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 الشراكة إطار قیمة 

ّ                      ینبغي أن ترك ز الشراكات على القیمة بطریقتین:المتولدة عنھا             
ّ       كل  منظمة التي تكتسبھا. القیمة 2 اء   ّ   جر   المشاركة  

یجب أن تحقق الشراكات منفعة واضحة للشركاء 
المتبقیة بعد تكالیف كافة المدخالت  (كالقیمة

 والمعامالت).
 
 
 

 ككللشراكة بة من ا      َ المكتس   . القیمة المضافة1
حة، وھي اآللیة واض تعاونیة بمیزة  ّ           تت سم الشراكة 

المحددة التي تتیح لمجموعة من الجھات  األساسیة
وز مجموع مدخالتھا                       ً        الفاعلة أن تحقق جماعیا  ما یتجا
وھو فارق الشراكة،       ً                     منفردة . یقود ذلك إلى مفھوم 

لوال قیام التأثیر المضاعف الذي یفوق ما كان لیتحقق 
  الشراكة.

 
َ         القیمة المضافة المكتس بة من ال .1  شراكة ككل                    

 

 
 تجمیع الموارد المتكاملة األساسیةالتكامل:  .1

ّ                                التأثیر الناتج عن حل  متكامل وعملي یستحیل تطبیقھ من                     
 یةدون توافر مجموعة كاملة من الموارد الرئیس

ل في النظام:  .2 ّ              إحداث تحو  مواءمة/تنسیق موارد/أدوات         
 أبرز الجھات الفاعلة في النظام

ل في النظام یقود إلى حالة استقرار، وحل   ّ  إحداث تحو                                        ّ         
 یحقق فوائد ومنافع مستمرة.

 توفیر المشروعیة والمعرفة الجماعیةالمعاییر:  .3
وضع ونشر القواعد والمواصفات/المقاییس والسیاسات 

 سائر المعاییر/توفیر فرص متكافئة فيلرفع مستوى 
 بشكل متواصل.، للتأثیر  قطاع ال

 موارد وأفكار ومقاربات متنوعة بینالجمع االبتكار:  .4
اعتماد أسالیب، تقنیات، خدمات، و/أو منتجات جدیدة 

 وأكثر فعالیة، قادرة على تحقیق المزید من التأثیر.

الجھات احتضان مجموعة شاملة من : المقاربة الكلیة .5
                     ً           الفاعلة العاملة عادة  بشكل منعزل

                                 ً                 ً انتھاج مقاربات أكثر فعالیة وتالؤما  مع السیاق وتداخال  
                     ً                             وقابلیة للتطبیق، طمعا  بتحسین نوعیة التأثیر وتوسیع 

 نطاقھ.
 
 
 

               ّ                       وضع آلیة للتعل م الجماعي وبناء القدراتتبادل المعارف:  .6
نطاق رفع مستوى المعرفة والخبرات والقدرات على 

            ّ                                       واسع، ما یؤد ي إلى ممارسات أكثر فعالیة وزیادة األثر.

تقاسم المخاطر الناشئة عن المخاطر المشتركة:  .7
 بشكل جماعي االستثمارات الضخمة/التنفیذ

بداء الشركات والمصارف والجھات المانحة االستعداد إ
والقدرة على خوض استثمارات ضخمة أو منح قروض 

یر حكومیة على التشارك في مشتركة، أو إقبال منظمات غ
ّ                    نت لتشك ل مجازفة كبیرة لوال تنفیذ برامج ضخمة كا  تعاونھا.      

