تديرها والمملوكة إداريا للحكومة

جمع 700 روبية باكستانية لما يقرب من 32000 طالب كل شهر يشكل تحديا هائال!



ظفر علي: من قرية في المناطق القبلية 
كلية  إلى  االتحادية  ل�دارة  الخاضعة 

لويس وكالرك بوالية أوريغون

إبراهيم  قرية  منطقة  من   - سليم  إقرا 
إلى جامعة الهور للعلوم ا�دارية

روهيلة خان: من طالبة بمدرسة مؤسسة 
مؤسسة  لمدرسة  مديرة  إلى  المواطنين 

المواطنين

 ( (UWCنعمان رفيق: من مالير إلى مدرسة
في كوستاريكا

جافاريا يوسف - من طالبة في مدارس 
في  معلمة  إلى  المواطنين  مؤسسة 

مدارس مؤسسة المواطنين

مؤسسة  مدرسة  من  خان:  أيوب 
فنان  إلى  لياري  منطقة  في  المواطنين 

ناشئ

مؤسسة  مدرسة  من   - ساجد  أسد 
إدارة  معهد  إلى  الندي  في  المواطنين 

ا¥عمال

خريجو مدارس مؤسسة المواطنين



"التعليم هو مسألة حياة أو موت لباكستان"

محمد علي جناح  

الختام

ال يزال 22.6 مليون طفل خارج المدراس في باكستان

.نحن بحاجة إلى لتعاون جميع ا�طراف للتعامل مع هذه الضرورة التعليمية

تتعمل مؤسسة المواطنين بشكل مستقل جنبا إلى جنب مع الحكومة الستنقاذ المزيد من ا�طفال من الشارع 

وإلحاقهم بالمدارس.

Global Recognition

 



المنتدى السابع لتطوير
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