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  املحلية املجتمعات تنمية يف املدني املجتمع منظمات دور
ة ( بمدافظة خضزمىت)  (دراضة مسحُة مُداهُة على عُىة مً مىظمات اإلاجحمع اإلادوي ) الحىمٍى

 البحث هلخص

 ًِظٌثثثث   زٗض يف اهسضاغثثثثٞ ٓثثثثصٖ تبرثثثث 

 احملوٚثٞ   اجملتٌعث    تٌِٚٞ يف املسُٛ اجملتٌع

 اه٘نثثع عوثثٟ اهتعثثط  إىل اهسضاغثثٞ ٗٓثثس  

 ا٪ٓوٚثثٞ ٗادتٌعٚثث   املِظٌثث   هتوثثم اذتثث هٛ

 زٗضٓث   ٮبثطاظ  هثسٙٔ    ٗاههعف اهق٘ٝ ُٗق ط

ٞ  اهتسخ٩  ًٗ  اجملتٌع  يف  ٮُعث ف  اه٩ظًث

 ٗاغثثتدسَ ٗادتٌعٚثث    املِظٌثث   توثثم زٗض

 ا٨جتٌثثث عٛ املػثثث  ًثثثِٔخ اهسضاغثثثٞ ٓثثثصٖ يف

 امل٩ذظثثثثثثٞ عوثثثثثثٟ ا٨عتٌثثثثثث ز ٗمت ب هعِٚثثثثثثٞ 

 ٗاملقثثثثثثثثثث ب٩  ٗا٨غثثثثثثثثثثتبٚ ْ  املب ؾثثثثثثثثثثطٝ 

 ًثثثّ اهسضاغثثثٞ عِٚثثثٞ ٗتلُ٘ثثث  اهؿدكثثثٚٞ 

 زتتٌثثع ٧ًٗغػثثٞ ٗمجعٚثثٞ ًِظٌثثٞ( 7) عثثسز

 . ًسُٛ

 بعث   بني  ح٘ٝ ٗج٘ز: اهسضاغٞ ُت ٢خ أبطظ

 ِٗٓثثثثثث ن املثثثثثثسُٛ  ٗاجملتٌثثثثثثع ادتٌعٚثثثثثث  

 ٪غثطا   أغ غث   أُؿ٣  ًِٗظٌ   مجعٚ  

ّ  ستسزٝ  تٌِ٘ٙٞ هرباًخ توبٚٞ ستسزٝ ٍ  ًٗث  ثث

 جتثثث ض   ٗٗجثثث٘ز  ادتٌعٚثثث    توثثثم  ت٘قفثثث 

 عثثثثثسَ بػثثثثثب  تثثثثثِح   مل غثثثثث بقٞ تٌِ٘ٙثثثثثٞ

 يف اهبثثس١ قبثثى ٗاهسضاغثثٞ هوتقٚثثٍٚ إخهثث عٔ 

ٍ  ٗعسَ ا٪ُؿطٞ  توم ٞ  اهفٔث  ٗتق هٚثس  هطبٚعث

 توثثم  عثثط   ممثث   احملوٚثثٞ   اجملتٌعثث    توثثم 

 . هوفؿى ٗا٪ُؿطٞ اهرباًخ

Abstract: 
This study examines the role 

of civil society organizations in 
the development of local 
communities, , The study aimed 
to identify the current situation of 
those organizations, and their 
strengths and weaknesses , To 
show their role in society, and the 
interventions necessary to 
revitalize role of those 
organizations and associations , 
this study Used a sample social 
survey method, and direct 
observation, questionnaire, and 
personal interviews, the study 
sample consisted of (7) 
Association and civil society 
organization. 

Results of the study: there is a 
gap between some associations 
and civil society, and there are 
associations and organizations 
been established mainly for 
specific purposes to meet the 
developmental programs 
selected, and then stopped these 
associations, and the presence of 
the experiences of developmental 
precedent did not succeed, 
because it doesn't subject to 
evaluation and study before the 
start of such activities, and the 
lack of understanding the nature 
and traditions of those 
communities, which offer such 
programs and activities for the 
failure. 
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 : هقذهت

 ذٚ٘ٙٞ زت ٨  يف كثريٝ ُ٘عٚٞ اجتٌ عٚٞ خسً   اذتلً٘ٚٞ غري املِظٌ   تقسَ

 خ٩ي ًّ شهم ٙتٍ  ٗغريٓ  احملوٚٞ ٗاهتٌِٚٞ اهعوٌٛ ٗاهبر  ٗاهتعوٍٚ ك هكرٞ عسٙسٝ

 ٗاهيت اذتلً٘ٚٞ غري ٗاملِظٌ   ٗا٪ُؿطٞ ٗاهل٣ٚ   امل٧غػ   ًّ ٗاغعٞ ؾطعتٞ

 اه٘قفٛ بؿقٕٚ ٗاهتط٘عٛ ارتريٜ هوقط ع امل٧غػٛ اهبِ ١  زتٌ٘عٔ  يف تؿلى

 .ٗاهتربعٛ

 اجملتٌع تٌِٚٞ يف اهلبري اهسٗض( ا٪ٓوٚٞ) اذتلً٘ٚٞ غري املِظٌ   توع  كٌ 

 ٗاهقط ع   ٗارتريٙٞ ٗاهتط٘عٚٞ ارتسًٚٞ اجمل ٨  كى متؼ كُ٘ٔ  زت ٨تٕ  بل  ٞ

 خريٙٞ  تط٘عٚٞ  بطبٚعتٔ  خسًٞ تقسٍٙ يف زٗضٓ  ٙلتفٛ  ٩ ٗاذتلً٘ٚٞ اهكِ عٚٞ

 تٌِ٘ٙٞ ٪ٓسا  هلّ ضب  حتقق اذت ٨  بع  يف ك ُ  ٗإْ - ضحبٚٞ غري تع ُٗٚٞ 

 هت٘اك  ٧ٙٓؤ  إق٩ذٛ تٌِٜ٘ ٗط بع ًٚعٝ اجملتٌع إعط ١ يف زٗضٓ  ميتس ٗإمن  –

 .  ٣ تٕ جبٌٚع ارت ضجٛ اهع مل ًع اهػري

  متثى املِظٌٞ غري اذتلً٘ٚٞ 1994ٗٗ ق  ه٘ث ٢ق ا٪ًٍ املترسٝ اهك زضٝ يف ع َ 

كٚ ُ  غري ٓ ز  هوطب  ٗأعه ٦ٖ ً٘اطِْ٘ أٗ مج ع   ًّ امل٘اطِني ِٙتٌْ٘ إىل زٗهٞ 

ٗاذسٝ أٗ أكثط ٗتترسز أُؿطتٍٔ بفعى اٮضازٝ ادتٌ عٚٞ ٪عه ٢ٔ   اغتح بٞ ذت ج   

 (.1كثط ًّ ادتٌ ع   اهيت تتع ْٗ ًعٔ  املِظٌٞ غري اذتلً٘ٚٞ )أعه ١ ٗاذسٝ أٗ أ

ٗ ٙؿري ٓصا املكطو  أٙه  إىل احت ز أٗ مجعٚٞ أٗ ٧ًغػٞ أٗ قِسٗق خريٜ أٗ 

أٗ أٜ ؾدل اعتب ضٜ آخط ٨ ٙعترب مب٘ج  اهِظ َ  ٧ًغػٞ )ؾطكٞ( ٨ تػعٟ هوطب 

حتقٚق اهطب   ذٚ  ٨ اهق ُُ٘ٛ املعين جع١ًا ًّ اهقط ع اذتلً٘ٛ ٨ٗ ٙساض ٪غطا  

 (. 2ٙتٍ ت٘ظٙع أٜ أضب ح حتقق  )

َ   قس عط  ادتٌعٚ   ا٪ٓوٚٞ بأُٔ  " 2001( هع َ  1أً  اهق ُْ٘ اهٌٚين ضقٍ ) 

ؾد م أادتٌعٚٞ : أٜ مجعٚٞ أٓوٚٞ مت تأغٚػٔ  طبق  ٪ذل َ ٓصا اهق ُْ٘ ًّ قبى 

غٛ حتقٚق أٗ ؾدل ( عِس اهتأغٚؼ  غطنٔ  ا٪غ  21طبٚعٚني ٨ ٙقى عسزٍٓ عّ )

                                                           
ة والُا 1) ة، ( هجىي ضمً و الطُد صدقي عابدًً، دور اإلاىظمات غير الحىىمُة في ظل العىإلاة : الخبرثان اإلاصٍز باهُة، مزهش الدراضات آلاضٍُى

 .48، ص2002اللاهزة، 

لىاهين ( دلُل اإلامارضات الطلمُة بشأن وضع اللىاهين اإلاحعللة باإلاىظمات غير الحىىمُة، مطىدة مىاكشة، أعدها البىً الدولي، اإلازهش الدولي ل2)

ة الاجحماعُة. على مىكع الحميز للمىظمات غير ، ضلطلة بدىذ الحىم1997ُأ، ماًى 26الهُئات التي ال جطتهدف الزبذ، بدث ركم 

 . www.ngoce.org  الحىىمُة:

http://www.ngoce.org/
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ًعاٗهٞ أُؿطٞ شا  ُفع ع َ  ٨ٗ تػتٔس  ًّ ُؿ طٔ  جين اهطب  امل زٜ ٪عه ٢ٔ   

 (.3ٗٙلْ٘ ُظ َ اهعه٘ٙٞ ًفت٘ذ  ٗ ق  هوؿطٗط احملسزٝ يف ُظ ًٔ  ا٪غ غٛ . )

ٗتعط  أٙه  بأُٔ  " تِظٍٚ اجتٌ عٛ ٙػتٔس  غ ٙٞ ًّٗ أجى بو٘غٔ  حتسز ُؿ طٔ  

  ًٚساْ ُ٘عٛ أٗ ٗيٚفٛ ًتدكل  ٕٚ".يف ب٣ٚٞ جػطا ٚٞ بعِٚٔ  أٗ يف

ٗبِ ١ عوٟ شهم   دتٌعٚ   ا٪ٓوٚٞ تعس جع١ا ًّ املِظٌ   غري اذتلً٘ٚٞ يف 

ًّ أؾل ي املؿ ضكٞ اهؿعبٚٞ  ٗتتٚ  ٓصٖ  اجملتٌع  ٗاهيت تعترب ؾل٩ ًِظًٌ 

ادتٌعٚ   اهفطقٞ ٪عه ٢ٔ  كٛ ِٙظٌ٘ا أُفػٍٔ  ٗٙتدصٗا قطاضا  ٗمي ضغ٘ا أُؿطٞ 

ل مج عٞ ًٍِٔ أٗ ختل زتتٌعٍٔ ٗذٚ تٍٔ ا٨جتٌ عٚٞ يف اجملتٌع ختكٍٔ أٗ خت

 كلى .

