


الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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العمل  جمالت  عن  نتحدث  عندما 

اإىل  يتبادر  التنم�ية،  العملية  يف  التط�عي 

العملية،  تلك  يف  الدولة  دور  ف�رًا  الذهن 

املهام  اأهم  اأحد  تعد  التنم�ية  فالعملية 

هذه  اأن  بيد  كانت،  دولة  لأي  الأ�صا�صية 

العملية ل تنطلق من فراغ، فهي عملية ذات 

طابع ديناميكي ونتاج تفاعل اأطراف عديدة 

حك�مية وغري حك�مية، داخلية وخارجية، 

وات�صالت  م�صاورات  من  ذلك  يت�صمنه  وما 

اأدبيات  يف  به  م�صلم  الأمر  وهذا  و�صغ�طات، 

اأن  اإقرار  التنمية منذ عق�د عديدة، فهناك 

اأ�صا�صيًا  دورًا  املجتمع  يف  املنظمة  للجماعات 

�ص�اء  التنم�ية  ال�صيا�صات  �صنع  عملية  يف 

من خالل �صراعاتها مع بع�صها البع�س، اأو مع 

�صنعها  عملية  على  التاأثري  �صبيل  يف  الدولة 

تقدميها  خالل  من  اأو  اجلماعة(،  )منهج 

)معل�مات–  املدخالت  من  عديدة  لأمناط 

تاأييد،   – مطالب   – خربة   – م�صاورات 

وغريها( للنظام ال�صيا�صي )منهج النظم(.

الأخرية  الفرتة  �صهدت  وقد  هذا، 

جديد  من  التط�عي  العمل  م�صطلح  اإحياء 

الط�عية  التنظيمات  جمم�عة  اإىل  لي�صري 

معظم  يف  فعاًل  القائمة  والختيارية 

املفيد  من  يك�ن  ورمبا  املعا�صرة،  املجتمعات 

الإ�صارة اإىل اأن اإحياء مفه�م العمل التط�عي 

ب�صياغته اجلديدة مل يكن اإل نتاج اأزمة، ففي 

العمل التط�عي والتنمية

مقدمة

            اإعداد  د. في�صـل املنــاور
               اأ. عبداهلل ب�عجيلة

حني كان لأحداث اأوروبا ال�صرقية الف�صل يف 

ت�صليط الأ�ص�اء على دور العمل التط�عي يف 

عملية التح�ل الدميقراطي، فاإن اأزمة دولة 

اإحياء  اإىل  اأدت  التي  قد  اأوروبا  يف  الرفاهة 

مفه�م العمل التط�عي من جديد. وبناًء على 

من�ط  وعديدة  جديدة  اأدوار  برزت  ذلك 

التط�عي، بع�صها  والعمل  املدين  املجتمع  بها 

متعلق بالتح�ل الدميقراطي، والبع�س الآخر 

ذو �صلة ب�صنع ال�صيا�صات التنم�ية.

التط�عي  العمل  اأهمية  تربز  كما 

متغريات  بروز  خالل  من  احلالية  الفرتة  يف 

عاملية واقليمية وحملية طراأت على امل�صت�ى 

تداعيات  من  عليها  ترتب  وما  الدويل، 

وتاأثريات على م�صرية التنمية، والتي تتطلب 

�صرورة م�صاركة جماعات العمل التط�عي يف 

جه�د التنمية داخل املجتمع، كما يعترب العمل 

اإجناز  يف  للحك�مة  اأ�صا�صيًا  �صريكًا  التط�عي 

الأهداف العامة يف املجتمعات التي يت�فر بها 

قدر كاف من املمار�صة الدميقراطية.

في  التطوعي  العمل  أهمية  تبرز 
ضرورة مشاركة ما يُعرف بـ "جماعات 
العمل التطوعي" في جهود التنمية 
وتعّقد  الدول  دور  تغّير  ظل  في 
ما  وهذا  التنمية،  حتقيق  متطلبات 
اجلماعات  تلك  تكون  أن  يستوجب 
في  للحكومات  أساسياً  شريكاً 
العامة  واملشاريع  األهداف  إجناز 

املرتبطة بالعملية التنموية.
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يناق�س هذا العدد من اإ�صدار "ج�صر 

بالدور  املت�صلة  املحاور  من  عدد  التنمية" 

املح�ر  يتناول  التط�عي،  للعمل  التنم�ي 

الأهداف  حيث  من  التنمية  مفه�م  الأول 

واخل�صائ�س واملك�نات، بينما يناق�س املح�ر 

الثاين الإطار العام للعمل التط�عي وذلك من 

خالل الرتكيز على دوافع التط�ع، واأهدافه، 

واأهم التحديات التي ت�اجهه. بينما يناق�س 

املح�ر الثالث من�ذج الحتاد الدويل لل�صليب 

التط�عي،  للعمل  الأحمر  والهالل  الأحمر 

وذلك بالرتكيز على الأهداف ال�صرتاتيجية 

القيمة  ومالمح  حتقيقها  اإىل  ي�صعى  التي 

القت�صادية والجتماعية للعمل التط�عي، 

وبع�س التجارب واملمار�صات لهذا الحتاد. 

اأوًل: مفه�م التنمية

زمن  منذ  تت�ا�صل  اجله�د  تزال  ل 

الب�صرية  التنمية  مفه�م  لربط  ببعيد  لي�س 

جت�صيدًا  اأكرث  ومعايري  باأبعاد  الإن�صانية  اأو 

للحق�ق واحلريات القت�صادية وال�صيا�صية 

من  عدد  وتط�ير  ابتكار  مت  وقد  واملدنية. 

املنجز  لربط  الهادفة  والأدلة  املقايي�س 

يكت�صبها  التي  احلريات  مبقدار  التنم�ي 

التحرر  على  قدرته  ومبدى  الإن�صان، 

والتمييز  واحلرمان  والع�ز  الفاقة  من 

والتهمي�س القت�صادي وال�صيا�صي. ولعل اأهم 

لتحديث  املعا�صرة  املحاولت  ا�صتهدفته  ما 

العملية  اإك�صاب  ه�  الب�صرية،  التنمية 

وعمقًا  �صم�ًل  اأكرث  م�صامني  التنم�ية 

ت�ؤهلها للت�جه نح� الق�صاء على مناذج العنف 

وال�صتبعاد التي تتعر�س لها �صرائح اجتماعية 

وا�صعة، وهي النماذج التي ترتتب عليها معاناة 

مع  وتظل  كبرية،  تنم�ية  واأ�صرار  اإن�صانية 

لذلك  والتغيري.   الهتمام  دائرة  خارج  ذلك 

كن  ميمُ الدويل  امل�صت�ى  على  عام  اجتاه  ت�صكل 

من النظر اإىل التنمية على اأنها عملية لت��صيع 

على  الهتمام  ين�صب  حيث  الب�صر،  حريات 

النا�س ليحي�ا حياة يثمن�نها،  "قدرة"  ت��صيع 

اأو يرغب�ن يف حتقيقها، ويلعب مفه�م "القدرة" 

دورًا حم�ريًا يف التحليل كبديل ملفه�م الدخل 

اإىل  ي�صع�ن  وفيما  النا�س،  رفاه  تعريف  يف 

حتقيقه ويف تقييم الأداء التنم�ي عم�مًا. 

ُيكن من النظر إلى التنمية على أنها 
حيث  البشر،  حريات  لتوسيع  عملية 
"قدرة"  توسيع  على  االهتمام  ينصب 
أو  يثمنونها،  حياة  ليحيوا  الناس 
مفهوم  ويلعب  حتقيقها،  في  يرغبون 
التحليل  في  محورياً  دوراً  "القدرة" 
كبديل ملفهوم الدخل في تعريف رفاه 
الناس، وفيما يسعون إلى حتقيقه وفي 

تقييم األداء التنموي عموماً.

خم�صة  على  الرتكيز  مت  فقد  وعليه 

ق�صايا  من  بعدد  عالقة  ذات  اعتربت  ج�انب 

اهتمامًا  تتطلب  التي  التنم�ية  ال�صيا�صات 

منها  كاًل  باأن  اجل�انب  هذه  وتتميز  خا�صًا، 

بحرية،  للعي�س  الفرد  قدرة  ت��صيع  يف  ي�صاهم 

وهي كما ي��صحها اجلدول التايل.
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جدول )1(: اأدوات وو�صائل حتقيق التنمية 

تعنى احلريات ال�سيا�سية مبعناها العري�س، مبا يف ذلك احلقوق املدنية، بالفر�س املتاحة للنا�س احلريات ال�سيا�سية

عن  وليعربوا  ال�سلطات،  ويحا�سبوا  وينتقدوا  ولرياقبوا  مبادئ،  اأي  وعلى  �سيحكمهم  من  ليقرروا 

اآرائهم من خالل �سحافة حرة، وليقرروا الن�سمام ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية. وت�ستمل احلريات 

ال�سيا�سية على ال�ستحقاقات املتوفرة يف النظم الدميقراطية مبعناها الوا�سع مبا يف ذلك فر�س 

ال�سجال ال�سيا�سي واملعار�سة والنقد وحرية امل�ساركة ال�سيا�سية.

