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 مقدمة

 االجتامعيـة عد املنظامت غري احلكوميـة مـن أهـم أشـكال املـنظامتت
ًاملعارصة التي انبثق عنها الفكر اإلنساين املتقدم تعبريا عن القيم اإلنـسانية 

اركة اإلجيابية, للتخفيف مـن املعانـاة ـلة, كالتكافل والتعاضد واملشـالنبي
 ورفع املستو املعييش لإلنـسان والوصـول  احلياتيةيف مواجهة املشكالت

 .به إىل حياة أفضل

ً اهتامما متزايدا باملنظامت غـري العقود الثالثة األخرية شهد العامل خاللو ً
احلكومية نتيجة للتحـوالت الـسياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة والثقافيـة 
الكبــرية, وأصــبحت متثــل دعامــة  أساســية يف عمليــة التطــور االقتــصادي 

 وتكمــل دور كــل مــن القطــاعني العــام واخلــاص يف العمــل ,واالجتامعــي
 .ف إىل بناء الدول واملجتمعاتالتنموي اهلاد

بإنـشاء جملس التعاون لـدول اخللـيج العربيـة دول من جانبها, اهتمت 
العديد من املـنظامت غـري احلكوميـة التـي أخـذت تقـدم خـدمات إنـسانية 

 من فئات املجتمع داخل دوهلا ويف اخلارج, األمر الذي مكنها كثريوجمتمعية ل
ً دورا فاعال يف حتقيق اتؤديمن أن  يف الـدول داخلها, وكذلك لتنمية البرشية ً

دة يف جماالت  عمرشوعاتاملنظامت تلك  معظمالنامية الفقرية التي تنفذ فيها 
األهـداف اإلنامئيـة  يـساعدها يف حتقيـق ممـاالتعليم والصحة وحماربة الفقر, 

 .2015 عام يف موعدها لأللفية
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ي تقـوم بـه هتدف هذه الدراسة إىل التعـرف عـىل الـدور اإلنامئـي الـذ
املنظامت غري احلكومية اخلليجية مع الرتكيز عىل اجلمعيات النسائية, واقـرتاح 
اآلليات املناسبة ملواجهة التحديات التي تواجههـا لتفعيـل دورهـا يف عمليـة 

ودورهـا  هـاوتطوروتتناول الدراسة مفهوم املنظامت غري احلكوميـة  .التنمية
, يف دول جملس التعاون املنظامت تلك وتطور  نشأةوتبنيعىل الصعيد العاملي, 

أهم بـ ِّتعـرف يف عمليـة التنميـة يف هـذه الـدول, وكـذلك هـا دوروتوضح
 الـسبل الكفيلـة , وتقرتح يف العملية التنمويةااملعوقات التي حتد من مسامهته

 .لمنظامت غري احلكومية اخلليجيةللالرتقاء بالدور اإلنامئي 

في التحلـييل يف بيـان الـدور التنمـوي تم االعتامد عىل املنهج الوصوقد 
للمنظامت غري احلكومية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة, وذلـك 
باالعتامد عىل الدراسات وتقارير بعض املنظامت التـي تـم اختيارهـا كـنامذج 

 .متثل اجلمعيات النسائية اخلليجية

دول  للدراسـة بـدول جملـس التعـاون لـالنطـاق املكـاين وقد تم حتديد
 كـنامذج  مـنظامت غـري حكوميـة نـسائيةتم اختيار سـتفيام اخلليج العربية, 

مجعيـة النهـضة النـسائية و مجعيـة النهـضة النـسائية بـديب, :هـيوللدراسة; 
الفـرع ومجعية املرأة العامنية, ومجعية فتاة هنضة البحرين, والسعودية اخلريية, 

اجلمعيــة الثقافيــة وملؤســسة عيــد بــن حممــد اخلرييــة بدولــة قطــر,  النــسائي
 . واالجتامعية النسائية بدولة الكويت
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 الدور الذي تقوم به املنظامت غـري تتناولولعل هناك دراسات قليلة 
بصفة دول جملس التعاون يف احلكومية يف التنمية بالدول العربية بوجه عام و

التي تقيس دراسات قلة من ال, حيث مل تشهد الساحة البحثية سو خاصة
اإلسـهام االقتـصادي دراسـة  :منهـاو ;لتنمـوي للمـنظامت األهليـةألثر اا

 أن املنظامت األهلية تشكل عنكشفت التـي , واالجتامعي للمنظامت األهلية
ا, ومكونـات مـرشوعاهتقوة اقتصادية كرب من منظور حجم إنفاقها عـىل 

األنشطة, وعدد املتطوعني وقيمة عملهم, وفرص العمل, وعدد املستفيدين 
الـدور راسـة ود 1.ات املنظامت األهليـة يف خمتلـف دول الدراسـةمن خدم

 استعرضــت املعــاين , التــيالتنمــوي للجمعيــات التطوعيــة يف اإلمــارات
املستجدة ملضامني العمل التطوعي لضامن مشاركة فاعلـة ألفـراد املجتمـع 

 مـع ,وحتقيق املزيد من املسامهات التنمويـة لـصالح اجلمعيـات التطوعيـة
  الدور التنموي للجمعيات التطوعية بدولة اإلمـارات العربيـةاإلشارة إىل

الـرشاكة راسـة  ود2.الرتكيز عـىل مجعيـة النهـضة النـسائية بـديب, واملتحدة
االجتامعية ومسؤولية اجلمعيات األهلية يف التنميـة يف دول جملـس التعـاون 

 486 نحـووهي دراسة حتليلية ميدانية تم فيها توزيع استبيان عىل , اخلليجي
مجعية أهلية, كشفت عن جمموعـة العقبـات التـي تواجـه الـدور التنمـوي 

التوصـيات , واقرتحت مجلـة مـن معيات األهلية بدول جملس التعاونللج
 يمكن أن تسهم يف تعزيز الدور الذي تقـوم بـه اجلمعيـات األهليـة يف التي

 3.التنمية الشاملة بدول املجلس
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 ماهية املنظامت غري احلكومية

مصطلح املنظامت غري احلكومية ليدل عىل مؤسسات تطوعيـة  يستخدم
 . ألن أسلوب عملها خيتلف عن األسلوب اإلداري احلكـومي;غري حكومية

كام أهنا تنشأ بمبادرات ذاتية إدارية ينظمها جمموعة من أفراد املجتمع لتحقيق 
 ويعتمـد تعريـف . يـستفيد منهـا مبـارشة املجتمـع املحـيل,أهداف جمتمعيـة

كـام  ,بصفة أساسية عىل الوضع اخلاص هلا داخـل الدولـةت التطوعية املنظام
 4.ً قبوال عىل الصعيد العامليوجدنجد أن مفهوم املنظامت غري احلكومية 

 التطور التارخيي للمجتمع املدين: ًأوال

 واإلسـالمي بالرغم من استخدام تعبري املجتمع املدين يف الرتاث العريب
 غري أن مفهوم املجتمـع املـدين الـذي ,رشد وغريمهابن يف كتابات الفارايب وا

العهـد   حـديثًا مفهومـّيعدتشكل املنظامت غري احلكومية ركيزته األساسية 
واستخدامه املعارص بالتجربـة الغربيـة يف هنجهـا يف نشأته  شديد االلتصاقو

 . الديمقراطي−الليربايل

 الذي حدث ويشري مفهوم املجتمع املدين إىل التحول الكبري واحلاسم
يف الفكر السيايس خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش بوجه خـاص, 

أزمـة "ويعرب عـن اإلرادة التـي أظهرهـا الفكـر احلـديث عامـة يف جتـاوز 
 والتخلص منها, بـل ويف إعـالن القطيعـة مـع النظـام "العصور الوسطى

 .ًالقديم مجلة وتفصيال
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قـد مـر بـأطوار ثالثـة بـني ويؤكد الباحثون أن مفهوم املجتمـع املـدين 
 يقـع بـني الـشطر األخـري مـن , األول:الظهور واالختفاء, وبني املد واجلـزر

وفيه كان للمفهـوم حـضور يف  (امن عرش وهناية القرن التاسع عرشالقرن الث
آل فيـه (متد قرابة قـرن كامـل اثاين, الطور ال, و)الفكر السيايس واالجتامعي

الثلـث األخـري مـن يف دأ الثالث, ب, و)ختفاءاألمر باملفهوم إىل الضمور واال
ويصح أن يوصف بطور االنتعاش ومعاودة احتالل صـدارة (العرشينالقرن 

 .)النقاش السيايس

وعندما ظهر مفهوم املجتمـع املـدين يف القـرن الـسابع عـرش, يف إطـار 
 احلديثة, كان يرادف مفهوم الدولة, بوصفها آلـة ةاملنظومة الفكرية والسياسي

ية, تتجه نحـو ضـبط سـلوك األفـراد ومحايـة أمـنهم وسـالمتهم ومـا صناع
وضح كل من جون لوك وجان جاك روسـو أمهيـة املجتمـع أوقد  .يمتلكون

ًاملدين كمحصلة للتعاقد يف تنظيم املجتمع انطالقا من رشعيـة املـصلحة, أمـا 
جمـال تقـسيم العمـل وإشـباع  − يف نظـره − فـاملجتمع املـدين جلبالنسبة هلي

ــصالح اخلاصــة احلا ــافس امل ــو يف ذات الوقــت جمــال تن ــة, وه جــات املادي
 فينظـر للمجتمـع املـدين بوصـفه األسـاس كـارل مـاركسأما . واملتعارضة

الواقعي للدولة, وقد شخصه يف جمموعة العالقات املادية لألفراد يف مرحلـة 
 إىل املجتمـع رامـيشجوينظـر املفكـر  .حمددة من مراحل تطور قو اإلنتـاج

ز فيها املجتمـع َّميهي التي ي من البنية الفوقية, وهذه البنية ً بوصفه جزءااملدين
املدين واملجتمع السيايس, حيـث تتمثـل وظيفـة األول باهليمنـة عـن طريـق 

 5.ولوجيا, ووظيفة الثاين السيطرةييدة واألالثقاف
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 يف صياغته مـدارس فكريـة متعـددة يف مفهوم ساهم املجتمع املدين وهبذا,
  .ومل تتفق تلك املدارس عىل توصيف مشرتك هلذا املفهوم. ضارة الغربيةإطار احل

ُولقد نقل مفهوم املجتمع املدين إىل العامل العريب من املجتمـع األوريب يف 
 عن طريق بعـض املفكـرين جاءالنصف الثاين من القرن التاسع عرش, حيث 

املخبـأ يف كـشف أمحد فارس الشدياق يف كتابـه هم  ومن;اإلصالحيني العرب
, زبـارييص اإلبريز يف تلخـيص لخت  الطهطاوي يف رحلتهورفاعة, فنون أوربة

 وهـؤالء املفكـرون مل .إحتـاف أهـل الزمـانبن أيب الضياف يف تـاريخ أمحد و
هتم ا يف كتابـهمًيقوموا بنقل فلسفة املفهوم ونشأته حتديدا, ولكن كان تركيـز

 6.عىل املظاهر التي ملسوها يف تلك املجتمعات

ن إنشاء العديد من املؤسـسات األهليـة, ومـن ولقد شهد القرن العرش
أهم العوامل التي أثـرت يف تـشكيل هـذه املؤسـسات العوامـل االجتامعيـة 
ًوالسياسية والثقافية, فضال عن القيم الدينية التي كان هلا دور بارز يف تشكيل 

اخلرييـة صورة املجتمع املدين يف الوطن العـريب, حيـث انتـرشت اجلمعيـات 
فهـي تعكـس روح التكافـل وهي امتداد لنظـام الزكـاة والـصدقة اجلاريـة, 

 .الذي يميز املجتمعات العربيةاالجتامعي 

 يف تفعيـل  كبـريًوكذلك كان للعوامل االقتصادية والتنموية أيـضا دور
دور مؤسسات املجتمع املـدين يف عمليـة التنميـة, بحيـث أصـبحت مكملـة 

ري من هذه املؤسـسات التـي اسـتطاعت أن تقـدم ملؤسسات الدولة, وبرز كث



 الدور التنموي للمنظامت غري احلكومية
 ًاجلمعيات النسائية اخلليجية نموذجا

 13

 الـشبكة العربيـة املثالخدمات جليلة ألفراد املجتمع العريب, منها عىل سبيل 
 .للمنظامت األهلية, ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث

 املجتمعات اخلليجية منذ نـشأهتا  فقد عرفتأما يف منطقة اخلليج العريب
جمموعـات صـائدي اللؤلـؤ يف مع املدين, متثلت يف ًشكاال من منظامت املجتأ

 والكويت, وكذلك جتمعات املزارعني يف الطائف وعـسري وظفـار, البحرين
ــاة ــدو والرع ــط الب ــيج باإلضــافة إىل رواب ــدول اخلل ــة ل ــاطق املختلف  يف املن

ومن خالل هذا املوروث الغني بالرتابط والتآزر استمد املجتمع املدين .العريب
 7.همفاهيمه وقيم

 أدوار وأهـداف متنوعـة, فظهـرت هلـاًوقد برزت حديثا مجعيات أهلية 
اجلمعيات اخلريية التي تلبي احتياجات الفئات املعـوزة, واجلمعيـات املهنيـة 

 الرعايـة,التي تساهم يف دعم واستثامر اخلربات املختلفة, عالوة عىل مجعيات 
 التـي كـان هلـا دور النـسائية, وكذلك اجلمعيات الثقافية والفنيةاجلمعيات و

ً وخصوصا يف املجاالت التي هتم ,بارز يف تقديم اخلدمات املختلفة للمجتمع
 .شؤون املرأة والطفل واألرسة

 تعريف املنظامت غري احلكومية: ًثانيا

تشري األدبيات الرسمية والنتاج العلمي املنشور اخلاص باملنظامت غري 
لـك املـنظامت أو كـام تـسمى احلكومية إىل مسميات خمتلفـة لإلشـارة إىل ت

ــصارا  ــة اخلاصــة, .NGOsًاخت ــنظامت التطوعي ــسميات امل  ومــن هــذه امل
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 ومنظامت الـصالح العـام, ومـنظامت املجتمـع املـدين, ,واملنظامت األهلية
ومـصطلح  .وكافة هذه املسميات تدل عـىل مـنظامت أهليـة غـري حكوميـة

ً ليس مصطلحا قانونيـا, غـري "املنظامت غري احلكومية" أنـه يـستخدم عنـد ً
 يف األنشطة وتعمل ,لربحل غري احلكومية التي ال تسعى اإلشارة إىل اهليئات

 . أو التنمويةاالجتامعية 

 هلذا امليدان يتبني أنـه ال توجـد مـصطلحات شاملةوعند النظر بصورة 
 هناك تعدد للمـصطلحات وإناممتفق عليها لوصف املنظامت غري احلكومية, 

ــربة عن ــااملع ــصاد االجتامعــي  فالفر;ه ــصطلح االقت ــستخدمون م ــسيون ي ن
Economic Social , والربيطانيون يستخدمون مصطلح اجلمعيـات اخلرييـة

 والذي vereine واليابانيون يستخدمون مصطلح ,Public Charitiesالعامة 
غـري  واألمريكيـون يتحـدثون عـن املـنظامت ,يعني اجلمعيات أو االحتادات

 Private واملنظامت التطوعية اخلاصـة,Nonprofit Organizations الربحية

Voluntary Organizations, ــنظامت ــصطلح م ــستخدم م ــن ي ــاك م  وهن
 Civil Society Organizations.8املجتمع املدين 

 هـايعرف إذ ,امت غري احلكومية تعريفات متعددةوقد شهد مصطلح املنظ
واالحتـادات مـنظامت خاصـة مثـل اجلمعيـات «يل بأهنا الصليب األمحر الدو

 فلم تقم احلكومة بتأسيـسها ,والنقابات واملؤسسات وغريها من املجموعات
ويمكـن أن تلعـب املـنظامت غـري  .ومل تنشأ بموجـب اتفـاق دويل حكـومي

ًاحلكومية دورا يف الشؤون الدولية نظرا لطبيعة أنشطتها  غري أهنا ال متلـك يف ,ً
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أمـا األمـم  9.» أنشطتهاالعادة أي وضع أو تفويض رسمي يتعلق بوجودها أو
 ينظمها مواطنون , بأهنا جمموعات طوعية ال تستهدف الربحهااملتحدة, فتعرف

 ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها .عىل أساس حميل أو قطري أو دويل
 اهتاممات مشرتكة, وهي تؤدي طائفة متنوعـة مـن اخلـدمات وأشخاص ذو

 وترصـد , شـواغل املـواطننيطلع احلكومـات عـىلُ وت,والوظائف اإلنسانية
 هـاويعرف 10. وتشجع املشاركة السياسية عـىل الـصعيد املجتمعـي,السياسات

البنك الدويل بأهنا جمموعة كبـرية مـن املـنظامت املـستقلة إىل حـد كبـري عـن 
ًة بأن هلا أهدافا إنسانية أو تعاونيـة أكثـر مـن ياحلكومات وتتسم بصورة رئيس

 أو تعزيـز , بـصورة عامـة إىل ختفيـف املعانـاة وتـسعى,ًكوهنا أهدافا جتاريـة
أو تـوفري  , أو محايـة البيئـة,مصالح الفقـراء والفئـات املستـضعفة األخـر

 11.أو االضطالع بتنمية املجتمعات املحلية اخلدمات االجتامعية األساسية
ًوانطالقا مما تقدم, فـإن هنـاك جمموعـة مـن الـصفات واملعـايري ينبغـي 

 وتتمثـل هـذه ,حتديـد مفهـوم املـنظامت غـري احلكوميـةاالعتامد عليها عنـد 
 12 :الصفات واملعايري باآليت

 فر قـدر مـن املـشاركة ا أي ينبغـي تـو;أهنا منظامت تطوعية إىل حد مـا
 والتطـوع قـد يـرتبط , سواء يف إدارة املنظمة أو يف أنـشطتها,التطوعية

 .بنشاط معني, أو قد يرتبط بمجلس اإلدارة

 دينية, واملقصود هنا عدم تورط املنظمة يف الدعوة أن تكون املنظمة غري 
 .إىل أو تعليم ديانة ما
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 ويمكن للمنظمة أن حتقق ربحا خالل العـام, ولكـن ,لربحلال تسعى أ ً
 وإنـام ,هذا الـربح ال يـوزع عـىل مؤسـسيها أو أعـضاء جملـس اإلدارة

 .يستخدم يف دعم أنشطة املنظمة

 سمة االستمرارية إىل حد ما, فر للمنظمة هيكل رسمي منظم لهاأن يتو 
 .وبالتايل فهو يستبعد التجمعات املؤقتة وغري املؤسسية

  ذاتية احلكم, أي أن املنظمة حتكم نفـسها بنفـسها مـن خـالل أن تكون
 .وجود إجراءات داخلية وليس عن طريق كيانات خارجية

 اتًأن تكون املنظمة غري حكومية, أي غـري مرتبطـة هيكليـا باحلكومـ, 
 .هامالية أو فنية من يمكن أن حتصل عىل دعم أو مساندةلكنها 

 بمعنى أهنا ال تبارش نشاطا سياسـيا, وال ,أن تكون املنظمة غري سياسية ً ً
 .تكون خاضعة, أو مرتبطة باألحزاب السياسية

 اخــتالف يف هــاواكب الــسابقة ســامت التعريفــات ويمكــن القــول بــأن
ته, وذلك من بلـد إىل آخـر أو يمكن إدراجها حتللجهات التي ًتبعا التصنيف 

;حيـث ة هبا خاصات فمعظم دول العامل هلا تصنيفمن ثقافة معينة إىل أخر ,
ً نشاطا فرعيـا64 جماالت أساسية للنشاط وةنجد أن للنظام الفرنيس عرش  يف .ً

حني نجد تصنيف املركز األمريكي لإلحصاءات يف الواليات املتحدة خيتلف 
ًدولية نظاما يتكون من منظامت األمم املتحدة وتصنيف اقرتح وقد  .عن ذلك

 13 :إحد عرشة جمموعة من األنشطة يمكن عرضها عىل النحو التايل
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 وتشمل الثقافة والفنون والنوادي الرياضـية : جمموعة الثقافة والرتويح
 .واالجتامعية

 جمموعة التعليم والبحث. 

 صحية وتشمل املستشفيات والتأهيـل واخلـدمات الـ: جمموعة الصحة
 .التي يقدمها القطاع

 ــة ــة اخلــدمات االجتامعي ــي تتوجــه خــدماهتا إىل األرسة : جمموع والت
 .واألطفال والشباب واملعاقني واملساعدة الذاتية واإلغاثة والطوارئ

 جمموعة البيئة. 

 جمموعة التنمية واإلسكان. 

 جمموعة القانون والسياسة والدفاع. 

  ساعدة االجتامعيـة اخلرييـة اخلرييـة أو مـنظامت املـاجلمعيات جمموعة
 .التقليدية

 أنشطة دولية. 

 املنظامت املهنية واالحتادات. 

