
 

 

 

 * مراد غالب حسين ناجي /. دأستاذ مساعد 

 

 واالستشارات القانونية والتحكيماملشارك في مركز الدراسات *

 جامعة صنعاء

 ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة بوجه عام إىل التعرف على 

التطور يف بناء املنظمات واملؤسسات اخلريية وعالقتها 

بالدولة، ومكانة هذه اجلمعيات ودورها يف خدمة 

ودوافع العمل اخلريي اجملتمع والتنمية االجتماعية، 

واإلنساني، والفئات املستفيدة منه، وأخرياً التعرف على 

 معوقات العمل اخلريي واإلنساني وسبل تطويره.

 

مت اعتماد املنهج االستقرائي القائم  منهج الدراسة:

 على التحليل والوصف العلمي .

 أبرز النتائج: 

         وتوصل الباحث من خالل حبثه إىل:
البناء أو اهليكل التنظيمي للجمعيات أو أن  -

املنظمات اخلريية أو التنموية يتشكل عادة من 

ثالث وحدات أو ثالثة مستويات تنظيمية، هي: 

اجلمعية العمومية، وجملس اإلدارة واللجان، وقد 

تبني وجود تكامل أو اعتماد متبادل بني هذه 

 األنساق الفرعية.

التنسيق كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود  -

والتكامل والتعاون بني اجلمعيات واملنظمات 

 اخلريية اإلنسانية الدولية.

وخلص الباحث إىل: أن اجلمعيات اخلريية  -

اإلنسانية ُتعدَّ من أهم اجلمعيات ذات النفع العام، 

من حيث املكانة والتقدير اللذان تلقاهما من 

 احلكومة، أو أفراد اجملتمع.

معوقات تواجه العمل  وتبني للباحث أن هناك عدة -

اخلريي اإلنساني, وقد مت تصنيف هذه املعوقات 

إىل مخسة أقسام رئيسة وهي: املعوقات الشخصية، 

واملعوقات الثقافية واالجتماعية، واملعوقات اإلدارية 

والتنظيمية، واملعوقات املالية، واملعوقات 

التشريعية. واتضح أن املعوقات اإلدارية 

ن أهم املعوقات اليت تواجه والتنظيمية ُتعدُّ م

ممارسة العمل اخلريي اإلنساني بالنسبة للذكور، 

و أن املعوقات الثقافية واالجتماعية كذلك من 

 أهم املعوقات بالنسبة لإلناث.

ويف نهاية البحث أوصى الباحث القائمني على  -

املنظمات اخلريية اإلنسانية باإلرتفاء إىل مستوى 

هم فيها من خالل املسؤولية اليت وضعوا أنفس

 اختيارهم هلذا الطريق.

كما أوصى الباحث بضرورة التوسع يف إنشاء  -

اجلمعيات واملنظمات اخلريية يف املناطق احلضرية 

,واستيعاب اإلناث فيها ,وتفعيل املمارسات 

الدميقراطية، واألخذ مببدأ التخصص يف العمل 

اخلريي اإلنساني ,وتعديل التشريعات مبا يضمن 

 العمل اخلريي اإلنساني ودميومته.شفافية 

وأوصى الباحث أيضًا على أهمية بناء قدرات  -

العاملني يف اجملال اخلريي اإلنساني ,وتشجيع 

اجلمعيات على تطبيق مبدأ املشاركة يف اختاذ 

 القرارات.

 
 

 دور املنظمات الدولية واملحلية يف التنمية 

 املعوقات وسبل التطوير(-)دراسة ميدانية لدور املنظمات يف اليمن



Abstract 

- Study title: The role of international 

and local organizations in 

development (A field study of the 

role of organizations in development 

in Yemen - obstacles and the ways 

of development). 

- Researcher: Murad Ghaleb Hussien 

Naji 

- Study Purpose:  

- In general, this study aims to identify 

the extent of development in 

structures of the charitable and 

humanitarians organizations and 

institutions, their relationship with 

the state, the status of these 

organizations, institutions, and 

societies and their role in community 

service and social development, the 

motives of charitable and 

humanitarian action, and the target 

groups(beneficiaries), the obstacles 

hinder humanitarian action and the 

ways to overcome. 

- Study methodology: The descriptive 

and analytical approach. 

- Key results:  

- The researcher concluded the 

following: 

- The organizational structure or 

organizational chart of charitable, 

humanitarian or developmental 

organizations, institutions, or 

societies usually consists of three 

organizational levels: the general 

assembly, the board of directors; and 

the executive committees, and that 

there is complementarity or mutual 

dependence between the sub-

structures. The study also revealed 

the existence of integration, 

coordination and cooperation 

between these institutions and the 

state. 

- The researcher concluded that 

humanitarian charities are among the 

most important organizations of 

public benefit. 

- Furthermore, it concluded that there 

are many obstacles hinder this 

humanitarian and charitable action, 

these obstacles can be classified into 

five types:  

- Personal obstacles, cultural and 

social obstacles, administrative and 

organizational obstacles, financial 

and legislative obstacles. According 

to the sex variables; the 

administrative and organizational 

obstacles are the most obstacles 

facing the charitable action according 

for men, while cultural and social 

obstacles are the most obstacles 

facing the charitable action for 

women. 

- In the conclusion of the research, the 

researcher recommended those in 

charge of charitable and 

humanitarian organizations to live up 

to their responsibility that they put 

themselves in. As well as, the 

researcher recommended to increase 

the establishment of humanitarian 

organizations institutions in urban 

area and to include females in its 
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structures, activate the democracy 

practices, adopting the specialization 

in humanitarian action, amending 

legislation to ensure the transparency 

and sustainability of humanitarian 

action. 

- The researcher also stressed and 

recommended the importance of 

capacities- building of workers in the 

charitable and humanitarian field, 

encouraging organizations and 

associations to adopt the principle of 

participation in decision-making. 

 

 

 مقدمة:

واحمللية يف التنمية األمل املنشود واحللم املفقود الذي يتمناه اجلميع ,ويتطلعون إن دور املنظمات الدولية     

 له ,وحيلمون بالوصول إليه.

فكم أنفقت من أموال ,وكم بذلت من جهود من أجل دور املنظمات اخلريية اإلنسانية يف التنمية     

حررت من وثائق وأدبيات ,وكم أجريت من دراسات ,وكم عقدت من جلسات ,وأبرمت من صفقات ,وكم 

 طمعًا يف هذا األمل املقصود.

ولقد خلق اهلل اإلنسان وفطره على حب ذاته والتعصب ألفكاره فهو طموح يعتد برأيه ,وحيب من يوافقه 

ويبادل العداء من يعانده ويضاده، ومع تفاوت الناس يف تطبيق هذه املفاهيم لكنها احليلة اليت جبل اهلل 

 الناس عليها.

حتت ظالل هذه الفطرة ,وضغط هذه الغريزة يتمسح الناس باملؤسسات ويزعمون أنهم من أهلها ومن و   

صناعها وأكثرهم إال من رحم اهلل ,ويف احلقيقة متضعون فرتاهم تارة ينادون باملؤسسة ,وتارة يقومون 

ارًا بعيدة عن الفردية بالتنظري هلا ,وما ذلك إال من أجل اإلثبات لآلخرين بأن لديهم عقواًل مجاعية وأفك

وعن حب التسلط والسيطرة على اآلخرين، تفاديًا لذم الناس، وحذرًا من نفورهم عنهم، بسبب هذا 

 املسلك الذميم.  

وجند باملقابل شخصية تسمو فوق الغريزة، فتمتلك روحا مؤسسية وتفكر بعقلية مجاعية فرتاها     

تقدم رأي اجلماعة، وتتنازل عن التعصب لرأيها رغبة يف وحدة الصف وقوته، وحذراً من متزقه وإضعافه 

وإذا ما وجدت فهي إلشباع غريزة حب التفرد والسيطرة, وهذه الشخصية الفريدة، نادرة وقليلة الوجود، 

 تسبح ضد تيار جارف من الغرائز البشرية والطباع اآلدمية، فتخالف بذاك طباعهم وأهواءهم.

والعجيب أن اإلنسان ال يستغين عن املنظمة أو املؤسسة، منذ والدته حتى وفاته السيما على رأي من     

لى اعتبار أن املنظمة معنى عرف املنظمة بأنها جتمع لشخصني أو أكثر مجعتهم أهداف مشرتكة، وع

رديف للمؤسسة، فبناًء على هذا املعنى يدخل البيت واملدرسة واجلامعة واملسجد واملستشفى واملتجر 

واملؤسسة واجلمعية وكل ما ميس حياة الناس يف مفهوم املنظمة أو املؤسسة،وال يصلح هذا الكيان 
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لفريق املتعاون ,وال يهدم هذا الكيان ويفسده إال ويضمن استمراره إال بالتعاون ,والتفاهم والعمل بروح ا

 حساب جهودهم. ىحب التسلط والتفرد وتهميش اآلخرين ,والتمتع حبب الظهور عل

فإذا علمنا حجم وجود املؤسسات احمليطة بنا، وحجم اجلهود املطلوبة إلجناحها علمنا حينئٍذ كم      

مل يستوعب الناس دور املنظمات أو اجلمعيات اخلريية أضاعت األمة من جهود يف األموال واألوقات عندما 

اإلنسانية يف التنمية، ومل حيسب الناس حجم التحديات اليت تواجه األمة كي تبين مؤسسات ناجحة 

 على أسس سليمة.

وليس من املستحيل تكوين مثل هذه املؤسسات الناجحة  فقد جعل اهلل هذا األمر ميسورًا ومقدورًا     

قيقه، وفق مشيئته ونواميسه، وجعل من أسباب ذلك التعاون والتكاتف والتآلف بني عليه وجعل حت

الناس، اليت ميكن من خالهلا النجاح وتذليل الصعاب، وما ذلك إال مثرة لعون اهلل تعاىل للمؤمنني إذا 

الصالة وقول الرسول الكريم عليه . (1) التزموا أمره، إذ يقول تعاىل )وتعاونوا على الرب والتقوى(

وهي سنة كونية لغري املؤمنني حني أخذوا ، (2)والسالم: )فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب القاصية(

 بأسباب القوة جعلها اهلل سببًا لنجاحهم وتفوقهم املادي.

ومل تنجح الدول الكبرية واملؤسسات العريقة، إال ألنه توفر لديها فكر املؤسسة، فكان هو املهيمن،    

تقلص دور الفرد، حتى صار تابعاً لفكر املؤسسة وليس مهيمناً عليه، وصار غياب الفرد أو حضوره بينما 

 ال يؤثر كثريًا يف النشاط الرئيس للمنظمة.

ودور املنظمات أو املؤسسات يف التنمية، أحد أهم اجملاالت اليت تعاني معه املنظمات من الرتكيز على    

عمني، على الثقة باألفراد القائمني على هذه املؤسسات أكثر من دور الفرد، ومن ذلك اعتماد الدا

اعتمادهم على املؤسسات ذاتها، نظرًا ألمانتهم وإخالصهم، اللذين يشكالن أبرز عوامل اجلذب 

للداعمني واملتربعني, وإدراكا من الباحث بأهمية هذا املوضوع, فقد اختار الكتابة فيه ,ودراسته يف 

جلمعيات واملؤسسات اخلريية ) املعوقات وسبل التطوير( وسعيًا لتقديم الصورة ضوء دور املنظمات وا

املشرفة عن دور املنظمات احمللية والدولية ,وإبراز املعوقات وسبل تطويرها, وبيان ذلك وفق دراسة ميدانية 

 , وإظهار ومعاجلة املستجدات والنوازل املعاصرة.   
 

 أهمية الدراسة وأسباب اختيارها:

 وتتلخص دوافع األهمية واالختيار يف اآلتي:   

تأتي أهمية الدراسة من الدور الذي تقوم به املنظمات يف الوقت الراهن  يف اليمن وذلك ملا ميرُّ  -

به  االقتصاد اليمين حاليًا من تغيري شامل يستهدف هياكله اليت قام عليها لفرتة طويلة من 

                                                             

 (2المائدة اآلية) - 1

 .5701، وحسنه األلباني في صحيح الجامع رقم ءداود في سننه عن أبي الدر دارواه أبو  - 2
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لتنمية اقتصادية شاملة تستغل لتحقيقها كافة املوارد الزمن، من خالل وضع أهداف بعيدة املدى 

 املتاحة.

وتعترب املنظمات اخلريية اإلنسانية واحدة من أهم وسائل التطوير، نظرًا للدور الذي متارسه يف  -

 مكافحة الفقر، واملساهمة يف عملية التنمية الشاملة يف البالد.

نشاطها، إال أن الباحث مل جيد حبوثًا  ورغم كثرة املنظمات التنموية، وسعة انتشارها، وحجم -

أو دراسات ميدانية توضح دور املنظمات الدولية واحمللية يف التنمية ,ومن هنا تربز أهمية الدراسة 

باعتبارها من الدراسات اليت تشخص دور املنظمات يف التنمية والتحديات اليت تواجهها، واقرتاح 

يت ميكن أن تطور العمل اخلريي اإلنساني مستقباًل، املداخل التطويرية ذات الطابع املؤسسي ال

باإلضافة إىل أنها تساهم يف إثراء املكتبة اليمنية يف تشخيص ,وعالج الوضع املؤسسي للعمل 

 التنموي واإلنساني.
 

 أسئلة الدراسة: 

 تربز أهم تساؤالت الدراسة على النحو التالي: 

 من هم املشاركون يف العمل التنموي اإلنسان؟  -
ما أهم الوحدات التنظيمية اليت تتكون منها املنظمات التنموية اإلنسانية؟ وما الدور الذي تؤديه هذه  -

 الوحدات يف سبيل حتقيق أهداف املنظمات التنموية اإلنسانية؟
 كإحدى مؤسسات اجملتمع املدني وبني الدولة ؟  –ما العالقة بني اجلمعيات اخلريية  -
بني اخلدمات اإلنسانية اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية, وبني اخلدمات هل هناك تنسيقًا وتكاماًل  -

 اإلنسانية اليت تقدمها اهليئات األخرى احلكومية واألهلية؟
ما املكانة واألهمية النسبيتان للمنظمات التنموية اخلريية بالنسبة لغريها من مجعيات النفع العام يف  -

 اجلمهورية اليمنية؟
 املنظمات التنموية اخلريية يف خدمة اجملتمع؟ وما مدى حتقيقها ألهدافها؟ما الدور الذي تؤديه  -
ما أهم شروط ممارسة العمل التنموي واإلنساني ودوافعه؟ وما أهم أوجه االستفادة من املشاركة يف  -

 هذا العمل؟
ما أهم معوقات العمل التنموي واإلنساني؟ وبتعبري آخر: ما أهم العوامل الشخصية والثقافية  -

االجتماعية والتنظيمية واإلدارية واملالية والتشريعية اليت تؤدي إىل عزوف املواطنني عن املشاركة و

 (3)يف العمل التنموي واإلنساني؟

                                                             

م 2004الطبعة األولى  -اإلمارا   -العمل الخيري اإلنسااااااااااااااني في دولة اإلمارا  العر ية  -طلعت إبراهيم لطفي  - 3
 .15ص
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 مشكلة الدراسة: 

نرى يف بالدنا اليوم تواجدًا كبريًا، وانتشارًا واسعًا للمنظمات الدولية واحمللية اخلريية، ونرى دورها      

لتطور االجتماعي واالقتصادي ,ويف تدعيم التنمية، حتى أصبحت تشارك يف برامج وخطط امللحوظ يف ا

التنمية، ويف تنفيذ بعض أهداف وبرامج السياسة السكانية، وكذلك يف جماالت البيئة وإسرتاتيجية 

 مكافحة الفقر وغريها.

ورغم ما تقدمه هذه املنظمات وتنوع أنشطتها إال أن كثريًا من املنظمات الدولية واحمللية اخلريية     

تعاني من الكثري من املشكالت يف مشاركتها يف التنمية، وكذلك املشكالت اليت تتعلق بالبناء 

ال يزامن التطورات  املؤسسي وتكويناته املختلفة، باإلضافة إىل تبين البناء املؤسسي التقليدي الذي

واملتغريات اإلقليمية والعاملية املعاصرة، األمر الذي يؤثر على بقائها واستمرارها ومنوها، بل يؤدي إىل 

 ضعف اخلدمات اليت تقدمها للجمهور املستفيد من تلك اخلدمات.

ت احلالي ال بد ومن هنا ميكننا صياغة مشكلة الدراسة: يف أن املنظمات الدولية واحمللية يف الوق      

أن يكون هلا دورًا فعااًل يف التنمية، وهناك الكثري من املشكالت اليت تواجهها املنظمات الدولية 

واحمللية حيث بدأت تزداد يومًا بعد يوم بسبب املتغريات احمللية واإلقليمية والعاملية، األمر الذي يستلزم 

 وزيادة نشاطها.توفري األنظمة الفعالة الكفيلة بدعم هذه املنظمات 
 

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إىل:

 التعرف على كيفية بناء املنظمات واملؤسسات اخلريية وعالقتها بالدولة. .1
 بيان مكانة اجلمعيات ودورها يف خدمة اجملتمع. .2
 توضيح دوافع العمل اخلريي واإلنساني، والفئات املستفيدة منه. .3
 اخلريي واإلنساني وسبل تطويره.املساهمة يف ذكر معوقات العمل  .4
 

 فرضيات الدراسة:

إن سكان املناطق احلضرية أكثر إقبااًل على العمل التنموي واإلنساني بالنسبة لغريهم من سكان  -

 املناطق الريفية والبدوية.
كلما ارتفعت املكانة االقتصادية واالجتماعية للفرد زادت احتماالت مشاركته يف العمل التنموي  -

 واإلنساني.
كلما زاد تدخل الدولة يف أنشطة املنظمات واملؤسسات التنموية اإلنسانية قلت فاعليتها يف حتقيق  -

 أهدافها.
 يعد الوازع الديين من أهم دوافع ممارسة العمل التنموي واإلنساني. -
 كلما زاد وقت الفراغ لدى الفرد زادت احتماالت مشاركته يف األعمال التنموية واإلنسانية. -
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 تؤدي ممارسة العمل التنموي واإلنساني إىل تنمية شخصية الفرد ,واكتسابه املهارات املختلفة. -
ُتعدُّ املعوقات التنظيمية واإلدارية من أهم املعوقات اليت تواجه ممارسة العمل التنموي واإلنساني  -

 بالنسبة لإلناث. بالنسبة للذكور، بينما ُتعدُّ املعوقات الثقافية واالجتماعية من أهم املعوقات
 

 منهج الدراسة:

يعترب السري وفق منهج واضح وحمدد يف تناول األحباث والدراسات االجتماعية، من القضايا املهمة، 

نظرًا الختالف املوضوعات اليت يتم حبثها ,ومن هذا املنطلق مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، ألن هذه 

ائق عن املشكلة موضوع البحث، إضافة إىل تفسريها والوقوف املنهج يهدف إىل توفري البيانات واحلق

على دالالتها، كما أن هذا األسلوب يرتبط بالظواهر اإلنسانية كدراسة السلوك اإلداري واألداء 

اإلداري واملالي للمنشأة وغريها، إضافة إىل ما يوفره من بيانات مفصلة عن الواقع الفعلي للظاهرة، أو 

 ري الدراسة وفق املنهجية التالية:موضوع الدراسة، وتس

 جمتمع الدراسة:

يف أمانة  -الفاعلة-يتكون جمتمع الدراسة من عينة من املنظمات واملؤسسات الدولية واحمللية 

العاصمة صنعاء، واليت مت إشهارها وتسجيلها يف قوائم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ومكتبها يف 

مجعية ومؤسسة ومنظمة وفقًا لإلحصائيات الرمسية الصادرة عن إدارة ( 60أمانة العاصمة، وعددها )

  (4).البحوث والتدريب واإلحصاء بالوزارة، واليت حصل الباحث على نسخة أصلية منها
 

 فئات جمتمع الدراسة:

ونظرًا لعدم التجانس يف جمتمع الدراسة من حيث احلجم والنطاق اجلغرايف والشكل القانوني فقد مت 

 اجملتمع إىل أربع فئات متجانسة، وفقًا للمعاير التالية:تقسيم 

 حجم وشهرة املنظمة وأثرها يف الواقع. (1

 النطاق اجلغرايف، وانتشارها يف احملافظات من خالل الفروع. (2
 الشكل القانوني للمنظمة مجعية أو مؤسسة. (3

 

 :عينة الدراسة 
بعد تقسيم اجملتمع إىل أربع فئات متجانسة، أخذت عينة خمتارة من كل فئة متثل اجملتمع نوعيًا،      

من كل فئة، وبذلك تصبح % 50ومت حتديد العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية،  باختيار نسبة 

 ( منظمة.27العينة املختارة )

 

                                                             

اإلحصاااائيا  العامة للمنتما   ير الحيومية وزارة الشااا وال اماعما ية والعمل، إدارة العدروا والبحوا واإلصااادار،  - 4
 .رسمية أصدر  خصيصًا من أال البحث، إحصائية 2014ديسمبر  31حعى 
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 أسلوب مجع البيانات: 

اعتمد الباحث يف إعداد الدراسة على اجلمع بني اجلانبني النظري والتطبيقي، وذلك على النحو     

 التالي:

 الدراسة املكتبية: -أ

ودراسة املادة األولية املتمثلة باجلانب النظري وقد رجع الباحث إىل الكتب  عويقصد بها مج 

دبيات الصادرة عن املنظمات اخلريية والتنموية والدراسات واألحباث املتعلقة باملوضوع، والنشرات واأل

واإلنسانية، واليت حتكي تارخيها وأهدافها وأنشطتها، واملستفيدين منها، وقد مت من خالهلا استقاء 

األسس واملفاهيم ذات العالقة باملوضوع، باإلضافة إىل االطالع على األدبيات والدراسات والرسائل 

مت صياغة فقرات االستبانة مبا ينسجم مع األسئلة والفرضيات اليت اجلامعية السابقة وغريها، وقد 

 وضحتها هذه الدراسة.

