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  :تمهيد

  

يستعرض هذا التقرير واقع مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون وأنواعها 

صصاتها مع تبيان مضمون البحوث التي نشرت في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن وتخ

  . مؤسسات المجتمع المدني واألفكار الرئيسية التي تضمنتها ونتائجها والمعوقات التي واجهتها

  

وتجدر االشارة إلى تزايد الوعي بأهمية المنظمات المجتمع المدني من قبل الدولة 

في التنمية والقيام بالعديد من المهمات التي كانت تقوم بها الدولة والمجتمع ذاته كشركاء 

  .منفردة أو اداء مهام أكثر فاعلية وأقل كلفة من الدولة

  

واجه الباحثون صعوبة الحصول على جميع المصادر والبحوث في كل دول مجلس 

 –ربية السعودية المملكة الع –مملكة البحرين  –اإلمارات العربية المتحدة (التعاون الخليجي 

، وذلك للعديد من األسباب أهمها أنه في  معظم )دولة الكويت –دولة قطر  –سلطنة عمان 

دول المجلس مازالت مؤسسات المجتمع المدني فيها ضعيفة وعددها قليل، بل أن بعض هذه 

الدول تنعدم فيها هذه المؤسسات ولم تصدر تشريعات خاصة بتأسيس مؤسسات المجتمع 

لتي نقصد بها الجمعيات األهلية والمهنية والحقوقية والشفافية والشبابية والنسائية المدني ا

  .والنقابات وأالتحادات

  

ولقد تم استبعاد الجمعيات الخيرية من هذا البحث رغم كثرتها وتأثيرها الكبير في كل 

مجتمع دول المجلس، وذلك بسبب ابتعاد أهدافها عن األهداف المتعارف عليها في مؤسسات ال

  . المدني األخرى

  

كما يشتمل هذا التقرير بقائمة ببلوغرافية لجميع المصادر والبحوث التي تمكننا الوصول 

إليها سواء عبر شبكة األنترنت أو وزارات الشؤون والتنمية االجتماعية بدول المجلس 

امعات المسؤولة عن هذه المؤسسسات، وكذلك مراكز البحوث والمكتبات العامة ومكتبات الج

الوطنية في دول الخليج، والمكاتب الفنية وباألخص المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون 

  . االجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعتبر األمانة الفنية لهذه الوزارات
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  منظمات المجتمع المدني  في دول المجلس: اوأل

  

ول مجلس التعاون الخليجي الملحـوظ  على الرغم من نمو وتطور المجتمع المدني في د

عينيات القرن الماضي إال أن التحول النوعي على المستويين الكمي والنوعي لمؤسسات بمع س

المجتمع المدني األهلي قد شهدت النقلة المميزة مع األلفية الثالثة والتحـوالت التـي شـهدتها    

تـداول مفهـوم الشـراكة بـين     المنطقة في التحول نحو الديمقراطية واالنفتاح على العالم و

  )1(.االطراف الثالثة القطاع الحكومي والقطاع األهلي والقطاع الخاص 

  

وقد شكل العمل الخليجي الرسمي في توجهاته وسياساته على مختلف األصعدة االندماج 

في العولمة واستحقاقاتها كدول ومؤسسات، بحيث تم التخلي عن مفهوم دور الدولـة الراعيـة   

المجتمع الخليجي خاصة فيما يتعلق بتوجيه االقتصاد واعالء دور القطاع الخاص  لكل شي في

واعتماد اقتصاد السوق في سياسات وتوجهات دول مجلس التعاون المستقبلية، األمر الذي دفع 

  )2(.دول المنطقة إلشراك مؤسسات المجتمع المدني في المسؤولية المجتمعية 

  

على عدد مهم من أألتفاقيـات والعهـود الدوليـه     كما أن مصادقة دول مجلس التعاون

وثيقة اعالن  االهداف االنمائيـة لإللفيـة الثالثـة    والحقويه والعمالبه ومنها العهدين الدوليين 

والمتمثلة في مكافحة الفقر وتطوير التعليم وتمكين النساء وتعزيز المساواة وتطوير الخـدمات  

 حقـوق الطفـل واتفاقيـة   لتفاقيات الدولية آلعلى االصحية والشراكة، باإلضافة إلى تصديقها 

واالتفاقية الدولية لحقوق االشـخاص ذوي   )السيدأو( مناهضه جميع اشكال التمييز ضد المراه

وما ترتب عليه من جراء , تجار بالبشر والحقوق العمالبه  والنقابيهمكافحه أالاتفاقيه اإلعاقة و

جتمع المدني األهلي في هـذه المسـؤوليات   هذه المصادقات من ضرورة اشراك مؤسسات الم

  )3( .بجانب الجهود الحكومية 

  

لهذا فإن صيغة الخطاب الرسمي الخليجي التنموي بدأ مع مطلع االلفية يؤكد على قيمة 

المسؤولية االجتماعية وتمكين المـرأة ويطالـب    في  المشاركة األهلية والتشاركية والمشاركة

ت األهلية واعتبارها شريكاً فـي مواجهـة تحـديات التنميـة     يل الجمعياعبتمكين واشراك وتف

  )4(.البشرية مع حكوماتها 
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  :مفهوم المجتمع المدني في دول المجلس 

  

تبين الدراسات واالدبيات والتشريعات المعمول بها في دول مجلس التعاون وان اختلفت 

يطة تقع بين الدولـة  على أن هذه المنظمات هي مؤسسات وس , مسميات المجتمع المدني فيها

أو مجموعة مـن   بهليه أو قبعشائر ة وتستند على أساس تطوعي وألتستند الى روايطواالسر

وأن هذه المؤسسات تتوافق حول قواعد قانونية تحكم عملها وهي . العصبيات األسرية العائلية

سـات  وهذه الجمعيـات والمؤس  .وتحقيق المصلحة العامة  تهدف إلى  تحقيق مصالح أفرادها

تستند إلى الديمقراطية الداخلية فيما بين اعضاؤها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها فـي  

  )5(.دولها الخليجية 

  

ويمكن القول أن الجمعيات األهلية والنفعية في دول مجلس التعاون مجتمعة وبمختلـف  

وذوي االحتياجـات   أنواعها واشكالها سواء كانت خيرية التي لها مركز الثقل الكمي والنسائية

الخاصة كاالشخاص ذوي اإلعاقة وااليتام ومن في حكمهم وكبار السـن وغيـرهم والمهنيـة    

واألجنية والتعاونية والعمالية وجميع الجمعيات واالتحادات بحيث ال يـتم ادخـال االحـزاب    

ف آال) 10(فإن عدد تلك الجمعيات في دول مجلس التعاون ما يقارب ,السياسية في مجموعها  

قلها موزعة بين دول مجلس التعـاون ولكـن   ثجمعية متعددة في اغراضها وأنشطتها ومراكز 

وكما يبلغ . يتركز وجودها في المدن والمناطق الحضرية دون المناطق الصحراوية والقروية 

  )6(.عدد االعضاء المتطوعين المسجلين المنتمين إلى الجمعيات األهلية ما يقارب مليون عضو 

  

جعة لسجالت الوزارات  المختصه في دول مجلس التعاون وهي المسؤولية عن ان المرا

اشهار تلك الجمعيات مثل  الشؤون االجتماعية او العمل  او أألعألم    والموافقة على السماح 

الدعم  يظهر نموا متزايدا للطلبات مترافقا مع النمو السكاني  هالها بالعمل الرسمي ومن ثم تلقي

منه كما في البحرين، حيث يبلغ مجمـوع السـكان لمجلـس التعـاون وفقـاً      فيها بل اسرع 

مليون في حين يقـدر عـدد السـكان اآلن وفقـاً     ) 37.500(م ما يقارب 2006الحصائيات 

  )7(.مليون ) 48(م بأكثر من 2009الحصائيات 

  

ويشمل مفهوم الجمعيات األهلية المتوافق عليها في مجلس التعاون كل مـن الجمعيـات   

المحـامين  مثـل  العلميـة  ومؤسسات األهلية الخيرية وذات النفع العام والروابط المهنيـة  وال

وغيرهم وجماعات رجـال األعمـال وسـيدات     وأألطباء والمعلمين وأألكاديميين والمهندسين

األعمال واالتحادات والنقابات العمالية واالتحادات والجمعيات التعاونية والمنظمات والجمعيات 
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لتي تنشط للدفاع عن فئة مثل حقوق الطفل والمرأة واالشخاص ذوي االعاقة وحقوق الحقوقية ا

االجتماعية والرياضية باالضافة إلى الـروابط  والجمعيـات الثقافيـة     آلنديهاالنسان وكذلك ا

  .واألدبية الفنية

  