 الفصل األول : اإلطار الونهخي للذراست

 أٔاًل : وػكمٛ الدزاضٛ

تع ُٛ اهلثري ًّ ًِظٌ   اجملتٌع املسُٛ يف ادتٌٔ٘ضٙٞ اهٌِٚٚٞ ًّ اهقك٘ض يف 

مم  ظتعؤ  يف  خسًٞ أٓسا ٔ  اهيت ضمستٔ  هػٚ غ تٔ  اهتٌِ٘ٙٞ ارتسًٚٞ هوٌحتٌع 

كثري ًّ ا٪ذ٘اي غري ق زضٝ عوٟ ا٨غتح بٞ ملتطوب   اجملتٌع  ٗاملػ ٌٓٞ يف خسًتٕ 

٨غٌٚ  خ٩ي اهفرتا  اهعكٚبٞ اهيت متط بٔ  توم اجملتٌع   غ٘ا١ ًّ خ٩ي تعط  توم 

 اجملتٌع   هول٘اضث اهطبٚعٚٞ أٗ اذتطٗ  ٗا٨قتت ي اهساخوٛ ٗارت ضجٛ .

ط بٔ  توم ادتٌعٚ   ًِٗظٌ   اجملتٌع املسُٛ تػتسعٛ كى توم اهظطٗ  اهيت مت

اه٘ق٘  عِس أغب   شهم اهقك٘ض هسٙٔ   ًٗ  ٓٛ ا٬هٚ   املِ غبٞ ٨ُتؿ ي توم املِظٌ   

ب٘ا إهٕٚ ًّ أٓسا  زتتٌعٚٞ ٗادتٌعٚ   ًّ ٗنعٔ  اذت هٛ هو٘ق٘ي بٔ  إىل ً  تك

 .جوٚوٞ

 ثاًٌٗا : أِىٗٛ الدزاضٛ

هه١٘ عوٟ ً  تقسًٕ بع  مجعٚ   ًِٗظٌ   اجملتٌع تأتٛ ٓصٖ اهسضاغٞ ٮهق ١ ا

املسُٛ ًّ خسً   هوٌحتٌع  خك٘قً  أثِ ١ تعط  توم اجملتٌع   ٪ظً   ٗك٘اضث 

طبٚعٚٞ  ٨ٗ ٙتأتٟ شهم إ٨ ًّ خ٩ي اهتعط  عوٟ طبٚعٞ ُؿأٝ توم ادتٌعٚ   ًِٗظٌ   

هقه ٙ  اجملتٌع املسُٛ  ٗحب  ًل ًّ اهق٘ٝ ٗاههعف هسٙٔ   ًٗس٠ اضتب طٔ  ب 

 اجملتٌعٚٞ املورٞ  ٗإبطاظ زٗضٓ  اهتٌِٜ٘ يف توم اجملتٌع  .

                                                           
 م .2004( لطىة 129، والئدحه الحىفُذًة ركم )2001( لطىة 1( اللاهىن الُمني للجمعُات واإلاؤضطات ألاهلُة ركم )3)
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 ثالجًا : أِداف الدزاضٛ :

حٌعٚ   ًِٗظٌ   اجملتٌع املسُٛ تٔس  ٓصٖ اهسضاغٞ إىل عٌى ًػ  ًٚساُٛ هو

اهتٌِ٘ٙٞ ( مبر  ظٞ ذهطً٘   حبٚ  ٙتٍ تقٍٚٚ توم املِظٌ   ٗادتٌعٚ   ًّ )

 اهِ٘اذٛ اهت هٚٞ :

 ٗكف ١ٝ توم ادتٌعٚ   ٗاملِظٌ   .ًس٠   عوٚٞ  .1
 .يف يى تٔ ٜٗ زٗض اهػوط   احملوًٚٞس٠ ً  تقسًٕ هوٌحتٌع ًّ خسً   تٌِ٘ٙٞ  .2
 .ًٗ  ٓٛ أغب   اهق٘ٝ ٗأغب   اههعفج٘اُ  اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ ادتٌعٚ     .3
 .عٍ ج٘اُ  اههعف هس٠ توم ادتٌعٚ  ٗغ ٢ى اهتسخى املِ غبٞ هس اهتعط  عوٟ .4

 زاضٛزابعًا : تطاؤالت الد

 يف اجملتٌع؟ ًس٠   عوٚٞ ٗكف ١ٝ توم ادتٌعٚ   ٗاملِظٌ  ً   .1
ٍ خسً   ٙتقس ٓى تقَ٘ توم ادتٌعٚ   ًِٗظٌ   اجملتٌع املسُٛ بسٗضٓ  يف  .2

 ؟تٌِ٘ٙٞ يف يى تٔ ٜٗ زٗض اهػوط   احملوٚٞ 
 ؟ج٘اُ  اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ ادتٌعٚ    ًٗ  أغب   اهق٘ٝ ٗأغب   اههعف ً   .3
ًِٗظٌ    غبٞ هسعٍ ج٘اُ  اههعف هس٠ توم ادتٌعٚ   ٗغ ٢ى اهتسخى املِ ً  .4

 اجملتٌع املسُٛ ؟
 خاوطًا : ٌٕع الدزاضٛ

تعس ٓصٖ اهسضاغٞ ًّ اهسضاغ   اه٘قفٚٞ اهتروٚوٚٞ اهيت تػعٟ هوتعط  عوٟ طبٚعٞ 

ارتسً   اهيت تقسًٔ  ادتٌعٚ   ًِٗظٌ   اجملتٌع املسُٛ  ًّ خ٩ي اهتعط  عوٟ 

ًقً٘   توم املِظٌ   ٗإًل ُ تٔ  اهبؿطٙٞ ٗامل زٙٞ  ذٚ  أْ اهسضاغ   اه٘قفٚٞ تتحٕ 

ؤ   ثٍ اغتد٩م اهِت ٢خ ٗتعٌٌٚٔ  . كٌ  تٔس  إىل تكِٚف اذتق ٢ق ٗاهبٚ ُ   ٗحتوٚ

اهسضاغ   اه٘قفٚٞ إىل ٗقف اهظ٘آط ا٨جتٌ عٚٞ يف ق٘ضٝ كٌٚٞ هولؿف عّ ًس٠ 

  ٨ٗ تقف اهسضاغ   (4)ق٘ٝ أٗ نعف أٜ ًّ ٓصٖ اهظ٘آط يف اهبِ ١ ا٨جتٌ عٛ 

اه٘قفٚٞ عِس ذس اه٘قف أٗ تقطٙط ً  ٓ٘ ٗاقع  ٗهلِٔ  تبر  يف ا٪غب    ٗقس 

 . (5)ٙتعس٠ شهم إىل ًطذوٞ اهتِب٧ 

                                                           
دان عبدالباقي، كىاعد البدث الاجحماعي4)  .265م (، ص 1980،) اللاهزة، مطبعة الطعادة، ( ٍس

ة، دار اإلاعزفة الجامعُة، 5)  .279م (، ص 2002( عبدهللا مدمد عبدالزخمً، مدمد علي البدوي، مىاهج وطزق البدث الاجحماعي،) الاضىىدٍر
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 ضادضًا : أدٔات مجع البٗاٌات يف الدزاضٛ :

ٗاهيت اذت٘  عوٟ Questionnaire "اعتٌس  اهسضاغٞ عوٟ قرٚفٞ ا٨غتبٚ ْ " 

أٗ ًِظٌٞ ٗت ضٙذ إُؿ ٢ٔ  ٗأٓسا ٔ   كٌ  اذت٘  قرٚفٞ  اهبِٚ   ا٪ٗهٚٞ هلى مجعٚٞ

ا٨غتبٚ ْ عوٟ زتٌ٘عٞ ًّ ا٪غ٣وٞ املتعوقٞ ب رتسً   اهيت تقسًٔ  هوٌحتٌع  ٗاهتسضٙ  

 اهصٜ حتكى عوٕٚ أعه ٦ٓ   ًٗ  ٓٛ ا٨ذتٚ ج   اهتسضٙبٚٞ اه٩ظًٞ هتط٘ٙط أزا٢ٔ  .

عٚ   ٗبع  ا٪عه ١ كٌ  أجطٙ  بع  املق ب٩  اهفطزٙٞ ًع ض٦غ ١ توم ادتٌ

هت٘نٚ  ُق ط اهق٘ٝ ٗاههعف هس٠ توم ادتٌعٚ   ًِٗظٌ   اجملتٌع املسُٛ  ب ٮن  ٞ 

إىل امل٩ذظٞ املب ؾطٝ  ٗبع  املك زض اهث ُ٘ٙٞ ًثى ارتطط ٗا٪ُظٌٞ ٗاهو٘ا٢  املتعوقٞ 

 ببع  ادتٌعٚ   (  .

 ضابعًا : دلاالت الدزاضٛ

  ادتػطايف ست  ظٞ ذهطً٘  اجمل ي ادتػطايف : مشو  اهسضاغٞ يف زت هل .1

 ب دتٌٔ٘ضٙٞ اهٌِٚٚٞ.
( مجعٚ    7اجمل ي اهبؿطٜ : ٗٓ٘ ً  ؾلى زتتٌع اهسضاغٞ ٗامللْ٘ ًّ )  .2

( يف ًِ طق  3( يف ًِ طق ذهطٙٞ  ٗ)  4ًِٗظٌ   زتتٌع ًسُٛ  ًِٔ  ) 

 . مب  ٙت١٩َ ًع أٓسا  اهسضاغٞضٙفٚٞ  ٗقس مت اختٚ ضٓ  بؿلى عٌسٜ 
اغتػطق  اهسضاغٞ  رتٝ ؾٔطّٙ تقطٙب  مشو  اهِعٗي املٚساُٛ اجمل ي اهعًين :  .3

هوحٌعٚ   ٗمجع اهبٚ ُ    ًّٗ ثٍ ًطذوٞ حتوٚى اهبٚ ُ   ٗتفػريٓ   ًّٗ ثٍ 

 اغتد٩م اهِت ٢خ ٗاهت٘قٚ   .

 الفصل الثاني : هفاهين الذراست

إْ حتسٙس املف ٍٓٚ املدتوفٞ مل٘ن٘ع   اهبر   ميثى أٌٓٚٞ كبريٝ تهفٛ عوٟ 

غٞ نطبً  ًّ املعط ٞ املتِ٘عٞ جب٘اُبٔ  ا٨جتٌ عٚٞ املدتوفٞ  ٗحتقق ُ٘عً  ًّ اهسقٞ اهسضا

 . (6)ٗامل٘ن٘عٚٞ 

 أٔاًل : وٍعىات اجملتىع املدٌ٘ :

هقس بطظ  يف ا٬ُٗٞ ا٪خريٝ ًِظٌ   اجملتٌع املسُٛ كحع١ ًٍٔ يف ُػٚخ اهبِ ١ 

  مب  تقسًٕ ًّ أُؿطٞ ا٨جتٌ عٛ  ٗأقب  هل  زٗضًا كبريًا يف اجملتٌع   اذتسٙثٞ

 ٗبطاًخ ختسَ اهؿطا٢  املدتوفٞ يف اجملتٌع .

