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يولي مجلس وزراء الشـؤون االجتماعيـة بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج 
العربية ألهمية بالغة لدعم وبناء قدرات المجتمع المدني ومنظماته باعتباره شـريكا  

ت التنميــة أساســيا  فــاعال  فــي التنميــةه واشــراكه فــي شــركات معهــا النجــاز تحــديا
البشرية المستدامة التي تستند على المـواطنه وتهـدف إلـى تحقيـق مصـالحة فـي 

 العدالة والحرية والمساواة والكرامة.
 

ــة  ــاون ألهمي ــس التع ــدول مجل ــة ب ــس وزراء الشــؤون االجتماعي ــد أدرم مجل وق
دراسة وبحث ومناقشة القضايا المتصلة بتقيـيم أداء المنظمـات األلهليـة الخليجيـة 

معــايير جودتهــا واشــتراطات كفاءتهــا وكيفيــة حســاب مخرجاتهــا التنمويــة وقيــاس 
والتعرف على االسهام االقتصادي واالجتماعي لها في الناتج الوطني أو االقليمـي 

 الخليجي.
 

من لهنا جاء قرار المجلس الوزاري االجتماعي بالدول األعضاء بتنظـيم ملتقـى 
ل االعضــاء بــالمجلسه وقــد خليجــي دوري يعقــد كــل ســنتين مــرة فــي إحــدى الــدو

تفضلت مملكة البحرين ممثلة في وزارة التنميـة االجتماعيـة وبالتعـاون والتنسـيق 
مــع المكتــب التنفيــذي باستضــافة الملتقــى الخليجــي األول ليكــون حــول موضــوع 
تقيــيم أداء المنظمــات األلهليــة فــي التنميــة وذلــم خــالل مطلــع ديســمبر مــن عــام 

 م في مدينة المنامة.2014
 
قد نجح الملتقى من خالل جلساته العلمية وابحاثه وأوراق عمله من التعـرف و 

علــى واقــع وحجــم القطــاع األلهلــي التطــوعي وجمعياتــه ودوره فــي التنميــة وواقــع 
التمويــل ومجاالتــه واشــتراطاته ذات العالقــة بــدعم منظمــات المجتمــع المــدني فــي 

العالميــة والعربيــة دول مجلــس التعــاونه باإلضــافة إلــى الوقــوف علــى التجــارب 
والخليجية في لهذا الشأن. وكما أن المناقشات التي رافقـت جلسـات عمـل الملتقـى 
من قبل الوفود المشاركة قد أثرت الموضوع قيمة وفائـدة خاصـة وان الوفـود التـي 
شاركت قد مثلت جميع دول مجلس التعاون باإلضافة إلى ممثلين عن المنظمـات 

 قة بالمجتمع المدني ومنظماته.المحلية والخليجية ذات العال
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لقد شكلت ابحاث وأوراق عمل الملتقى التي يقوم المكتب التنفيذي بنشرلها فـي 
لهذا العدد قيمة علمية مضافة وذلم لكون أن لهذا الموضوع تفتقر المكتبة العربية 
إليهه ولم يلقى االلهتمام الكافي من الدراسة والبحث والمعالجة مـن قبـل المهتمـين 

ثين. وعليــه فــذن لهــذه االبحــاث والدراســات يمكــن أن يســتعين بهــا أصــحاب والبــاح
ــيم أداء المنظمــات األلهليــة وكيفيــة حســاب  ــين عــن تقي القــرار والمســؤولين المعني

 اسهامها االقتصادي واالجتماعي في التنمية.
 

وأنني الغتنم لهذه الفرصة لإلعراب عن خالص الشكر والتقدير لكل من تعـاون 
فيــذي وأســهم فــي إعــداد ونشــر مــادة لهــذا االصــدار منولهــا  بالــدعم مــع المكتــب التن

الذي قدمه المسؤولون في وزارة التنمية االجتماعية بمملكة البحرينه وكما وأذكر 
بالتقدير الـدور المتميـز لكافـة الخبـراء والبـاحثين الـذين أسـهموا بفكـرلهم فـي إثـراء 

العربيـة المتخصصـة بمؤلـف ابحاث وأوراق لهذا العدد الذي نأمل أن يرفـد المكتبـة 
 يواكب العصر في دول مجلس التعاون.

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتههه

 
 المدير العام

 
 عقيل أحمد الجاسم

 
 

  لهـ1436رجب المنامة: 
 م2015أبريـل  الموافق:
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  منظمات أداء تقييم لعملية ناقدة منهجية
  التنمية في المدني المجتمع

 
 :المقدمة

 
 ليدراس  التنمي  في لهيي األ المنظمات أداء تقييم موضوع اختيار نإ

 أن والمؤسف. العميي  بهذه المتعيق  لهمي لأل موفق اختيار لهو والتمحيص
 تالمس لم والتي المجال لهذا في الجادة الدراسات لىإ تفتقر العربي  المكتب 
 مي أله مع يتناسب وبشكل. ومعمق شمولي بشكل المواضيع لهذه ابعاد

 الخمس العقود في العربي  المنطق  شهدت الذي الوقت وفي. الموضوع
 االلهتمام في ا  زخم السابق القرن  من الستينات منتصف ومنذ األخيرة

 لم ذلك فإن األلهيي القطاع الغالب في مصدره كان لهيي األ بالمنظمات
 الجامعات تبدأ ولم. القطاع لهذا أدبيات في جادة أبحاثو  دراسات يواكبه
 التي لهمي األ الموضوع إيالء في العربي الوطن في العيمي البحث ومراكز
 لم الدراسات لهذه فإن ،ذلك من وبالرغم ناألخري العقدين في اال تستحقها
 دبياتلأل ونقال امتدادا   جاءت نماا  و  محيي بمنظور المنظمات مع تتعامل
 قاعدة بناء يف تسهم ال نهاأ الإ. وموضوعيتها بجديتها نعترف التي الغربي 

 المهتمون  وتناسى. المدني المجتمع منظمات مجال في عربي  معيومات
 الغرب في المدني المجتمع منظمات مجال في الغربي نجازاإل بهرلهم والذين
 في أكد قد ياإلسالم الدين وأن ،الخير أم  العرب أن في الراسخ  الحقيق 
 اآلي  وأن( يام الق يوم لىإ امتي وفي في الخير أن) الشريف الحديث
 لهمي األ عيى تأكيد لهو( والمحروم ليسائل معيوم حق أموالهم وفي) الكريم 
 المجتمع منظوم  من جزء لهو والذي ليخير والعرب اإلسالم لهاأوال التي

ذا. الحديث بالمفهوم المدني  بالخير المرتبط  الرعوي  المنظمات كانت ما وا 
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 في الهتمامات شهدت اآلخيرة لعقودا أن إال ،العربي  المنطق  في األبرز لهي
 ما وخاص  المدني المجتمع منظمات ناشطي من الحياتي  القطاعات كاف 
 والحفاظ  الحياة وتحسين والمجتمع لإلنسان األساسي  بالحقوق  ارتباط له

 ليس بأنه القول يمكن أنه حتى المحيي ، ليمجتمعات  والتنمي  البيئ ، عيى
 سوف كما به ليعناي  ألهيي  منظمات تأسيس يتم لم حياتي موضوع من لهناك
 .الحقا إليه نتطرق 

 
 المدني: المجتمع لمنظمات التقييم لعملية الناقدة المنهجية

 
ذا  إثارة لهو الهدف فإن ليبعض صادما   البحث لهذا عنوان كان ما وا 
 استخدام في الخيط عند البعض يتوقف لم الذي الموضوع، بهذا االلهتمام

 أو المدني المجتمع منظمات موضوع في شيوعا   راألكث العبارة لهذه
. لهدافهاأ  عيى دالل  أي تقدم ال واقعها تمحيص في والتي لهيي األ المنظمات

 في فالتقييم السطح، عيى الطافي لهو ليعبارة اليغوي  االستخدام يكون  وقد
 ،التثمين يعني (Evaluation) كيم  ترجم  جاء والذي العربي  اليغ 

 ونحن لهذاالمفهوم مع تعامينا في المعنى لهذا عن نخرج ولم ،والوزن  والتقدير
 عن نخرج ولم. المدني المجتمع منظمات برامج مع نتعامل أن نحاول
 عندما االقتصاد مجال في المستخدم  والمعايير االقتصادي  المفالهيم
 ال نعيشها وكما والتي المدني المجتمع منظمات في التقييم عن نتحدث
 نيقي أن الورق  لهذه في سنحاول الذي األمر حقه، القطاع لهذا تعطي
 محفزا   الورق  لهذه تكون  أن بهدف وذلك ناقدة وبمنهجي  عييه الضوء
 في لنصل ،مستقبال   المهتمين من لها، غناءا  و  اليقاء لهذا في فكري  لعصف
 المدني المجتمع لمنظمات التقييم مفهوم عيى جاد عيمي توافق لىإ النهاي 
 بأي القيام عند اعتمادلها يتم بحيث المعايير لهذه نسن أ ىعي يعمل به خاص
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 المعايير أن ضوء في وذلك ،المدني المجتمع منظمات لبرامج تقييم
  المالي الرقم تعتمد والتي واإلنتاجي  والفاعيي  الكفاءة من ابتداء االقتصادي 

 لهناك وأن سيما العمل لهذا واقع تعكس التي المعايير لهي ليست)$( 
 .القطاع لهذا مردود يعكس)$(  رقم عطاءإ  في  استحال

 
 منظمات تصنيفات الدراس  لهذه تتناول سوف الذي الوقت وفي
 معايير من تحديده يجب لما أولي  تصورات وضع بهدف المدني المجتمع
 االقتصادي المفهوم تتناول سوف الورق  فإن المنظمات لهذه برامج لتقييم
 المجتمع بمنظمات خاص  معايير يدتحد عن بديال   ليست والتي ليتقييم
 محاول  وفي. العميي  لهذه(  Humanization) نسن أ عيى تعمل المدني
 الضوء ييقي سوف البحث فإن القطاع لهذا وفاعيي  وكفاءة جدوى  لتأكيد
 الخدمات ذات مقابل في الدول  بها تقوم التي والبرامج الخدمات عيى

 مقارن  إلجراء محاول  في المدني المجتمع منظمات بها تقوم التي والبرامج
 في توصينا ما إذا لهذاالقطاع مصيح  في سيصب  الذي األمر .لها تقيمي 

 كفاءة ضوء في القطاعين لهذين من لكل جديدة دوارأ تحديد لىإ المستقبل
نتاجي و  وفاعيي   .القطاع لهذا برامج تنفيذ في منها األفضل ا 

 
 :التنموية خرجاتهالم وفقا المدني المجتمع منظمات تصنيفات

 
 وفقا   المدني المجتمع منظمات تصنيفات موضوع تناول من الهدف نإ   

 يمكن التي ليمعايير تصور وضع يستهدف نماإ التنموي  لمخرجاتها
 لهذه برامج مع التعامل في نعتمده سوف الذي التقييم في استخدامها
 لقاءإ في لهميسا يجازإب الموضوع لهذا تناول يتم سوف وبالتالي المنظمات
 .المعايير لهذه عيى الضوء
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 لهيي األ المنظمات عمل لهل: العجال  لهذه في نفسه يطرح سؤال لهناك
 في الدول  مؤسسات استكمال عدم اقتضاه مرحيي عمل لهو الجماعي 
 دور ولهل ،به؟ القيام عييها يتوجب لما الخاص والقطاع العام القطاع

 بواجبهما؟ القطاعان لهذان يقوم عندما ينتهي لهيي األ المنظمات
 

 المجتمع منظمات عمل بأن التأكد تستيزم السؤالين لهذين عن جاب واإل
 ليمؤسسات بالنسب  الحال لهو كما محدد قطاع له ليس تاليه في لهو كما

 لهناك أن ندرك أن عيينا وبالتالي.  الحياة مناحي ليشمل يمتد فهو الحكومي 
 أو العمل لهذه حدود المنظور المستقبل في وحتى تحديد في كثيرة صعوبات

 ليعمل مانع شامل ميدان أنه عيى تصوره يمكن معين مجال تحديد
 ومانعا العمل لهذا لمهم  شامال   يكون  أن خرآ بمعنى ،الجماعي التطوعي

 العمل وسيبقى فيه، يدخل أن العمل لهذا مفهوم ضمن يقع ال نشاط ألي
 محورا   منه وتتخذ نساناإل تهم التي النشاطات جميع ضمن ممتدا   التطوعي
 المجتمع في لهيي األ المنظمات دور ،عبدهللا ،الخطيب) االجتماعي  ليتنمي 
 .( 8-2 ص 1995 العربي
 

 الخاص  التصنيفات من العديد لهناك أن بالمالحظ  الجدير
 تعارف ما نستخدم سوف فإننا الدراس  لهذه وأللهداف ،لهيي األ بالمنظمات

 والمستخدم( NGO) الحكومي  غير المنظم  تعريف في الدولي البنك عييه
 القطاع بتسميت  لهوبكنز جونز مجموع  قامت والذي بخداماتها مرتبطا  
 وقامت الخاص والقطاع العام القطاع مقابل في Third Sector الثالث
 عيى المواطنين مشارك  تشجع عالمي  منظم  ولهي( civicus) منظم 
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( civil society organization) مدني مجتمع منظم  مصطيح استخدام
 ( 20 ص الربح تستهدف ال التي الهيئات لقوانين الدولي المركز)
   

 لهو ما لىإ األقرب لهو لهيي األ ليمنظمات الدولي التصنيف أن ويبدو
 لهذا باعتماد لهوبكنز جونز مجموع  قامت حيث العربي  المنطق  في موجود

 The International Classification of Non-Profit  التصنيف

Organizations (ICNPO) عشر أثنتي في المجموعات تحديد تم وقد 
 (2 رقم ميحق) التصنيف لهذا االردن تبنت وقد( 1 رقم ميحق) مجموع 

 يعتبر والذي المجال لهذا في العيمي بالجهد التعريف لهو الهدف كان ما واذا
 وفي إنناف ،الدول عشرات في لسنوات امتدت أبحاثو  لدراسات امتدادا  
 التصنيف سنحدد فإننا المدني المجتمع منظمات لواقع واقعي  محاول 
 نتقيد ولن ،العربي الوطن في شيوعا األكثر ليتنظيمات مسح في الوظيفي

 نماا  و  تعريف من لهوبكنز جونز ومجموع  الدولي البنك إليه ذلهب بما
 .ضمنها من والتي العربي  الساح  عيى موجود لهو ما مع سنتعامل

  
 :اإلنسان حقوق  مجال في العاملة لهليةاأل المنظمات (1

 

 في ،المساواة في ،الحياة في اإلنسان بحق المنظمات لهذه وتهتم
 ،الحماي  ،الشخصي  السالم  ذلك في بما كاف  والحريات بالحقوق  التمتع
 وتأسيس إقام  في والتفكير الرأي حري  التميك في ،أسرة تأسيس في حقه

 والرعاي  االجتماعي الضمان في وحقه ،السيمي  والجماعات الجمعيات
 ليمحافظ  المعيش  من كاف مستوى  في وحقه العمل في وحقه ،الصحي 

 .التعييم في وحقه ورفالهيته صحته عيى
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 المواثيق من العديد صدر كما ،دولي  بقوانين الحقوق  لهذه تأكدت وقد
 ،ليطفل المي الع والحقوق  ،ليمرأة العالمي  الحقوق  ضمنها ومن الدولي 
 لهو كما متخصص  استثنائي  حقوق  لىإ باإلضاف  المعوقين حقوق  وميثاق
 في اإلنسان حقوق  الى مدخل ،نظام عساف،) الالجئين حقوق  في الحال
 (.5ص 1999  اإلقييمي و  الدولي  الوثائق
 

 راسخ  الدول في وترحيبا   قبوال   المنظمات لهذه تجد الذي الوقت وفي
 الخصوص، وجه عيى العربي  والدول النامي  الدول في افإنه ،الديمقراطي 

 لهذه من العديد تلجأ وقد. الدول لهذه حكومات من قبول وعدم تعسفا   تجد
 من بالكامل تموييها يتم اإلنسان لحقوق  ولهيئات مجالس انشاء لىإ الدول
 فيها الحاكم  والمجالس فيها العاميين تعيين الى باإلضاف  الدول  خزين 
 تشكييها في القرار لصاحب محكوم  تكون  فإنها وبالتالي سيادي  بقرارات

قام و   بالمنظمات عييه متعارف لهو ما ضمن يأتي ،مثالهاأو  المنظمات لهذه ا 
 Government Organized Ngos (gongos حكوميا المؤسس  غيرالحكومي 

(Elkhatib, Abdullah, The strenuous Relations Between 

Governments and  Ngos in the Arab world, 2001, p.6) ولهي 
 البيروقراطي  بالمؤسس  اسميه فيما تندرج البيروقراطي بالتعريف

Cosmeticrac  بحقوق  مهتم  الدول  بأن اإليحاء بهدف التجمييي 
 والدول . اإلنسان بحقوق تعتنى  منظم  أقامت فقد ذلك عن وتعبيرا   اإلنسان.

 محاول  في الدولي المجتمعتخاطب  نماإ ءاإلجرا اذله مثل لىإ تيجأ التي
 Elkhatib, A., Betweenمصون  اإلنسان حقوق  بأن لإليحاء

Bureaucracy and Bedocracy, Evolution of  Arab Administration 

in the 21 century  (االعداد مرحي  في). 
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 ضمن تدخل وال تندرج ال المنظمات لهذه مثل أن بالذكر والجدير
 نهاإ) لهيي األ المنظمات خصائص تفتقد التي لهيي األ منظماتال مفهوم
 غير مصادر عيى نفاقهاإ في تعتمد ،ليربح لهادف  ليست ،تطوعي  ،ألهيي 

 تنظيمي  أطر خالل من محكوم  مستقي  ،مانح  جهات تبرعات ،حكومي 
 الجماعي  القرارات تعتمد ،العام  لهيأتها أو مؤسسيها أمام ومساءل  منتخب 
 ليجميع مفتوح  وعضويتها محدودة، ساسي أ نظم أو  بتشريعات محكوم 

 العمل ،عبدهللا ،الخطيب) ( لها االنظمام شروط عييهم ينطبق ممن
 .( 76-68 ص 2002 التطوعي الجماعي
 

 الضاغط العام الرأي تشكيل مجال في العاملة لهليةاأل المنظمات (2
Lobbying ) ): 

 
 .أشخاص قبل من تشكييها يتم التي لهيي األ المنظمات: لهنا المقصود

 في القرار صاحب التأثيرعيى أجل من تعمل محددة بأمور الهتمامات لديهاو 
 لهذه الناظم  التشريعات اصدار ضمنها من والتي لمطالبها االستجاب 
 .األمور

 االنتظار حجرة او الردله  أو الرواق تعني Lobby الكيم  ومصدر
 بالسياس  كبير بشكل المفهوم الهذ ارتبط وقد) ،المجيس ردله  تعني كما

 .(األميركي الكونغرس في األمريكي 
    

 في والعالمي الدولي المستوى  عيى مدو   وبشكل المفهوم لهذا برز وقد
 من األميركي نادر رالف طيقأ عندما وخاص  السابق القرن  من الستينات

 غذائه في تهدده التي خطاراأل من المستهيك لحماي  دعوته لبناني صلأ
 ارتبطت التي التشريعات من العديد في حركته سهمتأ وقد .وبيئته ولهوائه
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 التي والغذائي  والصناعي  الزراعي  ليمنتجات والمواصفات المعايير بوضع
 المستهيك حماي  منظمات نموذج فإن استثناء وبدون . اإلنسان تحمي
 .تجمعها عربي  منظم  ولهناك العربي  قطاراأل في موجودة

  
 في التأثير في العالمي المستوى  عيى األبرز النموذج كان ما واذا

 وخاص  القرار صاحب عيى ضاغط  قوى  تمثل اصبحت والتي العام الرأي
 منظمات لهناك فإن ،المستهيك حماي  منظمات لهي التشريعي  السيط 

 تنتهي انها اال محدود بشكل تبدأ والتي االلهتمامات من ليعديد( لوبي )
 منظمات العربي  الدول من العديد في انتشرت وقد ،ةومؤثر  قوي  بحركات
 عيى اإلدمان ،التدخين مكافح  ،البيئ  حماي  حال لهو كما ضاغط 
 الى الداعي  النسائي  والجمعيات الطرق  حوادث ،المخدرات ،الكحول
 . المساواة
 

 واسهامتها العربي  الدول في المنظمات لهذه دور أن بالذكر والجدير
 لهذه بمثل  الرسمي  السيطات ترحيب عدم ضوء في وذلك ،محدودا   زال ما

  .السيطات لهذه المقيي  القضايا من العديد بإثارة تقم التي  التنظيمات
 :االجتماعي الرفاه مجال في العامي  لهيي األ المنظمات (3
 

 والعناي  االجتماعي  الرعاي  مجال في العامي  لهيي األ المنظمات تمثل
 ونساء طفالأو  ،العمل عن وعاطيين فقراء من  والهش المهمش  بالفئات
 التربوي  المجاالت في العامي  المنظمات وتيك ومعوقين السن وكبار

 ذلك وخالف والنازحين والالجئين والكوارث النكبات الى باإلضاف  والصحي 
 .لهيي األ المنظمات بين من اآلكبر النسب  تمثل
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 بهذا خاصا لهتماماا  طبيعتها اختالف عيى المجتمعات عطتأ  وقد
 الفئات رقع  ازدياد ابرزلها والتي المعطيات من العديد ضوء في القطاع
 قدرة وعدم ،والمساندة الدعم الى تحتاج التي والفقيرة العمل عن العاطي 

 التي االجتماعي  ليمشكالت التصدي عيى الدول من العديد في الحكومات
 .معها نتعايش
 
 ضمن تعد ادول  بعض أن من رغموبال ،العربي  المنطق  في أما
 الحياة تكفل أن استطاعت التي ،العربي الخييج دول وخاص  ،الغني  البيدان
 من األعظم السواد أن إال ،الرئيسي  حاجاتهم لهم وتحقق ألبنائها المناسب 

 عربي مييون  65 المعدل في فهناك الفقر، حد تحت يعيشون  المنطق  بناءأ
 الفقر حد دون  يعيشون  لهؤالء نصف أن عن نالهيك ،الفقر حال  يعيشون 
 مماأل  بيروت  2009 لعام البشري  االجتماعي  التنمي  تقرير) ،المدقع
 السودان وجنوب وجيبوتي الصومال في نراه وما ،( 6 ص المتحدة

 وعدم الفيسطيني  الهجرة وقبيها السوري  النزوح لىإ باإلضاف  وموريتانيا
 نسب  أن كما الواقع، لهذا عيى صارخ مثال لهو واليمن ليبيا في االستقرار
 النسب أعيى من يعتبر التغذي  سوء بسبب المناطق لهذه في األطفال وفيات
 .العالم في

 
 بمفهوم مرتبطا   نجده فإننا العربي الوطن في العمل لهذا وبالنسب 

  ويأخذ .ي اإلسالمو  العربي  المجتمعات في كبيرا   حيزا   يحتل الذي الخير
 وقفا   ليس فهو. المتكامي  بأبعاده االجتماعي الرفاه مفهوم لهنا خيرال مفهوم
 والمهمش  والمعاق  والمحتاج  الفقيرة الفئات لىإ والمساعدة العون  تقديم عيى
 هللا لىإ تقربا   الخير مع يتعامل الذي  المجتمع مفهوم لهو نماا  و . حظا   واألقل

 بعضهم مع البشر تعامل في الشر جذور إلطفاء الوسيي  أنه لىإ باإلضاف 
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 تحقيق عيى يعمل والذي االجتماعي بالتكامل المؤمن المجتمع عنوان ولهو
 .ليمواطنيين االجتماعي واألمن الضمان مستويات أعيى

 
 من( منها الغني  حتى) عام بشكل الدول لدى المصادر محدودي  نإ
 هاماإلس في والراغب المنتمي المواطن هاييول التي وااللهتمامات ناحي 

 الدول  به تقوم ما لمضالهاة يبادر والذي مجتمعه خدم  في والمشارك 
 في النقص سد حيث ومن األحيان بعض في الجودة حيث من وينافسها
 لهذه وتعمل. لهيي األ التنظيمات من ليكثير الدافع لهي خرى أ حيانا  أ الخدمات
 في ياالجتماع والرفاه االجتماعي  الرعاي  محور ضمن غالبا   التنظيمات

 تتجاوزه فقد الوحيد، الهتمامها مجال ليس لهذا أن إال الميادين، من العديد
 شخصي  الهتمامات أو المجتمع، في طارئ  حاجات لهناك كانت ذاإ خاص 
 تندرج التي الميادين وابرز بها، العام الرأي ثارةإ عيى قادرا   صاحبها يكون 
 :االجتماعي الرفاه مفهوم تحت

 
  .ةاألسر  تنظيم ذلك في بما ةاألسر ب عناي وال واألموم  الطفول  -1

 الحضانات من ابتداء كاف  المستويات عيى والتعييم التربي  -2
  .الربحي  غير بالجامعات وانتهاء األطفال ونوادي

 المحيي  المجتمعات في واالجتماعي المهني والتدريب التألهيل -3
 العمل عيى المحيي  المجتمعات في األسرو  األفراد تألهيل بهدف
 .ليدخل مدره مشاريع منض

 الريفي  خاص  المحيي  المجتمعات في الحياة نوعي  تحسين -4
  .الالجئين ومجتمعات(  slums) المكتظ  الفقيرة والمجتمعات

 بعادأ بجميع األساسي  لحاجاتها وفقا   المحيي  المجتمعات تنمي  -5
  .والمحتاج  الفقيرة الفئات قدرات تطوير وخاص  ،التنمي  لهذه
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 األسرو  يتاماأل ودور المباشر الدعم خالل من اليتاما رعاي  -6
 .تألهييهم الى الهادف  والبرامج البديي 

 ومعاقون  ن مولهوبو ) الخاص  االحتياجات ذوي  بفئات االلهتمام -7
 .(نفسيين ومرضى

 الشوارع اطفال ،مجهولي األبوين ،المحرومين األطفال رعاي  -8
 .والمنحرفين والمتسولين

 تحسين خالل من وذلك منهم العجزة وخاص  ،السن كبار رعاي  -9
 البديي  قام اإل وتوفير بصحتهم وااللهتمام لهم الحياة نوعي 

 .لهم المناسب 

 المتعيق  تيك خاص ، مفاصيها كاف  في الصحي  الرعاي  -10
قام و  والمرأة والحوامل األطفالب  والمستشفيات المراكز ا 

 ذلك في بما واالكفاء التقدم من مستوى  عيىأب المتخصص 
 .شفائهم من الميئوس ليمرضى التيطفي  الطبي  الخدمات

 إنتاجي  مشاريع خالل من وذلك العمل فرص توفير عيى العمل -11
 ذلك في بما ميسرة وقروض ائتمان وصناديق تشغيل ومشاريع
  ليطالب

 التي االجتماعي الرفاه مشاريع في االلهتمامات من العديد ولهناك -12
 االجتماعي  التربي  حال لهو كما، خاص  الهتمامات نتيج  تأتي
 لهو كما النشاطات لهذه جميع أن الإ، معين  عرقي  بفئ  أو

 لهدف صبحأ والذي االجتماعي الرفاه عنوان تحت تندرج مالحظ
 .الحديث  الدول  وعنوان

. والنزوح الحروب ظروف نتيج  بالالجئين والعناي  الرعاي  -13
 المتكامي  األساسي  بالحاجات االلهتمام لىإ لهنا الحاج  وتتضح
 الغذاء وتوفير المالئم المسكن بتوفير تبدأ والتي لألنسان
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 باإلضاف  الترفيه ومراكز العبادة ودار والعيادة والمدرس  والكساء
 من العديد انتظمت وقد المرئي ، وغير المرئي  الحاجات كل لىإ

 رعاي  في لها حدود ال جهود في وانخرطت  لهيي األ المنظمات
 والصوماليين والسودانيين والسوريين يينالفيسط الالجئين
 .وغيرلهم

 
 للمنتسبين المهنية المصالح مجال في العاملة لهليةاأل المنظمات( 4

 :ليهاإ
 

 النقابات حال ولهو نهاأ الإ ،ألهيي  نهاأ من بالرغم التنظيمات لهذه
 فإنها وبالتالي ليهاإ االنضمام النقاب  لمهن  ممتهن كل تيزم التي المهني 
 أن تفترض النقابات لهذه أن حيث جدلي ، ولهذه. التطوع مبدأ لىإ تفتقد
 ،الصيادل  نقاب  وأ ،طباءاأل فنقاب  المهن  لىإ ينتسب مهني كل اليها ينضم
 لهو كما) فيها عضوا   يكون  أن جامعي خريج كل تيزم المهندسين، نقاب  أو

 لسن  8 رقم األردني  طباءاأل نقاب  نظام) ردني األ النقابات في الحال
 نقاب  وقانون  ،1961 لسن  21 رقم المهندسين نقاب  ونظام ،1985

 ،العربي  الدول في مختيفا   ليس والحال(  1972 لسن  51 رقم الصيادل 
 االنضمام حري  حيث من التطوعي العمل مبادئ مع يستقيم ال الذي األمر
 .المدني المجتمع لمنظمات االلزامي غير

 العمالي  النقابات لهناك فإن ،النقابي  التنظيمات لىإ وباإلضاف 
 المنتسبين بشؤون  االلهتمام النهاي  في تستهدف والتي المزارعيين واتحادات

 .اليها
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 حيث ،عربي  مظالت تشكيل عيى الوطني  النقابات لهذه عميت وقد
 واتحاد ،العرب المزارعيين واتحاد ،العرب العمال نقابات اتحاد نشاءإ تم

 المنظمات من وغيرلها والمهندسيين والمحاميين صيادل وال العرب األطباء
 وضاعأ وتحسين وتطويرلها المهن  ترقي  تستهدف نظم أ ضمن تعمل التي

 الساح  عيى المطروح  القضايا تجاه الموحدة المواقف واتخاذ بها العاميين
 .والدولي  العربي 
 

 ربي الع واالتحادات العربي  الحكومات بين ما العالق  طبيع  تتسم
 الحكومات لهذه حساسإل والريب  بالحذر الوظيفي  المهني  النقابات   كذلك
 العمل لىإ المهني عميها المرات من العديد في تتجاوز التنظيمات لهذه بأن
 ،القضايا من العديد في ضغط كقوى  الواضح دورلها أن كما السياس ، في

 .الصعب  والمواقف اإلرباك من الكثير ليحكومات شكيت
 
 :ألفرادلها االقتصادية المصالح مجال في العاملة لهليةاأل المنظمات (5
    

 غرف واتحادات األعمال رجال جمعيات في المنظمات لهذه تتمثل
 ،الفرعي  المهن جماعات لىإ باإلضاف  ،التجارة غرف واتحادات ،الصناع 
 صناع  واتحاد ،المالبس صناعات واتحاد البالستيك صناع  اتحاد فهناك
 اعتباريين شخاصأ عضوي  لهي المنظمات لهذه وعضوي  الخ...ذي اآلح

 .طبيعيين شخاصا  أ وليسوا
 الذي القطاع مصالح رعاي  عيى التنظيمات لهذه الهتمام وينصب

 المعني  الجهات لدى مصالحه وتمثيل تطويره، عيى والعمل ،به يعميون 
 القطاع لهذا يحتاجها التي المعيومات وتوفير معيومات قواعد وبناء والرسمي 

 المجتمع منظوم  ضمن تصنيفها يمكن التنظيمات ولهذه. أعماله في
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 غير التطوع تعتمد التي المنظمات معطيات لىإ تفتقر حيث المدني،
 .أعمالها في المأجور

 
 اجتماعي  أدوارا   أخذت قد التنظيمات لهذه من العديد أن والمالحظ

 مانح  كجهات لهادور  الى باإلضاف  المحيي  ليمجتمعات خدم  واضح 
 .الخصوص وجه عيى الخيري  الجمعيات بها تقوم التي الخدمات من ليعديد
 

 :التعاوني المجال في العاملة لهليةاأل المنظمات -6
 

 ال التي الحكومي  غير ليمنظمات تعريفه في الدولي البنك ذلهب
 لهذا من التعاوني  الجمعيات استثناء لىإ التطوع عيى وتعتمد ليربح تسعى

(. 125 ص1997 االجتماعي  التنمي  بحوث: الدولي البنك) تعريفال
 الرسمي  المؤسس  عن بعيدا   تقام التعاوني  المنظمات أن والمفترض
 تدخل بدون  شؤونها زمام أخذت تطوعي  جهود خالل ومن والحكومي 
 نأ إال. المتقدم  البيدان في حاصل لهو كما. طبيعته كانت مهما حكومي

 مظي  تحت وعميت قامت العربي  البيدان من العديد فيو  التنظيمات لهذه
 .حكومي  غير منظمات اعتبارلها صف  انتفت فقد وبالتالي الرسمي  المؤسس 
 التي االستهالكي  الجمعيات عيى التعاوني  الجمعيات ركزت وقد
 واالقتصادي  االجتماعي  المستويات من العديد عيى كبيرة نجاحات حققت
 وجودة بنوعي  المواطنين لىإ االستهالكي  المواد ليصاإ عيى عميت حيث
 االستغالل عن بعيدا   المواد لهذه توفير عيى وعميت مناسب  سعارأوب

 عييها عولت التي المنظمات لهذه أن لىإ باإلشارة والجدير. والجشع
 قد ،السابق القرن  من والستينات الخمسينات في الكثير العربي  المجتمعات
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 الموغي  الحكومي  البيروقراطي  بسبب لها والحماس بريقال من الكثير فقدت
 عيى عمل بل التنظيمات لهذه قدرات بناء في يسهم لم الذي الروتين في

 الساح  عيى التنظيمات لهذه غياب األيام لهذه في نشهد ونحن تقزيمها
 والعمل العدال  لىإ األفراد حاج  مع تتعايش لهدافهاأ و  فيسفتها أن من بالرغم

 المجتمع في لهيي األ المنظمات دور عبدهللا ،الخطيب) المنظم الجماعي
 (.7 ص 1998 المدني،

 
 :السياسي المجال في العاملة لهليةاأل المنظمات( 7
    

 ليمنظمات الدولي البنك تعريف فإن ،التعاوني  المنظمات حال لهو كما
 لهذا مظي  من السياسي  حزاباأل يخرج Ngos التطوعي  الحكومي  غير
 لهذا(. 25ص ،1997 االجتماعي  التنمي  بحوث ،الدولي البنك) ريفالتع

 وتيجأ. التطوعي والعمل الجماعي والعمل التنظيم شروط توافر من وبالرغم
 لىإ العربي الوطن في االجتماعي التطوعي العمل تنظم التي القوانين

 قيام حظر لىإ تيجأ نهاإ بل ،العمل مفهوم من السياسي  التنظيمات خراجإ
 القانون  في الحال لهو كما سياسي عمل بأي القيام من لهيي األ المنظمات
 التي خرى اآل الدول في مختيفا   ليس والحال ،المصري  والقانون  األردني
 أحزاب قيام تجيز ال التي وتيك سياسي  ألعمال بالترخيص فيها تسمح
 ،المدني المجتمع في لهيي األ المنظمات دور ،عبدهللا ،الخطيب)  سياسي 
 (. 9-7ص 1998

 
 نطاق من المنظمات لهذه يخرج الدولي البنك تعريف أن من وبالرغم
 يجعيها الحكومات إطار خارج تكوينها أن الإ الحكومي ، غير المنظمات
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 غير المنظمات أو التطوعي  الجماعي  المنظمات مفهوم ضمن تقع
 دارسوال. المدني المجتمع قضايا في واضحا   دورا   تؤدي ولهي ،الحكومي 
 العقائدي واالنضباط ،االلتزام حيث من وممارساتها حزاباأل لهذه النظم 

 النقد وممارس  ليحزب، المؤسسي البناء في اإلسهامو  الوطني  األلهدافو 
 العمل ألهمي  تأكيد في تسهم يجدلها الوطني  األبعاد وتأكيد ،الذاتي والنقد
 (.9-7 ص السابق المرجع) ترسخيه عيى وتعمل األلهيي

 
 : المدنية الروح حياءإ مجال في العاملة لهليةاأل المنظمات (8
    

 الماضي القرن  من ينير خاأل العقدين سمات من المنظمات لهذه تبدو
 قواعد ترسيخ لىإ والدعوة المدني المجتمع بمفهوم االلهتمام برز حيث

 والبناء والمساواة والعدال  الديقراطي  برزلهاأ من والتي المدني  المجتمعات
 الميكي  واحترام الفساد ومحارب  القانون  ودول ( المؤسسات دول ) مؤسسيال

 والنزاله  والشفافي  والمساواة والمساءل  ،المشارك  لىإ باإلضاف  العام 
 العربي المجتمع أن ويقينا  . التعبير في وحقه اإلنسان خصوصي  واحترام
 حياءإ لىإ  الهادف المدني المجتمع منظمات لىإ بحاج  المرحي  لهذه وفي
 .المدني  الروح
 

 يحترم الذي المجتمع لهو بصدده، نحن الذي المدني والمجتمع
 ،والتطوير البحث مجال في اإلسهامو  والمنطق، ليعقل األمثل االستخدام
 اإلقييمي و  المحيي  المستويات عيى والتكنولوجيا العمل نتاجإ في والمشارك 
 اساسي بشكل معتمدة العربي  طق المن تبقى أن المقبول من فييس ،والدولي 
 منطق من وليس ،المتقدم  الدول من والتكنولوجيا المعيومات نقل عيى

 مجال في العالمي األرث في المشارك  عن سهامناإ يتوقف أن األمور
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 متيقي  بقيت العربي  المنطق  عيى أن بحاثواأل الدراسات دلت وقد بداع،اإل
 .به تشارك ولم والعيم ليتكنولوجيا