وتهتم الت�سهيالت القت�سادية بالفر�س املتاحة لالأفراد ل�ستغالل املوارد القت�سادية لأغرا�س الت�سهيالت القت�سادية

ال�ستهالك والإنتاج والتبادل.  وتعتمد ال�ستحقاقات القت�سادية للفرد على ما ميلكه من موارد 

اأو ما هو متاح منها ل�ستخدامه وعلى ظروف التبادل مثل الأ�سعار الن�سبية وعمل الأ�سواق.  وللمدى 

الذي يرتتب فيه على عملية التنمية زيادة ثروات الأمم، تنعك�س هذه الزيادة يف تعزيز مقابل 

لال�ستحقاقات القت�سادية لل�سكان.  

وتتعلق الفر�س الجتماعية بالرتتيبات الجتماعية يف املجالت التي توؤثر يف احلريات احلقيقية الفر�س الجتماعية

املتاحة لالأفراد ليعي�سوا حياة طيبة، كالرتتيبات املتعلقة بالتعليم وال�سحة. ول تقت�سر اأهمية 

يف  م�ساركتهم  تفعيل  على  لتوؤثر  متتد  واإمنا  فح�سب  لالأفراد  اخلا�سة  للحياة  اخلدمات  هذه  مثل 

الن�ساطات القت�سادية وال�سيا�سية.

اأمر يتعلق �سمانات ال�سفافية اإطار املجتمع، وهو  وتركز �سمانات ال�سفافية على تعزيز الثقة يف التعامل بني النا�س يف 

باحلرية يف التعامل بني الأفراد على اأ�سا�س من �سمان الإف�ساح وال�سال�سة. وتلعب هذه ال�سمانات دورًا 

وا�سحًا يف احلد من املمار�سات الفا�سدة وعدم امل�سوؤولية املالية والتعامل بنوايا مبطنة وغري معلنة.

احلماية  اأو  الأمان 

الجتماعية

ويعنى ذلك بتوفري �سبكات حماية ورعاية اجتماعية، للحيلولة دون وقوع هذه ال�سرائح ال�سعيفة 

يف املجتمع يف �سراك الفقر املدقع، ويف بع�س الأحيان اجلوع واملوت. وي�ستمل جمال الأمان واحلماية 

الجتماعي،  ال�سمان  وبرامج  )كالإعانات،  وم�ستمرة  ثابتة  موؤ�س�سية  ترتيبات  على  الجتماعية 

واملنح الداخلية( وترتيبات انتقالية ح�سبما تتطلبه الظروف )كربامج العون الطارئة يف حالت 

املجاعة والربامج العامة للت�سغيل(.

ذاته جزء من عملية تنمية اأكرب على م�صت�ى 

على  التنمية  وتت�صمن  الدولة،  اأو  املجتمع، 

امل�صت�ى املجتمعي العنا�صر الأ�صا�صية التالية:

الإن�صان،  حق�ق  حترتم  تنمية  ج�هرها:   •
بداية  حترتمها  املدين،  املجتمع  واأ�ص�س 

بالإقرار بها ب�صكل يتداخل مع بنية الربامج 

التنمية،  هذه  تت�صمنها  التي  والأن�صطة 

وت�صاهم خمرجاتها يف تر�صيخ هذه احلق�ق 

حياة  يف  واقع  اإىل  اإياها  حم�لة  والأ�ص�س، 

هذه  باعتماد  عادة  ذلك  عن  ويعرب  النا�س، 

التنمية على عن�صري امل�صاركة والتمكني.

• طبيعتها املزدوجة: اإذ ينظر اإليها كعملية 
اأهداف  حتقيق  عن  ناجتة  وكمخرجات 

اإىل  تهدف  كعملية  فالتنمية  براجمها، 

ت�عية النا�س، وحفزهم نح� الع�ن الذاتي، 

وتر�صخ  م�ص�ؤولة،  حملية  قيادة  وتط�ير 

اأن  الق�ل  ميكن  �صبق،  ما  على  وبناًء 

لرتقية  دائم  نزوع  هي  اجل�هر،  يف  التنمية 

واأفراد،  جماعات  للب�صر،  الإن�صانية  احلالة 

اأو�صاع تعّد غري مقب�لة يف  رجال ون�صاء، من 

من  اأرقى  حالت  اإىل  معني،  ح�صاري  �صياق 

ارتقاء  اإىل  بدورها  ت�ؤدي  الب�صري،  ال�ج�د 

منظ�مة اإكت�صاب املعرفة. 

امل�صت�ى  على  بالتنمية  واملق�ص�د 

ت�صتهدف  التي  التنمية  تلك  هي  املجتمعي 

كاأداة  وت�ظفه  فيه،  وتتم  املحلي،  املجتمع 

فهي  وبالتايل  اأهدافها،  حتقيق  يف  فاعلة 

حيث  من  التنمية،  من  اأخرى  اأن�اعًا  تت�صمن 

يف  تتم  الذي  القطاع  حيث  من  اأو  م��ص�عها 

والتنمية  الجتماعية،  كالتنمية  اإطاره، 

القت�صادية، وتنمية املراأة والطفل وال�صباب 

ال�قت  يف  وهي  و�صرائح،  فئات  من  وغريها 
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الدولة،  دور  تغرّي  م�صاألة  اإىل  النظر  خالل  من 

من  حتت�يها  وما  التنم�ية  العملية  اأن  حيث 

احلك�مات  اأن  اإىل  اأدت  وتعقيدات  تفا�صيل 

اإدارتها وحتقيقها بكفاءة  اأ�صبحت عاجزة عن 

دور  هناك  اأ�صبح  لذلك  مبفردها  وفعالية 

املدين  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  من  لكل  اأكرب 

يف  امل�صاركة  يف  التط�عي  العمل  وجماعات 

حتقيقها، والعمل على اإجناز براجمها واأن�صطتها 

  . املجتمعية" "امل�ص�ؤولية  بـ  عرف  يمُ ما  باب  من 

يف  رئي�صية  اأدوار  هناك  املثال،  �صبيل  فعلى 

املدين  املجتمع  ملنظمات  الدولية  التجربة 

الإغاثة  جه�د  يف  التط�عي  العمل  وجماعات 

والع�ز  الفقر  من  املجتمعات  وحماية  الدولية، 

الجتماعية  امل�ؤ�ص�صات  واإدارة  واحلاجة، 

امل�صردين،  الأطفال  ورعاية  العجزة  ور  دمُ مثل 

واملخاطر،  الأزمات  ور�صد  البيئة  وحماية 

وحق�ق الإن�صان، وغريها. 

خمرجات  اأما  بينهم،  الدميقراطية  القيم 

النا�س  حياة  ج�انب  اإىل  فتمتد  براجمها 

املرتبطة  الأ�صا�صية  الن�احي  ويف  املختلفة، 

بحياة املجتمع املحلي املعني.

يعاب  والكلية:  اجلزئية  بني  الت�ازن   •
اأحيانًا على التنمية املجتمعية باأنها حملية 

كعملية  تاأثريها  امتداد  متنع  النزعة، 

بازدياد  ت�صاهم  اأي  ال�طني،  امل�صت�ى  اإىل 

والتغري  الجتماعية،  اخلدمة  بني  الفج�ة 

بالطبع،  يعني  ل  ذلك  اأن  غري  الجتماعي. 

بني  ت�ازن  لإيجاد  واردة  غري  الإمكانية  اأن 

امل�صت�ى  على  التنمية  يف  البعدين  هذين 

التنمية  بني  بالربط  وذلك  املجتمعي، 

املجتمعية والتنمية ال�طنية، لإحداث تغري 

اجتماعي مبعدل مالئم، و�صمن زمن معق�ل، 

فيه  حتدث  الذي  ال�صياق  بالعتبار  اآخذًا 

التنمية املجتمعية.

• املنظ�مة املجتمعية، اأداة العمل الأ�صا�صية 
املنظ�مة  ت�صكل  املجتمعية:  التنمية  يف 

اإطارًا ي�حد بني عملية التنظيم  املجتمعية 

من  ي�صمله  وما  للم�صاركني،  الجتماعي 

خارجية،  وعالقات  داخلية  عالقات 

تنفيذها.  على  �صيق�م�ن  التي  والربامج 

املطل�بة  ب�ظيفته  الإطار  هذا  يق�م  وحتى 

كاأداة فّعالة، فاإنه ينبغي ت�فري جمم�عة من 

�صمانات النجاح الأ�صا�صية، ترتكز يف �صروط 

الإطار  هذا  يتمتع  اأن  وينبغي  التاأ�صي�س، 

اأدائه لرباجمه،  ب�صحة تنظيمية جيدة يف 

بالإ�صافة اإىل ت�فري �صروط ال�صتمرار.