 الدين. 
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 ويمكـن بـذلك , فيصبح التـصنيف غـري واضـحوقد تتداخل األنشطة
ًوضع بعض املنظامت يف أكثر من قسم تبعا لتشعب أنـشطتها وتعـدد األدوار 

 .التي تقوم هبا

 وتطورهانشأة املنظامت غري احلكومية : ًثالثا

 غري أن التغريات التي ,قديمةظاهرة تعد ظاهرة املنظامت غري احلكومية 
 الـسياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة يف اآلونـة ُّالـصعد عـىل ,شهدها العامل

 سـد سامهت يف تنامي دور هذه املنظامت للقيـام بـدور الوسـيط يف ,األخرية
 الفرد واحليـاة العامـة ني وب,الفجوة بني األفراد واملجتمع والدولة من جانب

 .خرمن جانب آ

ويمكن القول بأن هناك عدة عوامل سامهت يف تطـور قطـاع املـنظامت 
ا الـرشقية عـن أوربـغري احلكومية وزادت من مسامهته متثلـت يف ختـيل دول 

الــنظم االشــرتاكية, وتطــور الــوعي الــشعبي يف الــدول الرأســاملية وظهــور 
نة االقتصادية عىل العامل حتـت شـعارات حركات شعبية تنادي باحلد من اهليم

ة االقتـصادية العوملة, أو يف إطار الثالوث املؤسسايت الكوين املهمني عىل البيئـ
منظمة التجارة العامليـة وصـندوق النقـد الـدويل والبنـك يف  العاملية واملتمثل

الدويل, وكذلك تزايد االهتامم لد مواطني الدول الناميـة بأمهيـة املـشاركة 
قف دوهلا ويف التنمية االقتصادية واالجتامعية والـسياسية ابية يف دعم موالشع

 .الرامية خلدمة شعوهبا



 الدور التنموي للمنظامت غري احلكومية
 ًاجلمعيات النسائية اخلليجية نموذجا

 19

ًشهد العامل خالل القرن العرشين تزايدا ملحوظا يف عدد املنظامت غـري لقد  ً
 منظمة يف عام 1083احلكومية الدولية التي تقوم بتنفيذ برامج يف دول متعددة من 

 عقـد التـسعينياتشـهد وقـد . 2000 منظمة يف عـام 37000 إىل أكثر من 1914
ً نموا كبريا بلغـوحده س املـنظامت غـري احلكوميـة ُ أن مخـأي ;%19.3 ت نـسبتهً

 14.اجلدول التايلكام يوضح , 1990 بعد عام أنشئ الدولية املوجودة اآلن

 )1(دول اجل    
 ات القرن العرشينيعدد املنظامت غري احلكومية الدولية يف تسعين

 )نسبة مئوية( النمو  2000عام  1990عام  رضالغ
 %26.0 2733 2169 الثقافة والرتويح

 %23.9 1839 1485 التعليم
 %10.3 8467 6775 البحوث
 %50.0 2036 1357 الصحة

 %78.5 4215 2361 اخلدمات االجتامعية
 %19.5 1170 979 البيئة

 %0.3 9614 9582 التنمية االقتصادية
 %42.5 3864 2712 سةالقانون والسيا
 %32.8 1869 1407 الديانة
 %0.41− 234 244 الدفاع
 %2.7− 1240 1275 السياسة
 %19.3 37281 31246 املجموع

, تعميـق الديمقراطيـة يف عـامل مفتـت: 2002تقرير التنمية البرشية لعـام برنامج األمم املتحدة اإلنامئي, : املصدر
 .103, ص1−5جدول  ,)2002 األمم املتحدة,: نيويورك(
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ومن األمهية القول بأنه ال يوجد جمال أو نطاق حمدد لعمل املنظامت غري 
 وهتـتم بكـل مـا ,هنا تتعامل مع خمتلـف احلاجـات اإلنـسانية بل إ,احلكومية

 .ينشغل به املواطنون من أبسط األمور والشؤون إىل أقصاها

 :جيـال هـي أةوجدير بالذكر أن املنظامت غري احلكومية قد مرت بثالثـ
املحيل, وقـد  يف املجتمع كانت تقوم املنظمة فيه وتبدأ رسالتها, واجليل األول

, حيـث كانـت تلـك Relief Generationجيل اإلغاثة أطلق عىل هذا اجليل 
ًاملنظامت نتاجا ألزمات حمددة يف املجتمعات املحلية ينتج تدخال ال و ًا حكوميً

عي بالظهور بني املواطنني كـرد فعـل ًيقدم حلوال مناسبة, فيبدأ العمل التطو
لفشل احلكومة, وقد اقترص نشاط عمل هذا اجليـل عـىل تقـديم املـساعدات 

 أخذت فيه املنظامت غري احلكوميـة يف االتـساع جليل الثاينوا .ألفراد املجتمع
 وبدأ العامل االقتصادي يدخل بعض الـيشء يف ,خارج نطاق املجتمع املحيل

يطلق عليها شـبكات األعـامل الـصغرية ن ع البعض أل دفاألمر الذيأعامهلا, 
Small Business Networks. أصبحت مـن خاللـه املـنظامت اجليل الثالثو 

منظامت التنمية املؤسسية بجيل  ويعرف ,غري احلكومية أفضل من الناحية املؤسسية
 Sustainable Institutional Development Organizations.15املستدامة 

نظامت غري احلكوميـة حتظـى بـاهتامم عـاملي خـالل العقـود وأخذت امل
 16 :الثالثة املنرصمة, وهذا ما يمكن مالحظته من خالل ما ييل

  تزايد عدد مراكز البحوث املتخصصة يف دراسة املنظامت غري احلكوميـة
بية والواليات سواء التابعة للجامعات أو املراكز املستقلة يف الدول األور
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 ودراسـات تتعلـق ًاسـرتاليا, والتـي تـصدر أبحاثـية وأاملتحدة األمريك
 .باملنظامت غري احلكومية

  يف كربيـات اجلامعـات ًصاخـصوووجود عرشات الربامج األكاديميـة 
الغربية متنح درجة املاجستري والدكتوراه يف ختصص إدارة املنظامت غـري 

ة ويف اجلامعات التي ال يوجد فيها أقسام متنح درجات علميـ. احلكومية
كون هناك مواد عن إدارة املنظامت غري تيف حقل املنظامت غري احلكومية 

احلكومية تدرس ضمن أقسام أخر. 

 التي تناقش املوضـوعات لكتب واألبحاث العلمية املنشورة تزايد عدد ا
املختلفة التي تتعلق باملنظامت غري احلكومية, وكذلك وجود العديد مـن 

رح ومناقـشة املواضـيع املختلفـة الـدوريات العلميـة املتخصـصة يف طـ
 .للمنظامت غري احلكومية

 مـن األعـضاء ًاتأسيس العديد من اجلمعيات العلمية التـي تـضم عـدد 
موضوعات املـنظامت غـري احلكوميـة ب والباحثني واملهتمني األكاديميني

 .سواء عىل املستو املحيل أو اإلقليمي أو الدويل

 الـوطني أو اإلقليمـي عقد العديد من املؤمترات والندوات عىل املستو 
 ون واملهتمـونًأو الدويل والتي يعقد بعضها سنويا ويشارك فيهـا البـاحث

 .بموضوع املنظامت غري احلكومية
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 لمنظامت غري احلكوميةلأمهية الدور التنموي 

 ;تكتسب املنظامت غري احلكوميـة أمهيتهـا مـن ثالثـة عوامـل مرتابطـة
ــاس لل ــصور الن ــو ت ــل األول ه ــة فالعام ــيم التقليدي ــادئ والق ــد واملب قواع

واعتقـاداهتم الدينيــة وخمــزوهنم الثقـايف, ومعتقــدات الديمقراطيــة واحلريــة 
والعامل الثاين هو القوانني التـي . واحلكم الرشيد, واملجتمع واألرسة والفرد

تطبقها الدولة, والتي حتد من حرية التعبري وحركـة األفـراد واحليـز القـانوين 
وحيد احليز املـذكور . كل فرد هبدف تكوين شبكات ومجعياتالذي يعمل فيه 

أما العامل األخري, فهو عملية بنـاء . نوعية تلك الشبكات واملنظامت وعددها
 وهـذا يـشكل األسـاس ,راد ومع خمتلف املجموعـات املنظمـةالثقة بني األف

 17.الذي يستند عليه تكوين الشبكات االجتامعية ورأس املال االجتامعي
 دول العامل املختلفة هتـتم بـاملنظامت غـري احلكوميـة ألسـباب وأخذت
 18 :أمهها ,خمتلفة وعديدة

  كوهنا تعكس حاجة تنموية اجتامعية, عادة ما تنشأ داخـل املجتمعـات
املحلية, وبـذلك تكـون الـرد الطبيعـي أو العفـوي حلاجـات تنمويـة 

 جغرافية اجتامعية لفئة معينة أو جمموعة أو رشحية من السكان أو منطقة
 .أو جمموعة أو تيار سيايس أو قضية اجتامعية

  ًهنـا متحـررة نـسبيا مـن إالقدرة عىل التحـرك بحريـة مناسـبة, حيـث
 عديـدة, بـام فيهـا النـواحي ٍاملحددات احلكومية والرسمية مـن نـواح

 .السياسية واإلدارية
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  ًالتواصل واالتصال مع الفئات املستهدفة, تبعا لبنيتهـا وطبيعتهـا غـري
املنظامت أقدر عىل الوصول عادة ما تكون فرسمية وعنرص التطوعية, ال

 .والتواصل مع الفئات املستهدفة

  ًكوهنا أكثر تقبال وحتوز عىل ثقة أكرب من قبـل الفئـات املـستهدفة, تبعـا ً
مـا  فعادةللدرجة العالية من االتصال والتواصل مع الفئات املستهدفة, 

 وبالتـايل يـتم التعامـل ,ه الفئـاتاملنظامت ثقة أكرب مـن قبـل هـذحتوز 
 .بإجيابية أكرب

  مرونة احلركة, عادة ما يكون للمـنظامت غـري احلكوميـة مرونـة نـسبية
من قيود البريوقراطية التي ًعالية يف التحرك, وخاصة لكوهنا أكثر حتررا 

 . اجلهات احلكوميةتعانيها 

ت وأنـشطة أمهية املنظامت غري احلكومية فيام تقدمه من خدماال تتجسد 
ًبصفة عامة, وإنام أيضا يف دورها يف خلق فرص العمل ألبنـاء املجتمـع, ويف 
ًاجتذاب العدد الكبري من املتطوعني الذين يتربعون بامهلم وخيصـصون جـزءا 
من وقتهم للعمل يف هذه املنظامت, عالوة عىل ما حتصل عليـه مـن تربعـات 

وبراجمهـا املختلفـة ممـا سواء من القطاع اخلاص أو احلكومة لـدعم أنـشطتها 
 .يؤكد دورها الفاعل يف النشاط االقتصادي

ن قطاع املنظامت غـري احلكوميـة لـه تـأثري إ نقول ,ًوتأسيسا عىل ما سبق
فعال عىل تاريخ وتطور األمم وعىل رسم وتشكيل قيمها االجتامعية والثقافية 
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ستدامة بام تقدمه من خدمات وبرامج وأنشطة مهمة هبدف حتقيـق التنميـة املـ
 .بأبعادها املختلفة

 وقد تبني الدور املهم الذي متارسه املنظامت غري احلكومية عىل املـستو
فعـىل .  املختلفـةحتسني األوضاع ملجتمعاهتـا عـىل الـصعدالوطني يف تغيري و

الصعيد السيايس تقوم املنظامت غري احلكوميـة الوطنيـة بالـضغط إلحـداث 
ة بقصد إصدار تـرشيعات جديـدة حيتاجهـا تغيري يف السياسة العامة يف الدول

املجتمع أو تعديل أو إلغاء ترشيعات قائمة قد ال تفـي باحتياجـات املجتمـع 
 مثل محاية البيئـة أو مكافحـة التمييـز, ومنـارصة األقليـات, ومحايـة ;احلالية

 .حقوق اإلنسان واملرأة والطفل
احلكوميـة املـنظامت غـري فإن  عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي أما 

بتقديم اخلدمات التعليميـة والـصحية والرعايـة االجتامعيـة ورعايـة تساهم 
مهرجانات ثقافية وفنية مهمة يف املجتمـع, هـذا عـالوة عـىل مـا تقدمـه مـن 
مــساعدات عينيــة وماليــة للمحتــاجني مــن أفــراد املجتمــع, ورعايــة ذوي 

 من خدمات االحتياجات اخلاصة وكبار السن والطفولة واألمومة وما تقدمه
ــ ــة لتخفيــف معان ــات احلــروب والكــوارث الطبيعي ــرضرين, ـيف أوق اة املت

باإلضافة إىل مسامهتها يف الناتج القـومي اإلمجـايل ومـا توظفـه مـن املهنيـني 
 فعىل سبيل املثال يتكون قطاع املـنظامت غـري ;واملتخصصني من أبناء املجتمع

ليـون منظمـة املونـصف ة يف الواليات املتحدة من أكثر مـن مليـون ياحلكوم
ويعمـل فيهـا موظـف أو  مليار دوالر, 650يتخطى دخلها اإلمجايل السنوي 

 19.ً أو عامالًا موظف12 كل  بنيعامل واحد من
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أما عىل الصعيد اإلقليمي والعاملي فقد باتـت املـنظامت غـري احلكوميـة 
ًمتارس دورا مؤثرا يف إقرار الكثري من االتفاقيات واملعاهدات الدوليـ ة, فقـد ً

ساهم عملها يف تبني بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املـستنفدة لـألوزون يف 
, كام ظهـرت 1997 واتفاقية منع استخدام األلغام األرضية يف عام 1987عام 

كوميـة يف جملـس يف هناية عقد التسعينيات جمموعـة عمـل املـنظامت غـري احل
ظامت غـري احلكوميـة يف  وزاد تأثري محـالت املـن,األمن الدويل كمحاور مهم

طلب تطبيق سياسات اقتصادية عادلة مـن منظمـة التجـارة العامليـة والبنـك 
الدويل وصندوق النقد الدويل, حيث رأينا تعاظم نفوذها وتأثريهـا الـسيايس 
عندما أفشلت هذه املنظامت القمة العاملية ملنظمة التجـارة العامليـة يف سـياتل 

ــام  ــامل ال1999ع ــسار أع ــريت م ــستدامة يف , وغ ــة امل ــة للتنمي ــة العاملي قم
 منظمـة 250 وكيف حشدت يف يوم واحد أكثـر مـن 2002 عام ججوهانسرب

ًغري حكومية حول العامل للقيام بمسريات جابت عواصم بلـداهنم احتجاجـا 
ومن األمثلة احلديثة عىل  .2003ومناهضة للحرب األمريكية عىل العراق عام 

عقـد ن املنتد االجتامعي العاملي الذي ي,لعامليةحيوية املنظامت غري احلكومية ا
 20 .2001ًسنويا يف قارات خمتلفة منذ عام 

كام تساهم املنظامت غـري احلكوميـة يف مراقبـة حقـوق اإلنـسان ونـرش 
دول العـامل الديمقراطية ومراقبة سالمة ونزاهـة االنتخابـات يف العديـد مـن 

ممثلـة يف العديـد مـن هيئـات  كثري من تلـك املـنظامت ومحاية البيئة, وأصبح
 تقـارير دوليـة يف جمـال ومنظامت األمم املتحـدة وحتـرض جلـساهتا وتـصدر

 . هلا تأثريها الدويلاهتاممات
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تقدم املنظامت غري احلكوميـة ف عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعيأما 
خدمات إنسانية طبية ومعيشية وتعليمية لكثري من املتـرضرين مـن احلـروب 

نظـر كثـري مـن الـدول املانحـة واملؤسـسات املاليـة يلطبيعيـة, ووالكوارث ا
ووكاالت التنمية إىل املنظامت غري احلكومية كرشكاء يمكن االعتامد عليها يف 

فر اً التنموية التي تقدمها تلك املؤسسات والدول نظـرا لتـورشوعاتتنفيذ امل
 .اإلمكانات الفنية واإلدارية لدهيا

 ةة اخلليجينشأة املنظامت غري احلكومي

ات القرن يىل عرشيناخلليج العربية إ املنظامت األهلية يف دول ترجع نشأة
 ظهرت هذه املنظامت من خالل النـوادي الثقافيـة يف البحـرين ثاملايض, حي

التـــي أدخلتهـــا النخـــب التجاريـــة  ,1922والكويـــت عـــام  1919عـــام 
ة النـوادي الثقافيـة واالرستقراطية التقليدية يف هاتني الدولتني املتأثرة بتجربـ

 21.اموالشاألهلية يف مرص 

وتصاعد االهتامم بـاملنظامت األهليـة يف الـسبعينيات والثامنينيـات مـن 
السعودية, اململكة العربية القرن العرشين, حيث تواىل إنشاء هذه املنظامت يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة,  و,سلطنة عامنوقطر, ودولة الكويت, ودولة 
 عدد املنظامت غري احلكوميـة يف دول جملـس التعـاون وبلغالبحرين, ة مملكو

يف  تنحـرص مهامهـا ,2010 يف عـام  منظمـة1200 قرابة لدول اخلليج العربية
 لنـشأة وفيام يـيل رشح. امعية واقتصاديةأعامل تطوعية, وثقافية وتربوية واجت

 :هاوتطوراملنظامت غري احلكومية يف دول جملس التعاون 
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 اإلمارات العربية املتحدةدولة  :ًأوال

 املنظامت غري احلكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة رجع نشأةت
 بإنـشاء مجعيـة 1973ً وحتديـدا يف عـام ,إىل مطلع سبعينيات القرن املايض

 ارتــبط نــشاطها بالعمــل اخلــدمي تــي, وال ديبإمــارةب النهــضة النــسائية
والتــسعينيات إشــهار العديــد مــن  الثامنينيــات اوشــهد عقــد. والتكــافيل

 130 ثـم ,2000 يف عام ات مجعي107مجعيات النفع العام حتى وصلت إىل 
 22 .2007 عام يفمجعية 

, اإلمـاراتدولـة عـىل خمتلـف الوتتوزع اجلمعيات ذات النفع العام يف 
, والـشارقة بنـسبة %24, ويف ديب بنـسبة %30 بنسبة أبوظبيوترتكز أغلبها يف 

, وعجـامن وأم القيـوين %6, والفجرية بنـسبة %13يمة بنسبة ورأس اخل% 17
ويمكن تفسري تركز اجلمعيات غري احلكوميـة بإمـارايت . لكل منهام% 5بنسبة 
 23 . فيهامالكثافة السكانيةب وديب أبوظبي

ويضمن الدستور اإلمـارايت حـق املـواطنني يف تـشكيل اجلمعيـات, 
 بــشأن 2008لعــام ) 2(لقــانون االحتــادي رقــم اوالــذي خيــضع ألحكــام 

ويعتمـد الوضـع املـايل . اجلمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العـام
للجمعيات ذات النفع العـام عـىل اإلعانـات التـي تقـدمها وزارة العمـل 

 يعتمـد عـىل االشـرتاكات والتربعـات واهلبـات والشؤون االجتامعية, كام
 .التي حتصل عليها اجلمعيات
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 مملكة البحرين: ًثانيا

 ذات 1919عـام كانت نشأة اجلمعيات التطوعية يف البحرين يف بداياهتا 
 وتعـد . ظهرت هذه اجلمعيات من خالل النوادي الثقافيـةثطابع ثقايف, حي

مجعية اإلصالح التي تأسست يف مدينة املحرق حتت اسم نادي الطلبة يف عـام 
 بعــد أن تطــورت األهــداف 1948, ومــن ثــم نــادي اإلصــالح عــام 1941
مجعيـة فتـاة  نـشأت  ثـم. من أقدم اجلمعيـات األهليـة تعد− العملاالتوجم

عىل التوايل,  1960 و1955البحرين ومجعية رعاية الطفولة واألمومة يف عامي
, 1978, ومجعية الرتبيـة اإلسـالمية عـام 1970ثم مجعية أوال النسائية يف عام 

 .1979واجلمعية اإلسالمية عام 

 تأسيس مجعيـة سـيدات األعـامل التـي اتي هناية عقد التسعينتوشهد
 نـساء الطبقـة يمثلت السيدات البحرينيات العامالت يف احلقل التجاري, أ

التجارية اجلديدة مع بعض الرموز التقليدية ذات التوجهـات الليرباليـة فـيام 
 .يتعلق بوضع املرأة وحقوقها

بـالرغم مـن أهنـا حديثـة النـشأة غـري أهنـا أما اجلمعيات السياسية ف
ًكتسبت حضورا شعبيا كبريا بعد التصديق عىل ميثاق العمـل الـوطني يف ا ً ً

  24 .2002عام 

وتنتظم عالقة املنظامت األهلية البحرينيـة بالدولـة يف إطـار القـانون 
ــسنة ) 21(رقــم  ــشأن 1989ل ــانون الرتاخــيص ب ــا لق ــذي جــاء خلف ً وال
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ع العـام , ويعطي هـذا القـانون إدارة النفـ1959اجلمعيات واألندية لعام 
بوزارة الـشؤون االجتامعيـة صـالحيات واسـعة تـصل لدرجـة احلـل أو 

. طالع عىل حمارضهاجمالس اإلدارة هلذه اجلمعيات واالحضور اجتامعات 
ويــنظم هــذا القــانون نــشاطها يف جمــال مجــع التربعــات وحتديــد مهامهــا 

 25.االجتامعية والثقافية واالقتصادية

يف عام  مجعيات 205يف مملكة البحرين وبلغ عدد املنظامت غري احلكومية 
 17 و مجعيـة خرييـة,18 مجعيـة اجتامعيـة و53 مجعية نسائية و20 بواقع 2010

 26. مجعيـة مهنيـة58 مجعيـة إسـالمية و27 مجعية تعاونية و12مجعية شبابية, و

باإلضافة إىل ذلك تستـضيف مملكـة البحـرين العديـد مـن املـنظامت غـري و
 .بية واألجنبيةاحلكومية اخلليجية والعر

 اململكة العربية السعودية: ًثالثا

 العمـل  لكـن,1900عـام منـذ فيها بدأت جتربة املنظامت غري احلكومية 
املنظم هلذه املنظامت تم عقب توحيـد الـبالد عـىل يـد امللـك عبـدالعزيز بـن 
عبدالرمحن آل سعود, حيث تم إنشاء مجعية اإلسعاف اخلريي يف مكة املكرمة 

ت خدماهتا يف تقـديم اخلـدمات اإلسـعافية للحجـاج يف مكـة والتي انحرص
 والتي أصبحت فيام بعـد اهلـالل األمحـر ,املكرمة واملدينة املنورة ومدينة جدة

