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'' '' إهداء 

إىل من غابت عن املكان الذي كانت متأله جبدارة وخربة املدير وتواضع املسئول 

حني يكون مهه وضع بصمة بارزة يف مسرية حياته املتميزة.

واليت لوال جهودها وخربهتا يف العمل مع املنظمات غري احلكومية ما كان هلذا 

العمل أن يكتمل ليصبح مرجعًا مهمًا لكل العاملني يف اجملال االجتماعي.

 لقد كانت هذه احلقيبة التدريبية واحدة من الطموحات  اليت تبنتها وعملت فيها 

كواحدة من فريق العمل كما كان شأهنا دائمًا .

فإىل روح  م/ أمة الويل الشرقي – رئيسة وحدة التدريب والدعم املؤسسي 

الطاهرة هندي هذا العمل املتميز ليكون خري خامتة خلري حياة.
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            يف إطار دعم الصندوق االجتماعي للتنمية  للمنظمات غري احلكومية يف اليمن  وخاصة تلك 

 اليت تشاركه هدفه يف املساهمة يف التخفيف من الفقر وحتسني الظروف املعيشية للفئات الفقرية 

 من اجملتمع ، فقد ُقمنا بإعداد وإصدار هذه احلقيبة التدريبية واملكونة من سبعة أدلة تدريبية اشتملت   

اإلع��داد  من  عديدة  ملراحل  خضعت  أج��زاء  ثالثة  من  مكون  دليل  كل  رئيسية  مواضيع  سبعة  على 

ذوي  من  كفوء  بفريق  مستعينني  والواقعية  والسالسة  والفعالية  اجلودة  لضمان  والتقييم  والتطبيق 

اخلربة واملمارسة العملية واملعرفة األكادميية.

يتم  أن  على  عام،  بشكل  األهلية   املؤسسات/  اجلمعيات  احتياجات  احلقيبة  هذه  إعداد  عند  راعينا  وقد 

حتديد احتياجات األفراد بشكل خاص يف مرحلة الحقة.

املؤسسات/  اجلمعيات  قدرات  وتطوير  بتدريب  املعنيني  مجيع  منها  يستفيد  لكي  احلقيبة  ُصممت  وقد 

األهلية  سواء من اجلهات أو األفراد لتحقيق اهلدف املشرتك وهو تطوير وتنمية منظمات اجملتمع املدني 

البناء والتنمية، حيث أن قطاع املنظمات غري احلكومية قد  الشريك األساس جلهود احلكومة يف عملية 

أصبح اليوم عالمة بارزة من عالمات نهوض ورقي اجملتمع اليمين.

يف اخلتام وبكل مفردات التقدير وأمسى معاني االمتنان نتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد 

وإخراج هذه احلقيبة متمنني للجميع دوام التوفيق والرقي والسداد.

                                                                                          الصندوق اإلجتماعي للتنمية
وحدة التدريب و الدعم المؤسسي
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نبذة عن الحقيبة التدريبية

 تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات األهلية"

مــدخــــل : 
إن  بن���اء ق���درات اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية هي عب���ارة عن عمليات متكاملة تس���تهدف متكني 
العامل���ني واملتطوعني فيه���ا من أداء مس���ئولياتهم وفقًا ملتطلبات ال���دور املناط باجلمعية/ املؤسس���ة والذي 
يتوقع���ه اجملتمع منها كش���ريك يف التنمية للقط���اع احلكومي والقطاع اخل���اص، ولتحقيق ذلك ال بد من  
توفري التدريب املناس���ب للجمعيات واملؤسس���ات األهلية  وفق منهجية مدروس���ة مبنية على أس���اس تطوير 
قدراته���ا احلالية بش���كل تدرجيي وحتس���ني نقاط الضع���ف لديها، ولذلك أع���دت وحدة التدري���ب والدعم 
املؤسس���ي يف الصن���دوق االجتماع���ي للتنمية حقيبة تدريبي���ة متكاملة لبناء قدرات اجلمعيات واملؤسس���ات 

األهلية يف اليمن وفق مستوياتها املختلفة .

وتهدف الحقيبة إلى :

- رفع مستوى أداء اجلمعيات/ املؤسسات األهلية ونقلها تدرجييًا إىل مستوى أداء أفضل مبا يسهم 
يف متكينها من أداء دورها يف املساهمه يف التنمية.

ولتحقيق ذلك اهلدف فإن احلقيبة تتضمن أدلة تدريبية يف اجملاالت التالية:

التنموي يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. العمل  1. أساسيات 
2. أساسيات اإلدارة يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.

املالية يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. 3. احملاسبة واإلدارة 
املشروعات يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. إدارة   .4

التمويل للجمعيات واملؤسسات األهلية. 5. تدبري 
التخطيط االسرتاتيجي يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية.  .6

التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية. املناصرة وكسب   .7

و مجي���ع األدلة  مت إعدادها لغ���ري املختصني يف اجملاالت املوضحة أعاله، وإمنا ُأعدت للممارس���ني 
والعاملني يف إدارة اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية،  بغض النظر عن ختصصاتهم ومؤهالتهم،  حيث روعي 
يف إعدادها تزويدهم  باخلطوات العملية الس���هلة لتطبيق حمتويات األدلة وفق أس���س س���ليمة ومبسطة ، 

لذلك مت إعداد كل دليل من ثالثة أجزاء كما يلي: 
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1. اجلزء األول:  اخللفية النظرية للمادة واليت حتتوي على التعاريف واملفاهيم واخلطوات ...إخل .

2. اجلزء الثاني: دليل املتدرب والذي يعترب أداة  التفاعل يف التدريب بني املتدرب واملدرب ويعمل 
على حتقيق الفائدة العملية للتدريب أثناء وبعد التدريب ويشمل على األنشطة وملخص عام 

لكل موضوع من مواضيع املادة. 

3. اجلزء الثالث: دليل املدرب ويشمل على توجيهات عامة للمدرب متكنه من تدريب اجلمعيات 
وفق أسس تشاركية وعملية أكثر.

وتعتمد احلقيبة على أساس تقسيم  اجلمعيات /املؤسسات األهلية إىل مستويات خمتلفة. ولذلك 
فقد مت التصنيف، "باالس���تفادة من خربات اختصاصيني، مستويات أداء اجلمعيات يف اليمن إىل 4 مستويات 
م���ن األداء تتدرج من املس���توى األول الذي حيتاج بش���كل ع���ام إىل بناء قدراته يف عدة جم���االت وصواًل  إىل 
املس���توى الرابع وهو املس���توى املأمول التوصل إليه، وعليه لن يتم البدء يف التدريب على حمتويات احلقيبة 
إال بعد حتديد مس���توى أداء  اجلمعية/ املؤسس���ة األهلية  وذلك باستخدام دليل معد خصيصًا هلذا الغرض 

وهو " حتديد القدرات املؤسسية للجمعيات/ املؤسسات األهلية”(. 

مراحل إعداد الحقيبة التدريبية كاملة : 

المرحلة األولى: االعداد وتم فيها :
• حتدي���د االحتياج���ات التدريبي���ة لعدد من اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية وف���ق منهجية حمددة 

تضمنه���ا دليل  "تقييم مس���توى القدارات املؤسس���ية للجمعيات واملؤسس���ات األهلي���ة" واليت مت من 
خالهل���ا التوص���ل إىل االحتياج���ات التدريبي���ة لعدد م���ن اجلمعي���ات يف أكثر م���ن حمافظة واليت 
ترك���زت يف  عدد م���ن املواضيع التدريبية يف جم���االت اإلدارة – واملالية- وإدارة املش���اريع- وتدبري 

التمويل –...إخل.

• دراس���ة وحتلي���ل نتائ���ج التدري���ب اليت تلقاها عدد م���ن اجلمعيات من قبل العدي���د من املنظمات 
وم���ن ضمنها الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل تنفي���ذ عدد من الزيارات إىل تلك اجلمعيات 

ومقابالت مع احلاصلني على التدريب وحتليل أثر التدريب على أداء تلك اجلمعيات واملؤسسات.

• دراس���ة وحتلي���ل العدي���د من مناه���ج التدريب اليت تقدمه���ا أغلب املنظمات الداعم���ة للجمعيات 
واملؤسسات األهلية يف اليمن ومقابلة عدد من املسؤولني عن التدريب يف تلك املنظمات.

• دراس���ة أدل���ة تدريبي���ة لعدد م���ن املنظمات خارج اليم���ن عربية وأجنبية وحتلي���ل املواضيع اليت 
تقدمها وربطها بسياق اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن.
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: التوصل إىل  •  وبناًء على ذلك مت 

التدريبية. الرئيسية والفرعية حملتويات احلقيبة  o حتديد للمواضيع 

آلية تدريب عملية تضمن اخلروج مبخرجات فعلية من واقع اجلمعيات  o تضمني احلقيبة 
واملؤسسات األهلية ميكنها االستمرار يف تأدية أعمال اجلمعيات عن طريقها.

األهلية"  واملؤسسات  للجمعيات  املؤسسية  القدرات  مستوى  "حتديد  منهجية  اعتماد   o
من  أدائها  مستوى  نقل  ليتم   " أهلية  مؤسسة  مجعية/  ألي  تدريب  أي  يف  للبدء  كأساس 
وفق  أداء اجلمعية  مستوى  يف  اإلجيابي  التغري  واعتماد  أفضل  أداء  ملستوى  احلالي  املستوى 

املنهجية املذكورة  كأساس للتقييم واملتابعة .

ومت االنتهاء من إعداد املسودة األوىل للحقيبة واليت مشلت السبعة اجملاالت الرئيسية  واملذكورة سابقًا 
وتشمل العديد من املواضيع الفرعية وقد امتدت فرتة اإلعداد هلذه املرحلة حوالي سنة ونصف .

المرحلة الثانية: تطوير الحقيبة التدريبية وتم فيها:

تشكيل فريق من املدربني املؤهلني يف اجملاالت السابقة إضافة إىل كونهم مؤسسني وأعضاء يف مجعيات 
ومؤسسات ناجحة وقد أجنز الفريق املهام التالية: 

-  وضع خطة عمل لتطوير احلقيبة التدريبية.

-  حتديد معايري يتم على أساسها مراجعة وتطوير احلقيبة التدريبية.

-  مراجعة جزئية ملواد األدلة التدريبية احملددة ضمن احلقيبة وفق تلك املعايري ومن ثم توزيع 
وقوة  املرتاكمة  وخرباته  واهتمامه  ختصصه  حبسب  كل  الفريق،  أعضاء  على  املواد  تلك 
مجعيته/ مؤسسته يف اجملال ليتم مراجعتها واقرتاح التعديالت اليت يراها مناسبة، ومن ثم 
مناقشه التعديالت من قبل الفريق، وبعد اعتمادها تسلم املادة  ملدرب آخر ملراجعتها مراجعة 

نهائية فنية ولغوية، مبا يضمن ترابط املادة مع املواد األخرى للحقيبة.

- مت تطبيق األدلة التدريبية على مجعيات من مستويات خمتلفة وفق معايري حمددة مسبقًا 
وتضمني الدروس املستفادة من التطبيق يف األدلة.

المرحلة الثالثة: التطبيق العام:
من  املستفادة  الدروس  يف  األدلة  وتضمني  التدريبية  األدلة  مواضيع  على  مدربني  تدريب    -

التطبيق.

لتدريب  اجلهات  من  وعدد  االجتماعي  الصندوق  فروع  قبل  من  للتطبيق  األدلة  إتاحة   -
اجلمعيات وتضمني األدلة الدروس املستفادة من التطبيق. 
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المرحلة الرابعة: الطباعة النهائية وتم فيها:
-  مراجعة نهائية للحقيبة التدريبية بشكل متكامل من قبل الفريق كاماًل.

-  طباعتها وإخراجها بالشكل النهائي )كإصدار أول(. 

لمن هذه الحقيبة:

هذه احلقيبة اليت تش���مل س���بعة جماالت رئيسية موجهة للعاملني واملمارسني يف جمال إدارة اجلمعيات 
واملؤسس���ات األهلي���ة يف اليمن أيًا كان���ت ختصصاتهم ومس���تواهم العلمي، لذلك فق���د مت  وضع الدليل 

ليتناسب مع مجيع الفئات.

وهي من أجلك:

•  إذا كنت مهتمًا بالعمل االجتماعي وخدمة جمتمعك.
•  إذا كنت تطمح لتطوير  قدراتك.

•  إذا كنت مبادراً وإجيابيًا.
•  إذا كنت من غري املختصني يف هذا اجملال و تسعى الكتساب أفكار عملية جتعل مجعيتك/ 

مؤسستك األهلية أفضل.
الكفاية. الوقت واملال والكفاءة والقيادة ليست متوفرة مبا فيه  •  إذا كنت تشعر أن 

•  إذا كنت تريد أن تكتس���ب مهارات وخطوات عملية لتطوير أداء اجلمعية/ املؤسس���ة األهلية 
اليت تنتمي إليها.

و ليست من أجلك:

. •  إذا كنت تعمل يف قطاع اجلمعيات لالستفادة الشخصية 
العمل اجلماعي واملؤسسي. •  إذا كنت تعمل بشكل فردي وختشى 

•  إذا كنت ال تؤمن بتمكني املستفيدين من مجعيتك /مؤسستك من االعتماد على أنفسهم.
التغيري والتطوير. •  إذا كنت منطيًا وختشى 
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مقدمة عن دليل
أساسيات العمل التنموي

للجمعيات والمؤسسات األهلية في اليمن
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مدخل:
تتوج����ه أغلب اجلمعيات واملؤسس����ات األهلية يف اليمن حنو العمل اخل����ريي، وبالرغم من أهمية هذا 
الدور يف مس����اعدة احملتاجني وتعزيز التكافل االجتماعي إال  أن هذا املفهوم حباجة إىل إعادة توجيه ليش����مل 
مفهوم متكني الفقراء من االعتماد على أنفسهم مبا يسهم يف استدامة املنفعة حيث أن الوضع التنموي لليمن 
يوضح احلاجة إىل توجه اجلمعيات واملؤسس����ات األهلية حنو العمل اخلريي التنموي الذي يس����هم يف حتسني 
الوضع يف اليمن، فإذا كان س����بب ضعف التوجه التنموي لدى اجلمعيات واملؤسس����ات األهلية هو عدم وعي أو 
معرف����ة، أو حت����ى ضعف قدراتها يف هذا اجمل����ال  فهذا الدليل يوضح الوضع التنموي يف اليمن، ودور ش����ركاء 
التنمية يف حتسني الوضع ويبني بشكل خاص الدور املفرتض للجمعيات واملؤسسات األهلية أن تؤديه إضافة 

لبعض املفاهيم التنموية اليت تساعد اجلمعيات - املؤسسات لإلسهام باجيابية يف العمل التنموي. 

أهداف الدليل
يه���دف هذا الدليل إىل تعزيز قدرات ومعارف العاملني يف اجلمعيات واملؤسس���ات 

األهلية ومتكنهم من اإلسهام الفعال يف العملية التنموية من خالل:
o  تزوي���د العامل���ني باملعارف واملهارات والس���لوكيات ال���يت متكنهم من تطبيق 
املب���ادئ التنموية يف اجلمعيات واملؤسس���ات بش���كل صحي���ح وتهيئهم للتطبيق 

العملي واكتساب اخلربة العملية أثناء العمل وفق أسس سليمة.
التنموية. o  تعريف اجلمعيات/املؤسسات األهلية باملفاهيم والقضايا 

اليمن. الراهن يف  التنموي  o  تعريف اجلمعيات/املؤسسات األهلية بالوضع 
o متك���ني اجلمعية/املؤسس���ة األهلية من معرفة ماهيته���ا ومعرفة حجم الدور 

الذي تقدمه مقارنة بالدور املفرتض أن تؤديه للنهوض بالعملية التنموية.
o تعريف اجلمعيات واملؤسسات األهلية بأسس ومبادئ التنمية اليت متكنها 

من املساهمة يف العملية التنموية بإجيابية.
املؤسسات األهلية. التنموي يف عمل اجلمعيات/  التوجه  الوصول لقناعة بأهمية   o

مكونات الدليل: 
1- اخللفية النظرية هلذا الدليل وتشمل مايلي: 

o مفاهيم عامة للتنمية  
التنموية. العملية  التنمية( وأدوارهم يف  التنموية )شركاء  املعنيون بالعملية   o

التنموي. العمل  o أسس 
أو بند. o ملخص لكل نهاية مرحلة 

o أمثلة توضيحية.
2- دليل األنشطة للمتدرب ويشمل )23( نشاطًا عمليًا. 

3- دليل املدرب ويشمل األنشطة السابقة + تعليمات للمدرب

باجلمعيات  يقصد 
األهلية  واملؤسسات 
"اجل�������م�������ع�������ي�������ات 
األهلية  واملؤسسات 
ال��ي��م��ن��ي��ة  امل��ن��ش��أة 
وفق قانون 2001م" 
م���ص���ط���ل���ح  وأي 
مل��ن��ظ��م��ات اجمل��ت��م��ع 
املنظمات  أو  امل��دن��ي 
غ������ري احل���ك���وم���ي���ة 
ف����إمن����ا ٌي�����ش�����ار ب��ه 
اجل���م���ع���ي���ات  إىل 
األهلية.  واملؤسسات 
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شكل رقم )1( يوضح مكونات الدليل.

استخدام الدليل: 

يتم استخدام الدليل حبسب األجزاء املكونة له كما يلي:

التنموي للجمعيات واملؤسسات األهلية وحيتوى  العمل  النظرية ألساسيات  o دليل اخللفية 
وفق  األنشطة  ألداء  التدريب  أثناء  ويستخدم  التنموي  بالعمل  اخلاصة  املعلومات  على 
املعلومات املوجودة فيه، إضافة إىل أنه ميكن االطالع عليه واالستفادة من معلوماته بدون 

حضور دورة تدريبية. 
o دليل املتدرب وحيتوى على األنشطة اليت تساعد يف التطبيق العملي للمعلومات املوجودةيف 
اخللفية النظرية ويس���تخدم من قبل املتدرب لكتابة األنش���طة اليت تت���م أثناء التدريب مبا 
فيها اخلطوات العملية اليت س���تتخذها اجلمعية/املؤسس���ة يف نفس اجملال ، وبالتالي لن يتم 

االستفادة منه إال حبضور دورة تدريبية.
o دلي���ل املدرب وهو خمصص الس���تخدامات املدرب فقط ألنه يش���تمل على توجيهات عامة 
للم���درب لضمان كفاءة تطبيق األنش���طة واحلصول على املخرج���ات املتوقعة من التدريب 

كما يشمل حلواًل لألنشطة الرئيسية.

وقفة 

وأسسھامفھوممعرفة التنمیة
ومعوقاتھا

تمكنأ التنموي للعمل سس
اإل من بإیجابیةالجمعیة سھام

التنمویة العملیة في

بالتنمیة شركاء(المعنیون
ودورھم) التنمیة ومساھماتھم

في التنموي العمل أساسیات
األھلیة والمؤسسات الجمعیات

قبل أن تبدأ يف قراءة الدليل، هل أنت مستعد لالستفادة منه؟

هل تشعر أن هذا الدليل من أجلك ومن أجل مجعيتك؟
إذا كان كذلك، فإنك ستستفيد منه استفادة كاملة وستضيف عليه من 

خرباتك. 
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الوحدة األولى 
 مفهوم التنمية 

أسسها ومعوقاتها في اليمن

تذكر أن ..
تعريف الشيئ جزء من تصوره
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مدخل: 
كل فرد/ منظمة يف أي جمتمع يؤثر يف العملية التنموية داخل الدولة، س���واًء كان ذلك بش���كل 
س���ليب أو إجيابي، بصورة مباشرة أو غري مباش���رة، كما أنه يتأثر بالوضع التنموي احمللي واخلارجي سلبًا 
أو إجيابًا أيضًا. لذلك من الضروري لنا كأفراد أو منظمات معرفة مفاهيم وقضايا التنمية بشكل عام مبا 
ميكننا من معرفة دورنا وجدوى ما نس���هم به، وخاصة ش���ركاء التنمية الثالثة القطاع احلكومي والقطاع 

اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ، وهو ما سيتم توضيحه يف هذه الوحدة.

 تعريف التنمية: 
تع���رف التنمي���ة بأنها عملية مس���تمرة ومقص���ودة تهدف إىل حتس���ني نوعية 
احلياة لكل البش���ر وإحداث تغيري إجيابي يف البن���ى االجتماعية واالقتصادية للمجتمع 
ومبش���اركة فعالة من قب���ل اجملتمعات احمللي���ة واجلهات احلكومية وغ���ري احلكومية. 
و بالطب���ع فهذا التغيري م���ن املمكن أن يكون ماديًا يس���عى إىل رفع املس���توى االقتصادي 

والتكنولوج���ي للمجتمع، وقد يكون معنويًا يس���تهدف تغيري اجتاهات الن���اس وتقاليدهم وميوهلم، فاألمر 
يتعلق بعمليات هادفة وحمددة يف الزمان واملكان تراهن على التغيري اإلجيابي، كما أن التنمية يف خمتلف 
أش���كاهلا وتصوراتها تس���تهدف أبعاداً مفتوحة على ما هو لوجيس���يت أو ما هو معنوي تقود ختامًا حنو تغيري  

السياسات واملمارسات واملواقف. 

ويعرف برنامج صندوق األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( التنمية في تقريره لعام 1992م بأنها:

والتجارية  واملالية  االقتصادية  السياسات  إطارها  يف  توضع  "عملية 
االقتصادية  النواحي  من  باق  أثر  هلا  تنمية  إىل  لتفضي  والصناعية  والزراعية 
جلميع  اإلجيابية  املشاركة  تتطلب  فالتنمية  ذلك  ومع  والبيئية.  والسياسية 
أعضاء اجملتمع كما أنها تشمل عناصر اإلنتاجية واإلنصاف والعدالة االجتماعية، 

واالستدامة، والتمكني حيث ان :

1. عنص���ر اإلنتاجي���ة يعين توفري الظروف لإلنس���ان ليتمكن من رفع 
إنتاجيته وإشراكه مشاركة فاعلة يف توليد الدخل ويف العمالة بأجر.

الفرص. الناس يف احلصول على نفس  2. عنصر اإلنصاف والعدالة يعين تساوي 

الش���امل من خالل تعزيز دور املؤسس���ات  3. االس���تدامة  وهي مأسس���ة التنمية يف مفهومها 
احلكومية وغري احلكومية مما جيعلها تساهم يف دميومة التنمية.

4. ويقصد بالتمكني تعزيز قدرات األفراد يف خمتلف اجملاالت واملس���تويات حتى يس���تطيعون 
املشاركة الفاعلة يف التنمية. 

التغيري هي عملية 
مقصودة للتحسني 

أما التغري فهو 
عملية تلقائية 
حتدث مبرور 
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لكن تعريفات التنمية تتعدد الرتباطها دومًا باخللفية العلمية واالسرتاتيجيات النظرية، فعلماء 
االقتصاد مثاًل يعرفونها بأنها الزيادة السريعة يف مستوى اإلنتاج االقتصادي عرب الرفع من مؤشرات الناتج 
الداخلي اخلام ومعادلة التنمية بالنمو االقتصادي، يف حني يعرفها علماء االجتماع على أنها تغيري اجتماعي 
يستهدف املمارسات واملواقف بشكل أساسي، وهو ما يتفق عليه املتخصصون يف الرتبية السكانية ، وكما أن 
بعض السياسيني مييلون إىل وصفها بأنها عملية متدن تتضمن إقامة املؤسسات االجتماعية والسياسية، 
وهذا االختالف الذي يغلب على مفهوم التنمية يبني أهميه إدماج املفاهيم ليعرف التنمية على أنها ُكلُّ 
متداخل ومنسجم ومرتابط، وأنها تكون ناجعة وفعالة عندما تتوجه يف تعاطيها مع كل الفعاليات املعربة 
والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  النواحي  خمتلف  عرب  واجملتمع   اإلنسان  عن 
لذلك فإن االقتصار على البعد االقتصادي يف تعريف التنمية فقط أو البعد االجتماعي يظل قاصراً عن 
تقديم املعنى احملتمل للتنمية، وبالتالي  فالتنمية لن تتم بغري التحسني لشروط احلياة وتغيريها يف اجتاه 
جوهرها  يف  والتنمية  الفقر.  حدة  وختفيف  الدخول  يف  التساوي  عدم  وتقليل  االقتصادي  النمو  تعجيل 
األفراد  ورغبات  األساسية  احلاجات  بني  التوفيق  جبانب  للتغيري،  املتكاملة  السلسلة  كل  متثل  أن  جيب 
ماديًّا  للحياة  أفضل  وضع  حنو  والتقدم  متكامل،  اجتماعي  نظام  خالل  من  االجتماعية  واجملموعات 

ومعنويًّا.

القيم المحددة التجاه التنمية 
يرتكز االجتاه اجلديد يف تعريف عملية التنمية على ثالث قيم أساسية ميكن حتديدها فيما يلي: 

1. توفري االحتياجات األساسية:  وتعين القدرة على تلبية احلاجات الضرورية مبا يشمل الطعام 
وامل���أوى والصح���ة واألم���ن، وهي يف جممله���ا االحتياجات األساس���ية الس���تمرارية احلياة جلميع 
البش���ر وذلك عرب حتسني املستوى املعيش���ي للناس ،وبذلك تعترب سياس���ات ختفيف الفقر وإتاحة 
فرص العمل وزيادة الدخول ش���روطًا ضرورية، ولكنها ليست كافية إلحداث التنمية ما مل تتجه 

عملية التنمية يف أساسها لتوفري احلاجات الضرورية. 

2. ت�ق�دي�����ر ال���ذات:  وتعين خلق الظروف املس���اعدة على منو اح���رتام الذات عند الناس وأن يكون الش���خص 
إنساًنا مكرمًا، فواحدة من مقومات احلياة الكرمية الشعور بالقيمة وتقدير النفس اإلنسانية، ومجيع األفراد 
واجملتمعات حتاول أن يكون هلا شكاًل أساسيًّا يف تقدير الذات يطلق عليه أحيانًا اهلوية، أو األصالة أو السيادة، 

وطبيعة هذا التقدير ختتلف من جمتمع آلخر ومن أمة ألخرى، ولكنها يف العموم قيمة ال بد منها. 

3. احلرية : ويقصد بذلك حرية الناس عرب توسيع جمال خياراتهم وأن يكون الشخص قادراً على االختيار 
حبري���ة تامة، مما يعين التحرر من رق اجلهل والفقر والع���ادات واملعتقدات اخلرافية، واحلرية متضمنة 
أيضًا هلدف توس���يع مدى االختيارات االقتصادية، بالنسبة لألفراد واجملتمعات وتقليل املعوقات اخلارجية 
ملواصل���ة حتقي���ق األه���داف االجتماعية من خ���الل التنمي���ة.  واحلرية تش���مل أيًضا احلريات األساس���ية 

"السياسية واالقتصادية" وسيادة حكم القانون والفرص املتساوية واملشاركة يف بناء اجملتمع.
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التنمية االقتصادية واالجتماعية 
تعت���رب التنمية االقتصادية مكملة للتنمية االجتماعية ولكن مبنظور خمتلف ضمن إطار مفهوم 
التنمي���ة الش���املة، ولكل منهم���ا أهدافه وأس���لوبه ومبادئه اخلاصة ب���ه، اجلدول اآلتي يلخ���ص بعض أهم 

االختالفات اليت جيب أخذها بعني االعتبار من قبل اهليئات التنموية عند تصميمها لرباجمها:

www.ngoce.org 2005. قدرات  الدليل التلخيصي للتنمية ومكافحة الفقر– ائتالف مؤسسة الشرق – األردن-  

أسس التنمية الفعالة:
1.  أن يك���ون اإلنس���ان ه���و حمور وهدف التنمية وبالتالي فالتنمي���ة الفعالة تركز على تفعيل 
الق���درات واإلمكانات احمللية وتطويرها عن طريق إع���ادة تنظيم اجملتمع يف جلان ومنظمات 
حملي���ة غ���ري رمسية ومن ث���م دعمها مؤسس���يًا وبن���اء قدراتها لتس���تمر يف حتمل مس���ئولية 

االستمرار يف تشغيل الربامج التنموية بعد مرحلة توقف التمويل اخلارجي.
القاعدي(. )النموذج  القاعدة  التنمية عملية تغيري خمططة وهادفة تنطلق من  2.  أن تكون 

التنموية. العملية  3.  أن يكون هناك مشاركة من املستهدفني يف خمتلف مراحل 
4.  أن ال تؤدي إىل تدهور بيئي، وأن تكون ذات جدوى اقتصادية.

السمات العامة للتنمية:
1.  التنمية عملية داخلية ذاتية ال بد أن تنبع من داخل الكيان نفسه سواًء كان فرداً أو مجاعة 

أو مؤسسة.

أو نهائية. املتفاعلة وليست ثابتة  التنمية تعين احلركة املستمرة    .2

الذاتية والتغيري االجتماعي لألفراد. املوارد  التنمية ترتكز على زيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا واستغالل    .3
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الوضع التنموي في اليمن 

يبلغ عدد سكان اليمن 23.6 مليون نسمة )2010( ومبعدل منو سنوي يزيد على 3 % ، ومن املتوقع 
38 مليون نسمة(. هذا الواقع الدميغرايف هو نتيجة لالرتفاع العالي ملعدالت  2025 )إىل  أن يرتفع حبلول عام 
اخلصوبة ، ويعد من أعلى املعدالت يف العامل. ومن جانب آخر فإن نسبة 50% من السكان يف اليمن هم حتت سن 
15 سنة، و75% هم حتت سن 25 سنة، ويعيش 47.6% من السكان على دخل أقل من 2 دوالر يف اليوم.. وتبلغ 

نسبة السكان يف املناطق الريفية حواىل 73% يعيشون غالبًا يف مناطق ذات 
تضاريس جبلية وعرة أو يف مناطق سهلية وصحراوية متباعدة مما جيعل 

توفري البنية التحتية واخلدمات أمر كبري الكلفة ويف غاية الصعوبة. 

ويعتمد اقتصاد اليمن بشكل رئيسي على موارد النفط اليت تعاني 
الناتج احمللي اإلمجالي،  % من   35-30 النفط  من االخنفاض حيث ميثل 
التصدير. ومن  عائدات  % من  العائدات احلكومية و90  % من   75 ويوفر 
حاد  بشكل  والغاز  النفط  مبيعات  من  الدولة  عائدات  تنخفض  أن  املتوقع 

خالل 2009-2010، وقد تصل إىل الصفر حبلول عام 2017. 

وعلى الرغم من أن اليمن شهدت اخنفاضًا يف معدالت الفقر بني السكان من 40 % يف عام 1998 إىل 
34.8 % يف 2005-06، فإن اإلحصاءات تشري إىل أن معدالت الفقر يف املناطق الريفية قد اخنفضت بشكل بطيء 
يف  )مبا  للبطالة  اإلمجالية  النسبة  بلغت  حيث   .1998 عام  يف   % وحمدود إىل 40.9% فقط مقارنة ب�42.5 

ذلك البطالة املقنعة( %35.1

يأتي هذا يف ظل الضعف الكبري الذي تعانيه تنمية املوارد البشرية حيث تبلغ نسبة األمية 45%. كما 
باملعدل  مقارنة  مكعب  مرت   150-120 الفرد  حصة  تبلغ  حيث  املائية  املوارد  يف  كبرية  شحة  من  البالد  تعاني 
اإلقليمي البالغ 1250 مرت مكعب . وعلى الصعيد االقتصادي يعيش قرابة نصف السكان على أقل من دوالرين 
يف اليوم. وتبلغ نسبة البطالة بني الشباب حواىل 53%، كما يعتمُد االقتصاد اليمين كثرياً على عائدات النفط 
املقدمة  العامة. وإضافة إىل هذا تعاني األجهزة  العائدات  75% من إمجالي  اآلخذة يف االخنفاض واليت متثل 

للخدمات من ضعف شديد يف ختطيط وإدارة وتنفيذ األنشطة التنموية.

وقد أشار أحدث تقييم للفقر يف اليمن )2007( إىل أن "صياغة اسرتاتيجية النمو اليت متكن املناطق 
الريفية يف اليمن من املشاركة يف االزدهار هو أمر حيوي لنجاح احلد من الفقر...وأن هذه االسرتاتيجية جيب أن 
تكون مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات األوضاع االجتماعية واالقتصادية اخلاصة يف اليمن وتوجيه التنمية 

حنو املناطق الريفية مما جيعل متكني الفقراء يف املناطق الريفية من املشاركة أمراً حتميًا".

)املصدر: منقول عن اخلطة العامة للمرحلة الرابعة للصندوق االجتماعي للتنمية 2011-2025م من املصادر التالية(
1-  املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يناير 2010.

2-  تقرير الفقر يف اليمن )احلكومة اليمنية، األمم املتحدة، والبنك الدولي(، نوفمرب 2007.
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تحديات التنمية في اليمن :

تواجه جهود التنمية يف اجلمهورية اليمنية حتديات كبرية على خمتلف األصعدة ومن أهم هذه 
أمام عجلة التنمية يف  التحديات الفقر حيث ال يزال احلد من الفقر يف اليمن يشكل حتديًا كبرياً 

اليمن وفيما يلي سنوضح بشكل خمتصر الفقر وحتدياته.

الفقــــر: 
الفقر 1. تعريف 

يع���رف الفقر املطلق )األعل���ى( بقصور الدخل عن تلبي���ة احلاجات الغذائية 
وغري الغذائية من ملبس ومسكن وخدمات تعليمية وصحية ونقل.

أما فقر الغذاء فيعرف بقصور الدخل عن تلبية احلاجات الغذائية األساسية، وعادة ما تتحدد هذه 
احلاجة على أساس تكلفة احلصول على السعرات احلرارية الالزمة للفرد يف اليوم الواحد.

ويقع خط فقر الغذاء وفق مسح ميزانية األسرة لعام )2005م( عند )3765 ريال( للفرد يف الشهر 
على املس���توى الوطين متثل قيمة احتياج الفرد ملا يعادل )2193 س���عراً حراريًا(، مقابل )5456 ريال( 

للفرد يف الشهر كخط أعلى للفقر. ويتباين خطا الفقر على مستوى احملافظات وبني الريف.