                                                           
ة، اإلا6)  .62م (، ص 2003ىح  الجاميي الحدًث، (مدمد شفُم، مدمد علي البدوي، البدث الاجحماعي: ألاضظ والخطىات اإلاىهجُة، ) الاضىىدٍر
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إىل زتٌ٘عٞ  -ذػ  اهبِم اهسٗهٛ  -اجملتٌع املسُٛ  ًِظٌ   فَٔ٘ٙؿري ًٗ

 اذتلً٘ٚٞ املِظٌ   غري  كبريٝ ًّ املِظٌ   تهٍ: مجعٚ   اجملتٌع   احملوٚٞ 

 .(7)ٗامل٧غػ  ارتريٙٞ     ٌعٚادت اهِق ب   اهعٌ هٚٞ 

أجى ت٘نٚ  ًفَٔ٘ ًِظٌ   اجملتٌع املسُٛ ٨بس ًّ اه٘ق٘  عوٟ بع  ًّٗ 

اهعِ قط اهيت تؿرتن بٔ  ٓصٖ املِظٌ    ٗاهيت تعترب أغ ؽ تلِ٘ٙٔ   ًّٗ أٍٓ ٓصٖ 

 :(8)اهعِ قط 

 أُٔ  تقَ٘ عوٟ أغ ؽ  لطٝ اهط٘عٚٞ يف أغو  عٌؤ  . .1
ٗا٨جتٌ عٚٞ ٗج٘ز  لطٝ امل٧غػٚٞ ٗاهيت تؿٌى ًِ ذٛ اذتٚ ٝ ا٨قتك زٙٞ  .2

 ٗاهػٚ غٚٞ ٗاهثق  ٚٞ .
اهسٗض ٗاهػ ٙٞ اهصٜ تقَ٘ بٕ  ٗأٌٓٚٞ اغتق٩هل  عّ اهػوطٞ اهػٚ غٚٞ ٗاغتق٩ي  .3

 تِظٌٚ تٔ  ا٨جتٌ عٚٞ  ٗتقَ٘ عوٟ ضٗابط اهتٌ غم ٗاهته ًّ ا٨جتٌ عٛ .
تقَ٘ عوٟ أغ ؽ ٗج٘ز ًِظً٘ٞ ًطتبطٞ تؿٌى ًف ٍٓٚ امل٘اطِٞ ٗذق٘ق اٮُػ ْ  .4

  ضكٞ اهػٚ غٚٞ .ٗاهتٌِٚٞ ٗاملؿ

 ثاًٌٗا : اجملتىع املدٌ٘ :

هقس هع  اجملتٌع املسُٛ زٗضًا ب ضظًا يف اذتٚ ٝ ا٨جتٌ عٚٞ ٗا٨قتك زٙٞ ٗاهثق  ٚٞ 

ٗاهػٚ غٚٞ هوٌحتٌع    ٗكثط  اهتفػريا  ٗا٨جتٔ زا  اهيت تترسث عّ اجملتٌع 

 املسُٛ ٗقف تٕ ًٗلُ٘ تٕ .

لبريٝ اهٌ٘عٞ ع املسُٛ بإُٔ توم اجملاهصٜ ٙط٠ اجملتٌاهبِم اهسٗهٛ ٙ٘ن  تعطٙف 

يف    ٗمت ضؽ ُؿ طٔ اهيت ٨ تٔس  إىل اهطب  ًّ املِظٌ   غري اذتلً٘ٚٞ ٗاملِظٌ  

 .(9) ا٬خطّٙ.اهتعبري عّ آتٌ ً   ٗقٍٚ أعه ٢ٔ  أٗ  اذتٚ ٝ اهع ًٞ  ٗتِٔ  بع ١

ٌ عٛ هقس أقب  ًكطو  اجملتٌع املسُٛ هفظً  ج ضًٙ  عوٟ أهػِٞ ضٗاز اهفلط ا٨جت

ٗاهػٚ غٛ ٗزع ٝ اهسميقطاطٚٞ يف اهعسٙس ًّ اهسٗي ٗخ قٞ اهِ ًٚٞ ٗاملتدوفٞ  ٗٙع٘ز 

 :(10)شهم هعسٝ أغب   ًِٔ  

 ظٙ زٝ اه٘عٛ حبق٘ق اٮُػ ْ  ٗاهسع٘ٝ ضت٘ اذتف ي عوٚٔ  . .1
                                                           

في مىحدي  ( ضمُذ مدطً، دور اإلاجحمع اإلادوي في الحدٌى الدًمىكزاطي : الحجزبة الفلططُيُة مً الىجاح إلى مداولة ؤلافشاٌ، وركةعمل ملدمة7)

 )  . 1م، ص2007مىظمات اإلاجحمع اإلادوي اإلاىاسي إلاىحدي اإلاطحلبل، صىعاء، دٌطمبر )واهىن ألاٌو

دٌطمبر  29عامز خطً فُاض، اإلاجحمع اإلادوي: دراضة في إشيالُة اإلافهىم، وركة عمل ملدمة للمىحدي العزبي للعلىم الاجحماعُة وؤلاوطاهُة،  (8)

 م.2011

 . 1( ضمُذ مدطً، اإلازجع الطابم، ص9)

 .  71، 70م (، ص ص 2007( مدخد أبى الىصز، إدارة مىظمات اإلاجحمع اإلادوي، ) اللاهزة : ابتران لليشز والحىسَع، 10)
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 ضغبٞ امل٘اطِني اذتك٘ي عوٟ املعٙس ًّ اذتق٘ق . .2
 مم ضغٞ ُ٘ع ًّ اهطق بٞ عوٟ اذتلً٘   . .3

تق٘ٙٞ اجملتٌع املسُٛ هٚػ  ب ههطٗضٝ إنع   اهػوطٞ اذت كٌٞ  بى إْ اهعٌى عوٟ 

ٗج٘زٖ نطٗضٜ ًّ أجى حتقٚق اهؿطاكٞ اجملتٌعٚٞ ٗاهسميقطاطٚٞ  ٗحتقٚق اهعساهٞ 

 ٗاملػ ٗاٝ يف اجملتٌع  ٗشهم أغ ؽ اهؿطاكٞ اذتقٚقٚٞ بني اهسٗهٞ ٗاهقط ع ا٪ٓوٛ .

 ثالجًا : وفًّٕ التٍىٗٛ

( هٚػتدسَ هوس٨هٞ عوٟ عٌوٚٞ إذساث زتٌ٘عٞ Developmentبطظ ًفَٔ٘ اهتٌِٚٞ )

ًّ اهتػريا  ادتصضٙٞ  يف زتتٌع ًعني  بٔس  إكػ   شهم اجملتٌع اهقسضٝ عوٟ 

اهتط٘ض اهصاتٛ املػتٌط مبعسي ٙهٌّ اهترػّ املتعاٙس يف ُ٘عٚٞ اذتٚ ٝ هلى أ طازٖ  

   املتعاٙسٝ مبعِٟ ظٙ زٝ قسضٝ اجملتٌع عوٟ ا٨غتح بٞ هور ج   ا٪غ غٚٞ ٗاذت ج

٪عه ٢ٕ  ب هك٘ضٝ اهيت تلفى ظٙ زٝ زضجٞ إؾب ع توم اذت ج    عّ ططٙق اهرتؾٚس 

 .(11)املػتٌط ٨غتػ٩ي امل٘اضز ا٨قتك زٙٞ املت ذٞ 

 :(12)ٗهصهم   هتٌِٚٞ تتٌٚع مبحٌ٘عٞ ًّ ارتك ٢ل ًِٔ  

 تتِ غ  ًع كى زتتٌع . .1
ٙػتسعٛ ب ههطٗضٝ عٌوٚٞ تػري اجتٌ عٛ قس ت٧زٜ إىل تػريا  بِ ٢ٚٞ  مم   .2

 اهتِظٍٚ ٗاهتِػٚق بني شتتوف ُ٘اذٛ اهتٌِٚٞ .
عٌوٚٞ تع ُٗٚٞ  ٔٛ تػتوعَ اهتِػٚق ٗاهتل ًى بني ادتٔس اهقً٘ٛ ٗاجملتٌعٛ  .3

 ٗتِػٚق بني اهبوساْ اهِ ًٚٞ ٗاهبوساْ املتقسًٞ .
عٌوٚٞ تل ًوٚٞ تطبط بني شتتوف اهقط ع   اهػل ُٚٞ ٗاجملتٌعٚٞ ٗاٮُت جٚٞ  .4

 ٗارتسًٚٞ .
تعتٌس عوٟ املؿ ضكٞ اه٘اعٚٞ هل  ٞ أ طاز اجملتٌع يف ٗنع ٗحتسٙس أٓسا ٔ   .5

 ٗبطاًخ تِفٚصٓ  .
 تقَ٘ عوٟ ا٨بتل ض ٗاٮبساع مل٘اجٔٞ ا٨ذتٚ ج   اذتقٚقٚٞ هوػل ْ . .6

                                                           
 .http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts21/4/2014( هصز عارف: في مىكع : 11)

ة ( العاً  عبد الزخمً، الحدىم في ألاداء الشامل للمؤضطة الاكحصادًة في الجشائز في ظل ثددًات الحىمُة اإلاطحدامة، رضالة دهحىراه، ول12ُ)

ة وعلىم الخطُير، جامعة فزخات عباص، ضطُف، الجشائز، العلىم الاكحصادًة  والعلى   .  11م، ص 2011 – 2010م الحجاٍر
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 زابعًا : اجلىعٗات األِمٗٛ :

ُتعطِّ  زا٢طٝ ًع ض  ارتسًٞ ا٨جتٌ عٚٞ ادتٌعٚ   ا٪ٓوٚٞ بأُٔ  ًِظٌ   غري ضحبٚٞ 

ٗغري ذلً٘ٚٞ تقسَ ارتسً   اٮُػ ُٚٞ  ٗتٔس  إىل ًػ عسٝ ا٬خطّٙ  عوٟ حتقٚق 

 .(13) ًػت٠٘ أ هى ذتٚ تٍٔ  ٗٓصٖ املِظٌٞ تعتٌس عوٟ املتط٘عني هترقٚق بطازتٔ 

 هنظواث الوختوع الوذني وهختوع الذراستلوحت تاريخيت عن نشأة الفصل الثالث : 

 :اجملتىع املدٌ٘ػأٚ ٔظّٕز وٍعىات املبحح األٔه : ٌ

تطجع أٌٓٚٞ زٗض اهقط ع ا٪ٓوٛ يف اهتٌِٚٞ إىل تطاجع زٗض اذتلً٘   يف تقسٍٙ 

ارتسً   هوٌ٘اطِني ٗتقول قسضاتٔ  يف حتقٚق اهتٌِٚٞ اهؿ ًوٞ ًع تط٘ض ا٪ٗن ع 

اهػٚ غٚٞ ٗا٨قتك زٙٞ  ذٚ  أقب  ًّ اههطٗضٜ أْ ٙلْ٘ ِٓ ن ج ُ  ًؿ ضن هلصٖ 

٪عب ١ اهيت ك ُ  ً٘كوٞ إهٚٔ   ٗهلّ تػري ا٪ٗن ع اذتلً٘   ٙترٌى جع١ا ًّ ا

أٗجس هوٌِظٌ   ا٪ٓوٚٞ زٗضا ًل٩ٌ هسٗض اذتلً٘ٞ ٗأذٚ ُ  ً٘اظٙ  هل  يف ت٘ ري 

 ارتسً   هوٌ٘اطِني  ٗخ قٞ توم اهيت تتعوق ب جمل ٨  اهتٌِ٘ٙٞ .