 أدوات مجع البيانات:)الدراسات امليدانية( -ب

( هي األداة الرئيسية اليت مت االعتماد عليها يف عملية Questionnaireتعد استمارة االستبيان )

العمل اخلريي واإلنساني باجلمعيات اخلريية اليت هي  مجع البيانات من الذكور واإلناث املشاركني يف

 موضوع الدراسة.

سؤااًل معظمها أسئلة مقننة من النوع املغلق النهاية حتى يسهل  49وتتضمن استمارة االستبيان 

إجراء عملية التحليل اإلحصائي ومعاجلة البيانات. كما تضمنت هذه االستمارة ثالثة أسئلة فقط من 

 النوع املفتوح النهاية، حتى ميكن التعرف على كافة االحتماالت املمكنة لإلجابة.

أي املشاركني يف العمل -اللغة العربية الفصحى، نظرًا ألن املبحوثني وقد مت صياغة أسئلة االستبيان ب

من املتعلمني الذين يعرفون القراءة والكتابة،  -اخلريي والتنموي واإلنساني داخل اجلمعيات واملنظمات

 وتتكون استمارة االستبيان يف جمموعها من مخسة أقسام على النحو التالي:

 بيانات أولية. .أ

 اجلمعيات واملنظمات اخلريية التنموية واإلنسانية وعالقتها بالدولة. بيانات عن بناء .ب
 بيانات عن دوافع العمل اخلريي واإلنساني والتنموي والفئات املستفيدة منه. .ج
 بيانات عن مكانة اجلمعيات واملنظمات اخلريية واإلنسانية والتنموية ودورها يف خدمة اجملتمع. .د
 اإلنساني.بيانات عن معوقات العمل اخلريي و .ه

وقد مت اختاذ بعض اإلجراءات املنهجية لضمان وجود درجة مناسبة من ثبات البيانات اليت تتضمنها 

استمارة االستبيان وصدقها، حيث مت التأكد من ثبات البيانات عن طريق التأكد من مدى االتساق 

د حمدود من املشاركني يف بني البيانات اليت مت مجعها بإعادة تطبيق استمارة االستبيان نفسها على عد

 العمل اخلريي واإلنساني والتنموي يف أوقات خمتلفة، ويف ظل ظروف خمتلفة.
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كما مت التأكد من صدق استمارة االستبيان عن طريق التأكد من قدرة هذه األداة على قياس الشيء 

ذكور ,وعشر الذي صممت لقياسه. وقد متت جتربة استمارة االستبيان على أصحاب عشر حاالت من ال

من اإلناث من الذين يشاركون يف العمل اخلريي اإلنساني باجلمعيات اخلريية اإلنسانية اليت هي موضوع 

 الدراسة، وذلك قبل عمل االستمارة يف صورتها النهائية املرفقة يف نهاية هذه الدراسة.

سانية اليت هي كما مت الرجوع إىل السجالت والوثائق املوجودة داخل اجلمعيات اخلريية اإلن

موضوع الدراسة بهدف احلصول على بعض البيانات األساسية املتعلقة باملشاركني يف العمل اخلريي 

اإلنساني. وقد ساعدت هذه السجالت والوثائق على التأكد من صحة بعض البيانات اليت مت مجعها عن 

 طريق استمارة االستبيان.

إلحصاءات املختلفة بشأن مؤسسات اجملتمع املدني، وباإلضافة إىل ما سبق استفادت الدراسة من ا

وخاصة اجلمعيات واملنظمات التنموية اخلريية والواردة يف التقارير السنوية اليت تصدرها وحدة الدراسات 

 والبحوث واإلحصاء ,وإدارة اجلمعيات ذات النفع العام التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية.

ل مضمون اإلصدارات املختلفة اليت تنشرها اجلمعيات واملنظمات كما قامت الدراسة بتحلي

التنموية اإلنسانية اخلريية من كتب وجمالت ونشرات وتقارير بهدف التعرف على األنشطة املختلفة اليت 

 تقوم بها هذه اجلمعيات واملنظمات.
 

 احلدود الزمنية واملكانية للدراسة:

تقتصر الدراسة على اجلمعيات واملؤسسات واملنظمات التنموية اإلنسانية اخلريية ,واليت مت 

، حبسب اإلحصائيات الرمسية املتوفرة، م2014حتى نهاية عام  م1990إشهارها خالل الفرتة من عام 

أمانة العاصمة حيث نفذت الدراسة على اجلمعيات واملؤسسات اخلريية والتنموية واإلنسانية الفاعلة يف 

 (5)اجلمهورية اليمنية، واليت تفتقر جماالت نشاطها على التالي -صنعاء-

 جماالت الرعاية العامة. -1

 جماالت الرعاية والتأهيل. -2
 جماالت الرعاية واخلدمات الصحية. -3
 جماالت التكافل والتكامل االجتماعي. -4
 مجعيات ومؤسسات العلوم الدينية واملنشآت اخلريية. -5

 

                                                             

في محعووا   2002أوضاااااااااا الجمميا  والم سااااااااسااااااااا  األ لية أ عو ر  محمد الحيدري، العقرور الوطني عننائف  - 5
 سااااسااااا  األ لية في العنمية المنعقدة خة  الفعرة من الوثائق المقدمة لورشااااة العمل الخاص بعفصاااايل دور الجمميا  والم

( undp)م، وزارة الشاااااااااااا وال اماعما ية والعمل االععاوال مع البرنامم األلماني ل مم المعحدة 2002ديساااااااااااامبر  21-22
 .29-26ص
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 حصائية املستخدمة:األساليب اإل

بعد عملية مجع االستبيانات وفحصها والتأكد من سالمتها واستيفاء كافة بياناتها، ثم ترميز 

(، spssالبيانات وإدخاهلا إىل احلاسب اآللي باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:

(: وقد استخدم لقياس معامل االتساق الداخلي، Crorrbach Alphaونباخ )اختبار ألفا كر   -1

 (6).وقياس ثبات األداة
التكرارات ونسميها املئوية: وقد استخدمت يف حتليل البيانات الشخصية والبيانات العامة عند  -2

 املنظمة.
 .(: وهو يساوي عدد االستجابات مقسومة على عدد املستجيبنيmeanاملتوسط احلسابي ) -3

 (Sum(= عدد اإلجابات )Meanاملتوسط احلسابي )

___________  
 (7) (Nعدد املستجيبني )

كما ميكن أن يعرف بأنه من أنواع االحنراف البسيط عن قيمة املتوسط، وكلما كربت قيمته دلت 

 (8).على اختالف كبري يف البيانات، وكلما قلت دلت على جتانس كبري يف البيانات

 (: cv) ( Coefficient of variationاالختالف ). معامل 4
معامل االختالف من مقاييس التشتت النسيب اليت يتبنى مقدار التشتت يف البيانات بنسبة إىل قيم 

البيانات، وال تتأثر بوحدة القياس، ويستخدم للمقارنة بني جمموعتني من البيانات ختتلفان يف وحدة 

اده من نسبة االحنراف املعياري إىل الوسط احلسابي جملموعة قياسهما أو يف متوسطهما، ويتم إجي

 (9):البيانات حسب الصيغة التالية

 االحنراف املعياري       (=cv)  معامل االختالف
 × ________100 
 الوسط احلسابي

                                                             

 .46(، مراع سابق صspssمحمود مصري البياتي، تحليل البيانا  اإلحصائية ااسعخدام البرنامم اإلحصائي ) - 6
الطبعة  -، الدار الجاممية، اإلسيندروة spssاما  محمد شا ر، المرشد في العحليل اإلحصائي للبيانا  ااسعخدام  - 7

 .244م، ص2005األولى 
بيعر مرشااااد، طرد إعداد المشااااروعا ، ترامة تيساااابا توع لخدما  الععروا والعرامة، دار الفارود للنشاااار والعوزوع،  - 8

 .76ص 2003 القا رة، الطبعة األولى

صااااااةن الدين الايعي، األساااااااليا اإلحصااااااائية في العلوم اإلداروة، اامعة م تة، دار وائل للطباعة والنشاااااار، عماال  - 9
 .127، ص2004األردال، الطبعة األولى 
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 وهو تعبري عن االحنراف املعياري، أو التشتت يف صورة نسبة مئوية من الوسط احلسابي.

ويقيس مقدار االجتاه العالقة اخلطية بني متغريين، وتنحصر : (10)(PerSori) نارتباط بي رسومعامل . 5

وحتدد إشارته  اجتاه العالقة كونها عكسية أم طردية، كما حتدد قيمته  (1، +1-) قيمته بني

 املطلقة، درجة قوة العالقة على النحو التالي:

 إذا كانت القيمة: 

 عالقة بني املتغريينيدل على عدم وجود     صفر* 
 يدل على ارتباط مرادي ضعيف              0.5 من صفر إىل* 
 يدل على ارتباط طردي قوي وليس تامًا              0.99 إىل 0.5 من* 
 يدل على ارتباط عكسي ضعيف              0.5- إىل صفر* 
 هذا املعامل الختبار فرضيات الدراسة.              0.99-إىل  0.5-* 

 الختيار فرضيات الدراسة.وقد استخدم هذا املعامل 

 . نسبة املوافقة:6

وتعرف بأنها نسبة مئوية، حتدد درجة موافقة املستجيبني عن كل سؤال ,وبطريقة أكثر دقة من 

 املتوسط احلسابي، وحتسب باملعادلة التالية:

 (Mean) الوسط احلسابي               نسبة املوافقة )%(=
   ______________________  ×100 
 (6)الدرجة القصوى يف مقياس ليكرت املستخدم   

لتحديد طول الفئة يف مقياس ليكرت املستخدم، ثم حساب املدى وهو الفرق بني أكرب درجة وأصغر 

ثم نقسم املدى على الفئات املطلوبة لنحصل طول الفئة، ويساوي   5=1-6)  درجة يف املقياس

وبذلك ، 1067  ستوى التطبيق. الفرق بينهما، للحصول  على ثالث درجات من التقدير مل3=106÷5)

ميكن حساب حدود املتوسط وحدود نسبة املوافقة لرأي أفراد العينة، ومستوى التطبيق للمفهوم يف 

 (.4-1)   كما سيتضح من اجلدول رقم، (11)أرض الواقع
 
 
 
 

                                                             

 .287، مراع سابق صspssاما  محمد شا ر، المرشد في العحليل اإلحصائي للبيانا  ااسعخدام  - 10
 -كلية العر ية  -صااااااانعاء  -اليمن  -ي، مدخل إلى القياس والعقووم العر وي، مركز العر ية صااااااابان حساااااااين العجيل - 11

 .23، ص2004الطبعة األولى 
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 ( 1-1جدول رقم )

 (12)حدود املتوسط وحدود نسبة املوافقة ومستوى التطبيق

 مستوى التطبيق حدود نسبة املوافقة % املتوسطحدود 

 ضعيف 44.5 - 16.67 2.67 - 1

 متوسط 72.00 - 44.6 4.34 - 2.68

 عالي 100 - 72.1 6.00 - 4.35

 
 الدراسات السابقة 

نؤكد على أنه ما سيتم تقدميه إمنا هو عرض ملا أمكن احلصول عليه لكي تكون منطلقًا هلذا 

 البحث.

بعنوان: )دور التسويق يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن بني النظرية  2005دراسة الصهييب  -

 (.13)والتطبيق
هدفت هذه الدراسة إىل بيان أهمية التسويق ودوره يف االرتقاء بأداء اجلمعيات واملؤسسات األهلية 

 يف خدمة اجملتمع اليمين.

يق يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن، وتقديم وإىل رصد وحتليل الواقع الفعلي للتسو

التوصيات واملقرتحات، لتطبيق وتطوير النظام التسويقي فيها، وتوضيح النظام التسويقي القابل للتطبيق 

يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن، إضافة إىل تزويد الباحثني واملهتمني بالتسويق أو اجلمعيات 

 ية برؤية علمية عن التسويق يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن.واملؤسسات األهل

وقد أسفرت الدراسة عن نتائج وتوصيات متعددة، أهمها: أن للتسويق دورًا مهمًا وأساسيًا يف 

اجلمعيات واملؤسسات األهلية، وذلك حبسب ما خلصت عليه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، وقد 

االعتقاد بأهمية دور التسويق إال إن املعرفة به، وتطبيقه يف الواقع الفعلي يف اجملاالت  وجد أنه بالرغم من

اليت يساعد على تطويرها ضعيف، وأن مستوى استخدام الوسائل املطورة للفهم، واملمارسة ملبادئ 

 ومفاهيم التسويق ضعيفة.

                                                             

، مدى تطبيق إدارة الجودة الشااااملة في الجامعة األمرويية، ورقة عملية أعد  لم تمر العو ية همعزوز اابر عة ون - 12
 م.7/2004/ 5-3س المفعوحة في الععليم الجامعي الفلسطيني، اامعة القد

عبد هللا محمد أحمد الصايبي، تسووق في الجمميا  والم سسا  األ لية في اليمن، رسالة مااسعير  ير منشورة،  -  13
 م.2005تعز،  –الجامعة الوطنية 
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ارسة ملبادئ ومفاهيم التسويق وأظهرت الدراسة أن أهم الرسائل اليت تستخدم لتطوير الفهم، واملم

هي: اإلطالع على األدبيات، ثم حضور الدورات، ثم استقطاب أصحاب اخلربة، ثم االستعانة 

 مبتخصصني خارجيني واستقطاب متخصصني أكادمييني يف التسويق.

وأثبتت الدراسة أن هناك ضعفا يف مستوى ممارسة الوظائف اإلدارية يف النشاط التسويقي من 

 ئمني على تلك األنشطة.قبل القا

إضافة إىل الضعف يف مستوى قيام اجلهات املختلفة مبهمة التسويق، حيث جاءت اإلدارة العليا يف 

املرتبة األوىل من حيث مستوى أدائها ملهمة التسويق ,ويف املرتبة الثانية من حيث مستوى أدائها، ثم جاءت 

 موظف خمتص أو وسيط خارجي. مجيع اإلدارات، ومن خالل إدارة خمتصة، ثم من خالل

كما أثبتت الدراسة أن هناك ضعفا يف مستوى تطبيق النظام التسويقي يف اجلمعيات واملؤسسات 

األهلية يف اليمن، إضافة إىل ضعف مستوى تطبيق مدخالت التسويق يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية 

 نظام تسويقي فاعل فيها.يف اليمن مما يدل على ضعف توفري املتطلبات األساسية لتشغيل 

 وأظهرت الدراسة أن مستوى تطبيق عمليات التسويق يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية ضعيف.

وأنه وإن كان يوجد بعض االهتمام بتطبيق عمليات التسويق مثل االهتمام باالتصال الشخصي 

زيج التسويقي عمومًا يعد واإلعالن وغريه من جزئيات يف املزيج التسويقي، إال أن مستوى االهتمام بامل

ضعيفًا، وأن مستوى تطبيق خمرجات التسويق يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف اليمن بني الضعيف 

 واملتوسط.

وأوضحت الدراسة امليدانية وجود فارق إحصائي كبري بني القناعة النظرية والتطبيق العملي لدور 

 من. التسويق يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف الي

( بعنوان: )العمل اخلريي واإلنساني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، دراسة ميدانية 2004دراسة )لطفي 

 (.14)لعينة من العاملني واملتطوعني يف اجلمعيات اخلريية(
هدفت هذه الدراسة بوجه عام إىل التعرف على التطور التارخيي للعمل اخلريي اإلنساني يف جمتمع 

التقليدي، واحلديث، وهدفت أيضًا إىل التعرف على بناء اجلمعيات اخلريية اإلنسانية وعالقتها اليمن 

بالدولة، ومكانة هذه اجلمعيات ودورها يف خدمة اجملتمع، ودوافع العمل اخلريي واإلنساني، وقد 

 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

اإلنسانية يتشكل عادة من ثالثة مستويات تنظيمية  أن البناء أو اهليكل التنظيمي للجمعية اخلريية -1

 هي: اجلمعية العمومية، وجملس اإلدارة، واللجان.

                                                             

دراساااااااااااااا  طلعت إبراهيم لطفي، العمل الخيري واإلنسااااااااااااااني في دولة اإلمارا  العر ية المعحدة، مركز اإلمارا  لل - 14
 م.2004والبحوا امسعراتيجية، أبو ظبي, 
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وقد تبني وجود متكامل أو اعتماد متبادل، بني هذه األنساق الفرعية الثالثة، داخل اجلمعية اخلريية 

 اإلنسانية على حنو يساعدها على النجاح يف حتقيق أهدافها. 

وتكامل وتعاون بني اجلمعيات والدولة، وتبني أن الدولة تقدم املساعدات املالية والفنية وجود تنسيق  -2

 للجمعيات باإلضافة إىل إعطاء اجلمعيات حرية العمل واحلركة. 

مشروعات خريية إنسانية ال تقوم بها الدولة مما  –أحيانا  –إن اجلمعيات اخلريية اإلنسانية تتبنى  -4

 يؤكد أن دور اجلمعيات اخلريية اإلنسانية يعد مكمال لدور الدولة وليس مرادفا له. 

أن اجلمعيات اخلريية اإلنسانية تعد من أهم اجلمعيات ذات النفع العام، من حيث املكانة والتقدير  -5

 اجملتمع.اللذان تلقاهما من احلكومة أو أفراد 

وأثبتت الدراسة، انه يوجد نوع من عدم التخصص يف اخلدمات اإلنسانية اليت تقدمها هذه  -6

اجلمعيات، وأن هناك ازدواجية بني األعمال واملشروعات اخلريية اليت تؤديها اجلمعيات اخلريية اإلنسانية 

، وال تكاد ختتلف كثريا يف املختلفة، إذ إن غالبية هذه اجلمعيات تقوم بأدوار متشابهة إىل حد أكرب

 مضمونها وأهدافها. 

أن السمعة الطيبة والوازع الديين من أهم الشروط اليت جيب توافرها يف املتطوعني للمشاركة يف   -7

العمل اخلريي اإلنساني، وأنه كلما زاد الفراغ لدى الفرد، زاد احتمال مشاركته يف العمل اخلريي 

 اإلنساني. 

ة العمل اخلريي اإلنساني، الشعور باالنتماء والرغبة يف خدمة اجملتمع، ونشر قيم من دوافع ممارس -8

التكافل االجتماعي، واملشاركة والتواصل مع اآلخرين، واكتساب التقدير واملكانة وإشباع امليول 

 والرغبات، وشغل أوقات الفراغ. 

ريي اإلنساني، وهي: املعوقات وأثبتت الدراسة أن هناك مخسة أقسام رئيسة من معوقات العمل اخل -9

الشخصية، واملعوقات الثقافية واالجتماعية، واملعوقات اإلدارية والتنظيمية، واملعوقات املالية، واملعوقات 

التشريعية، وقد تبني أن املعوقات اإلدارية والتنظيمية تعد من أهم املعوقات اليت تواجه ممارسة العمل 

، كما تبني أن املعوقات الثقافية واالجتماعية تعد من أهم املعوقات اخلريي اإلنساني بالنسبة للذكور

 بالنسبة لإلناث.

وأهم أوجه االختالف بينهما هو موضوع الدراسة عام يتناول جوانب كثرية من جوانب القطاع 

اخلريي اإلنساني، والبناء املؤسسي، كان  أحد تلك التفاصيل اليت تناوهلا، ومع ذلك مل يتطرق إليها 

التفصيل الذي تنشده دراستنا احلالية باإلضافة إىل أن الدراسة خصصت اجلمعيات اخلريية اإلنسانية، ب

 بينما دراستنا هذه شاملة لكل املنظمات اخلريية، سواء مجعيات أو مؤسسات تعمل يف القطاع اخلريي. 
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لنسائية يف اململكة العربية (، بعنوان: ) معوقات أداء اجلمعيات اخلريية ام2003دراسة ) انتصار عماشة ) -

 (.15)  السعودية ـ دراسة مقارنة
هدفت الدراسة إىل التوصل إىل املعوقات اليت حتد من أداء اجلمعيات اخلريية النسائية، سواء من 

خالل عالقاتها مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أو مع اجملتمع، وكذلك التوصل إىل املعوقات 

 مثل املعوقات اإلدارية التنظيمية، املالية، البشرية، والفنية، وغريها.الداخلية باجلمعيات 

وقد ركزت هذه الدراسة على العالقة بني وزارة العمل والشؤون االجتماعية وأداء تلك اجلهات، 

 واملعوقات اإلدارية والتنظيمية اليت تواجهها.