وتشترك الجمعيات األهلية بوجه عام في غلبة التوجه الخيري الدعوي للدين االسـالمي  

الزكاة وتوزيعهـا   جبايه  لتزام باحكام الشريعه والتكافل أألسالمي واحد ركائزه صة  االوبخا

ويقوم هذا التوجه الخيري على ثقافة التطوع القائمة على ثقافة العطاء المادي . على المستحقين

والتبرع المالي األمر الذي يترتب عليه وجود عالقة مباشرة بين المانح وهو المؤسسة األهلية 

  .والمتلقى وهم الفئات المستهدفة على شكل أفراد ومحتاجين

  

إال ان التوجه التنموي لدى بعض الجمعيات األهلية في دول مجلس التعاون بدأ يطبـع   

عملها ومجاالت نشاطاتها وبخاصة كما نالحظ ذلك في اعتمادها على التعليم والتدريب للفئات 

ع الجمعيات الحقوقية التي أصبحت منتشـرة فـي   المستهدفة كالشباب والمرأة والمعاقين وجمي

جميع دول مجلس التعاون وتوفير فرص عمل وقروض ومشروعات صغيرة وتمكين المـرأة  

ولكن يبقى أن الجمعيات الخيرية هي الغالبة في السـعودية ولهـا مركـز الثقـل     . وغير ذلك

  )8(.االساسي في عددها وانشطتها من بين جميع دول مجلس التعاون 

  

  : والقوى الفاعله لدولهقة الجمعيات األهلية باعال

تشترك دول مجلس التعاون في كونها دول ريعية أي ان دخل الدولة باالساس هو من  

كمـا ان   . عوائد النفط والذي يرد إلى الدولة مباشرة والتي تتحكم بدورها بتوزيع هذه العوائد

ع هيمنة الدولة على المجتمـع ككـل   من هنا تنب .القطاع النفطي هو المحرك االول لالقتصاد

حيث ان غالبية منظمات المجتمع المدني تعتمد على الدولـة   و.المجتمع المدني بشكل خاصو

في دعمها وموافقة الدولة لها بالترخيص والعمل، ولذلك فإن رعاية الدولة أو عـدمها قضـية   

  .مصيرية للمجتمع المدني ومنظماته

  

يته عن الدولة ومهمتـه فـي تمثيـل    لالمدني استقال وإذا كان من صميم طبيعة المجتمع

فإن ,اقراح وليس اعتراض فقط  هوطموحات اعضائه والمجتمع االوسع وان يكون قو لحمصا

 .نظام الدولـة الريعيـة   ظل المجتمع المدني في دول المجلس يجد نفسه في وضع صعب في

ي دول المجلس يعود إلـى  وهذا يقودنا إلى حقيقة ان من أهم اسباب ضعف المجتمع المدني ف



6 
 

تعداد للتضحية سهيمنة الدولة وتسلطها واتكالية المجتمع المدني عليها والنزعة االستهالكية واال

  .بالحقوق المدنية والسياسية مقابل الرفاه االجتماعي

  

اما العامل الثاني فيرتبط بهامش الحريات العامة حيث يالحظ ان كلما توسع هذا الهامش 

تزدهر وتنمو كما في الكويت والبحرين مقارنة بـدول المجلـس    مجتمع المدنيمنظمات ال فإن

ان من مصلحة منظمات المجتمع المدني النضال من اجل االصالحات الديمقراطيـة  .االخرى

وتعزيز الحريات واقامة دولة المؤسسات والنظام والقانون المستند إلى النموذج الـديمقراطي  

ن بعض منظمات المجتمع المدني الطليعية اسهمت بفاعلية فـي  وبالفعل فإ.والمشاركة الشعبية

دولة العائلة التسلطية إلى دولة المؤسسات الدسـتورية ومـن االحتكـام    من  ال لالنتقالضالن

  .االحتكام إلى النظام والقانون والمؤسساتالى لالعراف والتقاليد والعشيرة 

  

ورغـم   . مدى هـذا التحـول  ان درجة تطور المجتمع المدني مرتبط بوتيرة ودرجة و

االنجازات التي حققها المجتمع المدني فإن هناك تحديات جدية ومسيرة طويلة تواجه المجتمـع  

  .المدني

  

اما العامل الثالث المعيق لتطور المجتمع المدني فهو المد االسالموي والطـائفي الـذي   

الروابط الوطنيـة  نحسار القوى وااجتاح دول المجلس بدرجات متفاوته وتسبب في اضعاف و

ان  ونالحظ .  والديمقراطية والمدنية والتي هي من دعامات المجتمع المدني ومنظماته الحديثة

نتشرت منظمات تسـمى مدنيـة   االعديد من المنظمات االهلية اضحت ضمن نفوذ هذه القوة و

  .لكنها ذات اجندات دينية او طائفية

  

تمع المدني هي التركيبة السكانية الفريـدة  المج هوفاعلي هالمؤثر في وضعي العامل الرابع

سـتثناء السـعودية وعمـان،    ابدول المجلس حيث يشكل المواطنون االقلية مقارنة باالجانب ب

ان . وحيث تشكل العمالة االجنبية اغلبية السكان النشطين وقوة العمل في جميع دول المجلـس 

اطنين واالجانب بمن فيهم العـرب  احد مترتبات ذالك هو في هذه الفرقة والتناقضات بين المو

العكس هو  بليج المجتمع المدني أو منظماته،االستثناءات، حيث هم ليسوا ضمن نسمع بعض 

حد الى الصحيح فحيث ما تسمح السلطات لالجانب بحرية النظيم كما في البحرين واالمارات و

مات اهلية متوازية م  منظمات خاصة بها مما يخلق منظيما في الكويت فإن بعض الجاليات تق

هناك اليـوم العشـرات مـن    . ترتب عليه اضعاف الطرفين امام الدولةيللمواطنين االجانب و
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اقل عرضـة  وهي  الجمعيات واالندية للهنود والباكستاتيين والفلبنيين في البحرين واالمارات 

  .اكثر كفائة من المنظمات الحالية هالضغوط الدولة وبعض

  

ـ افي المجتمع المدني نابع من العولمة المتسـارعة و المؤثر  الخامسالعامل  ماج دول دن

مجلس التعاون الخليجي في االقتصاد العالمي ومؤسساته مثل منظمة التجارة العالمية ودخولها 

في اتفاقيات تجارة حرة مع الكتل االقتصادية الكبرى مثل الواليات المتحدة وقـرب توصـلها   

  .وبي واسيانالتفاقيات مماثلة مع االتحاد األور

  

يمكن القول ان مجلس التعاون الخليجي هو االكثر من بين المجموعات العربيـة فـي   

االندماج في العولمة االقتصادية وتأثيرات ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات وانتشـار   

خصوصاً فيمـا يتعلـق    , وإذا كان لذلك انعكاسات سلبية فإن له انعكاسات ايجابية. االنترنيت

يترتب عليها وجود مجتمع مدني يتمتع بقدر وتزامات دول المجلس بمعايير واتفاقيات دولية لاب

من الحريات والحقوق واالطالع على ما يدور فـي العـالم حيـث اضـحت قـيم الحداثـة       

  .المرأة قيم عالمية حقوقوالديمقراطية وحقوق االنسان و

  

مجلس التعـاون مـن خـالل أن     في دول دولهتتحدد العالقة بين الجمعيات األهلية وال

الحكومة هي مصدر التشريعات التي تنظم قواعد العمل والنشاط األهلي وهي أيضاً تمثل أحـد  

المصادر الرئيسية إن لم تكن الوحيدة لدى بعض الجمعيات في تمويل الجمعيات األهلية وهـي  

ططهـا فـي   كذلك تدخل في عالقة خاصة مع بعض المنظمات األهلية لتنفيذ مشـروعاتها وخ 

مجال الرعاية االجتماعية وأخيراً فإن الحكومات تقوم بتحديد الجهات اإلدارية التـي تشـرف   

  .وتراقب عمل ونشاط هذه الجمعيات 

  

تتراواح العالقة بين الطرفين الجمعيات والحكومات بالتعاون من جهة والتباعد من جهة 

الحكومة في تنفيذ ابعاد مختلفـة   اخرى، حيث يتمثل التعاون في مشاركة الجمعيات األهلية مع

من السياسات االجتماعية واالقتصادية كما هي الحال فـي السـعودية والبحـرين والكويـت     

واالمارات وايضاَ عمان ويكون عادة مصدر هذا التعاون متمثالً في اسهام الحكومة في دعـم  

  )9(. الجمعيات األهلية مادياً وفنياً
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  األطار القانوني 
لدساتير واألنظمة العامة في دول مجلس التعاون على حق تكوين الجمعيات تنص جميع ا

