
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 جمهورية السودان

 جامعة شندي
 كلية الدراسات العليا

 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد
  ٍ  

 بعنوان
 دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية واالجتماعية

   دراسة تطبيقية علي منظمات المجتمع المدني في السودان                        
م2015 -م2005في الفترة من       

 
 

 إعداد الدارس : محمد موسي صديق محمد
 

 إشراف: أ.د. مصطفي احمد حمد منصور
 
 
م2016يناير   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  اآلية

                                          قال تعالي : 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ) 

فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيال (الطيبات و   
 

 صدق هللا العظيم     
(70سورة اإلسراء اآلية رقم )  

 
 
 

 
 
 

 أ



 إهداء
ح ظلت ترفرف حولنا غيبها الموت لكن ظل نبراسها يزيح ظالم عقولنا فأنجبت إلي أروا

 ما تهديه للقادمين علي المعرفة بيارقًا وضياء )أبي وأخي(.              
يك عذري لتقبلي حبي المغداق لك عبر جهد يتواضع تحت أقدامك حيث الجنة يا أنت إل

 )أمي(.                                                                    
يا من هيأتم لي السانحة فكنتم خير معين نهلت منه فانسكب اإلرواء علي وريقاتي علمًا 

                                       ومعرفة )أسرتي(.                    
هنالك أيادي أحس بدفعها قد ترجمت معاني اإلخاء في هللا سلسااًل يغمر القلب باالمتنان 

. اهدي جمعكم جهدي المتواضع هذا عله يكون نذرًا يسيرًا من فيض جمائلكم.          
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 شكر وتقدير
 

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجاللة وجهك , وعظيم سلطانك , ربي هب لي أن 
اشكر نعمتك التي أنعمت علي وان اعمل صالحًا ترضاه وأشكرك ربي علي توفيقك لي 
علي إكمال هذه الدراسة التي أرجو أن ينتفع بها كل طالب علم , واصلي واسلم علي 

ا محمد الصادق األمين المبعوث رحمة للعالمين وعلي آله وصحبه ومن تبعه سيدن
 بإحسان إلي يوم الدين .                                                        
كما أتقدم باسمي آيات الشكر والتقدير ألسرة جامعة شندي مديرًا ووكياًل وعمداء 

مصطفي احمد حمد  رواخص بالشكر البروفيسو وألساتذتها األفاضل العلماء األجالء 
باإلشراف والرعاية لي ولهذا البحث . كما اخص بالشكر البروفيسور.  همنصور لتكرم

حسن بشير و د. عثمان الطيب الفكي عثمان فقد كانت لتوجيهاتهما وخبرتهما في 
 التعديالت والتصويبات األثر الطيب ليري هذا البحث النور.          

دم بشكري وتقديري إلي كل من كان له إسهام بصورة ما في إخراج هذا البحث كما أتق
 بالرأي والفكر والمالحظة والطباعة والتصوير وغيره                        .
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 المستخلص
 

تناولت هذه الدراسة دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 م .2015-2005في السودان في الفترة من 

تتمثل مشكلة الدراسة في حاجة مفهوم المجتمع المدني في السودان إلي وضعه في 
لتنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد سياقه المالئم والصحيح والقيام بدوره كاماًل في ا

 وكيفية توفير اآلليات لمواجهة التحديات التي تواجه العمل التطوعي بالسودان .
هدفت هذه الدراسة إلي التعريف دور منظمات المجتمع المدني في السودان في التنمية 

أكاديمية تساعد  االقتصادية واالجتماعية وأهميتها ووظائفها ونشأتها ، كما توفر دراسة
 في كشف دور هذه المنظمات .

كما اتبعت الدراسة المنهج التارمنهج الوصفي التحليلي الستقصاء ووصف وتحليل 
بيانات الدراسة وبذلت قصارى جهدي في إتباع األسلوب العلمي الذي يتسم بالموضوعية 

 والتجرد .
ة بين أداء منظمات واهم فرضيات الدراسة تشمل العالقات ذات الدالالت اإلحصائي

المجتمع المدني والخدمات االجتماعية واالقتصادية المقدمة لشرائح المجتمع في السودان 
. 

توصل الباحث إلي أهم النتائج بأن المجتمع المدني ليس سواء مجتمعات مدنية 
باإلضافة إلي ثقافة مدنية مجال عملها متمايز عن عمل الدولة أي مستقلة عن سلطه 

 الشأن االجتماعي مشترك بينهما . الدولة وان
وأن منظمات المجتمع المدني هي تجمعات بشرية تضم متطوعين وتقدم سالسل من 
الخدمات التطوعية والخيرية من المحتاجين والمنتفعين دون مقابل في ضوء مجموعة 

 التشريعات .
 

 ش



 
ريعاتها وأهم التوصيات لفت النظر بان الحكومة كطرف عليها تحديث قوانينها وتش

 لتحفيز منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها .
دفع منظمات المجتمع المدني إلي البحث الجاد عن مصادر تمويل حتى تتمكن من 

 تقديم خدمات أفضل .
تأهيل وتدريب قيادات منظمات المجتمع المدني لتمكينهم من تطبيق أساليب القيادة 

ف المرسومة لتلك المنظمات ، ولكي تصبح وتطوير آليات العمل لتنفيذ الخطط واألهدا
أداة لتطوير أعضائها من خالل ما تنظمه من ندوات ودورات في ثقافة التنمية 

 ومتطلباتها .    
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abstarct 

 
 This study tackles the role of civil society organizations in 

economic and social development in Sudan during the period 2005-

2015.  

 The problem of the study was depicted by the need to put the 

concept of civil society in Sudan in its suitable and right context to 

play its role in the economical and social development of the state 

and how to provide mechanisms to confront challenges that face 

voluntary work in Sudan.  

 The objectives of the study were: to be acquainted with 

the role of civil society organizations in Sudan in economical and 

social development; their importance their functions and their 

evolution. It provides an academic study that helps in revealing 

the role of these organizations.  

The study adopted the historical method and the descriptive  

analytical method to explore, describe and analyze the date of  

 ض                                                    



 the study. A great effort was exerted to follow the scientific 

approach which is characterized by objectively and dedication.  

 The most important hypothesis of the study include the 

presence of a relation with statistical significance between the 

performance of civil society organizations and the social and 

economical services provided to the state of the society in the 

Sudan.  

 The researcher attained the most important results as:-  

 The civil society was not but civil societies as well as civil 

culture which is different and independent from the 

authority of the state, but the social affair is common 

between them.  

 Civil society organizations are human clusters that include 

volunteers and provide a series of voluntary and charitable 

services to the needy people and beneficiaries free of 

charge in the light of group of legislations.  

 ط                                                      



The most important recommendations were:-                                                               

 

- To divert the attention of the government, as a party, to 

modernize its laws and legislations to motivate civil society 

organizations to perform their roles.  

- To push civil service organizations to seriously search for 

sources of finance so as to be able to offer better services.  

- To qualify and train leaders of civil society organizations to 

enable them to apply leadership approaches and to 

develop work mechanisms to execute plans and the 

designed objectives of these organizations, are to become 

a tool to develop their members through the organized 

symposiums and sessions in development culture and its 

requirements.           

ظ                                                                        
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 المقدمة
    العام للدراسة ) الخطة ( اإلطار

 تمهيد :    
إن منظمات المجتمع المدني تحتل مكانه بارزة وأهمية كبيرة في عالمنا المعاصر.      

هيية والحكومية في مجاتات التووع واألنطوة الييرةة  ازداد عدد ونوع المنظمات األ
يالل العقدين األييرةن من القرن العطرةن وما بعدهما حتى اآلن بطكل واضح ، 
وياصة في ظل توجيهات البنك الدولي والعولمة وتوور اتاتصاتات واإلنترنت 

المنظمات  والتطابكات بين اإلقتصادات الميتيفة . ولقد أدت اليصيصة وا عادة هيكية
في الّدول النامية إلى دعوة المجتمع الدولي إلي التوسع في إنطاء المنظمات الييرةة 

 والتووعية ومنظمات المجتمع المدني.
لذلك يطهد السودان سالسل عديدة من المنظمات الييرةة والتووعية سواًء المحيي      

يتيف فعاليات تيك المنظمات منها أو الدولية ذي الفروع المنتطرة في دول العالم ولكن ت
من حيث األهداف والسياسات والهياكل والسيوكيات واألنطوة التي تسعي لتنفيذها 

 بتطجيع التووع المحيي وقبول المساعدات الدولية .
جدير بالذكر أن التموةل ليس العقبة الوحيدة في إدارة المنظمات ولكن تعتبر      

 م تيك التحديات .المطكالت التنظيمية واإلدارةة من أه
تتبع أهمية البحث في موضوع منظمات المجتمع المدني, عن تزايد الحديث عن      

المجتمع المدني والدولة كما اقترن مفهوم المجتمع المدني بمفهوم رديف وهو 
الديمقراوية, وهناك مفاهيم مقاربة مثل المجتمع السياسي والمجتمع المحيي, ولكل واحد 

مل األدوار,ولقد أدركت المدارس الفكرةة الرئيسية وبيعة العالقة مؤسسات ولكن تتكا
 وأدوارهم,  وهذا ما يحاول البحث إثباته وفق يوة البحث .     

 
 
 
 



 3 

                                                            -شكلة البحث:: م أوال

                       نبذة عن مطكية البحث :                             -أ

 . هل توجد كفاءات وقيادات فعالة إلدارة منظمات المجتمع المدني .1
 . هل يتم التيويط لمنظمات المجتمع المدني في السودان؟2
 . هل يتم تنظيم منظمات المجتمع المدني بأساليب مرنه وفعاله لتحقيق أهدافها؟3
 جنبية في السودان ؟. هل توجد رقابة وتقييم ومتابعة ليمنظمات األ4
 اآلثار السالبة ليمنظمات األجنبية عيي الواقع السوداني ؟ ةماهي. 5
وتساهم في العمل اتاجتماعي  والبوالة . هل تعالج المنظمات مطاكل الفقر 6

 واتاقتصادي والتغيير السياسي ؟.
البحث األساسية تتمثل في حاجة مفهوم المجتمع المدني إلي وضعه في  مطكية  إن

، حيث تتوافر درجة من سياقه المالئم والصحيح، وباأليص، في عالقته بالدولة
 ما هذه اإلطكالية تورح أسئية عديدة.هز العالقة, بينيتميفي  الضبابية 

 البحث : أسئية_ ب
عالقة مفهوم المجتمع المدني بالمفاهيم المقاربة مثل ، المجتمع السياسي ،  ةماهي. 1

 ؟المجتمع المحيي ، الدولة
   . كيف أدركت المدارس الفكرةة الرئيسية وبيعة العالقة بين المجتمع المدني والدولة؟2
 .وما نوع التغيير الذي حصل في المفهوم المعاصر ليمجتمع المدني؟3
المدايل المعاصرة النظرةة والعيمية التي عالجت العالقة بين المجتمع المدني  ةماهي. 4

 والدولة ؟
 
 
 
 
 

 -البحث : أهداف : ثانيا  
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وأهميتها في عميية التنمية من  في السودان تعرةف دور منظمات المجتمع المدني -1
 يالل طراكتها في كل من القواعين العام والياص .

 السودان و مناقطة أهم المطاكل الرئيسية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في -2
هذه المنظمات ألداء دورها  تقديم بعض المقترحات التي قد تسهم في تطجيع وتحفيز

 بطكل أفضل .
 التوثيق لدور ووظائف منظمات المجتمع المدني في السودان . -3
عيي التنمية اتاقتصادية  مدي تأثير منظمات المجتمع المدني في السودان -4

 واتاجتماعية .
 الكطف عن فترة محددة ومهمة لعمل منظمات المجتمع المدني في السودان . -5

  -أهمية البحث: : ثالثا  
إدارة منظمات المهم ليمجتمع المدني في السودان في دور الهذا البحث يتناول      

المجتمع المدني بصفة عامة في إوار التحوتات والمتغيرات الدولية ياصة في ظل 
المتغيرات في المناهج السياسية واتاقتصادية واتاجتماعية والثقافية والتي صاحبها 

 ومات وأجهزتها في يدمة المجتمع.انحسار دور الحك
المطاركة في دعم مسيرة بأصبح من الضروري أن تقوم منظمات المجتمع المدني     

 ليمطروعات الصغيرة والمتوسوة.توفير التموةل التنمية وعيي األيص في 
في في السودان منظمات المجتمع المدني ل اتايجابي دورالفي هذا البحث يتضح     

في العديد من أفراد المجتمع  سواء من األوفال ذوى اإلعاقة أو أرباب مجال الرعاية 
 .وفي المناوق المتأثرة بالنزاعات والحرب المعاطات أو الوفولة أو األمومة واألسرة 

 حتى تحقق هذه المنظمات أهدافها تابد من أن تدعم هياكيها التنظيمية ونؤهل الكوادر
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مع تعاظم ثورة المعيومات واتاتصاتات وبالتالي  هو حديث ياصة العامة بها بكل ما 
السالم تابد وأن يكون الهدف الحقيقي تحقيق الكفاية والجودة من ناحية والعمل عيي دعم 

 فراد المجتمع بعدالة من ناحية أيرى.اتاجتماعي والرفاهية لكل أ
ي في ييقي الضوء عيي منظمات المجتمع المدن هكما ترجع أهمية هذا البحث في أن   

 التنمية حتى تستويع القضاء عيي الفقر وحل مطكية البوالة.
أصبحت اليوم ذات تأثير فعال عيي الواقع  في السودان المجتمع المدنيإن منظمات    

  المعيطي . 
إذا كان العمل الووعي في الفكر الغربي ينويق من جمعيات المجتمع المدني فإنه    

دقة والزكاة ن عقيدة إيمانية راسية )الحسني ( والصمن منظور الفكر أإلسالمي ينبثق م
 في سبيل هللا واإلنفاق والتكافل والتعاون والتضامن والقرض الحسنواإلحسان وعمل اليير 

 والييري.وضعية في الدعوة ليعمل الووعي جميع المبادئ ال اإلسالم سبق فقد
في تمع المدني جاءت هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء عيي أهمية منظمات المج  

تعثر وجود  من وجهة نظري  . عيمًا بأنهاتاقتصادية واتاجتماعية في التنميةالسودان 
دراسات عيمية محكمة باليغة العربية تتعيق بهذا الموضوع بالرغم من وجود كتابات 
وبحوث تمثل  آراء فقط . ولكن في المقابل توجد بحوث عيميه محكمه أجنبية باليغة 

 أهمية منظمات المتجمع المدني في التنمية .اتانجييزةة حول 
 -البحث : فرضيات رابعا  :

عالقة ذات دتالة إحصائية بين وجود هيكل إداري واضح وأداء منظمات توجد   -
 .لدورها وكفاءة أداء تيك المنظمات المجتمع المدني

 مجتمعالمجتمع المدني لطرائح المنظمات تفعيل  بين إحصائيةعالقة ذات دتالة توجد  -
 . و الدور اتاجتماعي اتايجابي لهذه الطرائح

منظمات المجتمع المدني مع تنسيق برامج عالقة ذات دتالة إحصائية بين توجد  -
 مؤسسات الدولة واليدمات المجتمعية المميزة .

بين المعوقات والمطاكل التي تواجه منظمات  إحصائيةتوجد عالقة ذات دتالة  -
 .هدافها المرجوةأل هذه المنظماتالمجتمع المدني وتحقيق 
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   -منهج البحث:خامسا  : 
قصاء ووصف المنهج التارةيي والمنهج الوصفي التحيييي تاستاستيدمت الدراسة      

ي الذي يتسم العيم األسيوب إتباعجهده في  قصارى . وبذل الباحث وتحييل بيانات الدراسة
 بالموضوعية والتجرد .

 جمع البيانات : مصادر
 . عن ورةق اتاستبانة والمقابية والنموذج والمالحظة األوليةيومات المع

 -4المجالت والدورةات  -3الرسائل الجامعية  -2المراجع  -1المعيومات الثانوية تطمل 
 طبكة اتانترنت -6الندوات والورش والسمنارات  -5العمل  وأوراقالتقارةر 
 -هيكل البحث: سادسا  :

مة وياتمة وثالثة فصول وكل فصل يحتوى عيى ثالثة يحتوى البحث عيي مقد     
مباحث وكل مبحث يحتوى عيي وائفة من الموضوعات ويمكن تناولها من حيث تحييل 

تعرةف  منظمات المجتمع و  وأهميتهاأهدافها  التنمية فيمفاهيم منظمات المجتمع المدني 
ودور منظمات  ,وتصنيفات منظمات المجتمع المدني –أهميتها  –المدني  أهدافها 

اهمة المجتمع المدني في اليدمات اتاجتماعية وتسوية النزاعات وتيفيف حدة الفقر والمس
 وأبعادها, ومنظمات المجتمع المدني في السودان في دعم برامج األسر المنتجة

, واألهداف, منظمات المجتمع المدني في السودان النطأة والتوور اتاقتصادية واتاجتماعية
, ومنظمات المجتمع المدني دان وتصنيفاتهاظمات المجتمع المدني في السو ونطاوات من

م ودورها في التنمية 2015م إلي 2005في السودان الواقع وآفاق المستقبل في الفترة من 
نتاجية بديية اتاقتصادية واتاجتماعية وفي فض النزاعات واستقرار النازحين وييق برامج إ

ييل نتائج الدراسة وبيانات اتاستبانة وتحيييها ومناقطتها ومناقطة وتحليمتأثرةن بالحرب 
  وايتبار الفرضيات .

 
 
 
 



 7 

 حدود البحث : 
 : الحدود المكانية

 تطمل كل ارض السودان . 
 الحدود الزمانية : 

 م2015م إلي 2005الفترة من 
 الدراسات السابقة :    

قافية ,اإلسكندرةة:دار المعرفة اتانثروبولوجيا الث (1),دراسة : محمد عاطف غيث وآخرون  -1
(,مفهوم المجتمع المدني بوجه عام:يري فيها أن اإلنسان بوبيعته 296,)ص1988الجامعية,

مييوق اجتماعي يعتمد عيي المجتمع لتيبية حاجاته األساسية.والمجتمع يقوم كنسق من 
جتمعه وعن ثقافته العالقات المتبادلة بين األفراد, ومن أجل هذا تا يمكن أن نعزل الفرد عن م

 من يالل التفاعل مع اآليرةن في الجماعة . إتاألنه تا يصبح إنسانا 
 جورج كتورة,ترجمة  (22) عيم اتاجتماع,,محاضرات في ادرنوتيودور فون دراسة :  -2

 ( .يذهب ادرنو في تحديده ليمفهوم بأن 33,ص30بيروت:مركز اإلنماء القومي ,د,ت,)ص
التبادل كطرط أساسي في تكوةنه .فما الذي يجعل من المجتمع  يتحدد من يالل , المجتمع

مجتمعًا,أن من ناحية المفهوم ,أي نظرةًا,أو كتكوةن واقعي,فعيي,إنما هي عالقات التبادل التي 
 توبق عيي كل البطر الذين يوالهم مفهوم المجتمع .

 زاوي دراسة : ر.م.ماكيفر وشارل بيدج والمجتمع,ترجمة د. السيد محمد الع -3
 (815ص547,ص532,ص528,)ص2,ج1971ضة,النهالقاهرة:مكتبة (33) ,وآخرون 

العالقة المتبادلة بين األفراد ليست من نمط واحد ثابت تا يتغير,بل هي تتيذ أطكاتًا إن 
متعددة متنوعة متبدلة ,ووفقًا لذلك فان أدبيات العيوم اتاجتماعية تزير باستيدامات لمصويح 

فة ومتمايزة,ومنها مصويح المجتمع المحيي .فان المجتمع المحيي المجتمع بمفاهيم ميتي
يعرف عيي أنه أكثر تجمعات اإلنسان طموتًا وهو يتميز بإمكانية أن يقضي العضو الفرد في 
هذا المجتمع,حياته كيها في داييه..وأن األساسين اليذين تقوم عييهما كل المجتمعات المحيية 

                                                 

296, ص1988, اتانثروبولوجيا الثقافية , اإلسكندرةة: دار المعرفة الجامعية, ن ( محمد عاوف غيث وآيرو 
1
  
33ص . 30فون ادرنو, محاضرات في عيم اتاجتماع, ترجمة جورج كتورة , مركز اإلنماء القومي , د,ت,ص ( تيودور2 2

  
528,532,547,ص2,ج1971( ر.م.ماكيفر وطارل بيدج والمجتمع, ترجمة د.محمد السيد العزاوي وآيرون,القاهرة:مكتبة النهضة  3 
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أما عن األساس رك بالعاوفة نحو المجتمع المحيي   مطتهما المكان المطترك والطعور ال
األول فان المجتمع المحيي يتميز بوبيعة إقييمية ,تطمل تربة مطتركة باإلضافة إلي ورةقة 
مطتركة في الحياة .ذلك إن القيم المطتركة تظهر مرتبوة بالمكان المطترك. وعن األساس 

جتمع المحيي,فهو ذلك اإلحساس المطترك بما الثاني , أي الطعور المطترك بالعاوفة نحو الم
ويطكل الحاجة العامة ليناس إلي العيش  -من ذكرةات وتقاليد وعادات ومؤسسات -يميكون 

معًا,ويحددها ويصبح المجتمع المحيي الييفية الدائمة في حياتهم ,والي حد ما الصورة 
قرب إلي المفهوم العام لمفردة المستقبيية لفرديتهم .يتضح من ذلك بان مفردة المجتمع المحيي أ

مجتمع المتداولة عيي اوالقيتها . وهي متمايزة عن مفهوم المجتمع المدني لكنه بالتأكيد يطكل 
 األساس الذي يتغذى المجتمع المدني منه وةتحرك في إواره وةتفاعل معه .

المنظمات غير المبادئ األساسية لعمل (14) )معد(, رحمن الجبوري دراسة : -4
.تعددت مفاهيم 1ي ليطؤون الدولية,مكتب العراق,صومية,المعهد الديمقراوي الوونالحك

المجتمع المدني بتعدد مطارب واتجاهات الباحثين,فيقد عرف عيي انه,المجتمع الذي يطارك 
في بنائه المواونين ليس باآلليات واتاستراتيجيات المألوفة,بل عبر إقامة مؤسساتهم ومنظماتهم 

عيي واقعهم ورسم آفاق لمستقبيهم,وعبر تكرةس قيم الديمقراوية والتعددية فتكف  كآليات ليتأثير
  .مصائرهم عن أن تكون في أيدي مؤسسات الدولة وحدها

"المثقفون والمجتمع المدني في تونس"في:الواهر لبيب  ,(25)دراسة محمد كرو -5
دة العربي,بيروت:مركز دراسات الوحوآيرون,الثقافة والمثقف في الوون 

(.جري تعرةف مفهوم المجتمع المدني عيي انه نتاج يصوصي  336م,)ص1992العربية,
مرتبط بآليات اقتصادية,وسياسية متميزة بالحرةة,وهو أساسا فضاء مواونة وحرةات . وةري أن 
رؤية ماركس في المجتمع المدني والدولة تجاوز المنظور الييبرالي: وان ماركس اقتبس المقابية 

ين الدولة والمجتمع المدني وتناولها بارتباط وثيق مع طكل التبادل الذي يتولد عن الهيغيية ب
قوي اإلنتاج في حقبة تارةيية ما , وأعتبرها نتاجًا ماديًا يحدد طكل الدولة ويكون في كل حين 

 عماد البنية الفوقية .
                                                 

1ات غيرالحكومية,المعهد الديمقراوي الووني ليطؤون الدولية,مكتب العراق صرحمن الجبوري )معد(,المبادئ األساسية لعمل المنظم( 11   
( محمد كرو,المثقفون والمجتمع المدني في تونس:الواهر لبيب وآيرون,الثقافة والمثقف في الوون العربي,بيروت:مركز دراسات الوحدة 2

. 336, ص 1992العربية ,    
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1.)دراسة : سعيد بنسعيد العلوي وآخرون  -6
6

ربي ودوره في تحقيق ,المجتمع المدني في الوون الع(
يقول  ( 11,ص76-75,ص37م,)ص1992العربية,الديمقراوية,)ندوة(,بيروت:مركز دراسات الوحدة 

لجأ بعض الباحثين إلي تبني تحديد إجرائي لمفهوم المجتمع المدني يتفادي اإلطكاليات التي يثيرها 
اعية والثقافية التي تعمل في تعدد المفاهيم,فيقد حدد بأنه:المؤسسات السياسية واتاقتصادية واتاجتم

ميادينها الميتيفة في استقالل عن سيوة الدولة لتحقيق أغراض متعددة ,منها أغراض سياسية 
كالمطاركة في صنع القرار,ومثال ذلك األحزاب السياسية,ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح 

والجمعيات الثقافية التي تهدف إلي  أعضائها,ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين
لعمل نطر الوعي الثقافي,وفقًا تاتجاهات أعضاء كل جماعة,ومنها أغراض اجتماعية لإلسهام في ا

هناك من انتقد نظرةة العقد اتاجتماعي, ويعد هيغل ابرز ممثيي هذا اتاجتماعي لتحقيق التنمية .
تعاقدية,واتانسجام الذي تفرضه نظرةة التعاقد اتاتجاه,حيث اعتبر أن المجتمع المدني في صياغته ال

بين الدولة والمجتمع قاصر عن تحقيق األمن,وانه عاجز عن إقامة وتحقيق العقل والحرةة من تيقاء 
ذاته,ويقترح أن تكون الدولة هي اإلوار القوي القادر عيي تحقيق هذه الغاية .ودعا هيغل إلي الدولة 

كفل تحقيق المصيحة الياصة والعامة,فيم تعد الدولة في المنظومة القوية باعتبارها الوسيية التي ت
الهيغيية تركيبًا اصوناعيًا حاصاًل بفعل التعاقد الحر بين المواونين,بل أنها أصبحت الجوهر 

ني واألصل,وأصبح األفراد مجرد إنتاج .ويقول في المدايل المعاصرة ليعالقة بين المجتمع المد
تمع المدني كمقابل لمفهوم آير وفيه يطبع اإلدراك الذي يعد المج: اعيوالدولة وفي المديل الصر 

الدولة,التي تمثل المجتمع السياسي,فالموالبة بالديمقراوية والحديث عن احترام حقوق اإلنسان,قد هو 
وتسعي  ,المدني ووجوب اتاعتراف به أوتاً  أصبحت طيئًا فطيئًا ,تتيذ صورة الحديث عن المجتمع

منذ الوهية األولي )التسيوية( وهكذا تتقرر العالقة، ن تقوم كورف قوي في وجه الدولة ثانيًا إلي أ
ووفقًا ين المجتمع المدني من جهة أيري في صورة صراع أو مجابهة حتمية بين الدولة من جهة وب
وأضحي تقف بالضد من الدولة التسيوية . لذلك فالمجتمع المدني هو كل المكونات واألوراف التي

من باب  ,ن العالم الثالث والوون العربيهوم مادة محورةة في اليواب الفكري والسياسي لبيداالمف
الحاجة ليديمقراوية وحقوق اإلنسان أي من مديل وضع المجتمع المدني في مواجهة الدولة وييق 

 ثنائية تنافر بينهما 

                                                 

مدني في الوون العربي ودوره في تحقيق الديمقراوية,)ندوة(, بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ( سعيد بنسعيد العيوي وآيرون,المجتمع ال1
11.ص76.ص75. ص 37,ص 1992,   
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1)دراسة : د. حسنين توفيق إبراهيم -7
7

جاهات الحديثة في النظم السياسية العربية اتات,(
(.يقول وحدده البعض  160-159م ,)ص2005دراستها,بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية,

  -استنادًا إلي أركانه وعناصره األساسية عيي النحو األتي :
اد المؤسسي ,فالمجتمع المدني يضم مجموعة التنظيمات التي يطكيها األفر -الركن التنظيمي -أ

حيث يزداد انيراط األفراد في  الفعل اإلرادي الحر, -ب .إرادتهمأو ينضمون إليها بمحض 
حديثة,وتقدم بدائل موضوعية لالنتماءات والوتاءات  انجازةهمؤسسات تقوم عيي معايير 

 .األولية,في إوار انتماء إلي الدولة يتيذ من المواونة ركيزة أساسية له
 ارةة والمالية والتنظيمية.استقاللية من المناحي اإلد اتاستقاللية عن الدولة,-ج
, والقبول بالتعدد مجموعة معايير وقيم مثل التسامح إوار قيمي أيالقي يتمثل في -د

, واليجوء ليورق السيمية اتالتزام بقيم التنافس والتعاون  ,يتالف في الفكر والرؤى والمصالحواتا
دارة الصراعات واليالفات   .في حل وا 

د:مكتبة عقد اتاجتماعي,ترجمة: ذوقان قرقوط ,بغدا,في الدراسة : جان جاك روسو -8
–. يقول عن المجتمع المدني في مدرسة العقد اتاجتماعي (28) (56-55م,)ص1983النهضة, 

)نموذج العالقة الكالسيكي( تجد هذه المدرسة أساسها في آراء وأفكار فالسفة العقد 
جتمع الوسيط اإلقواعي إلي تطكل فيسفة التحول من الم متهنتاجاالذين كانت  اتاجتماعي,

هذا التحول لم يكن وليد لحظة مفاجئة بل  المجتمع الحديث الذي تقوده الوبقة البرجوازةة,
حدث نتيجة توور تارةيي من الممكن أن نجد له جذورًا في العصور الوسوي األوربية .لقد 

األوربية .إن نقوة  كانت إسهامات فالسفة العقد اتاجتماعي تعبيرًا عن حركة التنوةر والتحديث
كل أنصار نظرةة العقد  وهي النقوة التي ينويق منها ,لبداية عندهم ,هي حالة الوبيعةا

عيي الرغم من ايتالفهم في تحديد مالمحها ويصائصها. إن حالة الوبيعة تبدو  ,اتاجتماعي
إتا  تسنىليفي نظرةة العقد اتاجتماعي كتجسيد ليمجتمع المثالي الجديد ,والحرةة والمساواة 

لقيود المجتمع اإلقواعي ,وذلك الرفض تجيي في  ,أي النظري  ,فض الفيسفيالتعبير عن الر 
: "إن ما يفقده اإلنسان بالعقد اتاجتماعي ي ذاتها ,والذي بّينه روسو بقولهفكرة العقد اتاجتماع

                                                 

,          2005( حسنين توفيق إبراهيم , النظم السياسية العربية اتاتجاهات الحديثة في دراستها , بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية  ,1
. 160-159ص   
.56, ص  55, ص 1983( جان جاك روسو , في العقد اتاجتماعي,ترجمة:ذوقان قرقوط, بغداد مكتبة النهضة, 2   
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به فهو هو حرةته الوبيعية وحقًا تا محدودًا في كل ما يغرةه وما يستويع بيوغه,أما ما يكس
وةجب أن نميز الحرةة الوبيعية التي ليس لها  ...وميكية كل ما هو في حيازتهالحرةة المدنية 

ويصف  ."تي تكون محدودة اإلرادة العامة من حدود سوي قوي الفرد ,عن الحرةة المدنية ال
ة إذ أن نزوة الطهو  :" وحدها تجعل من اإلنسان سيد نفسه حقيقة,روسو الحرةة المدنية بأنها

واعة القانون الذي نسنه ألنفسنا هي حرةة " .  وحدها هي عبودية وا 
1)دراسة : جون لوك -9

9

في الحكم المدني, ترجمة ماجد فيري ,بيروت :اليجنة الدولية , (
 م , نقاًل عن  د . حسن صعب , مصدر سبق ذكره 1959لترجمة الروائع , اليونسكو,

اتاجتماعي :" حيث يؤلف عدد من ( ووصف جون لوك مدرسة العقد 50-49ص 926) ص
الناس جماعة واحدة وةتييي كل منهم عن سيوة تنفيذ السنة الوبيعية التي تيصه ,وةتنازل 
عنها ليمجتمع ,ينطأ عندنا حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدني" .وبعكسه يري أنه :" إذا 

هم ما يزالون وجدت جماعة من الناس ليس بينهم مثل هذه السيوة الحاسمة ييوذون بها ,ف
عيي "الوور الوبيعي ",مهما كانت وبيعة اجتماعهم أو نوعه ". ووبقًا ألراء مفكري العقد 
اتاجتماعي فان العالقات دايل المجتمع المدني ليست عالقات بين قوي اجتماعية أو وبقات 

رةة التي يجسدها العقد ولكنها عالقات بين أفراد أحرار ومتساوةن كتجسيد لفكرة الح
ك أن كل واحد إذ . ففي نظر روسو فان األفراد األحرار يظهرون كمتساوةن ذلجتماعياتا

, ولما لم يكن ثمة من مطارك تا نحصل منه عيي يهب نفسه ليجميع, تا يهب نفسه ألحد
ن ذلك قوة الحق نفسه الذي نتييى عنه من أنفسنا ,فأننا نكسب ما يعادل كل ما فقدناه وأكثر م

. وان جوهر الميثاق اتاجتماعي يتييص في العبارات التالية :" يسهم ناليمحافظة عيي ما لدي
عيي طكل  ونتيقىكل منا في المجتمع بطيصه وبكل قدرته تحت إدارة اإلدارة العامة العييا , 

 هيئة كل عضو كجزء تا يتجزأ من الكل ".

1)دراسة : د. احمد جمال ظاهر -10
10

كتبة دراسات في الفيسفة السياسية ,اربد:م, (.
( يقول :نحي هيغل منحي ميتيفًا عن دعاة النظرةة 114-113.ص65,ص64م,)ص1988الكندي,

العقدية , ولم يتقبل فكرة إن الدولة قامت عيي أساس التعاقد . وةري هيغل أن العقد الفردي نابع من 
                                                 

م , نقاًل عن.حسن 1959( جون لوك , في الحكم المدني , ترجمة ماجد فيري , بيروت : اليجنة الدولية لترجمة الروائع , اليونسكو , 1
.    50-49, ص 926صعب , مصدر سبق ذكره ص   

. 114, ص 113, ص 65,ص64م , ص1988( احمد جمال ظاهر, دراسات في الفيسفة السياسية , اربد: مكتبة الكندي,   1 
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د تا إرادة الفرد الياصة كأن يعقد رجل عقدًا مع امرأة عيي الزواج بمحض إرادتها , ولكن الفر 
يستويع أن يوقع عقدًا أو يتفق اتفاقًا مع الدولة أن تكون أو تا تكون , قضية الفرد مع الدولة تيتيف 
رادة األفراد ولكنها تتجاوز وجودهم أن تكن  ايتالفًا كييًا عن زواجه, فالدولة تا تقع في مجال حرةة وا 

فراد مواونون في الدولة في تعيوهم جميعًا . فالفرد غير قادر عيي فصل نفسه عن الدولة, واأل
المحل األول منذ وتادتهم . فحياة الفرد معيقة بوجود الدولة سواء رضي ذلك أم أبي. وةبد واضحًا أن 
ن من اليوأ اتاعتقاد بأن أصل الدولة قائم عيي ييار  هيغل تا يري بان الدولة تقوم عيي التعاقد , وا 

ظام قائم عيي األنانية البحتة . في حين يؤمن أعضائها . ويصف هيغل المجتمع المدني عيي أنه ن
إيمانا قاوعًا بأن عالقة الفرد بالدولة طئ ميتيف جدًا من هذه النظرة , فالدولة عنده هي بمثابة 
تمثل ليروح المويق عيي األرض , إنها وفقًا له تا تكتمل إنسانية اإلنسان وحياته األيالقية ووجوده 

وذهب إلي ابعد من ذلك فأكد عيي أن الدولة لها  –قول نعيم عوية الفعيي إتا عن ورةقها . وكما ي
من القوة والعظمة ما يجعيها متعالية عن األفراد , وان واجب األفراد األول واأليير إنما هو اليضوع 

ويقرر ماركس إن ايتالف ة تا يتحقق إتا بقيام الدولة " . التام ليدولة وعنده " حق الفرد في الحرة
تج عن العالقات اإلنتاجية التي تتميز بمن يميك وسائل اإلنتاج ومن تا يميكها .وان الوبقات نا

جميع المجتمعات , كما يري ,باستثناء المجتمع الطيوعي , تنقسم إلي وبقات , والتي تتميز نتيجة 
فوائد لوجود اهتمامات فردية معينة متعيقة بالعالقات العامة لوسائل اإلنتاج بالصراع الوبقي , وان ال

التي تجنيها وبقة معينة إنما تكون عيي حساب يسارة الوبقة اتايري. وةري ماركس إن الذي يحدد 
درجة الصراع بين الوبقات اتاقتصادية إنما هو نوعية " النظام الفوقي " وعييه يجد ماركس أن 

ل القبول من األيالق والدين دايل المجتمع إنما هي أدوات في يدي الوبقة الحاكمة تستعميها لتنا
جميع فئات المجتمع عيي السواء ,أما مؤسسات الدولة فتقوم مقام األدوات التنفيذية لسياسة الدولة 
ومعتقدات الوبقة الحاكمة ,وان الدولة تا تزةد عن كونها حامية لمنافعها بطتى ورق العنف الميتيفة 

  ,وهي عبارة عن حالة اقتصاد دفاعية ليوبقة الحاكمة
)د. سمير أميندراسة :  -11

11

أوربا الطرقية :مثيث األزمة وأوهام الحل "مجية المنار, ," (1
( ولكن عيي صعيد الممارسة فان األفكار الماركسية ,قد 28م ,)ص1990,طباط  62العدد

أيفقت في تحقيق ما كانت قد انتقدت الدولة والمجتمع الرأسمالي عييه ,ذلك إن التجارب في 
ت بالنظرةة الماركسية ,لم تستوع الوصول إلي المجتمع الذي الدول والمجتمعات التي أيذ

                                                 

28م , ص1990, طباط  62(  سمير أمين , أوربا الطرقية : مثيث األزمة وأوهام الحل, مجية المنار , العدد 1   
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تنتهي فيه الفوارق الوبقية والقادر عيي قيادة نفسه وتنظيم مجتمعه دون الحاجة إلي تيك 
المؤسسة السياسية الكبرى)الدولة(,وطهدت تيك التجارب التوبيقية إيفاقات يويرة أدت إلي 

ثة مطكالت تمثل في واقع األمر , مظاهر األزمة التي انهيارها . ويعود ذلك اتانهيار إلي ثال
مطكية الجمع بين  -2مطكية الديمقراوية .  -1واجهت الدول الطرقية وهذه المطكالت هي : 

ومطكية اتانفتاح عيي العالم اليارجي وأطكال هذا اتانفتاح .وةبدو  -3التيويط وآليات السوق.
لمجتمع الذي أنتجه في حقبة تارةيية معينة قوة واضحًا مما تقدم بأن المجتمع المدني ,هو ا

فاعية معينة ,هي البرجوازةة ,والدولة عند ماركس هي األداة الوبقية لسيوة الوبقة السائدة 
ليدولة . هنا يري الباحث  يالمنظور الييبرالاقتصاديًا وأيدلوجيًا , وهذا المفهوم جعيه يتجاوز 

ي عيي ان يوبق بصورة صحيحة دون غيو تان كل ان الييار اتاوحد الرجوع ليدين اتاسالم
  اتانظمة اتايري تمثل فوضي وهي دون مستوي التحدي. 

)دراسة: د.علي الدين هالل -12
12

لعربية قضايا اتاستمرار , نيفين مسعد,النظم السياسية ا(2
( يقول إن 179ص178م , )ص2000: مركز دراسات الوحدة العربية والتغيير, بيروت

وور كثيرًا عند هيغل الذي مّيز بين المجتمع المدني كطبكة من التفاعالت المفهوم قد ت
التيقائية عيي العادات والعرف والتقاليد , والدولة بوصفها مجموعة من المؤسسات السياسية 
والقانونية التي تمارس في إوارها طبكة العالقات السابقة , وحاجة المجتمع المدني ليدولة 

 .لمنحه الهدف والتوحد

*ولكن من المالحظ إن الدولة , في أحيان كثيرة ,تيجأ إلي وضع القيود أمام فعالية المجتمع 
المدني, وتضيق اليناق عييه, إلي درجة يصبح األفراد فيه مجرد رعايا وليس مواونين في 

يمقراوية. وليدولة وسائيها في ذلك, بدءًا من الضوابط التي تضعها لتأسيس منظمات دولة د
المدني, مرورًا بتوجيه أنطوتها وتعيين بعض ممثييها في تيك المنظمات لهذا المجتمع 
بتجميد عميها وأحيانا بحيها وتعقب ناطويها. باإلضافة إلي ذلك, فالمجتمع  وانتهاءً الغرض, 

المدني ومنظماته أمامه دور حيوي ليقوم به وةتمثل بتووةر "الثقافة السياسية " حتى تصبح 
مة .حيث تظهر الدولة, في بعض األحيان , مساحة من الديمقراوية ثقافة مطاركة ومساه

                                                 

 178م ص2000ة قضايا اتاستمرار والتغيير,بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ( عيي الدين هالل ,. نيفين مسعد ,النظم السياسية العربي2
. 179, ص   
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والتسامح واتاعتراف باآلير أكثر مما يفعيه المجتمع المدني , ويمكن أن نيمس ذلك في العديد 
من الدول العربية التي تعوي المرأة حق الترطح لالنتيابات, فان هي ترطحت أسقوها 

د جامدة .وأيضًا تعوي الدولة الحق ليمواونين الحق المجتمع مستجيبًا بذلك ألعراف وتقالي
بالترطح في اتانتيابات, فإذا بالمواون عندما يمارس حقه في اتانتيابات ,في الكثير من 
األحيان, ييتار المرطح عيي أساس عطائرةة أو وائفية أو محيية أو غيرها ,وةبتعد عن مفهوم 

يي وعي القيم الديمقراوية التي تجعيه أكثر قدرة المواونة الحديثة التي تتمثل في قدرة الفرد ع
عيي اتياذ يياراته .يتبين من ذلك, بان تا وجود لدولة من دون مجتمع وتا يتحقق استقرار 
المجتمع المدني من دولة , ألن المجتمع المدني بحاجة إلي مجتمع سياسي من يالله تدار 

. فيري الباحث ان تحصل عيي طرعيتها الدولة, كما أن الدولة بحاجة لمجتمع مدني من يالله
يحيا في بيئة داييية يؤثر فيها وةتأثر بها ,فالواقع اتاجتماعي تا يعرف النظام السياسي 

الفصل القاوع بين النظام السياسي والنظامين اتاقتصادي والثقافي لكن الباحث ييجأ الي الي 
عن متغيراتها والتفاعالت هذا الفصل اتسهيل مهمة البحث وتحديد اوارالظاهرة والكطف 

  القائمة بينها.
)دراسة : د. احمد عبد الرحيم مصطفي -13

13

-1770عصر الوحدة والعبقرةة,," (1
( ويقول وهنا يورح 116ص119م, )ص1968أكتوبر  10",مجية الهالل, العدد 1831

ا عيي األسباب وآراء الحيز الواسع الذي أعواه هيغل ليدولة وهيمنته ةماهيالتساؤل اآلتي ,
السياسي الذي -المجتمع ؟ولإلجابة عن هذا التساؤل, تا يمكن التغاضي عن الواقع اتاجتماعي

في  ألمانياوّلد هذا الفكر الهيغيي .ذلك إن هيغل األلماني األصل, عاش متأثرًا بما طهدته 
القرن التاسع عطر من توورات وأحداث, فيقد طهدت بروسيا هزةمة أمام جيوش نابييون 

لقوات فرنسية إذ استسيمت قالعها الواحدة تيو اتايري -م حيث واجهت اإلذتال1806ية الفرنس
وبدت بروسيا وكأنها قد استبعدت إلي األبد من قائمة الدول الكبرى. وقد أثر ذلك في -قييية العدد

هيغل ذاته, فبعد أن طهد هذه األحداث الجسام , وبعد أن تم ورده من منزله عيي أيدي الجنود 
نسيين, ايذ يتجه إلي مساندة الدولة القائمة)البروسية( بأفكاره وفيسفته. عالوة عيي ذلك لقد الفر 

طهدت بروسيا جهود رجال في مراكز السيوة رأوا ضرورة القيام بإصالحات جذرةة تم إيراجها إلي 

                                                 

   119, ص 116, ص 1968أكتوبر  10م, مجية الهالل 1831-م1770( احمد عبد الرحيم مصوفي , عصر الوحدة والعبقرةة ,  1   
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لطعب, حيز التنفيذ , وكانت تطتمل جوانب الحياة كافة, واستهدفت ييق عالقة عضوية بين الدولة وا
عن التبعية الفرنسية . ومما تا طك فيه, أن هذه التوورات كان  ألمانياوكان هدفهم اتاسمي استقالل 

لها األثر الواضح عيي هيغل الذي مسه هذا المد, ومن ثم كانت الدولة بالنسبة إليه هي " المويق 
بد من القول ,إن فكرة وتا "و " ظل هللا عيي األرض "فهي أداة الوحدة األلمانية وورد الغاصبين .
سياسي معين في محاولة -هيغل في هيمنة الدولة عيي المجتمع المدني كانت في سياق تارةيي

بمواجهة أعدائها. أما اآلن فيم يعد مقبوتًا بتبني فكرة الهيمنة تيك, ذلك أن  ألمانيالبناء دولة قوية في 
من استبداد الدولة التسيوية, وبالتالي عيي األغيب تعاني  –وياصة في العالم الثالث  –المجتمعات 

هي أقرب إلي تبني فكرة أن يكون المجتمع المدني مقاربة لتحقيق الديمقراوية ومواجهة استبداد 
 الدولة التسيوية .

)برنامج تنمية المجتمع المدني العراقي -14
14

, ورطة عمل تدرةب مؤسسات المجتمع المدني حول (1
ستراتيجيةالفساد اإلداري  (.لم يكن الفهم 43م , )ص10/5/2005-م9/5/2005كافحته, م وا 

الماركسي التقييدي لمقولة المجتمع المدني هو الوحيد في هذا المجال, إذ كان هناك فهمًا آير تمثل 
في أفكار انوونيو غرامطي, في تقديم رؤية لوبيعة العالقة بين المجتمع المدني والدولة. إن هذا 

ي أن المجتمع المدني يتألف من منظمات القواع الياص التي وان لم الماركسي اإليوالي أطار إل
تكن رأسمالية بمعني الكيمة ,فإنها تييق المناخ اإليديولوجي واأليالقي لدعم النظام الرأسمالي. 

في   إتاوةذهب إلي القول أن الدولة لم تترك لوحدها تدافع عن الرأسمالية بأدواتها الياصة 
م .وكان غرامطي 1917ية المتييفة من قبل اقتصاد روسيا ما قبل عام الرأسمال تاتاقتصاديا

الهجوم المباطر عيي الدولة  إستراتيجيةيستهدف بهجومه أولئك الماركسيين الذين يعتقدون إن 
ستنجح في أوربا الغربية عيي غرار ما حدث في روسيا .وقال انه عيي العكس من ذلك,يكمن الجزء 

الماركسي في مواجهة الهيمنة األيدلوجية المناصرة ليرأسمالية والناتجة  األطد صعوبة في البرنامج
 . تاتاقتصادياعن فعل المجتمعات المدنية في هذه 

)دراسة: د. حسان محمد شفيق العاني -15
15

,المالمح العامة لعيم اتاجتماع السياسي (1
نين , ذلك أن ( وقد انتقد غرامطي لي 118 -117م , )ص1986,بغداد:موبعة جامعة بغداد,

األيير ذهب في القول, إن الدولة ما هي اتّا جهاز قمع سياسي فيجب قيب هذا الجهاز حتى 
                                                 

ستراتيجية مكافحته,( برنامج تنمية المجتمع المدني العراقي , وورطة عمل تدرةب مؤسسات ا1 -9لمجتمع المدني حول الفساد اإلداري وا 
. 43م , ص10/5/2005  
. 118-117م , ص1986( حسان محمد طفيق العاني , المالمح العامة لعيم اتاجتماع السياسي , بغداد : موبعة جامعة بغداد , 1  
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تنتج الثورة .أما غرامطي فحسب اعتقاده ,فان قيب النظام السياسي تا يعني تحقيق الثورة 
ؤثر عيي الحقيقية ,بل بقيب مفاهيم المجتمع المدني تتحقق الثورة, فالثورة الحقيقية هي التي ت

البناء المدني قبل البناء السياسي. وبّين غرامطي كيف أن البرجوازةة الفرنسية قد هيمنت 
م , بحيث 1789بأفكارها عيي المجتمع المدني, قبل نجاحها في قيب النظام السياسي عام 

أصبح من الصعوبة بمكان حاليًا زعزعة هيمنة هذه الوبقة عيي المجتمع الفرنسي, وهي سائدة 
وةتضح من ذلك إن غرامطي اديل تعدياًل  انتها وقوة ثقافتها السائدة في المجتمع المدني .لمت

مهمًا عيي مفهوم المجتمع المدني, إذ وضعه في  إوار البناء الفوقي, وربط بين المجتمع 
المدني ووظيفة الهيمنة التي تمارسها الوبقة المسيورة في المجتمع من جهة, ووظيفة السيورة 

. يتفق الباحث مع هذه الدراسة عيي ان البناء المدني يوة في الدولة من جهة أيري عيي الس
  مع انهما يتأثران ببعضهما. اهم بكثير قبل البناء السياسي

"حول إطكاليات مفهوم المجتمع المدني ",في                           دراسة : جميل هالل,  -16
Org/http;//www.boel-meo;ar/web1219-htm (

16

. يقول عن المجتمع المدني : (2
بينما ينسبه البعض من الباحثين, إلي انهيار المعسكر اتاطتراكي الذي منح المفهوم بعدًا 
تنمويًا يالل منظمات األمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي باتت تنظر 

في التنمية البطرةة المستدامة  ليمجتمع المدني باعتباره المجال الذي يتيح إطراك المواونين
وعن وبيعة العالقة المعاصرة بين  ,بعد أن فطيت التنمية في التحقق في دول العالم الثالث .

المجتمع المدني والدولة, فأنه يمكن رصد مدييين ليتعامل مع تيك العالقة, األول المديل 
العالقة التكاميية بين ومن الواضح, التأكيد عيي  الصراعي, والثاني المديل التكاميي .

الورفين, والتي تا ينصب تركيزها عيي المجتمع المدني كضمانة ليديمقراوية فحسب و بل 
أيضا عيي بنية الدولة ونظامها السياسي  وما تكفيه ليمواون من حرةات مدنية ومساواة أمام 

ة تجسير العالقة القانون. أي أن التأكيد يجري هنا عيي توازن الدولة والمجتمع المدني ومحاول
بينهما أو إلغاء التناقض بين اتاثنين. إن الدولة يمكنها, ألجل تحقيق هذه الغاية, أن تقوم 
بإعادة تنظيم الدولة عيي أساس فصل السيوات الثالث)التطرةعية والتنفيذية والقضائية( 

                                                 

        Org /http://WWW.boel-meb 1219 htm          ( جميل هالل , حول إطكاليات مفهوم المجتمع المدني , في                2
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رسيخ وتطرةع حرةة الرأي والتنظيم والتظاهر عيي أساس دستور يضمن الحرةات المدنية وت
وبدوره المجتمع يمكن له أن يؤدي دورًا حيويًا في  مفهوم المواونة بما هي حقوق وواجبات .

تحقيق التكامل مع الدولة , فمن منظور وظائفي طّيص بعض الباحثين وظائف المجتمع 
المدني في هذا المجال, حماية المواون من تعسف وتجاوزات السيوة, وكذلك حمايته إزاء ما 

ت السوق الرأسمالي من استثناء وتا مساواة وتهميش.وكذلك من وظائف المجتمع تفرزه آليا
وتجاوزات بعض المنظمات المدنية)كالمنظمات التقييدية  فالمدني حماية المواون من تعس

العطائرةة ,والوائفية والمحيية( ذلك إن تيك المنظمات توفر الحماية أيضا من سيوة الدولة 
الحماية تأتي في العادة عيي حساب فقدان الفرد تاستقالليته كفرد بطكل أو بآير, ولكن هذه 

. وهنا يري الباحث له طيصيته اتاعتبارةة والقانونية المستقية وتتعاكس مع مفهوم المواونة
تابد من وجود تحييل ميموس لواقع ميموس في كل مجتمع فوبيعة التحديات التي تواجه 

 . المجتمعات ميتيفة
)الغفار شكردراسة : عبد  -17

17

واره التنظيمي , تا نطأة وتوور المجتمع ا(1 لمدني:مكوناته وا 
. في المديل الصراعي ومن وجهة نظر معاكسة Org/pivot;http;//www.mowatenفي 

فيها توجس ورةبة واسعة من مفهوم المجتمع المدني,استنتج البعض بأن قيام مئات الجمعيات 
ي تنطط حول أهداف مفتته وقضايا جزئية دون ارتباط والمنظمات غير الحكومية الجديدة الت

باألسباب المطتركة لهذه المطاكل الجزئية, والتي تعود باألساس إلي العولمة الرأسمالية 
وسياساتها, فان هذا يهدد مؤسسات المجتمع المدني بالتحول عن دورها األساسي كجزء من 

تاجتماعية واتاقتصادية والثقافية المجتمع الديمقراوي إلي ميوف وميفف لحدة المطاكل ا
الناجمة عن سياسات العولمة وتأثيراتها عيي مجتمعاتنا .وةترتب وبقًا لوجهة النظر هذه, إن 
مفهوم المجتمع المدني يوظف ليكون بدياًل عن الدولة "الوونية"التي تنسحب من أدوارها 

الح الوبقات الفقيرة والكادحة, في دعم الفئات الفقيرة وتوزةع الديل لص اومسؤولياتهالتقييدية 
ويستيدم كميوف لحدة المطاكل الناجمة عن توبيق سياسات التكيف الهيكيي مثل الفقر 

تقوم المنظمات مقام الدولة أو أن تكون  أنث انه تايمكن والتهميش , وةري الباح والبوالة
  . بديية عنها ولكن المنظمات يمكن تسد بعض الفجوات التي عجزت عنها الدولة

                                                 

واره التنظيمي            1  . Org /pivot:http ://WWW.mowaten( عبد الغفار طكر , نطأة وتوور المجتمع المدني : مكوناته وا 
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 ماهية مفاهيم منظمات المجتمع المدني في التنمية
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 وأهميتها ووظائفها.أهدافها –ل :تعرةف منظمات المجتمع المدنيالمبحث األو 

 : تصنيفات منظمات المجتمع المدني . المبحث الثاني
اتاجتماعية وتسوية دور منظمات المجتمع المدني في اليدمات المبحث الثالث :

 جةتالمن األسرالنزاعات وتيفيف حدة الفقر والمساهمة في دعم برامج 
 

            
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 المبحث األول
 -: أهدافها وأهميتها ووظائفها تعريف منظمات المجتمع المدني

 تعد منظمات المجتمع المدني من أهم صور المنظمات اتاجتماعية المعاصرة التي انبثق عنها
الفكر اإلنساني المتقدم تعبيرًا عن القيم اإلنسانية النبيية كالتكافل والتساند والمطاركة اتايجابية 

إلنسان والوصول به إلي ليتيفيف من المعاناة في مواجهة المطكالت ورفع مستوي معيطة ا
1). حياة أفضل

18

من الميتصين  التي يقوم بها ساهم عدد واألدوارهذا القواع  وألهمية (

                                                 
                                         م .26/6/2006المنظمات غير الحكومية –( ديندار شيخاني ثقافة المجتمع المدني 1
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بتعرةف مفهوم منظمات المجتمع المدني وتوورها والعمل  اإلنسانيالمهتمين في مجال الطأن و 
النظرةات في وضع تعرةف  وأصحابالتي تقوم بها, وايتيف المفكرون  األدوارعيي رصد 

محدد ليمجتمع المدني وتبعًا لذلك ايتيفوا في المراد بمؤسساته كما ايتيفوا كذلك في تحديد 
في هذا البحث ابرز اآلراء الواردة  أوردسوف  اإليضاحاته ودوره ولمزةد من مفهومه ووبيعت

 لتطييص المجتمع المدني ومؤسساته.
نما هي قديمة تعود إلي آراء المفكرةن اإلغرةقي ين مثل إن فكرة المجتمع المدني ليست حديثة وا 

ر النهضة . وقد ظهرت هذه الفكرة بطكل أكثر وضوحًا في عص)أرسوو وأفالوون وغيرهم(
هوةز, توماس , كلو  جون )عيي يد العديد من المفكرةن أمثالاألوربية في القرن اليامس عطر 

2), وغيرهم(ش, غرا مروسو, هيجلجان جاك 
19

, فكانت وتادة مفهوم المجتمع المدني في ظل (
م ر الدولة الحديثة والنظاالتحول الجذري الذي اجتاح أوروبا واتانتقال من عصر الظالم إلي عص

عيي المفهوم العيماني ليمجتمع ا . وقد قامت نظرةة المجتمع المدني األوروبي في منبعهالجديد
, لم يكن بالصيغة المتوورة م المجتمع المدني في بداية ظهورهمع ضرورة اإلطارة هنا إلي إن مفهو 

(  ) مجتمع سياسي , حيث أن مجرد تنظيم أفراد المجتمع في هيئةوفة في الوقت الحاضرالمعر 
كان يعرف حينها بأنه مجتمع . وانتقيت فكرة المجتمع المدني من النواق النظري إلي الواقع 
العميي إبان الثورة الفرنسية وذلك من يالل رفع الطعارات التي كانت تنادي بالحرةة واأليوة 

الذي  الثورة الفرنسية إنجيل( ليفييسوف جان جاك روسو اة ويعتبر كتاب )العقد اتاجتماعيوالمساو 
أكد عيي فكرة المجتمع المدني كضرورة حتمية لبناء المجتمع العيماني والديمقراوي  المتوور 

دستوري الثورتين الفرنسية  واألمرةكية عيي) نظرةة تمدت العديد من الدساتير ويصوصًا ,كما اع
 (.1778-1712العقد اتاجتماعي 

 حوظ من يالل اتاتحاداتبطكل مي قظهرت منظمات المجتمع المدني إلي حيز التوبي
م 1945ور منظمة األمم المتحدة عام وكان لظه .نسوية يالل الحربين العالميتينوالتجمعات ال

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية آثار ايجابية عديدة عيي المجتمعات العالمية وكانت إطارة 
ع المدني والتي من يير ومستقبل زاهر تان من أهم أهدافها هو تفعيل دور منظمات المجتم

طأنها أن تعمل عيي تحقيق األهداف التي تسعي لها األمم المتحدة في ميثاقها وتبعها بعد ذلك 
                                                 

132م , ص2009,الوبعة اتاولي 7بعض اتاطكاتات ,سيسية ندوات التنوةر المعرفي-( بهاء الدين مكاوي, ورقة المجتمع المدني السوداني2  
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الذي جعل من المجتمع المدني الوسيية م 1948العالمي لحقوق اإلنسان عام اإلعالن 
يد عيي التأكيالل  من اعيةوالحرةات الفردية والجمالحقوق األساسية التي من ياللها تنتعش 

والتجمعات المدنية )غير المنظمات القانونية التي تؤكد عيي حرةة تكوةن مواده ذلك في 
ويالل الربع األيير من القرن العطرةن ظهرت منظمات المجتمع المدني بطكل  (.الحكومية

واضح إلي الوجود واستواعت أن تيعب أدوارا مهمة في العديد من الدول الغربية , أما في دول 
دايات التحول في أوروبا فان منظمات المجتمع المدني عادت ليظهور ثانية ليرافق ب الطرق 

م,عندما ورحت نقابة التضامن بقيادة )ليخ 1982هذه المرة من بولونيا الطرقية , فانويقت 
يمكن تعرةف منظمات المجتمع  فالسيا ( نفسها باعتبارها احد منظمات المجتمع المدني. 