وبناًء على ما �صبق، ميكن ا�صتخال�س 

العالقة فيما بني التنمية والعمل التط�عي 

أصبحت  الدولة،  دور  لتغّير  نتيجة 
إدارة  عن  مبفردها  عاجزة  احلكومات 
وفعالية،  بكفاءة  التنموية  العملية 
عمل  مجاالت  هناك  أصبحت  لذلك 
واسعة النطاق على املستوى التنموي 
العمل  "جماعات  بها  تكّلف  أن  يكن 
بـ  يعرف  ما  باب  من  التطوعي" 

"املسؤولية اجملتمعية".

ثانيًا: الإطار العام للعمل التط�عي

للعمل التط�عي من ثنايا  النظر  ميكن 

امل��ص�عات التالية:

)اأ( دوافع التط�ع: 

لزمت  جمتمعية  �صرورة  التط�ع 

حتى  وا�صتمرت  القدم،  منذ  الإن�صاين  املجتمع 
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بدوافع  لرتباطه  وذلك  احلـايل،  وقتنا 

لدى الأفراد ترتبط بدورها باإ�صباع حاجات 

عليه،  يقبل�ن  فتجعلهم  لديهم  فطرية 

لآخر  جمتمع  من  التط�ع  دوافع  وتختلف 

التط�عي،  للعمل  الأفراد  روؤية  بح�صب 

وكذلك الحتياجات التـي تفر�صه.

التط�عي  العمل  ي�صرتعيه  ما  ورغم 

اإل  املجتمعات  تنمية  يف  بالغة  اأهمية  من 

معظم  يف  فعاليته  �صعف  هـ�  املالحظ  اأن 

منها  العربية  ل�صيما  النامية  املجتمعات 

)وهذا مرتبط برتاجع الأطر الدميقراطية 

ا لعادة  يف معظم تلك الدول والتي ت�ؤدي يف 

اأو  اإىل تق�ي�س م�صاركة القطاعات الأخرى، 

الفاعلني الآخرين يف املجال التنم�ي، اإ�صافة 

اإىل �صعف ال�عي باأهمية تلك القطاعات يف 

الأدوار  اإ�صناد  وعدم  التنمية،  عملية  دفع 

برامج  تنفيذ  جمال  يف  القطاعات  لتلك 

و�صعف  الإدارة  ملركزية  كنتيجة  التنمية 

ظـل  فـي  خا�صة  التق�ي�س(،  عملية  اأطر 

التحـ�لت الجتماعيـة والقت�صادية التي 

الهتمام  و�صع�د  املجتمعات،  تلك  ت�صهدها 

ما  وهذا  الثالث،  بالقطاع  ي�صمى  مبا  العاملي 

يفر�س البحـث يف خمزوننا الثقايف والقيمي 

اأن  وميكن  التط�ع،  تن�صط  التي  الدوافع  عن 

نلخ�س اأهمها فيما يلي:

بالأفكار . 1 مرتبطة  فكرية:  دوافع 

واملبادئ واملفاهيم. 

بحاجة . 2 مرتبطة  نف�صية:  دوافع 

الفرد. 

دوافع روحية: مرتبطة باملعتقدات . 3

والقيم. 

دوافع اأخالقية: مرتبطة بالأخالق . 4

الفا�صلة. 

مرتبطة . 5 اجتماعية:  دوافع 

بامل�ص�ؤولية الجتماعية. 

العمل  دوافع  أهم  نلخص  أن  ُيكن 
التطوعي في أنها تتمثل في دوافع 
فكرية، ونفسية، وروحية، وأخالقية، 

واجتماعية. 

)ب( اأهداف التط�ع: 

متزايدة  اأهمية  التط�ع  اكت�صب 

خا�صة مع تعقد الظروف احلياتية لالأفراد 

الجتماعية  الحتياجـات  وازدياد 

العمل  اأ�صبح  فقد  ولذلك  للمجتمعات، 

اأهداف،  عدة  حتقيق  اإىل  ي�صعى  التط�عي 

وميكن اأن نذكر منها: 

• اأهداف خا�صة باملتط�ع، ومنها:

اأعمال . 1 اإىل  املتط�ع  طاقات  ت�جيه 

بالفائدة،  جمتمعه  على  تع�د 

خربات  اكتـ�صاب  علـى  وت�صاعده 

حتقيق  من  متكنه  اجتماعية 

التكامل يف �صخ�صيته واإدارة حياته 

ب�صكل اأف�صل. 

املختلفة . 2 املتط�ع  حاجات  اإ�صباع 

خالل  من  م�صروعة،  بطريقة 

داخل  بعمـل  القيـام  يف  النجاح 

من  تلقى تقديرًا  م�ؤ�ص�صة تط�عية 

املجتمع، وهذا ما يعزز من اإح�صا�صه 

بامل�ص�ؤولية الجتماعية. 

القيادية . 3 القدرات  اكت�صاف 

وت�ظيفها  وتط�يرها  والتنفيذية 

يف القيام بدور اإيجـابي فـي املجتمع 

مع  والت�ا�صل  التفاعل  خالل  من 

الآخرين. 



11

التط�عية،  بامل�ؤ�ص�صة  خا�صة  اأهداف   •
ومنها:

باملجتمع . 1 التط�عية  امل�ؤ�ص�صة  ربط 

املحلي عن طريق تعريف اأفراده بها 

للتعرف  م�صاعدتها  اإىل  ي�ؤدي  مما 

واحل�ص�ل  املجتمع  احتياجات  على 

على دعمه لتلبيتها.  

يف . 2 وجت�صيدها  املجتمع  قيم  خدمة 

العمل  يف  ي�صاهم  ما  وهذا  ال�اقع، 

اجتماعية  اأهـداف  حتقيق  على 

مرغ�بة ومقاومة الأن�صطة املهددة 

لتما�صك املجتمع.  

التط�عية . 3 اجله�د  وتاأطري  تنظيم 

اجتماعية  فئات  خلدمة  وت�جيهها 

معينة، بح�صب الأهداف التي قامت 

التط�عية،  امل�ؤ�ص�صة  اأجلها  من 

وتتن�ع م�صت�يات م�صاركة املتط�عني 

واجلمعيـات  اجلماعات  خمتلف  يف 

التط�عية.

• اأهداف خا�صة باملجتمع املحلي، ومنها:

حدة . 1 من  التخفيف  يف  امل�صاهمة 

وذلك  الجتماعية،  امل�صكالت 

لها من خـالل تلبية  بتقدمي حل�ل 

ما  وهذا  املجتمع،  احتياجات  بع�س 

ينعك�س على متا�صكه وتكامله. 

تعريف الأفراد بالظروف ال�اقعية . 2

)الفهم  جمتمعهم  يعي�صها  التي 

امل�صرتك لالأول�يات(. 

بالظروف . 3 املجتمع  اأفراد  ت�عية 

الفئات،  بع�س  تعي�صها  التي  ال�صيئة 

الإح�صا�س  تنمية  وبالتايل 

بامل�ص�ؤولية الجتماعية اجتاهها. 

من . 4 ملجتمعهم  الأفراد  انتماء  تعزيز 

يف  واأفكارهم  باآرائهم  امل�صاركة  خالل 

املجتمع،  تهم  التي  العامة  الق�صايا 

ويحّد  بينهم  العالقات  يعزز  ما  وهذا 

الذات،  ح�ل  والتمركز  الأنانية  من 

حيث تختلف الأعمال التط�عية التي 

حيث  من  الفرد  فيها  ي�صارك  اأن  ميكن 

ن�ع العمل وم�صت�اه وامل�ؤهالت املطل�ب 

ت�فرها يف املتط�ع. 

)ج( حتديات التط�ع: 

التط�عي عدة حتديات  العمل  ي�اجه 

بامل�ؤ�ص�صة  اأو  نف�صه  املتط�ع  بالفرد  تتعلق  قد 

التط�عية اأو باملجتمع، و�صيتم فيما يلي تناول 

اأهم هذه التحديات على النح� التايل: 

التي  التحديات  من  العديد  هناك 
ما  منها  التطوعي  العمل  تواجه 
أنفسهم،  باملتطوعني  متعلق  هو 
التطوعي،  املؤسسي  وبالكيان 
وباجملتمع، وباملناخ السياسي، وضعف 
املشاركة  ومحدودية  التطوع،  ثقافة 

االجتماعية.

• حتديات تتعلق باملتط�عني: 

اأ�صباب  اإىل  التحديات  هذه  ترجع 

عام.  ب�صكل  اجتماعية  و  نف�صية  فكرية 

من  منا�صبة  درجة  ت�افر  عدم  ت�صمل،  وهي 

القائمة  مب�صكالتهم  املجتمع  لأفراد  ال�عي 

مل�اجهتها  التحرك  و�صرورة  واحتياجاتهم، 

الهدف  لتحقيق  اأنف�صهم  تنظيم  خالل  من 

املجتمع  اأفراد  اإدراك  وحمدودية  املطل�ب. 