مواءمة البرامج/الموارد والتعاون الستغالل التآزر:  .8
 إمكانیات التآزر

زیادة درجة التأثیر الناجم عن موارد المدخالت المتاحة 
 المدخالت).(أو تحقیق النواتج المنشودة بأقل قدر من 

توحید القدرة على التنفیذ في مختلف المناطق النطاق:  .9
 الجغرافیة

توسیع نطاق البرامج والمنتجات والمقاربات الناجحة 
 لمضاعفة تأثیرھا

 إعطاء الوزن الكافي للعمل الجماعيالحرجة: الكتلة  .10
الحرجة توحید/مواءمة/تنسیق الموارد لتشكیل الكتلة الوازنة 

 النتائج/المفاعیل التي ما كانت لتتحقق لوال ذلك.لتحقیق 
 

 ΔPرق الشراكة اف :میزة تعاونیة: مفتاح
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ّ       القیمة المكتسبة من كل  شریك  .2                      

  

 قیمة المھمة .1
 بشكل مباشرتحقیق األھداف االستراتیجیة  )أ

    ّ            تتجل ى القیمة من المنظمات غیر الحكومیة، بالنسبة إلى 
                   ّ                                 خالل تنفیذ برامج معی نة أو تحقیق أھداف المناصرة، التي 
یكون لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر على المستفیدین 
ا بالنسبة إلى الشركات، فتتجل ى من خالل  ّ                             ّ         المستھدفین. أم               
كسب منفعة تجاریة باستغالل فرص تجاریة جدیدة أو 

 ضمان استدامة سلسلة التورید.
إلى تحقیق  مة على طول المسار المؤديالمساھ ب)

 األھداف االستراتیجیة
إنجاز مھمة في                      ّ                قد ال تساھم الشراكة إال  بشكل غیر مباشر 

ّ   المنظمة، كأن تدعم مثال  إقرار معاییر أو سلوكیات تسھ ل                             ً                     
                                           ّ      أو تساھم بطریقة غیر مباشرة في تحقیق ھدف معی ن. أو 
الت شاملة  ّ          قد تدعم إرساء بیئة تمكینیة أو إحداث تحو                                        
تسمح بمعالجة مشكلة ما بطریقة أكثر فعالیة في 

 المستقبل. 

 المنظمةقیمة  .2
 د االستفادة من الموار أ)

                                        ّ       تشمل مكاسب الموارد المكاسب المالیة المحص لة على 
                                       ً          شكل تمویل أو وفورات في الكلفة تنجم (مثال  عن تبادل 

 الخدمات). 
                     ً                      قد تحصل المنظمات أیضا  على مكاسب غیر مادیة، 
كالمساھمات العینیة على شكل سلع أو خدمات أو 

 متطوعین.
 المكاسب غیر المباشرة والمعنویة ب)

                                           ً قد تدخل المنظمات في شراكة مع جھات أخرى طمعا  
ّ              بالحصول على جملة منافع معنویة تحس ن قدرتھا على                                  

 التنفیذ. 
 تشمل تلك المنافع على سبیل المثال:

 الرأسمال االجتماعي أو السیاسي؛ •
 نسج الشبكات والعالقات؛ •
 زیادة المشروعیة؛ •
 تحسین السمعة؛ •
 االنتفاع من السوق؛ •
 الموقع؛ التأثیر أو تثبیت •
 كسب المعرفة والقدرات؛ •
 ؛االبتكار في التفكیر •
 رفع معنویات الموظفین واالحتفاظ بھم. •

 التكالیف المترتبة على المنظمة
 تكالیف التنفیذ تكالیف المعامالت

تستغرق عملیة عقد الشراكات وإدارتھا فترة 
                                  ّ  طویلة، فتستھلك وقت الموظفین، وتتطل ب 

      ً         ً        ً                رأسماال  اجتماعیا  وسیاسیا  وبعض "التكالیف 
 الصعبة"

 وقت الموظفین
   ّ كل ھ وقت الموظفین

باإلضافة إلى النفقات 
العامة/استرداد كامل 

 التكالیف

 التكالیف "الصعبة"
األموال وما عداھا من موارد 

ت قیمة مالیة (كالمواصالت ذا
 والمكاتب والتجھیزات وسواھا)

 مادیةغیر تكالیف 
رأس المال 
االجتماعي 

              َ  والسیاسي المنف ق 
 في التنفیذ

 صافي قیمة المكاسب
 الفرصة الضائعة) تكلفة  –(التكالیف   –قیمة   =صافي مكاسب المنظمة 
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