ات البطرةة التي تضم المتووعين من يالل الهياكل التنظيمية واليوط المدني بأنها التجمع
والبرامج التي تقدم سالسل من اليدمات التووعية والييرةة ليمحتاجين والمنتفعين دون مقابل في 

1)  ضوء مجموعة التطرةعات
20

ويطهد العالم اآلن نموًا متزايدًا في ظهور منظمات المجتمع  ( 
 تلنوع وأصبح يويق عيي العديد من التجمعات) كاألحزاب واتاتحاداالمدني من حيث الكم وا

والجمعيات ومراكز األبحاث واألندية الرةاضية والجامعات والجماعات المجتمعية والمنظمات 
والنقابات  ومنظمات  الطعوب األصيية و المنظمات الييرةة و المنظمات الدينية  ةغيرا لحكومي

ومنظمات األعمال, ومنهم من اديل بعض المنظمات الدولية  و الروابط والمؤسسات المهنية
 .التي نطأت في الغرب

 -تعريف المنظمات غير الحكومية:

لقد سبقت العديد من التعرةفات لتوضيح مفهوم المنظمات غير الحكومية ومن يالل اإلوالع 
 , ومن هذه التعرةفات:ي تتراوح ما بين الهيكل والوظيفةعيي التعرةفات والت

ي مجموعات ووعية تا تستهدف تعرةف منظمة األمم المتحدة:المنظمات الغير حكومية ه-1
, ينظمها مواونون عيي أساس محيي أو قوري أو دولي.وةتمحور عميها حول مهام معينة الربح

والوظائف تؤدى وائفة متنوعة من اليدمات يقودها أطياص ذو اهتمامات مطتركة وهي 
يي طواغل المواونين وترصيد السياسات وتطجيع المطاركة اإلنسانية وتويع الحكومات ع

 السياسية عيي المستوى المجتمعي . 

                                                 

     م .              2010طارع زكرةا غنيم :مصر  84( فرةد راغب النجار:إدارة منظمات المجتمع المدني ,الدار الجامعية 1
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المنظمات غير الحكومية هي منظمات ياصة تقوم بأنطوة  تعريف البنك الدولي :-2
1)ية البيئة وتحقيق تنمية المجتمعلدفع المعاناة والدفاع عن مصالح الفقراء وحما

21

)           
عبارة عن مجموعات أو مؤسسات تعمل بطكل مستقل  ير الحكومية :المنظمات غ-3

عن الحكومة سواء أكان بطكل كامل أو طبه كامل , وتتسم أعمالها باإلنسانية والتعاونية 
 أكثر من تميزها بسيادة القيم التجارةة .

المنظمات غير الحكومية هي منظمات ياصة تووعية تم تأسيسها ليمساهمة في تنمية  -4
بعيدًا عن اتاعتبارات  ييري هادفة ليربح وعميها تمع وهذه المنظمات في األغيب غير جالم

السياسية ولكونها ذات توجه تنموي , فان أعمالها تقوم عيي أهداف محددة تمثل احتياجات 
  .مؤسسيها

تعرف منظمات المجتمع المدني بأنها تيك المنظمات التي تعمل في المجال الجمعي  -5
والقواع الياص والتي تهدف إلي تعظيم رأس المال اتاجتماعي, بجانب الدفاع بين الدولة 

عن مصالح أعضائها والمصالح القومية وتقوم بعمل ووعي دون مقابل, كما أنها تيتيف 
 . 22عن األحزاب في أنها تا تسعي إلي السيوة

ًا أو مفهوم المنظمات غير الحكومية يطمل مجموعات ميتيفة ومؤسسات مستقية جزئي -6
 كييًا عن الحكومة وتتسم مبدئيًا باإلنسانية والتعاونية بعيدًا عن األهداف التجارةة .

غير معينة  أوالمنظمات غير الحكومية : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة  -7
 وتتألف من أطياص وبيعية أو اعتبارةة لتحقيق غرض غير الحصول عيي ربح مادي.

روحة في الفقه اإلداري المعاصر هو أنها مؤسسات مستقية عن ومن التعرةفات المو -8
           الحكومة وتتميز باألهداف اإلنسانية والتعاونية والتنموية أو هي منظمات أهيية تمارس 
نطاوا ييرةا أو تووعيا يستهدف المساهمة في التنمية ورفع المعاناة عن أفراد المجتمع وتا 

 اإلنسانيمنظمات المجتمع المدني في قانون تنظيم العمل  عرفتوقد  (1) 23يستهدف الربح

                                                 
(
1

                                                                                                             م1995( تقرير البنك الدولي عن سنة 

. 38( عبد الرحيم احمد بالل , القضية اتاجتماعية والمجتمع المدني في السودان , دار عزة لينطر والتوزةع, ص2  
1

م.2004أيلول سبتمبر 4بنك الدولي يصنف المنظمات غير الحكومية ,(.ال
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ليس  اإلنسانيالمنظمات التي تباطر العمل التووعي  بأنهام بالسودان 2006التووعي لسنة 
)التي يتم تسجييها وفق هذا القانون  الربح إلغراض

24

2) . 
صية التعرةف القانوني ليمنظمات غير الحكومية : مجموعة من األطياص ,ذات طي -9

معنوية غير حكومية , ووعية , مستقية , تا تسعي إلي الربح , تا تسعي إلي السيوة , إنما 
عيي الرغم من أن العرب قد سبقوا غيرهم في العيوم ومنها أيضا  تسعي ليدمة المجتمع المدني.

العيوم  اتاجتماعية مما انعكس في كتابات ابن ييدون مثل كتاب )المقدمة( إتا أن  المجتمع 
المدني كمصويح ومع مرور السنين قد اندثر كما اندثرت الكثير من المعاني لهذا التعبير, هذا 
المصويح اى المجتمع المدني مصويح أوربي قديم  تمت صياغته يالل النصف الثاني ليقرن 
الثامن عطر إلبراز تحول أوربا الغربية من اتاستبداد إلي الديمقراوية البرجوازةة وقد ايتفي هذا 
المفهوم  مع مويع النصف الثاني ليقرن التاسع عطر ولم يظهر من جديد إتا بعد  الحرب 
العالمية األولي , والجدير بالذكر انه عيي الصعيد العربي احتدم الجدل بين المفكرةن حول هذا 
المصويح عيي ايتالف اتجاهاتهم الفكرةة والسياسية وعيي هذا األساس نورح اإلطكال األتي 

 لمجتمع المدني ؟وما هي العوامل التي ساعدت عيي تووره ؟هو ا ما
وتعرف أيضا منظمات المجتمع المدني بأنها مؤسسات سيمية ينطاها مواونون هدفها  -10 

مساعدة كل من الدولة والمواون وتعتبر قواع ثالث معاون بجانب القواع الياص والقواع 
 لبل هي يدمة ليمجتمع وتا تتديالعام وليس من أهدافها الحصول عيي سيوة أو منصب 

الدولة في مهامها وورق عميها أي تابد أن تكون الجمعية مستقية و ليدولة التديل فقط في 
والمراقبة أما باقي الوظائف فيجب أن تا  التوجيهوظيفتين من وظائف إدارة هذه المؤسسات وهي 

% من العاميين في 70ون تتديل فيها الدولة وهي التيويط والتنظيم والتنفيذ وتابد أن يك
% معينين وةجب أن تا تتديل المحسوبيات في ايتيار أعضاء مجيس 30الجمعية متووعين و
 25 (1)اإلدارة بل بالتصوةت 

في دول العالم الثالث تعدد تعرةف مصويح منظمات المجتمع المدني الثالث كثيرًا ولكن كانت  
لعمالية واتحادات الوالب .... فمثل هذه اكبر األيواء هو زعم البعض أنها تطمل النقابات ا

                                                 

بتصرف 3-1م , ص2006( قانون تنظيم العمل الووعي اتانساني لسنة 2  
1

 209( إستراتجية منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية 
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التنظيمات في دول العالم الثالث عادة ما تكون قياداتها وكوادرها العامة مرتبوة ارتباوًا وثيقًا 
بالحكومات ولديها أجندة ومصالح ووموحات ياصة بها تا يطترط أن تكون متوافقة مع قناعات 

ها والورةف أن البعض قد أضاف وموالب ومصالح عامة الطعب من غير المنتمين إلي
 األحزاب السياسية إلي منظومة المجتمع المدني في العالم الثالث . 

 26تعرةف المنظمات التووعية والييرةة  -11

ويمكن تعرةف تيك المنظمات عيي أنها التجمعات  (1)
سالسل  . واليوط والبرامج التي تقدمووعين من يالل الهياكل التنظيميةالبطرةة التي تضم المت

والمثقفين دون مقابل في ضوء مجموعة التطرةعات ات التووعية والييرةة ليمحتاجين من اليدم
عدد من  ومزاولة المهن التووعية والييرةة. إذن يجب توفرالمنظمة ليتسجيل والتراييص 

أ. وجود منظمة ييرةة مسجية لدى -الطروط الواجبة لمزاولة التووع واألعمال الييرةة :
وزارة الصحة ووزارة  –) وزارة من الوزارات مثل وزارة األوقاف أو الضمان اتاجتماعي الحكومة 

 فرد وعيي األقل . 30ب.وجود عدد من المؤسسين تا يقل عادة عن  27التربية والتعييم...وغيرها(
مع د. تطكيل مجيس إدارة الجمعية  ج.إتاحة الفرصة لألعضاء الراغبين لالنضمام ليجمعية

ومجاتات العمل والميزانية التقديرةة لعدد من السنوات القادمة ووجود  ئف واألنطوةتحديد الوظا
 .محاسب قانوني ليجمعية

يناسب نطاوات  –هـ. تحديد مقر ليجمعية يتم الموافقة عييه و إقراره من الوزارة الميتصة    
القوانين و. تحديد مصادر تموةل الجمعية ومجاتات استثمار األموال وتحديد  -الجمعية.

 المنظمة إلعمال الجمعية إلغراض المراجعة الداييية والمراجعة والرقابة  اليارجية.
الصندوق  الرئيس والنائب وأميناعد اتاجتماعات واتياذ القرارات وأسس ايتيار ز. تحديد قو    

).ومندوب وزارة الضمان اتاجتماعي وتقديم التقارةر الدورةة وأسماء اليجان والحضور 
28

1) 

               :     عريف العمل االجتماعيت
يمكن تعرةف العمل اتاجتماعي التووعي بأنه مساهمة األفراد والهيئات غير الرسمية      

في أعمال الرعاية والتنمية اتاجتماعية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتموةل أو بغير ذلك 
                                                 

2 )1974   R.L. Kates, skills of an Effective Administration Mariard Bus. Review. Sepl – October 
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تعاون األفراد مع بعضهم من األطكال . ومن يصائص العمل اتاجتماعي أن يقوم عيي 
بعضًا في سبيل تيبية احتياجات مجتمعهم , وهذا يقود إلي نقوة جوهرةة مفادها إن العمل 

حياة(. والتووع هو  اتاجتماعي يأتي بناء عيي فهم تاحتياجات المجتمع )جمعية تفيتواز
تمع دون الجهد الذي تقوم به الهيئات غير الرسمية أو الفرد بايتياره لتقديم يدمة ليمج

مقابل هذا الجهد . ورغم من مجانية العمل  أو غيره توقع الحصول عيي أجر مادي
اتاجتماعي والتووعي ,إتا انه غالبا يحتوي عيي نظام امتيازات وحوافز يتمتع بها العاميون 
في هذا القواع وبطكل عام يمكن أن نصف المتووع بأنه إنسان يؤمن بقضية معينة , 

روف مجتمعه , له القدرة عيي اتاندماج والتفاعل مع أفراد مجتمعه , واقعي ومتعايش مع ظ
ومستعد لتقديم العون والمساعدة لرعاية ويدمة وتنمية مجتمعه . ويعد العمل التووعي 
تجسيدا عمييا لفكرة التكافل اتاجتماعي بوصفه يمثل مجموعة من األعمال الييرةة التي 

ذي يدفعهم لتقديم تام الناس وحاجاتهم األمر اليقوم بها بعض األطياص الذين يتحسسون آ
وأوقاتهم وأموالهم ليدمة هؤتاء الناس بهدف تحقيق اليير والمنفعة لهم ) التبرع بجهودهم 

(. وبطكل عام يهدف العمل اتاجتماعي التووعي إلي تيفيف المعاناة  2002 يالقوا م
رومين أو نساء مظيومات عن الناس سواء كانوا فقراء أو كبار في السن أو أوفاتا مح

وذوي احتياجات ياصة ومطردين نتيجة الكوارث الوبيعية وضحايا الحرب واإلجرام ... 
  (129.)الخ

رغم لسياسة كأداة ليوصول إلي السيوة منظمات المجتمع المدني يفترض فيها عدم اتاهتمام با
وفي هذه –نسان أن بعضها يعمل من أجل الديمقراوية )وهي كيمة سياسية(وحقوق وحرةة اإل

الحالة هناك ييط رفيع يفصل بين هذه المنظمات واألحزاب ) والتي تا تعتبرها اتفاقية كوتونو 
.كما نري تاحقًا جزءًا من منظمات المجتمع المدني ( .رغم كل ذلك فان بعض المنظمات قد 
 تضع نفسها تحت إمرة وتصرف بعض األحزاب السياسية بانحيازها لبعض األوروحات وهذا
قد ينوبق عيي بعض اتاتحادات والنقابات , وقد تغير بعض منظمات المجتمع المدني 
توجهها وتمارس السياسة المباطرة بتكوةن حزب سياسي لضمان تنفيذ رؤاها كما حدث في 

                                                 

11 2008-العدد الثاني-24المجيد  –(احمد إبراهيم مالوي .مجية جامعة دمطق ليعيوم اتاقتصادية والقانونية 1  
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كان وزةر  –منظمة حماية البيئة في بعض الدول األوربية ) مثل منظمة اليضر في ألمانيا 
 30اليارجية منهم (

(2
21

) 
 : مفهوم المجتمع المدني

قد تنوعت مدارسه في توصيف مهماته بدءًا من روسو وصوتا إلي المدرسة المادية  فتجدر  
اإلطارة إلي أن المجتمع المدني يمثل ساحة الصراع الحقيقية التي تنجذب إليها وتتفاعل فيها 

وابط البدائية ، قوى التغيير من اجل التحكم . واألطراف عيي أجهزة الدولة عبر تجاوز الر 
العائيية , العطائرةة ، القبيية ، األهيية، الدينية ، الوائفية ، باتجاه أقامة عالقات جديدة بين 
األفراد والجماعات عيي أساس المصالح المطتركة واأليديولوجيات الجامعة بحيث تفرز 

ستراتيجية وونيه تهدف إلي تحقيق المزةد من الديمقراوية و  المزةد من يوابًا وونيًا وا 
اكتسب اليوم وابعًا  –أي المجتمع المدني  –هذا المفهوم  الضمانات لحقوق اإلنسان .

عالميًا في ظل سياسة التكيف الهيكيي التي أدت إلي تراجع دور دولة الرعاية وتطجيع 
أو  اليصيصة والي تعزةز دور المنظمات غير الحكومية )كما تسمي في الغرب (

ة (.أو القواع الثالث ) كما تسمي وعية )كما تسمي في البيدان العربالمنظمات األهيية التو
 في نادي روما( في محاولة تميزه عن  القواع الحكومي والقواع الياص.

عيي  أما, أطكالهالعمل الييري بجميع  إليالدعوة  إليالسماوية سباقة  األديانبالوبع كانت 
 إليه أطارمرة في الفكر اليوناني حيث  أولالمستوي الوضعي نطأ مفهوم المجتمع المدني 

باعتباره مجموعة سياسية تيضع ليقوانين , أي انه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع  أرسوو
والمجتمع ,  المدني. توور هذا المفهوم في القرن الثامن عطر حيث بدأ التمييز بين الدولة

ضد مياور اتاستبداد السياسي .  ليدفاع األحقيةوبدأت حركة الجمعيات بالتبيور كنسق يميك 
وفي نهاية القرن ذاته تأكد في الفكر السياسي الغربي ضرورة تقييص هيمنة الدولة لصالح 

القييل .  إتاالذاتية بنفسه وان تا يترك ليحكومة  أمورهيدير  أنالمجتمع المدني الذي يجب 
ني حيث عّد كارل وفي القرن التاسع عطر حدث التحول الثاني في مفهوم المجتمع المد

المجتمع المدني هو ساحة الصراع الوبقي . وفي القرن العطرةن ورح المفكر  أنماركس 

                                                 
 7ص  –ورشة الفعاليات غير الحكومية  –احمد بالل  م(   عبدا لرحي2
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 أنمفهوم جديد فكرته المركزةة هي  إواراتايوالي جرامطي مسألة المجتمع المدني في 
المجتمع المدني ليس ساحة ليتنافس اتاقتصادي بل ساحة ليتنافس اتايدولوجي منويقًا من 

في  فأرسوو(. 2005ز بين السيورة السياسية والهيمنة اتايدولوجية )سقف الحيط , التميي
المجتمع المدني في التراث الفكري  إنالجماعة السياسية , في حين  إليكتاباته كان يطير 

ييضعون لنفس القوانين ولنفس الحكومة . وتوور  أفرادايضم  بأنه إليهليقرون الوسوي ينظر 
السياسي .  واإلجماعن الثامن عطر والتاسع عطر وارتبط بالديمقراوية المفهوم في القرني

1)مجموعة من المؤسسات السياسية واتاقتصادية والثقافية واتاجتماعية  إلييطير  وأصبح
31

) 
التي تعمل في ميادينها الميتيفة بدرجة من اتاستقالل النسبي عن المجتمع السياسي , وذلك 

ثقافية تقوم  أغراض أوالنقابة ,  ألعضاءعن مصالح اقتصادية  نقابية كالدفاع أغراضلتحقيق 
 أغراضذات  وأيري بها الجمعيات الثقافية بهدف نطر الوعي الثقافي وتحرةك المياه الراكدة . 

 : المجتمع المدني فقال‘‘جون لوك‘‘وقد عرف  . اجتماعية كالمساهمة في العمل اتاجتماعي
دة وةتييى كل منهم عن سيوة تنفيذ السنة الوبيعية عندما يؤلف عدد من الناس جماعة واح

جان  أما   (232).التي تيصه وةتنازل عنها ليمجتمع ينطأ حينئذ مجتمع سياسي أو مجتمع مدني 
الحالة الوبيعية والحالة المدنية المجتمع المدني يقع في مرحية وسط بين  أنجاك روسو فيري 

. وتعود نظرةة العقد اتاجتماعي إلي جتماعيالعقد اتا أساسالمرتبوة بقيام الدولة عيي 
(وأتباعه فهو يرى بأن البطرةة توورت من الحالة 1778-1712الفييسوف جان جاك روسو)

نجد في المقابل هوبز برغم اتالتقاء في فكرة   الوبيعية )حالة اإلنسان المتوحش المعزول...(
رةة واإلرادة العامة إذ يالحظ أن العقد اتاجتماعي فقد توقف عند التناقض بين األنانية البط

السيوة عند روسو محددة وغير مقدسة بينما عند هوبز مويقة ومسيورة عيي كل الطؤون بما 
في ذلك الدين في نفس الوقت يرى جان جاك روسو أن العقد اتاجتماعي طرط مالزم لكل 

يية نوعية سيوة طرعية ، وبالتالي طرط ضروري لكل نظام سياسي وبيعي يطكل مرحية تارة
في عميية اتانتقال من الحالة الوبيعية إلي حالة المجتمع المدني )وهنا يربط روسو رباوا 

                                                 

.2001يناير  5,  347مقرطة واالنتقال الديمقراطي , جريدة المستقل , العدد ( عبد اللطيف اكنوش , الديمقراطية والد 1   
,نقال  عنن د. حسنن صنع  1959جون لوك, في الحكم المدني , ترجمة ماجد فخري , بيروت:اللجنة الدولية لترجمة الروائع , اليونسكو  (2
 629ص و 189ص ,
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33) جدليا بين تكون  المجتمع المدني وبين تأييده ليعقد اتاجتماعي

وفي العصر الحديث  .(1
تمأل : مجموعة التنظيمات التووعية الحرة التي بأنهالمجتمع المدني  إبراهيمالدين  سعد يعرف

في ذلك بقيم ومعايير  ميتزمة, أفرادهاوالدولة لتحقيق مصالح  األسرةالمجال العام بين 
ويعتبر هذا التعرةف من أكثر  ;لسييمة ليتنوع واتايتالفا واإلدارة, اتاحترام, والتآيي, والتسامح

)عرةفات انتطارًا في الوون العربيالت
34

ح لإلفراد والمجتمع المدني هو كل المؤسسات التي تتي. (2
التمكن من الييارات والمنافع العامة دون تديل أو توسط من الحكومة وهو الميدان أو الحيز 
الذي يتكون من فعالية أناس يتمتعون بحرةة اتانتياب ويمارسون هذه الحرةة في إوار)القانون 

المجتمع  والقواعد العامة وبطكل مستقل عن إرادة وقرار السيوة السياسية أو الحاكم(  يستيدم
ات والتجمعات ، والهيئالتوازن بين سيوة الدولة من جهة عادة كمفهوم وصفي لتقييم :المدني

ومن ثم يوصف  ،تقوم عيي إلغاء المجتمع المدني, فالطمولية  مثاًل الياصة من جهة أيرى 
نمو التجمعات واألندية الياصة وجماعات الضغط والنقابات العمالية المستقية في المجتمعات 

وقد . ذه الظواهر بعودة المجتمع المدنيالطيوعية السابقة بعد انهيار الحكم الطيوعي توصف ه
, حيث تم ورحه عيي المستوي اصرة بعمل منظمات المجتمع المدنياهتمت المجتمعات المع

, وتوورت العميية م1967المتحدة التووعي في عام  األممالدولي تحت عنوان برنامج 
وتتكون منظمات معيارًا ومؤطرًا قويًا ليتنمية والتقدم . أصبحت حتىالتووعية وتجذرت 

,  األهييةالمجتمع المدني من الهيئات التي تسمي المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات 
سات , والمؤسلغرف التجارةة والصناعية, وااألعمال, وطركات والنقابات المهنية والعمالية

, وجمعيات حقوق اإلنسان, وجمعيات حقوق التووعية الييرةة , والجمعيات المدنية, والهيئات
, وما طابهها من المؤسسات المرأة, والنوادي الرةاضية, وجمعيات حماية حقوق المستهيك

)التووعية 
235

نواق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير  أنوالمقصود   .(1
حد كبير  إليم فهو مجتمع مستقل , ومن ثي يقوم نطاوها عيي العمل التووعيالحكومية الت

 األدبيات, كثيرة هي المصويحات التي تتردد في الدولة المباطر. وبطكل عام إطرافعن 
                                                 

58م , ص1997اتحاد كتاب العرب , دمطق ,  ( توفيق الدوةتي , المجتمع المدني ليدولة والسياسة ,  1 
بن ييدون ليتنمية ودار  ز( حيدر إبراهيم عيي, من مقدمة سعد الدين إبراهيم  , المجتمع المدني والتحول الديمقراوي في السودان, مرك2

5األمين لينطر , القاهرة, ص  
258( المرجع السابق ص 1             
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, والمنظمات غير األهييةوالتي تتعيق بواقع منظمات المجتمع المدني مثل المنظمات 
ة, لتووعي, والمؤسسات اومؤسسات العمل الييري, والمؤسسات غير الربحية, الحكومية

في  حتى. ولذلك فان المنظمات غير الحكومية ليست محل اتفاق ومؤسسات العمل التووعي
ق عييها , وفي برةوانيا يوياتاقتصاد اتاجتماعي, ففي فرنسا يسمونها الدول المتقدمة

, وفي اليابان مؤسسات الجمعيات واتاتحادات األلمان, ويسميها الجمعيات الييرةة العامة
(, وتسميها الوتايات المتحدة األمرةكية المنظمات التووعية 2003لصوفي,)االمصيحة العامة 

 maslyukivska,1999الياصة وفي معظم دول افرةقيا يويق عييها منظمات التنمية التووعية )

يحصي التعرةفات التي وردت بطأن المجتمع المدني بسبب كثرتها في  أنتا يستويع المرء .(
التمكن  لإلفراديمجتمع المدني انه هو )كل المؤسسات التي تتيح التعرةفات ل أطهرالواقع ومن 

(2)توسط من الحكومة( أومن الييرات والمنافع العامة, دون تديل 
ورغم من ايتالف منظمات  (36

تتقاسم مع بعضها البعض مجموعة من  أنها إتا,  وأطكالهاالمجتمع المدني في تسميتها 
, بحيث , وتووعيةاصة, وغير ربحية, ومستقيةمثل كونها منظمات ي األساسيةاليصائص 

( وقد لجأ الباحثون لوضع elbayar,2005دعمها ) أو إليهاالحرةة باتانضمام  األفراديميك 
 (:2005ليمجتمع المدني أو لمنظمات المجتمع المدني )سقف الحيط, ات الميتيفةالتعرةف
ناصر فاعية في معظم والهيئات غير الرسمية بصفتها ع األفراد :لمجتمع المدني هو1

وفي البيدان  .لصحية والثقافية والييرةة وغيرهاالمجاتات التربوية واتاقتصادية والعائيية وا
( 1)آير, حيث يبّين الجدول رقم إليالعربية يتفاوت عدد منظمات المجتمع المدني من بيد 

ئوية م والنسبة الم2002م/2001م وعام 1992م /1991توزةع هذه المنظمات يالل عام 
( دولة عربية تتوافر عنها بيانات .وتتراوح نسبة عدد المواونين لكل منظمة من 12)ليزةادة في

 (100000لكل )( منظمة 200( و)100)العربية ما بين منظمات المجتمع المدني في البيدان
, وهذه النسب تعد منيفضة مقارنة مع النسب في الدول المتقدمة وعديد من الدول مواون
( مواون 100000لكل ) ألوفبين بضع مئات وبضعة التي تراوحت فيها بالمعدل ما النامية 

                                                 

, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ةن , المجتمع المدني في الوون العربي ودوره في تحقيق الديمقراوي( سعيد بن سعيد العيوي, وآيرو 2
. 79م, ص1997  
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(nasr,2005 )(1
37

عيي مجموعة المنظمات التووعية   :يويق مسمي المجتمع المدني يضاً أو  (
التي تمأل المجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ميتزمة بذلك  بقيم ومعايير 

كما يمكن تعرةف المجتمع  فضي والتسامح واإلدارة  السييمة والتنوع واتايتالاتاحترام  والترا
 ةالمدني عيي أنه بيورة أنماط من العالقات   اتاجتماعية  واتاقتصادية  والسياسية  والثقافي

وهذه العالقات تكون محصية تفاعل بين القوى والتكوةنات اتاجتماعية الميتيفة في المجتمع 
يعة واحدة فقد تكون تعاونية أو تصارعيه أو تنافسية وذلك وبقًا لدرجة  وهي ليست ذات وب

اإلتقان العام دايل المجتمع ووبقًا لدرجة التباين  بين  القوى الميتيفة من حيث مصالحها أو 
  تصوراتها ، وبالتالي فالمجتمع المدني تا يتم بالضرورة بالتجانس.

وم الرابوة اتاجتماعية  كأساس لالجتماع ، بل أن مفهوم المجتمع المدني تا يعني فقط مفه
 إنه يرتبط أيضًا بمفهوم القانون والعقد اتاجتماعي وهو بذلك يجسد مفهوم السياسة الحديثة 

بوصفها نابعة من المجتمع البطري ، وبالتالي فإن لفظي دولة ومجتمع مدني تتوابقان وتا 
2).يمكن الفصل بينهما

38

)          

 

 
 ( منظمات المجتمع المدني في بعض البيدان العربية 1الجدول رقم )

عدد المؤسسات خالل   الدولة
 م1991/1992العام  

عدد المؤسسات خالل العام  
 م2001/2002

النسبة المئوية  
 للزيادة

 000000 58000 غ. م الجزائر

 000000 30000 غ. م المغرب

 %23 16000 13000 مصر
 %44 7500 5200 تونس

                                                 
1
) nasr,salim(2005),arab civil societies and public govermance reform;analytical frameworkand overview;  
   report submitted to acomference; good governance for development in the arab countries, dead    

sea.jordan,7-6 february 2005/ 
 ,د . ت . ( إحسان المفرجي وآخرون,النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق,بغداد:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2
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 %177 3600 1300 لبنان
 %980 2700 250 اليمن
 %53 900 587 األردن
 %386 321 66 البحرةن
 %6- 246 262 السودان
 %84 230 125 السعودية
 %27 113 89 اإلمارات 
 %87 103 55 الكوةت

 

39 -(:الهيئات األهلية )نبذة تاريخية * 

(1) 
تحدة، يحتل مساحة كبيرة من إن العمل األهيي أو القواع الثالث كما تسميه منظمات األمم الم

 االعمل اتاجتماعي واتاقتصادي في البيدان المتوورة ، ويطكل جزءًا عضويًا فاعاًل في دينامكيته
السياسي ، ففي الوتايات المتحدة، عيي  –ومنظورها ، ليتوور المجتمعي والتغيير اتاجتماعي 

إوار هذا القواع الثالث ،  مييون منظمة غير متوجهة ليربح تقع في1400سبيل المثال ،هناك 
بييون دوتار( .وهذا  500ويصل رقم مواردها وأصولها المالية إلي حدود نصف ترةيون دوتار)

يعني ، ومن باب المقارنة ، أن نفقات هذا القواع الووعي تفوق الناتج القومي اإلجمالي  
ير كذلك إلي أن هذا . نطل العالم باستثناء السبعة الكبار. ولزةادة توضيح األهميةلجميع دو 

% من مجموع فرص 10,5% من الناتج  القومي األمرةكي وةوفر 6القواع األهيي يقوم بتوليد 
40العمل 

نالحظ كذلك  في بيدان العالم الثالث )توسعًا( منظورًا في عمل القواع الووعي  .(1)
بدأت تمارس التي ادة أهمية المنظمات غير الحكومية يالل عقدي الثمانيات والتسعينات وزة

. وتاطك مقتصرة عيي القواع الرسمي ليدولةنطاوًا ميموسًا ومؤثرًا في فضاءات كانت أساسا 

                                                 
 المجلس السوداني للجمعيات التطوعية .2007تيجي الخرطوم سبتمبر ( دليل اسكوفا للتخطيط االسترا1

مركز السودان للتدري  -ورقة بعنوان منظمات المجتمع المدني خصائصها ووسائل وأسالي  تفعيلها -العال حمور ( ميرغني عبد1)
 .18/11/2007واالستشارات 
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بأن مثل هذا التوسع في إوار الحركة قد نطأ في ظل المناخ العام المتوجه نحو الحد من الدور 
إعادة الهيكية  اتيجيةالتدييى والمركزي ليدولة وا عواء أهمية متزايدة ليقواع الياص واأليذ بإستر 

، وما أفرزته من تبعات عيي الفئات اتاجتماعية المهمطة، مما أدى، بالمنظور اتاقتصادية
سهامي ليمجتمع المدني ومؤسساته،الذي يطكل العمل ي،إلي بروز أهمية جديدة ليدور اتاالنسب
 ليمنظمات طيصية معنوية مستقية ولها حقوق وواجبات تعمل في .الحكومي جزءًا منه غير

بأمن  اإلياللجميع المجاتات السياسية واتاقتصادية والثقافية والتربوية والرةاضية بطرط عدم 
, وةتم تسجييها بموافقة عيتها من أهدافها ومصالح أعضائها. وتستمد طر واآلداب العامة الدولة

قبل  وتؤسس هذه المؤسسات من .لة بل تتمتع باستقالليتها التامةالدولة ولكنها ليست أذرع ليدو 
أفراد أو من قبل الدولة أو من اتاثنين معًا وفق القوانين والتطرةعات المعمول بها ويكون من بين 
أهداف هذه المؤسسات أو المنظمات السعي إلي تأمين اليدمات اتاجتماعية عيي أن تكون 

أن كما أن اليدمات يمكن  طامية ومتعددة الوجوه: تربوية وثقافية وصحية وكطفية ورةاضية.الخ
توال فئة من المجتمع أو توال جميع المواونين دون استثناء وتحترم المؤسسات المواثيق 

. تسعي هذه المنظمات وأهمها الحق في التنظيم والتعبير, لدولية واإلقييمية لحقوق اإلنسانا
لتوسيع مطاركة المرأة ومساهمتها في المجتمع بصورة كبيرة بعد أن تأكد نجاحها في أدوار كانت 

اصرة عيي الرجال والعمال عيي دفع المرأة ليمطاركة في القرار السياسي وذلك بزةادة تمثييها ق
أما في مجال  في البرلمان وتوسيع مطاركتها في منظمات المجتمع المدني ورفع قدرتها .

يجاد برامج ومطارةع تستوعب عدد  الطباب فدور المنظمات هو معالجة أوضاع اليرةجين وا 
لذي يتناسب مع ساهمة في دفع عمل التنمية في البالد وتدرةبهم وتأهييهم التأهيل اكبير منهم ليم

كما أن اتاهتمام بالوفل والصحة العامة من أهم أولويات عمل هذه  قدراتهم وتيصصاتهم
المنظمات , ورفع الوعي والتثقيف الصحي ونطر ثقافة الوقاية يير من العالج باعتبار أن 

هم مقومات التنمية واإلنتاج وذلك بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني اتاهتمام بالصحة أحد أ 
  ومؤسسات الدولة العامية .

يطير مفهوم المجتمع المدني في النظرةة السياسية إلي المجتمع الذي يتطكل بناًء عيي العقد 
 اتاجتماعي وةنظر إليه كإوار مقابل لإلوار التنظيمي 
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ة الحرة التي تطغل المجال العام التووعيعة التنظيمات والبني دني هو مجمو وأيضا المجتمع الم
ول الثقافية والدينية والثرةة والتي تيتقي ووعيًا حواتاجتماعية  والمهنية و  ةفي الميادين اتاقتصادي

وان هذا القواع يتحدد موقعه مابين الدولة ومؤسساتها من مجموعة قيم أو مصالح مطتركة .
هو مجموعة من المؤسسات المدنية واتاجتماعية وجمية ادف ليربح  نب والقواع الياص الهجا

المجتمع الحديث عن مصالحه  من القنوات والمسارب التي يعّبر من جانب آير يعبر بها
وغاياته ,وةتمكن من الدفاع عن نفسه في مواجهة وغيان المجتمع السياسي المتمثل 

الالتينية  أمرةكاف الحركات الطعبية في لوص باألصلالتصقت عبارة المجتمع المدني بالدولة.
توازن مع القوي الظالمة ليحكومات من جهة, والمصالح المالية والدولية  إحداث إليالتي سعت 

يطمل العديد من  أصبح. لكن توسع هذا اتاصوالح بحيث (41)أيري اتاستغاللية من ناحية 
سمية, الطبكات غير الرسمية, والالعبين غير الحكوميين, بما في ذلك المنظمات الر  األوراف

والحركات اتاجتماعية. ومنذ نهاية الحرب الباردة عيي وجه اليصوص, ازدهرت المنظمات 
ورف وتاعب مهم وحيوي  أنهاغير الحكومية وانتعطت, وهناك اعتراف متزايد بها عيي اعتبار 

 . واألمنفي حيبة السالم 
ديثة في الطكل والمضمون وهي في *جميل هيل : منظمات المجتمع المدني هي منظمات ح

ذلك منظمات تووعية تا ربحية بمعني إن الداييين فيها هم أعضاء وفق إرادتهم وييارهم 
الطيصي ولم تفرضه عييهم انتماءاتهم اإلثنية أو القبيية أو العائيية .وهي في ذلك منظمات 

لسياسية واتاجتماعية تضم مجموعات من األفراد تجمعهم المصالح والهدف والفكر والتوجهات ا
  .يعميون بعيدا عن أورهم المرجعية المباطرة والتقييدية

*د.باقر النجار :توور مفهوم المجتمع المدني منذ بداية التسعينات توور نتيجة ليمتغيرات   
السياسية واتاجتماعية واتاقتصادية والثقافية التي حصيت عيي الصعيد الدولي ياصة في إوار 

التداول ليمؤسسات الحكومية ليمنظمات األهيية .. المنظمات المدنية  العولمة وقد تم
 –القواع الياص–القواع العام–المجتمع المدني-السوق –بمصويحات جديدة منها :الدولة

 القواع الثالث غير الحكومي. والمنظمات األهيية ليمجتمع المدني غير الحكومية هي إحدى 

                                                 

2001هم باولدر,  لين رةنير ( هاول جودي وجيني بيرس.المجتمع المدني والتنمية .استكطاف م1   
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-2.دم استهداف الربح الطيصي لألعضاءع-1ي:منظمات همكونات أهم يصائص هذه ال   
الووعي وعنصر المطاركة الووعية حيقة وسيوة بين  -3اتاستقاللية في إوار القانون العام .
ضرورة استيدام العائدات فيما يعود عيي مصيحة  -4المواون والدولة حامية لقضاياه .

ة وحطد وتوعية الرأي العام مناصر  -5المنظمة وطؤون الناس ولديها حيقة مباطرة مع الناس .
آلية آمنة ليتغيير عن اليالفات واتايتالفات ومنصة ليحوار  -6ليحقوق والقضايا األساسية.

ليمنفعة  -8ترسيخ العدالة اتاجتماعية وسد الفجوة بين الوبقات اتاجتماعية. -7وحل النزاعات.
اك المواونين في مسائل وسيية إطر  -9العامة وليس ليمنفعة الياصة ليفرد بل ليمجتمع ككل .

مجتمعهم وتعاضد األفراد ذوى اتاهتمامات والقيم المتطابهة في تأسيس الجمعيات في مبادرة 
تحفيز المواونين عبر  -10تجاه المنفعة العامة. ةووعية وتفعيل إمكانياتهم في طعور بالمسؤولي

 . ولةتطجيع المواونين عيي المطاركة والمبادرة وعدم اتاعتماد فقط عيي الد
في توعية المجتمع وتوبيق فكرة العدالة اتانتقالية ثمة  : مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات   

  (1) 42متنوعة في تعرةف مفهوم المجتمع المدني فالمعني األصيي ليمفهوم هو  اجتهادات
المعني  المجتمع المدني هو : المجتمع السياسي  الذي يحكمه القانون تحت سيوة الدولة. لكن   

األكثر طيوعا هو تمييز المجتمع المدني عن الدولة , بوصفه مجاتا ليمجموعات والجمعيات 
المستقية مثل جمعيات رجال األعمال وجمعيات الضغط واألندية والعائالت إلي أن استقر الرأي 

 من يالل الدراسات األكاديمية والميدانية والمتابعة التارةيية لنطأته وتووره.
مع المدني هو : يعرف المجتمع المدني عيي انه جمية المؤسسات السياسية واتاقتصادية المجت   

واتاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها الميتيفة في استقالل نسبي عن سيوة الدولة 
إلغراض متعددة منها السياسة المتمثية في صنع القرار عيي المستوى الووني مثال ذلك 

، ومنها غايات نقابية كالدفاع عن المصالح اتاقتصادية ألعضاء النقابة  األحزاب السياسية
ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين التي تهدف إلي نطر الوعي ، ومنها 
األغراض اتاجتماعية  لإلسهام في العمل اتاجتماعي لتحقيق التنمية ومن يالل هذا التعرةف 

البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي األحزاب السياسية والنقابات يمكن القول بان العناصر 

                                                 
1
)
 

م18/10/2005,تاريخ نشر المقال 1351فريد باسيل الشاني :تعريف المجتمع المدني , الحوار المتمدن العدد
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العمالية واتاتحادات المهنية والجمعيات الثقافية واتاجتماعية كما يعرف المجتمع المدني عيي 
انه الوجود الثالث بين الفرد والدولة , بين الفيسفة الفردية التي تعوي مجاتا غير محدود ليفرد 

 لدولة واتساع سيواتها ونطاوها .وبين نظرةة سيورة ا
العميية التي تتمكن بها المجتمعات من تحديد حاجاتها وأهدافها وتترتب  المجتمع المدني هو:

هذه اتاحتياجات واألهداف حسب أهميتها ثم إذكاء الثقة والرغبة في العمل,وثم القيام بالعمل 
 لتيبية هذه الحاجات, وتحقيق األهداف .  

مجموعة التنظيمات التووعية الحرة التي تمال المجال العام بين األسرة  هو:المجتمع المدني 
والدولة , أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي تا مجال لاليتيار في عضوةتها,هذه 
التنظيمات التووعية الحرة تنطأ لتحقيق مصالح أفرادها أو تقديم يدمات ليمواونين أو 

تنوعة, وتيتزم في وجودها ونطاوها بقيم ومعايير اتاحترام والتراضي لممارسة أنطوة إنسانية م
(1) والتسامح والمطاركة واإلدارة السيمية ليتنوع واتايتالف

43 
رة , المجتمع المدني , والدولة اليحظة الثانية من لحظات ثالث:األس: فالمجتمع المدني هو 

قيين يقودنا إلي لحظة جديدة في يقول جارودى : ) إن تفتت العائية إلي أطياص ياصين مست
تحقيق الحرةة (, اليحظة التي يدعوها هيجل المجتمع المدني , اى مجمل أفراد المجتمع 

 نظام المزاحمة الرأسمالي(. يالمطتركين في الحياة اتاقتصادية ف
تعاني عديد من المنظمات الييرةة والتووعية بطكل ياص, ومنظمات المجتمع المدني بطكل 

ياب التيويط اتاستراتيجي واستطراق المستقبل البعيد وتقدير الموقف الراهن حتى عام من غ
. وةجب تعداد تاحتياجات المستقبل البعيدتستويع تحييل الفجوة بين الحاضر والمستقبل واتاس

عيي قيادات المنظمة الييرةة والتووعية التعرف عيي رؤةتهم ليمستقبل وا عداد صورة مستقبيية 
 إتا, تعرةفات المجتمع المدني ومع تعدد وتباين ة والفرص والتهديدات المرتقبة.ليبيئة المحيو

. منها ضرورة توفير حد ادني من ي مجموعة من المقومات التي تكونهتتفق عي أنها
اتاستقاللية تجاه الدولة, مع تمكين المجتمع المدني من ييق منظمات غير حكومية قادرة عيي 

وجمعيات. وتعد  وأحزابما بين نقابات  أطكالهاتتنوع جماهيرةة.  تعبئة المواونين وبناء قوة
التنظيمي  اإلوارتعد  أنهاالجمعيات من ابرز المكونات الفاعية في المجتمع المدني, حيث 

                                                 

6م ص2006(سعد الدين إبراهيم , المجتمع المدني والتحول الديمقراوي في مصر , دار قباء , القاهرة , 1
43 
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المجتمع وتوعيتهم, بهدف اتاندماج والمطاركة في تفعيل العمل التووعي في  أفرادلتأوير 
المنظمين إراديًا الذين  األفرادمعية بأنها: مجموعة من المجتمع. ويعرف عيماء اتاجتماع الج

 وأوروحاتهمومبادئهم  أفكارهمالقيام بعمل جماعي ومستمر, بهدف التعبير عن  إلييسعون 
وذلك ليمساهمة في تنمية المجتمع.وعيي هذا النحو فان مؤسسات المجتمع عبارة عن 

والدولة,  اإلنسانل العام مابين مجموعة من التنظيمات الووعية الحرة التي تطغل المجا
فيها ايتيارةة, وتستند في عميها حرة نابعة عن مؤسسيها, وتكون العضوية  إرادةوتتطكل وفق 

كونها غير ربحية.فالمجتمع المدني  إلي إضافة,أعضائهاعيي اور قانونية, تدافع عن مصالح 
 ألنهاوبذلك فقد سمي مدني  لتحقيق التقدم وتفعبل التنمية البطرةة. أساسيةبمنظماته ركيزة 

مظهرًا  سديتيذ وابعًا مدنيًا وسيمياً مستقاًل عن الدولة ومؤسساتها الرسمية. وبالتالي فانه يج
. اإلنسانمن مظاهر الديمقراوية التي ترتكز عيي الحرةة والعدالة والمساواة والكرامة وحقوق 

من جانب والدولة بمؤسساتها من  فراداألنسيج من التكامل المتطابك بين   44(1) المدني فالمجتمع
يتجسد في مؤسسات ووعية اجتماعية  أنيكون هذا النسيج فاعاًل تابد من  وحتىجانب آير. 