لأهمية وقيمة العمل التط�عي، وعدم التقرب 
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مما  تنظيمه  على  تق�م  التي  امل�ؤ�ص�صات  من 

اأ�صباب  ي�ؤدي اإىل قلة الإقبال عليه، ولعل من 

العمل  يف  التط�عي  العمل  مفه�م  ح�صر  ذلك 

باحلرمان  وال�صع�ر  عليه.   املتعارف  اخلريي 

والتع�د  ال�صيئة  املجتمع  ظروف  نتيجة 

يف  الأمل  فقدان  نتيجة  الظروف  هذه  على 

تغيري  اإمكانية  يف  وال�صك  الأح�ال،  حت�صني 

والتربير  والتكالية  ال�صلبية  وانت�صار  ال�اقع 

فكرة  الأفراد  لدى  تك�ن  وقد  والالمبالة.  

�ص�اء  �صابقة  خربات  من  التط�ع  عن  �صيئة 

غياب  نتيجة  وهذا  لغريهم،  اأو  لهم  كانت 

التجارب  فت�صبح  امل�صجع  الجتماعي  احلراك 

الفا�صلة مانعًا لالأفراد من النخراط يف العمل 

التط�عي، وغريها. 

• حتديات تتعلق بالكيان امل�ؤ�ص�صي التط�عي: 

اأ�صباب  اإىل  التحديات  هذه  ترجع 

واملايل  والتنظيمي  الب�صري  باجلانب  تتعلق 

التط�عي  العمل  يف  الأول�يات  اختالل  منها، 

مما ي�ؤدي اإىل افتقاد الثقة من قبل املمار�صني 

يف قدرات اجله�د التط�عية، خا�صة مع تفاقم 

الأعباء وزيادة امل�صاكل والرتكيز على اأول�يات 

لي�صت متقدمة يف �صلم الهتمام العام للمجتمع، 

وه� ما يفقده اأول�يات امل�اجهة لحتياجاته.  

من  التط�عي  للعمل  الإداري  الأداء  و�صعف 

الأدوار  وتداخل  الأهداف  و�ص�ح  عدم  خالل 

اأو  التط�عية  اجلمعية  يف  لالأفراد  بالن�صبة 

الكيان التط�عي وعدم متابعة عملهم وتقييمه، 

لـدى  الإداريـة  املهارات  نق�س  ب�صبب  وذلك 

�صعف  اإىل  ذلك  ويرجع  والأع�صاء،  القيادة 

التدريب وبناء القدرات من اأجل اكت�صاب هذه 

الت�صيري  بثقافة  التـاأثر  واأحيانـًا  املهارات، 

خ�ص��صية  رغم  احلك�مي  اجلهاز  يف  الإداري 

باملرونـة،  ميتـاز  الذي  التط�عي  العمل 

للنه��س  ما يجعله يفتقد مرتكز هام  وهذا 

هي  التي  الإدارة  يف  املهارة  اأهمية  وهي  به، 

وعدم  املنظمات.  من�  يف  احلا�صـم  العامل 

يف  وتتجلى  التط�عي  للعمل  الروؤية  و�ص�ح 

و�ص�ح  وعدم  العمل،  طبيعة  و�ص�ح  عدم 

الفرد  اإدراك  وعدم  ال�صرتاتيجي،  بعده 

املتط�ع لذلك من خالل الإحاطة باأهـداف 

التط�عي  الكيان  اأو  التط�عية  اجلمعيـة 

ما  وهذا  واأن�صطتها،  وبراجمها  ونظامهـا 

يجعله ل ي�صتطيع ال�فاء باللتزامات التي 

خلل  على  يـدل  الـذي  ال�صيء  بها،  يكلف 

على  العتماد  يتم  حيث  القيادة،  دور  يف 

وعدم  املدى،  ق�صرية  واخلدمات  امل�صاريع 

القدرة على الت�فيق بني الع�ص�ية املفت�حة 

ومن  العمل  ينظم�ن  من  بني  اأي  واملغلقة 

بالبيئة  الت�صال  و�صعف  النا�س.  يخدم�ن 

الجتماعية التي تعترب هي ال��صط احلي�ي 

التن�صيق  �صعف  يف  ذلك  ويتجلى  للجمعية، 

يف  ومعن�يًا  ماديًا  الداعمة  امل�ؤ�ص�صات  مع 

مـع  التنـ�صيق  �صـعف  وحتى  املجتمع، 

ذلك  و�صمة  الأخرى،  التط�عية  امل�ؤ�ص�صات 

تكرار الربامج والأن�صطة، ويرجع ذلك اإىل 

اأن  كما  وا�صحة،  ات�صالية  �صيا�صـة  غيـاب 

متركز ال�صلطة بيد �صخ�س واحد ي�ؤدي اإىل 

امل�ؤ�ص�صات  بـني  الأفقـي  التـ�صال  اإ�صعاف 

التط�عية، لأنها ت�صبح تعتمد على الت�صال 

يجر  وقد  احلك�مية،  الإدارة  مع  الراأ�صي 

�صعف  اإىل  ي�ؤدي  كما  حماباتها،  اإىل  ذلك 

القدرة على التعبئة يف املجتمع، وغريها. 

• حتديات تتعلق باملجتمع: 
اإىل  ترجع  التي  التحديات  وهي 

و�صيا�صية                واجتماعية  ثقافية  اأ�صباب 
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منها،  ترب�ية،  و  قان�نية  و  اقت�صادية  و 

والقت�صادية،  الجتماعية  الظروف 

املعي�صة  م�صت�ى  انخفا�س  يف  املتمثلة 

من  جتعل  والتي  املعي�صية،  الأعباء  وزيادة 

ت�فري  اأجل  من  يكافح�ن  املجتمع  اأفراد 

لهم  تكفل  التي  الأ�صا�صية  احتياجاتهم 

وقت  وج�د  عدم  اإىل  ي�ؤدي  مما  البقاء، 

تدر  باأعمال  الن�صغال  بفعل  وذلك  للتط�ع، 

القرار  يجعل  ما  وهذا  الدخل،  من  مزيدًا 

اأن  حيث  �صهاًل،  لي�س  الختياري  بالتط�ع 

اقت�صاديًا  الآمن  غري  الجتماعي  املناخ 

الذاتية.  امل�صلحة  يف  التفكري  اإىل  ي�ؤدي 

كثريًا  الذي  املجتمع،  يف  ال�صيا�صي  واملناخ 

اجله�د  على  ال��صاية  من  ن�عًا  يفر�س  ما 

عدم  اإىل  ي�ؤدي  ما  وهذا  التط�عية، 

وت�صيي�س  التط�عية،  اجلماعات  ا�صتقاللية 

ال�صيا�صية  للثقافة  نتيجة  التط�عي  العمل 

الدولة،  هيمنة  بعق�د  �صلبًا  تاأثرت  التي 

العربية  احلك�مات  معظم  احتكار  بفعل 

للعمل العام ومن ثم ميلها اإىل تقييد ن�صاط 

ورقابته.  عليه  والت�صييق  اجلماعات  تلك 

غالبية  لأن  وذلك  التط�ع،  ثقافة  و�صعف 

امل�ؤ�ص�صات الجتماعية وال�صيا�صية ل تعمل 

على تنمية قيمة التط�عية، حيث ل ت�جد 

اأو  التط�ع  على  للت�صجيع  متخ�ص�صة  اأجهزة 

طرف  من  الكايف  الهتمام  وعدم  تنظيمه. 

م�ؤ�ص�صات التن�صئة الجتماعية بغر�س قيمة 

 – الأ�صرة  تعمل  ل  حيث  التط�عي،  العمل 

الأبناء  اهتمام  ت�جيه  على   – عام  ب�صكل 

الآخرين،  وم�صاعدة  املحلي  املجتمع  اإىل 

من  تخل�  تكاد  التعليمية  العملية  اأن  كما 

ال�صاأن  وكذلك  التط�ع،  لثقافة  تط�ير  اأي 

حتفل  ل  التي  الإعالم  ل��صائل  بالن�صبة 

وقد  التط�عية،  لالأن�صطة  بالرتويج  كثريًا 

ترتب على ذلك �صعف الإقبال على العمل يف 

باأهمية  ال�عي  و�صعف  التط�عية  اجلمعيات 

حركة  اإطالق  يف  وقدرته  اجلماعي،  العمل 

وم�صاركة  الجتماعي  العمل  جمال  يف  فعالة 

احتياجاتهم  تخطيط  يف  املجتمع  اأفراد 

وحمدودية  اإ�صباعها.   و�صائل  وتقرير 

امل�صاركة الجتماعية، ويتجلى ذلك يف �صعف 

اإدارة  يف  الأفراد  طرف  من  العامة  امل�صاركة 

التط�عية  اجلمعيات  ومنها  املجتمع،  �ص�ؤون 

كقن�ات لهذه العملية، ويرتبط ذلك بالبيئة 

التي  والثقافية،  والجتماعية  ال�صيا�صية 

ترتبط بدورها مبجم�عة ع�امل تع�ق عملية 

امل�صاركة والتي تظهر يف قلة اجله�د املبذولة 

التط�عية والقت�صار على  لتن�صيط احلركة 

ال�عي  وانخفا�س  معينة.  اجتماعية  فئات 

الجتماعية.  املبادرة  وقيمة  التط�ع  بقيمة 

وعدم مقابلة الأن�صطة التط�عية لهتمامات 

احلك�مي،  الإداري  وامل�قف  املجتمع.  اأفراد 

اأمناط  بع�س  من  الريبة  على  ينط�ي  الذي 

العمل التط�عي.  وظه�ر بع�س اأمناط الف�صاد 

ونزوع  التط�عية.   الأن�صطة  بع�س  داخل 

بع�س  على  لال�صتح�اذ  النف�ذ  ذوي  بع�س 

بال�جاهـة  تتعلق  لعتبارات  املبادرات، 

الإعالمية واملكانة الجتماعية، وغريها. 