تحديـد  األهلية، وتمتلك جميع الدول قوانين وأنظمة خاصة بتنظيم العمل األهلي وجمعياتـه و 

  .طبيعة عالقتها بالدولة وحدود اإلشراف والرقابة عليها

 

هناك فجوة كبيرة بينها إن مراجعة قوانين الجمعيات في دول مجلس التعاون تكشف بأن 

وبين االتجاهات العالمية في التشريعات الحديثة التي تهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، بل أن 

إجراءاتها بحاجة إلى إزالة أو تخفيف العالقة البيروقراطية الجامدة بين الجهة الحكومية المعنية 

  )10(.باإلشراف على الجمعيات وبين الجمعيات ذاتها

 

لة مجلس التعاون في تشريعاتها وقوانينها الوطنية المنظمة لمنظمات المجتمع تتباين دو

وتعتبر الكويت رائدة في هذه التشريعات وتليها البحرين وتتبعها باقي دول مجلس . المدني  

التعاون حيث ان بعضها مثل السعودية وعمان لم تصدر قوانين منظمة للمجتمع المدني سوى 

  .في السنوات االخيرة

  

كما ان هذه التشريعات تتباين تباينا شديدا في مضمونها من حيث  الضوابط والقيود 

وبشكل عام فإن هذه التشريعات . التي تضعها على الترخيص وعمل المنظمات المجتمع المدني

تتطلب الترخيص المسبق لهذه المنظمات وتضعها تحت رقابة  جهة حكومية وهي عادًه وزارة 

  .أو وزارة العمل او غيرهاالتنمية االجتماعية 

  

تؤكد جميع القوانبن المنظمه لعمل هذه المنظمات وأنظمتها الداخلية عدم  أألشتغال  

لكن بعض المنظمات مثل المنظمات  الحقوقية والشفافية تتعامل مع الشان .بالنشاط السياسي

يات العامة السياسي مثل مراقبة االنتخابات العامة واصدار التقارير والبيانات عن الحر

  .والخاصة وحقوق االنسان والحوكمة والشفافية

  

ورغم هذه السمات التشريعية العامة في دول المجلس، إال أن هناك تباينات كبيرة في 

السياسه واالتطور أآلجتماعي  التطبيق بين دولة وأخرى وفقا لطبيعه النظام السياسي والظروف

  والسياق  التاريخي  وغيره
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  :المجتمع المدني شبكات منظمات  

ال توجد شبكات لمعظم مؤسسات المجتمع المدني، غير أن وفي اآلونة االخيرة تشكلت 

 ينجمعيات االقتصاديتحاد الخليجية وا هفااتحاد  الصح مثل اتحادات لبعض الجمعيات المهنية، 

، فضال جيومنتدى التنميه الخلي ، مع ملتقيات دورية لجمعيات االجتماعيين الخليجيينينالخليجي

الى انتماء إضافة . وطنيه عن وجود اتحادات للنقابات العمالية واتحاد نسائي للجمعيات النسائية

  .عربيه ودوليه والمنظمات لشبكات واتحادبعض الجمعيات 

  

  :المدني العوائق الرئيسية التي تواجه مؤسسات المجتمع

  

الشراكة "لعلوم السياسية حول حسب الدراسة التي اعدتها الدكتورة أماني قنديل، أستاذة ا

وهي دراسة تحليلية " االجتماعية ومسؤولية الجمعيات األهلية في التنمية بدول مجلس التعاون

جمعية أهلية، كشفت عن مجموعة من ) 486(ميدانية تم فيها توزيع استبيان على حوالي 

مس للمنظمات تضمن التقرير السنوي الخا .العقبات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني

م من قبل الشبكة العربية للمنظمات األهلية على مجموعة 2005األهلية العربية الصادر عام 

  )11(: من العقبات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني

  

عدم توافر البيئة المهيئة، وترتبط بالتشريع المالئم وإزالة العوائق : المجموعة األولى

  .البيروقراطية

  

اسات التي تناقش هذا البعد من المعوقات بأن هناك ضعف الثقة بين المجتمع وقد ركزت الدر

" مهدد"المجتمع المدني والنظر إليه كعنصر " نوايا"المدني والدولة، وتخوف األخيرة من 

  )12(.الستمرارية واستقرار النظم السياسية

  

تتعامل بها الدولة  وفي هذا الشأن فأن بعض الباحثين يشيرون إلى وجود إستراتيجيات متنوعة

بسياسات لالحتواء، وسياسات لإلقصاء أو التهميش، وسياسات : مع المجتمع المدني وتتمثل

، أي االستفادة من المزايا النسبية المتوافرة "للدمج الوظيفي"لإلضعاف، وأخيرا سياسات 

غطي لقطاعات خدمية ورعائية من المجتمع المدني لتحقيق وظائف تدمج في إطار الدولة وت

  )13(. المساحات التي تراجعت عنها الدولة
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وتشير بعض التقارير بأن هناك سياسة جديدة قد برزت على الساحة الخليجية وتتمثل في خلق 

عادة ما ترتبط  (GNGOs)  حكومية وهي ما يعرف بالجونجو -ير حكوميةمنظمات غ

مة على حساب مؤسسات بالنظام الحاكم ويقودها رموز النظام وتوجه لها موارد كبيرة وضخ

  )14(.المجتمع المدني الحقيقية

 

القدرة على العمل  ضعف عقبات ترتبط بالبيئة االجتماعية، وتتمثل في: المجموعة الثانية

عملية التنسيق والتحالف والتشبيك، على  اليساعدالجماعي والتعامل مع اآلخر، وهو ما

وفي هذا الشأن تكشف الدراسات .أخرىوالنزوع الى التطوع والمشاركة المجتمعية من ناحية 

تتمثل في الثقافة المجتمعية السائدة لعقود من الحكم غير الديمقراطي  في ذلك بأن أهم العوامل

  ) 15(. وغير التشاركي

  

عقبات ترتبط بالمجتمع المدني ذاته، حيث تبرز إشكالية بناء قدرات : المجموعة الثالثة

بالمنهجية التشاركية الحديثة وبناء قواعد البيانات عن  منظمات المجتمع المدني عبر التدريب

المجتمع المدني والشركاء واحتياجات المجتمع المدني، والبحوث والدراسات التي تستهدف 

   )16( .يك وورش العمل وتدفق المعلومات بشفافيةبالتأثير في الفعل باإلضافة الى التش

  

  :وفي هذا الشأن تشير الدراسات ألهم العوامل

القائدة لمؤسسات المجتمع المدني توافر الوعي لدى النخب الخليجيه عدم   -

  .بأولويات التحديات والقضايا التي تواجه المجتمعات

صعوبات اإلدارة الرشيدة من ضعف تداول السلطة داخل المنظمات األهلية،  -

وهيمنة الشخص أو أشخاص محدودين، وضعف دور الجمعيات العمومية 

  .دة لصنع السياسات والبرامجومشاركتها المحدو

وقلة الكفاءات والمهارات، مما يعني . محدودية التطوع، خاصة لدى الشباب -

 .وجود ضعف في قيم العمل الجماعي

 .ضعف عمليات اإلدارة المالية والمحاسبة والمساءلة -
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  خصوصيات بلدان  المجلس: ثانيا 

  :مملكة البحرين  -1

هلية واالندية وهو القانون الذي تعمل في ظله جمعيات االالم صدرقانون 1989في العام 

مؤسسات المجتمع المدني ترفضه  غالبيهأن .مؤسسات المجتمع المدني حتى الوقت الحاضر

باعتباره امتدادا لروح قانون أمن الدولة الذي تم إلغاءه بعد التصويت على ميثاق العمل 

  .ت األهلية تأسست العشرات من الجمعيا على اساسهالذي و 2001في الوطني

م فإن مرحلة 1999آذار / مارس 6مع تولي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  الحكم في 

الدولة، امن  لقد دشنت مرحلة االنفراج السياسي والتي وضعت نهاية عهد . جديدة قد افتتحت

ومن ابرز معالمها الحرية الواسعة لتشكيل منظمات المجتمع المدني خصوصاً المنظمات 

  .يثةالحد

  

م برزت معالم المشروع االصالحي والذي استند إلى ميثاق العمل 2000وفي نهاية عام 

جاء التاكيد  على اهميه المجتمع  .الوطني والذي يعتبر الوثيقة االساسية للمشروع االصالحي

من % 98.2ميثاق العمل الوطني الذي تم التصويت عليه بنسبة  المدني ودوره في التنميه في 

من ادلوا باصواتهم من  الرجال والنساء ممن يحق لهم أالقتراع ممن بلغوا او تجاوزي  اجمالي

  . عاما 21

  

وكما جاء في الميثاق بعد تولي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم فقد   جرى 