 
 الروح ذكاءإ العمل عيى لهيي األ المنظمات التنظيمات بهذه ويرتبط

 لهذه وتعد ،اإلنسان حياة في الروحي الرفاه ألهمي ب حساسواإل دبي واأل الفني 
 الروحي البعد ويستيزم .العربي  المنطق  في التكوين حديث  المنظمات
 لم نساناإلف ،والهتمام تقدير من تستحق ما المنظمات لهذه إيالء لإلنسان
 تحتاج التي الروح لهناك نماا  و  فقط بجسده المرتبط  حاجاته شباعإل يخيق

 ،والموسيقى والنثر، والشعر األدب مجال في ي اإلنسان بداعاتاإل تأكيد لىإ
 الحس خيق في تسهم نساني إ الهتمامات من ذلك وخالف والنحت والرسم،
 والجمال والخير الحق في تتمثل التي المطيق  القيم يعيش الذي المرلهف
 خاصا   الهتماما   التنظيمات لهذه إيالء يستيزم الذي المجتمع قام إل والسعي
 الوطن بناءأ بين الوعي ونشر لعميها، المشجع  البيئ  خيق ومحاول 
 فطن وقد ،موجه  برامج خالل من وذلك مدارسهم، في الصغار وخاص 
 في يدون خ أبن وخاص  الروح لهذه خيق ألهمي  الى العرب ن المؤرخو 
 .انحطاطها وأ م األ لرقي المقياس القيم لهذه عد   فقد. مقدمت 

 
 لطبيع  وفقا   ألهيي  المنظمات تصنيف أن التأكيد من بد ال الخاتم  في
 لهذه معها تتعايش التي التصنيفات أفضل لهو. تقدمها التي الخدمات
 .أسهيها خراآل الجانب من ولهي العربي الوطن في المنظمات
 

 عيى العمل الشاكي  لهذه عيى التصنيف لهذا يضاحإ في نااستهدف وقد
 من المنظمات لهذه مكونات تقييم يمكن خاللها من التي المعايير تحديد
 سوف والتي  Management by Objectivesاأللهدافب اإلدارة منظور
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 والتدقيق اعتمادلها عيينا يتوجب التي التقيمي  األبعاد برازإل اعتمادلها يتم
 أو مدخالتها أو المنظمات لهذه مخرجات مستوى  عيى سواء وتقيمها فيها

 التصنيفات كاف  استعراض تم الذي الوقت وفي. بها تقوم التي العمييات
 في تهمنا التي التطوعي  لهيي األ المنظمات عيى ينصب سوف التركيز فإن
 .الميتقى لهذه
 

 :للتقييم التنموي  االقتصادي المفهوم
 

 لىإ الوصول لهو ليتقييم االقتصادي المفهوم تحديد من الغرض إن
 بصدده نحن ما عيى الضوء لقاءإ بهدف وذلك التقييم طبيع  لفهم محاول 
 التنموي  المجال في التقييم مع تعامينا في المفهوم لهذه نتناول عندما

 فإن ولهنا خاص بشكل المدني المجتمع ومنظمات عام بشكل االجتماعي
 فهناك مشكي  أي يمثل ال تصادياالق التقييم مع التعامل في الوضوح
 استخدامها يتم Tangible ميموس  محددة وأدوات عييها متعارف معايير
 جزء لهي والتي تجاوزلها يمكن ال التي العميي  لهذه دقيق  شبه نتائج وتعطي

 حيث االقتصادي المجال في تنفيذه يتم مشروع ألي االقتصادي البناء من
 مصادر استخدام في الفاعيي  ومفالهيم عائد،ال مقابل في الكيف  مفالهيم تبرز
 في نتاجي اإل ومفالهيم المشروع لهدافأ  تحقيق في الكفاءة ومفالهيم ،نتاجاإل

 وبشكل نحدد أن عيينا  وابتداء. المستخدم المال رأس مردود تعظيم مفالهيم
 المجتمع منظمات مجال في التقييم عن ثدنتح عندما بأنه الجدل يقبل ال

 بعموميتها المفالهيم لهذه نالمس أن نحاول فإننا لهيي األ ظماتالمن أو المدني
. االقتصادي الفهم عن بعيدة مجاالت عن لهنا الحديث ألن بتفاصييها ال

 وبعبارات التقييم لمالهي  توضيح من بد ال األمر لهذا وتناول الحديث وقبل
 بأنه التقييم تعريف الى Wikipedia, the Free Encyclopedia تذلهب :سهي 
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 لهمي واأل الموضوعي  القيم  لتحديد الهادف  الخطوات من محددة منظوم 
 محكوم  معايير خالل من وذلك الدراس  في المستهدف ليموضوع والجدارة
 والبرنامج ،المنظم  مساعدة خاللها من يمكن التي المقاييس من بمجموع 

 ا،نتاجيتها  و  وفاعيي  وكفاءة الهدافها تحقيق مدى لتحديد المبادرة أو
 لهذه المحددة األلهداف مقابل في القرارات اتخاذ عميي  في والمساعدة
 .البرنامج أو المنظم 
 

 االطالع لىإ باإلضاف  التقييم في الرئيسي الهدف التحديد وجه وعيى
 عمل مسار تحديد لهو البرنامج او بالمنظم  المتعيق  العمييات كاف  عيى

 نجازاإل لتحقيق تعديالت من ييزم ما جراءا  و  المستقبل في المنظم 
 .المطيوب
 

 قياس ولهي رئيسي  عناوين  ثالث تحت يندرج التقييم فإن وبالتأكيد
نتاجي و  ،وفاعيي  ،كفاءة  .تحديده يتم الذي االقتصادي البرنامج أو المنظم  ا 
 

 بمدى الفاعيي  وتقاس االستثمار من العائد بقياس الكفاءة وتعرف
 المتاح  المصادر استخدام تعظيم بمدى نتاجي اإل وتحدد األلهداف تحقيق

 .ليمنظم 
 

 يتجزأ ال وجزء مستمرة عميي ، التقييم  عميي  بأن ندرك أن لهنا وعيينا
 اإلدارة بناء في ويبرز الهدف لهذا لخدم  ولهياكيها اإلداري  العميي  من
 بها المنوط اآللي  ولهي Feedback الراجع  التغذي  مفهوم األلهدافب

 من ابتداء المنظم  أو بالبرنامج يتعيق ما لكل المستمرة التقييم عمييات
 آلي  ضمن اإلدارة عيى ويتوجب. والمخرجات تتم التي والعمييات المدخالت
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 العميي  مستويات كاف  عيى والتغيرات التعديالت إجراء األلهدافب اإلدارة
 لهذه األلهدافب اإلدارة لعبت وقد. تحديده كان أي الهدف لتحقيق اإلداري 

 تطوير في واضحا   دورا   المنصرم القرن  سبعينات في تبنيها تم التي لنظري ا
 .الحديث  اإلداري  المفالهيم
 

 والذي ،األمر لهذا تناول في نسهب أن غرضنا ليس الذي الوقت وفي
 لهذه في تناولها لىإ نسعى الذي والنموذج الفرضي  تقديم لضرورة جاء

 المجتمع لمنظمات بالنسب  مي لهاأل من عالي  درج  عيى لهو والذي البحث
 .المدني

 
 :المدني المجتمع منظمات في العمل تقييم
 

 المتقدم  الدول في حتى المدني المجتمع منظمات قطاع يعاني
 يعمل التي األلهدافو  الطموحات مقابل في له المتاح  المصادر محدودة
 مكانياتا من له متاح لهو لما األمثل االستخدام فإن وبالتالي. تحقيقها عيى
 قصوى  ولوي أ لهو مكانياتاإل لهذه مردود تعظيم عيى والعمل وبشري  مالي 

 كيف: األول السؤال يبرز لهنا ومن .المدني المجتمع لمنظمات بالنسب 
 بشري  مالي  تكيف  بأقل لهدافناأ  تحقق أن يمكن وكيف. بذلك؟ القيام يمكن
 والتأكد بها قومن التي البرامج ومخرجات الخدمات جودة عيى المحافظ  مع
 .إدامتها من

 
 الرشيدة اإلدارة خالل من بها القيام يمكن ذلك بأن اإلجاب  وتأتي

 . ألدائها المستمر التقييم مرتكزاتها أبرز والتي
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 تعاني المدني المجتمع منظمات بها تقوم التي البرامج كانت ما ذاا  و 
 ليس ذلك أن هإلي اإلشارة يتوجب ما فإن المالي  مكانياتاإل محدودي  من

 النامي  الدول وخاص  الدول  توفره ما أو يتوفر ما وانما  عييها قصرا  
 له المرصودة المخصصات قي  من يعاني االجتماعي  ليتنمي  منها والعربي 
 المجال حساب عيى ليدول  االقتصادي المجال القرار صاحب يحابي حيث

 بكل ويعمل ليالما القرار صاحب يغدق الذي الوقت ففي. االجتماعي
 مشاريع فإن االقتصادي  المشاريع احتياجات كل توفير عيى الوسائل
 المشاريع لهذه لمواجه  المرصودة والمخصصات االجتماعي  الخدمات
. لها الالزم  المخصصات رصد في القرار صاحب قناعإ في صعوب  تالقي
 لهيي األ المنظمات أو المدني المجتمع منظمات مبادرة جاءت لهنا ومن
 الدول  توفرلها التي مكانياتاإل في الشح لهذا بديل   تأمين في سهاملإل

 مع األيام لهذه في تغير قد الوضع أن من وبالرغم. االجتماعي  ليخدمات
 السابق  العقود أن إال Welfare State االجتماعي الرفاه دول  مفهوم بروز
 الحد توفير في المالي القرار صاحب تجاوب عدم من الكثير شهدت قد

 وذوي  المعوقين شخاصواأل والمحروم  الفقيرة الفئات احتياجات من األدنى
 القرن  من السبعينات بدايات لىإ بالذكرى  وأعود. الخاص  االحتياجات

 أول إقام  ياإلنسان العمل نشطاء من مجموع  حاولت عندما السابق
 البسيط  العقيي  عاقاتاإل ذوي  األطفالب تعتني األردن في مؤسس 

 حتى رفضت التي الرسمي  المؤسس  من حقيقي  معاناة وكانت والمتوسط 
 ذلك وفي ومجانين ،معوقين لدينا أن ،األخرى  الدول عنا تقول وماذا) الفكرة

 لهذه من خال   األردن أن يؤكد مسؤول عيينا وخرج( وسمعته ليوطن ساءةإ
 أن مطيب اوضعن عندما حدتها تزاد والتي المعاناة لهذه تنته   ولم ،الظالهرة
 واعتقد .المشكي  لهذه من جزء لمواجه  مخصصات العام  الموازن  ترصد
 والتي التجارب من العديد اليقاء لهذا في المشاركين من الجميع لدى أن
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 المخصصات لتأمين محاولتهم في ياإلنسان العمل نشطاء معها يتعايش
. حظا واألقل ج والمحتا الفقيرة الفئات خدم  أعباء لمواجه  الالزم  المالي 
 برامج إال تصيب ال فإنها العام  الموازن  في تخفيض لهناك يكون  وعندما

 خيري  جمعي  ليست الدول  أن نسمع أن والمؤسف. االجتماعي  الخدمات
 منظمات تمويل موضوع تتناول التي والندوات النقاشات من كثير في

 .المدني المجتمع
 

 : يالمدن المجتمع لمنظمات التنموي  الدور
   

 طرحه من بد ال سؤال لهناك بالتقييم المتعيق  الجوانب تحديد وقبل
  المدني؟ المجتمع لمنظمات تنموي  دور لهناك لهل: عنه جاب واإل

 
 تؤكد والنامي  المتقدم  الدول معها تتعايش التي الوقائع من واإلجاب 

 عدد بيغ وقد) التنمي  في المنظمات لهذه محدود غير ا  دور  لهناك أن
 التطوعي العمل عيى القائم ( لهيي األ المنظمات) الربحي  غير مؤسساتال
 بما السنوي  خدماتها تقدر مؤسس  المييون  يقارب ما المتحدة الواليات في

 من %50 يعادل ما موجوداتها وتبيغ سنويا   دوالر بييون   ثالثمائ يقارب
( فموظ مييون  10-8 بين ما بها ويعمل الفيدرالي  الحكوم  موجودات

 بيل"  استثمار ويصل ،(1995،مستقبيي  رؤي  ،العربي الخير ،الخطيب)
 حقل في األلكتروني  ليبرامج مايكروسوفت شرك  صاحب األمريكي" جيتس
 عييها يشرف التي التطوعي  ليمنظم  برصدلها قام ،دوالر بييون  17 التطوع

 United Way, of األمريكي  الموحد الطريق منظم  أن كما وزوجته، لهو

America ما ،طوعيا   الرواتب من المقتطع  التبرعات خالل ومن تجمع 
  السوري  اليبناني  األمريكي  الجمعي  وتقوم ،سنويا   دوالر باليين 5 عن يزيد
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ALSAC المرضى األطفال لمعالج  جود سانت مستشفى تدير التي 
 تجاوزت كما مييون  مائتي الى تصل سنوي  تبرعات بجمع بالسرطان

 دوالر بييون  2 عن يزيد ما( الوقفي ) بها المتبرع غيرالمنقول  تيكاتالمم
 التي الدراس  وفي( 14 ص2010 ،التطوعي الجماعي العمل ،الخطيب)

 لمنظمات واالجتماعي االقتصادي اإلسهام دراس  بعنوان الباحث بها قام
 نأ اتضح ،األردن في االجتماعي  التنمي  مجال في العامي  ،الثالث القطاع
 بدل) المتطوعين سهاماتإ خالل من التطوعي القطاع يقدمه الذي الجهد
 الرقم لهذا ويصل ،سنويا   دوالر مييون  221 الى تصل( مأجور غير عمل

 ،عبدهللا ،الخطيب) األردن في التطوعي االستثمار من %54 نسبته ما لىإ
 في العامي  الثالث القطاع لمنظمات واالجتماعي االقتصادي اإلسهام

  .(50-40 ص ص 1998 ألردنا
 

 دول في لهيي األ الجمعيات لواقع تناوله في حافظ محمود ويذلهب
 10) بحوالي العامي  الجمعيات عدد تحديد لىإ الخييجي التعاون مجيس 

 في محاضرة من محمود ،حافظ) المييون  حوالي المتطوعيين وعدد( الفآ
 الحجم لهذا عند وقفنت أن لهنا وعيينا العنكبوتي  الشبك  ،ظبي أبو ميتقى
 تمويل أن االعتبار في وضعنا ما واذا المنظمات لهذه وفاعيي  كفاءة وقياس
 عيى يعتمد العالم في المدني المجتمع منظمات حال لهو كما الجمعيات لهذه

 نوأل ،منها المانح  وخاص  المؤسسات من المقدم  والمنح الفردي  التبرعات
 عوائدلها عظيمت عيى نعمل أن عيينا فإن ثابت  ليست المنظمات لهذذ مداخيل
 بالخدمات وبالمقارن  تقدمها التي الخدمات خالل من ترجمتها يتم والتي

 خدمات تكون  أن يحتم الواجب فإن الرسمي  المؤسس  تقدمها التي المشابه 
 .جودة وأفضل كيف  أقل القطاع لهذه
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 نذوم ذاته بحد تنموي  عمل لهو التطوع أن تأكيده يمكن ما وبالتالي
 واالقتصاديين المخططين الهتمام يعط لم أنه إال .التاريخ عبر انطالقته
 لهي التطوعي بالعمل المحيط  المشكي  أن ويبدو. رقامأب يتعاميون  الذين
 والفقيرة حظا   قلواأل ،الهش  ليفئات االجتماعي  الخدمات في عميه مجال

 الرفاه حقيقت تستهدف معروف لهو كما الخدمات ولهذه ،والمعوق  والمحتاج 
 في االجتماعيين واألمن السالم وتحقيق ،االجتماعي  والرعاي  ،االجتماعي
 ،يميكون  ال والذين يميكون  الذين بين الهوة جسر ذلك في بما المجتمع
 فئات بين واالنسجام االجتماعي التكافل مجتمع خيق في يسهم الذي األمر
 االجتماعي لمخططا عيى الصعب من التي األبعاد لهذه تكن ولم. الشعب

 فاالقتصادي ،رقما   األبعاد لهذه يعطي ان ،العام االجتماعي بالهم المعني أو
 ،بالرقم االستثمار لهذا مردود يعرف أن ،مالي باستثمار يقوم عندما معني
 واألمن االجتماعي فالرفاه االجتماعي، المجال في يتوافر ال الذي األمر

 أو ترجمتها يمكن ال االجتماعي فلوالتكا االجتماعي السيم أو االجتماعي
 العمل عبدهللا خطيب،) لهميتهاأ  من بالرغم أرقام الى عائدلها ترجم 

 (.2010 التطوعي الجماعي
 ،فقرا الفقير يزداد المجتمع توازن  يختل عندما أنه جميعا   نعرف نحن

 فإن ،والفقيرة المحتاج  الفئات رفاه يتحقق وال االجتماعي  العدال  وتغيب
 لىإ ونعود. الوطن أمن ويزعزع االجتماعي  الثورات خيق في سهمي ذلك

 رجال   الفقر كان لو القول لىإ ذلهب الذي يعي فسيدنا الصالح السيف
 القول لىإ سن  1400 عن يزيد ما منذ ذلهب والذي الغفاري  ذر بوأو  لقتيته،

ا  شالهر  الناس عيى يخرج ال كيف بيته في القوت يجد ال ممن عجبت" 
 .(الغفاري  ذر أبو) ( العنكبوتي  الشبك ( )سيفه

 



 

 

36 

 Foreign الخارجي  السياسي  مؤسس  تقرير إليه ذلهب ما عند ونقف

Policy الحالي العصر في الدول النهيار سبابأ( 10) بعنوان مقال في 
 االغنياء وازدياد والمساواة االجتماعي  العدال  غياب لىإ المحصي  في مشيرا  
 ال) القول لىإ التقرير ذلهب حيث الدول  يقوض ما لهو فقرا   والفقراء غنى
 قيب في عميقا   دمارلها بذور تزرع بل وضحالها عشي  عن الدول تفشل

 الفساد وازدياد والمساواة االجتماعي  العدال  غياب في السياسي  مؤسساتها
 مما الفقراء شريح  وزيادة غنى غنياءاأل زيادة في يسهم الذي المستشري 

 .أوضاعهم عيى الثورة ليفقراء ويبرر تماعياالج السيم يغيب
 

 وال القاضي  بالضرب  تنهار ال الدول معظم أن لىإ التقرير ويذلهب
 اإلمكانيات من االستفادة عن بعجزلها بل والعنف الحرب بسبب تفشل
 فقارإ لىإ يؤدي ما النمو تحقيق أجل من مجتمعاتها في الكامن  الكبرى 

 مستويات بين الفارق  يجعل البطئ الفشل نم الطراز ولهذا. حتما   مواطنيها
 بدون  يميك من فهناك مرعبا   سياأو  فريقياأ بيدان من العديد في المعيش 
 الدول لهذه انهيار فإن وبالتالي. حدود بدون  يميك ال من ولهناك ،حدود

 االبتكار وتثبط الحوار تدمر بمؤسسات محكوم  نهاأ من الناتج الحتمي
 مكانتها تتبوأ لم المؤسسات ولهذه الفرص وتسيبهم مواطنيها موالهب وتستنزف
 عيى الكثير جنت التي النخب مصالح عيى ليحفاظ قصد عن بل اعتباطا  
 الشبك ) المزورة السياسي  المؤسسات من ومستفيدة   المجتمع حساب

 ( 21/5/2013 بتاريخ ،رصد موقع  Foreign Policy العنكبوتي
 

 المدني المجتمع لمنظمات التقييم معايير Humanization أنسن 
 : التنمي  في العامي 
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 دول  لمفهوم رقمي تحديد في صعوب  لهناك أن حقيق  لىإ توصينا لقد
 ،المدني المجتمع لمنظمات األساسي الهدف ولهو  Welfare State الرفاه

 يتم وبالتالي حاليا   المتاح المعيار يكون  قد الفرد دخل معدل أن من وبالرغم
 المواطن وقدرة ناحي  من لهذا الدول  تقدم عيى ليدالل  لمعيارا لهذا استخدام

 أن إال. األخرى  الناحي  من شباعهاا  و  األساسي  احتياجاته تيبي  عيى
 دخل معدل ألن الحقيق ، تضييل في يسهم قد بالمطيق المعيار استخدام

 االقتصادي  المعادالت في دخول بدون  وليتبسيط الحسابي  الناحي  من الفرد
 المفهوم لهذا اليصال وضعه يمكن الذي النموذج أن الدخل معدل سابلح
 والثاني دوالر الفآ 10000 دخيه حدلهماأ شخصين دخل معدل حساب لهو

 منهما لكل بالنسب  الدخل معدل ليصبح دوالر 1000 دخيه
 5500 الدخل معدل يصبح( 2) عيى وبالقسم  11000=10000+1000

. الرفاه دول  عن الحديث عن نستهدفها يالت العدال  يمثل ال الرقم ولهذا
 والتي الحديث  ليدول  الرئيس الهدف أنه البداي  منذ نحدد أن يتوجب والذي
 حاجاته كاف  تيبي  فيها ويتم ي اإلنسان حقوقه بكاف  المواطن فيها يستمتع

 والدته قبل من ابتداء واالجتماعي  الصحي  العناي  له تكفل التي األساسي 
 مميزة حياة وبنوعي  صديق  بيئ  وفي وكهولته وشبابه فولتهبط مرورا  

 يسوده جو وفي عقبات بدون  بداعها  و  وتميزه ذاته تحقيق خاللها من يستطيع
 في حقه الى باإلضاف  االجتماعي والتكافل االجتماعيين والسيم األمن
 .األبدي المقدس الحق ولهو الحياة
 

 مةن تعتبةر والتةي األمريكية  متحةدةال كالواليةات دولة  تناولنا ما واذا ولهنا
 أعيةةى مةةن األميركةةي الفةةرد دخةةل معةةدل يعتبةةر والةةذي العةةالم فةةي الةةدول أغنةةى

 حةد دون  مييةون  46.2 عةن يزيةد مةا لهنةاك أن نجةد فإننا العالم، في الدخوالت
 مؤلف  لعائي  سنويا $ 23.021 والمقدر المتحدة الواليات دخل باعتبار الفقر
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 census Report: http//www.census.gov/prod/2012) اشةةةةةخاص 4 مةةةةةن

Pubs/p60))، واضةةةح عنصةةةري  وتمييةةةز ،الجريمةةة  معةةةدالت فةةةي ارتفةةةاع ونجةةةد، 
 معةدل معيةار نتنةاول عندما فإننا لهنا ومن تنتهي ال والقائم  ،ليمساواة وغياب
 ألن بحةذر معةه نتعامل أن يجب فإننا االجتماعي الرفاه مفهوم لتحديد الدخل
  .الهدف ولهو المدني المجتمع منظمات معادل  يف( الفرد) اإلنسان
 

 وعيى المدني المجتمع لمنظمات ياإلنسان التنموي  الدور عن والحديث
 التنمي  من ا  جزء دورلها وعد   االجتماعي  الرعاي  مجال في الخصوص وجه

 المنظمات اعتماد لىإ دولي  منظمات من العديد ذلهبت وقد ،الشامي 
 والهجرة الحروب حاالت في خاص  االجتماعي  مشاريعها لتنفيذ الطوعي 
 المجتمعات وتنمي  الحياة نوعي  تحسين مجال الى باإلضاف  والالجئين
. الميسرة والقروض االئتمان صناديق وعمييات ،افرادلها وتشغيل المحيي 
 كفاءة كثرأو  فاعيي  أكثر لهيي األ التنظيمات أن عيى الدارسون  ويتفق

 الرسمي  المؤسسات من االجتماعي والرفاه الرعاي  مع تعاميها في وحساسي 
 .الخاص  أو

 
 في واضح دور لهيي األ ليتنظيمات صبحأ قد نهأ ،تأكيده يتوجب ما

 أم متقدم  كانت سواء العالم لدول واالجتماعي  االقتصادي  التنمي  نسن أ
 والتنمي  التطوعي العمل تنشيط ومبادئ سسأ: عيي ،فهمي) نامي 

 .(12-6 ص ص) 1993 العربي ، االقطار يف االجتماعي 
 
 جون  جامع  تبنتها التي المقارن  الدراسات ذلهبت التي المؤشرات نإ
 واالقتصادي االجتماعي اإلسهام حول المستفيض  دراستها في لهوبكنز

  نامي  دول ( 12) في المدني المجتمع لمنظمات
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Anheir Hand. Salmon< l. (eds). The Non Profit sector in developing world,  

1998, (PP.11-12)  
 
 به تسهم التي المالي االستثمار حجم من تنطيق محاور حددت قد

 مدفوع غير والعمل المشارك  قيم  لىإ باإلضاف  ،التطوعي  التنظيمات
 المتطوعين عمل ساعات متوسط بحساب ماديا   قياسه يمكن والذي األجر
 مشروعات قيم  ثم ،المعدل في اع الس تكيف  وحساب ،تطوعي  أعمال في
 الدخل في وحجمه اإلسهام وزن  النهاي  وفي منها والمستفيدين القطاع لهذا

 .القومي
 

 اإلسهام وزن  عميي  Humanization نسن أ عن ليحديث لهنا ولجؤنا
 إليها اإلشارة سبق كما ،بيد ألي واالجتماعي  التنمي االقتصادي  في وحجمه
 ،كمي  معدالت لىا  و  رقامأ لىإ كاف  القطاع  نشطأ تحويل صعوب  مرده

 والتكافل االجتماعي والسالم االجتماعي  والرعاي  الرفاه مجال في فالعمل
 السهل من ليس المنظمات لهذه عمل نتاج النتيج  في لهو والذي االجتماعي

 االستقرار عدم وبنتائج بغيابه الذي الوقت في ،المالي بالمردود قياسه
 لهيي األ والثورات االجتماعي الهياج يصاحب الذي لتخريبوا واالضطرابات

 لهنا ولعينا. ماليا   التكيف  لهذه حجم نعرف عنها البالهظ  التكاليف فإن
 وتكيف  العالج من خير نعتبرلها والتي الوقاي  عن بالحديث ذلك يضاحوإل

 بتكاليف بالمقارن  تكيف  ليست والتي منه الوقاي  نهمل عندما المرض عالج
 .األمر يتضح أن يمكن جهعال

 
 أن إال ،التقييم بعميي  تحيط التي ليصعوبات معرفتنا من وبالرغم

 بدأو قد األخيرة السنوات في االقتصاديين والمنظريين المخططين من العديد
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 جهود لىإ يحتاج االجتماعي الرفاه في الحديث  الدول  لهدف أن باعتبار
 ليقطاع يمكن ال والتي عددال المحدودة غير المدني المجتمع منظمات
 تركيز خالل من وذلك له بديال   يكون  أن االقتصادي القطاع وال الحكومي

 .كامي  برؤي  اإلنسان عيى القطاع لهذا
 

 منجزات تقييم مع تعامينا في ي اإلنسان المعايير مفهوم يتضح وحتى
 ميادين جدا موجز وبشكل نستعرض أن عيينا فإن المدني المجتمع منظمات

 الذي بالتصنيف ترتبط والتي بتفاصييه والجزئي الكيي المستويان عيى يهعم
    .ليهإ اإلشارة سبق

 
 الوقوف من بد ال فإنه ليتقييم ي اإلنسان المحاور تحديد من وتمكينا

 جونز جامع  لتصنيف وفقا   القطاع لهذه به يقوم لما واضح تفصيل عيى
 إليه المشار تحديدلها من وسع والتي( القطاع لهذا اإلسهام لدراس ) لهوبكنز
 مجاالت يضم منها كل لينشاطات مجموع  عشر إحدى في وحددلها سابقا  
 :التالي النحو عيى لهي موجز وبشكل فرعي 
  
 الرياضي  والنوادي والفنون  الثقاف  وتشمل: والترويح الثقاف  مجموع  -1

  .واالجتماعي 

 

 غير المدارسو  والكييات الجامعات وتشمل: والبحث التعييم مجموع  -2
 .المهني والتدريب والتعييم األمي  ومحو ،المجتمعي والتعييم العيمي 
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 الصحي  والخدمات والتألهيل المستشفيات وتشمل ،الصح  مجموع  -3
 والصح  العقيي  الصح  ذلك في بما األلهيي القطاع يقدمها التي
 ودور( الهوسبس) التيطفي  العناي  وبيوت ة،األسر  وتنظيم نجابي اإل
 .األساسي  والتغذي  اإليوائي  لرعاي ا

 
 والطفول  ةاألسر  لىإ تتوجه والتي االجتماعي  الخدمات مجموع  -4

 لىإ ضاف باإل والطوارئ  الذاتي  والمساعدة والمعاقيين والشباب
 والمساعدات والكسائي  الغذائي  والمساعدات المالي  المساعدات

 بالحاجات ي ص له ما وكل والماؤى  سكانواإل والصحي  الطبي 
 في الخدمات لهذه ألهمي  وتبرز.  المستهدف  ليفئات األساسي 
 .لحاحاإ أكثر تصبح والتي والالجئين واليجوء والحروب الكوارث

 
 منظمات الهتمام من متقدما   موقعا   تأخذ بدأت والتي: البيئ  مجموع -5

 حماي  لىإ باإلضاف  لألنسان صديق  بيئ  عن بحثا   المدني المجتمع
 الكثيف  واالستخدامات الصناعي  خيفاتالم من عييها والحفاظ البيئ 
 شهدتها التي المناخي  التغيرات ضوء وفي ليبيئ  معادي  لمواد

 إليه وصيت وما. البيدان من العديد حياة في األخيرة السنوات
 الدولي  الخضر تنظيمات وخاص  ،ليبيئ  الصديق  الحركات

 المجتمع منظمات توليه ما يىع تأكيدا إال والمحيي  اإلقييمي و 
 المياه، بترشيد تعتني التي المنظمات وتجد ،ألهمي  من المدني
دام  ،المتجددة والطاق  ،البيئي والتعييم ،الطاق  وترشيد  الحياة وا 
 وتغير .الطبيعي  بالمحميات والعناي  التصحر، من والحد ،البحري 
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 الحضري  والبيئ  الهواء وخاص  والتيوث ،الحراري  واالحتباس المناخ
 .البيئ  موضوع الهتمامات ضمن من الإ

 
 نفسها عيى المجموع  لهذه وتأخذ:  سكانواإل التنمي  مجموع  -6

 وتأمين توفيرلها، عيى والعمل المحيي  المجتمعات بتنمي  االلهتمام
 سكن في حقها تيبي  والمهمش  الفقيرة ليفئات توفر التي المساكن
 .حاجاته ييبي صحي

 
 الذاتي االكتفاء لغايات لألفراد االقتصادي التمكين نمي بالت ويرتبط

دارة عمل، فرص تأمين ذلك في بما  ليدخل مدرة صغيرة مشاريع وا 
 في بما األعمال ولرواد الفردي  الصغيرة ليمشاريع داعم  وخدمات

 توسع  وأ نشاءإل عمالاأل لرواد المالئم التدريب تأمين ذلك
 ومنتجاته، خدماته تسويق في م والمساله ليدخل المدرة المشاريع
 الصغيرة القروض وتوفير ليدخل المدرة المشاريع لتمويل باإلضاف 
 .اليدوي  والحرف المنزلي  الصناعات وتطوير

 
 الهتمامات عن والدفاع والسياس  اإلنسان وحقوق  القانون  مجموع  -7

 الضغط ومجموعات Advocacy المختيف  والمواضيع الفئات
Lobbying، وتعزيز ،الفساد مكافح  ،والحوكم  راطي والديمق 

 واالتصال المدني ، والمشارك  والمساءل  والشفافي  ،النزاله 
 حري  ضمان ذلك في بما الحر والتدفق عالماإل ووسائل االستراتيجي

 ووسائل الصحاف  حري  ذلك في بما ،والتعبير والمعتقد والراي الفكر
 واالجتماعي  السياسي  المشارك  تعزيز بهدف المختيف  عالماإل
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 المشارك  في الفرد دور وتفعيل ،خرييناآل وحريات احترام وتعزيز
 .السياسي 

 

 وحقوق  الطفل حقوق  من ابتداء والحريات الحقوق  لىإ باإلضاف  لهذا
 وحقوق  السن كبار وحقوق  عاق اإل ذوي  األشخاص وحقوق  المرأة

 واالتجار ،جرةالمها العمال  وحقوق  ،األفراد حريات وحماي  اإلنسان
 والعنف المعامي  ساءةا  و  ،العرقي  والحقوق  الالجئين وحقوق  بالبشر
 وحقوق  ،التعذيب وضحايا( الجندر) االجتماعي النوع عيى القائم

 ليفئات العدال  لتحقيق القانوني  االستشارات وتقديم المستهيك
 .المحتاج 

 
 الخيري  االجتماعي  المساعدة منظمات أو ،الخيري  العمل مجموعات -8

 الخدمات مجموعات مع المجموع  لهذه وتتداخل التقيدي 
 عيى والحفاظ اإلنسان معاناة من التخفيف وتستهدف ،االجتماعي 

 وفي ثناءأ ليمنكوبين والمادي  العيني  المساعدات تقديم عن كرامته
 كبيرة عدادأ  وتدفق األوبئ  وانتشار والكوارث الطوارئ  حاالت عقابأ 

 .الالجئين من

 

 مفهوم عالءأ  لىإ والهادف  :المدني المجتمع منظمات جموعاتم -9
 خالل من وذلك والمؤسسات بالقانون  المحكوم المدني المجتمع
 والبحوث الدراسات جراءا  و  والتمويل التدريب وتوفير به التعريف
( المدافع ) التأييد كسب في العامي  المجموعات لهذه تفرعات حسب
 والتمويل، اإلنسان وحقوق  ديمقراطي ال والمشارك  التحالفات وبناء
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 وبناء، والتواصل والحوار والحوكم  االجتماعي النوع دماجا  و ، والمنح
 .المؤسسي  القدرات

 
 خالل من تتم والتي :والرياض  والفنون  والتراث الثقافي  المجموعات -10

 والصناعات والفنون  الثقاف  مجال في تعمل تطوعي  ألهيي  منظمات
 والتعاون  الوطني  والذاكرة والقصص والشعر، دبواأل التقييدي 
 والمتاحف الرياضي  األنشط و  الحضارات وحوار الثقافي والتبادل
 .الترفيهي  والمرافق

  

 التي المجاالت في ديني  نشاطات المرتبط  الديني  المجموعات -11
 .الدين وبيوت والكنائس وقافواأل لمساجد ترعالها

 

 والتي والمحيي قييميواإل دوليال المستوى  عيى المانح  المنظمات -12
 . المنظمات لهذه مشاريع دعم في تسهم

(Salmon,L.and Anheier H. ,The International classification of Non 

Profit Organization, PP41-52). 
 حسب الجمعيات تصنيف كتب: ردنياأل الجمعيات سجل) 

 (. ص10 -1 ص من 2013 ،التخصص
 

 مجاالت كاف  تشمل المجتمع منظمات عمل مجاالت أن الواضح من
 نعي أن المنظمات لهذ التقييم عميي  نتناول ونحن عيينا لهنا ومن الحياة

 بشكل مرتبط  التقييم عميي  لتأتي المجاالت لهذه من مجال كل خصوصي 
 حده عيى المجاالت من مجال كل ومخرجات ومدخالت بمكونات وثيق

 .المعايير لهذه انسن  مفهوم مع اتعامين في سنحددلها التي بالمنطيقات
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 بالموضوع المتعيق  المفالهيم من العديد نحدد نأ البداي  منذ وعيينا

 من بد ال التي المفالهيم ومن ابعاده، كاف  مقارب  السهل من يصبح حتى
 :ييي ما باختصار تعريفها
 
  Humanization العجال  لهذه في نسن األ مفهوم -

 مقابل في األنسن  بمفهوم المرتبط  Qualitative الكيفي  المعايير -
 .التقييم عميي  في اعتمادلها سيتم والتي Quantative   مفهوم

 الشخصي  الرؤيا من تنطيق والتي Value judge القيمي  حكاماأل -
 لخإ..والقبح والجمال والشر والخير والصواب الخطأ تحتمل والتي
 لىإ أقرب وأ أصوب كان والعقالني  بالمنطق الشخص التزم وكيما

 . الصواب

 يكفل الذي المجتمعي التنظيم ولهو: Welfare State الرفاه دول  -
 واإلشباع الكفاي  من مستوى  بأعيى( المواطن) الفرد حاجات تحقيق
 .الحديث  الدول  لهدف ولهو

 

 فيسفي مفهوم وله ي اإلنسان الحضارة في حديث تعبير لهو: اآلنسن  -
 شيير ويذلهب ،شيء كل اسمقي لهو اإلنسان أن االعتبار في يضع
 اإلنسان لتحرير دعوة لهي ي اإلنسان أن( 1893 ي اإلنسان) كتابه في
 بهذا ياإلنسان والمذلهب ذاته اإلنسان حدود خارج سيط  كل من
 حيال الخاص  معاييره يضع أن الفرد اإلنسان عيى بأن يرى  الفهم
 اإلنسانو . األخرى  الفردي  والقيم والحق والخير الجمال المطيق  القيم
 مكان وال الطبيع  سيد ولهو مصيره وسيد نفسه سيد لهو ذلك بعد
 فإن العجال  لهذه وفي .اإلنسان سوى  الكون  لهذا في خرآ سيد ألي
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 السماوي  الديانات في واسع  محاورة خذتأ قد نسن األ أدبيات
 إسالمي  منطيقات من المفهوم لهذا ونقد ومطالعات اجتهادات ولهناك

 نختصره الذي ي اإلنسان بمفهوم يتعيق موضوعنا ألن بها نخوض لن
 تقييم عميي  عيى انساني  صفات فينض كيف ولهو بسيط تعريف في

 بالمعيار الكمي المعيار نستبدل وكيف المدني المجتمع منظمات
 ؟ العميي  لهذه في الكيفي

 
 المدني المجتمع لمنظمات تناولها عند التقيمي  العميي  نخرج كيف
 نوعي  تحديد تستهدف عميي  لىإ والعائد)$(  وكم)$(  كم من