طرف  من  بال�اجب  الإح�صا�س  �صعف 

�صعف  عنه  يرتتب  والذي  املجتمع،  اأفراد 

ال�صع�ر بامل�ص�ؤولية، حيث اأن ال�صع�ر بال�اجب 

�صكل من اأ�صكال اللتزام وه� املبداأ الذي يتجاوز 

ت�صامي  ليعك�س  والفردية  املبا�صرة  امل�صلحة 

غريه  اجتاه  اللتزام  على  وقدرته  الإن�صان 

برتبيته  واملجتمع  ذلك،  اأجل  من  والت�صحية 

ي�صاهم  والذي  الثقافية  وتركيبته  واأعرافه 



14

وهنا  ي�صعفه،  اأو  بال�اجب  ال�صع�ر  تن�صيط  يف 

للمعطيات  يخ�صع�ن  ل  الذين  القادة  دور  يربز 

الجتماعية ال�صائدة، واإمنا يندفع�ن ب�حي من 

مبادئهم نح� ال�صقف الجتماعي وتاأ�صي�س بنية 

ثقافية جديدة، اأكرث �صحة و�صالحية، خا�صة 

يف الظروف ال�صعبة حيث ت�صبح احلاجة ما�صة 

مرحلة  يتجاوزون  الذين  الأفراد  من  عدد  اإىل 

يف  وينغم�ص�ن  وال�اجبات  باحلق�ق  التفكري 

اأعمال الإح�صان حيث تغمرهم روح املجانية يف 

العطاء غري امل�صروط. 

يف  التط�عي  العمل  م�صاهمات  ثالثًا: 

العملية التنم�ية

فكرة  على  اجلماعي  العمل  يرتكز 

غايات  خدمة  اإىل  ويهدف  التط�عي  العمل 

ويتجلى  املجتمع.  تنمية  يف  ت�صاهم  نبيلة 

التنمية  يف  التط�عي  العمل  جماعات  دور 

الجتماعية يف اجل�انب التالية:

ومن  ق�ية،  �صلطة  م�اجهة  يف  ق�ة 

للفئات  الفر�صة  اإتاحة  ذلك  �صاأن 

ال�صغرية وال�صعيفة لإي�صال اأ�ص�اتها 

مظلة  حتت  ليا  العمُ ال�صلطات  اإىل 

وخدمة  حماية  �صاأنه  من  القان�ن، 

الجتماعية  الفئات  خمتلف  م�صالح 

التمثيل  روح  وغر�س  بفعالية، 

الراأي  اختالف  وتقبل  الدميقراطي، 

ق�ا�صم  اإىل  لل��ص�ل  �صبياًل  واحل�ار 

م�صرتكة.

	 و�صيادة والأمن  ال�صتقرار  اإ�صاعة 

اجلماعات  بناء  ي�صاعد  القان�ن: 

الإر�صاد  عملية  يف  التط�عية 

على  ي�صاعد  كما  املجتمع،  لأفراد 

وي�صغل  وتهذيبها  النف��س  �صقل 

يف  ال�صباب  فئة  وخا�صة  املتط�عني 

اإيجابية تبعدهم عن اجلرمية  اأم�ر 

متطرفة.  منظمات  نح�  النزلق  اأو 

�صي�ؤدي  اجلماعات  تلك  ف�ج�د 

وامل�اطنني  ال�صباب  تاأطري  يف  دوره 

املجتمع،  يف  فاعلني  ي�صبح�ا  لكي 

التط�عي.  العمل  روح  بينهم  وي�صيع 

واجلماعات  لالأفراد  وي�صمح 

مبمار�صة حق�قهم بطريقة قان�نية 

رغم  نبيلة  لغايات  وفقًا  وم�صروعة 

ورغم  وتباينها  اهتماماتهم  اختالف 

عرقية  كانت  �ص�اء  بينهم  الف�ارق 

كل  دينية،  اأم  لغ�ية  اأم  جن�صية  اأم 

هذا من �صاأنه اأن ير�صخ قيم الت�صامح 

بعيدًا عن  املجتمع  والتعددية داخل 

النتماءات والتفرقة الطائفية.

	 اإ�صاعة روح التكافل الجتماعي: عن

طريق تقدمي الدعم املايل والتربعات 

املادية للجماعات التط�عية من قبل 

تبرز أهم مساهمات العمل التطوعي 
االرتقاء  في  التنموية  العملية  في 
باحلريات املدنية والديقراطية، وإشاعة 
القانون،  وسيادة  واألمن  االستقرار 
االجتماعي،  التكافل  روح  وإشاعة 
والتقليل من الفقر وإعادة توزيع الثروة.

)اأ( امل�صاهمة يف التنمية الجتماعية:

	 املدنية باحلريات  الرتقاء 

ق�انني  وج�د  اإن  والدميقراطية: 

املنظمات  وتنظيم  اإن�صاء  جتيز 

واجلماعات التط�عية يرفع من �صقف 

للمجتمع  يتيح  مما  التعبري  حرية 

باعتبار  �ص�ته  ي�صمع  واأن  ي�صغط  اأن 

�ص�ته  ميثل  ل  منفرد  ال�صخ�س  اأن 
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الأغنياء وذلك لتمكينها من تنفيذ 

برامج متكاملة يف جمالت الرعاية 

مثل  كافة  الجتماعية  والتنمية 

والتاأهيل  والتدريب  التعليم  برامج 

املر�صى  وم�صاعدات  الأمية  وحم� 

لل�صباب  اجتماعية  مراكز  واإقامة 

وم�صاعدة الأ�صر ال�صعيفة. وبذلك 

لدى  والعطاء  البذل  ملكة  تنم� 

الأغنياء لل�فاء بحاجات الفقراء، 

بني  الت�ا�صل  زيادة  وبالتايل 

مما  الجتماعية  الطبقات  خمتلف 

املجتمع  �صف�ف  ت�حيد  على  يعمل 

وين�صر التالحم والتاآزر بني اأفراده.

)ب( امل�صاهمة يف التنمية القت�صادية:

نظر مل�صاهمة اجلماعات التط�عية يف  يمُ

اأ�صا�صية وتت�صم  اأنها  التنمية القت�صادية على 

بالفعالية مقارنة مع ال�صيا�صات الكلية للدولة، 

امل�صتهدفة  الفئات  اإىل  ب�صه�لة  ت�صل  حيث 

وتتجلى  الدولة.  بريوقراطية  عن  بعيدًا 

م�صاهمة تلك اجلماعات التط�عية يف التنمية 

ال�صكل  ي��صحها  التي  القت�صادية يف اجل�انب 

رقم )1(: 

�صكل )1(: م�صاهمة اجلماعات التط�عية يف التنمية القت�صادية
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واإ�صاءة  املركزية  مقاومة  به  ميكن 

ا�صتعمال ال�صلطة احلك�مية.

رابعًا: من�ذج الحتاد الدويل جلمعيات 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر للعمل 

التط�عي

جلمعيات  الدويل  الحتاد  لدى 

روؤية  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

الأن�صطة  اأ�صكال  جميع  اإلهام  يف  تتمثل 

اجلمعيات  بها  ت�صطلع  التي  الإن�صانية 

بها  والنه��س  وت�صهيلها  وت�صجيعها  ال�طنية 

اأ�صباب  على الدوام، بغية وقاية الإن�صان من 

احلفاظ  يف  اإ�صهامًا  اآلمه  وتخفيف  املعاناة 

يف  وتعزيزهما  وال�صالم  الإن�صان  كرامة  على 

العامل. وي�صطلع "الحتاد الدويل" بعمليات 

الإغاثة مل�صاعدة املت�صررين من الك�ارث.  كما 

ت�صّنف اأعمال "الحتاد الدويل" �صمن العمل 

الإمنائي، والذي يهدف اإىل احلّد من م�اطن 

�صعف املجتمعات املحلية وتعزيز قدراتها. 

جلمعيات  الدويل  "الحتاد  يعترب 

اأكرب  الأحمر"  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

�صبكة اإن�صانية يف العامل، اإذ تعمل اجلمعيات 

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  ال�طنية 

واملتط�عني لديها يف 186 بلدًا، اأثناء الك�ارث 

لتلبية  ال�صلم،  وزمن  الط�ارئ  وحالت 

حياتهم،  وحت�صني  امل�صت�صعفني،  احتياجات 

بدون متييز ب�صبب اجلن�صية اأو العرق اأو ن�ع 

اأو  الطبقة  اأو  الدينية  املعتقدات  اأو  اجلن�س 

الآراء ال�صيا�صية. 

