الآراء الواردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن ر�أي امل�ؤلف ولي�س عن ر�أي املعهد

�أهداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة �أكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �شريحة من �أفراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة �أفراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة �أو النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت�أتي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا املتعلقة
ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و�أدوات حتليلها مبا ي�ساعد على تو�سيع
دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك الق�ضايا حيث
يرى املعهد �أن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها
من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع املدين املختلفة ،تلعب دور ًا
مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وامل�ؤ�س�سية العربية،
مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات الدولية وجتارب الآخرين.
واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،
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العمل التطوعي والتنمية
�إعداد د .في�صـل املنــاور
�أ .عبداهلل بوعجيلة

مقدمة

حني كان لأحداث �أوروبا ال�شرقية الف�ضل يف
ت�سليط الأ�ضواء على دور العمل التطوعي يف
عملية التحول الدميقراطي ،ف�إن �أزمة دولة
الرفاهة يف �أوروبا قد التي �أدت �إىل �إحياء
وبناء على
مفهوم العمل التطوعي من جديد.
ً
ذلك برزت �أدوار جديدة وعديدة منوط
بها املجتمع املدين والعمل التطوعي ،بع�ضها
متعلق بالتحول الدميقراطي ،والبع�ض الآخر
ذو �صلة ب�صنع ال�سيا�سات التنموية.

عندما نتحدث عن جماالت العمل
التطوعي يف العملية التنموية ،يتبادر �إىل
الذهن فور ًا دور الدولة يف تلك العملية،
فالعملية التنموية تعد �أحد �أهم املهام
الأ�سا�سية لأي دولة كانت ،بيد �أن هذه
العملية ال تنطلق من فراغ ،فهي عملية ذات
طابع ديناميكي ونتاج تفاعل �أطراف عديدة
حكومية وغري حكومية ،داخلية وخارجية،
وما يت�ضمنه ذلك من م�شاورات وات�صاالت
و�ضغوطات ،وهذا الأمر م�سلم به يف �أدبيات
التنمية منذ عقود عديدة ،فهناك �إقرار �أن
للجماعات املنظمة يف املجتمع دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف عملية �صنع ال�سيا�سات التنموية �سواء
من خالل �صراعاتها مع بع�ضها البع�ض� ،أو مع
الدولة يف �سبيل الت�أثري على عملية �صنعها
(منهج اجلماعة)� ،أو من خالل تقدميها
لأمناط عديدة من املدخالت (معلومات–
م�شاورات – خربة – مطالب – ت�أييد،
وغريها) للنظام ال�سيا�سي (منهج النظم).

كما تربز �أهمية العمل التطوعي
يف الفرتة احلالية من خالل بروز متغريات
عاملية واقليمية وحملية طر�أت على امل�ستوى
الدويل ،وما ترتب عليها من تداعيات
وت�أثريات على م�سرية التنمية ،والتي تتطلب
�ضرورة م�شاركة جماعات العمل التطوعي يف
جهود التنمية داخل املجتمع ،كما يعترب العمل
التطوعي �شريك ًا �أ�سا�سي ًا للحكومة يف �إجناز
الأهداف العامة يف املجتمعات التي يتوفر بها
قدر كاف من املمار�سة الدميقراطية.

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

هذا ،وقد �شهدت الفرتة الأخرية
�إحياء م�صطلح العمل التطوعي من جديد
لي�شري �إىل جمموعة التنظيمات الطوعية
واالختيارية القائمة فع ًال يف معظم
املجتمعات املعا�صرة ،ورمبا يكون من املفيد
الإ�شارة �إىل �أن �إحياء مفهوم العمل التطوعي
ب�صياغته اجلديدة مل يكن �إال نتاج �أزمة ،ففي
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يناق�ش هذا العدد من �إ�صدار "ج�سر
التنمية" عدد من املحاور املت�صلة بالدور
التنموي للعمل التطوعي ،يتناول املحور
الأول مفهوم التنمية من حيث الأهداف
واخل�صائ�ص واملكونات ،بينما يناق�ش املحور
الثاين الإطار العام للعمل التطوعي وذلك من
خالل الرتكيز على دوافع التطوع ،و�أهدافه،
و�أهم التحديات التي تواجهه .بينما يناق�ش
املحور الثالث منوذج االحتاد الدويل لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر للعمل التطوعي،
وذلك بالرتكيز على الأهداف اال�سرتاتيجية
التي ي�سعى �إىل حتقيقها ومالمح القيمة
االقت�صادية واالجتماعية للعمل التطوعي،
وبع�ض التجارب واملمار�سات لهذا االحتاد.

ت�ؤهلها للتوجه نحو الق�ضاء على مناذج العنف
واال�ستبعاد التي تتعر�ض لها �شرائح اجتماعية
وا�سعة ،وهي النماذج التي ترتتب عليها معاناة
�إن�سانية و�أ�ضرار تنموية كبرية ،وتظل مع
ذلك خارج دائرة االهتمام والتغيري .لذلك
ت�شكل اجتاه عام على امل�ستوى الدويل مُيكن
من النظر �إىل التنمية على �أنها عملية لتو�سيع
حريات الب�شر ،حيث ين�صب االهتمام على
تو�سيع "قدرة" النا�س ليحيوا حياة يثمنونها،
�أو يرغبون يف حتقيقها ،ويلعب مفهوم "القدرة"
دور ًا حموري ًا يف التحليل كبديل ملفهوم الدخل
يف تعريف رفاه النا�س ،وفيما ي�سعون �إىل
حتقيقه ويف تقييم الأداء التنموي عموم ًا.

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

�أو ًال :مفهوم التنمية
ال تزال اجلهود تتوا�صل منذ زمن
لي�س ببعيد لربط مفهوم التنمية الب�شرية
�أو الإن�سانية ب�أبعاد ومعايري �أكرث جت�سيد ًا
للحقوق واحلريات االقت�صادية وال�سيا�سية
واملدنية .وقد مت ابتكار وتطوير عدد من
املقايي�س والأدلة الهادفة لربط املنجز
التنموي مبقدار احلريات التي يكت�سبها
الإن�سان ،ومبدى قدرته على التحرر
من الفاقة والعوز واحلرمان والتمييز
والتهمي�ش االقت�صادي وال�سيا�سي .ولعل �أهم
ما ا�ستهدفته املحاوالت املعا�صرة لتحديث
التنمية الب�شرية ،هو �إك�ساب العملية
التنموية م�ضامني �أكرث �شم ً
وال وعمق ًا

وعليه فقد مت الرتكيز على خم�سة
جوانب اعتربت ذات عالقة بعدد من ق�ضايا
ال�سيا�سات التنموية التي تتطلب اهتمام ًا
خا�ص ًا ،وتتميز هذه اجلوانب ب�أن ك ًال منها
ي�ساهم يف تو�سيع قدرة الفرد للعي�ش بحرية،
وهي كما يو�ضحها اجلدول التايل.