كيف يرى الفقراء تأثري الفقر عليهم
يعان���ي الفقراء من وطأة الفقر بأش���كال خمتلف���ة، إذ يتفاوت تأثريه باختالف ظروفهم املعيش���ية 
وطبيع���ة العوام���ل اليت حتيط به���م. وقد اختلفت رؤى جمموعات الفقراء حول أش���د آث���ار الفقر رغم 
إمجاعه���م رجااًل ونس���اًء على أن أه���م التأثريات ترتكز يف امل���رض وعدم القدرة عل���ى حتمل تكاليف 
العالج ونفقات التعليم والذي يؤدي إىل حرمان أطفاهلم من التعليم. كما يأتي اجلوع وسوء التغذية 
يف املرتب���ة الثانية باإلضافة إىل ضعف التكافل بني أفراد اجملتمع وتنامي مش���اكل التفكك األس���ري. 
ع���رب الفقراء بطرق خمتلفة عن تأثري الفقر عليهم، ويرى أغلب الرجال أن أبرزها وحبس���ب أهميتها 
يتمثل يف األمراض النفس���ية والذي يش���ري إىل ش���دة معاناتهم من عدم القدرة على توفري احتياجات 
األس���رة. كما أن من تلك اآلثار الوقوع يف املديونية نتيجة جلوئهم لالس���تدانة لس���د احتياجاتهم من 
الغ���ذاء والع���الج أو أية احتياجات أساس���ية أخ���رى، باإلضاف���ة إىل االجتاه حنو اجلرمي���ة واالحنراف 
كأحد أشد عواقب الفقر على اجملتمع. أما بالنسبة للنساء، فقد اختلفت تأثريات الفقر عليهن إىل حد 
كبري. وتركز النس���اء عل���ى عدم توفر النقود لديهن لتغطية احتياجاتهن، ومنها اس���تكمال املعامالت 
احلكومي���ة كاحلصول عل���ى الوظيفة وتغطية تكالي���ف املواصالت. ويرين أيض���ًا أن الفقر يؤدي إىل 
الزواج املبكر للفتيات رغبة يف تقليص حجم األس���رة واالس���تفادة من املهر، ويف الوقت نفسه يؤدي إىل 
تأخر س���ن الزواج لصعوبة توفري نفقات الزواج. كما أش���ارت النس���اء إىل أن الفقر يؤثر على األس���رة 

بشكل حاد، مما يضطرهن لبيع ممتلكاتهن أو رهنها ")مقتبس عن اصوات الفقراء الصادر عن وزارة التخطيط(.
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اليمن:  الفقر يف  2. خصائص 
اجملتمع  وأن  خاصة  ريفيًا،  طابعًا  عام  بشكل  اليمن  يف  الفقر  يأخذ 
اليمين ما زال ريفيًا إىل حد كبري، رغم النمو املستمر لظاهرة التحضر، 
وحيتضن الريف اليمين حوالي )84%( من الفقراء ، حيث يقطن فيه ما 
يقارب ثالثة أرباع السكان يف عام 2005م، وترتفع نسبة الفقر إىل %40 
بني سكان الريف مقابل )20,7%( من السكان يف احلضر، باإلضافة إىل 

توسع فجوة الفقر واشتداد حدته يف الريف مقارنة باحلضر.

- الوضع احلالي للفقر :
بينت نتائج مسح ميزانية األسرة 2006/2005م تناقص الفقر )حبسب عدد الفقر( مبعدل سنوي 
يساوي )2%( تقريبًا عما كان عليه يف عام 1998م، حيث تناقصت نسبة الفقراء من )40.1%( يف عام 
1998 إىل )34,8%( يف الفرتة 2006/2005 واشتمل النقص يف كل من املناطق الريفية واحلضرية 
ومع ذلك وبسبب استمرار معدل النمو السكاني املرتفع بقي عدد الفقراء ثابتًا عند ما يقارب السبعة 
ماليني نسمة منذ نتائج مسح ميزانية األسرة عام 1998م كما بقي مستوى تناقص الفقر متواضعًا 
إذا ما قورن بأهداف التنمية األلفية واليت تبنتها احلكومة اليمنية حيث يتطلب حتقيق اهلدف األول 
واملتمثل يف ختفيض عدد الفقراء إىل النصف، رفع معدل النمو السنوي الستهالك الفرد )واملقدرب� 

1% خالل السنوات السبع املاضية( إىل أربعة أضعاف هذا الرقم.

وتناقصت نسبة الفقر بشكل كبري يف املناطق احلضرية خالل تلك الفرتة حيث اخنفضت نسبة 
الفقر من )32,2%( يف عام 1998م إىل )20,7%( يف الفرتة 2006/2005 ويرجع ذلك إىل استفادة 

املناطق احلضرية من النمو االقتصادي املبين بشكل أساسي على ارتفاع العوائد النفطية.

مؤشرات الفقر خالل الفرتة 1998-2006م.

املصدر: مسح ميزانية األسرة 2006/2005 ، اجلهاز املركزي لإلحصاء- وحدة مراقبة الفقر، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 1998 20052006 
1998
2005/2006 


٪ 

 42,440,12,3

 32,220,711,5

 41,834,77,1

 

 14,710,64,1

 8,24,53,7

 13,28,94,3

 

 6,24,022,18

 3,21,471,73

 5,23,321,88
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- أسباب وقوع الفقر يف اليمن:
- كرب حجم األسرة يؤدي إىل زيادة احتمال الوقوع يف الفقر.

- يعد املوقع اجلغرايف عاماًل مؤثراً يف احتمال وقوع الفقر بسبب 
التشتت السكاني . 

- ضعف تأهيل وتعليم أرباب األسر.
- التوزيع غري العادل للمشاريع.

- ضعف أداء الدولة االقتصادي واإلداري. 

باإلضافة إىل :
زيادة االختالل يف اجلوانب االقتصادية واملالية وتفاقمها خالل النصف األول من تسعينيات القرن 
املاض���ي نتيجة تكاليف بناء دول���ة الوحدة من ناحية واألعباء والنتائج ال���يت ترتبت على حرب اخلليج 
الثاني���ة ج���راء ع���ودة 800,000 مغرتب ميين م���ن دول اخلليج وجتمي���د العون اخلارج���ي من ناحية 
أخ���رى وقد ترتب على ذلك اخنفاض التحويالت وارتفاع عجز ميزان املدفوعات وعجز املوازنة العامة 
للدولة ومن ثم اخنفاض شديد يف سعر العملة الوطنية وارتفاع التضخم إىل مستويات غري مسبوقة 
وكحصيلة جململ تلك التطورات تدهورت معيش���ة السكان ومستوى اخلدمات االجتماعية األساسية 
وتهالكت البنية التحتية واملرافق العامة وأخرياً مت اس���تنزاف موارد البالد االقتصادية واملالية يف أزمة 

سياسية انتهت مبعركة عسكرية يف صيف 1994م. 

- عوائق التخفيف من الفقر يف اليمن: 
- نسبة النمو السكاني العالية البالغة 3% سنويًا واليت تعترب من 

أعلى النسب يف العامل.

- التشتت السكاني: حيث يعاني اليمن من َتَشتُّت السكان يف أكثر 
ع ريفي و3,642 منطقة حضرية، يعيش  من 130,000 جتمُّ
23.6 مليون نسمة على  املقدر عددهم حوالي    ، اليمن  سكان 
 45 ب�  املقدرة  الكلية  املساحة  2% من إمجالي  قدرها  مساحة 
مليون هكتار ، حيث يتوزع السكان على ما يقرب من 41,800 
قرية وجتمع سكاني حيث يعيش حوالي 74% من السكان يف 

5000 نسمة. تنقسم الرتكيبة اجلغرافية لليمن إىل أربع  جتمعات سكانية تقل يف عددها عن 
مناطق رئيسية هي: املناطق الساحلية، املرتفعات، سهل تهامة، واهلضبة الشرقية كما يلي:
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-  حمدودي���ة الق���درة عل���ى االس���تمرار يف توفري البيئ���ة املواتية للنم���و االقتصادي )أكث���ر من %5( 
واالرتفاع بكفاءة استخدام املوارد املتاحة، وزيادة فرص العمل. 

-  تدني مس���توى تقديم اخلدمات العامة، خاصة التعليم والصحة العامة واليت يعترب توفرها بش���كل 
أوس���ع من العوامل املس���اعدة والدافعة لعملية النمو ومن ثم ختفي���ف الفقر حيث يوجد قصور يف 
توف���ري اخلدم���ات التعليمية ويتمثل ذل���ك يف التفاوت احلاد يف احلصول عل���ى اخلدمات التعليمية 
ب���ني الري���ف واحلضر وخاص���ة بني اإلناث. ويع���ود ذلك إىل التش���تت الس���كاني يف الريف واحلاجة 
لتش���غيل األطف���ال وعدم كفاية املدارس للبن���ات أو بعدها عن التجمعات الس���كانية وتدني الوعي 
حول تعليم البنات وافتقار اخلدمات األساس���ية كاملياه، والذي أثر بش���كل سليب على تعليم الفتاة، 
إضافة إىل تدني الكفاءة الداخلية يف التعليم واملعرب عنها بارتفاع نس���ب التس���رب والرسوب  وتدني 
نوعية املناهج وضعف القدرة املؤسس���ية لقطاع التعليم على مواجهة االختناقات القائمة واملتمثلة 
يف تزاي���د كثافة الفص���ل من الطالب وعدم جاهزي���ة املباني..إخل، أما فيم���ا يتعلق بالصحة ميكن 
أن نلم���س تدن���ي نوعية اخلدم���ات الصحية املقدم���ة للمواطن، فهناك مؤسس���ات صحية ال تعمل 
لع���دم توفر اإلمكانيات البش���رية وخصوصًا اإلن���اث والبعض اآلخر يفتق���ر إىل التجهيزات الطبية 
واخنف���اض اإلنف���اق العام عل���ى القطاع الصح���ي مما أدى إىل عج���ز النظام الصح���ي عن مواجهة 
احتياجات الس���كان وعدم قدرته على مواجهة متطلبات صحة األمومة والطفولة من حيث الكوادر 
التجهي���زات املباني- ضع���ف أنظمة الط���وارئ التوليدية، عدم توف���ر التجهيزات الطبي���ة، االفتقار 
للكوادر املؤهلة كمًا ونوعًا  ..إخل حيث تواجه النساء اليمنيات خطر الوفاة ألسباب متعلقة باحلمل 

والسلوك اإلجنابي غري السليم.

-  عج���ز الق���درات املتاحة يف احلد من التده���ور البيئي يف املناطق احلدية، حي���ث يقطن غالبية فقراء 
الري���ف، ويعتم���دون يف معيش���تهم على بيئ���ات منخفضة اإلنتاجي���ة واليت تؤثر س���لبًا على البيئة 

والتنوع البيولوجي.

-  ن���درة اإلمكاني���ات املتاحة لتزوي���د الفقراء واألكثر فقراً بأس���باب احلياة ورفع مس���تويات دخوهلم 
ومعيش���تهم من خالل تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الريفية وبرامج متويل املشروعات الصغرية 

للفقراء.

-  ضع���ف يف مس���توى قدرات احلكم احملل���ي واجملتمعات احمللية يف التخطيط والتنفيذ للمش���روعات 
التنموية والربامج اليت حتد من توسع دائرة الفقر.
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-  صعوبة االس���تمرار يف احلفاظ على معدل تضخم عند مس���توى متدن، حيافظ على القوة الشرائية 
لدخ���ول الفق���راء لتلبية احتياجاتهم األساس���ية ويوفر بيئ���ة مواتية لزيادة االس���تثمارات اخلاصة 

احمللية واألجنبية على حد سواء.

-  التفاوت بني اجلنسني والتباين بني خمتلف املناطق اليمنية.

وكما ورد يف تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 1991م: "إن التحدي أمام التنمية هو حتسني 
نوعي���ة احلياة، خاص���ة يف دول العامل الفقرية، إن أفضل نوعية للحياة ه���ي اليت تتطلب دخواًل عالية، 
ولكنه���ا يف نف���س الوقت تتضمن أكثر من ذل���ك، تتضمن تعليًما جيًدا ومس���تويات عالية من التغذية 
والصح���ة العامة وفقًرا أقل، وبيئة نظيف���ة، وعدالة يف الفرص، وحرية أكثر لألفراد وحياة "ثقافية 

غنية"

املصدر الرئيسي "ورقة العمل : ظاهر الفقر يف اليمن- املقدمة للحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه املختلفة بدول جملس التعاون" 

وتقارير وزارة التخطيط من موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي - اليمن.
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خالصة :

ختتلف تعاريف التنمية حبس���ب املنظور الذي يتم النظر إليها منه وحبس���ب 
ختص���ص من يقوم بالتعريف من اقتصادي أو اجتماعي ولكنها تعرف بش���كل 
ع���ام عملية هادفة لتحس���ني نوعية احلياة لكل البش���ر و التغيري حنو األفضل 
وللتنمية أس���س جيب أن تبنى عليها من أهمها حتس���ني نوعية احلياة بزيادة 
اإلمكانيات املتاحة لتزويد الفقراء واألكثر فقراً بأسباب احلياة ورفع مستويات 
دخوهلم ومعيشتهم من خالل تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الريفية وبرامج 

متويل املشروعات الصغرية للفقراء.

ولكن أكرب حتدي يواجه اليمن يف العملية التنموية هو الفقر وما يشمله من 
فق���ر الغذاء وفقر احلصول على اخلدم���ات التعليمية والصحية واملياه ومجيع 

املكونات اليت جيب أن حيصل عليها املواطن ليحيا حياة كرمية؟ "
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الوحدة الثانية
المعنيون بالعملية التنموية/شركاء التنمية

القطاع 
احلكومي 

القطاع 
اخلاص

قطاع منظمات 
اجملتمع املدني
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شركاء التنمية: 

مجاعات  وخرجت  الفرد  حياة   جوانب  معظم  ومشلت  احلديثة  الدولة  خدمات  توسعت  لقد 
خمتلفة تدعوا إىل تقليص دور الدولة وقصره على الوظائف األساسية اليت ال بد منها حلياة اجملتمع 

مما انبثق عنه مؤسسات جمتمعية وثقافية ومدنية وجتارية. 

و تعترب كل من الدولة، جبميع أجهزتها ممثلة باحلكومة والقطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع 
املدني هم املعنيون الرئيسيون يف العملية التنموية يف أي بلد. ولذلك فالقطاعات الثالثة شركاء يف 

قيادة العملية التنموية واملساهمة فيها.

على  ويؤثر  عام  بشكل  التنمية  وضع  على  نفسه  يعكس  قطاع  أي  فشل  أو  كفاءة  فإن  وبالطبع 
العملية  يف  ودورها  الثالثة  القطاعات  من  قطاع  كل  تناول  يلي  فيما  وسيتم  األخرى،  القطاعات 

التنموية يف اليمن.

القطاع 
احلكومي 

القطاع 
اخلاص

قطاع منظمات 
اجملتمع املدني
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الشريك  األول: القطاع الحكومي
الدولة  عبارة عن  نظام جيمع عدًدا من األجهزة والقطاعات واملؤسسات املختلفة لتنظيم حياة 
أفراد جمتمع ما ويفسر تطور نظام الدولة بعدة نظريات يسردها علماء االجتماع ويذهب أحدها إىل 
أن الدولة تنظيم قوي خيدم مصاحل الصفوة والنخبة ويرى آخر أن نشأة الدولة جاءت بفكرة )العقد 

االجتماعي(. وقسم البعض املهام األساسية للدولة  إىل أربع مهام وهي:

القيم واملعايري. 1. فرض 
املنازعات. 2. احلكم بني األفراد يف 

التخطيط والتوجيه. القيام بعمليات   .3
4. توفري احلماية للمواطنني.

من خالل سلطاتها الثالث )تشريعية - قضائية - تنفيذية( . 

1. دور الحكومة في التنمية: 

- تأمني االستقرار االقتصادي من خالل السياسات االقتصادية.
- تطوير آليات السوق وتنظيمها.

- استكمال وإقامة مشاريع البنية األساسية واملرافق العامة.
- وضع اإلطار املؤسسي والتشريعي املواتي للقطاع اخلاص واجملتمع املدني.

2. الجهود الحكومية لمواجهة أهم معوقات التنمية )ظاهرة الفقر(

بذل���ت احلكوم���ة اليمني���ة جه���وداً كب���رية ملواجه���ة ظاه���رة الفق���ر 
سنتطرق يف هذا الدليل إليها بشكل خمتصر  ومن أبرز تلك اجلهود ما يلي: 

أ- برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري 

السابقة)انظر  للظروف  نتيجة   - اليمن  يف  الفقر  حدة  ازدياد  مع 
تفاقمه،  من  واحلد  الوضع  ذلك  مواجهة  احلكومة  قررت  الفقر(-   أسباب 
ويف الوقت نفسه التكيف مع املتغريات واملستجدات العاملية وذلك من خالل 

1995م  مارس  شهر  منذ  تبنت  حيث  االقتصادية   توجهاتها  يف  النظر  وإعادة  السياسي  توجهها  تعزيز 
برناجمًا لإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري حيدد مالمح السياسة اجلديدة والذي أتى متقاربًا مع أول 
1996-2000م حيث تضمنت اخلطة وألول مرة أهدافًا تتصل بتسريع  خطة مخسية للتنمية لألعوام 

التنمية االجتماعية بأقصى ما ميكن من املعدالت. 
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ويتمحور الربنامج حول مخسة توجهات سياسية واقتصادية رئيسية نوردها يف هذا الدليل باختصار 
وهي:

الشاملة. التوجه األول: تعزيز الدميقراطية   .1
الوطين.  الدولة ودورها يف االقتصاد  الثاني: إعادة حتديد وظيفة  التوجه   .2

القطاع اخلاص. : توسيع دور  الثالث  التوجه   .3
العاملية. الرابع: االنفتاح على األسواق  التوجه   .4

املدني. التنموي ملنظمات اجملتمع  الدور  التوجه اخلامس: تعزيز   .5

ولتاليف النتائج السلبية املصاحبة لإلصالحات املالية واإلدارية اليت انتهجتها احلكومة واليت جتلت 
مظاهرها يف دفع شرائح واسعة من السكان إىل دائرة الفقر مما أوجب على الدولة توجيه االهتمام ملكافحة 
الفقر ولذلك تبنت الدولة وبدعم من منظمات وماحنني دوليني بناء شبكة أمان للمساهمة يف التخفيف 

من حدة الفقر.

مؤسسات وبرامج شبكة األمان وأنشطتها

• صن���دوق الرعاي���ة االجتماعي���ة : أنش���ئ بالقان���ون رقم )31( لع���ام 1996م وب���دأ العمل فعاًل 
منذ العام 1997م ويقدم املس���اعدة النقدية املباش���رة للفئات الفقرية، كم���ا يقوم برعاية ومتويل 
أنش���طة التدريب والتأهيل للمس���تفيدين من الذكور واإلناث إلكسابهم املهن واملهارات احلرفية 

وبالتعاون والتنسيق مع عدد من اجلهات التدريبية احلكومية واجلمعيات األهلية.

• الربنامج الوطين لألسر املنتجة وتنمية اجملتمع: ويهدف هذا الربنامج إىل مساعدة األسر 
الفقرية وخباصة النس���اء من خالل تدريبهن على اكتس���اب املهارات املهني���ة والفنية اليت تؤهلهن 
لاللتحاق بسوق العمل واحلصول على فرص عمل توفر هلن دخاًل معيشيًا. وميتلك هذا الربنامج 

حتى نهاية 2007 حوالي 67 مركزاً تدريبيًا تتوزع على خمتلف حمافظات اجلمهورية.

• الصندوق االجتماعي للتنمية : أنش���ئ الصندوق االجتماعي بالقانون رقم )10( لس����نة 1997م 
وهو مؤسس����ة تنموية حكومية هلا جملس إدارة برئاس����ة رئيس جملس الوزراء ويتميز باس����تقاللية 
مالي����ة وإداري����ة ومرون����ة يف التعام����ل م����ع احتياجات اجملتم����ع، وهو ضمن ش����بكة األم����ان االجتماعي 
واهلادف����ة إىل احل����د من مش����كلة الفقر والبطال����ة وختفيف وط����أة اآلثار اجلانبي����ة لربنامج اإلصالح 
االقتص����ادي - وقد س����عى الصندوق منذ تأسيس����ه إىل خدم����ة الفئات الفقرية يف اجملتمع ومس����اعدتها 

على الوصول إىل اخلدمات األساسية وحتسني ضروفها املعيشية وتوفري فرص عمل مؤقته ودائمة.

• مش���روع األش���غال العامة : تأسس املش���روع بقرار جملس الوزراء رقم )159( لسنة 1996 وهو 
أح���د مكونات ش���بكة األم���ان االجتماعي ال���ذي تبنته الدولة بهدف املش���اركة يف مواجهة مش���كلة 

الفقر والتغلب على اآلثار السلبية النامجة عن تطبيقات برنامج اإلصالح.  
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ب- التزام اليمن بالسعي لتحقيق أهداف التنمية األلفية 
ومن ضمن جهود احلكومة يف التخفيف من الفقر وقعت اليمن يف عام 2000م ، على ما أصطلح 
عليه بأهداف التنمية األلفية واليت متثل األولويات الرئيسية ألجندة التنمية العاملية ومتثل أهداف 
عامة ولغرض مراقبة مدى التقدم املنجز لتحقيق تلك األهداف على املستويني العاملي والقطري مت 

وضع 18 هدفًا حمدداً وكميًا موزعة على األهداف الثمانية العامة وهي كما يلي:

1. استئصال الفقر واجلوع احلادين:
2015م. النصف حبلول عام  الذين يقل دخلهم عن دوالر إىل  السكان  • خفض نسبة 

2015-1990 الفرتة  النصف خالل  الغذاء إىل  الذين يعانون من فقر  السكان  • خفض نسبة 

التعليم األساسي للجميع: 2. حتقيق 
• التأكد أن مجيع األطفال )ذكوراً وإناثًا( يف كل مكان لديهم القدرة على إكمال مرحلة 

التعليم األساسي حبلول عام 2015.

املرأة: املساواة بني اجلنسني ومتكني  3. حتسني 
ولكل   2005 والثانوي حبلول  األساسي  بالتعليم  االلتحاق  التباين بني اجلنسني يف  • القضاء على 

املستويات التعليمية يف نهاية 2015م.

4. ختفيض وفيات األطفال:
2015م. 3/2 حبلول عام  • ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل 

5. حتسني صحة األمومة:
.2015 4/3 حبلول عام  • ختفيض معدل وفيات األمهات 

6. مكافحة مرض اإليدز، واملالريا وبعض األمراض األخرىك
انتشاره. 2015 والبدء يف تقليص  انتشار اإليدز حبلول عام  • وقف 

البيئة: 7. تأكيد ضمان احلفاظ على 
البيئية  املوارد  فاقد  لتقليل  احلكومية  والربامج  بالسياسات  املستدامة  التنمية  مبادئ  دمج   •

حبلول عام 2015م.
2015م. النصف حبلول  الذين ال حيصلون على مياه مأمونة إىل  السكان  • ختفيض نسبة 

8. تطوير شراكة عاملية للتنمية:
حمددة  وأنظمة  قواعد  على  قائمًا  متييز،  وبدون  ومتوقع  منفتح  وجتاري  مالي  نظام  تطوير   •

ومتضمنًا االلتزام باإلدارة اجليدة والتنمية والتخفيف من الفقر على املستوى الوطين والدولي.
• التعامل بشمولية مع مشاكل الديون اخلارجية من خالل إجراءات وطنية ودولية للوصول 

إىل ديون عند مستوى مقبول على املدى الطويل.
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جـ- الخطة الخمسية الثانية

تضمنت اخلطة  برامج طموحة وفعالة لتخفيف حدة الفقر وتقليص مستوياته، وذلك من خالل 
كثيفة  االستثمارية  املشروعات  وتشجيع  االجتماعي،  األمان  شبكة  إنفاق  حجم  زيادة  على  العمل 
أتت  وقد  واحلرفية،  الصغرية  الصناعات  قطاع  لدعم  إضافة  البطالة،  معدالت  خلفض  العمالة، 

االسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر متوافقة معها وداعمة هلا. 

د- االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر

هدفت االسرتاتيجية إىل ختفيض نسبة الفقراء )14%( خالل فرتة ثالث سنوات )2005-2003(
حماور  أربعة  االسرتاتيجية  وحددت  2005م  عام  نهاية  يف   %35,9 إىل  النسبة  تنخفض  حبيث  م 

رئيسية للتدخل متثلت يف:

النمو االقتصادي. • حتقيق 
البشرية. املوارد  • تنمية 

التحتية. البنية  • حتسني 
• ضمان احلماية االجتماعية.

واستناداً إىل تقرير إجناز االسرتاتيجية لعام 2005 الصادر عن الوحدة الرئيسية ملتابعة ومراقبة 
االس���رتاتيجية فق���د حتق���ق تطوراً ال بأس به يف أهم املؤش���رات مما أدى إىل حتس���ني الوضع املعيش���ي 
للمواط���ن، حيث حقق الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي من���واً بلغ 4,6% يف عام 2005م لينعكس هذا 
عل���ى مع���دل منو نصيب الف���رد من النات���ج احمللي احلقيق���ي م���ن 0,8% إىل 1,5% مع نهاي���ة تنفيذ 

االسرتاتيجية.

وبالرغ���م من ذلك ال ميكن إغفال أن وجود خطة مخس���ية للتنمي���ة االقتصادية واالجتماعية إىل 
جان���ب اس���رتاتيجية وطنية للتخفيف م���ن الفقر أدى إىل تش���تت اجلهود وعدم اس���تغالل املوارد على 
النح���و األفض���ل، مما دفع إىل ظهور فكرة ض���رورة توحيد اإلطار املنهجي واملع���ريف للعملية التنموية 
وتوحي���د اإلطار الزمين للخطط والربامج ومبا يؤدي إىل االس���تغالل األمثل للم���وارد وبكفاءة أكثر 
وتوجي���ه أكثر، ولذلك جاءت اخلطة اخلمس���ية الثالثة لألع���وام 2006-2010 متضمنة االجتاهات 

حنو التخفيف من الفقر.

هـ- خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر لألعوام )2006-2010م(
وتهدف اخلطة  إىل حتس���ني ظروف املعيشة واملؤشرات االجتماعية، وقد بنيت على أساس اخلربة 
املرتاكمة من تطبيق اس���رتاتيجية  التخفيف من الفقر وما أظهره التقرير التقييمي لالس���رتاتيجية 
م���ن نتائ���ج ودروس غنية، وكل ذلك ق���اد إىل وثيقة موحدة ه���ي اخلطة اخلمس���ية الثالثة للتنمية 
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االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والتخفي���ف من الفق���ر لتكون هي الوثيق���ة الوحيدة ال���يت تلتزم احلكومة 
بتنفيذها وتوجيه كافة اإلمكانيات لتحقيق األهداف املنشودة يف هذه اخلطة استناداً إىل:

2025م. الرؤية االسرتاتيجية لليمن   .1
2015م. التنمية األلفية  2. أهداف 

الفقر )2003-2005(م. التخفيف من  3. اسرتاتيجية 
املالي واإلداري. 4. برنامج اإلصالح 

هـ- خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر لألعوام )2011-2015م(

خالصة :

التنمية  بعملية  املعين  األساسي  والشريك  األول  الطرف  احلكومة  متثل 
جهوداً  اليمنية  احلكومة  بذلت  وقد  للدولة،  التنموي  باملستوى  والنهوض 
اليمين وبالرغم من كل الصعوبات  املواطن  كبرية حماولة لتحسني وضع 
إال أنها حققت تقدمًا ال بأس به. إال أن احلكومة اليمنية تقر بصعوبة وضعها 
واملشاكل اليت تعانيها لذلك وسعت من دور كل من القطاع اخلاص وقطاع 
التنموية  العملية  يف  ومساندتها   معها  للمساهمة  املدني  اجملتمع  منظمات 

للنهوض باملستوى التنموي يف اليمن.
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الشريك الثاني: القطاع الخاص 
1. مفهوم القطاع الخاص :

إن املقصود بالقطاع اخلاص هو تلك الفئة الوطنية من الرأمساليني الذين ميلكون وسائل اإلنتاج 
ويستثمرون أمواهلم يف قطاعات إنتاجية وخدمية ضرورية لالقتصاد الوطين. 

2. الدور التنموي للقطاع الخاص

إن تنامي أهمية الدور االقتصادي والتنموي للقطاع اخلاص يف اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية 
املباركة جعل منه طرفًا رئيسيًا وشريكًا أساسيًا يف عملية التنمية املستدامة وحتسني معيشة الناس 
وبأساليب ختدم القطاع اخلاص وحتقق أهدافه وختدم التنمية يف آن واحد. وميكن للقطاع اخلاص 

أن يساهم يف عملية التنمية من خالل ما يلي:

النشاط والتنمية االقتصادية. الفاعلة يف قيادة  املشاركة   o
املساهمة يف توفري اخلدمات األساسية واالجتماعية.  o

o املساهمة يف التخفيف من حدة التضخم املالزم لعملية التنمية االقتصادية، من خالل 
تدفق  تأمني  وبالتالي  اخلفيفة  التحويلية  والصناعات  الغذائية  املواد  إنتاج  يف  العمل 

السلع االستهالكية إىل األسواق وبالتالي التخفيف من حدة التضخم.
امتصاص  يف  يوفرها  اليت  العمل  وجماالت  مشاريعه  خالل  من  القطاع اخلاص  يساهم   o

جزء من البطالة.

3. شروط مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية

إن جناح احلكومة  يف قيادة عملية التنمية االقتصادية يفرتض اختاذ موقف س���ليم وإجيابي حنو 
القط���اع اخلاص من حيث حتديد جماالت نش���اطه وتأمني اس���تثماراته وإحاطتها ب���كل املزايا احلافزة 

إلعادة فائضة إىل دورة األعمال.

كما أن وضع تنظيمات مس���تقرة للقطاع اخلاص تكفل ل�ه التزود باملواد األولية واملعدات واآلالت 
وتق���ر أوضاعًا ضريبية س���ليمة وتقيم عالقات صحيحة فيما بني القط���اع اخلاص والقطاع العام ألن 

كل ذلك يعد مسألة أساسية وهامة يف جناح عملية التنمية.

وعلى هذا فإن على الدولة أن تقوم مبا يلي يف هذا اجملال:

القطاع  موارد  تستقطب  أن  شأنها  من  اليت  والتدابري  اإلجراءات  يتضمن  وهذا  التشجيع   o
اخلاص وتوجهها حنو التنمية وحتفزه لإلسهام فيها.

الدولة. القطاع ضمن خطة  العمل أي فرص االستثمار ملوارد وإمكانات هذا  o توفري جماالت 
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يف  ل�ه  احملددة  األهداف  عن  اخلاص  القطاع  احنراف  دون  حتول  اليت  الضوابط  وضع   o
عملية البناء وسلوكه طريق االستغالل.

o ضمان األموال اخلاصة املستثمرة يف بناء االقتصاد الوطين ومحايتها من مجيع املخاطر 
سواًء كانت خماطر اقتصادية أو سياسية .

بقائها  يف  يسهم  أن  شأنه  من  مبا  املستثمرة  لألموال  مقبول  عائد  تأمني  يف  املساهمة   o
واستمرار تدفقها وجذب رؤوس أموال أخرى موجودة خارج االقتصاد الوطين اليوم.

اإلجراءات   وتسهيل  لالستثمار  فرص   وتأمني  االستثماري  املناخ  وخلق  الشروط  هذه  توفري  إن 
حيفز القطاع اخلاص واملستثمرين لدفع عملية التنمية إىل األمام وهذا ما حنن حباجة إليه ليصبح 

البلد ورشة عمل كبرية .

4. المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية:

تعريف املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص

عرف جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية على أنها "االلتزام املستمر 
من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيًا واملساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على 

حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، واجملتمع احمللي واجملتمع ككل".

اليت يقوم  األنشطة  أنها  للقطاع اخلاص ومنظماته  االجتماعية  املسؤولية  ميكن إمجااًل تعريف 
بها القطاع اخلاص لتنمية وتلبية احتياجات اجملتمع وحل مشكالته سواًء بشكل مباشر )كالتزامات 
مباشرة( أو بشكل غري مباشر وخاصة تلك اليت تتم بشكل طوعي والتزام أخالقي حنو اجملتمع وال 

تؤدي حلصول القطاع اخلاص على منفعة مباشرة.

املسؤولية االجتماعية يعتمد  الدراسات أن جناح قيام الشركات بدورها يف  العديد من   وتؤكد 
أساسًا على التزامها بثالثة معايري هي: 

o االح���رتام واملس���ؤولية، مبعن���ى احرتام الش���ركة للبيئ���ة الداخلية )العامل���ني(، والبيئة 
اخلارجية )أفراد اجملتمع(. 

o دعم اجملتمع ومساندته.
o محاي���ة البيئة، س���واًء من حي���ث االلتزام بتوافق املنتج الذي تقدمه الش���ركة للمجتمع 
م���ع البيئ���ة، أو من حيث املبادرة بتقديم ما خيدم البيئة وحيس���ن من الظروف البيئية يف 

اجملتمع ومعاجلة املشاكل البيئية املختلفة.

مل يع���د تقيي���م ش���ركات القطاع اخل���اص يعتمد على مس���تويات األرب���اح اليت حتققه���ا فقط بل 
ومل تع���د تلك الش���ركات تعتم���د يف بناء مسعته���ا على مراكزه���ا املالية فقط، فقد ظه���رت مفاهيم 
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حديثة ركزت أدوار مؤسس���ات القطاع اخلاص حموري���ًا يف عملية التنمية، ومن هذه املفاهيم مفهوم 
"املس���ؤولية االجتماعية للشركات". فقد أدركت مؤسسات القطاع اخلاص ضرورة توسيع نشاطاتها 
لتش���مل ما هو أكثر من النش���اطات اإلنتاجية، مثل هموم اجملتمع والبيئة، وإىل ضرورة األخذ بعني 
االعتبار األضالع الثالثة اليت عّرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة وهي النمو االقتصادي 

والتقدم االجتماعي ومحاية البيئة.

الزكاة  جبعل  املسلم  اجملتمع  ألفراد  االجتماعية  املسؤولية  على  تأكيده  يف  اإلسالم  سبق  وقد 
ركنًا أساسيًا من أركان اإلسالم، إذ ال يكتمل إسالم الفرد إال بأداء الزكاة اليت حتقق مبدأ التكافل 
االجتماعي، كون الزكاة هي فرض واجب وليست صدقة أو منة يؤديها األغنياء للفقراء. كما جند 
للمسؤولية االجتماعية تارخيًا يف جمتمعنا اليمين من خالل الوقف الذي كان خيصص لبناء املساجد  

وكانت  وغريه  الشرب  مياه  وتوفري  العلماء  ورعاية  العلم  ودور 
جمتمعاتهم.  حنو  واملقتدرين  األغنياء  مسئولية  من  جزءاً  تعترب 
وآلياته  بشكله  اخل��ريي  العمل  أنشطة  لرتمجة  ض��رورة  وهناك 
الفقر  مكافحة  مثل  مستدامة  تنموية  أنشطة  لدعم  التقليدية 

وتشجيع التعليم ودعم اخلدمات الصحية وحتسينها. 

وميكن أن تأخذ مساهمة القطاع اخلاص أشكااًل خمتلفة، مثل محاية موارد اجملتمع من االستنزاف 
اجلائر، محاية البيئة، واحلرص على جودة منتجاته من سلع أو خدمات، وعدم إحلاق الضرر بصحة 
املستهلك. وإىل جانب ضرورة التزام القطاع اخلاص بالقوانني املنظمة لعالقات العمل، فإنه ميكنه أن 

ميارس مسؤوليته االجتماعية بتحسني كفاءة مستخدميه، واالهتمام بتطوير اجملتمعات احمللية. 

وفكرة املسؤولية االجتماعية تطورت باألساس نتيجة ضغوط القوى االجتماعية والعمالية، ثم 
بنتيجة حركات احلقوق املدنية يف بعض البلدان لكنها حتولت الحقًا إىل نوع من االلتزام الطوعي من 
جانب القطاع اخلاص الذي بات يدرك أن التزامه جتاه العاملني واملستهلكني واجملتمع احمللي والبيئة، 
حيسن من مسعته ومن اإلقبال على منتجاته ويرتقي بإنتاجيته ويسهل حصوله على التمويل ويرفع 

قيمة أسهمه )عريان 2007(.