 إنشاء مجعيات الرب التي اضطلعت بوظيفة مجع ك وكذل,1963السعودي عام 
 27.األموال من األغنياء وتوزيعها عىل املحتاجني
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ــة العرب ــع دخــول اململك ــةوم ــسعوديةي ــة يف أواســط  ال  عــرص التنمي
السبعينيات من القـرن العـرشين بعـد االرتفـاع الكبـري يف العوائـد النفطيـة 
ًشهدت التنظـيامت اخلرييـة البـسيطة تطـورا ملحوظـا حيـث أخـذت تلـك  ً
اجلمعيات متارس مهامها اخلريية بإمكانات أفضل حتى غطت خدماهتا كافـة 

سبت صفة العامليـة حيـنام امتـدت اكت, بل جاخلارختطتها إىل وأرجاء اململكة, 
 كمؤسسة امللك ;خدماهتا إىل قطاعات خمتلفة يف دول عربية وإسالمية وعاملية

 ومركـز األمـري سـلامن , األمـري سـلطان اخلرييـةةفيصل اخلرييـة, ومؤسـس
 ويتجــاوز عــدد اجلمعيــات غــري . احلــرمني الــرشيفنيةللمعــاقني, ومؤســس
 28.ة مجعي524 اآلناحلكومية يف اململكة 

 سلطنة عامن: ًرابعا

 يف تولدت املنظامت غري احلكومية العامنية باملعنى احلـديث وترعرعـ
كنف الدولة التي أخذت عىل عاتقها قيادة عملية التنمية وتطوير مؤسسات 

مثلام دعمت الدولـة و. املجتمع والدولة منذ مطلع سبعينيات القرن املايض
رت قيـام اجلمعيـات األهليـة بالـدعم القطاع اخلـاص وسـاندته, فإهنـا آز

واطنني وتوفري  يف رعاية املواملساندة, بيد أن اضطالع الدولة بالدور الرئييس
ً سببا مـن أسـباب تـأخر ظهـور املـنظامت األهليـة يف سبل العيش هلم كان

 مـن َّ كـام حـد,النـضامم إليهـاعىل ا, بل ويف احلد من إقبال الناس السلطنة
هيل هيمنة التنظيم التقليدي للعالقات بـني النـاس, نضوج ثقافة العمل األ

السيام من خالل القبيلـة, حيـث كانـت القبيلـة يف عـامن بمثابـة الركيـزة و
 .األساسية للبنية االجتامعية
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ن أول إ إذ ;وكان للمرأة قصب الـسبق يف تأسـيس اجلمعيـات األهليـة
مـسقط عـام  يف عامن كانت هـي مجعيـة املـرأة العامنيـة بتمجعية أهلية تأسس

ومع صدور املرسوم السلطاين بشأن تنظيم األندية واجلمعيات يف عام . 1972
, ازداد عدد اجلمعيات األهلية وتنوعـت جمـاالت عملهـا, حتـى بلـغ 1973

 مجعيــة نــسائية, وأربــع مجعيــات 38, منهــا 2010 مجعيــة يف عــام 50عــددها 
خلاصة, وسبع ختصصية منترشة يف مناطق السلطنة لرعاية ذوي االحتياجات ا

 29.مجعيات مهنية ومجعية خريية واحدة

واستجابة ملتطلبات التطور االجتامعي, فقد بـرزت احلاجـة إىل تعـديل 
  املرسـوم الـسلطاين2000صـدر يف عـام نون األندية واجلمعيات; ومن ثم قا

وقد حدد هذا املرسـوم أهـداف . بتنظيم اجلمعيات األهلية) 14/2000 (رقم
 األيتام والطفولة واألمومة واملسنني وذوي االحتياجـات اجلمعيات يف رعاية
 ورعاية املـصالح املهنيـة لألطبـاء واملحاسـبني , النسائيةتاخلاصة, واخلدما

واملهندسني, وأية جماالت أخر أو أنشطة ير الوزير املختص إضافتها بعـد 
 30.موافقة جملس الوزراء

 قطردولة : ًخامسا

 احلكومية يف دولة قطـر إىل إنـشاء أول ترجع بدايات عمل املنظامت غري
 كجمعيـة ;, ثم تال ذلك إنشاء عدد من اجلمعيـات1973مجعية خريية يف عام 

 مكافحـة ةاهلالل األمحر القطري, واجلمعية القطرية للفنون التشكيلية, ومجعي
الرسطان, ومجعية مرىض السكري, ومجعيات الرعاية االجتامعيـة كاجلمعيـة 
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 تأسـيس العديـد مـن اجلمعيـات 2007شهد عـام و. عاقنيالقطرية لرعاية امل
مجعيـة  و,املهنية كجمعية األطبـاء القطـريني, ومجعيـة املحاسـبني القـانونيني

مؤســسة الــشيخ ثــاين بــن عبــداهللا آل ثــاين و ,املحــامنيمجعيــة املهندســني و
 مجعيـة 20 بلغ عدد املنظامت غري احلكومية القطريةقد  و.للخدمات اإلنسانية

 31 .2010 يف عام

 نـصت تكوين اجلمعيات, حيث  عىلالدستور القطري الدائمنص قد و
ًأن حريـة تكـوين اجلمعيـات مكفولـة, وفقـا للـرشوط « منـه عـىل 45املادة 

 الركيزة بمنزلةاملادة هذه ويمكن القول بأن  .»واألوضاع الذي يبينها القانون
. قطـردولـة ميـة يف األساسية يف البناء الترشيعي اخلاص باملنظامت غري احلكو

مناص من ترشيعات وقوانني تنظم عمل اجلمعيات ذات النفع هناك ن مل يكو
كـان قـد و. العام وحتديد عالقاهتا باملجتمع, وجهـة اإلرشاف عـىل أنـشطتها

 1974 لسنة) 2(صدر يف هذا الصدد القانون اخلاص باجلمعيات األهلية رقم 
ــم  ــانون رق ــه بالق ــسنة) 8(وتعديالت ــ .1998 ل ــورات وهب ــة التط دف مواكب

والتحــوالت الــسياسية واالقتــصادية واالجتامعيــة التــي يــشهدها املجتمــع 
لـسنة ) 12(القطري واملتغريات الدولية واإلقليمية جاء صدور القانون رقـم 

منـه ) 1(فـت املـادة َّ بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصـة والـذي عر2004
ً أو اعتباريني يشرتكون معـا مجاعة تضم عدة أشخاص طبيعيني«اجلمعية بأهنا 

يف القيام بنشاط إنساين أو اجتامعي أو ثقايف أو علمي أو مهني أو خـريي وال 
أتـاح  كـام .»يكون من أغراضها ربح مادي أو االشـتغال بـاألمور الـسياسية

 إنشاء اللجـان العامليـة واللجـان العامـة 2004لسنة ) 14(قانون العمل رقم 
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االجتـاه للعمـل, أي أن هـذا القـانون وفـر البيئـة لعامل املهنـة أو الـصناعة و
 32.الترشيعية إلقامة االحتادات العاملية

 الكويتدولة : ًسادسا

عرفت دولة الكويت نشأة اجلمعيات األهلية التطوعيـة مـع بـدايات 
النصف األول من القرن العرشين, وقد غلب عىل هـذه املرحلـة مـشاركة 

كويناهتا, إىل جانب التجـار والـصيادين النخبة السياسية احلاكمة ذاهتا يف ت
. واملالحني, كام غلبت عىل أهدافها النواحي الثقافيـة واألدبيـة والتنمويـة

أخذت هـذه اهليئـات األهليـة ع استقالل الكويت وبصدور الدستور, وم
وضعها القانوين, وشخـصيتها االعتباريـة يف املجتمـع, بعـد أن نظـم هلـا 

الطريـق إىل هـذا ) قـوق والواجبـات العامـةاحل( الدستور يف بابه الثالث 
ــه  ــات «عــىل أن ) 43(احلــق, حيــث نــص يف مادت ــة تكــوين اجلمعي حري

ًوالنقابات عىل أسس وطنيـة وبوسـائل سـلمية, مكفولـة وفقـا للـرشوط 
واألوضاع العامة التي يبينها القانون, وال جيوز إجبار أحد عـىل االنـضامم 

 .»إىل أي مجعية أو نقابة

ًا الـنص الدسـتوري واسـتكامال لـألداة التـرشيعية الواجبـة ًوتنفيذا هلذ
 بشأن تكـوين األنديـة 1962 لسنة) 24(لكفالة هذا احلق, صدر القانون رقم 

ومجعيات النفع العام, فقـد نـصت املـادة األوىل مـن هـذا القـانون, عـىل أن 
 ةراجلمعيات واألندية املنظمة واملستم«املقصود باألندية ومجعيات النفع العام 

 واعتبـاريني, بغـرض ملدة معينة أو غري معينة, وتتألف من أشخاص طبيعيني
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آخر غري احلصول عىل ربح مادي, وتستهدف القيام بنشاط اجتامعي, أو ثقايف 
وقد خضع هذا القانون لتعديل بموجب القـانون رقـم . »أو ديني, أو ريايض

, ليفــك 1978لــسنة ) 43(, ثــم التعــديل بالقــانون رقــم 1965لــسنة ) 28(
 33.االرتباط بني النشاطني استجابة لتطور احلركة الرياضية

ويكفل الدستور الكويتي حرية املجتمع وإنشاء اجلمعيات األهلية عـىل 
. أن حتصل عىل ترخيص ملزاولة عملها وتسجيل يف وزارة الشؤون االجتامعية
 وترشف هذه الوزارة عىل كل املنظامت غـري احلكوميـة وهلـا صـالحية إلغـاء

ً غري مقبولة اجتامعيا أو سياسياترخيص أي منظمة لو ثبت أن نشاطاهتا  أو أهنا ً
وحرم قانون اجلمعيات األهلية يف الكويت . أساءت استخدام مواردها املالية

 . ممارسة العمل السيايس

ومن أقدم اجلمعيات األهلية يف الكويـت مجعيـة اإلصـالح االجتامعـي 
تمرار جلمعيـة اإلرشـاد اإلسـالمي التـي  وهي اس1963التي أنشئت يف عام 

عيـة إحيـاء الـرتاث اهللا النـوري ومج, ومجعية الـشيخ عبـد1952ت عام ئأنش
ً تطـورا 2007−1997, وشـهدت الفـرتة 1981 تأسستا عام اإلسالمي اللتني

 مجعيـة يف عـام 55ًملحوظا يف عدد مجعيات النفع العام, حيث ارتفعـت مـن 
وختتلـف هـذه اجلمعيـات يف أهـدافها  34 .2007 مجعية يف عام 100 إىل 1997

واختصاصاهتا وجماالت عملها التي تـرتاوح بـني مهنيـة وثقافيـة واجتامعيـة 
 . وأخر تتعلق بمجاالت اخلدمة اإلنسانية
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 اخلليجيةري احلكومية تصنيف املنظامت غ

 يف دول جملـس التعـاون يمكن تصنيف املنظامت غري احلكومية العاملـة
 :ً وفقا ألنشطتها وبراجمهابيةلدول اخلليج العر

  النسائية اجلمعيات:ًأوال

هتدف اجلمعيات النسائية إىل رفع املستو الثقـايف واالجتامعـي للمـرأة 
واالهتامم بالطفولة, وغرس قيم العمـل النـسائي التطـوعي واملحافظـة عـىل 

 .تمعاملجها لتمكينها من املسامهة يف تنمية اث املحيل, وتأهيل املرأة وتدريبالرت
تستهدف تقديم كافة اخلدمات والنشاطات االجتامعيـة واخلرييـة, وإتاحـة و

الفرصة للمـرأة اخلليجيـة للمـشاركة يف أداء أدوارهـا يف األرسة واملجتمـع, 
 .ها املرأة واألرسةي حلل املشكالت التي تعانيالسعو

 املنظامت غري احلكومية املعنية بالعمل النـسائي يف دول جملـس تشهدو
ًن حضورا مكثفا خالل التعاو , حيـث تكـاثر عـددها يف أغلـب العقد املايضً

,  مجعيـة, ويتفـاوت عـددها مـن دولـة ألخـر145الدول, حتى وصل إىل 
 ).1( الشكل بحسب

 العمل النسائي اخلليجي ال خيتلـف يف حقيقتـه عـن أنوغني عن البيان 
حيـازه النمط السائد يف الوطن العريب من حيث نخبويـة العمـل النـسائي وان

 .الثقايفواملديني ورعاية نشاطه االجتامعي 



 ةاسرتاتيجيدراسات 

 36

 )1(الشكل 
 2010 حتى عام ات النسائية يف دول جملس التعاوناجلمعي

  
األمانـة العامـة ملجلـس : الرياض (املرأة اخلليجية ومنظامت املجتمع املدينأمل بنت سعيد الشنفري,   :املصدر

 اإللكرتونيـة لـوزارات التنميـة االجتامعيـة ; واملواقـع)34−31, صلـدول اخللـيج العربيـةالتعاون 
 .والشؤون االجتامعية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 اجلمعيات اخلريية: ًثانيا

تعمل اجلمعيات اخلريية عىل تشجيع أعامل الرب واخلري ومنارصة احلـق 
والعدل يف ظل املثل اإلسالمية, ومجع األمة عىل مبادئ اإلسـالم ودعوهتـا 

ًألخذ به عقيدة ومنهجا وسـلوكال وهتـدف اجلمعيـات اخلرييـة إىل تقـديم . ً
املساعدات العينية والنقدية لألرس املحتاجة والفقرية يف داخل دول املجلس 

 الكويت  قطر  ُسلطنة عامن  السعودية  البحرين    تاإلمارا    
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وخارجه, وبناء وترميم املساجد, وتقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية 
ــا ــساعدة ذوي االحتياج ــة, وم ــات واألرس املحتاج ــاطق واجلامع ت للمن

وخيتلف حضور اجلمعيات اخلريية من دولة خليجيـة  .اخلاصة وكبار السن
,  مجعيـة511ألخر, وقد بلغ عدد هذه اجلمعيات يف دول جملس التعـاون 

 ).2( الشكل بحسب

 )2(الشكل 
 2010حتى عام  اجلمعيات اخلريية يف دول جملس التعاون
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ات اخلرييــة باململكــة ــــر بالــذكر أن تزايــد أعــداد اجلمعيـــــوجدي
احة العمل األهيل فيها قـد يرجـع ـــ سودية وسيطرهتا عىلــالعربية السع

ات ـــاسية وبعـض اجلمعيـــات سيـــاء مجعيــاح بإنـشــإىل عدم الـسم
 .املهنية واحلقوقية

 اجلمعيات املهنية: ًثالثا

هتدف هـذه اجلمعيـات إىل تطـوير املـستو املهنـي للعـاملني يف املهنـة 
يعهم عـىل القيـام  العلمية واملهارية واالجتامعية, وتشجالنواحيالواحدة من 

بالبحوث العلمية والدراسـات الفنيـة واالجتامعيـة, كـام هتـدف إىل تعميـق 
املعرفة لد كل عضو يف جمال ختصصه املهني, والدفاع عن احلقوق املرشوعة 

 يف جمال ختصصه, وتوثيـق الـصلة ٌّ كل,هلؤالء األعضاء, وتنظيم ممارسة املهن
 .بني هذه اجلمعيات واجلمعيات املامثلة

مجعيات األطبـاء  فمنها ;يات املهنية يف دول جملس التعاونوتتنوع اجلمع
واملهندسني واملعلمني واملحـامني واالجتامعيـني واالقتـصاديني واملحاسـبني 

 .لخإ...واإلداريني والصيارفة واملقاولني وسيدات األعامل

 122وتوجد اجلمعيات املهنية يف كافة دول جملس التعاون ويبلغ عددها 
 ).3( الشكل حسب ,ة وتتفاوت من دولة ألخرمجعي
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 )3( شكلال
 2010اجلمعيات املهنية يف دول جملس التعاون حتى عام 

  
  

 
 
 
 
 

 الكويت  قطر  ُسلطنة عامن   السعودية  البحرين  اإلمارات  
اون لـدول  االجتامعيـة يف دول جملـس التعـؤوناملواقع اإللكرتونية لوزارات التنمية االجتامعية والـش: املصدر

 .اخلليج العربية

 ت األهلية ذات االهتاممات اخلاصةاجلمعيا: ًرابعا

, وتتجه هـذه العقود الثالثة املاضية معظم هذه اجلمعيات خالل تأسس
اجلمعيات إىل تقديم خدمات التوعية والرعاية لبعض الفئـات مـن املجتمـع 

 مجعيـات اهـ ومـن أمه.التي مل تصل إليها اخلدمات احلكومية ألسباب عديدة
 محايـة املـستهلك, اتالطفولة, ومجعيات ذوي االحتياجات اخلاصة, ومجعيـ

 حقوق اإلنسان, ومجعيات الشفافية, ومجعيـات مـرىض الـسكري, اتومجعي
ومجعيات مكافحة الرسطان, واجلمعيات املهتمة بحاميـة البيئـة, واجلمعيـات 
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تم بتنمية املهـارات املعنية بتنظيم وتنمية األرسة, عالوة عىل اجلمعيات التي هت
 الطوابع والالسلكي وغريهـا مـن اجلمعيـات التـي اتواهلوايات, مثل مجعي

تركز عىل استغالل أوقات الفراغ بصورة إجيابية ختدم فئات الشباب وتبعدهم 
 . األمراض االجتامعية كتعاطي املخدراتعن

 معيات السياسيةاجل: ًخامسا

 بـالرغم مـن عـدم رشعيـة وجتمعات قائمة يف املجتمع اخلليجي,وهي 
, بيد أهنا متثل قو ومجاعات سياسـية حضورها يف بعض دول جملس التعاون

الكويـت بالـسامح دولـة فاعلة يف أغلب املجتمعات اخلليجيـة, وقـد بـدأت 
وبالرغم من أنـه ال يـشملها قـانون مجعيـات النفـع . بتشكيل املنابر السياسية

ا بمرور سنوات عـىل تأسيـسها,  فإهنا قد استمدت رشعيته,1962العام لعام 
 . وهي تشكل التيارات السياسية املختلفة الفاعلة يف املجتمع الكويتي

 وبـدأت , اجلمعيـات الـسياسية حديثـة التكـويندتعـف أما يف البحرين
ًتكسب حضورا مجاهرييا بعد التصديق عىل ميثـاق العمـل الـوطني يف شـهر  ً

 .2002فرباير /شباط

 ية اخلليجية يف التنميةدور املنظامت غري احلكوم

تساهم املنظامت غري احلكوميـة العاملـة يف دول جملـس التعـاون لـدول 
اخلليج العربية يف التنمية من خالل تنفيذ مجلة مـن الـربامج واألنـشطة التـي 
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ً خـصوصا املحتاجـة إىل أشـكال ,تستفيد منها الفئـات االجتامعيـة املختلفـة
من أصحاب الدخل املحدود واألطفـال الرعاية واخلدمة االجتامعية املختلفة 

 ســواء داخــل دول جملــس ,والنــساء واأليتــام وذوي االحتياجــات اخلاصــة
 . الفقرية منهاوالسيام ,التعاون أو يف الدول النامية

ولوحظ ازدياد املسامهات التي تقدمها املنظامت غري احلكومية يف املجال 
ت, وتنوع الربامج واألنشطة التنموي, نتيجة لزيادة وتكاثر أعداد تلك املنظام

 التي تنفذها, واتساع قاعدة اجلمهور املستفيد من تلك األنشطة رشوعاتوامل
كام انعكست تلك املسامهات يف حجم موازنات تلك املنظامت . رشوعاتوامل

 .وإيراداهتا ومرصوفاهتا السنوية

وتتعدد مسامهات املنظامت غري احلكوميـة اخلليجيـة بـني املـسامهات 
وية يف ميادين التدريب واحلرف التقليديـة واحلديثـة وحماربـة الفقـر, التنم

مية والـصحية ـاعية والـربامج التعليــاية االجتمــــوخمتلف بـرامج الرع
 .والشبابية ةوالثقافي

 اخلريية والتنموية املنفذة مـن قبـل املـنظامت غـري رشوعاتوتتنوع امل
 رشوعاتدا بعـض املـ الغالب, ماع وهي ذات طبيعة تقليدية يف,احلكومية

 التـي رشوعاتُالتي تعد ذات طبيعة خاصة بالتنمية البرشية, كالربامج واملـ
تقدم الدعم املادي للطالب املحتاجني وذوي االحتياجات اخلاصـة, وهـي 

  الـدعمتسهم يف رعاية الطالب وحتفيزهم عىل التحصيل الدرايس وتـأمني
 .املعييش هلم وألرسهم
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التــي تقــدمها اجلمعيــات واملؤســسات  التنمويــة رشوعات ومــن املــ
اخلريية بناء املـساجد واملـدارس واملراكـز الـصحية وتـسيريها وتزويـدها 

 التنمويـة داخـل دول جملـس رشوعاتباحتياجاهتا وحفر اآلبار ودعم املـ
 .التعاون وخارجها

وفيام ييل بيان بـأهم الـربامج واألنـشطة التـي تقـوم هبـا املـنظامت غـري 
 :لس التعاون يف املجاالت التنموية املختلفةاحلكومية يف دول جم

 برنامج دعم األرس املحتاجة: ًأوال

هيدف هذا الربنامج إىل التخفيف مـن شـدة الفقـر يف أوسـاط الفئـات 
االجتامعية التي ال دخل هلا والتـي هـي يف وضـعية ال تـسمح هلـا باإلنتـاج, 

املساعدات النقديـة ويتمثل هذا الربنامج بقيام املنظامت غري احلكومية بتقديم 
ــام وذوي  ــسن واأليت ــار ال ــزة وكب ــرىض والعج ــات وامل ــل واملطلق لألرام

 .االحتياجات اخلاصة

 الربامج التدريبية والتأهيلية: ًثانيا

 بتنفيـذ العديـد مـن ةتقوم العديد من املنظامت غري احلكوميـة اخلليجيـ
لتي تشارك يف الربامج التدريبية والتأهيلية للفئات يف سن العمل واإلنتاج, وا
 وذلك هبـدف ;النشاط االقتصادي, وال متتلك القدرات التنافسية للمشاركة