.وثقافية واقتصادية وحقوقية متعددة 
  

 فيقد عرفجاهات الباحثين ،مفاهيم المجتمع المدني بتعدد مطارب واتتعددت  يضاً أو        

بل آلليات واتاستراتيجيات المألوفة طارك في بنائه المواونين ليس بايعيي أنه ، المجتمع الذي 
م آفاق لمستقبيهم وعبر عبر إقامة مؤسساتهم ومنظماتهم كآليات ليتأثير عيي واقعهم ورس

أيدي مؤسسات الدولة  الديمقراوية والتعددية فتكف مصائرهم عن أن تكون في تكرةس قيم
 45(1) وحدها
 
 
 
 
 

                                                 

115-114مع المدني , قراءة أولية, مركز المحروسة, القاهرة , ص ص ( عيي عبد الصادق , مفهوم المجت1  44
  
م .1995( روبرت كرولند ,موجز تارةخ الثقافة األمرةكية , ترجمة مازن حماد , بيروت : األهيية لينطر والتوزةع 1  
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  بحث الثاينامل
 تصنيفات منظمات المجتمع المدني

نتيجة لمهام ونطاوات ميتيفة تقوم  باألساستنوع منظمات المجتمع المدني وتعددها , يأتي  إن
عيي  أعضائهاالقانونية واتفاق  األهييةمنظمة واكتسابها  أيةبها ,فبعد إقرار حقوق وواجبات 

سجل في المتباينة التي ت أنطوتها بإوارعيها ومسا أغراضهانظام داييي معين, تابد من تحديد 
نطاواتها تنسجم  أنتؤديه ليتأكد من أو طهرةًا(عما  أسبوعياً )يوميًا أو تقارةر يحدد زمنها تاحقاً 

الفعاليات والنطاوات التي  أهمولعل منصوص عييها في وثائقها الرسمية, ال األغراضمع 
 وتنموي .عام أو سياسي واقتصادي نجزها هذه المنظمات تتوزع بين ما هو ذو نفع ت

 :  األنشطة المنفعة العامة
غير  ما يزال التمييز بين المنظمات ذات المنفعة العامة وبين المنظمات ذات المنفعة المطتركة

 أو, ويوبق عادة عندما تسعي المنظمة ليحصول عيي منافع ضرةبية كثيرة  أحيانواضح في 
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المزايدات( متعيقة بعقود مع الدولة ,  أوءات )المناقصات غيرها , كالقدرة عيي الديول في عوا
وحصرا  أساساتنحصر  أغراضهاما لم تكن  ذات منفعة عامة بأنهاتصنف  أتافأية منظمة يجب 

لوصف مفهوم المنفعة العامة  األلمانييعتمده القانون  األييربالمنفعة العامة, وهذا المصويح 
هوم )الييرةة(عيي قيود تيص بعض األنطوة السياسية في حين يطتمل مف وبالمثل في فرنسا ,

العامة التي تضويع بها المنظمات المدنية , وهذا اتاستيدام الفضفاض لمصويح )الييرةة( 
في نظم  أكثرالذي يستعمل ،المنفعة العامة  ، األوسعغالبا ما يعتبر بديال عن المصويح 

وكالة الدولة  إليذات المنفعة العامة  القانون المدني , وتعود سيوة تعيين وضعية المنظمة
بوضعية " وأية لجنة مفوضية ليسيوة الضرةبية , وبسبب المنافع الياصة المرتبوة  ةالمسؤولي

تكون قابية  أنيجب –ي هذا الطأن أيًا كان من اتياذهافان القرارات المتيذة ف " المنفعة العامة
 (146)عةتصنيف المنظمة ذات المنف إنالمحكمة . أمامليوعن 

العامة سيؤهل المنظمة المدنية الرسمية بصورة عادية , لنيل منافع ياصة , اتامر الذي ييقي  
تصبح تعيينات وضعية المنفعة العامة  أتا, كما وةجب  إضافيةقانونية  أعباءعيي عاتقها 

يم تقد إعادة إليتعمد هذه المنظمة  إنانه من الضروري محدودة بالزمن , فتطعر بعض البيدان 
ثالث سنوات وان كانت هناك رقابة عييها بعد انطائها  أوالويب بتصنيفها بعد مضي سنة 

تقديم  إعادةيسمح لها بالمحافظة عييها بال حدود ومن دون  أنومنحها تيك الوضعية فيجب 
  ويب ليحصول عييها .
 األنشطة السياسية :

تتمتع بحق  أنوسجالتها , وةجب تطارك المنظمات المدنية في تأوير مسائل السياسية العامة 
العامة ,  األهميةفيما يتعيق بكل الطؤون ذات  – األفرادكما يمنح ذلك عيي  –التعبير بحرةة 

 أنمقترحات وممارسات الدولة وسياساتها , وبنفس اتاتجاه يجب  أوبما فيها تطرةعات موجودة 
مرطحين لتولي المسؤوليات تتمتع المنظمات المدنية بحق انتقاد المسؤولين الحكوميين وال

قيود عيي حق  أيةتكون هناك  أنوالثناء عيي جهودهم , وتا يجوز  إورائهمحق  أوالسياسية ,
العامة , كالتعييم والبحث والمدافعة ونطر  ةالسياسي لألنطوةالمنظمات المدنية في ممارستها 

مواقفها  أوا السياسية , وان تمت ممارسة الحظر عيي المنظمات من التعبير عن آرائهالمواقف 
                                                 
  http;//www.siironline.org/alabwab/akhbar-adimocrati(15)/430.htm  (1  
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لما تقدم هذه المنظمات  إضافة,تنتهك الحقوق في حرةة التعبير وحرةة اتاجتماع , وتضويع 
بدور مهم في المجتمع الديمقراوي بتعزةز النقاش العام حول مسائل الساعة , هذا وةجب 

مة , وان من اجل المصيحة العا المقاضاةالسماح ليمنظمات المدنية الرسمية باتانيراط في 
قدرتها عيي استيدام  إليبالنسبة  األهميةالقواعد المتعيقة بالحق في ممارسة قانونية بالغة 

 إقامةالمنظمات المنيروة في  أنالمدافعة والنصرة , وفي بعض البيدان تري  إلغراضالقضاء 
ات لكن جمع التبرع’المنظمات ذات المنفعة العامة’ دعاوي المصيحة العامة تتأهل لوضعية 

بهدف دعم مرطحين ومسؤوليات عامة تايديل ضمن ايتصاصها ونطاوها , تان هناك قوانين 
 .(147)واتانتيابات وحمالتها  ةالسياسي األحزابمنفصية ترعي 

 
 

 االقتصادية : األنشطة
والتجارة يمكنها من توفير مصدر  األعمال أنطوةباتانيراط في  السماح ليمنظمات المدنية إن

,  أنطوتهاييري كاف بدعم  أوتبرعي التي تا تتميز بتقييد  األماكنبطدة في  هإليديل تحتاج 
كمنظمات مدنية , تجنبًا  قانون ليمؤسسات التجارةة في ورح نفسها أويبيح أي تطرةع  أتاطرط 

فكل المنظمات ’ اقتصادية  أنطوة’المولدة ليعائدات  األنطوةليتكييف الضرةبي وتا تعتبر كل 
وطراء  رفيًا تجني منه فائدتها , ويميك العديد منها اوقافًا تستثمره في البورصةتميك حسابًا مص

من  وأنواعوفوائد  أرباحالمالية , بحيث تتحقق لها  واألدواتوغير ذلك من الوسائل  األسهم
 بأنهامن اتاستثمارات تعرف عمومًا  األنواعرأس المال , وهذه  أرباح أوالديل اتاستثماري 

تعامل المنح والهبات  أتاغير اقتصادية , كما ينبغي  أواستثمارات غير تجارةة  أوسيبية  أنطوة
منظمات دولية,  أوهيئات حكومية  أواتحادات  أوالدعم , الواردة من مؤسسات  إعانات أو

اقتصادية , بالرغم من انه في بعض  أنطوةعائدات ناجمة من  أنهابصورة عادية , عيي 
 أليةالهبات , وتا يصح  أووبين المنح  مؤداهالرسوم عيي يدمات  يتم التمييز بين األحيان

عيي  أصولهامن هيئات دولية بتوزةع  أوالدولة  أومنظمة تيقت تموياًل مهما من العامة 
الباقين عند تصفيتها , فالنطاط  أعضائها أو إدارتهامجيس  أعضاء آومسؤوليها  أومؤسسيها 
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المنظمة الرئيسة , كنطر مجية وبيعها  وأهداف راضألغمعززا  يأتي أناتاقتصادي محتمل 
 .(148)لتروةج الفن والثقافة ولتحقيق غرض غير ربحي 

 أنشطة التنمية :
من المنظمات المعنية دور مهم في التنمية اتاقتصادية ليبيدان وذلك بالمطاركة في  ليعديد 
المحددة ويكون  الصغيرة وتنمية سياسات توسيع القروض األعمالمن نوع احتضان  أنطوة

, وةتثني تأهييهم من اجل نيل  األعمالتنظيم مطروعات  إليميقوها عادة من المبادرةن الفقراء 
 القروض المصرفية التقييدية . عادة القروض عبارة عن ورةقة فّعالة لمكافحة الفقر حيث

ال المؤسسات المقرضة تاستدانة الم إلينفاذ  أوالذين ليس لديهم وصول  أولئكيتمكن 
مطروعات التنمية المحيية , من هنا من الضروري إوار تقع ضمن  أعمال إقامةبالمطروع في 

يؤدي المعوذين )ذات منفعة عامة( مما سالتنمية اتاقتصادية التي تيدم الفقراء و  أنطوةاعتبار 
 التفضيالت الضرةبية لمثل هذه المنظمات . إلي

 : التراخيص واالذونات
التنظيم من قبل وكالة حكومية  أونطاط يندرج في باب التراييص  تنيرط بعض المنظمات في

المتأثرةن بمرض  أوالمصابين  إلي)الرعاية الصحية , التعييم ,اليدمات اتاجتماعية المقدمة 
المماثية التي  األنطوةعيي  اتايدز(,وتيضع لمتويبات الترييص والتنظيم نفسه الموبقة عموماً 

مثاًل ليقيام بمسيرة  اإلذنكان  فإذاالوكاتات العامة . أو األعمال مؤسسات أو األفراديقوم بها 
تستيدم طروط  أن أوالتعقيد ,  أوالحصول عيي ذلك بالتطدد  إجراءيتسم  أنمثاًل , فال يجوز 

 .(149)المطروعة التي تقوم بها  األنطوة إلعاقةالتراييص واتاذونات 
صوصًا المرّوج في البيدان العربية , يتويب مفهوم المجتمع المدني الدارج حاليًا , وي إن  

 أيري عدة مصويحات  األدبياتبعض التفصيل لوجود بعض اتايتالفات حوله . وتستيدم في 
والمنظمات غير الحكومية  األهييمثاًل المجتمع المفهوم نفسه تقرةبا منها  إليتطير 

(NGOs ,والقواع غير الهادف ليربح,)ليًا استيدام مصويح القواع الثالث , وةدرج حا أو
منظمات المجتمع المدني . والمفهوم الحالي ليمجتمع المدني يدور حول وجود مؤسسات غير 
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قواع الحكومي والقواع لحكومي تطكل قواعًا ثالثًا بين الا الجهازحكومية تووعية مستقية عن 
حكومة الياص ,تقوم عيي وجوب فكرة الووعية والعمل المؤسسي واتاستقالل عن مؤسسات ال

يتناول مجمل المؤسسات اتاقتصادية واتاجتماعية والسياسية والثقافية غير  .وهذا المفهوم
اتارثية وغير الهادفة ليربح , والتي تكون حيقة تواصل وتفاعل بين الدولة  الحكومية وغير

األفراد من المطاركة في الحياة   والناس , وهي تفسح المجال ليفاعيين في المجتمع , وتمكن
 لعامة , وتوفر لهم أدوات وآليات ليعمل العام .ا

يميز بعض الكتاب بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من حيث وجود 
عنصر اتارتباط اليارجي في تموةل هذه المنظمات , وهناك جدلية بين الكتاب والمنظرةن حول 

ت المجتمع المدني ونوعيتها, تندرج ضمن تطكيال أنوبيعة وتفاصيل المكونات التي يمكن 
نمط واحد . فمن  أووظيفة  أوومن الصعب حصر تنوع منظمات المجتمع المدني في طكل 

تحّدد مكونات المجتمع المدني بالمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقام الناحية التأصييية 
ة( ويارج يارج اور الدول )غير حكومي أفرادتووعي ايتياري من قبل مجموعة  أساسعيي 

الييرةة والدعوية  األهييةعالقات السوق الرأسمالي )غير ربحية(, وهي بذلك تطمل المنظمات 
فاعية يعتبرها  أيري وقد يستثني هذا التعرةف تطكيالت  (501) والتنموية والثقافية والرةاضية ...الخ,
وبينما ييحق  السياسية والنقابات واتاتحادات . كاألحزابالبعض جزءًا من المجتمع المدني 

تورح  ألنهاالسياسية ضمن تطكيالت المجتمع المدني ,  األحزاببعض الدارسين والمنظرةن 
 أوالتأثير في سياسة الحكومة  إليبرامج اجتماعية واقتصادية وتعييمية نحو المجتمع , وتسعي 

وفئات اجتماعية معينة , يستثنيها آيرون من تيك  أقيياتالدفاع عن مصالح وتويعات 
السيوة )فتصبح حكومية( . وكذلك الحال بالنسبة  إليلتطكيالت كونها تسعي ليوصول ا

يدرجها بعض المنظرةن  إذالعرقي , اتانتماء  أوالوائفة  أوالدين  أساسليمؤسسات القائمة عيي 
التغيير والدفاع عن حقوق وتويعات فئات واسعة في المجتمع , وتضغط عيي  إليكونها تسعي 
ضمن تصنيفات المجتمع المدني لكونها  إدراجها, في حين يرفض بعض الدارسين مراكز القرار 

 أوالجنس  أوفي المجتمع المدني(الذي تا يقوم عيي الدين  األساستتناقض مع مبدأ المواونة )
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ضافةالعرقي ) حسب المفهوم الغربي( . أواتانتماء الجهوي  أوالعرق  حول الدائر  ليجدل وا 
الوائفية ضمن تطكيالت المجتمع  أوعيات والروابط والمؤسسات الدينية والجم األحزابانيراط 

جدل حول اعتبار النقابات المهنية والنوادي ومؤسسات البحث العيمي  كهنالالمدني , 
ضمن مؤسسات المجتمع المدني . وكذلك الحال بالنسبة ليجمعيات  األهييةوالجامعات والمعاهد 

مكونات  األصنافاحية التعرةف العام , يمكن اعتبار كل تيك الييرةة واتاغاثية , مع انه من ن
رجة وتا تيتيف هذه التصنيفات في الكتابات العربية عن تيك الدافي المجتمع المدني . أساسية

, كما يبين اصدار لمركز المجتمع المدني في برةوانيا بأّن وبيعة في الثقافة الغربية المعاصرة 
من اعتمادها عيي الميول الثقافية ,  أكثرالسياسية في الدول  نماطاألتيك التعرةفات تعتمد عيي 

من تعرةفه النظري  أكثرويعتبر أن قدرة المفهوم تعتمد عيي وبيعة وجوده عيي ارض الواقع 
في تحديد ما يندرج وما تا يندرج تحت التصنيف , وتارتباط العام .وبناء عيي هذا اتايتالف 

الييرةة  اإلسالميةتساءل بعض الكتاب عن وضعية الجمعيات المجتمع المدني بالعيمانية ,ي
 جدوى ك بعض المنظرةن في كيط وأيضاضمن مؤسسات المجتمع المدني,  إدراجهاومدي دقة 

ضم النقابات والجمعيات واتاتحادات الوالبية لمؤسسات المجتمع المدني كونها عرضة ليهيمنة 
تانتيابات ,حسب تعبيرهم, من هنا تبرز ( من يالل ا اإلسالميةعييها من قبل )العناصر 

الذي يقوم  األساسيناقض  ألنه باإلسالم األمرنظرةة في التصنيفات عندما يتعيق  إطكالية
من الناحية العميية والواقعية,  أماهذا عيي مستوي التصنيف النظري ,  عييه المجتمع المدني .

قبل الجهات الدولية, وكونها فان اغيب تيك المؤسسات والتطكيالت هي محل استهداف من 
والحكومات فهي بالتالي تطكل المجتمع المدني عيي ارض الواقع ,  األنظمةليست جزءًا من 

( , اعتمد كافة UNDPعيي اتانترنت ) اإلنمائيالمتحدة  األممموقع برنامج  أدبياتولذلك فن 
. (151)نات المجتمع المدني من مكو  كأجزاءليصحافة المستقية  باإلضافة أعاله المذكورةالتطكيالت 

تطكيالت المجتمع المدني , التي هي المؤسسات غير الحكومية وغير  إن هنا فاليالصة اذاً 
 الربحية والتي تحمل رسالة محددة تسعي لتحقيقها )تنظيرةًا(
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السياسية  األحزابذات البرامج المحددة :  األهييةالمؤسسات  إلي باإلضافةقد تطمل )عمييًا(  أو
ابات واتاتحادات الطعبية والمهنية والحركات اتاجتماعية اتايري , وكذلك الصحافة والنق

اتايري والغرف التجارةة والصناعية والجامعات والمعاهد العييا  اإلعالمالمستقية ووسائل 
. ولكن اتاهتمام السياسي والفكري هنا تا يطمل كل هذه التطكيالت , بل  األبحاثومؤسسات 

والسياسات  األفكارذات النطاط في مجال تروةج  األهييةتيك المنظمات عيي  أساسايركز 
. هذا من حيث التصنيف  اإلسالمية األمةالغربية والبرامج اتاجتماعية التي تناقض ثقافة 

ليمجتمع المدني فهي محل تفصيل  األيديولوجيةمن النواحي الفكرةة واتارتباوات  أماوالتعرةف , 
ل اتاستعراض التارةيي لتوور مفهوم المجتمع المدني اتارتباط فيما يأتي . اتضح من يال

الحتمي بينه وبين ظهور وتوور المبدأ الرأسمالي , ولذلك فييس ثمة عسر في توضيح اتارتباط 
ليمجتمع المدني بالييبرالية والرأسمالية , وما انبثق عنها من ديمقراوية , ومن  األيديولوجي

انبثاق المجتمع  أن, والمواونة وغيرها وقد تبين  اإلنسانحقوق تفصيالتها كمفاهيم الحرةات و 
المدني جاء كجزء من ردة فعل عيي هيمنة الكنيسة عيي المجتمع والدولة اذًا فهو في هذا 

ولتعزةز هذا اتارتباط السياق تماما كمفهوم العيمانية من حيث انبثاق في الفكر الغربي 
عض ما جاء في كتابات الباحثين واتاكادميين في هذا بالفكر الغربي , اقتبس ب األيديولوجي

طبهة حول تقرةر هذا اتارتباط وانه حقيقة واقعة وليس  أية وإلزالةالمجال من اجل التوثيق , 
انعكاسًا ليصوصية فكر الكاتب عيي النظرة ليمجتمع المدني , وذلك من اجل سحب البساط 

 النموذج أنالجابري بوضوح : ) ليس ثمة طك في فمثاًل يقول المفكر  أسيمتهمقدمًا ممن يحاول 
ضمنًا, عندما نتحدث عن المجتمع المدني , هو  أوالمجتمعي الذي نصدر عنه اليوم, صراحة 

يري  وأيضاالذي يطكل النظام الرأسمالي هيكيه ونسيج عالقاته(.  األوربيالييبرالي  النموذج
 ) المجتمع 52المجتمع المدني هو أنالجابري 
ذنالذي يتيذ طكيه تدرةجيًا مع التحول الديمقراوي ... الحديث  المجتمع المدني هو النتيجة  وا 

اليواب  إليالكاتب جميل هالل فيقول :) ديل المجتمع المدني  أماالعميية ليتحول الديمقراوي 
 :  أيضا(. ويقول  اإلنسانالسياسي والفكري العربي من باب الدعوة ليديمقراوية وحقوق 
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المجتمع المدني هو طرط قيام  إنالعربية المتداولة حاليًا موقف قوامه  األدبياتي ) يهيمن عي
  نظم ديمقراوية وضمانة ترسخ الحرةات السياسية والحقوق المدنية وتجسيدها(.

اذًا , فييس ثمة طك أن المبدأ الرأسمالي هو أساس مفهوم المجتمع المدني , والمجتمع المدني 
اوية , وهو ينبع من , ويصب في , مفهوم حقوق اإلنسان التي هي جزء من الورةقة الديمقر 

جبار الحكومات في البيدان العربية عيي إفساح المجال له تحت  المسّوغ لتروةجه ودفعه , وا 
ضغط اإلصالح . ورغم هذا الوضوح الصارخ في الييفية التنظيرةة والفكرةة لمفاهيم المجتمع 

تا تييو من  اإلسالميةغربي , إتا أن الساحة التنظيرةة عن الفكر ال المدني وعمق انبثاقها
بالنتاج الفكري الغربي وقد دليت المراجعة التارةيية عيي محاوتات توفيقية  الموبوعينالتوفيقيين 

. وهنالك محاوتات توفيقية تنظيرةة تقوم عيي  اإلسالميبين مفاهيم المجتمع المدني والتارةخ 
نزالهاصحيحة  يةإسالممنهجية )تحوةر( مفاهيم  من مثل حث  ,عيي الواقع إنزاتًا ياوئاً  وا 

اإلسالم عيي العمل الجماعي والتكتل , واألمر بالمعروف والرعاية أو محاوتات )اتاسيمة( )عيي 
  أسس ياوئة( لمفاهيم غربية من مثل الحداثة.

   الجوان  السلبية لبعض المنظمات :
ودان, منظمات المجتمع المدني وتنوعت من ووعية األييرة دايل ويارج الس كثرت في السنوات

,ييرةة وغير سياسية وغير ربحية بيالف المنظمات اتايري العامة والمتوجة عيي الجميع 
وعيي كل طئ وتا يستبعد بعضها اتاتجاه ليربح واتاستثمار تحت مظية إنماء المال لمزةد من 

ة فيها المحيية واإلقييمية والعالمية والتي اليدمات ألهدافها اتاجتماعية .والمنظمات غير الحكومي
قد يكون لها فروع إقييمية ومحيية حسب الهدف ونوع النطاط , وتمثل هذه المنظمات التي تعمل 

وحقوق  ةالتعييم والسالم والديمقراوي–وفي الصحة –في العون اإلنساني واإلغاثة ودرء الكوارث 
تايري وتقصر في بعض األحيان لضيق ذات اإلنسان وفض النزاعات والجوانب اتاجتماعية ا

اليد أو أن التحديات اكبر من وموحها . كما يفترض أن تكون لهذه المنظمات طيصية 
اعتبارةة مستقية عن الحكومة وان يكون نطاوها موازي ومنسق مع الدول دون أن تكون تابعة 

الحكومات بتقوية هذه لها , وتابد أن نذكر أن بعض الدوائر اليارجية ترةد تهميش دور بعض 
المنظمات ذات العالقة اليارجية لتمرةر بعض السياسات لصالح تيك الدوائر . وتابد أن نطير 
إلي أن هذه المنظمات تابد من تسجييها لدي الحكومات والتي قد تمارس التأثير والضغوط 
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الحكومات  ولكن نجاح هذه المنظمات يتوقف عيي مدي بعدها من –عييها بالدعم المادي (
ولنجاح -والمعارضة لضمان استقالليتها رغم التطجيع عيي المطاركة والتنسيق مع دولتها

المبادرات السيمية والتضامنية دايل ويارج القور ,ووبيعيًا تابد من قبول استقاللية هذه 
المنظمات حتى يمكن قبولها ليتوسط في التوحد القومي وفض النزاع .ظهرت الكثير من 

في اآلونة األييرة وقد أفرزت هذه الظاهرة سيبيات كثيرة منها : الكسب السياسي  المنظمات
الكسب المادي والطيصي  الكسب اتاجتماعي اإلثني والقبيي والميل إلي بعض األحزاب . 

(2)واتاجتماعي
.التي يأمل منظمها في الحصول عيي األموال أو المكاسب العينية وقد فطيت .54

  لهامة بأسباب المنويقات الطيصية الفردية أو بضعف التموةلالكثير من المنظمات ا
أصبح اتاقتصاد هو اكبر العوامل المؤثرة في توجيه سياسة البيدان محييًا وعالميًا , ومؤطر  . 

التنمية هو الذي يعكس مدي توور األمم وذلك بتنطيط التجارة الدولية   ولتفعيل دور هذه 
نظمات ولوالما اطتركت في األهداف فان تعاونها عيي المنظمات أنطئت تجمعات لهذه الم

 (155)تحقيق هذه األهداف يؤكد فعاليتها وتأثيرها في المجتمع 
 -الصفات األساسية لمنظمات المجتمع المدني :* 

أهم السمات األساسية لمنظمات المجتمع المدني وهو التووع اإلرادي  وغير الجبري في 
كرنا أعاله رغم أن الدراسات واإلحصاءات واتاستبيانات عضوية مؤسساته ومنظماته  كما ذ

الميدانية ليميتصين في هذا المجال إضافة  لتقارةر المنظمات الدولية أكدت أن نسبة الفعاليات 
والمساهمات التووعية ضعيفة  ومحدودة في مجال هذه المنظمات بسبب غياب الوعي بأهمية 

ياصة  دول العالم الثالث  ومن ضمنها العراق العمل التووعي  في المجتمعات بطكل عام و 
لذلك  يجب  تفعيل وتعزةز العمل  التووعي وتوسيع آفاقه  باإلعواء فرصة  ليمتووعين في 
القيادة اإلدارةة وصنع القرار والتيويط والتنفيذ في هذه المنظمات لتطجيعهم عيي العواء 

العمل في  رر ودماء  جديدة باستمراوالتميز واإلبداع واتاستمرار في عميهم واستقواب عناص
                                                 

 9المرجع السابق ص-نفس المصدر (1

منظمات المجتمع المدني وتحديات التنسيق والتطبيك )مسودة لينقاش(, مركز  –ورطة الفعاليات غير الحكومية  –( عبد الرحيم احمد بالل  2
                                              7, ص26/2/2009المرأة ليسالم والتنمية قاعة المؤتمرات وزارة الرعاية اتاجتماعية ,اليرووم 

               
مركز السودان للتدري  -ورقة بعنوان منظمات المجتمع المدني خصائصها ووسائل وأسالي  تفعيلها –ميرغني عبد العال حمور ( 1

 م.18/7/2007-واالستشارات
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وان تعمل بصورة مبرمجة ألهداف محدودة وفق معايير مقنعه وباستقاللية  (156).هذه المنظمات
ومضيل وإلغراض اليداع إدارةة  ومالية عن كل أجهزة الدولة بطكل كامل وجدي وليس طكيي 

متميزة بالحرةة وهو   ةً عيي أنه نتاج يصوصي مرتبط بآليات اقتصادية وسياسيبل  والتمويه
 ضاء مواونة وحرةاتأساسًا  ف

 
 

 
 

 املبحث الثالث 
دور منظمات المجتمع المدني في الخدمات االجتماعية وتسوية النزاعات وتخفيف حدة 

 تجة:المن األسرالفقر والمساهمة في دعم برامج 
كالديمقراوية  سانيةاإلنمن المفاهيم  ر باتارتقاء بالعديد العالمي الجديد الذي بط النظام نإ

اتساع الفقر في العالم حيث يؤكد التقرةر  أيضا, جاء ليطهد  اإلنسانوالمساواة واحترام حقوق 
وفاًل  13م أن هناك حوالي 2005في العالم لعام  األوفالعن حالة  فاليونيسيالصادر عن 

  (57(1) يموتون كل دقيقة في البيدان النامية
والمتقدم تابد النظر إليها كقضية اجتماعية العالم النامي الفقر كمطكية تواجه بيدان  إن

اقتصادية ذات وبيعة نسبية متغيرة وتحيييها عيي هذا األساس بما يساعد عيي فهم أبعادها 
لمواجهتها . ذلك إن دراسة الفقر عيي هذا األساس سيفضي بنا إلي رؤية متفردة ليعديد من 

سية المتسببة والناتجة عن قضية الفقر التي تواجه المطاكل اتاقتصادية واتاجتماعية والسيا
كافة بيدان العالم بطقيه النامي والمتقدم والتي تؤثر عيي إمكانات التوظيف السييم ليموارد 

 المتاحة بما يعرقل جهود التنمية وةزةد من معدتات الفقر .
ياة البطرةة التي تمس ح اإلنسانيةالمعضالت  عيي مر العصور كان الفقر وتا يزال احد  

الالزمة لكفالة  األساسية اإلمكاناتوذلك لما يمثيه الفقر من العجز عن الحصول عيي 
                                                 

م .1992( الطاهر لبي  وآخرون , الثقافة والمثقف في الوطن العربي , بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2  
Http ://www.unicef.org/sowco5/English/index.html.newsreportmentioning these state from interpress 1 )
service. 
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الضرورةة , سواء كان هذا العجز كييًا أو جزئيًا. لقد مر الفقر في  اإلنسانيةاتاحتياجات 
من المقبولة  اإلبراءمفهومه المتمثل في العجز بكافة مراحل توور النقود والتي تمثل وسيية 

الجميع في نواق مجتمع معين لسداد الديون واتالتزامات الناطئة عن المعامالت , وذلك 
258) إنتاج أوبوصف كونها سيعة تبادل وليست سيعة استهالك 

بداية من كونها في بداية الحياة  (
 أوسيعة  وبين  والجماعات األفرادالبطرةة تمثيت في المقايضة أي تبادل السيع واليدمات بين 

 يدمة . أومة مقابل سيعة يد

 

 
البر بالفقراء والضعفاء ورعاية ذوي  إليالسماوية كيها بالدعوة  األديانلقد ارتفع صوت 

 اإلنسانيييت من هذا الجانب  األنبياءوتا احسب دعوي نبي من  الحاجة والمضورةن ..
دعائم السالم الذي يهدف لييق نوع من التكافل اتاجتماعي بين الغني والفقير ومن ثم إرساء 

نصوص حية في كتب  إليقد ترجم  اإللهياتاجتماعي بين البطر كافة . هذا المنهج 
الرساتات السماوية حيث اطتميت عيي كثير من الوصايا والتوجيهات التي تحث عيي بر 

القرآن الكرةم قد نص عيي  أنمثاًل نجد  اإلسالموالضعفاء . ففي  واليتامى واألراملالفقراء 
من سورة  60الصدقات والزكاة حيث ورد في اآلية  أموالفالة حق الفقير في نص عيي ك

الصدقات ليفقراء والمساكين والعاميين عييها والمؤلفة قيوبهم  إنما) التوبة في قوله تعالي : 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا(. هذا وان كانت الزكاة حقًا معيومًا ومقدرًا طرعًا بالقرآن 

ويمكن التمثيل له هنا  – اإلسالميالقادرةن , ولكن الفكر  أموالنسبة محددة في والسنة ب
لم يكتف بذلك , فقرر مبدأ اجتماعي هامًا في نواق الطرةعة هو مبدأ  األندلسيبابن حزم 

مسؤولية المجتمع عن ضمان تحقيق مستوي معين من العيش لكل عاجز وكل محتاج فيه , 
ن تجاوزت تكاليف ذلك  حتى            (159)حدود الزكاة المفروضةوا 

يقوموا بفقرائهم وةجبرهم السيوان عيي ذلك ,  أنكل بيد  أهلمن  األغنياءحيث فرض عيي 
لم تقم الزكوات بهم , فيقام لهم بما يأكيون من القوت الذي تابد منه , ومن اليباس ليطتاء  إن

                                                 

   18: ص 5م من ص2000مكتبة الجالء بالمنصورة  –النظرةات والنظم النقدية والمصرفية  -( احمد جمال الدين موسي2
ثره 1 142عيي إعادة توزةع الديل القومي مقارنًا بالنظام المالي في اإلسالم , مرجع سبق ذكره ص ( احمد بديع بييح , كتاب النظام المالي وا   
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)وعيون المارة  والصيف بمثل ذلك , وبمسكن يكنهم من المور والصيف والطمس
60

وبرهانه .(1
عيي ذلك , قوله تعالي ) وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل( وقوله تعالي : ) 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب 

وات هللا الرسول صي . وكذلك ما قاله والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ميكت أيمانكم (
قال ) المسيم ايو  –صيي هللا عييه وسيم  –وسالمه عييه : عن ابن عمر أن رسول هللا 

المسيم تا يظيمه وتا يسيمه , ومن تركه يجوع ويعري وهو قادر عيي إوعامه وكسوته فقد 
2)(. يعني يذله  -أسيمه

61

)  

ف تحديد ماهية تيك بدأت المنظمات والهيئات الدولية بوضع اور ومقاييس لمطكية الفقر بهد
المطكية وتوفير الورق المناسبة لعالجها . ومن تيك الجهات التي قامت بتحديد ماهية الفقر ) 

تقرةر التنمية الصادر عن  -م1977المتحدة عام  األمم أصدرتهوالتي  اإلنسانتنمية تقرةر 
ية البطرةة لعام وتقرةر التنم –م 1994العالم الثالث لعام  ومنتدى-م1992البنك الدولي لعام 

وكذلك تقرةر التنمية البطرةة لعام  – اإلنمائيالمتحدة  األممم الصادر لحساب برنامج 1997
 م ..الخ ( .            2004نمية البطرةة لعام تقرةر الت -1998

الديل الكافي ليحصول عيي  إليتعرةف الفقر هو الحالة اتاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد  أن
الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والكساء والتعييم وكل ما يعد من اتاحتياجات  المستويات

الضرورةة لتأمين مستوي تائق في الحياة . وعيي المستوي العام كثيرًا ما يكون الفقر ناتجًا 
الذين تا يميكون  واألفرادعن المستوي المنيفض ليتنمية اتاقتصادية أو ليبوالة المنتطرة , 

1)سبب كان غالبًا ما يكونون فقراء .  ألي –من المتوسوة ليحصول عيي ديل  قلاألالقدرة 
62 

) 

والتعرةف السابق ليفقر يحمل بين وياته احدي التعرةفات الثالثة التي يعرف بها الفقراء والتي 
2).م 1994العالم الثالث عام  منتدىحددت في 

63

) 

                                                 

, مستندًا لكتاب المحيي 87( احمد محمود الطافعي , رسالة دكتوراة بعنوان الفكر اتاقتصادي عند عمر بن اليواب , مرجع سبق ذكره ص2  
159: ص 156تابن حزم السادس من ص   

.  91مد في مسنده الجزء الثاني , ص( رواه اإلمام اح3  
)www.world bank.org/poverty م)موضوع الفقر(2006( موقع أيبار وا عالم الياص بالبنك الدولي أغسوس   1 

, موابع  1994القاهرة , يونيو  –مكتب الطرق األوسط  –( كرةمة كرةم , الفقر وتوزةع الديل في مصر , صادر عن منتدى العالم الثالث 2
.2-1لمصرةة السعودية , صنجد ا  
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في مكافحة الفقر والبوالة في  اسيأسبدأت منظمات المجتمع المدني العربية في لعب دور 
اليجنة الوونية لمحاربة الفقر وتضم في  إنطاءالعديد من الدول العربية ففي فيسوين تم 

عضوةتها ممثيين عن المجتمع المدني الفيسويني والوزارات الفيسوينية الميتيفة والقواع 
فيسويني عن الفقر الياص وبعض ممثيي الجهات المانحة. قامت اليجنة بإصدار أول تقرةر 

بدعم من البنك الدولي, ثم قامت بعد ذلك وبدعم من الحكومة البرةوانية بإجراء بحث واسع 
تقرةر البحث والذي تضمن تقارةر جزئية عن الفقر من  إصدارعن الفقر في فيسوين, وتم 

يم التقرةر الطامل. كما تم تنظ إلي باإلضافةمحافظة فيسوينية,  16وجهة نظر الفقراء في 
هذا  إصدارالعديد من ورش العمل في ميتيف المناوق الفيسوينية لعرض نتائج التقرةر. بعد 

المؤثرة في عميية  األورافنقاش جدي بين ميتيف  إجراءالتقرةر عميية مهمة ساهمت في 
وفي لبنان هناك عديد من الجمعيات المتعيقة بالفقر. األساسيةالتنمية حول الموضوعات 

تسعي في مكافحة الفقر وتوفير طبكة تأمين ليفقراء ومطروعات مولدة ليديل  النطوة األهيية
مع الحكومة في تحديد بعض معوقات التنمية في لبنان ,  األهييةز كما تتفق الجمعيات 

وةجري دورةًا تنظيم ندوات في البرلمان تحت عنوان ترتيبات التعاون بين مجيس النواب 
تاحةوهيئات المجتمع المدني  في ورح المطاكل  وفي تونس  األهييةالجمعيات  أماملفرصة ا وا 

والمتعيق بالقروض الصغيرة , سمح لعديد  – 1999لسنة  67رقم  األساسيووفقًا ليقانون  –
عالقة طراكة مع البنك التونسي ليتضامن إسناد قروض  إوارمن الجمعيات التونسية في 

اتها . وةبيغ عدد الجمعيات صغيرة ليفئات ضعيفة الديل من اجل تحسين ظروف حي
جمعية تستهدف مناوق  69الحاصية عيي تراييص من وزارة المالية لتنفيذ هذا البرنامج 

  64 (1).متعددة من الجمهورةة التونسية 
جاء زاعات في الجمهورةة الثانية,الدور المهم الذي تيعبه منظمات المجتمع المدني في فض الن

مستطهدًا بتجربة منظمات العاوي , ربيع عبدد. مياإلعالمن يالل الورق التي قدمها 
دور المجتمع المدني في رتق  أهميةفي دارفور وتناولت الورقة  األجنبيةالمجتمع المدني 

بتطجيع قيام الجمعيات  واإلرطاديالنسيج اتاجتماعي وذلك بتوسيع قاعدة العمل الدعوي 
مطكية الفقر في السودان وورح من اجل بث قيم التكافل. ومع بروز والمنظمات الدعوية 

                                                 

. 88, ص 1997( سيمي حسين, المجتمع المدني مفهوم تنموي , تجربة منظمات المجتمع المدني التونسي في تحقيق التنمية , تونس 1  
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مكافحة قة بعنوان)التي تحد من وضع حيول لهذه المطكية تم تقديم ور  اإلطكالياتالعديد من 
دارة األصغرالفقر عبر التموةل  وهذا ما تم في بعض البيدان التي  (المطروعات الصغيرة  وا 

بية قتصاد القومي لغالاتااتبعت هذه السياسة ليحد من الفقر وبذلك سيطكل جزًء كبيرًا من 
   .% 71وفي اليابان%9 أمرةكاوفي %96الدول,فقد بيغت نسبته في مصر

ظمات المجتمع المدني في التحول من نمط تقديم اليدمات اتاجتماعية وسد فراغ بدأت من
اكبر يتمثل في صناعة السياسات العامة والياصة وذلك نتيجة  لعب دور تنموي  إليالحكومة 

في حمية منظمة غير حكومية  150من  أكثرامل .فيالل التسعينات اطتركت ليعديد من العو 
تباعقوية لحث البنك الدولي عيي مزةد من اتانفتاح والطفافية وتطجيع يفض الديون   وا 

حد كبير في  إليعدتًا واقل تدميرًا ليبيئة . وقد نجحت هذه الضغوط  أكثر إنمائيةاستراتيجيات 
وورائق عميه .وقد وضح التغيير  أهدافهالنظر في  إعادة إلي 1994دفع البنك الدولي عام 

الياصة بالبنك تتضمن بنودًا وتدابير  اإلقراضبصورة عميية , فحوالي نصف مطروعات 
 1988 -1973% في الفترة من 6ياصة بمطاركة المنظمات غير الحكومية مقارنة بحوالي 

أهمية دور المنظمات غير الحكومية  المتحدة دورًا أساسيًا في تصعيد األمملعبت  أيضا .
والذي تمثل في المؤتمرات العالية العديدة التي انعقدت في التسعينات , فقد طهد هذا العقد 

تحقيق التنمية اتاجتماعية المستدامة مثل مؤتمر  إليعديد من المؤتمرات العالمية الهادفة 
, والمؤتمر الدولي ليسكان رضاألوالذي عرف بقمة  1992البيئة والتنمية في البرازةل عام 

, ومؤتمر القمة العالمية ليتنمية اتاجتماعية في كوبنهاجن عام 1994والتنمية في القاهرة عام 
. قد تناولت 1996المتحدة ليمستوونات البطرةة في اسونبول عام  األمم, ومؤتمر 1995

ماعية المستدامة, حول التنمية اتاجت باألساسعديدة تركزت توصيات تيك المؤتمرات قضايا 
تتيذها المؤسسات الحكومية بالتعاون  أنالتي يجب  اإلجراءاتمجموعة من  إلي أطارتكما 

هناك ورفين  أنمع المنظمات غير الحكومية .وبذلك استقر في وجدان اليواب العالمي 
165).حكومات والمنظمات غير الحكوميةمسؤولين عن التنمية هما : ال

دارت توصيات تيك  (
مرات حول قضايا وثيقة الصية بالرفاهية اتاجتماعية مثل تنظيم النمو السكاني, وحماية المؤت

                                                 

في المتابعة ( اليجنة اتاقتصادية واتاجتماعية لغربي آسيا , دور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية و 1
2000المتكامية لها , األمم المتحدة , نيوةورك ,   
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ليجميع وتوفير  األساسية, وتعزةز وتعزةز اليدمات اإلنجابيةالبيئة, وتوفير يدمات الصحة 
وانجاز ع والقضاء عيي الفقر, وتوفير مصدر عيش مستديم, وتمكين المرأة يالتعييم ليجم

يجادوبين الرجل,  المساواة بينها بيئة مالئمة تمكن من تحقيق التنمية اتاقتصادية  وا 
التنمية. وقد تم التأكيد في هذه  إلدارةواتاجتماعية وبناء القدرات واآلليات المؤسسية الالزمة 

يطارك المجتمع المدني  أنأي سياسة توضع لمواجهة هذه المطكالت تابد  أنالمؤتمرات عيي 
 اإلطارةتمت  1994المثال في المؤتمر الدولي ليسكان والتنمية عام في وضعها. فعيي سبيل 

تتحاور مع المنظمات غير  أنانه ينبغي عيي الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية  إلي
ضرورة توافر  إلي اإلطارةن وردت غنهابعميية صنع القرار. وفي مؤتمر كو  الحكومية في

التي تتحكم في سير دني في صوغ وتنفيذ القرارات نواق من جانب المجتمع الم أوسعمساهمة 
المجتمع, وتعزةز قدرة المجتمع المدني عيي المطاركة الفعيية في تيويط ووضع برامج التنمية 

في مؤتمر بكين  أماالموارد الالزمة لتنفيذها.  إليوالوصول  اإلجراءاتاتاجتماعية, وفي اتياذ 
في ما بين الوكاتات الحكومية والمنظمات غير  فقد تم التأكيد عيي ضرورة تطجيع التعاون 

وونية  إستراتيجيةالحكومية والمنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل وضع 
 66 (1).طامية لتحسين يدمات الرعاية الصحية ليمرأة والوفل 

الم ودول الع أوروبابدايات تطكيل منظمات المجتمع المدني تيتيف في نطأتها بين دول  إن  
الثالث , وان هناك اهتمامات بقضايا الفقر والتهميش اتاجتماعي من قبل المنظمات غير 
الحكومية هناك دور تقوم به المنظمات غير الحكومية في تقديم الرعاية الصحية ليمواونين 

ولبنان. ففي فيسوين نطوت منظمات المجتمع المدني في تقديم  واألردنفي بيدان مثل مصر 
جتماعية الميتيفة في مجال الصحة والتعييم ومكافحة الفقر ويففت نوعًا ما عن اليدمات اتا

وفي لبنان فان المنظمات غير الحكومية تسهم كاهل السيوة الفيسوينية بعض المسؤوليات 
تغوي المنظمات غير  األردن%, وفي 40% و30في يفض التكيفة الصحية ما بين 

% من السكان عيي 14عية وفي مصر يعتمد % من يدمات الرعاية اتاجتما60الحكومية 
نماذج وتجارب  األييرة. برز في اآلونة األهييةاليدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات 

ليطراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجاتات عديدة في الوون 
                                                 

. 15-11-2007( سييم عبد هللا , دولة الرفاهية اتاجتماعية , السوةد نموذج , مقالة في الحوار المتمدن , 1  
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لرةفية ومواجهة البوالة العربي, مثل تنمية العطوائيات والتعييم ومكافحة الفقر والتنمية ا
دول عربية عديدة استراتيجيات  أصدرتوغيرها. فعيي سبيل المثال في قضية مكافحة الفقر 

ممثيون عن المجتمع المدني. كما يصت هذه  أعدادهاطارك في لمكافحة الفقر 
 2003ففي مصر ظهرت في عام  67(2).اتاستراتيجيات المنظمات غير الحكومية بأدوار محددة 

بال مأوي )أوفال الطوارع(, حيث تأسست طراكة بين المجيس  األوفالة قومية لرعاية مبادر 
المعنية بوضع  األهييةوهو مجيس طبه حكومي, وطبكة الجمعيات  واألمومةالقومي ليوفولة 

متكامية ليحد من الظاهرة. وعيي المنوال نسه قامت طراكة بين المجيس القومي  إستراتيجية
 . ألسرفي مصر لمساعدة المرأة المعيية  أهييةمعية ج300ليمرأة وحوالي 

 قضية التعليم :  
ومؤسسات لعبت منظمات المجتمع المدني العربية )جمعيات ييرةة ومنظمات غير حكومية 

. اتاتحادات والنقابات( دورًا رئيسيًا في العميية التنموية وما زالت قضية تطكل مع أكاديمية
, أو تكافؤ األساسيضيمًا سواء عيي مستوي القيد في التعييم الجديدة تحديًا  األلفيةمويع 

عيي صعيد مواجهة مطكالت التسرب من التعييم وتحسين نوعيته     أوالفرص بين الجنسين, 
تحظي هذه القضية باهتمام عديد من المنظمات غير الحكومية في بيدان عربية مثل مصر 

في طراكة مع  األهييةت بعض الجمعيات ولبنان والسودان وتونس والكوةت. وفي تونس ديي
وتعييم الكبار ففي عام  األميةوزارة الطؤون اتاجتماعية ووزارة طؤون المرأة في مجال محو 

برعاية وزارة الطؤون اتاجتماعية,يومح في تيفيض نسبة  تم البدء في برنامج ووني 2000
جمعية  24يالل  , وتم تنفيذه من 2004% في عام 20 إلي% 27من  األبجدية األمية

( في التعييم األهييجمعية محيية .في فيسوين يساهم القواع الياص )ويطمل  60جهوية و
القواع الحكومي )الذي  إلي إضافة% من مجموع التعييم في فيسوين 62الرسمي بنسبة 

%( كما يساهم القواع 25.7اتاونروا )–%( ووكالة الغوث الدولية68.1يساهم بالنسبة األكبر 
عيي التعييم والتدرةب وتوفيره في القواعات التالية بجانب القواع في اإلطراف  الياص

, ويقتصر هذا القواع عيي القواع األوفالالحكومي واتاونروا, دور الحضانة ورةاض 

                                                 

دور المجتمع المدني في التعييم ( أسامة عباس, المجتمع المدني والتنمية, مؤتمر التنمية آفاق ووموح, جامعة اليرموك, ورقة عمل مقدمة ل2
. 8, ص 2001النظامي في دمطق   
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, والمهني التعييم التقني, التعييم األكاديمي, التعييم الثانوي األساسيالياص فقط.التعييم 
)ني, التعييم طبه الرسمي.الجامعي, التدرةب المه

68

بدأت في مصر تجربة طراكة بين وزارة  (1
( جمعية بهدف 174العامية في مجال التعييم) األهييةالتربية والتعييم وبعض الجمعيات 

تحسين العميية التعييمية في  إليمواجهة مطكالت التعييم المتعددة. هدف نموذج الطراكة 
طراكالمناوق الفقيرة  كي تؤور وزارة التربية لوالب في تحسين بيئة التعييم. و وال األهالي وا 

العامية في مجال التعييم عام  األهييةبالوزارة ليجمعيات  إدارة أنطئتوالتعييم هذا النموذج, 
قاعدة بيانات  إنطاء أبرزهامن المذكورة بمهام رئيسية  اإلدارة. اضويعت هذه 1999

والتنسيق بين هذه الجمعيات وصّناع السياسة النطوة في مجال التعييم  األهييةليجمعيات 
التعييمية. كما طكيت الوزارة لجنة تنسيقية تضم في عضوةتها ممثيي الوزارة وممثيي الجمعيات 

والالفت لالنتباه صدور قرارات , وعقدت اجتماعًا موسعًا يحدد مالمح هذه الطراكة . األهيي
لسنة  613ورةق لها مثل القرار الوزاري رقم وتمهد ال األهييةوزارةة تيسر من مهمة الجمعيات 

, والذي تم بمقتضاه تعديل تطكيل مجالس اآلباء والمعيمين بحيث تضم في عضوةتها 1998
لسنة  300النطوة في مجال التعييم, وأيضًا القرار الوزاري رقم  األهييةممثاًل عن الجمعيات 

نطاءفي دعم  األهييةبطأن مطاركة الجمعيات  2000 رس الفصل الواحد ومدارس مدا وا 
المجتمع. ويالل السنوات القييية الماضية انعكست هذه الطراكة عيي المجتمع بوضوح حيث 

 األمورالفقيرة والعطوائية بالتعاون مع الوالب وأولياء  اإلحياءفي  األهييةقامت الجمعيات 
جميية نظيفة  لمئات من المدارس ورفع طعار مدرسة األساسيةوالمعيمين باستكمال البنية 

رفع كفاءة العميية التعييمية في متوورة. كذلك قامت مجموعة من الجمعيات بتنفيذ مطروع 
مائة مدرسة حكومية في عدد من المحافظات والتي استهدفت المعيمين في هذه المدارس, 

(1)بالحواسب اآللية اإلمدادفضاًل عن 
69  

لعديد من المستطفيات والمراكز ا األهييةت في فيسوين يمتيك قواع الجمعيا : الصحة
الصحية التي تقوم بتقديم يدمات الرعاية الصحية ليمواونين وقد كانت تجربة رائعو لهذه 

                                                 

,  203( ياسمين عبد الحميد, دور المجتمع المدني المصري في تحقيق التنمية والمطاركة اتاجتماعية, رسالة دكتوراة منطورة, جامعة القاهرة 1
.212, ص  
,      1988مع المدني العربي , بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ( عزمي بطارة, المجتمع المدني, دراسة نقدية مع إطارة إلي المجت1

15-14ص  
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تقديم يدمات صحية ذات جودة عالية نوعًا ما, وفي  جزء مهم في تحمل الجمعيات في تحمل
زارة اليبنانية. وتري و  األراضيموجودين عيي  800 أصلمركز صحي من  700لبنان 

 أهميةلتنفيذ البرامج الوقائية قد أثبت فعاليته, مما يعني  األهييالتعاون مع القواع  أنالصحة 
بادرة تستحق  األهييةتعزةز هذا التعاون واعتبار العالقة المتجسدة بعقود مع مراكز المؤسسات 

لرعاية ا إستراتيجيةتعزةز التوجه الجديد لوزارة الصحة باتانيراط في  إواروفي الدعم .
عقود مع  إجراءتنسيق مع البنك الدولي وال 1996األولية أقرت الوزارة عام الصحية 

بمطاركة  األوليةالصحية  لإلعاقةالوونية الرسمية  اإلستراتيجية, فأويقت األهييةالمؤسسات 
مركزًا  30عقود مع  إجراءوالياصة. وتم  واألهييةميتيف القواعات الصحية الوونية الرسمية 

تابعة لوزارة الصحة. وفي مصر تنتطر  10و  األهييمركزًا تابعًا ليقواع  20منها  صحياً 
في ميتيف المحافظات المصرةة المئات من المراكز والمستطفيات ودور الرعاية الصحية 

وهذه اليدمات الصحية المقدمة من هذه المنظمات فعالياتها في تقديم هذه اليدمات 
 70(1)مة جزء كبير من هذه اليدماتليمواونين مما يفف عيي الحكو 

 مجاالت العمل التطوعي:
 نحصر مجاتات العمل التووعي في اآلتي: أنالمتحدة يمكن  األممبرنامج متووعي حسب 

-4الوفولة واتامومة-3المياه والصرف الصحي-2الغذائي والتغذية والزراعة  األمن-1
التمييز -9النازحين والالجئين-8ووينالتعمير والت إعادة-7اتاغاثة-6التربية والتعييم-5الصحة

محاربة -14بناء القدرات-13ثقافة السالم-12التنمية-11حقوق اتانسان-10ضد المرأة
 .المجموعات الياصة-15العادات الضارة

 يري هاطم محمد الهادي إن األهداف العامة ليمنظمات ومجاتات عميها تتييص في اآلتي:
تطجيع العمل التووعي بين فئات المجتمع -والمرض.. حطد الواقات لمحاربة الجهل والفقر 

تطجيع ونطر  –المحافظة عيي البيئة وحماية الموارد واستيدامها  –الميتيفة وحطد الواقات 
اتاهتمامات بالقواعات الضعيفة في المجتمع تاسيما الوفل, والمرأة, والعجزة  –السالم  ثقافة

 -طجيع مطاركتهم في المنظمات الحديثةالتدرةب وبناء القدرات ليطباب وت–والمعوقين 

                                                 

( مني أبو يوسف, دور المجتمع المدني في صنع السياسات اتاجتماعية , رسالة دكتوراه غير منطورة , جامعة اإلسكندرةة كيية اآلداب 1
. 211, ص 1996  
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اتاهتمام بالرةف والحضر ونطر الثقافة العامة والحفاظ عيي القيم الروحية واتاجتماعية 
تطجيع التعاون -تطجيع الطبكات ليتنسيق والعمل الجماعي في المجال الواحد–والعقائدية 

عرفة ومعرفة الحقوق نطر وتطجيع ثقافة وم -واتارتقاء بالعمل الحرفي وزةادة المهارات
 فإنها اإلنسانيمبادئ العمل  أماوالواجبات الفردية والجماعية ودرء الكوارث وفض  النزاعات.

  في السودان وفقًا ليمبادئ اآلتية: واإلنسانيتعمل منظمات العمل الووعي  أنتقوم عيي 
 لمعتقدات الدينيةا أواتانتماء السياسي  أوالعرق  أوالنوع  آوالعنصر  أساسعدم التمييز عيي 

 حاجة. األكثرفي اتاعتبار المناوق  األيذالنزاهة في ايتيار مواقع المطارةع مع -
عن اليدمات  ةالمسؤوليالمستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصية  أمامالمحاسبة  -

 . األساسيفي المنوقة يحددها النظام 
تمكن المجتمعات المحيية من اتاعتماد استدامة برامج المعالجات لتهيئة الظروف التي  -

 . عيي ذاتها في المدي البعيد
مراعاة رغبات المجتمع المحيي في كل مراحل المطروع من يالل مطاركة المجتمعات  -

 المحيية في كافة مراحل تنفيذ المطروع.
 في طؤون السودان الداييية بما يؤثر عيي سيادة واألجنبيةعدم تديل المنظمات الووعية  -

1) البالد .
71

) 
طكالها فتحدث فيها     فالتنمية إذن تحيط بكافة جوانب الحياة عيي ايتالف صورها وا 

تغييرات كيفية عميقة وطامية. فأما النمو ينظر إليه عيي انه عميية تيقائية تحدث من غير 
أما التنمية فهي تطير إلي النمو المتعمد الذي يتم عن ورةق  نتديل من جانب الكانسا

 هود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان لتحقيق أهداف معينة.الج
وةيتيف المفكرون اتاجتماعيون في تحديد مفهوم التنمية اتاجتماعية كل وفق تيصصه. 
فيعرفها البعض بأنها عميية توافق اجتماعي,ويعرفها آيرون بأنها تنمية واقات الفرد إلي 

اعية لإلنسان, أو الوصول بالفرد لمستوي أقصي حد مستواع,أو بأنها إطباع الحاجات اتاجتم
معين من المعيطة.أو عميية تغيير موجه يتحقق عن ورةقها إطباع اتاحتياجات إلي غير ذلك 

                                                 

رة العمل اإلنساني ,مفوضية العون اإلنساني , الميتقي األول ليمفوضيات الوتائية, ( معتصم حسن فرح, ورقة بعنوان : دور المفوضية في إدا1
م.2011مايو 26-25في الفترة من   
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تولد رؤية  أنمن التعرةفات. ولقد توور التعرةف بالتنمية اتاجتماعية تان الممارسة من طأنها 
نمية اتاجتماعية, قد صاحبه محاوتات كانت بدايات اتاعتراف بالت إذاطمولية... ولذلك  أكثر

في نضج  أسهمواكتساب يبرات متراكمة في هذا المجال  اآلمنعامل  أن إتامتعددة بتعرةفها, 
 هذه التعرةفات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثاني

 اتاقتصادية واتاجتماعية وأبعادهامنظمات المجتمع المدني في السودان 
 

 واألهدافي في السودان النشأة والتطور  : منظمات المجتمع المدن  األولالمبحث  
 المبحث الثاني : نشاطات منظمات المجتمع المدني في السودان

 المبحث الثالث : تصنيف ات منظمات المجتمع المدني في السودان      
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 املبحث األول

 األهداف دان النشأة و التطّور و منظمات المجتمع المدني في السو 
 

مترامي  المساحة بيد طاسعموقعًا استراتيجيًا في قيب القارة اإلفرةقية وهو  السودان يحتل 
ميل )حوالي عطر مساحة  967499ما يعادل  2كيم 2.505810تبيغ مساحته  األوراف

ويعد من أكبر أقوار القارة اإلفرةقية متعدد المنايات    2مييون كيم 30إفرةقيا( والتي تبيغ 
مييون نسمة  25.6طر قور في العالم من حيث المساحة. وةبيغ عدد سكانه حوالي وعا

( مييون 21.3بـ ) الطمالية. قدر سكان الوتايات م1993عام  اني أجري حسب آير تعداد سك
( 597( مييون نسمة وهو متنوع القبائل حيث تقدر قبائيه بـ )4.3نسمة والوتايات الجنوبية بـ )

وتحده تسع قبل انفصال الجنوب  ( وتاية26عيمًا بأنه مقسم إلى )ويحكم بنظام فدرالي 
 اإلنسانيةوالنوازل  وألن السودان بيد طاسع وعاني الكثير من الكوارث الوبيعية والحروب دول

واحنة في  أهييةوالسودان ما زال يعاني من حروب . واألوبئةكالجفاف والتصحر والفيضانات 
كان  وتفكك اسري ونزوح ولجوء وتطرد  أرواح إزهاقلبة من السا إفرازاتهافان  أجزائهبعض 

تابد من وجود قواع يسهم إلى جانب الحكومة والقواع الياص في تيفيف اآلثار المترتبة 
 وأديانهولهجاته وثقافاته  أعرافهوالسودان يصف بتعدد  . وغيرها عيى هذه الكوارث والحروب

التي تا ترةد له  لتحرةض من قبل بعض الدوائرقاباًل لالستثارة وا جعيهومييه ونحيه مما 
 أنهذا التنوع الجغرافي والمنايي واتانثروبولجي يمكن  أنمنًا وتا نماًء.وبمثيما استقرارًا وتا أ

عوامل  إلثراءحافزًا قويًا  أن يطكليصبح مهددًا لوحدة السودان ويعصف بتماسكه, فانه يمكن 
72).القور الواحد إوارومكوناته في عناصره اتانصهار والتكامل والتناغم بين ميتيف 

وةبقي  .(1
واقع جديد نستطرف فيه آفاق التقدم والنماء واتاستقرار  إليالتحدي لالنتقال بالسودان 

                                                 

( محمد بدوي الصافي, موبوعات مركز التنوةر المعرفي, ورطة التنمية اتاجتماعية في السودان , ورقة دور المنظمات الووعية في التنمية 1
.  2010في السودان, أكتوبر   
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ونقاباته  وأحزابهالسودان بفعالياته الميتيفة وفئاته  أبناءسائر  أماموالسالم.. يبقي ماثاًل 
فجاءت منظمات المجتمع المدني لتيعب دورًا  . نسانيةواإلومؤسساته المدنية ومنظماته الييرةة 

مقدرًا في حل كثير من القضايا في الفترة الماضية , كما عميت عيى تعميق أواصر العالقات 
بها وبناء مقدراتها وذلك من يالل  اتاهتماماليارجية مع األسرة الدولية لذا فكان من الوبيعي 

 . تيعب دورًا هامًا إقييميًا وعالمياً  أصبحتصة أنها يا ووةرها وترقية أنطوتها وتهديفها ت
أردنا أن نبين نطأة المجتمع المدني وتووره الكمي والكيفي ودوره في  ذا المبحث وفي ه 

 مرحية السالم والتنمية كما تناولت مطاكل التموةل ودور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني
والتواصل والكادر البطري وكيفية  تصالاتاالمعوقات وورق الحد منها كما تحدثت عن 

 .بمنظمات المجتمع المدني في المرحية القادمة  اتارتقاء
 :  منظمات المجتمع المدني في السودانوتطور نشأة  

عند تعقب اليصوص  عرف السودانيون العمل التووعي كروح ليمجتمع في النفير والنجدة في
نقاذالحرةق  إوفاءوعند  ودفن الجنازة وفراش العزاء والزواج  الزراعة والبناء فيالغرةق والنفير  وا 

هو و  واألفراح األتراحالمجتمع في  أفرادالغناء( )والموجب( الذي يدفعه  جوقةبما يعرف ب)
 فهو مرتبط بوبيعة البيئة (73)هية والعميية في الفرح والكر التكافل والمطاركة الماد

ا تذير به من قيم مستمدة من الثقافات وم ظيت هذه الروح سائدة في الرةف  السودانية
كحركة اجتماعية حرة غير مكبية عيى مستوى المنزل )الديوان(  ددة التي تسود البالد ـالمتع

 اتاهتماموعيى مستوى أوسع )المسيد( وهنالك )المزةرة( ليعوطان وعابر السبيل وكان 
يل حتى يستدل بها الضيف ث تظل المواقد مطتعية إلى وقت متأير من اليـبالضيف كبيرًا, حي

ومساعدة  األسري فالتكافل  يا الواري اآليرة والقبر()نارك توقد ليفجر 74المسيد إلى مكان
ففي القرآن الكرةم ذكر المؤثرون عيى أنفسهم جميعها ممارسات ووعية. الضعفاء والمحتاجين 

) ويوعمون : لى. قال تعاوجه هللا ابتغاءم يصاصة والذين يوعمون الوعام ـولو كان به

                                                 

م عيي المستوي القومي(, 1998-م1956( مرتضي عبد الحي محمد احمد, )كيفية تسجيل المنظمات التووعية في السودان في الفترة من 1
. 9م, ص1998رسالة دبيوم عالي غير منطورة, دراسات الكوارث والالجئين, جامعة افرةقيا العالمية, دراسة تحيييية,   

9( المرجع السابق , ص2  
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( الوعام عيى حبه مسكينًا وةتيمًا وأسيرًا إنما نوعمكم لوجه هللا تا نرةد منك جزاءًا وتا طكوراً 
(2).   
ذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا بالثواب ـامية اليتيم والسائل ووعد الـوأمر هللا بحسن مع 

 ل اليير : ـعوله تعالى في أية أيرى داعيًا إلى فـافًا كثيرة وقـالمضاعف أضع
(1). (ن اليير لعيكم تفيحو  وافعيواربكم  واعبدوا واسجدوا))يا أيها الذين أمنوا أركعوا 

 

 بإصبعهوحث الرسول صيى هللا عييه وسيم عيى كفالة اليتيم )أنا وكافل اليتيم كهاتين وأطار  
 (2)وفرق بينهما طيئًا ما( رواه البياري . والوسويالسبابة 

ي عيى قيم اإليثار والتكافل ووجدت هذه القيم القبول من المجتمع , لذا أكد الدين اإلسالم 
 اإلنجييزي المصري عيي العمل التووعي  اتاستعمارالمساجد واليالوي ولم يضف  انتطرت

 . طيئًا حيث وجده متأصاًل في المجتمع السوداني
دن السودان م دييت البعثة اإلرسالية إلى السودان وأنطأت عدة أفرع بم1904في عام  

م 1917. وفي العام تبطيري صاحبة تقديم يدمات متنوعةالميتيفة وقد تميزت بنطاط كنسي و 
دييت البعثات التبطيرةة األمرةكية إلى السودان وطيدت مدرسة الجرةف باليرووم ,وكان 

لذا كان هذا تطجيعًا . هناك نطاط ميحوظ بين البعثات في إنطاء المدارس والمستطفيات
ومن آثاره عيي المثقفين والوونيين إنطاء العديد من الجمعيات التووعية ومن ثم  نيليسوداني

األهيية المتوسوة)معهد أم درمان أنطئت المدارس والمعاهد الدينية كمدرسة أم درمان 
وأول  واجتماعيةوتم تأسيس نادي اليرةجين كجمعية ثقافية العيمي(حيث تبيورت هذه الجهود 

م الذي استهدف األيتام والفقراء 1931القرش الصناعي  ة آنذاك وميجأجمعية سودانية تووعي
المهني وبعد اتاستقالل ظهرت بعض المنظمات التووعية مثل التدرةب  وعمل في مجال

الهالل األحمر والجمعية الييرةة السودانية باإلضافة إلي الووائف الدينية والورق الصوفية 
إيجاد  من اتاستقالليصصة وكان تا بد لحكومة مت طبابيةفكثفت نطاوها وكونت روابط 

                                                 
(2)

 ( 9/  8ن كرةم سورة اإلنسان اآليتين )قرآ  
 ( من سورة الحج .77من كتا  القرآن الكريم :اآلية رقم )  (1)
 5304حديث شريف  المصدر كتا  صحيح البخاري الرقم أو الصفحة   (2)
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م حتى تا تيتيط األهداف 1957قانون ينظم العمل التووعي فصدر قانون العمل التووعي 
 . السياسية و اإلنسانية

 
 
 
 
 
 

    : تطور منظمات المجتمع المدني في السودان
اعية يقوم به التووعي بالسودان قبل اتاستقالل بصورة فردية وجم اإلنسانيبدأ العمل 

المادي كما انه تا يمثل مهنة لهم وهي في  المواونون بصفته عماًل ياليًا من الربح والعائد
1)والجودية  الطدة أوقاتليمساعدة في  والتقاليد السودانية األعرافمجميها تطكل 

75

). 
توورت منظمات المجتمع المدني في السودان بقيام منظمات تووعية غير  وبعد اتاستقالل 

. ثم أيذ العدد يتزايد حتى وصل اآلن كان عددها قيياًل وونية وأجنبية حكومية حيث
تعمل  ( طبكة43) ( منظمة عربية30( منظمة أجنبية منها )151( منظمة وونية )3970)

والوتايات الجنوبية ووتايات  نوكرد فا ردار فو في كل من وتاية اليرووم والطمالية ووتايات 
 –تنمية –مياه –إغاثة –إرطاد نفسي –تعييمي –الل النطاوات )صحياألزرق وتعمل يالنيل 

76) تدرةب وتأهيل

ية أسس وضوابط العمل التووعي ثم م كافيًا لتغو1957وقد كان قانون  .(2
م 1962قانون التبطير ن أت الدولة أن تضع قوانين متيصصة لبعض األنطوة فكار 

. ومع توور العمل كنسية من السودانورد المنظمات الوبصدوره أعين رئيس البالد آنذاك 
القورةة  اتاتفاقيةم لضبط هذه األنطوة ثم أعتقبته 1988الووعي وتعدد أنطوته وضع قانون 

نتج قانون  اتاعتراضاتلتكون محور التعامل مع المنظمات التووعية األجنبية . وبناء عيى 
م ببعض 1957نون م ووور قا1962م ثم ألغي قانون 1994التعديالت المتنوعة المؤقت 

وأصبحت قضايا  (3ذ77)أووارالقوانين المنظمة ليعمل الووعي في السودان مرت بعدة  .التعديالت

                                                 

11(مرجع سبق ذكره , ص1      
م.م الخرطو 2011سجالت المسجل العام لمنظمات العمل الطوعي واإلنساني , يونيو/ (2  
,معلومات مفوضية العون  2000( كتا  مداوالت المؤتمر القومي للعون اإلنساني والعمل الطوعي المنعقد بقاعة الصداقة , مايو 3

 اإلنساني.
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التووعي تتوور كيما كانت هناك حاجة تظهر عيي الساحة  وبرامج العمل اإلنساني
مهنة يمتهنها بعض الناس,  أصبحت أن إلياتاجتماعية واتاقتصادية والثقافية والسياسية 

اضي فيها المال وعيم يدرس في معاهد وكييات متيصصة, وتمتد أيادي بعض المنظمات وةتق
الوونية منها إلي تقديم اليدمات إلي يارج نواق السودان وهي تعمل بصورة مستقية ولها 

 طيصيتها اتاعتبارةة.   
 