يف  الدويل"  "الحتاد  ق�ة  وتكمن 

املجتمعية،  وخربته  لديه،  املتط�عني  �صبكة 

م�صاهمات اأخرى:

كما اأن هناك اأدوار اأخرى مل�صاهمة 

اجلماعات التط�عية يف التنمية من خالل 

برامج حماية البيئة واخلدمات ال�صحية 

وحق�ق الإن�صان وغريها، وذلك على النح� 

التايل:

	 التط�عية اجلماعات  تق�م 

كالهالل الأحمر وال�صليب الأحمر 

بربامج الإغاثة وال�قاية وبرامج 

عن  ف�صاًل  هذا  وخريية،  �صحية 

الأمرا�س  ببع�س  املجتمع  ت�عية 

دعم  وتقدمي  واأ�صبابها  والآفات 

مادي اأو نف�صي لتجاوزها.

	 التط�عية اجلماعات  تق�م 

بالإ�صهام يف املحافظة على البيئة 

وت�عية  التل�ث  من  وحمايتها 

برامج  وتتبنى  بذلك،  امل�اطنني 

حمددة لالإ�صهام يف املحافظة على 

بيئة �صليمة خالية من التل�ث.

	 والدفاع الإن�صان  حق�ق  جمال  يف 

اجلماعات  تق�م  احلريات،  عن 

عن  بالدفاع  مثاًل  التط�عية 

حق�ق الإن�صان يف ق�صايا ال�صجناء 

واملعتقلني ال�صيا�صيني.

	 التط�عية للجماعات  ميكن  كما 

اآراء  اقرتاح  يف  كبري  دور  لعب 

القرار  �صانعي  ت�صاعد  قد  بّناءة 

اإيجاد  يف  احلك�مي  القطاع  يف 

املعقدة،  والأم�ر  للق�صايا  حل�ل 

حم�ريًا  دورًا  تلعب  يجعلها  مما 

اإذ  الدميقراطية،  اأ�ص�س  اإر�صاء  يف 

ت�صكل هذه اجلماعات اأحد اأ�صكال 

الذي  الجتماعي  املال  راأ�س 
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من  امل�صت�صعفني  م�صالح  متثيل  على  وقدرته 

والعمل  الإن�صانية،  املعايري  حت�صني  خالل 

الك�ارث،  وم�اجهة  التنمية،  يف  ك�صركاء 

�صحة  اأكرث  لتك�ن  املحلية  املجتمعات  ودعم 

الدويل"  "الحتاد  يق�م  لذلك  واأمانًا، 

ال�صعف،  م�اطن  من  احلّد  على  بامل�صاعدة 

ثقافة  وتعزيز  التعايف،  على  القدرة  وتعزيز 

ال�صالم يف �صتى اأنحاء العامل. 

واحدة  التط�عية  اخلدمة  عد  تمُ كما 

)الإن�صانية،  ال�صبعة  الأ�صا�صية  املبادئ  من 

اخلدمة  ال�صتقالل،  احلياد،  التحّيز،  عدم 

تربط  التي  العاملية(  ال�حدة،  التط�عية، 

والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  احلركة 

اأن  اإذ ين�س هذا املبداأ على  الأحمر ببع�صها، 

"حركة لالإغاثة التط�عية ل  هذه احلركة 

ت�صعى لتحقيق اأي ربح". 

ال�صليب  يف  املتط�ع�ن  يعمل  كما 

الأحمر والهالل الأحمر على طائفة وا�صعة 

مت  فقد  التحليل،  ولأغرا�س  اخلدمات.   من 

اأربعة جمالت، يرتبط ثالثة  ت�صنيفها اإىل 

منها بالأهداف ال�صرتاتيجية ل�صرتاتيجية 

مع   ،2020 عام  حتى  الدويل"  "الحتاد 
اإ�صافة جمال رابع مت�صعب – خدمات الدعم 

التط�عي  العمل  جت�صيد  يت�صنى  لكي  العام- 

الذي ل يت�صل ب�صكل مبا�صر باأي من الأهداف 

ال�صرتاتيجية الثالثة. 

الأرواح  اإنقاذ  الأول:  ال�صرتاتيجي  الهدف 

وحماية م�صادر الرزق وتعزيز النتعا�س من 

الك�ارث والأزمات

ل تزال م�اجهة الك�ارث متّثل اجلزء 

ت�صل  اإذ  الدويل"،  "الحتاد  عمل  من  الأكرب 

ملي�ن   30 نح�  اإىل  �صن�يًا  املقدمة  امل�صاعدة 

)بناء  الطبيعية  الك�ارث  �صخ�س من منك�بي 

القدرات، الدعم النف�صي والجتماعي، البحث 

امل�صاكن،  بناء  الأغذية،  ت�زيع  والإنقاذ، 

تعزيز النظافة لل�قاية من الأمرا�س(. 

من  التمكني  الثاين:  ال�صرتاتيجي  الهدف 

اأجل حياة �صحية اآمنة

يف جمال  "الحتاد الدويل"  اإن عمل 

ط�يلة  اأن�صطة  ي�صمل  فه�  متن�ع،  ال�صحة 

وم�اجهة  الأولية،  الإ�صعافات  مثل  الأمد، 

حالت الط�ارئ، ف�صاًل عن مكافحة الأوبئة، 

وت�فري  وال�قاية،  ال�صحة  تعزيز  وبرامج 

الرعاية النف�صية الجتماعية، وتهيئة بيئة 

م�صت�ى  )رفع  املحلية  للمجتمعات  متكينية 

من  وال�قاية  ال�صحية،  اخلدمات  اإىل  النفاذ 

املخاطر واحلّد منها(. 

الهدف ال�صرتاتيجي الثالث: تعزيز الندماج 

الجتماعي، وثقافة لل�صالم ونبذ العنف

يعمل املتط�ع�ن يف ال�صليب الأحمر 

بعدد  ا�صتباقي  ب�صكل  الأحمر  والهالل 

الجتماعية،  امل�اقف  لتغيري  الطرق  من 

واحلّد من العزلة والإهمال التي يعاين منها 

امل�صاعدة  تقدمي  ذلك  وي�صمل  امل�صت�صعف�ن، 

الأ�صا�صية،  الحتياجات  لتلبية  العملية 

وال��ص�ل اإىل اخلدمات، والتمثيل واملنا�صرة، 

وامل�صاعدة لأولئك  ف�صاًل عن ت�فري احلماية 

املت�صررين من �ص�ء املعاملة وال�صتغالل. كما 

الفئات  قدرة  لتح�صني  تدابري  ذلك  ي�صمل 

العام  التيار  مع  التفاعل  على  امل�صت�صعفة 

للمجتمع باإيجابية.
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جدول )2(: ملحة عامة عن جمم�عات اخلدمات املقدمة 

من قبل الحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

و�سف اخلدمات التي تندرج حتت كل جمموعةجمموعات اخلدمات

التاأهب للكوارث، ومواجهتها 

والنتعا�س من اآثارها

• التاأهب للكوارث، مثل التخطيط للقيام باأن�سطة
• الدعم النف�سي الجتماعي
• ا�ستعادة الروابط الأ�سرية

• احلد من خماطر الكوارث وا�ستعادة �سبل ك�سب الرزق
• ر�سد الأخطار والإنذار املبكر

• اأن�سطة التوعية والتثقيف ب�ساأن الكوارث
• تقدمي الدعم لالأيتام والأطفال امل�ست�سعفني

• برامج امل�ستوطنات واملاأوى
املثال،  �سبيل  على  النتعا�س،  ولوازم  الطوارئ  حالت  يف  الإغاثة  مواد  توزيع  خدمات   •

الأغذية واملياه

خدمات تعزيز ال�سحة والعالج 

واخلدمات الجتماعية

• الرعاية والعالج ال�سريري للم�سابني بالإيدز وفريو�سه، واملالريا، وال�سل، واأمرا�س القلب، 
وال�سكتة الدماغية، و�سحة الأم والوليد 

• مكافحة الأمرا�س، على �سبيل املثال، الأمرا�س املعدية
• برامج الوقاية )خالف برامج التوعية(، على �سبيل املثال، اللقاحات والتح�سني

• التوعية والتدريب من اأجل تغيري ال�سلوك
• الرعاية والعالج يف املنزل

• خدمات الإ�سعافات الأولية
• برامج اإدارة مرافق املياه والإ�سحاح

• برامج ال�سالمة على الطرق
• توفري اخلدمات الجتماعية مثل رعاية امل�سنني وامل�سردين ومتعاطي العقاقري

تعزيز الندماج الجتماعي، وثقافة 

لل�سالم ونبذ العنف

• تعزيز املجتمع املدين
• اأن�سطة الدمج الجتماعي، على �سبيل املثال، من اأجل الالجئني واملهاجرين