مل الحريات العامة والمشاركة المجتمعية وتأسيس الجمعيات والنقابات، وقيمة الع التاكيد على 

  )17( .ودور المجتمع المدني في التنميه. التطوعي

  

لقد خلقت مناخات ايجابية لتأسيس وعمل ونشاط منظمات المجتمع المدني حيث جرى انشاء 

من هذه المنظمات من مختلف التخصصات والتي جرى الترخيص لها بتساهل حسب  العديد

  .م1989القانون 

  

القانون المذكور بحيث يسمح بقيام االتحادات م صدر مرسوم بقانون يتعديل 2002وفي عام 

  .في ما بين منظمات المجتمع المدني وانظمامها إلى المنظمات الدولية
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اليها مسئولية منظمات  توجاء انشاء وزارة التنمية االجتماعية كوزارة مستقلة والتي اسند

  .المجتمع المدني ليؤكد اهتمام الدولة المتزايد بهذه المنظمات

  

م، وشارك فيها 2004وزارة التنمية االجتماعية  االستراتيجية االجتماعية أواخر عام أصدرت 

تطوير الشراكة (برنامج األمم المتحدة األنمائي ومنظمة العمل الدولية، وفيها أحد أهم محاورها 

وتوسيع خيارات المشاركة عبر تفعيل منظمات المجتمع المدني والعمل التعاوني وتحفيز الدور 

، بجانب محاور أخرى منها مفهوم العمل االجتماعي والفرص )ماعي للقطاع الخاصاالجت

األساسية لتطوير العمل االجتماعي، وفرص وتحديات التنمية في مجال اإلسكان والتعليم 

االتصال والمعلوماتية، وسياسات مواجهة الفقر،  جيالووتكنوواالقتصاد، واالستعداد للعولمة 

اعية، ومعالجة الفجوات وتحقيق العدالة في الفرص االجتماعية، وتطوير الرعاية االجتم

ومواجهة فجوة النوع االجتماعي وتمكين المرأة، وتمكين الشباب، وتطوير شبكات الحماية 

  )18(.واألمان االجتماعي، واستدامة البيئة، والعمل التعاوني

  

هلية متنوعة األهداف في جمعية أ) 450(ومن الجدير بالذكر بأن في مملكة البحرين أكثر من 

المجاالت االجتماعية منها الخيرية والتنموية والنسائية والشبابية والحقوقية والمهنية والبيئية 

نقابة ) 64(والشفافية وجمعيات ذوي االحتياجات الخاصة للمسنين والمعاقين، كما توجد حوالي 

  )19(.اباتعمالية في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى اتحاد عام للنق

  

  :ويمكننا تصنيف منظمات المجتمع المدني التي ظهرت خالل العقدين الماضيين كما يلي

منظمات مرخصة للمواطنين وتضم المنظمات الحقوقية والشبابية والنسائية  –أ 

  .والتخصصية والنقابية وغيرها

ن م جمعيات مهنية واجتماعية لعدد مضالمنظمات االجنبية والمختلطة وهذه ت –ب 

  .الجاليات وخصوصاً الهنود واالنجليز، كما ان بعضها مختلط للمواطنين واالجانب

لجان المطالب الخاصة وهذه غير مرخصة وتهتم بمطالب آنية مثل لجان  -ج

  .العاطلين عن العمل أو البدون جنسية وغيرها
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 : المملكة العربية السعودية -2

  

المملكه العربيه السعوديه حيث يقتصر أألمر يالحظ شبه غياب لمنظمات المجتمع المدني في 

  .على الجمعيات الخيريه  واألغاثيه

 

اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بتعاون بين  العربيه السعوديه المملكة حكومه وقد أصدرت

. الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات األهلية وتم تشكيل الصندوق الخيري لمعالجة الفقر

ة جميع األطراف في صندوق التنمية البشرية الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب إضافة إلى شراك

  . وتوظيف القوى العاملة الوطنية

  

وقد بدأت السعودية مؤخرا باآلهتمام  بمؤسسات المجتمع المدني، وباألخص في األلفية 

الياً وتجدر اإلشارة بأنه قد تم إعداد مسودة نظام الجمعيات األهلية وهي معروضة ح.الثالثة

جانب وجود العديد من اللوائح والنظم الى ، للتصديف عليه على مجلس الشورى السعودي 

  .الخاصة بالجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية ومراكز األحياء

  

  :لمنظمات االهلية التاليةلبموجب مراسيم ملكية فإنه جرى الترخيص 

ياض وجدة والطائف والدمام الجمعيات الثقافية في المدن الرئيسية مثل الر - 1

  .وغيرها

 .الجمعية الوطنية لحقوق االنسان - 2

 .جمعيات دعم المرأة مثل جمعيات سيدات االعمال ومركز خديجة بنت خويلد - 3

 .جمعيات الرعايه أألجتماعيه - 4

وقد  تقدم عدد من النشطاء الحقوقيين بطلبات للترخيص لهم بانشاء جمعيات  

ه  للترخيص بانشاء جمعيات نسائيه ولكن لم حقوقيه  كما تقدمت شخصيات نسائي

  .تتم أألستجابه لهذه  الطلبات
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  :دولة قطر -3

  

م عمل منظمات المجتمع المدني لكنه يالحظ تشدد كبير في الترخيص 2006ينظم القانون لسنة 

  .لمجموعات من المواطنين تطلب فيها انشاء جمعيات أهلية

  

المنظمات من قبل الدولة مثل اللجنة الوطنية  وقد جرى في السنوات االخيرة إقامة بعض

لحقوق االنسان ومركز الدوحة لحرية االعالم والمؤسسة العربية للديمقراطية كما جرى 

الترخيص لجمعية المحامين في حين ان جمعية الصحفيين تعمل كأمر واقع بانتظار الترخيص 

  )21(.اليةالرسمي  وصدرت آلئحه من وزير العمل تسمح بتشكيل نقابات عم

  

تلعب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمجلس األعلى لشؤون األسرة دوراً 

بارزاً في السياسات االجتماعية والتنموية، خاصة تجاه األسرة، فقد انبثقت عنهما مركز 

االستشارات العائلية ومؤسسة حماية المرأة والطفل والمركز الثقافي للطفولة والمؤسسة 

إضافة إلى وجود مؤسسات . رية لرعاية األيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنينالقط

  . متخصصة في مجال االعاقة والطفولة

  

كما توجد في قطر جمعيات خيرية ذات طابع رعائي وبعضها تطورت إلى المجاالت التنموية 

  .م1994كجمعية قطر الخيرية التي تأسست عام 

  

ه او حمايه ئبات النشاء جمعيات تخصصيه مثل جمعيه للبيلقد تقدمت شخصيات قطريه بطل

  .المستهلك او الصحفيين ولكن لم تتم الموافقه على ذلك

  

  

 :دولة الكويت  -4

  

تعتبر الكويت طليعية في تشريع العمل النقابي ونتظيمه وقد تأسس اتحاد عمال الكويت مع 

مرخص الوحيد في دول م وظل لعقود االتحاد العمالي ال1961بزوغ فجر االستقالل في 

كذلك األمر بالنسبة لالتحاد الوطني . م 2002المجلس حتى قيام اتحاد عمال البحرين عام 

وبالنسبة إلى الجمعيات االهلية فتعتبر . لطلبة الكويت والذي تأسس في بداية السبعينيات
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الكويت إلى جانب البحرين سباقة في ترخيص وتشكيل الجمعيات االهلية بمختلف 

، لكن الكويت سباقة في قيام أول جمعية علنية لحقوق االنسان في الخليج في )22(صصاتالتخ

م وهي الجمعية الكويتية لحقوق االنسان والتي ظلت تعمل دون ترخيص لسنوات 1980عام 

وتتميز الكويت ايضاً إلى جانب البحرين .م2002حتى منح لها الترخيص الرسمي في عام 

  .الجمعية الكويتية للشفافية بوجود جمعية للشفافية وهي

  

وما يميز الكويت من غيرها من دول المجلس الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والقطاع  

الخاص  الى منظمات المجتمع المدني مما يجعل عملها ذات طابع احترافي متقدم اضافة إلى 

دولية وهو ما يعكس حرية انظمامها إلى االتحادات والشبكات والروابط االقليمية والعربية وال

حضورها الخارجي، كما تتميز الكويت بوجود روابط تخصصية لالساتذة الجامعيين وهذا ما 

  .ال يتوفر في دول المجلس االخرى

  

وتعتبر الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية أسبق الجمعيات وجودا على الساحة النسائية في 