 

 توور الكيانات الووعية: من حيث الكم يقدر عدد المنظمات الووعية المسجية كاألتي:

 العام عدد المنظمات في السودان

 م1980 20

 م1990 112

 م2000 1200

 م2008 2000

 م2010 3500

 م2011 4010

 م2012 5000

 ثم بعد أن تطعب العمل التووعي رأت الدولة دمج مفوضية اإلغاثة وا عادة التعمير

(RRC)  مع مفوضية العمل الووعي (COVA)  في كيان واحد هي مفوضية العون
م الذي ألغى 1995ثم كان قانون مفوضية العون اإلنساني المؤقت  (HAC) سانياإلن

القوانين السابقة . رغم وضوح الرؤية ليعمل التووعي والعوائق والحصار المضروب عيى 
السودان وسياسة تجفيف المنابع والسيول والفيضانات عميت المنظمات التووعية عماًل كبيرًا 

مناوق واسعة من البالد حيث أيذت تنتهج نهجًا إستراتيجيًا في  وبذلت مجهودًا جبارًا, غوت
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التعامل فعميت عيى تنمية قدرات القواعات المستهدفة بتمييك وسائل اإلنتاج عبر القروض 
 . الميسرة ورفع كفاءتها بالتوعية والتدرةب

مرتبوة م ظهرت العديد من الجمعيات الثقافية وكانت 1956عام  استقاللهابعد نيل البالد  
باألحزاب السياسية إلى حد ما إضافة إلى الووائف الدينية والورق الصوفية وبالرغم من أن 

الجمعيات التووعية (1)م كان يطجع قيام 1957قانون العمل الووعي في ذلك الوقت عام 
لتفعيل المجتمع وتحرةك كوامن اليير فيه وتنظيمها بورةقة مؤسسية وكان القانون ينص عيى 

 بط العمل الووعي بالعمل السياسي .أتا يرت
ةتضــح ممــا ســبق أن ظــروف نطــأة منظمــات المجتمــع المــدني كتنظيمــات نطــأت يــالل فتــرة و 

يــالل مرحيــة اتاســتعمار عميــت عيــى توحيــد  ,اتاســتعمار قــد صــبغتها بصــبغة سياســية واضــحة
ب التــي كواجهــات سياســية لــبعض األحــزا اءً جهودهــا مــع األحــزاب السياســية بــل أنهــا نطــأت ابتــد

استصحبتها معها  فـي إوـار صـراعها مـع الحكومـة اتاسـتعمارةة، وكـان مـن المفتـرض أن تنفـك 
هذه التنظيمات في مرحية الحكم الـووني عـن هـذه األحـزاب السياسـية، إتا أن الواقـع يطـير إلـى 
أن المجتمع المدني في السـودان هو مرآة  لما يدور مـن صـراع سيــاسي بـين األحـزاب الموجـودة 

 (1)الساحة.  في
عيـــى الـــرغم مـــن أن بعــــض المنظـــرةن يســـتبعد األحـــزاب السياســــية مـــن قائمـــة منظمــــات      

المجتمع المدني، ولكن البعض يرى أنه تا يمكن إقصاء األحزاب السياسية من هذا اإلوار فـي 
ألن هنــاك فــرق كبيــر بــين المجتمــع المــدني كمفهــوم بعــد  الديمقراويــةالعــالم الثالــث والــدول غيــر 

. ةأســيس الديمقراويــة كنظــام حكــم ، والمجتمــع كمفهــوم فــي مرحيــة مــا قبــل تأســيس الديمقراويــت
فــــإن األحــــزاب هــــي الوييعــــة األكثــــر أهميــــة فــــي عمييــــة  ةوفــــي حالــــة الســــعي نحــــو الديمقراويــــ

( وحيث أن السودان هو جـزء مـن منظومـة العـالم الثالـث التـي تسـعى بيوـي مثقيـة ة)الديمقراوي
صــبح األحــزاب جــزءًا أصــياًل مــن المجتمــع المــدني الســوداني. لــذلك ستســيط ت  ةنحــو الديمقراويــ

 الورقة الضوء عيى األحزاب السياسية باعتبارها جزء من منظمات المجتمع المدني بالبالد. 

                                                 

 265المرجع السابق , ص (1)
(1)

 .  266حيدر إبراهيم علي : الديمقراطية في السودان , مرجع سابق ص 
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طهدت فترة األربعينات نطاوًا سياسيًا مكثفًا فـي السـودان ذلـك أن ميثـاق األوينوـي الـذي أكـد 
قــــد هيــــأ الظــــروف العمــــل السياســــي ، وبــــدأت  ةو الديمقراويــــعيــــى حــــق الطــــعوب فــــي الحرةــــة 

الجماعات الوونية التي وحدتها ظروف النضـال الـووني ، فـي تنظـيم أنفسـها فـي إوـار أحـزاب 
سياســية اســتعدادًا ليتنــافس عيــى المكاســب و الفــرص السياســية التــي ســيييفها رحيــل المســتعمر 

ســـودان إلـــى أحـــزاب وجماعـــات متعـــددة وكطـــأن كـــل الحركـــات الوونيـــة انقســـم الوونيـــون فـــي ال
فالصراع ضد اتاسـتعمار كـان مظيـة عرةضـة احتطـدت فـي داييهـا كـل القـوى الوونيـة. أمـا وقـد 
ــــذلك انقســــم  ــــبالد تيوــــو نحــــو اتاســــتقالل فيكــــل مــــن هــــذه القــــوى رؤاهــــا وبرنامجهــــا. ل بــــدأت ال

ان همــا: حــزب السـودانيون إلــى أحــزاب طــتى نــذكر مــنهم األحـزاب الوائفيــة يوجــد بالســودان حزبــ
األمة ويستند عيى األنصار و الحزب اتاتحادي الذي يعتمد عيـى اليتميـة. و مـن يـالل السـرد 

                                                            (1)التارةيي، ستتضح العالقة بين الحزب و الوائفة .
راعية بحكـــم  تنافســـها عيـــى و إذا كانـــت األحـــزاب متصـــارعة أصـــال أو أن العالقـــة بينهـــا صـــ 

الطعب فقد انعكس ذلك عيى منظمـات المجتمـع المـدني التـي اتسـمت العالقـة فيمـا بينهـا بوـابع 
الصراع أكثـر مـن وـابع التعـاون متـأثرة بمـا يجـري مـن صـراع بـين األحـزاب السياسـية و قـد أدى 

تســييس  ذلــك بطــكل مباطــر إلــي إضــعاف المجتمــع المــدني الســوداني ,ويالصــة القــول هــو أن
بعــض منظمــات المجتمــع المــدني فــي الســودان  مثــل تنظيمــات العمــال والمــزارعين و النســاء و 
الوالب  قد أضر بهذه التنظيمات غاية الضرر ألنه افقـدها حيادهـا إزاء الصـراع السياسـي مـن 

تنـاقض فـي مواقفهـا مـن ناحيـة ناحية و باعد بينهـا و بـين قـــواعدها مـن ناحيـة أيـرى و قـاد إلـى 
تحــاد المــرأة اتحــاداتوبمــرور الــزمن ظهــرت  (1) (2)لثــة ثا والكتائــب والكطــافة  والوــالب الطــباب وا 

ظهرت أطكال من العمل التووعي أكثر نضجًا مسندة إلى هذا الحزب أو ذاك ثـم ظهـرت عيـى 
 أتسـاعاالساحة التنظيمات اإلقييمية كما ظهرت الجمعيات القوميـة . وقـد طـهد العمـل التوـوعي 

طمل كل القور ومع أن بعض التنظيمات األهيية قامت بدعم حزبي إتا أننـا نجـد  نتطاراواكبيرًا 
وفـي عـام   الييـري لييرةـة التـي قامـت عيـى دعـم سـاحة العمـل التوـوعي جيهـا مـن الجمعيـات ا

العمــــل التوــــوعي المــــنظم وكانــــت المنظمــــات تعمــــل تحــــت  أطــــكالم ظهــــر العديــــد مــــن 1972
                                                 

اطيددة الرابعددة فددي السددودان :البعددد التدداريخي والوفددع الددراعن وبفددان المسددتقبل )أبحددا  ندددو  تقيدديم حيدددر إبددراعيم علددي )تحرير(الديمقر  (1)

 .255الديمقراطية في السودان ( مركز الدراسات السودانية القاعر  ص 

فرةقيا , ورقة عمل بعنوان منظمات المجتمع المدني في السود( 2)  ان:ييفية تارةيية بهاء الدين مكاوي , مركز دراسات الطرق األوسط وا 
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م 1977. وبعــــد ظهــــور قــــانون الالجئــــين  قبــــل انفصــــاله نالحكومــــة اإلقييميــــة لجنــــوب الســــودا
المنظمـــات فـــي مجـــال اليـــدمات فـــي الجنـــوب حيـــث حـــدثت المصـــالحة الوونيـــة بـــين  انيروـــت

النظــام الحــاكم واألحــزاب السياســية وســمح النظــام لألحــزاب بإعــادة نطــاوها التوــوعي وتكونــت 
عـام  اتانتقاليـةهـت الحكومـة م وقـد واج1980عيى سبيل المثـال منظمـة الـدعوة اإلسـالمية عـام 

 ان ثمــرة هــذا النــداءـودان وكـــم الجفــاف والتصــحر الــذي أصــاب الــبالد فأعينــت نــداء الســ1983
كــل المحــن واألزمــات التــي مــرت بهــا الــبالد وصــدر قــانون  العديــد مــن المنظمــات التــي تجــاوزت

د أكثــر ممــا فــي تقييمــه بأنــه متطــد ايتيــفم والــذي 1988لعــام األجنبــي تنظــيم العمــل الوــوعي 
م حيــت 1989. وفــي عــام نبيــة بينمــا يــرى الــبعض أنــه متســاهليجــب فيمــا ييــي المنظمــات األج

السياســية ومــن ثــم تعويــت المنظمــات التووعيــة ثــم نطــط العمــل التوــوعي وفــق األحــزاب جميــع 
المواونـة )تا  واعتبـارموجهات جديدة مـن بينهـا البعـد بالعمـل التوـوعي عـن األهـداف السياسـية 

 78 .ات عمـل منظمـات المجتمـع المـدنيهـتا األحزاب( وهي تكون بذلك أول موجو وتا الدين العرق 
الفصـــل الثــــاني  األولم فـــي البـــاب 2005نـــص دســـتور جمهورةـــة الســـودان اتانتقــــالي لســـنة  (1)

 اســتراتيجياتتضــع الدولـة  (1) العدالـة اتاجتماعيــة الفقـرة 12الهاديــة والموجهـات المــادة  المبـادئ
امين سـبل كسـب السودان كافة. وذلك عن ورةق تـ أهلالعدالة اتاجتماعية بين  وسياسات تكفل

2)تطجيع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الييري العيش وفرص العمل و 
79

) . 
380): أطوارالقوانين المنظمة للعمل الطوعي في السودان :مرت بعدة 

) 
 التارةخ بيان

 م1957 لووعية صدر ألول مرة قانون تسجيل الجمعيات ا

 م1986   مفوضية اإلغاثة واعاد التعمير صدر قانون 

 م1988 صدر قانون تنظيم العمل الووعي األجنبي

اجتماعات بين حكومة السودان تفاقية القورةة والتي تضمنت بعد مرسوم باتادر ص  م1990

                                                 

. 1996( وداد إبراهيم يييل , دور المنظمات الووعية في التنمية اتاجتماعية بالسودان 1  
. 7م , وزارة العدل , ص2005( دستور جمهورةة السودان اتانتقالي لسنة 2  
دعم السالم, قاعة الطارقة ,  ( سالف الدين صالح محمد, مرتضي عبد الحي محمد احمد , ورقة عمل دور منظمات المجتمع المدني في3

. 2م , ص2005اليرووم , مايو/  
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 والمانحين 

 م1993 صدر قرار إنطاء مفوضية العمل الووعي 

 م1999 مل الووعي مطروع قانون الع

 م2006 صدر قانون العمل الووعي بنسيته األييرة بعد أن أجيز من المجيس الووني

 مبادئ العمل الطوعي في السودان :                                       
المعتقدات  أواتانتماء السياسي  أوالعرق  أوالنوع, أوالعنصر  أساسعدم التمييز عيي 

 الدينية .
 حوجة  األكثرفي اتاعتبار المناوق  األيذيار مواقع المطارةع مع تلنزاهة في ايا -ب
عن  ةالمسؤوليالمستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصية  أمامالمحاسبة  -ج

 ليمنظمة . األساسياليدمات في المنوقة والجهات التي يحددها النظام 
لتي تمكن المجتمعات المحيية من المعالجات لتهيئة الظروف ا امة برامجداست -د

 اتاعتماد عيي ذاتها في المدي البعيد .
مراعاة رغبات المجتمع المحيي في كل مراحل المطروع من يالل مطاركة  -ه

 المجتمعات المحيية في كافة مراحل تنفيذ المطروع .
81).الداييية وسيادة البالد في طؤون  واألجنبيةعدم تديل المنظمات الووعية  -و

1) 
 م:2006العمل الطوعي في السودان حس  قانون  أهداف

هذا  أحكامالرئيسية ليمنظمات المسجية بموجب  اإلنسانية األهدافتطتمل وتا تقتصر 
  :( التاليةوالبيئة اإلنسانبما في ذلك يدمات حماية حقوق القانون عيي تقديم اليدمات )

لوبيعية أو غير الوبيعية الوارئة ليمواونين المتضررةن من الكوارث ا اإلغاثة -أ
 تأثرًا . األكثربالتركيز عيي المجموعات 

دارتهادرء مياور الكوارث وتيفيفها  -ب   . وا 
 التعمير والتنمية . وا عادةالتووين  بإعادةربط المساعدات اتاغاثية  -ج

                                                 

( معتصم حسن فرح , ورقة بعنوان :دور المفوضية في إدارة العمل اإلنساني, مفوضية العون اإلنساني الميتقي األول ليمفوضيات الوتائية 1
م .2011مايو  26-25من    
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وتنفيذ برامج  إعدادوالعائدين من يالل  نوالالجئياتاهتمام بالنازحين في الدايل  -د
 التووين بالتنسيق مع الجهات المعنية . وا عادة ثةاإلغا
الكوارث  أوتعمير البنيات اتاقتصادية واتاجتماعية التي دمرتها الحرب  إعادة -ه

 الوبيعية, بالتنسيق مع المؤسسات الوونية التي أنطئت لهذا الغرض .
بالتطاور  التعمير وا عادةالتسكين  وا عادةالتووين  وا عادة لإلغاثة األولوياتتحديد  -و

 والسيوات الحكومية ذات الصية . والتنسيق مع المستفيدين
 بناء القدرات المحيية لتمكين المنظمات الوونية من اتاعتماد عيي قدراتها . -ح
من يالل المنظمات الووعية غير  اإلنسانيةواليدمات  اإلغاثةتنفيذ مطارةع  -خ

مع  أهدافهامدني التي تنسجم منظمات المجتمع ال أوالحكومية والمنظمات الييرةة 
 .والمنح وبين ورق استقواب وتيقي التموةلالسياسات العامة ومصالح المستفيدين 

 (182): الخط الزمني لتطور العمل التطوعي في السودان
 م1960 م1984 م1986 م1989 م2002

مرت المفوضية 
بعدة أووار 

حتى أصبحت 
وزارة الطؤون 

 اإلنسانية 

تاستمرار 
نسيق الحاجة لت

العمل اإلنساني 
تم تكوةن وزارة 

اإلغاثة 
والنازحين 
 والالجئين  

نسبة ليحوجة 
لتنسيق الجهود 

تم تكوةن 
مفوضية 

اإلغاثة وا عادة 
 التعمير 

موجة الجفاف 
التي ضربت 

أجزاء كبيرة من 
البالد وديول 

 المنظمات بكثافة

ديول بداية 
المنظمات 
 لتووعية 

 
 :                                     المجتمع المدني  وأهدافوظائف 

                                                 

اعية في المنظمات الووعية في مجال كفالة األيتام , جامعة أم درمان( عفاف عبد الجييل الفكي إبراهيم , دور اليدمة اتاجتم1  
. 2005اإلسالمية        
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اكمة هو وسييتها تاستكمال سيورتها عيي المجتمع المدني من وجهة نظر الوبقات الح
المجتمع من يالل آلية الهيمنة األيدلوجية الثقافية حيث تا تسعفها آلية القمع باستيدام 

مع المدني من وجهة الدولة في ضمان السيورة الكامية عيي المجتمع ولكن المجت أجهزة
ساسًا هيمنة أن ترسي أليصراع تستويع من يالله نظر الوبقات المحكومة هو ساحة 

مضادة تمكنها من توسع نواق تأثيرها في المجتمع والدفع في اتجاه توسيع الهامش 
المتاح لها ليحركة والتأثير وبيورة آليات ديمقراوية تسمح بتسوية المنازعات سيميًا,  

 أساسيةيمس وظائف  اإلوارالتوور الديمقراوي ليمجتمع وقد تبيورت في  تعمق عميية
وظيفة  -1ي لتحقيق هذا الدور وهي :           دنتقوم بها مؤسسات المجتمع الم

مؤسسات المجتمع المدني بيورة مواقف جماعية حيث تتم من يالل  تجميع المصالح :
 مطاكيهمهم من التحرك جماعيًا لحل وتمكن أعضاءهامن القضايا والتحديات التي تواجه 

وظيفة حسم وحل  -2هذه المواقف الجماعية .          أساسوضمان مصالحهم عيي 

حيث يتم من يالل مؤسسات المجتمع المدني حل معظم النزاعات  الصراعات :
البيروقراوية وبذلك  وأجهزتهاالدولة  إليبوسائل ودية دون اليجوء  أعضائهاالداييية بين 

المطقة وتوفر عييهم الجهد  أعضاءهامعظم مؤسسات المجتمع المدني تجنب  فان
                                                                     83 (1).التضامن الجماعي فيما بينهم  أسسوتقوية والوقت وتسهم بذلك في توفير 

توفير الفرص لممارسة نطاط بمعني القدرة عيي  : األوضاعزيادة الثروة وتحسين  -3
زةادة الديل من يالل هذه المؤسسات نفسها مثل المطروعات التي تنفذها  إلييؤدي 

, والنطاط الذي تقوم به الجمعيات التعاونية اتاستهالكية اإلنتاجيةالجمعيات التعاونية 
وعات األهيية ومطر والمطروعات الصغيرة والمدرة ليديل التي تقوم بين الجمعيات 

تدرةب المهني التي تقوم بها النقابات مما يمكنهم من طروط عميهم وزةادة دييهم وعيي ال
اتاقتصادية يطغل الناس في البحث عن لقمة العيش  األحوالالعكس من ذلك فان سوء 

فال يتوفر لهم الوقت الكافي ليمطاركة السياسية ما يعول التوور الديمقراوي ليمجتمع 
 م بقضايا المجتمع العامة والمطاركة في حيها .                                                          بانصراف الناس عن اتاهتما

                                                 

النوع اتاجتماعي, الجندر وتكنولوجيا المعيومات واتاتصاتات )مجموعة موارد الدعم ( -التنمية-( سوزي جولي, ناراياناسوامي, رائدة الزعبي1
.8586418840لدولي:, معهد دراسات التنمية الترقيم ا2004سبتمبر   
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بتوور المجتمع وتنظيم حركته بقدر ما يتوفر له من قيادات  القيادة الجديدة : إفراز -4
دائمة باستمرار ولكي يواصل المجتمع تقدمه فانه في حاجة  األمام إليمؤهية ليسير به 

المتتالية وتكوةن القيادة الجديدة بهذا المفهوم يبدأ  األجيالقيادات جديدة من  إلعداد
دايل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات والجمعيات والمنظمات الطبابية والنسائية 
حيث تعتبر المجتمع المدني في الحقيقة المعين الذي تا ينضب ليقيادات الجديدة 

عضوةتها وتمكنهم من  إليتجتذب المواونين المجتمع بمضامين  دإلمداومصدر متجدد 
اكتطاف قدراتهم من يالل النطاط الجماعي وتوفر لهم سبل ممارسة القيادة من يالل 

 .                               إليهمالمسؤوليات الموكية 
ت المجتمع الوظائف التي تقوم بها مؤسسا أهممن  ثقافة مدنية ديمقراطية : إشاعة -5

ثقافية مدنية ترسي في المجتمع احترام قيم النزوع ليعمل الووعي والعمل  إطاعةالمدني 
دارةالجماعي, قبول اتايتالف والتنوع بين الذات واآلير  اليالف بوسائل سيمية في  وا 

 بالمحاسبة العامة ماتالتزاضوء قيم اتاحترام والتسامح والتعاون والصراع السيمي مع 
وما يترتب عيي هذا كيه من تأكيد المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات وهذه  والطفافية

تقدموا بسؤال  واتاستطارةينهناك فرةق من الباحثين قراوية .القيم في مجميها قيم الديم
في الوون العربي؟ طجاع ورئيسي وهو: ما مؤطرات فعالية منظمات المجتمع المدني 

ن العربي تفرع عن ذلك كيف نستفيد من جهود مراكز بار السودان جزء من الووتباع
(1).بحث عالمية في هذا المجال وفي نفس الوقت ننويق من واقعنا بكل يصوصياته

84 \ 

فيري هاطم  المجتمع المدني . النسبية ليعوامل التي تؤئر عيي فعالية منظمات األوزانما 
  تتييص في اآلتيالعامة ليمنظمات ومجاتات عميها  األهداف إنمحمد الهادي 

 تطجيع العمل التووعي بين فئات –قات لمحاربة الجهل والفقر والمرضحطد الوا
بيئة وحماية الموارد واستيدامها. المحافظة عيي ال –المجتمع الميتيفة وحطد الواقات

لوفل اتاهتمامات بالقواعات الضعيفة في المجتمع تاسيما ا –تطجيع ونطر ثقافة السالم
في  التدرةب وبناء القدرات ليطباب وتطجيع مطاركتهم –زة والمعوقين, المرأة ,العج

                                                 

طارع احمد فيري موازي لطارع مكرم عبيد ييف  29( أماني قنديل : تووةر مؤسسات المجتمع المدني, الطبكة العربية ليمنظمات األهيية, 1
مدينة نصر القاهرة مصر.  7حديقة الوفل الدور الرابع طقة   
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 اتاهتمام بالرةف والحضر ونطر الثقافة العامة والحفاظ عيي القيم –المنظمات الحديثة
المجال تطجيع الطبكات ليتنسيق والعمل الجماعي في  -الروحية واتاجتماعية والعقائدية

نطر وتطجيع ثقافة  –مل الحرفي وزةادة المهاراتء بالعتطجيع التعاون واتارتقا –الواحد
  ومعرفة الحقوق والواجبات الفردية والجماعية ودرء الكوارث فض النزاعات .

( محور م المرجعيات التفصييية 2003-م2007القومية ربع القرنية ) اإلستراتيجية أفرزت
 أمامهاثية وحّددت التحديات الما أهدافياص لمؤسسات المجتمع المدني وجعيت لها 

 لعميها وذلك فيما ييي :  األساسية واألولوياتوورحت الوسائل 
 : األهداف -1
ودينية عييا وةرسخ قيم المساواة  إنسانيةكقيمة  ألفراده بناء مجتمع مدني يوفر الرعاية -أ

  والعدل والتكافل والتراحم والتواصل واحترام واقع التعدد والتباين الثقافي.
بما  األمةني عادل ومتوازن مع الدولة فيما يتعيق بتوزةع ثروات بناء مجتمع مد -ب

 يوفر المطاركة الفاعية في ثمرات التقدم اتاقتصادي والسياسي واتاجتماعي.
 واإلجماعالوحدة  إليتحقيق التعايش السيمي والتواصل اتاجتماعي المفضي  -ت

 الووني.
م العقيدة الدينية سيوكًا من اتاستالب الحضاري وترسيخ مفاهي اإلنسانحماية  -ث

)حياتياً 
85

1) . 
 اتاهتمام بالقواعات الضعيفة في المجتمع تاسيما الوفل والمرأة والعجزة والمعوقين-ج
 مؤسسات المجتمع المدني : أمامالتحديات الماثلة  -2
 المطاركة الفاعية تاستدامة السالم والوفاق الووني وتعمير ما يربته الحرب . -أ

الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني عيي  أجهزةتكاميية بين بناء عالقة  -ب
 والتراضي والمؤسسية والطفافية .اتالتزام  أساس

ليمساهمة الحقيقية في المجاتات  واألجنبيتفعيل ودعم الجهد التووعي الووني  -ت
 اتاقتصادية واتاجتماعية والصحية والبيئية.

                                                 

. 3م, ص2007ليتدرةب , أغسوس ( هاطم محمد الهادي, منظمات المجتمع المدني ,مركز قروبة  1      
 



 70 

 عية والتكافيية المؤدية لتيفيف حدة الفقر.البرامج اتاقتصادية واتاجتما إعداد -ث
 األسرةتفعيل قواع المرأة وتنمية قدرات هذا القواع ليقيام بدوره الفاعل في بناء  -ج

 .والمجتمع
فرازاتاتياذ التحووات الالزمة لمعالجة العادات الضارة  -ح الحراك السكاني  وا 

 والنزاعات والحروب وتداعيات العولمة السالبة .
 لعمل مؤسسات المجتمع المدني : األساسيةائل الوس -3
 تيفيف حدة الفقر من يالل تنفيذ البرامج اتاقتصادية وبرامج التكافل. أ. 

 . واألهييب.القضاء عيي الجهل من يالل التوسع في التعييم الياص 
 التووعية . األهييةت.نطر الوعي الصحي وتأسيس المرافق الصحية 

 دارةًا وفنيًا .ع المدني إفع قدرات مؤسسات المجتمث.ر 
 معالجة التطوهات اتاجتماعية والعادات الضارة. إليج.إعمال الترتيبات المؤدية 

 ح.إنزال برامج ثقافة السالم ليواقع .
ليمحافظة عيي النسيج اتاجتماعي السوداني متمسكًا بقيمه  ؤديبرامج ت إنفاذخ.وضع 

1)الدينية وكرةم موروثاته.
86

)                                                   
 مؤسسات المجتمع المدني : أولويات -4

 السالم والوفاق وتعمير ما دمرته الحرب . إحاللأ.  المطاركة في عميية 
مراكز البحث المتيصصة لرفع قدرات مكونات  وتأهيلب.بناء قاعدة معيومات وتأسيس 

 القواع الميتيفة.
التراضي والطفافية  أساسالدولة الرسمية عيي  ةأجهز ت.تأسيس عالقة تكاميية مع 

واتالتزام المتبادل فيما يتعيق باحترام الدستور والتطرةعات والقوانين واليوائح المنظمة 
 . اإلنسانوحقوق  األساسيةواحترام الحرةات 

نفاذث.المطاركة في وضع  البرامج الياصة في مجاتات التنمية المتوازةة والمستدامة  وا 
راكة المنتجة مع القواعات صاد وبناء القدرات والتنمية اتاجتماعية وبالطفي اتاقت
 الميتيفة .

                                                 

128م()المرجعيات التفضييية( مصدر سابق , ص2031-2007( اإلستراتيجية القومية ربع القرنية )1  
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نفاذج.المطاركة في وضع  برامج تيفيف حدة الفقر ومعالجة إفرازات الحراك السكني  وا 
 والنزاعات القبيية .

 بصفة ياصة. لإلنتاجح.المطاركة في تكمية وتقوية البنيات التحتية 
وتووةر تجمعات الصناعات الصغيرة والحرفية  الكبرى صناعية خ.تأهيل المناوق ال

 وتحرةك الواقات العاوية.
 .اإلنتاجرأسيًا في الزراعة ويفض تكيفة  اإلنتاجد. زةادة رقعة المساحات المزروعة ورفع 

اتاقتصادية والمالية اتائتمانية وتحسين مناخ اتاستثمار ترتيب التطرةعات  إعادة. ذ
 . واألجنبيالمحيي 

 واإلنتاجالزراعية واستيدام النظم العيمية في الزراعة  لألراضير. اتاستغالل األمثل 
 الحيواني والغابات.

ز. بناء وهيكية التنظيمات القومية )القواع الياص ومنظمات المجتمع المدني( بما 
1)يمكن من اتاستفادة من المنظمات العالمية المطابهة ومواكبة حركتها

87

)          . 

تاكتفاء الذاتي من السيع الزراعية الصناعية واليدمات بما ييدم اتاستهالك المحيي س.ا
 والصادر.

وتقنينها  األهييش.تنظيم المؤسسات التي تيدم قضايا الدعوة والتصوف والنظام 
 وتووةرها ودعمها .

وتوفير المعينات الفنية  األهييص.تأهيل وتووةر البنية التحتية لمؤسسات التعييم 
 قنية التي تمكنها من القيام بدورها بالنهضة العيمية . والت

 ض. بناء مؤسسات تعييمية ياصة بالتعييم الفني والتقني والتوسع في ذلك .
 
 
 
 

 املبحث الثاين
                                                 

129(  المرجع السابق , ص1  
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 نشاطات منظمات المجتمع المدني في السودان
1):  تقوم هذه المنظمات بعدة ادوار, والتي تتمثل في 

88

)                            
تسعي هذه المنظمات لتوسيع مطاركة المرأة ومساهمتها في  جتماعي:أ/ الدور اال

 وأيضاالمجتمع بصورة كبيرة بعد أن تأكد نجاحها في ادوار كانت قاصرة عيي الرجال 
العمل عيي دفع المرأة ليمطاركة في القرار السياسي وذلك بزةادة تمثييها في البرلمان 

المجتمع المدني ورفع قدراتها. أما في مجال الطباب  وتوسيع مطاركتها في منظمات
يجادفدور المنظمات يكون في معالجة أوضاع اليرةجين  برامج ومطارةع تستوعب  وا 

عددًا كبيرًا منهم ليمساهمة في دفع عجية التنمية في البالد وتدرةبهم وتأهييهم بما يتناسب 
 أولوياتحة العامة من أهم مع قدراتهم وتيصصاتهم. كما أن اتاهتمام بالوفل والص

عمل هذه المنظمات ونطاواتها, ورفع الوعي التثقيف الصحي وذلك بالتعاون بين 
 منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة العامة.                              

التي تعاني من النزاعات  اإلفرةقيةولما كان السودان من أكثر الدول  : األمني /الدور 
 أسيوبوذلك بتفعيل  تعمل في هذا المجال أند ووةية فقد كان تابد لهذه المنظمات لعقو 

المتحاربة ونبذ العنف,والعمل مع الحكومة لحل  األورافالحوار والمفاوضات بين 
النزاعات بالصورة السيمية دون اليجوء ليحل العسكري الذي تتعاظم معه اليسائر المادية 

التنمية وموارد البالد الميتيفة. بينما تعمل المنظمات غير  والبطرةة مما يؤثر سيبًا عيي
الحكومية عيي جيب الدعم المادي والتموةل الدول المانحة ومن المنظمات العالمية 

 األلغاملتموةل عمييات فض النزاع, وتكوةن لجان مستقية لمتابعة نزع السالح ومكافحة 
المتنازعة ومراقبة  األورافالسالم بين تعمير المناوق المتأثرة بالحرب, وتعزةز  وا عادة

عيي ارض الواقع, وقد وبق ذلك في اتفاقية نيفاطا التي  تنفيذ بنود اتفاقيات السالم
منظمات محيية ودولية.  إطراكانعقدت بين حكومة السودان والحركة الطعبية, حيث تم 

وعم المساواة كما تقوم هذه المنظمات بمعالجة المطكالت التي تؤدي لينزاع كالتهميش 
في توزةع الثروة بين وتايات السودان, واتاستفادة من عائدات النفط والمعادن بصورة 

 عادلة وسييمة.                                      
                                                 

  www.sis.gov.eg./newvr/african.../9.pdf الهيئة العامة لالستعالمات-( المجتمع المدني في السودان1   
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  :ج/ الدور االقتصادي
عالميًا حيث هو اكبر العوامل المؤثرة في توجيه سياسة البيدان محييًا و  اتاقتصاد أصبح

وذلك بتنطيط التجارة الدولية واتاتجاه  األمملمدي توور  التنمية انعكاسايعتبر مؤطر 
ويفض معدتات التضيم واتاستفادة من موارد البالد  واإلقييمينحو التعاون الدولي 

ايور مهددات العمل التووعي في السودان هو عدم وجود  أن إتاالمحيية وتنميتها, 
1)السيبية  إفرازاتهالذي له  األجنبيلتموةل عيي امالية واضحة واتاعتماد  إستراتيجية

89

)       

        التي تواجه العمل التطوعي : التحديات   -1 
 هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل التووعي بالسودان . 

  التمويل: أوال
التموةل ليعمل التووعي هو رأس الرمح في عمل المنظمات سواء  أنومما تاطك فيه 

والبرامج تحتاج ميزانيات وان وجد المتووعون  األنطوةأجنبية, لكون  أمونية أكانت و 
ليمجاتات التثقيفية والتوعية والتدرةب,أما المنظمات التي تعمل في الجوانب التنموية من 
منظور اقتصادي بحت فتيك يتضاعف احتياجها عطرات المرات ليميزانيات لتنفيذ 

أن التموةل من أهم القضايا المؤثرة في العمل  (290)وتعتبر طهيرة الباز  المطروعات.
األهيي في كل مراحيه, بداية بإنطاء المنظمة, وويية حياتها ونطاوها, فبدون توافر 
المصادر المالية التي توفر تكاليف اإلنطاء والحصول عيي المقر واإلنفاق عيي 

تا يمكن ليمنظمة المطروعات واليدمات, ودفع احور العاميين, وغير ذلك من النفقات, 
 أن تقوم أو آن تحقق هدافها .

 
 

 مصادر تمويل المنظمات : 
 :  مصادر ذاتية-أ

                                                 

4ب هللا ,آفاق افرةقية, المجتمع المدني في السودان باحث دكتوراه, جامعة القاهرة , ص( اطرف محمد حسن حس1  
محددات الواقع وآفاق المستقبل, انترناطيونال برنس  –( سهير الباز, المنظمات العربية واألهيية عيي مطارف القرن الحادي والعطرةن 2

.  161م , ص1997القاهرة ,   
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فضاًل  أمواللرؤؤس  أيضااتاستثمارات التي تحتاج  أو األعضاء تاطتراكاتتمثل في 
 . تعن المياور التي قد تحدث لتيك اتاستثمارا

 مصادر حكومية :-ب
المطروعات التي تقوم بها المنظمات وفق رغبة و  لألنطوةوهذه تتمثل في دعم الدولة 

 نادر جدًا . أوالدولة, ومثل هذا الدعم غير موجود 
  تمويل من المؤسسات الوطنية :-ج

لية اتاجتماعية ة الكبري بدأت تهتم بمفهوم المسؤو هناك عدد مقدر من المؤسسات الووني
ي الوونية التووعية وتسعي لتحقيق ذلك عبر الدعم المباطر لمنظمات المجتمع المدن

 لالتصاتات . لسودا تمثل مجموعة 
  مصادر تمويل خارجية :-د

مطروعات تتقدم بها المنظمات الوونية  أووتأتي هذه المصادر في طكل دعم ألنطوة 
أو أن تتم طراكات بين المتحدة, األمموكاتات  أوأو منظمات ,أجنبيةمنظمات  إلي

ماذج حول هذا ات وونية, وهناك كثير من النموجودة بالسودان ومنظم أجنبيةمنظمات 
تتيقي الدعم من حكوماتها ففي كثير من  األجنبيةالمنظمات  وانوبما النوع من الطراكات,

طراكة المنظمات الوونية  أونواق العمل الجغرافي  أويكون تموةل المطروعات  األحيان
ميول المنظمة  أو, معارضة الدولة أووفق قناعة تيك الحكومات وعالقتها بحكومة 

وهنا مكمن اليور حيث ,األجنبيةالسياسية مع المنظمة  أفكارهاالوونية ومدي توابق 
وفي تيك ,أيري اعمل وفي باونها  إنسانيةفي ظاهرها  ألهدافيصبح التموةل مدياًل 

1)عثمان احمد الرحمن عبديري الدكتور 
91

العمل التووعي  عميية تموةل أنمن المالحظ  .(
توور هذا القواع الهام, مما يجعل العاميون في هذا  أماموعقبة تقف  كبيرةتطكل مطكية 

 أيري ورق  إليمصادر تموةل قد تجرف العمل الووعي من ورةقه  إليالقواع ييجأون 
ةل الحكومي ليمنظمات الووعية و وبرامج العمل الووعي. عدم توفر التم وأهدافتتنافي 

بفعالية في كل السودان بصفة عامة وفي  انياإلنسالنطاط  إلدارةالسودانية المؤهية 

                                                 

مفاهيمه النظرةة وتوبيقاته العميية ,موبوعات مركز الدراسات واتاستطارات العيمية, دار -العمل الووعي ( عبد الرحمن احمد عثمان ,1
93, ص 2000جامعة إفرةقيا ليوباعة,   
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المناوق المتأزمة بصورة ياصة من العقبات الكبري التي تعيق توور العمل التووعي 
ورسالتها التي يفترض  أهدافهامما يقعد بالمنظمات الوونية ويحول دون تحقيق الووني 

ستراتيجي القومي الكيية والرسالة القومية ليدولة وفق التيويط اتا األهدافتصب في  أن
. 
 (92(1) : التخطيط االستراتيجي-2

مجمع عييها من كل  طامية ليعمل التووعي في السودان إستراتيجيةعدم وجود يوة 
تطمل المؤسسات المعنية  أنتيوط ليعمل التووعي, والتي يجب  أنالجهات التي يجب 

 اإلنسانين ييوط ليعمل التووعي بالسودان مفوضية العو  أنبالعمل التووعي)يجب 
والمجيس السوداني ليجمعيات التووعي)اسكوفا( والطبكات والمنظمات الوونية ويحتاج 
التيويط ليتنسيق والطمول والوصول ليقواعد(.وغياب التيويط اتاستراتيجي عن نطاط 

في السودان تنظر له اسكوفا بمثابة فقدان البوصية وانعدام ياروة المنظمات الووعية 
الرؤية والهدف المويوب الوصول اليه وتحقيقه عبر تحقيق المسيرة  الورةق التي توضح

المويوبة التي تؤدي لذلك الهدف الكبير من يالل المسيرة المويوبة زمنيًا ليوصول 
وكذلك الموارد المويوب حطدها وتحديد من يقوم بالنطاط المويوب مع تحديد المعوقات 

غياب التيويط اتاستراتيجي يعني  إنلمويوبة . لتفاديها وكذلك الميزانية والفترة الزمنية ا
وضياع الزمن والفرص المتاحة وعدم القدرة عيي مواكبة التوور الموارد  وا هدارالتيبط 

يعود إلي أن والدولي .ولعل مرد ذلك  واإلقييميومنافسة اآليرةن عيي المستوي المحيي 
تيجي جعل منهجية عمل ووعيًا وليس قسرةًا وعدم التيويط اتاسترا اتانتساب ليمجيس

حصر دورها في تقديم  إليالعديد من المنظمات تقوم عيي اتاستجابة ليووارئ مما يؤدي 
العاجية والرعاية الضرورةة وارتباط العمل بمحددات موقفية عاجية حيث تصبح  اليدمات

فيسفة ومنهجية عمل تنموية تتسم بالطمول  إليتووةر العمل اليدمي  إليالحاجة ماسة 
تساهم مؤسسات العمل الييري  حتىوانيراط المواون والمجتمع المحيي ستمرارةة واتا

النظر في  إلعادةتيويوًا وتنفيذًا في التنمية الطامية المستدامة . عييه تحتاج المنظمات 

                                                 

.2م, ص1999( عبد العاوي عبد اليير عيد ,أور ومجاتات التنسيق فيما بين المنظمات والفوائد المتوياة, أسكوفا, اليرووم, مايو 1  
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اآلنية والمستقبيية وةواكب  اتاستراتيجيات والهياكل والنظم بما ييبي حاجيات المجتمع
  .ألهدافواالتوور في الوسائل 

  :التنسيق  -3
نجاح كل منظمة سواء كان تنسيقًا يطمل البيئة  أساسبال طك يعتبر التنسيق هو 

عيي مستوي  حتى أوالمنظمات الطبيهة لها,  أواليارجية ليمنظمة والمؤسسات 
المستفيدين من يدمات المنظمة, والتنسيق المقصود هنا هو الذي يجب  أوالمتعاميين 

 أوت المجتمع المدني الوونية التووعية فيما بينها والمنظمات الدولية يتم بين منظما أن
 أنهاتدرك  أنالمتحدة العامية في السودان, وعيي المفوضية  األمممنظمات  أو اإلقييمية

المواتية ليمنظمات الوونية, والمتابعة ليست معنية بالتنفيذ بقد مسؤوليتها بتهيئة البيئة 
منع --التنسيق فيما ييي : أهدافجهات. ويمكن حصر اليصيقة, ومعالجة تعدد ال

 األغراضذات  األجهزةفي نتيجة لتعدد  أو -تالراداراالتضارب في اتايتصاصات بين 
تبادل المعيومات –الضارة وتحقيق التكامل والتوازن  منع المنافسة -المتماثية والمتطابهة

عن وسائل  وأما ,التضامنالتعاضد و  -حول الموضوعات الميتيفة الرؤى وتوحيد وتقارب 
 –عقد السمنارات والندوات –التنوةر بالمعيومات –سيق فهي كاآلتي: تبادل المعيوماتالتن

 اليجان –تنفيذ مهام مطتركة –عقد المؤتمرات وورش العمل –اتاجتماعات الدورةة
(1)اتاتحادات جالس التنسيقية و الم–المطتركة والطبكات النوعية

193) 
 أهم أند.عبد الرحيم احمد بالل,   واإلنسانيل العمل الووعي وةرج الباحث في مجا

 المطكالت التي تواجه التنسيق ليعمل التووعي في السودان  تتمثل في اآلتي : 
 : اإلداريةالتحديات  -4

 : أبرزهاوتطمل العديد من التحديات, من 
اصة وان البناء المؤسسي ي إليتحتاج مؤسسات العمل الووعي  الكادر البشري : -أ 

وليس مهنيين عيي متووعين  األحوالعميية تسيير هذه المنظمات تستند في غالبية 
التقييدية التي تقوم عيي الممارسة  الغدارةقيامها عيي بنية  ألي إضافةوميتصين, 

 إلي إضافةوالجماعية والمطاركة الفاعية,  الطورى مما افقدها  اإلدارةةالصفوية ليعميية 

                                                 

. 93العاوي عبد اليير عيد , المرجع السابق , ص( عبد 1  
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يدين في التيويط ليمطروعات وبرامج هذه المنظمات. ولم تتبيور ضعف مطاركة المستف
المستفيدين في تيويط البرامج والمطروعات  إطراكاآلن منهجية معتمدة تعكس  حتى

طراكة حقيقة بين  إحداثوضعف الكادر البطري يحول دون   .باألساسالتي تتعيق بهم 
كثير من المنظمات  أنلباحث المتحدة والمنظمات الوونية, حيث تاحظ ا األمم تمنظما

 الوونية تا تستويع كتابة المطروعات بصورة عيمية تقنع المانحين 
  التدري  : - 

آليات التنفيذ وورق  أو واألنطوةالعمل التووعي في توور مستمر من حيث البرامج 
المتابعة والتقويم, فضاًل عن التفكير والتحييل والتيويط اتاستراتيجي, وهذا يقتضي 

الهامة, تاسيما وان المنظمات ظيت  األولوياتيعة الحال جعل التدرةب عيي قائمة بوب
(1)تفقد كوادرها المدربة باستمرار

         نتيجة أليذ الدولة ابرز عناصر العمل الووعي      94
ليعمل في المرافق الحكومية الميتيفة, مما افقد المنظمات العناصر المقتدرة التي تستويع 

ذلك يبدو  أنوالدولية, مع  واإلقييميةحديات الموروحة عيي الساحة المحيية مجابهة الت
الميتيفة  بوجههتنظر ليموضوع  أنالمعنية يجب  األوراف أن إتاعديدة  أحوالمبررا في 
مؤسسات العمل التووعي تضويع بدور فعال في عالم اليوم وهي الذراع  أنباعتبار 

معظم  أنتصيه. وةيحظ المراقب  أنع الدولة تا تستوي أماكن آليالووةل الذي يصل 
المنظمات الوونية تعاني من ضعف التدرةب العالي والمتقدم, وكثير منها يحتاج لدورات 

 متيصصة في الترجمة وكتابة المطروعات والتقارةر والمتابعة والتقويم .
 :  األساسيةالبنية  -ج

وجود مقرات  إليوفق القانون  تفتقر الكثير من المنظمات الوونية التووعية المسجية
التي يحميها  واأليتامالمروسة  األوراق إتاووسائل حركة واتصال والعديد منها تا يميك 

المسؤول الذي ايتزل كل المنظمة في طيصه, مما جعل البعض يويقون عييها 
 )منظمات الطنوة(.

 المتطوعون:  -د
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دارةب نجاح عمل كل منظمة يكمن في مقدرتها عيي استقوا أساس المتووعين لتنفيذ  وا 
فاعيية المنظمات تقاس بعدد  منسوبيها من  وأصبحت, أهدافهامطروعاتها بما يحقق 

فاعية ومقتدرة, والمراقب لواقع المنظمات  إدارةفي ظل  إتاالمتووعين, وهذا لن يتحقق 
 الوونية التووعية ييحظ بصورة جيية نقص المتووعون بها .

 : ي ضعف الخطا  الخير  -5
مجهوداتها  إلبرازبالمنظمات  واإلعالممتيصصة ليعالقات العامة  إداراتوانعدام 

فاعل  إعالمومجاتات عميها وما قدمته من يدمات, فالمويوب  بأدوارهاوالتعرةف 
).قيمة التووع ونطر ثقافته وسط الناس من يالل الوسائط المتاحة الظهار

95

1)                 
 ني السودانية تجاه قضية السالم :المد عموقف منظمات المجتم

 مهم أمانيتمثل موقف منظمات المجتمع المدني تجاه هذه القضية في مطاركتها كصمام 
اتفاقية  أووضمان بحل طامل ودائم لمطكالت السودان, ولديها قناعة تامة بان أي حل 

الت والحركة الطعبية أن تؤدي إلي الحل الكافي لمطكلسودان اليسالم بين الحكومة 
السودان, وان الحل يكمن في التسوية السيمية الطامية المتفاوض عييها بمطاركة الجميع 
وتقوم بتبنيها كل الفعاليات السودانية الميتصة وتيك التي يهمها أمر الوون, وأن أية 
محاولة آو جهد لفرض تسوية سيمية جزئية سوف يكون جهدًا غير غير مثمر كما حدث 

أن الحيول الجزئية  يم, وةرجع هذا الي1972اقية أديس أبابا عام من قبل بالنسبة تاتف
 تحمل في وياتها دائما عناصر الضعف وتعقيد المطكالت أكثر من المساعدة في حيها.