متكينها للدخول يف سوق العمل من خالل برامج يتم تقديمها بصورة دوريـة 
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لتواكب املتغريات يف سوق العمل واإلنتـاج مـن جانـب, والتكـوين الثقـايف 
 .للفئات املستهدفة من جانب آخر

ًي أثبتت نجاحـا هبـذا اخلـصوص التـدريب يف جمـال ومن املجاالت الت
احلاسوب والسكرتارية وأعامل اخلياطة والتطريـز والفنـون وإحيـاء الـرتاث 

 .وإعداد األطعمة والضيافة والصناعات التقليدية

  األرس املنتجةمرشوعات: ًثالثا

ــشطة ــة باألن ــة اخلليجي ــري احلكومي ــنظامت غ ــت امل ــة اهتم  اإلنتاجي
لدخل, بوصفها إحد آليات العمل االجتامعي التي ا تدرالتي  رشوعاتوامل

هتدف إىل استثامر ودعم برامج التنمية البرشية بام يعود بـالنفع وزيـادة دخـل 
األرسة وتنمية املوارد االقتـصادية وحـل مـشكلة البطالـة, ومـن أهـم هـذه 

ىل تـشجيع فئـات حمـدودي إ مرشوع األرس املنتجة الذي هيـدف رشوعاتامل
 الـصغرية واملتناهيـة الـصغر لتحقيـق رشوعاتاألرس القتحام املالدخل من 

كيانات صغرية داخـل املجتمـع, وتـسويق منتجـاهتم مـن خـالل املعـارض 
 .واألسواق اخلريية

 الربامج واألنشطة التعليمية: ًرابعا

تنفذ العديد من املنظامت غري احلكومية اخلليجيـة العديـد مـن الـربامج 
واملؤســسات  يم, والتــي هتــدف إىل دعــم الطلبــةواألنــشطة املرتبطــة بــالتعل
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تقـديم و  الرسوم الدراسية التعليمية, وتتمثل هذه األنشطة يف دفعاملؤسسات
 .ملكتباتادعم رسية للطلبة املحتاجني, واملد اللوازم

 الربامج واألنشطة الصحية: ًخامسا

تتنــوع الــربامج واألنــشطة التــي تقــدمها املــنظامت غــري احلكوميــة 
 فمنها برامج التوعية والتثقيف الصحي التـي ; يف املجال الصحياخلليجية

تثقيف املجتمع يف جمال التغذية والوقاية من األمراض, بهتدف إىل املسامهة 
 وإبـراز العـادات الـسلبيةوذلك بمحاربة بعـض العـادات االسـتهالكية 

 .الغذائية الصحية
ل األمحـر العديد من املـنظامت غـري احلكوميـة كجمعيـات اهلـال وتقوم

للتوعية مـن خمـاطر   الرسطان والسكري بحمالت واسعةةومجعيات مكافح
العديد من األمراض من خالل إقامـة املحـارضات والنـدوات واملعـارض, 
باإلضافة إىل توزيع الكتيبات والنرشات اإلعالمية يف املـدارس واملؤسـسات 

 .احلكومية, ويف العديد من مراكز التسوق
ً غري احلكومية خصوصا مجعيات اهلـالل األمحـر, وكذلك تقوم املنظامت

قادرين عىل تفادي األرضار النامجة عـن اإلصـابات  بتدريب األفراد ليكونوا
ــاذ البحــري ودورات  ــن خــالل دورات اإلســعاف األويل ودورات اإلنق م

ًتقـوم مجعيـات اهلـالل األمحـر أيـضا كـام . ية من أسلحة الدمار الشاملالوقا
سـعافية املنتـرشة يف منـاطق ية من خالل مراكزهـا اإلدمات الصحبتقديم اخل

 .خمتلفة من دول جملس التعاون
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 الربامج واألنشطة الثقافية: ًسادسا

تنفذ العديد من املنظامت غري احلكوميـة اخلليجيـة مـن خـالل اللجـان 
 كاملحـارضات ;ًواألقسام الثقافية فيها عددا من الـربامج واألنـشطة الثقافيـة

انات واملعارض واملسابقات الثقافية وغريها من األنـشطة والندوات واملهرج
 عــن طريــق إصــدار الكتــب ,اهلادفــة إىل نــرش الــوعي واملعــارف املختلفــة

الت الدينية والدعوية والـصحية والتعليميـة والثقافيـة, وكـذلك مـن واملج
 .خالل إصدار املجالت الثقافية

 ةاخلليجي الدور التنموي للجمعيات النسائية

اجلزء من الدراسة نامذج من املنظامت غري احلكومية النسائية ا يناقش هذ
  هلا دور يف تعزيزالتي كانالعاملة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية, 

  .جهود التنمية االقتصادية واالجتامعية

 ديبيف مجعية النهضة النسائية : ًأوال

هرت عـام شـُ, وأ1973تأسست مجعية النهـضة النـسائية بـديب يف عـام 
مة يف املجتمـع , وقد دأبت منذ إنشائها عىل دفع عجلة التنميـة املـستدا1974
وتقـوم  .خلدمـة األرسة سرتاتيجية, والفعاليات املتميـزة االرشوعاتبتبني امل
واألنشطة من خالل من املراكز التابعة هلـا,  بتنفيذ العديد من الربامج اجلمعية

 :وتتمثل هذه الربامج واألنشطة بام ييل
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 برنامج حمو األمية وتعليم الكبار .1

التـي  مـن خـالل مراكـز تعلـيم الكبـار وحمـو األميـة قامت اجلمعية
 بتنفيذ العديد من الدورات هبدف القضاء عـىل األميـة 1988افتتحت عام 

بني فئات عمرية خمتلفة من اآلنسات والسيدات, وكذلك لتحـصني املـرأة 
ًية, وقد شـهدت هـذه املراكـز إقبـاال بالثقافة اإلسالمية واملعارف اإلنسان

ً مـؤرشا عـىل إقبـاهلن  وهذا يعطـيًكبريا, حيث تضاعف عدد الدارسات,
 .عىل التعليم

م املركز الرئييس للجمعية من خالل مركز التعليم النظـامي العـام دويق
 يف خمتلف مراحـل التعلـيم حتـى ًارسة سنويا د200خدماته التعليمية حلوايل 

 35.عامةشهادة الثانوية ال

 الربامج الدينية والثقافية. 2

 العديد مـن ذتقوم اجلمعية ومن خالل مركز النهضة الديني الثقايف بتنفي
األنشطة والربامج اهلادفـة إىل تعزيـز املـوروث اإلسـالمي, وتعميـق الـصلة 
بالقرآن الكريم وذلك من خالل استضافة نخبة متميـزة مـن الـدعاة وعلـامء 

د من الفعاليات التي تبني الشخصية املـسلمة القـادرة الرشيعة يف تنفيذ العدي
برنـامج يـوم  تفعيل :عىل مواجهة حتديات العرص, ومن أبرز منجزات املركز

 عـالوة عـىل إرشافـه ,الربنامج الرمضاينوسلم النجاح الشهري, والثالثاء, 
 36.عىل املسابقة املحلية جلائزة ديب للقرآن الكريم لإلناث
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 ة االجتامعيةالربامج واألنشط. 3

تسعى اجلمعية ومن خالل مركـز النهـضة االجتامعـي والـصحي إىل 
 وامللتقيـات, مـع رشوعاتالوعي االجتامعي والصحي وإقامـة املـ تعميق

االهتامم بصندوق التكافل االجتامعي مـن خـالل الفعاليـات االجتامعيـة 
الدينيــة الــسنوية املتجــددة كــاملري الرمــضاين, وتوزيــع الزكــاة, وتوعيــة 
احلجاج, وكذلك تقوم اجلمعية بإقامة العديد من املعارض التي تـستهدف 

 وبراجمها لكـل ا أنشطتهةالبيئة وتعزيز املوروث االجتامعي, وتقدم اجلمعي
ً وأرسا, طالبـا وطالبـًفئات املجتمع مـن أصـحاء ومعـاقني, أفـرادا ات, ـً

  37.ًأيتاما وحمتاجني

 برامج االستشارات والتدريب. 4

ـــشطة اســـتهلت اجل ـــام بأن ـــة القي ـــدريب يف معي ـــشارات والت االست
 بعد إنـشائها مركـز النهـضة لالستـشارات والتـدريب ,2004 إبريل/نيسان

حيث يقدم االستشارات  الذي يسعى إىل خدمة املجتمع وتقوية كيان األرسة,
الزوجية والنفسية والرتبوية والقانونية والرشعية, كام ينفذ دورات تدريبية يف 

اللغـة االنجليزيـة, وقـدم املركـز العديـد مـن الـربامج وارف, جماالت املص
 :واألنشطة من أمهها ما ييل

نظم املركز هذا الربنـامج بالتعـاون مـع  :برنامج املرشدين واملصلحني  −
 .برنامج اخلليج العريب لدعم منظامت األمم املتحدة
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إعـداد الذي هيدف إىل , ملرشوع الزواج النجاحاحلملة الوطنية املتنامية   −
 38.أرسة متامسكة ومستقرة وتنعم بحياة سعيدة وهانئة

 مبادرة مهمة أطلقتها اجلمعية لتعمـيم , وهي"عريف حقوقكا"برنامج   −
الفائدة واإلملام بكافة مواد وفصول قانون إدارة املـوارد البـرشية حتـى 

 ألن بعـض ;تكون الصورة واضحة أمـام العـامالت يف احلقـل املهنـي
لترشيعات ا القانون والذي يعد خريطة طريق للن هذالعامالت قد جيه

 39.واحلقوق والواجبات بالتعامل مع العمل واملهن املختلفة والنظم

الناجتة عن نقص السمع أو  "بناء اللغة املنطوقة لألطفال الصم"برنامج   −
 ويـسعى هـذا الربنـامج إىل تقيـيم ,فقدانه من التشخيص إىل بناء اللغة

ع لـد األطفـال وتقويمهـا, وتطـوير اخلـدمات عملية النطق والـسم
املقدمة للطفـل األصـم, وتنميـة املـوارد البـرشية وتـدريب القيـادات 

 40.املواطنة يف هذا املجال

 النادي الصيفي. 5

ات اإلسـالمية, زيز الوازع الديني وتعميق السلوكهيدف هذا النادي إىل تع
ًويعمل عىل تنميـة مـدارك األطفـال معرفيـا وقيميـا و ًرياضـيا وتـدريبهم عـىل ً

صيفية, ستثامر األمثل للوقت من خالل براجمه املتنوعة واملحفزة أثناء العطلة الاال
 حلفظ القرآن الكـريم, والـدورات وورش العمـل ًويوفر النادي لألطفال فرصا

 41.الفنية, عالوة عىل الربامج واملحارضات واملسابقات والرحالت
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 برامج العناية بالفتيات. 6

 2006 اجلمعية ومن خالل مركز حور للفتيات الذي تأسـس عـام تقوم
بتقديم مجلة من الربامج واألنشطة التي تعنى بالفتاة املراهقة وتنميتها من كافة 

هبـدف بنـاء شخـصية الفتـاة بـصورة , النواحي الروحية واجلسدية والنفسية
ًإجيابية ودفعها للمسامهة يف عملية التنمية ولتكـون عنـرصا فـاعال  يف أرسهتـا ً

 42.وجمتمعها ووطنها

 الربامج واألنشطة الفنية. 7

تقوم اجلمعية ومن خـالل مركـز النهـضة للفنـون بتنفيـذ العديـد مـن 
الربامج واألنشطة اهلادفة إىل االرتقاء بالذوق لد النساء والفتيات, وتنميـة 

 43.إقامة املعارض والدورات للبيئة لدهين وذلك عن طريق احلس اجلاميل

 لربامج واألنشطة الصحيةا. 8

تقوم اجلمعية من خالل مركز النهضة االجتامعي الصحي بتنفيـذ العديـد 
ىل االرتقاء بالوعي الصحي لـد أفـراد املجتمـع, وذلـك الربامج اهلادفة إمن 

  احلديثـة ومـن الـربامج.بالتعاون والرشاكة مع العديد من األجهزة احلكوميـة
صـحتك يف "وزارة الرتبيـة والتعلـيم برنـامج بالتعاون مع التي نفذهتا اجلمعية 
. 2011إبريـل / نيسان27 − يناير / كانون الثاينيف الفرتة من "غذائك ونشاطك

 للجهود املحلية يف إيالء قضايا الثقافة الغذائية ُويعد هذا الربنامج خطوة مكملة
 44. خاصة يف القطاعات النسائية واألرسية والطالبية,جل االهتامم
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 عية النهضة النسائية السعودية اخلرييةمج: ًثانيا

 كتنظـيم أهـيل نـسائي, مـن قبـل 1962معيـة يف عـام هذه اجلتأسست 
جتمـع بطريقـة منظمـة املجمموعة من النساء السعوديات الراغبات يف خدمة 

ًوهتدف إىل رفع مستو املـرأة الـسعودية دينيـا واجتامعيـا وثقافيـا, . وهادفة ً ً
ىل خمتلف املـستويات, ونـرش الـوعي الـديني يف وتنظيم الدراسات الثقافية ع

ىل إنـشاء إحميط املرأة السعودية وتنظيم نشاطها اخلـريي واألديب, كـام هتـدف 
وقـد سـامهت  .مراكز للخدمـة االجتامعيـة والـضامن االجتامعـي والتعـاون

اجلمعية منذ تأسيسها مسامهة كبرية يف حتقيق األهداف التنموية الشاملة وكان 
 . والـربامج واألنـشطة التـي نفـذهتارشوعاتدي يف الكثري من املـهلا دور ريا

 هبـا هـذه  التي تقـومرشوعاتوامل توضيح ألبرز الربامج واألنشطةيأيت وفيام 
 : من خالل املراكز التابعة هلااجلمعية

 الربامج التأهيلية لسوق العمل. 1

قامت اجلمعية ومن خالل مركز النهضة للتدريب والتوظيـف بتنفيـذ 
 املوجهة للفتاة الـسعودية لتطـوير مهاراهتـا يف ةديد من الربامج التدريبيالع

عدد من املجاالت املطلوبة يف سوق العمل لتسهيل حصوهلا عـىل الوظيفـة 
كمـنح   الربامج التدريبية التي تـم تنفيـذهاومن ;بعد انتهاء مرحلة التأهيل

, وبـرامج يـةنجليز واللغـة اإل,مهارات احلاسـب اآليل :جمانية من اجلمعية
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, وإعـداد مـديرات االستقبال والـسكرتارية, وإعداد املدرباتالتسويق, و
التـدريب عـىل املهـارات , وخدمات تقـديم الطعـام والـضيافةاملكاتب, و

 45.احلرفية والفنية

 برامج تطوير املهارات اإلدارية. 2

 نينفذت اجلمعية هذه الربامج من أجل تلبية بعض احتياجـات القطـاع
خلاص يف تنفيذ الربامج التدريبيـة يف املجـاالت اإلداريـة واملـرصفية العام وا

 وذلك لتطوير مهارات املـرأة ;واملالية والدورات املتخصصة يف تطوير الذات
 .للمنتسبات إليهالعاملة واملسامهة مع القطاع اخلاص يف تقديم التدريب 

  الصغريةرشوعاتبرامج تأسيس امل. 3 

ً رفع مستو األرس اقتصاديا من خالل عىلا  اجلمعية منذ تأسيسهتعمل
 هبـدف االعـتامد ; جتارية صـغريةمرشوعات والتوجيه لبدء ,تقديم القروض

ومـع تزايـد . العاملي لتطورات االقتصادية عىل الصعيداعىل النفس, ومواكبة 
 اهتمـت اجلمعيـة ومـن ي الصغرية يف دعم االقتصاد الـوطنرشوعاتدور امل

تأهيـل ل تدريبيـة جتقـديم بـرامبدريب والتوظيـف خالل مركز النهـضة للتـ
ن املتدربة من االعتامد عىل نفسها يف احلصول عـىل ِّرائدات األعامل, وبام يمك

ويـتم . نـشاء مـرشوع جتـاري صـغريدخل من خالل العمل يف املنـزل أو إال
ملهارات اإلدارية املطلوبة لسيدة ا الرتكيز يف هذه الربامج عىل إكساب املشرتكة

امل وتوعيتهــا بــالنواحي القانونيــة إلصــدار الرتاخــيص والــسجالت األعــ
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 التجارية, عالوة عىل مهارات إعداد خطط العمل, من حيث دراسة اجلدو
 46.الفنية واملالية والتسويقية للمرشوع

 برامج املهارات احلرفية واملهنية. 4

 1986قدم هذه الربامج من خـالل مركـز الفنـون الـذي تأسـس عـام ت
يعنى بتنفيذ الـربامج التدريبيـة يف جمـال الفنـون التـشكيلية, وتقـديم والذي 

ويــتم تقــديم . املحــارضات يف تــاريخ الفــن اإلســالمي واألســاليب الفنيــة
تعزيز مفهـوم أمهيـة  األرس املحتاجة إىل لبناتًالدورات احلرفية واملهنية جمانا 

 رشوعات, وإقامـة املـابتكار أساليب خمتلفة لكسب الـدخلالعمل اليدوي و
بعض اخلامات األولية ومبادئ إدارة إىل الصغرية اإلنتاجية والتي ال حتتاج إال 

 47 .واملهنيةة عىل املهارات احلرفية , عالورشوعاتامل

 برامج التوعية الصحية. 5

 عـام النهضة للتوعية الصحية الذي أنشئمن خالل مركز تقدم اجلمعية 
تـستهدف رشائـح جمتمعيـة خمتلفـة, ة التي  العديد من الربامج التوعوي1997

الـذي يـستهدف األرس  ,ومن تلك الربامج برنامج التوعية الصحية املكثـف
 .التي ترعاها اجلمعية

تـي عـن امج عىل الزيارات امليدانيـة األوليـة السرتاتيجية الربن وتعتمد ا
ًامج التوعية الـصحية املكثـف عمليـا لتحقيـق طريقها يتم تنفيذ خطوات برن

نامج التوعوية, وكذلك يقدم املركز برنـامج التوعيـة الـصحية يف أهداف الرب
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 .مراكز الرعاية الصحية األوليـة ويـستهدف املراجعـات يف املراكـز الـصحية
 تنفيـذ بـرامج ويتم نرش الوعي الصحي بني الـرشائح املجتمعيـة عـن طريـق

داد إعـكة يف املناسبات الصحية العامليـة, واملشار, ومحالت التوعيةالتوعية, و
  48 .نرشات التوعية

 برامج تقديم املساعدات. 6

تقدم اجلمعية ومن خالل مركز النهـضة للخـدمات االجتامعيـة التـابع 
; برنـامج املـساعدات املاديـةيف للجمعية مجلة من برامج املـساعدات تتمثـل 

رواتـب شـهرية, و, إجيارهـاو, ترميمهـاو تأثيثهـاويشمل رشاء املنـازل,  الذي
 . دراسـيةًامـساعدات تأهيـل, ومنحـومـساعدات مقطوعـة, وتسديد ديون, و
رصف كوبونـات رشائيـة يف تتمثـل  التـي ,برنامج املساعدات العينيةكذلك و

, حيـث برنامج مـساعدات التأهيـل, و أشهرةة كل ثالثيللمواد الغذائية الرئيس
ركز بتقديم مـساعدات التأهيـل التـي مـن ضـمنها حتويـل القـادرين امليقوم 

ركـز إىل مىل العمـل مـن أبنـاء األرس الـذين ترعـاهم اجلمعيـة والقادرات ع
النهضة للتدريب والتوظيف, أو تقـديم مـساعدات ماليـة كـرؤوس أمـوال 

 49 . صغريةمرشوعاتصغرية للبدء ب

 برامج التوجيه واإلرشاد .7
تقدم اجلمعية لألرس التي ترعاهـا التوجيـه واإلرشـاد الـذي يتمثـل يف 

ترشـيد عدم القـدرة عـىل  ومنها ;لب عىل املشكالتكيفية التغبتبصري األرس 
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التـي تعـوق  , الروابط األرسية وغريهـاضعف و,التأخر الدرايسو ,اإلنفاق
 تعـالج أهـم عدة ندوات وحمارضات توعيةكام تقيم . أداء أدوارها االجتامعية
مقاومــة و مكافحــة املخــدرات, مثــل ;هــا أفــراد األرساملــشاكل التــي يعاني

 .ل, والصحة العامةالتسوواألمراض, 
 خدمات التوظيف. 8

 للتــدريب ةيـتم تقــديم خــدمات التوظيـف مــن خــالل مركـز النهــض
 ملختلف التخصصات واملؤهالت العلمية, حيـث 2003والتوظيف منذ عام 

وقـد  .يعمل املركز عىل إجياد الفرص الوظيفية للسيدات يف القطـاع اخلـاص
, حيـث بلـغ نع لتوظيـف املـرأةمع عدد من املصا اتفاقيات تعاون ع املركزّوق

ولكـي تتكامـل آليـة العمـل يف جمـال .  عاملة934عدد العامالت يف املصانع 
مـن خاللـه يتم الذي   عىل اإلنرتنت,"توظيفكم" موقعالتوظيف تم تصميم 

تقديم خدمات التوظيف للرشكات وطالبات العمل من السيدات من خالل 
هالت العلميـة واخلـربات استقبال طلبـات التوظيـف وتـصنيفها وفـق املـؤ

العملية, ومتكني صاحب العمل مـن التـسجيل والبحـث يف قاعـدة بيانـات 
 بعـد التنـسيق مـع املركـز املطلوبـةلوظيفـة لاملركز الختيار املوظفة املناسـبة 

 50.إلجراء اختبارات التقييم واملقابالت الشخصية
 إسكان النهضة اخلريي. 9

يف الريـاض  يف حـي غبـرياء 1993أنشئ إسكان النهـضة اخلـريي عـام 
 لتعرضهم لظروف اقتصادية , وذلكإليواء بعض األرس يف سكن يقيمون فيه
 51 .أو اجتامعية أو صحية أو قانونية أو طارئة
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 قدمت خالل العقود املنـرصمة خـدمات وخالصة القول أن اجلمعية
ــرامج للمجتمــع الــسعودي,  ــة يف املجــاالت ووب ســاندت جهــود الدول