 ومستوى  ،المستفيد من) المجتمع منظمات عمل من المردود
( عام بشكل المجتمع عيى ثرلهاأو  المتيقي عيى ثرلهاأو  االستفادة
 نتاج عيى التعرف في أولي  محاول  ولهذه حدد أن لهنا وعيينا

 نبمستويي حددلهاأ والتي المدني المجتمع منظمات ومخرجات
 :واضحين

 .العام النتاج عييه نطيق سوف: األول المستوى  -
 .المباشر النتاج لهو: الثاني والمستوى  -
 

 األلهداف في ينصب: المدني المجتمع منظمات لعمل العام والنتاج
 : الرفاه لدول  ي ئالنها

      
 الهادف  الحديث  الدول  دور عن نتحدث فإننا ،الرفاه دول  تعريف وفي

 حقوقه عيى والحرص الدول  لىإ المنتمي المواطن احتياجات تأمين لىإ
 غير كامي  الدولي  والمواثيق اإلنسان حقوق  عالنإ  في عييها المنصوص
 كونه منذ ذاته تحقيق في وحقه المستويات كاف  عيى أمنه وتأكيد منقوص 
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 فيها بما  الدول  جهزةأ كاف  وتسهم. شيخوخته وحتى أمه بطن في جنينا  
 .األلهداف لهذه تحقيق في لهيي األ اتالمنظم
 

 لهذه لتحقيق التنموي  الدول  عمل خضم وفي أنه ندرك أن وعيينا
 التي القضايا من العديد لهناك فإن بكيي  الدول  معها تتعامل والتي األلهداف
 والذين المواطنيين من القادرين مشارك  لىإ وتحتاج السطح عيى تطفو

 .عميهم خالل من له المناسب  الحيول ديجاإ في سهاملإل متطوعيين يهرعون 
 

 عيى الوقوف حاولنا ما ذاا  و  أنه لىإ اإلشارة لىإ الدولي البنك ويذلهب
 االقتصاد نظريات أن ضوء وفي فإنه المدني المجتمع منظمات دور بواعث

 تغطي  في الرئيسي الدور والخاص العام القطاعيين أعطت قد الكالسيكي
 لهناك أن يعني التطوعي ليقطاع دور وروظه. األبعادو  الجوانب جميع

 ومن جانب من لهذا. الحاجات لهذه تيبي  في ليسوق  واخفاقا ليحكوم  خفاقا  إ
 لقضايا تناوله في القطاع لهذا وحساسي  الخدم  نوعي  فإن خراآل الجانب
 موضوعي  نقي  خراآل لهو يمثل ،المثال سبيل عيى والمهمش  الهش  الفئات
 بطبيع  والذي البيروقراطي القطاع مقابل الربحي غير القطاع لهذا لصالح
 من بد وال .ومشكالتها الفئات لهذه لقضايا حساسا   يكون  أن يمكن ال تركيبته
 وقد ،القطاع قضايا مع بصدق وتعاميهم هموانتمائ المتطوعيين التزام تأكيد

 واالجتماعي  االقتصادي  الشمولي  ضمن رئيسا   اقتصاديا   دورا   أعطالهم
 .عليمجتم
 

 التركيز القطاع لهذا التقييم عميي  وضمن بمكان لهمي األ من ويبدو
 القطاع، لهذا المتاح  المحدودة المصادر استخدام وفاعيي  كفاءة عيى
 عدة أفضل لهو ،التطوعي القطاع في المستخدم الدنيار أو الدوالر وعائد
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 تقديمه عند الحكومي القطاع يستخدمه الذي والدينار الدوالر عائد من مرات
 المباشرة غير التكيف  أن عيى الدراسات دلت وقد. االجتماعي  ليخدمات
 بينما %70 عيى تزيد االجتماعي المجال في الحكومي القطاع لخدمات

:  عبدهللا الخطيب) %15 تتجاوز ال االجتماعي  التنظيمات لدى لهي
 العربي  الدول في لهيي األ ليمنظمات واالجتماعي االقتصادي اإلسهام
 التي الخدمات عن الحديث عند المفارق  وتبدو( 60-44 ص ص 1999
 في المعوقين حال لهو كما حظا   األقل أو والمحتاج  الفقيرة ليفئات تقدم
 %75 عيى يزيد ما خدم  في لهيي األ المنظمات تعمل حيث. العربي  الدول
 خدم  عيى الرسمي  المؤسس  تعمل بينما ليمعوقين، المقدم  الخدمات من
 نوعي  تدني الى باإلضاف  بالهظ  وبتكاليف تقريبا %10-5 عن يزيد ال ما

 والمسنين والعجزة السن وكبار األيتام مع العمل عيى ذلك وينطبق. الخدم 
 لهذا بها يعمل التي المميزة العالمات إحدى التعييم ويبدو. والمرضى
 الدول من عدد في القطاع لهذه في والكييات الجامعات تبدو حيث القطاع،
 واألمر. مجاراته الحكومي  التعييمي  ليمؤسسات يمكن ال بمستوى  المتقدم 

  .الطبي  والمراكز ليمستشفيات تناولنا عند مختيف غير
 
 رئيس يؤكد كما التنمي  مسؤولي  تحمل في المشارك  فإن يجازإوب
 الخاص القطاع وحييفها الحكومي  المؤسس  عيى وقفا   ليست الدولي البنك

 النهاي  في يعني الذي العريض التطوعي القطاع لمشارك  أمتدت نماا  و 
 ثم ومن احتياجاتهم وتحديد مصيرلهم تحديد في جميعهم الناس مشارك 
 لىإ الدعوة في الدولي البنك ويسهم. حقيقي  ثروة ولهذه تحقيقها في اإلسهام
 الفساد من الحد بهدف وذلك ،وكفاءة بفاعيي  التطوعي القطاع اشراك
 بالمشارك  الوقت ذات في ويؤمن الحكومي القطاع يعيشه الذي روالهد

 .وتقييمها التنمي  قضايا تناول في المطيق  والشفافي  الشعبي 
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 التقييم: عملية نسنةأل  المقترح النموذج -
  

 لهيي األ ليمنظمات التقييم معايير عيى ياإلنسان البعد صباغإ وبهدف
 تحديدلها تم التي المدني تمعالمج منظمات لتصنيفات ووفقا   يتم فسوف
 ضمن وتنتهي – A من تبدأ quantative وصفي  مستويات استخدام
 لهاؤ عطاإ  وسيتم quantity الرقم استخدام من بدال   .F األحرف منظوم 

      F       E       D        C        B التالي النحو عيى وصفي  رقمي  ا  أوزان

A  10     8        6       4      2      0   (STARS**********)  
 سبيل عيى لتعمل األوزان لهذه بين ما درجات لدينا تكون  أن لهنا وباإلمكان

 .ولهكذا B--  B+  - A  الحصر ال المثال
   

 من كل في نتاجي واإل والفاعيي  الكفاءة معايير التقييم يتناول وسوف
 البرامج لهذه سهاما  و  المنظم  لبرامج المباشرة والمخرجات وعمييات مدخالت

 .الرفاه لدول  المطيق  األلهداف تحقيق في
 

 لدينا أصبح فقد شرحها في االستفاض  تم التي التصنيفات ضوء وفي
 تتقارب والتي المدني المجتمع لمنظمات النهائي  األلهداف تحديد عيى القدرة
 النحو عيى( أولي بشكل) تحديدلها يمكن والتي الرفاه دول  ألهداف مع

 :التالي
 
  ين.االجتماعي والسيم األمن تحقيق -1

 المشارك  في الفرد حق خالل من واالنتماء المواطن  منظوم  تقوي  -2
  .المستويات كاف  عيى
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 .الحياة نوعي  تحسين -3

  .وحمايتها البيئ  عيى الحفاظ -4

  Self actualization ذاته لتحقيق الفرد ومهارات معارف تنمي  -5

 عيى والحفاظ نجازاإل يف المطيق وحقه الفرد خصوصي  تأكيد -6
  .كرامته

 واالقتصادي  والسياسي  المدني  الفرد حقوق  وحماي  دعم -7
 االنتماء لىإ كالحاج  ،األساسي  الحاجات  والثقافي  واالجتماعي 

 والحاج  ،االقتصادي األمن لىإ والحاج  ،التحصيل الى والحاج 
( العطف)  والحنو الحب لىإ والحاج  الخوف من التحرر لىإ

 المشارك  لىإ والحاج  بالذنب الشعور من التحرر لىإ والحاج 
 لمنظوم  وفقا   وذلك واإلدراك الفهم لىإ والحاج  الذات واحترام
  ليحاجات روتس

(L.E.Ruths, An Application of Education of needs 

theory, 1949 p.344).     

 
 من تحدةالم األمم لهيئه إليه ذلهبت ما لىإ  اإلشارة من بد وال

 اإلعالن ضمن صياغتها تم والتي ،األساسي  الطفل حاجات تحديد
 :عيى أكدت والتي الطفل لحقوق  العالمي

  
 أمه عناي  الى الطفل حاج ( ب .وجنسي  اسم لىإ الطفل حاج  -أ

 له جيد صحي مستوى  توفير لىإ الطفل حاج  -ج .ورعايتها
 اجاتوالح والكساء الغذاء لىإ الطفل حاج  -د .وألمه

 حاج  -و .والتعييم التربي  الى الطفل حاج  -لهة .األساسي 
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 بحقوقه االستمتاع لىإ الطفل وحاج  واليعب ليترفيه الطفل
  االجتماعي منهأ وضمان االجتماعي 

(Publication of the United Nations, The Needs 

of Children, A Survey of Needs of Children in 

Developing Countries, pp 11-12)  
   

 لمنظومات وفقا والحياتي  األساسي  حاجاته شباعإ في الفرد حق -8
 .ونظريات

 

 الوسائل بكل رائهآ عن ليتعبير مشجع  بيئ  في الفرد حق ضمان -9
 .المتاح 

 
 المتةةوفرة والبشةةري  الطبيعيةة  والطاقةةات لألمكانيةةات األمثةةل االسةةتثمار -10

  .وعدل ومساواة بديمقراطي  الدول  في

 

 والتعييم والعمل الصح  في حقه وبضمان الحياة في اإلنسان قح -11
 .والتربي 

  

  .من آ بيئ  في المواطن حق -12

 
 الرفاه دول  واجب فإن ي اإلسالمو  العربي  ليدول وبالنسب  لهذا

 األلهداف سبق ما لىإ باإلضاف  تحدد أن وعربي سالميإ وبمنظور
 :التالي 
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 تقويم أحسن في وق المخي لألنسان مكانياتاإل أفضل توفير -1

زال  لديه ما أفضل ليعطي  الوصول دون  تحول التي العقبات وا 
 اإلنسان وخيقنا} الحق قول مع تمشيا   األفضلو  األحسن الى
 .{تقويم أحسن في

 لغيرلهم ا  حقوق يميكون  الذين أموال في أن لحقيق  فعيي تأكيد -2
 معيوم حق أموالهم وفي} الحق قول مع تمشيا   يميكون  فيما
 .{والمحروم ئلليسا

 
 تم التي التصنيفات وضمن المدني المجتمع منظمات فإن وابتداء

 البرامج لهذه ووزن  لبرامجها النهائي النتاج لتقييم حاج  لهناك فإن تحديدلها
 .األلهداف لهذه تحقيقها مدى لتحديد

 
 الرعاي  مجال في العامي  لهيي األ المنظم  فإن المثال سبيل وعيى
 واألمن السيم تحقيق في المطاف نهاي  في بتص فإنها االجتماعي 
 وتؤكد ،األساسي  حاجاته شباعإ في الفرد حق في وتصب يناالجتماعي

 ما  مع فعييا   وتترجم يميك ال والذي يميك الذي بين الهوة جسر لهدف عيى
 .{والمحروم ليسائل معيوم حق أموالهم في} أن الكريم القرآن إليه ذلهب
 في تصب فإنها الصحي المجال في العامي  ي لهياأل المنظم  أن كما   

 حاجاته تيبي  في الفرد وحق الحياة نوعي  تحسين في الرفاه دول  لهدف
 .والصح  الحياة في وحقه األساسي 

 
 في تصب فإنها المستهيك حماي  مجال في العامي  لهيي األ والمنظم 

 وال . المشارك في حقه وضمان االجتماعي السيم تحقيق في المطاف نهاي 
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 المنظمات ونتاج مخرجات نحدد أن البداي  ومنذ وعيينا .القائم  تنتهي
. الرفاه دول  ألهداف تحقيق في المنظمات لهذه سهامإ ووزن  لتقييم لهيي األ

 انطباعي  تبقى والتي حددناه أن سبق الذي الوصفي التقييم منظوم  وضمن
 المرحي  لهذه في التقييم بعميي  يقوم لمن القيمي الحكم مفهوم ضمن وتقع
 الصورة لىإ ليوصول  مكثف  واختباري  تطبيقي  جراءاتإ لىإ تحتاج والتي

 ومدى( نتاجيتهاإ) المنظمات لهذه استجاب  مدى ولنحدد. التقييم لهذا النهائي 
 دول  – االجتماعي الرفاه دول  بناء في اإلسهام في وفاعييتها كفاءتها
 .ا  حدأ تستثنى وال يتقص ال التي المواطن
 
 :لهليةاأل للمنظمات المباشر التقييم أجراءات

 
 مفهوم خالل من لهيي األ المنظمات مع نتعامل أننا البداي  منذ حددنا

 النظام لهذا واختيارنا .Management by Objectives األلهدافب اإلدارة
 من المنظمات لهذه أداءو  لعمل المستمر التقييم آلي  بتوفر مرتبط اإلدارة من

 لهذه ومخرجات وعمييات لمدخالت Feed Back  الراجع  غذي الت خالل
نتاجي و  وكفاءة ،فاعيي  ولتحديد المنظم   وفقا   مخرجاتها ووزن  المنظم  لهذه ا 

 خالل من وذلك منها التطوعي  وخاص  والبشري  المالي  لألمكانيات
 في المنظوم  لهذه وضع من بد ال ولهنا بعناي  تحديدلها تم التي األلهداف
 .التقييم لعميي  تناولنا عند اراالعتب
 

 مدى >ةة المستهدف  الفئ  >ةة النشاطات أنواع >ةة بدق  األلهداف صياغ 
 المنظم  به تقوم لما المباشر األثر >ةة الهدف أو المستهدف  الفئ  اشباع
 ومن  F-A من يمتد الذي الوزن  – المحصي  >ةة  الرفاه دول  لهدافأ  عيى
 ( رصف) نجم  ال لىإ نجوم عشر
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 كشف يكفل بما الراجع  التغذي  آلي  تصميم يتم أن المطيوب فإن ولهنا
 ومرور المدخالت من ابتداء اإلداري  المستويات كاف  عيى العيوب

 مشارك  بيئ  توفير يتم أن عيى المنظم  عمل بمخرجات وانتهاء بالعمييات
 الحاكم  الهيئات مستوى  عيى المنظم  في العاميين طرافأ كاف  من

 الترحيب مع المنظم ، لهذه خدمات من والمستفيدين والمواطنين والمتطوعين
 في المختيف  االتصال ووسائل المحيي  والمجتمعات المانحين بمشارك 
 .التقيمي  العميي 

 
 في الرشيدة لإلدارة فهمنا من ينطيق التقييم أن أكدنا أن سبق لقد
 منظوم  أركان من أساسي ركن لهو( الراجع  التغذي ) التقييم أن ضوء
 .التقييم لنتائج المصداقي  من قدر اكبر توفر بهدف وذلك الرشيدة، اإلدارة

 
 اإلدارة من وجزء مستمرة عميي  نهاأ نؤكد أن من بد ال العميي  ولهذه
 لهذه فإن الحالي، وقتنا وحتى أنه المؤسف أن إال. المنظم  في المستمرة
 ولغرض دوري  وبشكل تتم حاالتال من الكثير في بعدي  لهي والتي العميي 
 ما ولهذا يتحقق ال التقييم لهدف فإن المنقوص الفهم لهذا خالل ومن. محدد
 اإلدارة من يتجزأ ال ا  جزء التقييم ليصبح عييه نتغيب نأ عيينا يتوجب
 لهذه لدى قناعات الى الوصول لىإ يحتاج ذلك فإن وبالتأكيد .الرشيدة
 توجهات ودعم مبسط بشكل عيوم الم وتوفير التدريب خالل من القطاع،

 يكون  وقد. التوجه لهذا االمتثال عيى الكبيرة وخاص  لهيي األ المنظمات
 في ليمهتمين نقدمها أن يمكن التي القدوة المنظم  ايجاد لىإ حاج  لهناك

 لهذه لواقع شامي  مراجع  لىإ باإلضاف  لهذا بها، االحتذاء القناعهم محاول 
 بناء في مساعدتها لىإ ليصار العربي ري القط المستوى  عيى المنظمات
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 ذلك أن اعتبار عيى التقييم عمييات تبني بضرورة والمؤمن  القادرة قدراتها
 .عميها ديموم  واستمرار مكانياتهاإل األمثل االستخدام في يسهم سوف

 
نتاجيةو  وفاعلية كفاءة في المقاربة  القطاع مقابل األلهلي القطاع ا 
 :الرسمي

 
 تناول في وفاعييته الثالث القطاع كفاءة أن لىإ  رناأش أن سبق لقد
 حظا   واألقل والمهمش  والمحتاج  الفقيرة ليفئات االجتماعي  الراعي  موضوع

 الميتزميين المتطوعيين وخاص  القطاع لهذا أن ميداني  دراس  خالل ومن
نتاجي و  وفاعيي  كفاءة أكثر بعين  محددة بقضي   وأن الرسمي القطاع من ا 

 تقديم عند مضاعف  أضعاف يزيد بالمقارن  البشري  المالي ستثماراال
 القطاع لدى المتوفرة غير القطاع لهذا حساسي  لىإ باإلضاف  لهذا. الخدم 

 دور في النظر أعادة يبرر الذي األمر ،الفئات لهذه تجاه البيروقراطي
 تخرج وبحيث ،االجتماعي  الرعاي  قطاع  خدم  في الرسمي القطاع

 المالي  مكانياتاإل األلهيي ليقطاع وتؤمن العمل لهذا من الرسمي  المؤسس 
 منصبا   الرسمي القطاع دور ليصبح. القطاع لهذا في عميه مسيرة وتدعم
 المجتمع منظمات به تقوم لما والتقييم والتخطيط والتألهيل التوجيه عيى

 يذ الطفل لىإ المقدم  الخدم  أن تؤكد التي الدراسات ولهناك .المدني
 الجودة مستوى  أن كما ،الرسمي القطاع بين بالمقارب  الخاص  حتياجاتاال
 الرسمي  المؤسس  في مقبول غير مستوى  لىإ تهبط المقدم  الخدمات في

 ال واألمثي . األطفال لهؤالء لخدم  األساسي  المباديء مع تتعارض والتي
 حيث األردن في( ليسرطان) ليشفاء األمل مركز إقام  تجرب  ولنا (تتوقف
 قبل من المحددة إقامته تكيف  ثيث ليشفاء األمل مركز إقام  تكيف  بيغت
 الخدمات مقابل في خدماته جودة أن لىإ باإلضاف  الرسمي الجهاز

 .ضعافأ ثالث  من أكثر المجال ذات في الحكومي 
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 :أخيرة كلمة

 
 لهي المدني المجتمع منظمات أداء تقييم لعميي  الناقدة المحاول  نإ
 والتدقيق واالختبار والدراس  المراجع  من الكثير لىإ تحتاج محاول   بداي

 والتي المنظمات لهذه أداء لقياس وأمين صادق منهاج لىإ ليوصول
 تقدم معايير أحد أصبحت والتي ،العالم دول الهتمامات أبرز من أصبحت

 والمشارك  المأجور غير التطوع دور يبرز عندما وخاص  ،الدول لهذه
 العديد تغطي  في سهامها  و  بيده لىإ المواطن انتماء تؤكد التي  المجتمعي

 .الخاص القطاع وال العام القطاع ال يصيها ال التي الجوانب من
 

 لىإ ليوصول متصل لعمل بداي  المحاول  لهذه تكون  أن أرجو ننيإ
 المستوى  عيى المدني المجتمع منظمات داءأل تقيمي  وصفي  معايير وضع
 عيى المدني المجتمع منظمات مع حوار لفتح جادة محاول  ولتكون  العربي
 الذي العمل لهذه صيغ  أفضل لىإ ليوصول والدولي األقييمي المستوى 

  .لهذا مؤتمرنا في اليوم نبدأه
 
 
 

*  *  * 
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 الخليجية لهليةاألومعاييره للمنظمات  ديواقع ومشكالت الدعم الما
 في ضوء التجارب الدولية

 
 مقدمة: 

 
جهود المكتب التنفيذي لمجيس وزراء العمل ومجيس وزراء ضمن 

الشؤون االجتماعي  بدول مجيس التعاون لدول الخييج العربي  في مجال 
ا، وبغرض تأطير تصورات استراتيجي  دول في  األلهييتعزيز ودعم العمل 

من ألهداف لهذا الميتقى الذي  ؛ وانطالقا  لهيي األليدعم المؤسسي ليمنظمات 
ومتطيباته  لهيي األاالجتماعي واالقتصادي ليمنظمات  داءتقييم األيرمي إلى 
 األفكار،في المجيس، تأتي لهذه الورق  لتسالهم ببعض  عضاءاألفي الدول 

في دول مجيس  لهيي األوتقدم بعض المعيومات حول حجم وواقع المنظمات 
التعاون لدول الخييج العربي ، وتستعرض بعض القنوات المتاح  لهذه 

مات في الدعم المادي والمعنوي، وتقف عيى بعض التجارب الدولي  المنظ
في لهذا المجال، وتضع بعض المقترحات التي تسالهم في تحقيق الهداف 

 لهذا الميتقى. 
 

 لم يكن البحث عن المعيومات التي استندت لها لهذه الورق  سهال  
سواء الرسمي  منها أو غيرلها من مصادر المعيومات في البحوث 

أن المصادر الرسمي  ونقصد بها تيك التقارير  ات. لقد الحظنا أوال  والدراس
ال تقوم بدراسات  لهيي األالمنشورة من قبل الجهات المشرف  عيى المنظمات 

 ،ميداني  عن لهذا القطاع من حيث واقع نشاطاتها ومشكالتها وتقييم ادائها
ة در معتمداكما ال توجد عيى مواقع لهذه الجهات عيى االنترنت مص

. كما لم نجد بهذه المنظمات وطبيع  عميها حصرا  و  ،حصائي ليبيانات اإل
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في مواقع أو بين مصادر المعيومات تقارير رسمي  بحجم الدعم المادي أو 
، ولهي وال تقارير لبرامج الشراك  المالي المبذول من قبل القطاع الحكومي

ن العمل وال تقدم ليباحث أو المهتم بشؤو  إن ذكرت فهي مختصرة جدا  
صورة وافي  عما يحدث عيى الساح . بشكل عام ال تعبر المواقع  األلهيي

التي اطيعنا عييها عن واقع ما نشهده عيى الساح  الخييجي  في الخطاب 
، ونعتقد أن لهناك ثغرة في األلهييالرسمي من الهتمام وعناي  بالقطاع 

ي ، والثاني ول: عيى مستوى البحث والدراسات الميدان، األساسيينأجانبين 
عيى مستوى التوثيق والنشر. ومن واقع ما تمكنا من جمعه من معيومات 

في دول الخييج والدعم المادي  األلهييتستعرض لهذه الورق  صورة العمل 
مسالهمتها االجتماعي  واالقتصادي  آمي  أن تكون قد  خيرا  أو  ،والمالي لها

 سالهمت فيما يستهدف لهذا الميتقى تحقيقه من ألهداف. 
 
  :المفهوم -التطوعي األلهليلعمل ا
 

رادته الحرة  العمل التطوعي لهو كل فعل يمارسه الفرد باختياره وا 
أو  منه تقديم خدم  ليغير "مادي  أو معنوي " دون أن ينتظر مقابال   قاصدا  
الطاقات  ينظير تقديمها. وعندما ينتقل العمل التطوعي من الفرد ذ أجرا  

الجماعات، فإن لهذه الجماعات توجه جهود واإلمكانيات المحدودة إلى 
وتنفذ  ،التطوعي  تحت مظي  واحدة ذات ألهداف مرسوم  مسبقا   األفراد

سالهم  بفعالي  في سد احتياجات عميها بشكل منظم ومنهجي بهدف الم
وكما لهو فعل  وحل مشكالت المجتمع والمشارك  في تنميته وتطويره. األفراد

وجدت منذ األزل؛ فإن  اإلنسانفطري  في  التطوع في الفرد انعكاس لبذرة
فعل التطوع في الجماعات بكاف  أشكالها وتنظيماتها لهو أيضا فعل وجد 

ونمى في المجتمعات البدائي  والقبيي  وقبل ظهور نظام  اإلنسانمنذ خيق 
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الدول  الحديث  الذي نعرفه اليوم. أما في الوقت الحاضر فإن لهذه الجهود 
تعمل بشكل حرفي ومنهجي وتحت مظي   لهيي األ والتنظيمات التطوعي 

قوانين وتشريعات معروف  يجب احترامها واالمتثال لها. وقطاع العمل 
شكل الضيع الثالث مع القطاع الحكومي من جه  يفي العالم بات  األلهيي

والقطاع الخاص من جه  أخرى وينافسهما في الحجم والنوع والمسالهمات 
 االقتصادي  واالجتماعي . 

 
 لهيي األوعيى الرغم من تعدد تصنيفات واختصاصات منظمات العمل 

 فإنها تتصف جميعها بالخصائص التالي :
 
  عضاءاألالمؤسسين ليمنظم  و الحر لدى توافر إرادة الفعل الطوعي 

  .المنضمين لها
 والمؤسسات الحكومي  الرسمي  األجهزةها عن استقالل.  
 تحت  د لهذه المؤسساتالمنهجي الذي يميز جه التنظيم والعمل

مبادئ الحوكم  الديمقراطي  )االنتخاب الحر والشفافي ، تبادل 
 ..(. .االدوار والسيطات،

  .استهداف النفع العام وليس الربح 
 

 في دول مجلس التعاون:  األلهليالرسمية لتنظيم العمل  األطر -أوال  
 

  ضمن أطر قانوني  وتشريعي األلهييتنظم الدول العمل في القطاع 
داري  تمكنها من ضبط تكوين المنظمات  ومتابع  أعمالها  لهيي األوا 

ونشاطاتها والرقاب  عييها. وقد وضعت الدول  قوانين وتشريعات لهذا 
عييه  اإلشرافالقطاع وأسست الجهات الرسمي  أو المستقي  لمتابع  شؤونه و 
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ي  التشريعي  والقانون لألطرودعمه وتعزيز قدراته. وفيما ييي سنتعرض 
 في دول الخييج العربي .  األلهييعيى القطاع  اإلشرافوكذلك طبيع  

 
 : التشريعية والقانونية األطر –1
 

المناسب  لتسجيل  األطرتضع القوانين في دول مجيس التعاون 
شهارو  وقواعد الحوكم  الديمقراطي  كاختصاصات  لهيي األالمنظمات  ا 

مجيس اإلدارة أو مجيس الجمعي  العمومي  وصالحياتها واجتماعاتها و 
 األمناء واختصاصاته، وكذلك حدود الموارد المالي  لها ونشاطاتها وأخيرا  
حل الجمعي  وتصفي  حساباتها؛ كما يحدد اختصاصات الجه  الحكومي  
المشرف  عيى أعمالها. مثل لهذه القوانين حديث  نوعا ما في دول مجيس 

شوء لهذه المنظمات التي قد وذلك بحكم حداث  تأسيس ون ،التعاون الخييجي
قبل صدور لهذه القوانين تحت ظروف احتياجات  يكون بعضها نشأ فعال  

لها بعد تأسيسها بعدة إشهار المجتمع الميح ، ومن ثم صدر قرار رسمي ب
 في البحرين والكويت.  سنوات كما لهو الحال مثال  

 
ن كانت ا  و  األلهيين القوانين المنظم  لعمل القطاع أومن المالحظ 

تتشابه في كثير من الجوانب إال أن لهناك تباينات واضح  تنعكس بطبيع  
سيوب العمل وآلياته وحدود الحري  المتاح  لكل منظم  في أالحال عيى 

التكوين أو التحرك. وسنتطرق لهذا الجانب فيما ييي من تحييل ألنه 
عميها  صيب باعتباره في لهيي األالبوصي  التي تهتدي بها المنظمات 

 اطاتها. ونش
وجه الشبه واالختالف بين القوانين المنظمة للعمل في القطاع أمقارنة في 

 : األلهلي
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في الكويت و  10ولهو يتراوح بين  :الحد االدنى لعدد المؤسسين .1

في المميك  العربي  السعودي   20ويصل إلى  ،مميك  البحرين
يطن  في س 40واإلمارات العربي  المتحدة وقطر واليمن، ويرتفع إلى 

عمان. ال شك لهذا الشرط ينعكس عيى قدرة المجتمع وحدود حركته 
فكيما انخفض العدد توقعنا سهول  في  ألهيي في تكوين منظمات 

 تكوين الجماعات المنظم  وبالعكس. وبذلك يصبح لهذا القيد عامال  
 في أي دول .  ألهيي لتكوين جمعيات  أو معيقا   إما مساعدا  

 
)المميك  العربي  السعودي  واإلمارات  تشترط خمس دول الجنسية: .2

 ن والكويت( حمل المؤسسين ليجمعي العربي  المتحدة وقطر واليم
آخر من القيود عيى  لجنسي  البيد الذي ينتمون إليه. ويعتبر لهذا قيدا  

تكوين الجمعيات. في حين ال تشير القوانين في البحرين وسيطن  
 عمان الى ضرورة ذلك. 

 
تتيح جميع القوانين حري  تكوين الفروع  التحادات:تكوين الفروع وا .3

و أواالتحادات ليجمعيات المشهرة. وتتيح لها االشترك في اتحادات 
 جميعات خارج البيد بشرط موافق  الجه  المختص .

  
ليجمعي   يعطي القانون في بعض الدول حقا   الدعم المالي: .4

لصيغ في ليحصول عيى الدعم المالي والمادي من الدول  ولكن ا
لهذا المجال تأتي مختيف  من دول  ألخرى وسنتطرق لهذا الجانب 

 ببعض التفصيل فيما يتقدم من تحييل.
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ي  اإلشرافيوضح القانون في جميع الدول الخييجي  الجه   :اإلشراف .5
الذي يوكل لها وييخصه  اإلشرافونوع  لهيي األعيى المنظمات 
الجمعيات والمراقب   والتسجيل وحفظ ميفات شهارالقانون في اإل

 والفعاليات وجمع المال.   األنشط المالي  وتراخيص 
 
 ية والرقابية: اإلشرافالجهات  –2
 

تحت مظي  وزارة العمل إما  في دول الخييج لهيي األتقع المنظمات 
لهناك  ، وفي لهذه الوزاراتوالشؤون االجتماعي  أو وزارة التنمي  االجتماعي 

والمتابع  والرقاب   اإلشرافليتسجيل و  ماتإدارة مختص  بشؤون المنظ
بين دول مجيس التعاون في  ا  . يمكن القول بأن لهناك تفاوتوالدعم المؤسسي

والمتابع .  اإلشرافالمهمات الموكي  لإلدارات المختص  وصالحياتها في 
 ومن قراءتنا لهذه المهمات نستخيص ما ييي: 

 
 جميةع الةدول بالتسةجيل  تخةتص اإلدارة المسةؤول  :شـهارالتسجيل واإل

 . ليمنظمات الجديدة شهارواإل
 
 مهمةة  المسةةؤول  فةةي جميةةع الةةدول اإلدارة  تتحمةةل والمتابعــة: اإلشــراف

والمتابع  عيى عمل لهذه المنظمات ليتأكد من مدى التزامها  اإلشراف
بةةالقوانين واألنظمةة  المتعيقةة  بنشةةاطاتها، فضةةال عةةن مراقبةة  أوضةةاعها 

فةةي  مةةع ذلةةك تةةأتيات الختاميةة . لهةةذه المهةةام الماليةة  ومتابعةة  الحسةةاب
مختيفةةةةة  تةةةةةنعكس بةةةةةالطبع عيةةةةةى حةةةةةدود حركةةةةة  كةةةةةل إدارة فةةةةةي صةةةةةيغ 
مةةن جهةة   لهييةة األوالمتابعةة  وكةةذلك حةةدود حركةة  المنظمةةات  اإلشةةراف

العربية  المتحةدة عامة  غيةر  مةاراتاإلأخرى. تأتي المهمةات فةي دولة  
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ن  عمةان مفصةي  فةي سةيط، في حين نجدلها عييها( اإلشراف) مفصي 
ليتأكةةد مةةن التزامهةةا بأحكةةام قةةانون  لهييةة األمتابعةة  أعمةةال الجمعيةةات )

والقةةةرارات واليةةةوائح الصةةةادرة مةةةن الةةةوزارة والمنظمةةة   لهييةةة األالجمعيةةةات 
عيةةةةى اجتماعةةةةات الجمعيةةةة  العموميةةةة  ومتابعةةةة   اإلشةةةةرافألعمالهةةةةا، و 

التةةي تنفةةذلها الجمعيةةات التةةي تةةدخل فةةي تنفيةةذلها نشةةاط جمةةع  األنشةةط 
بمتابعةةةةة  األعمةةةةةال الخيريةةةةة  مةةةةةن الجمهةةةةةور لصةةةةةالح الجمعيةةةةة .  المةةةةةال

ص اإلدارة تخةفتدولة  قطةر . أمةا فةي ليجمعيات ومشاريع جمةع المةال(
ميفةةةةات لكةةةةل جمعيةةةة  أو توثيةةةةق وحفةةةةظ ) معينةةةة  ولهةةةةي المعنيةةةة  بمهمةةةة 

مؤسسةةةة  خاصةةةة  يضةةةةم نسةةةةخ  مةةةةن عقةةةةد أو وثيقةةةة  تأسيسةةةةها بحسةةةةب 
لقةةةةرارات الصةةةةادرة األحةةةةوال، ونظامهةةةةا األساسةةةةي وشةةةةهادة تسةةةةجييها وا

 والمتابع .  اإلشراف. وال تذكر لهنا مسأل  (بشأنها
 
  تختص اإلدارات المعني  في المميك  : الفني اإلرشاداالستشارات و

 اإلرشادالعربي  السعودي  ومميك  البحرين بمهام تقديم االستشارات و 
نوع لهذه االستشارات  ، إال أن مميك  البحرين توردلهيي األنظمات ليم

مالي  لتعطي اإلدارة المعني  صالحي  تقديم استشارات  هماتهافي م
 وقانوني  ومحاسبي . 

 
 

 :فيما عدا سيطن  عمان فإن بقي  الدول تشير في  دعم وتعزيزالقدرات
ولكن لهذه  لهيي األدارتها إلى مسؤولي  دعم وتعزيز المنظمات إمهام 

ر المهم  تأتي بصيغ عام  فيما عدا مميك  البحرين التي تشي
لتمكينها  لهيي األ)بناء قدرات المنظمات بوضوح إلى صيغتين لهما 
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من أن  لهيي األتمكين المنظمات و  - من تحقيق رسالتها وألهدافها
ن خرائط ان الصيغتاتعطي لهاتو  في التنمي ( فاعال   تكون شريكا  

بما يكفل  لهيي األطريق واضح  ومحددة ليمسؤول عن المنظمات 
ولهما بناء القدرات المؤسسي  وبالتالي  ،بناء برنامج يمكن متابعته

 التمكين.
  
 :من المهمات التي نالحظ لهي  تنمية العمل التطوعي في المجتمع

نشر وتعزيز المشارك  عن طريق  تحمييها لإلدارات بشكل عام
ي  ولهي موجودة بصيغ مختيف  في المجتمعي  في برامج التنم

يك  العربي  السعودي  مارات العربي  المتحدة وفي دول  قطر والمماإل
 ومميك  البحرين. 

 
 في دول مجلس التعاون: األلهلينشأة وتطور العمل  -ثانيا  

 
 : النشأة والجذور -1
 

في بعض دول  المنظم في صورته الحديث  األلهيييرجع تاريخ العمل 
إلى بداي  الخمسينيات من القرن الماضي. وتعتبر  مجيس التعاون الخييجي

العربي  والسعودي  والكويت من أوائل الدول التي تأسست البحرين والمميك  
يقوم  مظي  ناد  وكان تأسيس لهذه المنظمات يأتي تحت  فيها لهذه المنظمات.

وقد شهدت البحرين تأسيس أول  بمهام متعددة اجتماعي  وثقافي  ورياضي .
لهي جمعي   ،م1941الخييج العربي سن  في جمعي  خيري  إسالمي  

مى "نادي الطيب "، واستبدل لهذا المسمى بة "نادي اإلصالح تحت مس
م. كما كان ليبحرين السبق في والدة أول جمعي  1948ام اإلصالح" في ع
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تاة البحرين لهي جمعي  نهض  ف دول مجيس التعاون الخييجينسائي  في 
م، وجمعي  رعاي  الطفل واألموم  التي أشهرت 1953التي تأسست سن  

 . م1960رسميا  عام
 

 في« الثقافي نادي التبادل»تأسيس ناد باسم كان سيطن  عمان وفي 
مجموع  من الشباب العماني في أحد المحاوالت العفوي  لمدين  مطرح 

 الجمعي تم تأسيس  1972، وفي عام القرن الماضي مطيع األربعينيات من
في حفظ  لهمي دورا  في غاي  األوقد مارست لهذه الجمعي   التاريخي  العماني 

 . 1في سيطن  عمان اراآلث
 

لهي الفترة التي شهدت  ،م1985و  1968فترة الممتدة ما بين كانت ال
ثم توسعت  ،في بقي  دول مجيس التعاون الخييجي لهيي األوالدة الجمعيات 

الحديث ومسيرة  األلهييوتعددت اختصاصاتها مترجم  بذلك تطور المجتمع 
بشكل واضح مع  وعا  ون قطاع كما  تطور لهذا ال. عمل جادة في التنمي 

في بعض الدول كالبحرين  جدا   متسارعا   بدايات القرن الحالي واتخذ اتجالها  
. وسنقدم في بعض التفصيل والجمهوري  اليمني  والمميك  العربي  السعودي 

 لحجم القطاع ونوعه في دول الخييج العربي .  فيما ييي عرضا  
 ومجاالت تخصصه:  األلهليحجم القطاع  –2
 

عن احصاءات وبيانات لعدد  فت نظرنا في معرض بحثنا  لقد ل
سواء في مواقع  مجيس التعاون الخييجيفي دول  األلهييمنظمات القطاع 

في المراجع والمصادر العيمي   وأالوزارات نفسها عيى شبك  االنترنت 
                                                           

 العدد الستون.  –( مؤسسات المجتمع المدني في سيطن  عمال: الواقع والتحديات. مجي  نزوى 2009الهاشمي، سعيد بن سيطان ) -1
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خرى تباين مستويات الدق  والتنظيم والتصنيف لهذه المنظمات، كما األ
عثور عيى مصدر حديث لدى كل الدول. ففي حين وجدنا صعوب  في ال

في دول  أو عسيرا   في دول  ما، وجدناه صعبا   ومتاحا   كان ذلك سهال  
اخرى. لقد كنا مضطرين لهنا لالعتماد عيى مصادر مختيف  لتصحيح أو 

حصاءات لواقع كل دول ، وعذرنا في ذلك أن الهدف إالوصول إلى اقرب 
ظمات دون الدخول في تفاصيل صغيرة قد لهو رسم صورة كيي  لخريط  المن

 تضيع بوصي  االتجالهات عند القارئ. 
 