 
 
 

 املبحث الثالث
 تصنيفات منظمات المجتمع المدني في السودان

 األحزاباجهات لبعض نطأت منظمات المجتمع المدني السودانية في البداية كأذرع وو        
صراع هذه المنظمات مع الحكومة اتاستعمارةة, وبالتالي فقد  إوارالسياسية السودانية في 
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تعمل هذه  أنبسبب ارتباوها الوثيق باتاحزاب السياسية, وكان من المفترض  مسيسة؛نطأت 
 السياسية, ولكن ذلك لم األحزابتكون مستقية عن  أنالتنظيمات بعد اتاستقالل عيي 

احتكاكات وصراعات فيم بينها عيي  إليالذي باعد بينها وبين قواعدها, وقاد  األمريحدث, 
 السياسية.      األحزابسياسي محض مما اضعفها جميعًا, وجعيها تدور في فيك  أساس

كمــــا نطــــوت أطــــكال ميتيفــــة مــــن المنظمــــات الوونيــــة الميتصــــة فــــي اليــــدمات ونوعيــــة       
ض األمثيـة كمنظمـة الطـهيد والمنظمـة العالميـة ليمسـيمات ومؤسسـة المستفيدين ونـذكر هنـا بعـ

الصـحة  –م وهي تعمل في مجاتات )الصـحة العامـة 2000رفيدة الصحية التي سجيت عام 
وتسـرةح المسـيحين  –وفي مجال األلغام  –الرعاية الصحية األولية  –صحة البيئة  –النفسية 

دمـــــاجهم فـــــي المجتمـــــع  الميـــــدرات واإليـــــدز( كمـــــا أن المجتمـــــع وفـــــي التوعيـــــة بميـــــاور  –وا 
متأصـل فيـه الييـر والعمـل مـن أجيـه مدمج في المجتمع , السوداني كأي مجتمع مسيم عربي 
لتوفير إحتياجاته مـن مـوارده الذاتيـة دون الحاجـة  واتابتكاروهو مفوور عيى العمل الجماعي 

تـي أقامهـا فـي هـذه الفتـرة مـن إلى اليجوء إلى اليارج فنجد ذلك متمثاًل في المطارةع القومية ال
 مجاهــد ومطــروع التبــرع بالــدم لجرحــى العمييــاتال تــوفير مطــروع كســاء العائــدين ومطــروع زاد

.(1) 

وكل هذه النماذج تؤكد عيى تنافس المجتمع السوداني في التسابق إلى الييرات ولكـن العمـل   
لكي نصل بـه حتـى إلـى  المؤسس يحتاج إلى مزةد من الدراسة والتمحيص والتعديل اتاجتماعي

 : أرقى الدرجات في السمو والكمال وفعل اليير . مما سبق نصل إلى اآلتي

مفهوم العمل الووعي كان قاصرًا عيى العمل الييري وتنظيماته حتى الثمانينات ولكن  
بالتوسع في مفهوم العمل التووعي وبظهور نظرةات الحكم الراطد وتوبيق سياسات التكيف 

م توبيقًا صارمًا فقد إكتسبت منظمات المجتمع المدني 1992لسودان منذ عام الهيكيي في ا
ياصة في تقديم اليدمات ليماليين من النازحين بسبب   أهمية كبيرة لم تجدها في الماضي

يدعو إلى  يالحرب األهيية في الجنوب والكوارث الوبيعية باإلضافة إلى نظام الحكم الحال

                                                 

 15:14م,21/2/2011اتاثنين  .نور الهدي محمد الشفيع , منظمات المجتمع المدني في السودان ودورعا في السالم .   (1)
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لحساب دور منظمات المجتمع  دور الدولة تانحسار( الذي يؤسس مبدأ )المجتمع يقود ليدولة
      . المدني

 : تعمل منظمات العمل التطوعي واإلنساني في السودان وفقا  للمبادي اآلتية

السياسي أو  اتانتماءعدم التمييز عيى أساس العنصر أو النوع أو العرق أو  (1)
 . المعتقدات الدينية

 المناوق األكثر حاجة اتاعتبارواقع المطارةع مع األيذ في م ايتيارالنزاهة في  (2)

المحاسبة أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامية ذات الصية المسئولة عن  (3)
 . اليدمات في المنوقة والجهات التي يحددها النظام األساسي ليمنظمة

 اتاعتمادت المحيية من برامج المعالجات لتهيئة الظروف التي تمكن المجتمعا استدامة (4)
مراعاة رغبات المجتمع المحيي في كل مراحل المطروع من و  عيى ذاتها في المدى البعيد

 . فة مراحل تنفيذ المطروعايالل مطاركة المجتمعات المحيية في ك

 . سيادة البالدو عدم تديل المنظمات التووعية األجنبية في طئون السودان الداييية  (6)

1)تكون طامية ومتعددة الوجوه أنمين اليدمات اتاجتماعية عيي تأ إلي (السعي7)
96

) 

وتا تقتصر األهداف اإلنسانية الرئيسية ليمنظمات : ما يليوحدة أهداف العمل اإلنساني في
بما في ذلك يدمات تطمل المسجية بموجب أحكام هذا القانون عيى تقديم اليدمات )

 : حماية حقوق اإلنسان وحماية البيئة( التالية

اإلغاثة الوارئة ليمواونين المتضررةن من الكوارث الوبيعية أو غير الوبيعية بالتركيز  (1)
دارتها (2) تأثراً  األكثر عيى المجمعات  . درء مياور الكوارث وتيفيفها وا 

 . بإعادة التووين وا عادة التعمير والتنمية اإلغاثيةربط المساعدات  (3)

برامج      ل والالجئين والعائدين من يالل إعداد وتنفيذ بالنازحين في الداي اتاهتمام (4)
 . اإلغاثة وا عادة التعمير وا عادة التووين بالتنسيق مع الجهات المعنية

                                                 

القاسم محمد عيي,مفهوم منظمات المجتمع المدني ودورهل في السودان, ورطة المجتمع المدني في السودان, مركز التنوةر  (هاجر ابو1
م.2009المعرفي, الوبعة اتاولي,  
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التي دمرتها الحرب أو الكوارث الوبيعية  واتاجتماعية اتاقتصاديةإعادة تعمير البنيات  (5)
 . بالتنسيق مع المؤسسات التي أنطئت لهذا الغرض

لإلغاثة وا عادة التووين وا عادة التسكين وا عادة التعمير بالتطاور  األولياتحديد ت (6)
 . والتنسيق مع المستفيدين والسيوات الحكومية ذات الصية

 . عيى قدراتها اتاعتمادبناء القدرات المحيية لتمكين المنظمات الوونية من  (7)

المنظمات التووعية غير الحكومية تنفيذ مطارةع اإلغاثة واليدمات اإلنسانية من يالل  (8)
والمنظمات الييرةة ومنظمات المجتمع المدني التي تنسجم أهدافها مع السياسات العامة 

يجب أن تكون :  وتيقى التموةل والمنح في اآلتي استقوابومصالح المستفيدين وبين ورق 
تا  - المفوضيةالتموةل لبرامج المنظمات عبر وثيقة مطروع تجاز من قبل  واستقوابالمنح 

تيقى منح من اليارج ت أن يجوز ألي منظمة مجتمع مدني مسجية وفقًا ألحكام هذا القانون 
  عيى ذلك الميتص أو من طيص أجنبي بالدايل أو من أي جهة إتا بموافقة الوزةر

 الجماعة من الناس وواعية وايتيارا يقوم به الفرد أو إراديالعمل التووعي هو جهد  إن
)فئاته. ألحدي أوجتمع اتهم ليمبتقديم يدم

97

1) 

 : دور منظمات المجتمع المدني في السالم والتنمية بالسودان 

وتظهــر أهميــة منظمــات المجتمــع المــدني فــي مرحيــة الســالم مــن أهميــة الســالم الــذي هــو مــن  
األساســـية التـــي حضـــت عييهـــا الرســـاتات الســـماوية بصـــفة عامـــة واإلســـالمية بصـــفة  ئالمبـــاد

جهـد  إلـىفي النفس الومأنينة التي بها تكتمل العبـادات اليوميـة وهـو يحتـاج  ياصة وهو يبث
يبذل بين جميع أفراد المجتمع لتقييل حدة الفجـوة التـي حـدثت مـن يـالل الصـراع والنـزاع الـذي 

ــــار النفســــية والصــــحية  ــــد مــــن معالجــــة اآلث ــــذلك تاب ــــةكــــانوا يعيطــــونه ل والتعييميــــة  واتاجتماعي
مـــن جديـــد والــذي تـــأثر وييـــة فتـــرة  اتاجتمــاعيويــة لرتـــق النســـيج بوضـــع أســـس ق واتاقتصــادية

وكمــا  .الحــرب وتظهــر هنــا أهميــة ودور منظمــات المجتمــع المــدني فــي ترســيخ دعــائم الســالم
يحــرب آثــار تحتــاج إلــى معالجــة عاجيــة تتمثــل فــي رتــق النســيج والــدمج وبــرامج لتعيمــون أن 

                                                 

ية دار مفاهيمه النظرةة وتوبيقاته العميية,موبوعات مركز الدراسات و اتاستطارات العيم-اليويب,العمل الووعي دهللا عبد الحمي ( عبد1
  16م,ص2000جامعة إفرةقيا ليوباعة ,
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. واسـع لعمـل منظمـات المجتمـع المـدني العمارة والتنمية والتـي تطـكل فـي واضـح األمـر مجـال
السـالم عيـى الـدور الكبيـر الـذي يقـع عيـى عـاتق هـذه  اتفاقيـةلذا أمن الجانبان الموقعان عيـى 

والتـي حـدد لهـا سـت  اتاتفاقيـةالمنظمات في إصالح ما دمرتـه الحـرب وذلـك فـي مرحيـة تنفيـذ 
 ج:وهنا نورد أهم هذه البرام. لي لم يغفل دورها في هذه المرحيةسنوات كما أن المجتمع الدو 

 : أوال  : النزوح 

السياســـية  األوضــاعتحــدث ظــاهرة النــزوح نتيجــة لعوامــل كثيـــرة منهــا السياســية حيــث تجبــر 
ويبـًا لألمــن, ومنهــا  أيــري منــاوق  إلـيبعــض المجموعــات مـن الســكان  تتحـركبــان  واألمنيـة

ســنة  15فــور فــي ال الظــروف الوبيعيــة التــي تعــرض لهــا ســكان دار  أجبــرتالوبيعيــة كمــا 
ــاً  إلــيالماضــية  )النــزوح طــماتًا وجنوب

98

 5.4يقــدر العــدد الكيــي لينــازحين فــي الســودان بـــ  و (1
مييـون طـيص نزحـوا مـن الوتايـات الجنوبيـة( األمـر الـذي يحتـاج فيـه لتـديل  3مييون نازح )

 .  لمدني ببرامج تعالج هذه الظاهرةا منظمات المجتمع

 : ثانيا  : اللجوء 

لمجــاورة واألوربيـة وقـد عــانوا االالجئــون يتواجـدون مـا بــين الـدول اإلفرةقيـة  ن سـودانيو الأغيـب 
الكثيـــر فـــي معســـكرات اليجـــوء مـــن تفكـــك أســـري وصـــعوبة فـــي المعيطـــة وقيـــة فـــي اليـــدمات 

التــي تســتهدف الالجئــين فــي مجتمــع غرةــب عــنهم  اتاعتــداءاتالصــحية إلــى ميتيــف أنــواع 
ألـــف نســـمة( إضـــافة إلـــى الـــذين تا  500ألـــف نســـمة )بعاداتـــه , ويقـــدر عـــددهم بيمســـمائة 

ينتمــون ليمعســكرات المنتظمــة وبــالرغم مــن دور المنظمــات الدوليــة إتا أن منظمــات المجتمــع 
 .المدني تا بد لها من القيام بدور ميموس تجاه هؤتاء الالجئين

 : ثالثا  : ضحايا األلغام 

سـوء عـدم وجـود الة األلغـام وممـا يزةـد يعد السودان ثالث أكبر دولة أفرةقية من حيث زراعـ  
  .يرط لمناوق تواجد األلغام وذلك ليعطوائية التي تمت بها هذه الزراعة

                                                 

47م ص2007( طمو إبراهيم طمو, دارفور تقاوعات الثقافة والسياسة, مجية كرامة, اتحاد الكتيب السوداني, العدد األول,سبتمبر/1  



 83 

ولأللغــــام آثــــار ووةيــــة المــــدى حتــــى فــــي مرحيــــة الســــالم إذ أنهــــا تطــــكل مهــــددًا كبيــــرًا عيــــى 
توعيــة المـواونين وعيـى البيئـة المحيوـة بهــم , لـذلك نحتـاج لعمـل جــاد حـول بـرامج اإلزالـة وال

 . بمياورها ومساعدة الضحايا ومناصرتهم

 :رابعا  : اآلثار الصحية والنفسية  

ممــا تاطــك فيــه فــإن الحــرب تــدمر البنيــات التحتيــة لمنــاوق النزاعــات ممــا يتــرك أثــرًا عيــى  
اليــــدمات األساســــية مثــــل الصــــحة وغيرهــــا , فــــاألثر الصــــحي الــــذي يــــتييص فــــي التــــدهور 

يصـحبه )اليـوف   ة التي يحتاجونها والتدهور النفسـي الـذيالجسماني لقية اليدمات الصحي
التـي تولـد  اتاحتياجـاتوالحزن والقيق وعدم الومأنينة( مما بتويب العمل العاجـل فـي تـوفير 

النفســـــي لـــــدى أفـــــراد األســـــرة والمجتمعـــــات المتـــــأثرة والـــــذي يطـــــمل تـــــوفير األمـــــن  اتاســـــتقرار
عبــــــر  واتاقتصــــــادية اتاجتماعيــــــةلبــــــرامج واليــــــدمات )العالجيــــــة واإلرطــــــادية والتوجيهيــــــة( وا

بالصـراع فـي دارفـور  أطـبهالصـراع فـي جبـال النوبـة  إن. منظمـات المجتمـع المـدني الميتيفـة
من حيـث انـه قـام عيـي اتاسـتقواب اتاثنـي الحـاد والحطـد العسـكري المركـب والوـرح العرقـي 

)من اتايدولوجي أكثر
99

1)   

 : خامسا  : حقوق اإلنسان 

لتضمن بها حق  واتاتفاقياتالعامة لألمم المتحدة عدد من المواثيق أصدرت الجمعية  
 : اإلنسان في العيش بصورة كرةمة تضمنت المحاور اآلتية

 . المحاكمة العادلة -3 . الحماية من التعذيب - 2 . حرةة الرأي والتعبير -1

 . وأحزابجمعيات ونقابات  -6  .التجمع السيمي -5   .األمان الطيصي -4

 . حقوق المرأة -9 . السجناء والمحتجزةن -8  ر.لتنقل واإلقامة والسفا -7

 . تداول المعيومات -12 . القسري  اتايتفاء -11 .لفوق الوقح -10

  واجتماعية اقتصاديةحقوق  -15 الحق في الحياة -14حرةة الحياة الياصة -13

                                                 

, كتاب غير منطور.2009-1985-( حسين كرطوم,نظرة تحيييية لمآتات اتفاقات السالم بجبال النوبة1  



 84 

 . حركة حقوق اإلنسان -17واجتماعية اقتصاديةحرةة  -16

  . حقوق الالجئين -20 حقوق األقييات -19 قوق اإلنساننطاط ح -18

 .الحماية ضد التمييز - 23 الحق في المطاركة - 22 العدالة الدولية -21

صــارت نهجــًا ليتعامــل بـين الــدول والســودان كدولــة موقعــة ومتزنــة  واتاتفاقيــاتوهـذه المواثيــق 
اء بهـذه الحقـوق وتوفيرهـا همـم منظمـات المجتمـع المـدني فـي الوفـ اسـتنهاضبها تحتاج إلـى 

. ورضا اومئنانلإلنسان ليمضي في مرحية السالم بكل 
 

 : االجتماعيسادسا  :دعم بناء السالم وربط النسيج  

واليفية منها بكل حيدة وطفافية  الظاهرةة هلكل نزاع أصل فال بد من الوقوف عيى أسباب 
 م واإلصالحات وذلك لتفادي تكرار حدوثها ليكون مؤطرًا لمدى نجاح السال

بـــين جميـــع فئـــات المجتمـــع  اتاجتمـــاعيالتـــي يجـــب أن تقـــوم , وأيضـــًا يحتـــاج إلـــى التمـــازج 
التحــاور الدائمــة وبــث البــرامج الثقافيــة و  لقــاءاتأســباب الفرقــة والطــتات وذلــك عبــر   ونبــذ

الفنيــة التــي تحــث عيــى نطــر ثقافــة الســالم , والعمــل وفــق ضــوابط الحكــم الرطــيد مــن عدالــة 
(1)ة وطورى ومساوا 

100)

.      

عادة الدمج في المجتمع   :(DDR)  سابعا  :برنامج نزع السالح والتسريح وا 

يهدف البرنامج إلى إعادة دمج المحاربين السابقين والمستهدفين من البرنامج وذلك بإيجاد  
والبرنامج  , هيل لحياة جديدة في المجتمع في إوار التنمية الكيية ليبالدأفرص ليتدرةب والت

قييمي وةنبع من رغبات المستهدفين منه وله فوائد فردية وفوائد  أساسًا محيي وقومي وا 
 .واستدامتهليمجتمعات المعنية وةتيح فرصة لتحقيق السالم 

 : النساء واألطفال واألسر اختطافثامنا  : 

أدت الحروب إلى أسر النساء واألوفال الرجال وقد لعب زعماء القبائل دورًا مقدرًا من  
وقد أعتبر بعضهم  (101)قيييها إتا أنه هنالك أعداد ما زالت قيد اليوف واألسر لمدة ووةيةت

                                                 

م.2005,  12909احمد بالل, القضية اتاجتماعية والمجتمع المدني في السودان, دار عزة لينطر ,اليرووم ص ب  مرحي( عبد ال1  
1) http://www. Bbc.co.uk/Arabic/middleeas/2011/06/110615-sudan- kordofan-wrap.shtm.  

http://www/
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جديدة معقدة ياصة بعد عودتهم  اجتماعيةمن الموتى األمر الذي يترتب عييه أوضاع 
لذوةهم مما يعظم دور منظمات المجتمع المدني بصفة عامة واإلدارة األهيية بصفة ياصة 

  .لهذه المطاكل اتاجتماعية الترتيباتجية لحل هذه اإلطكاليات ووضع من تقديم الحيول العا

 : والتنموية االقتصاديةتاسعا  : اآلثار 

نتج عنها  سالبة مما اقتصاديةمما تا طك فيه أن الحروب في جنوب السودان تركت آثارًا  
التنمية النزوح وفقدان الممتيكات وحرق الغابات وفقدان مصادر المياه إضافة إلى توقف 

وفقدان  وبئةواأل وما لحق بالبنيات األساسية وما أصاب المواون من فقر وتفطي األمراض
لحقوقه اإلنسانية , والسالم يعتبر فرصة سانحة لمعالجة هذه اآلثار وذلك بما تقدمه 

. يتعاظم الدور الووني بصورة ن أدوار لتيك المجتمعات المتأثرةمنظمات المجتمع المدني م
فة منظمات االسالم وا عمار ما دمرته الحروب وذلك بإطراك ك استدامةي تحقيق أساسية ف

المجتمع المدني التي تطكل أداة فاعية في إحداث التغيير والتنمية , ويمكننا أن نحدد 
 .واستدامتها من يالل بعض البرامج الهامة في تحقيق السالم هأولويات عمي

محو األمية ورفع الوعي  - 2 .يل حدة الفقردعم الطرائح الضعيفة والمتضررة وتقي - 1
 .توفير اليدمات األساسية ليمواونين -3 ونطر التعييم ياصة الديني

رتق النسيج  - 6تحقيق مبادئ حقوق اإلنسان - 5 تقديم المساعدات اإلنسانية - 4
 . نطر ثقافة السالم - 9. إصحاح البيئة - 8. إطاعة روح الوونية - 7. اتاجتماعي

معالجة أوضاع المواونين  - 11.(عالجة آثار الحراك السكاني )نزوح / لجوءم - 10
معالجة  - 13معالجة قضايا المسرحين واألوفال والجنود - 12. المتأثرةن بالحرب

العمل عيى تحقيق التمازج ورتق النسيج  - 14 األوفال غير المصحوبين بذوةهم واأليتام
 احتياجاتوقد تم تحديد  ،لنزاعات .. إلخ في كل السودان ياصة مناوق ا اتاجتماعي

السودان لإلعمار والتنمية في الست سنوات القادمة عن ورةق البعثة المطتركة لتحديد 
 . . (JAM) السودان احتياجات

 :الكادر البشري 
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مفهـوم التنميـة  المـدني إن جوهر التنمية هو العنصر البطري وحين تتبنى منظمـات المجتمـع
واعيـة مـن  بنوعية الفرد يصوصـًا فإننـا نقـدم أجيـاتاً  اتارتقاءذلك ضرورة  البطرةة بما يتويب

 الرجال والنساء لذلك يجب :

العمــل مــن يــالل الطــبكات المحييــة واإلقييميــة والعربيــة والعالميــة بالتعــاون مــع الجهــاز  - 1
الحكـــومي المطـــرف عيـــى العمـــل التوـــوعي بـــالبالد عيـــى تنميـــة المـــوارد البطـــرةة مـــن يـــالل 

التنفيــذ والمتابعــة والتقيــيم وصــوتًا إلــى تحســين و رةب وبنــاء القــدرات فــي اإلدارة والتيوــيط التــد
 .األداء

العمل عيى توسيع قاعدة المطاركة واتياذ التدابير الالزمة لضمان مطاركة الفئات  - 2
 .المستهدفة

اتاهتمـــام بالتعـــاون الـــدولي والمطــــاركة فـــي مجـــال العمـــل التوــــوعي وذلـــك مـــن يــــالل  - 3
قييميًا وعربيًا بالكادر المدرب والمؤهـل ا لمطاركة الفاعية في كافة الفعاليات الميتيفة محييًا وا 

 .المناسب

مراعاة الحصـول عيـى كـوادر مدربـة ومؤهيـة ذات موهبـة وتيصـص يرتقـي بالمنظمـات  - 4
(1)ووجود إحصاءات وسجالت ليكوادر

102) 

 .لبطرةةاتاهتمام بالتدرةب والتأهيل والتيويط ليكوادر ا - 5

تداول القيادة دايل المنظمات وذلك باتاستعانة بكوادر طابة قادرة عيى تحقيق  - 6
  .التواصل

 .إنزال فهم التووع عيى ارض الواقع فهو جهد يبذل وواعية من اجل يدمة المجتمع - 7

 .تدرةب الكادر القائم عيى تيبية موالب المجتمع المحيي - 8

وظيف المتووعين وفقًا لقدراتهم وواقاتهم وتعميق الوعي تأسيس مراكز التووع تهتم بت -9
 .التووعي

                                                 

21داني ليجمعيات الووعية)اسكوفا(, ورقة عمل غير منطورة, ص( العمل الووعي في السودان, المجيس السو 1  
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اتاهتمام بمراكز الطباب وتووةرهـا واسـتحداث أنطـوة جديـدة ومهـارات متقدمـة تجتـذب  - 10
 .الطباب ليتووع

 :مشاكل التمويل

 م أيضًا القواع ـالث من مثيث التنمية الذي يضـبعد أن أصبحت المنظمات الضيع الث    

والحكومة فانه لزامًا عييها أن تعمل في إوار من المطاركة، حيث أن ليمنظمات الياص 
إمكانيات ومزايا منها استنفار وعي المواونين، القدرة عيى الوصول إليهم بسهولة حيث 
تنتطر المنظمات في األحياء والمناوق البعيدة والتي بها طح في اليدمات، ما أن العمل 

كية التموةل المزةد من العواء دون انتظار مقابل، تظهر مطالتووعي يدفع اإلنسان إلى 
 .واطتعال الحرب في الجنوبالمطاكل بين السودان وجيرانه، في السودان بعد ظهور

)مصادر تمويل المنظمات
103

1). 

يــتم تموةــل المنظمــات الووعيــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والفعاليــات غيــر الحكوميــة عبــر 
 الورق اآلتية :

وربـــي الــذي يمـــول المنظمــات الوونيـــة ,األمــم المتحـــدة , منظمــات وســـيوة , اتاتحــاد األ -1
 منظمات النفير عبر سفاراته .

 المعونة األمرةكية , المنظمات الوسيوة , المنظمات القاعدية . -2

 الدول الصناعية اتايري )اليابان , كندا ( -3

 البنك الدولي . -4

 ك التنمية األفرةقية ( .المصارف اإلقييمية , ) البنك اإلسالمي ليتنمية , بن -5

                                                 

93احمد عثمان, مصدر سابق , ص ن( عبد الرحم1  
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ــــــــــــة ( .                        -6 ــــــــــــة . ) الزكــــــــــــاة , المؤسســــــــــــات الييرة ــــــــــــر المؤسســــــــــــات الووني ــــــــــــل عب  التموة

الدعم المالي ليحكومة: وهو محدود وكذلك اطتراكات األعضـاء تمثـل نسـبة ضـئيية  -7
 ا.وتا ينتظم األعضاء في سداده

يرة من إيرادات المنظمات الوونية الهبات والتبرعات: هي مصدر هام وتمثل نسبة كب -7
 .ولكنها غير كافية

 .ها: صعوبة في تسوةق المطارةع وتمتاز بعدم الديمومةقالمطارةع التي يتم تسوي -9

 : المعوقات والمشاكل

منها مطكية عدم هناك عدة معوقات تعيق عمل المجتمع المدني في مجال التنمية  -1
جتمع المدني فيما بينها من جهة وبينها وبين وجود تنسيق وتعاون في جهود منظمات الم

104).من يالل الطراكة أيري الحكومة من جهة 

عدم تنطيط دور القواع الياص وأيضًا  (1
عدم تنمية اإلنسان تربويًا وثقافيًا وصحيًا ليتحول إلى واقة  - 2 ليمساهمة في التموةل

ء بالقرى من يالل التنظيمات رتقالالعدم تفعيل برامج التنمية الرةفية  - 3 إنتاجية فاعية
نتاج وتسوةق ىإلالمحيية والتعاونية والتووعية بحيث تتحول   .مناوق استقرار وا 

عدم سن التطرةعات والقوانين واإلعفاءات التي تعمل عيى تطجيع الجهود الذاتية  - 4
  .الياصة بالتموةل

تطجيع الجهود الذاتية  أنماط سن التطرةعات والقوانين واإلعفاءات التي تعمل عيىضعف   –5
 .الياصة بالتموةل

صياغة وبناء المنظمات التووعية من حيث اتاستراتيجيات ووضوح األهداف عدم   – 6
 والسياسات العامة والنظم والهياكل

مقدرتها عيى قيادة وتنفيذ أهداف وبرامج المنظمة التووعية  عدم  القوى العامية ومدى -7
ضمان المطاركة القاعدية وذلك لضمان سرعة قية   – 9وةلاستدامة التمعدم  - 8الميتيفة

عدم -11مبدأ المحاسبةو ضمان الطفافية ضعف   –10إيصال وتنفيذ المساعدات والتموةل
السعي لتووةر الموارد دايل المنظمات التووعية مع التركيز عيى إنطاء مطارةع وقفية تحقق 

                                                 

.2000 -بغداد-دراسات في التنمية البطرةة المستدامة –التنمية البطرةة  -( أمال طالش1  
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 عدم  هزة المنظمة الهيكيية وذلك لضمانالديمقراوية بين أجو  ى الطور توفر ضعف  – 12 ربحية.
 .اتانفراد بالسيوة واستقالل الموارد بصورة فردية

عدم دعم واستدامة سبل العيش وتيفيف حدة الفقر والحد من هطاطة الموقف المعيطي  - 13
وجود أطياص تتوافر لهم المعرفة ومهارات اتاتصال واإلقناع عدم  هنالك مطكية - 14واإلقصاء
 .لة والمصداقيةءدايل المنظمة الذي يعتمد عيى المسا يالنظام المحاسبضعف  – 15 والطفافية

ضعف  -17لما لديها من مهارات واهتمامات في تدبير التموةل اإلدارةعدم توظيف  - 16
عدم  -18 اليبرات والمهارات في العالقات الطيصية وتدبير التموةل ودفع اآليرةن ليتبرع

عدم استيدام األنطوة المدرة ليديل  - 19هيئتهم ليقيام بعميية التموةلايتيار أفضل الممولين وت
 .()مناسبات ياصة ... الخ

(1) عدم استيدام أساليب التيويط اتاستراتيجي في تدبير األموال-20
105

 

عدم مراعاة أولويات احتياجات المجتمع والبيئة اليارجية المؤثرة ووبيعة الجهة المناحة  - 21
 -23الكبرى وضعف التواجد في األرةاف التمركز في المدن  -22 ت عميهاوأهدافها ومجاتا

اقتصار بعض منظمات المجتمع المدني عيي أهل السياسة والثقافة والدين مع غياب كامل 
ضعف التجديد في  -24 ليفئات المستهـدفة والتي من أجيها تكونت منظمات المجتمع المدني .

 عيمية في العمل .اليوط والبرامج وغياب المنهجية ال

  عدم اتاهتمام ببرامج إعادة التعمير والتنمية. -25

 :االتصال والتواصل

تعمل منظمات المجتمع المدني التووعية في مجاتات متطابهة ويالحظ من تصنيفها أن 
هنالك أعداد كبيرة تعمل في المجال الواحد مما يؤدي إلى التنافس السالب لذلك جاءت 

الطبكات  منها. تاتصال بين المنظمات العامية في نفس المجال نذكرفكرة الطبكات ليتم ا
 :المحيية

 .الطبكة السودانية ليسالم والتنمية-2()اسكوفامجيس السوداني ليجمعيات التووعيةال - 1

طبكة المنظمات العامية في مجال محاربة  -4.الحمية السودانية لمكافحة األلغام - 3
الطبكة السودانية لمكافحة  -6الغذائي والتنمية الرةفيةطبكة األمن  -5الجفاف والتصحر

                                                 

22( العمل الووعي في السودان, مصدر سبق ذكره , ص1  
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 .اإليدز

لذلك نجد أن اتاتصال والتواصل في بيد تحكمه منظومة صراعات داييية ويارجية يمكن 
أن يكون عاماًل لفض النزاعات وتجسير الهوة بين أوراف الصراعات الهدف من اتاتصال 

 ياسة العمل الووعي والتواصل عمومًا إتاحة البيانات أمام واضعي س

بين المنظمات لتحقيق التواصل والتكامل وتبادل  اتاتصاللذلك يجب تفعيل قنوات 
والتواصل )الطراكة( فهي عالقة مجتمعية تتم في  اتاتصالومن أقوى صور , المعيومات

في مستويات ميتيفة بدءًا بالمطروع مرورًا  واقتصادية واجتماعيةمجاتات ميتيفة سياسية 
ع القومي ونهاية بالمجتمع الدولي في الطراكات اإلقييمية والدولية الثنائية وتتضح بالمجتم

هذه الطراكات في السودان في عميية السالم التي طاركت منظمة اإليقاد بالتوسط فيها 
وبدعم من منبر طركاء اإليقاد أن أهم األور الداييية التي تحدد وبيعة الطراكات عيى 

 .نظام الحكم ونمط التنمية السائدين المستويات الميتيفة هي

 :وطرق الحد منها التي تواجهها المعوقاتو  دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني

الكثير من  تواجه المنظمات النسائية والمنظمات اتايري التي تعمل في بناء السالم
1)غالبًا ما تتناول وتواجه قضايا عيي قدر كبير من الحساسية . ألنهاالمصاعب 

106

) 

عواء  أستمرالنساء طقائق الرجال ومسيرة البناء تحتاج لجهد مطترك ومتكامل ليجنسين، 
أهل السودان اإلسالم فكان  أيتارالمرأة في الفترة المسيحية، وتدفق في مميكة الفونج حيث 

سهامها الحضاري في العيم والتعيم والتصوف مثل عائطة الفقيرة بنت  ليمرأة عميها العادي وا 
 اكتسبتلقدال وفاومة بنت جابر معيمة القرآن ألجيال السودان ثم جاء العهد التركي ود ا

بنت عبود وفي المهدية ه مثل مهير  المرأة يالله معارف ومهارات لم تكن عندها من قبل
وظهرت أم كيثوم  .طاركت المرأة في الثورة فظهرت النساء في الطرق والغرب ييهبن الثورة

وظهرت  مالوعي القومي تزايد وعي المرأة فطاركت في النظا وبنت مسيمس ومع تزايد
. لذلك نجد أن المرأة هي ركيزة أساسية ومأوى وبيعي اتاستقاللالتجمعات النسائية بعد 

دارة التحصين   .وتعبئة الواقات ليمساهمة الفاعية في المجتمع واتاستنفارألفراد المجتمع وا 
                                                 

سبتمبر,  4, 2003سالم, المطاركة في اليبرات .لندن, التحذير الدولي, ( البطري جودي, نساء يبنين ال1 ٍٍ ٍٍ .2004اييول,ٍ   
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1)دور المرأة السودانية في عملية السالم
:107

) 

وضعت المرأة السودانية نفسها بعوائها المطهود في مقدمة نساء أفرةقيا وطاركت بفعالية 
في كل مراحل النضال في السودان وقد سبقت غيرها من النساء في كثير من الدول في 
تحقيق السالم كما طاركت أيضًا في القضايا الوونية الكبرى من يالل مطاركتها بالرأي 

إن المرأة تعرف بأنها داعية ليسيم ويظهر ذلك في جميع  (.لسالم والتنميةوالنقاش )قوافل ا
ورفع  اتاجتماعيها الحديثة في التحول ر أدوراها التقييدية في الوساوة وفض النزاعات وأدوا

األنطوة الووعية ودور النساء و  المهارات واكتساب، التدرةب، العنفالوعي والتعييم ونبذ 
 .فيها

العون  م الصادر عن مفوضية2003ات الووعية العامة بالسودان ليعام يضم دليل المنظم
اإلنساني وزارة الطؤون اإلنسانية مجموعة من المنظمات النسوية بيغت إحدى وستين 

منظمة وونية، تترأس النساء لثالث وأربعين منظمة من بينها  140% 14.3منظمة نسبة 
عدية من أصل ثالثين منظمة قاعدية قا منظمة 15تقوم النساء عيى أمر  20% 8بنسبة 
لذا كان عمل منظمات المجتمع المدني أحد الركائز الهامة التي أسهمت في .%50بنسبة 

وتعتمر مؤسسات  واتاقتصادية واتاجتماعيةإحداث التنمية الطامية بأبعادها اإلنسانية 
  .المجتمع المدني النسوية من اإلدارات الفاعية في مجال ترقية المرأة

 األجـللالسـتراتيجيات الووةيـة  أو األجـلليعمل القصـير  -المالي األمنتبر نقص وغياب يع
(1)من المعيقات والعراقيل الجوهرةة التي تواجه المنظمـات النسـائية

المعالجـات لتفعيـل دور ف .108
 :كاآلتي المرأة العربية في مؤسسات المجتمع المدني

ـــاة العامـــة  - 1 ـــة كمـــديل  راكهاواطـــتإدمـــاج المـــرأة فـــي حركـــة الحي فـــي المطـــروعات التنموي
 .اتاجتماعيأساسي ليتغيير 

 .والسياسية واتاجتماعية اتاقتصاديةمعالجة قضايا المرأة في إوار التغيرات  - 2

 .تكامل السياسات القومية واإلستراتيجية القواعية في مجال المرأة - 3

                                                 
1 ) Khartoum University Students Union Secretariat, KUSU Political Role(1969-1979),p5. 

.2001( كومار كرةطنا, المرأة والحرب األهيية: التأثير عيي المنظمة والعمل. باولدر, لين راينر, 1   
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 .مية قدراتها ومهاراتهاتعزةز دور المرأة ودعمها وتمكينها ليقيام بوظائفها بتن - 4

الياصة في أواسط النساء  اتاحتياجاترعاية الطرائح الضعيفة والفئات ذات  - 5
 .إلدماجهن في تيار الحياة العامة وحركة المجتمع واأليتامكالمعوقات والمطردات واألرامل 

ًا لعري الحرةات والموروثات باألعراف توثيق واحترامثقافتها وحقها في الكرامة  احترام - 6
 .ومساهمة وعواءً التواصل ودفعًا ليحوار أيذًا 

 .منحها أولوية متقدمة في مجال اليدمات والرعاية - 7

والتعدي  اتانتهاكالتطرةعات التي تصون حقوق النساء وحمايتها من  واستكمالتفعيل  - 8
 .بما نصت عييه األديان السماوية واألعراف الحميدة والقوانين الدولية التزاما

إيجــاد وتهيئــة بيئــة قــادرة مالئمــة ليقضــاء عيــى المفــاهيم والعــادات والظــواهر الســيوكية  - 9
الســالبة والتــي تعــزز وترتقــي بــالمرأة وتمكنهــا مــن القيــام بــدور رةــادي فــي التغييــر واإلصــالح 

 .  واإلوالع بأدوارها المتعددة

 .تعايش السيميزةادة مطاركة المرأة في عميية بناء السالم ونطر ثقافته وال - 10

دعم القواع النسائي وتعبئة واقاته كمورد بطـري هـام فـي تحقيـق إسـتراتيجية النهضـة  -11
 القومية الطامل

هــذا  بوظيفــة المــرأة فــي المجتمــع وتأصــييها وتبنــي سياســات تتفــق مــع أهميــة اتارتقــاء - 12
 .الدور وأثره في ترقية الحاضر وبناء المستقبل

ة لمســــاعدتها لتكــــون عــــاماًل فــــاعاًل فــــي التغييــــر السياســــي وضــــع آفــــاق جديــــدة ليمــــرأ  - 13
 .والثقافي واتاجتماعي

تقييــل نســبة األميــة األبجديــة والحضــارةة ومحاربــة الفقــر مــن يــالل تنســيق أوضــاع  - 14 
 .والتأهيلالمرأة بالتدرةب 
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ومحاربــــة العــــادات والتقاليــــد الضــــارة بــــالمرأة وتقيــــيم  اتاجتماعيــــةمعالجــــة التطــــوهات  - 15
 .لتجارب الرائدة في هذا المجالا

 .تحسين فرص العمل وتعزةز مطاركة المرأة في مواقع إتياذ القرار - 16

 :ياإلنجازات والمصاعب التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني السودان

والتنمية،  تقوم منظمات المجتمع المدني بدور مقدر في السودان وذلك بتقديم اليدمات
دورها متعاظمًا في  وظروف الدول المجاورة جعيت واتاقتصادية ماعيةاتاجتولعل الظروف 

 واتاجتماعيةميتيف المجاتات حيث أنها تقوم بتقديم كافة اليدمات العيمية والصحية 
في المناوق المتأثرة بالحروب والمناوق التي  اتاجتماعيوالتدرةب ورفع الوعي الثقافي 

ومع  .والبعيدة عن اليدمات األساسية ل نموءً ر الحرب وفي المناوق األقلها آثا امتدت
التمركز في المدن الكبرى  -1ذلك تواجه بعض المصاعب في عميها نذكر منها ما ييي

-2 إليويصنف البنك الدولي المنظمات غير الحكومية .وضعف التواجد في األرةاف
)ينالمحيي كان(التي تيدم عدد ضيق ومحدود من السcbosمنظمات المجتمع المحيي )

109

1)   

 
 غير الحكومية الوونية والدولية .المنظمات -1

المطـــاركة  اســـتقوابضـــعف بنيـــة منظمـــات المجتمـــع المـــدني ومحدوديـــة نجاحهـــا فـــي  - 2
 .والـــــــــــــــديمقراوي دايـــــــــــــــل أجهزتهـــــــــــــــا الطـــــــــــــــورى القاعديـــــــــــــــة وغيـــــــــــــــاب آليـــــــــــــــات العمـــــــــــــــل 

ة بعــض منظمــات المجتمــع المــدني عيــى أهــل الثقافــة والسياســ واقتصــارضــعف التموةــل  -3
والــــدين مــــع غيــــاب كامــــل ليفئــــات المســــتهدفة والتــــي مــــن أجيهــــا تكونــــت منظمــــات المجتمــــع 

 .المدني

 غياب المساءلة والطفافية.-4

 .ضـــــــعف التجديـــــــد فـــــــي اليوـــــــط والبـــــــرامج وغيـــــــاب المنهجيـــــــة العيميـــــــة فـــــــي العمـــــــل - 5
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.2004اييول , سبتمبر 4( البنك الدولي يصنف المنظمات غير الحكومية, 1  
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 منظمات المجتمع المدني في السودان الواقع وآفاق المستقبل

 م2015 –م 2005 في الفترة من
 

 دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية واالجتماعية.  : األولالمبحث 
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   دور منظمات المجتمع المدني في فض النزاعات واستقرار النازحين   المبحث الثاني:
 وخلق برامج بديلة للمتأثرين بالحر  .

   ت االستبانة وتحليلها مناقشة وتحليل نتائج الدراسة وبيانا :المبحث الثالث
 ومناقشتها واختبار الفرضيات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول  
 دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية واالجتماعية

بعادًا تتصف بالدينامية المفاهيم المركبة والتي تتناول أ يعتبر مفهوم التنمية اتاجتماعية من
تحقيق حياة  إليعويات البيئية, والتنمية في مجميها تسعي وفي نفس الوقت أمورًا تتصل بالم

 ملتهتم بالعالمجتمع. وهي  أبناءيستفاد منها اكبر قواع من  أنليمواونين, وعيي  أفضل
, وتسعي تاستيعاب Micro-Macroمعًا  والصغرى عيي مستوي الوحدات الكبري 

عويات والمطكالت الحالية والمستقبيية, في ضوء التوجهات النظرةة والعميية والواقعية في الم
). المجتمعي العام اإلوار

110

1)   
القرن العطرةن, بل عيي وجه التحديد في حقبة السبعينات بدأ اتاهتمام ومنذ منتصف 

في تكوةن  اتاإلسهامبموضوع التنمية اتاجتماعية بالنسبة لييدمة اتاجتماعية, وتعددت 
                                                 

1) Gary R Lowe, ‘Social Development’ (in) Encyclopedia of Social Work, NASW,NY, 1998, P.P.2168-2173. 
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تحقق  أنالنظري الذي يوجه العمل في هذا المجال, وتعددت المهارات التي تحاول  اإلوار
قامةالتنمية اتاجتماعية بما يتمطي مع أهداف اليدمة اتاجتماعية  أهداف ور بين كل سالج وا 

ل والبيئة المحيوة, مما يوفر له مزةد من الرعاية, وهذا بدوره يجع باإلنسانما هو يتعيق 
أن يقابل احتياجاته, وةوظف واقاته باسيوب  نالعانساظروف الحياة أفضل, ويستويع 

محتوي التنمية اتاجتماعية اكبر بكثير من اهتمامات  أننعترف عيي  أنرطيد. وتابد لنا 
, بينما التنمية اإلنسانياليدمة اتاجتماعية, ذلك تان اليدمة اتاجتماعية تهتم بالجانب 

العائد الذي يستفيد منه  أهميةانب ذلك اهتمامات اقتصادية وتؤكد عيي اتاجتماعية لها بج
كانت  إذاالمجتمع  تنميةذلك تان المطكية فقط,  أوالمجتمع ككل, وليس مجتمع الحاجة 

بجانب ذلك تهتم بتنمية الموارد المجتمعية, وزةادة معدل  أنها إتاتهتم بالتنمية البطرةة, 
 إلحداثعميية اتياذ القرارات, بما يضمن الحراك المجتمعي  الجهود الذاتية, والمطاركة في

 األولالتنمية اتاجتماعية تسعي لتحقيق هدفًا مزدوجًا,  أنالتغيير اتاجتماعي المقصود. كما 
هو تنمية القدرات البطرةة والمهارات لديهم ليعمل سويًا نحو تحقيق رفاهية المجتمع, والثاني 

ا يسمح لها بمقابية احتياجات المواونين عيي كافة تنمية المؤسسات اتاجتماعية بم
آليات تؤكد  أوالمستويات وياصة بالنسبة لمحدودي الديل وكل ذلك يتم من يالل وسائل 

 .عيي دعم العالقات بين المواونين والمؤسسات اتاجتماعية واتاقتصادية في المجتمع
مجتمعات النامية هي ضعف المطكية الحقيقية التي تواجه عمييات التنمية في ال إن    

مع السيوات العامة في برامجها, ذلك  األهالي إطراكاستجابة هذه المجتمعات لها, وعدم 
التجديدات والتغييرات التي تتناول  أمامتان جمود تراكبها اتاجتماعية واتاقتصادية تقف عقبة 

)قيمهم وتقاليدهم الراسية  األحيانفي كثير من 
111

1) .          
واجتماعية واقتصادية تضم مجاميع لها  إدارةةالمجتمع المدني هي مؤسسات منظمات 

المنضمين تحت مظية  األعضاءومصالح  اهتماماتصفات وأهداف مطتركة متمطية مع 
تيك المنظمة. العضوية ووعية لكن عيي العضو اتالتزام باليوائح والقوانين المنظمة 

وبين السيوة التنفيذية  األعضاءصل بين ليعمل.تمثل منظمات المجتمع المدني حيقة الو 
اتاقتصادية لدعم مسيرة التنمية   أساسية ولها دور رائد ومناطط ميتيفةوتعتبر ركائز 

                                                 

71ص - 1963-سرس الييان -العدد الثاني -مجية تنمية المجتمع -( محي الدين صابر. قواعد التنمية اتاجتماعية 1  
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يعتبر النصف الثاني من القرن .والجماعات من يالل تقديم اليدمات لإلفرادواتاجتماعية 
 أنا بحق التي تؤهيه الدرجة إليالعطرةن عهد انوالقة العمل الووعي عيي مستوي العالم 

الفاعية في  اكون القواع الثالث بعد القواعين العام والياص, وذلك عيي ضوء مطاركتهت
تا توالها الوصول إلي الطرائح الضعيفة التي عيي  االتنمية اتاجتماعية واتاقتصادية وقدرته

الماضية يد السيوات الحاكمة. وقد استواعت المنظمات غير الحكومية في العقود القييية 
وضع متميز وفاعل, اجبر الحكومات ومؤسسات المجتمع  إليتتوور من كم مجهول  أن

روح المبادأة  إلي إضافة حترامه والثناء عيي قدراته في بيوغ الطرائح ,الدولي بكاميه تا
واتابتكار والمرونة التي تتمتع بها المنظمات الوونية المستهدفة عيي مستوي العالم لعدم 

 وتين الحكومي وقيوده وحل مطكالتها .يضوعها لير 
لية الووعي في عصرنا الحاضر تطعب مسؤو العمل  أهميةومن العوامل التي زادت من     

هذا طح الموارد وضعف الناتج  إليالتنمية واليدمات , يضاف هموم  إليالدولة وانصرافها 
رورةة ليحياة وعدم قدرة الدولة عيي تيبية الحاجات الض القومي والكساد اتاقتصادي

والتويعات المتزايدة ليمواونين. وفي المقابل فقد اتسعت رقعة العمل الووعي وازداد عدد 
النظر في  وا عادةالمنظمات الووعية نتيجة تاتجاه كثير من الدول النامية نحو اليصيصة 

الذي انعكس سيبًا عيي حياة المواونين  األمرلكثير من المؤسسات  اإلدارةةالهيكية 
في التعامل مع  األكبرواهم المعيطي مما جعل المنظمات الووعية تحتمل العبء ومست

 الجماهير وحل مطكالتها.
العمــل التوــوعي قــديم وضــارب بجــذوره فــي تقاليــد المجتمــع الســوداني  أنوفــي الســودان نجــد 

منهـا وموروثاته المتمثية في الفزع والمسـيد والسـبيل )وهـو جـرار المـاء البـارد تعـد ليسـابية يطـرب 
كــرامالغــادي والنفيــر  يــواء, واألتــراح األفــراح( والمســاهمة فــي تكيفــة والــرايحالضــيف والتكيــة  وا   وا 

الطــعبي الســوداني يجــد الباحــث  األدبويبــة العيــم ورعــايتهم مــن دايــل الســودان ويارجــه. وفــي 
واضــحًا جييــًا يتمثــل فــي قــول احــدهم )بوصــيكم عيــي ضــيف  واإليثــارالتعبيــر عــن قــيم المــروءة 

 وقـع طـييوه( وقـول آيـر )البطـيل فـوق الـدبر مـا يميـل إنلهجوع عطوه .. بوصـيكم عيـي الجـار ا
فــأكثر بالحاحــه عيــي قــيم  أكثــررســخ القــيم فــي نفــوس الســودانيين  اإلســالم إنجمــل طــييي( ثــم 

ولــــو كــــان بهــــم  أنفســــهموالتكافــــل اتاجتمــــاعي فــــي مثــــل قولــــه تعــــالي: )وةــــؤثرون عيــــي  اإليثــــار
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 بأصـبعيهوكافـل اليتـيم كهـاتين فـي الجنة(وأطـار  أنـاي هللا عييـه وسـيم :)وقوله صي (1)يصاصة(
غيـر ذلـك مـن اآليـات القرآنيـة  إلـي,  (2)( رواه البيـاري .بينهمـا طـئ مـا السبابة والوسوي وفـرق 

بالضــيف كبيــرًا,  اتاهتمــام وعمــل الييــر.والتكافــل  اإليثــارالنبويــة التــي تحــض عيــي  واألحاديــث
يســتدل بهــا الضــيف إلــى مكــان  ية إلــى وقــت متــأير مــن الييــل حتــىحيــث تظــل المواقــد مطــتع

ففي القرآن الكـرةم ذكـر المـؤثرون عيـى أنفسـهم ولـو كـان بهـم يصاصـة والـذين يوعمـون  دالمسي
وجه هللا . قال تعالى : )) ويوعمون الوعام عيى حبه مسـكينًا وةتيمـًا وأسـيرًا إنمـا  ابتغاءالوعام 

 (3)( جــزاءًا وتا طــكوراً  نوعمكــم لوجــه هللا تا نرةــد منــك
وأمــر هللا بحســن معاميــة اليتــيم والســائل  

أيـة ووعد الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا بالثواب المضاعف أضعافًا كثيـرة وقولـه تعـالى فـي 
الييــر  وافعيــواربكــم  واعبــدوا واســجدوا)يــا أيهــا الــذين أمنــوا أركعــوا أيــرى داعيــًا إلــى فعــل اليير:

 ()  (4)(ن لعيكم تفيحو 

أكد الدين اإلسالمي عيى قيم اإليثار والتكافل ووجدت هذه القيم القبول من المجتمع , لذا  
اإلنجييزي المصري عيي العمل التووعي  اتاستعمارالمساجد واليالوي ولم يضف  انتطرت

 . طيئًا حيث وجده متأصاًل في المجتمع السوداني
 السودان لسودان وأنطأت عدة أفرع بمدنم دييت البعثة اإلرسالية إلى ا1904في عام      

تحاد المرأة والكتائب والكطافة ظهرت أطكال من  اتحاداتوبمرور الزمن ظهرت  الطباب وا 
العمل التووعي أكثر نضجًا مسندة إلى هذا الحزب أو ذاك ثم ظهرت عيى الساحة التنظيمات 

طمل  وانتطاراكبيرًا  اتساعااإلقييمية كما ظهرت الجمعيات القومية . وقد طهد العمل التووعي 
كل القور ومع أن بعض التنظيمات األهيية قامت بدعم حزبي إتا أننا نجد ساحة العمل 

  . التووعي جيها من الجمعيات الييرةة التي قامت عيى دعم الييرةن

العمـل التوـوعي المـنظم وكانـت المنظمـات تعمـل  أطـكالم ظهر العديد مـن 1972وفي عام  
م 1977. وبعـد ظهـور قـانون الالجئـين  قبـل انفصـاله قييمية لجنوب السـودانتحت الحكومة اإل

إنيروـــت المنظمـــات فـــي مجـــال اليـــدمات فـــي الجنـــوب حيـــث حـــدثت المصـــالحة الوونيـــة بـــين 
                                                 

 ( من سورة الحج .77( من كتا  القرآن الكريم :اآلية رقم )1
5304حديث شريف  المصدر كتا  صحيح البخاري الرقم أو الصفحة   (2

 

 ( من سورة الحج .77يم :اآلية رقم )من كتا  القرآن الكر   (3
 (9/ 8ريم سورة اإلنسان اآليتين )( قرآن ك4)
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النظــام الحــاكم واألحــزاب السياســية وســمح النظــام لألحــزاب بإعــادة نطــاوها التوــوعي وتكونــت 
م وقـد واجهـت الحكومـة اإلنتقاليـة عـام 1980ية عـام عيى سبيل المثـال منظمـة الـدعوة اإلسـالم

ان ثمــرة هــذا النــداء ـودان وكـــم الجفــاف والتصــحر الــذي أصــاب الــبالد فأعينــت نــداء الســ1983
كـل المحـن واألزمـات التـي مـرت بهـا الـبالد وصـدر قـانون . العديد من المنظمـات التـي تجـاوزت

ف فــي تقييمــه بأنــه متطــدد أكثــر ممــا م والــذي إيتيــ1988لعــام األجنبــي تنظــيم العمــل الوــوعي 
م حيـت 1989يجب فيمـا ييـي المنظمـات األجنبيـة بينمـا يـرى الـبعض أنـه متسـاهل . وفـي عـام 

السياســية ومــن ثــم تعويــت المنظمــات التووعيــة ثــم نطــط العمــل التوــوعي وفــق األحــزاب جميــع 
المواونـة )تا  ارواعتبـموجهات جديدة مـن بينهـا البعـد بالعمـل التوـوعي عـن األهـداف السياسـية 

  .ات عمل منظمات المجتمـع المـدنيهتا األحزاب( وهي تكون بذلك أول موجو العرق وتا الدين 
(1) 
 
 

طهدت السنوات األييرة استيدامًا واسعًا لمصويح المجتمع المدني حيث أعدت البحوث 
الدور و  المدنيوعقدت المؤتمرات ، وأقيمت السمنارات والحيقات النقاطية ليتعرةف بالمجتمع 

 ، والتحول الديمقراوي واحترام حقوق ظمات في سياسات الدولةمنالالذي يمكن أن تيعبه 
 .أن هذا المصويح ليس جديداً و . اإلنسان وحماية البيئة وغير ذلك

 للتنمية : األساسيةالمقتضيات  
, : أهداف نهائيةاألهدافنوعين من  إليالمحققة ليتنمية  األهدافهيم " تي" طارل ب يقسم 

الجوهري في مستوي معيطة النهائية فهي تتضمن التحسين  األهدافوأهداف وسيوة ... أما 
ممكن.  إطباع أقصيحاجات الناس المتزايدة  إطباعالسكان جميعًا, وبناء اقتصاد قادر عيي 

هيكل اقتصادي يوفر لكل مواون ازدهار طيصيته وتفتح قدرته. وهذا ما تا يمكن  ةوالقام
حد معقول. وتوفير مستوي مرتفع من  إلياتارتفاع بمستوي اتاستهالك  بفضل إتابيوغه 

1112) المتوونة األمراضالتعييم. والقضاء النهائي عيي 

). 

                                                 

 ( بهاء الدين مكاوي مركز دراسات الشرق األوسط وأفريقيا ورقة عمل بعنوان منظمات المجتمع المدني في السودان : خلفية تاريخية .1) 

.  45ص – 1966 –دار المعارف   –د هللا ترجمة إسماعيل صبري عب –التيويط والتنمية  –( طارل بيتهيم 1  
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  :دور منظمات المجتمع المدني في التنمية
كبيرة تؤثر ايجابيا  أهميةكثيرا من الدول ترغب بوجود المنظمات غير الحكومية لما لها من  إن

 أوالصحية  أواتاجتماعية  أووالمجتمع سواء من الناحية اتاقتصادية  األسرةو في حياة الفرد 
الربح. وتتراوح مجاتات عمل هذه  إليهذه المنظمات تا تهدف  إنغيرها, وتاسيما  أوالثقافية 

وتقديم  واإلغاثةالييرةة  واألعمالوالمرأة والعدالة والتنمية  اإلنسانالمنظمات بين حقوق 
التعييم وتقديم العون ليمتعويين عن العمل عن  أنظمةوالمعوقين وتووةر المساعدة ليمرضي 

الدور الذي تؤديه  أهمية إنةق تأهييهم وتدرةبهم ومن ثم ييق فرص عمل لهم وغيرها. ر و
ما تقوم به هذه المنظمات  أهميةمنظمة منفردة من هذه المنظمات قد يبدو صغيرا, ولكن 

ولذلك حاولت ميتيف دول العالم  وتا يمكن تجاهيها. األهميةمجتمعة عيي درجة كبيرة من 
(2)سن تطرةعات وقوانين تضمن وجود منظمات غير حكومية نطوة وقوية وفّعالة. 