تزايد االهتمام باملسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص
تزداد أهمية املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص نظراً لتخلي الدولة عن الكثري من التزاماتها 
وذلك  والبطالة  الفقر  واتساع  االقتصادية  واالختالالت  املشكالت  وتفاقم  واالقتصادية  االجتماعية 
اقتصاد  وهيمنة  والعوملة  العاملية  االقتصادية  والظروف  والداخلية  اخلارجية  للتحديات  نتيجة 
السوق الرأمسالي الذي خيلق كثرياً من االختالالت واألزمات املالية واالقتصادية للعديد من الدول. 
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ومن ناحية أخرى جند أنه كلما توافرت عوامل االستقرار االجتماعي واألمين ازدهر عمل القطاع 
اخلاص ازدادت فرص جلب االستثمار، ولن يتحقق ذلك إال بإدراك اجملتمع أن القطاع اخلاص يليب 
احتياجاته ويعمل على توفري اخلدمات االجتماعية والصحية ألفراده مما يزيد من ثقة اجملتمع به 

ن مشاريعه من البقاء والنمو.  وميكِّ

القرن  منتصف  منذ  االجتماعية  باملسؤولية  االهتمام  الرأمسالي  االقتصادي  الفكر  بدأ  وقد 
العشرين حيث كان سابقًا يهتم بالربح واملكاسب واليت كان يعتقد أنه بتحققها ستتحقق مصلحة 
اجملتمع. وتوسعت قاعدة املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص منذ نهاية القرن العشرين ومشلت 
التضخم والبطالة، حبيث  املدن ومعاجلة قضايا  الثقافية وتطوير  التعليمية  املؤسسات  أنشطة دعم 
حاليًا  اجملتمعات  وأصبحت  اجملتمع.  مبنفعة  مرتبطة  اخلاص  القطاع  منظمات  منفعة  أصبحت 
يتوقع منها  أو كما  بدورها كما جيب  تقوم  أو منظمة ال  أية شركة  قوية على  متارس ضغوطًا 
يعتقد  كان  واليت  ميكروسوفت  شركة  ذلك  على  مثال  أبرز  ولعل  أرباح،  من  حتققه  مبا  مقارنة 
مالكوها أن مهمتهم  تقتصر على النجاح وحتقيق األرباح إال أنه يف نهاية األمر مت اإلذعان للضغوط 
وتأسست شركة خريية مهمتها تقديم الرعاية الصحية ألطفال العامل الفقراء، وقد دفع مالكوها 
مبلغ 29 مليار دوالر يف عام 2006م، لدعم هذه املؤسسة اخلريية وهناك العديد من األمثلة يف الوقت 
ما يتم  املؤسسات اخلريية اليت تدعمها مباشرة وبسخاء شركات عاملية. وكثرياً  احلاضر ملثل هذه 
منح العمل الطوعي للقطاع اخلاص يف الدول الغربية املتقدمة إعفاءات ضريبية وامتيازات لتشجيع 

املزيد من مؤسسات القطاع اخلاص خلدمة اجملتمع. 

القطاع  مساهمة  اخنفاض  الفسيل2008(   ( دراسات  عدة  أظهرت  فقد  العربي  الوطن  يف  أما 
اخلاص يف متويل برامج خدمية تنموية وغالبية هذه األنشطة تتم عن طريق تربعات فاعلي خري 

)كأفراد( وموجهة حنو العمل اخلريي.

العالقة بني مؤسسات اجملتمع املدني ومؤسسات القطاع اخلاص
كما أس���لفنا س���ابقًا تقوم العديد من مؤسس���ات القطاع اخلاص بدعم أنش���طة تنموية جملتمعاتها 
عن طريق دعم مؤسس���ات خريية أو توجيه الدعم ملؤسس���ات جمتمعية طوعية مثل مؤسسات اجملتمع 
املدن���ي لدع���م جهودها يف خدمة اجملتم���ع. ومن هنا ن���رى أن القطاع اخلاص إذا ما التزم مبس���ؤولياته 
االجتماعية حنو جمتمعه فس���يجد يف مؤسس���ات اجملتمع املدني الطوعية األداة لتنفيذ تلك املهام. إال 
أننا جند أن غالبية أفراد ومؤسسات القطاع اخلاص يف الوطن العربي ويف اليمن أيضًا، يكتفون بتقديم 
تربعات فردية خريية بش���كل مومسي أو مؤقت بش���كل مصارف زكاة أو صدقات ومساعدات، وال يتم 
تنظيم تلك اجلهود لتصب قي قالب تنموي مستدام. ما زال العديد من أفراد ومؤسسات القطاع اخلاص 
ال يرى يف األنشطة التنموية منفذاً مالئمًا أو شرعيًا اللتزاماته الدينية كالزكاة والصدقات إضافة 

إىل أن املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف بالدنا ما زالت غائبة.
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القطاع اخلاص شريك أساسي يف عملية التنمية املستدامة وحتسني معيشة 
وحتقيق  اخلاص  القطاع  خدمة  بني   التوازن  حتقيق  يضمن  مبا  الناس 
من  جليًا  ذلك  وظهر  أخرى،  ناحية  من  التنمية  وخدمة  ناحية  من  أهدافه 
مع  الشراكة   تعزيز  على  لليمن  الثالثة  اخلمسية  اخلطة  تأكيد  خالل 
القطاع اخلاص مبا يشجعه على زيادة استثماراته وتوسيع نشاطه اإلنتاجي 
املتوسطة  واملشروعات  الفقرية  االجتماعية  بالفئات  ترتبط  اليت  اجملاالت  يف 

والصغرية.
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 لذا ما زالت العالقة بني مؤسسات اجملتمع املدني ومؤسسات القطاع اخلاص حباجة إىل بناء خللق 
شراكة وطيدة لبناء وتنمية اجملتمع. العديد من البلدان قامت باستقطاب القطاع اخلاص واستهدافه 
بالتوعية والتدريب ليقوم بالتنمية االجتماعية ويف اليمن حنن حباجة ماس���ة إىل بدء هذه اخلطوات 

مع إشراك اجملتمع املدني ومنظماته كشريك أساسي ضمن دائرة شركاء التنمية. 
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الشريك الثالث: منظمات المجتمع المدني
ملنظم���ات اجملتمع املدني يف اليم���ن تاريخ قديم يف العمل احلقوقي والرعائ���ي واخلدمي والتنموي 
الطوعي منذ عام 1905م، وأس���همت بش���كل كبري يف التنمية يف اليمن، ولكن يف الوقت احلاضر بدأت 
تنش���أ العديد من منظمات اجملتمع املدني يف اليمن كتقليد ملنظمات أخرى أو على اعتبار أنها وس���يلة 
ملساعدة الفقراء واحملتاجني عرب تقديم إعانات مادية وعينية هلم، وبالرغم من تأثري ذلك على دورها 
التنم���وي املفرتض، إال انه قد ظهر يف اآلونة األخرية بعض من منظمات اجملتمع املدني واليت أنش���أها 
أصحابها كمش���روع لالستفادة الشخصية هلم، مما أثر على مسعة قطاع املنظمات غري احلكومية يف 

اليمن وقد يفقدها الثقة واملصداقية.

ولذلك كان ال بد أن نتعرف على تاريخ منظمات اجملتمع املدني الطويل يف املس���اهمة يف التنمية، 
لنعرف أن ما تقوم به بعض املنظمات إمنا هو س���لوك دخيل على تاريخ املنظمات بش���كل عام يف اليمن،  
وحيث أن هدفنا  من هذا الدليل هو بناء قدرات اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية سنقوم بتوضيح كامل 
عنها من خالل توضيح  لقطاع منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية ومنه إىل اجلمعيات 

واملؤسسات األهلية ودور تلك املنظمات يف التنمية وستتم تلك اخلطوات عرب جزءين هما: 

ويشمل: توضيحًا كاماًل ملفهوم  املدني  اجملتمع  منظمات  مفهوم   : األول  • اجلزء 
منظمات اجملتمع املدني وخاصة يف اليمن ومن ثم اجلمعيات واملؤسسات األهلية كجزء 

من منظمات اجملتمع املدني، حتى تستوعب اجلمعيات واملؤسسات ماهيتها وهويتها.

توضيح دور  ويشمل:  التنمية  يف  املدني  اجملتمع  منظمات  دور   : الثاني  • اجلزء 
منظمات اجملتمع املدني يف التنمية وخاصة دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف الوقت 

الراهن مقارنة بالدور املفرتض أن تسهم يف التنمية يف اليمن.

الجزء األول

   مفهوم اجملتمع املدني
عامًا  معنى  األول  يبني  معنيني  إىل  املفهوم  حيث  من  املدني  اجملتمع  يشري 
إىل  يشري  حيث  واجملتمع  الدولة  من  كاًل  متيز  اليت  املدنية  الطبيعة  يعكس 
ويعرب  مستقاًل  كيانًا  األفراد  مينح  والذي  التعاقدي  اإلطار  ذات  املؤسسات  دولة 
والتعددية  الدميقراطية  وتبين  الشعب  سيادة  على  يقوم  جمتمع  عن  املعنى  هذا 
اخلاص  املعنى  أما  للسلطة  السلمي  والتداول  اإلنسان  حقوق  ومحاية  السياسية 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  املؤسسات  جممل  فيشمل  املدني  للمجتمع 
والثقافية غري احلكومية وغري اإلرثية وغري اهلادفة إىل الربح واليت تشكل وسائط 

اجتماعية طوعية االنتماء بني الفرد )املواطن( والدولة )السلطة(.
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 وقد أدى انتشار مفهوم اجملتمع املدني إىل تعدد املعاني والتعريفات اليت قدمت له وفقًا ملا يراد منه، 
القوى االجتماعية والسياسية لتعرب من خالله عن رؤيتها اخلاصة ملشروعها  وقد استخدمته كل 
السياسي أو األيدلوجي. وقد برز يف أدبيات التنمية عدد كبري من التعريفات ملفهوم اجملتمع املدني 

ومنها:
املؤسسات واملنظمات اجملتمعية غري احلكومية. املدني وعاء يضم كافة  o اجملتمع 

o اجملتم���ع املدن���ي ه���و جمموعة من التنظيم���ات التطوعية احلرة اليت مت���أل اجملال العام 
بني األس���رة والدولة لتحقي���ق مصاحل أفراده���ا ملتزمة يف ذلك بقي���م ومعايري االحرتام 

والتسامح واإلدارة السليمة للتنوع واالختالف.
o اجملتم���ع املدن���ي هو تعبري عن املش���اركة اجلماعية االختياري���ة املنظمة يف اجملال العام 

بني األفراد والدولة.

وختتل���ف اس���تخدامات ودالالت مفهوم اجملتمع املدن���ي ومنظمات اجملتمع املدن���ي وفقًا الختالف 
املرجعي���ات الفكري���ة واأليدلوجية من ناحي���ة وتطور  مفهوم اجملتمع املدني  يف اجملتمع نفس���ه فنجد 
البع���ض ي���رى أن منظمات اجملتمع املدني هو املعنى العام وأن هن���اك تصنيفات تندرج حتتها، والبعض 
اآلخ���ر يراه���ا مرادفات هلا  فم���ن ضمن م���ن رأى أن مرادفات منظم���ات اجملتمع املدني ه���ي : اجملتمع 
األهل���ي، املنظم���ات غري احلكومي���ة، القطاع الثال���ث، القطاع اخل���ريي، القطاع املس���تقل، القطاع املعفي 
م���ن الضرائ���ب، املنظمات اخلاصة التطوعية، القطاع االحتادي، القطاع غ���ري اهلادف إىل الربح، وأخرياً 

منظمات التنمية احمللية. وتندرج حتتها اجلمعيات واملؤسسات – والنقابات ... إخل.

ومنهم من صنفها قطاعات وتندرج حتتها املسميات التفصيلية وسيتم توضيحها كما يلي:

   تصنيف اجملتمع املدني

أ- التصنيف األول
اجملتمع املدني يشمل عدداً من التنظيمات املدنية غري احلكومية من 

أبرزها: 
املؤسسات األهلية. 1.  اجلمعيات/ 

املهنية. النقابات   .2
العمالية. النقابات   .3
الرياضية. 4. األندية 

التدريس باجلامعات. أندية أعضاء هيئة   .5
السياسية. 6. األحزاب 

7. احتادات  رجال/ سيدات األعمال.

ب- التصنيف الثاني
املقارن  الدولي  للمشروع  وفقًا  املدني  اجملتمع  منظمات  تصنيف 

جلامعة جونز هوبكنز )1989-2005( والذي يشمل:

إن الدعوة إىل تقوية 
القطاع األهلي جيب أن 
تتكامل  مع الدعوة إىل 

وجود دولة عصرية قوية 
تقوم على أساس من 

الدميقراطية والعدالة 
االجتماعية حيث يعترب 

ذلك الضمان الوحيد 
لوجود شراكة حقيقة 

وفاعلة بني تلك األطراف
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o املنظم���ات غ���ري احلكومي���ة ) منظمات تنموي���ة، ومنظمات تقديم الرعاي���ة واخلدمات(. 
وتندرج حتتها املسميات التفصيلية مثل اجلمعيات واملؤسسات.

 . املنفعة اجلماعية  املنظمات احلقوقية والدفاعية اليت تستهدف حتقيق   o
املهنية اليت تشمل األطباء واملهندسني واملعلمني.  النقابات  أو  املهنية،  o اجلماعات 

من وجهة نظر بعض املفكرين عندما تكون  العضوية إجبارية يف النقابات و تعترب ش���رطًا أساس���يًا 
ملمارس���ة املهنة وعندم���ا تتعرض االحتادات العمالية لتدخل الدولة مما يفقدها اس���تقالليتها- يصبح 

هلا وضع خاص وال ينطبق عليها تعريف منظمات اجملتمع املدني.

   األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدني

بالرغم من انطباق أغلب مسات منظمات اجملتمع املدني على األحزاب إال أن هناك اعتباران يربران 
إقصاء األحزاب السياسية من هذه املنظومة وهما:  

القانوني  التحديد  ، وهو أمر حمظور وفق  السياسية تسعى للسلطة  • األول: أن األحزاب 
ألنشطة اجملتمع املدني . 

الثقافة  بقيم  تام  إدراك  على  السياسية  اإليديولوجيات  أو  التيارات  كل  ليست  الثاني:   •
املدنية، وهلذه األسباب جيوز يف بعض احلاالت إخراج األحزاب السياسية - إذا كانت يف 

مركز السلطة من منظومة اجملتمع املدني. 

املصدر الرئيسي: أماني قنديل دراسة منشورة يف موقع الشبكة العربية ملنظمات اجملتمع املدني.

   جماالت نشاط اجملتمع املدني

يتوىل اجملتمع املدني مهمة تنظيم الفاعلني اجتماعيًا من خالل قنوات مؤسس���ية أهلية تعمل على 
متكني األفراد من املشاركة وختلق بينهم آليات تضامن. وتنشأ وتتطور مؤسسات اجملتمع املدني على 
أس���اس م���ن العمل التطوعي واملب���ادرات الذاتية املس���تندة إىل كل من املصلحة اخلاصة واملش���رتكة. 
وينش���ط اجملتم���ع املدني يف جماالت متعددة ليم���ارس دوره كقطاع ثالث إىل ج���وار كل من الدولة 
والقط���اع اخل���اص وهو ما يظهر العالقات التكاملية يف األنش���طة واألدوار م���ع األخذ بعني االعتبار أن 

للمجتمع املدني فلسفته اليت تتباين وأسلوب الدولة أو القطاع اخلاص.

وبوجه عام ، ميكن حتديد ثالثة جماالت لنشاط اجملتمع املدني هي:

- اجمل���ال الرعائي اخلدمي: والذي يس���تهدف الفئات الفقرية يف اجملتمع ويعترب هذا اجملال النش���اط 
التقلي���دي واألس���هل م���ن حيث إدارت���ه وتنفي���ذه ويتواف���ق مع حمدودي���ة اخلربات 
وامله���ارات لدى القيادات والعاملني يف املؤسس���ات األهلية، فض���اًل عن أهميته ملواجهة 

تنامي الفقر واستمرار تدني مستويات املعيشة يف الدول النامية. 
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- جمال احلقوق: وأبرزها حقوق اإلنسان باملفهوم العام والذي يربط هذه احلقوق مبختلف جماالت 
احلياة )حقوق سياس���ية، حق���وق اجتماعية، حق���وق املرأة، حق���وق الطفل، احلق يف 
التنمي���ة، حماربة الفقر( وتركز أنش���طة اجملتمع املدني يف ه���ذا اجلانب على رفع 
مستوى الوعي احلقوقي والسياسي ملختلف الفئات االجتماعية ومتكينها من الدفاع 
عن مصاحلها والتعبري عن آرائها وقضاياها، ونش���ر ثقافة سياسة تبلور وعي األفراد 

حول ممارستهم للدميقراطية.

- اجملال التنموي : وهو من أهم اجملاالت اليت تدعم جهود الدولة للتسريع يف حتقيق التنمية، خاصة 
أن مؤشرات الدول النامية يف هذا اجلانب ما زالت تعكس مالمح التخلف واحلرمان، 
وترتب���ط معظم أنش���طة العم���ل األهلي يف هذا اجمل���ال بقطاعات التنمية البش���رية.  
وتس���تطيع الدولة إذا ما خلقت عالقات إجيابي���ة مع اجملتمع املدني وتفهمت أهمية 

دوره، أن حتقق معه قفزة نوعية يف حقل التنمية البشرية.

   العوامل املؤثرة على نشاط اجملتمع املدني
ترتب���ط العوام���ل املؤث���رة يف نش���اط اجملتم���ع املدن���ي مبجم���ل الظ���روف السياس���ية واالجتماعية 
واالقتصادي���ة والثقافي���ة الس���ائدة يف الدول���ة واجملتم���ع واليت تتمثل يف خصائص الس���كان، مس���توى 
التعليم، حجم قوة العمل وتوزيعه ومس���توى التش���غيل ، مش���اركة املرأة يف العم���ل، تغطية اخلدمات 
االجتماعية، نس���بة احلضر، مستوى التنمية البش���رية يف البالد عمومًا وعلى مستوى الريف واحلضر 
ويف كل حمافظة حتديداً، متوس���ط دخل الفرد، نسبة السكان حتت خط الفقر فضاًل عن  خصائص 
النطاق األساسي وانعكاساته على اجملتمع املدني وتتأثر فعالية مؤسسات اجملتمع املدني كذلك بعدد 

من العوامل هي:
o احمل���ددات القانونية: حيث تنش���أ مؤسس���ات اجملتمع املدني ومتارس أنش���طتها وفقًا هلا، 

وترتك أثرها يف توسيع نشاط املؤسسات أو إعاقة منوها وتطورها. 
o توجهات الدولة وسياساتها: فاملتغريات السياسية واالقتصادية وطبيعة النظام السياسي 
وم���دى انفتاح الدولة وتقبلها ألنش���طة اجملتمع املدني تكون إما حافزة ومس���اعدة للعمل 

االجتماعي أو تكون معوقة له.
العمل األهلي خاصة يف مراحله األوىل. أساسيًا يف تنشيط  التمويل: والذي يلعب دوراً   o

o التدريب والتأهيل  لقيادات العمل األهلي: خاصة أن حجم النشاط األهلي ومقدار فاعليته 
أصبح يتطلب اإلعداد معرفيًا ومهاراتيًا وفقًا لفلسفة وثقافة اجملتمع املدني.

o تقبل اجملتمع ملنظمات اجملتمع املدني ودورها: والذي من شأنه رفع درجة تفاعل اجملتمع 
مع هذه املنظمات خاصة إذا ما أدرك األفراد وملسوا نتائج نشاطها.

o العوام���ل اخلارجي���ة: واليت تتمث���ل يف الدعم القانوني والسياس���ي اس���تناداً إىل االتفاقيات 
الدولية الداعمة للمجتمع املدني يف س���ياق املس���اندة العامة للتحول الدميقراطي واتساع 
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جمال احلريات فضاًل عن إمكانية نقل اخلربات واملهارات يف إطار التنس���يق املش���رتك بني 
املؤسسات الوطنية واألجنبية.  

تعاريف ومصطلحات متعلقة مبنظمات اجملتمع املدني  
NGOs املنظمات األهلية غري احلكومية

بالرغ���م من االختالف حول املنظمات غري احلكومية هل هي ضمن منظمات اجملتمع املدني أم هي 
م���رادف ملصطلح منظمات اجملتمع املدني من ناحية، وهل املنظمات غري احلكومية يقصد بها الرحبية 
منه���ا وغ���ري الرحبية م���ن ناحية أخرى . فإننا لن خن���وض يف هذا اجملال وس���نركز على األهم والذي 
نقص���ده هو املنظمات غري احلكومية اليت ال تهدف للربح لنصل وفق تسلس���ل منطقي إىل فهم ماهية 

اجلمعيات واملؤسسات األهلية، وسيتم البدء بتعريف املنظمات غري احلكومية .  

 NGOs تعريف املنظمات غري احلكومية
هي منظمات طوعية غري حكومية وغري رحبية. وتتصف بعدة خصائص ال بد من توافرها ذلك أن 

عدم وجودها خيرج هذه املنظمات من دائرة اجملتمع املدني احلديث وهذه اخلصائص هي:
أنها منظمات غري حكومية أي مستقلة عن اجلهاز احلكومي للدولة.  .1

إليها. 2. طوعية االنتماء 
الربح فهي تنشأ لتحقيق خدمات اجتماعية عامة. أنها ال تهدف إىل   .3

4. تؤكد على ممارسة دميقراطية من خالل االنتخابات وطرق اختاذ القرار.
5. متارس مهام حتديثية يف اجملتمع.

والنشاطات  األهداف  يف  واضحًا  املنظمات  عمل  يكون  أن  بذلك  ونعين  بالشفافية  تلتزم   .6
والتمويل من حيث مصدره وخمرجاته سواًء ألعضاء املنظمات أو لغريها.

تعريف املنظمات غري احلكومية شبه الرحبية
الطوعية غري احلكومية واليت تسعى لتحقيق ربح ألصحابها إضافة إىل منفعة  املنظمات  وهي 

وخدمات  للمستفيدين  مثل التعاونيات.

  نشأة اجملتمع املدني يف اليمن واملراحل اليت مر بها 
بعد أن حتدثنا عن منظمات اجملتمع املدني بشكل عام وبعض املصطلحات والتعاريف املرتبطة به 
سننتقل اآلن ملعرفة نشأة اجملتمع املدني ومنظماته يف اليمن، وذلك حتى نتوصل من خالله تدرجييًا 
لتعريف اجلمعيات واملؤسسات األهلية حمط أهتمامنا يف هذا الدليل، وملعرفة أن تلك املنظمات ليست 
جديدة على بيئتنا اليمنية حيث تتسم بالتمازج بني الديين واخلريي واإلنساني واالجتماعي والبيئي 
والثقايف والدفاعي والوقائي. ولقد كان هذا التمازج سببًا قويًا يف تأكيد وتأصيل العمل االجتماعي 

األهلي والطوعي وفرض وجوده، وسنستعرض تطور اجملتمع املدني يف اليمن كما يلي: 
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املرحل���ة األوىل : مرحلة ما قبل االس���تقالل وهي مرحل���ة الدعوة إىل الدول���ة احلديثة واجملتمع 
املدني واليت تش���كلت فيها معامل البدايات األوىل للمنظمات األهلية احلديثة خصوصًا يف مدينة 
ع���دن ويف املهج���ر. وق���د ارتبطت ه���ذه املرحلة بالنض���ال السياس���ي يف كال الش���طرين كما أن 
خصوصية مدينة عدن ومعظ���م العاملني فيها من املهاجرين الريفيني فكانت منظمات اجملتمع 
املدني انعكاس���ًا للظروف االقتصادية واالجتماعية احملددة لثقافة وسلوك املهاجرين، فهؤالء يف 
تأسيس���هم للنقاب���ات واألندية كان الدافع ه���و احلاجة إىل عملية التضام���ن والتعاون وحتقيق 
مطالب وظيفية وغريها من االحتياجات. وقد كتب أحد الباحثني أن تاريخ نشأة اجملتمع املدني 
احلديث يف اليمن يعود إىل العام 1905 م عندما تأسس يف مدينة عدن ناد رياضي عرف )بنادي 
االحتاد ( ويف عام 1906م تش���كلت هيئة ش���عبية لرعاية املس���نني وتبنت محلة جلمع التربعات 
من أجل بناء دار للعجزة املسنني وكانت أول مجعية خريية تأسست خارج مدينة عدن يف تريم 

حضرموت. وفيما يلي بعض املنظمات وتاريخ ومكان تأسيسها : 

املرحلة الثانية: مرحلة ما بعد االس���تقالل أو الدولة الوطنية احلديثة وقد اتس���مت هذه املرحلة 
بوج���ود نظام���ني سياس���يني لدولت���ني يف كال ش���طري اليمن لكل منه���ا أس���لوبه يف التعامل مع 

منظمات اجملتمع املدني رغم اتفاقهما على رفض التعدد السياسي. 

املرحلة الثالثة: مرحلة دولة الوحدة اليت اتس���مت بالدميقراطية والتعددية السياس���ية وبالتالي 
املوافقة الرمسية والدس���تورية على تعدد النش���اط األهلي سياس���يًا واجتماعيًا واقتصاديًا ... إخل. 
وقد ش���هدت هذه املرحلة تزايداً كبرياً  يف عدد منظمات اجملتمع املدني وصلت إىل ما يربو على 

3000 منظمة ومجعية.
املصدر: الدولة واجملتمع املدني يف اليمن – د. فؤاد الصالحي& درساالت املسح امليداني للجمعيات واملنظمات األهلية يف اليمن- دراسة منشورة يف "قضايا اجتماعية – الصادرة 

عن املركز اليمين للدراسات االجتماعية وحبوث العمل.

   العوامل اليت ساعدت على نشأة اجملتمع املدني يف اليمن:

العوامل الداخلية اليت ارتبطت مبسار تطور الدولة احلديثة وأهمها:
الوطنية واملهاجرين يف مرحلة ما قبل االستقالل. o دور احلركة 
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o رغبة األفراد يف العمل واملشاركة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا باستقاللية عن الدولة 
ومركزيتها.

o تأس���يس اجلمعي���ات واملنظم���ات بداف���ع احلاج���ة وبس���بب انس���حاب الدولة م���ن اجملال 
االجتماعي وغلو آليات السوق جتاه غالبية السكان من حمدودي الدخل.

o تنام���ي مطالبة الطبقة الوس���طى بالدميقراطية وممارس���ة أدوار سياس���ية واجتماعية 
تتالءم مع دورها الوظيفي واإلداري.

o إدراك السلطة ضرورة جتاوز مرحلة عدم االستقرار اليت استمرت طيلة فرتة التشطري 
وتبين الدميقراطية كآلية  لتصحيح العالقة بني الدولة واجملتمع.

o رافق���ت إص���الح الوض���ع االقتصادي آثار س���لبية على معيش���ة غالبية الس���كان وبالتالي 
تطلب إجناح التنمية املس���تدمية واإلسراع بها يف ظل حمدودية موارد الدولة عرب إشراك 

اجملتمع وتفعيل املشاركة الشعبية يف التنمية من خالل منظمات اجملتمع املدني.
o العوامل اخلارجية واليت ترتبط بالتحول الدميقراطي يف كثري من دول العامل وتزايد 

اندماج اليمن يف النظام العاملي وأهمها:
-  أفرزت املتغريات الدولية املرتبطة بالعوملة اهتمامًا دوليًا لدعم التحول الدميقراطي 
وتش���جيع نش���اط اجملتمع املدني حيث ذهبت الدول املاحن���ة واملنظمات الدولية إىل 
ربط املساعدات بالتطور الدميقراطي وبناء اجملتمع املدني واحرتام حقوق اإلنسان.

-  توقي���ع اليم���ن ومصادقت���ه عل���ى عدد م���ن االتفاقي���ات الدولية يعكس نه���ج الدولة 
والتزامه���ا بتطوي���ر النظ���ام السياس���ي واحرتام حقوق اإلنس���ان وتوس���يع مس���احة 

احلريات العامة ومنها حق تأسيس منظمات أهلية.
-  توف����ر الدع����م املالي اخلارجي للمؤسس����ات غ����ري احلكومية احمللية من جهات عدي����دة مبا يف ذلك 

املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تنشط وتعمل يف نفس اجملال ويتواجد بعضها يف اليمن.

   جماالت عمل منظمات اجملتمع املدني يف اليمن
مجعيات تنمية اجملتمعات احمللية.  -

اجلمعيات الرعائية والتنمية العامة .  -

اجلماعات املهنية.  -

النقابات.  -

مجعيات تنمية املرأة واألسرة.  -

مجعيات تنمية الصحة العامة.  -

مجعيات ذات النفع العام بيئة/ آثار.  -

مجعيات اإلخاء والصداقة.  -
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مجعيات املعاقني/ الفئات اخلاصة.  -

مجعيات ثقافية.  -

مجعيات واحتادات طالبية.  -

أندية رياضية.  -

مجعيات فنية.  -

مجعيات حقوق الطفل.  -

مجعيات حتفيظ القرآن الكريم.  -

مجعيات حقوق اإلنسان.  -

مجعيات تعليمية وتدريبية.  -

مجعيات واحتادات تعاونية.  -

مجعيات مساعدة العائدين من املهجر.  -

أندية ومجعيات اجلاليات.  -

مجعيات إسكان.  -

مجعيات ذات خدمات متنوعة.  -

)األحزاب السياسية(.  -

وقفة 

هل تعتقد أن اجملتمع يف اليمن حاليًا هو جمتمع مدني أم يسعى حنو املدنية 
وبالتال���ي هل منظم���ات اجملتمع املدني احلالية نش���أت نتيج���ة تطور اجملتمع 

املدني؟ 
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بناء قدراتها،  للمساهمة يف  األهلية  واملؤسسات  باألساس على اجلمعيات  اهتمامنا ينصب  أن  مبا 
فسيتم الرتكيز عليها بالشكل التالي:

أواًل: تعريف اجلمعيات / املؤسسات األهلية:
اجلمعيات األهلية : 

التعري���ف وف���ق قان���ون اجلمعيات اليم���ين: هي أي مجعي����ة أهلية 
مت تأسيس����ها طبق����ًا ألح����كام قانون اجلمعيات واملؤسس����ات األهلي����ة رقم )1( 
لس����نة 2001م، م����ن قبل  أش����خاص طبيعي����ني ال يقل عددهم ع����ن 21  عند 
طلب التأس����يس و 41  ش����خصًا على األقل عند االجتماع التأسيسي، غرضها 

األساس����ي حتقيق منفعة مش����رتكة لفئة اجتماعية معينة أو مزاولة أنشطة ذات نفع عام وال تستهدف 
من نش����اطها جين الربح املادي ألعضائها ويكون نظام العضوية فيها مفتوحًا وفقًا للش����روط احملددة يف 

نظامها األساسي.

تعريفات أخرى: 
كم����ا ي����رى كل م����ن Gurin & periman  أن اجلمعي����ات األهلية هي "رواب����ط تطوعية، يكونها 
األهال����ي، ويتول����ون إدارتها ومتويله����ا جبهودهم الذاتية وذلك لتحقيق أهداف مش����رتكة على مس����توى 

اجلرية وهي وسيلة لتنمية قدرات األعضاء من خالل اشرتاكهم يف العمل اجلماعي. 

وتعرف Brillant  اجلمعية األهلية بأنها تنظيم تطوعي غري حكومي، غري هادف إىل الربح، بغرض 
حتقيق منفعة خاصة بأعضائها أو منفعة عامة للمجتمع. 

املؤسسات األهلية: 
اليمين  القانون  ألحكام  طبقًا  تأسيسها  مت  أهلية  مؤسسة  أي   : اليمين  القانون  وفق  تعريفها 
للجمعيات واملؤسسات األهلية ملدة حمددة أو غري حمددة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر 
ملزاولة أنشطة ذات نفع عام ودون أن تستهدف من نشاطها جين الربح املادي ويكون نظام العضوية فيها 

مقتصراً على مؤسسيها دون غريهم.

ثانيًا: أبرز الفروق بني اجلمعية واملؤسسة األهلية:
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دور الجمعيات والمؤسسات 
 األهلية في اليمن

الدور الحالي للمنظمات  1-
 غير الحكومية في  اليمن 

لدور المتوقع من ا  2-
.أن تسهم بهالجمعيات 

مراحل  :أوال
تطور دور 

الجمعيات في 
التنمية بشكل 

 عام

الدور  :ثانيًا
الذي تؤدیه 

الجمعيات 
وعالقته 

 بالحكومة 

الدور  :ثالثًا
المتوقع من 

الجمعيات أن 
تسهم به وفقًا 

للوضع 
أسباب ضعف الدور 
 الذي تؤدیه الجمعيات

استخالص من خالله 
 .لدور الجمعيات األهلية
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   جماالت عمل اجلمعيات/ املؤسسات األهلية يف اليمن 
- املساعدات االجتماعية.

- تنمية اجملتمع.
- رعاية الطفولة.

- رعاية األسرة.
- الدفاع االجتماعي.

- الصداقة بني الشعوب.
- رعاية الفئات اخلاصة.

- تنظيم األسرة.
- رعاية املسجونني.

- رعاية الشيخوخة.
- نشاط أدبي .

- إدارة وتنظيم.
- محاية البيئة من التلوث.

- محاية املستهلك.
- حقوق اإلنسان 

    خصائص اجلمعية و املؤسسة األهلية: 

املعنية. التصريح من اجلهة  o يتوافر لديها شكل قانوني متمثل يف 
العنصرين األساسيني حليوية هذه اجلمعيات. التربع والتطوع يشكالن   o

أهدافها  حيقق  فيما  تستثمر  فإنها  أنشطتها  من  أرباحًا  حققت  وإذا  للربح  هادفة  غري   o
ويدعم نشاطها.

o منظمات غري مسيسة أي غري منخرطة يف أي عمل سياسي أو حزبي.
o تدار ذاتيًا.

 
من  احملرومة  اجملتمع  وفئات  فقراً  األشد  الفئات  إىل  الوصول  على  بقدرتها  تتسم   o
الفئات  حتديد  عن  فضاًل  اخلاصة  أو  احلكومية  واملشروعات  االجتماعية  اخلدمات 
األكثر احتياجًا وتوفري فرص عمل هلا أو منحها قروضًا صغرية وتكمن قدرة اجلمعيات 
من  الفقراء  واحتياجات  أوضاع  عن  املعلومات  على  واحلصول  االنتشار  على  األهلية 

حتسني أحواهلم املعيشية والتخفيف من حدة وآثار الفقر بني أوساطهم

األعمال  وبتنفيذ  التكلفة  باخنفاض  األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  نشاط  ويتسم   o
والربامج بصورة أفضل خاصة عند مشاركتها يف اختاذ القرار.