 جاء بعضها فيكما  ،من واقع حصرنا لعدد لهذه المنظمات وتصنيفها
سنجد  أو في بعض الدراسات العيمي  المواقع الخاص  بالوزارات المختص 

 ( 1: الجدول رقممنظم  ) 7000يصل إلى حوالي أن عدد لهذه المنظمات 
لفي  الثالث . لهذا الحصر ال يشمل بالطبع في مستهل العقد الحالي من األ

 ا  تنظيم 70الجمعيات التعاوني  في لهذه الدول كما تم استثناء اكثر من 
في الكويت بدون مرجعي  قانوني . ومع ذلك نيحظ تباينا كبيرا بين دول  ا  الهيي

 من حيث الكم والنوع.  مجيس التعاون 
 

كبر عدد من أتحوذ الجمهوري  اليمني  عيى تس فمن حيث الحجم
من مجموع المنظمات في دول الخييج، تتصف  %77الجمعيات إذا تشكل 

معظم لهذه الجمعيات بكونها مهني  حقوقي . وتأتي المميك  العربي  السعودي  
ومميك  البحرين في المرتب  الثاني  والثالث  عيى التوالي حيث تستحوذ 

وتتوزع النسب الباقي  بين باقي دول الخييج حيث  %16كيتالهما ما نسبته 
جمعي . لهذا التباين يأتي  22نجد أقيها في دول  قطر بعدد ال يتجاوز 

بالطبع نتيج  التباين في طبيع  الخارط  الجغرافي  والسكاني  والسياسي  
في  األلهييواالقتصادي  واالجتماعي  وتوجهات القوانين التي تشرعن القطاع 
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من  األلهييإذا كانت اليمن تستحوذ عيى لهذا العدد من القطاع كل بيد.  ف
وعدد  ،يرجع إلى طبيع  الجغرافيا في لهذا البيد حيث الحجم فهذا أوال  
مييون ونصف المييون. كما يرجع إلى الطبيع   22السكان حيث يصل إلى 

الجغرافي  التي يتصف بها من حيث صعوب  وصول الخدمات الحكومي  
جميع المناطق بالتساوي وبالتالي تزداد الحاج  إلى تكوين المختيف  إلى 
وتقديم مختيف الخدمات لهم وحل  األفرادلسد حاج   لهيي األالتجمعات 
 مشكالتهم. 

 
كما تنعكس الشروط التي وضعها المشرع في قوانين كل دول  عيى 

وتصنيفها ونخص بها السماح لألجانب والجاليات  لهيي األعدد المنظمات 
. ففي البحرين وسيطن  لهيي األ  في لهذه الدول بتكوين الجمعيات المقيم

 لهيي األيسمح القانون ليجاليات الوافدة والمقيم  في البيد بتكوين الجمعيات 
 الخاص  بهم، في حيت ال يسمح القانون بذلك في بقي  الدول. 
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من لهذا المنظور ارتأينا مقارن  الدول من حيث عدد المنظمات 
من السكان، وفي حال  مميك  البحرين وسيطن  عمان  1000لكل  لهيي األ

تم احتساب مجموع السكان المواطنين وغير المواطنين، أما في حال  بقي  

(  أن التباين 1الدول فقد تم احتساب المواطنين فقط. ويبين الشكل رقم )
. وحين نقارن لهذا المعدل بالمعدل زال قائما   ما  2بين دول مجيس التعاون 

الخييج لمي نكتشف المساف  التي تفصل بينه وبين المعدل في دول العا
 العربي  وخاص  السعودي  وعمان. 

 

                                                           
اما في البحرين  في الدول الخمس التي ااشترطت الجنسي  لتكوين جمعي ، إلى أنه تم احتساب السكان المواطنون تجدر االشارة  -2

 وعمان فقد تم احتساب مجمل السكان في لهاتين الدولتين. 
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الخليج العربية )السكان  من السكان في دول 1000لكل  لهليةاأل( معدل المنظمات 1الشكل رقم )
وغير ن الكويت( )السكان المواطنو –قطر  –االمارات  –اليمن  –ن فقط في السعودية المواطنو

 (المواطنين في البحرين وعمان
 
 
 

 (: عدد السكان وعدد المنظمات 1الجدول رقم )
 من السكان في دول الخليج العربية 1000والمعدل لكل 
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ن نرسم أما من حيث النوع فيقد برزت صعوب  ثاني  حين أردنا أ

خارط  لهذه المنظمات حسب النوع ومجال العمل، حيث تبين أن 
حين نجدلها فيما بينها، ففي  كبيرا   التصنيفات في لهذه الدول تختيف اختالفا  

أكثر  مفصي  حسب مجاالت تخصصي  دقيق  في دول  ما نجد تصنيفا  
خرى. كما وجدنا ان لهناك تصنيفات موجودة في دول  أشمولي  في دول  

 ولكن ال يوجد لها مثيل في الدول الثاني . 

                                                           
 الجهاز المركزي ليمعيومات )المواطنين وغير المواطنين(. -3
 االدارة المركزي  لالحصاء )المواطنين فقط( -4

 المركز الوطني لالحصاء والمعيومات )المواطنين وغير المواطنين( -5

 واالحصاء، قطاع التخطيط.  )المواطنين فقط(وزارة التخطيط التنموي  -6

 المركز الوطني لالحصاء )المواطنين فقط( -7
 المركز الوطني ليمعيومات )المواطنين فقط( -8
 مصيح  االحصاءات العام  والمعيومات/ وزارة االقتصاد والتخطيط )المواطنين فقط( -9

 9السعودية 8اليمن 7تاالمارا 6قطر  5عمان 4الكويت 3البحرين 

عدد 
 السكان

1195 1090 2093 54 948 22495 19400 

عدد 
 المنظمات

506 178 123 22 142 5236 591 

منظمة / 
لكل 
1000 
من 
 السكان

2360 6000 17000 2500 6500 4300 32825 
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كما تم حصرلها في مجمل دول الخييج  التصنيفات( 2يعكس الجدول )

عما  األلهييمتعددة تعكس خارط  جديدة ليقطاع ال العربي . ولهذه التصنيفات
كان عييه في القرن الماضي. لهذه التصنيفات التي ترد في الجدول تكشف 

تختيف عما كان عييه في القرن الماضي  األلهييخارط  جديدة ليقطاع 
 سواء في الحجم أو النوع. 

 
ليتنوع والتفاوت  ( نموذجا  3( و )2ن )( و الشكال2يوضح الجدول )

ول يرسم توزيع المنظمات ن دول الخييج العربي ، فالشكل األبير بيالك
أو مجال عمل ليمنظمات  ا  نوع 12في مميك  البحرين ولهو يتضمن  لهيي األ
في المميك  العربي   لهيي األأما الثاني فيوضح توزيع المنظمات  ،لهيي األ

فئات  –سرة ومجتمع أ –السعودي  الذي يتضمن ثالث  تصنيفات )خيري  
 المعوقين(. 
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 في دول الخليج العربية ومجاالت عملها لهليةاأل( عدد المنظمات 2الجدول )
 

  المجموع 16السعودية 15اليمن 14االمارات  13قطر 12عمان 11الكويت 10البحرين نوع الجمعيات 

 2086 510 1400 15 9 27 27 98 جمعيات خيري  

 8           8   الوقف

 88     8   54 5 21 الجمعيات النسائي 

ة والمجتمع والبيئ  األسر 
 والصح 

66 61   1   206 66 400 

 29 14           15 جمعيات معوقين

 20             20 جمعيات شبابي 

                                                           
 2013( األلهيي لمنظمات إحصاءات وزارة التنمي  االجتماعي  )قاعدة بيانات ا -  10

 ( تفعيل دور ومشارك  المجتمع المدني ي عميي  التنمي  بدول  الكويت.2006وزارة التخطيط ) -  11
 موقع وزارة التنمي  االجتماعي  بعمان -  12
 دول  قطر –موقع وزارة العمل والشؤون االجتماعي   -  13
 النفع العاموزارة الشؤون االجتماعي ، دليل الجمعيات ذات موقع  - 14
 )المالحظ أن تصنيف الجمعيات المهني  في لهذه الدول  تتضمن جمعيات حقوقي (  2008 تقرير حكوم  اليمن إلى مؤتمر حقوق اإلنسان في جنيف - 15
 المميك  العربي  السعودي  –موقع وزارة السؤون االجتماعي   -  16
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 33     3       30 سالمي إجمعيات ديني  

 226   127 73 7     19 جمعيات ثقافي  وعيمي  ,وفني  

 7             7 جمعيات حقوقي 

 3634 1 3503 28 5 23   74 جمعيات مهني 

 63         5   58 مؤسسات خاص 

 14             14 جمعيات خييجي 

 113     15   14   84 جمعيات واندي  الجاليات

 36           36  اتحادات اصحاب االعمال

 41           41  اتحادات ونقابات عمالي 

 6798 591  5236 142 22 123 178 506 المجموع 

عدد المنظمات في نهاية 
  17القرن العشرين

    172  غ. م  39  10  غ. م  41  43

 
 
 

                                                           
 141: القرشي، عدنان عبد الحميد وآخرون )المصدر السابق( ص -  17
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 في مملكة البحرين لهليةاأل(: تصنيف الجمعيات 2الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المملكة العربية السعودية لهليةاأل(: تصنيف الجمعيات 3شكل رقم )
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لخييجي  ا العربي  في جميع الدول األلهييا قطاع العمل لقد تطور ونم
ن كان معدل النمو يتفاوت كذلك دون استثناء منذ مطيع األ لفي  الثالث ، وا 

من دول  ألخرى. ففي حين كان المجال الخيري لهو الغالب في القرن 
 خرى باتت تشكل لها حيزا  أفي لهذا القرن مجاالت مختيف   تالماضي برز 

كالجمعيات الحقوقي  ولهي تنمو بشكل كبير في  األلهيياع مهما في القط
الجمهوري  اليمين  والجمعيات المهتم  بالفئات الضعيف  كالمعوقين في 

 البحرين والمميك  العربي  السعودي .
 

وتنفرد البحرين كما نالحظ في الجدول بجمعيات شبابي ، كما تبرز 
المجاالت المختيف  والتنوع في الكويت االتحادات والنقابات العمالي . لهذه 

 العالمي في المنطق  والتحوالت  اإلقييمي يتحوالت ل يأتي كافراز طبيعي
بروز دور منظمات المجتمع المدني في قضايا وبشكل خاص تنامي و 

 دول العالم. كما جاء افرازا  التحوالت الديمقراطي  التي مرت بها العديد من 
 األلهييدي بشراك  حقيقي  مع القطاع ليتوجهات العالمي  التي تنا طبيعيا  

 العربي  التزام الدولودعمه وتعزيز قدراته لكي يشارك في التنمي . كما أن 
 اإلنسانومصادقتها عيى عدد من المواثيق الدولي  المتعيق  بحقوق  الخييجي 

)الطفل والمرأة وذوي اإلعاق ( وتيك المواثيق المتعيق  بالتنمي  البشري  ومن 
تفرض شراك  مع  التي اإلنمائي  لأللفي  األلهدافمها بتنفيذ وثيق  ذلك التزا
 ،في مواجه  قضايا العالم الكبرى ولهي مكافح  الفقر األلهييالمجتمع 

سالهمت  ،18واالرتقاء بالخدمات الصحي  ،وتطوير التعييم ،وتمكين المرأة
 في لهذه الدول.  األلهييجميعها في إنماء وتنوع المجتمع 

 : لهليةاألدعم وتعزيز قدرات المنظمات برامج  -ثالثا  
                                                           

في التنمي  بدول مجيس التعاون، سيسي  الدراسات  األلهيي ( الشراك  المجتمعي  ومسؤولي  الجمعيات 2008قنديل، أماني. ) -  18
 ، المكتب الفني لمجيس وزراء العمل والشؤون االجتماعي  بدول مجيس التعاون لدول الخييج العربي . 46االجتماعي  والعمالي  
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فقط تمثيه  ا  بشري عند والدته رأسماال   التطوعي األلهييقد يمتيك العمل 

في المجتمع الذين تجمعهم ألهداف ورؤى ولهموم  األفرادمجموع  من 
مكاناتهم وقدراتهم ووقتهم إمشترك  وتدفعهم الرغب  والحافز لتخصيص 

يق أي ربحي  مالي  أو مادي  أو معنوي  دون قصد تحق األلهدافلتحقيق لهذه 
من وراء ذلك. وحين تؤطر لهذه المجموع  ألهدافها وعميها بشكل منهجي 
منظم وتشرعن وجودلها وكيانها تحت مظي  قانوني  وتعين عن كيانها 
ن كانت تشكل قوة اقتصادي  ال  ليمجتمع،  فإن الموارد البشري  لوحدلها وا 

بد ليمنظم  لهنا أن تبدأ بالبحث عن موارد  لن تكون كافي  وال –يستهان بها 
مالي  أو مادي  من مصادر متعددة في المجتمع. يحدث لهذا في جميع 
الدول دون استثناء إال أن التفاوت يحدث فيما ييي من مراحل عيى مستوى 
تنمي  وتعزيز قدرات المنظمات والمجاالت المفتوح  امامها ليعمل ولتنمي  

 لي  في التنمي . مواردلها والمشارك  بفعا
 

لقد حاولنا الحصول عيى معيومات أو تقارير عن برامج الدعم 
المقدم  لهذا القطاع من الحكوم  فكانت ندرة وشح المعيومات عقب  أمام 

 ذلك. 
 

( التي أشرف 84العدد ) سيسي  الدراسات االجتماعي  والعمالي وفي 
 جتماعي  ومجيسوزراء الشؤون اال لمجيس المكتب التنفيذيعيى تنفيذلها 

، تشير الدكتورة وزراء العمل بدول مجيس التعاون لدول الخييج العربي 
أماني قنديل إلى بعض النتائج التي جمعتها الدراس  حول مصادر تمويل 

في  التمويلالرئيس لهذا  مصدرال الحكومات تبدوحيث  لهيي األالمنظمات 
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 اإلماراتفي  %85 بين ما تتراوح بنسبو  الخييجي، التعاون  مجيس دول
 . 19البحرين مميك و  الكويتو  السعودي  العربي  المميك في  %75وقطر و
 

 مهما   مصدرا   يشكل الخاص لقطاعكما تؤكد في نتائج الدراس  أن ا
ولهو يعتبر في لهذا الجانب  الخييجي التعاون  مجيس دول في األلهيي ليقطاع
 منظور من قطاع تختيف  لهذا الكانفي التنمي ، إال أن م ا  استراتيجي ا  شريك

" كشريك"صفته  ارتفعت حيث أخرى، إلى دول  من االجتماعي  المسؤولي 
 في وكذلك الجمعيات من %73 إلى بالنسب  السعودي  العربي  المميك  في

 ليدراس  وفقا   – األلهيي ليقطاع شراكته انخفضت بينما. عمان سيطن 
 (.119)ص:  والكويت البحرين في -الميداني  
 

ن كان بأشكال وتفي د مصادر دراسات أخرى بوجود مثل لهذا الدعم وا 
مختيف ، إال أنه من خالل بحثنا لم نعثر عيى تقارير رسمي  منشورة 
ومعتمدة حول طبيع  لهذه البرامج ونوعها وما لهي المنظمات المستفيدة فعال 
من الدعم ولهل يتصف باالستمراري  واالستقرار، ولهل توجد معايير لتقديم 

 . الدعم
 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الدعم الحكومي في غالبي  الدول 
كانت  2003. ففي لهيي األاألوربي  يشكل نسب  كبيرة من موارد المنظمات 

)في السويد  %30تمثل  األلهيينسب  مسالهم  الحكوم  في موارد القطاع 
من  %20)في بيجيكا وايرلندا( وحوالي  %60والنرويج( وأكثر من 

                                                           
في دول مجيس التعاون، سيسي  الدراسات  األلهيي (  قياس اإلسهام االقتصادي واالجتماعي ليمنظمات 0142قنديل، أماني ) -  19

 (.84االجتماعي  والعمالي  )العدد 
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كالسيع أو خدمات حكومي   ماديا   . قد يأخذ لهذا الدعم شكال  20وفاكياسي
معين  أو في قد يقدم في شكل دعم لنشاطات مبرمج  ليمنظم . ولهناك 

 نوعين من الدعم الحكومي: 
 

يتم تقديم الدعم مباشرة إلى المنظمة من ميزانية  :التمويل المباشر
و جهة أالمسؤولة  الحكومة عبر الوسيط الحكومي سواء كان الوزارة

والدعم غير ويمثل لهذا نفقات للحكومة في ميزانيتها.  هحكومية أخرى 
من الميزات التي تمنح للمنظمة لتنفيذ ألهداف  ا  يمثل لهذا نوع :المباشر

 .ملزمة للمنظمة
  

ولهنام معايير واعتبارات لتقديم الدعم للمنظمة وفي العديد من 
لتي تقدمها المنظمة بخدمة حكومية الدول االوربية تتبنى ارتباط الخدمة ا

.( أو يوجه الدعم للمنظمة .خدمات اجتماعية –صحة  –بطبيعتها )تعليم 
بناء على ارتباط الخدمة بمشكلة اجتماعية تؤرق المجتمع مثاله توفير 
الملجأ للمشردين. كما قد تضع بعض الدول )بريطانيا مثال( آليات تعتمد 

يم ما يثبت قدرتها على تقديم خدمة على المنافسة بين المنظمات لتقد
    .أفضل من غيرلها

 
 
 

                                                           

20 - Bullain, N and Toftisove, R (2005) A Comparative Analysis of European Policies and 

Practices of NGO-Government Cooperation. The International Journal of Not-for-
Profit Law. Volume 7, issue 4, September 2005 . (p: 17) 
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 التشريعات والقوانين المساعدة للحصول على الدعم:  -1
 

تعتبر التشريعات والقوانين المظي  التي تؤطر العالق  بين الطرفين 
كما تؤطر عالق  لهذا األخير بالمجتمع  األلهييالقطاع الحكومي والقطاع 
ل لهذه القوانين إلى فرص الدعم الممكن  من بشكل عام. وحين تشير مث

منحه القانون أو المشرع  مشروعا   القطاع الحكومي فإن ذلك يعكس حقا  
في عميي   األلهييالقطاع  لهمي ونظرة متطورة مهم  أل لهيي األليمنظم  

التنمي  والدور المنشود له. وتشير بعض القوانين إلى إمكاني  حصول 
عانات بشكل خجول أو عام وكأننا بالمشرع المنظم  عيى دعم مالي أو إ 

يخشى من االلتزام الصريح في لهذا الجانب. ولقد تفاوت نوع او مستوى 
 شكال التالي : الدعم المشار له في القانون من دول  ألخرى ويتضمن األ

 وفقا  لالئح  منح اإلعانات ليجمعيات الخيري  الصادرة بقرار مجيس الوزراء
 المملكة العربية السعودية( تقدم 1974ة )له13/5/1395في  610رقم 

 مجموع  من المنح وبرامج الدعم المختيف  وتتمثل لهذه البرامج فيما ييي: 
 

   إعان  تأسيسي  تصرف بعد تسجيل الجمعي  رسميا. 
  سنوي  تصرف ليجمعي  بعد انتهاء سنتها المالي  وقد تصل  إعان

 .إجمالي مصروفاتها من %80لهذه اإلعان  إلى 
 المباني  ان  إنشائي  تصرف لمساعدة الجمعي  في تنفيذ مشروعاتإع

التي تساعد الجمعي  عيى تأمين مقرات مناسب  لبرامجها المختيف  
 .من إجمالي تكاليف البناء %80اإلعان  إلى  وتصل لهذه

 تكاليف تعيين موظفين فنيين ليعمل  إعان  فني  تتمثل في تحمل
وتقديم  ن لدراس  أوضاعهابالجمعيات أو مدلها بخبراء ومختصي
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االقتراحات الالزم  لينهوض بها، أو ندب بعض موظفي الوزارة 
 .محدودة وعند الحاج  ليعمل لديها لمدد

  رسالتها وتنفيذ  أداءعان  عيني  وفقا  ليحاج  لمساعدة الجمعيات في إ
  . برامجها عيى خير وجه بما في ذلك منح كل جمعي  خيري

 21مقرلها عييه قام إل م  1500طع  أرض بمساح ق. 
 

لكي تكون في  لهيي األومغري  ليمنظمات  تبدو لهذه البرامج سخي  جدا  
وضع مالي ومادي مستقر يمكنها من تنفيذ برامجها. ولكن ترجم  لهذا الحق 

ليدول  خاص  إذا عيمنا بأن عدد  جدا   عيى المستوى العميي سيكون مكيفا  
 600سعودي  يصل إلى حوالي في المميك  العربي  ال لهيي األالمنظمات 

وزارة الشؤون م أودعت  2008عام في جمعي . يشير أحد التقارير أنه 
حسابات الجمعيات الخيري   سعودي في الةري ( مييون 120) االجتماعي 

لهذه الجمعيات. ويطرح لهذا  ولهذا المبيغ يمثل جزءا  من الدعم السنوي 
ساتها عيى عمل المنظم  السخاء في الدعم قضي  التبعي  المالي  وانعكا

ومدى استقالليتها في اتخاذ قراراتها وبرامجها. فإلى أي حد يبقى لهامش 
 االستقالل والحري  متاح ليجمعي  سؤال يحتاج إلى بحث. 

 
بناء قدرات المنظمات غير الحكومي  وفي رسال  جامعي  حول 

ات غير ألهم المشكالت التي تواجه المنظمتناولت في أحد أجزائها  السعودي 
مجتمع الدراس  الميداني  جميع ضم  .الحكومي  في المميك  العربي  السعودي 

المنظمات غير الحكومي  العامي  في مدين  جدة، والتي تعمل وفق القانون 
. وقد خيصت في بعض لهة 1396ربيع األول لعام  30بتاريخ  547رقم 

                                                           
 المميك  العربي  السعودي .  –موقع وزارة الشؤون االجتماعي   -  21
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في عمييات  من قصور  تعاني نسب  مرتفع  من الجمعيات نتائجها إلى أن 
التمويل، ولهو ما أرجعته عين  الدراس  لعدة أسباب منها: ) عدم وجود خط  

إلى االفتقاد إلى مثل تيك  %74واضح  لتعبئ  الموارد؛ حيث أشارت نسب  
 –الخط  واالعتماد فقط عيى بعض العالقات الشخصي  لجذب المتبرعين 

يقوم  تقييديا   طابعا   كما أن عمييات الترويج لألنشط  وجذب المتبرعين تأخذ
مجيس اإلدارة  عضاءفي األساس عيى المجهودات المباشرة أل

 .22والعاميين(
 

( من القانون 41اتاحت المادة ) االمارات العربية المتحدةوفي دول  
 م أن يخصص في ميزاني  الوزارة اعتمادا   2008( لسن  2االتحادي رقم )

عانات وكيفي  االستفادة نواع اإلقرار من الوزير أعان  الجمعيات وتنظم بإل
ون بعض المعايير المختص  بمنح ( من نفس القان42منها. وتبين المادة )

عانات ولهي عبارة عن استرشادات وليس معايير بالمعنى العميي ليكيم . اإل
 لهذه االسترشادات لهي: 

 
  عان إ مدى حاج  الجمعي  إلى. 
  غراضها. أ مدى نجاح الجمعي  في تحقيق 
 ساسي.معي  والتزامها بأحكام نظامها األر الدوري  لنشاط الجالتقاري 

 
في لهذا القانون عن  لهيي األيالحظ اختالف التصريح بحق الجمعيات 

المميك  العربي  السعودي ، فهو في لهذه الحال  يترك مساح  لمتخذ القرار 
في الجه  المشرف  عيى عمل الجمعي  لتقرير حق الجمعي ، وبهذا فإننا نعيم 

                                                           
 كيي  – لعام ا اإلدارة قسم -، جامع  القالهرة بناء قدرات المنظمات غير الحكومية السعودية( 2002البيوي  حنان )  - -  22

 السياسي . والعيوم االقتصاد
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لن يكون لجميع الجمعيات  –في حال تقديمه  –ن لهذه المادة أن الدعم م
بمعايير. ولهذه المعايير تبقى  ا  ن لهذا الدعم سيكون مرتبطأدون استثناء، و 

أيضا عام ، وقد تتبدل من وقت آلخر ومن شخص آلخر. إذن ال يبدو في 
منظمات ليدعم تستطيع من خالله ال ا  ثابت ا  أن لهناك برنامج حالة االمارات

ن تضمنه لتحصل عيى دعم مالي مستقر من الدول . لقد صرحت أ لهيي األ
وزيرة الشؤون االجتماعي  ليصحاف  المحيي  أن الدول  ترصد نسب  من 

رصدت الوزارة  2013؛ ففي عام لهيي األميزانيتها ليدعم المالي ليمنظمات 
عم لعدد الدألف درلهم. وترصد الوزارة لهذا  600ربع  ماليين وأأكثر من 

 2تحادي رقم والضوابط التي حددلها القانون اال من الجمعيات وفق المعايير
. لقد ذات النفع العام لهيي األفي شأن الجمعيات والمؤسسات  2008لسن  

 2الخدمات العام  والثقافي  مبيغ المختص  بمعيات بيغ مجموع الدعم ليج
دعم مالي عيى الجمعيات النسائي  ، وحصيت ألف درلهم 120مييون و
ي  بمبيغ إجمالي وقدره اإلنسانوجمعيات الخدمات ، ألف درلهم 945بمبيغ 
. 23ألف درلهم 690ألف درلهم والجمعيات المهني  بمبيغ إجمالي وقدره 845

مارات المسجي  في دول  اإل لهيي األلهذا يعني وبالنظر إلى عدد الجمعيات 
ألف  29ما يعادل العربي  المتحدة أن الجمعيات الثقافي  والعيمي  حصدت 

 ألف 118ن نصيب الجمعي  النسائي  بيغ أماراتي لكل منهما، و إدرلهم 
ألف درلهم. ولهذا  24.6، فيما تحصل الجمعي  المهني  الواحدة عيى درلهم

التفاوت يطرح في الواقع أسئي  حول المعايير الفعيي  التي توزع بها 
تساوي بين توزع المعونات بال ولهل فعال   ،اإلعانات عيى الجمعيات

جابتها بالطبع في إالجمعيات العامي  في المجال الواحد؟ أسئي  نجد 
 سياسات الوزارة الداخيي  وبرامجها المعتمدة ليدعم. 

                                                           
نشر عيى الموقع  –عالي مريم بنت محمد خيفان الرومي وزيرة الشؤون االجتماعي  لمتصريح  -موقع مكتب االتصال الحكومي  -23

 االلكتروني
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يبقى كذلك السؤال األلهم والذي ينطبق عيى حالتي المميك  العربي  
السعودي  واإلمارات العربي  المتحدة ولهو إلى أي حد تراقب الجه  المانح  

 ن وجدت؟ إر األموال المدفوع  في لهذا الدعم وما لهي آليات الرقاب  سي
 

 2004( لسن  12قانون رقم )( من 30تاحت المادة )أ دولة قطروفي 
بناء عيى اقتراح و لمجيس الوزراء،  بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاص ،

الوزير، منح الجمعي  إعان  مالي ، أو قرضا  كما يجوز إعفاؤلها من أي 
 ب أو رسوم، وذلك لمعاونتها عيى تحقيق أغراضها. ضرائ

 
في أن القانون  العربي  خرى تنفرد قطر عن دول الخييجأمن جه  
( خمسون ألف 50.000الجمعي  المهني  سداد رسم مقداره )يفرض عيى 

 ( عشرة اآلف ريال.10.000، ورسم سنوي مقداره )عند التأسيس الةري
 

جمهوري بقانون رقم القةةرار أعطى الفقد  الجمهورية اليمنيةأما في 
 (18) المةةادةفي  لهيي األمؤسسات الجمعيات و البشةةأن  م2001( لسن  1)

 :يدول  بتقديم الدعم المالي والعيني ليجمعيات عند توفر ما يييالصالحي  ل
  
 ا الفعيي ومباشرتها لنشاطه تأسيسهان يكون قد مضى عيى أ

 قل. الميموس مدة سن  عيى األ

  ليمنفع  العام  نشاطها محققا   يكون 

   ان تقدم صورة من حسابها الختامي السنوي المقر من الجمعي
 .و المكتب المعنيألى الوزارة إالعمومي  
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مارات العربي  ن الدعم ال يختيف عن مثييه في اإلبالطبع لهذا النوع م
بعض اإلعفاءات  لهيي األالمتحدة. غير أن القانون منح كذلك المنظمات 

 : ولهي
 
  .إعفاء من الضرائب بكاف  أنواعها 
  اعفاء من الرسوم الجمركي  عيى ما تستورده من بضائع من الخارج

 أو ما تتيقاه من لهدايا ولهبات من الخارج. 
  فيما يتعيق برسوم الكهرباء والماء  لهيي األمعامي  مقرات المنظمات

 عيى تعرف  الرسوم.  %50معامي  المنازل وحقها في تخفيض 
 

بر ما سبق تسهيالت ليمنظمات لنشاطاتها المختيف  وبالتالي قد ال يعت
في ميزانيتها. وتشير دراس  في اليمن  واضحا   ماليا   تتحمل الدول  لهنا عبئا  

في أمان  العاصم   -الفاعي  - لهيي األالجمعيات والمؤسسات طبقت عيى 
جتماعي  لها وتسجييها في قوائم وزارة الشؤون االإشهار صنعاء والتي تم  -

المشكالت الموضوعي  لهم أ بأن  ( جمعي  ومؤسس ،60والعمل وعددلها )
الدعم محدودي  وصعوب  الحصول عيى  لهو التي تعيق المنظمات الخيري 
ضعف و  كما عبر بعضهم. -إن وجد –الالزم من الجهات الحكومي 

التمويل من المؤسسات والشركات ورجال األعمال والصناديق الداعم  
 .24منظمات الخيري لمشاريع ال

 
 21( من مرسوم بقانون رقم 88تتيح المادة ) مملكة البحرينوفي 

م بشأن الجمعيات واألندي  االجتماعي  أن تقدم الجه  اإلداري   1989لسن  
                                                           

يجمعيات اإلنساني  والخيري  ، المكتب الدولي لالبناء المؤسسي في المنظمات الخيري  الواقع وآفاق التطوير( 2006ناجي، محمد ) -24
International bureau for Humanitarian NGOs . 
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المشرف  في الوزارة إعانات مالي  ليجمعيات والمؤسسات الخاص ، وتمنح 
يعتبر ض.  و لهذه اإلعانات عن طريق صندوق خاص تنشؤه لهذا الغر 

ترجم  عميي  لهذه المادة حيث ترصد  االجتماعي األلهييصندوق العمل 
دعم برامج  لغرضقدرلها مائ  ألف دينار  ثابت  ميزاني  سنوي الدول  

أحد القنوات الوسيط  . كما يمثل الصندوق وتموييها لهيي األالمنظمات 
اع الخاص المهم  لتفعيل برنامج شراك  دائم بين القطاع الحكومي والقط

، ولهو يعمل عيى ترشيد وتوجيه قرارات المنح المالي  في األلهييوالقطاع 
عمل وفقا لمبدأ الشراك  ياتجاه تنموي يخدم المجتمع ويحقق ألهدافه. كما 

الطرف الثالث ولهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات  مع االجتماعي 
. وقد سالهمت 25لهيي األولهبات وا عانات لتمويل المشاريع التنموي  ليمنظمات 

في ميزاني  المنح  26مجموع  من الشركات والبنوك والمؤسسات في البحرين
في  تقدم المنح المالي . و ألف دينار سنويا   200المالي  بمبالغ تصل إلى 

متعددة كما يتم توزيع المنح المقدم  لشروط وضوابط  وفقا   مميك  البحرين
العام ليمنظم   داءسسي  لألحسب القوة المؤ عيى المنظمات المستحق  ب

 .27ومستوى المشروع ومدى ارتباطه بأولويات التنمي  في البحرين
 

ما يفيد  لهيي األفال يوجد في قانون الجمعيات  دولة الكويتأما في 
بأحقي  المنظمات في الحصول عيى منح أو إعانات او ما يعطي 

 الصالحي  ليجه  المسؤول  في توجيه برامج ليدعم. 
 

                                                           
 م. مميك  البحرين.  2012 – 2010بمميك  البحرين  األلهيي ( برنامج المنح المالي  ليمنظمات 2013وزارة التنمي  االجتماعي  ) -25
ينار سنويا لكل منهما عيى حدة كما تسالهم بعض الشركات ألف د 100تسالهم البا والبنك األلهيي المتحد بميزاني  سنوي  قدرلها  -26

 والبنوك األخرى في لهذا البرنامج بشكل غير منتظم. 
 وزارة التنمي  االجتماعي  ، الدليل االسترشادي ليمنح المالي .  -  27
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 –2006/2007ميةةةةةةةةةةةةةةة  الخمسةةةةةةةةةةةةةةةي  )ضةةةةةةةةةةةةةةةعت خطةةةةةةةةةةةةةةة  التنولقةةةةةةةةةةةةةةةد و 
( فةةي الكويةةت سياسةةات لينهةةوض بةةالمجتمع المةةدني وتضةةمنت 2010/2011

عةةةدة محةةةاور لتعزيةةةز دور المجتمةةةع المةةةدني فةةةي منظومةةة  وخةةةدمات الحمايةةة  
 واالمن االجتماعي وتعزيز االستقرار االجتماعي ولهي : 

 
 مدني. تنمي  العمل التطوعي بين الشباب ومؤسسات المجتمع ال 
  توسيع دور منظمات المجتمع المدني في مواجه  ما يهدد البنيان

 .االجتماعي في الكويت مثل التعصب والعنف واإلرلهاب
  تنشيط مشارك  المجتمع المدني عيى المستوى الدولي واإلقييمي

 . 28لتبادل الخبرات وتطوير التعاون 
 

 ويتفي الك لهيي األ الجمعيات يشير أحد الباحثين إلى أن بعض
لهذه تحصل عيى تبرعات من شخصيات ومؤسسات في البالد إال أن 
طبيع  التبرعات غير منتظم  ولهي متذبذب  في قيمتها. كما يشير إلى أن 

األوضاع اإلقتصادي  واإلجتماعي  في الكويت لم تؤسس لقيم المسؤولي  
 . 29مبما يفعل من التبرع لينشاط العا المجتمعي  ليمؤسسات الخاص 

 
بشأن  2000لسن   14يشير المرسوم رقم  نة عمانسلطفي 
الوزارة اعتمادات  أن يخصص في ميزاني  يجوزإلى أنه  لهيي األالجمعيات 

ددت عانات ليجمعيات المشهرة طبقا ألحكام لهذا القانون. وحمالي  لمنح اإل
 عانات تتمثل في:المادة األسس العام  لمنح اإل

  
                                                           

 . 40 ( تفعيل دور ومشارك  المجتمع المدني ي عميي  التنمي  بدول  الكويت. ص:2006وزارة التخطيط ) -  28
 2014مايو  2 – 366( المجتمع المدني والتنمي ، مجي  الكويت العدد 2014التميمي ، عامر ) -  29
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 ث. مدى حاج  الجمعي  إلى إعان  التأثي 
  لهدافها والعمل في أ مدى ما تحتاج إليه الجمعي  في سبيل تحقيق

 مجال نشاطها. 
  ي  المتصي  بأوجه اإلنسانسهام الجمعي  في تأدي  الخدمات إمدى

 نشاطها. 
  األلهدافقيام الجمعي  بمشروع اجتماعي أو ثقافي يخدم 

 االجتماعي . 
 ي  ومدى التزامها التقارير الدوري  التي تعدلها الوزارة عن نشاط الجمع

 حكام لهذا القانون واليوائح التنفيذي  ونظام الجمعي . أب
 
 : األلهليالشراكة مع منظمات المجتمع  -2
 

عن عالق   ،فه أماني قنديلكما تعر   ،لهيي األيعبر مفهوم الشراك  
مكانات طرفين أو أكثر لتحقيق ألهداف محددة ليمجتمع ا  تكاميي  بين قدرات و 
اف والتي تتضمن احترام كل طرف األطر مساواة بين لهذه تم في إطار من ال

. وبالتالي 30لآلخر وتوزيع لألدوار والمسؤوليات بقدر عال من الشفافي 
 تستند الى اعتبار ليست عالق  غير متكافئ  بين الطرفين إنما الشراك ف

إمكانيات بشري  ومادي  وفني  ما يمتيكه من  التكامل، حيث يقدم كل طرف
  المشترك .  األلهدافتحقيق من أجل نها( )أو جانب م

 

                                                           
دراس  تحيييي   – في التنمية بدول مجلس التعاون  األلهليةالشراكة االجتماعية ومسؤولية الجمعيات ( 2008، أماني )قنديل  -  30

 لشوؤن االجتماعي  بدول مجيس التعاون لدول الخييج العربي . ميداني . المكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء ا
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من رحم  األلهييلقد خرج مفهوم الشراك  بين القطاع العام والخاص و 
صالح ورة اوضح مع محاوالت الدول في اإلالخصخص ، ونمى وتبيور بص

االقتصادي ومكافح  الفقر والتخفيف من أعباء الدول . لقد طرح مفهوم 
اإلنمائي   األلهدافمم المتحدة لوثيق  األإعالن الشراك  بشكل قوي وفعال في 

لفي  التي حددت ثماني  ألهداف أو تحديات يجب العمل عيى مواجهتها األ
ي والقطاع الخاص كدت عيى مبدأ الشراك  بين الحكوم  والمجتمع المدنأو 

 ،وربي  الغربي من تتبع بعض التجارب في الدول األو ألجل تحقيقها. 
 األلهييلهذه الدول قد بدأت تستثمر القطاع نالحظ أن حكومات  ،والشرقي 

في تنفيذ برامج ومشروعات اجتماعي  واقتصادي  متنوع  مسالهم  في ذلك 
بتخفيف األعباء عن الدول  وربما تنفذ لهذه البرامج بكفاءة أكبر من الدول  

لطبيع  اإلدارة والحوكم  في لهذه المنظمات وقدرتها عيى الوصول  نظرا  
 راد المجتمع وتيمس احتياجاتهم. بسهول  ويسر إلى أف

 
وربي  سياسات ومبادئ عمل تؤسس لتبادل فوائد تبنت بعض الدول األ
عباء المتزايدة عيى وتستهدف تخفيف األ األلهييبين القطاعين الحكومي و 

القطاع الحكومي في تقديم الخدمات. ترجمت لهذه السياس  في مصطيح 
 Policy Documents on التعاون  عرف بوثائق سياس 

Cooperation (PDCs) .وربي  لبرنامج يطبق بكفاءة في الدول األلهذا ا
والمستوى من دول  ألخرى. ولكنه بشكل عام يستهدف  األطرويختيف في 

في التنمي  وبالتالي تحقق الفائدة ليطرفين.  األلهييتحفيز ومشارك  القطاع 
ل عيى وتستطيع المنظم  من خالل مشاركتها في لهذا البرنامج أن تحص

الموارد لنشاطاتها وتساعد الحكوم  في تنفيذ خدماتها. يتم التنفيذ عبر 
وثائق ميزم  أو اتفاقيات ليتفالهم توقع بين الطرفين ولهي تتطيب وعي 
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لمبادئ الوثيق  والتزام تام بها من قبل الطرفين وتصدق لهذه االتفاقيات بين 
 .  31الطرفين عيى مستويات عييا في الدول 

 
ذا النوع من التعاون بين القطاعين وقد ارتبط نجاحه نجح مثل له

 بعدة أمور: 
امي  ليتعاون بين اف في صياغ  استراتيجي  شاألطر اشراك جميع  .1

ن من المنظمات، الجهات الحكومي  المعني ، وحتى القطاعين )ممثيو 
  .أفراد المجتمع(

اول االستعان  بالخبراء والباحثين في مرحي  المناقش  وتد يتم دائما   .2
 . األفكار

التركيز عيى كيفي  إدارة عمييات التنفيذ وضبطها وتحديدلها بوضوح  .3
 اف بها.  األطر والتأكد من وعي جميع 

فعال المستقبيي  مع تفاقي  خط  لتأطير النشاطات واألتضمين اال .4
 تحديد المسؤوليات. 