113)  
 

 دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية:
 من يالل األبعاد اآلتية:مع المدني في التنمية اتاجتماعية تتجيي مساهمة منظمات المجت

مثل هذه المنظمات يحول حرةة المجتمع  بإنطاءفالقانون حينما يسمح حرية التجمع:  -أ
تحقيق موالب واقع حقيقي لها معني مما يتيح حرةة التعبير, يمكن من ياللها  إلي

الطيص منفرد تا يمثل صوته  أنبصوت مسموع باعتبار  أوالجماهير تحت ضغط كبير 
هذا ييدم الفقراء والمظيومين  إن (.2003لصوفي قوة في مواجهة سيوة قوية )ا أو أهمية

التي يمكن بها  األدواتمن  أداةوالمستضعفين حيث تكون منظمات المجتمع المدني بمنزلة 
(1)(.Sfeir-Younis,2004) أصواتهمتقوية 

114) 
والجماعات في المجتمع اهتمامات ميتيفة ومتنوعة  لإلفراد إن التعددية والتسامح : - 

 أوالجنس  أوالفوارق القائمة بينهم سواء أكانت هذه الفوارق حسب العرق ومتباينة رغم 
غيرها, ولذلك فان وجود منظمات مجتمع مدني يسمح لهم بممارسة  أوالدين  أواليغة 

                                                 

( ضيف هللا بن سييم )السنة غير معروفة(, واقع العمل التووعي في المميكة العربية السعودية, صيد الفوائد,اتانترنت1 Saaied.net; 

ظ السعودية, العدد (, العمل التووعي , الحاجة إلي نظام وتنظيم وثقافة وتفعيل,صحيفة عكا2006(محسن ابن عيي فارس الحازمي,)1
.2006ديسمبر  7,اليميس 1999  

( حبيب الحسني, )السنة غير معروفة(, إعصار جونو يعزز العمل التووعي في سيونة عمان, صيد الفوائد , اتانترنت 2  
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حقوقهم بورةقة قانونية ومطروعة وةتيح لهم التجمع وفقًا تاهتماماتهم وميولهم بصرف 
ذا بدوره يدعم التسامح ويساند التعددية سواء دايل ه إنالنظر عن الفوارق القائمة بينهم. 

 (115)بين المجتمعات في حالة المؤسسات الدولية أوالمجتمع نفسه 
وجود منظمات غير حكومية عديدة  إن : االستقرار االجتماعي وسيادة القانون  -ت

سخ ومتنوعة يعد من يصائص المجتمعات المسالمة والمستقرة التي يسود فيها اتاحترام الرا
 إعواء بدورها من حيث فقيام المؤسسات الدينية مثالً  (.2003لسيادة القانون )الصوفي,

ليمواونين يساعد عيي صقل النفوس وتهذيبها مما يؤدي دورًا مهمًا في  واإلرطادالوعظ 
. ومن ثم ( Business Forecasting Center, 2006تيفيض معدتات الجرةمة)

)وسالم واستقرار اجتماعي. بأمنيش يستويع كل من الغني والفقير الع
116

2) 
تنفيذ برامج متكامية في مجاتات الرعاية والتنمية اتاجتماعية كافة مثل برامج التعييم  -ث

 أو منحأو , وبرامج مساعدات المرضي, وتقديم قروض األميةوالتدرةب والتأهيل ومحو 
في بعض المؤسسات  وأ)كما هو الحال في الزةجات الجماعية ليراغبين بالزواج  مساعدات

قامة واأليتامواتاتحادات ( , ومساعدة اسر السجناء والمعوقين  المراكز اتاجتماعية  وا 
 ليطباب وتامين وجبات وعام ليفقراء.

 األغنياءتقديم الدعم المالي والتبرعات المادية لمنظمات المجتمع المدني من قبل  إن -ج
 األغنياءيد صفوف المجتمع المدني من قبل تاحتياجات الفقراء, وهذا بدوره يعمل عيي توح

 األغنياءيثارًا من قبل ن ميتيف وبقات المجتمع وتفهمًا وا  يعني زةادة التواصل بي
تاحتياجات الفقراء, وهذا بدوره يعمل عيي توحيد صفوف المجتمع وةنطر التالحم والتآزر 

(1)المجتمع. أفرادبين 
117) 

 االقتصادية : دور منظمات المجتمع المدني في التنمية 
 تتجيي مساهمة منظمات المجتمع المدني في التنمية اتاقتصادية من يالل اإلبعاد اآلتية: 

                                                 
(saaied net) 

العمل التووعي , اتانترنت(, أهمية دور التطرةع في 2006المعيومات واتاتصاتات, كنانة اونالين) ا( الصندوق المصري لتكنولوجي3  
(,المؤسسات الييرةة واألهيية ودورها في التنمية اتاجتماعية, جرةدة الجزةرة, صحيفة سعودية عيي اتانترنت. 2007( يالد القصيبي, )1

.12595م, العدد 2007آذار  24السبت   
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تسهم هذه المنظمات في مكافحة ظاهرة الفقر سواء من يالل تقديم المساعدات المالية -أ
غير مباطر من يالل تنمية  أوعن ورةق تقديم اليدمات ليفقراء بطكل مباطر  أوالمباطرة 

 األديانجميع  إن(. 2007هارات الفقراء عن ورةق التعييم والتثقيف والتأهيل )القصيبي, م
كبيرًا, ألن الفقر مولد الثورات  يالء ظاهرة الفقر إهتماماً إلي إالسماوية دعت 

اغيب الفتيات المرتكبات ليجرةمة ينحدرن من اسر  أن إليوالجرةمة.حيث تطير الدراسات 
 فقيرة.
تقدم يدمات بمستوي جودة اعيي  أن تستويعمنظمات المجتمع المدني  نإالكفاءة :  -ب

وبتكيفة اقل من الناحية اتاقتصادية مما لو قامت بها الحكومة, وتاسيما في الدول النامية 
 أن إذالتي تعاني حكومتها عادة من البيروقراوية وارتفاع التكاليف في تنفيذ المطارةع. 

تحاول  فإنهايتنافس ليحصول عيي دعم وتموةل, ومن ثم المنظمات غير الحكومية تسعي ل
قدرتها عيي تقديم يدمة ممتازة بتكيفة اقل, فضاًل عن ذلك فان منظمات المجتمع  إثبات

 أكثرالمدني تكون عادة موجودة في المجتمع المحيي أي قرةبة من الناس, ومن هنا تكون 
)(.2003دراية باحتياجات المجتمع.)الصوفي,

118

1)  
غير مباطرة ليفقراء  أومباطرة  إعاناتتقديم  إلياليير التي تؤدي  أعمالثير من تعد ك

زةع الثروة تو  إلعادةعميية  أوتوزةع الديل  إلعادةكالزكاة والصدقات مثاًل بمنزلة عميية 
هذا بدوره يعمل عيي تيفيف الفجوة بين الوبقات, وتحوةل لجزء  إنبين فئات المجتمع. 

وهذا (. 2007)الوزني,استهالكًا  األكثرالفئات  إلياديارًا  األكثرت من الفئا األموالمن 
2)في ذاته يدعم النمو اتاقتصادي من يالل مضاعفة اتاستهالك

119

). 
تاستثمار  األغنياءاليير كالزكاة مثاًل بمنزلة حافز مباطر يدفع  أعمالتعد كثير من  -ث

يعني تطغييها وعدم تعوييها,  الاألمو استثمار هذه  إنوعدم تركها دون عوائد.  أموالهم
تا تتآكل من ناحية,  حتى%( 2.5ومن ثم محاولة زةادتها بنسب تفوق نسبة الزكاة البالغة)

يعني  األموالتطغيل هذه  إن. أيري من ناحية  أموالهتعظيم عوائد  إليولكي يسعي الفرد 

                                                 

لمتحدة, ورقة عمل مقدمة إلي المؤتمر الدولي السابع: (, تجربة العمل التووعي في دولة اإلمارات العربية ا2002( حميد محمد القوامي )1
,الطارقة,دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2002ديسمبر 18-17إدارة المؤسسات األهيية والتووعية في المجتمعان المعاصرة   

.2007أكتوبر  7(,األحد 13519(, اقتصاديات الزكاة والصدقة, جرةدة الرأي األردنية )طؤون اقتصادية(العدد)2007( يالد الوزني,)2  
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ويعمل  لإلمامزةادة حجم اتاستثمار دايل اتاقتصاد, مما يدفع عجية النمو اتاقتصادي 
 عيي استحداث فرص عمل جديدة.

الفقراء يزةد من الرفاهية اتاجتماعية ككل,  إلي األغنياءتوزةع الديل من  إعادة إن-ج
من  إنفاقهالمنفعة الحدية من المال المتبرع به من قبل الطيص الغني والذي يتم  أنحيث 

ما لو انفق من قبل الطيص قبل الطيص الفقير تزةد كثيرًا عن المنفعة الحدية ليمال في
 الغني.

هذه المنظمات لها اثر مباطر في اتاقتصاد ينتج من يالل زةادة إن المصروفات السنوية ل -ح
الويب عيي السيع واليدمات التي تنتجها المصانع, واثر غير مباطر ينتج من يالل زةادة 

روابط ييفية وهكذا ب األوليترتبط مع المصانع  أيري مصانع  إنتاجويب هذه المصانع عيي 
ويب العاميين في  أوالمستحث الناتج عن استهالك  األثر أيضاتستمر الحيقة, وهناك 

عيي  األثر إجماليمنظمات المجتمع المدني عيي السيع واليدمات في السوق. وبذلك فان 
ثار الثالثة: المباطر وغير المباطر الويب عيي السيع واليدمات يتمثل بمجموع هذه اآل

اتاقتصاد وةزةد فرص العمل سواء نتجت  إنعاش إليزةادة الويب الكيي يؤدي  إنتحث. والمس
 األثر أن إليبعض الدراسات  أطارتالمستحث. وقد  أوغير المباطر  أوالمباطر  األثرعن 

فمثاًل وجدت دراسة مركز المباطر.  األثرعن  أهميةالمستحث تا يقالن  واألثرغير المباطر 
( Business Forecasting Center, 2006) األمرةكيةلوتايات المتحدة في ا األعمالتنبؤ 
في  األثر إجمالي%( من 43.8غير المباطر والمستحث يطكالن ما نسبته) األثرةنمجموع  إن

والمستحث يطكل ما  باطرمغير ال األثرةن, وأن ييق فرص العمل الناتجة عن اإلنتاج
1)عمل.ال في ييق فرص األثر إجمالي%( من 37.8نسبته)

120

)  
اتانيراط في العمل التووعي يعد بمنزلة استثمار لوقت الفراغ لجميع المتووعين بطكل  إن -خ

2)الوالب يالل العول الصيفية بطكل ياص. أوعام ولفئة الطباب المتعويين عن العمل 
121

                                                                                 )                            

تؤكد الدراسة وجود عالقة وردية موجبة وارتباوًا وثيقًا بين حجم العمل التووعي دايل  -د
 اقتصاد ما وبين حجم الديل القومي في ذلك اتاقتصاد. حيث تطير احدي الدراسات

                                                 

(, العمل التووعي استثمار امني واقتصادي.. كل رةال ينفق فيه عائد يمسة رةاتات؛ جرةدة الرةاض السعودية, العدد 2007( هيام المفيح,)1
. 2007ابرةل  7, السبت 14166  

اتاجتماعي والتنموي التووعي؛ اتانترنت. ( حياة, جمعية تفيتواز,)السنة غير معروفة(مبادرات الطباب العربي , الطباب والعمل2  
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يوازي  رةكيةاألممعدل ساعات التووع المبذول في الوتايات المتحدة  أن إلي( 2007) المفيح. 
عمل تسعة مييون موظف, ويقدر مجموع الوقت الذي يتم التووع به في احدي السنوات ما 

 ( مييار دوتار. 176قيمته )
 اإلحصائياتيسهم قواع العمل المدني في زةادة فرص العمل في اتاقتصاد. حيث تطير  -ذ

السكان  جماليإ إلينسبة مساهمة القوي العامية في منظمات المجتمع المدني  أن إلي
 %( مدفوعة األجر2.7العالم, منها )%( عيي مستوي 4.4الفاعيين اقتصاديًا تطكل زهاء )

%( تووعًا. وترتفع هذه النسب في الدول المتقدمة كثيرًا عنها في الدول النامية 1.6و)
%( عيي التوالي, بينما في 2.7و)%(, 4.7%(,)7.4واتانتقالية. فهي في الدول المتقدمة )

,.%( عيي التوالي وذلك كما يظهر من 7%(, و)1.2%( , )1.9ل النامية واتانتقالية)الدو 
 :اآلتي( 2الجدول رقم )

 
 إليالنسب المئوية لمساهمة القوي العامية في منظمات المجتمع المدني  (2الجدول رقم )

)السكان الفاعيين اقتصاديًا. إجمالي
122

1) 
مدفوعة  

 )%(األجر
 )%(إجمالي تووع)%(

 %4.4 %1.6 %2.7 مستوي العالمعيي 
 %7.4 %2.7 %4.7 الدول المتقدمة

 %1.9 ,%7 %1.2 الدول النامية واتانتقالية
 مالحظات :
 دولة فقط من دول العالم. 36عيي مستوي 

 في هذا الصف يعود ليتقرةب. اإلجماليعدم توابق النسب الفرعية مع 
 ن الدول النامية والدول المتقدمة المقصود بالدول اتانتقالية هي الدول التي تقع بي

 دور منظمات المجتمع المدني في مجاالت تربوية أخري :
 تتجيي مساهمة منظمات المجتمع المدني في مجاتات تنموية أيري مثل:

                                                 
 johns Hopkins C0marative Nonprolit Sector Project.  (1 
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في المحافظة عيي البيئة وحمايتها من التيوث وتوعية  لإلسهامتبني برامج محددة  -أ
حافظة عييها وحمايتها. فضاًل عن برامج النظافة البيئة وكيفية الم بأهميةالمواونين 

والتطجير وتدوةر المييفات مثل جمعيات المحافظة عيي البيئة وجمعيات حماية 
) (.2007الوبيعة)القصيبي, 

123

2) 
المجتمع من يالل تنظيم وعقد  أفرادتسهم منظمات المجتمع المدني في تثقيف  -ب

مدنية واجتماعية وثقافية متنوعة)بكر, المؤتمرات وورش العمل والندوات في مواضيع 
2007)(124

3). 
تدعيم اليدمات الصحية من يالل البرامج الصحية الييرةة وتاسيما في المناوق  -ت

)بامرحول,  اإلنجابيةوالصحة  األوليةالرةفية والعمل في مطارةع الرعاية الصحية 
تقديم الوسائل لذلك تنظيم النسل و  بأهميةالمجتمع  أفراد(. هذا فضاًل عن توعية 2004

 األمومةومراكز  األسرةبصورة مجانية مثل جمعيات تنظيم  أورمزةة  بأسعار إما
(1)والوفولة.

125) 
والدفاع عن الحرةات, تسهم منظمات الدفاع عن حقوق  اإلنسانفي مجال حقوق  -ث

في متابعة قضايا المعتقيين والسجناء السياسيين وعمييات اتاحتجاز السرةة  اإلنسان
 مييات نقل المعتقيين التي تمارسها بعض الدول المتقدمة.وع
وانتماءهم المجتمع وتاءهم  أفراديمثل العمل اتاجتماعي فضاء رحبًا ليمارس  -ج

 وبناء قدراتهم. األفراديضًا مجاتًا مهمًا لصقل مهارات لمجتمعاتهم, كما يمثل أ
التي قد  احات البناءةيمكن لمنظمات المجتمع المدني تقديم بعض اآلراء واتاقتر  -ح

المعقدة  واألمورحيول ليقضايا  إيجادتساعد صانعي القرار في القواع الحكومي في 
مة اتاستفادة من هذه اتاقتراحات عند صياغة القوانين. كما يمكن ليحكو  أووالطائكة 

                                                 

(,المؤسسات الييرةة واألهيية ودورها في التنمية اتاجتماعية, جرةدة الجزةرة, صحيفة سعودية عيي اتانترنت. 2007( يالد القصيبي, )2
.12595م, العدد 2007آذار  24السبت   
(, العمل األهيي في سورةا ما له وما عييه . اتانترنت. 2007ر بكر, )( جاب 1 

(, دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية,المؤتمر نت من اليمن الي العالم, تم الحصول عيي 2004( فوزةة بامرحول)1
 الورقة من يالل اتانترنت.
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( الواردة من هذه المؤسسات عند Feed Backتستفيد من التغذية الراجعة) أنيضًا أ
 رارات الحكومية .اتياذ الق

لمنظمات المجتمع المدني دورًا كبيرًا في تحقيق الديمقراوية سواء في الدول المتقدمة  -خ
المال اتاجتماعي الذي  رأس أطكالالدول النامية, حيث تمثل هذه المنظمات احد  أو

ساءةيمكن به مقاومة المركزةة  استعمال السيوة الحكومية, عن ورةق تطكيل جماعات  وا 
حيث (, Waggle 1999السيوة التطرةعية) أعضاءتأييد لها القدرة عيي كسب ضغط 

( Prerequisiteوتازم) أساسييعتقد بعضهم بان وجود قواع المجتمع المدني هو طرط 
 (.Weaver,Rock,and Kusterer, 1997لتحقيق نظام سياسي ديمقراوي )

لطعور باتاعتزاز والفير راحة النفس والضمير وةنمي ا إليالعمل التووعي يؤدي  إن -د
الرغبة بالحياة ويفعمهم  األفرادالتووع يقوي عند  أن إذوالثقة بالنفس عند من يتووع, 

 األفرادانه يمكن استيدام العمل التووعي لمعالجة  حتىوالثقة بالمستقبل  باألمل
(, تان العمل التووعي 2004السالم,  باتاكتئاب والضيق النفسي والميل)عبدالمصابين 

ودورهم في تقدم المجتمع الذي يعيطون فيه ورقيه  بأهميتهميولد الطعور لدي هؤتاء 
)وازدهاره.

126

1) 
 المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي:

بطكل عام دون مستوي الوموح تا يزال الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني 
اتاجتماعي تا يزال يقع عيي كاهل  األمان لضمان طبكة األكبروذلك تان العبء 

عديدة  ألسبابمحدودية دور منظمات المجتمع المدني في التنمية يعود  إنالدولة. 
 : أهمها

حزبية,  والال األدبياتفي  اإلسالميةابتعاد منظمات المجتمع المدني عن المرجعيات  -أ
....( واتاعتماد في الوقت في سبيل هللا واإلنفاقوعمل اليير  واإلحسانتكافل والتضامن 

الحزبية ....( وياصة في  -المواونة-نفسه عيي اليواب الغربي )الديمقراوية
2127)(2007)حمري,  اإلسالميةالمجتمعات 

ومفاهيمه  باإلسالمربط العمل التووعي  إن. (
                                                 

لتووعي في تنمية المجتمع: مقترحات لتووةره في المعالجة النفسية والصحية (, دور العمل ا2004( مصوفي محمود عبد السالم)1
.2004, ابرةل  325والسيوكية, المجية العربية العدد  

(,العمل الجمعوي : الواقع واآلفاق ؛ اتانترنت   2007( عمر حمري)2  
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, فاعل اليير بالدرجات العييايعد هللا سبحانه وتعالي  إذالمجتمع به,  أفراديزةد من قناعة 
 أثبتتفي المجتمعات المسيحية  وحتىاليمسة.  اإلسالم أركانالزكاة هي احد  أنكما 

ربط العمل التووعي بتعاليم الكنيسة يزةد من درجة اتانيراط في  أنالدراسات الحديثة 
 (.Scott, 2002التووعية وتاسيما في فئة الطباب) األعمال

 أنحاءتمع المدني في ميتيف منظمات المج أن إذصعوبة الحصول عيي التموةل,  -ب
وموحات القائمين عيي مثل هذه المنظمات تكون  أنالعالم نواجه هذه المطكية وياصة 

 أن إليالمتوافرة  اإلحصائياتمادية المتاحة. وتطير إمكانياتها العادة اكبر بكثير من 
 إجمالي%( من 26.5الدعم الحكومي المقدم لقواع المجتمع المدني تا يطكل سوي )

لتموةل المقدم لهذا القواع وذلك عيي مستوي العالم, في حين تبيغ هذه النسبة زهاء ا
%( في الدول النامية واتانتقالية وذلك كما يظهر 16.7%( في الدول المتقدمة و)37.5

ضرورة زةادة الدعم الحكومي المقدم لهذا  إليهذا قد يطير  إن. (3من الجدول رقم )
 تانتقالية. القواع في الدول النامية وا

 (3الجدول رقم)
 النسب المئوية لتوزةع مصادر تموةل قواع المجتمع المدني

 رسوم اطتراك)%( صدقات)%( الدعم الحكومي )%( 
 %42.4 %31.3 %26.5 عيي مستوي العالم

 %33.5 %29.0 %37.5 الدول المتقدمة  
 %50.3 %33.0 %16.7 الدول النامية واتانتقالية

 مالحظات :
 دولة فقط من ميتيف دول العالم. 34توي عيي مس

 المقصود بالدول اتانتقالية هي الدول التي تقع بين الدول النامية والدول المتقدمة.
( بان نسبة مساهمة رسوم اتاطتراك والصدقات 3يضًا من الجدول نفسه رقم)كما يظهر أ

 ي الدول المتقدمة .تموةل هذا القواع في الدول النامية واتانتقالية تفوقها ف إجماليمن 

                                                                                                                                                 
Sudanese online.com 
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غير المؤهية لقيادة تيك المنظمات يضعف  اإلدارةةايتيار بعض الطيصيات  إن -ت
 وا عدادبانتظام  اإلدارةةعقد اتاجتماعات  أهمية, حيث تا تعي تيك الطيصيات أداءها

التقارةر والمطروعات والموازنات بهدف توفير البيانات الدقيقة ليجهات المقدمة ليتموةل, 
1)التواصل والتنسيق مع المؤسسات ذات العالقة.وعدم 

128

) 
ضعف مساهمة النساء والفتيات في العمل التووعي وتاسيما في الدول النامية,  -ث

تأثير منظومة القيم اتاجتماعية التي تحد من المطاركة الفاعية ليمرأة  إليوربما يعود ذلك 
 إنالعديد من الدراسات  وياصة في تولي المناصب القيادية أسوة بالرجل. حيث تؤكد

مساهمة النساء في النطاط اتاجتماعي واتاقتصادي تعد من بين مؤطرات تقدم المجتمع, 
أي يوة تنموية, تابد أن تعتمد في جهودها عيي مطاركة  أنهناك آراء تري  أنبل 

(. كما تطير 2004المرأة بجانب الرجل بوصفها نصف القوي البطرةة في المجتمع)عيي, 
ضعف مطاركة المرأة  إلييضًا عيي الصعيد العربي أوالبيانات المتوافرة  اتاإلحصاء

مقارنة مع المرأة  األهييةالرةفية بطكل ياص في التنظيمات والجمعيات 
)الحضرةة)الكواري(.

129

1)  
برامج عمل ورؤي واضحة, حيث تفتقر منظمات العمل التووعي بطكل  إلياتافتقار  -ج

وبرامج محددة ضمن جداول زمنية تعكس مدي النطاط يوط تنموية طامية  إليعام 
تحقيق تووةر نوعي في  أوالتي يمكن تحقيقها  واألهداف

 (Abdel Samad,2007(و)2002نطاواتها)الفوامي,
مفهوم  إلي األقربتمركز برامج منظمات المجتمع المدني حول العمل الييري  -ح

 إليمعات المتقدمة بات اقرب عمل مثل هذه المنظمات في المجت أن, في حين اإلحسان
إن هذا يستدعي إعادة النظر في المفهوم التنموي بحيث يوازي المؤسسات الحكومية. 

باطر إلي العمل الم اإلحسانمنظومة البرامج التي تقدمها هذه المنظمات, وتجاوز فكرة 
الفكرة التدرةب ليفئات المستهدفة من نطاط هذه المنظمات. ولعّل هذه التنموي والتأهيل و 

                                                 

تطرةن ثاني 63لتووةر العمل التووعي؛ مجية النبأ ,العدد  تمع: مقترحا(, دور العمل التووعي في تنمية المجت2001( بالل عرابي, )1  
(, المرأة المسيمة ودورها في التنمية الطامية ليمجتمعات اإلسالمية, بحث مقدم ألعمال مؤتمر مطكية الفقر 2004( مرةم آيت احمد عيي,)1

 15-14يمين, الجامعة اإلسالمية العالمية بكواتاتامبور,ماليزةا بتارةخفي العالم اإلسالمي:األسباب والحيول؛نظمه المعهد العالمي لوحدة المس
. 2004ديسمبر  
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 أن)كما حصل مع الرجل الذي سأل النبي صيي هللا عيي وسيم  اإلسالميةلها جذورها 
أي إغاثة,والثاني -لسد الحاجة اآلنية فاألوليعويه من مال هللا, فأعواه النبي درهمين, 

 أو أعووكتسأل الناس  أن أحري قال له اذهب اطتري به قدومًا واحتوب فإن ذلك 
بهذه المنظمات اليوم التركيز عيي فكرة التنمية والتأهيل  ي اتاير منعوك(. لهذا من 

 األميةوالمساهمة في بناء المجتمع والمؤسسات الصحية والتربوية والترفيهية ومكافحة 
ذت ح منظمات العمل التووعي في الدول المتقدمة أن, (130(2)(2005وغيرها)سقف الحيط, 

التدرةب والتعييم والتأهيل  أهمية في الوقت الحاضر تتبني فكرة وأصبحت اإلسالمحذو 
في تحقيق التنمية ليمجتمعات الفقيرة بدتًا من فكرة المساعدات النقدية المباطرة, حيث 

( عيي انه Peace Corps Volunteers) األمرةكيةتنص فيسفة متووعي فرق السالم 
يأكيونها, تعييم الفقراء كيفية صيد السمك وتربيته بدتًا من إعوائهم سمكة ل األفضلمن 

 An NGO Training) أنفسهمأي التركيز عيي أهمية تعييم الناس كيفية مساعدة 

Guide For PeaceCorps Volunteers  .المحرك الحقيقي ليتنمية ولحل مطكية  أن
الفقر هو من يالل تحقيق تنمية مستدامة تضمن تأمين سبل ووسائل دائمة لكسب 

131)(Belshaw, 2006الرزق وليست من يالل حيول مؤقتة)

1). 
حزابًا أالعديد من منظمات المجتمع المدني عادة ما تتبع  أنالعائق الحزبي:  وهو  -خ
النفوذ,  أصحاب أو األعماللرجال  أوتكون واجهات ليعائالت والعطائر  أوحركات  أو

في رسالتها  أسيرةوالمالي, وتبقي  اإلداري ومن ثم تفقد مساحة واسعة من استقاللية القرار 
 Abdel(, و)2005)سقف الحيط,  األعمالرجال  أوالعطيرة  أوالعائية  أورؤية الحزب ل

Samad,2007 أن. األمرةكيةالغربية والوتايات المتحدة  أوربا( كالجمعيات اليهودية في 
 إوارعائيي والمحصورة في القبيية والعطيرة تيرج عن  أساسالمؤسسات المبنية عيي 
132)(Abdel Samad,2007) منظمات المجتمع المدني 

2). 
                                                 

(, المعوقات التي تحد من أداء المؤسسات النسوية اإلسالمية: تقييم التجربة وتحسين األداء, نظمته 2005( دعاء حمدي, سقف الحيط, )2
.26/6/2005جمعية الهدي النسائية/رام هللا والبيرة, فيسوين, بتارةخ   

1) Belshaw, Deryke,(2006) Enhancing the Development Capabilities of Civil Socity Orgnizations ,if 

Views. Transformation , 23/3 july 2006. 
2) Ziad Abdel Samad ,(2007),Civil S0ciety in the Arab Region; ItsNecrssary Roleand the Obstacles to 

Fullfillment’The international Journal of Non-for-Profit gaw, the Standard Center for Non-for Profit gaw, 

volume 9,  Issue 2, April . 
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 أفرادضعف ثقافة التووع ووجود ظاهرة العزوف عن العمل اتاجتماعي من قبل  -د
والمناهج  اإلعالمالمجتمع في المجتمعات النامية, وعدم تعزةزها من يالل وسائل 

المدرسية والمؤسسات الدينية, في الوقت الذي يتعاظم دور المنظمات التووعية في 
(, فكيما 2005ية عيي الصعيدين الداييي والدولي,)سقف الحيط, المجتمعات الغرب

العمل  آتيالعمل اتاجتماعي  إلبعادالمواون مدركًا  وأصبحازدادت ثقافة التووع 
ثقافة التووع هذه تزداد في المجتمعات المستقرة  أناتاجتماعي بنتائج ايجابية وحقيقية. 

ات التي يسيور عييها النظام القبيي التي يسودها القانون, في حين تضعف في المجتمع
 Abdelمما توفره الحكومة ) أكثروالعطائري الذي قد يوفر استقرارًا وامنًا 

Samad,2007.) 
معظم اتانظمة والقوانين المتعيقة بمنظمات المجتمع المدني في البيدان العربية  -ذ

منظمات هذه ال أهميةقديمة, غير واضحة, يسودها الغموض, وتا تعكس مدي فهم 
معظم هذه القوانين تا يعكس سوي رغبات الحكومة  أن إذكطرةك رئيسي في التنمية. 

 (, Elbayar, 2005بالسيورة عيي قواع المجتمع المدني وليس مجرد رقابته)
)الورائق التي يمكن من ياللها تطجيع منظمات المجتمع المدني:

133)

1) . 
 سائل اآلتية: يمكن تطجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني بالو 

يرةة عييها كما هو منطآتها الي إلقامة األراضيمنح هذه المنظمات حاجاتها من  -أ
   كة العربية الحال في الممي

 األوفالتولت رعاية  إذاالحكومية وتا سيما  باإلعاناتطمول الجمعيات الييرةة  -ب
 (.2007يرافق ذلك أي تديل حكومي)القصيبي,  إتاذوي اتاحتياجات الياصة عيي 

 أوتيفيضات لهذه المنظمات سواء من فواتير الكهرباء والمياه  أو إعفاءاتتقديم  -ت
 ( و)البيوي(.Bluemel, 2004من الضرائب والتعرةفة الجمركية)

المبالغ التي يتم التبرع بها لمؤسسات المجتمع المدني من قبل دافعي  إعفاء -ث
ئب الديل كما هو الحال في هونغ طركات من ضرا أوفرادًا أالضرائب سواء أكانوا 

                                                 
1) Elbayar, Karee ,(2005) , NGO Laws in Selected Arab States ‘ International Journal of Non-for-

ProfitLaw, Volume 7, No 4,  September 2005/3 . 
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هذا قد يعد حافزًا قويًا لدافعي الضرائب لزةادة  أن(. Lam and Peerry, 2000كونغ)
 تبرعاتهم لمثل هذه المنظمات.

 واألثاثاتتقديم الدعم الحكومي ليجمعيات الييرةة في مجال توفير الكتب والمعدات —ج
 الحاسوب وغيرها . وأجهزةواليوازم 

تووةر القوانين والتطرةعات المتعيقة بمؤسسات العمل اتاجتماعي بما يكفل تحديث و  -ح
الروتينية الياصة بإنطاء  اإلدارةة اإلجراءاتتقديم التسهيالت المالئمة والتيفيف من 
 مثل هذه المنظمات وتووةرها وتوسيعها.

 األساليبتأهيل وتدرةب قيادات منظمات المجتمع المدني لتمكنهم من توبيق  -خ
المرسومة  واألهدافوالقيادة وتووةر آلية العمل لتنفيذ اليوط  اإلدارةلحديثة في ا

 (.2001(. و)عرابي, 2004)بامرحول, 
العراقيل وتذليل الصعاب التي تحول دون مطاركة المرأة في منظمات المجتمع  إزالة -د

نصف  النساء طقائق الرجال, وان المرأة أنالمدني باتاطتراك مع الرجل من منويق 
)( و)الكواري(.2004بامرحول, ) األجيالالمجتمع ومربية 

134

1)  
والمدرسة  األسرةتنطئة اجتماعية سييمة وذلك من يالل قيام كل من  األبناءتنطئة  -ذ

ودور  واإليثاربدور منسق ومتكامل الجوانب في غرس قيم التضحية  اإلعالمووسائل 
يضًا مسؤولية أوفولة. كما يتضمن هذا العمل الجماعي في نفوس الناطئين منذ مرحية ال

العمل التووعي,  إليالميتيفة لتؤدي دورًا اكبر في دعوة المواونين  اإلعالموسائل 
النطاوات التووعية التي تقوم بها المنظمات الحكومية وغير  أطكالوالتعرةف بميتيف 

 .الحكومية
ية حول العمل الييري المزةد من الدراسات والبحوث العيم إلجراءتطجيع الباحثين  -ر

مما يسهم في تحسين وتووةر العمل اتاجتماعي التووعي سواء أكان عيي مستوي الفرد 
  الجماعة. أو
 
 

                                                 

( عائطة الكواري ,)السنة غير معروفة(, دور المرأة في الهيئات)المانحة والمستفيدة(, قور.اتانترنت.1  
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 المبحث الثاني
 دور منظمات المجتمع المدني في فض النزاعات واستقرار النازحين 

 وخلق برامج بديلة للمتأثرين بالحر 
 

)(1):بالسودان وموقعها اتاجتماعي والسياسي وأمثية منهاييفية تارةيية ليمنظمات التووعية *
2)  

ظل دور منظمات المجتمع المدني في السودان يطوبه الكثير من الهواجس ليكثيرةن ياصة 
السياسيين وذلك لغموض دورها في بعض األحيان وألهميته اتاجتماعية والسياسية وياصة 

يرة دايل ويارج السودان وما ينتظر ذلك بعد كثرة الحديث عن هذا الدور في السنوات األي
والتديالت اإلقييمية والعالمية والحث  الدور والمطاركة وتاسيما بعد اتفاقية السالم  ) نيفاطا(

 عيي المطاركة الفعيية في السيوة والمؤسسات القديمة والمستحدثة. 
 :دارفور سالم عملية في المدني المجتمع منظمات دور

وةؤرخ لها بقيام سيونة الفور الثانية عام القبيي في دارفور قديمة,تعتبر ظاهرة الصراع 
صاًل عيي العصبية القبيية, وقد ونقا وقامت أالسيوان سييمان سي أسسهام والتي 1605

تجيت هذه العصبية في فرع قبيية الكيرا الذي قام ببسط سيوانه عيي معظم القبائل 
-1899يضًا)سيوان عيي دينار أيوة, وفي عهد الوياصة البعيدة من مراكز الس

, وظيت الحروب أيامه أيرةاتفي  حتىم(كانت هناك حروب قبيية ولم تتوقف 1916
هللا  في دارفور مستمرة منذ الحكم التركي في عهد سالوين باطا ثم في عهد اليييفة عبد

ات ةققبائل الفور والمساليت والرز  إيضاعالثورة المهدية, التي حاولت فيها  إبان ألتعايطي
أحكمت حكومة العهد .  والزغاوة والميدوب والهبانية والتعايطة وبني هيبه

                                                 

 مركز قروبة ليتدرةب 5ص م,2007أغسوس منظمات المجتمع المدني, هاطم محمد الهادي:(1)
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 األهيية اإلدارةدارفور واستعميت نظام  إقييمم( قبضتها عيي 1956-1916الثنائي)
 األمنعيي الصيح, وتمكنت بذلك من السيورة عيي  إلجبارهاالقبائل  إليضاع

 حتىالوونية بعد اتاستقالل  اإلدارةجاءت  أنواتاستقرار واحتواء المطاكل آنذاك, لكن ما 
دارفور من حين آلير منذ فترات بعيدة  إقييمظهرت النزاعات التي كانت تنطب في 

وسبب النزوح واليالفات القبيية  األرضبسبب النزاع عيي الموارد الوبيعية والصراع حول 
ونسبة ليتغيرات  , التنمية سبب سياسات الحكومات المركزةة وضعف أووالنهب المسيح 

برزت النزاعات  اإلدارةمع ضعف الكوادر غير المدربة في  واإلدارةةالسياسية 
والصراعات. كذلك طهدت الفترة من عام)1980-1998م( حوالي 22 صراعًا في دارفور 
طاركت فيها غالبة القبائل وان كانت قبييتا الزغاوة والمساليت األكثر انيراوًا في هذه 
135  أيضاً  تعرضت منوقة 

)
2

الصراعات وقد أيذت الحروب في دارفور أطكاتا متعددة.)1
غرب إفرةقيا منذ السبعينات لظروف وبيعية قاسية انعكس ذلك عيي أجزاء واسعة من 

 األعوامالسودان وياصة منوقة دارفور والتي تضررت كثيرًا في 
1952,1969,1973,1984م, وهذه الظروف كانت نتيجة ألسباب وبيعية تمثيت في 
قية األموار وسوء اتاستغالل البطري ليموارد الوبيعية التي نجمت عن الرعي الجائر 

 )136

زالة الغابات وانيفاض المياه الجوفية)2(  وقوع األطجار وا 
)المتزايد في دارفور األمنيلقد سعت الحكومة السودانية تاحتواء اتانفالت 

137)

 وأعينت ,(3
وسياسات لتسهيل العمل  إجراءاتن م ع2005ابرةل  27الحكومة السودانية في 

من  اإلنسانيةدارفور تتضمن عددًا كبيرًا من التسهيالت ليمنظمات  إقييمفي  اإلنساني
الجمركية الميتيفة  اإلجراءاتعن أي رسوم في كل مستورداتها وتسهيل  اإلعفاءبينها 

 أنحاء يضًا السماح لموظفي المنظمات التحرك في ميتيفساعة, وأ 72أقصاها في فترة 
)مسبق. تحرك إذن بدون  السودان

138

4)   
 

                                                 

14م, ص2006اليرووم, أغسوس  ( طمس الهدي إدرةس,دارفور المؤامرة الكبري, طركة موابع العمية المحدودة,1  
م1991(  مؤتمر األمن والتنمية بكرنوي, طمال دارفور, كتم اإلدارة األهيية,  2 

142م,ص2005( عماد احمد سيد احمد, أمركة أفرةقيا : دارفور فقاعة عيي ثقب إبرة, اليرووم, دار سوار ليوباعة والنطر, يناير3  
م. 2005ابرةل  169,27من إجراءات جديدة لتسهيل العمل اإلنساني بدارفور, العدد  ( وكالة األنباء الكوةتية, اليرووم أويقت4  
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 دور المنظمات الدولية في دارفور :

 المتحدة واألممياصة الوتايات المتحدة  األجنبيةمطكية دارفور مهدت الورةق ليقوي  إن
سرائيل  دارفور في النزاع لتدوةل المناسب المناخ أمرةكا وجدت قد معينة, بذرائع ليتديل وا 
 تحقيق إلي والهادفة المنوقة في والمصيحية التوسعية وماعهاأ عم تتفق بتفسيرات
 رأي حسب العرب وتووةق إفرةقيا ياروة رسم إعادة إلي الرامية إلستراتيجيتها النجاح
 أهم .ومناألوضاع لتوور والمراقبين دارفور بمطكية المهتمين والباحثين الكتاب بعض

 تسهم أن من بدتاً  والتي الدولية نظماتالم بعض األزمة إزكاء في أسهمت التي األوراف
 هذه تأجيج في وتسهم الحرب وبول بدق تقوم , ليحل سيمية صيغة إيجاد في

 الحكومية القوات أن ذكرت والتي الهيومن منظمة المنظمات هذه أهم ومن الصراعات,
 يالل وتش رايتس ( HRW ) األفارقة من (136) قتل عن مسؤولة العربية توالمييطيا

 ,العربية تالمييطيا مع جنب إلي جنباً  تعمل الحكومية القوات وان م,2004 مارس طهر
 صحيفة نطرت فقد الغربية, اإلعالم ووسائل المنظمات بعض تردده ظيت ما وهذا

 المييطيات بتدرةب تقوم الحكومة إن م,15/8/2004 في البرةوانية اتاندبندنت
 الحكومية. األمنية ليقوات لضمها تمهيداً  ياصة, معسكرات في العربية)الجنجوةد(

 تقرةراً  /مايو7 في اإلنسان بحقوق  المعنية الحكومية غير األمرةكية المنظمة وأصدرت
 وقد السودان(, غرب في توالمييطيا الحكومة قوات قبل من العرقي رالتوهيعنوان) تحت
 لهايال قامت لها, المجاورة والمنوقة دارفور غرب في يوماً  25 مدة المنظمة قضت
139). الرةفية المناوق في اإلنسان لحقوق  تانتهاكا بأنها تدعيه ما بتوثيق

 منظمة وأسهمت (1
 ليور يتعرضون  دارفور سكان أن من حذرت حين الصراع تأجيج في حدود بال أوباء

                                                 

56م, ص10/9/2004(, مركز دراسات الحياة, 312( عماد عواد, أزمة دارفور: األبعاد وتنوع اإلطكاليات, المستقبل العربي, العدد)1  
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 يوليو من عطر التاسع في تقرةراً  الدولية العفو منظمة أصدرت وأيضا كبري, مجاعة
140).الحرب في كسالح اتاغتصاب

2) 
 السالم عميية  مراح كل يالل وحيوي  فاعل دور فوردار  في المدني ليمجتمع يكون  أن يجب

 إحداث من يمكنه ما واإلمكانيات واليبرة المعرفة من له مؤهال، استراتيجيا طرةكا بصفته
 تحقيق في تسهم تالق نقاط إلى التوصل من النزاع أوراف وتمكين الموازةن وقيب الفرق،
 التفاوض: قبل النزاع أوراف حددت .وقدتدامتهواس السالم

 أن يجب التي األولوية وذات المهمة الموضوعات وتحديد البناءة، واألفكار الرؤى  بيورة – أ
 .السالم اتفاقيات في وتضمن المفاوضات واولة في تناقش

 ةثقاف ونطر الوسائل، بكل السيمي والتفاوض ليحوار والمواونين النزاع أوراف تهيئة – ب
 .والمجتمعات األفراد بين السيمي والتعايش العنف، ونبذ السالم،

 واألبعاد المجتمع يصائص عن الياوئة المفاهيم لتصحيح المتاحة المنابر كل استيدام – ج
 .المطكية حل في تسهم أن يمكن التي المثيي الورق و  دارفور لمطكية الحقيقية

 والسودانيين ياصة، بصفة واليارج دايلال في ي فور  الدار المجتمع مكونات كل تحرةك -د
  (1) .رفو  دار لقضية وعادل طامل حل إليجاد السيمية المسيرة في ليمطاركة عامة بصفة
 : المفاوضات يالل

 .ليتفاوض أساسيا منهجا والطفاف والصرةح المييص الحوار اعتماد/1

 عيمية منهجية واعتماد بالثوابت، لاللتزام النزاع أوراف عيى والضغط النظر وجهات تقرةب /2
 . سالم اتفاق إلى ليوصول تجرد بكل الحروف عيى النقاط وتضع بالحقائق، تعترف

 أبعاد ذات دارفور قضية أن عيى والتأكيد كطرةك المفاوضات في بفاعيية المطاركة /3
 .األبعاد هذه وتعالج تستوعب أن يجب الموروحة الحيول وان واجتماعية، وتنموية سياسية،

 .ذلك الموقف تويب ما متى الفني العون  وتقديم المغيووة، المعيومات حيحتص/4
                                                 

ء, اليرووم, دار مصحف إفرةقيا ليوباعة مجيس اإلعالم اليارجي, يوليو ( وزارة اإلعالم واتاتصاتات, أزمة دارفور: بين الحقيقة واتافترا2
. 4م, ص2004  

(1)
 م21/11/2009إعالن الدوحة لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري يحدد أولويات تحقيق السالم الشامل والمستدام في دارفور 
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 المدني المجتمع دور بمحورةة النزاع أوراف إلقناع فاعية ومساهمات عميية، نماذج تقديم/5
 .تجاهيه يمكن تا كطرةك السالم عميية في
 .عييه والطهادة التفاوض جيسات في دار ما توثيق/6
 سالم مفاوضات في أصيية مطاركة بدارفور المدني المجتمع منظمات مطاركة تكون /7

 %.30 عن النساء نسبة تقل أتا عيى دارفور
 توحيد عيى وتطجيعهم التفاوض بأوراف اتاتصال من المدني المجتمع منظمات تمكين /8

 بهذا ليقيام المدني المجتمع منظمات من آلية وتكوةن ليتفاوض األوراف ودفع الحركات رؤية
  : السالم اتفاقية عيي التوقيع عند .الدور

 السالم اتفاقية انفاذ في كطرةك المدني المجتمع دور تضمين عيى التأكيد/1

 وطفافية صدق بكل الحيثيات بتوثيق والقيام كطرةك الحضور/2
 ودعمها والمرأة الطباب فيها بما المدني المجتمع مكونات وتعبئة السالم، باتفاقية التبطير/3

 .دارفور اجل من السيمية المسيرة يف لالنيراط
 .دارفور في السيمية العميية مراحل كل في ليطباب الفاعية المطاركة ضرورة/4
نفاذ ،األمنية الترتيبات لجان تكوةن في الفاعية المطاركة/5  المتضررةن، وحصر العدالة، وا 

 والتنمية جتماعي،اتا النسيج ورتق العودة، وترتيبات المصالحات، ورعاية التعويضات، وتقدير
 تحديد في المطاركة كذلك فيها، المدني ليمجتمع المناسب والتمثيل الخ، ،..األعمار وا عادة
 والتقييم المتابعة لجان في الفاعية والمطاركة التمثيل اتاتفاقية، أنفاذ آلليات الضوابط ووضع

 .وطفافية تجرد بكل ليجميع الحقائق وتمييك والمحاسبة
 إمكانيات وتسيير المطورة، وتقديم أعاله، المذكورة اليجان كل في الجادو  المييص العمل/6

 .المرجوة األهداف لتحقيق المستويات كل عيى والقيادية والفنية المعرفية المدني المجتمع
 السيمي. التعايش وتحقيق العنف ونبذ السالم ثقافة نطر  /7
 .نواق أوسع ىعي ونطرها المستفادة والدروس الرائدة التجارب توثيق/8
 سالم اتفاق إلى التوصل في ساهمت التي والدول والهيئات والمؤسسات الطيصيات تكرةم/9

  (1).دارفور في وعادل طامل
                                                 

(1)
 45مرجع سبق ذكره , ص  
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 قور دولة المدني المجتمع منظمات وتناطد ليتفاوض الوحيد المنبر الدوحة منبر يظل/10

 حتى لدارفور مؤازراً  هادور  يبقي وأن السالم. إلى الوصول حتى المضنية جهودها لمواصية
  .والدولي اإلقييمي المجتمع مع التعاون  يالل من وذلك الطامية والتنمية اإلعمار إعادة تحقيق
  :الدارفوري  المدني المجتمع آلية

 المدني المجتمع يطكل دارفور، في الوضع بطأن أفرةقيا حكماء تقرةر توصيات مع تماطياً 
 وأيذ وطرحها بدارفور القواعد إلى الدوحة إعالن ومقررات ى رؤ  بإنزال تقوم فاعية آلية بدارفور

 بعثة التحديد وجه وعيى الصية ذات الجهات مع بالتنسيق القيام وكذلك عييها المالحظات
 والتطاور ,الدارفوري  -الدارفوري  الحوار وآلية المطترك الدولي والوسيط المطتركة المتحدة األمم
 بالوتايات فرعية آليات وتطكيل دارفور بنزاع المتعيقة طاوراتوالم ليمفاوضات الراعية الدول مع

 والفرقان والقرى  بالمحييات القواعد مستوى  عيى المدني المجتمع عمل  تفعيل لضمان
  (1).والمعسكرات

 وللمجتمع المدني أهداف إستراتيجية وأهداف عامة:
 تطجيع ورعاية منظمات المجتمع المدني -1 
رث بوضـــع معالجـــة إســـتراتيجية ليمنـــاوق األكثـــر عرضـــة ليكـــوارث تقييـــل ميـــاور الكـــوا -2 

 ومحاربة الفقر .
 األهداف العامة :

 لالحتياجات ياروة عمل -2 الطعبي الجهد وتحرةك الوونية الموروثات تأصيل -1
 تسجيل قنوات توحيد -5اإلنسان. حقوق  مفهوم تأصيل -4  السالم ثقافة تعزةز -3 اإلنسانية
 قضايا معالجة -8  ليمتابعة آليات إنطاء -7 المبكر اإلنذار آليات ةرتوو  -6  الجمعيات

 القدرات. بناء -10  ليموارد األمثل التوظيف -9  النزوح
 هناك بعض المعوقات التي تحول دون قيام المؤسسات التطوعية بدورها:

 الدعم جيب مجال في المؤهية الكوادر قية /2اتاستراتيجي. التيويط ضعف /1
   القدرات وتدني ليمانحين السياسي التوجه /4بالحكومة. التووعية المنظمات ةعالق /3

                                                 
(1)

 م21/11/2009ي الدارفوري يحدد أولويات تحقيق السالم الشامل والمستدام في دارفورإعالن الدوحة لمنظمات المجتمع المدن  
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 /انعدام الطفافية والتنسيق 6/البيروقراوية والقوانين واليوائح والرسوم المالية 5

 * لماذا يعتبر المجتمع المدني النطط مهمًا في المجتمعات المتأثرة بالصراعات ؟

مدني األفراد من التوحد حول مجـاتات ونـواحي ميتيفـة تمكن منظمات ومؤسسات المجتمع ال 
 أو فئـــــاتهم اتاجتماعيـــــة , الدينيـــــة لهـــــوةتهم , بـــــدتًا مـــــن التعـــــرف عيـــــيهم مـــــن يـــــالل وبقـــــاتهم 

ـــة المهمـــة فـــي  ـــة .تعتبـــر مؤسســـات المجتمـــع المـــدني مـــن القـــوي المعتدل السياســـية , أو العرقي
ة أو مـــن يـــالل الدولـــة أو القبييـــ المجتمـــع , التـــي تـــوفر منوقـــة وســـوي ومطـــتركة ليهويـــة إمـــا

يستويع المجتمع المدني النطـط المسـاعدة فـي منـع التوـرف وفـي  .العطيرة أو الروابط العرقية
تجنــب تعوــل العالقــات فــي المجتمــع الــذي يضــم ســكان ذو مطــارب متنوعــة التــي يســعى فيهــا 

 (1) القادة السياسيين إلي الحصول عيي الدعم عيي أساس الهوية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(1)
 ساتام ناراجي و جودي البطرا : في مقال من النت بعنوان )المجتمع المدني (  
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 المبحث الثالث
 مناقطة وتحييل نتائج الدراسة وبيانات اتاستبانة وتحيييها ومناقطتها وايتبار الفرضيات

 أداة الدراسة : 
تم تصميم استبانه بطكل ياص لجمع البيانات باتاعتماد عيى الدراسات السابقة والمراجع     

ة التدرةس ذوى اليبرة في هذا ليمواضيع المتعيقة بموضوع الدراسة وأراء عدد من أعضاء هيئ
المجال، وكذلك بعض اتاقتصاديين وأصحاب اليبرة في مجال اتاقتصاد ، وذلك لتحديد فقرات 

 اإلستبانة ، وقد تم تحكيم اإلستبانة من قبل ذوى اليبرة.
منظمة من منظمات المجتمع المدني الوونية  60تم توجيه اإلستبانة إلى عينة تتكون من    

 السودان اإلستبانة من جزأين :التي تعمل ب
الجزء األول : يتضمن المعيومات الطيصية المبحوثين ) العمر، المؤهل األكاديمي، التيصص 
العيمي , سنوات اليبرة ، الحالة اتاجتماعية ، عدد أفراد األسرة ( وذلك ليوقوف عيى فئات 

 السكن وكيفية حصول المبحوثين عييه.
 لفرضيات كال عيي حدا.الجزء الثاني: يتضمن أسئية ا

 عبارات اإلستبانة :
تم توجيه عبارات اإلستبانة لمنظمات المجتمع المدني الوونية التي تعمل بالسودان )عينة 

( سؤال وعيى كل فرد من عينة الدراسة تحديد إجابة 32الدراسة( وقد احتوت اإلستبانة عيى )
ة ، أوافق ، محايد ، تا أوافق ، تا واحدة في كل سؤال وفق مقياس ليكرت اليماسي )أوافق بطد

 أوافق بطدة(.
وقد تم توزةع عبارات اإلستبانة عيى فرضيات الدراسة األربعة ، وقد اطتميت كل فرضية عيى 

 عدة عبارات.
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 صدق وثبات اإلستبانة :
ثبات أداة الدراسة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقرةبا لو تكرر توبيقها عيي     

(1).األطياص ذاتهم في أوقات ميتيفة
141 

استيدمت ورةقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة وقد تبين أن معامل الثبات مرتفعة مما 
 يومئن عيي استيدام اإلستبانة .

وتم ايتبار ثبات عبارات اإلستبانة عن ورةق معامل ألفا كرونباخ اتاحصائى وقد كانت النتيجة 
 يى ثبات عبارات اإلستبانة.وهذا يدل ع 1من   0.91

 صدق اإلستبانة 
يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه  ،كما يقصد بالصدق طمول اإلستبانة     

لكل العناصر التي يجب أن تديل في التحييل من ناحية ، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية 
142ثانية ، بحيث تكون مفهومة لكل من يستيدمها .

(2) 
التأكد من صدق فقرات اتاستبيان بورةقتين بالصدق الظاهري لألداة )صدق اإلستبانة( .تم   

 األسالي  اإلحصائية المستخدمة :
لتحقيق أهداف الدراسة وليتحقق من فرضياتها ، تم استيدام الورق واإلجراءات اإلحصائية  

 التالية:
 العرض البياني والتوزةع التكراري لإلجابات. - 

 لمئوية.النسب ا - 

 الوسط الحسابي. -    

 اتانحراف المعياري  -    

 ايتبار مربع كاى تايتبار فرضيات الدراسة. -    

ولتوبيق الورق واألساليب اإلحصائية المذكورة أعاله عيي البيانات التي تم الحصول عييها من 
 cctciaciSti atS tof ega( Spssإجابات العينة تم استيدام برنامج التحييل اإلحصائي )

                                                 
 .430( ، ص 1995حمد العساف ، المديل إلي البحث في العيوم السيوكية ،) الرةاض : كتبة الكعيبان، (1

 .179م( ,2002مفهومة وأدواته وأساليبه ، ) عمان : دار الفكر ،  –بيدات وآيرون ، البحث العميي ذوقان الع (2
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agSiti aSifcSf  والذي يعد من أكثر الحزم اإلحصائية دقة في النتائج كما تم استيدام برنامج
Microsoft Office Excel 2007 في عمييات الرسم البياني . 