عمل هذه الجمعية في الدفاع عن الحقوق م، وت1963الكويت حيث تأسست في فبراير عام 

االجتماعية واالقتصادية للمرأة والنهوض بمستواها التعليمي والصحي، بجانب اهتمامها 

  .برعاية االطفال المعاقين والشباب

  

م بعد الجمعية النسائية حيث تحملت 1964وتأتي جمعية الخريجين التي تأسست في مارس 

لبدون وحقوق االنسان وقضايا المرأة، بجانب دفاعها عن مسؤولية الدفاع عن حق الجنسية ل

  .القيم الديمقراطية وحق التعليم وتطويره

  

م باالهتمام 1968وعلى الصعيد االجتماعي تقوم رابطة االجتماعيين التي تأسست عام 

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا األسرة والطفولةوبقضايا المرأة والتربية 

  

في الكويت كثرة من الجمعيات األهلية والمهنية ونقابات عمالية تجمعها اتحاد عام، كما توجد 

مع توفير جمعيات للصحفيين والنساء والشباب والطفولة والمعاقين واالقتصاديين والحقوقيين 

  . والشفافية وحماية المستهلك
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  :سلطنة عمان -5

  

لية بمراسيم سلطانية مثل تشكلت في سلطنة عمان منذ السبعينيات بعض المؤسسات االه

االتحاد النسائي العماني وشجعت الدولة المراكز الثقافية في المدن االساسية ومنها 

  .العاصمة مسقط وصاللة وصور ونزوى

  

فقد . م2000المرسوم السلطاني بشأن تنظيم الجمعيات األهلية في عام  اصدار واثر

عية المهندسين وجمعية تشكلت جمعيات مهنية تخصصية مثل جمعية االطباء وجم

  )23( .االقتصاديين وهذه االخيرة تعقد منتدى سنوي تدعى له شخصيات عربية وخليجية

  

للقيود الموضوعة على تشكيل ونشاط  اويالحظ انه في العقدين السابقين فإن هناك تخفيف

منظمات المجتمع المدني ومشاركتها في النشاطات الخليجية والعربية والدولية، وهناك 

  . هتمام بتشكيل جمعيات أهلية في القطاعات النسائية والطفولة والمعاقين والمسنينا

  

  :دولة األمارات العربية المتحدة-6

 

كما ان الصالحيات . تنبع اشكالية االمارات من كونها دولة اتحادية في ما بين سبع امارات 

مارات االخرى، حيث الحكومية موزعة ما بين الحكومة االتحادية في ابوظبي وحكومات اال

هناك تداخل وتناقض احياناً بين السياسات االتحادية والسياسات المحلية، كما ان هناك تبادين 

في السياسات فيما بين  مختلف االمارات فيما يتعلق بالترخيص واالشراف وعمل الجمعيات 

  .االهلية

  

يث السريعة في دولة ورغم التطور االقتصاي واالجتماعي والثقافي الكبير وعملية التحد

. االمارات اال ان الدولة االتحادية متشددة وبطيئة في الترخيص لمنظمات المجتمع المدني

ولكنه على امتداد السنوات العشرين الماضية فقد جرى الترخيص لجمعيات عديدة مثل جمعية 

نسان الصحفيين وجمعية االطباء وجمعية المهندسين وجمعية االقتصاديين وجمعية حقوق اال

  .والعديد من الجمعيات النسائية والبيئية
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الشارقة والتي  دد كبير من هذه الجمعيات في اماره ابوظبي واماره  دبي واماره ويتمركز ع

تتوفر فيه مختلف الخدمات مجاناً،  اضخمم عملها ونشاطاتها ووفرت لها مقرا تسهل وتدع

الحكومة االتحادية والحكومات  وبشكل عام فإن الجمعيات االهلية تحضى بدعم مالي من

  )24(.المحلية خصوصاً الشارقة ودبي

  

لكنه يالحظ في السنوات االخيرة تدخل متزايد وقيود شديدة على عمل بعض الجمعيات مثل 

  .جمعية حقوق االنسان وجمعية الصحفيين
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  منظمات المجتمع المدني في الدراسات البحثية:ثالثا 

  
ن البحوث والدراسات من بلد آلخر حول طبيعتها  ومصادرها والوسائل والتتقنيات تتباي

المستخدمه  وبالطبع استنتاجاتها والدروس المستفاده وثغرات البحوث  والقضايا ذات 

  : )25( أالولويه التي يتوجب  التركيز عليها في المستقبل وهو ماسنعرض له

 

  نوعيه البحوث-أ

, بعضها صدر ككتب , ريت  اطروحات ماجستير ودكتوراه تشمل البحوث  التي اج 

وكتب آلكاديميين  وباحثين   ومقاالت في مجالت محكمه وعاديه  ودراسات لجهات 

رسميه   ومراكز دراسات واوراق ععمل لمؤتمرات وورش عمل ومقابالت مع 

وهذه مطبوعه ورقيا او الكترونيا او ,صين وباحثين في مختلف وسائط  أألعالم ااختص

  .كالهما

 

  مصادر البحوث-ب

  :اعتمد البحث على عدت مصادر أهمها

  .دراسات منظمات المجتمع المدني نفسه- 1

دراسات من قبل الوزارات والموسسات  الرسميه الوطنيه او موسسات مجلس التعاون - 2

 تب التنسيق لوزراء العمل والشؤؤن أالجتماعيهالخليجى خصوصا مك

 منظمات التمويل والدعم3

 .اكاديميين واساتذه جامعيين وباحثين- 4

 مراكز البحوث والدراسات الخليجية - 5

 .الجامعات والمعاهد الخليجيه - 6

 مراكز الدرسات والجامعات والمعاهد العربية واالجنبية  - 7

 .المانحين أو الحكومات أو غيرهابرامج بحثية ممولة سواء من قبل - 8

المؤسسات والشبكات والروابط التي تظم منظمات المجتمع المدني مثل منتدى التنمية - 9

 .الخليجي ومشروع الديمقراطية في البلدان العربية



19 
 

مؤتمرات تخصصية مثل منتدى التنمية الخليجي وملتقى االجتماعيين الخليجيين -10

واللقاء السنوي لمشروع الديمقراطيه في البلدان العربيه   ويالدوري ومؤتمر المواطنه السن

 .وغيرها ومؤتمر الجامعات الخليجية لعلوم االجتماع في اكسفورد

ومراكز  والعربيه والدوليه الدوريات المحكمة الصادرة عن الجامعات الخليجية- 11    

 .البحوث

  .المواقع االكترونية وشبكات التواصل-12

 .لفضائيات وأالذاعات ومواقعها أاللكترونيهبرامج حورات ا-13

 

بالطبع فان مسحا شامال لكل البحوث التي تناولت القضايا المرتبطه بالمجتمع المدني و 

  لكن هذا البحث محاوله اوليه في هذا السبيل.منظماته تحتاج الى مشروع اخر 

  
  الوسائل والتقنيات المستخدمه آلجراء البحوث: ت

الى بحوث ودراسات اعتمدت منهجية التشخيص والتحليل والوصول الى  تنقسم نوعية البحوث

استنتاجات وتوصيات، سواء تلك التي تحلل واقع المجتمع المدني ومؤسساته، أو تلك التي 

تحلل ظواهر اجتماعية، في حين صدرت دراسات تعتمد على تحليل بيانات عبر استبيانات 

الى دراسات تعتمد على منهج المقارنة سواء بين ، باالضافة )أنظر الببلوغرافيا(ميدانية 

مؤسسات المجتمع المدني وهياكلها واهدافها وبرامجها، او مقارنة بين التشريعات الصادرة في 

دول الخليج العربية والخاصة بالجمعيات األهلية، اضافة الى دراسات تتعمق في المواثيق 

اعية أو بالفقر والمعاقين والشباب والمرأة واالتفاقيات الدولية ذات العالقة بالفئات االجتم

والطفولة، مع بروز كثرة من األدلة االسترشادية لمفهوم التطوع وطريقة ادراة الجمعيات 

  .وضبط حساباتها المالية واعداد المشاريع

  
  ت بحوث والدراسالاهم اطروحات ا: ث

ولكننا سنعرض  راساتمن الصعب جداً ان نعرض جميع القضايا التي تناولتها االبحاث والد

  .اهم  ماجاء في هذه البحوث من قضابا

  :في ما يخص  منظمات المجتمع المدني -1 

الجوانب القانونية التي تنظم ترخيص وعمل ونشاط هذه المنظمات وخصوصاً فيما يتعلق -

 .بالضوابط والكوابح القانونية التي تتظمها هذه القوانين
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ة ممثلة بالوزارات المعنية على اعمال ونشاطات هذه السيطرة المباشرة من قبل الحكوم -