 (16)اجلمعيات واملؤسسات األهلية(، بعنوان: )التقرير الوطين عن أوضاع م2002دراسة )احليدري(  -
هدف التقرير إىل تقديم صورة  موجزة عن  أوضاع قطاع اجلمعيات واملؤسسات واملنظمات الدولية 

احمللية، مع تقديم تقارير تساهم يف إبراز إحجام اجلمعيات واملؤسسات واملنظمات الدولية واحمللية 

دمات اليت تقدمها، وحجم الفئات املستفيدة وأنواعها، وانتشارها، وجماالت وحجم أنشطتها، واخل

منها، ومدى مساهمة هذا القطاع يف عملية التنمية بشكل عام، وجماالت التخفيف من الفقر، وتوفري 

 .م2001فرص العمل، وذلك من واقع نتائج املسح األول للجمعيات واملنظمات األهلية لعام 
تربز يف أن هذا التقرير تناول تفاصيل جزئية وأوجه اختالف هذا التقرير عن دراستنا احلالية، 

( مع الرتكيز م2001كثرية من خالل نتائج مسح اجلمعيات واملنظمات الدولية واحمللية يف اليمن لعام )

على املعوقات اليت تواجه املنظمات اخلريية،  مما بنى على ذلك هذه النتائج، ومل يتطرق جلوانب مهمة 

ل دراسة اهلياكل التنظيمية واملوارد املالية والبشرية، وبرامج الرتويج، من عناصر البناء املؤسسي، مث

 وغريها، وأثر ذلك يف البناء املؤسسي لتلك املنظمات الدولية واحمللية.

الندوة العاملية للشباب –(، بعنوان: ) العمل التطوعي عطاء وتنمية (  م2002دراسة ) الشاجيي:  -

 (. 17)اإلسالمي كنموذج
من هذا البحث دراسة ظاهرة التطوع، وأثرها يف العملية التنموية، وحماولة التعرف على  كان اهلدف

 أفضل الطرق الستقطاب املتطوعني واالستفادة املثلى من خدماتهم. 

                                                             

انعصااار بن حساان عماشااه، معوقا  أداء الجمميا  الخيروة النسااائية في المملية العر ية السااعودية، دراسااة مقارنة،  - 15
 م.2003اامعة الملك عبد العزوز  –رسالة مااسعير عمادة الدراسا  العليا ايلية امقعصاد واإلدارة قسم اإلدارة العامة 

 نائف محمد الحيدري )العقرور الوطني عن أوضاا الجمميا  والم سسا  األ لية( مراع سابق. - 16

حميد بن خليل الشاااايجي، العمل العطوعي عطاء وتنمية، دراساااة ميدانية مقدمة للقاء السااانوي الرااع للجاا  الخيروة  - 17
 م. 2002االدمام، المنطقة الشرقية االمملية العر ية السعودية، اممية البر الخيروة 
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ويتضح من البحث أهمية هذه الظاهرة يف بناء اجملتمعات اإلنسانية، كون هذه الظاهرة أحد الوجوه 

املشرقة للتقدم والتحضر وتعرب عن مكامن اخلري يف الطبيعة اإلنسانية. ويف اجملتمع املسلم تعترب هذه 

 اء اهلل والتقرب إليه. الظاهرة جزءًا من التزكية النفسية واالجتماعية للفرد، وهي أحد وسائلة ,إلرض

 وقد ركزت الدراسة على جانب التطوع واملتطوعني، اليت هي الصلة الوحيدة بينها، وبني حبثنا احلالي.

(، بعنوان: ) اإلعداد واالستعداد يف ممارسة العمل االجتماعي يف اجلهات  م2002دراسة ) القرني:  -

 (: 118)اخلريية (
األخصائيني االجتماعيني، من الذين ميارسون العمل االجتماعي تدور مشكلة البحث حول إعداد 

إلحداث التغيري املرغوب يف األنساق االجتماعية، سواء املستوى الفردي، أو على املستوى اجملتمعي، 

ولذلك كان إعداد األخصائي االجتماعي نظريًا ومهنيًا، هو من متطلبات جناح العمل االجتماعي الذي 

املعارف واملهارات اليت تساعد على حتقيق األهداف ؛ إذ إنه بدون اكتساب األخصائي يتطلب الكثري من 

االجتماعي هلذه املعارف واملهارات , يصبح غري قادر على تفعيل الدور االجتماعي للعمل داخل املؤسسة 

 اخلريية اإلنسانية.

دراسة ميدانية  –(، بعنوان ) فاعلية اجلمعيات األهلية يف أداء دورها  م1993دراسة ) مصطفى خاطر:  -

 (. 119) م1993مطبقة على اجلمعيات مبدينة اإلسكندرية 
تهدف الدراسة إىل التعرف على املتغريات اليت تؤثر يف حتديد مدى فاعلية املؤسسات األهلية 

للتعرف على  تاف اليت تعد مؤشراباجملتمع السكندري يف أداء دورها من خالل جمموعة من األهد

 املؤسسات األهلية للمجتمع السكندري.

 

  

                                                             

في الجاا  الخيروة، ورقة عمل مقدمة محمد بن مسااافر القرني، اإلعداد وامساااععداد في ممارساااة العمل اماعما ية  - 18
 م.2002للقاء السنوي الثالث للجاا  الخيروة االدمام، المنطقة الشرقية االمملية العر ية السعودية 

أحمد مصاااطفى خاطر، فاعلية الجمميا  األ لية في أداء دور ا، دراساااة ميدانية مطبقة على الجمميا  الخيروة في  - 19
لمصااااااادرا كعاع الم لفا اإلدارة ومنتما  الرعاية اماعما ية االميعا الجامعي الحديث، م، ا1993مدينة اإلسااااااايندروة 
  .347م ص2003اإلسيندروة طبعة 
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 وسيكون تقسيم هذه الدراسة إىل مبحث متهيدي وثالث مباحث 

 يتناول النظريات اليت تفسر وظائف اجلمعيات اخلريية وعالقتها بالدولة. املبحث التمهيدي:

ودورها يف خدمة اجملتمع وفيه ثم احلديث عن مكانة يتناول مكانة املنظمات التنموية  املبحث األول:

 املنظمات التنموية يف اجملتمع ودورها يف التنمية،.
 يتناول معوقات العمل اخلريي اإلنساني. املبحث الثاني:
يتناول مداخل التطوير والتحديث الكفيلة بدعم هذه املنظمات وزيادة نشاطها من واقع  املبحث الثالث:

مليدانية اليت توصلت إليها الدراسة ويف نهاية البحث مت مناقشة أهم نتائج البحث من نتائج الدراسة ا

 خالل قائمة البحث وذكر التوصيات للدراسة اليت أجراها الباحث.
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 املبحث التمهيدي

 النظريات اليت تفسر وظائف اجلمعيات واملنظمات اخلريية واإلنسانية  وعالقاتها بالدولة 

يهدف هذا املبحث إىل عرض إطار نظري حول كيفية ظهور فكرة اجملتمع املدني، وطبيعة 

 بوصفها إحدى مؤسسات اجملتمع املدني ـ وبني الدولة. -العالقة بني اجلمعيات التنموية اإلنسانية 

 ألن اجلمعيات اخلريية اإلنسانية التنموية تعد مبنزلة تنظيمات اختيارية يلتحق بها األعضاء بهدف ونظرًا

القيام بأعمال الرب واإلحسان وتقديم املساعدات االجتماعية للمحتاجني، لذلك ميكن االعتماد على 

 نظريات التنظيم كموجه نظري هلذه الدراسة.

مًا بثالث نظريات ؛ هي: نظرية السلطة اآلمرة، ونظرية اإلنتاج وحيث إن العامل اليوم قد أصبح حمكو

والربح، ونظرية التطوع واإلرادة واملشاركة، لذلك ميكن االستفادة من هذه النظرية األخرية على اعتبار 

أن التقدم والتطور يف اجملتمع قد أصبحا يقاسان بعدة مقاييس ؛ منها قياس العدد والفاعلية للجمعيات 

ات التطوعية اليت يقوم املواطنون بإنشائها بإرادتهم التلقائية خارج احلكومة والسلطة ؛ باعتبار واملنظم

 أن قوة هذه اجلمعيات واملنظمات هي خري تعبري عن قوة اجملتمع وحيويته.

ومن جهة أخرى، ميكن االستفادة يف هذه الدراسة بنظرية املفكر اإليطالي أنطونيو جرامشي 

(Gramsci0A) توضح عالقة الدولة بتنظيمات اجملتمع املدني. اليت 

كما ميكن تفسري العالقة بني اجلمعيات اخلريية اإلنسانية التنموية وبني اهليئات احلكومية يف 

 ضوء نظريتني ؛ هما: نظرية السلم االمتدادي أو التكاملي ونظرية األعمدة املتوازنة.

رة إليها بهدف اخلروج بإطار تصوري   ميكن ونعرض فيما يلي هلذه النظريات اليت سلفت اإلشا 

 االسرتشاد به عند مجع البيانات اليت تتطلبها الدراسة ,وإدراك ما بني الوقائع من عالقات.
 

 أواًل:نظريات التنظيم: 

تعريف نظريات التنظيم هي النظريات اليت توضح كيف ينتظم الناس داخل التنظيمات، أو بأنها 

لعملها ,باإلضافة إىل دراسة سلوك اجلماعات واألفراد  االتنظيمات، وكيفية أدائهدراسة بناء وظائف 

 (.20) داخل التنظيمات
ويتضح من تعريف نظريات التنظيم أن هلذه النظريات جمااًل واسعًا نظرًا لتعدد املوضوعات أو 

م تستطيع أن وجود نظرية عامة شاملة للتنظي ةاملشكالت اليت حتاول دراستها، مما أدى إىل صعوب

 تكون مرشدًا وموجهًا لدراسة كافة التنظيمات. 

                                                             

طلعة إبراهيم لطفي، العمل الخيري واإلنساااااني في دولة اإلمارا  العر ية المعحدة، دراسااااة ميدانية لعينة من العاملين  - 20
 . 28م ص2004بعة األولى الط –والمعطوعين في الجمميا  الخيروة 
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وهلذا فقد تعددت املداخل النظرية يف دراسة التنظيمات، خاصة أن التنظيم ُيعدُّ موضوعًا للدراسة 

يف كثري من العلوم ؛ مثل علم االجتماع، وعلم النفس، واإلدارة، والسياسة, واالقتصاد. وحاول الباحثون 

وم دراسة التنظيمات يف ضوء مفاهيمهم وتصوراتهم، األمر الذي أدى إىل ظهور عدة يف خمتلف العل

 (.121)مداخل نظرية يف دراسة التنظيم تعكس وجهة نظر العلوم املختلفة وتعرب عن اهتمامها
ويذكر سيلفرمان أن هناك مخسة مداخل نظرية تستخدم يف دراسة التنظيم ؛ هي: مدخل 

علم النفس التنظيمي، ومدخل النسق االجتماعي الفين، ومدخل نظرية  العالقات اإلنسانية، ومدخل

 صنع القرار، وأخرياً  املدخل البنائي الوظيفي.

وعلى الرغم من أنه ميكن على مجيع هذه املداخل النظرية السالفة الذكر كموجِّه نظري يف 

 وجِّه نظري هلذه الدراسة.دراسة التنظيمات فقد متت االستعانة أساسًا باملدخل البنائي الوظيفي كم

: أحد املداخل النظرية ( structural functional Approach)   وُيعدُّ املدخل البنائي الوظيفي

األساسية يف علم االجتماع , وترجع اجلذور الفكرية هلذا املدخل إىل ظهور فكرة النسق العضوي يف 

دخل بعض علماء األنثروبولوجيا الوظيفيني بداية القرن التاسع عشر , حيث وقد ساهم يف ظهور هذا امل

من أمثال  لـ الذين تأثروا بآراء بعض رواد علم االجتماع األوائ نمن أمثال مالينوسكي  وراد كليف برا و

 كونت، وسبنسر، ودور كايم كما ساهم كل من بارسونز ومريتون يف تطوير هذا املدخل النظري.

أساسية تدور حول فكرة تكامل أجزاء اجملتمع يف كل وتعتمد البنائية الوظيفية على مسلمة 

 واحد ,واالعتماد املتبادل بني العناصر املختلفة للمحافظة على توازن اجملتمع ككل.

وينطلق بارسونز من خالل نظرته للعامل على أنه كل واحد من فكرة النسق االجتماعي، الذي يعرفه 

مركزا أو مكانة متمايزة عن اآلخر ,ويؤدي دورًا بأنه: عبارة عن فاعلني أو أكثر حيتل كل فاعل 

متمايزًا فهو عبارة عن منط منظم حيكم عالقات األعضاء ويصف حقوقهم وواجباتهم جتاه بعضهم 

بعضًا، كما يظهر املعايري أو القيم املشرتكة، باإلضافة إىل أمناط متنوعة من الرموز واملوضوعات 

 (.122) املختلفة
ناء االجتماعي من املفاهيم األساسية املختلفة للبناء االجتماعي أهمية وفائدة هو وكما ُيعدُّ مفهوم الب

ذلك الذي ينظر إىل البناء االجتماعي بوصفه مركباً يشتمل على النظم األساسية يف اجملتمع واجلماعات 

وار والعالقات كما يشري مفهوم البناء االجتماعي إىل أمناط املكانان واألد(. 23)املختلفة اليت يتألف منها

 بينها يف جمتمع معني.

                                                             

 .5م ص1985دار المعارف  –القا رة  –السيد الحسيني، النتروة اماعما ية والدراسة العنتيم  - 21
 .195م  ص1997دار المعارف  –سمير نميم أحمد، النتروة في علم اماعماا دراسة نتروة، القا رة  - 22
 .124م  ص1980دار المعارف  –ي وآخرون القا رة اورتومور تمايد في علم اماعماا ترامة محمد الجو ر  - 23



253 

 

 

 253 

)دراسة ميدانية لدور املنظمات يف   دور املنظمات الدولية واملحلية يف التنمية 
 الباحث: د.مراد غالب حسين ناجي|                          املعوقات وسبل التطوير(-اليمن

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
 للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

سواء  ءومن األفكار الرئيسية اليت يعتمد عليها االجتاه الوظيفي أنه ميكن النظر إىل أي شي     

كان كائنًا حيُا أو اجتماعيا، وسواء كان فردًا أو جمموعة صغرية، أو تنظيمًا رمسيًا أو جمتمعًا أو 

ويتألف هذا النسق من عدد من األجزاء املرتابطة ,ولكل نسق  حتى العامل بأسره على أنه نسق اجتماعي.

جوهريًا. والبد من أن يكون  احتياجات أساسية البد من الوفاء بها، وإال فإن النسق سوف  يفنى أو يتغري

 (، ولكي يتحقق ذلك من أن تليب أجزاؤه املختلفة احتياجه. 1النسق يف حالة توازن ) 

لنسق قد يكون وظيفيًا ، أي يسهم يف حتقيق توازن النسق، وقد وجند أن كل جزء من أجزاء ا 

يكون ضارًا وظيفيًا، آي يقلل من توازن النسق، وقد يكون غري وظيفي، أي عديم القيمة بالنسبة 

للنسق  كما جند أن هدف التفسري الوظيفي هو الكشف عن كيفية إسهام أجزاء يف حتقيق النسق 

 (.24)بهذه االستمراريةككل الستمرارية أو يف اإلضرار 
ويف ضوء املدخل البنائي الوظيفي ميكن النظر إىل التنظيمات ـ مثل اجلمعيات واملنظمات اخلريية 

اإلنسانية على اعتبار أنها أنساق اجتماعية مفتوحة ,وذلك كما يرى كاتز وكان يف حالة تفاعل مع 

ظيمات وأهدافها تتجه حنو حتقيق قيم البيئة ومع األنساق االجتماعية األخرى. كما أن قيم هذه التن

 اجملتمع الذي توجد فيه وأهدافه.

ومن أنساق االفرتاضات األساسية يف التحليل أن التنظيمات عبارة عن أنساق اجتماعية مفتوحة 

تؤدي وظائف ظاهرة أو كامنة، موجهة حنو حتقيق أهداف مجعية او منظمة، أو إشباع حاجات أساسية 

 للمجتمع أو البيئة.

ومتشياً مع املدخل البنائي الوظيفي سوف يتم التعرف على الوظائف الظاهرة اليت تؤديها اجلمعيات 

اخلريية اإلنسانية , وهي الوظائف املدركة واملقصودة. باإلضافة إىل التعرف على الوظائف الكامنة اليت 

ة. وذلك مع الرتكيز على تؤديها اجلمعيات اخلريية اإلنسانية، أي الوظائف غري املدركة وغري املقصود

 نوعني من الوظائف ؛ هما: 

الوظائف اليت تؤديها اجلمعيات واملنظمات اخلريية التنموية بالنسبة للمجتمع، والوظائف اليت 

تؤديها األنساق الفرعية داخل اجملتمعات اخلريية اإلنسانية بالنسبة للجمعيات واملنظمات ككل أو 

 بالنسبة لبعضها بعضًا.

لتحليل الوظيفي يف هذه الدراسة يتجاوز جمرد التحليل على مستوى الوحدات الصغرى وجند أن ا

إىل التحليل على مستوى الوحدات الكربى الذي ميكننا من رؤية اجلمعيات واملنظمات على اعتبار أنها 

ة  أنساق اجتماعية مفتوحة تعمل داخل اجملتمع الكبري. ومن ثم نتناول العالقة بني اجلمعيات اخلريي

التنموية واجملتمع , باإلضافة إىل تناول العالقة بني اجلمعيات اخلريية اإلنسانية ,وبني األنساق الفرعية 

                                                             

 .190 – 188سمير نميم أحمدا المراع السابق ص  - 24
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املتضمنة فيها، مثل اجلمعية العمومية، وجملس اإلدارة، وجلان األنشطة املختلفة داخل اجلمعية او 

 املنظمة.
اإلنساني يف ضوء املدخل البنائي الوظيفي كما يتم النظر إىل املعوقات اليت تواجه العمل اخلريي 

على اعتبار أنها متثل املعوقات الوظيفية على حد تعبري روبرت مريتون ـ أو النتائج الضارة اليت تؤدي إىل 

اخللل الوظيفي الذي ميثل يف التعارض بني ما ينبغي أن يكون وما هو واقع فعاًل، األمر الذي يؤدي إىل 

عدم توازن البناء االجتماعي للجمعيات اخلريية اإلنسانية أو عدم تدعيمه، تفكك النسق االجتماعي، و

 وبالتالي عدم حتقيق هذه اجلمعيات أو املنظمات ألهدافها األساسية.
 

 ثانيًا:نظرية التطوع: 

كان العامل حتى منتصف القرن التاسع عشر حمكومًا بنظريتني فقط ؛ هما:   نظرية السلطة 

اآلمرة، ونظرية اإلنتاج والربح. وكان النظام مبنيًا على خضوع الناس لسلطة احلاكم اآلمر، وهو ما 

اإلنتاج  تطور إىل النظام احلكومي، الذي يعد من أقدم النظم وأوسعها انتشارًا حتى اآلن. أما نظام

والربح فهو نظام يعتمد على توظيف الرأمسالية ووسائل اإلنتاج بني أصحاب األموال والعمال، وعلى 

 تشغيل القوى العاملة لدى أرباب األعمال بهدف احلصول على األجر وحتقيق الربح. 

 وقد انتشر هذا النظام إىل جانب النظام احلكومي ابتداًء من القرن الثامن عشر حتى الوقت

 احلاضر.

ويف أواسط القرن التاسع عشر عمت العامل حروبًا وويالٍت زاد فيها حتكم كل من النظام 

احلكومي ,ونظام اإلنتاج والربح مبقدرات بشرية ؛ األمر الذي أدى إىل ظهور نظرية التطوع، فقد بدأ ) 

ن املآسي عن األهالي ( يف تكوين مجعيات او منظمات مستقلة عن احلكومات تهدف إىل التخفيف م

واخلمسني سنة األخرية تزايد عدد هذه اجلمعيات او املنظمات واتسعت نشاطاتها  ةاإلنسان. وخالل املائ

حتى أصبحت نظامًا عامليُا ثالثُا معرتفُا به كشريك فاعل يف تقرير مستقبل البشرية. ويطلق على هذه 

لتطوعية، واإلنسانية، واخلريية، التنظيمات غري احلكومية أمساء ونعوت شتى ؛ منها: اجلمعيات ا

واملدنية، والشعبية، وذات النفع العام أو العاملة للصاحل العام واليت أصبحت تشكل ما يطلق عليه 

 اجملتمع املدني.

وتشجع اجملتمعات املتقدمة إنشاء اجلمعيات التطوعية حتى أصبحت من أبرز مقومات الدولة 

ر دفع التربعات واملساعدات هلا مبنزلة تسديد الضريبة للدولة. احلديثة ؛ مما محل بعض الدول على اعتبا

وقد أصبح التقدم والتطور يف اجملتمع يقاس بعدة مقاييس منها قياس العدد والفاعلية للجمعيات او 
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املنظمات اليت يقوم املواطنون بإنشائها بإرادتهم خارج مؤسسات احلكومة والسلطة ؛ باعتبار أن قوة 

 (.25) خري تعبري على قوة اجملتمع وحيويته هذه اجلمعيات هي
وقد بدأت تظهر أبعاد التطوع يومًا بعد يوم من خالل تطبيقاتها يف املؤسسة الطوعية اليت يدخلها 

األعضاء ,وخيرجون منها بإرادتهم احلرة، واليت هي شبكة مرتابطة ومتساندة، تستمد جناحها ليس 

فقط بل من وفائها أيضًا بإشباع حاجات الناس الذين يعملون  من وفائها بإشباع حاجات الناس يف اجملتمع

 فيها وخيدمون ويتحملون املسؤولية يف حتسني أوضاع الناس.
 