تعس اهٌّٚ ًّ اهسٗي اهيت تأثط  ب هتر٨٘  اهسمي٘قطاطٚٞ اهيت غ ز  اهع مل  

 َ  ذٚ  اقرتْ شهم بتر٘ي يف بِ ١ اهسٗهٞ .1990 قٞ عِس قٚ َ زٗهٞ اه٘ذسٝ ع َ ٗخ

 ِٔ ن تػريا  ج٘ٓطٙٞ ططأ  عوٟ اهػٚ ق اهع َ  ٗخ قٞ تعاٙس عسز املِظٌ   

ٗادتٌعٚ   ا٪ٓوٚٞ يف اهتػعِٚٚ    ٗقس اختوف امل٧ضخْ٘ ا٨جتٌ عْٚ٘ يف حتسٙس ُؿأٝ 

ّ تقػٍٚ ت ضٙذ اهِؿأٝ ٗاهتط٘ض إىل ث٩ث ادتٌعٚ   ٗاملِظٌ   غري اذتلً٘ٚٞ  ٗميل

 ًطاذى :

 . ًطذوٞ ً  قبى ا٨غتق٩ي يف ادتِ٘  ٗاهث٘ضٝ يف اهؿٌ ي 
 . ) ًطذوٞ اهسٗهٞ اهؿططٙٞ ) ادتِ٘  ٗاهؿٌ ي 
 . ًٌِٞٚٚطذوٞ زٗهٞ اه٘ذسٝ اه 

ُٗتٚحٞ هوٌتػريا  اهػٚ غٚٞ ٗا٨قتك زٙٞ ٗغريٓ  اهيت تطا ق  ًع إع٩ْ اه٘ذسٝ 

اجمل ي اهع َ ًّ خ٩ي ٓ ًـ اذتطٙٞ اهصٜ ج ١ كتعبري عّ اهتر٘ي اهٌِٚٚٞ  اتػع 

اهسميقطاطٛ   ظٔط  ادتٌعٚ   )املِظٌ   ا٪ٓوٚٞ ( بى ٗتعاٙس ذحٌٔ  اهلٌٛ ٗتعسز 

ٗتِ٘ع زت ٨  عٌؤ  ُٗؿ طٔ   ب ٮن  ٞ إىل ئ٘ض ًِظٌ   أٓوٚٞ ُػ٘ٙٞ ًػوقٞ 

 ًٗؿرتكٞ تعٌى يف زت ٨  ذسٙثٞ مل تلّ ًعطٗ ٞ ًّ قبى .

                                                           
(13) Perlmutler,Felice Davidson; 'Encyclopedia of Social Work ', Vol;2 , Washington, National Association of Social Workers , 

1995,P:72 . 
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ٗقس ُؿأ  املِظٌ   ا٪ٓوٚٞ يف اهٌّٚ توبٚٞ ٨ذتٚ ج   أ طاز اجملتٌع ٗتعترب نٌّ 

ا٨ذتٚ ج   اههطٗضٙٞ هوٌحتٌع  ٗٓصٖ املِظٌ   ذطٙكٞ عوٟ ا٨هتعاَ بقٍٚ ٗأ ل ض 

 ًٗع ٙري اجملتٌع احملوٛ .

خريٝ يف اهٌّٚ ًّ هقس تط٘ض ُؿ ط ٗعٌى ًِظٌ   اجملتٌع املسُٛ خ٩ي ا٬ُٗٞ ا٪ 

ىل ج٘اض اهسٗهٞ ٗاهقط ع إزا٢ٕ يف زت ٨  ًتعسزٝ هٌٚ ضؽ زٗضٖ كؿطٙم ث ه  أخ٩ي 

ارت م يف حتقٚق اهتٌِٚٞ اهؿ ًوٞ هو٘طّ  ٗتعتٌس ًِظٌ   اجملتٌع املسُٛ يف اهٌّٚ 

عوٟ أغ هٚ  اهعٌى اهتط٘عٛ ٗاملب زضا  اهصاتٚٞ ٗأقبر  توع  زٗضًا ب ضظًا يف اهتٌِٚٞ 

ذساث تٌِٚٞ ًػتساًٞ ٗؾ ًوٞ كْ٘ إأغ غًٚ  يف  ٗاهتدفٚف ًّ اهفقط  ٗتعترب ؾطٙلً 

ىل اهفقطا١  إكثط قطبً  ًّ اهِ ؽ مم  ٙػ عسٓ  يف اه٘ق٘ي أًِظٌ   اجملتٌع املسُٛ 

 .(14)ٗتوٌؼ اذتٚ ج تٍٔ 

عوٟ اهطغٍ ًّ اهتعاٙس اهػطٙع ملِظٌ   اجملتٌع املسُٛ اهع ًوٞ يف اجمل هني اهتٌِٜ٘ ٗ

إ٨ أْ املِظٌ   اهع ًوٞ يف ا٪ُؿطٞ ارتريٙٞ ٗاٮُػ ُٚٞ ً ظاه  تتكسض  ٗاذتق٘قٛ 

  ٪44ًِظٌٞ بِػبٞ « 3912» حب٘اهًِٛظٌ   اجملتٌع املسُٛ ًّ ذٚ  اهعسز ٗتقسض 

ٗٓصٖ املِظٌ   تقَ٘ بتقسٍٙ املػ عسا  اهعِٚٚٞ ٗاهِقسٙٞ ه٫غط اهفقريٝ  ٗكف هٞ 

 .(15)ا٪ٙت َ

 ًػ٧ٗهٚٞ ٗتترٌى ٪33ًِظٌٞ بِػبٞ « 9571»ٗٙعٌى يف اجمل ي اهتٌِٜ٘ ذ٘اهٛ 

هٚٔ  إاهفقريٝ ٗاحملطًٗٞ ٗاهيت ٨ تكى  هوف٣   اغتٔسا ٔ  خ٩ي ًّ ب جملتٌع اهِٔ٘ 

املؿ ضٙع شا  املطزٗز ط٘ٙى املس٠ كبِ ١ املساضؽ ًٗطاكع ست٘ ا٪ًٚٞ ٗاه٘ذسا  

 ٌ٘ٙٞ.اهكرٚٞ ًٗؿ ضٙع ًٚ ٖ اهؿط  ٗاهلٔطب ١ ٗاهتسضٙ  ٗغريٓ  ًّ ارتسً   اهتِ

 املبحح الجاٌ٘ : حملٛ عَ دلتىع الدزاضٛ ) ذلافعٛ حطسوٕت ( :

 امل٘قع :

تقع ست  ظٞ ذهطً٘  إىل اهؿطق ًّ ادتٌٔ٘ضٙٞ اهٌِٚٚٞ  ٗٙبعس ًطكعٓ  اٮزاضٜ 

( زضجٞ  14كٍ (  ذٚ  تقع  ولٚ  بني خطٛ عط  )  777عّ اهع قٌٞ قِع ١ ) 

( زضجٞ مش ٨  19مش ٨ تقطٙب  يف ذسٗزٓ  ادتِ٘بٚٞ اهيت تطى بٔ  عوٟ حبط اهعط   ٗ ) 

هعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ  بٌِٚ  تقع بني خطٛ ط٘ي تقطٙب  يف ذسٗزٓ  اهؿٌ هٚٞ ًع املٌولٞ ا

                                                           
(14) http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=34651, 21/4/2014. 

اوي، صحُفة 15) ه ألاٍر  ضبحمبر الالىتروهُة، اإلازجع هفطه . 26( رمٍش

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=34651
http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=34651
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( زضجٞ ؾطق   51( زضجٞ ؾطق  تقطٙب  ًّ جٔٞ اهػط  احمل شٙٞ حمل  ظٞ ؾب٘ٝ  ٗ) 48)

 ًّ جٔٞ اهؿطق احمل شٙٞ حمل  ظٞ املٔطٝ .

 املػثث ذٞ ٗاهػلث ْ :

ست  ظٞ ذهطً٘  ٓٛ أكرب ست  ظ   ادتٌٔ٘ضٙٞ اهٌِٚٚٞ ًػ ذٞ  تبوؼ ًػ ذتٔ  

%( ًّ إمج هٛ ًػ ذٞ ادتٌٔ٘ضٙٞ 36/ًطبع  ٗتؿلى بصهم ضت٘ )( كو161749ٍ) 

 1060671( كوٍ/ًطبع  كٌ  ٙبوؼ تعساز غل ْ ذهطً٘  )450706اهٌِٚٚٞ اهب هػٞ )

 َ .2002ُػٌٞ( تقطٙب  ٗ ق  هتعساز ع َ 

 اهتقػٍٚ اٮزاضٜ :

قػٌ  احمل  ظٞ إزاضٙ  إىل قػٌني : ا٪ٗي ٙتلْ٘ ًّ املسٙطٙ   اه٘اقعٞ عوٟ 

( ًسٙطٙٞ مب   ٚٔ  جعٙطٝ  16اهػ ذوٛ ٗاملطتفع    ٗٙهٍ ٓصا ادتع١ )  اهؿطٙط

غقطط٠  ٗٙتلْ٘ ادتع١ ا٬خط ًّ املسٙطٙ   املٌتسٝ عوٟ ط٘ي اه٘ازٜ ٗاهكرطا١ 

 (16) ( . 30( ًسٙطٙٞ  ذٚ  ٙلْ٘ إمج هٛ ًسٙطٙ   احمل  ظٞ )  14ٗٙهٍ ) 

 حملثثٞ عّ زتتٌع ذهطًث٘ 

يف ًقسًٞ اهعط  اهصّٙ عط ٘ا اهػفط ٗاهبرط ٗاغتقطٗا يف ب٩ز  هقس ك ْ اذته ضًٞ

ٗأً كّ كثريٝ ًّ آغٚ     اهلل اه٘اغعٞ  ذٚ  ك ْ هلٍ اهػبق يف ؾطق أ طٙقٚ

ٗك ْ ٪خ٩قٍٔ ٗهني ًعؿطٍٓ اهع ًى اهل َ يف ُؿط اٮغ٩َ ٗاذته ضٝ اهعطبٚٞ  هصا 

ٚ  ب ذته ضٝ اهعطبٚٞ ك ُ٘ا حبق غفطا١ أغٌٔ٘ا بؿلى ضا٢ع يف تعطٙف أ طٙقٚ  ٗآغ

 اٮغ٩ًٚٞ .