 هـاترميم ورشاء منـازل وومن هذه اجلهود اإلسـهام يف .تلفةالتنموية املخ
مــساعدات , ورواتــب أرسدفــع , وتــسديد ديــونو ,هــاتأثيثو وتأجريهــا
, أجهـزة طبيـة, ومساعدات مستـشفيات, و تأهيلمرشوعات, ومقطوعة

 .ورواتب أرامل

 مجعية هنضة فتاة البحرين: ًثالثا

أول مجعية نسائية يف دول ُ التي تعد ,تم تأسيس مجعية هنضة فتاة البحرين
 من أجل حشد كافة اجلهود املبعثرة واملحـدودة 1955 يف عام ,اخلليج العربية

 املـرأة  تعزيز مكانـةر كافة اإلمكانيات هبدفّ يسخ,ضمن إطار نسائي موحد
ومكافحـة  وقد ركـزت يف بـداياهتا األوىل عـىل العمـل اخلـريي .املجتمعيف 

 ويتثبيت ركائز العمل النسلائية األخر عملت مع اجلمعيات النس و.األمية
الرتقاء بمستواها الثقايف لعن طريق تبني حقوق وقضايا املرأة والدفاع عنها, 

واالجتامعي, واملسامهة يف حمو أمية املرأة, والقيام بحمـالت التوعيـة, وتبنـي 
 والعمل عىل إجياد قانون لألحوال الشخـصية حلاميـة املـرأة , املطلبيةاقضاياه
 مـشاركتها  طاقاهتـا, وبالتـايلن وحماولة كرس احلصار عنها وعـ,ًرسة معاواأل

 52 . املجتمعءاإلجيابية يف عملية التنمية وبنا

 :اآليتنشطة والربامج يمكن إجياز أمهها يف معية بجملة من األاجلوتقوم 
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  "نسائج"مرشوع مطرزات تراثية . 1

 واملـرشوع .حلرفبالتعاون مع مركز ا 2002تأسس هذا املرشوع يف عام 
يوميـات  :تنـاولتكة باليد ون منتجات مطرزة بأحجام خمتلفة حميهو عبارة ع

ًاملرأة البحرينية من خالل مجيع املهن واألعامل التي مارستها سابقا ومتارسـها 
 مـن يوميـات الرجـل البحرينـي سواء منها داخل البيت أو خارجه; و,ًحاليا

األزياء البحرينيـة ; ورسها عىل اختالفهايزال يامخالل املهن التي يامرسها وال
اخلاصة بالنساء والرجال واألطفال;  و,القديمة املستخدمة يف مجيع املناسبات

 .بية التي عرفها املجتمع البحرينياأللعاب الشعو

 عاملـة مـع مـرشفة يف ورشـة 24ًالذي تعمل به حاليا  وهيدف املرشوع
ء حرفـة تطريـز قديمـة كانـت إحيـا :يتإىل حتقيـق اآلاملرشوع بمركز احلرف 

دعـم وتوسـيع مـشاركة املـرأة يف ; ومتارسها النساء يف قر ومدن البحـرين
تنفيذ منتجـات ; وًا ثابتًا ماليً احلرفية والتنموية التي توفر هلا دخالرشوعاتامل

ًاملجتمـع البحرينـي ماضـيا هذه احلرفـة بـام يواكـب إبـراز عـادات وتقاليـد 
; ري نظـرة املجتمـع البحرينـي لـهيـرفع قيمة العمل اليـدوي وتغًوحارضا; و

مسايرة اجلمعية للتوجه املحيل والدويل السائد من اهتامم املـنظامت األهليـة و
املسامهة ; و اإلنتاجية التي توسع خدماهتا املقدمة لفئات املجتمعرشوعاتبامل

 جديـدة  تنمويـةمـرشوعاتمع العديد من مؤسسات املجتمع املدين يف تبني 
ًلبحرين وأبنائها حمليا وخارجيا; وسم ااترفع  مشاركة اجلمعيـة يف الـدعوات ً

التي تطلقهـا املـنظامت اإلقليميـة والدوليـة يف فـتح جمـاالت عمـل جديـدة 
 53 .ومتنوعة للمرأة
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 الدراسات امليدانية. 2

معية بالعديد مـن الدراسـات امليدانيـة التـي شـملت قـضايا اجلقامت 
األميـة يف , و1981أوضاع املرأة البحرينية  :منها ;ة خمتلفةومشكالت اجتامعي

دور احلضانة ورياض , و1985مشكلة الطالق يف البحرين , و1983البحرين 
 54 .1990األطفال يف البحرين 

 مرشوع مركز النهضة األرسي. 3
 ,وفري خدمات مميزة للمرأة واألرسة بمنطقة مدينة محدعملت اجلمعية عىل ت

قت فكرة إنـشاء مركـز النهـضة األرسي يف هـذه املنطقـة لتقـديم ومن ذلك انبث
 :هيدف املركز لتحقيـق اآليت و.خدمات لألرسة بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة

توجيـه  و.السعي لتعزيز قيم ومفاهيم إجيابيـة لـدور املـرأة واألرسة يف املجتمـع
جههم مــن فــراد األرسة إىل األســاليب املــثىل يف التعامــل مــع مــا يــواوإرشــاد أ

وقاية أفراد األرسة من املشكالت االجتامعيـة  و.صعوبات ومشكالت اجتامعية
زيـادة الـوعي القـانوين ألفـراد األرسة حـول حقـوقهم  و.والنفسية والقانونيـة

مهية التخطيط األرسي ألفراد ألزيادة الوعي  و.وواجباهتم الشخصية واألرسية
شكالت االجتامعيـة والنفـسية مـن تطوير املعرفة العلمية يف جمال املـ و.املجتمع

 55.احيث مد انتشارها وطرق مواجهتها والوقائية منه

 االستشارات األرسية. 4

 ,1998 عام  لالستشارات والعالقات األرسية يفًامعية مكتباجلأسست 
وذلــك لتقــديم اخلــدمات املجانيــة يف جمــال اإلرشــاد االجتامعــي والنفــيس 
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تطلـب املـساعدة, هبـدف املـسامهة يف حـل والقانوين لألفـراد واألرس التـي 
ــاء أو املــشكالت الزو ــة األبن ــة برتبي ــة املتعلق ــسببات جي تفكــك األرسة وم

 .انحرافها أو اآلثار النامجة عن الطالق وأنواع اإلدمان املختلفة داخل األرسة
السعي لتعزيز قـيم ومفـاهيم إجيابيـة  :متثلت أهداف املكتب يف حتقيق اآليتو

توجيه وإرشاد أفراد األرسة إىل األسـاليب  و.ألرسة يف املجتمعلدور املرأة وا
وقايـة  و.املثىل يف التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشكالت اجتامعية

زيـادة الـوعي  و.أفراد األرسة من املشكالت االجتامعية والنفسية والقانونيـة
 .القانوين ألفـراد األرسة حـول حقـوقهم وواجبـاهتم الشخـصية واألرسيـة

تطـوير املعرفـة  و.زيادة الوعي بأمهيـة التخطـيط األرسي ألفـراد املجتمـعو
العلمية يف جمال املشكالت االجتامعية والنفسية من حيـث انتـشارها وطـرق 

  .مواجهتها والوقاية منها

ذ عـدد مـن املحـارضات ـــف تـم تنفيـال التوعيـة والتثقيـــويف جم
قوقية يف عدد مـن املـدارس اعية واحلـايا األرسية واالجتمـاخلاصة بالقض

 56 .واملراكز االجتامعية

ويعمل حتت مظلة مجعية هنضة فتاة البحـرين مركـز عائـشة يتـيم للنـساء 
ُ, والــذي يعــد األول مــن نوعــه يف مملكــة 2007 الــذي افتــتح عــام ,فــاتّاملعن

البحرين, من حيث تقديم اإلرشاد والدعم النفيس والقانوين لـألرس املتـرضرة 
وهيدف إىل تعزيز قيم ومفاهيم إجيابية  .املشكالت األرسية املختلفةمن العنف و

لدور املرأة واألرسة يف املجتمع وتوجيه أفراد األرسة وإرشادهم إىل األسـاليب 



 الدور التنموي للمنظامت غري احلكومية
 ًاجلمعيات النسائية اخلليجية نموذجا

 59

كـام .املثىل يف التعامل مـع مـا يـواجههم مـن صـعوبات ومـشكالت اجتامعيـة
جتامعيـة يستهدف املركز العمـل عـىل وقايـة أفـراد األرسة مـن املـشكالت اال

قـوقهم وواجبـاهتم الشخـصية حلوالنفسية والقانونية وزيادة الـوعي القـانوين 
واألرسية وأمهية التخطيط األرسي وتطوير املعرفة العلمية يف جمال املـشكالت 
االجتامعية والنفسية من حيث مد انتشارها وطرق مواجهتها والوقايـة منهـا, 

ة من خدمات املركز ولطلبـة اجلامعـات وتنظيم الربامج التدريبية للفئة املستفيد
 57 .والقيام بالبحوث والدراسات املتعلقة بمجاالت اإلرشاد األرسي والنفيس

 مجعية املرأة العامنية: ًرابعا

ًشـهرت رسـميا ُ وأ, يف مسقط1970تأسست مجعية املرأة العامنية يف عام 
رت , حيث جاءت فكرة إنشائها من قبـل جمموعـة مـن النـساء دا1972عام 

بينهن فكرة مقتضاها أن يكون هلا دور يف خطة التنمية, وقد سعى أول عمـل 
ة عـامن أقيم يف اجلمعية إىل حمو األمية, حيـث كانـت نـسبة التعلـيم يف سـلطن

ويأيت إنـشاء مجعيـة املـرأة العامنيـة كمثـال واضـح . آنذاك بني النساء ضعيفة
 خدمـة املجتمـع العـامين, ألمهية اجلهود التطوعية التي تقدمها املرأة يف سبيل

مهارات وقدرات عـضواهتا للقيـام بمختلـف  حيث محلت عىل عاتقها تنمية
ًاملهام التطوعية جلميع أفراد أرسة املجتمع العامين اجتامعيـا وثقافيـا وتوعويـا  ً ً
من منطلق الرغبة اخلالصة واألكيدة نحـو تقـديم خـدماهتا اجلليلـة لـألرسة 

هتـدف  و.ق إمكانياهتا املتاحة وقدرهتا الذاتية وف,واملجتمع يف شتى املجاالت
ــق اجل ــة إىل حتقي ــاالت  :اآليتمعي ــضوات يف املج ــاءة الع ــستو كف ــع م رف
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وتقـديم  نرش الوعي الثقـايف واالجتامعـي يف املجتمـع و.االجتامعية والثقافية
تعلـيم املـرأة بعـض  و.اخلدمات االجتامعية والتوعية وسبل احلياة الصحيحة

ًداهتا عىل زيادة دخل األرسة اقتصاديا واجتامعيـاالصناعات ومساع القيـام  و.ً
العمل عىل  و. التي تديرها اجلمعيةج خريية خيصص ريعها للرباممرشوعاتب

تنمية التقاليد واملثل العليا باملجتمع العامين املـستمدة مـن الـدين اإلسـالمي 
ق السعادة لعمل عىل رفع املستو الثقايف والصحي لألرسة بام حيق وا.احلنيف

األرسيـــة املنـــشودة, وذلـــك عـــن طريـــق بـــرامج التوعيـــة والنـــدوات 
 مجعية نسائية حتت مـسمى مجعيـة املـرأة 38 أنشئت هذا وقد 58.واملحارضات
 . غطت أغلب مناطق السلطنة2010  عامالعامنية لغاية

 :ويمكن اإلشارة إىل أهم برامج وأنشطة مجعية املرأة العامنية باآليت

 تدريبيف جمال ال. 1

 اخلياطة والتفصيل واملشغوالت اليدوية  يف جماالتدوراتاجلمعية  تأقام
 احلاسـب والفنية, والطهي والنقش باحلناء, عالوة عىل القيام بتنظـيم دورات يف

ن الكــريم للنــساء واألطفــال,  وحتفــيظ القــرآنجليزيــةوتعلــيم اللغــة اإل اآليل
 .يق والتنمية الذاتية وأساليب اإلدارة والتسو,التخطيط االسرتاتيجيو

 الندوات واملحارضات. 2

تعقد اجلمعية وبصفة مستمرة الندوات واملحـارضات لتوعيـة املجتمـع 
ًالعامين يف القضايا الثقافية واالجتامعية والصحية, كام لعبت اجلمعية دورا مهام  ً
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 وهو ما أكدتـه مـشاركتها ,يف توعية املرأة العامنية برضورة املشاركة السياسية
, والتـي 2003أكتـوبر /تـرشين األولفعالة يف االنتخابات التي أجريت يف ال

 بطاقات انتخابية وهـي تـصل نئة ألف امرأة عامنية استخرجبينت أن هناك م
 59 .من إمجايل الناخبني% 35إىل 

 حدودة الدخلاملدعم األرسة . 3

من خالل تقديم املساعدات العينيـة تقوم اجلمعية بدعم األرس املحتاجة 
 وتعليم الفتيات وتقـديم هاللتخفيف عن والنقدية, وتقديم خدمات اجتامعية

الصناعات احلرفية اليدوية البسيطة التي تساعدهن يف التغلـب عـىل ظـروف 
 .املعيشة, بإقامة املعارض لعرض منتجاهتن لتسويقها

 الفرع النسائي ملؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل ثاين اخلريية :ًخامسا

 ليكون اجلهاز املكمل لدور 1997ز الفرع النسائي يف عام  تم إنشاء مرك
ىل صـقل أفكـار املـرأة, وتوعيتهـا إ  النـسائي ويـسعى الفـرع, العاماملؤسسة

باملفاهيم اإلسالمية, وتفعيل دورها يف املجتمع, وحتصني الفتيـات املـسلامت 
ًعلميا ودعويا وتربويا, وذلك من خالل األقسام التالية ً ً: 

  القرآن الكريمقسم حتفيظ. 1

ً تالوة وحفظا وجتويـدا مـن خـالل القرآنهيدف القسم إىل تعليم املرأة  ً ً
ــدورات  ــد مــن الفعاليــات وال ــدريب منهــا و املهمــة;إقامــة العدي دورة الت



 ةاسرتاتيجيدراسات 

 62

 دورة التفـسري بعنـوانو, هيلية مكثفة للمدرسات اجلدددورة تأ و,االحرتايف
دورة املبتدئات حلفظ  و,دورة مقاصد الرشيعة و,دورة التحفيظ و).تأمالت(

حلقة لتعليم األمهـات القـراءة  و,دورة القاعدة النوارنية للفتيات و,َّعمجزء 
 اإلعداديــة والثانويــة احــلدورة الداعيــة املتميــزة لطالبــات املر و,والكتابــة
مسابقة الـشيخ  و,دورة فن إدارة حلقات التحفيظ بمركز القرآن و,واجلامعية

 .اخليمة النسائية بمهرجان نسائم اخلري و,عيد الرمضانية للحافظات

 قايفالقسم الث. 3

يعنــى القــسم بإقامــة اللقــاءات األســبوعية مــن حمــارضات ونــدوات 
تنظـيم  : باآليت2009 وتتمثل أهم نشاطات القسم لعام .ودروس ومسابقات

دورات امللتقى الربيعي الذي أقـيم بالتعـاون مـع مركـز الفرسـان للتـدريب 
مهارة وإعداد السرية الذاتية, :  تضمن الدورات التاليةواالستشارات, والذي

فن إدارة الوقـت, واملبـادئ العامـة ومهارات التفكري اإلبداعي, والتواصل, 
التي شملت زيـارات القة قافلة مرشوع احلياة الطيبة انط و,للتقديم والعرض

اإلعـداد والتجهيـز للمـسابقة اإلنـشادية الثالثـة للمـدارس  و,لعدة مدارس
 .عدادية والثانويةاإل

 القسم االجتامعي. 3

ففـة واملطلقـات يقوم القسم باستقبال طلبات املـساعدات لـألرس املتع
 : وذلـك مـن خـالل; بإقامة األسواق واألطباق اخلرييـةواألرامل, كام يعنى
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 ,تـسليم الزكـوات لـألرس املحتاجـة و,تسليم متوين شهري لـألرس املتعففـة
يدانية لعدد من األرس املحتاجـة, وعمـل بحـث القيام بعدد من الزيارات املو

حتاجــة مــن املرس مئــات األمــساعدة  و,ودراســة تفــصيلية عــن أوضــاعهم
مطلقات وأرامل وأرس متعففة, وذلك عن طريق توزيـع الـسلة الرمـضانية, 

كسوة العيد خالل شهر رمـضان, وتوزيـع اهلـدايا عـىل واحلقيبة املدرسية, و
لعيــدين, وكوبونــات األضــاحي لعيــد أطفــال وأيتــام تلــك األرس خــالل ا

  .األضحى املبارك, وتوزيع مساعدات عينية

 روضة براعم النور .4

لرتبية األطفـال تربيـة إسـالمية وفـق منظـور عـرصي, الروضة هتدف 
تنقيح املناهج وإدخال بعض املـواد مثـل مـتن التوحيـد  :ولذلك عملت عىل

دة احلاسوب لتعريف افة ماإضطفال من اهللا, وتقوية العالقة به, ولتقريب األ
, ووضـع خطـة للـرحالت يدة باخلربات العامـةربط العقاألطفال بمبادئه, و

 60 .تتناسب مع اخلربات لتوسيع مدارك الطالب اخلارجية

  يف دولة الكويتاجلمعية الثقافية واالجتامعية النسائية: ًسادسا

أة , هبـدف تنميـة وعـي املـر1963يرجع تأسيس هذه اجلمعيـة إىل عـام 
 قضايا جمتمعها والعمل عىل تعزيز دورها يف التنمية االقتصادية حولالكويتية 

 مثل املطالبة بحقـوق املـرأة ;عىل اجلوانب احلقوقية وقد ركزت. واالجتامعية
 والعمـل مـن أجـل تعـديل , وتعزيز وعيهـا بحقوقهـا الـرشعية,الدستورية
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 . متس حقـوق املـرأةاألوضاع والقوانني الوضعية واألعراف االجتامعية التي
واجلمعيـة  . اهلدف اخلريي ولكنهـا مل تعطـه أمهيـة أساسـية اجلمعيةومل هتمل

لد املجلس االقتـصادي واالجتامعـي يف األمـم  مسجلة كمنظمة استشارية
 .2004املتحدة منذ عام 

غلب عىل أنـشطة اجلمعيـة يف بـدايات التأسـيس الطـابع الرعـائي وقد 
 والقيـام بحمـالت نظافـة وتوعيـة ,ة لألطفالضاناحل كإنشاء دور ;التوعوي

 والقيـام ,صحية يف املناطق النائية من الكويت, وفـتح صـفوف ملحـو األميـة
خـارج ًعملـت خرييـا كـام . بمحارضات وندوات لتوعية األرسة واملجتمـع

 61 .قر حنان لرعاية األيتام يف السودان, فأنشأت الكويت

 ختـدم النـساء مرشوعات لدعم وتقوم اجلمعية بتنظيم األسواق اخلريية
 ة التـي سوق اخلرييـالـ هـا وكـان أمه;واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصـة

يـة عاتقـديم الريف  لـدعم مـرشوع بيـت عبـداهللا املتخـصص اخصص ريعه
لألطفال ذوي احلـاالت الـصحية احلرجـة, والتـي قامـت بإنـشائه اجلمعيـة 

 62  .2005الكويت عام  دولة يفالكويتية لرعاية األطفال يف املستشفى األمريي 

هنـا إ وعالوة عىل النشاط االجتامعي واخلريي الذي متارسـه اجلمعيـة, ف
تقوم بالدفاع عن حقوق املرأة واملطالبة بحقوقهـا الـسياسية, حيـث عملـت 
اجلمعية عىل تعديل بعض األوضاع والقوانني التي متـس حقـوق املـرأة مثـل 

ية املتزوجة من غـري الكـويتي, وطالبـت الكويتاملرأة عدم منح اجلنسية ألبناء 
 .بمنح املرأة الكويتية احلق يف التملك
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,  بالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلنامئـيًبرناجمانفذت اجلمعية و
ناشـطة يف املجـال   امـرأة120 شـملت  فرعيـةتضمن أربعة برامج تدريبيـةو

ًكثر استعدادا السيايس هبدف تنمية قدراهتن السياسية وتطويرها كي يصبحن أ
 63 .للعمل السيايس واملشاركة فيه

 اخلليجيةالدور املستقبيل لعمل املنظامت غري احلكومية 

عطاء صورة مستقبلية للدور الذي يمكـن أن تلعبـه املـنظامت غـري إإن 
ــة يف املرحلــة القادمــة يتطلــب التعــرف عــىل  ــة يف التنمي ــة اخلليجي احلكومي

يف الوقـت احلـارض, وكـذلك  ظامتالتحديات التي تواجـه عمـل تلـك املـن
, يف ظــل الــرؤ الوطنيــة ت التنمويــة لــد دول جملــس التعــاونالتوجهــا

املستقبلية التي وضعتها تلـك الـدول, واالسـرتاتيجيات واخلطـط التنمويـة 
لتنفيذ هذه الرؤ. 