 لعالقة الدولة بتنظيمات اجملتمع املدني: يثالثًا: نظرية جرامش

من  يإىل اجملتمع املدني كفضاء للتنافس األيد ولوج ينظر املفكر اإليطالي أنطونيو جر امش

 جل اهليمنة، فهو يرى أن هذا اجملتمع املدني يتشكل كمجال وسيط بني األسرة والدولة.أ
أن مفهوم اجملتمع املدني يشري إىل أن التنظيمات اخلاصة اليت ترتبط بوظيفة  يويرى جر امش

وقد خصص هذا املفهوم لتوضيح ميدان جديد للصراع ضد الرأمسالية وليس جمااًل للتعامل . (26)اهليمنة

 معها.
للمجتمع املدني باعتباره جزءًا من البنية الفوقية على النحو الذي يتفق مع رؤية  يوقد نظر جرامش

بني مستويني أساسيني ؛ يطلق على املستوى األول ) اجملتمع  يهيجل هلذا اجملتمع. كما ميز جرامش

الكنيسة، والنقابات، املدني ( أي جمموع املؤسسات اليت تسمى املؤسسات أو التنظيمات اخلاصة مثل 

واملدرسة , أما املستوى الثاني فيطلق عليه ) اجملتمع السياسي (، الذي يتمثل يف الوظيفة القيادية اليت 

 .(27) تعرب عنها الدولة أو احلكومة القانونية
إىل أن اجملتمع املدني يتسم بصفة يف غاية األهمية، وهي أنه اجملتمع الذي تتم  يويشري جر امش

ه هيمنة القوى احلكومية والسياسية املسيطرة على الساحة االجتماعية. وهذه اهليمنة هي اليت يف إطار

 تسمح للقوى املسيطرة بأن تتفادى استخدام العنف بطريقة دائمة لغرض سيطرتها على باقي اجملتمع. 

استخدام مفهوم اجملتمع املدني ,وعرفه بأنه الساحة اليت تفرز فيها الطبقات  يلقد طور جر امش

مفهوم اهليمنة للتعبري عن هذا الوضع الذي  ي. واستخدم جر امشةاحلاكمة وسائل سيطرتها اإليديولوجي

تستطيع فيه الطبقات احلاكمة أن تتفادى اللجوء املستمر إىل القمع لفرض سيطرتها، وتعتمد بداًل من 

                                                             

محمد بركا  ,العجر ة اللبنانية في مجا  العمل اماعماعي العطوعي وواقع الجمميا  ذا  النفع العام بلبناال في  - 25
 .32 – 31أعما  الم تمر األو  للجمميا  ذا  النفع العام ,دولة اإلمارا  العر ية المعحدة مراع سابق ص 

ني ودوره في تحقيق الديمقراطية في الوطن العر ي, بيرو  كما  عبد اللطيف ,تقسيا  في أعما  ندوة المجعمع المد - 26
 .78م ص1992مركز دراسا  الوحدة العر ية, 

 .36م ص1986الطا ر لبيا سوسيولوايا الثقافة الدار البيضاء منشورا  عيوال  - 27
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ذلك على قدرتها يف قيمها ومعايريها على سائر الطبقات األخرى اليت تستدمج هذه القيم وتتبناها. ويف 

ـ  العدل أو عدم  يهذه الظروف تكتسب الدولة صفة الدميقراطية اليت ال تعين ـ  يف فكر جر امش

يق السيطرة وجود عالقات استغاللية، بل تعين سيطرة طبقة اجتماعية على الطبقات األخرى عن طر

على أجهزة الدولة السياسية، وأيضًا هيمنتها على اجملتمع املدني ,وسيطرتها على أجهزة الدولة 

( أهم بكثري من العامل األول ) أي السيطرة  ةاأليدلوجية، و ذلك العامل الثاني ) أي اهليمنة اإليديولوجي

معية أقل يف فرض سيطرة القوى املهيمنة، على أجهزة الدولة (. ويف تلك الظروف , يصبح دور األساليب الق

وتكون القوى املسيطرة على أجهزة الدولة هي اليت تسيطر على اجملتمع املدني، ويكون اجملتمع املدني 

 (28.)هو الذي مينح صفة الشرعية للدولة وليس العكس
 

 رابعًا: نظرية السلم التكاملي أو االمتدادي:

التنموي اإلنساني ضرورة جمتمعية يف اجملتمعات كافة، خاصة يف ُيعدُّ النشاط األهلي اخلريي 

اجملتمع اإلسالمي الذي يدعو إىل التكامل االجتماعي. وجند أن قيام املواطنني بإنشاء اهليئات األهلية 

االنتماء للمجتمع ورد بعض الدين إليه،  ناخلريية التنموية اإلنسانية وإدارتها ليس جمرد التزام للتعبري ع

كنه يف نفس الوقت يعترب حقًا يتمتع به املواطنون كافة للمساهمة يف ختطيط برامج احلياة ول

 االجتماعية يف اجملتمع.

ونظرًا ملا حيققه النشاط اخلريي اإلنساني من رفع العبء املادي عن كاهل الدولة جند أن احلاجة 

األهلية واحلكومية يف كافة  ماسة إىل القيام بهذا النشاط اخلريي اإلنساني من قبل كل اهليئات

اجملتمعات النامية واملتقدمة. إال أن العالقة بني النشاط احلكومي والنشاط األهلي سوف ختتلف من 

جمتمع إىل آخر نتيجة لعدة ظروف وعوامل من بينها قدرة اهليئات احلكومية وكفاءتها يف تلبية 

وكذلك األيديولوجية السياسية اليت يقوم  احتياجات اجملتمع وإشباعها، ووفرة املوارد االقتصادية،

 عليها اجملتمع، وفلسفة الرعاية وأولوياتها يف كل جمتمع وحده.

وقد قدم )سدني ويب( إحدى النظريات اليت تفسر العالقة بني النشاط احلكومي ,والنشاط 

احلكومية  األهلي ,وهي نظرية السلم التكاملي أو االمتدادي. وتذهب هذه النظرية إىل أن اهليئات

تضمن للمواطنني حدًا ادني من اخلدمات ؛ ومنها مساعدات الضمان االجتماعي ,واخلدمات الصحية 

. ويف حالة عدم متكن اهليئات احلكومية من توفري كل االحتياجات، فإن التنظيمات األهلية ةوالتعليمي

ت، كما  قد تعمل على تعمل على تكملة مثل هذه اخلدما   -مثل اجلمعيات اخلريية واإلنسانية  -

 التوسع يف توفري هذه االحتياجات أو حتسينها، وتعمل على التنسيق بينها وبني اهليئات احلكومية. 

                                                             

 .177 – 176رشاد انطونيوس الجمميا  األ لية ومفاوم المجعمع المدني مراع سابق ص - 28
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وجند أن هذا التصور الذي ذهب إليه )سدني ويب( يتناسب مع اجملتمعات اليت تتميز بوفرة املوارد 

ة االجتماعية اليت حيتاج إليها املواطن االقتصادية حبيث ميكن للدولة أن تعمل يف كافة برامج الرعاي

فرص حياة أفضل. ويأتي دور القطاع األهلي لرفع مستوى الرعاية  هيف اجملتمع واليت من شأنها أن توفر ل

االجتماعية يف نفس جماالت الرعاية اليت تكفلها الدولة، ويصبح من مسؤولياته أيضًا تنبيه الدولة إىل 

 (.29)ستحدثة ) عالقة راسية (جماالت الرعاية االجتماعية امل
 

 خامسًا: نظرية األعمدة املتوازية:

جراي(  لنظرية األعمدة املتوازية، وهي النظرية الثانية اليت تفسر العالقة  نيعرض )كري كما

بني اجلمعيات األهلية واهليئات احلكومية. وتقوم هذه النظرية أساسًا على قيام كل من األجهزة 

 احلكومية واألهلية معُا بتنفيذ اخلدمات املختلفة يف امليادين كافة.

نامية أو احملدودة الدخل، حيث يتم اقتسام جماالت الرعاية وتتناسب هذه النظرية مع الدول ال

االجتماعية بني اهليئات احلكومية واألهلية، ويف هذه احلالة تتصدى الدولة للعمل يف اجملاالت اليت هلا 

األولوية، بينما تتوىل اهليئات األهلية العمل يف اجملاالت اليت تليها من حيث األهمية. ويسري كل قطاع 

ىل جنب مع دور القطاع اآلخر، وإذا توافرت للدولة موارد جديدة أو أضيف جمال جديد إليها جنبًا إ

باعتباره من اجملاالت املهمة من حيث األولوية، فعلى القطاع األهلي أن يرتك العمل يف هذا اجملال متامًا 

فال يتم االلتقاء  للقطاع احلكومي ويبحث لنفسه عن جماالت جديدة، ومن هنا تأتي العالقة املتوازية

 بني النشاط احلكومي والنشاط األهلي يف جمال عمل واحد.

وجند أن نظرية األعمدة املتوازية اليت عرضها )كريكمان جراي( مل تستخدم فقط يف تفسري 

عالقة اجلمعيات األهلية واجلمعيات احلكومية، وقيام اجلميع بتنفيذ اخلدمات املختلفة يف كافة 

ذه النظرية قد استخدمت أيضًا يف تفسري التعاون بني االحتادات املهنية واإلدارة يف أثناء امليادين، بل أن ه

القيام باملشروعات املختلفة، كما استخدمت يف تفسري التعاون بني العاملني لتحسني نوعية العمل وغري 

 ذلك.
 

 سادسًا: حنو إطار تصوري للدراسة:

دراسة التنظيمات، خاصة املدخل البنائي الوظيفي.  بعد هذا العرض السابق للمداخل النظرية يف

( ونظرية التطوع ونظرية السلم يوبعد التعرف على بعض النظريات األخرى ؛ مثل: نظرية )جر امش

التكاملي أو االمتدادي ونظرية األعمدة املتوازية، ميكننا القول بأن هذه الدراسة تنطلق من إطار نظري 

دة من مفهوم )بارسونز( عن النسق االجتماعي، ومفهوم )كاتز( وكان حتليلي تكاملي حياول االستفا

                                                             

-249م ص1987مد فامي، األداء في الم سااااااسااااااا  اماعما ية، اإلساااااايندروة، دار المعرفة الجاممية سااااااامية مح - 29
250. 
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عن النسق املفتوح على اعتبار أنه ميكن النظر إىل اجلمعيات واملنظمات على أنها متثل أنساقًا اجتماعية 

مفتوحة تتكون من جمموعة من األجزاء املرتابطة تتفاعل مع غريها من املؤسسات احلكومية واألهلية. 

ن النظر إىل معوقات العمل اخلريي اإلنساني يف ضوء املدخل البنائي الوظيفي على أنها متثل كما ميك

ما يطلق عليه )روبرت مريتون(  املعوقات الوظيفية، أو النتائج الضارة اليت تؤدي إىل اخللل الوظيفي 

ة، وبالتالي عدم وعدم توازن أو عدم تدعيم البناء االجتماعي للجمعيات واملنظمات التنموية اإلنساني

حتقيق هذه اجلمعيات ألهدافها األساسية. وباإلضافة  إىل ما سبق، ميكن تصور فكرة اجملتمع املدني 

وعالقته بالدولة واهليئات احلكومية يف ضوء القضايا والتعميمات النظرية اليت وردت يف بعض النظريات 

كاملي أو االمتدادي , ونظرية األعمدة (، ونظرية التطوع،  ونظرية السلم التي؛ مثل نظرية )جر امش

 املتوازية.

 
 املبحث األول

 مكانة املنظمات احمللية والدولية ودورها يف خدمة اجملتمع

 أواًل: مكانة املنظمات الدولية واحمللية يف اجملتمع:

للتعرف على املكانة أو الوضع الذي تشغله املنظمات التنموية بالنسبة لغريها من املنظمات ذات 

 النفع العام، من حيث املكانة والتقدير الذي تلقاه من الدولة أو األفراد.

فاملنظمات التنموية ُتعدُّ من أهم اجلمعيات ذات النفع العام من حيث املكانة والتقدير الذي تلقاه  

من احلكومة أو األفراد((. ومما يؤكد صحة الفرض السابق أن املنظمات التنموية حتظى بدعم كبري 

حلكومة أو األفراد كما أنها تتلقى املساعدات املادية والفنية من الدولة، وهلا ميزانيات كبرية، من ا

 وتسهم بدور كبري يف خدمة اجملتمع، مبا تقدمه من مشروعات تنموية وإنسانية ومساعدات للمحتاجني.

النفع العام، كان ونظرًا هلذه املكانة اليت تشغلها املنظمات التنموية بالنسبة لغريها من منظمات 

من األفضل أن تكون هلا فئة مستقلة يف تصنيف وزارة العمل والشؤون االجتماعية للمنظمات ذات النفع 

 العام.

وأن املنظمات التنموية اإلنسانية تساهم بدرجة كبرية يف حل مشكالت اجملتمعات احمللية )مثل 

لمني، وإنشاء املدارس ودعمها، ودفع كفالة األيتام واألرامل، وسداد الديون، وقضاء حوائج املس

تكاليف العالج واألدوية، ورعاية املعاقني، وبناء املساجد وحفر اآلبار( األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع 

مكانة هذه املنظمات من وجهة نظر سكان اجملتمعات احمللية، إال أن الطابع الغالب على املنظمات 
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الجتماعية، وليس التنمية االجتماعية، األمر الذي قد يقلل من التنموية غالبًا ما يكون طابع الرعاية ا

 (30).مشاركة املنتفعني من خدمات هذه املنظمات يف حتديد شكل اخلدمات واملشروعات التنموية
 

 خدمة اجملتمع: ثانيًا: دور املنظمات التنموية يف

املسؤول والبناء الذي تقوم املنظمات واجلمعيات بدور حيوي، حيث تظهر مصداقيتها يف الدور 

تقوم به يف اجملتمع، وهي ستمتلك اخلربة من كوادرها "آجاًل أم عاجاًل" ,وتستفيد من جتارب من 

سبقوها، وستمتلك املقدرة لتنفيذ تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية.. اخل، لذلك جيب متكينها وتقويتها 

 لتحقيق أهدافها.

، لتأخذ دورها يف تأهيل اجملتمع ,وبناء قدراته ,وزيادة والبد من دعم جهود ها لتنفيذ براجمها

الوعي لديه... إن اإلنسان هو أداة التنمية وهدفها النهائي، وجناح أية عملية تنمية شاملة يتطلب قبل كل 

شيء مشاركة شعبية واسعة ,وجهود مجاعية حقيقية لدفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية وتوفري 

 ميكن هلذه املشاركة أن تتحقق بشكل منظم وفعال إال من خالل اجلهود املتميزة متطلباتها، وال

 للجمعيات األهلية بأشكاهلا املختلفة.

ومن املتفق عليه اليوم أن التنمية اإلنسانية هي تنمية للناس، من أجل الناس، وبواسطة الناس، 

 ورية للنجاح.ولذلك أصبحت املشاركة الشعبية خيارًا اسرتاتيجيًا، ووسيلة ضر

وباعتبار أن املنظمات واجلمعيات "مؤسسات اجتماعية" تضم عددًا كبريًا من األعضاء، والباب 

 مشرعًا للجميع، فيكون هلا دورًا هامًا يف دعم عملية التنمية الشامل.

ألنها األقرب إىل القاعدة اجملتمعية، مبا ميكنها من التعبري عن أصوات املواطنني، وآماهلم 

 جاتهم اإلنسانية، وهذا يعين أن يكون لكل فرد مشاركة باملال أو اجلهد أو الوقت أو الفكر.واحتيا

وال شك أن هذه املشاركة بكافة مستوياتها هي اليت تعظم ما يسمى برأس املال االجتماعي "إن 

ة مهمشًا صح التعبري" وقد آن األوان لتنمية رأس املال االجتماعي، فال يرتك مواطن يف القاعدة الكبري

 أو مهماًل أو سلبيًا.

إن التمويل ُيعدُّ من أكثر اجلوانب أهمية وحيوية بالنسبة للجمعيات واملنظمات األهلية، فعليه 

يتوقف حجم نشاطها وتنوعه ومستواه، وأثره على اجملتمع الذي ختدمه، وكشف حتليل مضمون 

عن أهمية الدور  -وجمالت ونشرات وتقاريركتب -اإلصدارات املختلفة اليت تنشرها اجلمعيات اخلريية 

الذي تؤديه اجلمعيات واملنظمات يف خدمة اجملتمع، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم واملساعدة 

 للمواطنني احملتاجني، والقيام مبختلف املشروعات اخلريية داخل الدولة وخارجها.

                                                             

في أحمد زايد وساااااااااااامية الخشااااااااااااع  فاطمة خفااي، المنتما  النساااااااااااائية ودور ا في مجام  تنمية وتميين المرأة. - 30
 201ص, ق)تحرور( مراع ساب
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ا يف حتقيق أهدافها، األمر وميكن تقويم مدى فاعلية املنظمات التنموية يف ضوء مدى جناحه

 الذي يتطلب التعرف أواًل: على أهداف هذه اجلمعيات واملنظمات، واألدوار املختلفة اليت تؤديها.

واملالحظ أن املنظمات التنموية ناجحة إىل درجة كبرية يف حتقيق أهدافها بوجه عام، األمر الذي 

 لنجحها يف حتقيق أهدافها يف خدمة اجملتمع. يؤكد املكانة والتقدير الذي تلقاه هذه املنظمات نتيجة

وبنتيجة سؤال أفراد العينة من الذكور واإلناث عن وجود ازدواجية بني أعمال اجلمعية, وبني أعمال 

 اجلمعية اخلريية األخرى.

وجود ازدواجية بني أعمال اجلمعية,  %58.1وقد أكد أكثر من نصف أفراد العينة من الذكور 

ات اخلريية األخرى. كما أكد وجود االزدواجية معظم أفراد العينة من اإلناث وبني أعمال اجلمعي

75.4.% 

من -ويشري حتليل مضمون اإلصدارات املختلفة اليت تنشرها املنظمات التنموية اإلنسانية اخلريية 

إىل عدم وجود التخصص يف اخلدمات اإلنسانية اليت تقدمها  -كتب وجمالت ونشرات وتقارير

واملنظمات، ووجود هذه االزدواجية بني أعمال اجلمعيات واملنظمات اخلريية املختلفة، حيث اجلمعيات 

إن غالبية هذه املنظمات تقوم بأدوار متشابهة إىل حد كبري، وال تكاد ختتلف كثريًا يف مضمونها 

اعية لبعض وأهدافها، باإلضافة إىل أن غالبية املنظمات التنموية تركز على االهتمام بالرعاية االجتم

فئات اجملتمع أكثر من تركيزها على برامج التنمية االجتماعية، األمر الذي يؤدي إىل عدم مشاركة 

 املنتفعني من خدمات هذه املنظمات يف حتديد شكل اخلدمات واملشروعات اخلريية املطلوبة.

 

 املبحث الثاني

 معوقات العمل اخلريي اإلنساني

 متهيد:

أفراد العينة من الذكور واإلناث املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني على الرغم من أن غالبية 

يرون أن اجلمعيات واملنظمات تعد ناجحة إىل درجة كبرية يف حتقيق أهدافها، فإنه ال ميكن اجلزم 

بأن العمل اخلريي اإلنساني خيلو من السلبيات نتيجة لوجود بعض املعوقات اليت تواجه ممارسة العمل 

نساني. وميكن النظر إىل هذه املعوقات على اعتبار أنها مؤشرات لوجود درجة من سوء اخلريي اإل

التنظيم االجتماعي، إذ أن عدم التزام أفراد اجملتمع بأداء دورهم الوظيفي يف اجملتمع الذي ينتمون إليه 

ت الوظيفية يؤدي إىل عدم حدوث التكيف أو التوافق بني أجزاء اجملتمع وحدوث ما يطلق عليه املعوقا

 أو اخللل الوظيفي الذي يتمثل يف التعارض بني ما ينبغي أن يكون ,وبني ما هو واقع فعاًل.

وقد تؤدي هذه املعوقات إىل عدم توازن أو عدم تدعيم البناء االجتماعي للجمعيات واملنظمات 

ية اخلريية وعدم اخلريية اإلنسانية، مما قد يؤدي إىل ضعف فاعلية هذه اجلمعيات واملنظمات اإلنسان
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جناحها يف حتقق أهدافها على الوجه األكمل، األمر الذي يتطلب مواجهة هذه املعوقات حتى ال تعرتض 

 مسرية العلم اخلريي اإلنساني.

وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود بعض املعوقات اليت تواجه العمل اخلريي اإلنساني, وقد مت 

رئيسية هي: املعوقات الشخصية، واملعوقات الثقافية تصنيف هذه املعوقات إىل مخسة أقسام 

 واالجتماعية، واملعوقات اإلدارية والتنظيمية، واملعوقات املالية، وأخريًا املعوقات التشريعية.