 .المنظمات

قضايا التمويل  والقيود المفروضه على التمويل الخارجي وأالشتراطات على التمويل - 

 .الرسمي   وشحه التمويل الخاص

 .انحسار العمل التطوعي وخصوصا عزوف الشباب عن أأللتحاق بمنظمات المجتمع المدني

 ).(GNGOsبتشكيل منظمات مجتمع مدني مواليه   قيام الحكومات -

 .تزايد تأثير أألستقطابات  الطائفية والسياسية  على عمل المنظمات االهلية -

 اشكالية العالقة مع المنظمات الدولية -

المنظمات  في مواجهه  الفساد واالمحسوبيه  الحكم الصالح والشفافيه والنزاهه في اداره -

 والزبونيه 

 

 :يخص بأهم القضايا في المجتمع المدنيفيما -2

قصور التشريعات أو تخلفها وخصوصاً فيما يتعلق باالحوال الشخصية والمرأة  -

 .والحقوق المدنية عموماً

 .هيمة الدولة الرعوية على المجتمع وتدخلها القسري في اداراته لشؤونه -      

جتمع والتناقضات ما بين االشكاليات المصاحبة لعملية التحديث السريع في الم-- 3

  التقليديه الحداثة و البنى

  .القضايا الجديده التي تطرحها االعولمه وموجه  الديمقراطيه وخقوق أألنسان  - 

  .تمثيل المجتمع الخليجي في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي   -    
ى المجتمع البنى التقليديه والمحافظه  والروابط القبليه  التى التزال تهيمن عل -   

  .المدني الخليجي
التركيبه السكانيه الهجينه حيث المواطنين الفاعلين ااقتصاديا اقليه مما  -     

  .يجعل المجتمع المدني ضعيفا وهشا
  
  :والبحوث الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لدراساتا -3

ي مؤسسات المجتمع المدن حيث البلدان صدارات  في الدراسات وإالصدرت معظم 

دولة الكويت ومملكة البحرين ، غير أن التحوالت االيجابية في باقي دول كما في  قوية نسبيا 
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المجلس أدت إلى تنشيط العمل البحثي وإصدار الدراسات في باقي دول مجلس التعاون 

   .الخليجي وهي سلطنة عمان واإلمارات المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية

 

 اتعلى موضوع هذه المنظمات  وبرامج سات بجانب أهداف تركز هذه الدراو   

 أألقتصاد العالمي  صاديات الخليجيه  في تأثيرات العولمة، ودمج االقت والشراكة المجتمعية، 

دول مجلس التعاون الخليجي مع برنامج األمم المتحدة االنمائي،  وعالقه وتحرير التجارة، 

) الحكم الرشيد(خاصة البنك الدولي الذي بدأ يقحم مبدأ واطروحات المؤسسات المالية العالمية، 

ضمن معاييره، ومسألة الشراكة بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، 

 بجانب . ألول مرة في اطار سياسات االصالح االقتصادي الهيكلي وعمليات الخصخصة

تيجيات خفض الفقر حيث أصبح مبدأ هذه الدول مع تقارير التنمية البشرية واستراتعاطي 

  .  الشراكة ملحاً

  

رغبتها في مؤسسات المجتمع المدني   معظم الدراسات والبحوث الصادرة عن تؤكد

في تنفيذ  مقرارت وتوصيات جنباً إلى جنب مع الحكومات وأصحاب األعمال  العمل 

ذي عقد بالقاهرة عام الدوليه التي بدات  يالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ال تالمؤتمرا

م، ثم 1995التي عقدت بكوبنهاجن في عام  ة قمة العالم للتنمية االجتماعيةوثيقو م،1994

والتي توجت بفمه التنميه في مقر أألمم  م، 1995عام  في بجين  المؤتمر العالمي للمرأة

التي تبنتها ) الثالثه األهداف اإلنمائية لأللفية(وثيقة وصدور  2000عام  المتحده في نيويورك

وكذلك   رسميا وكذلك  قمه البيئه في بالي واخيرا في كوبنهاجن  جميع دول مجلس التعاون

لكن دور المجتمع المدني  الخليجي في المشاركه في مؤتمرات أألمم .  تقارير التنميه أألنسانيه

بفعل ,ا المتحده المذكوره وصياغه قراراتها  وتنفيذ هذه المقررات في بلدانها محدود جد

  .محوديه دوره  وضعف الشراكه مع كل من الدوله  والقطاع االخاص

  
الدراسات والبحوث الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني  على  معظم  ركزت كما

القطاعات المتخصصة فيها، فجميع الجمعيات النسائية ركزت في دراساتها على مشكالت 

ق واألسرة وتنشئة األطفال وتأثير الخادمات وقضايا المرأة وتمكينها وقضايا الزواج والطال

  . األجنبيات على التنشئة، بجانب القضايا المتعلقة باألحوال الشخصية والحقوق والمساواة
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أصدرت دراسات تركز على جوانب وأبعاد لها  بدورها  والجمعيات المهنية األهلية

  .عالقة بالمهنة كاألطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين

  

أما الجمعيات األهلية المتخصصة في مجال االجتماع واالقتصاد وحقوق االنسان فقد  

ركزت دراساتها على القضايا االجتماعية والظواهر االجتماعية كفراغ الشباب والمخدرات 

وفرص العمل واصدار تقارير دورية عن حقوق االنسان أو دراسات عن القضايا االقتصادية 

  . وغيرها

  

عن النقابات وأألتحادات العماليه  النقابي فإن معظم الدراسات الصادرةوعلى الصعيد 

ركزت على حق التنظيم النقابي وكيفية تشكيل النقابات والتثقيف النقابي والتعريف فقد 

باالتفاقيات الدولية واالعالنات العالمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وعن دور المرأة 

  . بيةالعاملة في الحركة النقا

  

  :هذه الدراسات اهتمامات  وفيما يلي  أهم

  

دراسات ركزت على مؤسسات الرعاية االجتماعية ودورها في خدمة دول مجلس التعاون -

وواقعها والمشكالت التي تواجهها والتشريعات المنظمة لعملها، بجانب تأثيرها على حماية 

  .ن واأليتام ومجهولي الوالدينورعاية الفئات االجتماعية المستهدفة كالمعاقين والمسني

وقد ركزت بعض الدراسات على فئة واحدة من هذه الفئات االجتماعية كرعاية األحداث  -

الجانحين، أو اإلعاقة ورعاية المعاقين، أو رعاية المسنين أو الطفولة ودور األسرة وتنظيم 

  .دور المؤسسات

ودور القيم الدينية واألخالقية هذه الدراسات على الخلفية التاريخية  بعضوقد ركزت  -

وتماسك المجتمع الخليجي التقليدي التعاضدي، وتأثير التطورات االقتصادية واالنفتاح على 

العالم بعد الطفرة النفطية وما أدى إلى تراجع القيم التعاضدية وبالتالي إلقاء الحمل على الدولة 

ية التشريعات المنظمة للمؤسسات كما ركزت الدراسات على تاريخ. في تحمل هذه المسؤوليات

وأشارت بعض الدراسات إلى االتجاهات الحديثة . الراعية والمسئولة عن هذه الفئات
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والتجارب الدولية الناجحة في هذه القطاعات كأهمية الرعاية األسرية للطفل المعاق بدل إيوائه 

ت على الوسائل كما ركزت بعض الدراسا. في دور الرعاية وكذا الحال بالنسبة للمسنين

  .واآلليات واألدلة االسترشادية في فن اإلدارة واإلشراف على هذه الفئات ومؤسساتها الرعائية

 دراسات ركزت على الشباب ومشكالته المعاصرة، وعلى الطفولة وتحديات القرن  -

العشرين، وتمكين المرأة ودورها في التنمية، حيث أشارت أيضا إلى التحديات الواحدو

يرات التي واجهتها مجتمعات الخليج من وسائل األعالم والقنوات الفضائية وتأثيراتها والمتغ

على تغيير أنماط السلوك والتفكير والتربية والتنشئة لهذه الفئات، فضال عن تأثيرات القيم 

  .االجتماعية والدينية والتقاليد

آليات عمل دراسات ركزت على مشكالت العمل التطوعي في دول الخليج العربية و-

مؤسسات المجتمع المدني التطوعية وتشريعاتها وآفاق عملها المستقبلي في ظل شعارات 

التشاركية وتمكين الفئات االجتماعية كالمرأة والشباب، كما تم إصدار أدلة استرشادية خاصة 

  .بالعمل التطوعي وإدارته وموازناته وطريقة اإلشراف وتفعيل العمل الجماعي وغيرها

ا الشأن ركزت بعض الدراسات على تطوير السياسات االجتماعية القطاعية ودور وفي هذ 

القطاع الخاص في استنهاض العمل التطوعي لتعزيز السلطة الخامسة في المجتمع وقيامها 

  .بالدور التنموي بجانب الدولة

وعند هذا المفصل ركزت بعض الدراسات على مفاهيم الشراكة والمواثيق واإلعالنات  

ممية التي أجبرت دول الخليج في االنخراط فيها وبالتالي العمل على تنفيذ مبادئها في األ