أهمية اجلمعيات واملؤسسات األهلية:
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اليمنى  القانون  التنظيمي والقانوني لنشأة اجلمعيات واملؤسسات األهلية وفق  11. اإلطار 

األهداف من قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية :
نظم القانون اليمين للجمعيات واملؤسسات األهلية لعام 2001م والئحته الداخلية اإلطار التنظيمي 

للجمعيات واملؤسسات واألحكام املتعلقة بها ومن ضمنها:

أواًل: أحكام تأسيس اجلمعيات واملؤسسات األهلية وتسجيلهما وإشهارهما.

ثانيًا: احلل والتصفية والدمج والتجزئة للجمعيات واملؤسسات األهلية

 وقد أوردنا يف كل دليل تدرييب ما يتعلق به من مواد القانون أما بالنسبة للتفصيالت فهي موجودة 
يف القانون.

ويشتمل القانون على عدد من األهداف اهلامة هي:
-  قيام اجملتمع املدني املس���لم يف ظل النهج الدميقراطي وترس���يخ دور الشراكة الذي تقوم 

به اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف جمال التنمية وضرورة رعايتها وتشجيعها.

-  توف���ري الضمانات ملمارس���ة اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية أنش���طتها حبرية واس���تقاللية 
كاملة ومبا يتالءم مع مسؤوليتها االجتماعية.

-  توسيع نطاق أعمال الرب واإلحسان وتعزيز التكافل االجتماعي يف أوساط اجملتمع.

-  تبس���يط اإلجراءات وتس���هيل املعامالت املتعلقة باحلق يف تأس���يس اجلمعيات واملؤسس���ات 
األهلية ومتكينها من أداء رسالتها على الوجه األكمل.
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الجزء الثاني
:

بعد أن مت التعرف على مفهوم منظمات اجملتمع املدني وطبيعة عملها ومنه تعرفنا على اجلمعيات 
واملؤسسات األهلية سيتم التعرف يف هذا اجلزء على دور منظمات اجملتمع املدني يف التنمية وخاصة 

اجلمعيات واملؤسسات األهلية احلالي مقارنة بالدور املفرتض أن تؤديه يف جمال التنمية يف اليمن وسيتم 
ذلك كما يلي:  

ثم  ومن  عام  بشكل  اليمن  يف  احلكومية  غري  للمنظمات  احلالي  الدور  على  التعرف   .1
استخالص الدور احلالي للجمعيات واملؤسسات األهلية وأسباب ضعف ذلك الدور.

ملا يلي: املتوقع من اجلمعيات أن تسهم به وفقًا  الدور  التعرف على   .2
• أواًل: مراحل تطور دور اجلمعيات يف العملية التنموية يف العامل بشكل عام.

• ثانيًا: عالقة الدور الذي تؤديه تلك اجلمعيات واملؤسسات وفق املراحل 
املوضحة سابقًا بالوضع الراهن للدولة .

• ثالثًا: الدور املتوقع من اجلمعيات واملؤسسات األهلية أن تسهم به يف اليمن 
وفقًا للوضع احلالي للدولة يف اليمن.

شكل رقم )4( يوضح دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن.
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والمؤسسات الجمعیات دور
الیمن في األھلیة

للمنظمات1- الحالي الدور
الیمن في الحكومیة غیر

أن2- الجمعیات من المتوقع الدور
بھ .تسھم

مراحل:أوال
دور تطور

في الجمعیات
بشكل التنمیة

عام

الدور:ثانیًا
تؤدیھ الذي
الجمعیات
وعالقتھ
بالحكومة

الدور:ثالثًا
من المتوقع

أن الجمعیات
وفقًا بھ تسھم

الحالي للوضع
الدور ضعف أسباب
الجمعیات تؤدیھ الذي

لدور خاللھ من استخالص
األھلیة .الجمعیات

   دور منظمات اجملتمع املدني يف التنمية: 
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1.  الدور احلالي للجمعيات واملؤسسات األهلية يف التنمية يف اليمن:   
نظراً لعدم وجود دراسات متخصصة حتدد إسهامات اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن فسيتم 
يف  عام  بشكل  احلكومية  غري  املنظمات  إسهامات  حددت  الذي  الدراسات  خالل  من  دورها  استخالص 

العملية التنموية يف اليمن على أساس أنها جزء من تلك املنظمات وسنستعرضها كما يلي: 

دور املنظمات غري احلكومية يف اليمن 
شهد اليمن منواً كبرياً يف نشأة وتطور اجملتمع املدني )ومنها اجلمعيات واملؤسسات األهلية( وقد زاد 
عدد منظمات اجملتمع املدني من 270 منظمة يف عام 1990 إىل حوالي 5000منظمة يف عام 2008م. 
كما تعددت وتنوعت منظماته ومؤسساته األهلية وتوسعت أنشطته االجتماعية واالقتصادية وتزايد 

حجم املستفيدين منها.

وتعمل غالبية تلك املنظمات واملؤسسات يف جماالت تقليدية مثل حمو األمية واألمومة والطفولة، 
وانتشار  تواجدها  ضعف  مع  احمللي،  كاجملتمع  حمدود  مكاني  إطار  يف  أنشطته  معظمها  وميارس 
خدماتها يف الريف حيث تقطن غالبية السكان والفقراء. كما تكرر كثري منها أنشطة بعضها البعض 

وأحيانًا لنفس الفئات املستهدفة.

ومكافحة  الفقر  من  التخفيف  على  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  املنظمات  أغلب  ركزت  قد  و 
البطالة وتوفري فرص العمل فضاًل عن تقديم اخلدمات الصحية والتعليمية ومحاية البيئة. ومع ذلك، 
التأثري نتيجة تقليدية ومنطية  الدخل ال يزال حمدوداً وضعيف  فإن تأثري نشاطها يف مكافحة فقر 
الفئات  لدى  التطوعية  الروح  تنمي  وبرامج  آليات  ابتكار  على  قدرتها  وعدم  منظماته  عمل  أساليب 
املهم  السؤال  ، ولكن  التمويل. إضافة إىل صغر حجم مشاريعها  الغنية وتزيد من مصادر  االجتماعية 
هل هذا توجه داخلي من املنظمة أم مفروض من املنظمات املاحنة؟؟؟ - وقد انتشرت يف اآلونة األخرية 
العديد من املنظمات النسوية واليت تعمل يف نشاطات تقليدية تدور حول جماالت األمومة والطفولة 
والرعاية االجتماعية والتعليم وتدريب املرأة على اخلياطة والتطريز، مع اهتمام عدد حمدود منها 
مبجاالت التنمية الثقافية. وترتكز غالبية املنظمات النسوية يف املدن وبالذات يف العاصمة صنعاء، 

مما يعين غيابها عن الريف حيث تتطلب حياة النساء الكثري من اخلدمات الرعائية والتنموية.

 وفيما يلي بعض اخلدمات اليت تبنتها املنظمات غري احلكومية يف الفرتة األخرية وهي كما يلي:

ومن  البنوك  من  الصغرية  القروض  على  الفقرية  واألسر  األفراد  حصول  تسهيل   •
منظمات  تقوم  حيث  وغريه  للتنمية  االجتماعي  كالصندوق  حكومية  شبه  منظمات 

اجملتمع املدني بدور الوسيط والضامن.

املناسبات  يف  مالية  ومساعدات  الفقرية  األسر  لبعض  شهرية  نقدية  مساعدات  تقديم   •
الدينية والذي ميثل أحد األنشطة اليت تقوم بها معظم منظمات الرعاية االجتماعية، 

واليت بدورها متثل 46% من جمموع منظمات اجملتمع املدني.

الزي  تقديم  مثل  املناسبات  بعض  يف  الفقرية  واألسر  لألفراد  عينية  مساعدات  تقديم   •
املدرسي واحلقيبة املدرسية يف بداية كل عام دراسي، تقديم املالبس يف األعياد، تقديم 
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بعض املواد الغذائية يف بعض املناسبات وتوزيع حلوم األضاحي يف عيد األضحى.

كوارث  أو  صعبة  ظروفًا  تواجه  اليت  الفقرية  لألسر  واألغطية  امللبوسات  تقديم   •
طبيعية.

املصدر: تقرير منشور مبوقع وزارة التخطيط-...

استخالص لدور اجلمعيات واملؤسسات األهلية احلالي يف التنمية يف اليمن  
واملؤسسات  اجلمعيات  تؤديه  ما  هو  توضيحه  مت  ما  أغلب  أن  يتضح  السابق  التحليل  خالل  من 

األهلية، واليت يغلب عليها الطابع اخلريي والرعائي النمطي ويرجع ذلك لألسباب التالية: 

- حداثة نشأة جتربة منظمات اجملتمع املدني اليت تلجأ إىل احللول التقليدية ملواجهة الفقر.

- الصعوبات االقتصادية اليت يواجهها اجملتمع.

- جتذر القيم الدينية وعالقات التكافل اجملتمعية.

- تلبية هذه املنظمات لرغبات األغنياء واملوسرين يف توجيه تربعاتهم حنو تلك اجملاالت.    

وغالب���ًا ما تدار تلك اجلمعيات واملؤسس���ات بواس���طة ش���خص واحد وتتص���ف باملومسية والعمل يف 
املدن وضعف مشاركة النساء والشباب وغياب البعد الدميقراطي، إضافة إىل عدم التحديد وااللتزام 
مبج���االت حم���ددة وواضحة فنادراً ما ن���رى مجعية حتدد جم���ااًل لعملها وتلتزم ب���ه دون أن تنجرف 
وراء توجه���ات املمول���ني، ولن نتط���رق للجمعيات اليت تس���تغل وضعها للحصول عل���ى هبات وتربعات 
لالس���تفادة الش���خصية، ألن ذلك يعترب اس���تثناًء يف اليمن، أما القاعدة فهي مجعيات ومؤسسات أهلية 
خت���دم التنمي���ة يف اليمن ولكنها حتتاج ملس���اعدة وبناء قدراتها، وهو ما حت���اول حقيبة )تطوير قدرات 

اجلمعيات واملؤسسات األهلية( اإلسهام يف حتقيقه بشكل عام.

أسباب ضعف الدور احلالي ملنظمات اجملتمع املدني بشكل عام واجلمعيات 
واملؤسسات األهلية بشكل خاص

أصبح ضعف دور الغالبية من  اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن واضحًا جلميع العاملني يف 
التنمية وبالتأكيد هناك أسباب هلذا الضعف وتنقسم تلك األسباب إىل أسباب داخلية يف اجلمعية / 

املؤسسة األهلية وأسباب خارجية، وسيتم توضيحها يف ما يلي:

1. أسباب داخلية متعلقة مبؤسسي اجلمعية والعاملني فيها ومنها:
التنمية. البداية ألغراض أخرى غري غرض  املؤسسات األهلية من  o إنشاء اجلمعيات/ 

o عدم إشراكهم للفئة املستهدفة.
العمل يف احلضر. o تفضيلهم 

o تفضيلهم للعمل السهل وهو اخلريي والرعائي.
o عدم شفافيتهم مما يؤثر على ثقة املاحنني جبمعيتهم وباجلمعيات بشكل عام.

النمطية. البحث والتجديد وتفضيلها للمشاريع  o عدم رغبة اجلمعية يف 
o عدم رغبتها يف التنسيق والتعاون مع اجلمعيات/ واملؤسسات األهلية  األخرى. 
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الرقابة يف اجلمعيات. o عدم تفعيل 
املؤسسي. العمل  الطابع األسري وهيمنته يف اجلمعيات على  o غلبة 

الوعي بأهمية عمل اجلمعيات والعمل اجملتمعي والتنموي وأسسه. o ضعف 
املؤسسات األهلية. إدارة اجلمعيات/  البعد الدميقراطي يف  o غياب 

املناطة بهم. املهام  التزام األعضاء وانشغاهلم عن تأدية  o عدم 
العمل مع اجلمعيات  لتحديد طبيعة  اسرتاتيجية واضحة يف عمل اجلمعيات  توجد  o ال 

واملنظمات والشراكة وكذلك الشراكة مع الدولة ... إخل.  

2. أسباب خارجية متعلقة بالداعمني والشركاء ومنها: 
o قل���ة الدع���م املادي والفين املخصص للجمعيات واملؤسس���ات األهلي���ة من احلكومة ومن 

اجلهات الداعمة األخرى.
o بع���ض أش���كال وص���ور الدعم الدول���ي ارتبط بسياس���ات وأه���داف وش���روط الوكاالت 
الداعم���ة، ومل يرتب���ط باحتياجات وأولوي���ات اجلمعيات وفئاتها املس���تهدفة مما أثر على 

مستوى تقديم اخلدمات.
o معظم مصادر الدعم املقدمة للجمعيات التتصف باالستمرارية مما أدى إىل تعثر عدد 

غري قليل من هذه اجلمعيات.
o ع���دم وعي األعض���اء وأعضاء اجلمعية العمومية واملس���تفيدين م���ن خدمات اجلمعيات 
واملنظمات واملؤسس���ات األهلية بأهمية املساهمة يف دفع رس���وم اشرتاكات العضوية اليت 

متثل مصدراً مهمًا من مصادر التمويل الذاتي.
o عش���وائية الدع���م املوج���ه للجمعي���ات واملؤسس���ات م���ن قب���ل اجله���ات الداعم���ة وتدخل 
االعتب���ارات الش���خصية وغريه���ا، باإلضاف���ة إىل أن املوق���ع - قرب أو بع���د اجلمعية-  من 

جهات التمويل يؤثر يف حظ اجلمعية من ذلك الدعم. 
o البناء اهليكلي للجمعيات واملؤسس���ات األهلية معظمه مل يرتبط باألهداف اليت أنش���ئت 

من أجلها.
o ضعف قدرة اجلمعيات على امتالك مقرات ألعماهلا.

ملعرفة املزيد عن وضع اجلمعيات/ املؤسسات األهلية يف اليمن ميكنك مراجعة 

املصدر: 
عن  ناتج  هو  ما  منها  اجلمعية  أداء  ضعف  يف  تسببت  قوية  أسباب  هناك  أن  الحظنا 
اجلمعية  وإمكانات  قدرات  ضعف  عن   ناتج  هو  ما  ومنها  وقناعاتها  نفسها  اجلمعيات 
وقلة حيلتها يف حتسني ذلك الضعف إضافة إىل عوامل البيئة احمليطة واليت ال متلك 
على  القدرة  واملؤسسات  اجلمعيات  لدى  فيها.ولكن  للتأثري  الكافية  القدرات  اجلمعية 

حتسني وضعها وتغيري الوضع ولكن بالطبع إن أرادت ذلك واقتنعت بدورها التنموي.
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2. الدور املتوقع من اجلمعيات واملؤسسات أن تسهم به يف التنمية يف اليمن:
نظرًا لتطور دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية فيما يتعلق بالعملية التنموية من ناحية واختالف 
اجلمعيات  من  املطلوبة  اإلسهامات  فإن  أخرى،  ناحية  من  البعض  بعضها  عن  الدول  وإمكانات  وضع 

واملؤسسات يف العملية التنموية ختتلف تبعًا لذلك.

وحتى نتعرف على الدور املتوقع من اجلمعيات/ املؤسسات األهلية أن تسهم به يف العملية التنموية 
يف اليمن، سنقوم بتوضيحه وفقًا للخطوات التالية:

العامل بشكل عام. التنموية يف  العملية  أواًل: مراحل تطور دور اجلمعيات يف   o
الراهن للدولة. الذي تؤديه تلك اجلمعيات واملؤسسات بالوضع  الدور  o ثانيًا: عالقة 

اليمن وفقًا للوضع احلالي. املتوقع من اجلمعيات/املؤسسات األهلية أن تسهم به يف  الدور  o ثالثًا: 

أواًل: مراحل نمو وتطور دور الجمعيات والمؤسسات األهلية في العملية التنموية 

ذكر كورتن )Korten,1990( أن تطور ومنو الدور الذي تلعبه املنظمات غري الرحبية يف العملية 
التنموية مر بثالث مراحل رئيسية وهي:

املرحلة األوىل: 
وتتمث���ل بقي���ام املنظم���ات غري الرحبي���ة مباش���رة بتقدي���م اخلدمات ال���يت حيتاجها املس���تفيدون 
م���ن أطعم���ة ومالبس ورعاي���ة صحية وتقديم الع���الج الض���روري وإقامة املالج���ئ واملخيمات إليواء 
املتضررين يف حاالت حدوث الكوارث الطبيعية، مثل انتشار األمراض الوبائية أو اجملاعات والفيضانات 
وال���زالزل وقيام احلروب،عن طريق تقديم هذه اخلدمات لألفراد والعائالت احملتاجة مباش���رة وهذه 
اخلدم���ات هي خدمات إنس���انية بالدرجة األوىل حي���ث أنها تقدم لفئات من الن���اس تعرضت لظروف 

قاسية وحتتاج إىل مساعدة مباشرة للخروج من أزمتها.

 وينبغ���ي مالحظة أن نوعية ومس���توى اخلدمات املقدمة يف مثل ه���ذه احلاالت تعتمد على القدرة 
اإلدارية والفنية للمنظمة غري الرحبية ومقدار الدعم املالي املتوفر هلا.

املرحلة الثانية:
طريق  عن  احملتاجني  الناس  مساعدة  على  الرتكيز  على  الرحبية  غري  املنظمات  بقيام  وتتمثل 
ومهن  وخربات  مهارات  إكسابهم  طريق  عن  واإلدارية  الفنية  قدرتهم  مستوى  وحتسني  تطوير 
معينة عن طريق التدريب والتأهيل العتمادهم على أنفسهم يف احلصول على عمل ومن ثم إعاشة 
أنفسهم وعائالتهم. كذلك تتمثل يف تنمية اجملتمع عن طريق إنشاء اللجان واجلمعيات املتخصصة 
لتطوير خمتلف مناحي احلياة يف اجملتمع وخصوصًا يف القرى مثل: إنشاء مجعية لتحسني الزراعة 
الزراعية الصحية  الزراعية احلديثة واألساليب  الوسائل  الفالحني على  القرية وتعليم وتدريب  يف 

وتقديم املشورة الفنية هلم وإقامة مركز صحي يف القرية لتقديم الرعاية الصحية األولية فيها.
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املرحلة الثالثة:
وتتمث���ل يف قي���ام املنظمات غ���ري الرحبية بلع���ب دور أكرب وأكث���ر أهمية يتع���دى تطويراألفراد 
واجملتمعات احمللية إىل إحداث التغيري املطلوب يف جمريات السياس���ة العامة يف الدولة على املس���توى 
احمللي واإلقليمي ورمبا الدولي، عن طريق عمل املنظمات غري الرحبية مع املنظمات الدولية ملساعدة 
املنظم���ات احلكومية الرئيس���ية على إعادة النظر يف توجه سياس���اتها وأس���لوب عملها بأس���لوب يقوي 
الس���يطرة احمللي���ة على امل���وارد وإقامة منظمات ومؤسس���ات كبرية احلجم لتقديم خدمات أساس���ية 

على املستوى احمللي وبأسلوب مستمر وممول ذاتيًا.

 وبناًء على مفهوم املرحلة الثالثة للمنظمات غري الرحبية فإن املوارد يف كثري من الدول مس���يطر 
عليه���ا بش���كل مركزي من قبل جمموعة م���ن القوى، لديها نفوذ سياس���ي قوي داخ���ل الدولة ومتنع 
وصول الكثري من اخلدمات األساس���ية للفقراء واحملتاجني فيها، وإلح���داث التغيري يتطلب  األمر بناء 
القدرة الذاتية للناس وتنظيمهم ليكونوا أداة ضغط على النظام السياسي ويضعوا مطالبهم أمامه عن 
طريق بناء التحالفات واالتصاالت مع أصحاب السلطة ومتخذي القرار جلعل النظام السياسي أكثر 

استجابة ملطالب العامة.

 ونظراً هلذا التطور النوعي يف دور املنظمات غري الرحبية يف إحداث التنمية يف اجملتمعات اليت تعمل 
فيه���ا أصب���ح كثري من منظم���ات التمويل الدولية املهتم���ة بالتنمية وبرامج األم���م املتحدة اإلمنائية 
تقدم الكثري من مس���اعداتها املالية والفنية للدول النامي���ة عن طريق املنظمات غري احلكومية لتنفيذ 
الربامج والنش���اطات التنموية املطلوبة حيث ثبت أن هذه املنظم���ات أكثر مرونة وكفاءة إدارية من 

الكثري من األجهزة احلكومية وأقرب اتصااًل بالناس والعامة ومعرفة احتياجاتهم الفعلية.

املصدر:إدارة املنظمات غري الرحبية – د ابراهيم بن علي امللحم . 

إن التطور يف الدور التنموي للجمعيات واملؤسسات األهلية ال يعين تالشي أي دور 
االغاث���ه فال زال هناك العديد من اجلمعيات اخلريي���ة والتنموية يف العامل بالرغم 
م���ن أن التطور يرى أن اجلمعي���ات انتقلت ملرحلة مناصرة قضايا اجملتمع، ذلك أن 
تلك املنظمات طوعية وهلا احلق يف اختيار الدور الذي تريد وإمنا الرغبة يف انتقاهلا 
للمساهمة بش���كل أكرب يف العملية التنموية حبسب البلد هو طلب أخالقي مهين 

ليس إال وبالتالي فهو غري ملزم ألحد.
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ثانيا: عالقة األدوار التي تؤديها تلك الجمعيات/المؤسسات األهلية بدور الحكومة: 

يرتب����ط ال����دور املتوقع من املنظمات غ����ري احلكومية يف بلد ما على الوضع التنم����وي فيه ومدى قدرة 
الدولة على حتمل كافة مسؤولياتها، وميكن توضيحه بالشكل التالي: 

شكل رقم )5( يوضح عالقة األدوار اليت تؤديها اجلمعيات واملؤسسات األهلية بدور احلكومة.

يتضح من الشكل السابق أنه كلما كانت الدولة قوية واستطاعت أن تليب احتياجات مستهدفيها 
تقلص���ت حاجة اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية لتقديم تلك اخلدمات والبحث عن ممولني ملس���اعدتها 
عل���ى تقدي���م خدماته���ا ملس���تهدفيها بل يصب���ح دورها هو مراع���اة ومناص���رة قضايا الفق���راء وإيصال 
أصواته���م إىل ذوي العالقة حيث أن���ه ليس بالضرورة أنه عندما تكون ل���دى الدولة إمكانيات وقدرات 
عل���ى تلبية كافة اخلدمات ملس���تهدفيها أنه ال يوجد فقراء، فاخلدمات ليس���ت كل ما حيتاجه الفرد 
ليتخل���ص من الفقر، فهناك عوامل أخ���رى حتددها قوانني الدولة، وهنا يأت���ي دور اجلمعية للحفاظ 
عل���ى حقوق املواطنني وخري مثال على ذلك ما ذكر يف كت���اب "إدارة اجلمعيات اخلريية غري اهلادفة 
للربح")موض���ح كمرجع للدلي���ل( عن دور اجلمعي���ات واملنظمات الغري حكومية يف مس���اندة الفقراء 

وكما جاء يف ذلك الكتاب:

 اس���تطاعت النرويج أن تتخلص من الفقر منذ عش���رات الس���نني، على الرغم من أنها مل تكن غنية 
مث���ل الوالي���ات املتح���دة األمريكية، كم���ا أنها مل تكن ق���وة اقتصادي���ة عاملية حتى تف���رض الرتتيبات 
االقتصادية اليت يف صاحلها، وقد قام املس���يطرون على القوى الداخلية مبقاومة السياسات اليت تؤدي 
إىل القضاء على الفقر، متامًا كما حدث يف الواليات املتحدة األمريكية وقد فضل األغنياء يف  النرويج 
األم���ر الواقع حمتج���ني بأن الفقر ال ميكن جتنب���ه، كما حدث أيضًا يف الوالي���ات املتحدة األمريكية . 
وظهرت يف بداية هذا القرن حركة اجتماعية س���اندت احتاد العمال الصناعيني والفالحني وصيادي 
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وضعالدور
الدولة

الدور
الخیري

تغطیة عن الدولة قدرات في شدید عجز
وضعف للمواطنین األساسیة االحتیاجات

/قدراتھا وأزماتكوارث الخ..

قدر جمیعضعف تغطیة عن وعجزھا الدولة ات
فرص وإیجاد والتأھیل والتدریب الخدمات

العمل

الدور
التنموي

لقضایا المناصر
المجتمع

احتیاجات كافة تغطیة على الدولة قدرة
علىالمواطنین سلبًا تؤثر سیاسات وجود مع

المجتمع
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السمك وذوي املهن. وكانوا مجيعًا أقوى بكثري من األقلية الصغرية الغنية، واستطاعوا أن يصنعوا معًا 
جمتمعًا بدون فقر.

وبالرغ���م م���ن وجود عوام���ل عديدة س���اعدت النروجييني على خل���ق جمتمعهم الغين الذي يتس���م 
بالوفرة، إال أن عدم مقدرة األغنياء على االس���تمرار يف سياس���ة فرق تس���د كان السبب الرئيسي الذي 

مكن النرويج ، مثاًل من التوصل إىل نظام رعاية صحية مناسب يف األربعينات.

من خالل ذلك يتضح أن الدور الذي جيب أن تلعبه اجلمعية/ املؤسسة األهلية يرتبط بدور الدولة 
فمثاًل ال يعقل أن تقوم اجلمعية بتقديم خدمة تكون الدولة قادرة متامًا على تقدميها، ذلك أن هذا هو 

دور الدولة أصاًل، كما أنه ليست اخلدمات وحدها اليت حتسن وضع املواطنني. 

ثالثًا: الدور المتوقع من الجمعيات/المؤسسات األهلية أن تسهم به في اليمن وفقًا للوضع الحالي:

الدولة  أن  وضوح  وبكل  اجلديدة  االقتصادية  التوجهات  تؤكد  حيث  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
االقتصادية  الكفاءة  حتقيق  يف  السوق  وقصور  العوملة  حتديات  مواجهة  من  تتمكن  لن  منفردة 
والتنموية ومن  األساسية  االجتماعية  السكان واجملتمعات احمللية من اخلدمات  باحتياجات  والوفاء 
القطاعني اخلاص واألهلي يف حتمل  الفقر والبطالة وتظهر احلاجة إىل إشراك  التصدي لكل من 
هذه املسؤولية ومتثل الشراكة بني القطاعات الثالثة ضرورة لتعزيز دور كل قطاع حبيث يكمل 
كل منها اآلخر، وكما هو واضح  ملنظمات اجملتمع املدني أن العمل مبفردها يف اجملاالت االجتماعية 
والتنموية بعيداً عن مشاركة احلكومة والقطاع اخلاص لن حيقق عوائداً أو منافعًا ذات تأثري كبري 

على اجملتمع.

ونظراً ملا سبق حددت الدولة يف خطتها اخلمسية دور أكرب لشركاء التنمية )القطاع اخلاص- 
منظمات اجملتمع املدني ( وفيما يلي توضيح لدور منظمات اجملتمع املدني املتوقع منها أن تؤديه يف 

املرحلة القادمة:

الدور الذي حددته اخلطة اخلمسية الثالثة: 

أش���ارت اخلطة إىل توس���يع آفاق الش���راكة مع منظمات اجملتمع املدني واالنتق���ال بها إىل اإلطار 
األوس���ع، س���واًء من حيث طبيعة االلتزامات على الش���ركاء أو املدلول العملي والواقعي للش���راكة أو 
من حيث توس���يع آفاقها حمليًا وإقليميًا ودوليًا. وتس���عى اخلطة من خالل ذلك )فيما خيص منظمات 
اجملتم���ع املدن���ي( إىل إيالء أهمية للش���راكة مع منظمات اجملتمع املدن���ي وتأطريها من خالل إعطاء 

األولوية للمجاالت اآلتية:

أ. إشراك منظمات اجملتمع املدني يف رسم السياسيات ووضع اخلطط التنموية ويف حتديد 
املشاريع اليت تليب احتياجات اجملتمعات احمللية والفئات الفقرية.
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الدورية، مبا يف  املتابعة واإلجناز  آليات إعداد تقارير  املدني يف  ب. إدماج منظمات اجملتمع 
ذلك التقارير اخلاصة خبطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر وتشجيعها على إعداد 
التنموي  الوعي  وتعزيز  اجملتمع  على  املشاريع  أثر  لدراسة  املسوح  وإجراء  الظل  تقارير 

والسلوك االقتصادي الرشيد للمجتمع.

تشجيع  خالل  من  احمللية  والسلطة  املدني  اجملتمع  منظمات  بني  الشراكة  تنمية  ج- 
املناطق  يف  التنموية  ومساهمتها  تدخالتها  دائرة  توسيع  على  املدني  اجملتمع  منظمات 

الريفية يف إطار من الشراكة الفاعلة مع السلطة احمللية والذي يتطلب:

ومتابعتها  املشروعات  بعض  تنفيذ  يف  وخاصة  املدني  للمجتمع  الذاتية  املبادرات  دعم  د- 
وتقييمها.

على  واملديريات  احملافظات  يف  احمللية  السلطة  إطار  يف  املدني  اجملتمع  منظمات  دور  تشجيع 
املساهمة يف حتديد االحتياجات التنموية للمجتمعات احمللية يف إعداد اخلطط والربامج وتقييمها 

ومراقبتها. 

تعترب منظمات اجملتمع املدني شريكًا يف عملية التنمية جيب عليها أن تسهم بفاعلية 
بهذا  للقيام  يؤهلها  احلالي  اجلمعيات  وضع  أن  تعتقد  هل  ولكن  الدور  هذا  لتحقيق 
الدور؟ يتضح مما سبق أن اإلجابة هي أن اجلمعيات واملؤسسات األهلية ال زالت حباجة 
الدور  حلجم  معرفتها  ذلك  من  واألهم  ومالياً،  إداريًا  لقدراتها  البناء  من  الكثري  إىل 
املناط بها وأن ما تقوم به أغلب اجلمعيات مل يعد جمدي، وأن تطور قدراتها املؤسسية 
بشكل عام للتمكن من تأدية دورها بنجاح وجتعل من تدخالتها تدخالت تنموية تسهم 

بفاعلية يف حتسني الوضع احلالي لليمن.



أساسيات
العمل

التنموي
55

ية
مو

لتن
ة ا

ملي
لع

ن با
يو

عن
لم

ا

خالصة :

املعنيون بالعملية التنموية هم الشركاء الرئيسيون فيها وهم:

أواًل: القط���اع احلكوم���ي ومت توضي���ح م���ا ق���ام ب���ه م���ن جه���ود يف العملي���ة 
التنموي���ة وخاص���ة يف التخفيف م���ن الفقر واليت تأت���ي كعمل ضمن خطط 

واسرتاتيجيات. 

وثاني���ًا: القط���اع اخل���اص ودوره يف العملي���ة التنموية مب���ا ال يغفل مصاحله 
وحيقق هدفه. 

وثالثًا: منظمات اجملتمع املدني ومت توضيح تارخيه ونشأته يف اليمن والعوامل 
املؤثرة عليه لندخل من خالله إىل قطاع اجلمعيات واملؤسسات األهلية ودورها 
وجهوده���ا احلالية يف جمال التنمي���ة. وألن هذا الدليل مرك���ز عليها فقد مت 
التوضيح بش���كل أكثر تفصياًل عنه م���ن القطاعات األخرى حتى يتم التوصل 
إىل ال���دور املف���رتض أن تؤدي���ه وهذا ه���و غرض الدلي���ل "توجي���ه اجلمعيات/

املؤسس���ات  حن���و الدور التنموي املالئ���م الذي جيب أن تؤدي���ه  خلدمة التنمية 
يف اليمن". 

ولكن ماذا نقصد بالشراكة بني القطاعات الثالث؟

الشراكة هنا تعين التكامل والتعاون وتسهيل كل طرف ملهمة الطرف اآلخر 
بقدر املستطاع ودعمه مبا ميكنه من تأدية دوره التنموي بكفاءة وفاعلية، ومبا 
ال يتعارض مع مصاحله اخلاصة يف حال وجودها )كالقطاع اخلاص مثاًل(.  
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الوحدة الثالثة 
آلية العمل التنموي

 لمساعدة الجمعية/المؤسسة األهلية لإلسهام بإيـجابـية 
في العملية التنموية 
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مدخل: 
التنمية  عملية  /شركاء  املعنيني  عن  وحتدثنا  اليمن  يف  وحتدياتها  التنمية  عن  حتدثنا  أن  بعد 
اجلمعيات/املؤسسات  دور  بتطور  يتعلق  ما  وخاصة  األهلية،  اجلمعيات/املؤسسات  على  الرتكيز  مع 
األهلية يف العملية التنموية واتضح أنه لدى اجلمعية اخليار بأن تتخذ الدور الذي تريد سواًء اخلريي 
أو التنموي أو املناصر وإذا اختارت الدور التنموي أو دور املناصر فإن عليها أن تسهم بإجيابية يف العملية 
التنموية، وفيما يلي بعض من األسس - املبادئ التنموية اليت جتعل من مساهمة اجلمعية وتدخالتها 

ذات تأثري إجيابي:
عام  بشكل  لدورها  واعية  تكون  أن  أي  واخلاص:  العام  اجلمعية/املؤسسة  بدور  الوعي   .1

ودورها يف بلدها بشكل خاص وحتدده وفق الوضع التنموي يف البلد.
بالوالء  شعور  العاملني  مجيع  لدى  يكون  أن  أي  للجمعية/املؤسسة:  العاملني  والء   .2
العمل  أخالقيات  وفق  ويعملون  اجملتمع  خلدمة  تعمل  طوعية  كمنظمة  للجمعية 

الطوعي ملنظمات اجملتمع املدني.
العالقة. التنموية وذوي  املعنيني بالعملية  3. بناء عالقات ثقة/ تنسيق/تشبيك مع 

العمل  حتقيق   وبإجتاه  سليمة  إدارية  أسس  وفق  وإدارتها  املؤسسية  بنيتها  تقوية   .4
املؤسسي.

الفئة املستهدفة. 5. حتديد أهداف اجلمعية بناء على احتياجات 
املبادئ: التنموية وتدجمها يف سياستها وأنشطتها وأهم هذه  املبادئ  أداؤها على  6. أن يرتكز 

• املشاركة.
• التنمية املستدامة.
• النوع االجتماعي.

• فهم وقبول االختالف والتنوع يف اجملتمع.

العمل الطوعي يف اجملتمع. 7. توجيه وتفعيل 

ومتثل  نفسها  املنظمة  وقدرات  للمنظمة  العام  السياق  على  واألسس  املبادئ  تلك  حتقيق  ويعتمد 
النقاط السابق توضحيها طريق وصول اجلمعية للدور املفرتض أن تسهم به.

وفيما يلي توضيح تفصيلي للنقاط السابقة: 

العام واخلاص  الوعي بدور اجلمعية/املؤسسة األهلية   .1
مت التوضيح سابقًا أن للجمعية أدواراً خمتلفة يف العملية التنموية وبالطبع حيق للجمعية أن ختتار 
الدور الذي تريد، ولكن وبعد أن تعرفت اجلمعية/ املؤسسة األهلية على حتديات التنمية يف اليمن جيب 
عليها أن تدقق يف الدور الذي ستختاره. وبقدر أهمية الدور الذي ستختاره تأتي أهمية أن تعرف ملاذا 

اختارت هذا الدور من بني األدوار األخرى، وما عالقة الدور الذي اختارته بقدرات احلكومة..إخل.
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  كما أن اجلمعية/املؤسسة األهلية كونها شريك يف التنمية جيب عليها أن تأخذ بعني االعتبار الدور 
الذي ُأسند إىل منظمات اجملتمع املدني يف اخلطة اخلمسية لليمن بالطريقة اليت تراها مناسبة إلمكاناتها 

وقدراتها، وجيب أن تدرك أن عملها الطوعي هو مساهمة جمتمعية. )وهذا ما مت توضيحه سابقًا(.