الحرص عيى أن يدرك الجميع )الجهات الحكومي  المعني   .5
 لهذه االتفاقي  ومردودلها.  لهمي والمجتمع( أل لهيي األوالمنظمات 

ترجم  المواثيق أو االتفاقيات التي تتم بين الجه  الحكومي   .6
والمنظمات عيى المستوى الوطني إلى اتفاقيات أصغر عيى 

                                                           
وراق عمل أحدلها ورق  حزب العمل لبناء شراك  فعال  بين الحكوم  والقطاع أفمثال في بريطانيا ولدت لهذه االتفاقي  من رحم  -31

خيصت فيه عيى  نيا مؤتمرا  م عقدت أكبر المنظمات في بريطا 1997. وفي عام 1996المدني "بناء المستقبل معا" في عام 
ألهمي  عقد مثل لهذه االتفاقي  بين الطرفين. كان من أحد افرازات لهذه الدعوة تشكيل مجموع  خبراء وأكاديميين ألجل العمل في 

 عيى المستوى الوطني )انجيترا، وييز، اسكتيندا وشمال إيرلندا( تبعتها مواثيق  م وقعت أربع 1998لهذا المجال. وفي عام 
يات عيى المستوى المحيي في كل مقاطع  بين المنظمات المحيي  والمجالس البيدي  والجهات الحكومي  االخرى. أما في اتفاق

العامي   األلهيي ألمانيا فإن وثيق  ألمانيا في لمكافح  الفقر تم تبنيها من قبل الوزارة الفدرالي  ليتعاون والتنمي  بمبادرة من المنظمات 
م وقد جاء نتيج  أربع ندوات محيي  ناقشت )تطوير  2000وفي كرواتيا تم تبني برنامج ليتعاون في  عيى المستوى الدولي.

منظم  في كرواتيا  16000المجتمع المدني في كرواتيا، نماذج ليتعاون بين الحكوم  والمجتمع المدني(. تم دعوة أكثر من 
 ليمسالهم  في التحضير لبرامج التعاون. 

 



 

 

97 

في  لهيي األالمستويات المحيي  لتمكين السيطات المحيي  والمنظمات 
من استشعار حاج  مختيف المناطق. ولهذه االتفاقيات المحيي  تمكن 

المجتمعات المحيي  وسدلها والتواصل مباشرة معها، وتطوير 
 . األلهييالشراكات عيى المستويات المحيي  بين القطاعين الحكومي و 

 
وعيى الرغم من محاوالت تنفيذ برامج ليشراك  بين القطاع الحكومي 

بناء  زالت في بدايتها وتحتاج إلى ماإال أن لهذه التجارب  األلهييوالقطاع 
بين الطرفين وبناء ثقاف  تعترف بدور كل طرف عيى قدم المساواة  ثق  أوال  

مع الطرف اآلخر لكي تكون خارج برامج التبعي  التي قد تخشالها المنظم  
 . لهيي األ

 
وفي دول  وربما يالحظ المتابع لما يحدث في الساح  العربي  عموما  

التفاعل مع مثل لهذه الخييج العربي  عيى وجه الخصوص وجود بوادر ب
التوجهات واالستجاب  لها بعدة أشكال وصور. وسنتبع بعض مالمح لهذا 

 االلهتمام فيما ييي من تحييل: 
  الشراكة في التشريع والقانون:

 
وضعت القوانين في بعض الدول في االعتبار تسهيل برنامج ليشراك  

بدو متواضعا ن نص المادة كما يوردلها القانون يأال إ، األلهييمع القطاع 
جه  الحكومي  المسؤول  أن في بعض األنظم  ففي حين يجيز القانون لي

الدور أو المؤسسات االجتماعي   ىحدإ لهيي األالمنظمات  ىحدتسند إل
الحكومي  وان تقدم لغرض ذلك منح  مالي  تصرف ليجمعي  التي تساعدلها 

ن تخصيص أو عيى إدارة لهذه الدار أو تيك المؤسس ، فإنه يبقيها عام  دو 
  :مثال ذلممعايير أو شروط.  

 



 

 

98 

رار جمهوري بقانون رقم قمن  (21) ادةالمتجيز  :الجمهورية اليمنية
سناد تشغيل إليوزارة   ألهيي أن جمعيات ومؤسسات بش م2001( لسن  1)

المنتج + دور  األسرلها )االجتماعي  التابع   األنشط معالهد ومراكز 
ت النشط  والناجح  بغرض تخفيف لجمعيالى اإ ( …الرعاي  االجتماعي  

شراك المجتمع في المسالهم  في التنمي  إعباء عيى الدول  وضمان األ
كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم النقدي والعيني لها . االجتماعي  المستدام 

 . وتحدد الالئح  التنفيذي  الشروط والضوابط الالزم  لذلك
 

و أن تخضع الجمعي  أليوزارة  جيزت من نفس القانون  (22) ادةالمأما 
بتها معهد او مركز تابع لها لرقا بإدارةالتي عهد اليها  لهيي األالمؤسس  
و المركز المسند أعمال المتعيق  بالمعهد عمالها بما في ذلك األأ وفحص 

و أليها والتحقق من مطابقتها ليقوانين واليوائح والنظام االساسي ليجمعي  إ
 .المؤسس 

 
 14( من المرسوم السيطاني رقم 53في المادة ) :عمانفي سلطنة 

ز ان يعهد إلى إحدى ، تشير إلى جوالهيي األلقانون الجمعيات  2000لسن  
الجمعيات ذات النفع العام إدارة أي مؤسس  اجتماعي  من المؤسسات 
التابع  ليوزارة أو تنفيذ مشروع اجتماعي من مشروعاتها أو برامجها 

 االجتماعي  طبقا ليشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. 
 

 فعلية: أما بالنسبة للشراكة على مستوى التخطيط والبرامج ال
 

ليفترة من  الكويت كد مشروع وثيق  خط  التنمي  الخمسي  فيأفقد 
لمنظمات  المجتمعي  تفعيل المشارك  ألهمي عيى  2011إلى  2006
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 مشارك  تعزيز عيى الوثيق  عميي  التنمي  وأكدت المجتمع المدني في
 دور دعم وعيى وخططها ألهدافها وبيورة التنمي  عميي  في المدني المجتمع
واألمان  الحماي  وخدمات منظوم  في المدني المجتمع ومسالهم 

 .االجتماعي
 

في المملكة « ي اإلنسانالصندوق الخيرى ليخدمات »فيما يعتبر 
ولهو إحدى اآلليات الفاعي  لالستراتيجي  الوطني   هالعربية السعودية

أحد أوجه الشراك  بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص  ،لمكافح  الفقر
. وتم تأسيس الصندوق تحت مسمى الصندوق الخيري األلهييلقطاع وا

اري والمالي ويمثيه دويتمتع باالستقالل اإل 2002أواخر لمعالج  الفقر في 
وينطيق الصندوق « وزير العمل والشؤون االجتماعي »دارة رئيس مجيس اإل

يقوم بدور ه من منطيق التكافل االجتماعي، و في مهمته وتأدي  رسالت
يي في معالجته مشكي  الفقر والتنسيق مع الجهات األخرى الحكومي  تكام
قراض والجمعيات والمؤسسات الخيري  وخصوصا صناديق اإل لهيي األو 
في مواجه  مشكي  الفقر  اإلسهام، ويهدف الصندوق أيضا إلى لهيي األ
صالح األحوال االجتماعي  ليفقراء عبر دعم المشروعات االستثماري  ا  و 

 مشاركتهم في رأس مالها. الصغيرة أو
 

تم وضع استراتيجي  وطني  شامي  لمعالج  الفقر في  2005وفي عام 
والشؤون  ،والتخطيط ،والداخيي  ،المميك  يضم ممثيين من وزارات المالي 

إضاف  إلى المنظمات الخيري  والقطاع الخاص إلتمام الخط   ،االجتماعي 
نشاء قاعدة بيانات شامي  عن الفقر تهد من الفقر من  ف ليتخيص نهائيا  وا 

 المجتمع السعودي.
 



 

 

100 

. األلهييتجرب  عميي  لشراك  مع القطاع  مملكة البحرينوقد خاضت 
ولهي تأتي بناء عيى توجه اختطته الوزارة لدعم وتعزيز الشراك  مع لهذا 

متعددة ليشراك  مع منظمات  القطاع. توفر وزارة التنمي  االجتماعي  فرصا  
في إدارة وتنفيذ برامجها التنموي  المستمرة وتقدم لها الدعم المجتمع المدني 

المالي المناسب ضمن عقود ميسرة وسهي ، كما تحرص عيى متابع  تنفيذ 
لهذه البرامج وتوجيه المنظمات الشريك  عيى إدارة وتعزيز كفاءتها في 

إلدارة بعض  لهيي األ. نفذت برامج شراك  مع مجموع  من المنظمات داءاأل
عاي  الوالدين وكذلك بعض مراكز الرعاي  االجتماعي . لهناك تقييم دور ر 

ومتابع  من قبل الوزارة لكيفي  إدارة لهذه المؤسسات الحكومي  من قبل 
المنظم  إال أن التجرب  تبقى في طور النضج وتقوم الوزارة بتقييمها وتعديل 

 .  32ما ييزم في سيرلها وفقا لما يتم
 

اف األطر امى الوعي عيى مستوى كاف  وتشهد لهذه الدول اليوم تن
بناء شراك  مجتمعي  كامي  بين القطاع العام الحكومي  ألهمي المعني  ب
، وقد بدأ فكر ومفهوم المسؤولي  االجتماعي  في التداول األلهييوالخاص و 

. ويالحظ 33العربي  والبحث في كثير من الميتقيات والندوات في دول الخييج
الميتقيات الرغب  في بناء الوعي بهذا المفهوم  من قراءتنا األولي  لهذه

                                                           
وألهميته في تفعيل دور المسؤولي  االجتماعي  في مميك   األلهيي ( برنامج المنح المالي  ليمنظمات 2010)المناعي، لطيف   -32

البحرين. ورق  عمل مقدم  إلى الحيق  الحواري  حول المسؤولي  االجتماعي  بين المسئولين في وزارات الشؤون االجتماعي  
 م.  2010مايو  13 – 12المنام   –البحرين  والقطاع الخاص والقطاع األلهيي في دول مجيس التعاون.

الحيق  الحواري  حول المسؤولي  االجتماعي  بين المسئولين في وزارات الشؤون االجتماعي  والقطاع نشير عيى سبيل المثال إلى:   -33
جيس وزراء الشؤون ليمكتب التنفيذي لمجيس وزراء العمل وم انظمهالخاص والقطاع األلهيي في دول مجيس التعاون التي نفذلها 

التي  ودورلها في التنمي  بدول مجيس التعاون  األلهيي الحيق  النقاشي  حول الشراك  م. وكذلك  2010االجتماعي  في البحرين في 
 جودة وريادة( -تحت شعار )العمل األلهيي  المهرجان الخييجي ليعمل االجتماعي المنعقد في دول  الكويتعقدت ضمن فعاليات 

-تحت شعار "المسؤولي  االجتماعي   2013في  ميتقى المسؤولي  االجتماعي  الثاني الذي عقد في الرياضؤخرا م. وم2012في 
 االجتماعي . األدوار"، الذي نظمه ليمكتب التنفيذي لمجيس وزراء العمل ومجيس وزراء الشؤون  تكامل
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، وبالتالي  القطاعات الثالثكامل األدوار بين وترسيخ أسس مبني  عيى ت
يشراك  المجتمعي  بين كاف  القطاعات بما يحقق ل برامجتفعيل العمل عيى 
. مثل لهذه الميتقيات تعكس حاج  مشترك  وتترجم رغب  في ألهداف التنمي 
في شراك  فعيي  وعميي  ويتوقع لها  األلهييعزيز دور القطاع التغيير نحو ت

  .  34تسفر في المستقبل القريب عن رؤي  واضح  وخطط منهجي  فعال 
 

-96) ليسيطن  المستقبيي  الرؤي  أما في سيطن  عمان فقد أكدت
النهوض بالمجتمع في عميي   لهيي األالمشارك   ألهمي ( عيى  2020
وسيع تتضمن تحزم  من ووضعت   ،تمعات المحيي تنمي  المجها في وتفعيي

مع رفع ، وفنيا   ودعمه ماديا   وجغرافيا   االجتماعي النسوي عدديا   قاعدة العمل
رساء أسس التعاون والتنسيق بين الجهات  الجمعيات أداءمستوى  النسائي  وا 

 .35والجمعيات النسائي  من جه  أخرى  الحكومي  والقطاع الخاص من جه 
 

 : األلهلياالقتصادي واالجتماعي للقطاع  اإلسهام -رابعا  
 

في العالم  لهيي األالذي مارسته المنظمات  األلهييثبت العمل الخيري أ
وعيى مدى تاريخ طويل من الزمن فعاليته في مجاالت مختيف  لعل أبرزلها 

ي  الحريات واإلغاث  وحما اإلنسانمكافح  الفقر والتعييم والصح  وحقوق 
نجاحه في العديد من  األلهييثبت العمل أات. كما زمفي أوقات األ

المجاالت التي لم تتمكن الدول بأجهزتها الحكومي  ومؤسساتها أن تسدلها 
                                                           

في التنميو دول مجيس التعاون: دراس  تحيييي  ميداني .  األلهيي ( الشراك  المتمعي  ومسؤولي  الجمعيات 2008قنديل، أماني ) -34
 . المتتب التنفيذي.  46سيسي  الدراسات االجتماعي  والعمالي  

( مؤسسات المجتمع المدني في عمان: الواقع والتحديات. مجي  نزوى، العدد الستون 2009الهاشمي، سعيد بن سيطان ) -35
 م  31/10/2009
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نقي  نوعي  متميزة  لهيي األحدثت المنظمات أ.  كما األحيانفي بعض 
بتوسيع دائرة الهتمامها خارج نطاق العمل الخيري لتشمل العمل التنموي 

وبخاص  الفئات  اإلنسانخل مجال الدفاع عن حقوق والعمل الحقوقي لتد
المهمش  والضعيف  كالطفول  والمرأة والمعوقين وغيرلهم. لقد اعترف العالم 

ومنظماته عيى المستويين  األلهييمنذ زمن ليس ببعيد بدور المجتمع 
لهذا الدور لتحقيق ألهداف تنموي  كبرى. ومن أوجه  ألهمي القطري والدولي و 
منظم  بشكل  3000لدولي والعربي مشارك  أكثر من لهذا االعتراف ا

لهداف االلفي  الثاني  التي أ مم المتحدة لتحقيق مباشر في دعم جهود األ
والتزمت دول العالم بتحقيقها. كما شاركت منظمات  م،2000أعينتها سن  

العديد من برامجها المجتمع المدني في برامج منظم  الصح  العالمي  في 
تاحت الجامع  أغاث  والتنمي  الصحي . وعيى المستوى العربي الدولي  في اإل

العربي  الفرص  أمام منظمات المجتمع المدني ليمشارك  بصف  مراقب في 
المجيس االقتصادي االجتماعي.  لم يكن ذلك ليتم بالطبع قبل أن يثبت 
لهذا القطاع مسالهمته وفعاليته في مجاالت عديدة في التنمي  منها مكافح  

ر وتحسين مستويات المعيش  ونوعي  الحياة ليعديد من فئات المجتمع الفق
المهمش  والضعيف ، وتمكين المرأة وحماي  ورعاي  لطفول  وتألهيل الشباب؛ 

عن قدرتها وسرعتها في التعامل مع األزمات والكوارث  لهذا فضال  
 ي . اإلنسان

 
فهو، جتماعي  واقتصادي  مهم  اليوم قوة ا األلهييويشكل القطاع 

ضاف  إلى ما أشرنا إليه أعاله يسالهم في الناتج القومي في الكثير من باإل
كثير ولذلك فإن عيى عميي  التنمي .  يجابا  إالبيدان الصناعي  بما ينعكس 

ات االقتصادي  لهذه المنظمات ضمن اإلسهامتضمين ب تقوممن الدول 
المنظمات في  أبرزلها إسهام لهذه ،القومي  من خالل عدة مؤشرات حساباتها
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والقيم  االقتصادي  لعمل  ،والقضاء عيى البطال  ،توفير فرص العمل
وعدد وطبيع   ،المتطوعين مقاسه بمتوسط أجور العاميين في الساع 

سهامها في  ،المستفيدين من خدمات لهذه المنظمات وقيم  مشروعاتها وا 
ظمات ويتم بناء أو حساب القوة االقتصادي  ليمن. توليد الدخل القومي

 من عدة مصادر:  لهيي األ
 
 حجم القوة البشري  العامي  في لهذا القطاع المدفوع  االجر.  .1
عمال تطوع  وقيم  الوقت المنصرف في األحجم القوة البشري  الم .2

 التطوعي . 
حجم المستفيدين مباشرة من الخدمات التي يقدمها القطاع وانعكاس  .3

 واالقتصادي .( ذلك عيى نوعي  الحياة )االجتماعي  والصحي  

و السيع المقدم  من لهذا أنتاج الخدمات إالوفر المقدر في تكيف   .4
القطاع بالمقارن  مع تقديمها من القطاع الحكومي حيث يستطيع لهذا 

عيى أ القطاع تقديم خدمات بنفس المستوى والجودة والكفاءة وربما 
 من القطاع الحكومي وبكيف  اقل.

 
فقط )الواليات المتحدة،  بي غر  دوليوفر لهذا القطاع في سبع 

 11.8بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المجر( فرص عمل لحوالي 
من  8إلى  1فرص  عمل، و 20مييون شخص، وبما يعادل وظيف  من كل 

حصاءات في الواليات المتحدة وتشير اإل. 36تحديدا   الخدمي الوظائف 
ألف منظم   500ضم مييون ومريكي  مثال إلى أن القطاع الخيري ياإل

                                                           
سيسي  الدراسات في دول مجيس التعاون.  األلهيي قياس اإلسهام االقتصادي واالجتماعي ليمنظمات  ( 2014قنديل، أماني ) -  36

وزراء العمل بدول مجيس التعاون  وزراء الشؤون االجتماعي  ومجيس لمجيس. المكتب التنفيذي  84العدد  االجتماعي  والعمالي 
 . لدول الخييج العربي 
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جمعي   200لة  مؤسس  وقفي ، ويتم الترخيص يوميا   32000وجمعي ، و
 مييون موظف 11لهذا القطاع قراب   تعمل في القطاع الخيري، وينتظم في

مييار دوالر  212بصف  دائم ، بينما بيغت إيراداته )من التبرعات( حوالي 
ع األعمال الديني  واإلغاثي  مييون متطوع في جمي 90أمريكي، إضاف  إلى 

في التطوع في جميع  ساعات عمل أسبوعيا   5ي  بواقع اإلنسانو 
 . 37التخصصات

االقتصادي واالجتماعي  اإلسهامومن الدراسات البحثي  الشهيرة لقياس 
المشروع البحثي الذي تبنته جامع  جونز لهوبكنز في  لهيي األليمنظمات 

ام باجراء دراسات دولي  مقارن  تمت عيى الواليات المتحدة االمريكي  حيث ق
 اإلسهاممستهدف  قياس  2008وحتى  1990مراحل في الفترة من 

منظم  االقتصادي واالجتماعي ليمنظمات غير الربحي . وكذلك مشروع 
لفي  الثالث  بهدف قياس فاعيي  المجتمع سيفكس العالمي  في مطيع األ

 . 38المدني
 

عن االلهتمام بهذا التوجه فقد تولد  وليست الساح  العربي  ببعيدة
في التنمي   األلهييااللهتمام بقياس أو تقييم فاعيي  منظمات القطاع 

المجتمعي  ودورلها في االقتصاد، وبالتالي التعرف عيى القيم  االقتصادي  
في المجتمع. لقد تبنت بعض الجهات الحكومي  المسؤول  في  األلهييليعمل 

دراسات في لهذا المجال  مراكز البحث العيمي و بعضأدول الخييج العربي  
في التنمي  بشكل عام.  األلهييجاب  عن مدى مسالهم  القطاع محاول  اإل

                                                           
. المكتب الدولي ليجمعيات اإلنساني  الحكومي  و دورلها في عولم  النشاط الخيري و التطوعيالمنظمات غير المنصوري، كمال،  -37

 International bureau for Humanitarian NGOsوالخيري  
http://www.humanitarianibh.net/reports/mansori.htm 

 . األلهيي ( مؤشرات فاعيي  منظمات المجتمع اميدني العربي. الشبك  العربي  ليمنظمات 2010قنديل، أماني ) -38

http://www.humanitarianibh.net/reports/mansori.htm
http://www.humanitarianibh.net/reports/mansori.htm
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وقد جاءت لهذه الدراسات الميداني  لتأخذ منالهج مختيف  اعتمد بعضها عيى 
دوات أوتبنى  لهيي األجمع البيانات من مجتمع البحث نفسه ولهو المنظمات 

ان والمقابالت ودراس  وتحييل الوثائق الرسمي  كالقوانين استقصائي  كاالستبي
 . 39والتشريعات

 
ما تبذله الشبك  العربي   ومن المحاوالت الجادة والواعدة أيضا  

 مؤشرات" دراس ن أبرزلها حتى اآلمن جهود عيمي  لعل  لهيي األليمنظمات 
حيث سعت لهذه الدراس  إلى  40"العربي المدني المجتمع منظمات فاعيي 

وركز  لهيي األصياغ  مقياس عيمي ليكشف عن مدى فاعيي  المنظمات 
عيى ثالث  مؤشرات لهي القدرات البشري  والمادي  والفني  وثانيها مؤشرات 
البيئ  الوسيط  )تتضمن البيئ  السياسي  والتشريعات والقيم(، وثالثها 

 مؤشرات تختبر المخرجات والنتائج  الكمي  والكيفي . 
 

دم  أخرى جاء قرار مجيس وزراء الشؤون االجتماعي  وفي خطوة متق
بدول مجيس التعاون لدول الخييج العربي  بضرورة إعداد دراس  حول قياس 

في دول مجيس التعاون  لهيي األاالقتصادي واالجتماعي ليمنظمات  اإلسهام
في الدخل القومي والحسابات  األلهييوذلك ليتعرف عيى قيم  اسهام القطاع 

عداد لهذه الدراس  احدى الخبيرات التي سالهمت مع أ شرف عيى القومي . أ
في دراس  مؤشرات فاعيي  المجتمع  لهيي األالشبك  العربي  ليمنظمات 

 المدني العربي المشار لها أعاله. 
                                                           

( تفعيل دور ومشارك  المجتمع المدني في عميي  التنمي  بدول  الكويت. الكويت. قطاع التخطيط 2006وزارة التخطيط )  -  39
( دراس  مسحي  حول مدى استفادة المجتمع من العمل 2009يف  وآخرون )المناعي، لط -واستشراف المستقبل. وأنظر كذلك : 

التطوعي في مميك  البحرين. وزارة التنمي  االجتماعي  بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. المركز الوطني لدعم 
 . األلهيي المنظمات 

 ( المرجع السابق. 2010قنديل، أماني وآخرون ) -  40
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 يعكس لهذا القرار الهتمام صاحب القرار عيى مستويات عييا في الدول

ودور القطاع الثالث في  ألهمي ب وعيا   ،عمييا   ،الخييجي ، ولهو يترجم العربي 
قتصادي اال اإلسهامالتنمي  وسعي في الطريق الصحيح نحو حساب مدى 

نه ال أالتطوعي  الخييجي  في التنمي . وحيث  لهيي األواالجتماعي ليمنظمات 
 توجد حتى الوقت الحاضر دراسات أخرى تقيس لنا لهذا المؤشر ونظرا  

والتطبيقي  فإننا سنتناول بعض ما  لهذه الخطوة من الناحي  العيمي  لهمي أل
 جاء فيها فيما ييي من تحييل.

  
 ومؤسس  منظم  60تم تطبيقه عيى  استبيان عيى الدراس  اعتمدت

 اإلمارات ،(استجاب  18) السعودي  العربي  المميك  من كل في ،ألهيي 
 سيطن  ،(7) الكويت ،(9)قطر ،(8) البحرين مميك  ،(12) المتحدة العربي 
: معرف  إلى تتوجه رئيسي  أسئي  9 االستبيان تضمن. (6) عمان

 عدد المستفيدة، الفئات المنظم ، الهتمام مجال تعكس التي المشروعات
 التمويل مصادر السنوي ، الميزاني  المتطوعون، األجور، قيم  العاميين،

 دور تفعيل مقترحات البيانات، وقواعد التوثيق( بينها من الرئيسي والمصدر)
 جاءت بالنتائج التالي :   .لهيي األ ظماتالمن
 

ال توجةد حةدود فاصةي   في العينة: لهليةاألمجاالت الهتمام المنظمات  .1
بين النشاط الرئيسي الغالب، وبةين الفرعةي، غالبية  المنظمةات ضةمن 
عينةة  االسةةتطالع، كةةان توجههةةا الرئيسةةي لهةةو العمةةل الخيةةري التقييةةدي 

 والرعائي ليفئات الخاص .
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عةةةةدم التخصةةةةص، بمعنةةةةى غيةةةةاب نشةةةةاط واحةةةةد  ســــتفيدة:الفئــــات الم .2
 . األنشط رئيسي وفئ  رئيسي ، تستفيد من 

 
 5000يعمل مقابل أجر حوالي  :لهليةاألالقدرة البشرية للمنظمات  .3

مييون دوالر  66عيى  شخص في اإلجمالي، وتزيد أجورلهم سنويا  
منظم . لهذه  60في نفس الة  متطوعا   7148أمريكي، وذلك مقابل 

تائج تقول أن لهناك ضرورة إلعادة النظر في عميي  تخصيص الن
، تجاه رشادة لهيي األالموارد البشري  والمادي  المتاح  ليمنظمات 

 اقتصادي  أعيى. 
 
 60بيغةت الميزانيةات السةنوي  إلجمةالي  الميزانيات السنوية المتاحة: .4

 2.033.499.056.098 منظم  في دول مجيس التعةاون الخييجةي
كةةةةي، ولهةةةةو تقةةةةدير مرتفةةةةع ليغايةةةة ، خاصةةةة  حةةةةين يةةةةتم ربطةةةةه دوالر أمري

بمصةةةةةةادر التمويةةةةةةل. واسةةةةةةتحوذت المنظمةةةةةةات فةةةةةةي المميكةةةةةة  العربيةةةةةة  
مةةةن إجمةةةالي  %83( منظمةةة  عيةةةى 19وعةةةددلها ) ،السةةةعودي  وحةةةدلها

منظمةة  فةةي دول مجيةةس التعةةاون الخييجةةي، واحتيةةت  60ميزانيةةات الةةة 
لمتحةةةةدة )ميزانيةةةة  قطةةةةر المرتبةةةة  التاليةةةة ، ثةةةةم دولةةةة  اإلمةةةةارات العربيةةةة  ا

 منظم  ضمن العين (. 12مييون دوالر أمريكي لعدد  52سنوي  
 

 15لهناك  :لهليةاألالقدرات الفنية والتنظيمية إلدارة المنظمات  .5
توثيق ليمانحين  منظم  بالعين ، ليس لديها 60مالي منظم  من إج

والمتبرعين. ويقترب العدد من السابق حين ال تتوافر بيانات عن 
العين  )ولهي  ضمن ألهيي منظم   11ين )إن وجدوا(. وتوجد المتطوع
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توثيق ليمستفيدين، أو نظام حسابات  منظم ( ليس لديها 60
حاالت(  6ال يوجد ) منظمات( وأحيانا   5متعارف حوله لإلنفاق )

 . 41المنظم  عضاءتوثيق أل
 تصورات ورؤى مستقبلية للدعم والتمويل:  -خامسا  

  
 األلهييبعض المالمح الرئيس  لواقع العمل  مما سبق عرضه تبين لنا

من حيث النشأة والتطور والبيئ  التشريعي  والقانوني    في دول الخييج العربي
التي تظيه، وبرامج الدعم التي يحصل عييها من القطاع الحكومي وبعض 

 االجتماعي واالقتصادي له في المجتمع.   اإلسهاممؤشرات 
 

لمكان لكشف االنجازات الفعيي  ليقطاع ن يتاح الوقت واأكنا نتمنى 
ن نتجالهيها أفهي ليست بقييي  وال يمكن  العربي  في دول الخييج األلهيي

في دول الخييج  لهيي األحين نضع رؤي  مقترح  لدعم وتمويل المنظمات 
العربي . ما نقترحه لهنا ليس سوى إضاءات ليفرص المتاح  في لهذه الدول 

لتكوين قطاع ألهيي فعال عيى المستويين التي تستطيع االنطالق منها 
 االجتماعي واالقتصادي:   

  
بدورلها في  لهيي األ نظماتمقيام الل البيئ  القانوني  المناسب تأمين  .1

المجتمع، ونعتقد بأن التباين الواضح في نصوص القوانين تجاه 
شروط التكوين يمكن أن تكون فرص  حقيقي  لتبادل الخبرات في لهذا 

التي تقيد حري  تكوين جمعيات  جه  أولى يمكن ليدول المجال. فمن
ا ولها منظورلها ومبرراتها في لهذا الشأن أن تستيهم دول جانب في لأل

                                                           
 ( مرجع سابق. 2014اني )قنديل ، أم -41
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من خبرة البحرين والكويت في كيفي  إدارة جهود لهذه الجمعيات 
ن تستفيد الدول من خبراتها في كيفي  أعييها. كما يمكن  اإلشرافو 
 . لهيي األلمنظمات موال اأدارة ومراقب  حرك  إ
 

جهود  نتاجتوسع في عالمنا اليوم ليصبح العصري  إن مفهوم الدول   .2
( مع األلهيي)الحكومي والخاص و   متكامي  بين القطاعات الثالث

القدرة عيى المحافظ  عيى استقاللي  كل منهما وعيى توفر الحري  
 راء والمشارك  في القراراتوتبادل اآل األفكاروالقدرة عيى طرح 

المصيري  والخطط االستراتيجي . وألجل ذلك نرى أن تسعى لهذه 
الدول إلى صياغ  نظم وقوانين وبرامج شراك  كبرى عيى مستوى 
الدول  تشترك في وضعها مختيف الجهات والمؤسسات الحكومي  

ومراكز البحث والخبراء بحيث تأخذ في  لهيي األوالخاص  والمنظمات 
ن تعطى أق  بتنفيذ لهذه الشراك  عيى االعتبار جميع الجوانب المتعي

ثبات دورلها كشريك حقيقي غير تابع إل لهيي األالفرص  ليمنظمات 
 في جميع المراحل. 

 
داري  من مختيف الجوانب اإل لهيي األدعم وتعزيز قدرات المنظمات  .3

ئ الحوكم  الحقيقي  دوالمالي ، ونخص كذلك قدراتها عيى تطبيق مبا
 األلهييالتي قد تعيق نجاح العمل ومحارب  المصالح الشخصي  

لك قدرات الكفاءات البشري  في وتشوه من صورته في المجتمع، وكذ
 دارة والتخطيط والمحاسب  المالي  وتدبير التمويل. اإل

   
البرامج التي تنفذلها يبعد التنموي في ل لهيي األتشجيع تبني المنظمات  .4

المالي تمكين لهذه المنظمات وتوليد الدخل يقود إلى مما س
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تخفيف األعباء المالي  عيى الجمعيات في واستمراريته وبالتالي 
 . المدى الطويل

 
ذاتها وتأسيس  األلهييتشجيع قيام الشراكات بين منظمات القطاع  .5

ل خبرتنا برامج تعاون وتنسيق فاعي  بينها، حيث الحظنا من خال
سيق نجازات في لهذا القطاع ضعف برامج التنوقراءاتنا ليتقارير واإل

خاص  تيك التي تقع نشاطاتها في  ،والتعاون بين لهذه المنظمات
المنظمات  أداءمجال واحد. لربما كان لهذا أحد أوجه القصور في 

 ونقاط الضعف التي يجب أن تعمل عيى عالجها.  ،لهيي األ
 

مع الحرص  ،اإلقييمي و االتحادات النوعي  والقطري  تشجيع قيام  .6
ي بداي  تكوينها وتوجيه برامجها عيى مساعدة لهذه االتحادات ف
ويسير في ركب برامج تنموي   لهيي األبشكل يخدم ويدعم المنظمات 

  لهادف .
 

*  *  * 
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في دول  لهليةاأل( مقارنة بين القوانين المنظمة للمنظمات 1الملحق رقم )
 الخليج العربية

 
الشروط أو 
االحكام او 
 التسهيالت

المملكة 
العربية 
 42السعودية

االمارات 
العربية 
 43المتحدة

دولة 
 44الكويت

دولة 
 45قطر

مملكة 
 46البحرين

سلطنة 
 47عمان

الجمهورية 
 48اليمنية

 21 40 10 20 10 20 20 المؤسسين  عدد

 لم يذكر 18  18 21 18  العمر
جنسي  

المؤسسين من 
 بناء الدول  أ

√ √ √ √   √ 

جنسي  
المؤسسن من 

بناء أغير 
 الدول 

 ×  ×   √ 

                                                           
 المميك  العربي  السعودي  -لهة  1410/ 6/ 24بتاريخ  107الئح  الجمعيات والمؤسسات الخيري  قرار رقم  -42
 ذات النفع العام.  األلهيي في شأن الجمعيات والمؤسسات  2008( لسن  2قانون اتحادي رقم ) -43
 النفع العام.  الكويتفي شأن االندي  وجمعيات  1962لسن   24قانون رقم  -44
 . والقوانين المعدل  له بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاص ، 2004( لسن  12قانون رقم ) -45
م بإصدار قانون الجمعيات واألندي  االجتماعي  والثقافي  والهيئات الخاص  العامي  في  1989( لسن  21مرسوم بقانون رقم ) -46

 ص . ميدان الشباب والرياض  والمؤسسات الخا

  .األلهيي م باصدار قانون الجمعيات  2000لس   14مرسوم سيطاني رقم  -47
( 1رقم ) األلهيي التنفيذي  لقانون الجمعيات والمؤسسات  الئح البشةةأن م  2004( لسن  129رئيس مجيس الوزراء رقم )قةةرار  -48

 الجمهوري  اليمني .  – 2000لسن  
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 √ √  لم يذكر  √ √ ن الفروعتكوي
تكوين 

 √   لم يذكر   √  اتحادات 
االنتساب 

لجمعيات في 
 الخارج

 √  √ ترخيص  √ 

انشط  خارج 
 لم يذكر  √ لم يذكر  √  الدول 

اختصاصات 
الوزارة في 
التسجيل 

 شهارواإل
 √  √ √  √ 

اختصاص 
الوزارة في 
  اإلشراف

√ √  √ √ √ 
اشراف 
قانوني 
 ورقابي

 √ √ √ √  √ √ رقاب  المالي ال
دعم الوزارة 
حسب   √  )الحكوم ( 

 √  √ الحاج 

 
 

*  *  * 
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دراسة حول فرص التمويل 
المتاحة للمنظمات األلهلية 

 واألطر القانونية 
 

 
 إعداد

 نجوى جناحياألستاذة 
 دعم المنظمات األلهلية إدارةمديرة 
راة التنمية االجتماعية بمملكة بوز 

 البحرين
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  حاصلة على شهادة الماجستير من

 م.2002معة سان جوزيف  جا
 الشرعي والمدقق المراقب شهادة 

 المحاسبة لهيئة من زمالة وشرف
 المالية للمؤسسات والمراجعة
 .م2011 سنة اإلسالمية

 مديرة إدارة المنظمات تعمل حاليا  ك
بوزارة التنمية االجتماعية  األلهلية

 بمملكة البحرين.
   لها العديد من الدراسات والبحوث

مجال العمل التطوعي  واإلسهامات في
دراسة  منها: دراسة منشورة بعنوان "

تقييمية لتجربة ميدانية في مجال طرق 
التدريس من خالل مركز الدراسات 
والبحوث "ه تأليف وتعديل خمسة كتب 
دراسية للمرحلة الثانويةه بناء منظومة 
متكاملة في مجال الدور اإلشرافي 
الرقابي للحكومة على حركة أموال 

مات األلهليةه اإلشراف على المنظ
تأسيس وتشغيل المركز الوطني لدعم 
المنظمات األلهلية ولهو األول من نوعه 

 في دول مجلس التعاون الخليجي.
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 لهليةاألدراسة حول فرص التمويل المتاحة للمنظمات 
 القانونية  األطرو 

 
 :مقدمة

 

 أسئلة الدراسة:
 
  ستمرار اعتمادا  عيى الفائض عيى اال لهيي األما مدى قدرة المنظمات

 لمدة سنتين.  المتراكم

  استثمارات( –)تبرعات  لهيي األما مصادر التمويل الفعيي  ليمنظمات. 