• تعزيز وتطوير العمل التطوعي
• تعزيز ال�سالم والت�سامح والتنوع
• التعبئة واملنا�سرة الجتماعية

خدمات الدعم العام

• جمع التربعات
• قيادة اجلمعية الوطنية، على �سبيل املثال، اأع�ساء جمل�س الإدارة

• الدعم الإداري، على �سبيل املثال، احل�سابات
• املوارد الب�سرية

• دعم الربامج ق�سرية الأجل
• ا�ستقطاب املتطوعني واإدارتهم 

• التدريب الداخلي
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جدول )3(: اأمثلة على جمم�عات املهارات الالزمة لأداء كل ن�ع من العمل التط�عي

اأمثلة على اأدوار املتطوع العاماأمثلة على اأدوات املتطوع املتخ�س�سجمموعات اخلدمات

التاأهب للكوارث، ومواجهتها 

والنتعا�س من اآثارها

• الدعم الإداري/ امل�ساعدة املكتبية• اأطباء نف�سيون
• �سائقو ال�ساحنات اأو �سيارات الأجرة• من�سقون لوج�ستيون

• دعم الربامج• مهند�سون
• مديرو املعلومات• مهند�سون زراعيون

• م�ساحون• مهند�سون معماريون
---• مديرو امل�سروعات الإن�سائية

---• املخططون احل�سريون

خدمات تعزيز ال�سحة والعالج 

واخلدمات الجتماعية

• الدعم الإداري/ امل�ساعدة املكتبية• مهنيون طبيون )ممر�سون(
• الدعم الطبي غري الفني• كبار الباحثني

• مهند�سون/ فنيون )على �سبيل املثال، الدعم 
يف جمال املياه والإ�سحاح(

• عاملون يف جمال ال�سحة املجتمعية

• دعم الربامج• اأخ�سائيو ال�سحة العقلية
عاملون اجتماعيون )بدون درجة درا�سية/ • مدربو الإ�سعافات الأولية  •

�سهادة معتمدة(

درجة  يحملون  )ممن  اجتماعيون  عاملون   •
درا�سية/ �سهادة معتمدة(

---

تعزيز الندماج الجتماعي، وثقافة 

لل�سالم ونبذ العنف

• الدعم الإداري/ امل�ساعدة املكتبية• اأخ�سائيو تعليم )معلمون، اأ�ساتذة جامعيون(
الدويل  القانون  جمال  يف  عاملون  مهنيون   •

الإن�ساين

• منظمون جمتمعيون

• منا�سرون جمتمعيون• حمامون
درجة  يحملون  )ممن  اجتماعيون  عاملون   •

درا�سية/ �سهادة معتمدة(

• دعم الربامج

• توعية ال�سباب---
عاملون اجتماعيون )بدون درجة درا�سية/ ---  •

�سهادة معتمدة(

خدمات الدعم العام

• الوظائف القيادية )اأع�ساء جمل�س الإدارة، 
الرئي�س(

• الدعم الإداري/ امل�ساعدة املكتبية

• جامعو تربعات حمليون• حما�سبون
• اإدارة املتطوعني• اأخ�سائيو املوارد الب�سرية

• ا�ستقطاب املتطوعني• اأخ�سائيو الت�سال/ الت�سويق، ح�سد املوارد
• تدريب املتطوعني---
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القيمة أ )) ملالمح  بالن�صبة  اأما 

القت�صادية والجتماعية للعمل التط�عي 

"الحتاد الدويل"  )من واقع قاعدة بيانات 

جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر(

يف  �صخ�س  األف  كل  من  اثنان  يتط�ع   •
والهالل  الأحمر  ال�صليب  حركة 

الأحمر يف �صتى اأنحاء العامل. 

الأحمر  ال�صليب  يف  املتط�ع�ن  تربع   •
والهالل الأحمر بخدمات تط�عية 

تعادل يف قيمتها ما يقارب 6.5 مليار 

من الدولرات الأمريكية عام 2015 

يف �صتى اأنحاء العامل.

من  العديد  عمل  من  الرغم  على   •
املتط�عني يف جمالت متعددة، فقد 

اجلزء  وكذلك   – معظمهم  تركز 

الأكرب من حيث القيمة – يف جمالت 

واخلدمات  والعالج  ال�صحة  تعزيز 

ال�صحية، ويلي ذلك التاأهب للك�ارث 

اآثارها،  من  والنتعا�س  وم�اجهتها 

الدعم  خدمات  ذلك  بعد  تاأتي  ثم 

الندماج  جمال  كان  بينما  العام، 

ي�صم  الذي  املجال  ه�  الجتماعي 

اأقل عدد ملتط�عي ال�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر.

يف  املتط�عات  الن�صاء  عدد  يزيد   •
والهالل  الأحمر  ال�صليب  جمعيات 

الرجال  عدد  عن  قلياًل  الأحمر 

املتط�عني فيها )54 % مقابل 46 %(. 

نطاق  ت��صيع  يف  املتط�ع�ن  ي�صاهم   •
الق�ى العاملة باأجر بن�صبة ترتاوح 

بني 1 و 2000 ب��صيط اإح�صائي يبلغ 

م�ظف  لكل  متط�عًا   20 مت��صطه 

يتقا�صى اأجرًا.  وت�جد اأعلى ن�صبة 

منطقة  يف  م�ظفني  اإىل  متط�عني 

الكربى،  ال�صحراء  جن�ب  اأفريقيا 

وكذلك يف جن�ب �صرق اآ�صيا، ويف �صرق 

اآ�صيا. 

• تالحظ املنظمات ال�صريكة اأن املتط�عني 
الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  يف 

املبادئ  من  جمم�عة  يت�صاطرون 

وفقًا  جتري  م�صاركتهم  واأن  والقيم، 

لتنظيم و�صكل جيدين. وترى اأن ه�ؤلء 

"مهنية"  خدمة  يقدم�ن  املتط�عني 

ذات ج�دة اإىل جمتمعاتهم املحلية.

ت�لدها  التي  القيمة  اإىل  بالإ�صافة   •
ال�صليب  اأجل  الأم�ال، فاإن التط�ع من 

قيمة  ي�لد  الأحمر  والهالل  الأحمر 

املحلي،  املجتمع  اأجل  من  اجتماعية 

واملنظمة، وكذلك املتط�عني اأنف�صهم. 

البناء  قلب  يف  التط�عية  اخلدمة  تقع   •
اأن  على  النا�س  ت�صجع  فهي  املجتمعي، 

وت�فر  م�ص�ؤولني،  م�اطنني  يك�ن�ا 

واجبات  ومنها  فيها  يتعلم�ن  بيئة  لهم 

امل�صاركة الدميقراطية. 

اإن م�صاعدة الآخرين ممن هم يف حاجة   •
الإن�صانية  الغرائز  اأب�صط  من  اأمر  ه� 

يف  املتط�ع�ن  ي�ؤكد  حيث  واأنبلها. 

)من  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب 

على  الدرا�صات(  من  العديد  خالل 

فعل  على  قادرين  بك�نهم  �صرورهم 

وفخرهم  امل�صاعدة،  اأجل  من  �صيء 

يقدرون  وهم  للمجتمع.   يقدم�نه  مبا 

عليه  يح�صل�ن  الذي  العرتاف  قيمة 

املحلية،  جمتمعاتهم  يف  النا�س  من 

يكت�صب�نها،  التي  اجلديدة  واملهارات 

اإىل  بالنتماء  ق�ي  �صع�ر  ولديهم 

منظمة تبدي الهتمام.  هذا وي��صح 

اجلدول التايل املالمح الإقليمية للعمل 

التط�عي وفق جتربة الحتاد الدويل 

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر. 
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األحمر  الصليب  حركة  في  شخص  ألف  كل  من  اثنان  يتطوع 
والهالل األحمر في شتى أنحاء العالم.  كما يتبرع املتطوعون 
تعادل  تطوعية  بخدمات  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  في 
عام  األمريكية  الدوالرات  من  مليار   6.5 يقارب  ما  قيمتها  في 
2015 في شتى أنحاء العالم. وتقع اخلدمة التطوعية في قلب 
مواطنني  يكونوا  أن  على  الناس  تشجع  فهي  اجملتمعي،  البناء 
واجبات  ومنها  فيها  يتعلمون  بيئة  لهم  وتوفر  مسؤولني، 

املشاركة الديقراطية. 

جدول )4(: املالمح الإقليمية للعمل التط�عي وفق جتربة الحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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املالية  بالقيمة  امل�ساهمة 

)دولر  التطوعي  للعمل 

اأمريكي(

29.5 مليون3.1 مليار225 مليون279 مليون66 مليون19 مليون868 مليون25 مليون101 مليون50 مليون117 مليون

القت�سادية  القيمة  متو�سط 

الحتاد  ملتطوعي  ال�سنوية 

الدويل )دولر اأمريكي(

8694855114224 268 401102 79100 542

التطوعية  العاملة  القوى 

)متطوع(*
54 األف3.1 مليون2.8 مليون2.7 مليون165 األف72 األف710 األف217 األف1.3 مليون500 األف1.4 مليون

قوة العمالة باأجر مقابل قوة 

العمل التي تعمل دون مقابل
327:135:132:119:111:145:115:123:1423:1118:118:1

*  تبلغ الق�ى العاملة التط�عية يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 13.1 ملي�ن متط�ع يف �صتى اأنحاء العامل. 
امل�صدر: قاعدة بيانات الحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2016 – اآخر بيانات متاحة. 