العاملني للجمعية/املؤسسة كمنظمة طوعية ختدم اجملتمع 2. والء مجيع 
جيب أن يكون مجيع العاملني باجلمعية/ املؤسسة األهلية لديهم شعور بالوالء واالنتماء للجمعية/ 
املؤسسة، كمنظمة طوعية تسهم يف العملية التنموية بإجيابية وتتبنى املبادئ التنموية وتؤمن بقيمة 
عملها الطوعي كمساهمة جمتمعية مبعنى أنه التزام أدبي واجتماعي حيث أن أهم متطلبات الوالء 
بها  املناط  بالدور  وااللتزام  اجلمعية  أجلها  من  أنشئت  اليت  باألهداف  االلتزام   – بالعمل  االلتزام  هي 
– االلتزام مببدأ الطوعية وعدم االستفادة الشخصية، ومن املؤسف ما نراه  لدى بعض املنظمات من 
للجمعية؟  كبري  وقت  لديهم  وليس  متطوعون،  أنهم  واملربر  العمل  مومسية  أو  العاملني  تواجد  عدم 
بعض  لدى  لألسف  ولكن  أكثر  التزام  هناك  لكان  للمنظمة  بالوالء  شعور  لديهم  كان  لو  وبالطبع 
وقد  اجملتمع،  خدمة  يف  تسهم  منظمة  كونها  للجمعية  وانتماء  والء  ضعف  اجلمعيات  يف  العاملني 
يكون والؤهم لألشخاص املسئولني عن اجلمعية فقط، أو ال يوجد والء من أصله وانتماؤهم للجمعية 
صوري حتسبًا ألي استفادة شخصية، فإذا كان شعور كل أو بعض العاملني بهذا الشكل فماذا نتوقع 

من تلك اجلمعية أن تقدم للمجتمع؟ 

أغلبية  أن  إال  الشكل  بهذا  اليمن  يف  املنظمات  من  وحمدود  جداً  قليل  عدد  هناك  كان  إن  ولكن 
املنظمات تتميز بأن لديها التزام أخالقي جتاه اجملتمع عن طريق العاملني فيها و السؤال اآلن هو كيف 

ميكن للجمعية أن حتقق ذلك بينما تفشل بعضها.

الوالء للمنظمة كمنظمة طوعية ختدم اجملتمع وهو أمر مرتوك حلرية  ختتلف طرق حتقيق 
يساعد  نظنه  ما  على  نركز  أن  هنا  ونريد  الوالء،  لتحقيق  األنسب  الطريقة  الختيار  نفسها  املنظمة 

املنظمات يف العمل الطوعي، وهي أخالقيات العمل الطوعي ملنظمات اجملتمع املدني.

المعايير األخالقية لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 

القيم واألخالق أساس التنمية:
إن القيم واألخالق هي أساس التنمية الصحيحة البناءة ويقوم عمل مؤسسات اجملتمع املدني  على 
مجلة من القيم وأخالقيات العمل اليت تشكل دستوراً هلذه املنظمات وتؤهلها  لالرتقاء بالدورالتنموي 

للفرد واألسرة.

وتوجه أحيانًا أصابع االتهام لعدد من مؤسسات اجملتمع املدني بأنها جتري وراء التمويالت وتتناسى 
يف سبيل ذلك رسالتها وأهدافها اليت أنشئت من أجلها، بل وتغري من أهدافها أو مهامها يف سبيل ذلك. إن 
أساس أخالقيات عمل مؤسسات اجملتمع املدني هو االلتزام مبا أنشئت من أجله خلدمة اجملتمع وأن يتم 
إدارتها بشكل سليم وشفاف يتوفر فيه عنصر املساءلة والرقابة اجملتمعية والتعاون مع أطراف التنمية 

األخرى بعيداً عن الصراعات وبعيداً عن الشبهات وخباصة املؤسسات اليت تتلقى دعمًا خارجيًا أجنبيًا. 
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وهناك من يدعوا إىل تبين وضع ميثاق شرف أخالقي لعمل مؤسسات اجملتمع املدني ليكون دستوراً 
اجلمعيات  بها  تلتزم  أن  جيب  اليت  األخالقية  للمعايري  األمثلة  ضمن  ومن  اجلميع  به  يلتزم  أخالقيًا 

واملنظمات غري احلكومية خالل ممارستها ألنشطتها التنموية ما يلي:
املنظمات. الذي تعمل فيه هذه  الدينية والوطنية  للمجتمع  بالثوابت  • االلتزام 

الفعلية. املنظمة والرغبة الصادقة يف مساعدة أفراد اجملتمع وتلمس احتياجاته  • اإلميان برسالة 
•  املصداقية والشفافية اليت تتحقق بوضع معايري ثابتة للعمل.

الفريق إلجناح الربنامج املستهدف. • التعاون والعمل بروح 
• التعاون والتنسيق والتواصل اإلجيابي مع املستفيدين واملمولني.

• الش���راكة الفاعلة م���ع القطاعني العام واخلاص ودعم قيم املس���ئولية االجتماعية بني 
شركاء التنمية.

• التفاني واالحرتاف يف تقديم اخلدمات واألنشطة.
• التنس���يق الفاع���ل والتش���اركي مع مؤسس���ات اجملتم���ع املدني األخرى ونب���ذ الصراعات 

واملنافسة غري اإلجيابية.
صرفه���ا،  وكيفي���ة  األهلي���ة  اجلمعية/املؤسس���ة  م���وارد  ع���ن  اإلع���الن  يف  الش���فافية   •

للمستفيدين واملمولني على حد سواء.

وم����ن اجلهود اليت بذلت يف هذه اجمل����ال إقليميًا جند حماوالت قامت بها ع����دد من املنظمات العربية 
لصياغة ميثاق ش����رف لعمل املنظمات غري احلكومية وقد رك����زت على ضرورة تطوير عدد من املعايري 
األخالقي����ة للعمل داخل املنظمات انتهت إلي وضع عدة معايري كان من أهمها تداول الس����لطة مبجلس 
اإلدارة حبيث ال يأخذ أكثر من دورتني مع الشفافية والوضوح يف كل ما خيص عمل اجلمعية وإتاحة 
املعلوم����ة وإع����الن امليزانية على موق����ع اجلمعية علي اإلنرتن����ت وكذلك إعالن ق����رارات جملس اإلدارة 
والفصل بينه وبني الفريق التنفيذي لضمان حس����ن س����ري العمل ومش����اركة اجلهات املس����تهدفة ملعرفة 
مشاكلهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم. وتؤكد أهمية العمل على ترسيخ فكرة التطوع كثقافة البد أن 

يلتزم بها كل فرد يف اجملتمع.

العالقة  التنموية وذوي  املعنيني بالعملية  3. بناء عالقات ثقة/تنسيق/تشبيك مع مجيع 
إن دور الش����ريك للجمعيات واملؤسس����ات األهلي����ة يف العملية التنموية يقتض����ي أن ال تعمل اجلمعية 
مبفرده����ا وأن ت����درك بأنها حلقة ضمن عدد كبري من احللقات اليت تش����كل ش����ركاء التنمية ولذلك ال 

جي����ب على اجلمعي����ة أن تعمل مبع����زل عنه����م، ولتحقيق العمل 
التكامل����ي بني اجلمعيات وتعزيز التواص����ل بينها ملا فيه مصلحة 
اجملتمع فإن اجلمعيات واملؤسسات األهلية مطالبة ببناء عالقات 
ثقة/ عالقات تنس����يق وتبادل/عالقات تشبيك مع مجيع املعنيني 
بالعملي����ة التنموي����ة م����ن قط����اع حكوم����ي وقطاع خ����اص وقطاع 

منظمات غري حكومية إضافة إىل إقامة عالقة مع اجملتمع. 
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لذلك جيب على اجلمعية أن تعطي اهتمامًا كبريًا للعالقات العامة وحتاول كسب ثقة اجلميع 
عرب إظهار قدرة وشفافية اجلمعية وجديتها يف خدمة اجملتمع وحتقيق األهداف اليت ُأنشئت من أجلها، 
وقد يكون ذلك عرب القيام بتقوية العالقات العامة للجمعية/ املؤسسة األهلية ولكن قبل البدء بالعمل 
بالتعرف  البدء  اجلمعية  يف  املعنيني  على  األهلية  املؤسسة  للجمعية/  العامة  العالقات  تقوية  على 
على مجعيتهم بشكل دقيق ويضعون أهدافًا واقعية وقابلة للقياس وعمل العالقات العامة، وحيددون 
املستهدفني منها ويعدون الرسائل االتصالية الواضحة واملؤثرة واألدوات اليت تتناسب مع طبيعة الفئات 
املستهدفة ويقيمون أثر العمل يف تقوية العالقات العامة على اجلمعية وعلى الفئات املستهدفة حبيث 
يتم  اطالع مجهور واسع على إجنازات اجلمعية عرب مسئول عالقات وجلان حيث أن بناء تلك العالقات 
على أسس من الثقة والتبادل والتنسيق هو ما يضمن استدامة واستمرار ومنو اجلمعية وتأدية دورها 
بشكل أمشل، وفيما يلي استعراض ألطراف العالقة وكيف يفرتض أن تكون تلك العالقة وأساليب 

وأدوات بنائها وحتسينها ملساعدة اجلمعيات/ املؤسسات األهلية على البدء بتقوية كل مما يلي: 
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طزف 
 ايعالقة املفرتضة ايعالقة

أصاييب وأدوات اتصايية 
 حتضيٓٗا/ يبٓائٗا

 اجملتُع
 

 

عًيا٘ تضاتُز ادتُعياة     املؤصضة األًٖية  إٔ اجملتُع ٖو األصاظ ايذي بٓاا   / تدرى ادتُعية
       ٘  يذيو تضتُز دائًُا ببٓا  عالقات ايثكة َعِٗ َٔ خاالٍ ظهٗاار م اِ ايتػايذ اياذي تكاوّ با

تغاااعزِٖ دائُاااًا أْٗاااا   –تغااازنِٗ َعٗاااا يف  عايياتٗاااا   –يف اجملتُاااع اصاااداقية وعااافا ية  

  ِ ٗاااِ وَكرتمااااتِٗ وتعااادٍ   ئتكاااوّ دائُاااًا باصتكصاااا  ملعز اااة  را   . وجااادت َااآِٗ ورتااادَتٗ
 .تدخالتٗا بٓا  عًي٘

ا تتاح  –امتفاالت  –بزوعورات 
 اإلعالّ  -يكا ات -تهزيِ -َغاريع

 اذتهوَة

املؤصضاة األًٖيااة َفٗاوّ ودور ايضاًلة اوًيااة وعالقتا٘ بعُاٌ املٓ ُااات      / ادتُعياة  تادرى 
عالقااات عاازانة قويااة َااع ايضااًلة اوًيااة يف نااٌ     يااذا عًيٗااا إٔ تُٓاا    . هوَيااةاذتغااذ 

بزازتٗاااا وَغااااريعٗا وَغاااارنة يف ايفعايياااات اياااا تٗاااِ ادتُعياااات واملؤصضاااات و  اتٗاااا      
يف ايزقاباة   ظضاا ة ظع عالقاات ايتٓضايل      املضتفيدة َثٌ االْتداباات ظعاداد ارتلاد ودورٖاا    

 .َع أدتٗة املعٓية عٓد ايبد  بأي عٌُ

أْغلة  -يكا ات و اجتُاعات تٓضيكية

 -تكييِ َغرتى-موارات -َغرتنة
 دعِ ايغفا ية واملضا ية

ايكلاع 
 ارتاص

املؤصضااة األًٖيااة دور ايكلاااع ارتاااص نغاازيو يااا يف ايتُٓيااة وْوعيااة   / تاادرى ادتُعيااة
املفرتضااة بياآِٗ وتعُااٌ عًااع تكويااة عالقااة ايغاازانة َااع ايكلاااع ارتاااص ضاأُ   ايعالقاة  

ْلاقٗاااا ادتػااازايف نُاااا تكاااوّ اعز اااة زتااااالت اٖتُااااَِٗ ودوا عٗاااِ  يعُاااٌ عااازانات       
 .َضتكبًية َعِٗ

أْغلة  -يكا ات و اجتُاعات تٓضيكية
 تكييِ َغرتى-موارات -َغرتنة

املٓ ُات 
ايعاًَة يف 

ْفط 
 ايكلاع

املؤصضااات األًٖيااة عًااع تعشيااش عاابهة عالقااات وخًاال  كا ااة ايغاازانة       / تعُااٌ ادتُعيااات 

 ياا  حب املؤصضااة األًٖيااة طاازم َدروصااة يتًااو ايغاازانات   / ياادا ادتُعيااة يهااوٕ بياآِٗ و

تعُااٌ عًااع تكويااة قلاااع ادتُعيااات واملؤصضااات األًٖيااة عاأ طزياال عًُااٗا ن ُعيااة أو          

بدور االصتغااري أو امل ًاة أو   َؤصضة وصيلة تكوّ بتكديِ ايدعِ يً ُعيات األخزا صوا  

 املزعد  وحتاوٍ خًل عالقات تعاوٕ ملٓاصزة قطايا ايف ات املضتٗد ة  

 -تهوئ عزانات وٖي ات تٓضيكية
 دعِ ايغفا ية واملضا ية 

عالقات َع 
 املاحنني

املؤصضاة األًٖيااة تعشيااش ايعالقاة َااع املاااحنني ناوِْٗ املُااويني األصاصاايني     / عًاع ادتُعيااة 

واملؤصضات األًٖية ايا ختدّ اجملتُاع وياذيو يفارتن إٔ يهاوٕ ياديٗا      / ادتُعياتملغاريع 

َٗارات االتصاٍ وايتواصٌ وايتفاون وتعهط تًاو املٗاارة عًاع عاهٌ قادرة عايياة ايتواصاٌ        

َاااع املااااحنني َااأ خاااالٍ ايتعااازف عًاااع زتااااالت اٖتُااااَِٗ وقااايُِٗ ودوا عٗاااِ يتُوياااٌ         

َاأ  اارتة املغاازوع عاأ طزياال عااهزِٖ وظهٗااار   َغاااريعٗا نُااا تعااشس عالقتٗااا بٗااِ ألنثااز  

ٗ يويً ُعية  ِتأ ذ وْتي ة دعُٗ  -الصاتُزار ايعالقاة    ًُِضتفيدئ وحتاوٍ نضب  كات

نُااا يفاارتن إٔ تهااوٕ يااديٗا قاعاادة بياْااات عاااًَة ملعًوَااات دقيكااة عاأ  يااع املاااحنني        

 .تكوّ بتلويزٖا باصتُزارحبي  جملايا  

أْغلة  -يكا ات واجتُاعات تٓضيكية
 نةَغرت
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ونظراً ألهمية أساليب وأدوات االتصال يف تعزيز عالقات اجلمعية/ املؤسسة األهلية مع اجلهات 
العالقة، فإن عليها أن تقوم بتقييم مدى كفاءة وفعالية أدوات/ وسائل االتصال بشكل دوري  ذات 
هذا  وألهمية  عدمه،  من  فعال  بشكل  السابقة  اجلهات  مع  عالقات  بناء  يف  تساعد  أنها  من  لتتحقق 
الدور يفرتض على اجلمعية أن حتدد مسئواًل عن اإلعالم أو العالقات العامة )حبسب حجم اجلمعية 

وأنشطتها(  حتدد مسؤوليته بتحسني صورة اجلمعية وحتسني عالقاتها.

 4. تقوية بنيتها املؤسسية وإدارة اجلمعية وفق أسس إدارية سليمة وباجتاه حتقيق العمل املؤسسي.
تأدية عملها  املؤسسة األهلية من  اليت متكن اجلمعية /  العوامل  املؤسسية من أهم  البنية  تعترب 
ودورها يف التنمية، إذ أن أي مشروع ناجح سواء كان مشروعًا خدميًا، أو مشروعًا حلمالت املناصرة 
ما  جناح  أي  حيقق  لن  عام،   بشكل  للبلد  االسرتاتيجية  اخلطة  لسري  والتقييم  للرقابة  مشروعًا  أو 
املختلفة  بأنواعها  املشاريع  إدارة  على  والقدرات  اإلمكانات  ولديها  مؤهلة  املشروع  هذا  إدارة  تكن  مل 
بالدميقراطية  ممارساتها  تتسم  أن  أيضًا  املهم  ومن   ، املناصرة  محالت  مشاريع   – تنموية  خريية- 
والشفافية كونها إحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية مبا حيقق العمل املؤسسي، وفيما 

يلي توضيح للعمل املؤسسي :

-  تعريف العمل املؤسسي:
ويقصد به العمل اجلماعي التعاوني وأداء ذلك العمل وفق نسق منظم قائم على أسٍس ومبادئ 
البقاء  يضمن  مبا  واضحة  وإدارية  مالية  واستقاللية  وأهداف  حمددة  تنظيمية  وقيٍم  وأركاٍن 

واالستمرارية للمنظمة.

-  خصائص العمل املؤسسي:
يتصف العمل املؤسسي بعدة خصائص حتقق يف األخري عماًل مبنيًا على أساس املؤسسة كنظام 

قائم وليس على أساس األشخاص، ومن أهم تلك اخلصائص ما يلي:
o يضم���ن العم���ل املؤسس���ي ثب���ات العم���ل واس���تقراره، وحياف���ظ عل���ى تراك���م اخلربات 
والتج���ارب واملعلوم���ات، وال تتأثر بتغري القي���ادات، إذ تتوىل إدارته���ا كفاءات متخصصة 

عالية الكفاءة يف األداء املهين.
o يضمن العمل املؤسسي عدم تفرد القائد أو القيادة باختاذ القرارات املصريية املتعلقة باملؤسسة 

حيث يزيد االعتماد على اجلهات املتخصصة اليت تقدم الدراسات واألحباث املساعدة.
o حيافظ العمل املؤسسي على االستقرار اإلداري واملالي للمؤسسة، وذلك من خالل اتباع 
جمموع���ة من نظم العمل ) سياس���ات + قواعد+ إجراءات + خط���وات متفق عليها وموثقة 

ومكتوبة( تعمل على األهداف والوسائل مبا يتفق مع رؤية املؤسسة.
o يضمن العمل املؤسس���ي بأن مجيع العاملني فيها ملتزمون مبنظومة من القيم واملبادئ 

اليت يتمحور حوهلا أداؤهم وسلوكهم وعالقاتهم الوظيفية واإلنسانية.
o يضم���ن العم���ل املؤسس���ي ب���أن اإلدارة س���تجتهد يف اختيارأفضل األس���اليب والنظريات 
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اإلدارية اليت حتقق أعلى نسبة من األرباح، وتقدم أفضل مستوى للخدمات.
o يضمن العمل املؤسس���ي أن يدعم املؤسس���ة بأفضل املوارد البشرية وذلك من خالل اتباع 
سياس���ة متط���ورة يف االختي���ار والتوظي���ف واتباع أس���لوب منهجي يف التأهي���ل والتدريب 

حتقيقًا للتنمية املهنية املستمرة.
o يؤكد العمل املؤسسي على جاهزية املؤسسة يف تقديم القيادة البديلة يف وقت الضرورة 
والطوارئ وعدم دخول املؤسس���ة يف أزمة من أي نوع أو يف حالة طارئة تس���تدعي التغيري 

والتبديل.

-  أركان العمل املؤسسي:
 طرح ماكينزي أحد علماء اإلدارة سبع قواعد أو أركان أساسية ال تستغين عنها أي مؤسسة، وقد 

التالية: السبع األمور  الكلمات  عرفت أفكاره مبنظومة S's-7  ( حيث متثل األحرف األوىل من 

Shared- values 1. تبين منظومة من القيم واملبادئ يتمحور حوهلا عمل املؤسسة            
.Strategy 2. وجود اسرتاتيجية واضحة وحمددة للمؤسسة

.Structure املؤسسة واسرتاتيجيتها  3. بناء هيكل تنظيمي متني يتناسب مع طبيعة 
.Style of management املؤسسة  أو أسلوب إداري يتناسب مع رؤية  4. تبين منط 

5. وضع أنظمة عمل )سياسات وقواعد وأساليب وخطوات وإجراءات حمددة ومتفق عليها 
Systems وموثقة ومكتوبة( دقيقة ومرنة تتناسب مع عمل املؤسسة

.Staff املؤسسة   6. استقطاب كوادر بشرية ذات نوعية متميزة تتناسب مع مهمة 
.Skills املؤسسة   7. تنمية مستمرة للمهارات الالزمة ألداء عمل 

إن أي مجعية/ مؤسس���ة أهلية ليس لديها قدرات وإمكانات إدارية ومالية وفنية وال تسعى للعمل 
املؤسس���ي تعترب عبئًا ولن تضيف إىل قطاع اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية أو إىل التنمية شيئًا يذكر. 

املصدر: "العمل املؤسسي - العدلوني ، حممد أكرم "

املستفيدة الفئات  انعكاس أهداف اجلمعية وجماالتها حلواًل ملشاكل    .5

جي���ب أن تنعكس أه���داف اجلمعية وجماالتها حلواًل ملش���اكل الفئات املس���تفيدة م���ن وجهة نظر 
الفئات املس���تفيدة نفس���ها وليس من وجهة نظ���ر املعنيني يف اجلمعية وغالبًا ما تس���أل مجعية كيف 
ح���ددمت أهدافك���م ؟ س���تكون اإلجابة حنن نعلم مش���اكل اجملتمع؟ وكيف عرفت���م إذا مل يتم حتليل 

مشاكل الفئات املستفيدة اليت اختارتها اجلمعية كفئة مستفيدة ؟
ف���إذا كنتم م���ن اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية ال���يت وضعت أهدافه���ا بناء عل���ى رؤيتكم اخلاصة 
لفئتكم املس���تهدفة أو ما تس���تطيعون أن تقدموه، أو ما تعتقدون أنه األفضل هلم فعليكم أن تعرفوا ما 
مدى أهمية أن تكون أهدافكم انعكاس���ًا وحلواًل ملش���اكل فئاتكم املس���تفيدة.  وذلك من خالل التعرف 
على الكيفية اليت س���يتم بها حتليل املش���كلة وعكس���ها إىل أهداف متثل احتياجات املس���تهدفني ومدى 

فعالية الطريقة يف استنتاج أهداف حقيقية ومالئمة  كما يلي:

وي
نم

الت
ل 

عم
ة ال

آلي



أساسيات
العمل

التنموي
63

Problem Analysis التعرف على كيفية حتليل املشاكل  -
-  أواًل ما هي املشكلة؟

املش���كلة ه���ي عب���ارة تصف وضعًا / أوضاعًا تؤثر س���لبًا على فئ���ة حمددة من الناس أو األش���ياء يف مكان 
حمدد يف زمن حمدد، كما أن املشكلة هي ليست "عدم وجود حل" بل هي "وجود وضع غري سليم )سالب(". 

األدوات اليت تستخدم يف حتليل املشكالت:
التحليل  يف  الفعالة  األدوات  من  تعترب  املشكالت  شجرة  حتليل  ولكن  األدوات  من  العديد  يوجد   
حتديد  هو  املشكالت  شجرة  أداة  استخدام  من  والغرض  واحملورية  احلقيقية  باملشكلة  واخلروج 
 Core معينة  حمورية  مشكلة  عن  النامجة   Effects واآلثار   Causes املسببات  بني  العالقة 
على  التعرف  بعد  الدراسة  من  املتقدمة  املراحل  يف  املشكلة  شجرة  عمل  يتم  ما  وعادة   Problem

األوضاع العامة باجملتمع املعني، ومتهيداً الستخالص النتائج النهائية.

-  مكونات املشكلة
الذين يعانون من املشكلة؟ 1. من هم األشخاص 

الناس؟ 2. أين يقيم هؤالء 
3. ما هي األوضاع اليت تصف املشكلة؟

4. متى حدثت املشكلة؟
5. ما هي األسباب احملتملة للمشكلة؟

الدليل على وجود املشكلة؟ 6. ما هو 
7. ما هي تبعات عدم حل املشكلة؟

-  صياغة املشكلة
ابدأ بصياغة املشكلة جبملة واحدة.  .1

2. ال تدعم املشكلة بافرتاضات.
املقدمة. أو تتعارض مع احلجة واملربرات  3. ال تستخدم إحصائيات غري واضحة 

املدى )عاملية(. 4. ال جتعل املشكلة واسعة 
5. استخدم مقارنات إحصائية وحبوثًا إذا كان ذلك متوفراً.

Problem Worksheet جدول حتديد املشكلة
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املشكلة هي ……………………………………………………….

ويتم حتليلها بش���كل مش���كالت حيث يتم البدء باملش���كلة وأس���بابها والتوصل إىل تأثريها، وقد يتم 
أثن���اء النقاش التوصل إىل أن املش���كلة احملورية اليت مت حتديدها س���ابقًا هي جمرد س���بب/أثر، لذلك 

حيتاج حتليل املشكلة إىل تركيز ونظرة شاملة، وميكن أن منثلها بالشكل التالي:

وبعد أن يتم التوصل إىل املشكلة احملورية يتم عكس املشكلة احملورية إىل هدف حموري، وتعكس 
األسباب إىل وسائل لتحقيق األهداف، وتعكس آثار املشكلة إىل نتائج مرغوبة تنتج عن حتقيق اهلدف 

بنفس شكل الشجرة السابق كما يلي: 

يف نهاية التحليل مع الفئة املستهدفة سيتم اخلروج بأهداف واضحة للجمعية، ولكن هل جيب 
على اجلمعية أن حتلل مجيع مشاكل الفئة املستفيدة يف كل اجملاالت وتعكسها مجيعًا إىل أهداف، 
وبالطبع ذلك غري منطقي فأي مجعية مهما كان حجمها ال تستطيع حل مجيع مشاكل واحتياجات 

فئتها املستهدفة، وهلذا فلديها عدة خيارات منها:
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شكل رقم )6( يوضح شجرة املشكالت.

شكل رقم )6( يوضح شجرة األهداف.
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حتدد الفئة املستهدفة مثاًل )أطفال- نساء- ...إخل( بشكل عام واخلروج باملشاكل العامة وعكسها 
يف أهداف واختيار اجلمعية هلدف أو اثنني وفقًا لقدراتها وإمكاناتها.

...إخل( حتليل مشاكلها املتعلقة فقط مبجال عمل  حتدد الفئة املستهدفة مثاًل )أطفال- نساء- 
اجلمعية/ املؤسسة األهلية، مثاًل مشاكل املرأة يف التعليم- الصحة...إخل. وتعكسها كأهداف.

ختتار قطاعًا معينًا مثاًل )تعليم – صحة ..( وحتلل مشاكله مع اجملتمع بشكل عام، وختتار فيما 
بعد الفئة اليت ستعمل معها واألهداف اليت ستحققها يف ذلك اجملال ومع تلك الفئة.

هل حتليل املشكالت هي الطريقة الوحيدة لتحديد أهداف اجلمعية:
هناك طرق كثرية منها االختيار من ضمن أهداف األلفية، ولكن يعترب حتليل املشكالت الطريقة 

املثلى اليت جتعل اجلمعية ختتار أهدافها وحتددها بدقة. 

-  شروط اختيار اجلمعية ألهدافها:
املادية والفنية واملالية. o أن تكون مالئمة لقدراتها وإمكاناتها 

فنجاحها  األهلية،  املؤسسة  اجلمعية/  أداء  لقياس  وسيلة  أنها  على  األهداف  تعد  أن   o
يقاس مبدى حتقيقها ألهدافها وليست األهداف وسيلة جلذب املاحنني والتأثري عليهم، 

من خالل وضع أهداف كبرية ال تالئم قدرات اجلمعية. 
التنمية  خطط  مع  ومتوافقة  األهلية،  واملؤسسات  دور اجلمعيات  مع  متوافقة  تكون  أن   o

العامة للدولة وتوجهاتها.

- خطوات العمل: 
 جي���ب أن ختت���ار اجلمعي���ة أو املؤسس���ة األهلية الطريقة األنس���ب ملعرفة مش���اكل املس���تهدفني 

وعكسها إىل أهداف مبشاركتهم. املهم أن تكون الوسيلة:
- تتناسب تكلفتها مع قدرات وإمكانيات اجلمعية/ املؤسسة األهلية. 

- تالءم الفئة املستهدفة.
- تضمن مشاركة ممثلني عن الفئة املستهدفة كاملة.

و ق���د تك���ون بعمل ورش عمل لبعض املس���تهدفني- أو نزول ألماكن جتمعه���م احملتملة واليت قد 
تكون مدارس يف حال تضمنت الفئة املستهدفة ...إخل ويتم فيها مناقشة مشاكل الفئة املستفيدة 

 6. أن يرتك���ز أداء اجلمعي���ة/ املؤسس���ة على مب���ادئ تنموية ودجمه���ا/ تضمينها يف 
سياس���ات وأنش���طة اجلمعية مثل ))أ(املش���اركة-)ب(التنمية املس���تدامة-)ج(النوع 

االجتماعي-)د((تفهم وقبول االختالف( كأساس لألداء:
هناك العديد من املبادئ التنموية اليت جيب على اجلمعية/ املؤسسة األهلية أن تتبناها وتدجمها 
التنمية بكفاءة وفعالية  وحتى  املبادئ، وحتقيق  السري وفق تلك  ضمن أنشطتها وسياستها لضمان 
يتم تبنيها وفق قناعات كاملة،  جيب أن تتعرف على تلك املفاهيم التنموية بشكل كامل، ولتسهيل 

استيعابها سيتم التوضيح وفق اخلطوات املوضحة يف الشكل التالي: 
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وفيما يلي توضيح خلطوات العمل أثناء شرح املفاهيم التنموية كما يلي: 

)أ(- املشاركة:  
وسيتم تناول املفهوم كما سبق من حيث:

أواًل:  التعرف على مفهوم املشاركة.
ثانيًا: غرسه كثقافة لألفراد داخل اجلمعية/ املؤسسة األهلية.

ثالثًا:  تضمينه ودجمه يف سياسات وأنشطة وتوجهات اجلمعية 
/ املؤسسة األهلية.

أواًل:  التعرف على املفهوم: 
املشاركة: وأهميتها )ملاذا؟(

التنمية  يف  اجملتمع  أعضاء  مشاركة  عملية  بأنها:  املشاركة  تعرف 
بهدف حتويلهم من أهداف للتنمية إىل موضوعات للتنمية، يتم ذلك من 

خالل حتريكهم للعب الدور األساسي يف تنمية أنفسهم وجمتمعاتهم.

كما تعرف املشاركة بأنها مساهمة األفراد واجملموعات يف عمليات اختاذ القرار وتنفيذه يف أمر 
يهم اجملتمع، وتكون هذه املساهمة بالرأي أو اجلهد أو املال. 

وللمشاركة مستويات عديدة يعتمد اختيار اجلمعية ألحدها على وعي 
اجلمعية وقدرتها وهذه املستويات هي:  

-  املشاركة السلبية: 
فع���اًل.  عمل���ه  ت����م  م���ا  أو  عمل���ه  س���يتم  مب���ا  بإخطاره���م  فق���ط  اجملتم���ع  أف���راد   يش���ارك 
أي إخطار من جانب واحد بواس���طة إدارة املشروع دون معرفة أو االستماع إىل استجابة أفراد اجملتمع. 

واملعلومات اليت يتم إخطار أفراد اجملتمع بها هي ما توصل إليه املختصون من خارج اجملتمع املعين.

-  املشاركة يف تقديم املعلومات:
شكل  يف  واملصممة  الباحثون  هلم  يوجهها  اليت  األسئلة  على  باإلجابة  اجملتمع  أفراد  يشارك   
البحث عالوة على عدم إطالعهم على  التأثري على سري عمليات  الفرصة هلم يف  استبيان. وال تتاح 

نتائج البحث واليت ال يتم طرحها هلم للتنقيح والتأكد من صحتها ودقتها.
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-  املشاركة باالستشارة:
يش���ارك أفراد اجملتمع باستش���ارتهم حيث يس���تمع األش���خاص اخلارجون إىل وجهات نظرهم. ثم 
يقوم األش���خاص اخلارجيون بتحديد املش���كالت واحللول، وقد يتم تعديلها بناًء على اس���تجابة أفراد 
اجملتم���ع. هذا النوع من االستش���ارة ال مينح أي قدر من املش���اركة يف اختاذ الق���رار وهؤالء املختصون 

اخلارجيون ال يلتزمون بوضع وجهات نظر أفراد اجملتمع يف االعتبار عند التنفيذ.

-  املشاركة مقابل حوافز:
يس���اهم أف���راد اجملتمع بتوفري املوارد كالعمال���ة مثاًل، مقابل الغذاء أو النق���ود أو أي حوافز أخرى، 
ومن الش���ائع جداً تس���مية هذا النمط م���ن العالقات باملش���اركة، لكن ال يكون أف���راد اجملتمع معنيني 

مبواصلة النشاط عندما يتوقف احلافز.

-  املشاركة الوظيفية:
 يساهم أفراد اجملتمع بتكوين جمموعات عمل لتحقيق أهداف مشروع ت�م حتديدها بشكل مسبق 
بواسطة أشخاص من خارج اجملتمع، وهذه املشاركة قد تشمل تطوير أو  ترقية مؤسسة اجتماعية 
املراحل األوىل من دورة  املشاركة ال يتم عادة يف  النمط من  نشأت مببادرة من خارج اجملتمع. هذا 
حياة املشروع كالتخطيط، ولكن بعد أن يتم اختاذ كل القرارات اهلامة واألساسية. ومتيل مثل هذه 

املؤسسات إىل االعتماد على اجلهة اليت بادرت بإنشائها ولكن رمبا تعتمد على نفسها.

-  املشاركة التفاعلية:
يس���اهم  أف���راد اجملتم���ع يف التحليل املش���رتك للبيانات، األمر ال���ذي يؤدي إىل وض���ع خطط عمل 
وتكوي���ن مؤسس���ات حملية جديدة، أو تقوية املؤسس���ات املوجودة. هذا النمط من املش���اركة مييل إىل 
اس���تخدام أساليب تعلم متبادل تنشد تعدد وجهات النظر وتس���تفيد من عمليات التعلم املنتظمة. هذه 
املؤسس���ات أو  اجملموعات احمللية تتحكم يف القرارات احمللية مما ميكن أفراد اجملتمع من املس���اهمة يف 

احملافظة على هذه املؤسسات أو  األنشطة.

-  التفعيل الذاتي: 
النظام،  لتغيري  خارجية  مؤسسات  على  االعتماد  دون  مببادرات  بالقيام  اجملتمع  أفراد  يشارك 
حيث يقومون بعمل اتصاالت مع مؤسسات خارجية من أجل املوارد والعون الفين الذي حيتاجونه مع 
والعمل اجلماعي قد تتصدى   الذاتي  التفعيل  املوارد. مبادرات  استخدام هذه  بالتحكم يف  أحتفاظهم 

للتوزيع غري العادل للقوة والثروة وقد ال تتصدى.