يرون أن املعوقات اإلدارية  %(33.3)أن ثلث أفراد العينة من الذكور  (1-2)ويتضح من اجلدول 

والتنظيمية  حيتل املركز األول بني املعوقات املختلفة اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، 

، واملعوقات املالية %25.8)يلي ذلك من حيث األهمية على الرتتيب: املعوقات الثقافية واالجتماعية 

 %.7.5املعوقات التشريعية  ، وأخريًا%15.1، واملعوقات الشخصية 18.3%

من أفراد العينة من اإلناث تؤكد أن املعوقات الثقافية واالجتماعية % 29.5كما تبني أن نسبة 

تأتي يف املرتبة األوىل بني املعوقات اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، يلي ذلك من حيث 

، واملعوقات %21.3عوقات اإلدارية والتنظيمية ، وامل%23األهمية على الرتتيب: املعوقات الشخصية 

 %.9.8، ثم املعوقات املالية %16.4التشريعية 

 (1-2اجلدول )

 التوزيع التكراري ألفراد العينة طبقًا لرأيهم يف أهم املعوقات اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني

 أهم املعوقات
 اإلناث الذكور

 للجملة % تكرار % للجملة تكرار

 23.0 14 15.1 14 معوقات شخصية

 29.5 18 25.8 24 معوقات ثقافية واجتماعية

 21.3 13 33.3 31 معوقات إدارية وتنظيمية

 9.8 6 18.3 17 معوقات مالية

 16.4 10 7.5 7 معوقات تشريعية

 100.0 61 100.0 93 اجلملة

الذي مؤداه: ))تعد املعوقات التنظيمية واإلدارية وتؤيد البيانات الواردة يف اجلدول السابق صحة الفرض 

من أهم املعوقات اليت تواجه ممارسة العمل اخلريي اإلنساني بالنسبة للذكور، بينما تعد املعوقات 

 الثقافية واالجتماعية من أهم املعوقات بالنسبة لإلناث((.

 أواًل: املعوقات الشخصية:

تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، تبني أن بالتعرف على أهم املعوقات الشخصية اليت 

من مجلة الذكور ترى أن ضعف الوازع الديين للفرد يعد أهم هذه املعوقات الشخصية. % 30.1نسبة 
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، واالجتاهات السلبية %25.8يلي ذلك من حيث األهمية: عدم الرغبة وضعف املقدرة على املشاركة 

، واألنانية وسيادة %6.5، وضعف الثقة بالنفس %12.9، واخلجل والشعور باحلرج %18.3واالتكالية 

 %.3.2، وصغر السن وعدم حتمل املسؤولية %3.2الروح الفردية 

من مجلة اإلناث أن ضعف الوازع الديين يعد من أهم املعوقات % 19.7كما أكدت نسبة 

، يلي ذلك %23: اخلجل والشعور باحلرج الشخصية. ويف حني تأتي يف املقام األول من حيث األهمية

، واألنانية %13.1، واالجتاهات السلبية واالتكالية %18عدم الرغبة وضعف املقدرة على املشاركة 

، وأخريًا صغر السن وعدم حتمل املسؤولية %8.2، وضعف الثقة بالنفس %13.1وسيادة الروح الفردية 

 (:2-2، وذلك كما يتضح من اجلدول )4.9%

 
 (2-2ول )اجلد

التوزيع التكراري ألفراد العينة طبقًا لرأيهم يف أهم املعوقات الشخصية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي 

 اإلنساني

 أهم املعوقات الشخصية
 اإلناث الذكور

 % للجملة تكرار % للجملة تكرار

 19.7 12 30.1 28 ضعف الوازع الديين

عدم الرغبة وضعف املقدرة على 

 18.0 11 25.8 24 املشاركة

 13.1 8 18.3 19 االجتاهات السلبية واالتكالية

 23.0 14 12.9 12 اخلجل والشعور باحلرج

 8.2 5 6.5 6 ضعف الثقة بالنفس

 13.1 8 3.2 3 األنانية وسيادة الروح الفردية

 4.9 3 3.2 3 صغر السن وعدم حتمل املسؤولية

 100.0 61 100.0 93 اجلملة

البيانات الواردة يف اجلدول السابق عن اتفاق أفراد العينة من الذكور واإلناث على أن ضعف  وتكشف

 الوازع الديين للفرد يعد من أهم املعوقات الشخصية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني.
 

 

 ثانيًا: املعوقات الثقافية واالجتماعية:

ولدى سؤال أفراد العينة عن أهم املعوقات الثقافية واالجتماعية اليت تواجه املشاركة يف العمل 

من مجلة الذكور بأن عدم الوعي بأهمية العمل اخلريي % 31.2اخلريي اإلنساني، أجابت نسبة تبلغ 

االلتزامات اإلنساني يعد من أهم املعوقات الثقافية واالجتماعية، يلي ذلك من حيث األهمية كثرة 
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، %9.7، وعدم وجود أقارب وأصدقاء باجلمعية %14، وفقد الشعور باالنتماء للمجتمع 22.6األسرية 

وبعد اجلمعية عن  %7.5، وعدم مساح اآلباء مبشاركة األبناء %8.6والسفر أيام العطالت واإلجازات 

 %.6.4املسكن 

من مجلة اإلناث بأن كثرة % 26.2أما بالنسبة ألفراد العينة من اإلناث فقد أجابت نسبة 

االلتزامات األسرية حتتل املركز األول بني املعوقات الثقافية، يلي ذلك على الرتتيب: عدم مساح اآلباء 

، وفقد الشعور باالنتماء للمجتمع %14.8، وعدم الوعي بأهمية العمل اخلريي %21.3مبشاركة األبناء 

، %3.3، وعدم وجود أقارب وأصدقاء باجلمعية %8.2، والسفر يف أيام العطالت واإلجازات 11.5%

 (:3-2)وهذا ما يكشف عنه اجلدول 

 (3-2اجلدول )

التوزيع التكراري ألفراد العينة طبقًا لرأيهم يف أهم املعوقات الثقافية واالجتماعية اليت تواجه املشاركة يف 

 العمل اخلريي اإلنساني

 أهم املعوقات الثقافية واالجتماعية
 إلناثا الذكور

 % للجملة تكرار % للجملة تكرار

عدم الوعي بأهمية العمل اخلريي 

 اإلنساني
29 31.2 9 14.8 

 26.2 16 22.6 21 كثرة االلتزامات األسرية

 11.5 7 14.0 13 فقد الشعور باالنتماء للمجتمع

 3.3 2 9.7 9 عدم وجود أقارب وأصدقاء باجلمعية

 8.2 5 8.6 8 السفر يف أيام العطالت واإلجازات

 21.3 13 7.5 7 عدم مساح اآلباء مبشاركة األبناء

 14.7 9 6.4 6 بعد اجلمعية واملنظمة عن السكن

 100.0 61 100.0 93 اجلملة

وتكشف البيانات الواردة يف اجلدول السابق عن أن أغلب أفراد العينة من الذكور يرون أن عدم 

,وكثرة االلتزامات األسرية من أهم املعوقات الثقافية واالجتماعية الوحي بأهمية العمل اخلريي اإلنساني 

اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، بينما يرى أغلب أفراد العينة من اإلناث أن كثرة 

االلتزامات األسرية، وعدم مساح اآلباء مبشاركة األبناء ,خاصة اإلناث، وبعد اجلمعية عن املسكن، 

 املعوقات الثقافية واالجتماعية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني. تعد من أهم
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 ثالثًا: املعوقات اإلدارية والتنظيمية

بالتعرف على أهم املعوقات اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، 

اخلربات واملهارات اإلدارية حيتل املركز  يرى أن ضعف% 33.3تبني أن ثلث أفراد العينة من الذكور 

 األول بني املعوقات اإلدارية والتنظيمية.

، وعدم وجود فروع يف املناطق النائية %22.6يلي ذلك على الرتتيب قلة الدورات والربامج التدريبية 

، %8.6، وسيطرة اهليئات احلكومية %9.7، وعدم وجود هيئة مستقلة للعمل اخلريي اإلنساني 12.9%

 %.5.4، وأخريًا احملاباة يف قبول املتطوعني %7.5وعدم وجود جلان نسائية 

من مجلة اإلناث يرين أن قلة الدورات % 27.9أما بالنسبة ألفراد العينة من اإلناث فقد تبني أن 

والربامج التدريبية تعد من أهم املعوقات اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي 

، وعدم وجود هيئة مستقلة %23اإلنساني، يلي ذلك من حيث األهمية: ضعف اخلربات واملهارات اإلدارية 

، وسيطرة اهليئات احلكومية %13.1، وعدم وجود جلان نسائية %21.3للعمل اخلريي اإلنساني 

 (:4-2، وذلك كما يتضح يف اجلدول )%6.5، وعدم وجود فروع للجمعية يف املناطق النائية 8.2%

 (4-2اجلدول )

التوزيع التكراري ألفراد العينة طبقًا لرأيهم يف أهم املعوقات اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه املشاركة يف العمل 

 اخلريي اإلنساني

 أهم املعوقات اإلدارية والتنظيمية
 اإلناث الذكور

 % للجملة تكرار % للجملة تكرار

 23.0 14 33.3 31 ضعف اخلربات واملهارات اإلدارية

 27.9 17 22.6 21 قلة الدورات والربامج التدريبية

 6.5 4 12.9 12 عدم وجود فروع يف املناطق النائية

عدم وجود هيئة مستقلة للعمل اخلريي 

 اإلنساني
9 9.7 13 21.3 

 8.2 5 8.6 8 سيطرة اهليئات احلكومية

 13.1 8 7.5 7 عدم وجود جلان نسائية

 - - 5.4 5 املتطوعنياحملاباة يف قبول 

 100.0 61 100.0 93 اجلملة
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وتكشف البيانات الواردة يف اجلدول السابق عن وجود اتفاق بني غالبية أفراد العينة من الذكور واإلناث 

على أن ضعف اخلربات واملهارات اإلدارية، وقلة الدورات والربامج التدريبية، يعّدان من أهم املعوقات 

 والتنظيمية اليت تواجه العمل اخلريي اإلنساني.اإلدارية 

 رابعًا: املعوقات املالية:

ومن خالل سؤال أفراد العينة عن أهم املعوقات املالية اليت تواجه يف املشاركة يف العمل اخلريي 

 اإلنساني.

من مجلة الذكور بأن ضعف الدعم املادي من القطاع اخلاص للعمل اخلريي  %22.6أجابت نسبة 

نساني يعد من أهم املعوقات اإلدارية والتنظيمية، يلي ذلك من حيث األهمية عدم توافر اخلربة يف اإل

، والشائعات املتعلقة جبمع التربعات %18.3، وعدم استثمار موارد اجلمعية %19.4املسائل املالية 

، وأخريًا %6.4، ونقص الدعم والتمويل احلكومي %14، وعدم الرقابة على املسائل املالية 16.1

 %.3.2احملاباة يف صرف املساعدات للمحتاجني 

بأن عدم توافر اخلربة يف املسائل املالية يعد  %24.6وقد أجاب حوالي ربع أفراد العينة من اإلناث 

من أهم املعوقات املالية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، يلي ذلك على الرتتيب ضعف 

، وضعف الرقابة على املسائل املالية %19.7، وعدم استثمار موارد اجلمعية %22.9دعم القطاع اخلاص 

، %4.9، ونقص الدعم والتمويل احلكومي %11.5، والشائعات املتعلقة جبمع التربعات 14.8%

 (:5-2، وهذا ما يكشف عنه اجلدول )%1.6واحملاباة يف صرف املساعدات للمحتاجني 

 (5-2اجلدول )

التكراري ألفراد العينة طبقًا لرأيهم يف أهم املعوقات املالية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي التوزيع 

 اإلنساني

 أهم املعوقات املالية
 اإلناث الذكور

 % للجملة تكرار % للجملة تكرار

 22.9 14 22.6 21 ضعف دعم القطاع اخلاص

 24.6 15 19.4 18 عدم توافر اخلربة يف املسائل املالية

 19.7 12 18.3 17 عدم استثمار موارد اجلمعية

 11.5 7 16.1 15 الشائعات املتعلقة جبمع التربعات

 14.8 9 14.0 13 ضعف الرقابة على املسائل املالية

 4.9 3 6.4 6 نقص الدعم والتمويل احلكومي

احملاباة يف صرف املساعدات 

 للمحتاجني
3 3.2 1 1.6 

 100.0 61 100.0 93 اجلملة
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وتشري البيانات الواردة يف اجلدول السابق إىل أن ضعف دعم القطاع اخلاص للعمل اخلريي اإلنساني، 

وعدم توافر اخلربة يف املسائل اإلدارية، وعدم استثمار موارد اجلمعية أو املنظمة ُتعدُّ من أهم املعوقات 

 غالبية أفراد العينة من الذكور واإلناث.املالية اليت تواجه العمل اخلريي اإلنساني من وجهة نظر 

 خامسًا: املعوقات التشريعية:

بالتعرف على أهم املعوقات التشريعية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، تبني أن 

ترى أن عدم مساح التشريعات بالتفرغ التام ملمارسة العمل اخلريي  %40.9نسبة كربى من الذكور 

 من أهم املعوقات التشريعية، يلي ذلك من حيث األهمية عدم تطوير األساليب واللوائح اإلنساني ُيعدُّ

، %11.8، والقيود اليت تفرضها التشريعات على العمل اخلريي اإلنساني %18.3الداخلية للجمعيات 

، وعدم إعطاء اجلمعيات أو املنظمات %9.7واشرتاط احلصول على إذن مسبق لشهر اجلمعية أو املنظمة 

، %7.5، وإجازة التشريعات للحجز على مقر اجلمعية أو املنظمة %8.6حق إبداء الرأي يف التشريعات 

 %.3.2ومعوقات تشريعية أخرى 

أن عدم مساح  %34.4أما بالنسبة ألفراد العينة من اإلناث، فقد أكد أكثر من ثلث اإلناث 

اخلريي اإلنساني ُيعدُّ من أهم املعوقات التشريعية اليت تواجه املشاركة يف  التشريعات بالتفرغ للعمل

العمل اخلريي اإلنساني، يلي ذلك على الرتتيب عدم تطوير األساليب واللوائح الداخلية للجمعيات أو 

، والقيود %18، وعدم إعطاء اجلمعيات أو املنظمات حق إبداء الرأي يف التشريعات %23املنظمات 

، وإجازة التشريعات للحجز على مقر %8.2تفرضها التشريعات على العمل اخلريي اإلنساني  اليت

، ومعوقات تشريعية %4.9، واشرتاط احلصول على إذن مسبق لشهر اجلمعية أو املنظمة %8.2اجلمعية 

 (:6-2)، وذلك كما يتبني من اجلدول %3.3أخرى 

 (6-2اجلدول )

طبقًا لرأيهم يف أهم املعوقات التشريعية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي التوزيع التكراري ألفراد العينة 

 اإلنساني

 اإلناث الذكور أهم املعوقات التشريعية

 % للجملة تكرار % للجملة تكرار

عدم مساح التشريعات بالتفرغ للعمل اخلريي 

 اإلنساني.
38 40.9 21 34.4 

الداخلية للجمعيات أو عدم تطوير األساليب واللوائح 

 املنظمات.
17 18.3 14 23.0 

القيود اليت تفرضها التشريعات على العمل اخلريي 

 اإلنساني.
11 11.8 5 8.2 
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إشرتاط احلصول على إذن مسبق لشهر اجلمعية أو 

 املنظمة.
9 9.7 3 4.9 

عدم إعطاء اجلمعيات أو املنظمات حق إبداء الرأي يف 

 التشريعات.
8 8.6 11 18.0 

 8.2 5 7.5 7 مساح التشريعات للحجز على مقر اجلمعية أو املنظمة.

 3.3 2 3.2 3 معوقات تشريعية أخرى

 100.0 61 100.0 93 اجلملة

وتكشف البيانات املوجودة يف اجلدول السابق عن اتفاق أفراد العينة من الذكور واإلناث على أن 

اإلنساني ,وعدم تطوير األساليب واللوائح الداخلية للجمعية عدم مساح التشريعات بالتفرغ للعمل اخلريي 

 أو املنظمة ُيعّدان من أهم املعوقات التشريعية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني.

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض أفراد العينة من الذكور واإلناث يرون أن هناك بعضًا املعوقات 

ممارسة العمل اخلريي اإلنساني، ومنها القيود اليت تفرضها التشريعات على العمل التشريعية اليت تواجه 

اخلريي اإلنساني، إذ ال تسمح التشريعات بقيام اجلمعيات واملنظمات اإلنسانية اخلريية جبمع املال من 

اجلمهور بأي وسيلة وألي غرض، كما ال جيوز قبول هبات أو إعانات قبل احلصول على ترخيص مسبق 

من وزارة العمل والشؤون االجتماعية، باإلضافة إىل أن اشرتاط احلصول على إذن مسبق لشهر اجلمعية 

أو املنظمة وإجازة احلجز على مقر اجلمعية او املنظمة يعدان من بني املعوقات التشريعية اليت تواجه 

وحرية الرأي من  املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، وذلك على أساس أن حرية تكوين اجلمعيات

احلريات األساسية لألفراد، ومن الضمانات األوىل الستقاللية اجلمعيات واملنظمات اإلنسانية اخلريية، 

 وممارسة حق تكوينها.

إال أنه نظرًا لظروف جمتمع اليمن وطبيعته يف هذه املرحلة من مراحل تطوره فإن اشرتاط احلصول 

وخاصة أن وزارة العمل ، (31)أمرًا مقبواًل يف الوقت احلاضرعلى ترخيص مسبق من وزارة العمل ُيعدُّ 

والشؤون االجتماعية حريصة على دعم اجلمعيات أو املنظمات اخلريية اإلنسانية، وتقدم هلا كل ما من 

شأنه مساعدة هذه اجلمعيات واملنظمات على التطور والنماء ,وحتقيق أهدافها يف خدمة اجملتمع، وقد 

توفري املساعدات املادية لتلك اجلمعيات أو املنظمات، باإلضافة إىل الدعم الفين متثل هذا الدعم يف 

وإعطاء اجلمعيات واملنظمات حرية العمل واحلركة، فاجلمعيات واملنظمات تقوم بأنشطتها من 

حماضرات وندوات وبرامج تدريب وإصدار اجملالت والكتب دون أن تكون هناك رقابة مسبقة على 

                                                             

الم تمر األو  للجمميا  ذا  النفع العام، وال الجمميا  ذا  النفع العام(,قانمحمد عبد هللا الركن )قراءة نقدية في  - 31
 .27ص م,1994اإلمارا ، 
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األمر الذي يساعد على استقاللية اجلمعيات أو املنظمات  ،(32)خل يف تلك األنشطةأنشطتها، أو تد

 اخلريية اإلنسانية إىل درجة كبرية، وعدم سيطرة الدولة أو هيمنتها على أنشطتها.
 

 مشكالت وحتديات أخرى تعاني منها املنظمات اخلريية اإلنسانية التنموية عينة الدراسة ومناقشتها:

فتوح يف االستبانة عن املشاكل األخرى اليت تواجهها املنظمات اخلريية اإلنسانية عند طرح سؤال م

 التنموية، ومل تشملها فقرات االستبانة، جاءت اإلجابة ملخصة ومصنفة على النحو التالي:
مشكالت يف تدني الوعي لدى اجملتمع بأهمية العمل اخلريي اإلنساني، مبا يؤدي إىل حماربته  -1

 والتضييق عليه:

وقد مجعت يف ذلك عدد من اإلجابات، وكلها تدور حول تدني الوعي بأهمية دور املنظمات اخلريية 

اإلنسانية وأثرها يف خدمة اجملتمع، سواًء من قبل بعض اجلهات احلكومية، أو من قبل الكثري من 

يل الصعاب أفراد اجملتمع، ويؤدي إىل عدم التفاعل مع العمل اخلريي اإلنساني، وتسهيل طريقه وتذل

 أمامه، فضاًل عن تبنيه، والدفاع عنه، وتكريم القائمني عليه.

وتعاني بعض املنظمات اخلريية اإلنسانية، كما جاء يف بعض اإلجابات من الصد والرفض واالستهجان 

من قبل اجملتمع، وبنفس الوقت عدم تشجيع من قبل بعض الدوائر احلكومية، رغم التصريح املعتمد 

شودة امللموسة يف أرض الواقع، كل هذه العوامل أدت إىل تقييد العمل اخلريي اإلنساني، والثمرة املن

وكبح مجاحه وإعراضه عن املنافسة، النشغال القائمني عليه بتحسني الصورة املغلوطة عن العمل 

 اخلريي اإلنساني لدى اجلماهري والدوائر احلكومية.