  من وزارة التنمي  االجتماعي . لهيي األما حجم الدعم المادي ليمنظمات 

  مالهي فرص التمويل المتاح  من قبل الوزارات الحكومي. 

 مالهي فرص التمويل المتاح  من قبل القطاع الخاص. 

 

المرخصة لدى وزارة التنمية  لهليةاألول المنظمات نبذة تعريفية ح -1
 في المجتمع: األلهلييلعبه القطاع  االجتماعية والدور الذي

 

 األلهييويمكن اعتبار نهاي  الخمسينيات وأوائل الستينات بداي  ليعمل 
المنظم في البحرين حين تم إصدار قانون ليتراخيص ليجمعيات 

لهذا القانون ولدت مجموع  م.  وتحت مظي  1959والنوادي في عام 
م خمس 1979بيغت حتى نهاي  عام  لهيي األجديدة من المنظمات 

جمعيات نسائي  وتسع جمعيات اجتماعي  )جمعي  رعاي  الطفل 
 .م(1995األموم ، و 
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استمر العمل بقانون التراخيص ليجمعيات والنوادي حتى عام 
الثقافي  حين صدر قانون الجمعيات واألندي  االجتماعي  و  ،م1989

والهيئات الخاص  العامي  في ميدان الشباب والرياض  والمؤسسات 
ويعمل عيى تشجيعه وتعزيز  األلهييالخاص  الذي بدأ ينظم العمل 

شراف وزارة العمل والشؤون  دوره في المجتمع تحت رقاب  وا 
مجموع  من  إشهاراالجتماعي  )آنذاك(. وبعد لهذا التاريخ تم 

نمت وتزايدت وتعددت أدوارلها بتنوع ألهدافها  التي لهيي األالمنظمات 
 وغاياتها.

 
م أعيد تنظيم وزارة العمل والشؤون االجتماعي  2005وفي عام 

ووزارة التنمي  االجتماعي   ،لتشكيل وزارتين مستقيتين لهما وزارة العمل
 ومتابع  شؤونها.   لهيي األعيى المنظمات  اإلشرافالتي تولت 

 
 2005عند إعادة تنظيم الوزارة عام  لهيي ألاوقد بيغ عدد المنظمات 

في ازدياد  لهيي األوبعد لهذه المرحي  بدأ عدد المنظمات  ،( جمعي 58)
وترجع لهذه الزيادة  ألهيي ( منظم  617) 2014حتى بيغ عددلها عام 

نتيج  التطور واالنفتاح السياسي والديمقراطي الذي شهدته المميك  في 
 ميك مميك  البحرين.عهد جالل  الميك حمد بن عيسى 

 
 لهيي األولم يقتصر نشاط المجتمع المدني عيى زيادة عدد المنظمات 

مجاالت فقط، وقد  7صناف حيث كان عددلها فقط بل زاد عدد األ
فتح مجال لتسجيل الجمعيات الشبابي  وغيرلها من المجاالت حتى بيغ 

 ،اإلتحادات، المؤسسات الخاص مجاال  ولهي  33عدد المجاالت 

http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/المؤسساتالخاصة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/المؤسساتالخاصة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الهواة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الهواة.pdf
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 ،خدمات تنموي  ليسكان والمناطق، اإلنسانحقوق  ،لهواة والهواياتا
كبار  ،القضي  العربي  الفيسطيني  ،ي الطالب ،مكافح  الفساد ،عام 
البيئ  والثروة  ،غاث اإل ،ةاألسر  ،الخيري  ،الصداق  مع الجاليات ،السن

الجاليات  ،التنمي  الوطني  ،التعييم والتدريب المهني ،الطبيعي 
الصح   ،الرعاي  الحيواني ، الشبابي ، المهني  ،ي اإلسالم ،األجنبي 

 ،االجتماعي  المسؤولي  ،العيمي  ،الطفول  والناشئ  ،الجسدي  والنفسي 
 ،الكنائس ،الخييجي  ،النسائي  ،التعاوني  ،بداعالمولهب  واالبتكار واإل

 .اإلعاق و  ،األندي 
 

يي  التنمي  في بشكل فاعل في العم لهيي األوتسالهم المنظمات 
المجتمع من خالل الشراك  مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص من 

 خالل مشاريع وبرامج النفع العام. 
 

 :لهليةاألاإلطار القانوني لتمويل المنظمات  -2

 

مرسومين بقانون من خالل  لهيي األينظم عميي  تمويل المنظمات 
 :ولهما
الجمعيات بإصدار قانون  1989لسن   21مرسوم بقانون رقم  -1

ندي  االجتماعي  والثقافي  والهيئات الخاص  العامي  في ميدان واأل
 .الشباب والرياض  والمؤسسات الخاص 

  

بشأن تنظيم جمع المال  2013( لسن  21بقانون رقم ) مرسوم -2
 .لألغراض العام 

http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الهواة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/حقوقالانسان.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/حقوقالانسان.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/عام.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/عام.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/عام.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/مكافحةالفساد.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/مكافحةالفساد.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/فلسطين.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/كبارالسن.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/كبارالسن.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/كبارالسن.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/لصداقة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الخيرية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الأسرة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الاغاثة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/البيئة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/البيئة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/البيئة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/التعليموالتدلريب.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/التنميةالوطنية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الجاليات.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الجاليات.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الجاليات.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الاسلامية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/المهنية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/المهنية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الرعايةالحيوانية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الصحة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الصحة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الصحة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الطفولة%20والناشئة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/العلمية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/المسؤوليةالاجتماعية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الموهبة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/التعاونية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/المرأة.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الخليجية.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/الكنائس(1).pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/النوادي.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/دوي%20الاعاقة.pdf
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ويتضمن القانونين نصوصا  تنظم عميي  التمويل حيث أن األصل في 

  ليجمعي  أن يتولى مجيس إدارة الجمعي  والجمعي  دارة الشئون الماليإ
العمومي  اتخاذ القرارات المتعيق  بالشئون المالي  والرقاب  عيى تنفيذلها 

بإصدار قانون  1989 لسن  21ويتضمن مرسوم بقانون رقم 
ندي  االجتماعي  والثقافي  والهيئات الخاص  العامي  في الجمعيات واأل

مؤسسات الخاص  وخصوصا يقر لهذا الميدان الشباب والرياض  و 
 بوجوبمن المرسوم ذاته  5صل كقاعدة عام  حيث تقضي المادة األ

أن يتضمن النظام األساسي ليجمعي  األسس الضروري  لتنظيم عميي  
من  (5)حيث نص البند )ج( من المادة  لهيي األتمويل المنظم  

النظام عيى ضرورة أن يتضمن  1989لسن   21المرسوم بقانون رقم 
األساسي ليجمعي  بيان الموارد المالي  وكيفي  استغاللها والتصرف 

 فيها. 
 

من الالئح  النموذجي   من الباب السادس 43كما نصت المادة 
ندي  االجتماعي  والثقافي  الخاضع  لينظام األساسي ليجمعيات واأل

يرادات إ( تتكون  معيمالي  الجراف وزارة التنمي  االجتماعي  )إلش
 : الجمعي  من

 
عادة قيده إ و أرسم االنضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده  -1

 ا.لعضويته

 .عضاءاألاشتراكات  -2

  .الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمي  االجتماعي  -3
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و أسواق الخيري  التي تقيمها إيرادات الحفالت والمعارض واأل -4
  .لمختص تشترك فيها الجمعي  بعد اخذ موافق  الجهات ا

رباح الناتج  عن استثمار اموال الجمعي  في حدود القوانين األ -5
 .المعمول بها في مميك  البحرين

 
المورد الرئيسي واألصيل  لهي عضاءاألاعتبر المشرع أن اشتراكات 

فاعتبر التطوع ليس بالوقت والجهد فقط بل أيضا  لهيي األليمنظم  
من قبل  ا  البحريني ترخيص لم يشترط التشريع في القانون  لذلكبالمال 

 .عضاءاألالوزارة المختص  عيى اشتراكات 
 

المتمثي   لهيي األليمنظمات  األساسي أما التبرعات فتعتبر أحد الموارد 
في العائد من أنشط  الجمعيات والتبرعات والهبات والوصايا من 

شترط أن تحصل اوالجهات داخل المميك  إال أن المشرع  األفراد
عيى موافقات مسبق  قبل استالم لهذه التبرعات  لهيي األالمنظم  
 و داخيها. أسواء كانت لهذه التبرعات من خارج البحرين  ،بأنواعها

 
االستثمار  لهيي األجاز المشرع ليمنظم  أأما بخصوص االستثمار فقد 

في حدود القوانين ولم يشترط الترخيص المسبق لها الستالم عوائد 
 القوانين المعمول بها في مميك  البحرين.استثمارات بما يتوافق مع 

ونظم القانون تميك العقارات كما لهو وارد في المادة السابع  من 
ال يجوز أن تكون ليجمعي  عيى  " 1989لسن   21المرسوم بقانون 
ي  حقوق أخرى عيى عقارات إال بالقدر الضروري أحقوق ميكي  أو 

عيى اذن خاص  صللتحقيق الغرض الذي انشئت من أجيه مالم تح
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داري  المختص . وال يسري لهذا الحكم عيى بذلك من الجه  اإل
  االجتماعي  والجمعيات الجمعيات التي تعمل في ميدان الرعاي

 ". الثقافي 
 

خر بعقود تنظيم عالقاتها المالي  مع اآل لهيي األكما يجوز ليمنظمات 
ي . اإلسالمشئون دارة التوثيق التابع  لوزارة العدل والإقانوني  توثق في 

 لهيي األومن أبرز لهذه العقود عقود الشراك  التي تبرم بين المنظمات 
 والجهات الحكومي . 

 
عانات الحكومي  من خالل اإل 1989لسن   21وقد نظم قانون 

ن أداري  المختص  اص( حيث قرر القانون ان ليجه  اإل)صندوق خ
اص تنشئ  لى الجمعيات عن طريق صندوق خإعانات مالي  إ تقدم 

لهذا الغرض وتدرج في ميزاني  لهذا الصندوق االعتمادات التي تقررلها 
داري  إعانات تتيقالها الجه  اإلو أو لهبات أي  تبرعات أالدول  و 

 .الوزير المختص  لهذا الغرض وقبيها
 

 1989لسن   21من المرسوم بقانون رقم  88ونصت المادة رقم 
تماعي  والثقافي  والهيئات ندي  االجواأل بإصدار قانون الجمعيات

الخاص  العامي  في ميدان الشباب والرياض  والمؤسسات الخاص . 
داري  المختص  عن طريق صندوق خاص تنشئه لهذا "ليجه  اإل

 الغرض أن تقدم إعانات مالي  ليجمعيات والمؤسسات الخاص ."
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وتدرج في ميزاني  لهذا الصندوق االعتمادات التي تقررلها الدول  في 
داري  إعانات تتيقالها الجه  اإلو أو لهبات أذا الشأن وأي  تبرعات له

المختص  لهذا الغرض وقبيها الوزير المختص. ويصدر الوزير 
وقد أصدرت سعادة وزيرة التنمي   ،المختص قرارا  بتنظيم لهذا الصندوق 

 ،2005لسن   46ينظم لهذا الصندوق ولهو قرار رقم  االجتماعي  قرارا  
دارة لهذا الصندوق يتكون من ممثيين من إجيس حيث تم تحديد م
لي  عمل آومن وزارة التنمي  االجتماعي  ويحدد القرار  ،القطاع الخاص

 الصندوق ومهامه.
 

المرخصة لدى وزارة التنمية  لهليةاألمصادر تمويل المنظمات  -3
 :االجتماعية

 

حق  لهيي األن التشريع في مميك  البحرين منح المنظمات أحيث 
يجاد مصادر تمويل متنوع االستثمار و التميك و  فقد تمكنت  ا 
، ولتعرف ن تنويع مصادر دخيها بطرق مختيف م لهيي األالمنظمات 

وقدرتها عيى التمويل الذاتي  لهيي األعيى مدى قوة لهذه المنظمات 
 2012لعام  لهيي األقمنا بتحييل عين  من التقارير المالي  ليمنظمات 

تقارير المالي  المستيم  من من ال %33حيث بيغ حجم العين  
مات موال المنظأليتعرف عيى حجم الفائض من  لهيي األالمنظمات 

 :والجدول التالي يبين لهيي األ
 (1جدول رقم )

 لهليةاألمصادر تمويل المنظمات 
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تعتمد بشكل رئيسي  لهيي األالمنظمات  أن لنا ( بين  1الجدول رقم )

ا ولهذا يخالف ما رسمه بالمشروع من عيى جمع التبرعات كمصدر تمويل له
ع ذلك (، وقد يرجعضاءاألاالعتماد عيى تبرعات المتطوعين في الجمعي  )

لتحول وضع الجمعيات في البحرين من جمعيات كبيره إلى جمعيات 
 ا  عضو  70الجمعيات العمومي  إلى  أعضاءصغيره حيث بيغ متوسط أعداد 

 .غير ثابت ا  فقط. ويعتبر االعتماد عيى التبرعات مورد

 

 :األلهليالواقع المالي للقطاع  -4

  
دات العائدة من عيى التبرعات واإليرا لهيي األإن اعتماد المنظمات 

، إال أن ما دى قدرة الجمعي  عيى االستمراري عيى م ا  يسبب قيق األنشط 
عيى االستمراري  لهو االعتماد عيى الفائض  لهيي األيساعد المنظمات 
من التقارير  %33وبعد تحييل التقارير المالي  لةة  لهيي األالمتراكم ليمنظمات 

 :نخرج بالجدول التالي 2012سن  ل لهيي األالمالي  المستيم  من المنظمات 

 النسبة نوع اإليراد
 % 3 العائد من االستثمارات العقاري 

 % 1 المنح المالي 
 % 5 عوائد المشاريع التجاري 

 %85 األنشط التبرعات و 
 %3 عضاءاألاشتراكات 

 %3 أخرى 
 % 100 المجموع
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 (2جدول رقم )

 لهليةاألالفائض المتراكم للمنظمات 
 

 النسبة التصنيف
 % 6 يتجاوز مييون دينار بحريني 

يساوي أو يتجاوز مائ  ألف دينار بحريني 
 ويقل عن مييون دينار بحريني

24 % 

ن  ألف دينار يساوي أو يتجاوز خمسي
 نار بحرينيبحريني ويقل عن مائ  ألف دي

14 % 

ز دينار بحريني واحد ويقل يساوي أو يتجاو 
 ن ألف دينار بحرينيعن خمسي

53 % 

 % 3 يقل عن دينار بحريني واحد
 % 100 المجموع

 
يتركز فائضها  لهيي األنستنتج من التحييل أعاله بأن غالبي  المنظمات 

واحد وال  المتراكم في المجموع  الرابع  والتي تتراوح من دينار بحريني
تتجاوز مبيغ الخمسين ألف دينار بحريني. ولينظر في مدى قدرة المنظمات 

عيى  لهيي األعيى االستمرار تم عمل تحييل لقدرة المنظمات  لهيي األ
االستمرار من خالل االعتماد عيى الفائض المتراكم كما لهو موضح في 

 الجدول أدناه.  
 

 (3رقم ) جدول
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 على االستمرار  يةلهلاألتحليل قدرة المنظمات 

 من خالل االعتماد على الفائض المتراكم
 
 النسبة القدرة على االستمرار لفترة

 % 25 أكثر من خمس سنوات
 % 23 سنوات 5سنتين إلى 

 % 22 أكثر من سن  وأقل من سنتين
 % 30 سن  واحدة أو أقل

 % 100 المجموع
 

المنظمات من  %48ثبت لنا أن  3و 2 الجدولينمن خالل دراس  
قادره عيى االستمرار اعتمادا  عيى الفائض لمدة تتجاوز السنتين  لهيي األ

فيما يدل   ،األلهييوتعتبر لهذه النسب  كبيره مقارن  بإجمالي عدد المنظمات 
تعتمد عيى  لهيي األويمكننا القول أن المنظمات  ،عيى قوة مصادر التبرعات

ها لضمان استمرار التبرعات كمصدر تمويل وتعتمد عيى الفائض من
حيث نجد تبرعات من  لهيي األالجمعي  وتنوع مصادر التبرعات ليمنظمات 
لى باقي الجهات الحكومي  ، إقبل وزارة التنمي  االجتماعي  باإلضاف  

 .األفرادوتبرعات القطاع الخاص ومن قبل 
 وزارة التنمية االجتماعية:من قبل  لهليةاألالدعم المادي للمنظمات  -5

 
 من قبل الوزارة في عدة أنواع:  لهيي األدعم المالي ليمنظمات يتمثل ال
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 دعم نقدي مباشر. -1

 .دعم عيني -2

 تقديم خدمات مجاني . -3

 
 وفيما ييي تفصيل لكل نوع.

 
 الدعم النقدي المباشر  -1

 
 يتمثل من خالل برنامجين رئيسين: 

 
 :برنامج المنح المالية للمشروعات التنموية -أ

 

عي  منهجي  جديدة في تقديم وضعت وزارة التنمي  االجتما
المنح المالي  تعتمد في األساس عيى تقديم الدعم المالي 

تنفيذلها لو تخطط أليمشروعات التنموي  التي تنفذلها 
وفق منافس  تعين لجميع الجمعيات، وبهذا  لهيي األالمنظمات 

عانات ومساعدات إ تحولت سياس  تقديم المنح من مجرد 
لى المشروعات إم مالي لى دعإمالي  لتيك المنظمات 
لى الرصيد إضاف  فعيي  وميموس  إالتنموي  التي تقدم 

 األلهييسست الوزارة صندق العمل أالتنموي الى المجتمع وقد 
برنامج المنح، انطالقا  ،واالجتماعي إلدارة برامج عديدة منها

من مبدا الشراك  االجتماعي  اذ يعتمد عيى مخاطب  الطرف 
تماعي  ولهو القطاع الخاص لتمويل الثالث ليشراك  االج

. ويضم الصندوق في لهيي األمشاريع التنمي  ليمنظمات ال
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غرف  تجارة و وزارة التنمي  االجتماعي ،  من عضويته ممثيين
من ثالث  و ي ، اإلسالموزارة الشؤون و لبحرين، وصناع  ا
الشركات  من أعضاءثالث  و ، البنوك الوطني أعضاء 

ادارة الصندوق وضع السياس   مجيسلوكل أالوطني . قد 
العام  له ومتابع  تنفيذ برنامج المنح  المالي  وقد عمل 

الشراك   لمبدأ   وفقا  الصندوق خالل الفترة الماضي
الدعم السنوي الذي تقرره الدول   إلى، باإلضاف  االجتماعي 

يعتمد عيى و  ،والذي يقدر بحوالي مائ  الف دينار بحريني
ليشراك  االجتماعي  ولهو القطاع  مخاطب  الطرف الثالث

عانات لتمويل ا  الخاص وما يقدمه من تبرعات ولهبات و 
ن إ. وبناء عييه فلهيي األالمشاريع التنموي  ليمنظمات 

لحصول عيى المنح  المالي  يجب المنظم  التي ترغب في ا
حد المشروعات التنموي  التي وفقا  أل ن تصيغ طيبهاأ عييها

ياجات تنموي بما يتفق مع احت و تخطط لمشروعأتديرلها 
 .المجتمع المدني التي تخدمه

  
حيث تم توزيع منح  2006بدأ برنامج المنح المالي  في العام 

المنح دينار بحريني ويتم توزيع  110,000بإجمالي مبيغ 
تم وصل إجمالي المبيغ السنوي الذي  حيث ،شكل سنوي ب

م دينار بحريني في عا 304,000صرفه في المنح إلى 
2012. 

 
  :جائزة سمو الشيخ خالد -ب
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تم استحداث جائزة الشيخ خالد بن حمد ال خييف  
 أداءليمشروعات التنموي  المستدام  لتشجيع وتطوير 

طالق الجائزة إالوطني  في المميك . لقد تم  لهيي األالمنظمات 
ويتوقع لهذا البرنامج انطالق   2011في حفل توزيع عام 

 .لهيي األالمنظمات  ءأداخرى في دعم وتعزيز أ
 

 :عقود الشراكة -ج
 

لتشمل  لهيي األامتدت برامج الدعم الفني والمادي ليمنظمات 
المجتمعي  مع بعض المنظمات  الشراكاتالعمل بمنهج 

ولهذا المنهج بات النموذج السائد في العديد من  لهيي األ
دوار بين القطاع الحكومي ، حيث يعكس تكامل األالدول

. اك  المجتمعي  بين وزارة التنمي . وتتم الشر األلهييوالخاص و 
ن الدعم المالي المقدم لهذه ألى إومن الجدير باإلشارة كذلك 

يصب في مختيف مجاالت التنمي   لهيي األالمنظمات 
االجتماعي  من تمكين ليفئات المختيف  وتدريب وتألهيل 

 وتوعي  وتثقيف وحماي  ورعاي  حقوق.
 

بالمركز مهم  متابع   لهيي األويتولى فريق دعم المنظمات 
، موي  الحاصي  عيى المنح  المالي تنفيذ المشروعات التن

صدار سنوي إفي  لهيي األنجازات المنظمات إويقوم بتوثيق 
ألهم لهداف المشروع التنموي الحاصل عيى المنح  و أ يتضمن 

صدر أنجازات ومدى االستفادة من المشروع التنموي. وقد اإل
 ،صدارات حول متابع  المنحإربع  أالمركز حتى تاريخه 
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وثيق لتبادل الخبرات وت لهيي األتعتبر وثيق  مهم  ليمنظمات و 
لجميع  ال  شام خير توثيقا  التجارب الرائدة. ويعتبر اإلصدار األ

المشروعات التنموي  التي حصيت عيى منح  مالي  ليفترة من 
 .2010لى إ 2007

 
اصات منظم  وفق اختص لهيي األاجتماعي  مع المنظمات 

والهدافها ومع القطاع الخاص والمؤسسات الدولي  ذات الخبرة 
 وتتضمن المجاالت التالي . 

 
تدريبي  ليفئات البرامج والمشاريع الرعائي  والتألهييي  وال

والمتسولين  األطفالعاق  والمسنين و الخاص  من ذوي اإل
 وغيرلهم.

 

في ذلك  البرامج المختص  بتنمي  المجتمع بمختيف فئاته بما
 المنتج . األسربرامج 

 دارة المراكز التنموي  والرعائي  والتألهييي .إ
 والتوجيه والتوعي  المجتمعي . اإلرشادو  األسربرامج 

س  الوزارة في الشراك  التي تتوافق مع سيا األنشط 
 .المجتمعي 

 

 :مج مستويين من الشراك  المجتمعي ويتضمن البرا
 
 :الشراكة الكاملة .1
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وقيع عقد وفترة زمني  محددة قابي  ليتجديد مع وتتضمن ت
حد أو مشروع تنموي حيوي في أالجمعي  إلدارة مركز 

المجاالت السابق  وتوفر من خالله جميع الخدمات المسجي  
والمقرة وفق اليوائح التنظيمي  الخاص  بالمشروع وتيزم الوزارة 

تكاليف تشغيل الخدمات الفني  في لهذه الشراك  بسداد 
لى تقديم دعم إداري  والمالي  لهذا المشروع باإلضاف  واإل

دارة المشروع إلها عيى  خر ليجمعي  كتشجيعآمالي 
ع  والرقاب  المالي  والمتاب اإلشرافوتقوم الوزارة ب .بالشراك 

ون المشروع بشكل دوري ليتأكد من والفني  واإلداري  عيى شؤ 
 .لهداف المشروعأ دارة وتحقيق سن اإلح

 
 :الجزئيةالشراكة  .2

 
 لهيي األليمنظم   ا  مقطوع ماليا   تتضمن لهذه الشراك  دعما  

و مراكز تنموي  تخدم أالتي تدير تحت مظيتها مشروعات 
فئات المجتمع المختيف  وبخاص  المنظمات التي تدير 

 .والمسنين مشروعات لذوي االحتياجات الخاص 
 :الدعم العيني -2

 
يث أن وزارة التنمي  يتمثل الدعم العيني في توفير عقارات، ح

 لهيي األاالجتماعي  تهتم بتقديم كاف  التسهيالت الالزم  ليمنظمات 
نجاز عميها بالشكل والفعالي  المطيوب  وتحاول إالتي تمكنها من 

من أجل ذلك أن تزيل كاف  العقبات التي تمنعها من ذلك. ولذلك 
الوزارة  الهتمت الوزارة بتقديم الدعم اليوجستي لهذه المنظمات وتقدم
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مكاني  لالنتفاع بالعقارات بمختيف الطرق إ لهيي األليمنظمات 
جر رمزي .والجدول التالي أتتمثل في الهبات وعقود االنتفاع ب

 يبين بيانات الدعم المقدم  لهذه المنظمات:
 

 (4جدول رقم )
 لهليةاألأنواع العقارات المتاحة الستخدام المنظمات 

 
ة المئوية ألنواع النسب عدد العقار نوع العقار 

 عدد العقارات
عدد المنظمات 

 المنتفعة 
 13 % 11.3 13 مباني
 54 % 46.59 54 اراضي
 28 % 40.87 47 شقق

مجمع الجمعيات 
 الشبابية 

1 0.87 % 14 

 99 % 100 115 المجموع 
 :تقديم خدمات -3

 
تقدم وزارة التنمي  بعض الخدمات اليوجستي  التى توفر عيى 

وأبرزلها توفير مكان  ،أنشطتها تسهيل لهيي ألاالمنظمات 
 لهيي األليمتدربين. يتوفر بمبنى المركز الوطني لدعم المنظمات 

، تتسع ورش ودورات تدريبي  ولقاءات عمل قاعتان متهيئتان لعقد
ثاث ولهي مجهزة بكاف  األ ربعين متدربا  أولى لحوالي القاع  األ

جهزة أوالكراسي و  الطاوالت :مثل ،الالزم  ليتدريب األجهزةو 
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جهزة صوتي  وجهاز تيفاز. أما القاع  الثاني  أالعرض المرئي  و 
فيمكن استخدامها كقاع  اجتماعات وفعاليات، وقاع  تدريب 

جهزة العرض أكذلك ولهي تتسع لحوالي مائ  شخص ويتوفر بها 
فضال عن طاوالت  ،الصوتي  والطاوالت وكراسي ضياف  األجهزةو 
شخاص( وقد ألعدد خمس  ليفرق الصغيرة )راسي لالجتماعات وك

حيث  لهيي األتم توظيف لهذه القاعات من قبل المنظمات 
استخدمت القاعتان في مختيف المجاالت التدريب  وورش العمل 

 ولقاءات رسمي  وغيرلها.
 
 فرص التمويل المتاحة من قبل القطاع الحكومي -6

 

جوع إلى وبالر  ،عيى دعم من عدة وزارات لهيي األتحصل المنظمات 
وزارات ترصد  7الحساب الختامي لمميك  البحرين تبين لنا أن لهناك 

  مبالغ محددة في موازنتها، حيث بيغ إجمالي الدعم المرصود في سن
 3.67 م مبيغ2013مييون دينار بحريني وفي سنه  3.46مبيغ  2012

عيى دعم من  لهيي األمييون دينار بحريني. كما تحصل المنظمات 
ت الحكومي  والهيئات مثل تمكين وفق برامج خاص  بعض القطاعا

 والتي سوف تعرض الحقا  في المؤتمر.
 

عيى دعم من وزارة العمل من خالل  لهيي األكما تحصل المنظمات 
ألول عامين وفق  لهيي األدفع نسبه من رواتب موظفين المنظمات 

 القوانين واألنظم  المعمول بها في لهذا المجال.
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بتوفير العقارات مثل األراضي والمباني ، كما  كما تحصل عيى دعم
من بعض الرسوم الحكومي  مثل رسوم  لهيي األعفاء المنظمات إ يتم 

الجمارك عيى جيب بعض المواد وذلك ليجمعيات الخيري ، ورسوم 
العمال  لعمال وموظفي الجمعيات األجانب ولهي الرسوم التي تفرضها 

ن إلى أشارة ، وتجدر اإلرباب العملألهيئ  تنظيم سوق العمل عيى 
العديد من الوزارات تبرم عقود انتفاع مع المنظمات لالستفادة من 

بعض المشاريع مقابل دعم مادي لهذه لو تنفيذلها أبعض مبانيها 
 المنظم .

 
 :األفرادفرص التمويل المتاحة من قبل القطاع الخاص و  -7

 

بدعم أنشط  لمبدأ المسؤولي  االجتماعي  يقوم القطاع الخاص  استنادا  
وال يوجد نظام أو آلي  موحدة إلزامي  لهذا  ،لهيي األوبرامج المنظمات 

 ا  و مصنعأ ا  نما يرجع لقرار المؤسس  سواء كانت شرك  أم مصرفإالدعم 
لتحديد المنظم   عييهولكل مؤسس  نظامها الداخيي الذي يستند 

 .المستحق  لهذا الدعم والنشاط المدعوم وحجم الدعم المقدم لها
ونجد تفاوت في سياس  كل مؤسس  فبعض المؤسسات تميل لدعم 

لى دعم البرامج الصغيرة إالمشاريع المستدام  الكبيرة والبعض يميل 
وفي  ،وذلك لتتمكن المؤسس  من دعم أكبر عدد ممكن من المستفيدين

ن غالبي  لهذه المؤسسات تضع المعيار الرئيسي لهو الجانب أتقديري 
لهذا الدعم ليمؤسس  من الناحي  مدى فاعيي  الترويجي ليمؤسس  و 

 عالمي  والتسويقي .اإل
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ن لهذه المؤسسات ال تركز عيى متابع  تنفيذ المشاريع المدعوم  أونجد 
 .مسؤولي  تجاه تنفيذ لهذه المشاريعومدى فاعييتها وال تيتزم بأي 

 
ة، وال العبادات مثل الزكاما يرتكز عيى تسييم أم فغالبا   األفرادأما دعم 
في لهذه الحال   لهيي األوتكون المنظم   ،، الكفارات وغيرلهاصدقات

موال لمستحق ويقوم بالتعامل مع لهذه األمجرد وسيط بين المتبرع وا
سواء زمن  ،وفق التشريع الديني الذي ينظم طريق  التسييم ليمنتفع

موال تكون ه، أما استفادة المنظم  من لهذه األآليت وأقدره  وأالتسييم 
ين مثل العاميين عييها في محدودة حددلها الشرع بمصطيح مع بنسب 
، ومتولي الوقف في حال  الوقف ولهذه النسب  ال تستند لقانون الزكاة

 الديني . ى الجمعيات انما تترك ليفتاو 
 
 

*  *  * 
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 :التوصيات
  

مع سياس  مالي  لها فال تقتصر عيى ج لهيي األأن ترسم المنظم   .1
نفاق لهذ  .ه التبرعاتالتبرعات وا 

 

من خبرات متخصص  في إدارة أموال الجمعي  بحيث تنفق  االستفادة .2
 .لهذه األموال لمشاريع وبرامج أكثر فاعيي  بأقل كيف  ممكن 

 

 .أن توجد لها موارد ثابت  فتمول ذاتها بذاتها لتؤمن استمراريتها .3

 

 األنشط والتركيز عيى  لهيي األضرورة ترشيد استهالك المنظمات  .4
 ام .المستد

 

عيى الشفافي  واإلفصاح عن طريق  إنفاقها لكسب ثق   االعتماد .5
المتبرع حيث أنه نتيج  زيادة الجمعيات زادت المنافس  عيى طيب 
التبرعات وتعددت الطيبات ليمتبرعين مما تتيح فرص  ليمفاضي  

 .ليمتبرع

 
 

*  *  * 
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لهلية داء المنظمات األأتقييم 

 في التنمية
 
 
 

 إعداد
 الحي ـؤاد الصـف الدكتور
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 السياسي ستاذ علم االجتماع أ

 .بجامعة صنعاء

  له العديد من المقاالت والدراسات
في علم االجماع السياسي منها: 
مفهوم التربية المدنية في المنهج 

كتاب )لماذا ه الدراسي اليمني
ية انتقل اآلخرون إلى الديمقراط

وتأخر العرب(ه الذي قام بتأليفه 
 مجموعة من الباحثين العرب

 المشاركة مه معوقات2010
 كما اليمنية للمرأة السياسية
 المحلية االنتخابات عكستها
 م.2006
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 في التنمية لهليةاألالمنظمات  أداءتقييم 
 

 دمة:مق
 

باعتبارلها القطاع  لهيي األتزايد االلهتمام بالمنظمات  ا  منذ عشرين عام
وقد تنوع نشاطها  ،من مؤسسات المجتمع المدني ا  وحضور  كبر عددا  األ

ليتمويل وحركي  المجتمع باتجاه  لتعدد مجاالت التنمي  ووفقا   وتعدد وفقا  
يد وطبيع  نشط  ومجاالت حديث  تعكس طبيع  النشاط االقتصادي الجأ

. ددي  واتساع فضاء الحريات العام طار التعإفي  يضا  أالنشاط السياسي 
لى بدايات القرن العشرين إجع ير  لهيي األن بدايات ظهور المنظمات أومع 

فاعيي   األكثرن الصورة إوتزايد حضورلها مع الخمسينات في مين  عدن ف
شاطها كان عقب والنقال  النوعي  في عدد الجمعيات والمنظمات وتعدد ن

النشاط الجمعوي ولهو عام الوحدة وما رافقه من قبول رسمي ب 90العام 
 .والنقابي والحزبي

 
ة نقدي  اءو قر أومن لهنا فمرور كل لهذه السنوات يستدعي نظرة تقيمي  

وتطور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والكشف  األلهييلمسار العمل 
لهنا تقدم دراستنا نظرة تقييمي  لواقع ومن  وسيبا   يجابا  إعن مظالهر حضورلها 

لهذا النشاط وكتبت عنه  ا  وقد كنت متابع ،والمدني خاص  األلهييالنشاط 
مر يجعل من لهذه الدراس  ت سنوي  األوتقييما أبحاثبأول في دراسات و  وال  أ
المنظمات والجمعيات ولهو تقييم موضوعي  أداءضاف  في مجال تقيم إ

 .ترحات والتوصيات الالزم  لتطويرهالمق يعكس واقع لهذا النشاط ويضع
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ن قطاع المنظمات والجمعيات رغم حداث  النشاط ليغالبي  إوليعيم ف
ن يجد نماذج فاعي  في مختيف المجاالت ولهي أن الباحث يستطيع إمنها ف

سيفنا القول في نشاطها وتتوزع عيى مختيف المدن أمتنوع  كما 
ن كانت النسب  األوالمحافظات و  نصيب المدن الكبيرة مثل صنعاء  كبر منا 
ظهرت لهذا العدد نخب  من الرجال والنساء تعبر عن نفسها أو  ،وتعز وعدن

كبر لمنظماتهم أبحضور  ن كناشطين في قطاع المجتمع المدني ويطالبو 
 .خرى أة ومع المنظمات الدول  تارة وفق تنسيق وشراك  مع الحكوم  تار 

 
 :لهليةاأللجمعيات والمنظمات مائي لنمقاربة منهجية في المنظور األ 

 
منذ تسعينات القرن الماضى تزايد االلهتمام  الدولي مع المتغيرات 

. التنمي فى  دول كشريك لي  NGOsالدولى بالمنظمات غير الحكوميه
لذلك. لذلك  ن تجدد من عالقاتها مع شعوبها وفقا  أصبح عيى الحكومات أو 

فردلها قادرة عييها. فالتحول بم  لم تعد الدول ةكبير  جهودا   مريتطيب األ
باعتماد اقتصاد  االقتصاديوالتحول   السياسي  الديموقراطى باعتماد التعددي

 ال  إ. المحيي و  االقييمي و  الدولي ليمتغيرات  وفقا   صبحا واقعا  أالسوق، كاللهما 
. فاعتماد  ن يغيب عن المجاالت االجتماعيأ يالينبغ الدول ن دور أ

 وأ)ي الغرب يالراسمال االقتصادياستنساخ النظام  ييعن اقتصاد السوق ال
 التنمي .  لهنا تشير تقارير التنمي ظروفها فى التطور و  دول ( فيكل يمريكاأل

)يجب عيى  نهألى إ يءاالنما ةمم المتحدعن مكتب األ ةالصادر  البشري 
  وتمكن الناس من المشارك ةاالدار  ين تجدد طرائقها فأالحكومات الوطنيه 

ن تتخيى أ ييعن ليات السوق الآن اعتماد أ، و التنمي  يالحكم وف يف  بيالشع
 يالت  سيويالمجتمع(. وتؤكد تجارب الدول اآلعن مسؤليتها تجاه  الدول 

ليات السوق )اليابان، كوريا، آاالقتصاد وفق  يف كبيرا   حققت تطورا  
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ارتبط بدور  ا  كبير  اقتصاديا   نها حققت نموا  إلهونج كونج(  ،، ماليزياةسنغافور 
  التحتي  الالزم  لهتمت بتنمي  وتطوير البنيأ  يليدول  الت يساسأفاعل و 

الضمان  لهمهاأ  ةمتعدد  وبتقديم خدمات اجتماعي ،يلينمو االقتصاد
ليقوى  يليفقراء والعاطيين، وبتطوير التعييم والتدريب النوع ياالجتماع
  .(1)يوالنمو االقتصاد، وتوفير مناخ مستقر ومساعد عيى االستثمار  العامي
 

س أر  يساسي ولهو االستثمار فأن تنهض التنمي  بنرتكز أولهنا البد و 
 اإلسهامونقصد به تشجيع الناس ودعمهم عيى  يالمال االجتماع

من خالل استثمار عالقات التعاون والتضامن  االجتماعي االقتصادي
  حفزات القيميوفق الم يوالجمع يالفرد داء. اى تطوير فاعيي  األةوالمساند
ن أالحديث. و  يمجموعها فيسف  المجتمع المدن يتشكل ف يالت  االيجابي

المدني بكل تنظيماته  تعتمد عيى مشارك  المجتمع التنمي استدام  
 ن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام الأ. الجدير بالذكر ؤسساتهوم

سهاماتها ا  ا و ة وال تستطيع ذلك ة بل يتعاظم دورله الدول ن تحل محل أيمكن 
 فى مجال التنمي  البشري  ومكافح  الفقر في وجود دول  النظام والقانون.    