7

جدول (� :)1أدوات وو�سائل حتقيق التنمية

تعنى احلريات ال�سيا�سية مبعناها العري�ض ،مبا يف ذلك احلقوق املدنية ،بالفر�ص املتاحة للنا�س
احلريات ال�سيا�سية
ليقرروا من �سيحكمهم وعلى �أي مبادئ ،ولرياقبوا وينتقدوا ويحا�سبوا ال�سلطات ،وليعربوا عن
�آرائهم من خالل �صحافة حرة ،وليقرروا االن�ضمام ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية .وت�شتمل احلريات
ال�سيا�سية على اال�ستحقاقات املتوفرة يف النظم الدميقراطية مبعناها الوا�سع مبا يف ذلك فر�ص
ال�سجال ال�سيا�سي واملعار�ضة والنقد وحرية امل�شاركة ال�سيا�سية.
وتهتم الت�سهيالت االقت�صادية بالفر�ص املتاحة للأفراد ال�ستغالل املوارد االقت�صادية لأغرا�ض
الت�سهيالت االقت�صادية
اال�ستهالك والإنتاج والتبادل .وتعتمد اال�ستحقاقات االقت�صادية للفرد على ما ميلكه من موارد
�أو ما هو متاح منها ال�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 االقت�صادية لل�سكان.
وتتعلق الفر�ص االجتماعية بالرتتيبات االجتماعية يف املجاالت التي ت�ؤثر يف احلريات احلقيقية
الفر�ص االجتماعية
املتاحة للأفراد ليعي�شوا حياة طيبة ،كالرتتيبات املتعلقة بالتعليم وال�صحة .وال تقت�صر �أهمية
مثل هذه اخلدمات للحياة اخلا�صة للأفراد فح�سب و�إمنا متتد لت�ؤثر على تفعيل م�شاركتهم يف
الن�شاطات االقت�صادية وال�سيا�سية.
وتركز �ضمانات ال�شفافية على تعزيز الثقة يف التعامل بني النا�س يف �إطار املجتمع ،وهو �أمر يتعلق
�ضمانات ال�شفافية
باحلرية يف التعامل بني الأفراد على �أ�سا�س من �ضمان الإف�صاح وال�سال�سة .وتلعب هذه ال�ضمانات دور ًا
وا�ضح ًا يف احلد من املمار�سات الفا�سدة وعدم امل�س�ؤولية املالية والتعامل بنوايا مبطنة وغري معلنة.
احلماية ويعنى ذلك بتوفري �شبكات حماية ورعاية اجتماعية ،للحيلولة دون وقوع هذه ال�شرائح ال�ضعيفة
�أو
الأمان
يف املجتمع يف �شراك الفقر املدقع ،ويف بع�ض الأحيان اجلوع واملوت .وي�شتمل جمال الأمان واحلماية
االجتماعية
االجتماعية على ترتيبات م�ؤ�س�سية ثابتة وم�ستمرة (كالإعانات ،وبرامج ال�ضمان االجتماعي،
واملنح الداخلية) وترتيبات انتقالية ح�سبما تتطلبه الظروف (كربامج العون الطارئة يف حاالت
املجاعة والربامج العامة للت�شغيل).

وبناء على ما �سبق ،ميكن القول �أن
ً
التنمية يف اجلوهر ،هي نزوع دائم لرتقية
احلالة الإن�سانية للب�شر ،جماعات و�أفراد،
تعد غري مقبولة يف
رجال ون�ساء ،من �أو�ضاع ّ
�سياق ح�ضاري معني� ،إىل حاالت �أرقى من
الوجود الب�شري ،ت�ؤدي بدورها �إىل ارتقاء
منظومة �إكت�ساب املعرفة.

ذاته جزء من عملية تنمية �أكرب على م�ستوى
املجتمع� ،أو الدولة ،وتت�ضمن التنمية على
امل�ستوى املجتمعي العنا�صر الأ�سا�سية التالية:
• جوهرها :تنمية حترتم حقوق الإن�سان،
و�أ�س�س املجتمع املدين ،حترتمها بداية
بالإقرار بها ب�شكل يتداخل مع بنية الربامج
والأن�شطة التي تت�ضمنها هذه التنمية،
وت�ساهم خمرجاتها يف تر�سيخ هذه احلقوق
والأ�س�س ،حمولة �إياها �إىل واقع يف حياة
النا�س ،ويعرب عن ذلك عادة باعتماد هذه
التنمية على عن�صري امل�شاركة والتمكني.

واملق�صود بالتنمية على امل�ستوى
املجتمعي هي تلك التنمية التي ت�ستهدف
املجتمع املحلي ،وتتم فيه ،وتوظفه ك�أداة
فاعلة يف حتقيق �أهدافها ،وبالتايل فهي
تت�ضمن �أنواع ًا �أخرى من التنمية ،من حيث
مو�ضوعها �أو من حيث القطاع الذي تتم يف
�إطاره ،كالتنمية االجتماعية ،والتنمية
االقت�صادية ،وتنمية املر�أة والطفل وال�شباب
وغريها من فئات و�شرائح ،وهي يف الوقت

• طبيعتها املزدوجة� :إذ ينظر �إليها كعملية
وكمخرجات ناجتة عن حتقيق �أهداف
براجمها ،فالتنمية كعملية تهدف �إىل
توعية النا�س ،وحفزهم نحو العون الذاتي،
وتطوير قيادة حملية م�س�ؤولة ،وتر�سخ
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القيم الدميقراطية بينهم� ،أما خمرجات
براجمها فتمتد �إىل جوانب حياة النا�س
املختلفة ،ويف النواحي الأ�سا�سية املرتبطة
بحياة املجتمع املحلي املعني.

من خالل النظر �إىل م�س�ألة تغيرّ دور الدولة،
حيث �أن العملية التنموية وما حتتويها من
تفا�صيل وتعقيدات �أدت �إىل �أن احلكومات
�أ�صبحت عاجزة عن �إدارتها وحتقيقها بكفاءة
وفعالية مبفردها لذلك �أ�صبح هناك دور
�أكرب لكل من القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
وجماعات العمل التطوعي يف امل�شاركة يف
حتقيقها ،والعمل على �إجناز براجمها و�أن�شطتها
من باب ما ُيعرف بـ "امل�س�ؤولية املجتمعية" .
فعلى �سبيل املثال ،هناك �أدوار رئي�سية يف
التجربة الدولية ملنظمات املجتمع املدين
وجماعات العمل التطوعي يف جهود الإغاثة
الدولية ،وحماية املجتمعات من الفقر والعوز
واحلاجة ،و�إدارة امل�ؤ�س�سات االجتماعية
مثل ُدور العجزة ورعاية الأطفال امل�شردين،
وحماية البيئة ور�صد الأزمات واملخاطر،
وحقوق الإن�سان ،وغريها.

• املنظومة املجتمعية� ،أداة العمل الأ�سا�سية
يف التنمية املجتمعية :ت�شكل املنظومة
املجتمعية �إطار ًا يوحد بني عملية التنظيم
االجتماعي للم�شاركني ،وما ي�شمله من
عالقات داخلية وعالقات خارجية،
والربامج التي �سيقومون على تنفيذها.
وحتى يقوم هذا الإطار بوظيفته املطلوبة
ك�أداة ف ّعالة ،ف�إنه ينبغي توفري جمموعة من
�ضمانات النجاح الأ�سا�سية ،ترتكز يف �شروط
الت�أ�سي�س ،وينبغي �أن يتمتع هذا الإطار
ب�صحة تنظيمية جيدة يف �أدائه لرباجمه،
بالإ�ضافة �إىل توفري �شروط اال�ستمرار.

نتيجة لتغيّر دور الدولة ،أصبحت
احلكومات عاجزة مبفردها عن إدارة
العملية التنموية بكفاءة وفعالية،
لذلك أصبحت هناك مجاالت عمل
واسعة النطاق على املستوى التنموي
ميكن أن ّ
تكلف بها "جماعات العمل
التطوعي" من باب ما يعرف بـ
"املسؤولية اجملتمعية".

• التوازن بني اجلزئية والكلية :يعاب
�أحيان ًا على التنمية املجتمعية ب�أنها حملية
النزعة ،متنع امتداد ت�أثريها كعملية
�إىل امل�ستوى الوطني� ،أي ت�ساهم بازدياد
الفجوة بني اخلدمة االجتماعية ،والتغري
االجتماعي .غري �أن ذلك ال يعني بالطبع،
�أن الإمكانية غري واردة لإيجاد توازن بني
هذين البعدين يف التنمية على امل�ستوى
املجتمعي ،وذلك بالربط بني التنمية
املجتمعية والتنمية الوطنية ،لإحداث تغري
اجتماعي مبعدل مالئم ،و�ضمن زمن معقول،
�آخذ ًا باالعتبار ال�سياق الذي حتدث فيه
التنمية املجتمعية.

ثاني ًا :الإطار العام للعمل التطوعي
ميكن النظر للعمل التطوعي من ثنايا
املو�ضوعات التالية:
(�أ) دوافع التطوع:

وبناء على ما �سبق ،ميكن ا�ستخال�ص
ً
العالقة فيما بني التنمية والعمل التطوعي

التطوع �ضرورة جمتمعية الزمت
املجتمع الإن�ساين منذ القدم ،وا�ستمرت حتى
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5.5دوافع اجتماعية:
بامل�س�ؤولية االجتماعية.