 ملاذا مشاركة املستفيدين؟
ألن املش���اركة تبين قدرات املس���تفيدين ومتكنهم من االعتماد على ذاتهم حبيث ال يكون املستفيد 
متلقيًا س���لبيًا فقط، بل مشاركًا ومس���اهمًا يف العملية، كما أنها أفضل طريقة لتحديد االحتياجات 
احلقيقية هلم واحللول ملشاكلهم ، وربط العملية بالناس واحتياجاتهم وأوضاعهم احملددة كما أنها 

تعين العمل مع الناس وليس هلم أو عنهم.
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مبادئ فلسفة مشاركة اجملتمع: 
املشاركة وهي  اهلدف من  واليت توصل إىل حتقيق  املبادئ  العديد من  املشاركة  تشمل فلسفة 

كما يلي: 

- التمكني:
التنمية  الفعالة، ألن أهداف  املشاركة اجملتمعية  ارتباطًا وثيقًا مبفهوم  التمكني  يرتبط مفهوم 
ال تتمثل يف حتقيق مكاسب مادية فحسب، ولكن تتمثل يف متكني اجملتمع والعمل معه ليصبح لديه 
القدرة على اكتشاف ذاته وما بداخله من قدرات ومهارات يصل بها إىل نوعية احلياة اليت يريدها، 

كما أن عملية املشاركة تؤدي إىل التمكني، والتمكني يعين:
- إمكانية احلصول على املعلومات.

- إمكانية املشاركة.
- إمكانية التعبري.

- إمكانية احلصول على املوارد.
- وجود سياسات مساعدة.

والعمل  لتنظيم  الذات  على  االعتماد  االختيار،  حق  هي:  أساسية  عناصر  ثالثة  للتمكني  ويوجد 
اجلماعي أو التعاوني.

- االعتماد على الذات:
بشكل  اآلخرين  على  االعتماد  أو  مساعدة  بدون  قدمًا  املضي  من  واجملتمع  الفرد  متكني  مبعنى 
خدمات  املستفيدين  إعطاء  ذلك  من  العكس   وعلى  بنفسه،  وثقته  قدراته  بتعزيز  ويتحقق  كلي، 
ومنحًا ومزايا، أو ما يسميه البعض خريي؟ وأين اخلري وأنت تعطي شخصًا معونات بدون مقابل، أو 
حتى بدون متكينه مستقباًل من االعتماد على ذاته، كما  يتم متكني اجملتمعات على حتقيق أهدافه 
يف التنمية على املدى القريب والبعيد عن طريق التوعية والتدريب واليت متكن األفراد من مساعدة 
أنفسهم وغريهم، ويف كيفية احملافظة على املكاسب التنموية وزيادتها بعد انتهاء املشروع ، ومجيعنا 
نعرف قصة قدوم أحد الفقراء إىل رسول اهلل)ص( يشتكي فقره فأعطاه الرسول فأسًا، ملاذا مل يعطه 

متراً أو نقودًا؟؟

- حق االختيار: 
وضع  إىل  لتنقله  خمرجاتها  ينتظر  التنموية  للمشروعات  سلبيًا  متلقيًا  شخصًا  ليس  اإلنسان 
أفضل، بل متفاعاًل إجيابيًا ومشاركًا يف مراحل حتديد االحتياجات ويف تصميم املشروعات وتنفيذها 

وتقييمها بالتعاون مع أفراد اجملتمع .

- بناء قدرات التنظيم والعمل التعاوني:
وتشمل تنظيم اجملتمع يف تنظيمات جمتمعية أو مساندة فعاليات عمل املؤسسات املوجودة، ألن 

عملية التغيري تتطلب تضافر اجلهود وإعطاءها شكاًل مؤسسيًا.
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االستمرارية: 
هي االستمرار يف حتقيق اإلجنازات إىل ما بعد مرحلة التنفيذ وحتقيق أثر ونتائج لفرتة طويلة 

بواسطة املستفيدين أنفسهم. 

آليات املشاركة اجملتمعية: 
    بسبب أن املشاركة اجملتمعية تعبري غري مطلق، فإن درجة مشاركة املستفيدين يف الربامج 
التنموية قد تطورت مع الوقت، لذلك سيتم مناقشة هذه اآلليات حسب زيادة إشراك اجملتمعات يف 

العملية التنموية، وحسب تواريخ تطورها.

السريع: الريفي  التقييم   .1
أوضاعهم واحتياجاتهم بهدف  املستفيدين يف مرحلة تقصي  اآللية إىل إشراك      وتهدف هذه 
عمل تقارير إىل صناع السياسات والتدخالت التنموية فقط. وهنا ال زال اهلدف من إشراك اجملتمعات 
هو احلصول على بيانات ومعلومات دون التعرض إىل متكني اجملتمع وخلق القدرة فيه على االعتماد 

على الذات.

الريفي باملشاركة: التقييم   .2
هو جمموعة متنامية من املنهجيات املستخدمة لتمكني اجملتمعات احمللية من التواصل والتحليل 

ملعارفهم وألوضاعهم وللتخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم.

اجلمعيات  لعبت  والذي  االهتمام  من  أكرب  حيزاً  يأخذ  )الشراكة(  مفهوم  بدأ  الثمانينات  يف   *
الغري حكومية دوراً كبرياً يف إبرازه ونشره.

ترتكز منهجيات البحث الريفي باملشاركة PRA على ثالثة أسس رئيسة هي:
التنمية اخلارجي )الباحث( الذي جيب أن يكون دوره  • س���لوك ومواقف وتصرفات عامل 

كميسر دومنا فرض آلرائه.
• الوس���ائل املس���تخدمة من األدوات واألس���اليب )مجع املصادر الثانوية – املشاهدة املباشرة 
…إخل ( واملتغرية من مغلقة إىل مفتوحة، من  – التدرج  – رسم اخلرائط  – املقابالت 

الفردية إىل اجلماعية، من الشفهية إىل املرئية، ومن القياس إىل املقارنة )النسبية(.
الباحث اخلارجي واحملليني. املعرفة واملعلومات واخلربة ما بني  • الشراكة وتبادل 

التعلم والعمل باملشاركة: آلية   .3
وهن���ا ينخ���رط الباحثون وأعض���اء اجملتم���ع املس���تهدف يف عملية تعليمي���ة ثنائية االجت���اه لفهم 
األوضاع السائدة واملوارد واخلدمات املتوفرة واملوارد واخلدمات اليت يفرتض توفرها ودراسة العالقات 
االجتماعي���ة، وم���ن ثم إش���راك املس���تفيدين يف ختطيط تدخالت مناس���بة مع حتدي���د واضح للمهام 
واملس���ئوليات واألنش���طة وتواريخ تنفيذها. وتهدف بش���كل ع���ام إىل حتديد احتياجات اجملتمع بش���كل 

قاعدي وسليم، إضافة إىل تعلم اجملتمع آلليات حتديد االحتياج باملشاركة.
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هل هذه املنهجيات والطرق فقط هي اليت حتقق املشاركة؟
يوجد العديد من املنهجيات والطرق للمشاركة، وطاملا أن اهلدف هو إشراك اجملتمع يف ما خيصه 
ف���إن أي وس���يلة تؤدي إىل ذلك. وميك���ن أيضًا أخذ بعض الط���رق من تلك املنهجي���ات أو طرق أخرى، 

وأغلب الطرق البسيطة والشائعة هي:
العمل مع املستفيدين. 1. ورش 

املقابالت.  .2
3. االستمارات.
4. االجتماعات.

ونؤكد هنا على أنه طاملا اهلدف واضح واجلمعية مقتنعة به، فإن أي وسيلة حتقق اهلدف ستكون 
مناسبة، ولكن بالطبع يفضل أن تكون وسيلة علمية ومدروسة لتحقيق نتائج أفضل.

ثانيًا:  آلية غرسها كثقافة لألفراد  يف اجلمعية/ املؤسسة األهلية 
يعين البعد الش���خصي للمش���اركة اعرتاف األف���راد داخل اجلمعية ويف موق���ع العمل بوجود قيمة 
هام���ة يف التنمية وهي مش���اركة املس���تفيدين إضافة إىل االتفاق على معنى واح���د للمفهوم من قبل 
مجيع العاملني يف املنظمة للعمل على أساس واحد، واألهم من ذلك هو االقتناع حبق الفئة املستهدفة 
يف املشاركة، فأغلب اجلمعيات تقرر عن مستهدفيها ما الذي ستقدمه هلم وكيف ستحسن مستواهم 
بدون أن تكلف نفس���ها عناء س���ؤاهلم، وليس ذلك فحسب، بل أن تكون قناعة بإشراكهم لبناء قدراتهم 
ومتكينه���م من االعتم���اد على ذاتهم. لذلك على اجلمعية/ املؤسس���ة األهلية العمل على غرس املفهوم 

كثقافة لدى مجيع العاملني لديها  بالطريقة اليت تراها مناسبة.

ثالثًا: تضمينها يف أنشطة وسياسات وتوجهات اجلمعية/ املؤسسة األهلية :
ل���ن يقتن���ع مجي���ع العاملني يف اجلمعي���ة/ املؤسس���ة األهلية 
ب���أن مبدأ املش���اركة ل���ن يكون ذا ج���دوى ما مل يت���م تضمينه يف 
أنش���طة وسياس���ات وتوجهات اجلمعية/ املؤسسة األهلية  نفسها 
حت���ى يتعزز املب���دأ ويثبت العمل على أساس���ه، ولذلك جيب على 
اجلمعيات/ املؤسس���ات األهلي���ة  إن أرادت تضمينه يف آلية عملها 

أن تتبع ما يلي: 

مبنية  اجلمعية  أهداف  تكون  حبيث  اجلمعية،  أهداف  حتديد  يف  املستفيدين  إشراك   o
على احتياجاتهم.

o أن يكون كل مشروع تنفذه اجلمعية  مبنيًا على أساس االعتماد على الذات والتمكني، 
بطلب  يتقدم  شخص  ألي  اجلمعية  تقدمها  اجلماعية  األعراس  مثاًل  السلبيات  ومن 
وبذلك تفتح بيتًا لشخص ال ميكنه إعالة أسرته وبالتالي يكون عبئًا على اجملتمع، ولكن 
أنه  يثبت  إال من  فإنها لن تزوج  املشاركة واستوعبت أسسها  أسلوب  تبنت اجلمعية  إذا 
الشاب  مساعدة  يتم  أن  مبعنى  الذات،  على  االعتماد  على  وقادر  أسرته  إعالة  على  قادر 
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بتكاليف العرس لتمكينه من االعتماد على نفسه يف البدء بتأسيس أسرة، وهو قادرعلى 
إعالتها ولكنه باحلاجة إىل مساعدة يف حتمل تكاليف العرس. 

o أن ال تقوم اجلمعية بعمل أي مشروع / تقديم أي خدمة ما مل تكن بإشراك املستفيدين 
يف اخلدمات اليت تقدم هلم مشاركة إجيابية.

o وضع معيار مشاركة املستفيدين من ضمن املعايري اليت يتم على أساسها قياس كفاءة 
أو جناح أي مشروع للجمعية.

)ب( التنمية املستدامة:   
وسيتم تناول املفهوم كما سبق من حيث:

أواًل: التعرف على مفهوم التنمية املستدامة .
ثانيًا: غرسه كثقافة لألفراد داخل اجلمعية/ املؤسسة األهلية.

ثالثًا: تضمينه ودجمه يف سياسات وأنشطة وتوجهات اجلمعية / املؤسسة األهلية.

أواًل:  التعرف على املفهوم: 
التنمية املستدامة هي اليت تعمل على حتقيق االحتياجات للمجتمعات احلالية لفرتة غري حمددة 

تسمى طويلة املدى ولكن ليس على حساب احتياجات األجيال القادمة(.

وبالعودة إىل تعريف التنمية املس���تدامة الس���ابق ذكره، جند أنه تتحقق أبعاد التنمية املس���تدامة 
وال���يت تتضمن أربعة أبعاد أو مضامني تش���كل أس���اس التنمية املس���تدامة واليت ال ميك���ن حتقيقها إال 

باملشاركة اجملتمعية وتتلخص باآلتي:
1. البع���د البيئ���ي: ويعين هنا م���دى قدرة املوارد الطبيعية والبيئي���ة على مقابلة احتياجات 
اجملتم���ع احلالي���ة دون تده���ور أو نض���وب أو تل���وث إال بالق���در ال���ذي ال يه���دد األجي���ال 

القادمة.
تكون  أن  جيب  احلالية  اجملتمعات  تطوير  تكلفة  أن  هنا  ويعين  االقتصادي:  البعد   .2
حساب  على  وتراكمها  التكاليف  هذه  ترحيل  إىل  يؤدي  ال  بشكل  اقتصاديًا  جمدية 

األجيال القادمة.
3. البع���د االجتماعي: االحتياجات وهنا يقصد بها أولويات االحتياجات للمجاميع الفقرية 

واملهمشة واملرأة الريفية، وهذا لن يأتي إال باملشاركة الفعالة هلذه اجملتمعات.
4. البعد الزمين: ويقصد به استدامة حتقيق االحتياجات لفرتة طويلة )من خالل إشراك 

اجملتمعات احمللية يف إعداد وتنفيذ وتقييم وتشغيل وصيانة املشاريع التنموية(.

ثانيًا:  آلية غرسها كثقافة: 
كما وضحنا سابقًا فإننا نعين بغرس مفهوم التنمية املستدامة، كثقافة هو وعي وقناعة مجيع 
األجيال  على  تأثريها  ومدى  املستدامة  التنمية  بأهمية  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  يف  العاملني 

القادمة، وعكس تلك القناعات أثناء تنفيذهم ملهامهم يف اجلمعية.
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ثالثًا: تضمينها يف أنشطة وسياسات اجلمعية/ املؤسسة األهلية :
-  أن ال تقوم اجلمعية/ املؤسسة األهلية بعمل أي مشروع ما مل تعرف تأثريه على األجيال 
اإلجراء  تتخذ  وأن  إجيابيًا،  أو  سلبيًا  تأثرياً  ذلك  كان  سواء  البيئة  على  وتأثريه  القادمة 

املناسب؛ لذلك إذا كان التأثري سلبيًا فيجب عليها أن متتنع عن تنفيذ املشروع....إخل.
-  أن تكون املفاضلة بني املشاريع واخلدمات اليت تقدمها هي مدى أثر املشروع على التنمية 

املستدامة.
-  وضع معيار احملافظة على التنمية املستدامة من ضمن املعايري اليت يتم على أساسها قياس 

كفاءة أو جناح أي مشروع للجمعية.

وسيتم تناول املفهوم كما سبق من حيث:
أواًل:  التعرف على مفهوم النوع االجتماعي.

ثانيًا: غرسه كثقافة لألفراد داخل اجلمعية/ املؤسسة األهلية.
ثالثًا: تضمينه ودجمه يف سياسات وأنشطة وتوجهات اجلمعية / املؤسسة األهلية.

أواًل:  التعرف على مفهوم النوع االجتماعي : 
الن���وع االجتماع���ي  هو " اصطالح يعرب عن االختالف بني البش���ر على أس���اس الس���لوك االجتماعي 
واملتغ���ريات التارخيي���ة والسياس���ية واالقتصادي���ة ولي���س عل���ى أس���اس االخت���الف الفس���يولوجي أو 
اجلس���ماني" وهو مفهوم ثقايف نس���يب؛ ألنه خيتلف من زمان لزمان ومن جمتمع آلخر، ويشكل نظرة 

اجملتمع ألدوار وإمكانيات وحقوق وواجبات كل من املرأة والرجل.

وخيتلف النوع االجتماعي عن اجلنس البشري وذلك كما يلي: 

واملرأة  الرجل  به  يقوم  الذي  الدور  االجتماعي هو تركيز على  النوع  الرتكيز على  فإن  وبذلك 
حيث تقوم املرأة يف اجملتمع بالدور التالي: 

الدور الثالثي للمرأة:

الدور اإلجنابي )األسري(.  .1
مثل  البشرية،  املصادر  وحتسني  زيادة  بهدف  األسرة  داخل  تنفذ  اليت  األنشطة  بكامل  ويتمثل 
املوارد مثل  احلمل والوالدة وتربية وتعليم األطفال. وكذلك أنشطة الصيانة واحملافظة على هذه 

الطباخة وغسيل املالبس وإحضار احلطب.
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الدور اإلنتاجي.  .2
ويتمثل باألنشطة اليت تولد دخاًل لألسرة وميكن تقسيمها إىل قسمني:

• أنشطة مدفوعة األجر نقداً: مثل العمالة يف مزارع الغري، وكذلك يف أنشطة حرفية 
م���درة للدخل، مث���ل غزل الصوف وبيع���ه، وزراعة حماصيل نقدية للبي���ع، أو يف وظائف 

إدارية مدفوعة األجر.

• أنشطة مدفوعة األجر عينًا: مثل العمل يف مزرعة العائلة.
الدور االجتماعي والسياسي:  .3

ويتمثل بدخول املرأة يف اجلمعيات واللجان اجملتمعية واألحزاب السياسية.

استخدام مفهوم النوع االجتماعي 
فئات اجملتمع  واملوارد جلميع  الفرص  إتاحة  للتنمية لضمان  1. يستخدم كاسرتاتيجية 

للوصول العادل والتمكن الفعال من جمهود التنمية.
تلبيتها  يف  املتبعة  واملدخالت  اجملتمع  احتياجات  فهم  يف  مؤثر  كمكون  ويستخدم   .2

وقدرة أفراده ومؤسساته يف املشاركة الفعالة.

لذا فإن إدماج النوع االجتماعي هو اسرتاتيجية عمل يف التنمية وليس هدفًا يف حد ذاته.

أهمية النوع االجتماعي يف التنمية 
مبا أن االختالف يف النوع ينتج عنه اختالف يف اهتمامات وأولويات كل من املرأة والرجل؛ فإن ذلك 
يؤكد ضرورة أن يتم مراعاة احتياجات النساء والرجال على حد سواء؛ لذا فإن رؤية النوع االجتماعي 
تسعى على التأكد من أن الفوائد العائدة من التنمية تصل إىل الفئات املستهدفة وال تقف عند أولئك 
الذين هم يف مركز أفضل، يس���مح هلم باالس���تفادة منها وأن جمهود التنمية س���وف يؤدي إىل أوضاع 
اجتماعي���ة أفضل يف كافة اجملاالت، باإلضافة إىل أنها تعمل على أن تكون عملية التنمية مش���اركة 
من اجلميع حيث إن املشاركة ستؤدي إىل الشعور باالنتماء وبالتالي االلتزام مبا يتم عمله والرغبة يف 

إجناحه وبالتالي استمراريته، ومن خالل الرؤية النوعية ميكن العمل على ما يلي:
- مشاركة كل فئات اجملتمع يف االستفادة من برامج التنمية.

- مواجهة حاالت عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد والتمكن منها.
- تعزيز التنمية املستدامة القائمة على الفرص املتكافئة يف صنع واختاذ القرار.

- توف���ري املعلومات واإلحصائي���ات، وتصنيفها طبقًا للنوع االجتماع���ي، وذلك بهدف حتليلها 
والوقوف على جذور املشكالت اليت تعوق حتقيق التنمية الشاملة املستدامة.

- التع���رف على احتياج���ات كافة فئات اجملتمعات والوصول إىل احتياجات الفئات املهمش���ة 
وتلبية احتياجاتها وربطها بآليات صنع القرار.

- العم���ل يف قطاعات قد تكون غري مطروقة- رغ���م أهميتها- لعدم الدراية بها أو باحتياجات 
اجملتمع هلا.
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وبالرغم من أن األدوار االجتماعية للرجل واملرأة ختتلف من جمتمع إىل آخر حبسب اختالف 
الثقافات، إال أن هناك عدداً من احلقائق اليت توضح حقيقة التمييز ضد املرأة ومعاناتها على مستوى 

العامل وبالذات خالل العقود املاضية. من أهم تلك احلقائق اليت تعكس معاناة املرأة ما يلي:
الرجل. املرأة كنشاط مدفوع األجر كما هو احلال يف تقييم عمل  1. عدم تقييم عمل 

النظام اإلنتاجي. العناصر األخرى يف  املرأة كعنصر مستقل عن  النظرة إىل   .2
الرجل. املرأة من خالل  املعلومات جتمع عن   .3

األنشطة  عن  الناتج  الدخل  أثر  وإغفال  السلعية،  اإلنتاجية  األنشطة  على  الرتكيز   .4
االستهالكية يف إطار األسرة املعتمدة على الزراعة.

الريفية. العملية للمرأة  5. ضعف الفصل بني احلاجات االسرتاتيجية واحلاجات 
البحثي. العمل  النسوي يف  العنصر  6. ضعف إشراك 

7. تركيز األحباث بشكل أكرب على مشاكل الذكور دون اإلناث )كمي ونوعي(.

لذل���ك كان ال بد م���ن التفكري يف أهمية رفع مس���توى الوعي بالنوع االجتماع���ي من خالل إدخال 
مفاهيم وأدوات جديدة يف التخطيط النوعي للربامج واملشروعات التنموية.

إن التنمية هي عملية شاملة  تهدف إىل تطوير الظروف االقتصادية واالجتماعية من أجل إشباع 
حاجات املواطنني رجااًل ونس���اًء، وحتس���ني ظروفهم املعيشية وتوس���يع قدرتهم على االختيار األفضل 
واالنط���الق إىل مراح���ل أكث���ر تقدمًا يف احلي���اة. ولكي يتحق���ق النج���اح يف التنمية ال ب���د من توافر 

اعتبارات هامة نلخصها كما يلي :
التنمية. اعتبار أن األسرة من رجال ونساء وأطفال مشاركني أساسيني يف   o

o مجع املعلومات عن الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة من الذكور واإلناث )رجال، 
نساء، أطفال(.

o البحث عن الطرق املناسبة للوصول إىل املرأة الريفية عند مجع املعلومات والعمل على 
تأسيس قاعدة معلومات عن املرأة املستهدفة من النشاط التنموي قيد اإلعداد.

األدوار  معرفة  خالل  من  واملرأة  الرجل  بني  للعمل  االجتماعي  التقسيم  على  الرتكيز   o
املختلفة لكل منهم.

الرجل. الذي يقوم به  الدور  املرأة مبقارنة دورها مع  العمل على  o معرفة عبء 
o معرفة فرص املرأة يف الوصول للموارد ومشاركتها يف اختاذ القرار والسيطرة على تلك املوارد.

اخلدمات  من  واملرأة  الرجل  وأولويات  احتياجات  يف  الدقيقة  االختالفات  على  الرتكيز   o
والتدريب.

احلاجات  تلبية  شأنها  من  تدخالت  إىل  وترمجتها  واالحتياجات  األدوار  بني  الربط   o
االسرتاتيجية والعملية للمرأة الريفية.

االقتصادي  وضعها  تعاجل  اليت  لألنشطة  والتنفيذ  التخطيط  يف  الريفية  املرأة  إشراك   o
واالجتماعي.

اهتمامًا  وأعطت  النوع  قضايا  مشلت  قد  تنموي  ملشروع  وثيقة  أي  أن  من  دائمًا  التأكد   o
للمرأة الريفية بشكل متساٍو مع شريكها الرجل على ضوء احتياجات كل منهم.
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مداخل إدماج المرأة في التنمية:

التنمية: املرأة يف  1. مدخل 
ترك���ز آلية إدم���اج املرأة يف التنمية عل���ى الدور اإلنتاجي للم���رأة باعتبارها مس���اهمة يف العملية 

التنموية وليست متلقية سلبية ملخرجاتها.

واملش���روعات ال���يت تندرج حت���ت مدخل إدماج امل���رأة يف التنمية تركز بش���كل أساس���ي على توفري 
ف���رص للمرأة )من ناحية التعليم والصحة وفرص العمل(، كم���ا أنها تركز على توعيتها حبقوقها 

وواجباتها )فيما خيص موضوع الزواج واإلجناب واحلقوق السياسية(.

النوع االجتماعي والتنمية. 2. مدخل 
ظهر هذا املدخل يف الثمانينات والتسعينات،  ومن منظور هذا املدخل فإن قضية تنمية املرأة تتمثل 
يف أن فرصة النس���اء من االس���تفادة من جهود التنمية خمتلفة عن الرجال بس���بب اإلطار االقتصادي 
االجتماع���ي ال���ذي حيدد أدوار املرأة والرج���ل وبالتالي الفرص اليت ميكن أن يس���تفيدوا منها، وخيلق 
ذل���ك خل���اًل بني فرص املرأة والرجل يف التنمية قد ي���ؤدي إىل ظهور فجوة بينهما يف عدة ميادين مثل 

التعليم والتدريب املهين والصحة واحلقوق املهنية والعمل.

استخدام مفهوم النوع االجتماعي لتحقيق العمل التنموي في مشاريع الجمعية: 

مجيع  ويف  تتم  اليت  املشاريع  مجيع  يف  االجتماعي  النوع  قضايا  مراعاة  التنموي  العمل  يتطلب 
علمية  وأسس  مبادئ  وفق  ذلك  يتم  وحتى  إنهاءه  وحتى  املشروع  فكرة  من  ابتداء  املشروع  مراحل 
بني  اجلندرية  العالقات  لتحليل  اجلندري(  التحليل  )أطر  التحليلية  األطر  من  العديد  يوجد  فإنه 
الرجال والنساء يف اجملتمع واليت تتحكم بتقسيم األدوار واملسؤوليات واالحتياجات. دراسة وفهم هذه 
العالقات ستساعد املخططني التنمويني على ختطيط مشاريع وتدخالت تنموية مراعية للتقسيم يف 

األدوار واملسؤوليات واالحتياجات وبالتالي أكثر عداًل.

ومن أكثر األطر شيوعًا واستخدامًا ما يلي:

إطارات  إىل  هنا  التطرق  وسيتم  لونغ.  إطار  أو  النساء  متكني  وإطار  موزر،  إطار  هارفارد،  إطار 
هارفارد، موزر ولونغ )إطار متكني النساء(.

1. إطار هارفارد هو جدول جلمع البيانات على املستوى اخلاص، أي على املستوى الصغري 
micro )مستوى اجملتمع، مستوى املنزل(. ويتألف إطار هارفارد من ثالث أدوات هي أداة 
تقس���يم العمل )من يقوم مباذا؟(، أداة الوصول والتحكم بامل���وارد واملنتفعات وأداة العوامل 

املؤثرة.
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قائمة التدقيق

املشروع:  دورة  األربع يف  الرئيسية  املراحل  لكل من  أساسية  تعترب  األسئلة  التالية من  اجملموعة 
)التحديد، التقييم، التنفيذ والتقييم(.

أواًل: البعد النسائي يف عملية حتديد املشروع.
النساء؟ املوجودة لزيادة إنتاجية  1. ما هي احلاجات والفرص 

الوصول للموارد والتحكم بها؟ النساء على  املوجودة لزيادة قدرة  2. ما هي احلاجات والفرص 
3. هل جرت استشارة النساء بشكل مباشر عند حتديد هذه احلاجات والفرص؟

ثانيًا: البعد النسائي يف أهداف املشروع.
النساء بصورة جلية وصرحية؟ املشروع حباجات  1. هل تتصل أهداف 

النساء بشكل كاٍف يفي باملطلوب؟ 2. هل تعكس هذه األهداف حاجات 
النساء يف وضع هذه األهداف؟ 3. هل شاركت 
4. هل كان هناك جهود سابقة يف هذا اجملال؟

5. هل ساهم نشاط سابق يف بناء االقرتاح احلالي؟

ثالثًا: إطار موزر

لندن  جبامعة  والتنمية  التخطيط  وحدة  يف  موزر  كارولني  قبل  من  تطويره  مت  موزر  إطار 
كطريقة للتحليل اجلندري يف أوائل الثمانينات. جاء إطار موزر رداً على آلية النساء يف التنمية اليت 
اشتهرت يف السبعينات ملعاجلة املسائل املتعلقة بالنساء بصفتها اهتمامات مستقلة مبعزل عن الرجل. 
يستند إطار موزر إىل آلية النوع االجتماعي والتنمية واليت تهدف إىل دمج قضايا املرأة يف التنمية من 
زاوية فهم العالقات بني الرجل واملرأة يف اجملتمع املستهدف، وكذلك التقسيم يف األدوار واملسؤوليات 

بني الرجال والنساء.

التنموي أكثر مراعاة وحتسسًا لقضايا  التخطيط  من أهم أهداف إطار موزر هي جعل عملية 
املرأة بعد معرفة التقسيم اجلندري يف األدوار واملسؤوليات واالحتياجات ويف صنع القرارات.

ويستند إطار موزر إىل املفاهيم التالية: 
الثالثي. النساء  دور    •

• احتياجات األنوع االسرتاتيجية والعملية.
القرارات. التحكم باملوارد وصنع  • تصنيف 
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جدول التخطيط التنموي املراعي لقضايا املرأة  حسب إطار موزر.

التنمية )إطار لونغ(. النساء يف  3. إطار متكني 
إطار متكني أو تقوية النساء يف التنمية مت تطويره من قبل سارا هلوبكيل لونغ املستشارة يف مسائل 

النوع االجتماعي والتنمية يف لوساكا زامبيا.

أهداف إطار لونغ:
النساء  تقوية  أو  متكني  معنى  فهم  على  التنمويني  املخططني  مساعدة  إىل  لونغ  إطار  يهدف 
يف العملية التنموية، ومن ثم االنطالق إىل تقييم ناقد ملدى الدعم الذي يقدمه أي تدخل تنموي يف 

جمال هذا التمكني. 
أدوار هامة يف عملية  لعب  املشاركة يف  النساء يف  بأنه متكني  املرأة  لونغ مفهوم متكني  وتعرف 

صنع القرارات يف كيفية االستفادة من املوارد على قدم وساق مع الرجل. 

أدوات إطار لونغ:
األداة األوىل: مستويات املساواة/ التمكني:

يستند إطار لونغ على وجود مخسة مستويات خمتلفة للمساواة  والتمكني، وأن درجة وجود هذه 
املستويات يف أي جمال من جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية حتدد مستوى التمكني أو املساواة. 

وهو بذلك ميكن استخدامه لتقييم احتمال تدخل تنموي معني من تعزيز املساواة ومتكني النساء.
إن مستويات املساواة والتمكني ميكن متثيلها وميكن مناقشة مستوياتها على النحو التالي:

الرفاه:
 وهو مستوى رفاه النساء املادي مقارنة بالرجال. باعتبار النساء متلقيات سلبيات وليس مشاركات 
فعاالت يف العملية التنموية. وميكن تقييم املشروع التنموي يف هذا املستوى عن مدى حتقيقه لسبل 
متساوية للرجال والنساء للحصول على املعونات الطارئة كاملعونات الغذائية واملعونات الصحية يف 

التحصني مثاًل والتعليم.

اإلمكانية:
يعين هذا املفهوم حتس���ني س���بل وصول النس���اء إىل املوارد كاألرض والعمل والقروض والتدريب 
والتعلي���م ووس���ائل التس���ويق ومجي���ع اخلدمات واملناف���ع العام���ة. قد يتطل���ب لتحقيق ذل���ك  تعديل 
لإلج���راءات واللوائ���ح اإلداري���ة ال���يت تعم���ق االختالف���ات يف الوص���ول للم���وارد واخلدم���ات واملناف���ع 
كالقروض مثاًل. وقد يتطلب ذلك أيضًا تقديم تقنيات وخدمات تس���اعد النس���اء على إجناز األعمال 
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اليومية جبهد ووقت قليلني.

حتفيز الوعي واإلدراك:
وهن���ا يوجد ش���قان هل���ذا الوعي. الش���ق األول: يتمثل يف توعي���ة الرجال حول ضرورة املس���اواة بني 
الرجال والنس���اء وعدم تهميش���هن، باإلضافة إىل توعية اجملتمع إىل أن  التقس���يم االجتماعي لألدوار 
واملس���ؤوليات للرجال والنس���اء ناتج عن مفاهيم وعادات وتقاليد اجتماعية ميكن تغيريها، وميكن ألي 
من اجلنس���ني القيام بأي دور طامل���ا توافرت املؤهالت واخلربات للقيام بذلك. الش���ق الثاني: هو حتفيز 
الوعي واإلدراك للنس���اء بأهمية مش���اركتهن بفعالية يف حتديد مشاكلهن ومساعدتهن على تطوير 

حلول عملية هلا وكذلك بأهمية استفادتهن من اخلدمات التنموية كالتعليم والصحة...إخل.

املشاركة:
ويع���ين ه���ذا املفه���وم م���دى حتقي���ق مش���اركة النس���اء بصورة متس���اوية م���ع الرج���ال يف حتديد 

االحتياجات ويف عمل القرارات فيما يتعلق بتنفيذ وإدارة املشاريع.

التمكني:
وهذا املفهوم يعين قدرة النساء على عمل القرارات فيما يتعلق بالتوزيع العادل ملخرجات العملية 

التنموية ويف االستغالل للموارد واالستفادة منها.

أداة لونغ الثانية: مستوى االعرتاف بقضايا النساء.
يوجد ثالثة مستويات خمتلفة لالعرتاف بقضايا النساء يف تصميم املشاريع التنموية:

1. املس����توى الس����ليب: يف هذا املس����توى ال يوجد أي ذكر يف أهداف املش����روع لقضايا املرأة. وقد 
أثبتت التجارب على أن نتائج املشروع احملتملة هي ترك النساء يف وضع أشد سوءاً من قبل.

2. املس���توى احليادي )املس���توى احملافظ(: يف هذا املس���توى تعرتف أهداف املش���روع بقضايا 
وأوضاع النساء ولكن ال تؤثر على هذه األوضاع.

3. املس���توى اإلجيابي: تعرتف هذه املش���اريع بقضايا وأوضاع النس���اء وتس���عى إىل حتسني 
موقعهن فيه بشكل متساٍو مع الرجال.

مجيع تلك األطر يفرتض من اجلمعية اختيار املناسب منها لتطبيقها على مشاريعها حتى حتقق 
مجيع  وتشرك  اآلخر  النوع  على  مشروع  كل  أثر  وتراعي  مشاريعها،  يف  واملساواة  الفرص  تكافؤ 

املعنيني.

ثانيًا:  غرس ثقافة النوع االجتماعي على املستوى الفردي 
يعين البعد الشخصي للنوع االجتماعي واالعرتاف من األفراد داخل املنظمات أو يف مواقع العمل 
العادل واالنتفاع  الفرصة جلميع فئات اجملتمع للوصول  إتاحة  التنمية وهي  بوجود قيمة هامة يف 

الكامل والتمكن الفعال من جمهود التنمية على اختالف: 
اجلنس )رجال –نساء(.  -
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التوزيع اجلغرايف )ريف- حضر – مدن كبرية- مناطق عشوائية(.  -
العمر )أطفال – شباب-مسنون(.  -

طبيعة اجملتمع )زراعي – صحراوي- بدوي...(.  -
التعليم )متعلمون – أميون........(.  -

الصحة )أصحاء- مرضى – معافون....(.  -

ثالثًا:  تضمني هذه الثقافة يف سياسة وأنشطة وإجراءات املنظمة:
املختلفة  واألولويات  االحتياجات  أساس  على  التنموية  لألنشطة  التخطيط  ضرورة   -
التنمية  فرص  على  احلصول  يف  واملرأة  الرجل  بني  التوازن  حيقق  مبا  واملرأة  للرجل 

واملشاركة يف اختاذ القرار.
املرأة  من  كل  لدور  واالقتصادي  االجتماعي  التحليل  بذلك  ونعين  النوعي،  التخطيط   -
والرجل يف أي جمتمع ملعرفة الفرق يف عبء العمل بني الرجل واملرأة وكذلك معرفة 
واقع عالقات النوع يف اجملتمع وتأثري كل منها على كل من الرجل واملرأة، سواًء سلبًا أو 

إجيابًا لكي نستطيع اكتشاف األسباب ووضع املعاجلات الالزمة.
النوعي قبل بدء أي نشاط من أنشطة اجلمعية جيب أن ال يقتصر فقط على  التحليل   -
معرفة االحتياجات املباشرة للنوع بل أيضًا القضايا واحلاجات االسرتاتيجية بعيدة املدى 

واليت ميكن توضيحها فيما يلي:

العملية واالسرتاتيجية: النوع االجتماعي  • احتياجات 
النشاط بالوفاء بها. السريعة( اليت يقوم  أو  العملية )األولية  النوع االجتماعي  o احتياجات 

النشاط بها. الواضحة اليت مل يف  العملية  النوع االجتماعي  o احتياجات 
وتشمل مثاًل: احلاجات العملية للنوع، أي احلاجات الضرورية العاجلة واملباشرة اليت تتحدد 

على ضوء دور املرأة املسموح به يف اجملتمع، ومن أهمها ما يلي:

األنشطة  لألسرة-  واملسكن  الغذاء  توفري  الصحية-  العناية  النظيفة-  املياه  • توفري 
املدرة للدخل.