 
تجديد مهامها ووظائفها  الدول ن الواقع العربي في التنمي  يتطيب من إ

مع منظمات   وتطويرلها وواحدة من مظالهر التجديد اعتماد  منهج الشراك
اصبحت بمفردلها غير  ول الدالمجتمع المدني والقطاع الخاص. ذلك ان 

الذي يوجب  مر. األزمات االقتصادي واأل جه  التحدياتعيى موا ةقادر 
كعامل ليتغيير  يالشراك  المجتمعي  والبد من االعتراف بدور المجتمع المدن

ن تعتمد أال  الدول نه عيى أ بالذكر . الجديرالتنمي في   لي  فاعيآوك
ن تعمل أالمجتمع المدني، بل فقط مع مالهو قائم من منظمات  الشراك 

  وساط الفقراء لتمكنهم من المشاركأفي   لهييأ عيى خيق وبناء منظمات 
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من  ألهيي طر تضامني  أنحو تعبئ  جهودلهم ومواردلهم. والعمل وفق   الفاعي
 .(2)األفضللى إجل تنمي  مجتمعهم وتحسين واقعهم وتغيره أ

 
في السنوات  خطاء الدراسات التنمويةأن من أالجدير بالذكر 

صبح أ. لهنا ةاعتمادلها كلية على علم االقتصاد وبمجاالته الضيق ةالسابق
وليس بالناسه وباالقتصاد وليس بالمجتمعه  ةبالثرو  علم االقتصاد معنيا  

مام الناس وعدالة ألى اقصى حد وليس بتوسيع الفرص إوبزيادة الدخل 
ظيف الثروات وليس تو  ةه وبتوظيف الدول ثرواتها كغايةتوزيع الثرو 

 يالناتج االجمال يف  الكمي ةن معيار الزيادأومعنى ذلك  لصالح الناس.
تنمي  مستدام   ي، بل الغاي  له الغاي لم يعد لهو األفراددخول  يف وأ يالقوم

لهميتها. ولن أ  يتحسن من مستويات المعيش  لكل مواطن يشارك فيها ويع
 ةمستنير  ةواسع ةوثقاف بتعليم متطور  اإلنسانيتمتع ن أيتحقق ذلك دون 

 يحقق له االستقرار اجتماعيا    يوظمان اجتماع ةجيد ةوصح
 .   (3)وسيكولوجيا  

 
لةه القةدرة عيةى عميية  التوفيةق جديد  يءنموذج انما المطيوب لهنا بناء
. يوالسياسةةة االجتمةةةاعيوبةةةين االسةةةتقرار -السةةةوق  -بةةةين ديناميةةةات الراسةةةماليه

وليسـت  ةومسـتدام ةشـامل ةعمليـتبارلها: لى التنمي  باعإلهذا النموذج ينظر 
فـــــراد المجتمـــــع أيشـــــارم فيهـــــا كـــــل  ةمجتمعيـــــ ةه عمليـــــةمؤقتـــــ ةعمليـــــ
ــــ/اناثا  )ذكورا   ــــ ةومقصــــود ةموجهــــ ة(هعملي  ةومخطــــط لهــــا وليســــت عملي

المجــــــاالت  ه تحقــــــق التــــــوازن بــــــين الريف/الحضــــــر وبــــــينةعشــــــوائي
 وبـــــــين الحاضر/المســـــــتقبل وبـــــــين احتياجـــــــات ة/االجتماعيةاالقتصـــــــادي

 يمــام النــاس فــأتوســع الخيــارات  ةعتبارلهــا عمليــذه وبةالناس/ســالمة البيئــ
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واحتـرام  ةلهمهـا اتسـاع فضـاء الحريـات العامـأمختلف مجاالت الحياة ومن 
  .(4).اإلنسانحقوق 
 
 لهذا السياق يكون مفهوم التنم  وفق نموذجها الجديد مالئم يف

اد السوق والتدخل اقتص ، يعتمد التوفيق بينليمتغيرات السياسي  واالقتصادي 
. ومعنى ذلك انه اذا لهيي األكبر ليمنظمات أ ا  ، ويتيح دور الحكومى المحدد

  ، فالبد من تعزيز الديموقراطيمن اليات السوق وتنظيم ممارساتهاكان البد 
عيى انتخاب  ةن يكون ليناس القدر أ، والبد  ليمساءل  وخضوع الحكوم

السياسات  يف البد لهم من التاثيرو  ،ووطنيا   حكامهم وممثييهم محييا  
 (.يوالمجتمع المدن بد من الالمركزي  )ال تؤثرعيى حياتهم يوالقرارات الت
المجتمعي   الشراك  لعميي  وعمييا   عيميا   يالمبرر الموضوع لهنا ظهر
 لهم المالمح أوأ . ويمكن عرض يمع مؤسسات المجتمع المدن خصوصا  

باالستفادة من مفهوم الطريق  يائنمالخصائص العام  لهذا النموذج اإل
 : ي( وذلك عيى النحو التال5) التنمي  يالثالث ف
 
 .وسياسيا   ودورفاعل اجتماعيا   اقتصاديا   دول دورمحدود لي .1
)اقتصاد السوق تنظمه  ليات السوق آفاعل ليقطاع الخاص وفق  دور .2

  المصيح يوتحم  وفق قوانين تمنع االحتكار وتنظم المنافس الدول 
 (.  مالعا

  االقتصادي  مسالهماته االجتماعي مجتمع مدنى مستقل تتزايد .3
 . الدول مع  الشراك ب

 . يوالحكم المحي  من خالل الالمركزي  اتساع الديموقراطي .4
 والمهمشه.   ةنصاف ليفئات الفقير التمكين واإل .5
 .التنمي مختيف برامج  يف ةدماج المرأ إ .6
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وشرط  ةالشامل ةيللتنم يساسالمركز األ يله البشرية التنمية .7
 .استدامتها

، حكم ، محارب  الفساد، استقالل القضاء الحكم الجيد )الشفافي .8
 القانون(.   

 
يتصف بشدة متغيراته وسرعتها وتزايد حجم  يكان الواقع الدول الم  

 بد من سرع  ثارلها عيى مختيف الدول والمجتمعات منها اليمن. فالآ
الذي يتطيب  مراالمكان. األ منها قدر ةلتيك المتغيرات واالستفاد  المواجه
 ،يالجمع /يعيى المستويين )الفرد  ات مؤسسيليات وميكانزمآخيق 
وانمائي    سياسي ضرورة يالمجتمع المدن لهنا يكون وجود (.يااللهي /يالرسم

 األفرادرغبة  يع المدنالمجتم أنشطة يف ةوتعكس الحيويفى آن واحد. 
السيطرة على حياتها وتحسينها  يالشعوب( وقدرتها ف أي) والجماعات

  لى المشاركإ  بالحاج ين الوعأتكمن دالالت ذلك ب وتغييرلها وتنميتها.
الحكومات  أداء، ارتبط بعدم الرضاء عيى دارة شؤون المجتمعإ يف  الشعبي

 ءطي  معقدة، بطالحكومه يتصف: بيروقرا أداء) وقدراتها المحدوده تنمويا
لصالح الحضر،  لهمال الريف والتحيزأ  ،تهاءجراءتها وتعقدلها، عدم كفاإ

عيى  نفاقهاإ، ضعف الفساد في مؤسساتها ضعف مصداقيتها، انتشار
يتطيب  ين التحول الديموقراطأ(. الجدير بالذكر  الخدمات االجتماعي

بين   العضوي  والشعبي . لهنا تبرزالعالق  بالضرورة تزايد المشارك  السياسي
خر وتطويره. لى تعزيز اآلإتميل كل منها حيث   والديموقراطي التنمي 

نها توسع من حجم أل، التنمي تشكل ضرورة الستدام    فالديموقراطي
  والديموقراطي التنمي . فاألفرادوتضمن ممارساتها لكل   الشعبي  المشارك

 يمكن فصامه.  ال ي عمييتان متالزمتان بينهما ترابط عضو 
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ي   اإلنسانالبشري  و بدالالتها   Developmentتعرف التنمي 
 يوله –فراد وليشعوبلأل -نها عميي  توسيع نطاق االختياراتأبالمستدام  
يوفر العدل والفرص  . مفهوما  االقتصاديلينمو  جديدا   مفهوما   يبذلك تعن
الرئيسي في  ن توسيع الخيارات باعتباره المحورأفراد المجتمع. ذلك ألجميع 

وسيي  وليس غاي   االقتصاديمن النمو نما يجعل إعميي  التنمي  البشري  
ن تكون أ. لهذا المفهوم بتركيزه عيى توسيع الخيارات يتضمن نهائيا   لهدفا   وأ
تشكل  يالناس في القرارات والسياسات الت ن يؤثرأحدى تيك الخيارات إ

حينما يكتسب  الإتتعزز  ي  الاإلنسانن الخيارات أذلك  يحياتهم. ويعن
ن أخر يمكن القول آهم الفرص الستخدامها. بمعنى الناس القدرات وتتاح ل

 يفي عصرنا. فه األساسي صبحت القضي  أمشارك  الشعوب في التنمي  
تشكل  يتعبر عن رغب  وحق المجتمع المشارك  في مجمل العمييات الت

ن يكون الناس لهم ألذلك تكون التنمي  منسوج  حول الناس ال  حياته. ووفقا  
 .(6)نمي الذين يدورون حول الت

 
 يلدى الدول  والمجتمع. وع جديدا   يعكس وعيا   فالشراك  في التنمي 

 ي، ووعنمائي لمستفيدين من المشاريع اإلا األفرادشراك إالدول  بضرورة 
باعتباره  يحشد وتعبئ  موارده وتفعيل العمل الجماع ألهمي المجتمع ب
كمفهوم ومنهج  تكمن دالل  الشراك  ليتنمي  المحيي . لهنا األفضلالطريق 

ليات آ باعتماد يوالجمع يتفعيل النشاط الفرد ألهمي ب جديدا   برازلها وعيا  إ يف
نفراد إومعنى ذلك عدم  حكومي ( غير /ألهيي )منظمات  مؤسسي  حديث 

 الدول  بعمييات التنمي .
 

في  محوريا   تيعب منظمات المجتمع المدني دورا   ..صفوة القول
عتمد عيى مسار عالقاتها بالدول  وبالشكل عمييات التنمي  ومشاركتها ت
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 الذي  نشاطها وتموييها وبالمسار الذاتيالقانوني الذي ينظم تأسيسها و 
واقع المجتمع المدني من خالل االستعداد لدى المنظمات  سيعك

داري  وتدريب العاميين ورؤيتهم لينشاط لقدرات اإلوالجمعيات من حيث ا
في برامج التنمي   برة ومنهجي  العملالتنموي ومدى امتالكهم معرف  وخ

  .المحيي 
 

 (:الدالالتو المفهوم ) لهليةاألالمنظمات 
 

 لهيي األمفهوم المنظمات  مع بداي  التسعينات من القرن الماضى برز
 عدد من الدول يف  لى الديموقراطيإ سياق التحول يكبر فأوانتشر بشكل 

 فعاال   دورا   يمع المدنالتحول وكان ليمجتمسار لهذا من   ثالث  موجضمن 
وقد تصاعد والجماعات  األفراددوره في تفعيل نشاط من  فى ذلك انطالقا  

  التحول في السياسات االقتصادي طارإفي   االلهتمام به وبأدواره المختيف
. االقتصاديعن مركزي  التخطيط  يباعتماد اقتصاد السوق والتخي  والتنموي

، ولهنا تعتبر مؤسسات المجتمع  الشعبي  تفعيل المشارك مراأل مما استيزم
 واقتصاديا   سياسيا    الشعبي  ليمشارك  المالئم  التنظيمي األطرالمدني 
عن  . وتعبر والجمعي  . تكثف نشاطها في تفعيل المبادرات الفرديواجتماعيا  

 والتغير التنمي في تحقيق   الفاعي  لى المشاركإ األفراديدفع  يحداث يوع
 مكونا   بكل تنوعها لهيي األصبحت المنظمات ألهذا السياق  ي. فياالجتماع

لهم أ ، عالوة عيى كونها  مالمستدا  الشامي التنمي من مكونات  ساسيا  أ
 .  والجماعات المهمش ةفي تمكين المرأ   ليات الفاعياآل

  
 الدوليةةةة   ثرت بةةةةالتحوالت السياسةةةةيأتةةةة يالتةةةة  والةةةةيمن مةةةةن الةةةةدول الناميةةةة

 الدولةةةة  وتجةةةةاوز ةعالن الوحةةةةدإبةةةة  المرتبطةةةة  محييةةةةلةةةةى المتغيةةةةرات الإضةةةةاف  إ
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اتسةةاع فضةةاء  ييجابياتةةه فةةإالةةيمن  يفةة يكةةان ليتحةةول الةةديموقراطو .  الشةةطري
 والحزبيةة . السياسةةي  بالتعدديةة  يوالقةةانون ي الدسةةتور  قةةرارواإل  الحريةةات العامةة

 عشةرات االحةزاب والمنظمةات والجمعيةات والصةحف. ترتب عيى ذلك ظهةور
  القضةةةايا السياسةةةةي ينشةةةط وفعةةةال فةةةة يمعةةةه مجتمةةةع مةةةةدن الةةةذي بةةةةرز مةةةراأل

عيةةةةةةةى المسةةةةةةةتويين العةةةةةةةام   والحقوقيةةةةةةة والثقافيةةةةةةة  واالقتصةةةةةةةادي  واالجتماعيةةةةةةة 
 . (7)والخاص
 

ومفهوم المجتمع  لهيي األلمفهوم المنظمات  نقدم تعريفا   وبشكل موجز
ن مفهوم المنظمات أالمدني ككيمات مفتاحي  لهذه الدراس . مع العيم 

ومع ذلك  وتعريفات. تتباين استخداماتها ودالالتها، له عدة معان   لهيي األ
خذ المنظمات أوت من القواسم المشتركه. من االتفاق عيى كثير لهناك قدر

القطاع   national societyيالتسميات التالي : المجتمع االلهي لهيي األ
القطاع   philanthropy sectorي القطاع الخير   third sectorالثالث
 tax من الضرائب يالقطاع المعف  independent sectorتقلالمس

exempted sector  المنظمات غيرالحكومي NGOS  المنظمات الخاص  
  sector يالقطاع االتحادassociational  private voluntary  التطوعي

organizations  لى الربحإالهادف  القطاع غيرnon -profit sector  
 جميعها  local development organization حييالم التنمي منظمات 

 ، تطوعي ارثيه،ر غي ، حكومي غير /ألهيي مؤسسات  تسميات تصف وجود
ديمقراطي  فى  والقطاع الخاص، يبين القطاع الحكوم ثالثا   تشكل قطاعا  

  .(8)المجتمع يتمارس مهام تحديثي  ف تشكيها،
 

تشكل القطاع  NGOS  الحكومي غير /لهيي األكانت المنظمات  ولما
 يفالمجتمع المدن .لهم مجاالته شيوعا  أ بل و  ،يمن المجتمع المدن كبراأل
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الغرف التجاري ،  حزاب، والنقابات،األ لى تيك المنظمات:إضاف  إيتضمن 
يمكن  لخ والإ .والمكونات الشعبي  لهيي األات ر وكل المباد الروابط الطالبي .

ن الجمعيات فهذا تسطيح ليمفهوم عدد م لى مجردإ ياختزال المجتمع المدن
 وتشويه لدالالته.   

 
ول معنى األ لى معنيين إ يشير فالمجتمع المدنى من حيث المفهوم

نه أى أ. الدول  والمجتمع معا   تميز يالمدني  الت  لى الطبيعإ يشير عام
 يالتعاقد طاردول  المؤسسات ذات اإل (دول لي يالمؤسس )البناء لىإ يشير

، ولهذا المعنى يعبر عن مجتمع يقوم مستقال   قانونيا   كيانا   فراداألنح الذي يم
  وتداول السيط اإلنسانوحقوق   السياسي  والتعددي  عيى الديموقراطي
لى مجمل إ يشيربالمفهوم الخاص  يوالمجتمع المدنوسيادة الشعب. 

 غير  الحكومي غير  والثقافي  والسياسي  واالجتماعي  المؤسسات االقتصادي
 social تشكل الوسائط االجتماعي يلى الربح التإ  غير الهادف  رثياإل

agents  يضمن المجتمع المدن(، وي بين الفرد )المواطن( والدول  )السيط 
  لهييأ   بذلك مهم  تنظيم الفاعيين االجتماعيين من خالل قنوات مؤسسي

ليات آ المجال العام وتخيق بينهم يف  من المشارك األفرادتعمل عيى تمكين 
 .(9)  تضامني
  

 أتنش يفه  والدينامي  مؤسسات المجتمع المدنى بالمرون وتتميز
لى إفراد المستند لأل  ساس العمل التطوعى والمبادرات الشعبيأعيى  وتتطور

لكنها تنمو وتتطور فى سياق نمط من   ،والمشترك  المصالح الخاص
 ى استقالليتها.مع الحفاظ عي (الدول ) يمع المجتمع السياس  العالق
  نتاج حياتهم الخاصإتجسدان قدرة المواطنين عيى   والدينامي  والمرون

تنظم  ين مؤسسات المجتمع المدنأى أ .الدول بمعزل عن تدخل  وتنظيمها
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 يالت  دوار البنائيوالمواطنين من خالل عدد من األ  العالقات بين السيط
 غير ه/األلهييت من المؤسسا  من خالل مجموع األفرادينشط فيها 

 )والمجتمع المدني بشكل عام( هاأللهيي. ويرتبط وجود المنظمات  الحكومي
  الالزم  تتضمن مجموع  القيم الثقافي يالت يبفيسف  المجتمع المدن عضويا  

، ةالمساند ،التطوع، التضامن)  قيم حداثي ي. ولهيلنشاط المجتمع المدن
 ..خرنوع، الرأي اآلالتعدد والت .، العطاء. ، التسامح، المشاركخراحترام اآل
 يتؤسس وتنم)  نمائيإ  ثقاف األفرادكساب إولهي فيسف  مهمتها  وغيرلها.

العنف والتسامح ونبذ  خرواحترام اآل ةوالمبادر   والفاعيي  فيهم ثقاف  المشارك
  .(واالعتراف بالتنوع والتعدد

 
 :ر الجمعيات والمنظمات في التنميةدو 
 

 لهيي األالدور االنمائي ليمنظمات  ألهمي  يولوجظهر المنظور السوسيأ
 يتجاه المتغيرات االقتصادي  الت ييجابإباعتباره استجاب  واعي  ورد فعل 

. وما رافق ذلك من يارتبطت باقتصاد السوق وسياسات التكيف الهيكي
 االجتماعيالمجال  يالدول  ف تستقصد تغييب دور يالسياسات الرسمي  الت

تكمن دالل  النشاط  تمع يتعاميون مع ليبرالي  متوحش . لهنافراد المجأتارك  
منذ  الدولي  فالمتغيرات . يوالجمع يالفرد يعن الوع التعبير يف يلهياأل

بالمنظمات غير  يااللهتمام الدول ظهرتأ يتسعينات القرن الماض
ن أصبح عيى الحكومات أ. و التنمي  يف دول كشريك لي  NGOs الحكومي

وليس  -نستطيع ننا الألذلك. ومع  مع شعوبها وفقا   تجدد من عالقاتها
سواق تعمل لصالح ن نجعل األأيجب  بل رفض اقتصاد السوق  –مطيوبا  

ليفقراء(.   سواق صديق)جعل األ الناس بشكل عام وليفقراء بشكل خاص
ولهنا بمفردلها قادرة عييها.  الدول لم تعد  ةكبير  جهودا   مرلذلك يتطيب األ
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في التنمي  كشريك معترف به من  لهيي األلمنظمات يكون دور وحضور ا
  الشراك ف  حددا  مو  وحتى يكون كالمنا دقيقا   .ومات والمنظمات المانح الحك

لكل من   واالنمائي  دوار الوظيفيتكامل األ تتضمن في معنالها ودالالتها
نشط  أضمن  طار عميي  تنسيق مخطط لهاإ يف يوالمجتمع المدن الدول 

حل ن تأيمكن  ن مؤسسات المجتمع المدني الأمع العيم   ،وبرامج محيي
بل يتعاظم دورلها  لى ذلك،إو وال ندعوال تستطيع ذلك  - الدول محل 

مجال التنمي  البشري  ومكافح  الفقر في وجود دول  النظام  يسهاماتها فا  و 
   .دوار بينهماوبتوزيع األ والقانون 
   
آن  يوانمائي  ف  سياسي ضرورة يالمجتمع المدن يكون وجود لهنا
 األفراد رغبة يالمجتمع المدن أنشطة يف ةوتعكس الحيويواحد. 

السيطرة على حياتها وتحسينها وتغييرلها  يوقدرتها ف والجماعات
  الشعبي  لى المشاركإ  بالحاج ين الوعأتكمن دالالت ذلك بو  وتنميتها.

ومات وقدراتها الحك أداءعيى  ، ارتبط بعدم الرضادارة شؤون المجتمعإ يف
جراءتها إ ءيتصف: بيروقراطي  معقدة، بط  الحكوم أداء) تنمويا   ةالمحدود

لصالح الحضر، ضعف  لهمال الريف والتحيزإ ، تهاءعقدلها، عدم كفاوت
عيى الخدمات  ، ضعف انفاقهاالفساد في مؤسساتها مصداقيتها، انتشار

 (.  االجتماعي
 
بداع إعميي   يله يي لهاألنشط  المنظمات أن التنمي  من خالل إ

في  وابتكار وسائل وطرق واساليب تستهدف تعدد وتنوع االختيارات والبدائل
م كتي  يعمل من خاللها الفقراء باعتبارله ي، كنتاجي اإل األنشط المشاريع و 

مجتمعهم  ، وكقوة فاعي  في عميي  تغييرجتماعي  ذات مصيح  مشترك ا
جديد ليناس  يت يتشكل وعتيك المنظما يوف وتحسين مستوى معيشتهم.
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وتفاعالتهم مع   يالمحي /يالوطن يمن خالل تفاعالتهم فى الوسط المجتمع
من نمائي  إن تعيم الناس ثقاف  أجب ي لهيي األ. فالمنظمات يالعالم الخارج

ن أ، و نفسهم وتحسين واقعهمأعيى تنمي   ن تحدد لهم كيف يعميون أشانها 
تشكل منافذ لهام   يد من الخدمات. فهنفسهم المزين يفعيوا ألأتمكنهم من 

 شباع حاجاتهم. إلتطيعاتهم في 
 

الدول  والمجتمع  يصبحت مقبول  فأقد  لهيي األكانت المنظمات  اولم  
اس في ن تشجيع المشارك  معناه االستجابه لالحتياجات المحسوس  لينإف

 يي لهاألعداد المنظمات أ  . ولعل تزايدقل حظا  المجتمعات المحيي  خاص  األ
فاعيي  في  كثرأ فراد المجتمع وتصميمهم بمشارك أ دليل عيى مطالب 

 يلهيالعمل األ ألهمي ن إفي حياتهم.  تؤثر يمجمل العمييات والسياسات الت
دارة إ ينه فعل مشارك  فأمن حيث  االقتصاديتكمن في الفعل السياسي 
ي تتموضع ف يربحي  فه منظمات غير ولكونها الشأن العام مع الدول .

( يدين /ي)ثقاف ي تتشكل مكوناته من موروث حضار  يسياق مجتمع طارإ
 ياعتنظيم جم األلهييوضمن قيم فكري  وثقافي  وفيسفي  حديث . فالعمل 

نروم التعبير عنه بل والتاكيد عييه  ماو  .يوسيوك يخالقأله ركن  يطوع
 لهيي األالمنظمات  اعتبار الحديث تفترض لهنا األلهيين فيسف  العمل ألهو 

 لى المبادرات الفردي /إجديد يستند  ي لمدخل تنمو  حد المحفزات المهم أ
ولهنا يكون ليتنمي   -المشارك  الشعبي  –واالعتماد عيى الذاتالجماعي  

رك  الشعبي  سفل يحقق المشاأالبشري  مدخيين لهما: مدخل من 
 .(10)، ومدخل من أعيى عبرالمؤسسات الحكومي لهيي األعبرالمنظمات 

 
 :في التنمية )حالة اليمن( لهليةاأل المنظمات أداءتقييم 
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 ال 90في اليمن عام  لهيي األوليعيم كان عدد الجمعيات والمنظمات 

جمعي   13,500 إلىووصل العد لهذا العام  ،جمعي  ومنظم  280يزيد عن 
ومنظم  ولهو تطور كمي كبير يتوزع نشاطها بين مجاالت شتى نوجزلها 

رة ولهي المجال الرعائي الخدمي، المجال التنموي كبيساسي  أمجاالت   بثالث
نشط  متعددة أ، المجال الحقوقي. وفي اطار كل مجال لهناك التغييري 

تعمل في  ما تزالن كان الغالبي  من الجمعيات والمنظمات ا  ومتنوع  و 
 ،والدور داءاأل  سهول ،المجال الرعائي والخدمي العتبارات كثيرة منها

لتدني  ولهو محدود بطبيع  الحال وفقا   ،مويلوسهول  الحصول عيى الت
وضعف خبرات العاميين في لهذه الجمعيات والمنظمات  ولهي سم  لغالبي  

نشأة ليمنظمات والجمعيات لحداث  التجري  وال نشطاء المجتمع المدني وفقا  
 .ارة لهذا النوع من النشاط المؤسسيدوألنهم لم يتيقوا تدريبات كافي  إل

 
 (11).البشرية التنميةه العامله في مجال لهلياألحجم المنظمات 

 
 عدد الجمعيات  نـــــوع النشـاط      

 1242  المحيي  التنمي جمعيات 
 250  ةاألسر وتنمي   المرأةجمعيات 

 75   العام  مجال الصح يف  جمعيات عامي
 51   في مجال البيئ  جمعيات عامي
 43   في رعاي  الفئات الخاص  جمعيات عامي
 102   في مجال الثقاف  جمعيات عامي

 170 جمعيات عامي  في مجال الطفل  
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 36 جمعيات عامي  في مجال محو االمي  لينساء
 35 والدفاع عن الحريات  اإلنسانجمعيات حقوق 

 9 لهيل وتعييم أجمعيات تدريب وت
 661 جمعيات واتحادات تعاونيه 

 6   فح  البطالجمعيات رعاي  العائدين من المهجر ومكا
 9 جمعيات اسكان 

 
وتنوع وتعدد  لهيي األومع االدراك لتزايد الحجم الكمى ليمنظمات 

ثير أليس لها تن غالبي  لهذه المنظمات أنه يمكن القول بأال إنشاطاتها 
مالمحه في  محدود تبرز ثيرأفي عميي  التنمي  البشري . فهناك ت واضح

قل في مجاالت أثير أولهناك ت التقييدي . األنشط مجال الرعاي  االجتماعي  و 
م وصح  األ ولي األ الصح  محواالمي / التدريب/ )التعييم/ البشري  التنمي 
 /يالحقوق يالعمل الدفاع االنجابي / والصح  ةاألسر تنظيم  والطفل/

ن ا  و  تنمي  الفئات المهمش ( تنمي  المجتمعات المحيي / التخفيف من الفقر/
أن تاثيرلها ال إ اإلنسانفي مجال حقوق  عالميا  إ  كان لها صوت مسموع

عادة تألهيل العاطيين عن العمل وفي ا  في مجال التخفيف من الفقر و  ضعف
مجال التدريب المرتبط بسوق العمل وفي مجال برامج التنمي  المحيي  

  .(12)خاص  في الريف حيث القاعدة السكاني  الكبيرة
 

في مجال العمل  األلهييمل الع ن تركيزأبشكل عام يمكن القول ب
 وأوالبطال  ومجاالت الفئات المهمش   الموجه نحو مكافح  الفقر المباشر

سهام إن أمع العيم  ما يزال ضعيفا  وبرامج التنمي  المحيي   ،قل حظا  األ
 اإلسهام ي يواز  كثر أوأفي مجال الرعاي  االجتماعي   لهيي األالمنظمات 
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الجدير  ى لنشاط غالبي  تيك المنظمات.ييدباعتباره المجال التق يالحكوم
معيات في مجال التنمي  البشري  ن ضعف فاعيي  المنظمات والجأبالذكر 

ن غالبيتها تعمل في المجال الرعائي والخدم  وفق مفهوم تقييدي لهذا أل
ن المطيوب أحسان والعمل الخيري مع من محددات اإل العمل انطالقا  

 األفرادن تقديم الخدمات وتحسين معيش  االنتقال الى عمل تنموي يجعل م
 .(13)لهذه المنظمات بالشراك  مع الدول تقوم به  مدنيا   فراد وواجبا  لأل حقا  

 
في  يفي اليمن تظهر تحول نوع لهيي األمع ذلك بدأت المنظمات و 
تعمل بها. ونقصد بذلك التحول من المهام  يوالمجاالت الت األنشط طبيع  

التنموي  ذات الطابع التغييرى  األنشط ى المهام و لإالتقييدي   األنشط و 
التخفيف من  لهم مجاالت التنمي  البشري  )التعييم، الصح ،أ خاص  في 

ولهنا بدأت تتسع  (وغيرلهابناء مشاريع مدرة ليدخل  ،، التدريب والتألهيلالفقر
التقييدي  القائم   األنشط  وتدريجيا   ءلتتجاوز ولو ببط األلهييجندة العمل أ
يعتبرون متيقيين  المستفيدين  أن ، حيثحسان والصدق مفالهيم البر واإل يىع

 يقدم لهم من خدمات.  سيبيين تجاه ما ،فقط  ليمساعدات
 

والمجاالت التى  األنشط ن التعييم يعتبر في طييع  أبالذكر  الجدير
لى عدد من إسهاماتها إحيث تصل بعض  لهيي األالمنظمات  تعمل بها

سمينالها منظمات أالتى  لهيي األسهام المنظمات إخاص   المناطق الريفي ،
ن التعييم لهو المظهر أ، ولهو مجال رئيسي ولهام خاص  و التنمي  المحيي 

ن أمما يعني   قبال عييه كبيرا  يزال اإل في اليمن وال بروزا   األكثرالحداثي 
قبال وألن اإل لى التعييم بقيم  اجتماعي  كبيرة،إتزال تنظر  ة اليمني  الاألسر 

و تديرلها أكداعم  لبناء مدارس  لهيي األلمنظمات اعييه متزايد فحضور 
ن حضورلها في لهذا إف أو من خالل برامج محو األمي  لينساءبشكل مباشر 
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لى قيام المنظمات إ ضاف إ .في التنمي  البشري  يا  سساأ مرتكزا  المجال يدعم 
 )الحكوم / المانح  الوسيط بين الفئات المستهدف  والمنظمات بدور لهيي األ

 لهيي األظهرت بعض المنظمات أ خرآومن جانب  .(المنظمات الدولي 
صدار ليكتب واإل )النشر العام( )بمفهومها في مجال الثقاف  ا  ميموس ا  حضور 

نقابي ( لهنا تميزت مراكز الدراسات  حزبي / /ألهيي  -والمجالت، الصحف
  .فى تقدم رؤى ثقافي  ومعرفي  جديدة بحاثواأل

 
في توزيعها الجغرافى تتفاوت من  لهيي األ ولما كانت المنظمات

فذلك يوازيه تفاوت في  يخرى خاص  من حيث الحجم الكمآلى إمحافظ  
قدر لهى األ لهيي األن المنظمات أيمكن القول  . لهنااالجتماعيميادين العمل 

ي  عيى المستويين عيى معرف  وتحديد احتياجات الفقراء والمجتمعات المحي
. ليهمإالرسمي  الموجه   فضل رقيب ومقيم ليبرامجأنها ا  ، و يوالجمع يلفردا

 ا  ضعيف لهيي األليمنظمات  االقتصاديو  ييزال الوزن السياس الوبشكل عام 
 .ءعيى السو  يوالمجتمع المحي  العام المجتمع  داخل ا  ومحدود
 

 عمليات التمدرسالجهود الرسمي  نحو رفع حجم  عجز ومع ظهور
المنظمات الى الشراك  مع  اليمني  مي  لهنا دعت الحكوم جم األوتقييل ح

سهامات إاعتمدتها  يساليب التاأل لهمأبشكل عام يمكن رصد . لهيي األ
 :(14)تىعيى النحو اآل في مجال التعليم ومحو االمية لهليةاألالمنظمات 

  
 يتم تنفيذلها داخل  وغالبا   والتوسع فيها مي اعداد وتنفيذ برامج محو األ

 .  لهيي األمقرات المنظمات 
  مي  من خالل حمالت النساء لالشتراك في برامج محو األتشجيع

 توعي  لهادف  لهذا الغرض. 
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  )دعم قطاع التعييم من خالل بناء المدارس)خاص  مدارس البنات
عيى مستويات متعدده: دعم محدود في تمويل  لهنا اإلسهامن ويكو 
يل لبناء عدد دارس، تمو رض الخاص  ببناء الماأل ء، شراالبناء

ضافي ، شراء بعض الخدمات التعييمي  محدود من الفصول اإل
 الالزم ، دعم الطالب الفقراء. 

  مدارس  ن الكريمآبناء وتشغيل عدد كبيرمن مدارس تحفيظ القر(
 تزيد عن ثالث  فصول(.  صغيرة الحجم ال

  ببعض  دارة وتمويال  إانشاء عدد من المدارس الخاص  ترتبط
 . لهيي األعيات الجم

   في بناء عدد من مدارس االشتراك مع الدول  والمجالس المحيي
 ساسي وتعييم الفتاة في المجتمعات المحيي .  التعييم األ

 
خدمي  ورعائي  عام  تقوم بها الكثير من الجمعيات  ولهناك مجاالت

 :تيك المجاالت في النقاط التالي  ألهموالمنظمات يمكن رصد 
 

  الفقيرة لتعييم  األسر)ليطالب الفقراء( ودعم  المدرسي  توزيع الحقيب
 بنائها. أ
 يف يكمال تعييمهم الجامعقديم منح مالي  لعدد من الطالب إلت 

 الداخل والخارج. 
 /ة األسر ورش العمل الخاص  بتوعي   تنفيذ عدد من الندوات

 تعييم المرأة.  ألهمي والمجتمع ب
  واالعانات المالي   الفقيرة عيى القروض األسرتسهيل حصول

 . (عياد الديني مساعدات مالي  في المناسبات واأل) الشهري 



 

 

159 

 دنى من احتياجات تفى بالحد األ تقديم خدمات واعانات محدودة ال
 الفقراء.