 رهطً٘  شهم ادتع١ اهؿطقٛ اه٘اغع ًّ اهٌّٚ  اغٍ هٕ بطٙق خ م  عتٌى 

اهلثري ًّ املع ُٛ اذته ضٙٞ ٗاهثق  ٚٞ   ٔ٘ ًٔس اذته ضا  اهقسميٞ  ٗهقس ئط  

ٗع ؾ  قطُٗ   ثٍ ِٗٓ  ٗنعف  ٗظاه   شتّوفٞ هِ  قسضا كبريا ًّ ا٬ث ض ٗاملع مل 

 س غ بط ٗجٔس إُػ ُٛ ًث بط . تؿري إىل زت

 اهتػٌٚٞ :
واذكز أخا عاد إذ أنذر قومه }:هقس ج ١ يف اهقطآْ اهلطٍٙ شكط ا٪ذق  

 . {( 20)غ٘ضٝ ا٪ذق    ا٬ٙٞ }{باألحقاف

 

                                                           
، العدد )2002ون الدولي، الجهاس اإلازهشي لإلخصاء، خضزمىت في أركام ( الجمهىرٍة الُمىُة، وسارة الحخطُط والحعا16)

ّ
(،  13م، خضزمىت، اإلاىال

 . 3م، ص 2003ًىلُى 



 
 

 
 
 183 

 
  للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

 املحلية املجتمعات تنمية يف املدني املجتمع منظمات دور
 د.محمد سالم به جمعان

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يناير ( 9( الوخلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

سٙس ًّ اذتط  اهتقوٚسٙٞ ٗٙعٌى غل ْ اٮقوٍٚ اهػ ذوٛ اذتهطًٛ ب هع

ذط ٞ اهتح ضٝ ٗاهِقى اهبرطٜ ٗاقطٚ ز اهػٌم  ٗبع  أؾل ي   ٗأٌٓٔ املعطٗ ٞ

 اهعضاعٞ اهبسا٢ٚٞ  ٗاذتط  اهٚسٗٙٞ ٗاهكِ ع   اهبػٚطٞ .

ٗقس اؾتٔط غل ْ ذهطً٘  ب هتح ضٝ ٗامل٩ذٞ اهبرطٙٞ   ل ُ  ذهطً٘  

تطتبط بططق تقوٚسٙٞ حبطٙٞ ب هعسٙس ًّ املطاكع اهتح ضٙٞ يف احملٚط اهلِسٜ ٗارتوٚخ 

 طٙقٚ   ٗبؿلى ع َ  قس غ ز املِطقٞ عسز ًّ املِ ؾط ا٨قتك زٙٞ اهتقوٚسٙٞ اهعطبٛ ٗأ

 (17) قبى زخ٘ي اهق٠٘ ا٨غتعٌ ضٙٞ ٗغٚططتٔ  ٗاذتل ضٓ  اهِؿ ط اهتح ضٜ .

فةي   –التنوىيةت   –الفصل الرابع : الذراست الويذانيت ) هنظواث الوختوع الوذني 

 حضرهىث (

 : التٍىٕٖٛ مبحافعٛ حطسوٕتاجلىعٗات ٔوٍعىات اجملتىع املدٌ٘ 

مجعٗٛ التٍىٗٛ االدتىاعٗٛ بػٗن بأشٖس .1

 ُ ٚتقع مجعٚٞ اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ مبسِٙٞ غٚى ب ٗظٙط اهيت تتبع  :   ا٪ٗهٚٞ اهب

مبر  ظٞ ذهطً٘   ٗتعس توم املسِٙٞ ًّ املِ طق اذتهطٙٞ  ًسٙطٙٞ غٚى ب ٗظٙط

َ  ٗحتٌى ادتٌعٚٞ 1/2003/ 30حبهطً٘   ٗقس تأغػ  ادتٌعٚٞ بت ضٙذ 

 (  ًّٗ أبطظ أٓسا  مجعٚٞ اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ اهت هٛ : 218تطخٚل ضقٍ ) 

  ٞٙاملػ ٌٓٞ يف جٔ٘ز تٌِٚٞ اجملتٌع ًٗت بعٞ املؿ ضٙع اهيت حتت د إهٚٔ  املسٙط

 ب هتِػٚق ًع ادتٔ   اذتلً٘ٚٞ ٗاهػري ذلً٘ٚٞ ٗامل ضتٞ .
  ٍٔا٨ٓتٌ َ ٗاهعِ ٙٞ ب هؿب   ًّ ادتِػني  ٗاهعٌى عوٟ تسضٙبٍٔ ٗتأٓٚو

ٗتعوٌٍٚٔ ٗض ع اه٘عٛ هسٍٙٔ ٗجتٚع طوبٞ اهعوٍ  ٌٚ  ٙػٍٔ يف حتقٚق ُٔهٞ 

 اجملتٌع .
   ٔٙٗتبين  اهِٔ٘  ب ملطأٝ ٗاهعٌى عوٟ تعوٌٚٔ  ٗتسضٙبٔ  ٗض ع اه٘عٛ هس

قه ٙ ٓ  هس٠ أقر   اهقطاض مب  ميلِٔ  اقتك زٙ  ٗعتقق ًؿ ضكتٔ  

 اهف عوٞ يف تٌِٚٞ اجملتٌع .
  اهعِ ٙٞ ب هطفى ٗتِفٚص اهرباًخ ٗاملؿ ضٙع اهيت تػٍٔ يف بِ ١ جٚى ق زض عوٟ أزا١

 زٗضٖ يف اهتٌِٚٞ .

                                                           
زة العزبُة، العدد ) 1967-1900( عادٌ أخمد الىطادي، الحىظُم اللبلي والاجحماعي الحللُدي في خضزمىت 17) م، مجلة دراضات الخلُج والجٍش

 . 110ي،  ص م، أبى ظب2001( لطىة  100
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  ٞتقسٍٙ اهسعٍ امل هٛ ٗاهعٚين ٗاهقطٗ  هوٌرت جني ٗشٜٗ ا٨ذتٚ ج   ارت ق

 ًّ ادتِػني  ٗأقر   املؿ ضٙع اهكػريٝ .
  اهعٌى عوٟ تلطٍٙ قٚ زا  اهعٌى ا٨جتٌ عٛ ٗضٗازٖ مب  ٙػٍٔ يف ا٨طتطاط يف

اهعٌى اهتط٘عٛ بؿلى ع َ .

ٗتعٌى ادتٌعٚٞ يف ُط ق ًسٙطٙٞ غٚى ب ٗظٙط ك ًوٞ  ٗهس٠ ادتٌعٚٞ ًقط ٗهلِٕ 

ٓ٘ حت  إزاضٝ ٗإؾطا  ب ٮظت ض  ذٚ  ٙ٘جس بٕ ًطكع اهتٌِٚٞ هور غ٘  ٗاهوػ    ٗ

َ  ٗٙعٌى عوٟ تسضٙ  اهؿب   ًّ ادتِػني 15/4/2005ٗاهصٜ مت ا تت ذٕ يف  ادتٌعٚٞ 

ٗتأٓٚى اهل زض ب ملسٙطٙٞ يف عسٝ بطاًخ ًِٔ  : بطاًخ اذت غ٘   اهِظ َ احمل غيب  

 اهوػٞ اٮصتوٚعٙٞ  املٔ ضا  اه٘يٚفٚٞ  ٗاملؿ ضٙع اهكػريٝ .

غط املِتحٞ ٗتسٙطٖ  ٗٓصا املطكع هسٕٙ ًبِٟ كٌ  تؿط  ادتٌعٚٞ عوٟ ًطكع ا٪

َ بتٌ٘ٙى ًّ ًؿطٗع ا٪ؾػ ي اهع ًٞ   ٗٙقسَ 18/5/2010ًوم ٗاهصٜ مت ا تت ذٕ يف 

خسً   اهتسضٙ  هِػ ١ املسٙطٙٞ يف عسٝ زت ٨  ًِٔ  : ارتٚ طٞ ٗاهتفكٚى  اهتططٙع  

ٗاهتسبري  اذت غ٘   اهل٘ا ري  ست٘ ا٪ًٚٞ  حتفٚظ اهقطآْ  اٮغع     ا٪ٗهٚٞ 

 املِعهٛ  ا٪ؾػ ي اهٚسٗٙٞ  ُٗقـ اذتِ ١ .   

عه٘ا (  أً  عسزٍٓ اذت هٛ  ٚبوؼ )  54ٗٙبوؼ عسز أعه ١ ادتٌعٚٞ عِس اهتأغٚؼ ) 

 % ( . 31عه٘ا( أٜ اظزٙ ز عسز ا٪عه ١ بِػبٞ )  79

ٙت٘اجس يف ادتٌعٚٞ أعوٟ ُػبٞ ًّ أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ًّ ادت ًعٚني ٗقس بوػ  ) 

% ( ًّ زتٌ٘ع اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٍٗٓ ٙؿلوْ٘ تقطٙب  اهِكف   ٗٓ٘ ٧ًؾط ٨ضتف ع 44.4

املػت٠٘ اهتعوٌٚٛ هس٠ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ٗكصهم ب هِػبٞ ه٫عه ١ ًّ اهطق بٞ ٗاهتفتٚـ  

  ِٔ ن أٙه   اهِكف ًٍِٔ مبػت٠٘ اهسبوَ٘ .

اهتٌ٘ٙى ٗاملتٌثى يف ًّٗ أبطظ أغب   صت ح ادتٌعٚٞ يف إزاضٝ أُؿطتٔ  ٓ٘ اهبر  عّ 

أكثط ًّ جٔٞ غ٘ا١ ك ُ  ذلً٘ٚٞ أٗ تربع   ًّ   عوٛ ارتري ٗاملػرتبني أٗ 

املِظٌ   غ٘ا١ ا٪ٓوٚٞ احملوٚٞ أٗ اهعطبٚٞ أٗ اهسٗهٚٞ  ٗٓ٘ ٧ًؾط ٗان  عوٟ قسضا  

ع هٚٞ يف اهبر  عّ امل٘اضز اهيت تع٘  امل٘اضز اهصاتٚٞ اهػري ً٘ج٘زٝ . ٨ٗ ٙ٘جس دتٌعٚٞ 

 ا٨جتٌ عٚٞ اغتثٌ ضا  .اهتٌِٚٞ 
 ًِ ت٘جس ؾطاك   دتٌعٚٞ :  ظٌ   أٗ قِ زٙق يف تِفٚص ًؿ ضٙعاهؿطاكٞ ًع

 اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ ًع ًِظٌ   ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ  :

 . )  ًِٚظٌٞ غ٘ي ) بطُ ًخ املطأٝ ٗاهتلِ٘ه٘ج 



 
 

 
 
 185 

 
  للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

 املحلية املجتمعات تنمية يف املدني املجتمع منظمات دور
 د.محمد سالم به جمعان

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يناير ( 9( الوخلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 . ) ًِظٌٞ أٗكػف َ ) اغرتاتٚحٚٞ اهتدفٚف ًّ اهفقط 
ٓصٖ املؿ ضٙع اهِػ ١ يف اجملتٌع ٗكصهم ًساضؽ اهتعوٍٚ ا٪غ غٛ  ٗقس اغتف ز ًّ

 ًّ شك٘ض ٗإُ ث .

 زت ٨  اهتسضٙ  اهيت مت ا٨هتر ق بٔ  :

 ٛاهتدطٚط ا٨غرتاتٚح 
 ٞاحمل غب 
 كت بٞ ًقرتذ   املؿ ضٙع 
 تسضٙ  ًسضبني 
  ّٙتقسٍٙ اهسعٍ اهِفػٛ هوٌتهطض

 ًّ اهػٚ٘ي .