الوفاء بها. املمتد( اليت مت  التأثري  النوع االجتماعي االسرتاتيجية )ذات  o احتياجات 
الوفاء بها. النوع االجتماعي االسرتاتيجية اليت يتم  o احتياجات 

- أن تكون املنظمة واعية بالنوع االجتماعي يف رسالتها وطريقة إدارتها للجمعية حبيث 
تتعرف على تقسيم العمل بالنسبة لألدوار االجتماعية وهي األدوار املختلفة للنوع 

واليت  يؤثر بها النشاط بشكل مباشر أو غري مباشر واملتمثلة يف:
- تأثري النشاط على الدور اإلجنابي لكل من الرجل واملرأة واليت تتمثل يف مسؤوليات 

احلمل وتربية األطفال والواجبات العائلية.

• تأثري النشاط على الدور اإلنتاجي لكل من املرأة والرجل والذي يتمثل يف العمل 
)وهو  األخرى  األعمال  أو  والتجارة  لالستهالك  القابلة  واخلدمات  السلع  إلنتاج 
نوع العمل الذي يعرتف به ويقيم اجتماعيًا واقتصاديًا ألنه يتم حصره يف أنظمة 
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احلسابات القومية(.

• تأثري النشاط على الدور االجتماعي أو اجملتمعي لكل من املرأة والرجل، ويشمل 
نش���اطات يقوم بها كل األطراف على املستوى اجملتمعي لتوفري اخلدمات أو املوارد 
اخلاص���ة باالحتي���اج اجملتمع���ي، مثل الرعاي���ة الصحي���ة والتعلي���م، ويعترب عماًل 

تطوعيًا غري مدفوع األجر.

• تأث���ري النش���اط عل���ى ال���دور السياس���ي لكل م���ن امل���رأة والرجل وهي النش���اطات 
التنظيمية على املس���توى السياسي الرمسي يف إطار العمل السياسي القومي )وهو 
عمل قد يكون مدفوع األجر بطريقة مباش���رة أو غري مباش���رة مس���تمداً من خالل 

السلطة املخولة لكل صاحب مركز(.
- إجراء الدراسات على قواعد البيانات اخلاصة بهذا القطاع ومجع البيانات أو املعلومات 

اليت قد تكون غري متوافرة وتصنيفها طبقًا للنوع .
- التواصل مع اجملموعات املختلفة من القاعدة الشعبية أو الفئات املستهدفة للنشاط.

- حتديد كيفية جتميع البيانات أو املعلومات ومعرفة من الذي شارك فيها.
املوارد والتمكن منها يف كل مشروع من مشاريع اجلمعية  الوصول إىل  - معرفة حق 

فمثاًل مشاريع القروض هل هي املرأة املستفيدة فعاًل أم الرجل.
- األنشطة اليت ميكن أن يكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر، على متكني اجملتمع رجااًل 
كيفية  حتديد  سلطة  املستخدم  لدى  يكون  أن  يعين  )والتمكني  املوارد  من  ونساء 

استخدامها وفرض طريقة استخدامها على الغري(.

: )د( تفهم وقبول االختالف 

وسيتم تناول املفهوم كما سبق من حيث:
أواًل:  التعرف على مفهوم تفهم وقبول االختالف.

ثانيًا: غرسه كثقافة لألفراد داخل اجلمعية/ املؤسسة األهلية.
ثالثًا:  تضمينه ودجمه يف سياسات وأنشطة وتوجهات اجلمعية / املؤسسة األهلية.

أواًل:  التعرف على مفهوم  قبول االختالف .
وسيتم التطرق إىل مفهوم قبول االختالف والتنوع وتفهمه والتعامل معه وعدم حتويله إىل خالف 

بشكل عام كما يلي: 

معنى االختالف والتنوع: 
التنوع هو تعدد الرؤى واألش����كال واألمن����اط التعبريية، وهذا التنوع إما أن 
ينظ����ر له على أنه حب����د ذاته إغن����اء للمعرفة وإخصاب هلا وتعدي����د لروافدها 
أو كإح����دى موضوع����ات الفه����م اخلاط����ئ الذي يؤس����س عليه الك����ره والعزل 
والتصادم، فكل إنس����ان حيمل فكرة فإنه يعتقد أنه����ا األصوب واألصح، دينية 
كان����ت أو سياس����ية أو يف اجملال االجتماع����ي أو يف اجملال املع����ريف، ويتمنى لو 
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أن الن����اس عل����ى فكرته ومعتق����ده، ولكن طبيعة البش����ر تقتضي االختالف والتنوع حت����ى يف جمال األذواق 
واألمزجة، فكلٌّ له مزاجه وذوقه الذي يتميز به عن اآلخرين.

ويرجع اختالف الناس فيما بينهم إىل عدة أسباب، منها:
آلخر،  إنسان  من  خيتلف  الذي  اإلنسان  لدى  املعريف  واملستوى  والفهم  اإلدراك  عامل   •
فإن نتاج تفكري كل إنسان قد خيتلف عن نتاج تفكري اآلخرين، ولذلك ال جند اختالًفا 
بينما  والعقلية.  الفكرية  بالقدرة  متتعهم  لعدم  وذلك  احليوانات،  من  قطيع  سلوك  يف 
االختالف  ينشأ  اآلخرين  وبني  بينه  واإلدراك  الفهم  مستويات  اختالف  بسبب  اإلنسان 
املوقف  يف  خيتلفان  األنبياء  من  نبيني  عن  حيدثنا  الكريم  القرآن  فهذا  بينهم،  والتنوع 
بسبب اختالف املستوى املعريف لدى كل منهما، وذلك يف قصة نيب اهلل موسى واخلضر � 

عليهما السالم � الواردة يف سورة الكهف.
املصاحل اخلاصة فردية أو فئوية، ففي كثري من األحيان تتبنى بعض اجملموعات رفع   •
املغايرة  األفكار  بينما  مصاحلها،  حتفظ  ألنها  عليها  وحتافظ  واألفكار  الشعارات  بعض 
َأنُفُسُهْم  َواْسَتْيَقَنْتَها  ِبَها  )َوَجَحُدوا  تعاىل:  اهلل  يقول  الصدد  هذا  ويف  املصاحل،  هذه  تهدد 

ُظْلًما َوُعُلوًّا( )النمل:14(.
اختالف البيئات، فكل بيئة هلا عاداتها وتقاليدها ومناخها وتارخيها وثقافتها اليت تؤثر   •
على فكر واعتقاد اإلنسان، ولذلك فإن أبناء كل بيئة قد ختتلف معتقداتهم وأفكارهم 

عن أبناء البيئة املغايرة.

االختالف والتنوع في اإلسالم: 
مبدأ  من  انطالقًا  والتعايش  واحلوار  اآلخر  وقبول  املساواة  قيم  على  اإلسالمي  الدين  يؤكد 

التعددية، ولعل خري مصداق لذلك ما جاء يف اآلية املباركة:
) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 

اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبري )احلجرات: 13( ( 
من اآلية املباركة نستخلص أهم أسس االختالف والتنوع منها: 

االختالف والتنوع حقيقة واقعة: 
فاآلية املباركة تؤكد أن التنوع اإلنساني القائم على أساس الشعوب والقبائل هو حقيقة خلقية 
غري زائفة أو مصطنعة، فاجلعل هنا هو جعل تكويين أي خلقي مقصود من اهلل تعاىل، وهذا اجلعل 
يعترب  التنوع  فهذا  التاريخ  عرب  والتشكيل  النسب  أساس  على  اإلنساني  التنوع  إىل  بالضرورة  يؤدي 
التنوع اإلنساني، ويؤسس  الكون واخلالق هلذا  امُلوجد هلذا  جوهراً حقيقيًا يستمد وجوده من اخلالق 
هذا  إلغاء  حق  مجاعة  أو  فرد  أي  ميلك  فال  اإلنساني  التنوع  هلذا  والتمكني  االعرتاف  ضرورة  عليه 
التنوع يف اخللق واستحقاقات اخلصوصية الذاتية لكل مجاعة إنسانية ختتلف يف العرق أو الدين أو 
االنتماء السياسي أو الثقايف  أو اللون أو اللغة. إن كافة هذه االختالفات طبيعية بذاتها كونها تقوم 

على حقيقة االختالف املنتج للتنوع يف اخللق اإلنساني.
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االختالف والتنوع ضرورة ال بد منها:
تكمن أهمية االختالف يف تفاعل الكون، والسؤال هنا إذا كان التنوع هو جوهر احلركة والفاعلية 
اإلنس���انية فما هو الس���بيل حلل مشكلة اخلالف الناجم عن اختالف األفراد واجلماعات املتشكلة بفعل 
التمايز املنتج على أس���اس التنوع؟ فاالختالف س���يؤدي إىل متايز يف أشكال متعددة يف التعبري عن ذاته 
معرفي���ًا وثقافيًا وجتريبيًا وهو ما س���يقود إىل اخلالف لذلك ال ميكن تص���ور تنوع ديين، ثقايف، فكري 
قائ���م  على معنى الع���داوة، وعلى معنى املواجهة والكراهية والتحارب، إمن���ا احلقيقة أن التنوع الديين 
والثقايف والفكري والسياس���ي هو إغناء للمعارف والتجارب والثقافات والتنمية للمجتمع بش���كل عام، 

وتعزيز لقدراتها، وإكسابها أبعاداً إنسانية، وإطالق العنان آلفاقها اإلبداعية. 

التعارف لحل إشكالية الخالف: 
وهن���ا يطرح الدي���ن مبدأ التعارف كأس���اس تلتقي عليه وحول���ه األفراد واجلماع���ات لتوجيه هذا 
االخت���الف والتن���وع اإلنس���اني الض���روري كي يكون رمح���ة ال نقم���ة، والتعارف هنا يع���ين االعرتاف 
املتبادل والتالقي والتناغم والتعاون املشرتك إلنتاج جتارب العدل واخلري على أرضية املساواة والتكافؤ 

واالعرتاف املتبادلة بني اجلماعات اإلنسانية على اختالفها وتنوعها.

إن األداة واآللية املوضوعية النفتاح الش���عوب واألمم اإلنسانية املتنوعة على بعضها البعض يستند 
يف الع���رف الديين على قاعدة التعارف )لتعارفوا( كأس���اس تنفتح من خالله أبواب التناغم والتعايش 
اإلنس���اني فالتعارف وفق هذه الرؤية إمنا هو حقيقة موضوعية تنتج عن التنوع، فلوال التنوع النتفى 

التعارف، وهنا جيب أن نذكر ونؤكد على قوله تعاىل )لتعارفوا( وليس لتعاركوا؟

األفضلية: )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( 
مل حتدد اآلية الكرمية ش���عبًا بعينه أو ديان���ة بعينها أو فكراً بعينه ليكون األكرم، ومل يقل اهلل عز 
وجل إن أكرمكم عند اهلل املسلمون / السنيون / الشيعيون أو احلزب الفالني أوالسادة أو القبائل أو.... 
ب���ل كان املعي���ار هو تأطري اخل���الف  والتنوع اإلنس���اني بالقيم والفضائل على صعي���د الذات واحمليط 
اإلنس���اني بغ���ض النظر عن األطر اخلاصة لالنتس���اب اإلنس���اني إىل الش���عب والقبيل���ة والتقوى )إن 
أكرمك���م عن���د اهلل أتقاك���م( ويف العرف الديين ه���ي العنوان اجلامع ل���كل املبادئ والقي���م والفضائل 
واألخالقي���ات الصاحلة والس���ليمة واحلقة يف ح���رم احلياة، فالتق���وى هي اس���تحضار وتطبيق القيم 

العليا الصاحلة واهلادفة والبناءة يف كل فعل يقوم به اإلنسان.

نتائج عدم قبول االختالف والتنوع:
يع���د التعصب م���ن أكرب الكوارث ال���يت تنتج عن عدم قب���ول االختالف ، حيث ت���رى كل فئة أنها 
أفض���ل م���ن الفئة األخ���رى ويؤدي إىل الفراق وتش���تت اجملتمع���ات، إضافة إىل الظلم ال���ذي يقع على 
األق���ل ق���درة على إبراز حق���ه يف االختالف، هذا من ناحي���ة، ومن ناحية أخرى ه���و التعصب للمصاحل 
والرؤي���ة الضيقة ملفهوم املصلحة واالعتقاد اخلاطئ بأنه م���ن ليس معي فهو ضدي واالنقياد األعمى 
مع أنه ميكن لكل شخص أن حيقق مصاحله رغم االختالف والتنوع القائم إذا اقتنع مببدأ حق اآلخر 

يف االختالف، وكانت مصلحة الوطن بالنسبة له هي العليا.
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نتائج عدم قبول االختالف واالعتراف باآلخر في اليمن:
- تعثر العديد من املشاريع التنموية بسبب اخلالفات احلزبية والسياسية مما ينتج عنه حرمان 

بعض اجملتمعات من مثار التنمية مما جيعلها تتخلف كثرياً عن بقية اجملتمعات.    
- تفكك بعض اجملتمعات/ األسر بسبب االختالفات احلزبية والسياسية. 
- تهميش الفئات األضعف واليت ليس لديها القدرة على الدفاع عن حقها.

- توليد األحقاد والصراعات.

ثانيًا:  آلية غرسها كثقافة: 
إن آلي���ة غرس���ها كثقاف���ة يعين البعد الش���خصي لتفه���م االخت���الف والتنوع واالع���رتاف باآلخر، 
واع���رتاف م���ن مجيع األف���راد داخل املنظم���ات أو يف مواقع العم���ل بوجود قيمة هام���ة يف التنمية وهي 
أن االخت���الف حق لكل ش���خص/ فئ���ة  على اخت���الف: ) دينها-مذهبها-  انتمائها السياس���ي- طبقتها- 
ثقافته���ا...( إضاف���ة إىل قناع���ة مجيع العاملني ب���أن االختالف أم���ر واقع وجيب التعام���ل معه ليثري 

جتارب اجملتمع وثقافته وجتربته التنموية.

ثالثًا:  تضمينها يف أنشطة وسياسات اجلمعية/ املؤسسة األهلية 
• إعط���اء أهمي���ة لتوعية أف���راد اجلمعية ومنتس���بيها وبيئته���ا احمليطة  بقب���ول االختالف 
والتنوع؛ إذ أن االعرتاف والقناعة حبق التنوع واالختالف يتوقف عليه مآل املركب الذي 
يقلنا مجيعًا )اليمن(، حيث إنه ما من س���بيل إىل استئصال ما هو سليب إال برتبية سليمة، 
ترتقي بأخالقيات االعرتاف باآلخر وتنمية روح التسامح واحرتام كرامة الذات البشرية 

وترعى حقوقها األساسية، وتنشر ثقافة السلم والتعاون بني البشر.
• ف���رض ح���ق االخت���الف الثقايف والفك���ري باعتباره حق���ًا ال تنازل عنه من حق���وق األفراد 
والش���عوب واحلض���ارات يف التعبري ع���ن وجودها حبرّي���ة وعن رؤاها للع���امل وعن هوياتها 

النابضة باحلياة يف ما يتعلق جبميع مشاريعها وعالقاتها.
• أن يتنوع العاملون يف اجلمعية/ املؤسس���ة األهلية واملنتسبني إليها مذهبيًا ودينيًا وسياسيًا 

وفكريًا وثقافيًا كلما أمكن ذلك.
• أن تك���ون فئتها املس���تهدفة واملس���تفيدة متنوعة مذهبي���ًا ودينيًا وسياس���يًا وفكريًا وثقافيًا 

كلما أمكن ذلك.
• تضمن اجلمعية/ املؤسسة األهلية ثقافة االختالف والتنوع يف السلوك التنظيمي للعاملني 

وتوثقه وتضع عقوبة من يتهم بالتعصب أو عدم احلياد يف اجلمعية أثناء أداء مهامه.

 

وي
نم

الت
ل 

عم
ة ال

آلي

وقبول  االجتماعي  النوع  املستدامة وقضايا  والتنمية  املشاركة  التنموية  املفاهيم  تعترب 
مباشر  بشكل  تؤثر  ولكنها  العامة  التنموية  املفاهيم  من  جزءاً  والتنوع  االختالف  وتفهم 
أن  املهم  من  فإنه  لذلك  التنمية  يف  بإجيابية  األهلية  املؤسسة  اجلمعية/  مساهمة  على 
تتعرف بشكل جيد على تلك املفاهيم واألهم من ذلك غرس تلك املفاهيم كثقافة عامة 

لدى أعضاء اجلمعية وتضمينها ضمن سياسات وأنشطة اجلمعية.
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توجيه العمل الطوعي في المجتمع  
يعت���رب توجيه العمل الطوعي يف اجملتمع من أساس���يات 
العمل التنم���وي للجمعيات واملؤسس���ات األهلي���ة حيث إنه 
ل���دى مجيع البش���ر نزعة اخل���ري وحب املس���اعدة لآلخرين 
بالطبع ختتلف مس���تواها من ش���خص آلخ���ر ولكنها تبقى 
موج���ودة ل���دى الغالبي���ة، إال أن البع���ض ال ي���درك أن لديه 
م���ا ميكن أن يتطوع ب���ه وهنا يأتي دور اجلمعية/ املؤسس���ة 
حلش���د وتش���غيل الطاقات وابتكار الربام���ج التطوعية اليت 

تالئ���م املتطوع���ني يف البيئ���ة احمليطة فمثاًل ما ال���ذي ميكن أن تقدم���ه ربة منزل متعلم���ة غري قادرة 
على تقديم املال؟ ميكن أن تكون س���اعتني من وقتها أس���بوعيًا تدرس فيه حمو أمية- ما الذي ميكن أن 
يقدمه طالب يف اإلجازة؟ ميكنه أن يقدم الكثري والكثري مثاًل مجع بيانات عن فئة اجلمعية املستفيدة 

واملستهدفة....إخل.

إذاً املش���كلة ليس���ت يف أنه ليس لدى الناس ما تقدمه أو عدم رغبتهم يف تقديم ش���يء، ولكن تكمن 
املش���كلة يف مدى قدرة اجلمعية على االس���تفادة من اجلهود الطوعي���ة يف اجملتمع وتوجيهها وفق آلية 
تضمن التوازن واملواءمة بني ما لدى األش���خاص وبني ما حتتاجه اجلمعية/ املؤسسة األهلية لتحقيق 
أهدافها، لذلك ال بد للجمعية/ املؤسس���ة األهلية من بذل جهود خمططة ومدروس���ة وجادة لتش���غيل 

تلك الطاقات واالستفادة منها، وأول خطوة هي أن جنيب على عدد من التساؤالت منها:

أواًل: ملاذا  على اجلمعية أن تقوم حبشد وتوجيه اجلهود الطوعية؟
تضطل���ع اجلمعيات بدور مس���اهم يف عملية التنمية، وهي تقوم أساس���ًا عل���ى مبدأ خدمة اجملتمع 
الطوع���ي وحتمل عل���ى عاتقها رفع املس���توى الثق���ايف والصحي وخل���ق الوعي االجتماعي باملش���كالت 
االجتماعي���ة املؤث���رة على الفرد واجلماع���ة وجتميع وتنظيم اجله���ود األهلية للمواطن���ني وتوجيهها 

خلدمة الفئات احملتاجة وخدمة التنمية. 

إضافة إىل أن من واجبها حتقيق الرتبية االجتماعية للمواطنني ذاتيًا وتنمية الشعور باملسؤولية.

إن اجلمعيه أو املؤسس���ه ال تس���تطيع حتقيق ذلك إال من خالل حشد اجلهود التطوعية يف اجملتمع 
لتتمكن اجلمعية/ املؤسسة األهلية من احلصول على كوادر راغبة يف العمل التنموي اجملتمعي ومبا 

يتالءم مع حمدودية املوارد لتلك اجلمعيات واملؤسسات األهلية. 

ثانيًا:أي نوع من  التطوع الذي يهم اجلمعيات/ املؤسسات األهلية ؟
هنا  فإننا نقصد  الطاقات  وحشد  يف اجملتمع  الطوعي  العمل  توجيه  إىل  أن اجلمعية تسعى  طاملا 
كل من ميكنه أن يقدم خدمات للمجتمع وكل من ميتلك شيئًا ميكن أن يقدمه )وبالطبع كاًل منا 
التوضيح أكثر فإننا نتوجه ألبناء اجملتمع بشكل عام  لديه ما يعطيه لآلخرين إن أراد( وحتى يتم 
والبيئة احمليطة باجلمعية بشكل خاص سواء كانوا أفراداً أو أسراً أو مجاعات أو ...إخل ولذلك ميكن 

أن نستهدفهم حبسب ما ميلكون من قدرات تتناسب  مع توجهات اجلمعية وذلك كما يلي:
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1. كل من ميكن أن يعمل لدى اجلمعية أو يقدم هلا خدمات مباشرة ممن ميتلك اخلربة 
واملهارة والوقت الالزم لذلك.

مباشرة  خدمات  وتقديم  للمساعدة  الرغبة  ولديه  املادية  اإلمكانات  لديه  تتوفر  من  كل   .2
أن  )احلقيقة  اجلمعية  لدى  كمتطوع  مباشر  غري  بشكل  والعمل  اجلمعية  ملستفيدي 
املتطوعني املقصودين يف هذا الربنامج هم متربعون باألساس ولكننا نسعى لربطهم باجلمعية 

كمتطوعني لتقديم خدمات مباشرة للمستهدفني للحصول على نوع من االلتزام(.

ثالثًا:  من أين يأتي املتطوعون؟ و كيف يأتون؟ وملاذا يأتون؟ 
بوجه عام ميكن القول أن املصدر الرئيسي للمتطوعني هو البيئة احمليطة باجلمعية واليت ختتلف 
أهم  هم  التطوعية  املؤسسات  خدمات  من  املستفيدين  وأن  وأنشطة اجلمعية  قدرات  حبسب  بالطبع 
املؤسسات،  اليت تقدم من خالل هذه  أهمية اخلدمات  أول من يدرك  إنهم هم  للتطوع حيث  مصدر 
أنهم ميلكون قدرات  أو عينيًا يقدمونه إال  املستفيدين ال ميلكون شيئًا ماليًا  أن غالبية  وبالرغم من 
وإمكانات ووقتًا ميكن توظيفه خلدمة أهداف اجلمعية ، إضافة إىل األشخاص الذين ميتلكون قدرات 
مالية وعينية ، إذاً حتتاج اجلمعية إىل دراسة حتليلية عن العمل الطوعي يف بيئتها احمليطة وكيف 

ميكن االستفادة منها االستفادة القصوى .

 ونظراً لالختالف بني هاتني الفئتني واختالف طرق االستفادة منهن يفضل أن تقوم اجلمعية 
بتصميم وتنفيذ برناجمني مستقلني نوعًا ما جلذب كال النوعني وذلك كما يلي:

- أواًل: برنامج استقطاب متطوعني لديهم قدرات وإمكانات لتنفيذ مهام حمددة والعمل مباشرة 
مع اجلمعية.

- ثانيًا: برنامج الستقطاب متطوعني لتقديم خدمات مباشرة للمستفيدين.

الطوعي  العمل  أواًل إىل مفاهيم توضح  السابقني سنتطرق  الربناجمني  بتوضيح  نقوم  أن  وقبل 
وطبيعته وذلك كما يلي: 

2. تعريف التطوع: 
تعدد تعريفات التطوع وإن اختلفت يف الشكل فهي تتفق يف اجلوهر، ومن هذه التعريفات نذكر:

Patricia أن التطوع هو "تلك اجلهود اليت يقوم بها اإلنسان بشكل اختياري دون مقابل، من  ترى   •
خالل املشاركة يف برنامج أو تقديم خدمة، إلحدى اجلمعيات التطوعية أو املؤسسات احلكومية".

حتمل  يف  لإلسهام  منه  بدافع  اجملتمع  خلدمة  إنسان  أي  يبذله  الذي  اجلهد  هو  التطوع   •
أن  أساس  على  اإلنسانية،  الرفاهية  تقديم  على  تعمل  اليت  االجتماعية  املؤسسة  مسئوليات 
الفرص اليت تتهيأ ملشاركة املواطن يف أعمال هذه املؤسسات الدميقراطية ميزة يتمتع بها 

اجملتمع، وأن املشاركة تعهد يلتزم به.
• هو أي جهد بشري إرادي يبذله الفرد واجلماعة بشكل تلقائي أو منظم من خالل قنوات جمتمعية 
مث���ل االحتادات – اجلمعي���ات- النقابات- الن���وادي، دون توخي  عائد مادي وبهدف املش���اركة يف 

حتمل مسؤولياته جتاه اجملتمع ومن أجل اإلسهام يف حل مشكالته وحتقيق طموحاته.
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• التطوع هو جمهود قائم على مهارة أو خربة معينة والذي يبذل من رغبة واختيار بغرض 
أداء واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مالي بالضرورة.

• اجلهد الذي يبذله أي إنسان مبحض إرادته واختياره دون إجبار وبال مقابل، أو مبقابل ال 
يوازي اجلهد والوقت املبذولني، وذلك بهدف خدمة وطنه أو عش���ريته أو جمتمعه احمللي 

أو املهين، واملشاركة يف حل املشكالت اليت تواجه هذه اجملتمعات.

3. أهمية التطوع:
التطوع فرصة لزيادة مشاركة األفراد يف برامج ومشروعات خدمة اجملتمع.  .1

التطوع دليل على والء وانتماء األفراد جملتمعهم.  .2
3. التطوع وس���يلة لألفراد للمس���اهمة مع احلكومة واجلمعيات ذات النفع العام يف تنفيذ 

برامج ومشروعات خدمة اجملتمع.
4. التط���وع يس���اهم يف س���د النقص يف أع���داد االختصاصيني املهنيني الذي ق���د تعاني منه 

بعض مؤسسات اجملتمع املدني.
5. التط���وع يس���اعد املتطوع���ني على ش���غل أوق���ات فراغهم يف أش���ياء مفيدة هل���م ومفيدة 

جملتمعهم.
6. التط���وع يس���اعد املتطوعني على اكتس���اب اخلربات االجتماعية وامله���ارات االجتماعية 

والفهم االجتماعي لظروف وحاجات ومشكالت اجملتمع.
7. تقديم اخلدمات بتكلفة أقل.

8. احلصول على خربات إضافية.
9. اتصال أفضل باجملتمع.

املقدمة. 10. تطوير اخلدمة 

4. دوافع التطوع: 
- أسباب مهنية: للحصول على خربة، تنمية مهارة، تعلم حرفة، التعرف على سوق العمل.

- تقدير الذات: لنشعر باحرتام الذات ، لنشعر باحتياج اآلخرين لنا، لنشعر بأننا نساهم يف 
خدمة جمتمعنا.

واألقل  االجتماعية من خالل مساعدة احملتاجني  للمشاركة  ودينية:  اجتماعية  أسباب   -
حظًا.

- القيم: لتطبيق ما نؤمن به من أهمية تقديم يد العون لآلخرين.
- الطمأنينة: للتحرر من الشعور بالوحدة وتأنيب الضمري.

- التفهم: لزيادة فهمنا ألنفسنا وللناس واجلمعية اليت ننتمي إليها. 

املتطوع: 5. الشخص 
هو شخص يتمتع مبهارة أو خربة معينة، و يستخدم هذه املهارة أو اخلربة ألداء واجب اجتماعي 
طواعية، واختياره له ال يكون لقاء مردود مقابل جلهده املبذول ولكن قد يكون يف صورة جزاء مالي 

رمزي لتغطية نفقات معينة كأجر املواصالت أو ما شابه ذلك.
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املتطوعني: 6. شروط جيب توافرها يف 
- اإلميان برسالة اجلمعية وأهدافها. 

-  احرتام الناس وتقبل فروقهم الفردية والرغبة يف مساعدتهم.
- النضج العقلي واالنفعالي الذي ميكنه من العمل مع اآلخرين.

- القدرة على العمل مع الناس بأسلوب دميقراطي وتعاوني.
- القدرة على حتمل املسئولية واالعتماد عليه يف القيام باملهام اليت يف حدود طاقته.

- لديه القدر الكايف من املستوى الثقايف واملهارات اخلاصة اليت متكنه من حتمل مسئولياته 
التطوعية.

- لديه االستعداد ليعطي من وقته القدر الكايف للعمل التطوعي.
- لديه املعرفة مبوارد اجملتمع.

- لديه قدر مالئم من اإلمكانيات أو املهارات أو االستعداد الكتسابها.
- لديه الرغبة يف خدمة اجملتمع دون توقع مقابل.

- القدرة على حتمل مسؤولياته وااللتزام بها.

التطوع: 7. أشكال 
هناك أشكال عديدة للتطوع، ميكن ذكر بعضها يف اآلتي:

- التطوع بالوقت.
- التطوع باجلهد.

- التطوع باملال.
- التطوع بتقديم املعلومات.

- التطوع بتقديم االستشارات.

التطوع  أشكال  التطوع"  لقياس  عمل  "دليل  عند  دراستهم  يف  وآخرون   Alan Dangel وتقسم
إىل أربعة أقسام كالتالي:

الذاتي.  العون  املتبادل والذي يسمى أيضًا  العون   .1
أو تقديم اخلدمات لآلخرين. العمل اخلريي   .2

القيام باحلمالت والدفاع االجتماعي.  .3
الذاتي. املشاركة واحلكم   .4

املتطوعني،  الستقطاب  برامج  لتبين  مدعوة  التطوعية  واهليئات  اخلريية  اجلمعيات  فإن  وهلذا 
))برنامج  عن  مساعدة  معلومات  يلي  فيما  و  جهودهم.  على  تنفيذها  يف  تعتمد  لربامج  والتخطيط 

استقطاب املتطوعني((.

تلك  وتنفيذ  لتصميم  مقرتح  استعراض  يلي  فيما  سيتم  الطوعي  العمل  مفهوم  توضح  أن  وبعد 
الربامج بشكل عام وبالطبع ختتلف تفاصيله من مجعية ألخرى: 
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مقترح لتصميم وتنفيذ تلك البرامج بشكل عام

1. برنامج استقطاب متطوعين لديهم قدرات وإمكانات لتنفيذ مهام والعمل مباشرة مع الجمعية
وفيما يلي برنامج مقرتح لتصميم وتنفيذ برنامج ميكن اجلمعية من استقطابهم واالستفادة من 

إمكاناتهم لتحقيق أهداف اجلمعية:

أواًل: حتديد اهلدف من جذب املتطوعني وملاذا حنتاج إليهم وأي نوع من املتطوعني حنتاج؟  
جي���ب أن يكون واضحًا من بداية تصميم الربنامج ملاذا حنتاج للمتطوعني حتديداً ، يف هذه احلالة 
س���يكون اهلدف بشكل عام هو بالطبع جذب متطوعني لتنفيذ أعمال للجمعية وهنا جيب دراسة مدى 
مالءم���ة ما نريده منه���م بالوقت املتوفر لديه���م وباإلمكانات والقدرات اليت لديه���م مبعنى هل حنتاج 
ملتطوعني دائمني للعمل يف اجلمعية- كم حنتاج من وقتهم هل س���اعتني يف األسبوع مخس ساعات...

إخل  لذلك جيب مجع معلومات عن ذلك حتى يتم حتديد اهلدف بدقة،
حتتاج اجلمعيات اخلريية واهليئات التطوعية االجتماعية إىل جهود األهالي يف اجملتمعات احمللية 
للمس���اهمة يف تنفيذ املش���روعات والربامج واألنش���طة املختلفة األخرى. ويفيد اس���تقطاب املتطوعني 
يف ه���ذه اجلمعي���ات يف ختفيف النفقات املالية املرتتبة على اس���تخدام املوظفني، وكذلك يف مس���اندة 
وتأيي���د رس���الة اجلمعية يف خدمة اجملتم���ع احمللي. حيث ي���رى كثريون أن اجله���ود التطوعية تعرب 
ع���ن اجتاه���ات قيمة مرغوبة لص���احل اجملتمع فهي تعرب عن م���دى االنتماء الذي يش���عر به الفرد حنو  
جمتمعه ورغبته يف العطاء له بالصورة اليت يس���تطيعها واليت يراها مناس���بة وش���عوره بأن هذا العطاء 

يسد احتياجًا معينًا.
ونقصد بكلمة متطوعون يف هذا اجملال، األهالي من خارج اهليئة العامة واهليئة اإلدارية للجمعية 
وإن كان واق���ع احلال يش���ري إىل أن أعضاء اهليئ���ات العامة للجمعيات اخلريي���ة حباجة إىل جهود يف 
اس���تقطابهم للعمل يف اجلمعي���ات من قبل اهليئ���ات اإلدارية، والعاملني يف اجلمعي���ات اخلريية كون 

نشاطهم يقتصر يف الغالب على دفع االشرتاكات السنوية, وحضور انتخاب هيئة إدارة جديدة.

وفيما يلي توضيح حلاالت االحتياج جلذب املتطوعني يف جمال العمل مع اجلمعية
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1( حتديد مسئول عن العمل الطوعي: 
 شحذ همم العمل الطوعي يف اجملتمع جيب أن يشكل جزءاً كبرياً وهامًا من عمل اجلمعية ولذلك 
جيب أن تكرس له جزءاً ووقتًا مناسبًا من أعمال اجلمعية؛ ألنه يسهم بشكل كبري يف تقوية اجلمعية 
للعمل  حتتاج  تظل  فإنها  اجلمعية  قدرات  كانت  فمهما  ومالئم،  تنموي  بشكل  عملها  وتأسيس 
الطوعي لذلك تقوم اجلمعية باختيار شخص كفيء من عامليها، أو من أعضائها املتفرغني، يطلق 

عليه اسم ))منظم املتطوعني(( أو ))منسق املتطوعني(( و يوكل إليه القيام مبا يلي:
- وضع الئحة داخلية للمتطوعني تشمل احلاالت اليت حيتاج إليها للتطوع وإعداد وصف 
يف  للعمل  االنضمام  من  املتطوع  عليها  سيحصل  اليت  االمتيازات  حالة-  لكل  وظيفي 

اجلمعية.
- إعداد منوذج لقاعدة بيانات املتطوعني حبيث تشمل كافة البيانات واملعلومات عنهم.