 ت:مشكالت يف التدريب والتأهيل وتوفري الكفاءا -2

 وقد مجعت يف ذلك العديد من اإلجابات وكلها تدور حول حمورين:

 : عدم توفر الكادر الوظيفي الكفء املؤهل ,إلدارة وتنفيذ أنشطة العمل اخلريي اإلنساني.األول

: عدم تدريب وتأهيل الطاقات املتوفرة وإهماهلا مبا يؤدي إىل إصابتها باإلحباط، وفقدان األمل يف الثاني

 املنظمات اخلريية اإلنسانية اليت ينتسبون إليها.تطور 

 وعند البحث عن أسباب ذلك، وجدنا أنها ترجع إىل عدة أمور وردت يف بعض االستجابات، ومنها:

ضعف قدرات اهليئات اإلدارية يف التخطيط للحفاظ على كوادرها من خالل حل مشكالتهم املادية  .أ

 يف العمل اخلريي اإلنساني.اليت ُتعدُّ من أبرز العوامل الستمرارهم 

قلة أجور العاملني يف العمل اخلريي اإلنساني، مما يؤدي إىل تسرب أصحاب اخلربة والكفاءة  .ب

للبحث عن الكفاية املعيشية، ورمبا يكون هذا وضعًا طبيعيًا يعيشه العمل اخلريي اإلنساني، 

ر وكفايتها وتأهيلها ورفعها إىل لكن ال يتوقع اإلبداع والتميز واملنافسة، يف ظل عدم تفرغ الكواد

 املستوى املرجو حلجم املنافسة املطلوبة من املنظمات اخلريية اإلنسانية.
                                                             

 .13ص ,مروم الردمي، مراع سابق - 32
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 عدم وجود التحفيز الالزم للموظفني يف املنظمات اخلريية اإلنسانية. .ج
عدم وجود ما مساه بعضهم "بإدارة االستحقاقات"، ولعل املقصود من ذلك مراعاة حقوق موظف  .د

ي اإلنساني، أسوةً بزمالئه موظفي القطاع احلكومي, واخلاص من حيث زيادة األجور، العمل اخلري

 وقلة الدوام، والضمان االجتماعي وغريها.
الكثري من املنظمات اخلريية اإلنسانية تضم عددًا من العمال النشيطة واملتحمسة واليت تنطبق  .ه

ري أن هذا وحده ال يكفي، ما مل عليها املواصفات اخلاصة مبوظف العمل اخلريي اإلنساني، غ

تصقل هذه الكفاءات باملهارات الفنية الالزمة، سواًء إدارية أو حماسبية أو مهارات التواصل مع 

اآلخرين، ومن هنا يضيع محاس هذه الكوادر عندما تشعر باإلهمال والتهميش، وتفوق اآلخرين 

 عليهم، مما يزيد من إحباطهم وخيبة أملهم.
 دي وحمدودبة املوارد املالية:ضعف الدعم املا -3

فقد أكدت الكثري من اإلجابات هذا املعنى بعدة صور، وكأمنا العبارات املصاغة يف االستبيان مل 

 تكن كافية للتعبري عن عمق املعاناة يف هذا اجملال، ومما ذكر من صور هذا الضعف ما يلي:

كما عرب  -إن وجدت-ية حمدودبة وصعوبة احلصول على الدعم الالزم من اجلهات احلكوم .أ

 بعضهم.
ضعف التمويل من املؤسسات والشركات ,ورجال األعمال والصناديق الداعمة ملشاريع املنظمات  .ب

 اخلريية اإلنسانية.
 عدم التزام األعضاء بدفع االشرتاكات. .ج
 عدم وجود منافذ لدعم املؤسسات اخلريية اإلنسانية الكربى للمؤسسات الصغرى يف البلد. .د
لبنية التحتية واألوقاف، واملوارد املالية الثابتة لدعم واستمرار عمل املنظمات اخلريية عدم وجود ا -4

 اإلنسانية:

وهذا يؤكد الصفق املادي الذي تعاني منه املنظمات اخلريية اإلنسانية من اعتماد املوارد املالية 

جيعلها حتت رمحتهم وشفقتهم، للمنظمات اخلريية اإلنسانية أساسًا على التربعات واهلبات، األمر الذي 

وحسن الظن بهم، وهذا يدفعها دائمًا إىل التزلف وتلميع صورتها أمام املتربعني، وتلبية رغباتهم، وأحيانًا 

رمبا تكون هذه الرغبات خمالفة للسياسات، ورمبا لألهداف واالسرتاتيجيات اليت تتبناها املنظمة، 

 اطاته.وهذا واقع من يعتمد على غريه يف متويل نش

وخيتلف األمر متامًا يف حال اعتماد املنظمات اخلريية اإلنسانية على متويل نفسها من خالل وجود 

األوقاف واالستثمار، فإنها حينئٍذ ال حتتاج إىل ُكثر التزلف والتصنع وتلميع الصورة، وكسب ود 

وأهدافها وسياستها،  الداعمني، ولو خالف ذلك واقعها، كما أنها ستجد مناخًا لرسم اسرتاتيجياتها

بصورة مستقلة وبعيدة عن تسلط الداعمني، وهذا يدفعها إىل حتديد أولوياتها وإنفاق مواردها يف تنفيذ 

 هذه األولويات.
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 مشكالت ضعف التنسيق بني املنظمات اخلريية اإلنسانية: -5

 املوجود.وقد وردت بعض االستجابات حول هذا املعنى مبا يعطي مؤشرًا كافيًا يدل على الضعف 

والتعاون والتكامل والتنسيق، أمور ضرورية للمنظمات اخلريية اإلنسانية خصوصًا ذات األهداف 

 املشرتكة، واملنطلقات الواجدة ملا هلا من فوائد كثرية ومتعددة، منها:

االستفادة من اخلريات املرتاكمة، والعمل مببدأ ,)البدء من حيث انتهى اآلخرون( ال إعادة وتكرار  .أ

 ابتدأ منه اآلخرون، ورمبا الوصول إىل أسوأ ما وصل إليه اآلخرون.ما 
التكامل يف جماالت األنشطة، واملالحظ على معظم املنظمات اخلريية اإلنسانية أنها تدور يف نفس  .ب

الفلك، وتتبنى نفس املشاريع واألنشطة، وتكرر نفس األخطاء، وفائدة التكامل تقديم األهم 

يف توفري خدمات للمجتمع قد ال ينتبه إليها اآلخرون، ومشكلة عدم للمجتمع، وختصص البعض 

التكامل، التزاحم يف توفري خدمات قد تكون ذات أولوية للمجتمع، وقد ال تكون ذات أولوية، 

 ولكن جملرد تقليد املنظمات بعضها لبعض.
 ضرورة التخصص يف العمل اخلريي اإلنساني، إلشباع أكثر حاجات اجملتمع. .ج
 داخل والتضارب يف األنشطة املشرتكة بني املنظمات اخلريية اإلنسانية.عدم الت .د
املساهمة يف الوصول إىل النضوج الفكري بني القائمني على املنظمات اخلريية اإلنسانية، وذلك  .ه

بتوجيه املوارد والتربعات، ولفت نظر املساهمني واملتربعني إىل اجلهات املتخصصة يف األعمال 

ة، بداًل من االستحواذ على كل شيء، والسيطرة على كل املوارد واملتربعني، عند اخلريية اإلنساني

ذلك تكثر األعباء، ويصعب التنفيذ، وتقل اجلودة، وتكثر املشكالت، فيزداد التهجم على 

 املنظمات اخلريية، وتقل الثقة بها.
 مشكالت اخلالف: -6

اخلريية اإلنسانية،  وقد وردت عدة إجابات حول وجود اخلالف بني بعض املنظمات 

 وأخرى حول وجود خالف يف املنظمات اخلريية اإلنسانية نفسها.

وهذا األمر جيب الرتفع عنه ملن نذر نفسه خلدمة اآلخرين، ورضي أن يكون من أصحاب العمل 

اخلريي اإلنساني؛ ألن املقصد األمسى من العمل اخلريي اإلنساني إصالح اجملتمعات، وال ميكن أن يتم 

 حها إال من خالل منظمات وأفراد يفتقدون هذه املعاني، فإن فاقد الشيء ال يعطيه.إصال

ولعل هذا يربز ضعف كثري من األنشطة واألعمال اخلريية اإلنسانية، انشغاهلا يف اخلالفات مع 

غريها، وهذا يكلفها جهودًا فكرية، ورمبا مادية كبرية كان األوىل صرفها لتحقيق أهدافها 

 تها املعلنة.واسرتاتيجيا

 ضعف التطوع: -7

وقد وردت عدت إجابات خالصتها تدل على تدني مستوى االندفاع لألعمال الطوعية، وربط املساهمة 

 باألجور.
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 عدم االستفادة من خربات اآلخرين: -8

وقد جاءت يف بعض االستجابات أن من املشكالت اليت تواجه العمل اخلريي اإلنساني عدم 

اآلخرين، وقد مت التعليق عليها يف فقرة ضعف التنسيق بني املنظمات اخلريية االستفادة من خربات 

 اإلنسانية.

واخلالصة أن فكرة تأسيس اهليئات اإلدارية يف املنظمات اخلريية اإلنسانية هي: أن جتمع بني 

أن أكثر من عقلية يف أكثر اجملاالت اليت ترتبط أو تتعلق بها يف أنشطتها، وإذا تعذر هذا فال بد 

يكون لديها مستشارون يف كثري من اجملاالت اليت تهمها، وتصدر عن رأيهم وال تتجاوزهم، وإال فإن 

هذا سيؤدي إىل إضعاف املؤسسية، واالستبداد ,بالرأي وإهمال آراء اخلرباء واملختصني، وال خيفى ما 

 يف هذا من املسلك من مفاسد كبرية على العمل اخلريي اإلنساني.

 مشكالت عامة: -9

 وردت بعض املشكالت العامة اليت مل يشملها التصنيف أعاله، ومنها:

التحيز من قبل وسائل اإلعالم اجلماهريية، حيث تعكس نشاطات بعض املنظمات اخلريية  .أ

اإلنسانية وحترم البقية، اليت تنص على أن من املشكالت اليت اتفقت عليها إجابات أفراد العينة 

ف اإلعالم الداعم ألعمال املنظمات اخلريية اإلنسانية، والرتويج ، وتقدير متوسط، ضع%68بنسبة 

 هلا.
االهتمام جبانب املساعدات، وعدم االهتمام جبوانب التنمية النوعية والتأهيل بالشكل املطلوب،  .ب

وهذه من املشكالت املشهورة يف العمل اخلريي اإلنساني أنها تسعى لتنفيذ املشاريع السريعة الثمرة 

تاج إىل جهود وأموال كبرية يف تنفيذها، رمبا النشغاهلا وعدم تفرغها، ورمبا لعدم وضوح اليت ال حت

الرؤية لديها، وتقليد اآلخرين، وترتك التخطيط طويل األجل للمشاريع التنموية, والتوعية لتأهيل 

تاج إىل أفراد اجملتمع، وهي من األمور الشاقة على النفس البشرية، واملكلفة ماديًا ومعنويًا، وحت

جهود كبرية ووضوح رؤية، وخطة اسرتاتيجية، وهي لن تؤت مثارها إال بعد زمن قد يطول، وهذا 

 ما ال تستطيعه النفوس املتعجلة يف إدارة املنظمات اخلريية اإلنسانية.
ندرة الكتب واملراجع التخصصية يف العمل املؤسسي والعمل اخلريي اإلنساني، وهي من الصعوبات  .ج

الباحث،إال أنها بدأت تتوفر يف بعض املكتبات التجارية، وقد أنشئت نواة مكتبة  اليت واجهها

خريية يف ديوان وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، تضم العديد من املراجع والكتب والنشرات 

 والبحوث واإلحصائيات، وقد استفاد منها الباحث أثناء جتهيزه لبعض مباحث هذا البحث.
ي اإلنساني، ومن املشكالت ما ذكره بعض املبحوثني من توجيه العمل اخلريي تسييس العمل اخلري .د

اإلنساني من قبل البعض، ممن مل تتشبع نفوسهم مبعنى العمل اخلريي اإلنساني ورسالته، 

فيستخدمه كستار وشعار ألغراض حزبية أو سياسية خترج العمل اخلريي اإلنساني عن مضمونه 

العمل اخلريي اإلنساني كثريًا، ويفقده املصداقية واألمانة اليت هي وحمتواه، وهذا املنهج يضر ب
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من مقومات جناحه وضروريات وجوده، فضاًل عن سوء الظن بالعمل اخلريي اإلنساني لدى الكثري 

من أفراد اجملتمع واجلهات الرمسية، وحري مبن تشبعت نفوسهم مبضامني العمل اخلريي اإلنساني 

اإلبقاء على وجه العمل اخلريي اإلنساني مشرق وناصع، حتى ال يعرض الرتفع عن هذا املسلك و

 املتعاطفون واخلريون عن دعمه والوقوف على جانبه.
عدم وجود آليات منصفة لتقييم املنظمات اخلريية اإلنسانية العاملة يف الساحة، وقد يتساوى اجلميع  .ه

املستجيبني للجهات الرمسية ,أن يف استحقاقات املساعدات احلكومية، وهي دعوة وجهها بعض 

متارس مسؤولياتها يف إجياد معايري سليمة ,لتقييم العمل اخلريي اإلنساني، والبعد عن الظنون 

 اخلاطئة غري املبنية على معايري واقعية سليمة.
 

 املبحث الثالث

 مقرتحات التطوير والتحديث

 متهيد:

ولإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، ما من خالل استعراض ما تقدم من الدراسة امليدانية، 

 هي مداخل التطوير والتحديث الكفيلة بدعم املنظمات اخلريية اإلنسانية، وزيادة نشاطها؟

نوصي القائمني على املنظمات اخلريية اإلنسانية باالرتفاع إىل مستوى املسؤولية اليت وضعوا أنفسهم فيها 

، فإن هذا اجملال ال يصلح له إال أناس توفرت لديهم معايري ذاتية، من خالل اختيارهم هلذا الطريق

ومواصفات معنوية، أبرزها تقديم اخلدمة لآلخرين، وإيثار راحتهم وسعادتهم على راحتهم الشخصية، 

وهذه معاني تتطلب توفر مقدار حب اآلخرين وإسعادهم، وتقديم راحتهم والسهر على خدمتهم، مع ما 

 مانة على حقوقهم وحقوق املتربعني، والصدق يف ذلك، والتفاني من أجله.يالزم ذلك من األ

وليس غريبًا على جمتمعات املسلمني هذه املعاني، فإنها من صميم دينهم، ونبع عبوديتهم هلل، فقد قال 

أرأيت الذي يكذب بالدين * }وقال: ، (33){ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسريًا}تعاىل: 

الذي يدع اليتيم * وال حيض على طعام املسكني * فويٌل للمصلني * الذين هم عن صالتهم  فذلك

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حديث  ،(34){ساهون * الذين هم يراؤون وميعنون املاعون

اهلل اجلامع املشهور الذي أخرجه ابن أبي الدنيا يف "قضاء احلوائج"، عن ابن عمر: ))أحب الناس إىل 

أنفعهم، وأحب األعمال إىل اهلل َعّز وَجّل سروٌر تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إلي من أن أعتكف يف املسجد 

مأل اهلل قلبه  -هولو شاء أن ميضيه أمضا-شهرًا، ومن كف غضبه سرت اهلل عورته، ومن كظم غيظًا 

                                                             

 .8سورة اإلنساال، آية  - 33

 سورة الماعوال. - 34
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رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجته حتى يثبتها له أثبت اهلل تعاىل قدمه يوم تزل 

 .(35)األقدام، وإن سوء اخللق ليفسد العمل كما يفسد اخلل العسل((
وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرجه أمحد ومسلم وأبي داود وصححه األلباني يف "صحيح 

اجلامع"، عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه: ))من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر 

 .(36)له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له((
فما تركت هذه اآليات واألحاديث أي سبيل ألهداف أو مقاصد للعمل اخلريي اإلنساني إال وتطرقت 

العمل اخلريي اإلنساني هذه املعاني، وامتثلوا هلا، وصدقوا مع اهلل فيها،  إليه، فإذا أدرك القائمون على

 وفقهم اهلل وأعانهم على مشكالت ومشاق ومعاناة العمل اخلريي واإلنساني الكثرية.

 وبعد أن حتدثنا عن متهيد هلذا املبحث سنتناول مقرتحات التطوير والتحديث وهي على النحو اآلتي:

 لبناء املؤسسي:أواًل: مقرتحات يف ا

إن النجاح امللموس يف البناء املؤسسي للمنظمات اخلريية اإلنسانية على الرغم من املعوقات 

 والصعوبات اليت تواجهها إال أنها استطاعت أن تقدم شيئًا ملموسًا وتتجاوز الكثري من العقبات.

عليه باألخذ باملقرتحات  وحتى يستمر البناء املؤسسي يف حتقيق جناحات أكثر، فإننا نوصي القائمني

 التالية:

 إعادة النظر يف األنظمة احلالية، وتبين األنظمة اإلدارية احلديثة: -1

وذلك من أجل مواكبة املتغريات العاملية واحمللية املتسارعة، وإعادة النظر يف اهلياكل اإلدارية اليت تركز 

حتى تتحول من منظمات تقليدية إىل منظمات وعلى املهام واإلجنازات، أكثر من القواعد واإلجراءات، 

حديثة ذات هياكل حمددة يف مستوياتها التنظيمية واإلدارية، وتعمل بروح الفريق، وإىل منظمات 

وعاملون لديهم  ءمدرامتعلمة تعمل بالتعلم من جتاربها، ومن جتارب املنظمات الرائدة، ويقوم عليها 

لبناء عليها، ومن منظمات تعتمد مركزية القرار إىل منظمات دوافع ذاتية للتعلم واكتساب املعرفة، وا

تعمل بالالمركزية، ومتكن املديرين واملؤهلني من العاملني كصناع قرارات يف مستوياتهم اإلدارية، 

ومن اإلدارة باألوامر إىل اإلدارة باملشاركة، ومن اإلدارة بالتخمينات إىل اإلدارة باملعلومات، ومن اإلدارة 

 إىل اإلدارة باالبتكار. الكسولة

 تبين التخطيط االسرتاتيجي وحتسني جودة اخلدمات: -2

إن من أهم اإلجراءات اليت ينبغي أن تقوم بها قيادة املنظمات اإلنسانية اخلريية هو التخطيط االسرتاتيجي 

املبين على حتديد الرؤية املشرتكة واألهداف واالسرتاتيجيات، اليت تعكس تطلعات املؤسسة 

                                                             

 .176، برقم وقا  األلباني حديث حسن صحيح الجامع ل لبانيأخراه ابن أبي الدنيا في  - 35

 .6497صحيح الجامع ل لباني، برقم أخراه مسلم في صحيحة ,و  - 36
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املستقبلية على املدى البعيد، وجتعلها أكثر وضوحًا وتركيزًا، وأسهل فهمًا وحتقيقًا من قبل مجيع 

 العاملني.

وعليها أال تسعى الكتساب مهارة وضع الربامج واخلطط طويلة األجل، املعتمدة على دراسة وحتليل 

، ورفع الكفاءة املؤسسية، املعوقات والسلبيات، ونقاط القوة والضعف، اليت تؤثر على أداء املنظمة

 من خالل إعطاء أهمية بالغة للتخطيط، وصياغة األهداف وتصميم اخلطط والربامج.

ثم تنفيذ ذلك من خالل آليات واضحة، وبذل اجلهد الكبري، والوقت الكايف يف تدريب العاملني على 

واألهداف، وليست من  التنفيذ السليم، ثم تقييم اإلجنازات من خالل معايري واضحة مرتبطة باخلطط

 خالل معايري مرجتلة أو عاطفية أو شخصية.

 االستفادة من التكنولوجيا احلديثة: -3

االستفادة من التكنولوجيا احلديثة وبناء قاعدة بيانات ومعلومات، واالنتقال إىل مرحلة متقدمة من 

ة هلا، وإعادة التكنولوجيا من خالل القيام بعملية تغيري جذري، وحقيقي لكل العناصر املكون

صياغتها، وفقًا ملفاهيم ومتطلبات عصر املعلومات، والتحول مبفهوم املعلومات من كونها وصفية 

وإحصائية وتارخيية، إىل اعتبارها حركة متدفقة من احلقائق واملؤشرات والعالقات والفرص 

 واملعوقات.

 ترسيخ املؤسسية والبعد عن الفردية: -4

فطرة فطر اهلل الناس عليها، وما مل تتوفر قناعات ذاتية نابعة من عمق الفردية وحب التملك والسيطرة 

فكري بأهمية املؤسسة، ومعرفة دور الفرد يف املؤسسة، وعالقة املؤسسة بالفرد، فسيظل الفرد هو 

 املسيطر واملتحكم باملؤسسة، وبنشاطه تنشط، وبتغري أفكاره تتغري ثقافة املؤسسة، ومبوته متوت.

أهداف واسرتاتيجيات، ورمست اهلياكل، وفصلت املهام والصالحيات، كل ذلك حتى وإن كتبت 

سيبقى حربًا على ورق، ما مل تستوِل املؤسسة على زمام القيادة وليس األفراد، مع االستفادة الكبرية 

 من األفراد وطاقاتهم وإبداعهم، لكن تظل روح املؤسسة هي املهيمنة، وال تتأثر بتغري الفرد.

 بقيادة املنظمات اخلريية اإلنسانية:االهتمام  -5

من حيث اختيار الكفاءات اليت متتلك الوضوح يف الرؤى واالسرتاتيجيات، ولديها القدرة الكافية يف 

حتليل العوامل املؤثرة على أداء املنظمة، وتشجيع االبتكار، ومشاركة العاملني، وتعمل على تطوير 

 ذاتها واآلخرين.