وقتنا احلـايل ،وذلك الرتباطه بدوافع
لدى الأفراد ترتبط بدورها ب�إ�شباع حاجات
فطرية لديهم فتجعلهم يقبلون عليه،
وتختلف دوافع التطوع من جمتمع لآخر
بح�سب ر�ؤية الأفراد للعمل التطوعي،
وكذلك االحتياجات التـي تفر�ضه.

مرتبطة

مُيكن أن نلخص أهم دوافع العمل
التطوعي في أنها تتمثل في دوافع
فكرية ،ونفسية ،وروحية ،وأخالقية،
واجتماعية.

ورغم ما ي�سرتعيه العمل التطوعي
من �أهمية بالغة يف تنمية املجتمعات �إال
�أن املالحظ هـو �ضعف فعاليته يف معظم
املجتمعات النامية ال�سيما العربية منها
(وهذا مرتبط برتاجع الأطر الدميقراطية
يف معظم تلك الدول والتي ت�ؤدي يف ا لعادة
�إىل تقوي�ض م�شاركة القطاعات الأخرى� ،أو
الفاعلني الآخرين يف املجال التنموي� ،إ�ضافة
�إىل �ضعف الوعي ب�أهمية تلك القطاعات يف
دفع عملية التنمية ،وعدم �إ�سناد الأدوار
لتلك القطاعات يف جمال تنفيذ برامج
التنمية كنتيجة ملركزية الإدارة و�ضعف
�أطر عملية التقوي�ض) ،خا�صة فـي ظـل
التحـوالت االجتماعيـة واالقت�صادية التي
ت�شهدها تلك املجتمعات ،و�صعود االهتمام
العاملي مبا ي�سمى بالقطاع الثالث ،وهذا ما
يفر�ض البحـث يف خمزوننا الثقايف والقيمي
عن الدوافع التي تن�شط التطوع ،وميكن �أن
نلخ�ص �أهمها فيما يلي:

(ب) �أهداف التطوع:
اكت�سب التطوع �أهمية متزايدة
خا�صة مع تعقد الظروف احلياتية للأفراد
وازدياد االحتياجـات االجتماعية
للمجتمعات ،ولذلك فقد �أ�صبح العمل
التطوعي ي�سعى �إىل حتقيق عدة �أهداف،
وميكن �أن نذكر منها:
• �أهداف خا�صة باملتطوع ،ومنها:
1.1توجيه طاقات املتطوع �إىل �أعمال
تعود على جمتمعه بالفائدة،
وت�ساعده علـى اكتـ�ساب خربات
اجتماعية متكنه من حتقيق
التكامل يف �شخ�صيته و�إدارة حياته
ب�شكل �أف�ضل.
�2.2إ�شباع حاجات املتطوع املختلفة
بطريقة م�شروعة ،من خالل
النجاح يف القيـام بعمـل داخل
م�ؤ�س�سة تطوعية تلقى تقدير ًا من
املجتمع ،وهذا ما يعزز من �إح�سا�سه
بامل�س�ؤولية االجتماعية.
3.3اكت�شاف القدرات القيادية
والتنفيذية وتطويرها وتوظيفها
يف القيام بدور �إيجـابي فـي املجتمع
من خالل التفاعل والتوا�صل مع
الآخرين.

1.1دوافع فكرية :مرتبطة بالأفكار
واملبادئ واملفاهيم.
2.2دوافع نف�سية :مرتبطة بحاجة
الفرد.
3.3دوافع روحية :مرتبطة باملعتقدات
والقيم.
4.4دوافع �أخالقية :مرتبطة بالأخالق
الفا�ضلة.
10

4.4تعزيز انتماء الأفراد ملجتمعهم من
خالل امل�شاركة ب�آرائهم و�أفكارهم يف
الق�ضايا العامة التي تهم املجتمع،
ويحد
وهذا ما يعزز العالقات بينهم
ّ
من الأنانية والتمركز حول الذات،
حيث تختلف الأعمال التطوعية التي
ميكن �أن ي�شارك فيها الفرد من حيث
نوع العمل وم�ستواه وامل�ؤهالت املطلوب
توفرها يف املتطوع.

• �أهداف خا�صة بامل�ؤ�س�سة التطوعية،
ومنها:
1.1ربط امل�ؤ�س�سة التطوعية باملجتمع
املحلي عن طريق تعريف �أفراده بها
مما ي�ؤدي �إىل م�ساعدتها للتعرف
على احتياجات املجتمع واحل�صول
على دعمه لتلبيتها.
2.2خدمة قيم املجتمع وجت�سيدها يف
الواقع ،وهذا ما ي�ساهم يف العمل
على حتقيق �أهـداف اجتماعية
مرغوبة ومقاومة الأن�شطة املهددة
لتما�سك املجتمع.
3.3تنظيم وت�أطري اجلهود التطوعية
وتوجيهها خلدمة فئات اجتماعية
معينة ،بح�سب الأهداف التي قامت
من �أجلها امل�ؤ�س�سة التطوعية،
وتتنوع م�ستويات م�شاركة املتطوعني
يف خمتلف اجلماعات واجلمعيـات
التطوعية.

(ج) حتديات التطوع:
يواجه العمل التطوعي عدة حتديات
قد تتعلق بالفرد املتطوع نف�سه �أو بامل�ؤ�س�سة
التطوعية �أو باملجتمع ،و�سيتم فيما يلي تناول
�أهم هذه التحديات على النحو التايل:

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

• �أهداف خا�صة باملجتمع املحلي ،ومنها:
1.1امل�ساهمة يف التخفيف من حدة
امل�شكالت االجتماعية ،وذلك
بتقدمي حلول لها من خـالل تلبية
بع�ض احتياجات املجتمع ،وهذا ما
ينعك�س على متا�سكه وتكامله.
2.2تعريف الأفراد بالظروف الواقعية
التي يعي�شها جمتمعهم (الفهم
امل�شرتك للأولويات).
3.3توعية �أفراد املجتمع بالظروف
ال�سيئة التي تعي�شها بع�ض الفئات،
وبالتايل تنمية الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية االجتماعية اجتاهها.

• حتديات تتعلق باملتطوعني:
ترجع هذه التحديات �إىل �أ�سباب
فكرية نف�سية و اجتماعية ب�شكل عام.
وهي ت�شمل ،عدم توافر درجة منا�سبة من
الوعي لأفراد املجتمع مب�شكالتهم القائمة
واحتياجاتهم ،و�ضرورة التحرك ملواجهتها
من خالل تنظيم �أنف�سهم لتحقيق الهدف
املطلوب .وحمدودية �إدراك �أفراد املجتمع
لأهمية وقيمة العمل التطوعي ،وعدم التقرب
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من امل�ؤ�س�سات التي تقوم على تنظيمه مما
ي�ؤدي �إىل قلة الإقبال عليه ،ولعل من �أ�سباب
ذلك ح�صر مفهوم العمل التطوعي يف العمل
اخلريي املتعارف عليه .وال�شعور باحلرمان
نتيجة ظروف املجتمع ال�سيئة والتعود
على هذه الظروف نتيجة فقدان الأمل يف
حت�سني الأحوال ،وال�شك يف �إمكانية تغيري
الواقع وانت�شار ال�سلبية واالتكالية والتربير
والالمباالة .وقد تكون لدى الأفراد فكرة
�سيئة عن التطوع من خربات �سابقة �سواء
كانت لهم �أو لغريهم ،وهذا نتيجة غياب
احلراك االجتماعي امل�شجع فت�صبح التجارب
الفا�شلة مانع ًا للأفراد من االنخراط يف العمل
التطوعي ،وغريها.