- حتديد االحتياجات التدريبية للمتطوعني.  
- إعداد منوذج خاص باملتطوعني يطلق عليه اسم ))طلب املتطوع(( )انظر النموذج  امللحق(.

- جتهيز ملف للجمعية يضمن كسب ثقة املتطوعني .
حول  عام  وبشكل  شخصي  بشكل  املتطوعني  وتقييم  ومتابعة  املتطوعني  على  احلفاظ   -

االنضمام واالنسحاب...إخل.
- مس���ؤولية التجهي���ز واإلع���داد حلم���الت ج���ذب املتطوعني وف���ق كل حالة م���ن احلاالت 

السابقة .

مواصفات منسق املتطوعني:
- مهارة يف حتديد احتياجات اجلمعية من املتطوعني ونوعهم.

التطوع وإشباع حاجة  أسباب  للتطوع لصاحل اجلمعية مبعرفة  املتطوعني  - مهارة حتفيز 
املتطوع.

- مهارة يف الوصول للمتطوعني ومعرفة األماكن احملتملة للبحث عنهم، وهذه مهمة ال 
حتتاج إىل مهارة عالية، مثاًل  يف املدارس – املساجد..إخل.

- مهارة يف تشغيل طاقات املتطوعني.
- مهارة يف احلفاظ على عالقات دائمة مع املتطوعني.

املتطوعني: البدء بتنفيذ محالت جذب    )2
احملتمل���ة  األماك���ن  حتدي���د  يت���م  املطلوب���ني  املتطوع���ني  ون���وع  احلمل���ة  ه���دف  وف���ق   -

الستقطابهم.
- جتهيز حوافز جذب املتطوعني.

توضح  ومباشرة  وبسيطة  قصرية  رسالة  بوضع  وذلك  املتطوعني  جذب  رسالة  حتديد   -
التأكيد على حاجة اجملتمع خلدماته وليس  االحتياج جلهوده، وجيب  للمتطوع مدى 

فقط حاجة اجلمعية.
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- اإلعالن عن احلملة بأي وسيلة متاحة للجمعية:
....إخل(. – مساجد  املدارس  – حماضرات يف  – مطويات  o )إعالنات صحف 

أشخاص  استهداف  حال  يف  مباشرة   احملتملني  املستهدفني  مع  التواصل  أو   o
حمددين.

- اختيار املتطوعني ومقابلتهم: إن املعيار األساسي هو ضم متطوعني مؤهلني فعاًل للمهام 
ومؤمنني برسالتنا، وبالتالي نهدف من املقابلة اخلروج باملعلومات اليت حتتاجها اجلمعية 
عن املتطوع واستعداده بهدف نهائي هو اختيار العناصر األفضل للقيام باملهمة وتتم وفق 

اخلطوات التالية:  
ملنسق  وتسليمها  بتعبئتها،  ويقومون  التطوع،  استمارة  يعطون  املتطوعون  يتقدم  عندما   •

املتطوعني لدراستها ومدى توافقها مع املهام املطلوبة ومراجعة التوصيف الوظيفي.
• بعد ذلك حيدد املنسق مواعيد مقابلة املتطوعني.

• يقوم املنسق مبقابلة املتطوع والرتحيب به.
• يراجع املنسق الطلب مع املتطوع.

وعن  معنا؟  التطوع  تريد  ملاذا  مثل:  املتطوع،  إىل  األساسية  األسئلة  بعض  املنسق  يوجه   •
اهتماماته وهنا جيب جتنب األسئلة احملرجة.

وعلى  نشاطاتها  على  ويطلعه  اجلمعية  أقسام  على  جولة  يف  املتطوع  املنسق  يصطحب   •
املنسق أن يوفر النشرات التوضيحية عن اجلمعية إن وجدت.

• بعد أن يذهب املتطوع يقوم املنسق بتحديد ما إذا كان املتطوع يصلح للعمل أم ال؟
• إذا حدث التوافق وهو رغبة املتطوع للعمل وبني موافقة املؤسسة جترى األعمال التالية:

o جيري املنسق اتصااًل مع املتطوع من أجل حتديد وقت بدء العمل.
العاملني. املؤسسة  املتطوع على أفراد و طاقم  املنسق بتعريف  o يقوم 

o يتم عمل عقد أخالقي غري ملزم مع املتطوع حتدد فيه التزامات كل طرف 
واحتياج  لوضع  تبعًا  التعاقد  ذلك  مكونات  وحتدد  التطوع،  مهمة  أداء  جتاه 
كل مجعية، وميكن أن يتضمن العقد مسؤوليات كل من املتطوع واجلمعية 
والعقد هنا هو أفضل مرجعية عند تقييم املتطوع ويرجع إليه عند تقرير إنهاء 
التعاقد، وأخرياً جيب أن ندرك أن هذا العقد ليس وثيقة قانونية إال أنه جيب 

أن حيرتم دائمًا من الطرفني كوثيقة أخالقية . 
o يوضع بعد ذلك برنامج تدرييب للمتطوع.

التدريبية الالزمة هلم: املتطوعني وتدريبهم واملهارات  3( توجيه 
ويقوم  منها  جزءاً  ليصبح  تعمل  وكيف  اجلمعية  على  للتعرف  املتطوع  حيتاج  التوجيه:    .1

مبهامه التطوعية داخلها وفق اإلطار العام للنظام والسلوك داخل اجلمعية ويتضمن ذلك:
• ما هي اجلمعية؟ حملة عن تاريخ تأسيسها، أهدافها.

• حملة عن أسباب وجود اجلمعية يف املنطقة.
• أقسام اجلمعية وطبيعة عمل كل قسم فيها.
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• اجلهاز العامل يف اجلمعية.
• الدور الذي تلعبه اجلمعية يف خدمة اجملتمع احمللي.

• اخلدمات اليت قدمتها اجلمعية.
• اخلدمات االجتماعية املطلوبة.

• يقوم موظف خاص بتعليم وإرشاد املتطوع بكل ما يتعلق بقطاع عمله مثل )االستعالمات، 
مجع التربعات، دراسة احلاالت .....إخل(.

• جيب على املوظف اخلاص هذا أن جييب عن األسئلة اليت حيتاج إليها املتطوع، وينبغي 
هنا تقديم التنوير، واإلرشاد، ودعم الصراع النفسي لدى املتطوع؛ ذلك أنه قد ينشأ لديه يف 
بادئ األمر صراع نفسي سيئ، وخجل وقد ال يستطيع املتطوع عمل شيء يف بداية األمر، 
وهلذا ينبغي مساعدته على ختطي هذه املرحلة بسهولة، وتشجيعه على املقاومة وتقبل 

التحدي وبعد ذلك يقوم مبهامه وواجباته.

اليت  والسلوكيات  واملعلومات  املهارات  املتطوع  إكساب  إىل  هنا  التدريب  يهدف  التدريب:   .2
على  ومبنيًا  وجتريبيًا  عمليًا  للمتطوع  التدرييب  الربنامج  يكون  أن  وجيب  مبهامه،  للقيام  حيتاجها 

خربات واحتياجات املتطوع، وجيب أن يوضح الربنامج للمتطوع  النقاط التالية:
• كيف جيب أن يؤدي مهامه احملددة؟

• ما الذي جيب القيام به؟ ما الذي جيب عدم القيام به؟

4( حفظ املعلومات:
إلكرتونية حبسب قدرات اجلمعية( تشمل  أو  )يدوية  بيانات  بقاعدة  جيب أن حتتفظ اجلمعية 
إليها  الوصول  للجميع  وميكن  للجميع  متاحة  تكون  لكي  اجلمعية  لدى  املتطوعني  بيانات  مجيع 
يف حال االحتياج هلا، وبالطبع تكون ضمن مسؤولية الشخص املسئول عن املتطوعني، كما حتفظ يف 
اجلمعية املعلومات والبيانات املتضمنة ساعات عمل املتطوع واألعمال اليت قام بها يف سجالت منظمة، 
بإشراف املنظم واملنسق، حتى يتمكن اجلميع من معرفتها والتعامل معها خاصة مع تعاقب اإلدارات 

على اجلمعية. 

املتابعة واإلشراف والتقييم:  )5
معايري تقييم عمل املتطوع

• مدى كفاءة املتطوع يف أداء الرسالة.
• مدى احرتامه للمواعيد وااللتزام.

• الوقت الذي سيعطيه للجمعية/ الوقت الذي أعطاه للجمعية.
• مدى االستجابة والتعاون )العمل يف الفريق(.

• مدى اإلحساس باملسؤولية )حسن األداء وااللتزام(.
• إىل أي مدى ميكنه االستمرار يف العمل التطوعي.

• سلوكيات املتطوع ) مدى حبه وإقباله على العمل ومساعدة اآلخرين(. )ملحق رقم ..(
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املتطوعني:  6(  تقدير ومكافأة 
إن األمر هذا يف غاية األهمية ألنه يساعد من جهة على تشجيع املتطوع لكي يبذل نشاطًا أكثر، 
ويقضي مدة أطول مع اجلمعية، ويعمل من جهة أخرى على تشجيع إقبال متطوعني آخرين. ويتم يف 

العادة تقدير ومكافأة املتطوعني من خالل طرق منها:
العامة. 1. دعوتهم إىل حفالت ولقاءات خاصة، واجتماعات اجلمعية 

2. دعوتهم كضيوف شرف وتقديم شهادات وجوائز تقديراً جلهودهم.
أي  يف  واملساعدة  العون  يد  ومد  املتطوعني  ومنسق  العمل  جهاز  قبل  من  مساعدتهم   .3

مشكلة ميكن أن تظهر هلم.
املتواصل هلم. الدعم واإلرشاد  4. تقديم 

املتطوعني؟ 7( ملاذا تزداد احلاجة إىل 

هناك أسباب عديدة جتعل احلاجة إىل املتطوعني تزداد يومًا بعد يوم نذكر منها:
• اإلميان مببدأ املساعدة الذاتية، مبعنى أن الناس جيب أن يساعدوا أنفسهم بأنفسهم.

• اإلميان مببدأ املشاركة، مبعنى أن للناس احلق يف االشرتاك يف مجيع مراحل العمل يف 
أي مشروع أو أي برنامج موجه هلم.

• اإلميان بأهمية أسلوب العمل الفريقي يف حتقيق األهداف بصورة أكثر كفاءة وفاعلية 
فالشخص املهين أيًا كان ختصصه ليس أحادي النظرة وال يسفه وجهات نظر اآلخرين 

بل يشجعهم على إبداء وجهات نظرهم.
• كثرة عدد املشكالت والعمالء يف اجملتمع مما زاد من عبء العمل على األشخاص املهنيني 

بقدر يفوق أحيانًا طاقاتهم وجهودهم.
باملتطوعني  النقص  هذا  استكمال  يستدعي  مما  املهنيني،  األشخاص  عدد  يف  النقص   •

املدربني.
• كسب تأييد أكثر للجمعية/ املؤسسة األهلية.

• توفري دعم مادي ومعنوي للجمعية/ املؤسسة األهلية. 
• حيقق التطوع للمنظمات مزيداً من الفاعلية ويؤكد القيم اإلنسانية واحرتامها لقدرة 

اإلنسان على التعامل مع كل ما يواجهه من مواقف ومشكالت.

وبكلمات أخرى جتيب Susan J. Ellis يف كتابها عن "دور جمالس إدارة املنظمات غري الرحبية 
يف تعظيم املوارد التطوعية" عن سؤال هام يف هذا الشأن، أال وهو "أمل حين الوقت على جملس اإلدارة 

أن ينظر ملوضوع املتطوعني بعني االعتبار؟" باإلجابة التالية:
املتطوعون مصدر مثني للمنظمة بشريًا وماليًا.  .1
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اجملتمع،  يف  باملصداقية  املتطوعون  حيظى  حيث  املنظمة،  يف  مؤثرة  عوامل  املتطوعون   .2
وتأييد  التربعات  ومجع  العامة  العالقات  يف  رئيسية  بأدوار  القيام  على  يساعدهم  وهذا 

التشريعات.
املتطوعون مصدر معلومات مثينة للتخطيط والتقييم.  .3

4. املتطوعون حيظون بثقة العمالء واملاحنني واملشرعني، وغريهم لنفس السبب وهو أنهم 
ال يتلقون أجراً من املنظمة.

وقت  يتسع  ال  بينما  خمتلفة،  مواقع  ويف  أطول  لساعات  املتطوعون  يعمل  أن  ميكن   .5
وجهد املوظف بأجر للقيام بذلك.

8( عوائق عمل املتطوعني: 

• عدم وضوح اهلدف من العمل بالنسبة للمتطوعني.

• االنفراد باختاذ القرار يف املؤسسة وعدم إعطاء الفرصة لكل مسئول للقيام بدوره.

• تضارب آراء أعضاء جملس اإلدارة.

• السعي وراء حتقيق منفعة شخصية من التطوع.

• عدم حتديد دور معني يلتزم به املتطوع.

• عدم أهلية املتطوع للعمل املنوط به.

• عدم اجلدية وعدم االلتزام بتعليمات املنظمة.

• عدم وجود التقدير املادي أو املعنوي لدور املتطوع.

• عدم وجود أسلوب حمدد ملتابعة ومراجعة العمل.

• املضايقات من بعض املشرفني.

• عدم التنسيق بني املتطوعني.

• بعض القوانني اليت تعوق العمل التطوعي.
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برنامج الستقطاب متطوعين لتقديم خدمات مباشرة للمستفيدين.  .2
وفيما يلي برنامج مقرتح لتصميم وتنفيذ برنامج ميكن اجلمعية من استقطابهم واالستفادة من 
إمكاناتهم لتحقيق أهداف اجلمعية وبالرغم من أن هذا النوع من التطوع يشابه إىل حد كبري بعض 

النقاط يف الربنامج السابق وخيتلف يف بعضها كما يلي:

املتطوعني حنتاج؟   املتطوعني وملاذا حنتاج إليهم وأي نوع من  1( حتديد اهلدف من جذب 
كم���ا ذكرنا س���ابقًا جيب أن يك���ون واضح م���ن بداية تصمي���م الربنامج ملاذا حنت���اج للمتطوعني 
حتدي���داً وم���دى مالءم���ة م���ا نريده منه���م مع اإلمكان���ات والق���درات ال���يت لديهم، مبعنى ه���ل حنتاج 
ملتطوعني أم متربعني،) يف احلقيقة إن املتطوعني املقصودين يف هذا الربنامج هم متربعون باألس���اس 
ولكننا نس���عى لربطهم باجلمعية كمتطوعني لتقديم خدمات مباشرة للمستهدفني ليشكل نوعًا من 
االلت���زام ولذلك فنحن حنت���اج إىل مهارات تدبري التموي���ل للقدرة على اجتذابه���م )انظر: دليل تدبري 
التموي���ل( وينط���وي حتت حتديد اهلدف أيضًا معرفة ما عالقة ما س���يقدمه ه���ذا النوع من املتطوعني 
مبج���ال عم���ل اجلمعية، فمث���اًل إذا اجتذبت اجلمعي���ة العديد م���ن املتربعني بال���دم كمطوعني لدى 
اجلمعي���ة تق���وم بتحدي���د مواعيد معهم مثاًل 3 أو ... مرات يف الس���نة فهل ين���درج ذلك ضمن جماالت 
عمل اجلمعية، وهنا جيب أن حنذر من العش���وائية يف العمل فاجلمعية ال تس���تطيع أن حتش���د مجيع 

طاقات بيئتها احمليطة للتطوع ولكن جيب أن تركز جهودها على جمال عملها للتمكن من إتقانه.

العمل الطوعي:  2( حتديد مسئول عن 
هو  التطوع  قسم  مسئول  أو  املتطوعني  منسق  أو  الطوعي  العمل  عن  املسئول  يكون  أن  يفرتض   
املسئول عن هذا الربنامج أيضًا ومسئول عن كل ما يتعلق بالعمل الطوعي يف اجلمعية مع الرتكيز 
على أهمية حتديد وصف وظيفي له يف الالئحة الداخلية للجمعية. و يوكل إليه يف هذا الربنامج 

القيام مبا يلي:
مباشرة  اخلدمة  يقدمون  الذين  املتطوعني  مع  العمل  تنظم  داخلية  الئحة  وضع   •

للمستهدفني لضمان تسيري العمل وفق أسس ومبادئ صحيحة.
• إعداد منوذج لقاعدة بيانات املتطوعني حبيث تشمل كافة البيانات واملعلومات عنهم.

• جتهيز ملف للجمعية يضمن كسب ثقة هذا النوع من املتطوعني.
حول  عام  وبشكل  شخصي  بشكل  املتطوعني  وتقييم  ومتابعة  املتطوعني  على  احلفاظ   •

االنضمام واالنسحاب...إخل.
• مسؤولية التجهيز واإلعداد.  

• محالت جذب املتطوعني وفق كل حالة من احلاالت السابقة.
وبالطبع خيتلف عدد مسئولي التطوع ومهامهم باختالف حجم وقدرات اجلمعيات/ واملؤسسات 

األهلية.
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3( البدء بتنفيذ العمل مع املتطوعني:
• وفق هدف احلملة ونوع املتطوعني املطلوبني يتم حتديد األماكن احملتملة الستقطابهم.

• حتديد رس���الة جذب املتطوعني وذلك بوضع رس���الة قصرية وبس���يطة ومباش���رة حبيث 
توض���ح للمتطوع م���دى االحتياج جلهوده، وجيب التأكيد عل���ى حاجة اجملتمع خلدماته 

وليس فقط حاجة اجلمعية.
• يتم حتديد الدور الذي ستلعبه اجلمعية هل هو وسيط مباشر أم غري مباشر.

• حتديد املتطوعني مقدمي اخلدمة للمستهدفني ونوع اخلدمة املمكن تقدميها. 
• حتدي���د مس���تفيدي اجلمعية املمكن أن يس���تفيدوا م���ن مقدمي اخلدمات وإع���داد قاعدة 

بيانات عنهم وفق دراسة احلالة اليت متت هلم. 
• عقد االتفاقات مع املتطوعني ومقدمي اخلدمات وحتديد أسس ومبادئ معينة للعمل.

التطوع: 4( متابعة وتنفيذ عملية 
• إعداد كروت بطاقات يتم على أساسها استالم اخلدمة أو الدعم العيين.

• تنسيق العملية وإدارتها  عرب مسئول التطوع.
مالئم  بشكل  يقدمها  بأنه  اخلدمة  مقدم  التزام  مثاًل  طرف،  كل  التزام  مدى  متابعة   •

والتزام املستفيد باالستفادة منها جبدية. 
اجلمعية  يف  واملتطوعني  العضوية  لوضع  سنوي  تقييم  بإجراء  للتقييم  مؤشرات  وضع   •

وحتليل ناتج التقييم.

املعلومات: 5( حفظ 
املتطوع ونوع  اسم  استمارات تشمل  أن يستخدم  التطوع يف اجلمعية   بالطبع جيب على مسئول 
اخلدمة اليت يقدمها ومن يقدمها وملن وشروطها وتوقيتها ...إخل. حتى يتمكن اجلميع من معرفتها 

والتعامل معها خاصة مع تعاقب اإلدارات على اجلمعية.

املتطوعني:  6(  تقدير ومكافأة 
حيتاج هذا النوع من املتطوعني طريقة خمتلفة ملكافأتهم قد تكون عرب شكرهم عن طريق إرسال 
إذا  املعيشي للمستهدفني مثاًل  الوضع  الذي يقدمه يف حتسني  الدعم  تأثري  رسالة توضح هلم مدى 

كنت متكفاًل بيتيم يرسل للمتطوع )املتربع( نتائج جناحه يف دراسته... إخل. 

- تقدير ومكافأة املتطوعني: 
جتميع وتنظيم اجلهود األهلية للمواطنني وتوجيهها خلدمة الفئات احملتاجة وخدمة   •

التنمية. 
• حتقيق الرتبية االجتماعية للمواطنني ذاتيًا وتنمية الشعور باملسؤولية. 

• تعويد املواطنني على ممارسة احلياة الدميقراطية. 
• التدريب على القيادة اجلماعية والشورى. 
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املؤثرة  االجتماعية  باملشكالت  االجتماعي  الوعي  وخلق  والصحي  الثقايف  املستوى  رفع   •
على الفرد واجلماعة. 

• اكتشاف وتطوير القيادات احمللية. 
• حتديد النظرة حنو التنمية مبفهومها الشمولي. 

• تطوير القدرات اإلنتاجية للمجتمع. 

7( أمثلة هلذا النوع من التطوع:
قامت إح���دى اجلمعيات حبصر للمحتاجني يف البيئة 
احمليط���ة  وقام���ت بدراس���ة وحتلي���ل وضعه���م وحتدي���د 
)ولي���س  مبش���اركتهم  ملس���اعدتهم  املقرتح���ة  احلل���ول 
مقرتحات م���ن أعضاء اجلمعي���ة(، كما قام���ت اجلمعية 
حبصر ودراس���ة املتطوعني املباشرين احملتملني وما الذي 

ميكن أن يقدموه فتوصلوا إىل ما يلي:
• يف إطار احلي الواحد ميكن ربط احملتاجني 

باخلباز وبائع اخلضار واجلزار ملساعدتهم مباشرة.
• بربط احملتاجني  ببعض األطباء.

• كما قامت بتعريف بعض كافلي األيتام باألسر مباشرة.

8( مبادئ توجيه العمل الطوعي:
• التوعية بأهمية العمل الطوعي ودوره يف اجملتمع، حتقيق الرتبية االجتماعية للمواطنني 
ذاتيًا وتنمية الشعور باملسؤولية و رفع املستوى الثقايف والصحي وخلق الوعي االجتماعي 
األهلية  اجلهود  وتنظيم  وجتميع  واجلماعة،  الفرد  على  املؤثرة  االجتماعية  باملشكالت 

للمواطنني وتوجيهها خلدمة الفئات احملتاجة وخدمة التنمية.
• بناء قدرات الطرف املستفيد ومتكينه واحلذر من التواكل واالستقبال السليب للخدمة.

• بناء قدرات الطرف املقدم للخدمة وتوجيهه تنمويًا.

9( عوائق التطوع بشكل عام :
لكن  به  القيام  لفكرة  حتمسًا  هناك  أن  فصحيح  املنظم،  التطوعي  بالعمل  الوعي  غياب   •
ذلك ال يدوم فاحلماس غري كاف للعمل املتواصل، وإمنا ال بد من إعداد خطة متكاملة 

واضحة وحمددة.
• الفرد عمومًا يف اجملتمع املعاصر ونتيجة ملتغريات متعددة ومتداخلة اجتماعيًا واقتصاديًا 
بشكل  عليها  ومعتمداً  الرمسية  واالقتصادية  االجتماعية  للخدمات  متلقيًا  أصبح  رمبا 

مطلق عازفًا عن املشاركة يف عمليات التنمية احمللية التطوعية.
• االختالفات الفكرية والشخصية للقائمني على العمل يف اجلمعيات قد يؤدي أحيانًا إىل 
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نسف العمل ونشوب الصراع بني الفئات املختلفة .
• العمل التطوعي عمومًا مقتصر على أفراد حمدودين وحني خيتفي هؤالء قد يعاق العمل 

ويتوقف.
عمل  تستدعي  اليت  واألنشطة  الربامج  وندرة  املتطوع،  استقطاب  أساليب  ضعف   •

املتطوعني.

10( كيفية احلفاظ على املتطوعني:
من أكرب املشاكل اليت تواجه اجلمعيات هي انسحاب وتسرب املتطوعني وأحيانًا تركهم للعمل 

بشكل مفاجئ لذلك تأتي مهمة احلفاظ عليهم كحاجة ملحة وضرورية من خالل:
• تقييم العملية التطوعية بشكل دوري ملعرفة مدى:

• زيادة عدد املتطوعني من عدمه ودراسة وحتليل الوضع واختاذ اإلجراءات بشأن ذلك.
• انسحاب أو تسرب املتطوعني ودارسة وحتليل الوضع واختاذ اإلجراءات بشأن ذلك.

• عدم تفاعل املتطوعني مع أعمال اجلمعية ودراسة وحتليل الوضع واختاذ اإلجراءات بشأن ذلك.

وفيما يلي بعض النصائح اليت قد تساعد على احلفاظ على املتطوعني:
• تقدير املتطوعني بشكل دوري.

• بناء عالقات قوية مع املتطوعني لزيادة ترغيبهم يف العمل الطوعي عن طريق االتصاالت 
عن  بيانات  قاعدة  ذلك  يتطلب  وبالطبع  املؤسسة  اجلمعية/  بأخبار  وتزويدهم  الدائمة 

املتطوعني تشمل اسم/ عنوان/ طريقة تواصل...إخل.
اجلمعية/  على  وبذلك  الذات  بناء  تكون  أن  ميكن  واليت  املتطوعني  دوافع  اكتشاف   •
املؤسسة األهلية اكتشاف طاقات املتطوعني وقدراتهم واستثمارها وتنميتها عن طريق 

دراسة مسبقة.
استمارات  توزيع  طريق  عن  العضوية  وجتديد  للجمعية  االنتساب  إجراءات  تسهيل   •

االنتساب يف التجمعات واملناسبات...إخل.
• إشعار املتطوعني  باالنتماء للجمعية وإجنازاتها.

• تقييم املتطوع  دوريًا بالتنسيق معه ليقف معك على مدى تطور مهامه وقدراته.
• مكافأته معنويًا بتكرميه يف جتمع عام للجمعية أو يف حفلها السنوي.

• تكريم املتطوعني الذين انتهت مهمتهم بشكل الئق.
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خالصة :

تعرفت عن اجلمعيات يف الوحدة األوىل وعن التنمية وحتدياتها يف اليمن 
وتعرف���ت يف الوح���دة الثانية عل���ى أدوار اجلمعيات واملؤسس���ات احلالية يف 
التنمية يف اليمن وأس���باب ضعف دورها والدور املتوقع منها يف هذه املرحلة 
وج���اءت الوحدة الثالثة لتعرف اجلمعيات واملؤسس���ات األهلية بأساس���يات 
وأسس ومبادئ العمل التنموي وتوجيهها حنو اإلسهام يف العملية التنموية 
يف اليمن بإجيابية وفعالية، وكانت تلك األس���س واعية لدورها بشكل عام 

ودورها يف بلدها بشكل خاص، وحتدده وفق الوضع التنموي يف البلد.

شعور مجيع العاملني بالوالء للجمعية كمنظمة طوعية. 

أن تقوي بنيتها املؤسسية وتدير اجلمعية وفق أسس إدارية سليمة.

أن تكون أهدافها نابعة من مشكالت/ احتياجات املستهدفني.

أن يرتكز أداؤها على املبادئ التنموية.

فهم وقبول االختالف والتنوع يف اجملتمع.

أن تقوم بتوجيه وتفعيل العمل الطوعي يف اجملتمع.
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مراجع مادة التنمية:
– اليمن.  2000م   /2001 البشرية  التنمية  1. تقرير 

2003م. اليمن  التنمية األلفية تقرير  2. أهداف 
الثالثة لليمن. 3. اخلطة اخلمسية 

2011- 2025م الرابعة للصندوق االجتماعي للتنمية  العامة للمرحلة  4. اخلطة 
5.  بريي���ت م.ليك���ي – جورج ليكي- رود نابيري – جانيس م. روبنس���ن ترمجة د/ ع���ال عبداملنعم عبدالقوري  2000إدارة 

اجلمعيات اخلريية " غري اهلادفة للربح" الدار الدولية للنشر والتوزيع.
6.  ال���دور التنم���وي جلمعي���ات التنمية – دراس���ة من مصر – مرك���ز التميز للمنظمات غري احلكومية – أحباث ودراس���ات 

عدد )16( 23 أبريل 2003.
العربي للدراسات االسرتاتيجية. الناشر املركز  اليمن،  املدني احلديث يف  ، فؤاد عبداجلليل )2000( اجملتمع  7. الصالحي 

 .3 العدد  العمل -  اليمين للدراسات االجتماعية وحبوث  –قضايا اجتماعية - يصدرها املركز  اليمن   املدني يف  8. دور منظمات اجملتمع 
التخطيط. املوقع االلكرتوني لوزارة   املنظمات منشورة يف  9. دراسة عن 

املنظمات غري احلكومية. التطوعية ضمن سلسلة )األدلة اإلرشادية( اليت يصدرها مركز خدمات  إدارة اجلهود   .10

.2005 11. دور اجلمعيات األهلية يف تنفيذ األهداف اإلمنائية د/ أماني قنديل 

12. الدلي���ل التلخيص���ي للتنمي���ة ومكافحة الفقر- تأهيل ك���وادر املنظمات األهلية األردنية للبناء املؤسس���ي – ائتالف 

www.ngoce.org مؤسسة الشرق – األردن-  2005. قدرات
الدولي. التخطيط والتعاون  – وزارة  – اليمن   2004 السنوي  التقرير االقتصادي   .13

املؤسسي.  الوالء  2005 بناء وتدعيم  ، مدحت  النصر  أبو   .14

العاضي– جامعة صنعاء. – د/ حممد حييى  املنظمات غري الرحبية  15. حماضرات يف اقتصاديات 

الفكر. – دار  الفكرية  املدني وأبعاده  الدين- اجملتمع  16. اجلناحي، احلبيب و إمساعيل، سيف 

17. بن���اء العالق���ات العامة سلس���لة البزن���س إي���دج- business edge-  حقوق الطبع حمفوظة ملعه���د القيادة واإلدارة 

2003- متويل الطبعة برنامج شراكة املؤسسات اخلاصة- مؤسسة التمويل الدولية.

18.  امللحم، ابراهيم بن علي - إدارة املنظمات غري الرحبية- النشر العلمي واملطابع- جامعة امللك سعود. 

2001- اليمن. 19. قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية 

2002- العمل املؤسسي- دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. العدلوني ، حممد أكرم   .20

املشاركة. أدلة الصندوق االجتماعي يف   .21

22. احللقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه املختلفة بدول جملس التعاون يف ضوء األهداف التنموية األلفية – صنعاء 

الشؤون االجتماعية والعمل. 2008م.صادر عن وزارة  6-8 مايو 

23. اجملتم���ع املدن���ي واجلمعيات والس���لطة احمللي���ة – أحداث ندوة اجملتم���ع املدني واملواطنة والس���لطات احمللية صنعاء 

: ساره بن نفيسه و ماجي جرابندزجيا وجان المربت. 2006م حتت إشراف  1-3يوليو 

24. إجن���ازات قط���اع التنمية االجتماعية خ���الل األعوام )2000-2005م( صادر عن وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل 

التنمية االجتماعية. – قطاع 

الشؤون االجتماعية. 25. اإلصدارات اخلاصة بوزارة 

الفكر. – اجملتمع األهلي ودوره يف بناء الدميقراطية- دار  26. شكر، عبدالغفار و مورو، حممد 

العادلي. املواطنة واإلسالم والدميقراطية- حسني درويش  التنوع واالختالف على أرضية  27. موضوع  منشور يف االنرتنت- 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم. العام للمنظمة  املدير  املنجي بوسنينه-  28. موضوع  منشور يف االنرتنت- الدكتور 
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معد الدليل:
االجتماعي  الصندوق  املؤسسي  والدعم  التدريب  بوحدة  مشاريع  ضابطة   - احلاج  خلود  األستاذة/ 

للتنمية.

تطوير الدليل  
األستاذة/ صربية حممد الثور .

مراجعة عامة )األسماء بالهجائية(:
االستاذ/ أمحد حممد إسحاق.

األستاذ / خالد أمحد إسحاق
األستاذة/ قبول حممد املتوكل.

األستاذة/ ُمنى صاحل الغشمي.

مراجعة لغوية:
املستشار/ علي صاحل اجلمرة

إشراف ومتابعة: 
املرحومة املهندسة/ أمة الولي الشرقي – رئيسة وحدة التدريب والدعم املؤسسي.

مراجعة نهائية:
األستاذ/ صاحل صغري الرازحي – رئيس  وحدة التدريب والدعم املؤسسي.

التصميم:
rawnaa.adv@gmail.com 01212205 الغالف: روناء لالعالن

الصفحات الداخلية: مكتب املنى للدعاية واإلعالن

الصور:  مأخودة من املنظمات التالية:
الشابة. القيادات  o مؤسسة 

o مجعية األمان.
البنات. o مجعية كل 

مت تطبيق الدليل على مجعية الرباءة اخلريية .

الناشر:الصندوق االجتماعي للتنمية- مجيع حقوق الطبع حمفوظة.

الحقوق الفكرية:
 يسمح باستنساخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من الناشر، شرط أن يتم توزيع النسخ 
الناشر مع االشارة إىل املصدر،  جمانًا، كما ميكن االقتباس من الدليل دون اشرتاط أي إذن مسبق من 

وعليه ال يسمح باستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجارية إال بإذن خطي مسبق من الناشر.

kalhaj@sfd-yemen.org: يرجى إرسال مالحظاتكم و مقترحاتكم على اإليميل
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الصندوق االجتماعي للتنمية: 

أنشئ عام 1997م مبوجب القانون رقم 10 لنفس العام كهيئة  مستقلة ماليًا و إداريًا للمساهمة 
يف تنفيذ خطط احلكومة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

ويتم اإلشراف على الصندوق من قبل جملس إدارة برئاسة رئيس جملس الوزراء، ويضم اجمللس 
بتحديد  اجمللس  ويقوم  املدني.  اجملتمع  ومؤسسات  اخلاص  والقطاع  احلكومة  عن  ممثلني  عضويته  يف 

واعتماد السياسات واخلطط العامة للصندوق، ويراقب مدى إجناز األهداف واألداء العام للصندوق.

يهدف إلى: 

الفقرية من اجملتمع، من  للفئات  املعيشية  الظروف  الفقر وحتسني  التخفيف من  املساهمة يف   
خالل العمل على زيادة اخلدمات األساسية، وتسهيل وصول اجملتمعات احمللية الفقرية إليها.... كما يعمل 
على املساهمة يف بلورة وتطوير منهجيات العمل املتعلقة بتوفري اخلدمات االجتماعية، ومتكني اجملتمعات 

احمللية واجملالس احمللية من تنفيذ املهام التنموية يف مناطقها.

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خالل 4 برامج رئيسية، وهي كالتالي: 

واالقتصادية  االجتماعية  اخلدمات  إىل  الوصول  تسهيل  إىل  ويهدف  اجملتمع،  تنمية    •
األساسية بصورة أساسية يف املناطق الريفية احملتاجة هلذه اخلدمات، وأيضًا بعض األحياء 

يف احلضر.

التجمعات احمللية وبعض اجلهات  القدرات للشركاء احملليني، ودعم قدرات وتنظيم  •  بناء 
احلكومية واملنظمات غري احلكومية.

واألصغر  الصغري  التمويل  خدمات  تنمية  إىل  وتهدف  واألصغر،  الصغرية  املنشآت  •  تنمية 
التمويل،  ومؤسسات  احلكومية  غري  كاملنظمات  وسيطة  جهات  قدرات  دعم  خالل  من 

وتنمية قطاع األعمال لتقديم اخلدمات املالية وغري املالية لصغار املستثمرين. 

•  برنامج األشغال كثيفة العمالة الذي يهدف أساسًا إىل توفري فرص المتصاص العمالة 
غري املاهرة بشكل مؤقت.
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