 تطبيق أداة الدراسة :
وزعت اإلستبانة عيى عينة الدراسة وتم تفرةغ البيانات في جداول أعدها الباحث لهذا الغرض ، 
حيث تم تحوةل المتغيرات اتاسمية )أوافق بطدة ، أوافق ، محايد ، تا أوافق ، تا أوافق بطدة ( 

( عيى الترتيب . واعد الباحث الجداول واألطكال البيانية 5 4 3 2 1إلى متغيرات كمية )
 الالزمة لكل سؤال في اإلستبانة كما ييي :
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 :العمر /1  
 (3/2/2)جدول رقم 

 التوزةع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر 
 الرقم العمر التكرار النسبة
  .1 سنة 30اقل من  32 53.3%

  .2 سنة 50_41 23 38.3%

  .3 سنة60_51 5 8.3%
  .4 سنة فأكثر 61 _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 

 (3/2/2)رقم  شكل
 الطكل البياني إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر 

 
  
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 32عدد) أن هنالك أعاله (3/2/2)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول    
نسبة ( فردًا ب23عدد) هنالكوأن  ،سنة30أقل من أعمارهم(%53.3)نسبة ب
أعمارهم  (%8.3)نسبة ( أفراد ب5عدد) وأن هنالك, سنه  50_41أعمارهم (38.3%)

 .سنه 60_51
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 :/المؤهل األكاديمي 2
 (3/2/3)جدول رقم  

 التوزةع التكراري  إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل األكاديمي 
 الرقم المؤهل األكاديمي التكرار النسبة

 .1 ثانوي  2 3.3%
 .2 جامعي 36 60%

 .3 فوق الجامعي 19 31.7%
 .4 أيري حدد 3 5%

 المجموع 60 100%
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

 
 (3/2/3)رقم  شكل

 الطكل البياني إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل األكاديمي 
   

 
 

 
 
 
 م2016ج الدراسة التوبيقية المصدر: إعداد الباحث من نتائ

 ( فرداً 36عدد) هنالك أن أعاله (3/2/3) رقموالطكل البياني  يتضح من الجدول     
  %(31.7) نسبةب ( فرداً 19عدد) هنالك أن, و جامعيمستواهم التعييمي %( 60) نسبةب

لديهم مستويات  %(5) نسبةب ( أفراد3عدد) هنالك أن, فوق الجامعيمستواهم التعييمي 
 ثانوي.مستواهم التعييمي  %(3.3) نسبةب ( من األفراد2عدد) هنالك أن, و أخري ييمية تع
 
 :/التخصص العلمي 2 
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 (3/2/3)جدول رقم  
 التوزةع التكراري  إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير التيصص العيمي 

 الرقم التخصص العلمي التكرار النسبة
 .1 اقتصاد 14 23.3%
 .2 تجارة - _

 .3 إدارة أعمال 8 13.3%
 .4 عيوم سياسية 1 1.7%
 .5 محاسبة 18 30%

 .6 أيري حدد 19 31.7%
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/3)رقم  شكل

 الطكل البياني إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير التيصص العيمي 
  

 
 

 
 

 م2016عداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية المصدر: إ 
 

 نسبةب ( فرداً 19) عدد هنالك أن أعاله (3/2/3) رقموالطكل البياني  يتضح من الجدول     
تيصصهم  %(30) نسبةب ( فرداً 18 عدد) هنالك أن , وأخري تيصصات عيمية  لديهم %(31.7)

 أن, و اقتصادتيصصهم العيمي  %(23.3) نسبةب ( فرداً 14) عدد هنالك أن, و محاسبة العيمي 
( من 1عدد) هنالك أنو إدارة أعمال، تيصصهم العيمي  %(13.3) نسبةب ( أفراد8عدد ) هنالك
  علوم سياسية.تيصصه العيمي  %(1.7) نسبةب األفراد

 
 
 / سنوات الخبرة:4
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 (3/2/4)جدول رقم 
 ت الخبرةالتوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوا 

 الرقم سنوات الخبرة التكرار النسبة
  .1 سنوات 5أقل من  28 46.7%
  .2 سنوات 10_5 13 21.7%
  .3 سنة 15_ 11 6 10%

  .4 سنة فأكثر 16 13 21.7%
 المجموع 60 100%

  م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/4)رقم  شكل

 الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة إفراد عينة الشكل البياني إلجابات 
 
 
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 

( 28عدد) أن هنالك أعاله (3/2/4)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول          
نسبة ب ( فرداً 13عدد) هنالك, وأن  سنوات 5أقل من يبرتهم  (%46.7نسبة )ب فرداً 
 (%21.7نسبة )ب ( فرداً 13وأيضا هنالك عدد) , سنوات 10_5يبرتهم (21.7%)

يبرتهم  (%10نسبة )أفراد ب (6) عدد هنالك, وأن  سنه 16أكثر من يبرتهم 
 .سنة 15_11
 
 
 / الحالة االجتماعية:5
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 (3/2/4)جدول رقم 
 التوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة االجتماعية 

 الرقم الحالة االجتماعية رارالتك النسبة
  .1 عازب 23 38.3%
  .2 متزوج 22 53.3%

  .3 مويق 3 5%
  .4 أرمل 2 3.3%
 المجموع 60 100%

  م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/4)رقم  شكل

 إفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة االجتماعية الشكل البياني إلجابات 
 
 
 
 

 
 

 م2016صدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية الم
 

( 23عدد) أن هنالك أعاله (3/2/4)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول          
نسبة ب ( فرداً 22عدد) هنالك, وأن  عاز حالتهم اتاجتماعية  (%38.3نسبة )ب فرداً 
حالتهم  (%5نسبة )ب ( أفراد3عدد) هنالك, وأن متزوجحالتهم اتاجتماعية  (53.3%)

حالتهم اتاجتماعية  (%3.3نسبة )من األفراد ب (2) عدد هنالك, وأن مطلق اتاجتماعية 
 .أرمل
 
 
 / عدد أفراد األسرة:6
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 (3/2/4)جدول رقم 
 التوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير عدد أفراد األسرة 

 الرقم عدد أفراد األسرة التكرار النسبة
56.7% 34 1- 5 1.  
38.3% 23 6- 10 2.  
3.3% 2 11- 15 3.  
  .4 15أكثر من  1 1.7%
 المجموع 60 100%

  م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 

 (3/2/4)رقم  شكل
 إفراد عينة الدراسة وفق متغير عدد أفراد األسرة الشكل البياني إلجابات 

 
 
 
 
 
 
 م2016ئج الدراسة التوبيقية المصدر: إعداد الباحث من نتا
 

( 34عدد) أن هنالك أعاله (3/2/4)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول          
 (%38.3نسبة )ب ( فرداً 23عدد) هنالك, وأن  5_1أفراد أسرهم  (%56.7نسبة )ب فرداً 

أفراد أسرهم  (%3.3نسبة )ب ( من األفراد2عدد) هنالك, وأن 10_6أفراد أسرهم 
 .15أكثر من أفراد أسرهم  (%1.7نسبة )من األفراد ب (1) عدد هنالكوأن , 15_11
 

 ثانيا  : تحليل عبارات االستبيان :
 نجاح أداء المنظمات مرتبط بهيكل إداري واضح للمنظمات :: العبارة األولي 
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  (3/2/7)جدول رقم 
 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة األولي  

 الرقم اإلجابة العدد نسبةال
  .1 أوافق بطدة 44 73.3%
  .2 أوافق 14 23.3%
  .3 محايد 1 1.7%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/7)رقم  شكل

 عبارة األوليالطكل البياني إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى ال  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 

( فردًا 44عدد) أن هنالك أعاله  (3/2/7)رقم والطكل البياني  يتضح من الجدول    
نسبة ( فردًا ب14عدد) وأن هنالك، عيى العبارة أعاله وافقوا بطدة  (%73.3نسبة )ب
 هنالك وأيضاً ، محايد (%1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد) أن هنالكوافقوا ، و  (23.3%)

نجاح أداء  لم يوافق ، وةتضح من يالل ذلك  أن(%1.7) نسبة(من األفراد ب1عدد)
 المنظمات مرتبط بهيكل إداري واضح ليمنظمات.

العبارة الثانية : تحديد هيكل إداري واضح لمنظمات المجتمع المدني يمنع من تداخل 
 االختصاصات :

  (3/2/8)قم جدول ر 
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 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة الثانية 
 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 35 58.3%
  .2 أوافق 23 38.3%
  .3 محايد 1 1.7%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016وبيقية المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الت
 (3/2/8)رقم  شكل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة الثانيةالطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 35عدد) أن هنالك أعاله (3/2/8)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول      
( %38.3نسبة )ب ( فرداً 23عدد) وأن هنالكالعبارة، وافقوا بطدة عيى  (%58.3نسبة )ب

( 1عدد) هنالك وأيضاً  محايد ،(%1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد) وأن هنالكموافقون، 
أن تحديد هيكل إداري وةتضح من يالل ذلك  لم يوافق ،( %1.7نسبة )ب من األفراد

 واضح لمنظمات المجتمع المدني يمنع من تداخل االختصاصات.
 
 
فعالية الهياكل اإلدارية لمنظمات المجتمع المدني يكون لها أثر ايجابي بارة الثالثة: الع

 في تحقيق أهداف المنظمات : 

 (3/2/9)جدول رقم 
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 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة الثالثة 
 الرقم اإلجابة العدد النسبة

  .1 أوافق بطدة 36 60%
  .2 أوافق 22 36.7%
  .3 محايد 2 3.3%
  .4 تا أوافق _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/9) رقم شكل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة الثالثةالطكل البياني  
 
 
 

 
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

 ( فرداً 36عدد) أن هنالك أعاله (3/2/9)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول     
نسبة  ( فرداً 22عدد) وأن هنالكوافقوا بطدة عيى العبارة أعاله،  (%60نسبة )ب
وةتضح  محايدين ،( %3.3)نسبة ب ( من األفراد2عدد) أن هنالكوافقوا ، و  (36.7%)

ارية لمنظمات المجتمع المدني يكون لها أثر أن فعالية الهياكل اإلدمن يالل ذلك 
 ايجابي في تحقيق أهداف المنظمات.

 
 

:سرعة االستجابة للعمل التطوعي يتوقف علي نشاط وفعالية اإلدارات العبارة الرابعة
 بالمنظمات:

 (3/2/10)جدول رقم 
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 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة الرابعة 
 الرقم اإلجابة ددالع النسبة

  .1 أوافق بطدة 27 45%
  .2 أوافق 29 48.3%
  .3 محايد 4 6.7%
  .4 تا أوافق _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/10)رقم  شكل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة الرابعةالطكل البياني 
 

 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 29عدد) أن هنالك أعاله (3/2/10)رقم الجدول والطكل البياني يتضح من      
 (%45نسبة )ب ( فرداً 27عدد) عيى العبارة أعاله أن هنالكوافقوا بطده  (%48.3نسبة )ب

محايدين , وةتضح من  (%6.7نسبة )ب ( أفراد4عدد) وأن هنالك، عيى العبارة وافقوا 
سرعة االستجابة للعمل التطوعي يتوقف علي نشاط وفعالية اإلدارات  يالل ذلك أن
 بالمنظمات.

 
 
 
: ترسيخ مفهوم العمل التطوعي مرتبط بخبرات إدارات المنظمات  العبارة الخامسة 

 وثقافة الوسط الذي تعمل فيه المنظمة:
 (3/2/11)جدول رقم 
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 التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة اليامسةالتوزةع  
 الرقم اإلجابة العدد النسبة

  .1 أوافق بطدة 30 50%
  .2 أوافق 25 41.7%
  .3 محايد 4 6.7%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/11)رقم  شكل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة اليامسةالطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 30عدد) أن هنالك أعاله (3/2/11)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول       

نسبة ب ( فرداً 25عدد) الكعيى العبارة أعاله ، وأن هنوافقوا بطدة ( %50نسبة )ب
 ، وأن هنالك محايدين (%6.7نسبة )ب ( أفراد4عدد) ، وأن هنالكوافقوا  (41.7%)

ترسيخ مفهوم العمل التطوعي لم يوافقوا ، وأن  (%1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد)
 .مرتبط بخبرات إدارات المنظمات وثقافة الوسط الذي تعمل فيه المنظمة

 
 

القيام بدور ايجابي في مجال الرعاية االجتماعية ألفراد المجتمع :  ةالعبارة السادس
 يدعم ويؤهل الهياكل التنظيمية للمنظمات  :
 (3/2/12)جدول رقم 
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 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة السادسة
 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 26 43.3%
  .2 أوافق 25 41.7%
  .3 محايد 9 15%
  .4 تا أوافق  - _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/12)رقم  شكل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة السادسةالطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
( فردًا 26عدد) هنالك أن أعاله (3/2/12)رقم والطكل البياني  يتضح من الجدول    
( فردًا بنسبة 25وافقوا بطدة عيى العبارة أعاله، وأن هنالك عدد) (%43.3نسبة )ب
وةتضح من ، محايدين  (%15نسبة )ب ( أفراد9عدد) أن هنالك%( وافقوا، و 41.7)

ال الرعاية االجتماعية ألفراد المجتمع يدعم القيام بدور ايجابي في مج أن يالل ذلك
 ويؤهل الهياكل التنظيمية للمنظمات .

 
 

وجود هيكل إداري متناسق يؤدي إلي انسيا  القرارات داخل المنظمات : ةالعبارة السابع
: 

 (3/2/13)جدول رقم   
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 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة السابعة 
 الرقم اإلجابة دالعد النسبة
  .1 أوافق بطدة 34 65.7%
  .2 أوافق 23 38.3%

  .3 محايد 3 5%
  .4 تا أوافق  _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/13)رقم  شكل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة السابعةالطكل البياني  

 
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

 ( فرداً 34عدد) أن هنالك أعاله (3/2/13)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول       
( فردًا بنسبة 23وافقوا بطده عيى العبارة أعاله، وان هنالك عدد) (%65.7نسبة )ب
محايدين، وةتضح من يالل %( 5( أفراد بنسبة)3%(وافقوا ،وان هنالك عدد)38.3)

 وجود هيكل إداري متناسق يؤدي إلي انسيا  القرارات داخل المنظمات. ذلك أن
 
 

وجود هيكل إداري مقتدر يقوم بدور إيجابي في مساعدة المنظمات :  ةالعبارة الثامن
 علي أداء مهامها بكفاءة :

 (3/2/14)جدول رقم 
 ة عيى العبارة الثامنةالتوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراس



 135 

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 44 73.3%
  .2 أوافق 16 26.7%
  .3 محايد _ _
  .4 تا أوافق  _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/14) رقم شكل

 ينة الدراسة عيى العبارة الثامنةإلجابات أفراد عالطكل البياني  
 

 
 
 

 
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

 ( فرداً 44عدد) أن هنالك (3/2/14)رقم والطكل البياني يتضح من الجدول       
 (فردًا بنسبة16عدد) وأن هنالكأعاله، عيى العبارة وافقوا بطدة  (%73.3نسبة)ب
وجود هيكل إداري مقتدر يقوم بدور  ضح من يالل ذلك أنوافقوا ، وةت (26.7%)

 .إيجابي في مساعدة المنظمات علي أداء مهامها بكفاءة
 
 

تفعيل شرائح المجتمع له اثر إيجابي علي أداء منظمات المجتمع :  ةالعبارة التاسع
 المدني وتحسين خدماتها:  

 (3/2/15)جدول رقم 
 ة الدراسة عيى العبارة التاسعةالتوزةع التكراري إلجابات أفراد عين 
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 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 33 55%
  .2 أوافق 24 40%
  .3 محايد 2 3.3%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/15)رقم  شكل

 بات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة التاسعةإلجاالطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 33عدد) هنالك أن أعاله (3/2/15)رقم والطكل البياني  الجدول يتضح من      

 (%40نسبة )ب ( فرداً 24عدد) وأن هنالك، العبارة أعالهوافقوا بطدة عيى (%55نسبة )ب
( 1عدد)هنالك  محايدين ، وأن(%3.3نسبة )ب ( من األفراد2عدد) وأن هنالكيوافقوا، 

تفعيل شرائح المجتمع لم يوافقوا، وةتضح من يالل ذلك أن (%1.7) من األفراد بنسبة
 .له اثر إيجابي علي أداء منظمات المجتمع المدني وتحسين خدماتها

 
 

ل شرائح المجتمع يؤدي لفشل المنظمات في عدم الفهم الواضح لتفعي:  العاشرةالعبارة 
 أداء دورها كامال  : 

 (3/2/16)جدول رقم 
 العاطرةالعبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  
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 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 23 38.3%
  .2 أوافق 27 45%

  .3 محايد 7 11.7%
  .4 تا أوافق  3 5%
  .5 ةتا أوافق بطد _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/16)رقم  شكل

 العاطرةالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 27عدد) هنالك أن أعاله (3/2/16)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

%( 38.3( فردًا بنسبة )23وأن هنالك عدد) وافقوا عيى العبارة أعاله، (%45نسبة )ب
 أن هنالكمحايدين ، و  (%11.7نسبة )ب ( أفراد7عدد) وأن هنالكوافقوا بطدة ، 

عدم الفهم الواضح وةتضح من يالل ذلك أن  لم يوافقوا، (%5)(أفراد بنسبة3عدد)
 فعيل شرائح المجتمع يؤدي لفشل المنظمات في أداء دورها كامال .لت
 
 

االستماع إلي أراء المفكرين والناشطين المؤثرين في مجال :  الحادية عشرالعبارة 
 المنظمات يساهم في تفعيل شرائح المجتمع :
 (3/2/17)جدول رقم 

 ادية عطرالحالعبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  
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 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 29 48.3%
  .2 أوافق 23 38.3%
  .3 محايد 6 10%
  .4 تا أوافق  2 3.3%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/17)رقم  شكل

 الحادية عطرالعبارة اسة عيى إلجابات أفراد عينة الدر الطكل البياني  
 

 
 

 
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

( فردًا 29هنالك عدد) أن أعاله (3/2/17)رقم ل والطكل البياني الجدو من  يتضح      
 (%38.3نسبة )ب ( فرداً 23عدد) وأن هنالك%( وافقوا بطده عيى العبارة أعاله، 48.3بنسبة )
( من 2عدد) وأن هنالك%( محايدين ، 10( أفراد بنسبة )6دة ، وان هنالك عدد)وافقوا بط

االستماع إلي أراء المفكرين لم يوافقوا, وةتضح من يالل ذلك أن  (%3.3نسبة )ب األفراد
 .والناشطين المؤثرين في مجال المنظمات يساهم في تفعيل شرائح المجتمع

 
 
 

التصاالت أدت إلي التوسع في إنشاء المنظمات العولمة وتطور ا الثانية عشر:العبارة 
 التطوعية وتفعيلها :

 (3/2/18)جدول رقم 
 الثانية عطرالعبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  
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 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 31 51.7%
  .2 أوافق 21 35%
  .3 محايد 4 6.7%
  .4 تا أوافق  3 5%

  .5 أوافق بطدةتا  1 1.7%
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/18)رقم  شكل

 الثانية عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 

 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 31عدد) أن هنالكأعاله  (3/2/18)رقم البياني والطكل  الجدوليتضح من       

%(موافقون، 35( فردًا بنسبة )21وافقوا بطده عيى العبارة أعاله،وأن هنالك عدد) (%51.7نسبة)ب
لم يوافقوا،  (%5نسبة)ب ( أفراد3عدد) أن هنالكمحايدين،و  (%6.7) نسبةب ( أفراد4عدد) وأن هنالك
العولمة وةتضح من يالل ذلك أن  لم يوافقوا بطدة  (%1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد ) وأن هنالك

  .وتطور االتصاالت أدت إلي التوسع في إنشاء المنظمات التطوعية وتفعيلها
 
 

تعبئة منسوبي المنظمات لتبني العمل بروح الفريق الواحد يحقق  الثالثة عشر:العبارة 
 أهداف هده المنظمات :

 (3/2/19)جدول رقم 
 الثالثة عطرالعبارة التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى التوزةع  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
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  .1 أوافق بطدة 34 56.7%
  .2 أوافق 23 38.3%
  .3 محايد 2 3.3%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/19)رقم  شكل

 الثالثة عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 34عدد) أن هنالكأعاله  (3/2/19)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

وأن  ،موافقون (%38.3نسبة )( فردًا ب23عدد)أن هنالك و  ، عالهعيى العبارة أ وافقوا بطدة (56.7%)
 (%1.7نسبة )( من األفراد ب1عدد) هنالك وأن %(محايدين،3.3( من األفراد بنسبة )2هنالك عدد)

تعبئة منسوبي المنظمات لتبني العمل بروح الفريق لم يوافقوا بطده ، وةتضح من يالل ذلك أن 
  ات.الواحد يحقق أهداف هذه المنظم

 
 

تناغم دور المنظمات مع شرائح المجتمع يشارك في عالج أزمات  الرابعة عشر:العبارة 
 البطالة والفقر وغيره : 

 (3/2/20)جدول رقم 
 الرابعة عطرالعبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
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  .1 أوافق بطدة 28 46.7%
  .2 افقأو  25 41.7%
  .3 محايد 5 8.3%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة 1 1.7%
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/20)رقم  شكل

 الرابعة عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016اسة التوبيقية المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدر 
 ( فرداً 28عدد) أن هنالك أعاله (3/2/20)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

موافقون ( %41.7نسبة)ب ( فرداً 25عدد) وأن هنالكأعاله، عيى العبارة وافقوا بطده  (%46.7نسبة)ب
 ألفراد بنسبة( من ا1عدد)وأن هنالك %( محايدين ، 8.3( أفراد بنسبة )5، وأن هنالك عدد)

لم يوافقوا بطدة وةتضح من يالل (%1.7) ( من األفراد بنسبة1) عددوأن هنالك  لم يوافقوا,(1.7%)
 تناغم دور المنظمات مع شرائح المجتمع يشارك في عالج أزمات البطالة والفقر وغيره.ذلك أن 

 
 

بعاد الثقافية ال يمكن أن تنجح التنمية البشرية إال بتطبيق األ الخامسة عشر:العبارة 
 واالجتماعية وبالتالي هناك اثر بالغ األهمية للمنظمات :

 (3/2/21)جدول رقم 
 اليامسة عطرالعبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 30 50%
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  .2 أوافق 22 36.7%
  .3 محايد 6 10%
  .4 تا أوافق  2 3.3%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/21)رقم  شكل

 اليامسة عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 

 
 

   
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

 ( فرداً 30عدد) أن هنالك أعاله (3/2/21)رقم لطكل البياني وا الجدوليتضح من       
%(  36.7( فردًا بنسبة )22أعاله، وهنالك عدد)العبارة  وافقوا بطده عيى(%50نسبة)ب

( من األفراد 2عدد )أن هنالك محايدين ،و  (%10نسبة )ب ( أفراد6عدد) هنالكموافقون، وأن 
ال يمكن أن تنجح التنمية البشرية إال  أن وةتضح من يالل ذلك ,%( لم يوافقوا3.3)بنسبة 

 بتطبيق األبعاد الثقافية واالجتماعية وبالتالي هناك اثر بالغ األهمية للمنظمات.
 
 
 

التنمية االقتصادية لها آثار ايجابية علي ازدهار مشاريع  السادسة عشر:العبارة 
 التطوع المختلفة:

 (3/2/22)جدول رقم 
 السادسة عطرالعبارة أفراد عينة الدراسة عيى التوزةع التكراري إلجابات  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 38 63.3%
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  .2 أوافق 18 30%
  .3 محايد 2 3.3%
  .4 تا أوافق  2 3.3%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/22)رقم  شكل

 السادسة عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى ل البياني الطك 
 
 

 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
( فردًا 38عدد)أن هنالك  أعاله (3/2/22)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

%( 30( فردًا بنسبة )18أعاله، وأن هنالك عدد)عيى العبارة وافقوا بطده (%63.3نسبة )ب
( من 2عدد)وأن هنالك  محايدون ، (%3.3نسبة)( من األفراد ب2عدد)، وأن هنالك موافقون 
التنمية االقتصادية لها آثار ايجابية  لم يوافقوا وةتضح من يالل ذلك (%3.3نسبة)األفراد ب

 علي ازدهار مشاريع التطوع المختلفة.
 
 
 

اركة مجتمعية ومؤسسية بين مؤسسات منظمات القيام بمش السابعة عشر:العبارة 
 المجتمع المدني ومؤسسات الدولة يؤدي إلي تقديم خدمات مجتمعية مميزة:

 (3/2/23)جدول رقم 
 السابعة عطرالعبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة               
  .1 أوافق بطدة 35 58.3%



 144 

  .2 أوافق 22 36.7%
  .3 محايد 3 5%
  .4 تا أوافق  _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/23)رقم  شكل

 السابعة عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 

 
 م2016الدراسة التوبيقية  المصدر: إعداد الباحث من نتائج

 ( فرداً 35عدد) أن هنالك أعاله (3/2/22)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
( فردًا بنسبة 22، وأن هنالك عدد)عيى العبارة أعالهوافقوا بطدة  (%58.3نسبة )ب
وةتضح من ، محايدون  (%5نسبة )ب ( أفراد3عدد) هنالك%( موافقون ، وأن 36.7)

القيام بمشاركة مجتمعية ومؤسسية بين مؤسسات منظمات المجتمع أن  يالل ذلك
 .المدني ومؤسسات الدولة يؤدي إلي تقديم خدمات مجتمعية مميزة

 
 

وجود رؤية واضحة وتنسيق بين المنظمات والدولة تنتج عنها  الثامنة عشر:العبارة 
 عالقة تكاملية :

 (3/2/23)جدول رقم 
 الثامنة عطرالعبارة أفراد عينة الدراسة عيى التوزةع التكراري إلجابات  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 63 60%
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  .2 أوافق 21 35%
  .3 محايد 3 5%
  .4 تا أوافق  _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/23)رقم  شكل

 الثامنة عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى اني الطكل البي 
 
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 63عدد) أن هنالك أعاله (3/2/23)رقم والطكل البياني   الجدول يتضح من      

%( 35فردًا بنسبة )( 21، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (%60نسبة )ب
وجود وةتضح من يالل ذلك أن ، محايدين  (%5نسبة )ب ( أفراد3عدد) هنالكموافقون، وأن 

 .رؤية واضحة وتنسيق بين المنظمات والدولة تنتج عنها عالقة تكاملية
 
 

الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تحتاج  التاسعة عشر:العبارة 
 تيجية معينة :لخطط وفكر و إسترا

 (3/2/24)جدول رقم 
 التاسعة عطرالعبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 32 53.3%
  .2 أوافق 23 38.3%
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  .3 محايد 5 8.3%
  .4 تا أوافق  _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016من نتائج الدراسة التوبيقية  المصدر: إعداد الباحث
  (3/2/24)رقم  شكل

 التاسعة عطرالعبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 32عدد) أن هنالك أعاله (3/2/24)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

( فردًا بنسبة 23، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعالهوافقوا بطده  (%53.3سبة )نب
وةتضح من ، محايدين  (%8.3نسبة )ب ( أفراد5) عدد هنالك%( موافقون ، وأن 38.3)

الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تحتاج لخطط وفكر  يالل ذلك أن
 و إستراتيجية معينة. 

 
 

الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لكي تنجح  العشرون: العبارة
 تحتاج إلي تأسيس هيكل إداري مناس  يمكنها من تحقيق األهداف:

 (3/2/25)جدول رقم 
 العطرون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 30 50%

  .2 أوافق 23 33.3%
  .3 محايد 5 8.3%
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  .4 تا أوافق  2 3.3%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 العطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 

 
 
 م2016ئج الدراسة التوبيقية المصدر: إعداد الباحث من نتا

نسبة ب ( فرداً 30عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
%( موافقون ، 33.3( فردًا بنسبة )23) ، و أن هنالك عددعيى العبارة أعاله وافقوا بطدة  (50%)

 (%3.3نسبة )ب ( من األفراد2عدد) ، وأن هنالكمحايدين  (%8.3نسبة )ب ( أفراد5) عدد هنالكوأن 
الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لكي  وةتضح من يالل ذلك أن، لم يوافقوا

 .تنجح تحتاج إلي تأسيس هيكل إداري مناس  يمكنها من تحقيق األهداف
 
 
تصميم سياسات إستراتيجية مدروسة ومتميزة تؤدي  الحادية والعشرون:العبارة  
 طبيق األمثل ألسس الشراكة بين مؤسسات المنظمات ومؤسسات الدولة :للت

 (3/2/25)جدول رقم 
 الحادية والعطرون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 22 36.7%
  .2 أوافق 35 58.3%

  .3 محايد 3 5%
  .4 تا أوافق  _ _
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  .5 أوافق بطدة تا _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 الحادية والعطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 

 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 ( فرداً 35عدد ) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم لطكل البياني وا الجدوليتضح من       

 (%36.7نسبة )ب ( فرداً 22، وأن هنالك عدد) عيى العبارة أعالهوافقوا بطده  (%58.3نسبة )ب
 %( محايدين ، وةتضح من يالل ذلك أن5( أفراد بنسبة )3موافقون ، و أن هنالك عدد )

تؤدي للتطبيق األمثل ألسس الشراكة بين تصميم سياسات إستراتيجية مدروسة ومتميزة 
 .مؤسسات المنظمات ومؤسسات الدولة

 
 
 

وجود أسس وتنظيم إداري متفاعل ومتكامل يكون له اثر  العشرون: الثانية و العبارة
 ايجابي علي تطبيق الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة :

 (3/2/25)جدول رقم 
 الثانية والعطرون العبارة بات أفراد عينة الدراسة عيى التوزةع التكراري إلجا 

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 28 46.7%
  .2 أوافق 32 53.3%
  .3 محايد _ _
  .4 تا أوافق  _ _
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  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 الثانية والعطرون  العبارةإلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 

 
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

 ( فرداً 32عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
( فردًا بنسبة 28أن هنالك عدد)، و عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (%53.3نسبة )ب
وجود أسس وتنظيم إداري متفاعل  %( موافقون ، وةتضح من يالل ذلك أن46.7)

ومتكامل يكون له اثر ايجابي علي تطبيق الشراكة بين منظمات المجتمع المدني 
 .ومؤسسات الدولة

 
 

ظمات يحتاج تطبيق المشاركة المجتمعية والمؤسسية لمن والعشرون: الثالثة العبارة
 المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة لقناعات وفكر ليمكنها من تحقيق األهداف  :

 (3/2/25)جدول رقم 
 الثالثة والعطرون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 26 43.3%
  .2 أوافق 30 50%
  .3 محايد 2 3.3%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
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  .5 تا أوافق بطدة 1 1.7%
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 الثالثة والعطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 30عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
%( موافقون ، 43.3( فردًا بنسبة )26، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (50%)

نسبة ب ( من األفراد1عدد) ، وأن هنالكمحايدين (%3.3نسبة )ب ( من األفراد2عدد) هنالكوأن 
لم يوافق بطدة  وةتضح من ( %1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد) هنالك وأيضاً ، لم يوافقوا (1.7%)

يحتاج تطبيق المشاركة المجتمعية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني مع  يالل ذلك أن
 .مؤسسات الدولة لقناعات وفكر ليمكنها من تحقيق األهداف

 
 

يانات مشتركة ومراكز تبادل معلومات بين والعشرون:بناء قاعدة ب الرابعة العبارة
المنظمات واألجهزة الحكومية من شأنه أن يعمل علي تدفق المعلومات للمنظمات 

 .لتحسين األداء
 (3/2/25)جدول رقم 

 الرابعة والعطرون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  
 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 فق بطدةأوا 35 58.3%
  .2 أوافق 20 33.3%
  .3 محايد 4 6.7%
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  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 الرابعة والعطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 

 
 

 م2016اد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية المصدر: إعد
نسبة ب ( فرداً 35عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

%( موافقون ، 33.3( فردًا بنسبة )20، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (58.3%)
 (%1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد) ، وأن هنالكين محايد(%6.7نسبة )ب ( أفراد4عدد) هنالكوأن 

بناء قاعدة بيانات مشتركة ومراكز تبادل معلومات بين  وةتضح من يالل ذلك أن، لم يوافق 
 .المنظمات واألجهزة الحكومية من شأنه أن يعمل علي تدفق المعلومات للمنظمات لتحسين األداء

 
 

وتعاون في جهود المنظمات فيما بينها  عدم وجود تنسيق الخامسة والعشرون:العبارة 
 يؤثر سلبا  علي المنظمات في تحقيق أهدافها :

 (3/2/25)جدول رقم 
 اليامسة والعطرون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 32 53.3%
  .2 أوافق 16 26.7%
  .3 محايد 6 10%
  .4 تا أوافق  6 10%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
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 المجموع 60 100%
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

  (3/2/25)رقم  شكل
 اليامسة والعطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  

 
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 32عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
%( موافقون ، 26.7( فردًا بنسبة )16، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (53.3%)

لم  (%10نسبة )ب ( أفراد6عدد) هنالك وأيضاً ، محايدين (%10نسبة )ب ( أفراد6عدد) هنالكوأن 
عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود المنظمات فيما بينها يؤثر  وةتضح من يالل ذلك أن ،يوافقوا

 .سلبا  علي المنظمات في تحقيق أهدافها
 
 

إعاقة تنمية اإلنسان تربويا  وثقافيا  وصحيا  تؤثر سلبا  في  السادسة والعشرون:العبارة 
 تحويل طاقته إلي إنتاجية فاعلة :

 (3/2/25)جدول رقم 
 العطرون  السادسة و العبارةالتوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 28 46.7%
  .2 أوافق 24 40%
  .3 محايد 2 3.3%
  .4 تا أوافق  3 5%
  .5 تا أوافق بطدة 3 5%
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 المجموع 60 100%
 م2016قية المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبي

  (3/2/25)رقم  شكل
 العطرون  السادسة و العبارةإلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  

 
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 28عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

%( موافقون ، 40( فردًا بنسبة )24، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وا بطده وافق (46.7%)
لم يوافقوا  (%5نسبة )ب ( أفراد3عدد) هنالك وأيضاً ، لم يوافقوا (%5نسبة )ب ( أفراد3عدد) هنالكوأن 
إعاقة  محايدون ، وةتضح من يالل ذلك أن( %3.3نسبة )ب ( من األفراد2عدد) ، وأن هنالكبطده 

 .مية اإلنسان تربويا  وثقافيا  وصحيا  تؤثر سلبا  في تحويل طاقته إلي إنتاجية فاعلةتن
 
 

عدم تفعيل برامج التنمية الريفية بالقرى يؤثر سلبا  في  السابعة والعشرون: العبارة
 استقرار هذه المناطق ويؤثر سلبا علي أداء المنظمات  :

 (3/2/25)جدول رقم 
 السابعة والعطرون العبارة ت أفراد عينة الدراسة عيى التوزةع التكراري إلجابا 

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 33 55%

  .2 أوافق 19 31.7%
  .3 محايد 5 8.3%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة 2 3.3%
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 المجموع 60 100%
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

  (3/2/25)رقم  شكل
 السابعة والعطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  

 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 33عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

%( موافقون ، 31.7( فردًا بنسبة )19و أن هنالك عدد) ،عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (55%)
 (%3.3نسبة )ب ( من األفراد2عدد) ، وأن هنالكمحايدين (%8.3نسبة )ب ( أفراد5عدد) هنالكوأن 

لم يوافق بطدة ، وةتضح من يالل ( %1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد) ، وأن هنالكلم يوافقوا بطده 
الريفية بالقرى يؤثر سلبا  في استقرار هذه المناطق ويؤثر سلبا عدم تفعيل برامج التنمية  ذلك أن

 .علي أداء المنظمات
ضعف توفير الشورى والديمقراطية بين أجهزة المنظمة الهيكلية  الثامنة والعشرون:العبارة 

واإلنفراد بالسلطة وعدم استغالل الموارد بصورة صحيحة يؤثر سلبا  في التطبيق األمثل 
 ذ أهداف وبرامج المنظمات  :للشفافية وتنفي

 (3/2/25)جدول رقم 
 والعطرون  الثامنة العبارةالتوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 36 60%

  .2 أوافق 19 31.7%
  .3 محايد 2 3.3%
  .4 تا أوافق  2 3.3%
  .5 تا أوافق بطدة 1 1.7%
 المجموع 60 100%
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 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 الثامنة والعطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 36عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

%( موافقون ، 31.7( فردًا بنسبة )19، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (60%)
نسبة ب ( من األفراد2عدد) هنالك وأيضاً ، محايدين (%3.3نسبة )ب ( من األفراد2عدد) هنالكوأن 

لم يوافق بطدة،  وةتضح من ( %1.7) نسبةب ( من األفراد1عدد) ، وأن هنالكلم يوافقوا (3.3%)
ضعف توفير الشورى والديمقراطية بين أجهزة المنظمة الهيكلية واإلنفراد بالسلطة  يالل ذلك أن

وعدم استغالل الموارد بصورة صحيحة يؤثر سلبا  في التطبيق األمثل للشفافية وتنفيذ أهداف 
 .وبرامج المنظمات 

 
 

مشاركة القاعدية في العمل التطوعي ال يضمن سرعة قلة ال التاسعة والعشرون: العبارة
 إيصال وتنفيذ المساعدات والتمويل :

 (3/2/25)جدول رقم 
 التاسعة والعطرون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 25 41.7%
  .2 أوافق 27 45%
  .3 محايد 4 6.7%
  .4 تا أوافق  4 6.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل
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 التاسعة والعطرون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 27عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
%( وافقوا بطدة ، وأن 41.7( فردًا بنسبة )25، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا  (45%)

لم  (%6.7نسبة )ب ( أفراد4عدد) هنالك وأيضاً ، محايدين (%6.7نسبة )ب ( أفراد4عدد) هنالك
قلة المشاركة القاعدية في العمل التطوعي ال يضمن سرعة  وةتضح من يالل ذلك أن، يوافقوا

 .إيصال وتنفيذ المساعدات والتمويل
 
 

قلة وضعف التدري  والتأهيل وقلة الكوادر العاملة في العمل  الثالثون: العبارة
 التطوعي يعوق التطبيق األمثل لدور ومفهوم المنظمات  :

 (3/2/25)جدول رقم 
 الثالثون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 40 66.7%
  .2 أوافق 18 30%
  .3 محايد 1 1.7%
  .4 تا أوافق  1 1.7%
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل
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 الثالثون العبارة إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى الطكل البياني  
 
 
 
 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 40عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       

%( موافقون ، 30( فردًا بنسبة )18، و أن هنالك عدد)بارة أعاله عيى العوافقوا بطده  (66.7%)
نسبة ب ( من األفراد1عدد) ، وأن هنالكمحايدين (%1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد) هنالكوأن 

قلة وضعف التدري  والتأهيل وقلة الكوادر العاملة  وةتضح من يالل ذلك أن، لم يوافقوا (1.7%)
 .طبيق األمثل لدور ومفهوم المنظمات  في العمل التطوعي يعوق الت

 
 

عدم سن التشريعات والقوانين واإلعفاءات التي تعمل علي  العبارة الحادية والثالثون:
 تشجيع الجهود الذاتية الخاصة بالتمويل يحول دون نجاح المنظمات لتحقيق أهدافها:

 (3/2/25)جدول رقم 
 الحادية والثالثون العبارة عيى التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 30 50%

  .2 أوافق 25 41.7%
  .3 محايد 5 8.3%
  .4 تا أوافق  _ _
  .5 تا أوافق بطدة _ _
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 الحادية والثالثون العبارة ت أفراد عينة الدراسة عيى إلجاباالطكل البياني  
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 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

نسبة ب ( فرداً 30عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
%( موافقون ، 41.7بنسبة ) ( فرداً 25، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (50%)

عدم سن  وةتضح من يالل ذلك أن، محايدين  (%8.3نسبة )ب ( أفراد5) عدد هنالكوأن 
التشريعات والقوانين واإلعفاءات التي تعمل علي تشجيع الجهود الذاتية الخاصة بالتمويل يحول 

 .دون نجاح المنظمات لتحقيق أهدافها
 
 

ات القبلية وتضار  المصالح والسياسات تعوق الصراع العبارة الثانية والثالثون:
 المنظمات من تحقيق أهدافها المرسومة :
 (3/2/25)جدول رقم 

 الثانية والثالثون العبارة التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى  
 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بطدة 35 58.3%
  .2 أوافق 15 25%
  .3 محايد 6 10%
  .4  أوافق تا 3 5%

  .5 تا أوافق بطدة 1 1.7%
 المجموع 60 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  (3/2/25)رقم  شكل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة عيى العبارة الثانية والثالثون الطكل البياني  
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 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
نسبة ب ( فرداً 35عدد) أن هنالك أعاله (3/2/25)رقم والطكل البياني  الجدوليتضح من       
%( موافقون ، 25( فردًا بنسبة )15، و أن هنالك عدد)عيى العبارة أعاله وافقوا بطده  (58.3%)

، والم يوافق (%5نسبة )ب ( أفراد3عدد) ، وأن هنالكمحايدين (%10نسبة )ب ( أفراد6عدد) هنالكوأن 
الصراعات  لم يوافق بطدة  وةتضح من يالل ذلك أن( %1.7نسبة )ب ( من األفراد1عدد) وأن هنالك

 . القبلية وتضار  المصالح والسياسات تعوق المنظمات من تحقيق أهدافها المرسومة
 
 

 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات 
الدراسة كل عيى  وفى الجزء التالي يقوم الباحث باستعراض ومناقطة نتائج فرضيات   

 حداها
 أوال  : عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولي:

 تنص الفرضية األولي من فرضيات الدراسة عيى األتي :ـ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود هيكل إداري واضح لمنظمات المجتمع 

  المدني وكفاءة أداء تلك المنظمات لدورها
 (3/2/1جدول رقم )

االنحراف المعياري إلجابات أفراد  عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الوسط الحسابي و 
 ول  األ 

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري 

1 
بهيكل إداري  نجاح أداء المنظمات مرتبط

إجابات المبحوثين تميل  0.596 1.32 واضح ليمنظمات
 نحو الموافقة بطدة
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2 
تحديد هيكل إداري واضح لمنظمات  

المجتمع المدني يمنع من تدايل 
 اتايتصاصات

1.47 0.623 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

3 
فعالية الهياكل اإلدارةة لمنظمات المجتمع 

ن لها أثر ايجابي في تحقيق المدني يكو 
 أهداف المنظمات

1.43 0.563 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

4 
سرعة اتاستجابة ليعمل التووعي يتوقف 

 0.613 1.62 عيي نطاط وفعالية اإلدارات بالمنظمات
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

5 
ترسيخ مفهوم العمل التووعي مرتبط 

ات إدارات المنظمات وثقافة الوسط بيبر 
 الذي تعمل فيه المنظمة

إجابات المبحوثين تميل  0.694 1.60
 نحو الموافقة بطدة

6 
القيام بدور ايجابي في مجال الرعاية 
اتاجتماعية ألفراد المجتمع يدعم وةؤهل 

 الهياكل التنظيمية ليمنظمات  
1.72 0.715 

إجابات المبحوثين تميل 
 طدةنحو الموافقة ب

7 
وجود هيكل إداري متناسق يؤدي إلي 

 0.747 1.53 انسياب القرارات دايل المنظمات
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

8 
وجود هيكل إداري مقتدر يقوم بدور إيجابي 
في مساعدة المنظمات عيي أداء مهامها 

 بكفاءة

إجابات المبحوثين تميل  0.446 1.27
 نحو الموافقة بطدة

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 أعاله ما ييي : (3/2/1)رقم يتبين من الجدول 

قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي / 1
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.596واتانحراف المعياري لها يساوي 1.32

 .جاح أداء المنظمات مرتبط بهيكل إداري واضح ليمنظماتنبطدة عيي أن 
/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية هي 2 

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.623واتانحراف المعياري لها يساوي 1.47
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يمنع من تدايل بطده عيي أن تحديد هيكل إداري واضح لمنظمات المجتمع المدني 
 .اتايتصاصات

 1.43/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة هي 3
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده عيي  0.563واتانحراف المعياري لها يساوي 

تحقيق فعالية الهياكل اإلدارةة لمنظمات المجتمع المدني يكون لها أثر ايجابي في  أن
 .أهداف المنظمات

 1.62/  قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة هي 4
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده عيى  0.613واتانحراف المعياري لها يساوي 

 أن سرعة اتاستجابة ليعمل التووعي يتوقف عيي نطاط وفعالية اإلدارات بالمنظمات.
/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة اليامسة هي 5

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده 0.694واتانحراف المعياري لها يساوي 1.6
عيى أن ترسيخ مفهوم العمل التووعي مرتبط بيبرات إدارات المنظمات وثقافة الوسط 

 الذي تعمل فيه المنظمة.
لوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي / قيمة ا6

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده 0.715واتانحراف المعياري لها يساوي 1.72
عيى أن القيام بدور ايجابي في مجال الرعاية اتاجتماعية ألفراد المجتمع يدعم وةؤهل 

 الهياكل التنظيمية ليمنظمات .
ة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السابعة هي / قيم7

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده 0.747واتانحراف المعياري لها يساوي 1.53
 عيى أن وجود هيكل إداري متناسق يؤدي إلي انسياب القرارات دايل المنظمات.

الدراسة عن العبارة الثامنة هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة 8
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده 0.446واتانحراف المعياري لها يساوي 1.27

عيى أن وجود هيكل إداري مقتدر يقوم بدور إيجابي في مساعدة المنظمات عيي أداء 
 مهامها بكفاءة.
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 (3/2/2)جدول رقم 
 ابات عن عبارات الفرضية األول نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلج

قيمة مربع  العبارة الرقم
 كاى

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 82.267 نجاح أداء المنظمات مرتبط بهيكل إداري واضح ليمنظمات 1

2 
تحديد هيكل إداري واضح لمنظمات المجتمع المدني يمنع من تدايل  

 اتايتصاصات
57.067 0.000 

3 
لمنظمات المجتمع المدني يكون لها أثر ايجابي  فعالية الهياكل اإلدارةة

 في تحقيق أهداف المنظمات
29.200 0.000 

4 
سرعة اتاستجابة ليعمل التووعي يتوقف عيي نطاط وفعالية اإلدارات 

 بالمنظمات
19.300 0.000 

5 
ترسيخ مفهوم العمل التووعي مرتبط بيبرات إدارات المنظمات وثقافة 

 نظمةالوسط الذي تعمل فيه الم
42.800 0.000 

6 
القيام بدور ايجابي في مجال الرعاية اتاجتماعية ألفراد المجتمع يدعم 

 وةؤهل الهياكل التنظيمية ليمنظمات  
9.100 0.011 

 0.000 24.700 وجود هيكل إداري متناسق يؤدي إلي انسياب القرارات دايل المنظمات 7

8 
مساعدة المنظمات  وجود هيكل إداري مقتدر يقوم بدور إيجابي في

 عيي أداء مهامها بكفاءة
13.067 0.000 



 163 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 كما ييي : (3/2/2)رقم يمكن تفسير نتائج الجدول 

 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 82.267قيمة مربع كاي ليعبارة األولي تساوي  /1
توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05ية من مستوى المعنو  أقلوهي 

 إجابات المبحوثين عيى العبارة.
 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 57.067/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثانية تساوي 2

توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي 
 ى العبارة.إجابات المبحوثين عي

والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 29.200/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثالثة تساوي 3 
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 
تمالية لها تساوي القيمة اتاحو  19.300ة تساوي لرابعقيمة مربع كاي ليعبارة ا/ 4

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلهي و  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 

والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 42.800تساوي  يامسةقيمة مربع كاي ليعبارة ال/ 5
عنوية ذات دتالة توجد فروق م لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي  9.100تساوي  السادسةقيمة مربع كاي ليعبارة / 6 

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.011
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 

والقيمة اتاحتمالية لها تساوي  24.700تساوي  السابعةع كاي ليعبارة قيمة مرب/ 7
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 
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 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 13.067تساوي  الثامنةقيمة مربع كاي ليعبارة / 8
توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي 

 إجابات المبحوثين عيى العبارة. 
 (3/2/1) جدول رقم

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي
 الرقم اإلجابة العدد النسبة
  .1 أوافق بشدة 276 57.5%

  .2 أوافق 177 36.9%

  .3 محايد 24 5%

  .4 ال أوافق 3 6%.

  .5 تا أوافق بطدة - -

 المجموع 480 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/1)شكل رقم 

 الطكل البياني إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي
 
 
 
 
 
 
 
 م2016ج الدراسة التوبيقية المصدر: إعداد الباحث من نتائ

عدد األفراد الموافقين بطدة أن  (3/2/1)رقم يتضح من الجدول والطكل البياني        
وعدد الموافقين ( %57.5)وبنسبة  اً ( فرد276) عن جميع عبارات الفرضية األولي بيغ

 %(5( فردًا وبنسبة )24(، والمحايدين )%36.9( فردًا وبنسبة )177بدون تطدد بيغ )
 (. %0.6( أفراد وبنسبة )3وبيغ عدد غير الموافقين بدون تطدد )
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لدتالة  2أن القيمة اتاحتمالية تايتبار مربع كاى (2/3/4)رقم يتضح من الجدول      
الفروق بين إجابات عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي أصغر من مستوى 

د األفراد الموافقين والمحايدين وغير ( وهذا يعنى أن الفروق بين أعدا0.05الدتالة )
الموافقين ذات دتالة إحصائية عالية لصالح الموافقين عيى ما جاء بمعظم عبارات 
الفرضية األولي. وعييه تأسيسًا عيى ما تقدم من تحييل يستنتج الباحث بأن الفرضية 

داري توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود هيكل إاألولي والتي نصت عيى أن )
 .واضح لمنظمات المجتمع المدني وكفاءة أداء تلك المنظمات لدورها( قد تحققت
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 نتائج الفرضية الثانية:
 تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة عيى األتي :ـ

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفعيل منظمات المجتمع المدني لشرائح المجتمع 
 ه الشرائح  والدور االجتماعي االيجابي لهذ

 (3/2/2جدول رقم )
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية 

 الثانية 

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري 

1 
تفعيل طرائح المجتمع له اثر إيجابي عيي أداء 

 0.651 1.52 هامنظمات المجتمع المدني وتحسين يدمات
إجابات المبحوثين 
تميل نحو الموافقة 

 بطدة

2 
عدم الفهم الواضح لتفعيل طرائح المجتمع يؤدي 

 0.827 1.83 لفطل المنظمات في أداء دورها كامالً 
إجابات المبحوثين 
 تميل نحو الموافقة

3 
اتاستماع إلي أراء المفكرةن والناطوين المؤثرةن 

تفعيل طرائح في مجال المنظمات يساهم في 
 المجتمع

1.68 0.792 
إجابات المبحوثين 
تميل نحو الموافقة 

 بطدة

4 
العولمة وتوور اتاتصاتات أدت إلي التوسع في 

 0.926 1.70 إنطاء المنظمات التووعية وتفعييها
إجابات المبحوثين 
تميل نحو الموافقة 

 بطدة

5 
تعبئة منسوبي المنظمات لتبني العمل بروح 

 0.651 1.50 يحقق أهداف هده المنظماتالفرةق الواحد 
إجابات المبحوثين 
تميل نحو الموافقة 

 بطدة

6 
تناغم دور المنظمات مع طرائح المجتمع يطارك 

 0.830 1.70 في عالج أزمات البوالة والفقر وغيره
إجابات المبحوثين 
تميل نحو الموافقة 

 بطدة
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7 
تا يمكن أن تنجح التنمية البطرةة إتا بتوبيق 

عاد الثقافية واتاجتماعية وبالتالي هناك اثر األب
 بالغ األهمية ليمنظمات

1.67 0.795 
إجابات المبحوثين 
تميل نحو الموافقة 

 بطدة

8 
التنمية اتاقتصادية لها آثار ايجابية عيي ازدهار 

 0.724 1.47 مطارةع التووع الميتيفة
إجابات المبحوثين 
تميل نحو الموافقة 

 بطدة

 م2016لباحث من نتائج الدراسة التوبيقية المصدر: إعداد ا
 أعاله ما ييي : (3/2/2رقم )يتبين من الجدول 

واتانحراف 1.52قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي / 1
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده عيى أن تفعيل  0.651المعياري لها يساوي 

 تمع له اثر إيجابي عيي أداء منظمات المجتمع المدني وتحسين يدماتها.طرائح المج
 1.83/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية هي 2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون عيي أن عدم الفهم 0.827واتانحراف المعياري لها 
 لفطل المنظمات في أداء دورها كاماًل.الواضح لتفعيل طرائح المجتمع يؤدي 

 1.68/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة هي 3
 وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطدة عيى أن 0.792واتانحراف المعياري لها يساوي 

ات يساهم في تفعيل طرائح اتاستماع إلي أراء المفكرةن والناطوين المؤثرةن في مجال المنظم
 المجتمع.

 1.70/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة هي 4
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده عيى أن 0.926واتانحراف المعياري لها يساوي 

 ة وتفعييها.العولمة وتوور اتاتصاتات أدت إلي التوسع في إنطاء المنظمات التووعي
 1.50/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة اليامسة هي 5

 أنوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده عيى  0.651واتانحراف المعياري لها يساوي 
 تعبئة منسوبي المنظمات لتبني العمل بروح الفرةق الواحد يحقق أهداف هده المنظمات.

ة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي / قيم6
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده  0.830واتانحراف المعياري لها يساوي 1.70
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تناغم دور المنظمات مع طرائح المجتمع يطارك في عالج أزمات البوالة والفقر  أنعيى 
 وغيره.

ابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السابعة هي / قيمة الوسط الحسابي إلج7
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده  0.795واتانحراف المعياري لها يساوي 1.67
التنمية البطرةة تا يمكن أن تنجح إتا بتوبيق األبعاد الثقافية واتاجتماعية وبالتالي  أنعيى 

 هناك اثر بالغ األهمية ليمنظمات.
واتانحراف 1.47لوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثامنة هي / قيمة ا8

التنمية  أنوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده عيى  0.724المعياري لها يساوي 
 اتاقتصادية لها آثار ايجابية عيي ازدهار مطارةع التووع الميتيفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3/2/3جدول رقم )

 ج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات عن عبارات الفرضية الثانيةنتائ
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قيمة مربع  العبارة الرقم
 كاى

القيمة 
 االحتمالية

1 
تفعيل طرائح المجتمع له اثر إيجابي عيي أداء منظمات المجتمع 

 المدني وتحسين يدماتها
15.333 0.000 

2 
ظمات في عدم الفهم الواضح لتفعيل طرائح المجتمع يؤدي لفطل المن

 أداء دورها كامالً 
27.733 0.000 

3 
اتاستماع إلي أراء المفكرةن والناطوين المؤثرةن في مجال المنظمات 

 0.000 34.000 يساهم في تفعيل طرائح المجتمع

4 
العولمة وتوور اتاتصاتات أدت إلي التوسع في إنطاء المنظمات 

 التووعية وتفعييها
59.000 0.000 

5 
منظمات لتبني العمل بروح الفرةق الواحد يحقق تعبئة منسوبي ال

 أهداف هده المنظمات
52.667 0.000 

6 
تناغم دور المنظمات مع طرائح المجتمع يطارك في عالج أزمات 

 البوالة والفقر وغيره
59.667 0.000 

7 
تا يمكن أن تنجح التنمية البطرةة إتا بتوبيق األبعاد الثقافية 

 اثر بالغ األهمية ليمنظمات واتاجتماعية وبالتالي هناك
34.933 0.000 

8 
التنمية اتاقتصادية لها آثار ايجابية عيي ازدهار مطارةع التووع 

 الميتيفة
58.400 0.000 

 2015م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 كما ييي : (3/2/3رقم )يمكن تفسير نتائج الجدول 

 0.000القيمة اتاحتمالية لها تساوي و 51.333األولي تساوي قيمة مربع كاي ليعبارة  /1
توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05من مستوى المعنوية أقل وهي 

 إجابات المبحوثين عيى العبارة.
 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 27.733/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثانية تساوي 2

توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05المعنوية من مستوى  أقلوهي 
 إجابات المبحوثين عيى العبارة.
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والقيمة اتاحتمالية لها تساوي   34.000/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثالثة تساوي 3 
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000

 بحوثين عيى العبارة.إحصائية بين إجابات الم
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي  59.000تساوي  رابعةقيمة مربع كاي ليعبارة ال/ 4

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.  

لقيمة اتاحتمالية لها تساوي وا 52.667تساوي  يامسةقيمة مربع كاي ليعبارة ال/ 5
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.  
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 59.667تساوي  الساسةقيمة مربع كاي ليعبارة / 6

وجد فروق معنوية ذات دتالة ت لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.

والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 34.933تساوي  السابعةقيمة مربع كاي ليعبارة / 7 
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 
 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 58.400تساوي  الثامنةقيمة مربع كاي ليعبارة / 8

توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي 
 إجابات المبحوثين عيى العبارة. 