ــالنظر إىل و ــسني مــن التحــديات ب ــوعني رئي ــني ن ــز ب يمكــن التميي
هـي جممـوع التحـديات املرتبطـة  فهناك حتديات موضـوعية, و;مصدرها

 والتـي لـيس ,بالبيئة اخلارجية لعمل املـنظامت غـري احلكوميـة يف املنطقـة
. ًا تأثريهـا فيهـا حمـدودربام كانللمنظامت غري احلكومية سيطرة عليها, أو 

امت غــري وهنــاك حتــديات ذاتيــة وهــي مرتبطــة بالبيئــة الداخليــة للمــنظ
ًا كــام هــو احلــال مــثال بالنــسبة  الــتحكم فيهــاحلكوميــة, وبالتــايل يمكــن

  64.للسياسات العامة واألنظمة الداخلية وغريها
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 التحديات املوضوعية: ًأوال

 :يمكن إمجال التحديات املوضوعية فيام ييل
 اإلطار القانوين واملايل للمنظامت غري احلكومية. 1

ظم اإلطار القانوين واملايل هو جمموع القواعد القانونية واملاليـة التـي تـن
ًعمل املنظامت غري احلكومية وتراقبها قانونيا وإداريا وماليا ً ويف هـذا الـشأن . ً

قامت دول جملس التعاون بجهود حثيثة من أجل إجيـاد بنيـة قانونيـة وماليـة 
إال أنـه مـع مـرور الـزمن وتعاقـب . خاصة بعمل املـنظامت غـري احلكوميـة

عة والتعزيز بـام يـدعم األحداث تبني أن هذه البنية يف حاجة مستمرة للمراج
ويشجع ويقوي وحيمي املنظامت غري احلكوميـة أكثـر ويعـزز مـن دورهـا يف 

 . خدمة التنمية املستدامة
هلذا تتطلـب جهـود مراجعـة البنيـة القانونيـة واملاليـة للمـنظامت غـري 
احلكومية أن تنبع من قناعة راسخة تعتـرب املـنظامت غـري احلكوميـة الدعامـة 

التـي يـستند عليهـا مثلـث  ,اخلـاصني احلكومي و القطاعإىل جانب ,الثالثة
 يف أي بلـد أو ةومتى ضعف أي قطـاع مـن هـذه القطاعـات الثالثـ. الدولة

ًا عـىل تنميـة وتقـدم ياختلت عالقاته بالقطاعات األخر انعكس ذلك سـلب
ًوقد أولت الدول املتقدمة صناعيا اهتامما كبريا. البلد ورفاهية مواطنيه ً  خالل ً

لـق بنيـة قانونيـة وماليـة خاصـة بـاملنظامت غـري  القليلة املنـرصمة خلالعقود
, وهاهي اليوم جتني ثامر مسامهتها هانفسالقناعة ًاحلكومية وذلك انطالقا من 

 . املستدامةالتنمية الفعالة يف حتقيق 
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إن التحدي احلقيقي الذي يفرض اليـوم عـىل املـنظامت غـري احلكوميـة 
 كيـف يمكـن هلـا, ويف إطـار القـانون, املـشاركة اخلليجية يف هذا املجال هو

 لتـني القانونيـة واملاليـة التـنيتـسهم يف تطـوير البنيأن الفاعلة كقـوة يمكـن 
 وذلك بحكم التجربة التي تراكمت لدهيا, واملواقف التي تعرضـت ,اهنحتكام

أثنـاء ممارسـة أعامهلـا يف  بحكـم احتكاكهـا ًهلا عرب حمطاهتا التارخيية, وأيـضا
 .ت غري حكومية لدول أخر بام فيها الدول املتقدمةبمنظام

 التمويل. 2

تتنوع مصادر متويل املنظامت غـري احلكوميـة بـصفة عامـة, ويمكـن أن 
ذاتية وهي عبارة األوىل, مصادر : نصنف هذه املصادر إىل أربعة مصادر كرب

عن مسامهات األعضاء أو عائد األنـشطة الربحيـة املختلفـة التـي يمكـن أن 
مسامهات القطاع  والثانية, .وم هبا هذه املنظامت حسب ما يتيحه هلا القانونتق

, ًاخلاص خصوصا يف إطار ما يسمى اليوم املـسؤولية االجتامعيـة للـرشكات
ًدعم القطاع احلكومي املوجه خلدمة التنميـة حمليـا وخارجيـا, حيـث والثالثة  ً

ة, والقطـاع يوجه جزء من هذا الـدعم عـن طريـق املـنظامت غـري احلكوميـ
احلكومي يف هذه احلالة يـشمل احلكومـات واملـنظامت احلكوميـة اإلقليميـة 

ًتربعــات ومسامهـات األفراد اعتمــادا علــى ثــرواهتم ً, وأخريا, والدولية
  .اخلــاصة بصـرف النـظـر عـــن أسباب ودوافع هذه التربعات

ىل مـستو إن التحدي الذي يواجه املنظامت غري احلكومية اخلليجية عـ
تنويع مصادرها التمويلية, واالنفتاح أكثـر لالتمويل يتمثل يف رضورة سعيها 
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عىل الدعم املؤسيس الذي تتيحه املصادر احلكومية, دون إغفال باقي مـصادر 
ىل كل هذا من أجل بناء قدرات مالية قادرة ع. التمويل األخر بطبيعة احلال
 .ها ونموهاحتقيق أهدافها وضامن استمرار

 التحديات الذاتية: ًانياث

 :ام ييلتحديات الذاتية فيمكن إمجاهلا فيأما بالنسبة لل

 االسرتاتيجية. 1

من أهم التحديات الذاتية التي تواجه املـنظامت غـري احلكوميـة يف دول 
وجود اسرتاتيجيات واضـحة املعـامل, فاخليـارات حاجتها إىل جملس التعاون 
و التنـوع, واخليـارات املرتبطـة  سـواء قـررت التخـصص أ,أمامها متعـددة

 سواء عىل مستو القطاعـات االقتـصادية أو ً متعددة أيضابمجاالت العمل
 . عىل مستو الفئات املستهدفة

ــي  ــارات الكــرب الت ــشكل إن اخلي ــي ست تتبناهــا أي منظمــة هــي الت
 وال تبنـى هـذه اخليـارات بـصور متـرسعة وإنـام عـىل. سرتاتيجيتها العامـةا

م متطلبات العمـل يف كـل ّ, وتقياحتياجاتهتشخص الواقع ودراسات علمية 
خيار من هذه اخليارات, وترسم عالقة هذه املنظمة بمحيطها اخلارجي سواء 

 احلكومي أو نيمع مثيالهتا من املنظامت غري احلكومية األخر أو مع القطاع
ــني ;اخلــاص ــوب ب ــآزر املطل ــق الت ــل وحتقي ــيد العم ــصد ترش ــك بق  وذل

 .جلهات املتدخلة املختلفةاسرتاتيجيات ا
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 التخطيط. 2

سرتاتيجية, بل عليها أن حتوهلـا إىل خطـط  يكفي توفر منظمة ما عىل اال
ولعل .  يف طرق تنفيذهاًتنفيذية واضحـــة األهـــداف واملوارد ودقيقة أيضا

يل هذه املنظامت هو الرفع من قدرهتا عىل إرساء دعـائم ؤو يواجه مسٍّأهم حتد
ؤسسات كثقافة وآليات, ثم بنـاء منظومـة خطـط متخصـصة التخطيط يف امل

تتوزع وتنسق فيها املسؤوليات واملهام حسب التنظـيم املعتمـد يف املؤسـسة, 
 مدروسة يتم مرشوعاتوع هذه اخلطــط يف شكل بـــــرامج ًوأخريا وضــ

إعدادها وتنظيمها وإنجازها ومتابعتها وتقييمها بالطرق املتعـارف عليهـا يف 
وبخصوص هذه النقطة .  التنموية حسب طبيعتهارشوعاتالربامج واملإدارة 

األخــرية, فقــد لــوحظ بــأن بعــض املنظمـــــــات غــري احلـــــــكومية يف 
املنطقـــــــة قد قامت بإعداد خططها كمجموعة من األنشــطة املــــتفرقة 

و أمر  وه,واملعزولة التي تتبدد فيها املوارد واجلهود دون تعظيم جدو أو أثر
ًيمكن تالفيه إذا تبنت هذه املنظامت منهجية العمل, يف إعداد خططها, اعتامدا 

 . رشوعاتعىل نظام الربامج وامل

 التنظيم. 3

هناك اعتقاد سائد يفيد بأن املـنظامت غـري احلكوميـة ال حتتـاج إىل تنظـيم 
دقيق, فهي يف نظرهم مـنظامت طوعيـة تـسعى إىل مـد يـد العـون واملـساعدة 

ًجني والفقراء, وبالتايل ينبغي أن يكون تنظيمهـا بـسيطا بـام جيعـل هـذه للمحتا
إنه فهم حمدود ملفهوم التنظـيم مـن . ةالعملية تتم بدون تعقيدات وال بريوقراطي
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جهة وخلصوصيات املنظامت غري احلكومية وحاجتها للتنظيم مـن جهـة ثانيـة, 
, وبدونه امت بصفة عامةفالتنظيم أحد املقومات األساسية التي تقوم عليها املنظ

إىل ظامت غري احلكوميـة هلذا حتتاج املن. سرتاتيجيتها وأهدافهاال تستطيع حتقيق ا
ًالتنظيم كام هو معروف ليس هدفا يف حد إن سرتاتيجيتها, حيث تنظيم يناسب ا

 فر هيكـل إداريابـل ال يكفـي تـو.  بل وسيلة لتحقيـق أهـداف املنظمـة,ذاته
, فاهليكـل اإلداري جـزء بـسيط مـن ًا مناسـبً تنظـياملدهيا للمنظمة لتدعي بأن

 أدوات التنـسيق  ألن هذا األخري يشمل باإلضافة إىل اهليكل اإلداري,;التنظيم
 . سواء اإلدارية أو املتعلقة باخلدمات التي تقدمها املنظمة,والنظم املختلفة

  املساءلة.4

خارجية يف تعني املساءلة بالنسبة للمنظامت غري احلكومية حق أطراف 
 سـواء تعلـق ,احلصول عىل املعلومات التي تريدها عن أداء هـذه املـنظامت

قـرارات املتخـذة ومـد النـب املاليـة أو جـودة اخلـدمات أو األمر باجلوا
واملـساءلة يف صـورهتا البـسيطة تفيـد بـأن . غريهـاجدواها, أو النتائج أو 
 أن تترصف كـام عطي احلق للمنظامت غري احلكوميةتمساعدة املحتاجني ال 

تشاء, هلذا ينبغـي أن تلتـزم املـنظامت غـري احلكوميـة باملـساءلة وأن تـوفر 
الظروف الرضورية من أجل متكني اجلهات املختلفة التي تقـوم بمـساءلتها 

 .من حقها يف ذلك

 أمـام ثـالث جهـات مـسؤولةواملنظامت غري احلكومية بـصفة عامـة 
ولكـي تلبـي .  واملستفيدست فيها,الدولة التي تأس وقوانني ,املتربع: رئيسة
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أي منظمة غري حكومية رشوط املساءلة حتتاج إىل بناء قدرات خاصة تتمثل 
 :ًأساسا يف

  نرش ثقافة املساءلة داخل املنظمة وتأهيل موظفيها ومتطوعيهـا يف هـذا
 .املجال عىل حد سواء

  ة تتـوىل مـسؤولية األنـشطلتوفري املوارد التنظيمية الرضورية يف املنظمة
 .املتعلقة باملساءلة

  ن هذه املعايري إالعمل باملعايري املتفق عليها يف جمال عمل املنظمة, حيث
 .ستصبح فيام بعد األساس يف املساءلة

 مـن ,اعتامد نظام للتواصل الشفاف مع خمتلف اجلهات املعنية باملساءلة 
 .قبيل إصدار التقارير الدورية واإلعالنات املالية وغريها

 ة والتعاونالرشاك. 5
يرتبط نجاح املنظامت غـري احلكوميـة بـصفة عامـة يف الوقـت الـراهن 

ًارتباطا وثيقا بقدراهتا عىل بناء عالقـات تعـاون ورشاكـة متينـة ويمكـن أن . ً
 فقـد ;يأخذ التعاون والرشاكة يف بيئة عمل املنظامت غري احلكومية عدة أبعـاد

ً يكون خمتلطا بحيث يضم ًيكون خاصا بني املنظامت غري احلكومية فقط, وقد
 وذلـك حـسب موضـوع , خاصةن قطاعات أخر حكومية أومؤسسات م

ًكام قد يكون التعاون حمدودا يف إطار رشاكة ثنائية أو متعددة . هوهدف التعاون
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ًاألطراف يف إطار مرشوع أو برنامج حمدد, كام قد يأخـذ هـذا التعـاون بعـدا 
كاء بقصد حتقيق جمموعة مـن ًأشمل يف شكل شبكة تضم عددا أكرب من الرش
 .األهداف قد ال تتعلق بمرشوع أو برنامج بعينه

  فـاملنظامت غـري احلكوميـة يف دول جملـس التعـاون مطالبـة اليـوم,لذا
باالندماج أكثر يف أطر الرشاكة والتعاون فيام بينها ومع القطـاعني احلكـومي 

 يـازان خمتلف املاالستفادة م وذلك لتعزيز دورها أكثر يف املجتمع و;واخلاص
 65 :اآليتيف التي حتققها الرشاكة, واملتمثلة 

حتقيق قيمة مضافة لكل األطراف, وتتـيح لكـل عـضو فرصـة حتقيـق  -
 .مكاسب ونتائج ما كان من املمكن أن حيققها بمفرده

قوة تفاوضية أكرب وتعظيم وتوسيع نطاق فرص الوصول إىل عدد أكـرب  -
 .ومتنوع من اجلمهور

جهود التنمية, فالرشاكة تضيف املزيـد مـن يف واملصداقية فر األمانة اتو -
 . بالنفع عىل املجتمعيعودالقوة للمنظامت املختلفة مما 

تزيد فرص تنمية قدرات األطراف املختلفة من خالل تبادل اخلـربات,  -
 عىل حتقيق التكامـل يف أداء العمـل وحتقيـق األهـداف, كذلك وتعمل

 .وتوسيع قاعدة املشاركة واالنتشار

تساعد عىل اكتشاف قيادات جديدة وخلق أفكار جديدة, مما يـؤدي إىل  -
  .وفرص واعدة للتنمية الوصول إىل قرارات أفضل
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  التعلم املؤسيس.6

التنافس الرئيس اليوم بـني املؤسـسات املختلفـة يف قـدرهتا عـىل يكمن 
وتـتعلم املؤسـسات بحـسن إدارهتـا وسـيطرهتا عـىل . التعلم وإنتاج املعرفـة

أمـا املؤسـسات . لومات من حيث إنتاجها وتوزيعها واستعامهلا وحفظهـااملع
 وبالتـايل ,التي ال حتسن إدارة معلوماهتا, فإهنا تتعرض هلـدر ونزيـف معـريف

  .فهي ال تستفيد من عامل الزمن يف تراكم التجربة واخلربة

إن املنظامت غري احلكومية يف دول جملس التعاون مطالبة اليـوم باالنتبـاه 
تحوهلـا إىل ل ,جتارب غريهـاملؤسيس كي تستفيد من جتارهبا ووضوع التعلم امل

ً اعـتامدا عـىل أنظمـة ,معرفة تتوارثها املؤسسة وتعمل عىل تطويرها باستمرار
 فاملنظامت غري احلكومية اخلليجية التي اسـتطاعت أن تطـور ;وأدوات عملها

ًنامذج متكاملة ومعروفة عامليا أو إقليميا يف جمال من  جماالت التنميـة والعمـل ً
 .اإلنساين يمكن تصنيفها كتجارب ناجحة

 بدول جملـس يف التنمية ن الدور املستقبيل لعمل املنظامت غري احلكوميةإ
التعاون يتحدد عىل ضوء اخلطـط واالسـرتاتيجيات التنمويـة اجلديـدة التـي 

عربيـة  كاخلطة التنموية التاسعة يف اململكـة ال;هذه الدولوضعتها العديد من 
−2011(سـرتاتيجية التنميـة الوطنيـة يف قطـر , وا)2014−2010( السعودية

ــدة وا) 2015 ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــة دول ــرتاتيجية حكوم , 2015س
) 2015−2011(ســرتاتيجية التنميــة اخلمــسية الثامنــة بــسلطنة عــامن وا
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) 2013/2014 −2009/2010(سرتاتيجية التنمية اخلمسية بدولة الكويت وا
ًتي حددت األهداف العامة واألهداف الفرعية لكل قطاع, فضال عن أهنا وال

أكدت عىل أمهية تبني أسـلوب الـرشاكة يف التنميـة بـني القطاعـات الثالثـة 
املنظامت غري احلكوميـة أو مـا بـات يعـرف يف أدبيـات و احلكومي واخلاص

 . التنمية بالقطاع الثالث

 يف التنميـة يف املرحلـة القادمـة إننا نر بأن دور املنظامت غري احلكومية
دور مساند وداعم جلهود القطاعني اخلاص والعام, يف تأمني حتقيق مستويات 
عالية يف التنميـة التـي حققتهـا دول املجلـس يف الـسنوات األخـرية, والتـي 

 ن برنامج األمم املتحدة اإلنامئـيصنفت وفق تقرير التنمية البرشية الصادر ع
ًان التـي تتمتـع بتنميـة بـرشية مرتفعـة جـدا كدولـة , ضمن البلد2010لعام 

 دولـة 169ً عامليـا مـن بـني 32اإلمارات العربية املتحدة التي احتلت املرتبـة 
, فـيام 39, ومملكـة البحـرين باملرتبـة 38قطـر باملرتبـة دولة ضمها التقرير, و

الكويت واململكة العربية السعودية ضمن البلدان التي تتمتـع بتنميـة  صنفت
 66 . عىل التوايل55 و47 باملرتبتنيية مرتفعة, حيث جاءت برش

ويتمثل الدور املستقبيل للمـنظامت غـري احلكوميـة اخلليجيـة يف تعزيـز 
وتكثيف اجلهود لتحسني مستو معيـشة املـواطن واالرتقـاء بنوعيـة حياتـه 
اليومية, وتنميـة القـو البـرشية وحتـسني مـستو املهـارات لـدهيا وزيـادة 

ــا,  ــصحة توظيفه ــيم وال ــات التعل ــدة يف قطاع ــات املتزاي ــة املتطلب ومواجه
واخلدمات االجتامعية األخر, ومساندة ودعم الربامج اخلدميـة والتنمويـة 
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لإلدارات احلكومية اجلديدة لتحقيق األهداف اإلنامئيـة لأللفيـة يف موعـدها 
 .2015املحدد عام 

نظامت غـري لـدور التنمـوي للمـل  املحتملـةالمـحاملويمكن إجياز أهم 
 :احلكومية بدول جملس التعاون خالل الفرتة القادمة باآليت

 احلكـومي واخلـاص يف معاجلـة مـسألة الفقـر نياملسامهة مـع القطـاع -
ــات خطــط  ــأيت ضــمن أولوي ــشة التــي ت ــاء بمــستويات املعي واالرتق

 .واسرتاتيجيات التنمية لد بعض دول املجلس

ي لـألرس اخلليجيـة, االجتامعـحتسني مستو التمكـني االقتـصادي و -
 يف املناطق النائية والريفيـة, مـن خـالل االسـتمرار يف تبنـي ًخصوصا

 .الربامج اهلادفة إىل حتسني املستو املعييش ألصحاب الدخل املحدود

املسامهة يف حتقيق التنميـة البـرشية املـستدامة مـن خـالل تبنـي بـرامج  -
يام بني كبـار السو يف املجتمع األمية معدالت خفضف إىل وأنشطة هتد

الــسن, وكــذلك تقــديم بــرامج تــسهم يف االرتقــاء بــصحة األطفــال 
واألمهات, األمر الذي يعزز جهود دول املجلـس يف حتقيـق األهـداف 

بـضامن التعلـيم والرعايـة منهـا مـا يتعلـق ً, خصوصا اإلنامئية لأللفية
 .الصحية لكافة أفراد املجتمع

 باتبـاعة البطالـة دعم جهـود احلكومـات والقطـاع اخلـاص يف معاجلـ -
 مـن خـالل تبنـي بـرامج ,اسرتاتيجيات تقوم عىل توفري فرص العمـل
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 لتويل بعض املهن التـي تقـوم هبـا فئات املجتمعلتدريب وتأهيل بعض 
 .العاملة الوافدة

, والعمل عىل نرش مبادئ النزاهة اتعزيز حقوق اإلنسان ونرش مضامينه -
إعـداد القيـادات وتـدريبها الشفافية واملساءلة يف إدارة املؤسسات, وو

 عـىل مـستو البلـديات أو اء سـو,وتأهيلها للمشاركة يف االنتخابات
جمالس الشور . 

 إىل حتقيـق ةاهلادفـ تنشيط الـربامج احلاليـة للمـنظامت غـري احلكوميـة -
, حافظـة عـىل البيئـةجديـدة للمتوعية  برامج يبن وت,االستدامة البيئية

قـوق حلً االسـتغالل املفـرط حفظـا واحلفاظ عىل املوارد الطبيعيـة مـن
 .األجيال القادمة

توفري احلامية والدعم لألرس املتأثرة بالعنف املنزيل, واالستمرار يف تبني  -
 .الربامج اهلادفة إىل محاية املرأة والطفل

دعــم جهــود احلكومــات يف تعزيــز متكــني املــرأة يف خمتلــف اجلوانــب  -
هم يف رفع معدالت مشاركة االقتصادية والسياسية واالجتامعية, بام يس

 . املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية ويف سوق العمل

 تصاعد الـدور التنمـوي املـستقبيل للمـنظامت غـري  أنوخالصة القول
مسؤولية مشرتكة بني الدولـة واملـواطن, يعد احلكومية بدول جملس التعاون 

ًد مناخـا مالئـام ألن وجود تناغم فكري واجتامعي وثقايف بني االثنـني سـيول ً
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ل بذلك ما تقدمه احلكومات والقطاع ِّلتكم, الزدهار املنظامت غري احلكومية
ًا عىل مسار التنمية الشاملة واملستدامة مستقباليام ينعكس إجياببو ,اخلاص ً . 