العمل التطوعي الذي ميتـاز باملرونـة،
وهذا ما يجعله يفتقد مرتكز هام للنهو�ض
به ،وهي �أهمية املهارة يف الإدارة التي هي
العامل احلا�سـم يف منو املنظمات .وعدم
و�ضوح الر�ؤية للعمل التطوعي وتتجلى يف
عدم و�ضوح طبيعة العمل ،وعدم و�ضوح
بعده اال�سرتاتيجي ،وعدم �إدراك الفرد
املتطوع لذلك من خالل الإحاطة ب�أهـداف
اجلمعيـة التطوعية �أو الكيان التطوعي
ونظامهـا وبراجمها و�أن�شطتها ،وهذا ما
يجعله ال ي�ستطيع الوفاء بااللتزامات التي
يكلف بها ،ال�شيء الـذي يـدل على خلل
يف دور القيادة ،حيث يتم االعتماد على
امل�شاريع واخلدمات ق�صرية املدى ،وعدم
القدرة على التوفيق بني الع�ضوية املفتوحة
واملغلقة �أي بني من ينظمون العمل ومن
يخدمون النا�س .و�ضعف االت�صال بالبيئة
االجتماعية التي تعترب هي الو�سط احليوي
للجمعية ،ويتجلى ذلك يف �ضعف التن�سيق
مع امل�ؤ�س�سات الداعمة مادي ًا ومعنوي ًا يف
املجتمع ،وحتى �ضـعف التنـ�سيق مـع
امل�ؤ�س�سات التطوعية الأخرى ،و�سمة ذلك
تكرار الربامج والأن�شطة ،ويرجع ذلك �إىل
غيـاب �سيا�سـة ات�صالية وا�ضحة ،كما �أن
متركز ال�سلطة بيد �شخ�ص واحد ي�ؤدي �إىل
�إ�ضعاف االتـ�صال الأفقـي بـني امل�ؤ�س�سات
التطوعية ،لأنها ت�صبح تعتمد على االت�صال
الر�أ�سي مع الإدارة احلكومية ،وقد يجر
ذلك �إىل حماباتها ،كما ي�ؤدي �إىل �ضعف
القدرة على التعبئة يف املجتمع ،وغريها.

• حتديات تتعلق بالكيان امل�ؤ�س�سي التطوعي:
ترجع هذه التحديات �إىل �أ�سباب
تتعلق باجلانب الب�شري والتنظيمي واملايل
منها ،اختالل الأولويات يف العمل التطوعي
مما ي�ؤدي �إىل افتقاد الثقة من قبل املمار�سني
يف قدرات اجلهود التطوعية ،خا�صة مع تفاقم
الأعباء وزيادة امل�شاكل والرتكيز على �أولويات
لي�ست متقدمة يف �سلم االهتمام العام للمجتمع،
وهو ما يفقده �أولويات املواجهة الحتياجاته.
و�ضعف الأداء الإداري للعمل التطوعي من
خالل عدم و�ضوح الأهداف وتداخل الأدوار
بالن�سبة للأفراد يف اجلمعية التطوعية �أو
الكيان التطوعي وعدم متابعة عملهم وتقييمه،
وذلك ب�سبب نق�ص املهارات الإداريـة لـدى
القيادة والأع�ضاء ،ويرجع ذلك �إىل �ضعف
التدريب وبناء القدرات من �أجل اكت�ساب هذه
املهارات ،و�أحيانـ ًا التـ�أثر بثقافة الت�سيري
الإداري يف اجلهاز احلكومي رغم خ�صو�صية

• حتديات تتعلق باملجتمع:
وهي التحديات التي ترجع �إىل
�أ�سباب ثقافية واجتماعية و�سيا�سية
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ترتب على ذلك �ضعف الإقبال على العمل يف
اجلمعيات التطوعية و�ضعف الوعي ب�أهمية
العمل اجلماعي ،وقدرته يف �إطالق حركة
فعالة يف جمال العمل االجتماعي وم�شاركة
�أفراد املجتمع يف تخطيط احتياجاتهم
وتقرير و�سائل �إ�شباعها .وحمدودية
امل�شاركة االجتماعية ،ويتجلى ذلك يف �ضعف
امل�شاركة العامة من طرف الأفراد يف �إدارة
�ش�ؤون املجتمع ،ومنها اجلمعيات التطوعية
كقنوات لهذه العملية ،ويرتبط ذلك بالبيئة
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،التي
ترتبط بدورها مبجموعة عوامل تعوق عملية
امل�شاركة والتي تظهر يف قلة اجلهود املبذولة
لتن�شيط احلركة التطوعية واالقت�صار على
فئات اجتماعية معينة .وانخفا�ض الوعي
بقيمة التطوع وقيمة املبادرة االجتماعية.
وعدم مقابلة الأن�شطة التطوعية الهتمامات
�أفراد املجتمع .واملوقف الإداري احلكومي،
الذي ينطوي على الريبة من بع�ض �أمناط
العمل التطوعي .وظهور بع�ض �أمناط الف�ساد
داخل بع�ض الأن�شطة التطوعية .ونزوع
بع�ض ذوي النفوذ لال�ستحواذ على بع�ض
املبادرات ،العتبارات تتعلق بالوجاهـة
الإعالمية واملكانة االجتماعية ،وغريها.

و اقت�صادية و قانونية و تربوية ،منها،
الظروف االجتماعية واالقت�صادية،
املتمثلة يف انخفا�ض م�ستوى املعي�شة
وزيادة الأعباء املعي�شية ،والتي جتعل من
�أفراد املجتمع يكافحون من �أجل توفري
احتياجاتهم الأ�سا�سية التي تكفل لهم
البقاء ،مما ي�ؤدي �إىل عدم وجود وقت
للتطوع ،وذلك بفعل االن�شغال ب�أعمال تدر
مزيد ًا من الدخل ،وهذا ما يجعل القرار
بالتطوع االختياري لي�س �سه ًال ،حيث �أن
املناخ االجتماعي غري الآمن اقت�صادي ًا
ي�ؤدي �إىل التفكري يف امل�صلحة الذاتية.
واملناخ ال�سيا�سي يف املجتمع ،الذي كثري ًا
ما يفر�ض نوع ًا من الو�صاية على اجلهود
التطوعية ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل عدم
ا�ستقاللية اجلماعات التطوعية ،وت�سيي�س
العمل التطوعي نتيجة للثقافة ال�سيا�سية
التي ت�أثرت �سلب ًا بعقود هيمنة الدولة،
بفعل احتكار معظم احلكومات العربية
للعمل العام ومن ثم ميلها �إىل تقييد ن�شاط
تلك اجلماعات والت�ضييق عليه ورقابته.
و�ضعف ثقافة التطوع ،وذلك لأن غالبية
امل�ؤ�س�سات االجتماعية وال�سيا�سية ال تعمل
على تنمية قيمة التطوعية ،حيث ال توجد
�أجهزة متخ�ص�صة للت�شجيع على التطوع �أو
تنظيمه .وعدم االهتمام الكايف من طرف
م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية بغر�س قيمة
العمل التطوعي ،حيث ال تعمل الأ�سرة –
ب�شكل عام – على توجيه اهتمام الأبناء
�إىل املجتمع املحلي وم�ساعدة الآخرين،
كما �أن العملية التعليمية تكاد تخلو من
�أي تطوير لثقافة التطوع ،وكذلك ال�ش�أن
بالن�سبة لو�سائل الإعالم التي ال حتفل
كثري ًا بالرتويج للأن�شطة التطوعية ،وقد

�ضعف الإح�سا�س بالواجب من طرف
�أفراد املجتمع ،والذي يرتتب عنه �ضعف
ال�شعور بامل�س�ؤولية ،حيث �أن ال�شعور بالواجب
�شكل من �أ�شكال االلتزام وهو املبد�أ الذي يتجاوز
امل�صلحة املبا�شرة والفردية ليعك�س ت�سامي
الإن�سان وقدرته على االلتزام اجتاه غريه
والت�ضحية من �أجل ذلك ،واملجتمع برتبيته
و�أعرافه وتركيبته الثقافية والذي ي�ساهم
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قوة يف مواجهة �سلطة قوية ،ومن
�ش�أن ذلك �إتاحة الفر�صة للفئات
ال�صغرية وال�ضعيفة لإي�صال �أ�صواتها
�إىل ال�سلطات ال ُعليا حتت مظلة
القانون ،من �ش�أنه حماية وخدمة
م�صالح خمتلف الفئات االجتماعية
بفعالية ،وغر�س روح التمثيل
الدميقراطي ،وتقبل اختالف الر�أي
واحلوار �سبي ًال للو�صول �إىل قوا�سم
م�شرتكة.
�إ�شاعة اال�ستقرار والأمن و�سيادة
القانون :ي�ساعد بناء اجلماعات
التطوعية يف عملية الإر�شاد
لأفراد املجتمع ،كما ي�ساعد على
�صقل النفو�س وتهذيبها وي�شغل
املتطوعني وخا�صة فئة ال�شباب يف
�أمور �إيجابية تبعدهم عن اجلرمية
�أو االنزالق نحو منظمات متطرفة.
فوجود تلك اجلماعات �سي�ؤدي
دوره يف ت�أطري ال�شباب واملواطنني
لكي ي�صبحوا فاعلني يف املجتمع،
وي�شيع بينهم روح العمل التطوعي.
وي�سمح للأفراد واجلماعات
مبمار�سة حقوقهم بطريقة قانونية
وم�شروعة وفق ًا لغايات نبيلة رغم
اختالف اهتماماتهم وتباينها ورغم
الفوارق بينهم �سواء كانت عرقية
�أم جن�سية �أم لغوية �أم دينية ،كل
هذا من �ش�أنه �أن ير�سخ قيم الت�سامح
والتعددية داخل املجتمع بعيد ًا عن
االنتماءات والتفرقة الطائفية.
�إ�شاعة روح التكافل االجتماعي :عن
طريق تقدمي الدعم املايل والتربعات
املادية للجماعات التطوعية من قبل