 
 
 
 

 (3/2/3) جدول رقم
 ع عبارات الفرضية الثانيةالتوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمي

 الرقم اإلجابة العدد النسبة
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  .1 أوافق بطدة 246 51.3%
  .2 أوافق 183 38.1%
  .3 محايد 34 7.1%
  .4 تا أوافق 15 3.1%
  .5 تا أوافق بطدة 2 0.4%
 المجموع 480 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
  

 (3/2/3)شكل رقم 

  إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية الطكل البياني
 
 

 
 
 

 
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

عدد األفراد الموافقين بطدة أن  (3/2/1)رقم يتضح من الجدول والطكل البياني        
وعدد الموافقين ( %51.3)وبنسبة  اً ( فرد246) عن جميع عبارات الفرضية الثانية بيغ

( فردًا وبنسبة 34(، والمحايدين )%38.1( فردًا وبنسبة )183بدون تطدد بيغ )
( ، وبيغ عدد %3.1( فردًا وبنسبة )15%( وبيغ عدد غير الموافقين بدون تطدد )7.1)

 (.%0.4( من األفراد وبنسبة )2غير الموافقين بتطدد )
لدتالة  2حتمالية تايتبار مربع كاىأن القيمة اتا (5/3/4)رقم يتضح من الجدول 

الفروق بين إجابات عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية أصغر من مستوى 
( وهذا يعنى أن الفروق بين أعداد األفراد الموافقين والمحايدين وغير 0.05الدتالة )
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ين عيى ما جاء الموافقين وغير الموافقين بطدة ذات دتالة إحصائية عالية لصالح الموافق
بجميع عبارات الفرضية الثانية. وعييه تأسيسًا عيى ما تقدم من تحييل يستنتج الباحث 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفعيل بأن الفرضية الثانية والتي نصت عيى أن )
( منظمات المجتمع المدني لشرائح المجتمع والدور االجتماعي االيجابي لهذه الشرائح

 قد تحققت.
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 نتائج الفرضية الثالثة:
 تنص الفرضية الثالثة من فرضيات الدراسة عيى األتي :ـ

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تنسيق برامج منظمات المجتمع المدني مع 
 مؤسسات الدولة  

 (3/2/2جدول رقم )
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية

 الثالثة  

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري 

1 
القيام بمطاركة مجتمعية ومؤسسية بين مؤسسات 
منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة يؤدي 

 إلي تقديم يدمات مجتمعية مميزة
1.47 0.596 

إجابات المبحوثين تميل 
 نحو الموافقة بطدة

2 
ة وتنسيق بين المنظمات والدولة وجود رؤية واضح

 0.594 1.45 تنتج عنها عالقة تكاميية
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

3 
الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات 

 0.649 1.55 الدولة تحتاج ليوط وفكر و إستراتيجية معينة
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

4 
ن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الطراكة بي

الدولة لكي تنجح تحتاج إلي تأسيس هيكل إداري 
 مناسب يمكنها من تحقيق األهداف

إجابات المبحوثين تميل  0.777 1.65
 نحو الموافقة بطدة

5 
تصميم سياسات إستراتيجية مدروسة ومتميزة تؤدي 

ليتوبيق األمثل ألسس الطراكة بين مؤسسات 
 ات الدولةالمنظمات ومؤسس

1.68 0.567 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

6 
وجود أسس وتنظيم إداري متفاعل ومتكامل يكون 
له اثر ايجابي عيي توبيق الطراكة بين منظمات 

 المجتمع المدني ومؤسسات الدولة
1.53 0.503 

إجابات المبحوثين تميل 
 نحو الموافقة بطدة



 174 

7 
مجتمعية والمؤسسية يحتاج توبيق المطاركة ال

لمنظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة 
 لقناعات وفكر ليمكنها من تحقيق األهداف  

1.68 0.770 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

8 

بناء قاعدة بيانات مطتركة ومراكز تبادل معيومات 
بين المنظمات واألجهزة الحكومية من طأنه أن 

معيومات ليمنظمات لتحسين يعمل عيي تدفق ال
 األداء

1.52 0.701 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 أعاله ما ييي : (3/2/2رقم )يتبين من الجدول 

قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي / 1
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطدة 0.596تانحراف المعياري لها يساوي وا1.47

عيى أن القيام بمطاركة مجتمعية ومؤسسية بين مؤسسات منظمات المجتمع المدني 
 ومؤسسات الدولة يؤدي إلي تقديم يدمات مجتمعية مميزة.

الثانية هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة 2
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطدة عيي 0.594واتانحراف المعياري لها 1.45

 أن وجود رؤية واضحة وتنسيق بين المنظمات والدولة تنتج عنها عالقة تكاميية.
 1.55/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة هي 3

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطدة عيى  0.649لها يساوي واتانحراف المعياري 
الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تحتاج ليوط وفكر و  أن

 إستراتيجية معينة.
/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة هي 4

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطدة 0.777واتانحراف المعياري لها يساوي 1.65
عيى أن الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لكي تنجح تحتاج إلي 

 تأسيس هيكل إداري مناسب يمكنها من تحقيق األهداف.
/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة اليامسة هي 5

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.567عياري لها يساوي واتانحراف الم1.68
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تصميم سياسات إستراتيجية مدروسة ومتميزة تؤدي ليتوبيق األمثل ألسس  أنبطدة عيى 
 الطراكة بين مؤسسات المنظمات ومؤسسات الدولة.

/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة هي 6
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.503تانحراف المعياري لها يساوي وا1.53

وجود أسس وتنظيم إداري متفاعل ومتكامل يكون له اثر ايجابي عيي  أنبطدة عيى 
 توبيق الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

ة السابعة هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبار 7
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.770واتانحراف المعياري لها يساوي 1.68

توبيق المطاركة المجتمعية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني مع  أنبطدة عيى 
 مؤسسات الدولة يحتاج لقناعات وفكر ليمكنها من تحقيق األهداف  .

اد عينة الدراسة عن العبارة الثامنة هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفر 8
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.701واتانحراف المعياري لها يساوي 1.52

بناء قاعدة بيانات مطتركة ومراكز تبادل معيومات بين المنظمات  أنبطدة عيى 
 داء.واألجهزة الحكومية من طأنه أن يعمل عيي تدفق المعيومات ليمنظمات لتحسين األ
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 (3/2/3جدول رقم )
 نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات عن عبارات الفرضية الثالثة

قيمة مربع  العبارة الرقم
 كاى

القيمة 
 االحتمالية

القيام بمطاركة مجتمعية ومؤسسية بين مؤسسات منظمات المجتمع  1
 يزةالمدني ومؤسسات الدولة يؤدي إلي تقديم يدمات مجتمعية مم

25.900 0.000 

2 
وجود رؤية واضحة وتنسيق بين المنظمات والدولة تنتج عنها عالقة 

 تكاميية
27.300 0.000 

3 
الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تحتاج ليوط 

 0.000 18.900 وفكر و إستراتيجية معينة

تنجح  الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لكي 4
 تحتاج إلي تأسيس هيكل إداري مناسب يمكنها من تحقيق األهداف

37.200 0.000 

تصميم سياسات إستراتيجية مدروسة ومتميزة تؤدي ليتوبيق األمثل  5
 ألسس الطراكة بين مؤسسات المنظمات ومؤسسات الدولة

25.900 0.000 

ي عيي وجود أسس وتنظيم إداري متفاعل ومتكامل يكون له اثر ايجاب 6
 توبيق الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

0.267 0.000 

7 
يحتاج توبيق المطاركة المجتمعية والمؤسسية لمنظمات المجتمع 
المدني مع مؤسسات الدولة لقناعات وفكر ليمكنها من تحقيق 

 األهداف  
71.833 0.000 

8 
ات بين المنظمات بناء قاعدة بيانات مطتركة ومراكز تبادل معيوم

واألجهزة الحكومية من طأنه أن يعمل عيي تدفق المعيومات 
 ليمنظمات لتحسين األداء

49.467 0.000 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 
 
 
 
 



 177 

 كما ييي : (3/2/3رقم )يمكن تفسير نتائج الجدول 
 0.000القيمة اتاحتمالية لها تساوي و 25.900قيمة مربع كاي ليعبارة األولي تساوي  /1

توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05من مستوى المعنوية أقل وهي 
 إجابات المبحوثين عيى العبارة.

 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 27.300/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثانية تساوي 2
وجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين ت لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي 

 إجابات المبحوثين عيى العبارة.
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 18.900/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثالثة تساوي 3 

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.

والقيمة اتاحتمالية لها تساوي  37.200تساوي  رابعةقيمة مربع كاي ليعبارة ال /4
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.  
ساوي والقيمة اتاحتمالية لها ت 25.900تساوي  يامسةقيمة مربع كاي ليعبارة ال/ 5

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.  

 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 0.267تساوي  الساسةقيمة مربع كاي ليعبارة / 6
لة إحصائية بين توجد فروق معنوية ذات دتا لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي 

 إجابات المبحوثين عيى العبارة.
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 71.833تساوي  السابعةقيمة مربع كاي ليعبارة / 7 

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 

والقيمة اتاحتمالية لها تساوي  49.467تساوي  الثامنة قيمة مربع كاي ليعبارة/ 8
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 
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 (3/2/3) جدول رقم
 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثالثة

 الرقم اإلجابة العدد لنسبةا
  .1 أوافق بطدة 244 50.8%
  .2 أوافق 206 42.9%
  .3 محايد 25 5.2%
  .4 تا أوافق 4 0.8%
  .5 تا أوافق بطدة 1 0.2%
 المجموع 480 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/3)شكل رقم 

  جميع عبارات الفرضية الثالثة الطكل البياني إلجابات أفراد عينة الدراسة عن
 
 

 
 
 
 

 
 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 

عدد األفراد الموافقين بطدة أن  (3/2/1)رقم يتضح من الجدول والطكل البياني        
وعدد الموافقين ( %50.8)وبنسبة  اً ( فرد244) عن جميع عبارات الفرضية الثانية بيغ

( فردًا وبنسبة 25(، والمحايدين )%42.9( فردًا وبنسبة )206د بيغ )بدون تطد
( ، وبيغ عدد %0.8( أفراد وبنسبة )4%( وبيغ عدد غير الموافقين بدون تطدد )5.2)

 (.%0.2( من األفراد وبنسبة )1غير الموافقين بتطدد )
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تالة لد 2أن القيمة اتاحتمالية تايتبار مربع كاى (5/3/4)رقم يتضح من الجدول 
أصغر من مستوى  الثالثةالفروق بين إجابات عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية 

( وهذا يعنى أن الفروق بين أعداد األفراد الموافقين والمحايدين وغير 0.05الدتالة )
الموافقين وغير الموافقين بطدة ذات دتالة إحصائية عالية لصالح الموافقين عيى ما جاء 

. وعييه تأسيسًا عيى ما تقدم من تحييل يستنتج الباحث الثالثةفرضية بجميع عبارات ال
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تنسيق بأن الفرضية الثانية والتي نصت عيى أن )

 ( قد تحققت.برامج منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة
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 نتائج الفرضية الرابعة:
 ة من فرضيات الدراسة عيى األتي :ـتنص الفرضية الرابع

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعوقات والمشاكل التي تواجه المنظمات 
 وتحقيق هذه المنظمات ألهدافها المرجوة

 (3/2/2جدول رقم )
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية 

 الرابعة  

الوسط  ارةالعب الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري 

1 
عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود المنظمات 
فيما بينها يؤثر سيبًا عيي المنظمات في تحقيق 

 أهدافها
1.77 0.998 

إجابات المبحوثين تميل 
 نحو الموافقة بطدة

2 
إعاقة تنمية اإلنسان تربويًا وثقافيًا وصحيًا تؤثر 

 1.066 1.82 تحوةل واقته إلي إنتاجية فاعية سيبًا في 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة

3 
عدم تفعيل برامج التنمية الرةفية بالقرى يؤثر 

سيبًا في استقرار هذه المناوق وةؤثر سيبا عيي 
 أداء المنظمات  

1.67 0.951 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

4 

الديمقراوية بين أجهزة ضعف توفير الطورى و 
المنظمة الهيكيية واإلنفراد بالسيوة وعدم 

استغالل الموارد بصورة صحيحة يؤثر سيبا في 
التوبيق األمثل ليطفافية وتنفيذ أهداف وبرامج 

 المنظمات 

1.55 0.852 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

5 
قية المطاركة القاعدية في العمل التووعي تا 

ن سرعة إيصال وتنفيذ المساعدات يضم
 والتموةل

1.78 0.846 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة
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6 
قية وضعف التدرةب والتأهيل وقية الكوادر 
العامية في العمل التووعي يعوق التوبيق 

 األمثل لدور ومفهوم المنظمات  
1.38 0.613 

إجابات المبحوثين تميل 
 نحو الموافقة بطدة

7 

م سن التطرةعات والقوانين واإلعفاءات التي عد
تعمل عيي تطجيع الجهود الذاتية الياصة 

بالتموةل يحول دون نجاح المنظمات لتحقيق 
 أهدافها

1.58 0.645 
إجابات المبحوثين تميل 

 نحو الموافقة بطدة

8 
الصراعات القبيية وتضارب المصالح والسياسات 

 سومةتعوق المنظمات من تحقيق أهدافها المر 
1.67 0.968 

إجابات المبحوثين تميل 
 نحو الموافقة بطدة

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 أعاله ما ييي : (3/2/2رقم )يتبين من الجدول 

قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة األولى هي / 1
وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده 0.998 واتانحراف المعياري لها يساوي 1.77

عيى أن عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود المنظمات فيما بينها يؤثر سيبًا عيي 
 المنظمات في تحقيق أهدافها.

/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية هي 2
أن غالبية أفراد العينة موافقون عيي أن وتعنى 1.066واتانحراف المعياري لها 1.82

إعاقة تنمية اإلنسان تربويًا وثقافيًا وصحيًا تؤثر سيبًا في تحوةل واقته إلي إنتاجية 
 فاعية.

/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة هي 3
د العينة موافقون بطدة وتعنى أن غالبية أفرا 1.55واتانحراف المعياري لها يساوي 1.67

عدم تفعيل برامج التنمية الرةفية بالقرى يؤثر سيبًا في استقرار هذه المناوق  عيى أن
 وةؤثر سيبا عيي أداء المنظمات.

 1.55/ قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الرابعة هي 4
ة أفراد العينة موافقون بطده عيى وتعنى أن غالبي0.852واتانحراف المعياري لها يساوي 
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أن ضعف توفير الطورى والديمقراوية بين أجهزة المنظمة الهيكيية واإلنفراد بالسيوة 
وعدم استغالل الموارد بصورة صحيحة يؤثر سيبا في التوبيق األمثل ليطفافية وتنفيذ 

 أهداف وبرامج المنظمات.
 1.78سة عن العبارة اليامسة هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدرا5

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون بطده عيى 0.846واتانحراف المعياري لها يساوي 
قية المطاركة القاعدية في العمل التووعي تا يضمن سرعة إيصال وتنفيذ المساعدات  أن

 والتموةل.
ة السادسة هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبار 6

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.613واتانحراف المعياري لها يساوي 1.38
قية وضعف التدرةب والتأهيل وقية الكوادر العامية في العمل التووعي  أنبطده عيى 

 يعوق التوبيق األمثل لدور ومفهوم المنظمات  .
ة عن العبارة السابعة هي / قيمة الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراس7

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.645واتانحراف المعياري لها يساوي 1.58
عدم سن التطرةعات والقوانين واإلعفاءات التي تعمل عيي تطجيع الجهود  أنبطده عيى 

 الذاتية الياصة بالتموةل يحول دون نجاح المنظمات لتحقيق أهدافها.
حسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثامنة هي / قيمة الوسط ال8

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون  0.968واتانحراف المعياري لها يساوي 1.67
الصراعات القبيية وتضارب المصالح والسياسات تعوق المنظمات من  أنبطده عيى 

 تحقيق أهدافها المرسومة.
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 (3/2/3جدول رقم )
 ربع كاي لداللة الفروق إلجابات عن عبارات الفرضية الرابعةنتائج م

قيمة مربع  العبارة الرقم
 كاى

القيمة 
 االحتمالية

1 
عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود المنظمات فيما بينها يؤثر سيبًا عيي 

 المنظمات في تحقيق أهدافها
30.133 0.000 

2 
تؤثر سيبًا في تحوةل واقته إلي إعاقة تنمية اإلنسان تربويًا وثقافيًا وصحيًا 

 إنتاجية فاعية 
55.167 0.000 

3 
عدم تفعيل برامج التنمية الرةفية بالقرى يؤثر سيبًا في استقرار هذه المناوق 

 وةؤثر سيبا عيي أداء المنظمات  
63.333 0.000 

4 
ضعف توفير الطورى والديمقراوية بين أجهزة المنظمة الهيكيية واإلنفراد 

وعدم استغالل الموارد بصورة صحيحة يؤثر سيبا في التوبيق بالسيوة 
 األمثل ليطفافية وتنفيذ أهداف وبرامج المنظمات 

78.833 0.000 

5 
قية المطاركة القاعدية في العمل التووعي تا يضمن سرعة إيصال وتنفيذ 

 المساعدات والتموةل
32.400 0.000 

6 
لعامية في العمل التووعي يعوق قية وضعف التدرةب والتأهيل وقية الكوادر ا
 التوبيق األمثل لدور ومفهوم المنظمات  

68.400 0.000 

7 
عدم سن التطرةعات والقوانين واإلعفاءات التي تعمل عيي تطجيع الجهود 

 الذاتية الياصة بالتموةل يحول دون نجاح المنظمات لتحقيق أهدافها
17.500 0.000 

8 
ح والسياسات تعوق المنظمات من تحقيق الصراعات القبيية وتضارب المصال

 أهدافها المرسومة
64.667 0.000 

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 كما ييي : (3/2/3رقم )يمكن تفسير نتائج الجدول 

 0.000القيمة اتاحتمالية لها تساوي و 30.133قيمة مربع كاي ليعبارة األولي تساوي  /1
توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05مستوى المعنوية من أقل وهي 

 إجابات المبحوثين عيى العبارة.
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 0.000والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 55.167/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثانية تساوي 2
توجد فروق معنوية ذات دتالة إحصائية بين  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي 

 المبحوثين عيى العبارة.إجابات 
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 63.333/ قيمة مربع كاي ليعبارة الثالثة تساوي 3 

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.

القيمة اتاحتمالية لها تساوي و  78.833تساوي  رابعةقيمة مربع كاي ليعبارة ال/ 4
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.  
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي  32.400تساوي  يامسةقيمة مربع كاي ليعبارة ال/ 5

توجد فروق معنوية ذات دتالة  كلذل 0.05مستوى المعنوية  أقل منوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.  

والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 68.400تساوي  الساسةقيمة مربع كاي ليعبارة / 6
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة.
والقيمة اتاحتمالية لها تساوي 17.500تساوي  السابعةقيمة مربع كاي ليعبارة / 7 

توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000
 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 

تساوي  والقيمة اتاحتمالية لها 64.667تساوي  الثامنةقيمة مربع كاي ليعبارة / 8
توجد فروق معنوية ذات دتالة  لذلك 0.05من مستوى المعنوية  أقلوهي  0.000

 إحصائية بين إجابات المبحوثين عيى العبارة. 
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 (3/2/3) جدول رقم
 التوزةع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الرابعة
 الرقم اإلجابة العدد النسبة

  .1 بطدة أوافق 259 54%
  .2 أوافق 163 34%
  .3 محايد 31 6.5%
  .4 تا أوافق 20 4.2%
  .5 تا أوافق بطدة 7 1.5%
 المجموع 480 100%

 م2016المصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية 
 (3/2/3)شكل رقم 

  الطكل البياني إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الرابعة
 
 
 
 
 

 
 م2016: إعداد الباحث من نتائج الدراسة التوبيقية المصدر

عدد األفراد الموافقين بطدة أن  (3/2/1)رقم يتضح من الجدول والطكل البياني        
وعدد الموافقين ( %54)وبنسبة  اً ( فرد259) عن جميع عبارات الفرضية الثانية بيغ

%( 6.5( فردًا وبنسبة )31(، والمحايدين )%34( فردًا وبنسبة )163بدون تطدد بيغ )
( ، وبيغ عدد غير %4.2( فردًا وبنسبة )20وبيغ عدد غير الموافقين بدون تطدد )

 (.%1.5( أفراد وبنسبة )7الموافقين بتطدد )
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لدتالة  2أن القيمة اتاحتمالية تايتبار مربع كاى (5/3/4)رقم يتضح من الجدول 
أصغر من مستوى  الرابعةلفرضية الفروق بين إجابات عينة الدراسة عن جميع عبارات ا

( وهذا يعنى أن الفروق بين أعداد األفراد الموافقين والمحايدين وغير 0.05الدتالة )
الموافقين وغير الموافقين بطدة ذات دتالة إحصائية عالية لصالح الموافقين عيى ما جاء 

تنتج الباحث . وعييه تأسيسًا عيى ما تقدم من تحييل يسالرابعةبجميع عبارات الفرضية 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بأن الفرضية الثانية والتي نصت عيى أن )

( المعوقات والمشاكل التي تواجه المنظمات وتحقيق هذه المنظمات ألهدافها المرجوة
 قد تحققت.
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 -الخاتمة:

نع السياســـة بصـــفة كـــان وراء بـــروز دور ليمجتمـــع المـــدني والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي صـــ
عامــة وسياســة الرفاهيــة اتاجتماعيــة بصــفة ياصــة,عوامل عديــدة بعضــها متعيــق بدولــة الرفاهيــة 
اتاجتماعيــة وتحوتاتهــا فــي أوروبــا الغربية,وأيضــًا بمــا وــرأ مــن تحــوتات عيــي الدولــة الرعائيــة فــي 

فــاهيم الــوون العربــي وبياصــة منــذ الثمانينات,ومــا صــاحب ذلــك مــن إعــادة النظــر كييــة فــي م
التنميـــة الكالســـيكية وأيضـــًا فـــي دور الدولـــة ,كمـــا كانـــت التغيـــرات الجذرةـــة التـــي لحقـــت بالنظـــام 
العــــالمي مــــن حيــــث هيكيــــة وديناميــــات عميــــه ووبيعــــة العالقــــات بــــين الفــــاعيين الميتيفين,لهــــا 
تأثيراتهــا الضــيمة عيــي إعــادة النظــر فــي أدوار كــل مــن الدولــة والمجتمــع المــدني عيــي مســتوي 

م األول والثــــاني والثالــــث. فــــإن الطــــراكة الناجحــــة تحتــــاج إلــــي قوــــاع ثالــــث قــــوي ومتبيــــور العــــال
لقــد  تنظيميــًا ومؤسســيًا,ودولة قويــة ذات طــرعية واســعة تفــرض النظــام وتحتــرم حقــوق اإلنســان.

استحوذت قضية التنمية عيي اهتمام الكثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية وهو مـا تبـرزه 
عديـــدة إلحقـــاق بـــرامج التنميـــة,إتّا أن تحقيـــق عمييـــات التنميـــة يتويـــب مـــوارد ضـــيمة الجهـــود ال

تتعدي المصادر الداييية لتموةيها وتدفع الدولة إلي التموةـل اليـارجي وهـذا فـإن التنميـة تتويـب 
واآليــر يارجي.ولكــل مــن المصــدرةن عوائــق يجــب عيــي  مصــدرةن أحــدهما : محيــي )داييــي(

تبــاع إجــراءات إلنعــاش هــذه المصــادر وتعزةزهــا لتحقيــق درجــات أعيــي حكومــات الــدول الناميــة إ
تعرفنــا عيــي التنميــة اتاقتصــادية التــي تعتبــر عمييــة تحــول طــامل  وأفضــل ليتنميــة بهــذه الــدول .

لكافــة مكونــات اقتصــاد مــا وذلــك مــن يــالل إحــداث تغييــر واضــح فــي أحجــام وقــيم المكونــات 
لكن إن أهــــم إطــــكاليات التنميــــة اتاقتصــــادية هــــو كيفيــــة وعالقاتهــــا الهيكييــــة البينيــــة والضــــمنية.و 

 تموةل متويبات هذه التنمية . 
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 :والتوصيات النتائج
 أوال  :النتائج :

ممـــا تضـــمنه البحـــث ووفقـــًا لمعويـــات الموضـــوع الـــذي تـــم تناولـــه يمكـــن أن نضـــع اتاســـتنتاجات 
 والنتائج اآلتية :

رات تارةييـــة اجتماعيـــة طـــهدتها المجتمعـــات إن مفهـــوم المجتمـــع المـــدني جـــاء كنتـــاج لتوـــو  -1
 الغربية وقد ارتبط وجود )مجتمع مدني(بطرط وجود)دولة حديثة(.

المعاصــرة,ولقد  المفــاهيمييتيــف المفهــوم الكالســيكي ليمجتمــع المــدني وعالقتــه بالدولــة عــن -2
تنوعــــــت الــــــرؤى الفكرةــــــة لهــــــذه العالقــــــة تايــــــتالف مطــــــارب المفكــــــرةن والفالســــــفة,وأقرت هــــــذه 

لرؤى,نظرةــــــًا بوجــــــود تمــــــايز بــــــين مجاليهمــــــا,ولكن واقعيــــــًا طــــــهدت المجتمعــــــات الغربيــــــة,عيي ا
 ,هيمنة الدولة عيي المجتمع المدني في تيك المرحية .األغيب

الوــرح المعاصــر ليمفهــوم يــتييص فــي كــون المجتمــع المــدني لــيس ســوي مجتمعــات مدنيــة -3
ل العمـل الدولـة,أو بمعنـي آيـر مسـتقية باإلضافة إلي ثقافة مدنية,مجال عميها متمايز عن مجـا

عــن ســيوة الدولــة وغيــر تابعــة أو ياضــعة لهــا.ولكن اتاســتقاللية تا تعنــي نفــي عالقــة التــأثير 
والتأثر بينها وذلك ألن الطأن اتاجتماعي مجال مطـترك بينهمـا وطـرط النجـاح لهمـا أن يعمـالن 

 في إوار تكاميي
طـــروًا وحيـــدًا لوجـــود دولـــة ديمقراويـــة حيـــث  يعـــد المجتمـــع المـــدني طـــروًا ضـــرورةًا ولـــيس -4

اتاتجــاه نحــو بنــاء مجتمــع مــدني طــأنه أن يزةــد مــن المطــاركة السياســية فــي الحيــاة العامــة وأن 
 يرسخ مفهوم المواونة .

المجتمـــــــع والدولـــــــة إلـــــــي مـــــــدييين توزعـــــــت التصـــــــورات المعاصـــــــرة بطـــــــأن العالقـــــــة بـــــــين  -5
كانــت هــذه المواجهــة مــن  اءة بــين الوــرفين ســو ن.المديل األول مــديل الصــراع والمواجهــييأساســ

 وــرف المجتمــع المــدني بوجــه الدولــة التســيوية أو بــالعكس.ولم يســيم هــذا الوــرح مــن النقد,ويعــد
نتيجة لذلك جاء المديل الثاني مديل التكامـل بينهمـا فالدولـة قاصرًا عن تحييل العالقة بينهما، 

وظــائف هــذه المؤسســات وةترابوــان بتــرابط والمجتمــع المــدني يتمــايزان بمؤسســات كــل منهمــا وب
 وتفاعل تيك المؤسسات.
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دور مؤسســــات المجتمــــع المــــدني يعــــد دور تكــــاميي مــــع مؤسســــات الدولــــة والمؤسســــات  إن-6
  عيي صعيد المجتمع . , التي إن تعاضدت معًا تحققت التنمية المستدامة األهيية

 التوصيات :ثانيا  : 
تاحة الفرصة لمنظمـات  إستراتيجيةضع إطراك منظمات المجتمع المدني في و  -1 التنمية,وا 

 المجتمع المدني بالعمل وفقًا ليووها واحتياجاتها .
نهم مــن توبيــق أســاليب القيــادة يــتأهيــل وتــدرةب قيــادات منظمــات المجتمــع المــدني لتمك -2

وتوـــوةر آليــــة العمـــل لتنفيــــذ اليوط.واألهـــداف المرســــومة لتيـــك المنظمــــات,ولكي تصــــبح أداة 
 ائها من يالل ما تنظمه من ندوات ودورات في ثقافة التنمية ومتويباتها .لتووةر أعض

تفعيــــل دور مراكــــز مســــاعدة المنظمــــات وتهيئتهــــا ليقيــــام بمهامهــــا مــــن حيــــث اإلطــــراف  -3
 والمتابعة والتنسيق والتقييم المستمر ألنطوة وبرامج المنظمات والجمعيات .

اتايري والتي تمتيـك يبـرة متناميـة  اتاستعانة بيبرات المنظمات والجمعيات واتاتحادات -4
 ومتوورة في هذا المجال .

إيجــاد آليــة ليتواصــل والتنســيق بــين الجمعيــات والمنظمــات والجهــات ذات العالقــة وعيــي  -5
 األيص الحكومية .

تــوفير الــدعم المــادي وتوزةعــه بصــورة عادلــة ووفقــًا لمتويبــات كــل منظمــة واحتياجاتهــا  -6
عمـــل تيـــك المنظمـــات عمييـــة التوزةـــع ووفقـــًا ليدراســـات  عيـــي أن تتبنـــي الجهـــة المطـــرفة عيـــي

 والمعيومات المتوفرة لكل منظمة .

العمل عيي زةادة مطاركة المرأة في منظمات المجتمـع المـدني اتاطـتراك مـع الرجـل مـن  -7
واتاكتفـاء  مويق أن المرأة نصف المجتمع فال يمكـن عـزل نصـف المجتمـع عـن نصـفه اآليـر

قـدمًا بـه المنظمـات النسـوية فقط,)فـال يمكـن تنميـة المجتمـع والسـير اق بأن تعمل المرأة في سي
 ورجاتًا(. ن المطاركة الفعيية ليجميع نساءً نحو التنمية الطامية دو 

وحـوارًا نيبويـًا مـع  –فبمـا بـين المنظمـات –عيي المنظمات المدنية أن تـدير حـوارًا بينيـًا  -8
  إدارةها هــداف التــي يجــب عيــي ضــوئولويــة  واألالنيــب بهــدف الوقــوف عيــي القضــايا ذات األ

 حوار مجتمعي طامل.
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ضرورة نطر ثقافة التموةل األصغر من يـالل الـورش والمنتـديات والمـؤتمرات وتبسـيط  -9
 إجراءات منح التموةل وتسهيل الضمانات ليمطروعات الصغيرة.

ضـرورة تجــاوز العقبـات التــي تحــول دون قيـام مؤسســات المجتمــع المـدني بــدورها ييــر  -10
وذلـــك بتأســـيس بعـــد ثقـــافي فـــي المجتمـــع بأهميـــة هـــذه المؤسســـات واهميـــة دعمهـــا وتـــذليل قيـــام, 

 من قبل الدولة. أمامهاالعقبات 
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 :والمصادر قائمة المراجع 
 / القرآن الكريم .1
 الشريف . ي النبو / كت  الحديث 2

 أوال  : المراجع العربية
 الكت  : - أ

ثره عيي إعادة توزةع الديل القومي مقارنًا بالنظام  , كتاب النظاماحمد بديع بييح -1 المالي وا 
 142المالي في اإلسالم ص 

بة الجالء بالمنصورة مكت –نظرةات والنظم النقدية والمصرفيةال -احمد جمال الدين موسي -2
   18: ص5م من ص2000

 209إستراتجية منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية   -3
, وزارة مجيس م()المرجعيات التفصييية(2031-2007قومية ربع القرنية)اإلستراتيجية ال -4

 . 127, صمجيس القومي ليتيويط اتاستراتيجي, األمانة العامةالوزراء ,ال
, 2003البطري جودي, نساء يبنين السالم, المطاركة في اليبرات .لندن, التحذير الدولي,  -5
سبتمبر,  4 ٍٍ ٍٍ  .2004اييول,ٍ 
 م2004أييول سبتمبر 4يصنف المنظمات غير الحكومية ,البنك الدولي  -6
 22العمل الووعي في السوداني, مرجع سابق , ص -7

8-  www.sis.gov.eg./newvr/african.../9.pdf 1المجتمع المدني في السودان )-
 .الهيئة العامة لالستعالمات

 29نظمات األهيية, أماني قنديل : تووةر مؤسسات المجتمع المدني, الطبكة العربية ليم -9
مدينة  7طارع احمد فيري موازي لطارع مكرم عبيد ييف حديقة الوفل الدور الرابع طقة 

 نصر القاهرة مصر.
, بيروت: مركز دراسات لوون العربي, الثقافة والمثقف في االواهر لبيب وآيرون   -10

 م .1992الوحدة العربية 
                                                                                                      م       1995تقرةر البنك الدولي عن سنة   -11
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, م1997ة والسياسة, اتحاد كتاب العرب, دمطق, , المجتمع المدني ليدولتوفيق الدوةتي -12
 .58ص
النهضة,  قرقوط, بغداد مكتبة, في العقد اتاجتماعي,ترجمة:ذوقان جان جاك روسو -13

 .56, ص55, ص1983
جميل هالل , حول إطكاليات مفهوم المجتمع المدني , في -14  

Org /http://WWW.boel-meb 1219-htm   
دولية لترجمة الروائع, : اليجنة الجون لوك, في الحكم المدني, ترجمة ماجد فيري, بيروت-15

   50-4,ص926م, نقاًل عن.حسن صعب, مصدر سبق ذكره ص1959اليونسكو, 
عة : موبمح العامة لعيم اتاجتماع السياسي, بغداد, المالحسان محمد طفيق العاني -16

 . 118-117, صم1986جامعة بغداد, 
روت: , بيية اتاتجاهات الحديثة في دراستها, النظم السياسية العربحسنين توفيق إبراهيم -17

 .160-159ص, 2005 ,مركز دراسات الوحدة العربية
, كتاب 2009-1985-وم,نظرة تحيييية لمآتات اتفاقات السالم بجبال النوبةحسين كرط -18

 غير منطور.
 . 266ية في السودان, مرجع سابق ص: الديمقراوحيدر إبراهيم عيي -19
 . 7, صم, وزارة العدل2005ةة السودان اتانتقالي لسنة دستور جمهور  -20
المجيس السوداني ليجمعيات 2007ر دليل اسكوفا ليتيويط اتاستراتيجي اليرووم سبتمب -21

 التووعية
 .                                         م26/6/2006المنظمات غير الحكومية –ديندار طيياني ثقافة المجتمع المدني  -22
الحكومية,المعهد  رحمن الجبوري )معد(,المبادئ األساسية لعمل المنظمات غير -23

 1دولية,مكتب العراق صالديمقراوي الووني ليطؤون ال
ر.م.ماكيفر وطارل بيدج والمجتمع, ترجمة د.محمد السيد العزاوي وآيرون,القاهرة:مكتبة  -24

 528,532,547,ص2,ج1971النهضة
: األهيية لينطر د ,موجز تارةخ الثقافة األمرةكية, ترجمة مازن حماد, بيروتروبرت كرولن -25

 م .1995والتوزةع 
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 دي البطرا : في مقال من النت بعنوان )المجتمع المدني (ساتام ناراجي و جو  -26
 م اليرووم.2011, يونيو/لمنظمات العمل الووعي واإلنساني سجالت المسجل العام -27
لمدني والتحول الديمقراوي في مصر, دار قباء, , المجتمع اسعد الدين إبراهيم -28

6م ص2006, القاهرة
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جتمع المدني في الوون العربي ودوره في تحقيق سعيد بنسعيد العيوي وآيرون,الم -29
.  37,ص 1992الديمقراوية,)ندوة(, بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ,

 11.ص76.ص75ص
المدني التونسي , تجربة منظمات المجتمع سين, المجتمع المدني مفهوم تنموي سيمي ح -30

 . 88, ص 1997, تونس في تحقيق التنمية

 –ظمات العربية واألهيية عيي مطارف القرن الحادي والعطرةن سهير الباز, المن -31
 . 161, ص1997تقبل, انترناطيونال برنس القاهرة, محددات الواقع وآفاق المس

النوع اتاجتماعي, الجندر وتكنولوجيا -التنمية-سوزي جولي, ناراياناسوامي, رائدة الزعبي -32
, معهد دراسات التنمية الترقيم 2004بتمبر المعيومات واتاتصاتات )مجموعة موارد الدعم ( س

 .8586418840الدولي:
 –دار المعارف –ترجمة إسماعيل صبري عبد هللا –التيويط والتنمية –طارل بيتهيم -33

 .45ص –1966
طمس الهدي إدرةس,دارفور المؤامرة الكبري, طركة موابع العمية المحدودة, اليرووم,  -34

 14م, ص2006أغسوس 
, دار عزة اعية والمجتمع المدني في السودان, القضية اتاجتمحيم احمد باللعبد الر  -35

 . 38لينطر والتوزةع, ص
 . 93عبد العاوي عبد اليير عيد , المرجع السابق , ص  -36
واره التنظيمي                                        -37                     عبد الغفار طكر , نطأة وتوور المجتمع المدني : مكوناته وا 

Org /pivot:http ://WWW.mowaten 
 مفاهيمه النظرةة وتوبيقاته -عبدهللا عبدالحميد اليويب,العمل الووعي -38
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العميية,موبوعات مركز الدراسات و اتاستطارات العيمية دار جامعة افرةقيا ليوباعة 
 16م,ص2000,

تاجتماعية في المنظمات الووعية في عفاف عبد الجييل الفكي إبراهيم , دور اليدمة ا -39
. 2005مجال كفالة األيتام , جامعة أم درمان اإلسالمية    

عيي الدين هالل , نيفين مسعد ,النظم السياسية العربية قضايا اتاستمرار  -40
 . 179, ص 178م ص2000والتغيير,بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية 

, ص ة أولية, مركز المحروسة, القاهرة, قراءلمدنيعيي عبد الصادق, مفهوم المجتمع ا -41
114-115 
عماد احمد سيد احمد, أمركة أفرةقيا : دارفور فقاعة عيي ثقب إبرة, اليرووم, دار سوار -42

 142م,ص2005ليوباعة والنطر, يناير
طارع زكرةا غنيم  84فرةد راغب النجار:إدارة منظمات المجتمع المدني ,الدار الجامعية  -43
 .                  م2010صر :م
 بتصرف 3-1م , ص2006لسنة  اإلنسانيقانون تنظيم العمل الووعي  -44
مكتب  –كرةمة كرةم , الفقر وتوزةع الديل في مصر , صادر عن منتدى العالم الثالث  -45

 .2-1موابع نجد المصرةة السعودية,ص ,1994القاهرة, يونيو  –الطرق األوسط
المرأة والحرب اتاهيية: التأثير عيي المنظمة والعمل. باولدر, لين راينر, كومار كرةطنا,  -46

2001.co 
, اإلسكندرةة: دار المعرفة الجامعية, , اتانثروبولوجيا الثقافيةن محمد عاوف غيث وآيرو  -47

 296, ص1988
محمد كرو,المثقفون والمجتمع المدني في تونس:الواهر لبيب وآيرون,الثقافة والمثقف   -48

 . 336, ص 1992, يروت:مركز دراسات الوحدة العربيةفي الوون العربي,ب
 ني في السودان ودورها في السالم نور الهدي محمد الطفيع , منظمات المجتمع المد -49

 15:14م,21/2/2011اتاثنين 
, أغسوس جتمع المدني ,مركز قروبة ليتدرةبهاطم محمد الهادي, منظمات الم -50

 . 3م, ص2007
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داد إبراهيم يييل , دور المنظمات الووعية في التنمية اتاجتماعية بالسودان و  -51
1996 .  
وزارة اإلعالم واتاتصاتات, أزمة دارفور: بين الحقيقة واتافتراء, اليرووم, دار   -52

 . 4م, ص2004مصحف إفرةقيا ليوباعة مجيس اإلعالم اليارجي, يوليو 
لين رةنير  والتنمية .استكطاف مهم باولدر,دني هاول جودي وجيني بيرس.المجتمع الم -53

2001 .  
 الدوريات )مجالت ( :

العدد -24المجيد  –طق ليعيوم اتاقتصادية والقانونيةاحمد إبراهيم مالوي .مجية جامعة دم -1
 11-2008الثاني

 10م, مجية الهالل 1831-م1770, احمد عبد الرحيم مصوفي, عصر الوحدة والعبقرةة -2
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تووةر العمل حات لر (, دور العمل التووعي في تنمية المجتمع: مقت2001بالل عرابي, ) -3
 تطرةن ثاني 63, العدد التووعي؛ مجية النبأ

(, اقتصاديات الزكا  والصدقة, جريد  الرأي األردنية )شؤون 2007) خالد الوزني, -4

 .2007أكتوبر  7(,األحد 13519اقتصادية(العدد)
, طباط 62األزمة وأوهام الحل, مجية المنار, العدد: مثيث أمين, أوربا الطرقيةسمير   -5

 28م , ص1990
ب السياسة, مجية كرامة, اتحاد الكتاطمو, دارفور تقاوعات الثقافة و  إبراهيمطمو  -6

 47م ص2007سبتمبر/ ,األول, العدد السوداني
مفاهيمه النظرةة وتوبيقاته العميية  -عبد الرحمن احمد عثمان , العمل الووعي -7

,  2000,موبوعات مركز الدراسات واتاستطارات العيمية, دار جامعة إفرةقيا ليوباعة, 
 93ص

, العدد واتانتقال الديمقراوي, جرةدة المستقل , الديمقراوية والدمقروةعبد اليويف اكنوش -8
 .2001يناير  5,  347
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(, مركز 312د وتنوع اإلطكاليات, المستقبل العربي, العدد)عماد عواد, أزمة دارفور: األبعا-9
 56م, ص10/9/2004دراسات الحياة, 

تارةخ  ,1351, الحوار المتمدن العدديل الطاني: تعرةف المجتمع المدنيفرةد باس -10
 م18/10/2005نطر المقال 

(السنة 2) ماهر الجعبري :مجية الوعي , المجتمع المدني ومنظماته: التصنيف والفكرة -11
 م,2014آب -ه 1435طوال  333التاسعة والعطرون العدد 

(, العمل التووعي , الحاجة إلي نظام وتنظيم 2006محسن ابن عيي فارس الحازمي,) -12
 .2006ديسمبر  7,اليميس 1999وثقافة وتفعيل,صحيفة عكاظ السعودية, العدد 

 -العدد الثاني -نمية المجتمعمجية ت -صابر. قواعد التنمية اتاجتماعية محي الدين -13
 71ص -1963-سرس الييان

(, دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع: مقترحات 2004مصطفي محمود عبد السالم) -14

 .2004ابريل   325لتطويره في المعالجة النفسية والصحية والسلوكية, المجلة العربية العدد
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ابرةل  7, السبت 14166فيه عائد يمسة رةاتات؛ جرةدة الرةاض السعودية, العدد 
2007 . 
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 م.2005ابرةل  169,27اإلنساني بدارفور, العدد 

 الرسائل الجامعية :
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 .رة التعييم العالي والبحث العيمي, د , توزا :العراق, بغداد
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 .114, ص113, ص65,ص64ص
راه بعنوان الفكر االقتصادي عند عمر بن الخطاب احمد محمود الشافعي, رسالة دكتو   -3

 159, ص156, مستنداً لكتاب المحلي البن حزم السادس من ص87, مرجع سبق ذكره ص
اطرف محمد حسن حسب هللا ,آفاق افرةقية, المجتمع المدني في السودان باحث دكتوراه,   -4

 .4جامعة القاهرة , ص
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 األسباب : اإلسالميمؤتمر مطكية الفقر في العالم  ألعمالبحث مقدم  ,اإلسالمية
العالمية  اإلسالميةامعة والحيول؛نظمه المعهد العالمي لوحدة المسيمين, الج

 .2004ديسمبر 15-14بكواتاتامبور,ماليزةا بتارةخ
مني أبو يوسف, دور المجتمع المدني في صنع السياسات االجتماعية , رسالة دكتوراه  -8

 . 211, ص 1996غير منشور  , جامعة اإلسكندرية كلية اآلداب 
حقيق التنمية والمطاركة ياسمين عبد الحميد, دور المجتمع المدني المصري في ت -9

 .212, , ص 203اتاجتماعية, رسالة دكتوراة منطورة, جامعة القاهرة 
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ة اليرموك, أسامة عباس, المجتمع المدني والتنمية, مؤتمر التنمية آفاق ووموح, جامع -1

 . 8, ص 2001ورقة عمل مقدمة لدور المجتمع المدني في التعييم النظامي في دمطق 
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 م21/11/2009والمستدام في دارفور
غير الحكومية العربية في , دور المنظمات لغربي آسيااليجنة اتاقتصادية واتاجتماعية  -3

 2000, لمية وفي المتابعة المتكامية لها, األمم المتحدة, نيوةوركتنفيذ توصيات المؤتمرات العا
, وورطة عمل تدرةب مؤسسات المجتمع المدني مج تنمية المجتمع المدني العراقيبرنا -4

ستراتيجية مكافحتهحول الف  . 43م , ص10/5/2005-9,ساد اإلداري وا 
,سيسية ندوات  اإلطكاتاتبعض -اء الدين مكاوي, ورقة المجتمع المدني السودانيبه -5

 132م , ص2009 األولي,الوبعة 7التنوةر المعرفي
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فرةقيا, مر بهاء الدين مكاوي  -6 , ورقة عمل بعنوان منظمات كز دراسات الطرق األوسط وا 
 المجتمع المدني في السودان:ييفية تارةيية

مركز اإلنماء , عيم اتاجتماع, ترجمة جورج كتورة محاضرات فيتيودور فون ادرنو,  -7
 .33ص 30القومي, د,ت,ص
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 .المتحدة, ورقة عمل مقدمة إلي المؤتمر الدولي
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اإلسالمية: تقييم التجربة وتحسين األداء, نظمته جمعية الهدي النسائية/رام هللا والبيرة, 

 .26/6/2005فيسوين, بتارةخ 
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  2, صم2005يو/دني في دعم السالم, قاعة الطارقة, اليرووم, ماالمجتمع الم
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 نت من اليمن إلي العالم, تم الحصول عيي الورقة من يالل اتانترنت.

ة التنمية اتاجتماعية في معرفي, ورطمحمد بدوي الصافي, موبوعات مركز التنوةر ال -14
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  م1991مؤتمر األمن والتنمية بكرنوي, طمال دارفور, كتم اإلدارة األهيية, -16
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 م.18/7/2007-مركز السودان ليتدرةب واتاستطارات-ووسائل وأساليب تفعييها
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(1الميحق رقم )  
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 جامعة شندي 

 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
 استبانه

األخ/األيت/الكرةم/الكرةمة.............................................الموقر   
 السالم عييكم ورحمة هللا وبركاته

األسئية المدرجة في هذه اتاستبانة تاستكمال أرجو من سيادتكم اإلجابة عيي مجموعة 
) دور منظمات المجتمع المدني في دراستي لنيل درجة الدكتوراه في اتاقتصاد بعنوان 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. دراسة تطبيقية علي منظمات المجتمع المدني في  
م جمعها عيمًا بأن البيانات التي سيتم( 2015-م2005السودان في الفترة من 

 ستستيدم بغرض البحث العيمي فقط وبسرةة تامة.                           
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       وجزاكم هللا ييراً 

           الباحث
0126032343-0918096374تيفونات_  

    
 

 
 
 
 
 

                        الجزء األول : البيانات الشخصية:
( في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة   عالمة ) ضع

العمر : -1     
سنة فأكثر 61سنة    60-51سنة     50-41سنة      40–30سنة    30اقل من   

المؤهل األكاديمي : -2  
 ثانوي           جامعي          فوق الجامعي        أيري )حدد(.................

التيصص العيمي : -3  
سياسية      محاسبة    أيري اقتصاد      تجارة      إدارة أعمال      عيوم 

 )حدد(.....
سنوات اليبرة : -4  

سنة فأكثر 16سنة       15-11سنوات      10-5سنوات      5اقل من   
الحالة اتاجتماعية : -5  
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 عازب          متزوج          مويق          أرمل       أيري)حدد(.......
عدد أفراد األسرة : -6  
15أكثر من           11-15       6-10       1-5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني األسئية :
الفرضية األولي : توجد عالقة ذات دتالة إحصائية بين وجود هيكل إداري واضح  

 لمنظمات المجتمع المدني  وكفاءة أداء تيك  المنظمات لدورها.
تا أوافق 

 بطدة
تا 

 أوافق
أوافق  أوافق محايد

 بطدة
 رقم العبارة

أداء المنظمات مرتبط بهيكل إداري واضح  نجاح     
 ليمنظمات

1-  

تحديد هيكل إداري واضح لمنظمات المجتمع      
 المدني يمنع من تدايل اتايتصاصات

2-  

فعالية الهياكل اإلدارةة لمنظمات المجتمع المدني      
 يكون لها اثر ايجابي في تحقيق أهداف المنظمات

3-  

التووعي يتوقف عيي نطاط سرعة اتاستجابة ليعمل       4-  
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 وفعالية اإلدارات بالمنظمات

ترسيخ مفهوم العمل التووعي مرتبط بيبرات      
إدارات المنظمات وثقافة الوسط الذي تعمل فيه 

 المنظمة

5-  

القيام بدور ايجابي في مجال الرعاية اتاجتماعية      
ألفراد المجتمع بدعم وةؤهل الهياكل التنظيمية 

  ليمنظمات

6-  

وجود هيكل إداري متناسق يؤدي إلي انسياب      
 القرارات دايل المنظمات 

7-  

وجود هيكل إداري مقتدر يقوم بدور ايجابي في      
 مساعدة المنظمات عيي أداء مهامها بكفاءة 

8-  

 
 

الفرضية الثانية : توجد عالقة ذات دتالة إحصائية بين تفعيل منظمات المجتمع المدني 
المجتمع والدور اتاجتماعي اتايجابي لهذه الطرائح. لطرائح  

تا أوافق 
 بطدة

تا 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بطدة

 رقم العبارة

تفعيل طرائح المجتمع له اثر ايجابي عيي أداء      
 منظمات المجتمع المدني وتحسين يدمتها 

1-  

عدم الفهم الواضح لتفعيل طرائح المجتمع يؤدي      
ات في أداء دورها كامالً لفطل المنظم  

2-  

اتاستماع إلي آراء المفكرةن والناطوين المؤثرةن      
في مجال المنظمات يساهم في تفعيل طرائح 

 المجتمع  

3-  

العولمة وتوور اتاتصاتات أدت إلي التوسع في       4-  
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 إنطاء المنظمات التووعية وتفعييها
وح تعبئة منسوبي المنظمات لتبني العمل بر      

 الفرةق الواحد يحقق أهداف هذه المنظمات
5-  

تناغم دور المنظمات مع طرائح المجتمع يطارك      
 في عالج أزمات البوالة والفقر وغيره

6-  

تا يمكن أن تنجح التنمية البطرةة إتا بتوبيق      
األبعاد الثقافية واتاجتماعية وبالتالي هناك اثر 

 بالغ األهمية ليمنظمات

7-  

التنمية اتاقتصادية لها آثار ايجابية عيي ازدهار      
 مطارةع التووع الميتيفة 

8-  

الفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات دتالة إحصائية بين تنسيق برامج منظمات المجتمع 
 المدني مع مؤسسات الدولة. 

تا أوافق 
 بطدة

تا 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بطدة

 رقم العبارة

ة مجتمعية ومؤسسية بين مؤسسات منظمات القيام بمطارك     
المجتمع المدني ومؤسسات الدولة يؤدي إلي تقديم يدمات 

 مجتمعية مميزة
  

1-  

وجود رؤية واضحة وتنسيق بين المنظمات والدولة تنتج عنها      
 عالقة تكاميية 

2-  

الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة      
ستراتيجية معينة تحتاج ليوط وفكر و  ا   

3-  

الطراكة بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لكي      
تنجح تحتاج إلي تأسيس هيكل إداري مناسب يمكنها من 

 تحقيق األهداف 

4-  

تصميم سياسات إستراتيجية مدروسة ومتميزة تؤدي ليتوبيق      
األمثل ألسس الطراكة بين مؤسسات المنظمات ومؤسسات 

5-  
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لةالدو   

وجود أسس وتنظيم إداري متفاعل ومتكامل يكون له اثر      
ايجابي عيي توبيق الطراكة بين منظمات المجتمع المدني  

 ومؤسسات الدولة

6-  

يحتاج توبيق المطاركة المجتمعية والمؤسسية لمنظمات      
المجتمع المدني  مع مؤسسات الدولة لقناعات وفكر ليمكنها 

 من تحقيق األهداف

7-  

بناء قاعدة بيانات مطتركة ومراكز تبادل معيومات بين      
المنظمات واألجهزة الحكومية من طأنه أن يعمل عيي تدفق 

 المعيومات ليمنظمات لتحسين األداء

8-  

 
الفرضية الرابعة: توجد عالقة ذات دتالة إحصائية بين المعوقات والمطاكل التي تواجه المنظمات 

. ألهدافها المرجوة توتحقيق هذه المنظما  
 

تا أوافق 
 بطدة

تا 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بطدة

 رقم العبارة

عدم وجود تنسيق وتعاون في جهود المنظمات فيما بينها يؤثر      
 سيبًا عيي  المنظمات في تحقيق أهدافها

1-  

إعاقة تنمية اإلنسان تربويًا وثقافيًا وصحيًا تؤثر سيبًا في تحوةل      
إلي واقة إنتاجية فاعية.  واقته  

2-  

عدم تفعيل برامج التنمية الرةفية بالقرى يؤثر سيبًا في استقرار      
 هذه المناوق وةؤثر سيبًا عيي أداء المنظمات.

3-  

ضعف توفير الطورى والديمقراوية بين أجهزة المنظمة الهيكيية      
يؤثر واتانفراد بالسيوة وعدم استغالل الموارد بصورة صحيحة 

 سيبًا في التوبيق األمثل ليطفافية وتنفيذ أهداف وبرامج المنظمات

4-  

قية المطاركة القاعدية في العمل التووعي تا يضمن سرعة      
 إيصال وتنفيذ المساعدات والتموةل 

5-  

قية وضعف التدرةب والتأهيل وقية الكوادر العامية في العمل       6-  
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ور ومفهوم المنظماتالتووعي يعوق التوبيق األمثل لد  

عدم سن التطرةعات والقوانين واإلعفاءات التي تعمل عيي      
تطجيع الجهود الذاتية الياصة بالتموةل يحول دون نجاح 

 المنظمات لتحقيق أهدافها

7-  

الصراعات القبيية وتضارب المصالح والسياسات تعوق      
 المنظمات من تحقيق أهدافها المرسومة

8-  

 
 

 
 

(2ميحق رقم )ال  
 قائمة بأسماء محكمي اتاستبانة

 اتاسم الدرجة الوظيفية التيصص الجامعة
 ابوبكر عثمان محمد محاضر محاسبه جامعة طندي
مساعد  ذستاا اقتصاد جامعة طندي  امير عبدهللا محمد احمد 
مساعد  ذاستا محاسبه جامعة طندي  د.صالح اتامين اليضر 
طاركم  ذاستا اقتصاد جامعة طندي  د.عثمان الويب الفكي 
مساعد  ذاستا اقتصاد جامعة طندي  د.مواهب قسم السيد 
مساعد استاذ اقتصاد جامعة طندي  د.محمد زروق ابراهيم 

    

    

    

    

 
  

 