 خامتة

يتضح من خالل عـرض نـامذج مـن األنـشطة والـربامج التـي تنفـذها 
حجم  مد لدول اخلليج العربيةتعاون املنظامت غري احلكومية بدول جملس ال

 , يف تنميـة الـوعي الثقـايف واالجتامعـي والـصحيتهامسامهو تلك املنظامت
 وتنمية املهـارات والقـدرات لـد رشائـح ,حدودة الدخلاملودعم الفئات 

 ومتكينها من احلـصول عـىل ,املجتمع ملساعدهتا عىل االندماج يف احلياة العامة
تلـك تعتـرب و .رأة يف احلـصول عـىل حقوقهـاوكذلك دعـم املـ فرص عمل,

الربامج واألنشطة مرحلة جديدة من األدوار التـي تقـوم هبـا املـنظامت غـري 
احلكومية يف العمل اإلنامئي بدول جملس التعاون باجتـاه تعزيـز ذلـك الـدور 
واالنتقال برباجمها وأنشطتها باجتاه تعميق العمل التنموي وتعزيز الرشاكة مع 

 .ومي والقطاع اخلاص يف التنميةالقطاع احلك
ويتطلب تعزيـز وتفعيـل الـدور التنمـوي الـذي تلعبـه املـنظامت غـري 

 :احلكومية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية القيام بام ييل

 من جانب احلكومات: ًأوال

استكامل سن الترشيعات الكفيلة بدعم العمل األهيل يف جماالت التنمية  -
لفة, وتوفري البيئة السياسية املناسبة التي تتـيح للمـنظامت بأبعادها املخت
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 يف ظـل االسـتقاللية ,غري احلكومية القيـام بمامرسـة دورهـا التنمـوي
 .واالحرتام املتبادل

ــادة  - ــة وزي ــادين التنمي ــة يف مي ــة العامل ــنظامت غــري احلكومي دعــم امل
نشطة  اهلادفة إىل الرتويج لألرشوعاتالتخصيصات املالية للربامج وامل

 يعـشن الـاليتاإلنتاجية, مع الرتكيز عىل الربامج التي تستهدف النساء 
 .حتت خط الفقر

دعم الرشاكة بني القطاع احلكومي وقطاع املـنظامت غـري احلكوميـة يف  -
تنفيذ برامج التنمية املستدامة, والعمـل عـىل إرشاك هـذه املـنظامت يف 

قتـصادية , وتـشجيع الوسـاطة االرشوعاتخمتلف مراحـل إنجـاز املـ
 .واالجتامعية والتمويلية للمنظامت األهلية

تقديم الدعم الفني واملايل للمـنظامت غـري احلكوميـة يف إطـار رشاكـة  -
 تنموية منـسجمة مـع الـسياسات مرشوعات إنجاز برامج وهتدف إىل

 .احلكومية ملختلف الفئات االجتامعية

 يف جمـال دعم الرشاكة بني مؤسسات التمويل واملنظامت غري احلكوميـة -
منح القروض الـصغرية التـي تـستهدف تـأمني مـصدر رزق مـستدام 

 .لفئات ذات الدخل املحدودل

توفري البيئة املناسبة التي تتيح للمنظامت غري احلكوميـة القيـام بـدورها  -
 .واالحرتام املتبادل التنموي يف ظل االستقاللية
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الـسياسات  إعداد منن املنظامت غري احلكومية ّوضع اآلليات التي متك -
 .والربامج التنموية التي تقوم بوضعها الوزارات واألجهزة احلكومية

  من جانب املنظامت غري احلكومية:ًثانيا

 احلكومي نيلية مع القطاععرضورة مشاركة املنظامت غري احلكومية وبفا - 
تنميـة الوطنيـة, وكـذلك عنـد وضـع سرتاتيجية الاخلاص عند وضع او
قطاع املنظامت غري احلكوميـة, وحتـسني أداء سرتاتيجية اخلاصة بدعم اال

 . اإلنامئية واخلدمات املساندة هلارشوعاتهذه املنظامت يف إدارة امل

تشجيع املنظامت غري احلكومية ذات السمة اخلريية عىل اعـتامد الـربامج  -
 اإلنامئية التـي تقـود إىل متكـني الفئـات املـستهدفة وبنـاء رشوعاتوامل

يف إطـار , الدخل املحدودذوي فئات التامم عىل قدراهتا, مع تركيز االه
 .متصور شامل يضمن توفري احتياجاهت

املـنظامت غـري بـني دعم الرشاكة بني مؤسسات وصناديق التمويل و - 
, ودعم املامرسات املبتكـرة ومية يف جمال منح القروض الصغريةاحلك
 اتـلية للمنظمــم االئتامن, من خالل فتح نوافذ متويـال تقديـيف جم

 .غري احلكومية

تشجيع مشاركة الفئات املستهدفة واملستفيدة يف تـسيري وإدارة املنظمـة  -
ويف صنع القرارات, واعـتامد مبـادئ الـشفافية والديمقراطيـة يف إدارة 

 .لية الدور التنموي هلاعفاتضمن  لكي رشوعاتامل
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 التنمويــة للكــوادر رشوعاتوضــع بــرامج تدريبيــة يف جمــال إدارة املــ -
 املنظامت غري احلكومية, بقصد تنمية مهـاراهتم وتعزيـز دور البرشية يف

 .القطاع األهيل يف عملية التنمية

العمل عىل إنشاء الشبكات بني املنظامت غري احلكوميـة التـي تعمـل يف  -
ميادين مشرتكة أو متكاملة عىل املستويني الـوطني واإلقليمـي, والتـي 

ة عىل التأثري السليم عىل من شأهنا أن تقوي قدرة املنظامت غري احلكومي
السياسات والربامج التنموية املعتمـدة مـن جانـب القطـاع احلكـومي 

 .وجهات التمويل

بناء قاعدة معلومات بشأن املنظامت غري احلكومية بدول جملس التعاون  -
لدول اخلليج العربية لسد الفجوة والـنقص يف ذلـك, وخلدمـة متخـذ 

 .القرار والباحثني والدارسني
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ع اإلعالمـيقـمستقبل الدبلوماسـية يف ظـل الوا
يـد العربــعـــالب: ثــــديـي احلــالـواالتــص

ــــــا والعــــــرب يـفــــــ دراســــــة: تركي
ــــــــالع ــــــــات العـالق ــــــــال ةـربي ةـرتكي
المــــــــة الــــســــــلـدس معــــضـــــــالق

ــس ــر ال ــاعــأث ــة املوحــدة عــىل القط وق األوربي
ــص ــصــرفـامل ـــربيـارف العــــي األوريب وامل ةـ

: واألوربـيــــــــــــونونـــــــمـاملــــــــسل
شــــــايـل للتعــــوب أفـــضــــــلنحـــــو أس

ــــش ــــل وم ــــاه الــاريـإرسائي ـــــرتكـع املي :ةي
ـــــستقب ـــــــم ـــــوار املائ ــــــل اجل يـي العرب

1996 − 1948ي ـاد اإلرسائيلــور االقتـصــطـت

ـــري ـــامل متغ ـــة يف ع ـــة األوربي ـــرب واجلامع الع
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13.  
  

14.  
  

15.  
  

16.  
  

17.  
18.  

  

19.  
20.  

  

21.  
  

22.  
23.  
24.  

  

  

25.  
26.  

  

ــــــــــ  يـَّماجــــــــــد كيال
  

ـــــــداهللاـــيــسحـــــــ  ن عب
  
ــــــــــديم ــــــــــد الزي  في

  
 د عـــيلــم الـــسيـداملنعـــــبع

  
 ىــمـــود مـــصطفممـــدوح حم

ــــــــــد م ـــــــــــطـحمم  رـ
  

ــــود عط ــــني حمم ـــــأم  اـايـ
 يـــــق النجفـــــم توفيـسالـــ

  
ــــإبراهي ــــ ـــاـم سلي  امن املهن

  
ــــــــــعم ـــــــــدورةـ  اد ق

ــــداهللا معــــوض  جــــالل عب
ــــــــــوض ــــــــــادل ع  ع

ـــــــــوضو ـــــــــامي ع  س
  

 مدـادر حمــــدالقــــد عبـحممـــ
 سناويظاهر حممـد صـكر احلـ

  

ـــشـال ـــش« روعــــم ــــطـأوس رقــــال :»يـــ
ــــ ـــــرتكـم  − ادهـأبع ــــض − هـزات هــــاتـتناق
:ل املنظـــورـريب خـــالل املـــستقبعـــط الـالنفـــ
قـريـــــى الطلـــــة عـوريــــــم حمـالـــــمع

يف منطقـة اخللـيج العـريب بدايات النهضة الثقافية
ــص ــــيف الن ــن الق ــشـف األول م نــريــرن الع

املركــزي يف تنميــة دور اجلهــاز املــرصيف والبنــك
ةـربيــــــالع يف الـــــدولاملاليـــــة األســـــواق 

بـني العلميـة والنمطيـة» النظـام الـدويل«م مفهو
كرشط الدولية ايري املحاسبة والتدقيقعااللتزام بم

ـــة النـــضامم الـــدول إىل منظمـــة التجـــارة العاملي
ةـرائيليــــة اإلســريـة العـــسكـاالسرتاتيجيـــ

ات االقتـصاديةـ املتـضمن:األمن الغذائي العـريب
ــ ــة والتغ ــوب(ريات املحتمل ــىل احلب ــز ع )الرتكي

والدوليـة مرشوعات التعاون االقتـصادي اإلقليميـة
وبـدائل خيـارات :جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة

ـــ ـــو أم ــــن عـنح ــــرب ــــمـر األحـي للبح رـ
ـــصادي ـــات االقت ـــةــالعالق ـــة − ة العربي الرتكي

:البحث العلمي العريب وحتـديات القـرن القـادم
ط بـــنيـال والربـــــ لالتـــصرحـبرنـــامج مقتـــ

ـــس ـــة ومؤس ـــات العربي ـــةـــاجلامع ات التنمي
ــل ــع إرسائي ــسورية م ــاوض ال ــرتاتيجية التف اس

:الربيطـاين − الرؤية األمريكية للـرصاع املـرصي
ـــق القاهـــ مـــن ـــامـحري ـــى قي ـــ رة حت ورةـالث



 الدور التنموي للمنظامت غري احلكومية
 ًاجلمعيات النسائية اخلليجية نموذجا

 91

27.  
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29.  

  

30.  
  

31.  
  

32.  
  

33.  
  

34.  
  

35.  
36.  

  

37.  
  

38.  
39.  
40.  

  

ـــ ـــود القـصال ــــح حمم  مـاس
  
ـــــــــــف ـــــــــــاي  ارةـز س
ــــع ـــد هيـدن ــــان حمم  ةـاجن

  
 ن عـيلـن عزالديــ الديـجالل

  
 ي جـــــوادـد ناجــــــسعـــــ
 داديـم بغـراهيبسالم إلوعبدا

ـــــل ـــــي مجي ـــــل عجم  هي
  

ــــ ــــد األسط ــــامل حمم  لـك
  

ـــص ــــع ــــام فاه  ريـم العام
  

ــــود الع ــــيل حمم ـــــاـع  ديئ
 ني املتوكــلـى حــسـمــصطف

  
ــــ ــــد الرشي ــــد حمم  ديـأمح

  
ــ ـــإبراهي ــد عبدالكري  مـم خال
ــال ع ــبمج  يـم الــشلبـدالكري

ــــ ــــد سلي ـــــأمح  انم الربص
  

ـطرق األوســــرب يف الشـة واحلـيـراطـالديمق
1989  − 1945رة ـــــــــتــفــالل الــــــــخ

املـستقبل, اخللفيـة, الواقـع: يـاجليش اإلرسائيل
دبلوماســـــية الـــــدول العظمـــــى يف ظـــــل

ـــام ــــال النظ ــــدول ـــاه العال ــــي جت يـم العرب
ـــص ــــراع الداخــــال ــــل ــــرائيـي إسـي ف لـ

)ةــــــيــة أولـــــافيـــكــــشـة استــــــدراس(
يــــــــربـــي العــــــــومـــن القـــــــاألم

ـــــــــــ ــــــــــــقــوار األفريـودول اجل يــ
ــدول ــارش اخلــاص يف ال ــي املب ــتثامر األجنب االس

ــــة ــــستقب: النامي لـــاحلجــــم واالجتــــاه وامل
ـــ ـــو صياغ ـــسـنح ـــن دول جمل ـــة ألم ة نظري

ـــــا ـــــدول اخللي ـــــاون ل ــــــج العـلتع ةـربي
ـــسـص ترـــخـــصائ ـــة إرساـان ــــووـل النئي ةي

ـــــوب ـــــد« اءن ـــــط اجلدي ـــــرشق األوس »ال
ــ ـــاإلعــالم العرب ــام التحدي رةـات املعاصـــي أم
ــددات الط ــرضيبيحم ــة ال ــةـاق ــدول النامي ة يف ال

نـة يف اليمـــيـريبـاقة الــضـمــع دراســة للطــ
دود واملنازعـاتات احلـعـة ملنازـالتسوية السلمي

رةـالقات الدوليـــة املعاصــــاإلقليميـــة يف العـــ
االسرتاتيجية اإلرسائيلية إزاء شـبه اجلزيـرة العربيـة
التحول الـديمقراطي وحريـة الـصحافة يف األردن

الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــةإرسائيــــل و
1967يونيـــــــو /وحـــــــرب حزيـــــــران
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ـــــس ـــــدـــح ـــــر أمح  ن بك
ـــ ـــيـعبدالق ـــد فهم  ادر حمم

 اويـن الـسبعـوين عبدالرمحـع
 وعبداجلبار عبد مصطفى النعيمي

ــــ ـــــإبراهي ــــاـم سلي  امن مهن
  

 يلـح العجيـــــحممــــد صالــــ
  

ــــسي ــــى ال ــــيلـــموس  د ع
  
ـــــسم ـــــ ـــــد الزبري أمح  نـ

 الصويف ولد الشيباين ولد إبراهيم
 لـل يوســـف باسيــــباسيـــ

ـــعب ـــدال  يـد املالكـــرزاق فري
  

 بـيــــــال خطشـــــذا مجـــــ
ـــد ـــود حمم ـــداللطيف حمم  عب

  
ــــ ــــكري كت ــــورج ش  نـج

ــــــاض  عــــــيل أمحــــــد في
ــصطف ــويلـم ــد ال  ى عبدالواح

 نـر عبدالرمحـــخريالــدين نــص
 دـر حممــف سهــعبداهللا يوسـ

  

ارض واملـستقبلبني احلـ الرتكية − العالقات العربية
يـدور الــصني يف البنيــة اهليكليــة للنظــام الدولــ

:ةـــــيـركـالت  − ةــــيـجـات اخلليــــالقــالع
ــــستقب ــــاق امل ــــع, وآف ــــات الواق لـــمعطي

:الدول العربيةة يف ـالتحرض وهيمنة املدن الرئيسي
ــــستدام ــــة امل ــــىل التنمي ــــار ع ــــاد وآث ةـأبع
ـــــدة ـــــة املتح ـــــارات العربي ـــــة اإلم :دول

ــ ـــدراس ـــرافيـي اجلغـة ف ــسيـ ةــــاسيـــــا ال
ــراق ــة يف الع ــضية الكردي ــ:الق زافـ مــن االستن

ـــ ــــإل ــــد اجلغـى هتدي ـــسيـرافي ةــــيـاســا ال
هــره, مـستقبلـــه, حاضـــماضي: النظام العريب
يـة األدمغـــة يف العــامل العربـــرجــالتنميــة وه

انحلقـوق اإلنـس احلامية الدوليـة سيادة الدول يف ضوء
:املتحـدة ظاهرة الطالق يف دولة اإلمـارات العربيـة

)دراسـة ميدانيـة( اطره وحلولهخم −  هتأسبابه واجتاها
يف دول جنـوب رشقـي آسـيا األزمة املالية والنقدية
اإلرسائـييل −  يف الرصاع العـريبرموقع التعليم لد ط

شد األيـديولوجييف مرحلة املواجهة املـسلحة واحلـ
العـرشين وآفاقهـا العربية يف القرن − العالقات الروسية

 الفلـسطينيالـسيايسر كمكانة حق العودة يف الف
ادـــــر واألبعـــــوهـاجل: لـرائيــــن إسـأمـــ
رح حـــرب عامليـــة حمتملـــةـــا مـــسـآسيـــ

ــســـؤسـم ــشـ ــسيـــات االست ةـــساــراق وال
ــــ ـــــالغ ــــاه الع ــــسلمـربية جت نـــيـرب وامل
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63.  
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67.  
  

68.  
69.  

  

70.  

ــــ ـــــي أسعـعل ـــــ  ةـد وطف
  

 مـم أمحـــــد مزاحــــــهيثـــــ
ــــــذ حممــــــد داغــــــر  منق

  
  

ــ ــا عبداجلب ــشمـرض  ريــار ال
  
ــخل ــي ـــل احلديـل إسامعي  يـث
  

 نقـــرد فـــؤاد الـعـــيل سيـــ
  

ـــــة ـــــد اجلمع ـــــد حمم  خال
  
 ق عبــــــداهللاـالـــــــداخلــبع

  
 دالفتاح عبدالكايفبل عـإسامعي

  
ــةـرة الــسيـالطاهــ  د حممــد محي

  
 ىســــوـام ســـليامن املـعـــص
 ةـد وطفـــــي أسعـــــعلــــ

  
ــ ـــة عبـأسام ـــداملجي  يـد العان

دراسة ميدانية: واقع التنشئة االجتامعية واجتاهاهتا
ــــن حم ـــــافـع ــــسـظ ــــرة ال ةـــوريــة القنيط

1999  − 1968ي ـــرائيلـل اإلســـزب العمــح

عالقــة الفــساد اإلداري باخلــصائص الفرديــة
والتنظيميــــة ملــــوظفي احلكومــــة ومنظامهتــــا

ـــح( ــيـة دراسـال ــــ ـــة م ـــيـربـة عـن دول )ةـ
ــدول ــاون ل ــس التع ــة يف دول جمل ــة الطبيعي البيئ

ةـوبــــة املطلـج العربيـــة واالسرتاتيجيــــاخلليـــ
ـــــــة والنه ــــــــالوظيفي ــــــــج الوظيـ يـف

يف نطــــــاق جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة
ـــــسي ــــــارجيـة اخلـــاسـال ــــــانيـة اليابـ ةـ

اــــــرق آسيـى شـــــة علــــيــــدراســــة تطبيق
ـــــــس ـــــــة ت ــــــــعازـة املنــــــويـآلي اتـ
ـــــــــة ـــــــــةيف منظم ـــــــــارة العاملي  التج

ة اخلارجيـةــاملبادرات واالستجابات يف الـسياس
ـــــدة ـــــة املتح ـــــارات العربي ـــــة اإلم لدول

رـــــة يف العـــامل املعاصـــــويـم واهلـــــالتعلي
)رـــق عــــــىل مــــــصـطبيـــــــع التـمــــــ(

ةـــــادي املدعمــسياســـات التكيـــف االقتـــص
عـرض للدراسـات: بالصندوق أو مـن خارجـه

ــــ ـــــة العــــــرييـقافــــة اجلامهر الثـتطوي ةـربي
بـــالرتبيـــــــة إزاء حتـــــــديات التعـــــــص

ــــــــ ـــــــــوالعن ـــــــــف يف العال يـم العرب
ةـــي للتنميــــة البــــرشيـاملنظــــور اإلسالمــــ
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ــــسليطــي ـــــي ال  محــــد عل
  

ــــل ــــب اجلمي ــــد كوك  رسم
  

ـــــم الربصـــــان  أمحــــد سلي
 حممــد عبداملعطـــي اجلاويـــش

  
ـــــا ـــــةم ـــــل غرايب  زن خلي

  
 تركــــي راجــــي احلمــــود

  
 أبوبكــــر سلطــــان أحـمــــد
 سلمــــان قـــادم آدم فـــضــل

  
  

ــور ــد اجلاس ـــم عبدالواح  ناظ
  

 فيـــصل حممـــد خـــري الـــزراد
  
  

ـــري ـــس احلـري ــم يونـ  جاس
  

ــــيل حممــــود الفكيكــــي  ع
  

التعليم والتنمية البـرشية يف دول جملـس التعـاون
ـــة ــــج العربي ـــدول اخلليـ ـــة: ل ـــة حتليلي دراس

ــــــة ــــــصـرفيــــة العربي ــــــســـة امل :املؤس
رات يف عـــصــر العوملـــةالتحديـــــات واخليـــا
املفهــــــوم وحتدياتــــــه: عــــــامل اجلنــــــوب

الرؤيــة الدوليــة لــضبــط انتــشــار أسلحـــة
ـــط ـــشـرق األوس ـــشامــل يف ال ــــار ال الدمـ
:املجتمــــــــع املدنـــــــــي والتكــامــــــــل
ــــــــة ــــــــة العربـيـ ـــــــة يف التجـربـ دراس
ـــة ــي تواجــه املــصارف اإلسالمي التحــديات الت

ـــــر  ـــــة قط ــــــة(يف دول ـــــة ميـداني )دراس
ـــيا ــع معلومات ــول إىل جمتم ـــة: لتح ــرة عام نظ

ــصري ــر امل ــديم: حــق تقري ــدأ ق ــد ملب طــرح جدي
ـــا  ـــاالت أريرتي ـــة حل ـــصحــــراء−دراس   ال

ـــــة  ــــســــــودان −الغــربـيـ ـــــوب ال جـنـ
ــرشين ــادي والع ــرن احل ــدة يف الق ــا املوح :أملاني
صــعود القمــة واملحــددات اإلقليميــة والدوليــة

ــــسنـيــن ــــة للم ــــة األرسي ــــةالرعاي  يف دول
دراســة نفـسيــة: اإلمــارات العربيـة املتحــدة

ـــــوظبي ـــــارة أب ـــــة يف إم ـــــة ميداني اجتامعي
دور القيــــادة الكاريزميــــة يف صــــنع القــــرار

نمــــوذج بــــن جـوريــــــون: اإلرسائيـلـــــي
ـــصنـاعـــة ـــة بال ـــة الدول ــــد يف عالق اجلـدي
يف العــــامل العــــريب والتحــــديات املعاصـــــرة
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ــــي ـــسيـد عل ــــم ال  عبداملنع
 إبراهيــم مــصحـب الدليمـــي