 البشري: العناية الفائقة باملورد -6

والعناية تكون اختيارًا، وتدريبًا، وحتفيزًا، ثم احملافظة عليهم من خالل رفع مستوياتهم املعيشية، لئال 

يضطروا لرتك أعماهلم ومنظماتهم اليت تعبت عليهم وأنفقت األموال يف تهيئتهم، ثم يقطف الثمرة 

 املورد اخلطري يف املنظمات.غريهم، وهذا يدل على سوء يف التخطيط، وعدم اإلدراك ألهمية هذا 
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ويظن القائمون أن البدائل متوفرة، ومن السهل التخلص من العاملني، لكن الذي امتأل قلبه حبب العمل 

منهم، وتعبت املنظمة يف صقل مواهبه، ثم مل حتافظ عليه، فإنها ختسر خسارة  اإلنساني اخلريي

 ءاملد رامع استمرار التفكري بهذه العفوية والبساطة، وخصوصًا  -خاصة-يصعب أن تعوضها 

اف إىل ذلك خسارة الفكر اليت تضيعه املنظمة ض، فإنه ياإلنساني والكوادر املهمة يف العمل اخلريي

 عليه. بعدم احملافظة

وقد جترب الظروف املنظمات على التخلص من بعض العاملني، لكن بقاء املنظمة وجناحها مرهون ببقاء 

منها،  -جدًا-كوادرها، ويف تقدير الباحث لو قلصت املنظمات بعض أنشطتها، وركزت على املهم 

يصعب على كثري هذا والنجاح الذي  نوأنفقت فوائض هذه امليزانيات يف احملافظة على كوادرها، فإ

 من املنظمات الصرب عليه.

 

 االهتمام باملوارد املالية، واملشاريع االستثمارية: -7

باعتمادها على نفقات املتربعني وصدقات  اإلنسانيةتغيري الثقافة القائمة اليوم لدى املنظمات اخلريية 

ن مرحلة تأسيس احملسنني، صحيح قد حتتاج هذا يف أول األمر، لكن ننصح بأن هذا االحتياج يكو

فقط، تنتقل بعدها إىل حيازة األوقاف واملشروعات االستثمارية، اليت متكنها من حرية التخطيط 

واختيار االسرتاتيجيات املناسبة، وتأدية رسالتها اليت تراها هي، ال اليت يراها املتربعون والداعمون، 

اآلخرون، وجعل ذلك من صلب وتنفذ السياسات اليت تفرضها قياداتها، ال اليت يفرضها عليها 

اسرتاتيجياتها، وتفرد له التكوينات اإلدارية الالزمة، وتنتدب له الكفاءات اإلدارية والدعم املالي 

 .الالزم

وما مل تغري املنظمات هذه الثقافة ستضطر لقبول تربعات جتربها على تغيري سياساتها، وال ترسم خططها 

رد لتنفيذ املشاريع املخططة، وستضطر لتتوسع يف هيكلها باحلرية اليت تريدها، وال توجه املوا

ونطاقها حبسب ما يفكر به الداعمون، ال حبسب ما تقرره قياداتها، وإن غالطت نفسها، فإن الواقع 

 .خري شاهد على ذلك، فلن متتلك هذه املنظمات قرارها، حتى حترر يف مواردها

احملاسبية احلديثة، واعتماد املوازنات الواضحة والدورات مع التوصية بزيادة االهتمام بالنظم املالية 

املستندية املرنة، مبا حيفظ حقوق املتربعني، وإيصال األموال إىل مستحقيها، وإثبات كل العمليات 

اليت هي من أهم خصائص منظمات العمل اخلريي واإلنساني، بصفتها  -إظهاراً للشفافية املالية-املالية 

 ملتربعني، وجتمع املال باسم املستفيدين.تعتمد على أموال ا

 االهتمام باإلعالم: -8

وذلك من خالل تبين خطط إعالمية قوية وواضحة ومدعومة، حتى يزول اللبس والغبش، الذي حيوم حول 

منظمات العمل اخلريي اإلنساني، وحتى يتفهم اجملتمع الدور الذي تضطلع به هذه املؤسسات، وحتى 

 لدى اجملتمع بأهمية دعم العمل اخلريي اإلنساني، واملشاركة فيه.ترتسخ الثقافة الالزمة 
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من  -وإن كان له ما يربره-ويف ظين أن تقصي قيادات املنظمات جتاه سياسة دعم اإلعالم يف املنظمات، 

قلة اإلمكانيات، إال أنها ال بد أن تتنبه إىل كوننا يف عصر أحد أبرز مساته اإلعالم، ولغة اإلعالم 

لرأي العام، واملنظمات اخلريية اإلنسانية كلها تعتمد على التسويق من خالل اإلعالم، وصناعة ا

 وجناح املنظمة دالة تتأثر حبجم النشاط اإلعالمي هلا.

ويف تقدير الباحث أن التخفيف من دعم بعض املشاريع الثانوية، وختصيص هذا الدعم لتطوير اإلعالم 

جعل ذلك ثقافة وعمل اخلطط الالزمة لذلك، واختيار األكفاء  واجملال اإلعالمي للمنظمة، إضافة إىل

من الكوادر املتخصصة، فإن هذا سيؤدي إىل ظهور وازدهار ومنو هذه املنظمات، وسيغري اجملتمع 

 نظرته القائمة حوهلا، وسيدعمها بدفع أبنائه يف التطوع لتنفيذ أعماهلا.

 ية لتبين الدعاية والرتويج ألنشطة املنظمات اخلرييةث على السعي إلقناع اجلهات اإلعالمية الرمسكما حت

يف تنمية اجملتمع، ومدى  اإلنسانية ، فلو تعلم هذه املؤسسات أثر املنظمات اخلرييةاإلنسانية

مكافحة الفقر، ألفسحت هلا اجملال، لكنها تتطلب جهودًا كبرية يف  اسرتاتيجيةمشاركتها يف 

 .اتإقناعها حبقيقة الرسالة هلذه املنظم

 االهتمام بالنظم واللوائح اإلدارية: -9

تنظيم احلقوق والواجبات وكتابة السياسات الالزمة، ووضع األدلة واإلجراءات وقواعد العمل مع وضوح 

املوازنات، وكل ما من شأنه أن خيرج املؤسسة من رؤوس املؤسسني والقائمني إىل الواقع املكتوب 

 س.هم إذا غابت تلك الرؤويأتي بعدسيسرتشد به من  نالذي يستطيع أ

لديها األدلة لكافة اإلجراءات املبنية على األهداف  رولن تكون املؤسسة مؤسسة حتى تتوف

واالسرتاتيجيات، والتقصري يف ذلك، يؤدي إىل البلبلة والتخبط، ثم ضياع املؤسسات، عندها يأتي 

توضيح والتفصيل لألهداف دور األفراد يف إنقاذ مؤسسات أهلكوها بسوء إدارتهم هلا، وبعدم ال

 واملهام واإلجراءات واملوازنات.

ى تكون املؤسسة مؤسسة، وكثري من القائمني عليها ال حيبون الكتابة الكثرية، حبجة ضياع ومت

األوقات يف احلشو الزائد الكثري، وأن العمل أهم من الكتابة، فإذا أجربوا على الكتابة، ضاقت 

 صدورهم بالقراءة.

على القراءة مل يستوعبوا املفاهيم واملضامني، فإذا قرؤوا ذلك مل يوثق ومل حيفظ، ومل يعنت وإذا أجربوا 

به، وإذا وثق وحفظ واعتين به أهمل يف األدراج وامللفات، واعتاله الغبار، ومل خيرج إىل العاملني 

األفراد  ليطبق كثقافة يف أرض الواقع، وعندما تنسى هذه األفكار وما كتبه اخلرباء، يأتي دور

 الذين جيهلون الكثري عن املؤسسة فإذا بها يف ختبط دائم وضياع الزم.
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 ثانيًا: مقرتحات التطوير والتحديث من خالل البيانات العامة:

 االهتمام أكثر يف القطاع النسائي: -1

الدين وذلك من خالل وضع الربامج التعليمية التأهيلية، وبرامج األسر املنتجة، مع مراعاة تعاليم 

احلنيف يف ذلك حتى تعم الفائدة وينزل التوفيق والربكة من اهلل، ومبا يفوت الفرص على الذين 

 يصطادون يف املاء العكر، من خالل دعاوى حترير املرأة، وهم يقصدون بذلك وأد الفضيلة.

 ونوصي بهذا اخلصوص، إما بتوسيع العمل النسائي، من خالل األطر القائمة، أو من خالل فتح

املنظمات النسائية املستقلة بهن، لكن ال بد من التدريب والتأهيل الكايف، والتوعية الالزمة مبضامني 

 ومعايري العمل اخلريي اإلنساني، مع مراعاة خصوصيات املرأة، وتعليمات الشريعة املطهرة يف كل ذلك.

 االهتمام أكثر بفئات املتطوعني: -2

ة شؤونهم، حبسب ظروفهم وإمكانياتهم ومناطقهم، وإعادة من خالل إقامة اإلدارات اخلاصة مبتابع

ترتيب اهلياكل التنظيمية، بإضافة إدارات شؤون املتطوعني، وحتديد األدوار الواضحة اليت تفصل 

بينهم وبني املوظفني، وتعيني األكفاء يف إدارة املتطوعني، مبا ينسجم مع النفسية التطوعية اليت 

رفع إنتاجهم وكثرة عطائهم، ال إىل إحباطهم، والتقليل من االستفادة  يتميزون بها، ومبا يؤدي إىل

 منهم.
 االهتمام باملؤهالت العلمية والتخصصية: -3

خصوصًا يف جمالس اإلدارة ومفاصل العمل اخلريي اإلنساني، ملا يف ذلك من أثر يف نوعية القرارات 

 ومعايري سليمة.واخلطط واالسرتاتيجيات، والتنفيذ والتقييم على أسس علمية 
 التوسع يف فتح املنظمات اخلريية اإلنسانية التنموية: -4

وهذا التوسع يكون من مجعيات ومؤسسات وغريها من املنظمات الدولية واألهلية، لكن مع مراعاة 

أخذ الوقت الكايف يف التفكري يف نوعية املنظمة، وما هو اجلديد الذي ستضيفه إىل خدمة اجملتمع، 

ت التمويل والتنفيذ، وسياسات وإجراءات العمل، وعالقتها باملنافسني من املنظمات والنظر يف آليا

املماثلة، والداعمني وغري ذلك، حتى ال تصطدم بالواقع، وتتعجل يف إنزال أهداف ضخمة قد تعجز 

 عن حتقيقها، أو حتقق جزء يسري منها.

 الرتكيز يف العمل اخلريي اإلنساني التنموي: -5

ق اجلغرايف للمنظمة، إال مبا يتناسب مع إمكانياتها املادية والبشرية، وعدم االنسياق وعدم توسيع النطا

وراء رغبات وعواطف الناس، ممن ال يعرفون ظروف العمل اخلريي اإلنساني، فإن فتح الفروع بغري 

رؤية واضحة، ودراسة عميقة، وأد للنشاط، وتشويه لسمعة املنظمة؛ ألنه سيكون حليف التقصري، 

 تضارب، والتخبط وضياع احلقوق، واإلخفاق يف معظم الواجبات إن مل يكن كلها.وال
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 االهتمام مبجاالت التنمية والتأهيل: -6

من خالل رسم اسرتاتيجيات مكافحة الفقر، ومشاريع األسر املنتجة، أكثر من االهتمام بتقديم املعونة 

 ظهراملصلحة احلقيقية للمجتمعات ت ، فإنوان حصل ذم الناس ,ووقع الكالم منهم العاجلة الطارئة

يف تدريب أبنائها وإعفافهم، وإن قل عددهم، وما أكثر ما يتداول العقالء احلكمة القائلة: "أعط 

 الفقري مسكة وستطعمه يومًا، ولكن علمه الصيد وستطعمه مدى احلياة".

 :اإلنسانية التنموية التخصص يف األعمال اخلريية -7

حال الضرورة، اليت تفرضها حاجة اجملتمع، وليس جملرد تقليد اآلخرين، بداًل من تكرارها إال يف 

والبحث عن اجملاالت اليت ختدم اجملتمع، مع السعي للتميز واجلودة يف تقديم اخلدمة، ومراعاة 

حسن التخطيط لكيفية متويل هذه املشاريع دون انقطاع، وعدم التوسع إال بالقدر الذي ختططه 

 الذي ميليه عليها املتحمسون واملتعجلون.قيادة املنظمة، وليس 

االهتمام أكثر باجملاالت الصحية والتدريب الصحي ودعم املراكز  -8

 حلاجة اجملتمع إليها وندرتها يف القطاع اخلريي اإلنساني. كوذل الصحية:
 االهتمام مبجاالت التعليم والرتبية وحمو األمية: -9

الذي ال يتنافى مع ثوابت األمة ومسلماتها ومعتقداتها، واختيار مع مراعاة االختيار السليم للمنهج القويم، 

املدرس الكفء، واإلنفاق وبذل قصارى اجلهود من أجل إعداده، وعدم التعجل يف اختيار املناهج 

 واملعلمني، ملا يلحق ذلك من آثار خطرية يف جتهيل الناس واالحنراف مبعتقداتهم.

 االهتمام أكثر باملشاريع اإلنشائية: -10

كاملساجد وحفر اآلبار، واملدارس العامة، ومدارس حتفيظ القرآن الكريم، ومراكز  التأهيل 

والتدريب بشكل عام، واألحداث واجملهولني من األطفال، وغريها من الشرائح الفقرية، ملا يف ذلك 

ة يف تأهيل من أثر يف إسهام املنظمات اخلريية اإلنسانية يف تقوية البنية التحتية للمجتمع، واملساهم

 ورعاية الفقراء من أبناء اجملتمع.

 ثالثًا: مقرتحات التطوير املستفادة من استعراض املشكالت والتحديات:

أظهرت الدراسة أن املشكالت والتحديات اليت تواجهها املنظمات اخلريية اإلنسانية قد متحورت بشكل 

التطوير والتحديث لالرتقاء بعمله إىل الشكل يربز لنا معاناة القطاع اخلريي اإلنساني، وحاجته إىل 

 املطلوب، وفيما يلي نقدم املقرتحات التالية لتطوير أداء هذه املنظمات:

لتفادي مشكالت تدني الوعي لدى أفراد اجملتمع بأهمية العمل اخلريي اإلنساني وتفادي حماربته  -1

 والتضييق عليه:
ل ذلك ركيزة مهمة هدفها حتسني مسعة املنظمة لدى نؤكد على أهمية العالقات العامة واإلعالم، وجع

اجلهات الرمسية وغري الرمسية وكافة أفراد اجملتمع، بل يف الداخل واخلارج، فما حصل هذا إال 

 بالقصور الكبري من اجلانب اإلعالمي والعالقات والتواصل مع اجملتمع بكافة فئاته.
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 اإلنسانية ذات األهداف املشرتكة: التنسيق والتكامل والتعاون بني املنظمات اخلريية -2
من خالل وضع إجراءات عملية للتنسيق والتكامل والتعاون بني املنظمات اخلريية اإلنسانية، ذات 

األهداف املشرتكة، ملا يف ذلك من االستفادة من اخلربات والتكامل يف النشاطات، والبدء من حيث 

تاجها اجملتمع ويعجز عن تنفيذها اآلخرون، انتهى اآلخرون، والتخصص يف توفري اخلدمات اليت حي

 والتقارب وعدم التكرار يف تنفيذ األنشطة.

 الرتفع عن اخلالف بني املنظمات اخلريية اإلنسانية: -3
وإن كان وال بد من وجود اخلالف يف اآلراء فليكن للخالف ضوابط من احرتام آراء اآلخرين، 

واهلم على أحسن احملامل، ما مل ينشر أو يظهر واجتهاداتهم وحسن الظن بهم, ومحل أعماهلم وأق

خالف ذلك، ويف هذه احلالة يكون الرد مهذبًا ويرتفع عن اهلمز واللمز، ولتكن مصلحة اجملتمع 

 فوق كل اعتبارات، وفقًا للضوابط الشرعية وثوابت األمة.

 الرتفع عن تسييس العمل اخلريي اإلنساني: -4
وتفرغه من حمتواه، فإن للعمل السياسي إطاراته اليت تصلح له، وتوجيهه ألغراض خترجه عن مضمونه 

 وأن ال جيعل العمل اخلريي اإلنساني مطية ملثل هذه املمارسات غري املسؤولة.

 دور وزارة الشؤون االجتماعية يف دعم املنظمات اخلريية اإلنسانية: -5
لوقوف مع املنظمات اخلريية على وزارة الشؤون االجتماعية ومكاتبها يف احملافظات املساهمة يف ا

اإلنسانية، من خالل إجياد آليات صحيحة لدعمها ,وتقويم أعماهلا ومساعدتها يف حتسني مسعتها 

لدى اجملتمع واجلهات الرمسية، فإن جناح الوزارة يف ذلك هو جناح للمنظمات، وجناح املنظمات 

 فها الكبرية.وصول الثمرة إىل الفقراء واحملتاجني يف اجملتمع، وحتقيق أهدا

وعلى الوزارة يقع العبء األكرب يف إقناع وسائل اإلعالم يف الرتويج للعمل اخلريي اإلنساني، وحتسني 

مسعته داخليًا وخارجيًا، مع عدم السماح باملمارسات اخلاطئة واليت تتعارض مع ثوابت األمة، وعليها يقع 

دولية يف ذلك، ووضع املعايري الالزمة الختيار عبء تدريب القيادات، والتنسيق مع املنظمات احمللية وال

هذه القيادات، واملفاصل األخرى يف هذه املنظمات، مع مراعاة احلرية املمنوحة هلا كمنظمات جمتمع 

 مدني، وعدم التدخل يف شؤونها، وترك اخليار هلا يف تصحيح أوضاعها.

ون إجبارها على خيارات ال تتحمس هلا، كما يقع عليها عبء التنسيق بني املنظمات اخلريية اإلنسانية د

وإمنا تضع البدائل واخليارات اليت تكون مقبولة عند هذه املنظمات، وترتك هلا فرص االختيار الكاملة 

 غري املشروطة.

وعليها توفري الكتب واملراجع والبحوث، ودعم املنظمات بها، ملا من شأنه بث ثقافة العمل اخلريي 

 يمه ومنطلقاته.واإلنساني، وتصحيح مفاه

وعليها يقع التوزيع العادل يف الدعم واملساندة، والدعم اإلعالمي حبسب معايري تقييم عادلة تضعها 

 الوزارة، بالتشاور مع املنظمات اخلريية اإلنسانية العريقة يف األعمال اخلريية اإلنسانية التنموية يف البالد.
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 اخلامتـــة

على التطور التارخيي للعمل اخلريي اإلنساني يف اليمن، وذلك استهدفت هذه الدراسة التعرف      

باإلضافة إىل التعرف على بناء اجلمعيات واملنظمات اخلريية، وعالقتها بالدولة، ومكانة هذه اجلمعيات 

ودورها يف خدمة اجملتمع ودوافع العمل اخلريي اإلنساني، والفئات املستهدفة منه، وأخريًا التعرف على 

 عمل اخلريي اإلنساني.معوقات ال

ومن أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة الوصفية، مت االعتماد على طريقة املسح االجتماعي عن 

طريق العينة، ومت مجع البيانات الالزمة هلذه الدراسة عن طريق عدة أدوات منهجية تتمثل يف االستبيان، 

ية اإلنسانية من كتب وجمالت وحتليل مضمون اإلصدارات املختلفة اليت تنشرها اجلمعيات اخلري

ونشرات وتقارير، باإلضافة إىل االستفادة من اإلحصاءات املختلفة بشأن مؤسسات اجملتمع املدني 

والواردة يف التقارير السنوية اليت تصدرها وحدة الدراسات والبحوث واإلحصاء وإدارة اجلمعيات ذات 

 عية.النفع العام التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتما

من اإلناث. وقد مت اختيارهم  61من الذكور، و  93فردًا، منهم  154وقد بلغ حجم عينة الدراسة 

بأسلوب العينة العشوائية البسيطة من بني املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني يف اجلمعيات واملنظمات 

 مة.اخلريية اإلنسانية املوجودة يف اجلمهورية اليمنية، وبالذات أمانة العاص

وميكن عرض أهم نتائج الدراسة امليدانية يف أربعة أقسام رئيسة، حيث يوضح القسم األول بناء 

اجلمعيات واملنظمات وعالقتها بالدولة، حيث كشفت نتائج الدراسة عن أن البناء أو اهليكل التنظيمي 

اجلمعية العمومية، للجمعية اخلريية يتشكل عادة من ثالث وحدات أو ثالثة مستويات تنظيمية، هي: 

وجملس اإلدارة واللجان، وقد تبني وجود تكامل أو اعتماد متبادل بني هذه األنساق الفرعية الثالثة 

داخل اجلمعية أو املنظمة على حنو يساعدها على النجاح يف حتقيق أهدافها، إال أن اختيار أعضاء 

ق التعيني، ويتم يف بعضها اآلخر عن جملس اإلدارة يتم يف بعض اجلمعيات اخلريية اإلنسانية عن طري

 طريق االنتخاب.

وعلى الرغم من أن االنتخاب صفة قائمة يف القانون االحتادي، فإنه مل يطبق يف مجيع اجلمعيات 

 واملنظمات اليت جلأ بعضها إىل التعيني، وهي مسألة قد حتد من بروز القيادات األهلية اجلديدة.

ؤدي إىل عدم التغيري واستمرار أعضاء جملس اإلدارة، منها وقد تبني أن هناك عدة أسباب قد ت

القدرة على السيطرة، وأن هؤالء األعضاء من الشخصيات املرموقة أصحاب املكانة، وتأييد اجلهات 

 الرمسية هلم، والشعبية واإلجنازات البارزة، وعدم وجود املنافسة.