  والدلها أالخاص بتعييم  يالفقيرة من خالل الدعم المال األسردعم
 خاص  البنات  

  .تقديم الحقيب  المدرسي  ليطالب الفقراء 
 المحدودة الخدمات الصحي  تقديم . 
  اجهم في سوق العمل. مدإجل أمن  األفرادالتدريب والتالهيل لينساء و 
  خاص   جل بناء مشاريع صغيرة مدرة ليدخلأتقديم القروض من(

 المنتج (.  األسرفي مجال مشاريع 
 

قييمي  لها ا  منظم  وجمعي  دولي  و  70كثر من أوليعيم يوجد في اليمن 
ومن مهامها تمويل  ،بته وتعمل في مختيف المجاالت التنموي مقرات ثا

مي  والتدريب لينساء والتدريب حيي  ومنها التعييم ومحو األبرامج التنمي  الم
دعم وتمكين المرأة  ،ومنها دارةفي مجال اإل لهيي األلمنظمات ليجمعيات وا

يم خدمات نجابي  وتقدإلى االلهتمام ببرامج الصح  اإلضاف  إفي االنتخابات 
، ن غالبي  الجمعيات والمنظمات اليمني أمن  محدودة ليمرأة الريفي  انطالقا  

لها  يرة مقرا  جنبي  تتخد من المدن والمراكز الحضري  الكبوكل المنظمات األ
 .خاص  العاصم  صنعاء

 
 :(15)لهليةاألالمنظمات والجمعيات  داءمظالهر التقييم أل

 
 :كل عامبش داءمظالهر التقييم لأل -وال  أ
 

  األلهيي  نشاطات المنظمات المدنيحداث  النشاه وتنوع وتعدد  . 
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 الحديث  المدني  والثقاف  قييديالت  التداخل الواضح بين الثقاف  . 
 ولهو ما اإلنسانتعمل في مجاالت حقوق   مؤسسات مدني ظهور 

 . في المراحل السابق كان غائبا  
  ولهو  والجمعيات دارة عدد من المنظماتإليمرأة في بروز دور

جندات عمل أدارة ووضع أمر حديث يجعل منها قادرة عيى اإل
 . تتنافس فيها مع الرجل

  عدد من الجمعيات والمنظمات في قيادة  نخب  شبابي بروز 
 والمهمشين أةومناصرة المر   ثقافيوال  خاص  في المجاالت الحقوقي

 يالتالوسطى   فراد الطبقأل  ولهو يعبر عن بروز نشاطات فاعي
 .يليمجتمع المدن ياالجتماعالحامل تشكل 

  ومشاركتها في عدد من   ه اليمنياأللهييتزايد حضور المنظمات
حقب  التسعينات من  خاص  منذ بداي  الدولي و  االقييمي المؤتمرات 
 .يالقرن الماض

  من شانها   وتنظيمي  ليات مؤسسيآه األلهييشكيت المنظمات
 التنمي النشاط العام وادماجها في في   من المشارك المرأةتمكين 

( وكذلك ضمن عدد من المنظمات والجمعيات المرأةظهور )
ذلك تزايد حجم الفئات  يويعن  والمهمش ةتمكين الجماعات الفقير 

 ه.األلهييمن نشاطات المنظمات والجمعيات  ةالمستفيد
 األفرادعن رغب    األلهيي  يعبر تزايد حجم المنظمات المدني 

  المؤسسي األطر( في تجاوز  المتوسط  )الطبقوالجماعات 
 لى مرحي  ماإ يتنتم يالت  وثقافتها العصبوي  الموروث  التقييدي
 . والحداث الدول قبل 

 مع  الشراك لى اعتماد منهج إبحكم الواقع المتغير   اتجاه الحكوم
 .التنمي حقيق جل تأمؤسسات المجتمع المدني من 
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 : (16)لهليةاألمات في الجمعيات والمنظستمرار مالمح االنقطاع واال -ثانيا  

 
 يمقابل تدن  األلهييليمنظمات والمؤسسات  يتزايد الحجم الكم 

 .حجم  فاعييتها
   و ألها تجميدبعض الجمعيات والمنظمات  نتيج  لعدم استمراري

 .و غياب التمويل المستمرأصفوفها  لالنشقاق في
 لم تصبح بعد  يأ ر ثقاف  المجتمع المدني في اليمنعدم تجذ

ثير واستمرار تأ األفرادجزءا  من منظوم  القيم الموجه  لسيوك 
  قييديالت  التداخل الواضح بين الثقافالثقاف  التقييدي  القبيي  )

 .( الحديث  المدني  والثقاف
 في اليمن تنشط وفقا  لمفالهيم الرعاي    األلهيي إن معظم المنظمات

وحضور حول تقديم الخدمات،  االجتماعي  التقييدي  والمتمركزة
م  عيى أساس مفالهيم التنمي  القائ محدود في العمل وفق

 االستدام .المشارك  والتمكين و 
 رغم تجديد   األلهييليمنظمات   قصور التشريعات والقوانين الناظم

 .وتطوير غالبيتها
 زمات كل مقوماتها بفعل األآالوسطى وت  ضعف الطبق

 االجتماعيوالتحديث  لتطورولهو نتاج لضعف ا  االقتصادي
والجماعات بل  األفراد حركي  عيى وانعكاساته سيبا   االقتصاديو 

العام خاص  في  يوالثقاف االجتماعي يمستويات الوع يوفي تدن
 .الريف

  يفقدلها  مما ه  بشكل عاماأللهييلى تسيس المنظمات إاالتجاه
 استقاللها ويؤثر فى عميها وعالقاتها مع المجتمع ويغرس في
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ترتبط بخيفيات   بنيتها وضمن عالئقها ممارسات صراعي
من  وأ يتم نقيها من ميدان المجتمع السياس  وسياسي  يدولوجيأ

 . العصبوي  ميدان البنى القبيي
 نه يولد تاثيرات أال إ ةيجابياته المتعددإرغم  يالتمويل الخارج

جندة والهتمام أوفق   األلهييلهمها ربط نشاط المنظمات أ   سيبي
 .  داخل المجتمع  حتياجات الحقيقيلهمال االا  و   جهات المانحال
 يخيق في المجتمع رؤي   األلهيين غياب الشفافي  في النشاط إ

، ولهذا يعكس لهيي األتجاه الجمعيات والمنظمات يجابي  إغير 
لهذا النشاط  يلدى العاميين ف يعفق ومحدودي  الو ضيق األ
يى دني  حديث  تقوم عاعتماد ثقاف  م ألهمي ( بموظفين /)قيادات

 يوع يلى تدنإمر الذي يشير ، األالمكاشف  والشفافي  مع الجميع
جتمع المدني  ( بفيسف  الم)قيادات/ موظفين األلهيينشطاء العمل 

 .  ومنظومتها الثقافي 
 

 : المعوقات -ثالثا  
 

 يالت  ة وتطور ونشاط المجتمع المدني بالظروف المجتمعيأترتبط نش
طاره مؤسسات المجتمع المدني وتعكس إعام الذي تنشط في تشكل السياق ال

بها   المحيط  المجتمعي  مالهو سائد في البيئ وايجابا   في خصائصها سيبا  
 نرصدلها كما ، خرى ذاتيأو   وجود معوقات موضوعيولذلك يمكن القول ب

 : ييى
 

 : المعوقات الموضوعيه
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 لحداث  التحول ا  الداعم ليمجتمع المدني وفق يالتوجه السياس  حداث 
 .والمجتمع الدول في  يالديموقراط

 لمدني رغم لمؤسسات المجتمع ا  قصور التشريعات والقوانين الناظم
 .تجديد وتطوير غالبيتها

 زمات االقتصاديكل مقوماتها بفعل األآالوسطى وت  ضعف الطبق  
 االقتصاديو  االجتماعيوالتحديث  ولهو نتاج لضعف التطور

 يوالجماعات بل وفي تدن األفرادعيى حركي   وانعكاساته سيبا  
 الريف.  يالعام خاص  ف يوالثقاف ياالجتماع يمستويات الوع

  يفقدلها استقاللها  لى تسيس مؤسسات المجتمع المدني مماإاالتجاه
عميها وعالقاتها مع المجتمع ويغرس في بنيتها وضمن  يويؤثر ف

 تم  وسياسي  جييدولو أترتبط بخيفيات   عالئقها ممارسات صراعي
 . ينقيها من ميدان المجتمع السياس

 وضعف عمييات التنسيق  ،ليمجتمع المدني يعف الدعم الحكومض
ير وتجديد والمجتمع المدني خاص  مع تغ  المشترك بين الحكوم

 . اإلنمائي الدول مهام 
  نه يولد تاثيرات سيبيأال إ ةيجابياته المتعددإالتمويل الخارجى رغم  

جندة أوفق  المحيي نشاط مؤسسات المجتمع المدني  لهمها ربطأ 
داخل   حتياجات الحقيقيلهمال االا  و   والهتمام الجهات المانح

 .   المجتمع
 عالم الداعم ليمجتمع المدني من حيث التعريف به ضعف اإل

 . ن واحدآفراد وليمجتمع في يته لأللهمأوبنشاطاته وب
 الثقاف يام ولهضعف ثقاف  المجتمع المدني في المجتمع بشكل ع  . 
 شارة بل وتجالهل اإل األلهييحصاءات الرسمي  عن القطاع غياب اإل

حصائي  الرسمي  خاص  كتاب صدارات اإلفي مجمل اإل هليإ
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، حتى اعتماد حسب  تقديري  توضح القيم  ي صاء السنو حاإل
 لهيي األاالقتصادي  واالجتماعي  لما تقوم به الجمعيات والمنظمات 

حصاءات لى غياب اإلإاف  ضإ، ا بشكل مستمرالتى يتزايد حجمه
مام المهتم بهذا النشاط من الباحثين أ، ومن لهنا يكون لهيي األ

 يوالمسوح الجزئي   وله بحاثاالعتماد عيى عدد من الدراسات واأل
 ألهمي تبرز  ، في لهذا السياقوغير متوافرة في مكان محدد  مشتت

باشر من النشاط رتباطه المومدى قربه وا خبرة الباحث الشخصي 
ته وتتبعه لكل جديد يكتب عن اءمدى قر  ألهمي لى إضاف  إ ياأللهي
، يضاف الى ذلك حداث  الطرح ودوليا   واقييميا   ذا المجال محييا  له

ري  في مجال التنمي  البش لهيي األالعيمى االكاديمى لدور المنظمات 
 .ن وجدإومكافح  الفقر وندرته 

 
 : ةالمعوقات الذاتي

 
 لهيل ليكوادر العاميه في مؤسسات المجتمع المدني ولهو ضعف التا

 يوالثقاف يلهيل العيمأالتدريب والت لهمي لهمال ألا  يعبر عن قصور و 
 . أعضاءلنشطاء المجتمع المدني قيادات و  يوالمهارات

  خص بش  و المؤسسأ  وارتباط الجمعي األلهييشخصن  العمل
احر بين ع والتن، ولهو ما يولد الصرا ول فيهااأل يو القيادأالرئيس 

  و ضعف الممارسأ، ويعبر عن  غياب هاأللهييقيادات المؤسسات 
 . داخل تيك المؤسسات  الديموقراطي

 مؤسساتهم خاص  فيما يتعيق  أداءو  األفراد أداءفي   غياب الشفافي
 . ل من حيث مصادره  ومجاالت انفاقهبالتموي
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 وعدم  يياأللهلنشاط المؤسسات   الحديث  واالرشف  ضعف المحاسبي ،
ي يعكس اآلمر الذ يليعمل المؤسس ةواليوائح المحدد االلتزام بالنظم

 . سس  المجتمع المدنيأضعف م
  عيى التمويل   األلهييوالمؤسسات  األفرادالتسابق والتنافس بين

لى إقرب أومؤسساتهم  األفرادمر الذي جعل من نشاط جنبى األاأل
 .يلطوعا ي لى العمل المدني التنمو إاالرتزاق منه 

  ضعف عمييات التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني حتى بين
لعمييات التشبيك   يوغياب كي  قطاعات متماثي يف  اميعتيك ال
في بني    نوعي  يحداث نقإتعمل عيى   حديث  طر مؤسسيأوفق 

 .  المجتمع المدني
 لهمال الريفا  ع المدني في المدن و تركز غالبي  مؤسسات المجتم ،

 التنمي صور نشاطات المجتمع المدني في مجاالت ق وأوضعف 
مع تركز نشاط غالبي  مؤسسات  عيى المستوى العام في المجتمع

  نشطبل وتكرار لهذه األ ي في المجاالت التقييديهالمجتمع المدن
 . الضيق يطار المكانحتى داخل اإل

  مرالذي سسات المجتمع المدني والمجتمع األضعف العالقات بين مؤ
بل وضعف الدعم  يوالجمع ييه ضعف حجم التطوع الفردترتب عي

وتفعيل نشاطاته وفق  األلهييويعكس ذلك نخبوي  العمل  يالمال
 .  جندة الوطنير من األكثأجانب األالمانحين  ةجندأ

 
 :العاملة في التنمية لهليةاألوالجمعيات لهم المالمح العامة للمنظمات أ
 

  نفس الحيز  يالمجال وفيث وتكراره من ح األلهييموسمي  النشاط
 . يالمكان
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  في المراكز الحضري  ومحدوديته في الريف  األلهييتمركز النشاط
  .حيث غالبي  السكان وغالبي  الفقراء

  األنشةةةةةةةط طةةةةةةةار التخصةةةةةةةص فةةةةةةةي إفةةةةةةةي  األلهيةةةةةةةيمحدوديةةةةةةة  العمةةةةةةةل 
 . والمجاالت

 ميي  التنسيق والتكامل )التشبيك(ضعف كبير في ع . 
   من منظور البر  يالخدم يالمجال الرعائفي  األلهيي اإلسهامغالبي

 . حسانواإل
 ي لتنمو نحو الدور ا ياأللهيالعمل  يظهور تحول بطيئ ف . 
 من خالل مشروعات تنموي  متكامي  األلهييسهام لإل يغياب كي . 
   يعتمد بشكل والمرأة  اإلنسانفي مجال حقوق  األلهيي اإلسهامغالبي

 . جندة المانحينأ عيى ساسيأ
  ال إ لهيي األرار الحكوم  اعتماد الشراك  مع المنظمات قإبالرغم من

ولى غير ، واأليزال دورلها ضعيف وغير فاعل يرة الخن لهذه األأ
 .  لهيي األادة بتوسيع فرص المشارك  ج

  العامي  في مجاالت لهيي األيتضائل حجم الجمعيات والمنظمات :
ب، ، التدرين و المهمش ، والعمل الدفاعى،  البيئ  اإلنسانحقوق 
 . ن عن العملو العاطي

 ضعف  ي دار واإل يوالهيكي ياستمرار مالمح الضعف التنظيم(
 . لهيي األ( فى غالبي  المنظمات المأسس 

  تفصح عن  ال يالت لهيي األغياب الشفافي  في نشاط المنظمات
ى عن مجاالت عميها وما تحقق و حتأمصادر تموييها وحجمه 

 . منها
   دور الذي ال لهمي في الحكوم  ألالسياسات  يدراك صانعإمحدودي

 .لهيي األتيعبه المنظمات 
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  بل وجميع مؤسسات  لهيي األموقف مزدوج من المنظمات  ليحكوم
ترغب في تنشيطها لتحقيق مصالح ترالها مهم   يالمجتمع المدني فه

ها بشكل خرى تسعى بشكل مستمر ليسيطرة عييأمن جه   يوله
 .  عاق  تطورلهاإ يترتب عييه 

 ( في نشاطات جتماعي الحكومي  )وزارة الشؤون اإل لجهاتتدخل ا
اخل تنشأ د يو الخالفات التأ عميي  الصراع يدد من الجمعيات وفع
 . دارة بعض الجمعياتإ
  يتغط يالت لهيي األمحدودي  كبيرة في حجم الجمعيات والمنظمات 

  .في نشاطاتها عموم الجمهوري 
  قر يعمل فقط عيى سهاماته في مكافح  الفا  و  األلهييمجمل النشاط

ون العمل د ليمستهدفين ينلتخفيف من حدة الفقر والتحسين اآلا
 . عيى تغيير واقع الفقراء

  ها من نشاطات شراك الفئات المستهدف إ لهيي األتتجالهل المنظمات
ويقيل من حجم التطوع  ،مما يقيل من المشارك  الشعبي 

ع   بين المجتمذلك ضعف عالقات الثق ي، ويعنوالمتطوعين
 .لهيي األوالمنظمات 

 
 

*  *  * 
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 :المراجع والهوامش
 

نمي  البشري  الصادرة عن مكتب انظر في لهذه الصدد تقارير الت .1
ليمتابع  في تطور  2003-97 عوامي لألالمتحدة االنمائ مماأل

المجتمع المدني كشريك  لهمي المفهوم وفي اعتماد دالالت كبيرة أل
 .في التنمي 

  
مي  من خالل مقررات التن أدبياتقراره في إراك  تم مفهوم الش .2

مم المتحدة ومن خالل توصيات المؤتمرات األممي  التي عقدتها األ
البنك والصندوق الدوليين وفق مراجعاتهما لبرامج التنمي  في عدد 

نه مع منتصف الثمانينات تم اعتماد أمن الدول النامي  خاص  و 
ن السياسات المخطط  والممركز روشت  البنك والصندوق بالتحول م

نحو اقتصاد السوق ولهنا تضمن لهذاالمفهوم منهج الشراك  بين 
اء طراف ثالث  بالداخل ومثيها في الخارج باعتبارلهم جميعا شركأ

انظر في ذلك :فؤاد الصالحي الشراك  المجتمعي  في  .التنمي 
 .2007مكافح  الفساد /دراس  تحيييي / صنعاء 

  
دراس   /ساسي ليتنمي أمجتمع المدني شريك ال/ فؤاد الصالحي .3

)الدراس   2003صنعاء/  /لى وزارة التخطيط والتنمي إقدمت تحيييي  
اعتمدت كمرجعي  في تحديد دور مكون المجتمع المدني في الخط  

 الخمسي  الثاني (.
 

باعتماد  90الهتمت تقارير التنمي  البشري  العالمي  منذ ظهورلها عام  .4
تنمي  واعتماد مؤشرات قياس لهذا المفهوم لهذه تعريف جديد لي
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ول وتتعيق بالتعييم والصح  مؤشرات كانت ثالث  في التقرير األال
وتطويره وتطوير  والنمو االقتصادي ثم جرى مراجع  المفهوم

ليها مؤشرات جديدة تتعيق بمدة مشارك  إضاف  مؤشرات لتتم اإل
نجابي  والنوع والصح  اإل المرأة والمشارك  السياسي  عموما  

 .الحوكم  والبيئ  والمجتمع المدنيو  االجتماعي )الجندر(
 

 : نظر في ذلكأ .5
 
 حمد زايدهأ/ ترجمة ميةانتوني جيدنز: الطريق الثالث في التن 

        .1999مراجعة محمد الدولهري/ محمد محي الدين/
 وسط الشرق األ  يجل التنمية ف/ الحكم الجيد أليالبنم الدول

تقرير عن  /يا )تحسين التضمينية والمساءلة(قفريأوشمال 
  .2003/ وسط وشمال افريقياالشرق األ  ية فالتنمي

 
نظر في ذلك:  أ  خيرا  أو  وال  أن تكون لصالح الناس أالتنمي  يجب   .6

ن متحرر من الفقر )مؤسسات حرة وانسا / التنمي  حري اماراتيا سن
مايو  الكويت/–ترجم  شوقي جالل/ عالم المعرف   والجهل والمرض(

اد التالي  نظر تقارير التنمي  العالمي  خاص  االعدأوكذلك  2004
 .حتى اليوم 2010ليعام 

 
والذي تضمن   97نظر تقرير التنمي  البشري  العالمي ليعامين أ .7

فاعيي  المجتمع المدني في الشراك  مع الدول  في  إلى االشارة
خرى عيى ذات أكد مرة أو  2003مكافح  الفقر والتقرير ليعام 

 .األفكار
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في مجال   لهيي األيمكن الحديث عن دور الجمعيات والمنظمات  ال .8
ال بالحديث عن المتغيرات السياسي  التي حدثت في اليمن إالتنمي  

نقصد به الوحدة وما رافقها من اإلقرار بالديمقراطي  و  90منذ عام 
 ن تنشط في المجالأحزاب والمنظمات والجمعيات بوالسماح لأل
 .ار من دعم وسند الدستور والقانون طإالعام وفي 

 
/ : فؤاد الصالحيأنظرات وتطورلها  عن نشأة الجمعيات والمنظم .9

اسات ليدر / المركز العربي ث في اليمنالمجتمع المدني الحدي
الشبك  العربي  يضا  أنظر أ ،2001/ 9االستراتيجي / العدد رقم 

 /مع المدني/ القالهرة/ الموسوع العربي  ليمجتلهيي األليمنظمات 
2006.  

 
نظر: فؤاد أته المختيف  حول مفهوم المجتمع المدني بنظرياته ودالال .10

لمدني في اليمن/ مركز / الدول  والمجتمع االصالحي
 .2001/المعيومات

  
معنالها لتشمل   لى رؤي  جديدة ليتنمي  تتسع فيإشارة لهنا اإل .11

: نظر في ذلكأرات  فراد  والتمكين  وبناء القدالفرص المتاح  لأل
/ تقرير التنمي  البشري  العالمي مم المتحدةالمكتب االنمائي لأل

 .2011ليعام 
  

أحدث وفق  لهيي األظمات نظر حول عدد الجمعيات والمنأ .12
دارة العام  اإل .ي/ وزارة الشؤون االجتماعي /حصاءات: جاإل

  .2013حصاء السنوي ليعام اإل ليجمعيات/
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تقرير التنمي  البشري   /ارة التخطيطانظر في ذلك: ج ي/ وز  .13
ولهو تقرير خاص بالشراك  بين المجتمع  2002-2001اليمني

المدني والدول  والقطاع الخاص وفيه عرض نماذج لفاعيي  
 .في مجاالت التنمي  لهيي األمعيات المنظمات والج

 
 .المصدر السابق .14

  
فصل   2007السادس  التقرير /لهيي األالشبك  العربي  ليمنظمات  .15

في التنمي  البشري  في  لهيي األخاص حول دور ونشاط الجمعيات 
 حصاءات ميداني .ا  اليمن نماذج و 

 
في مجال تقييم ومتابع  نشاط  -كاتب لهذه الدراس  -عمل الباحث .16

وما تيى ذلك وفق  90مننذ العام  لهيي األالجمعيات والمنظمات 
العربي   دراسات ميداني  تتبعي  نشرت معظمها في تقارير الشبك 

و أو كتب خاص  أوبعضها في مجالت يمني   لهيي األليمنظمات 
 .ألهيي تقارير لمراكز ومنظمات يمني  

 
 

*  *  * 
 

 

 

م/أمل2015 في دول مجيس التعاون  في التنمي  لهيي األالمنظمات  أداءتقييم اجتماعي /
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 صدر من سلسلة
 الدراسات االجتماعية والعمالية

 
ات الرعاي  االجتماعي  ودورلها في خدم  المجتمع أوضاع مؤسس ( :1العدد )

 .                          "نافد"1983العربي الخييجي، ديسمبر 
تشريعات العمل في الدول العربي  الخييجي  "دراس  مقارن "، يناير  ( :2العدد )

 .                                                    "نافد"1984
 .1984رعاي  األحداث الجانحين بالدول العربي  الخييجي ، يوليو  :( 3العدد )

 "نافد" 
نحو استخدام أمثل ليقوى العامي  الوطني  بالدول العربي  الخييجي ،  ( :4العدد )

 "نافد"                     .              1985يناير 
الفائزة في  بحاثدراسات وقضايا من المجتمع العربي الخييجي "األ ( :5العدد )

 "نافد".     1985الجتماعي"، يوليو المسابق  األولى ليبحث ا
 – األجهزة -المفالهيم –حول واقع إحصاءات القوى العامي  الوطني   ( :6العدد )

 "نافد"                            .     1986التطوير، يناير 
معاصرة "دراسات مختارة" الشباب العربي في الخييج ومشكالته ال ( :7العدد )

 .                                              "نافد"1986يونيو 
 "نافد" .1987عمل ووسائل تطويرلها، يناير ال إنتاجي واقع معدالت  ( :8العدد )
قضايا من واقةع المجتمع العربي في الخييج "تأخر سن الزواج  ( :9العدد )

الفائزة في المسابق  الثاني   بحاثت" "األالمخدرا –الفراغ  –والمهور 
 "نافد"  .                 1987ي"، مارس ليبحث االجتماع

 .1987ظالهرة المربيات األجنبيات "األسباب واآلثار"، أغسطس  (:10العدد )
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                                "نافد"                                                                                       
 -مقوماته –العمل االجتماعي التطوعي في الدول العربي  الخييجي   (:11العدد )

 "نافد".                    1988أبعاده، يناير  –دوره 
                                                   .1988الحرك  التعاوني  في الخييج العربي "الواقع واآلفاق"، يونيو  (:12العدد )

 "نافد"
النهوض بها في أقطار الخييج العربي ،  ألهمي إحصاءات العمل و  (:13العدد )

 .                                              1989مايو 
الفائزة في  بحاثدراسات وقضايا من المجتمع العربي الخييجي " األ (:14العدد )

 .1989يبحث االجتماعي" الجزء الثالث، أكتوبر المسابق  الثالث  ل
مظي  التأمينات االجتماعي  في أقطار الخييج العربي ، يناير  (:15العدد )

1990. 
 اإلرشادالقيم والتحوالت االجتماعي  المعاصرة "دراس  في  (:16العدد )

 .1990االجتماعي في أقطار الخييج العربي " أغسطس 
 .1991عاي  المعاقين في أقطار الخييج العربي ، أبريل اإلعاق  ور  (:17العدد )
رعاي  المسنين في المجتمعات المعاصرة "قضايا واتجالهات"، يناير  (:18العدد )

1992. 
السالم  والصح  المهني  ودورلها في حماي  الموارد البشري ، أبريل  (:19العدد )

1992. 
ار والتداعيات االجتماعي ، اآلث –أزم  الخييج.. البعد اآلخر  (:20العدد )

 .1992أغسطس 
 

التصنيف والتوصيف المهني ودوره في تخطيط وتنمي  الموارد  (:21العدد )
 .1993البشري ، فبراير 

الفائزة في  بحاثدراسات وقضايا من المجتمع العربي الخييجي " األ (:22العدد )
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 .1993المسابق  الرابع  ليبحث االجتماعي" الجزء الرابع، يوليو 
 .1993تفتيش العمل بين التشريع والممارس ، أكتوبر  ألهمي واقع و  (:23العدد )
ة وتنظيم دور المؤسسات، األسر رعاي  الطفول .. تعزيز مسؤوليات  (:24العدد )

 .1994يناير 
ة، األسر التنشئ  االجتماعي  بين تأثير وسائل اإلعالم الحديث  ودور  (:25العدد )

 .1994مارس 
واقع ومتطيبات التثقيف والتدريب والتعييم واإلعالم التعاوني، يونيو  (:26د )العد

1994. 
ة بين األسس األسر التخطيط االجتماعي لرصد وتيبي  احتياجات  (:27العدد )

 .1994العيمي  والتطبيقات العميي ، سبتمبر 
 عدد خاص بمناسب  اختتام –ة في مجتمع متغير األسر دعم دور  (:28العدد )

 .1994فعاليات السن  الدولي  لألسرة، ديسمبر 
المفالهيم والقياس  –العمل وزيادة معدالتها  إنتاجي تطوير  (:29العدد )

 .1995والمؤشرات، يونيو 
اختبار قياس المهارات المعياري  ليمهن ودورلها في تنظيم وتنمي   (:30العدد )

 .1995القوى العامي  الوطني ، ديسمبر 

 .1996ي  ليطفل المعاق، يونيو األسر الرعاي   (:31العدد )
نحو لغ  مهني  موحدة في إطار العمل الخييجي المشترك، ديسمبر  (:32العدد )

1996. 
وسائل تطوير السالم  والصح  المهني  في ضوء المتغيرات  (:33العدد )

 .1997والمستجدات الحديث ، مارس 
 .1997الحادي والعشرين، سبتمبر رعاي  الطفول  من أجل القرن  (:34العدد )
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نظم معيومات سوق العمل في إطار التشغيل وتنمي  الموارد  (:35العدد )
 .1998البشري ، يونيو 

ة والمدين  والتحوالت االجتماعي  بين التنمي  والتحديث، األسر  (:36العدد )
 .1998نوفمبر 

ودور ليتواصل  دور ليرعاي .. –كبار السن.. عطاء بال حدود  (:37العدد )
 .1999والمشارك ، مايو 

التخطيط االجتماعي لرصد وتيبي  احتياجات كبار السن... مبادئ  (:38العدد )
 .1999وموجهات، سبتمبر 

قضايا المسنين بين متطيبات العصر ومسؤوليات المجتمع، نوفمبر  (:39العدد )
1999. 

دول مجيس التعاون لدول نظم وتشريعات التأمينات االجتماعي  في  (:40العدد )
 .2002الخييج العربي  "دراس  مقارن " نوفمبر 

 .2004ة في دول مجيس التعاون، أغسطس األسر تقييم فاعيي  مشروعات  (:41العدد )
مجهولو الهوي  في دول مجيس التعاون اإلشكاليات وطرق  األطفال (:42العدد )

 م.2005التعامل والعالج، يناير 
 

مفالهيمه ومؤسسات  –مجتمع المدني في دول مجيس التعاون ال (:43العدد )
 م.2006وأدواره المنتظرة، يوليو 

دليل رعاي  األحداث الجانحين في دول مجيس التعاون، يونيو  (:44العدد )
 م.2005

تطوير السياسات االجتماعي  القطاعي  في ظل العولم  )مقارب   (:45العدد )
مي  االجتماعي  في دول مجيس اجتماعي  لوزارات الشؤون والتن

 م.2006التعاون(، نوفمبر 
في التنمي  بدول  لهيي األالشراك  االجتماعي  ومسؤول  الجمعيات  (:46العدد )
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 م.2008دراس  تحيييي  ميداني ، يناير  –مجيس التعاون 
الفقر وآثاره االجتماعي  وبرامج وآليات مكافحته في دول مجيس  (:47العدد )

 م.2008بريل التعاون، أ
تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها في التنمي  بدول مجيس  (:48العدد )

 م.2008التعاون، يونيو 
 لهيي األعيى الجمعيات  اإلشرافدليل استرشادي في فن اإلدارة و  (:49العدد )

 م.2008التطوعي  بدول مجيس التعاون الخييجي، أغسطس 
ام االتفاقي  الدولي  لحماي  حقوق جميع الدراس  التحيييي  ألحك (:50العدد )

 م.2008العمال المهاجرين وأفراد أسرلهم، سبتمبر 
التنموي   األلهدافمحاول  في توطين  -الفقر ومقاييسه المختيف   (:51العدد )

 م.2009لأللفي  بدول مجيس التعاون الخييجي، يناير 
في ضوء االتفاقي  الدولي   تقييم قوانين اإلعاق  في دول مجيس التعاون  (:52العدد )

 م2009دراس  قانوني  تحيييي ، مايو  –لحقوق األشخاص ذوي اإلعاق  
دراس  حماي  الطفول : قضايالها ومشكالتها في دول مجيس  (:53العدد )

 م.2009التعاون، يوليو 
تقييم واقع المراكز االجتماعي  وبرامجها في دول مجيس التعاون،  (:54العدد )

 م.2009أكتوبر 
دراس  مشكالت توظيف األشخاص ذوي اإلعاق  وتمكينهم في دول  (:55العدد )

 م.2010مجيس التعاون، يناير 
دراس  المسؤولي  االجتماعي  ودورلها في التنمي  بدول مجيس  (:56العدد )

 م.2010التعاون الخييجي، أبريل 
تحديث والتطوير دراس  األحداث الجانحون ومشكالتهم ومتطيبات ال (: 57العدد )
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 م.2010في دول مجيس التعاون، أغسطس 
التنظيم القانوني الستخدام عمال الخدم  المنزلي  بدول مجيس  (:58العدد )

 م.2010التعاون لدول الخييج العربي ، أغسطس 
التنظيم القانوني لدخول القوى العامي  الوافدة إلى دول مجيس  (:59العدد )

 م.2010بي ، سبتمبر التعاون لدول الخييج العر 
قراءة تحيييي  في أنظم  المساعدات والضمان االجتماعي بدول  (:60العدد )

 م2011مجيس التعاون، مايو 
المنتج  وكيفي  تطويرلها في دول مجيس التعاون،  األسرمشروعات  (:61العدد )

 م.2011يونيو 
حيييي  قانوني  قوانين التعاونيات في دول مجيس التعاون )دراس  ت (:62العدد )

 م.2011مقارنه(، يوليو 
اإلعالم االجتماعي وتأثيراته عيى الناشئ  في دول مجيس التعاون،  (:63العدد )

 م.2011اغسطس 
مفهوم وحقوق العمال  الوافدة المتعاقدة المؤقت  في دول مجيس  (: 64العدد )

التعاون لدول الخييج العربي  في ضوء التطورات التشريعي  
 م.2011يذي ، سبتمبر والتنف

الستقدام العمال  ووكاالت تقديم  لهيي األالتنظيم القانوني ليوكاالت  (:65العدد )
العمال  ليغير في دول مجيس التعاون لدول الخييج العربي ، أكتوبر 

 م.2011
القانون االسترشادي الموحد ليضمان االجتماعي مع دراس  تعريفي   (:66العدد )

جتماعي النافذة في دول مجيس التعاون، ألنظم  الضمان اال
 م.2011سبتمبر 
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ي ومتطيباته في دول مجيس التعاون، األسر  اإلرشاد ألهمي واقع و  (:67العدد )
 م.2011أكتوبر 

 (:68العدد )
 

اتفاقي  حقوق األشخاص ذوي اإلعاق  بين متطيبات التنفيذ والرصد 
 م.2011الفعال، نوفمبر 

 (:69العدد )
 

قانوني  لكبار السن في دول مجيس التعاون، دراس  الحماي  ال
 م.2012قانوني  تحيييي  مقارن ، مارس 

نحو سياس  اجتماعي  خييجي  لألسرة من الرعاي  إلى التمكين،  (:70العدد )
 م.2012يوليو 

تحديات السياس  االجتماعي  واحتياجاتها في مجيس وزراء الشؤون  (:71العدد )
 م.2012مقارب  تطبيقي ، أغسطس االجتماعي  الخييجي 

 -Concept and Rights of Expatriate Temporary (:72العدد )
Contract Employment in GCC State in Light of 
Legislative and Executive Developments, January 
2012 

 م.2012التعاونيات الخييجي  "تاريخ ومستقبل"، سبتمبر  (:73العدد )
في دول مجيس التعاون،  لهيي األالتنظيم القانوني في الجمعيات  (:74العدد )

 م.2012أكتوبر 
إدارة المخاطر االجتماعي  في دول مجيس التعاون الخييجي،  (:75العدد )

 م.2012أكتوبر 
دراس  التعاونيات في دول مجيس التعاون: مجاالتها ومشكالتها  (:76العدد )
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 م.2013وأدوارلها المستقبيي ، مارس 

قضايا السياسات االجتماعي  الخييجي  المفالهيم والمجاالت  (:77العدد )
 م.2013واالشكاليات، أبريل 

دليل الستين اسئي  واجوب  في آليات االلتزام والرصد التفاقية  حقةوق  (:78العدد )
 م.2013األشخاص ذوي اإلعاق ، مايو 

 م.2013 حماي  كبار السن في عالم متغير، مايو (:79العدد )
إشةةةكاليات السياسةةةات االجتماعيةةة  فةةةي إدارة المخةةةاطر بةةةدول مجيةةةس  (:80العدد )

 م.2013التعاون الخييجي، يوليو 
 (:81العدد )

 
ي وتدريباتةةةةةةه وبرامجةةةةةةه فةةةةةةي دول مجيةةةةةةس التعةةةةةةاون األسةةةةةةر  اإلرشةةةةةةاد

 م.2013الخييجي، أكتوبر 
 م.2014، يناير تفتيش العمل ودوره في كفال  إنفاذ تشريعات العمل (:82العدد )
آفةةةةةاق الحمايةةةةة  االجتماعيةةةةة  فةةةةةي دول مجيةةةةةس التعةةةةةاون فةةةةةي ضةةةةةوء  (:83العدد )

 م.2014(، فبراير 202التوصي  الدولي  رقم )
فةةي دول  لهيية األاالقتصةادي واالجتمةةاعي ليمنظمةات  اإلسةهامقيةاس  (:84العدد )

 م.2014مجيس التعاون، مارس 
التطوعي   لهيي األقوانين الجمعيات  الدليل االسترشادي لمشروعات (:85العدد )

 .م2014في دول مجيس التعاون، أبريل 
 م.2014قوانين األحداث الجانحين في دول مجيس التعاون، مايو  (:86العدد )
 .م2014 يونيو، لهيي األالتشبيك االلكتروني بين المنظمات  (:87العدد )
 .م2014 يوليو، مالتعامل مع األيتام ومشكالتهم ومتطيباته (:88العدد )
مراجع  أدوار ومهام قطاع الرعاي  االجتماعي  ومجاالتها  (:89العدد )

 .م2014 أغسطس، وسياساتها
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 م2014 سبتمبر، قضايا ومشكالت جودة الحياة لكبار السن (:90العدد )
، مواجه  الظوالهر والمشكالت االجتماعي  في دول مجيس التعاون  (:91العدد )

 .م2014 سبتمبر
التخطيط االستراتيجي ومتطيباته الحديث  إلدارة المستقبل في دول  (:92لعدد )ا

 .م2014 أكتوبر، مجيس التعاون 
في دول مجيس التعاون لدول  التقييم الشامل ليحدث الجانح دليةل (:93العدد )

 .م2014 أكتوبر، الخييج العربي 
دراس  مقارن   ون في قوانين دول مجيس التعا دراس  حقوق الطفل (:94العدد )

 م.2014، نوفمبر الخاص  بحقوق الطفل مع الصكوك الدولي 
، يناير ة في التجارب الدولي (األسر ي )حماي  األسر التماسك  (:95العدد )

2015. 
، ليسياسات االجتماعي  في دول مجيس التعاون  اإلطار القانوني (:96العدد )

  م.2015 فبراير
 م.2015، مارس يجي  في ضوء التجارب الدولي التعاونيات الخي (:97العدد )
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 لهذا العدد

 
لهــــــذا العــــــدد يتضــــــمن مجموعــــــة 
مختـــارة مـــن األبحـــاث والدراســـات التــــي 

ــــي  ــــىعرضــــت ف األول  الخليجــــي الملتق
تقيــيم أداء المنظمــات األلهليــة فــي  حــول

والتي استضافتها مملكة البحرين التنمية 
 ممثلة في وزارة التنمية االجتماعية.

 
ويشمل لهذا اإلصدار على دراسات 

ــت وأبحــ أداء منظمــات المجتمــع اث تناول
المــــدني فــــي التنميــــة بمنهجيــــة ناقــــدةه 
ــــــدعم المــــــادي ومعــــــاييره  ومشــــــكالت ال
للمنظمــــات األلهليــــة الخليجيــــةه ودراســــة 
حـــول األطـــر القانونيـــة وفـــرص التمويـــل 
المتاحـــة للمنظمـــات األلهليـــة فـــي حالـــة 

 .  البحرين باإلضافة إلى تجربة اليمن
 
 

 
 

 
 

 


