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 مختص في إدارة العمل الخيري 

 

أهبر اكخصادًاث الدٌو حٌى مً بين  61، الحخل املسجبت دولتغير السبحي لى وان اللطاع 

ٌ في  غني وثسي ومإثس  غير السبحي، فاللطاع البىً الدوليحظب العالم  . والعالكت بين اكخصاد الدو

اججاهين فىما ًإثس في الاكخصاد فالىضع الاكخصادي أحد  اثاع غير السبحي والاكخصاد عالكت ذاللط

 فُه.املإثسة العىامل أهم 

لللطاع  هره امللالت حظلط الضىء على أثس الخغير في الىضع الاكخصادي على طىق الخبرعاث

وكدزتها على ، للمظخلبل الري ًيخظس مىظماتهم  هئثازة اهدباه العاملين فُتهدف ئلى و ، اجحدًد   الخيري 

ت جحلُم زطاال  وجلبُت احخُاجاث املظخفُدًً في ظل حغير الظسوف الاكخصادًت. تها الخيًر

 !هىان خبر طيئ وآخس جُدفي هره الصدد 

  ُ خ س ئلى أن  اأما الخبر الظيئ فخاٍز وثُلت بين املظخىي طسدًت هىان عالكت حشير الخلاٍز

على  اطُإثس طلب  في دولت ما  ألاحىاٌ الاكخصادًتطىء ، مما ٌعني أن الاكخصادي وهسم املجخمع

ت الخبرعاث  ا ط طلىن الداعمين أفساد  وذلً الزجبا ؛بشيل مباشسالتي جخللاها املىظماث الخيًر

ظاهس الخأثس في لدخل وكُمخه. وحشير الدزاطاث ئلى أن موشسواث ومإطظاث ماهحت بمظخىي ا

، مً الدخل، واهخفاض وظبت الخبرعاث أعداد الداعمينفي اهخفاض  -جىحصس  وال –الخبرعاث جخمثل 

ل هظس الداعمين هرا  مً وجهتألاهثر حاجت املجاالث ألاكل حاجت ئلى  املجاالثالخبرعاث مً  وجحٍى

ت   .أو همُت العىائدطىاء في كُمت ألاصٌى باإلضافت ئلى جأثس اطدثمازاث املىظماث الخيًر

ئلى أن ، أوضحذ املإشساث 8003مً الدٌو عام  اهثير   ضسبذالتي  الاكخصادًتففي ألاشمت 

ىُت ما بين عام  في  مس أن حظخمً  اعىض   %66اهخفضذ بيظبت  8060ئلى  8003الخبرعاث ألامٍس



طاهُت بحلٌى عام و . التي طبلذ ألاشمتالىمى املطسد خالٌ الظىىاث   8004اهخفضذ الخبرعاث البًر

ًأحي هرا الاهخفاض في حجم الخبرعاث خالٌ فترة  .8003عام في ملازهت بما واهذ علُه  %61بيظبت 

ت مً كبل  ادة الطلب على الخدماث التي جلدمها املىظماث الخيًر ألاشماث الاكخصادًت ملابل ٍش

 كخصادًت. الامً أفساد املجخمع بظىء ألاوضاع  املخأثٍسً

ع  أن  أما الخبر الجُد فهى ، بعد ألاشمت الاكخصادًت احعافي طىق الخبرعاث عادة ما ًيىن طَس

ىُت  طاهُت فعلى طبُل املثاٌ اطخعادث الخبرعاث ألامٍس بعد فترة وجيزة مً أشمت مظيرتها في الىمى والبًر

املجخمع فلد أشازث الدزاطاث  هما أن جأثير ألاشمت الاكخصادًت ًخفاوث في حدجه بين شسائح. 8003

ت مً باألشم االعالي واهذ أكل جأثس  الدخل جبرعاث الطبلاث ذاث الدخل املخىطط و  الخحلُلُت أن

مً  اثسٍ   000على   Barclays Wealth جرهس دزاطت أجساها مسهص ، و جبرعاث الطبلت مىخفضت الدخل

طاهُا أن  يا وبٍس % منهم شادث 80، بل ئن ألاشمتٌ فترة جبرعاتهم خال ا% منهم لم ًخفضى 20أمٍس

، فعادة ما ًمُل ثس بشيل مدظاوي على طىق الخبرعاثأن ألاشماث املالُت ال جإ  اهم. جبرعاتهم

ت التي جلدم خدماث   ئالداعمىن ملظاهدة املىظماث الخيًر
 
ادة حجم وظاهُت ئدزاو الطلب على ا منهم بٍص

ت هرا الىىع مً املىظماث التي ًسي ، ئال أن ذلً زبما ًيىن على حظاب جبرعاث املىظماث الخيًر

يا على طبُل املثاٌ شادث الخبرعاث لصالح  املجخمع أنها أكل حاجت.   ىن الطعام بملداز بىففي أمٍس

طاهُت بملداز ، بِىما اهخفضذ الخبرعاث التي جخللاها الجامعاث ا10% % خالٌ فترة ألاشمت 80لبًر

وهرا ما ًإهد أهه مع أن هىان عالكت وثُلت بين املظخىي الاكخصادي والخبرعاث ئال أن الاكخصادًت. 

 خماعي وعىد املظلمين وشاط حعبدي.طاض هي وشاط اجالخبرعاث في ألا 

برعاث باألشماث ثس الخأج وهطاقالبد مً مالحظت أن حدة  جُدبين الخبر الظيئ والخبر ال

على  شاد جأثيرها اوعمل   االاكخصادًت ٌعخمد على مدة ألاشمت الاكخصادًت وعملها فيلما شادث ألاشمت شمى  

ل ألاشمت اث في مىاجهت جلىم بها الحيىمالتي ، هما جخأثس بالخدخالث الخبرعاث على املدي الطٍى

 الاكخصادًت.



، ئال أن العاملين في أشمت اكخصادًت - هللابفضل  -على املظخىي املحلي فىحً ال وعِش 

ت مطالبين بأن ًيىهىا أهثر حظاطُت ججاه أثس الظُاطاث   جخبىاهاالتي الجدًدة املىظماث الخيًر

ت أن طىق الخبرعاث، على  الحيىمت في مىاجهت الخحدًاث الاكخصادًت وبرلً أهصح املىظماث الخيًر

لُت مدزوطت  اطتراجُجُاث حعصش الاطخدامت املالُت وجدبنى في  -ئن وجد  -عً الهدز املالي  وجىلبحظٍى

اللطاع غير  بخفعُل وجمىينالجهاث الحيىمُت ذاث العالكت املإمل مً هما أن أزوكتها وأوشطتها. 

تماملىظحدة آلاثاز املحخملت على  أن جدبنى طُاطاث جخفف مً  8010السبحي في زؤٍت   اث الخيًر

 وبالراث الصغيرة والىاشئت منها.