ية اإلنسانية يوجد يف املناطق وقد اتضح من الدراسة أن معظم اجلمعيات واملنظمات اخلري

احلضرية، كما أن بعض اجلمعيات واملنظمات ليس هلا فروع، وخاصة يف املناطق النائية اليت حتتاج 

إىل اخلدمات اإلنسانية اليت تقدمها هذه اجلمعيات. وباإلضافة إىل أن بعض اجلمعيات واملنظمات اخلريية 

ئية الستقبال اإلناث. وكشفت الدراسة عن أن هناك حاجة اإلنسانية تفتقر إىل وجود أقسام أو جلان نسا
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إىل احتاد نوعي تنتظم فيه اجلمعيات اخلريية اإلنسانية، كما هو الشأن يف االحتاد النسائي الذي تنتظم 

 فيه اجلمعيات واملنظمات النسائية.

راسة عن أما عن عالقة اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية بالدولة فقد كشفت نتائج الد

 وجود التنسيق والتكامل والتعاون بني اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية والدولة.

وقد تبني أن الدولة تقدم املساعدات املادية والفنية للجمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية، 

رات باإلضافة إىل إعطاء اجلمعيات حرية العمل واحلركة، فاجلمعيات تقوم بأنشطتها من حماض

وندوات وبرامج تدريب وإصدار اجملالت والكتب دون أن تكون هناك رقابة مسبقة على أنشطتها، أو 

تدخل يف هذه األنشطة، األمر الذي يساعد على استقاللية اجلمعيات اخلريية اإلنسانية إىل درجة كبرية 

د أن اجلمعيات وعدم السيطرة أو اهليمنة من الدولة على أنشطة هذه اجلمعيات واملنظمات، وجن

واملنظمات اخلريية اإلنسانية تتبنى أحيانًا مشروعات خريية ال تقوم بها الدولة، مما يؤكد أن دور 

 اجلمعيات اخلريية اإلنسانية بعد مكمل لدور الدولة وليس مرادفًا له.

 

ودورها يف  من نتائج الدراسة امليدانية فيتعلق مبكانة اجلمعيات واملنظمات اخلريية أما القسم الثاني

 خدمة اجملتمع.

وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن اجلمعيات اخلريية اإلنسانية تعد من أهم اجلمعيات ذات النفع 

العام، من حيث املكانة والتقدير اللذان تلقاهما من احلكومة، أو أفراد اجملتمع من وجهة نظر 

 املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني.

املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني يؤكدون جناح اجلمعيات وعلى الرغم من أن أغلب 

واملنظمات اخلريية اإلنسانية يف حتقيق أهدافها إىل درجة كبرية، فإن حتليل مضمون اإلصدارات 

املختلفة اليت تنشرها اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية يشري إىل عدم وجود التخصص يف اخلدمات 

ها هذه اجلمعيات، وإىل أن هناك ازدواجية بني األعمال واملشروعات اخلريية اإلنسانية اليت تقدم

اإلنسانية اليت تؤديها اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية املختلفة؛ إذ إن غالبية هذه اجلمعيات 

 واملنظمات تقوم بأدوار متشابهة إىل حٍد كبري، وال تكاد ختتلف كثريًا يف مضمونها وأهدافها.

 : من نتائج الدراسة امليدانية فيتعلق مبعوقات العمل اخلريي اإلنساني.القسم الثالثأما 

ويف هذا القسم كشفت نتائج الدراسة عن أن هناك عدة معوقات تواجه العمل اخلريي اإلنساني. 

وقد مت تصنيف هذه املعوقات إىل مخسة أقسام رئيسة وهي: املعوقات الشخصية، واملعوقات الثقافية 

جتماعية، واملعوقات اإلدارية والتنظيمية، واملعوقات املالية، واملعوقات التشريعية. وقد تبني أن واال

املعوقات اإلدارية والتنظيمية ُتعدُّ من أهم املعوقات اليت تواجه ممارسة العمل اخلريي اإلنساني بالنسبة 

 م املعوقات بالنسبة لإلناث.للذكور، بينما تبني أن املعوقات الثقافية واالجتماعية ُتعدُّ من أه
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وبالنسبة للمعوقات الشخصية اليت تواجه العمل اخلريي، تبني أن أفراد العينة من الذكور واإلناث 

يرون أن ضعف الوازع الديين للفرد ُيعدُّ من أهم هذه املعوقات. كما تبني أن هناك معوقات شخصية 

واالجتاهات السلبية واالتكالية، واخلجل  أخرى ومنها: عدم الرغبة وضعف املقدرة على املشاركة،

والشعور باحلرج، وضعف الثقة بالنفس، واألنانية، وسيادة الروح الفردية، وصغر السن وعدم حتمل 

 املسؤولية.

وفيما يتعلق باملعوقات الثقافية واالجتماعية اليت تواجه العمل اخلريي اإلنساني تبني أن عدم الوعي 

اإلنساني ُيعدُّ من هم هذه املعوقات بالنسبة ألفراد العينة من الذكور، بينما تبني بأهمية العمل اخلريي 

أن كثرة االلتزامات األسرية ُتعدُّ من أهم هذه املعوقات بالنسبة ألفراد العينة من اإلناث. باإلضافة إىل 

رب وأصدقاء وجود بعض املعوقات الثقافية األخرى، ومنها: فقد الشعور باالنتماء، وعدم وجود أقا

باجلمعية أو املنظمة، والسفر يف أيام العطالت واإلجازات، وعدم مساح اآلباء مبشاركة األبناء بالعمل 

 اخلريي اإلنساني، وبعد اجلمعية أو املنظمة عن السكن.

 الدراسةاإلدارية والتنظيمية اليت تواجه العمل اخلريي اإلنساني، كشفت نتائج  للمعوقات وبالنسبة

واملهارات اإلدارية  اخلرباتاتفاق بني غالبية أفراد العينة من الذكور واإلناث على أن ضعف عن وجود 

 .املعوقاتوقلة الدورات والربامج التدريبية ُيعدَّان من أهم هذه 
املعوقات اإلدارية والتنظيمية األخرى، ومنها: عدم وجود فروع من  ًاهناك بعض أنتبني  كما

، وسيطرة اهليئات اإلنساني اطق النائية، وعدم وجود هيئة مستقلة للعمل اخلريياملن يفواملنظمة للجمعية 

 ، وعدم وجود جلان نسائية، واحملاباة يف قبول املتطوعني.احلكومية

 ضعفباملعوقات املالية اليت تواجه العمل اخلريي اإلنساني تؤكد نتائج الدراسة أن  يتعلق وفيما

 استثمار، وعدم توافر اخلربة يف املسائل املالية، وعدم إلنسانيوا دعم القطاع اخلاص للعمل اخلريي

ومنها: الشائعات  األخرىمن أهم هذه املعوقات يلي ذلك بعض املعوقات املالية  عدُُّت واملنظمةموارد اجلمعية 

، ونقص الدعم والتمويل احلكومي، املاليةاملتعلقة جبمع التربعات، وضعف الرقابة على املسائل 

 اة يف صرف املساعدات للمحتاجني.واحملاب

 الدراسةإلنساني فقد كشفت نتائج اباملعوقات التشريعية اليت تواجه العمل اخلريي  يتعلقفيما  أما

 للعمل اخلريي بالتفرغعن اتفاق أفراد العينة من الذكور واإلناث على أن عدم مساح التشريعات 

من أهم املعوقات  ُيعدَّانواملنظمات للجمعيات  ، وعدم تطوير األساليب واللوائح الداخليةاإلنساني

، يلي ذلك من حيث األهمية بعض املعوقات واإلنسانيالتشريعية اليت تواجه املشاركة يف العمل اخلريي 

اليت تفرضها التشريعات على العمل اخلريي، واشرتاط احلصول على  القيودالتشريعية األخرى، ومنها: 

حق إبداء الرأي يف واملنظمات ، وعدم إعطاء اجلمعيات أو املنظمة اجلمعية راشهإلإذن مسبق 

مبنح العضوية لغري املواطنني، وإجازة التشريعات للحجر على مقر  التشريعاتالتشريعات، وعدم مساح 

 اجلمعية.
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 توصيات الدراسة:

يستفاد يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة امليدانية، سيتم صياغة أهم التوصيات اليت 

منها يف ترشيد العمل اخلريي اإلنساني يف جمتمع اليمن وزيادة فاعلية اجلمعيات واملنظمات اخلريية 

اإلنسانية يف حتقيق أهدافها. ونأمل يف أن تكون هذه التوصيات بالشكل الذي يتسم مع واقع 

 املستقبل وطموحاته من أجل صياغة جديدة للعمل اخلريي اإلنساني يف دولة اليمن.

 وسيكون تقسيم توصيات الدراسة إىل أربعة أقسام وهي على النحو اآلتي:

 أواًل: توصيات خاصة ببناء اجلمعيات واملنظمات وعالقتها بالدولة:

التوسع يف إنشاء اجلمعيات اخلريية اإلنسانية خاصة يف املناطق غري احلضرية، نظرًا ألن معظم  -1

أنشئت يف املدن، كما ميكن فتح فروع للجمعيات اجلمعيات اخلريية اإلنسانية املشهرة قد 

واملنظمات يف املناطق النائية اليت تعاني نقصًا يف اخلدمات اإلنسانية، وبذلك ستتم مساهمة أكرب 

عدد ممكن من املواطنني يف املشاركة أو االستفادة من العمل اخلريي اإلنساني، والتأكد من أن 

يات واملنظمات تغطي خمتلف أحناء الدولة، وال تقدم ألفراد اخلدمات اإلنسانية اليت تقدمها اجلمع

 معينني يف مناطق حمددة.

العمل على زيادة عدد اجلمعيات واملنظمات اليت تستقبل اإلناث، وفتح أقسام أو تشكيل جلان خاصة  -2

ملمارسة النساء للعمل اإلنساني داخل اجلمعيات واملنظمات، باإلضافة إىل تشجيع اإلناث على 

 ضمام إىل عضوية اجلمعيات اخلريية اإلنسانية أو االستفادة منها.االن
العمل على تفعيل املمارسات الدميقراطية داخل اجلمعيات واملنظمات اخلريية التنموية، والتأكد من  -3

أن تكوين جملس إدارة هذه اجلمعيات واملنظمات يتم عن طريق االنتخاب وليس عن طريق التعيني، 

ه اجلمعيات، وذلك علمًا بأن االنتخاب صفة قائمة يف القانون االحتادي كما حيدث يف بعض هذ

بشأن اجلمعيات واملنظمات ذات النفع العام، كما جيب التأكد من دوران القيادة وتداول رئاسة 

اجلمعيات واملنظمات ودوريتهما حتى ال يرأس جملس اإلدارة نفس األعضاء ملدة طويلة، األمر الذي 

 القيادات األهلية اجلديدة.َيحدُّ من ظهور 
التشجيع على إنشاء االحتادات العامة واإلقليمية والنوعية اليت تضم اجلمعيات واملنظمات، حتى  -4

تتوىل دور التنسيق والتوجيه واملساعدة الفنية هلذه اجلمعيات، مع إنشاء شبكة أو قاعدة للمعلومات 

نظمات على القيام بأنشطتها وتبادل املعلومات ,لتقديم البيانات األساسية اليت تساعد اجلمعيات وامل

واخلربات، وذلك مع مراجعة القانون االحتادي اخلاص باجلمعيات ذات النفع العام، فيما يتعلق 

بتكوين االحتادات؛ نظرًا ألن هذا القانون مل يضع تنظيمًا واضحًا لالحتادات على الرغم من تزايد 

 انية وغريها من اجلمعيات واملنظمات ذات النفع العام.عدد اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنس
جيب على اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية  -5

والسياسية للدولة، وأن يسود االحرتام املتبادل بني اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية واهليئات 
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ى توفري قدر من االستقالل واحلرية للجمعيات واملنظمات اخلريية احلكومية، وأن تعمل الدولة عل

اإلنسانية باعتبارها إحدى مؤسسات اجملتمع املدني، وعدم اخللط بني العمل احلكومي والعمل 

األهلي، وإتاحة الفرص املناسبة للمشاركة الشعبية يف تقديم خدمات النفع العام، وجتنب زيادة 

عيات واملنظمات بشكل يؤدي إىل سيطرة اهليئات احلكومية أو هيمنتها تدخل الدولة يف أنشطة اجلم

 على أنشطة هذه اجلمعيات، حتى يستمر دور هذه اجلمعيات مكماًل لدور الدولة وليس مرادفًا له.
العمل على وجود التنسيق والتكامل، وعدم وجود االزدواجية بني أعمال اجلمعيات واملنظمات  -6

نظمات واهليئات احلكومية واألهلية ذات األنشطة املتقاربة، مع توفري املناخ وغريها من اجلمعيات وامل

املالئم لتوظيف اجلهود والطاقات املتوافرة يف اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية من أجل حتقيق 

 املزيد من التعاون على تنفيذ الربامج واألنشطة املشرتكة.
بني مجيع املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني داخل العمل على تدعيم العالقات اإلنسانية  -7

اجلمعيات واملنظمات اخلريية، باإلضافة إىل تدعيم العالقات اإلنسانية ,وقنوات االتصال بني العاملني 

يف اجلمعيات اخلريية ,وبني العاملني يف خمتلف املنظمات واهليئات احلكومية واألهلية ذات العالقة 

ني، األمر الذي يؤدي إىل ربط اجلمعيات اخلريية باجملتمع وزيادة فاعليتها يف بالعمل اخلريي اإلنسا

 حتقيق أهدافها.
 

 ثانيًا: توصيات خاصة مبكانة اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية ودورها يف خدمة اجملتمع:

ن مجعيات نظرًا للمكانة اليت حتتلها اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية بالنسبة لغريها م -1

ومنظمات النفع العام، نوصي بإعادة النظر يف تصنيف وزارة العمل والشؤون االجتماعية للجمعيات 

ذات النفع العام، حبيث تكون هناك هيئة مستقلة للجمعيات اخلريية اإلنسانية نظرًا ملكانة هذه 

 تمع.اجلمعيات ودورها األساسي يف التنمية ورعاية الفئات املختلفة من أفراد اجمل

األخذ مببدأ التخصص يف نوع أو نوعني من اخلدمات اإلنسانية لتعدد أهداف اجلمعيات واملنظمات  -2

اخلريية اإلنسانية وتنوع األنشطة اليت تؤديها وتكرارها، حتى يتم حتسني نوعية هذه اخلدمات 

 وتنفيذ أدائها على الوجه األكمل.
ية اإلنسانية مبناقشة مشكالت اجملتمعات العمل على زيادة اهتمام اجلمعيات واملنظمات اخلري -3

 احمللية، واملساهمة يف حل هذه املشكالت عن طريق تقديم اخلدمات اإلنسانية املختلفة.
ضرورة اهتمام اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية بربامج التنمية االجتماعية إىل جانب االهتمام  -4

حتى تتم مشاركة املنتفعني من خدمات هذه  بالرعاية االجتماعية لبعض فئات اجملتمع، وذلك

 اجلمعيات يف حتديد شكل اخلدمات واملشروعات اخلريية املطلوبة.
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 ثالثًا: توصيات خاصة بدوافع العمل اخلريي اإلنساني والفئات املستفيدة منه:

تأثري تعديل التشريعات حبيث تتضمن منح املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني إجازة تفرغ مع عدم  -1

 ذلك على أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية مثل الرتقيات والعالوات واملكافآت والبدالت.

العمل على توفري بعض املزايا للمشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني ومساعدة املتميزين منهم على  -2

اد تولي بعض املناصب يف اهليئات احلكومية أو األهلية، لتوافر مسات القيادة يف هؤالء األفر

 ,وقدرتهم على التفاعل يف املواقف املختلفة ومهارتهم يف حل املشكالت.
تشجيع املواطنني على املشاركة يف العمل اخلريي اإلنساني، والعمل على استمرار األنشطة يف  -3

اجلمعيات واملنظمات اخلريية يف أوقات اإلجازات والعطالت الرمسية، ويف غري أوقات الدوام 

اركني يف العمل اخلريي اإلنساني على عدم السفر ,وترك اجلمعيات الرمسي، مع حث املش

 واملنظمات اخلريية يف أيام العطالت واإلجازات الرمسية.
االستفادة من جتارب الدول األخرى يف جمال العمل اخلريي اإلنساني، وكيفية الرتغيب فيه، وحث  -4

سالمي يؤدي إىل حتقيق التكافل املواطنني على املشاركة يف هذا العمل كواجب قومي والتزام إ

 االجتماعي بني أفراد اجملتمع.
العمل على امتالك اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية ألبنية تتناسب مع األنشطة اليت تؤديها،  -5

مع تطوير هذه املباني والتوسع فيها ملواجهة املتطلبات املتزايدة لألنشطة التنموية اإلنسانية اخلريية، 

 ألكرب عدد من املواطنني االستفادة من هذه األنشطة. حتى ميكن
التوسع يف إعداد الربامج الشعبية القادرة على استيعاب أكرب عدد من املشاركني يف العمل اخلريي  -6

اإلنساني وجذبهم، واالحتكاك باجلمهور بهدف التعرف على ذوي احلاجة للخدمات اإلنسانية اليت 

ية، مع مواصلة العمل على دعم مشاركة األهالي والقطاع اخلاص تقدمها اجلمعيات واملنظمات اخلري

 يف برامج اجلمعيات واملنظمات التنموية اإلنسانية.
تشجيع إجراء الدراسات املتعمقة اليت تكشف عن حاجات املناطق والفئات املختلفة إىل اخلدمات  -7

ن حول طبيعة هذه اخلدمات اإلنسانية اليت تقدمها اجلمعيات واملنظمات، واستطالع رأي املستفيدي

 ومستواها؛ األمر الذي يؤدي إىل ترشيد العمل يف هذه اجلمعيات وزيادة فاعليتها يف حتقيق أهدافها.
 

 رابعًا: توصيات خاصة مبعوقات العمل اخلريي اإلنساني

تنمية املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني، وتطويرهم إداريًا ومهنيًا من خالل تنظيم الدورات  -1

التدريبية املتخصصة اليت تتناسب مع اخلدمات اإلنسانية اليت تقدمها اجلمعيات واملنظمات اخلريية 

 املختلفة.

تشجيع اجلمعيات واملنظمات اخلريية على تطبيق مبدأ املشاركة يف اختاذ القرارات داخل هذه  -2

اخلريي اإلنساني أو اجلمعيات واملنظمات، سواًء فيها القرارات اليت تتعلق باملشاركني يف العمل 



286 

 

 

 286 

)دراسة ميدانية لدور املنظمات يف   دور املنظمات الدولية واملحلية يف التنمية 
 الباحث: د.مراد غالب حسين ناجي|                          املعوقات وسبل التطوير(-اليمن

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
 للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

املستفيدين منه، أو اليت تتعلق باألنشطة اليت تقدمها هذه اجلمعيات واملنظمات اخلريية، وذلك حتى 

ميكن التوصل إىل أفضل القراءات من جهة، وتنمية شخصية املشاركني يف العمل اخلريي اإلنساني 

 من جهة أخرى.
وره يف التنمية والرعاية من خالل وسائل اإلعالم، توعية املواطنني بقيمة العمل اخلريي اإلنساني ود -3

مع إجراء الزيارات امليدانية للجامعة واملدارس بهدف ربط اجلمعيات اخلريية بالشباب ,وتعريفهم 

بأهمية العمل اخلريي، وعقد الندوات وإلقاء احملاضرات، باإلضافة إىل إصدار كتيبات تعريفية 

نية ودورها يف اجملتمع، والعمل على خلق جيل يؤمن بأهمية باجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسا

 العمل اخلريي اإلنساني، ويرغب يف املساهمة يف هذا العمل.
زيادة فاعلية اجلمعيات واملنظمات اخلريية وجناحها يف حتقيق أهدافها, والعمل على زيادة الدعم  -4

اجلمعيات، على أال يؤدي الدعم املادي الذي يقدمه كل من القطاع احلكومي والقطاع اخلاص هلذه 

احلكومي إىل زيادة تدخل الدولة وسيطرتها على أنشطة هذه اجلمعيات واملنظمات. كما جيب 

التأكد من توفري الدعم واملخصصات املالية الالزمة للخدمات اإلنسانية اليت تقدمها اجلمعيات 

ء البحث عن طرق التمويل والدعم واملنظمات اخلريية، حتى تتفرغ ألداء هذه اخلدمات دون حتمل عنا

املادي. وأن تعتمد اجلمعيات اخلريية على النفس يف التمويل وحسن استثمار مواردها فهو األفضل هلا. 

ونوصي بأن يكون هناك صندوق يتوىل التمويل العام للخدمات اإلنسانية اليت تقدمها اجلمعيات 

اطنني ,وكافة اهليئات األهلية أو القطاع اخلريية، على أن يشارك ويساهم يف متويله مجيع املو

اخلاص، حتى تعم مشاركة مجيع فئات اجملتمع يف العمل اخلريي اإلنساني كواجب قومي والتزام 

 إسالمي.
ضرورة تعديل األنظمة واللوائح األساسية للجمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية حسب مستجدات  -5

 عيات واملنظمات ودورها يف اجملتمع.الرؤية احمللية والدولية ,لعمل تلك اجلم
إعطاء اجلمعيات واملنظمات اخلريية اإلنسانية حق إبداء الرأي يف التشريعات واللوائح املتعلقة بها أو  -6

 بأعضائها.
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