يف تن�شيط ال�شعور بالواجب �أو ي�ضعفه ،وهنا
يربز دور القادة الذين ال يخ�ضعون للمعطيات
االجتماعية ال�سائدة ،و�إمنا يندفعون بوحي من
مبادئهم نحو ال�سقف االجتماعي وت�أ�سي�س بنية
ثقافية جديدة� ،أكرث �صحة و�صالحية ،خا�صة
يف الظروف ال�صعبة حيث ت�صبح احلاجة ما�سة
�إىل عدد من الأفراد الذين يتجاوزون مرحلة
التفكري باحلقوق والواجبات وينغم�سون يف
�أعمال الإح�سان حيث تغمرهم روح املجانية يف
العطاء غري امل�شروط.

ثالث ًا :م�ساهمات العمل التطوعي يف
العملية التنموية
يرتكز العمل اجلماعي على فكرة
العمل التطوعي ويهدف �إىل خدمة غايات
نبيلة ت�ساهم يف تنمية املجتمع .ويتجلى
دور جماعات العمل التطوعي يف التنمية
االجتماعية يف اجلوانب التالية:

تبرز أهم مساهمات العمل التطوعي
في العملية التنموية في االرتقاء
باحلريات املدنية والدميقراطية ،وإشاعة
االستقرار واألمن وسيادة القانون،
وإشاعة روح التكافل االجتماعي،
والتقليل من الفقر وإعادة توزيع الثروة.
(�أ) امل�ساهمة يف التنمية االجتماعية:
املدنية
باحلريات
االرتقاء
والدميقراطية� :إن وجود قوانني
جتيز �إن�شاء وتنظيم املنظمات
واجلماعات التطوعية يرفع من �سقف
حرية التعبري مما يتيح للمجتمع
�أن ي�ضغط و�أن ي�سمع �صوته باعتبار
�أن ال�شخ�ص منفرد ال ميثل �صوته
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الأغنياء وذلك لتمكينها من تنفيذ
برامج متكاملة يف جماالت الرعاية
والتنمية االجتماعية كافة مثل
برامج التعليم والتدريب والت�أهيل
وحمو الأمية وم�ساعدات املر�ضى
و�إقامة مراكز اجتماعية لل�شباب
وم�ساعدة الأ�سر ال�ضعيفة .وبذلك
تنمو ملكة البذل والعطاء لدى
الأغنياء للوفاء بحاجات الفقراء،
وبالتايل زيادة التوا�صل بني
خمتلف الطبقات االجتماعية مما
يعمل على توحيد �صفوف املجتمع

وين�شر التالحم والت�آزر بني �أفراده.
(ب) امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية:
ُينظر مل�ساهمة اجلماعات التطوعية يف
التنمية االقت�صادية على �أنها �أ�سا�سية وتت�سم
بالفعالية مقارنة مع ال�سيا�سات الكلية للدولة،
حيث ت�صل ب�سهولة �إىل الفئات امل�ستهدفة
بعيد ًا عن بريوقراطية الدولة .وتتجلى
م�ساهمة تلك اجلماعات التطوعية يف التنمية
االقت�صادية يف اجلوانب التي يو�ضحها ال�شكل
رقم (:)1

�شكل ( :)1م�ساهمة اجلماعات التطوعية يف التنمية االقت�صادية
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م�ساهمات �أخرى:

ميكن به مقاومة املركزية و�إ�ساءة
ا�ستعمال ال�سلطة احلكومية.

كما �أن هناك �أدوار �أخرى مل�ساهمة
اجلماعات التطوعية يف التنمية من خالل
برامج حماية البيئة واخلدمات ال�صحية
وحقوق الإن�سان وغريها ،وذلك على النحو
التايل:

رابع ًا :منوذج االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر للعمل
التطوعي
لدى االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ر�ؤية
تتمثل يف �إلهام جميع �أ�شكال الأن�شطة
الإن�سانية التي ت�ضطلع بها اجلمعيات
الوطنية وت�شجيعها وت�سهيلها والنهو�ض بها
على الدوام ،بغية وقاية الإن�سان من �أ�سباب
املعاناة وتخفيف �آالمه �إ�سهام ًا يف احلفاظ
على كرامة الإن�سان وال�سالم وتعزيزهما يف
العامل .وي�ضطلع "االحتاد الدويل" بعمليات
الإغاثة مل�ساعدة املت�ضررين من الكوارث .كما
ت�صنّف �أعمال "االحتاد الدويل" �ضمن العمل
احلد من مواطن
الإمنائي ،والذي يهدف �إىل ّ
�ضعف املجتمعات املحلية وتعزيز قدراتها.

تقوم اجلماعات التطوعية
كالهالل الأحمر وال�صليب الأحمر
بربامج الإغاثة والوقاية وبرامج
�صحية وخريية ،هذا ف�ض ًال عن
توعية املجتمع ببع�ض الأمرا�ض
والآفات و�أ�سبابها وتقدمي دعم
مادي �أو نف�سي لتجاوزها.
تقوم اجلماعات التطوعية
بالإ�سهام يف املحافظة على البيئة
وحمايتها من التلوث وتوعية
املواطنني بذلك ،وتتبنى برامج
حمددة للإ�سهام يف املحافظة على
بيئة �سليمة خالية من التلوث.
يف جمال حقوق الإن�سان والدفاع
عن احلريات ،تقوم اجلماعات
التطوعية مث ًال بالدفاع عن
حقوق الإن�سان يف ق�ضايا ال�سجناء
واملعتقلني ال�سيا�سيني.
كما ميكن للجماعات التطوعية
لعب دور كبري يف اقرتاح �آراء
بنّاءة قد ت�ساعد �صانعي القرار
يف القطاع احلكومي يف �إيجاد
حلول للق�ضايا والأمور املعقدة،
مما يجعلها تلعب دور ًا حموري ًا
يف �إر�ساء �أ�س�س الدميقراطية� ،إذ
ت�شكل هذه اجلماعات �أحد �أ�شكال
ر�أ�س املال االجتماعي الذي

يعترب "االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر" �أكرب
�شبكة �إن�سانية يف العامل� ،إذ تعمل اجلمعيات
الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
واملتطوعني لديها يف  186بلد ًا� ،أثناء الكوارث
وحاالت الطوارئ وزمن ال�سلم ،لتلبية
احتياجات امل�ست�ضعفني ،وحت�سني حياتهم،
بدون متييز ب�سبب اجلن�سية �أو العرق �أو نوع
اجلن�س �أو املعتقدات الدينية �أو الطبقة �أو
الآراء ال�سيا�سية.
وتكمن قوة "االحتاد الدويل" يف
�شبكة املتطوعني لديه ،وخربته املجتمعية،
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امل�ساعدة املقدمة �سنوي ًا �إىل نحو  30مليون
�شخ�ص من منكوبي الكوارث الطبيعية (بناء
القدرات ،الدعم النف�سي واالجتماعي ،البحث
والإنقاذ ،توزيع الأغذية ،بناء امل�ساكن،
تعزيز النظافة للوقاية من الأمرا�ض).