الشراكة المجتمعية ليس على صعيد تمكين هذه المؤسسات فحسب، بل وإشراكها في 

استراتيجيات اجتماعية تهدف الى توفير فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة 

  .لةومعالجة ظواهر الفقر والبطا

  

ذه الدراسات أصدرت منظمات المجتمع المدني في الخليج العديد من الكتيبات والى جانب ه

التعريفية والتوعوية في مجاالت اهتمامها، وباألخص تلك الكتيبات التعريفية بالمشاريع التي 

قامت بتنفيذها مثل كتيبات التعريف بالحاضنات التنموية التي أشرفت عليها جمعيات نسائية ، 

بجانب كتيبات المجلس األعلى للمرأة في البحرين التي تهدف التعريف بالحقوق وتمكين 
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ورعاية الطفولة التي تصدرها الجمعيات الخيرية في . ومطويات عن المعاقين. المرأة

 .السعودية وقطر والكويت وغيرها

  

العديد من  ت  وأالمارا,والبحرين  في الكويت النسائيه  أصدرت منظمات المجتمع المدنيكما  

مواطن  ومنها جنسيه  المتزوجة من غير  المواطنه الدراسات والكتيبات المتعلقة بقضايا المرأة 

 االنتخاب والترشيح ث على حال فيفقد اسهمت   الكويتية  اما الجمعيات النسائيه . ابنائهن 

انينها وتركيبة الذي يوضح ماهية االنتخابات وطبيعة المشاركة فيها وقو  للمراه  الكويتيه

وقد   الدوائر االنتخابية وأنظمة ولوائح المجلس التشريعي والحملة الخاصة بقضايا المرأة

، بجانب كتيبات حول الرعاية  .2009اسهمت في فوز اربع  نساء لمجلس ألمه في انتخابات 

  .الصحية للمرأة

  

 والكويت وقطر وأألمارات  في البحرين   على الصعيد الحقوقي فأن  المنظمات المدنية الحقوقية

وتنشر التقارير   بما فيها تلك المقدمه  لهيئات الدوليه   رصد اوضاع حقوق  أالنسانبتقوم 

. ألحداث الفعلية الماسة بحقوق اإلنسانل رصد تصدر تقاريرها السنوية التي تشتمل على كما 

  انترصد ماالليه ولذى فهفي البحرين والكويت باالستق الحقوقيتين  تقارير الجمعيتينوتتميز 

 التراجعات في الحريات العامة والخاصة ، كما أنتهاكات حقوق أالنسان للمواطنين والوافدين و

كما  العامه النتخابات في الكويت والبحرين  تقارير عن مراقبتها ل الشفافية تصدر جمعيات 

صدار تقارير ووثائق با  ات الجمعي هذه  تقوم كما هو حاصل في كل من الكويت والبحرين، 

 .عن حالة الشفافية والحوكمة والحكم الرشيد والنزاهة والفساد

 

 دراسات أالكاديميين-2

ميون ومراكز دراسات سواء لصالح واكاديالدراسات التي أعدها باحثون  ذلك هناك  بجانب

يز وفي ذلك يتم  , بعض هذه الجمعيات أو لصالح وزارات ذات عالقة بهذه الظواهر والفئات

الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي،  العمل و وزراءللمكتب التنفيذي لمجلس ا

ومنهم من له تجارب كثيرة من البحث األكاديمي في مجال المجتمع المدني والظواهر 

 ..ويمكن  الرجوع الى قائمه  البيبلوغرافيا  لمعرفه الباحثين وابحاثهم . االجتماعية 
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  التي توصلت إليها البحوث والدراسات اهم النتائج -ج

ال نستطيع ان نعرض كل النتائج التي توصلت اليها كل البحوث والدراسات ولكن يمكننا ان 

  :نعرض بعض من أبرز النائج وهي

  

ان المجتمع المدني ومنظماته في مجلس التعاون الخليجي لم يستقر في بعد في - 1

لور وتتنازعه قوى عديدة تشده إلى الخلف في طور التب ه اليزال تشكيالت واضحة وان

  .وتكوينات ما بعد الحداثة

د إلى بنية اقتصادية طبيعية، وانما على وشائج نفمن الواضح ان االنتماء القبلي ال يست

  .وتحالفات وقيم حيث تعكس الوالءات والتكتالت نفسها على المجتمع المدني ومنظماته

 ,قطابات طائفية في بعض البلدانفقة مع استد الدينية المترايالحط ان موجة الصعو - 2

قد اضعفت كثيراً من البنية والروح المدنية للمجتمع المدني والحقت العديد من 

 .منظماته لتشكيالت دينية مدهبية احياناً، واضعفت دوره في االندماج االجتماعي

ي يخضع  تالالعتمد كثيراً على الدعم الرسمي وبيال يزال المجتمع المدني ومنظماته  - 3

المنتمين لمنظماته إلى ضغوطات وتدخالت الجهات الرسمية خصوصاً ان غالبية 

عن االستقاللية والندية والشراكة مع  هبعيد هاومن هنا فأن هم موظفون لدى الدولة

  .الدولة

تهيمن على العديد من منظمات المجتمع المدني شخصيات ومجموعات نافدة  - 4

غياب بالفساد وانعدام الشفافية و هضها مصابحولتها إلى مواقع نفود حيث ان بع

  .الديمقراطية وتداول القيادة

ان غالبية منظمات المجتمع المدني متخلفة في نمط إدراتها لبرامجها وآليات عملها  - 5

 .وهي بعيدة عن االحتراف والكفائة المهنية والعلمية

اتحادات ضعف ومحدودية قاعدة المجتمع المدني حتى للمنظمات الجماهيرية مثل  - 6

 .في المئة من العمال%  10إلى  لها  العمال والتي ال تصل فيها نسبة المنتسبين

 في المجتمع الذي تستهدفه فاعله ان غالبية  منظمات المجتمع المدني ليست  - 7

 .ي غير ملمة جداً باحتياجات ومتطلبات هذا المجتمعهفلذلك ف بنشاطاتها 
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ارية والتخصصية حيث نوعية العاملين تفتقد العديد من المنظمات للكفاءات االد - 8

 .االداريين متدنية النوعية في غياب برامج جيدة للتهيل وبناء القدرات

  

  :أهم الدروس المستقاة من البحوث -ح

هم االطروحات التي عالجتها هذه الدراسات والنتائج التي وصلت أليها الفي ضوء مراجعتنا 

ين خالل عقدين من الزمن، فإن هناك دروس عديدة وفي ضوء الخيرة العملية للعديد من الباحث

  :نختزلها فيما يلي

 .داخل المنظمات وفيما بينها وشفافه   الحاجة إلى تأسيس عالقات ديمقراطي - 1

كة حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني تتخلى شراالحاجة إلى عالقات  - 2

لى القانون أو عرف فيها الدولة عن سياسة الهيمنة والتدخل القسري استناداً إ

 طبيعه  عن هذه المنظمات وهذا ليس معزوالكونها الممول لالممارسة أو 

 .النظام السياسي

الدولة والمجتمع المدني  ,الحاجة إلى اقامة شراكة حقيقية بين االطراف الثالثة - 3

استناداً إلى استراتيجية وطنية واضحة تحدد االدوار  , والقطاع الخاص

القطاع الخاص الغني جداً والذي دور  حظ محدوديةوالمسئوليات حيث يال

 .او المدنيه  يركز على تمويل المشاريع الخيرية والدعوية وليس التنموية

عن اتكاليته المفرطة على الدولة  هالمجتمع المدني ومنظمات ضروره تخلي   - 4

في التمويل وعليه ان يطور عالقاته مع المجتمع المستهدف وابتكار مشاريع 

 .التمويل ودات جدوى اقتصادية ومنفعة للمستفيدينداتية 

هناك حاجة الحداث تغيير جدي في هيكلية وبنية ورؤية واهداف العديد من   - 5

منظمات المجتمع المدني، بحيث ترتقي إلى مستوى المنظمات الكفوؤة التي 

 .تقدم خدماتها إلى المجتمع بنوعية افضل واقل كلفة من الحكومة أو الشركات

للفجوة القائمة بين العديد من المنظمات المجتمع المدني والمجتمع  وضع حد  - 6

والذي من الفترض انها تمثله، وهذا لن يتم اال إذا اكتسبت هذه المنظمات 

 .صل جيد مع مجتمعهاامصداقية في عملها وتو
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  :النواقص وندرة الدراسات-خ 