  ٘تسضٙ  ًسضبني يف اذت غ 
  ا٬ث ض اهِ مجٞ عّ ذكط ٗت٘ثٚق

 اهل٘اضث .
 اهتؿبٚم ٗاهتل ًى 
 اذتس ًّ شت طط اهل٘اضث 

قس ذكو٘ا عوٟ عسٝ زٗضا  تسضٙبٚٞ ظاز  ًّ  ٙته  مم  غبق أْ ادتٌعٚٞ ًِٗتػبٚٔ 

ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٙٞ ٗاملعط ٚٞ ٗاهت٘ع٘ٙٞ   ِٔ ن ؾق ًتعوق بتط٘ٙط املٔ ضا  اٮزاضٙٞ ٗاهيت 

متثو  يف زٗضا  اهتدطٚط ا٨غرتاتٚحٛ  ٗاحمل غبٞ  ٗكت بٞ ًقرتذ   املؿ ضٙع  

 زٝ ًّ اهؿق ٗاهتؿبٚم ٗاهتل ًى  ٗتسضٙ  ًسضبني يف اذت غ٘    ٌٚ  مت ا٨غتف

ا٬خط ًّ اهسٗضا  يف ادت ُ  اهت٘عٜ٘ ٗاه٘ق ٢ٛ ٗاملتٌثى يف اهسٗضا  املطتبطٞ 

 ب هل٘اضث ٗاذتس ًِٔ  ًٗع دتٞ أنطاضٓ  اهِفػٚٞ.

 ٞٚاجتٌ عٛ خريٜ تٌُِٜ٘ؿ ط مجعٚٞ اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ ٙعترب  : أُؿطٞ ادتٌع  

ٗا٪ٙت َ ٗاهط٩  ٗشٜٗ ٗٙػتٔس  كى ًّ : اهِػ ١ ٗاهطج ي ٗاهؿب   ٗاهؿ ب   

 ا٨ذتٚ ج   ارت قٞ .
 ( ٖٕضح تٍفٗر اجلىعٗٛ لمىػازٖع خاله األعٕاً اخلىطٛ املاضٗٛ ِٔ٘ :1ددٔه زقي )

 حالتْ وٕقعْ ٌٕعْ اضي املػسٔع
شوَ  الف٠ات املطتّدفٛ

 التٍفٗر

وضادز 

 ور إ ذ التىٕٖن

وسكززززززززززص األضززززززززززس  

 املٍتذٛ

تٍىٕٙ 

 تعمٗى٘
  1717 2003  وطتىس الػٗن

ذات٘+بعض 

 املٍعىات

وسكزززززززص التٍىٗزززززززٛ  

 لمحاضٕب ٔالمػات
   3866 2005 وطتىس الػٗن تعمٗى٘

ذات٘+بعض 

 املٍعىات

وٍتزززززززززززدٝ املززززززززززززسأٚ  

 ٔالتكٍٕلٕدٗا

تعمٗى٘ 

 تٕعٕٙ
   وطتىس الػٗن

اجملتى

 ع
 ذات٘+ضٕه 2007
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 تتٌٚع ًؿ ضٙع مجعٚٞ اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ ب ٨غتٌطاضٙٞ  ٗاغتٔسا ٔ  ٪كرب ؾطعتٞ

 يف اجملتٌع غ٘ا١ ًّ اهِػ ١ أٗ اهؿب   ٗاهؿ ب   .

 ( ٖٕضح اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗٛ ألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم٘ 2ددٔه زقي )

 األٌػطٛ / اخلدوات
 عدد املطتّدفني ف٠ات املطتّدفني

 والحعات
 إمجال٘ إ ذ دلتىع أعطاٞ

      دعي اجلاٌب الضح٘

رلٗي  –رلتربات 

وسكص  جتّٗص –طيب 

 األوٕوٛ

ذٔٙ االحتٗادات 

 اخلاصٛ
    100 ٛكساض٘ وتحسك 

      دعي التعمٗي
 –رلتربات ودزضٗٛ 

 تٕعٗٛ

 محالت زش ٌٔعافٛ اجملتىع     محاٖٛ الب٠ٗٛ

    املصازعني  املٗآ ٔالصزاعٛ
قٍاٚ زٙ حتٕٖمٗٛ 

 لمىصازعني

وػسٔع دعي الطالب 

 اجلاوع٘
    60 

أدٕز % وَ 50تٕفري 

 الٍكن

رلٗىات صٗفٗٛ 

لمعمًٕ الػسعٗٛ 

 ٔاملٍاِر الدزاضٗٛ

      

     51  وػسٔع كفالٛ ٖتٗي

ٙته  ًّ ادتسٗي اهػ بق ًس٠ ًػ ٌٓٞ ادتٌعٚٞ يف خسًٞ اجملتٌع ًّ خ٩ي 

شتتوف ا٪ُؿطٞ ٗارتسً   ٗاهيت تػتٔس  ؾطا٢  شتتوفٞ ًّ اجملتٌع ٗتؿٌى أعساز 

 ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث.كبريٝ ًّ  ٣   اجملتٌع 

تِقػٍ إىل  خطٞ ع ًٞ تٌِ٘ٙٞ ٗخطٞ عٌى غِ٘ٙٞٙ٘جس هس٠ مجعٚٞ اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ 

 قػٌني : 

خطٞ يف اجمل ي اهتِظٌٚٛ: تتهٌّ عقس اجتٌ ع   اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗا٨جتٌ ع  . أ

ا٨ُتد بٛ ٗاجتٌ ع دتِٞ اهطق بٞ ٗاهتفتٚـ ٗإعساز اهتق ضٙط امل هٚٞ ٗاٮزاضٙٞ ٗإعساز 

َ  ب ٮن  ٞ إىل عقس اهوق ١ا  بإزاضا  املطاكع املؿط ٞ 2012خطٞ ًٗ٘اظُٞ ع َ 

 .عوٚٔ  
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:ٗتتهٌّ بطُ ًخ كف هٞ ٙتٍٚ بأُؿطتٕ املدتوفٞ  خطٞ اهرباًخ ٗاملؿ ضٙع  .  

ٗاغتلٌ ي بع  املؿ ضٙع ًثى اذت جع امل ٢ٛ ًٗؿػى اهتٌِٚٞ هودٚ طٞ ٗاهتططٙع 

 ٗاملػتؿفٟ ارتريٜ  ٗتِفٚص اهسٗضا  اهتسضٙبٚٞ هوحِػني.
ًّٗ خ٩ي ا٨ط٩ع عوٟ ُػدٞ ًّ خطٞ اهعٌى ٙته  ٗن٘ح ا٪ٓسا  هس٠ ادتٌعٚٞ 

عه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗاملطكع اهت بعٞ هوحٌعٚٞ  ِٗٓ ن تِػٚق عوٟ ٗت٘ظٙع ا٪زٗاض عوٟ أ

 ًػت٠٘ ع ي يف خطٞ اهعٌى هوحٌعٚٞ.

ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ مجعٚٞ اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ مت اغتدساَ من٘شد 

 ٗمت تطبٚقٕ عوٟ ادتٌعٚٞ ك هت هٛ :  ( SWOT) حتوٚى

 ٌكاط الطعف ) الطعف الداخم٘ لمذىعٗٛ ( ٌكاط الكٕٚ ) الكٕٚ الداخمٗٛ لمذىعٗٛ (

 خربا  إزاضٙٞ ًرتاكٌٞ -

 زعٍ املػرتبني -

املػثثثث ٌٓٞ ب هتعثثثث ْٗ ًثثثثع بعثثثث  ادتٔثثثث    -

 . ا٪خط٠ يف زت ي اهتسضٙ  ٗاهرباًخ

متٚع اهعٌى يف ك  ٞ اجمل ٨  ب هتدطٚط  -

املػثثثثبق ٗادتٚثثثثس ٗا٨ٓتٌثثثث َ ب هتف قثثثثٚى   

اهسقٚقثثثثٞ ممثثثث  جعثثثثى اهثثثثرباًخ اهتسضٙبٚثثثثٞ   

 . ٙٞ ًتٌٚعٝ٘ثطا٢ٚٞ ٗاهت٘عٗاٮ

آهٚثثثثٞ اهعٌثثثثى هثثثثس٠ إزاضٝ ٗاهط٦ٙثثثثٞ  ح٘ٗنثثثث -

 ادتٌعٚٞ

 عسَ ٗج٘ز ًقط هوحٌعٚٞ -

 نعف امل٘اضز امل هٚٞ -

 ُقل ا٪ث ث ٗاهتحٔٚعا  امللتبٚٞ -

 قوٞ اهل زض -

 نعف اهتأٓٚى هس٠ ك زض ادتٌعٚٞ -

عثثثثسَ ٗجثثثث٘ز ًؿثثثث ضٙع اغثثثثتثٌ ضٙٞ ًثثثثسضٝ  -

 هوسخى ب هِػبٞ هوحٌعٚٞ .

) فسص خازدٗٛ قد حتسك عىن الفسص 

 اجلىعٗٛ (

املّددات ) وّددات خازدٗٛ قد تطعف عىن 

 اجلىعٗٛ (

املؿثثث ضكٞ يف تِظثثثٍٚ اهثثثسٗضا  اهتسضٙبٚثثثٞ  -

ٗا٨غتع ُٞ بث رتربا  شا  اهع٩قثٞ هتفعٚثى    

 . اهرباًخ اهتسضٙبٚٞ

اهتع ْٗ ٗاهؿثطاكٞ ًثع ًِظٌث   ٣ٚٓٗث        -

 ً ضتٞ 

 ٞهسعٍ ًّ اهػوطٞ احملوٚاهؿطاكٞ ٗا -

 عسَ ت٘ ط ك٘ازض بؿطٙٞ ٧ًٓوٞ يف املٚساْ -

عثثسَ اقتِثث ع اهثثبع  ًثثّ أقثثر   اهقثثطاض      -

 .ٚٞ بع  اهرباًخ اهتسضٙبٚٞ ٗزعٌٔ بأٌٓ

قوثثثٞ املثثث٘اضز امل هٚثثثٞ ٗاملدككثثث   املتعوقثثثٞ   -

 بتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌعٚٞ املػتقبوٚٞ .

 

 : ٗميلّ اهتػو  عوٟ ُق ط نعف مجعٚٞ اهتٌِٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ ًّ خ٩ي ا٬تٛ
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 . ٞٚإُؿ ١ ًقط زا٢ٍ هوحٌع 
   ٝإظتثثثثث ز ًؿثثثثث ضٙع اغثثثثثتثٌ ضٙٞ ًثثثثثسض

 هوسخى هوحٌعٚٞ .

   تثثثثثثثثثثث٘ ري ًػثثثثثثثثثثثتوعً   اهتأثٚثثثثثثثثثثث

 ٗاهتحٔٚعا  .
 ٍٓتأٓٚى ك زض ادتٌعٚٞ ٗظٙ زٝ عسز. 