  
ــــل ــــب اجلمي ــــار كـوك  سي

  
 انـــــيمنــــار حممــــد الرشـو

  
ـــــش ــــــي داه ـــــد عل  حمم

  
ــــد ـــســــن حمم ــــد ح  حمم
ـــــــسـيـــد ـــــــوان ال  رض

  
 هـوشـيــــــــار معـــــــروف

  
 حممــــــــد الـدعـمــــــــي

  
 أمحــــد مــــصطفــى جابـــــر
ـــــس ــــد أبوقدي ــــاين أمح  ه
 حممـــد هـــشـام خواجكيـــة
 وأمحــد حــســني الرفاعــــي
 ثامــــــر كامـــــل حممـــــد
ــــــم ـــــد سلي ـــــل حمم  ونبي
ــريس ــدالعزيز م ــصطفى عب م

  

 وفرضـية االحتـواءالعوملة من منظـور اقتـصادي
ـــــي ـــــي العرب ــــن القوم ــــدرات واألم املخ

ـــــي ( ــــار سوسيولوج ــــن منظ ــــة م )دراس
:املجــــال احليــــوي للخليــــــج العربـــــي
ـــــــــــــة ــــــــــــة جيــواسرتاتيجيــ دراس
ـــــــي ـــــــف اهليكـلـ ـــــــات التكي سيـاسـ
واالستقـــــــرار الـــــسياســي فــــــي األردن
اجتـاهــــــــات العمــــــــل الـوحــــــــدوي
ـــــــر ـــــــي املغــــــرب العــــــريب املعاصـ ف

اقة النووية وآفاقهـا الـسلمية يف العـامل العـريبالط
مــسألة احلــضارة والعالقــة بــني احلـــضارات
لــد املثقفــني املــسلمني يف األزمنــة احلديثــة
ــــريب ـــامل الع ـــصنــاعيـــــة يف الع ــــة ال التنمي
ــــــــة ــــــــات الدولي ومواجهـــــــة التحديـ

ـــــــة ـــــــالم والعومل ــــــــة: اإلس االستجابـ
ــــة  ــــات العو−العربي ــــة  اإلســــالمية ملعطي مل

جدل الضحية واجلـالد: اليهود الرشقيون يف إرسائيل
ــة ــة للمــوارد املائي اســرتاتيجيات اإلدارة املتكامل
ـــة ـــل العومل ـــريب يف ظ ـــاص الع ـــاع اخل القط

التحـــديات والفـــرص: وعمليـــات االنـــدماج
ـــة  ـــات الرتكي ـــشـرق −العالق ـــة وال األمريكي

األوســـط يف عـــامل مـــا بعـــد احلـــرب البـــاردة
ة خلـــصـوصيـــة جملــــساألمهيــــة النـــسبيـــ

ــــــج العربيــــــة ـــــدول اخللي ـــــاون ل التع
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 عـــــيل جميـــــد احلـــــامدي
ــــــــا ــــــــانآرش  ك بوالدي

ــــار ـــــم الطي ــــل إبراهي  خلي
ـــــودة ـــــرب ع ـــــاد ح  جه

  
 حممــــــد عــــــيل داهــــــش
ـــــــس  ورواء زكــــــي يـونـ
ـــــــــدل  عبـــــــــداهللا املجي

  
ــام ــع اإلم ـــن ربي ــسام الدي  ح
ـــسعيــد ـــت ال ـــف طلع  رشي
ــــــراد ــــــاس م  عــــــيل عب
ـــــــــــال ـــــــــــامر جف  ع

  
ـــشيبــة ـــش ع ـــي دروي  فتح
ــــــدي قـــــصـيــــــور  عـ

  
 عمــــــر أمحــــــد عــــــيل

  
 حممـــــد خليـــــل املوســـــى

  
 حممــــد فـايــــز فـرحــــات

  
  

اجلهود اإلنامئية العربية وبعـض حتـديات املـستقبل
مـــسألة أصـــل األكـــراد يف املـــصـادر العربيـــة
ــا ــالم يف تركي ــة واإلس ــني العلامني ــصــراع ب ال
ــة ــسطينــي للمرحل ــرشيعــي الفل ــس الت املجل

نحـــو تأســـيس حيـــاة برملانيـــة: االنتقاليـــة
:ملغـرب العـريب ومـشكلة األمـن الغـذائياحتاد ا

ـــــستـقبــــل ــــــات امل ــــــع ومتطـلب الـواقـ
ــــة ــــة والرتبوي ــــل االجتامعي ــــوق الطف :حق
دراســـــــــة ميدانيـــــــــة يف سوريـــــــــــا
البنك الدويل واألزمة املائيـة يف الـرشق األوسـط

)1995 − 1974(مسار التجربة احلزبيـة يف مـرص 
نمـوذج حتلـييل مقـرتح: مشكالت األمن القومي

 اإليـــــــــراين−لتنــــــــافس الرتكـــــــــي ا
ــــــــاز ـــــــــى والقوق ــــــــيا الوسطـ يف آس
الثقافـــة اإلسالميــــــة للطفــــل والعـوملــــــة
ــــــراد ـــــسامهـني األف ـــــوق امل ـــــة حق محاي
يف ســـــوق أبوظبــــــي لـــــألوراق املاليــــــة
:جــــــدار الفــــــصـــل يف فلــــــسطـــيـــن

 وضعــه القانونــي− آثــاره −فكرتـه ومراحلـه 
ــة بخ ــسلميـة املتعلق ــسويـات ال ــدولالت ــة ال الف

ــــــي ـــــانون الـدول ـــــام الق ـــــا ألحك ًوفق
جملــس التعــاون لــدول اخلليــــج العربـيــــة
ــدي ـــط اهلن ــة املحي ــل يف منطق ــة التكام :وعملي
نحـــــو سيـاســــــة خليـجيــــــة جـديــــــدة
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112.  
113.  

  

114.  
 

115. 
 

116. 
 

117. 
118. 

 
119. 

 
120. 
121. 
122. 
123. 

 
124. 
125. 

 
126. 

 

ـــــة ــــني سالم ـــــات أم  صف
 وليـــــد كاصـــــد الزيـــــدي

  
ــشمنقي ــط ال ــد عبدالباس  حمم
ـــــــــد حـاجـــــــــي  وحمم
 حمـمـد املختـــار ولـد السـعـد

 
  ســــــتار جبــــــار عــــــالي
ــــوان ــــاس عط   وخــــرض عب
 إبـــــراهيم فريـــــد عـــــاكوم
  نــــوزاد عبــــدالرمحن اهليتــــي

 
ـــــــم ــــــراهيم عبـدالكري   إب

 
ـــــامن عمـــــر النعيمـــــي  لق
ــد بــن مبــارك العريمــي  حمم
ـــــــــــي  ماجــــــــــد كيال

  ســن احلـــــاج عيل أحــمدح
  

ـــــني ـــــب ياس ـــــعد غال  س
 عـــــــــــادل ماجـــــــــــد

 
ــد ــيس حمم ــد األن ــهيلة عب  س

 

أسلحـة حـروب املـستقبل بـني اخليـال والواقـع
:الفـرانكفـونيـــــــة يف املنطقــــــة العـربيــــــة

يـــــةالـواقــــــــع واآلفــــــاق املــــــستـقـبل
استرشاف أويل آلثار تطبيق بروتوكول كيوتو بشأن
ــنفط ــة لل ــسوق العاملي ــاخ عــىل تطــور ال تغــري املن
عــوائـق اإلبـــداع يف الثـقـــافــة العـــربـيــة
بيــن املـوروث اآلســر وحتــديــات العــوملــة

قــــــــــراءة لـوضـــــــــــع: العــــــــــراق
ـــــستقبليـــــــة ــــــا امل ـــــة ولعـالقاهت الدول

ــةإدارة ا ــم والعومل ــصادية: حلك ــر اقت ــة نظ وجه
ــس ــن دول جمل ــة م ــة املقدم ــساعدات اإلنامئي امل

ــة ــة: التعــاون لــدول اخللــيج العربي نظــرة حتليلي
دراسة حالـة يف: حزب كديام وحكومته االئتالفية

اخلريطــة الــسياسية اإلرسائيليــة وانعكاســاهتا
دراسـة ملـسرية االنـضامم: تركيا واالحتاد األوريب

ـــــة الع ـــــيُالرؤي ـــــاون اخلليج ـــــة للتع امني
دالالته وإشـكاالته: مرشوع الرشق األوسط الكبري
ــــن ــــصة األم ـــــنامي: خصـخـ ــــدور املت ال

للـــرشكات العـــسكرية واألمنيـــة اخلــــاصة
نظــم إدارة املعرفــة ورأس املــال الفكــري العــريب
مــســؤولية الــدول عــن اإلســاءة لألديــان
والرمـــــــــــــــــوز الدينيـــــــــــــــــة

ـــــــة  ـــــــات اإليراني ـــــــ− العالق :ة األوروبي
األبعـــــــــاد وملفـــــــــات اخلـــــــــالف
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127. 
 

128. 
129. 

 
130. 

 
131. 

 
132. 

 
133. 

 
134. 

 
135. 

 
136. 

 
137. 
138. 

 
139. 

 

ــــــل حممــــــد ــــــامر كام  ث
 

ــــــــــة حــــــــــافظ  فاطم
 مــــصطفى علــــوي ســــيف

 
ــــــــــوش  حممــــــــــد بوب

 
ـــــراهيم ـــــشري إب  راشـــــد ب

 
ـــــــــدار  ســـــــــامي اخلزن

 
 حممــــــد عبداحلميــــــد داود

 
 عبــداهللا عبــدالكريم عبــداهللا

 
ــــطل ــــود األس ــــد حمم  أمح

 
ـــــد صـــــالح  حمـــــسن حمم

 
 يــــــــــادةرضــــــــــوان ز

ــــيل ــــسالم ع ــــا عبدال  رض
  

ــــــدي ــــــدالوهاب األفن  عب
 

األخالقيــات الــسياسية للنظــام العــاملي اجلديــد
ومعــــــــــضلة النظــــــــــام العــــــــــريب

جـدل الـداخل واخلـارج: متكني املـرأة اخلليجيـة
اســـــرتاتيجية حلـــــف شـــــامل األطلـــــيس
ـــــــريب ـــــــيج الع ـــــــة اخلل جتـــــــاه منطق
ـــذايت ـــصحراء ومفهـــوم احلكـــم ال ـــضية ال :ق
وجهـــــــــــة نظـــــــــــر مغربيـــــــــــة

ــائي يف جــرائ ــق اجلن ــاتالتحقي ــة املعلوم :م تقني
ــــوظبي ــــارة أب ــــىل إم ــــة ع ــــة تطبيقي دراس
تطــــور عالقــــة حركــــات اإلســالم الــسيايس
ــــــــة ــــــــة والدولي ــــــــالبيئتني اإلقليمي ب
اإلدارة املتكاملة والتنمية املستدامة للموارد املائيـة
لد دول جملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة

اقيةدراسة يف اتف: تسوية نزاعات االستثامر األجنبي
واشنطن لتسوية نزاعات االستثامر ونطـاق أعامهلـا
جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف جمال قياسات

مسح ألساليب املامرسة وللـرأي العـام: الرأي العام
:النهـــــــــــــــــوض املـــــــــــــــــاليزي
قــراءة يف اخللفيــات ومعــامل التطــور االقتــصادي
ــــــــوريا ــــــــسيايس يف س ــــــــالم ال اإلس

دراســة: ض النفطيــةاقتــصاديات اســتثامر الفــوائ
مقارنة وتطبيقية عـىل اململكـة العربيـة الـسعودية

نظـرة يف اجلـذور واحللـول املمكنـة: أزمة دارفور
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147. 
148. 
149. 

 
150. 

 
151. 

 
152. 

 
153. 

 
 

 حسيـن عبـد املطلب األسـرج
 

ــــنيكات ــــد ش ــــد حام  خال
  

 حممـــــــــــد يـــــــــــونس
ــــــايل حــــــور ــــــد الع  عب
ـــــــــسعود ضـــــــــاهر  م
 شـــــريين أمحـــــد رشيـــــف

 
ــــربوك ــــف شــــعبان م  رشي

 
 عبـــداجلليل زيـــد املرهـــون
 صــــــــــباح نعــــــــــوش
 حممــد املختــار ولــد الــسعد
 وحممــــــــد عبــــــــداحلي
ـــــدر ـــــيف حي ـــــد س  حمم

 
ــــــــــرض ــــــــــشارة خ  ب

 
ــــاتحم ــــد صــــفوت الزي  م
  

ــسومي ــدالرمحن الع ــد عب  حمم
 
 

ـــي ـــة ف ــصغيـرة واملتوسط ــرشوعـات ال دور امل
ـــة ـــدول العربي ــــي ال ـــصنـاعيـة ف ـــة ال التنمي
:عمليــــــــــات حفــــــــــظ الــــــــــسالم
ـــستقبلية ـــياقاهتا امل ـــورات وس ـــة يف التط دراس

ارات العربية املتحدة يف محاية البيئةجتربة دولة اإلم
ــطية ــرشاكة األورومتوس ــسان يف ال ــوق اإلن حق
املستعربون اليابانيون والقضايا العربيـة املعـارصة
ــة ــارات العربي ــة اإلم ــي يف دول ــاع الزراع القط

ـــــدة ـــــة: املتح ـــــصادية حتليلي ـــــة اقت دراس
صناديق الثروة الـسيادية بـني التحـديات الغربيـة
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاق اخلليجي واآلف

العـراق وإيـران واملتغـري األمريكـي: أمن اخلليج
 األوربيــة−منطقــة التجــارة احلــرة اخلليجيــة 

ـــا ـــديمقراطي يف موريتاني ـــول ال ـــة التح :جترب
 آفـــــاق املـــــستقبل– الوقـــــائع –الـــــسياق 

:اليمن وجملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة
ــــــــــدماج ــــــــــن االن ــــــــــث ع البح
ـــــــــــــدماج األوريب ـــــــــــــة االن :عملي

ـــشأة  ـــات –الن ـــستقبلية– العقب  التحـــديات امل
ــــــــي ــــــــرن اإلفريق :القرصــــــــنة يف الق
ــــدات وحــــدود املواجهــــات تنــــامي التهدي
ـــة ـــيج العربي ـــصناعية يف دول اخلل ـــة ال التنمي
ـــــــــــــــــــة يف ظـــــــــــــــــــل العومل
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154. 
 

155. 
156. 
157. 

 
 

158. 
 

159. 
160. 

 
161. 
162. 
163. 

 فــــــــــواز جــــــــــرجس
 

 يطه محيـــــد حسـن العنبكــ
ـــــيل ـــــسني ع ـــــم ح  جاس
 حممـــد شـــوقي عبـــد العـــال

 
 

 إبــــراهيم عــــيل املنــــصوري
  

 ســـــــريجي شاشـــــــكوف
ــــــارك ســــــامل  أمحــــــد مب

 
 عبـــداجلليل زيـــد املرهـــون

ـــدالرمحن ـــدي عب ـــسنمح   ح
ـــي ـــدالرمحن اهليت ـــوزاد عب  ن

 
  

 
  

ـــــــــط ـــــــــرشق األوس ـــــــــا وال :أوبام
ـــــسياسات ـــــاب وال ـــــني اخلط ـــــة ب مقارب
العراق بني الالمركزية اإلدارية والفيـــــــدرالية

نامي عمالت عاملية أخرمكانة الدوالر يف ظل ت
ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــض املنازع ف
يف إطــار جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة
ـــــة ـــــنظامت إقليمي ـــــارب م ـــــة بتج مقارن
ــانحني ــداث اجل ــسية لألح ــة النف ــيم الرعاي تقي
ـــــة املتحـــــدة ـــــارات العربي ـــــة اإلم يف دول

ـــية  ـــات الروس ـــة−العالق ـــن?:  اإليراني إىل أي
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــرشطة املجتمعي ال

ــــرتاتيجية خلي ــــار اس ــــدةيف إط ــــة موح جي
الـــسياسة الروســـية جتـــاه اخللـــيج العـــريب
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 قواعـد النشـر 

 القواعد العامة: ًأوال

 .للغة العربية فقطتقبل البحوث ذات الصلة بالدراسات االسرتاتيجية, وبا .1

2. يشرتط أال يكون البحث قد سبق نرشه, أو قدم للنرش يف جهات أخر. 

يراعى يف البحث اعتامد األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث  .3
 .األكاديمية

, بـام يف ذلـك )A4( صـفحة مطبوعـة 40يتعني أال يزيد عدد صفحات البحث عىل  .4
 .املالحقاهلوامش, واملراجع, و

ًيقدم البحث مطبوعا بعد مراجعته من األخطاء الطباعية يف نسخة ورقية واحـدة أو  .5
 .عرب الربيد اإللكرتوين

ًيرفق الباحث بيانا مـوجزا بـسريته العلميـة, وعنوانـه بالتفـصيل, ورقمـي اهلـاتف  .6 ً
 ., وعنوان بريده اإللكرتوين)إن وجد(والفاكس 

ًتي قدمت له دعام ماليا, أو مساعدة علميـة عىل الباحث أن يقدم موافقة اجلهة ال .7 إن (ً
 ).وجدت

 .تكتب اهلوامش بأرقام متسلسلة, وتوضع يف هناية البحث .8

توضع اجلداول والرسـوم البيانيـة يف مـتن البحـث حـسب الـسياق, ويـتم حتديـد  .9
 .مصادرها أسفلها

تقوم هيئة التحرير بمراجعة البحث, وتعديل املـصطلحات بالـشكل الـذي ال خيـل  .10
 .حتو البحث أو مضمونهبم
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 :يراعى عند كتـابة اهلوامش توافر البيانـات التوثيقية التـالية مجيعها وبالرتتيب نفسه .11
 ., الـصفحة)دار النرش, سنة النرش: مكان النرش (عنوان الكتاب املؤلف, :الـكـتــب  

تـاريخ : مكـان النـرش(, العـدد اسم الدوريـة, »عنوان البحث« املؤلف, :الدوريات
 ., الصفحة)رشالن

 10دوالر أمريكي و 3000يقدم املركز ملؤلف البحث املجاز نرشه مكافأة مالية قدرها  .12
 .نسخ كإهداء من البحث عند االنتهاء من طباعته بشكله النهائي

   إجراءات النرش: ًثانيا

 .í{éréi]‰]<l^{‰]…ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس حترير  .1
 .وصول بحثه خالل شهر من تاريخ التسلميتم إخطار الباحث بام يفيد  .2
إذا حاز البحث املوافقة األولية هليئة التحرير, ترسل اتفاقية النرش اخلاصة بالسلـسلة  .3

 .إىل الباحث لتوقيعها, كي يرسل البحث للتحكيم اخلارجي
 .َيرسل البحث إىل حمكمني من ذوي االختصاص يف جمال البحث .4
نرش من عدمه خالل ثالثة أشهر عىل األكثـر خيطر الباحث بقرار صالحية البحث لل .5

 . من تاريخ تسلم اتفاقية النرش من الباحث
يف حالة ورود مالحظات من املحكمـني, ترسـل املالحظـات إىل الباحـث إلجـراء  .6

 .التعديالت الالزمة, عىل أن تعاد خالل مدة أقصاها شهران
اسـات والبحـوث ًتصبح البحوث والدراسات املنشورة ملكا ملركز اإلمـارات للدر .7

االسرتاتيجية, وال حيق للباحـث إعـادة نـرشها يف مكـان آخـر دون احلـصول عـىل 
 .موافقة كتابية من املركز

املركز غري مسؤول عن إرجاع البحوث التي يتقرر االعتذار عن عدم نـرشها ضـمن  .8
 .السلسلة, كام أنه غري ملزم بإبداء أسباب عدم النرش



 

 

 قسيمة اشرتاك يف سلسلة

{‰]…í{éréi]‰]<l^ 
   

 :   االســم

 :   املؤسسة

 :   العنـوان

 : املـدينـــة      :   ب .ص

 :   الرمز الربيدي

 :   الــدولـة

 : فـاكــس       :   هــاتـف

 : الربيد اإللكرتوين

 )       :                                               إىل العدد          :من العدد: (بدء االشرتاك

 *رسوم االشرتاك

ًدوالرا أمريكيا    60   ًدرمها 220   :رادـلألف ً 

ًدوالرا أمريكيا 120   ًدرمها 440   :للمؤسسات ً 

 
 لالشرتاك من داخل الدولة يقبل الدفع النقدي, والشيكات, واحلواالت النقدية. 
 تحويل, مع حتمل املشرتك تكاليف اللالشرتاك من خارج الدولة تقبل فقط احلواالت املرصفية. 

 مركـز اإلمـارات للدراسـات سابيف حالة احلوالـة املـرصفية, يرجـى حتويـل قيمـة االشـرتاك إىل حـ 
  46175: ب .ص,  فرع اخلالدية−  بنك أبوظبي الوطني −   1950050565 رقم والبحوث االسرتاتيجية

 . دولة اإلمارات العربية املتحدةـأبوظبي 

  يمكن االشرتاك عرب موقعنا عىل اإلنرتنت(www.ecssr.ae)  باستعامل بطاقتي االئتامنVisaو Master Card. 

 :ملزيد من املعلـومات حول آلية االشرتاك يرجى االتصال

š…^Ã¹]æ<Äè‡çjÖ]<ÜŠÎ 
 اإلمارات العربية املتحدةدولة  ـأبوظبي   4567: ب.ص

 )9712(  4044443: فاكس   )9712(  4044445: هاتف

 books@ecssr.ae:  الربيد اإللكرتوين

  http://www.ecssr.ae: املوقع عىل اإلنرتنت

 .ًتشمل رسوم االشرتاك الرسوم الربيدية, وتغطي تكلفة اثني عرش عددا من تاريخ بدء االشرتاك*   
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