وقدرته على متثيل م�صالح امل�ست�ضعفني من
خالل حت�سني املعايري الإن�سانية ،والعمل
ك�شركاء يف التنمية ،ومواجهة الكوارث،
ودعم املجتمعات املحلية لتكون �أكرث �صحة
و�أمان ًا ،لذلك يقوم "االحتاد الدويل"
احلد من مواطن ال�ضعف،
بامل�ساعدة على
ّ
وتعزيز القدرة على التعايف ،وتعزيز ثقافة
ال�سالم يف �شتى �أنحاء العامل.

الهدف اال�سرتاتيجي الثاين :التمكني من
�أجل حياة �صحية �آمنة

كما ُتعد اخلدمة التطوعية واحدة
من املبادئ الأ�سا�سية ال�سبعة (الإن�سانية،
عدم التح ّيز ،احلياد ،اال�ستقالل ،اخلدمة
التطوعية ،الوحدة ،العاملية) التي تربط
احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر ببع�ضها� ،إذ ين�ص هذا املبد�أ على �أن
هذه احلركة "حركة للإغاثة التطوعية ال
ت�سعى لتحقيق �أي ربح".

�إن عمل "االحتاد الدويل" يف جمال
ال�صحة متنوع ،فهو ي�شمل �أن�شطة طويلة
الأمد ،مثل الإ�سعافات الأولية ،ومواجهة
حاالت الطوارئ ،ف�ض ًال عن مكافحة الأوبئة،
وبرامج تعزيز ال�صحة والوقاية ،وتوفري
الرعاية النف�سية االجتماعية ،وتهيئة بيئة
متكينية للمجتمعات املحلية (رفع م�ستوى
النفاذ �إىل اخلدمات ال�صحية ،والوقاية من
واحلد منها).
املخاطر
ّ

كما يعمل املتطوعون يف ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر على طائفة وا�سعة
من اخلدمات .ولأغرا�ض التحليل ،فقد مت
ت�صنيفها �إىل �أربعة جماالت ،يرتبط ثالثة
منها بالأهداف اال�سرتاتيجية ال�سرتاتيجية
"االحتاد الدويل" حتى عام  ،2020مع
�إ�ضافة جمال رابع مت�شعب – خدمات الدعم
العام -لكي يت�سنى جت�سيد العمل التطوعي
الذي ال يت�صل ب�شكل مبا�شر ب�أي من الأهداف
اال�سرتاتيجية الثالثة.

الهدف اال�سرتاتيجي الثالث :تعزيز االندماج
االجتماعي ،وثقافة لل�سالم ونبذ العنف
يعمل املتطوعون يف ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر ب�شكل ا�ستباقي بعدد
من الطرق لتغيري املواقف االجتماعية،
واحلد من العزلة والإهمال التي يعاين منها
ّ
امل�ست�ضعفون ،وي�شمل ذلك تقدمي امل�ساعدة
العملية لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية،
والو�صول �إىل اخلدمات ،والتمثيل واملنا�صرة،
ف�ض ًال عن توفري احلماية وامل�ساعدة لأولئك
املت�ضررين من �سوء املعاملة واال�ستغالل .كما
ي�شمل ذلك تدابري لتح�سني قدرة الفئات
امل�ست�ضعفة على التفاعل مع التيار العام
للمجتمع ب�إيجابية.

الهدف اال�سرتاتيجي الأول� :إنقاذ الأرواح
وحماية م�صادر الرزق وتعزيز االنتعا�ش من
الكوارث والأزمات
ال تزال مواجهة الكوارث مت ّثل اجلزء
الأكرب من عمل "االحتاد الدويل"� ،إذ ت�صل
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جدول ( :)2ملحة عامة عن جمموعات اخلدمات املقدمة
من قبل االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
جمموعات اخلدمات

الت�أهب للكوارث ،ومواجهتها
واالنتعا�ش من �آثارها

و�صف اخلدمات التي تندرج حتت كل جمموعة
• الت�أهب للكوارث ،مثل التخطيط للقيام ب�أن�شطة
• الدعم النف�سي االجتماعي
• ا�ستعادة الروابط الأ�سرية
• احلد من خماطر الكوارث وا�ستعادة �سبل ك�سب الرزق
• ر�صد الأخطار والإنذار املبكر
• �أن�شطة التوعية والتثقيف ب�ش�أن الكوارث
• تقدمي الدعم للأيتام والأطفال امل�ست�ضعفني
• برامج امل�ستوطنات وامل�أوى
• خدمات توزيع مواد الإغاثة يف حاالت الطوارئ ولوازم االنتعا�ش ،على �سبيل املثال،

الأغذية واملياه
• الرعاية والعالج ال�سريري للم�صابني بالإيدز وفريو�سه ،واملالريا ،وال�سل ،و�أمرا�ض القلب،
وال�سكتة الدماغية ،و�صحة الأم والوليد
• مكافحة الأمرا�ض ،على �سبيل املثال ،الأمرا�ض املعدية
• برامج الوقاية (خالف برامج التوعية) ،على �سبيل املثال ،اللقاحات والتح�صني
• التوعية والتدريب من �أجل تغيري ال�سلوك
خدمات تعزيز ال�صحة والعالج
واخلدمات االجتماعية
• الرعاية والعالج يف املنزل
• خدمات الإ�سعافات الأولية
• برامج �إدارة مرافق املياه والإ�صحاح
• برامج ال�سالمة على الطرق
• توفري اخلدمات االجتماعية مثل رعاية امل�سنني وامل�شردين ومتعاطي العقاقري
• تعزيز املجتمع املدين
• �أن�شطة الدمج االجتماعي ،على �سبيل املثال ،من �أجل الالجئني واملهاجرين
تعزيز االندماج
االجتماعي ،وثقافة • تعزيز وتطوير العمل التطوعي
لل�سالم ونبذ العنف
• تعزيز ال�سالم والت�سامح والتنوع
• التعبئة واملنا�صرة االجتماعية
• جمع التربعات
• قيادة اجلمعية الوطنية ،على �سبيل املثال� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة
• الدعم الإداري ،على �سبيل املثال ،احل�سابات
• املوارد الب�شرية
خدمات الدعم العام
• دعم الربامج ق�صرية الأجل
• ا�ستقطاب املتطوعني و�إدارتهم
• التدريب الداخلي
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جدول (� :)3أمثلة على جمموعات املهارات الالزمة لأداء كل نوع من العمل التطوعي
�أمثلة على �أدوار املتطوع العام
�أمثلة على �أدوات املتطوع املتخ�ص�ص
جمموعات اخلدمات
• الدعم الإداري /امل�ساعدة املكتبية
• �أطباء نف�سيون
• �سائقو ال�شاحنات �أو �سيارات الأجرة
• من�سقون لوج�ستيون
• دعم الربامج
• مهند�سون
الت�أهب للكوارث ،ومواجهتها
• مديرو املعلومات
• مهند�سون زراعيون
واالنتعا�ش من �آثارها
• م�ساحون
• مهند�سون معماريون
--• مديرو امل�شروعات الإن�شائية
--• املخططون احل�ضريون
• الدعم الإداري /امل�ساعدة املكتبية
• مهنيون طبيون (ممر�ضون)
• الدعم الطبي غري الفني
• كبار الباحثني
• مهند�سون /فنيون (على �سبيل املثال ،الدعم • عاملون يف جمال ال�صحة املجتمعية
يف جمال املياه والإ�صحاح)
خدمات تعزيز ال�صحة والعالج
• دعم الربامج
• �أخ�صائيو ال�صحة العقلية
واخلدمات االجتماعية
• عاملون اجتماعيون (بدون درجة درا�سية/
• مدربو الإ�سعافات الأولية
�شهادة معتمدة)
--• عاملون اجتماعيون (ممن يحملون درجة
درا�سية� /شهادة معتمدة)
• �أخ�صائيو تعليم (معلمون� ،أ�ساتذة جامعيون) • الدعم الإداري /امل�ساعدة املكتبية
• مهنيون عاملون يف جمال القانون الدويل • منظمون جمتمعيون
الإن�ساين
• منا�صرون جمتمعيون
• حمامون
تعزيز االندماج االجتماعي ،وثقافة • عاملون اجتماعيون (ممن يحملون درجة • دعم الربامج
لل�سالم ونبذ العنف
درا�سية� /شهادة معتمدة)
• توعية ال�شباب
--• عاملون اجتماعيون (بدون درجة درا�سية/
--�شهادة معتمدة)
• الوظائف القيادية (�أع�ضاء جمل�س الإدارة • ،الدعم الإداري /امل�ساعدة املكتبية
الرئي�س)
• جامعو تربعات حمليون
• حما�سبون
خدمات الدعم العام
• �إدارة املتطوعني
• �أخ�صائيو املوارد الب�شرية
• �أخ�صائيو االت�صال /الت�سويق ،ح�شد املوارد • ا�ستقطاب املتطوعني
• تدريب املتطوعني
---
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((أ(�أما بالن�سبة ملالمح القيمة
االقت�صادية واالجتماعية للعمل التطوعي
(من واقع قاعدة بيانات "االحتاد الدويل"
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر)

�أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى،
وكذلك يف جنوب �شرق �آ�سيا ،ويف �شرق
�آ�سيا.
• تالحظ املنظمات ال�شريكة �أن املتطوعني
يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
يت�شاطرون جمموعة من املبادئ
والقيم ،و�أن م�شاركتهم جتري وفق ًا
لتنظيم و�شكل جيدين .وترى �أن ه�ؤالء
املتطوعني يقدمون خدمة "مهنية"
ذات جودة �إىل جمتمعاتهم املحلية.
• بالإ�ضافة �إىل القيمة التي تولدها
الأموال ،ف�إن التطوع من �أجل ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر يولد قيمة
اجتماعية من �أجل املجتمع املحلي،
واملنظمة ،وكذلك املتطوعني �أنف�سهم.
• تقع اخلدمة التطوعية يف قلب البناء
املجتمعي ،فهي ت�شجع النا�س على �أن
يكونوا مواطنني م�س�ؤولني ،وتوفر
لهم بيئة يتعلمون فيها ومنها واجبات
امل�شاركة الدميقراطية.
• �إن م�ساعدة الآخرين ممن هم يف حاجة
هو �أمر من �أب�سط الغرائز الإن�سانية
و�أنبلها .حيث ي�ؤكد املتطوعون يف
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر (من
خالل العديد من الدرا�سات) على
�سرورهم بكونهم قادرين على فعل
�شيء من �أجل امل�ساعدة ،وفخرهم
مبا يقدمونه للمجتمع .وهم يقدرون
قيمة االعرتاف الذي يح�صلون عليه
من النا�س يف جمتمعاتهم املحلية،
واملهارات اجلديدة التي يكت�سبونها،
ولديهم �شعور قوي باالنتماء �إىل
منظمة تبدي االهتمام .هذا ويو�ضح
اجلدول التايل املالمح الإقليمية للعمل
التطوعي وفق جتربة االحتاد الدويل
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

• يتطوع اثنان من كل �ألف �شخ�ص يف
حركة ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر يف �شتى �أنحاء العامل.
• تربع املتطوعون يف ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر بخدمات تطوعية
تعادل يف قيمتها ما يقارب  6.5مليار
من الدوالرات الأمريكية عام 2015
يف �شتى �أنحاء العامل.
• على الرغم من عمل العديد من
املتطوعني يف جماالت متعددة ،فقد
تركز معظمهم – وكذلك اجلزء
الأكرب من حيث القيمة – يف جماالت
تعزيز ال�صحة والعالج واخلدمات
ال�صحية ،ويلي ذلك الت�أهب للكوارث
ومواجهتها واالنتعا�ش من �آثارها،
ثم ت�أتي بعد ذلك خدمات الدعم
العام ،بينما كان جمال االندماج
االجتماعي هو املجال الذي ي�ضم
�أقل عدد ملتطوعي ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر.
• يزيد عدد الن�ساء املتطوعات يف
جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر قلي ًال عن عدد الرجال
املتطوعني فيها ( %54مقابل .)% 46
• ي�ساهم املتطوعون يف تو�سيع نطاق
القوى العاملة ب�أجر بن�سبة ترتاوح
بني  1و  2000بو�سيط �إح�صائي يبلغ
متو�سطه  20متطوع ًا لكل موظف
يتقا�ضى �أجر ًا .وتوجد �أعلى ن�سبة
متطوعني �إىل موظفني يف منطقة
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يتطوع اثنان من كل ألف شخص في حركة الصليب األحمر
والهالل األحمر في شتى أنحاء العالم .كما يتبرع املتطوعون
في الصليب األحمر والهالل األحمر بخدمات تطوعية تعادل
في قيمتها ما يقارب  6.5مليار من الدوالرات األمريكية عام
 2015في شتى أنحاء العالم .وتقع اخلدمة التطوعية في قلب
البناء اجملتمعي ،فهي تشجع الناس على أن يكونوا مواطنني
مسؤولني ،وتوفر لهم بيئة يتعلمون فيها ومنها واجبات
املشاركة الدميقراطية.
جدول ( :)4املالمح الإقليمية للعمل التطوعي وفق جتربة االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
�أفريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى

ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

و�سط وجنوب
وغرب �أوروبا

الواليات املتحدة
الأمريكية وكندا
�أوروبا ال�شرقية
و�آ�سيا الو�سطى
وتركيا وجنوب
القوقاز

الكاريبي

�أمريكا الالتينية

جنوب �آ�سيا

جنوب �شرق �آ�سيا

�شرق �آ�سيا

املعايري

املحيط الهادئ

الأقاليم

امل�ساهمة بالقيمة املالية
للعمل التطوعي (دوالر  117مليون  50مليون  101مليون  25مليون  868مليون  19مليون  66مليون  279مليون  225مليون  3.1مليار  29.5مليون
�أمريكي)
متو�سط القيمة االقت�صادية
100
102
401
224
114
855
94
86
542
79
268
ال�سنوية ملتطوعي االحتاد
الدويل (دوالر �أمريكي)
القوى
العاملة التطوعية  1.4مليون � 500ألف  1.3مليون � 217ألف � 710ألف � 72ألف � 165ألف  2.7مليون  2.8مليون  3.1مليون � 54ألف
(متطوع)*
قوة العمالة ب�أجر مقابل قوة
العمل التي تعمل دون مقابل

327:1

35:1

32:1

19:1

11:1

45:1

15:1

23:1

423:1

118:1

* تبلغ القوى العاملة التطوعية يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر  13.1مليون متطوع يف �شتى �أنحاء العامل.
امل�صدر :قاعدة بيانات االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر� – 2016 ،آخر بيانات متاحة.

يساهم املتطوعون في الصليب األحمر والهالل األحمر بخدمات
تطوعية تعادل في قيمتها مبلغ  117مليون دوالر أمريكي في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،ومبلغ  50مليون دوالر أمريكي في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ومبلغ  101مليون دوالر أمريكي
في وسط وجنوب وغرب أوروبا ،ومبلغ  25مليون دوالر أمريكي في
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وتركيا وجنوب القوقاز ،ومبلغ
 868مليون دوالر أمريكي في الواليات املتحدة األمريكية وكندا،
ومبلغ  19مليون دوالر أمريكي في منطقة الكاريبي ،ومبلغ 66
مليون دوالر أمريكي في أمريكا الالتينية ،ومبلغ  279مليون دوالر
أمريكي في جنوب آسيا ،ومبلغ  225مليون دوالر أمريكي في
جنوب شرق آسيا ،ومبلغ  3.1مليار دوالر أمريكي في شرق آسيا،
ومبلغ  29.5مليون دوالر أمريكي في احمليط الهادئ.
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18:1

خام�س ًا :مقرتحات حول تعزيز دور
العمل التطوعي يف جهود التنمية

( )3تفعيل دور العمل التطوعي التنموي يف
اخلطط التنموية بالدولة:

بناء على ما �سبق ،ميكن طرح عدد
ً
من املقرتحات التي تهدف �إىل تعزيز دور
العمل التطوعي يف جهود التنمية وذلك
على النحو التايل:

دمج احلوار مع جماعات العمل
التطوعي يف اخلطط التنموية
وبرامج عمل احلكومة.
م�شاركة جماعات العمل التطوعي
الن�شطة يف تنفيذ بع�ض الربامج
وامل�شروعات التنموية واملبادرات
التطوعية يف اخلطط التنموية.
ت�شجيع امل�شروعات التعاونية يف بع�ض
جماالت اخلدمات العامة احليوية
"املدار�س ،واجلامعات ،امل�ستو�صفات
وامل�ست�شفيات ،وم�شروعات الإ�سكان،
واملوا�صالت ،ودرا�سة �إن�شاء بنك
تعاوين ،غريها".
م�شاركة جماعات العمل التطوعي
املتخ�ص�صة يف تنظيم و�إدارة برامج
التدريب والت�أهيل اخلا�صة بفئة
ال�شباب مث ًال الكت�ساب مهارات جديدة
واحل�صول على فر�ص عمل حقيقية،
وكذلك تطوير الإعالم االقت�صادي
التنموي ،ون�شر ثقافة الأعمال
واملبادرة التطوعية ،وثقافات
ال�شفافية وامل�ساءلة يف املجتمع.
الرتكيز يف الأن�شطة التطوعية على
الربامج وامل�شروعات التي ترتبط
ب�إ�شباع االحتياجات الأ�سا�سية
للمواطنني الأمر الذي ي�ساهم يف
زيادة االقبال على امل�شاركة يف
اعداد خطط التنمية
دعم جهود الباحثني يف �إجراء
الدرا�سات والبحوث العلمية حول
العمل االجتماعي التطوعي

( )1تطوير طبيعة العالقة املتوازنة بني
الدولة والعمل التطوعي:
ت�أكيد مفهوم ال�شراكة بني الدولة
والعمل التطوعي ،بحيث تدخل
جماعات العمل التطوعي ك�شريك
يف عملية التنمية.
�أن تكون الدولة م�ؤ�س�سة حمايدة
ازاء خمتلف قوي العمل التطوعي
وتكويناته ،و�أن ت�ضع الإطار العام
لإدارة وحل ال�صراعات.
( )2تطوير الإطار الت�شريعي والقانوين
وامل�ؤ�س�سي املنظم لعمل جماعات العمل
التطوعي:
تطوير بع�ض الت�شريعات التي
تت�صل ب�صورة مبا�شرة بعمل
جماعات العمل التطوعي ،مبا
يواكب التطلعات البيئية اخلا�صة
بالعمل (بيئة العمل) لتلك
القطاعات.
تطوير �آليات العمل والإ�شراف على
جماعات العمل التطوعي ،و�ضرورة
تبني نظم و�أولويات ومنهجيات
جديدة لتقييم �أداء و�إجناز �أعمال
تلك اجلماعات.
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مطالبة و�سائل الإعالم ب�أن ت�أخذ
دور ًا �أكرث �أهمية يف تعريف
املجتمع ب�أهمية العمل التطوعي
يف التنمية والرتكيز على �إبراز
دور العاملني يف هذا املجال.

�ضرورة �إ�شراك املتطوعني يف �إمكانية
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
كونهم �أحد �أهم ركائز جناح اخلطط
التنموية.
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ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة – ق�سم علم االجتماع – جامعة منتوري – ق�سنطينة .2002/2001
 ºحممد �إ�سماعيل الطحاوي – املجتمع املدين واحلكم الر�شيد – يف امللتقى الدويل حول احلكم
الر�شيد وا�سرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي – ق�سم علم االجتماع – جامعة �سطيف –
.2007
 ºحممد �سيد �سعيد – ثقافة العالقة بني املدين وال�سيا�سي يف املنظمات غري احلكومية – ورقة
من�شورة يف املنظمات الأهلية العربية واملحكومية – مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
– القاهرة – م�صر.2004 -
 ºمن�صور القطري – �إدارة العمل التطوعي ومقوماته – جملة الكلمة – ت�صدر عن منتدى الكلمة
للدرا�سات والأبحاث ببريوت – العدد  – 6ال�سنة .1996 – 2
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للمنظمات الأهلية – دار امل�ستقبل العربي – القاهرة – م�صر – .2000
 ºنبيل عبدالفتاح – املجتمع املدين يف عامل م�ضطرب – ورقة من�شورة يف املنظمات الأهلية العربية
واملحكومية – مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية – القاهرة – م�صر – .2004
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قائمة �إ�صدارات (( ج�سر التنمية ))
العنوان
مفهوم التنمية
م�ؤ�شرات التنمية
ال�سيا�سات ال�صناعية
الفقر :م�ؤ�شرات القيا�س وال�سيا�سات
املوارد الطبيعية واقت�صادات نفاذها
ا�ستهداف الت�ضخم وال�سيا�سة النقدية
طرق املعاينة
م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية
تنمية امل�شاريع ال�صغرية
جداول املخالت املخرجات
نظام احل�سابات القومية
�إدارة امل�شاريع
اال�صالح ال�ضريبي
�أ�ساليب التنب�ؤ
الأدوات املالية
م�ؤ�شرات �سوق العمل
الإ�صالح امل�صريف
خ�صخ�صة البنى التحتية
الأرقام القيا�سية
التحليل الكمي
ال�سيا�سات الزراعية
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات �أ�سعار ال�صرف
القدرة التناف�سية وقيا�سها
ال�سيا�سات البيئية
اقت�صاديات البيئة
حتليل الأ�سواق املالية
�سيا�سات التنظيم واملناف�سة
الأزمات املالية
�إدارة الديون اخلارجية
الت�صحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلB.O.T
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :تعاريف
حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا�ؤها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية� :أهم الإتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة الإقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م�ؤ�س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د� .أحمد الكواز
د� .أحمد الكواز
�أ .جمال حامد
د .ناجي التوين
�أ .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
�أ .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
�أ .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أمل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د� .أحمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
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رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب
اال�ستثمارات البينية العربية

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
الثامن والثمانون

26

فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
الالمركزية و�إدارة املحليات :جتادب عربية ودولية
حدود ال�سيا�سات االقت�صادية
التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي
الدعم الفني واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التدريب وبناء ال�سلوك املهني
املخاطر االجتماعية
خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ر�أ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية:
حالة الدول العربية

د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز
د .حممد عمر باطويح
د� .أحمد الكواز
د .حممد �أمني لزعر
د .ايهاب مقابله
د .فهد الف�ضالة
د .في�صل حمد املناور
د .ايهاب مقابله
د .وليد عبدمواله

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر
املائة والتا�سع 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�ساد�س والع�شرون
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االقت�صاد الأخ�ضر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية
النمو ال�شامل
تقييم �أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
تطوير متويل التنمية
البنوك التجارية ومتويل امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة
متكني املر�أة العربية يف املجال التنموي
حا�ضنات الأعمال وامل�شروعات ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة
الدول العربية وتنويع ال�صادرات
الأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
برامج �ضمان القرو�ض ومتويل امل�شروعات
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
من الأهداف التنموية للألفية �إىل خطة التنمية
امل�ستدامة  :2030التقييم وامل�ستجدات
ال�سيا�سات ال�صناعية احلديثة يف جتارب الدول
املتقدمة والنا�شئة
اجلدارة يف العمل
التنمية املحلية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدام بطاقات الأداء
املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة
()2017-1960
العمل التطوعي والتنمية

د .نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د.نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د� .إيهاب مقابله

		

املائة والثامن والع�شرون
املائة والتا�سع والع�شرون
املائة والثالثون
املائة والواحد والثالثون
املائة والثاين والثالثون

د .في�صل املناور
د� .إيهاب مقابله
د .حممد �أمني لزعر
د� .إيهاب مقابله
د� .إيهاب مقابله

املائة والثالث والثالثون
املائة والرابع والثالثون
املائة واخلام�س والثالثون
املائة وال�ساد�س والثالثون
املائة وال�سابع والثالثون

�أ.د .ح�سني الطالفحه
�أ .عمر مالعب
د .نواف �أبو �شماله

املائة والثامن والثالثون
املائة والتا�سع والثالثون
املائة والأربعون

د .فهد الف�ضالة
د .حممد باطويح

املائة والواحد والأربعون

د .عوين الر�شود
د� .إيهاب مقابله

املائة والثاين والأربعون
املائة والثالث والأربعون

د.علم الدين بانقا

املائة والرابع والأربعون

د .في�صل املناور
�أ .عبداهلل بوعجيلة

املائة واخلام�س والأربعون

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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