يساهم املتطوعون في الصليب األحمر والهالل األحمر بخدمات 
في  أمريكي  دوالر  مليون   117 مبلغ  قيمتها  في  تعادل  تطوعية 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومبلغ 50 مليون دوالر أمريكي في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومبلغ 101 مليون دوالر أمريكي 
في وسط وجنوب وغرب أوروبا، ومبلغ 25 مليون دوالر أمريكي في 
ومبلغ  القوقاز،  وجنوب  وتركيا  الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا 
868 مليون دوالر أمريكي في الواليات املتحدة األمريكية وكندا، 
 66 الكاريبي، ومبلغ  أمريكي في منطقة  19 مليون دوالر  ومبلغ 
مليون دوالر أمريكي في أمريكا الالتينية، ومبلغ 279 مليون دوالر 
في  أمريكي  دوالر  مليون   225 ومبلغ  آسيا،  جنوب  في  أمريكي 
جنوب شرق آسيا، ومبلغ 3.1 مليار دوالر أمريكي في شرق آسيا، 

ومبلغ 29.5 مليون دوالر أمريكي في احمليط الهادئ.       
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دور  تعزيز  ح�ل  مقرتحات  خام�صًا: 

العمل التط�عي يف جه�د التنمية

�صبق، ميكن طرح عدد  ما  بناًء على 

دور  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  املقرتحات  من 

وذلك  التنمية  جه�د  يف  التط�عي  العمل 

على النح� التايل: 

بني  املت�ازنة  العالقة  طبيعة  تط�ير   )1(

الدولة والعمل التط�عي:

	 الدولة بني  ال�صراكة  مفه�م  تاأكيد 

تدخل  بحيث  التط�عي،  والعمل 

ك�صريك  التط�عي  العمل  جماعات 

يف عملية التنمية. 

	 حمايدة م�ؤ�ص�صة  الدولة  تك�ن  اأن 

التط�عي  العمل  ق�ي  خمتلف  ازاء 

العام  الإطار  ت�صع  واأن  وتك�يناته، 

لإدارة وحل ال�صراعات.

والقان�ين  الت�صريعي  الإطار  تط�ير   )2(

العمل  جماعات  لعمل  املنظم  وامل�ؤ�ص�صي 

التط�عي:

	 التي الت�صريعات  بع�س  تط�ير 

بعمل  مبا�صرة  ب�ص�رة  تت�صل 

مبا  التط�عي،  العمل  جماعات 

اخلا�صة  البيئية  التطلعات  ي�اكب 

لتلك  العمل(  )بيئة  بالعمل 

القطاعات.

	 تط�ير اآليات العمل والإ�صراف على

جماعات العمل التط�عي، و�صرورة 

ومنهجيات  واأول�يات  نظم  تبني 

جديدة لتقييم اأداء واإجناز اأعمال 

تلك اجلماعات.

التنم�ي يف  التط�عي  العمل  )3( تفعيل دور 

اخلطط التنم�ية بالدولة:

	 العمل جماعات  مع  احل�ار  دمج 

التنم�ية  اخلطط  يف  التط�عي 

وبرامج عمل احلك�مة.

	 التط�عي العمل  جماعات  م�صاركة 

الربامج  بع�س  تنفيذ  يف  الن�صطة 

واملبادرات  التنم�ية  وامل�صروعات 

التط�عية يف اخلطط التنم�ية.

	 ت�صجيع امل�صروعات التعاونية يف بع�س

احلي�ية  العامة  اخلدمات  جمالت 

امل�صت��صفات  واجلامعات،  "املدار�س، 
الإ�صكان،  وم�صروعات  وامل�صت�صفيات، 

بنك  اإن�صاء  ودرا�صة  وامل�ا�صالت، 

تعاوين، غريها".

	 التط�عي العمل  جماعات  م�صاركة 

برامج  واإدارة  تنظيم  يف  املتخ�ص�صة 

بفئة  اخلا�صة  والتاأهيل  التدريب 

ال�صباب مثاًل لكت�صاب مهارات جديدة 

واحل�ص�ل على فر�س عمل حقيقية، 

القت�صادي  الإعالم  تط�ير  وكذلك 

الأعمال  ثقافة  ون�صر  التنم�ي، 

وثقافات  التط�عية،  واملبادرة 

ال�صفافية وامل�صاءلة يف املجتمع. 

	 الرتكيز يف الأن�صطة التط�عية على

ترتبط  التي  وامل�صروعات  الربامج 

الأ�صا�صية  الحتياجات  باإ�صباع 

يف  ي�صاهم  الذي  الأمر  للم�اطنني 

يف  امل�صاركة  على  القبال  زيادة 

اعداد خطط التنمية 

	 اإجراء يف  الباحثني  جه�د  دعم 

ح�ل  العلمية  والبح�ث  الدرا�صات 

العمل الجتماعي التط�عي
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	 مطالبة و�صائل الإعالم باأن تاأخذ

تعريف  يف  اأهمية  اأكرث  دورًا 

التط�عي  العمل  باأهمية  املجتمع 

اإبراز  على  والرتكيز  التنمية  يف 

دور العاملني يف هذا املجال. 

	 صرورة اإ�صراك املتط�عني يف اإمكانية�

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

ك�نهم اأحد اأهم ركائز جناح اخلطط 

التنم�ية.
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املراجع العربية

حتقيق  يف  ودوره  املدين  املجتمع  يف  من�ص�ر  مقال   – املدين  املجتمع  بناء   – غلي�ن  برهان     º

الدمي�قراطية – مركز درا�صات ال�حدة العربية – بريوت – لبنان – ط1- 1992. 

 – – جملة البلقاء  – املجتمع املدين واجلماعات التقليدية  �صمري عبدالرحمن هائل ال�صمري        º

جامعة عمان الأهلية – العدد 11 – اأكت�بر 2005. 

º      عبداهلل احلامد – ثالثية املجتمع املدين – الدار العربية للعل�م – بريوت – لبنان – ط1 – 

 .2004
- ورقة بحثية  الك�يت  التنمية يف دولة  املدين ودوره يف دعم جه�د  – املجتمع  املناور  في�صل       º

قدمت يف امللتقى ال�صن�ي الثاين ع�صر الذي نظمه ق�صم الجتماع واخلدمة الجتماعية بكلية 

العل�م الجتماعية – جامعة الك�يت بعنـــ�ان "العمل الجتماعي ومنظمات املجتمع املدين" 

– الك�يت – 2016. 
º      قاعدة بيانات الحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

º     ليندة ن�صيب – الدور الجتماعي مل�ؤ�ص�صات املجتمع املدين – جمعيات مدينة عنابة من�ذجًا – 

ر�صالة ماج�صتري غري من�ص�رة – ق�صم علم الجتماع – جامعة منت�ري – ق�صنطينة 2002/2001. 

امللتقى الدويل ح�ل احلكم  – يف  – املجتمع املدين واحلكم الر�صيد  اإ�صماعيل الطحاوي  حممد     º

 – �صطيف  – جامعة  الجتماع  علم  – ق�صم  النامي  العامل  يف  التغيري  وا�صرتاتيجيات  الر�صيد 

 .2007
– ورقة  – ثقافة العالقة بني املدين وال�صيا�صي يف املنظمات غري احلك�مية  حممد �صيد �صعيد       º

من�ص�رة يف املنظمات الأهلية العربية واملحك�مية – مركز الدرا�صات ال�صيا�صية وال�صرتاتيجية 

– القاهرة – م�صر- 2004. 
º      من�ص�ر القطري – اإدارة العمل التط�عي ومق�ماته – جملة الكلمة – ت�صدر عن منتدى الكلمة 

للدرا�صات والأبحاث ببريوت – العدد 6 – ال�صنة 2 – 1996. 

º           م��صى �صت�ي واآخرون – التط�ع واملتط�ع�ن يف ال�طن العربي، درا�صات حالة – ال�صبكة العربية 

للمنظمات الأهلية – دار امل�صتقبل العربي – القاهرة – م�صر – 2000. 

º         نبيل عبدالفتاح – املجتمع املدين يف عامل م�صطرب – ورقة من�ص�رة يف املنظمات الأهلية العربية 

واملحك�مية – مركز الدرا�صات ال�صيا�صية وال�صرتاتيجية – القاهرة – م�صر – 2004. 
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قائمة اإ�صدارات  )) ج�صر التنمية ((

العن�ان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون

الثامن والثمانون
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فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون
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لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

حا�شنات الأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات
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