عض الظواهر والمشكالت بل المرصوده الى دراسات استقصائيه الدراسات تفتقر أألبحاث و

  :ومنها االجتماعية أو االقتصادية أو القانونية

  

على صعيد المشكالت االجتماعية هناك ندرة في الدراسات المتعلقة بعض الظواهر االجتماعية 

الحساسة كتعدد الزوجات وتأثيراته على األسرة والتنشئة، بجانب غياب الدراسات التي تحلل 

بعض الساحات الخليجية والتشبه بالجنس   في  تظهرية التي بدأت بروز ظواهر جديدة كالمثل

كذلك ظاهره الدعاره المنتشره  .واألبناء خارج العالقات الزوجيه واألطفال اللقطاء  اآلخر

وهناك ظاهره أألتجار بالبشر حيث دول .بحيث صنفت بعض المدن  الخليجيه كمدن للرذيله

  .تساهل تجاه أألتجار بالبشرمجلس التعاون الخليجي مصنفه ضمن من ي

  

ورغم أهمية متابعة مثل هذه الظواهر إال أن المنظمات المدنية العاملة في هذه الحقول تتردد 

في طرح مثل هذه الدراسات، وكذا الحال بالنسبة لظاهرة االغتصاب الجنسي سواء للمرأة أو 

ذه المنظمات لم لألطفال، فعلى الرغم من وجود احتجاجات وبعض اإلحصاءات إال أن ه

تصدر دراسات تحليلية أو ميدانية تكشف عن الظاهرة وأسبابها وتأثيراتها القيمية والحلول 

  .المقترحة

  

وهم المواطنون المستحقون للجنسية وغير الحاصلين ) البدون(وعلى الرغم من وجود ظاهرة 

دول رغم أهميتها عليها في جميع دول المجلس إال أن الدراسات الميدانية معدومة في هذه ال

لكشف ثقل هذه الظاهرة، كما نجد ندرة في الدراسات التحليلية لهذه الظاهرة رغم وجود بعض 

  .المقاالت أو التقارير أو الكتيبات

  

وتمثل ظاهرة االصطفاف الطائفي سمة خطيرة ومتصاعدة في المجتمعات الخليجية والذي 

سياسية وعلى مؤسسة الزواج والتنشئة يعكس نفسه على العالقات االجتماعية واألسرية وال

وعلى الرغم من ذلك . والتعليم والنسيج االجتماعي، بل وعلى كافة مناحي الحياة في الخليج

فهناك ندرة كبيرة في الدراسات التحليلية أو الميدانية المعمقة في هذا الشأن، ومع أن هناك 
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األهلية المسئولة عن الظواهر باحثين أكاديميين تطرقوا لهذه الظاهرة إال أن المنظمات 

االجتماعية لم تبادر في إصدار مثل هذه الدراسات التي من المفترض أن تناقش تأثير الطائفية 

  . على زواج أبناء البلد الواحد من المذاهب األخرى، وأن أقامت ندوات وورش العمل

  

ضرورته لبناء دولة وعلى الصعيد الحقوقي فان كثرة الدراسات التي تطرقت لمبدأ المواطنة و

القانون بدال من التعاضديات القبلية أو الطائفية إال أن المنظمات األهلية ذات العالقة لم تقتحم 

  .هذا الحقل بحثيا وعلميا

  

وقد برزت في اآلونة األخيرة ظاهرة التجنيس التي سميت لدى البعض بالتجنيس السياسي 

ظام الحاكم وعلى الرغم من قيام الجمعيات الهادف إلى تغيير ديموغرافي للسكان لصالح الن

السياسية في البحرين بالتصدي لهذه الظاهرة السياسية الحقوقية االقتصادية واالجتماعية 

واألمنية الخطيرة إال أن المنظمات األهلية لم تقم بالدراسات المطلوبة سوى جمعية 

شت األبعاد المختلفة لهذه االجتماعيين البحرينية التي نظمت ملتقى تم عرض أوراق عمل ناق

  .الظاهرة

  

وخصوصا التمييز  الطائفي واالقبلي واألثني المستشره  بدرجات  وهناك ظاهره التمييز 

متفاوته  ووجود درجات من المواطنه  على ارض الواقع والتي تتسم  بالحساسيه التي يتجنبها 

   .الباحثون ومنظمات المجتمع المدني

  

  ان تعالجها الدراسات مستقبالً أهم القضايا التي يجب -د

من خالل مراجعتنا للفجوات والنواقص التي تعاني منها الدراسات التي تناولت المجتمع المدني 

في الخليج على امتداد العقدين الماضيين، وكذلك متطلبات االنتقال بالمجتمع المدني إلى 

الديمقراطية فان هذه  لالسهام في التحوالت واالصالحات ههلؤكون متمستويات اعلى وان 

  :الدراسات يجب ان تتناول ما يلي
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كتعدد الزوجات  راسات وااألبحاث الوارده اعالهدالقضايا الحساسه التي لم تتناولها ال- 1

واألبناء , المثلية لخليجية والتشبه بالجنس اآلخروظاهره وتأثيراته على األسرة والتنشئة،

  .وظاهره الدعاره  وظاهره أألتجار بالبشر,ء خارج العالقات الزوجيه واألطفال اللقطا

  

ظاهرة  وكذلكوكذا الحال بالنسبة لظاهرة االغتصاب الجنسي سواء للمرأة أو لألطفال،      

ظاهرة االصطفاف و .وهم المواطنون المستحقون للجنسية وغير الحاصلين عليها ) البدون(

  . الطائفي

  

المتساويه  المرتيطه   المواطنة  حولسات لدرافهناك حاجه ماسه وعلى الصعيد الحقوقي 

 و بناء دولة القانون بدال من التعاضديات القبلية أو الطائفيةومتطلبات ,بالحقوق والواجبات 

ظاهرة التجنيس التي سميت لدى البعض بالتجنيس السياسي الهادف إلى تغيير ديموغرافي 

تمييز  الطائفي واالقبلي وخصوصا ال التمييز  وظاهره للسكان لصالح النظام الحاكم

   .المواطنه   والتمييز في واألثني 

  

التشريعات التي تنظم تأسيس وعمل منظمات المجتمع المدني بحيث تتوافق مع - 2  

الحقوق المدنية والسياسية والثقافية وحقوق االنسان المعترف بها من قبل األمم المتحدة 

ائد في المجتمعات الديمقراطية الحرة من س ووالمنظمات الدولية االخرى وتتوافق مع ما ه

  .حيث استقاللية المجتمع المدني وارادته الحرة دون قسر أو ضغوط من قبل الدولة

 

وائح والمواثيق الداخلية التي تتالئم مع طبيعة مختلف منظمات المجتمع المدني لال- 3  

من حياة ديمقراطية ؤتزام الطوعي لالعضاء واالدارات، بما يلوتستند إلى أكبر قدر من اال

اللوائح وكذلك  .حقيقية داخل المنظمة والحكم الصالح والشفافية وعدم تظارب المصالح

والمواثيق التي تنظم العالقة في ما بين منظمات المجتمع المدني القائم على التعددية 

  .واالحترام المتبادل والشفافية والتكامل
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كافئة ما بين المجتمع المدني والدولة صياغة لوائح وآليات الشراكة الفعلية المت - 4

ع الخاص، في ظل استراتيجية وطنية لتعزيز الديمقراطية والتنمية اوالقط

  .والتحديث

 

بات تطوير منظمات المجتمع المدني الخليجية من منظمات وظيفية العضائها وتقدم -5    

لتحول الديمقرطي خدمات محدودة للمجتمع إلى منظمات نشطة تسهم في التنمية والتحديث وا

واالصالحات العميقة الشاملة، باالضافة إلى وظائفها التخصصية التابعة من الطبيعة الخاصة 

  .لكل منها، وخدمة اعضائها والمجتمع الذي تستهدفه

 

بناء قدرات العاملين في هذه المنظمات وخصوصاً الكادر االداري فيما ذلك الدراسة - 6

بحيث تصبح هذه المنظمات احترافية في ادائها  والتأهيليةريبية تداالكاديمية والدورات ال

  .لمهماتها مع كونها منظمات تطوعية

 

ن برامجها مستدامة وبعيدة والتخطيط االستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني، بحيث تك- 7

  .المدى

 

التشبيك والبرامج والمشاريع المشتركة لمجموعة من المنظمات في الحقل الواحد أو -8

  .ت المجتمع مجتمعة من أجل هدف وطني أو مشروع وطنيمنظما

 

د إلى معايير علمية في نالتمويل الوطني القائم على مصادر تمويل متنوعة  ويست- 9

 .تمويل منظمات المجتمع المدني
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