ٙته  مم  غبق أْ ادتٌعٚٞ تتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاضٜ ممت ظ ٗعوٟ كف ١ٝ جٚسٝ  

اهؿطاك   ًع اهلثري ًّ مم  ًلّ ادتٌعٚٞ ًّ اهت٘غع يف أُؿطتٔ  بفهى 

املِظٌ    ٗاهبر  عّ اهتٌ٘ٙى ملؿ ضٙعٔ  ٗأُؿطتٔ   ٗكصهم إُ ١ بع  املطكع 

هتؿلى ضا سا ٪ُؿطتٔ  ًثى ًطكع ا٪غط املِتحٞ ًٗطكع املعوً٘   ٗاهوػ    ٗاهصٜ 

 ٙػتقط  اهعسٙس ًّ اهؿب   ٗاهؿ ب   .

هوٌقط  كْ٘  ٗتفتقط ادتٌعٚٞ إىل ًقط خ م بٔ  ضغٍ ٗج٘ز قطعٞ أض  شتككٞ

املقط غٚػ عس ادتٌعٚٞ عوٟ اهت٘غع أكثط يف ا٪ُؿطٞ ٗاهفع هٚ    ٗب هِػبٞ هع٩قٞ 

ادتٌعٚٞ ب جملتٌع  ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ ادتٌعٚٞ هلثري ًّ اهقط ع   ًثى 

 اهكرٞ ٗاهتعوٍٚ ٗاهب٣ٚٞ  ٗزعٍ اهط ه  ادت ًعٛ  ٗاملدٌٚ   اهكٚفٚٞ .

ريٖٛ بربًٔ مجعٗٛ األون االدتىاعٗٛ اخل .2

 : ٞتقثثع مجعٚثثٞ ا٪ًثثى ا٨جتٌ عٚثثٞ ارتريٙثثٞ مبِطقثثٞ بثثطَٗ اهثثيت تتبثثع   اهبٚ ُثث   ا٪ٗهٚثث

ًسٙطٙٞ بطَٗ ًٚفع مبر  ظٞ ذهثطً٘   ٗتعثس ًِطقثٞ بثطَٗ ًثّ املِث طق اهػث ذوٚٞ        

َ  ٗحتٌثى ادتٌعٚثٞ   4/1997/ 1اهطٙفٚٞ حبهطً٘   ٗقس تأغػ  ادتٌعٚٞ بت ضٙذ 

   مجعٚٞ ا٪ًى ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ اهت هٛ :(  ًّٗ أبطظ أٓسا 58تطخٚل ضقٍ ) 

 قتك زٙٞ ٗا٨جتٌ عٚٞ تط٘ٙط ًِطقٞ بطَٗ ٗن٘اذٚٔ  ًّ اهِ٘اذٛ ا٨

 .ٗاهثق  ٚٞ
  ٝتقسٍٙ اهطع ٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ هوؿب   ٗتؿحٚع املربظّٙ  ٗاهعٌى عوٟ ًػ عس

اهطوبٞ ٗتؿحٚعٍٔ عوٟ اهتعوٍٚ ٗاهتأٓٚى ًٗل  رٞ ا٪ًٚٞ ٗاهتدوف 

 ا٨جتٌ عٛ .
  تقسٍٙ اهعْ٘ امل زٜ هوٌرت جني ًّ اهٚت ًٟ اهقكط ٗا٪ضاًى ٗاملع٘ظّٙ اهصّٙ ٨

 ع ٢ى هلٍ .
  ٞٚا٨ٓتٌ َ ب ٪غطٝ ٗاهعٌى عوٟ ُؿط اه٘عٛ بني أ طازٓ  ب هع زا  ا٨جتٌ ع

 اذتٌٚسٝ ٗاهػو٘كٚ   اذتػِٞ اهِ بعٞ ًّ تع هٍٚ اهسّٙ اٮغ٩ًٛ اذتِٚف  .
 ٙع ارتريٙٞ ٗا٨جتٌ عٚٞ ٗا٨قتك زٙٞ املػ ٌٓٞ ٗاملؿ ضكٞ يف زعٍ املؿ ض

 ٗاهثق  ٚٞ  .
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  ًٞٙت بعٞ اذتلً٘ٞ هتقسٍٙ اهسعٍ امل زٜ ٗاملعِٜ٘ هوٌؿ ضٙع ارتري

 ٗا٨جتٌ عٚٞ اهيت تتبِ ٓ  ادتٌعٚٞ .
تقَ٘ ادتٌعٚٞ مبٌ ضغٞ ُؿ طٔ  يف شتتوف ج٘اُ  اهِؿ ط ارتريٜ ا٨جتٌ عٛ 

ٙٞ عرب دت ُٔ  املدتوفٞ ٗٓٛ اهوحِٞ ٗاهثق يف  ٗتِفص ادتٌعٚٞ عسٝ ًؿ ضٙع ٗأُؿطٞ خري

ا٨جتٌ عٚٞ  ٗاهوحِٞ ا٨قتك زٙٞ ٗاهكرٚٞ  ٗاهوحِٞ اهعوٌٚٞ  ٗاهوحِٞ اهثق  ٚٞ 

عه٘ا (  أً  عسزٍٓ  45ٗاٮع٩ًٚٞ  ٗٙبوؼ عسز أعه ١ ادتٌعٚٞ عِس اهتأغٚؼ )

 % ( . 37عه٘ا ( أٜ اظزٙ ز عسز ا٪عه ١ بِػبٞ )  72اذت هٛ  ٚبوؼ ) 

  اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗاهطق بٞ اهتفتٚـ  ٙته  أْ ِٓ ن تػ ٜٗ يف  ُػبٞ ٗب هِػبٞ مل٩ٓ٧

% ( ًّ زتٌ٘ع 33.3أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ًّ ادت ًعٚني اهسبوَ٘ ٗاهث ُٜ٘ ٗقس بوػ  ) 

اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٍٗٓ ٙؿلوْ٘ تقطٙب  اهثو    ٗٓ٘ ٧ًؾط ٨ضتف ع املػت٠٘ اهتعوٌٚٛ هس٠ 

ه٫عه ١ ًّ اهطق بٞ ٗاهتفتٚـ   ِٔ ن أٙه   اهِكف اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ٗكصهم ب هِػ  

ًٍِٔ مبػت٠٘ اهسبوَ٘   ٌٚ  تػ ٗ  ُػبٞ امل٘يفني ٗت٘ظع  عوٟ اهسبوَ٘ ٗاهث ُٜ٘ ٗأقى 

 ًّ اهث ُٜ٘ .

كٌ  أْ أذس أغب   صت ح ادتٌعٚٞ يف إزاضٝ أُؿطتٔ  ٓ٘ ٗج٘ز زعٍ ث ب  غ٘ا١ ًّ 

 اؾرتاك   ا٪عه ١ أٗ اهسعٍ ارت ضجٛ . 

 ًع ًِظٌ   أٗ قِ زٙق يف تِفٚص ًؿ ضٙع :اهؿطاكٞ 

ت٘جس ؾطاك   دتٌعٚٞ ا٪ًى ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ ًع ًِظٌ   ٗقِ زٙق هتِفٚص 

 ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :

 شك٘ض ٗإُ ث ( 246ْ ) ٧ًٗغػٞ اهعْ٘ ) بطُ ًخ حتفٚظ اهقطآْ ( . املػتفٚس 
 ٗؾ ب   (ؾب    104ْ ) ٗمجعٚٞ ط ه  اهعوٍ ) اهعٗاد ادتٌ عٛ ( . املػتفٚس 

ٗقس اغتف ز ًّ ٓصٖ املؿ ضٙع اهت٩ًٚص ٗاهتوٌٚصا  يف اجملتٌع ٗكصهم اهؿب   

 ٗاهؿ ب   املقبوني عوٟ اهعٗاد. 

 زت ٨  اهتسضٙ  اهيت مت ا٨هتر ق بٔ  :

 زضاغ   ادتس٠ٗ هوٌؿ ضٙع 
 ٞإع زٝ إعٌ ض املعٚؿ 
 ٞٚاٮغع     ا٪ٗه 

   ٞٙضا  اهػلطت ض ًٔٗ ِْ٘  
  ٞهورثثثثس ًثثثثّ اذتٌ ٙثثثثٞ اهق ُُ٘ٚثثثث

  ا٨غتك  .
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ٙته  مم  غبق أْ ادتٌعٚٞ ًِٗتػبٚٔ  قس ذكو٘ا عوٟ عسٝ زٗضا  تسضٙبٚٞ ظاز  ًّ 

ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٙٞ ٗاملعط ٚٞ ٗاهت٘ع٘ٙٞ  ٗهلّ تعترب ٓصٖ اهسٗضا  غري ك  ٚٞ خك٘ق  

 ً  ٙتعوق ب دت٘اُ  اٮزاضٙٞ  ًٗك زض اذتك٘ي عوٟ اهتٌ٘ٙى .

 مجعٚٞ ا٪ًى ا٨جتٌ عٚٞ اجتٌ عٛ خريٜ ثق يف  ٙعترب ُؿ ط  :ٚٞأُؿطٞ ادتٌع

ٗٙػتٔس  كى ًّ : اهِػ ١ ٗاهطج ي ٗاهؿب   ٗاهؿ ب   ٗا٪ٙت َ ٗاهط٩  ٗشٜٗ 

ا٨ذتٚ ج   ارت قٞ  ٗتتٌٚع ًؿ ضٙع مجعٚٞ ا٪ًى ا٨جتٌ عٚٞ  ارتريٙٞ 

ب ٨غتٌطاضٙٞ  ٗاغتٔسا ٔ  ٪كرب ؾطعتٞ يف اجملتٌع غ٘ا١ ًّ اهِػ ١ أٗ اهؿب   

 ب   .ٗاهؿ 

 ( ٖٕضح كىا اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗٛ ألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم3٘ددٔه زقي )

 األٌػطٛ / اخلدوات
 عدد املطتّدفني ف٠ات املطتّدفني

 والحعات
 إمجال٘ إ ذ دلتىع أعطاٞ

      دعي اجلاٌب الضح٘

رلٗي  –عٗادٚ األون 

دعي احلاالت  –طيب 

 املسضٗٛ

 زٔاتب وٕدّني احلمكات      كفالٛ حمكات الكسآُ

      دعي التعمٗي

تكسٖي  –ٌكن الطالب 

دزٔع التكٕٖٛ  –األٔاٟن 

 زٖاض األطفاه –

 اجملتىع     محاٖٛ الب٠ٗٛ
دعي محالت الٍعافٛ 

 ٔاإلصحاح الب٠ٗ٘

     إغاثٛ وٍكٕب٘ الكٕازخ
املتطسزَٖ 

 وَ الكٕازخ

قٍاٚ زٙ حتٕٖمٗٛ 

 لمىصازعني

الطالب وػسٔع دعي 

 اجلاوع٘
     

تٕفري وٕاصالت لٍكن 

 الطالب

رلٗىات صٗفٗٛ 

لمعمًٕ الػسعٗٛ 

 ٔاملٍاِر الدزاضٗٛ

      

      دعي اجلاٌب السٖاض٘

دعي ٌادٙ الٍضس 

األٌػطٛ  –السٖاض٘ 

 السٖاضٗٛ
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ٙته  ًّ ادتسٗي اهػ بق ًس٠ ًػ ٌٓٞ ادتٌعٚٞ يف خسًٞ اجملتٌع ًّ خ٩ي 

ٗارتسً   ٗاهيت تػتٔس  ؾطا٢  شتتوفٞ ًّ اجملتٌع ٗتؿٌى أعساز شتتوف ا٪ُؿطٞ 

 كبريٝ ًّ  ٣   اجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث .

ٙ٘جس هس٠ مجعٚٞ ا٪ًى ا٨جتٌ عٚٞ خطٞ ع ًٞ تٌِ٘ٙٞ ٗخطٞ عٌى غِ٘ٙٞ  ٗكصهم 

ِٓ ن خطط  طعٚٞ هلى دتِٞ تقسًٔ  بساٙٞ كى ع َ  كٌ  ٙ٘جس هس٠ ادتٌعٚٞ ُظ َ 

 اغتٌ ضا  تقٍٚٚ ا٪زا١ اهؿٔطٜ ٗاهفكوٛ هلى دتِٞ .  هوتقٍٚٚ ًّ خ٩ي

ًّٗ خ٩ي ا٨ط٩ع عوٟ ُػدٞ ًّ خطٞ اهعٌى ٙته  ٗن٘ح ا٪ٓسا  هس٠ ادتٌعٚٞ 

ٗت٘ظٙع ا٪زٗاض عوٟ أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗاهوح ْ اهت بعٞ هوحٌعٚٞ  ِٗٓ ن تِػٚق عوٟ 

 ًػت٠٘ ع ي يف خطٞ اهعٌى هوحٌعٚٞ.

ق٘ٝ هس٠ مجعٚٞ ا٪ًى ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ مت اغتدساَ ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاه

 ٗمت تطبٚقٕ عوٟ ادتٌعٚٞ ك هت هٛ :  ( SWOT) من٘شد حتوٚى

 ٌكاط الطعف ) الطعف الداخم٘ لمذىعٗٛ ( ٌكاط الكٕٚ ) الكٕٚ الداخمٗٛ لمذىعٗٛ (

 خربا  إزاضٙٞ ًرتاكٌٞ ٗ  عوٞ -

 زعٍ املػرتبني ٗ  عوٛ ارتري -

 اهفطٙق اه٘اذساهعٌى بطٗح  -

متٚع اهعٌى يف ك  ٞ اجمل ٨  ب هتدطٚط  -

املػثثثثبق ٗادتٚثثثثس ٗا٨ٓتٌثثثث َ ب هتف قثثثثٚى   

اهسقٚقثثثثٞ ممثثثث  جعثثثثى اهثثثثرباًخ ٗا٪ُؿثثثثطٞ 

 . ًتٌٚعٝ

 هس٠ إزاضٝ ادتٌعٚٞ  آهٚٞ اهعٌى ٗانرٞ-

 ٘ز قطعٞ أض  ب غٍ ادتٌعٚٞ كٌقط .ٗج-

 عسَ ٗج٘ز ًقط هوحٌعٚٞ -

  ع هٚتٍٔخت شي بع  ا٪عه ١ ٗعسَ  -

قوثثثٞ اهثثثسعٍ املثثث هٛ خك٘قثثث  يف اهفثثثرتا   -

 ا٪خريٝ

 قوٞ اهل زض -

 نعف اهتأٓٚى هس٠ ك زض ادتٌعٚٞ -

عثثثثسَ ٗجثثثث٘ز ًؿثثثث ضٙع اغثثثثتثٌ ضٙٞ ًثثثثسضٝ   -

 هوسخى ب هِػبٞ هوحٌعٚٞ .

الفززززسص ) فززززسص خازدٗززززٛ قززززد حتززززسك عىززززن 

 اجلىعٗٛ (

املّززددات ) وّززددات خازدٗززٛ قززد تطززعف عىززن    

 اجلىعٗٛ (

يف تِظثٍٚ اهفع هٚث   ٗا٪ُؿثطٞ    املؿ ضكٞ  -

ارتريٙٞ ٗا٨غتع ُٞ ب رتربا  شا  اهع٩قثٞ  

 . هتفعٚى اهرباًخ ارتريٙٞ هوحٌعٚٞ

اهتع ْٗ ٗاهؿثطاكٞ ًثع ًِظٌث   ٣ٚٓٗث        -

 ً ضتٞ 

 اهؿطاكٞ ٗاهسعٍ ًّ اهػوطٞ احملوٚٞ -

 عسَ ت٘ ط ك٘ازض بؿطٙٞ ٧ًٓوٞ يف املٚساْ -

عثثسَ تف عثثى اهثثبع  ًثثّ أقثثر   اهقثثطاض      -

 ٌٚٞ بع  اهرباًخ ارتريٙٞ ٗزعٌٔ  .بأٓ

قوثثثٞ املثثث٘اضز امل هٚثثثٞ ٗاملدككثثث   املتعوقثثثٞ   -

بتِفٚثثثثثص ًؿثثثثث ضٙع ادتٌعٚثثثثثٞ املػثثثثثتقبوٚٞ      

ٗاعتٌثثثث ز ادتٌعٚثثثثٞ عوثثثثٟ ًكثثثثسض ٗاذثثثثس   

 هوتٌ٘ٙى .
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 ٗميلّ اهتػو  عوٟ ُق ط نعف مجعٚٞ ا٪ًى ارتريٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ًّ خ٩ي ا٬تٛ :

 . ٞٚإُؿ ١ ًقط زا٢ٍ هوحٌع 
  ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى هوحٌعٚٞ .إظت ز 
 . ٞٚاغتبع ز ا٪عه ١ اهػري   عوني يف ادتٌع 
 . ٍٓتأٓٚى ك زض ادتٌعٚٞ ٗظٙ زٝ عسز 

ٙته  مم  غبق أْ ادتٌعٚٞ تتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاضٜ ممت ظ ٗعوٟ كف ١ٝ جٚسٝ  

مم  ًلّ ادتٌعٚٞ ًّ اهت٘غع يف أُؿطتٔ  بفهى اهت٘غع يف ا٪ُؿطٞ ٗارتسً   

قسًٞ هوٌحتٌع  ٗب هِػبٞ هع٩قٞ ادتٌعٚٞ ب جملتٌع  ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ امل

ادتٌعٚٞ هلثري ًّ اهقط ع   ًثى اهكرٞ ٗاهتعوٍٚ ٗاهب٣ٚٞ  ٗاهطٙ نٞ  ٗزعٍ اهط ه  

ادت ًعٛ  ٗاملدٌٚ   اهكٚفٚٞ . ٗبصهم تعترب مجعٚٞ ا٪ًى ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ ًّ 

 اجملتٌع  ٗتػتطٚع إزاضٝ بطاًخ هوقطٗ  ٗاهتٌ٘ٙى ادتٌعٚ   اهٌِ٘شجٚٞ ٗاهِؿطٞ يف

 ا٪قػط بفهى خربا  اهل زض اٮزاضٜ .

وؤضطٛ حطسوٕت اخلريٖٛ  لمتٍىٗٛ  .3

 : ٞٚتقع ٧ًغػٞ ذهطً٘  ارتريٙٞ هوتٌِٚٞ مبسِٙٞ امللث٩ مبر  ظثٞ    اهبٚ ُ   ا٪ٗه

َ  ٗحتٌثثثى ادتٌعٚثثثٞ  28/10/2002ذهثثثطً٘   ٗقثثثس تأغػثثث  ادتٌعٚثثثٞ بتثثث ضٙذ    

 (  ًّٗ أبطظ أٓسا  ٧ًغػٞ ذهطً٘  ارتريٙٞ هوتٌِٚٞ اهت هٛ:50) تطخٚل ضقٍ

 ٌٞٓ يف تط٘ٙط املعوٍ  ٗتِظٍٚ بطاًخ تػ ٍٓ يف ضقٛ اهط٩   ٗا٨ٓتٌ َ  املػ

 ب هط٩  املتف٘قني.
 . ٞٚتقسٍٙ ارتسً   هوٌحتٌع يف اجمل ٨  اهتعوٌٚٚٞ ٗاهكرٚٞ ٗا٨جتٌ ع 
  ٗقرٚ  ٗعوٌٚ   .تِظٍٚ بطاًخ تػ ٍٓ يف ضقٛ املطأٝ ٗاهطفى ثق  ٚ  
 .  ٌِٞٙ٘املػ ٌٓٞ يف تط٘ٙط ٗتٌِٚٞ اجملتٌع ًّ خ٩ي املؿ ضٙع اهت 
 .   تِظٍٚ بطاًخ اهطع ٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ه٫ٙت َ ٗا٪غط املِتحٞ ٗا٨ٓتٌ َ ب هؿب 

تقَ٘ امل٧غػٞ مبٌ ضغٞ ُؿ طٔ  يف شتتوف ج٘اُ  اهِؿ ط ارتريٜ ا٨جتٌ عٛ 

عسٝ ًؿ ضٙع ٗأُؿطٞ خريٙٞ   ٗتؿط  امل٧غػٞ  ٗاهثق يف ٗاهتعوٌٚٛ  ٗتِفص امل٧غػٞ

عوٟ  ث٩ثٞ ًطاكع تعوٌٚٚٞ : ًطكع اههٚ ١ اهتعوٌٚٛ ب ملل٩ ٗ ٕٚ تق َ زٗضا  

اهلٌبٚ٘تط ٗذكل اهتق٘ٙٞ ٗضٗنٞ أطف ي  ٗأُؿطٞ ُػ٘ٙٞ ًثى ارتٚ طٞ ٗاهتططٙع 

ٗاهتسبري املِعهٛ ٗاهل٘ا ري  ٗكصهم تؿط  امل٧غػٞ عوٟ ًطكع اههٚ ١ اهتعوٌٚٛ 

  هسٙؼ  ٗكصهم ًطكع اهبٚ ْ اهتعوٌٚٛ . ب
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( ًّ  3( عِس اهتأغٚؼ ٗ)  4ٗٙتلْ٘ ق٘اَ امل٧غػٞ ًّ زتوؼ ا٪ًِ ١ ٗعسزٍٓ ) 

(  أً  اهعسز اذت هٛ  قس  8اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ب ٮن  ٞ إىل املسٙط اهتِفٚصٜ مبحٌ٘ع ) 

( ًّ  6) (  إن  ٞ إىل املسٙط اهتِفٚصٜ  إن  ٞ إىل  6أقب  زتوؼ ا٪ًِ ١ بق٘اَ ) 

 % ( . 38.4( . أٜ اظزٙ ز عسز ا٪عه ١ بِػبٞ )  13اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ مبحٌ٘ع ) 

أً   ٌٚ  ٙتعوق مب٩ٓ٧  اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗزتوؼ ا٪ًِ ١ ب مل٧غػٞ  ٙته  اضتف ع 

٩ٓ٧ً  ًِتػيب امل٧غػٞ بؿلى ٗان  هٚكى إىل ًطات  عوٌٚٞ عوٚ  ًثى اهسكت٘ضاٖ 

 ٗامل جػتري . 

ٞ عوٟ امل٘اضز اهيت تأتٛ عّ ططٙق اهتربع   غ٘ا١ ك ُ  تربع   ٗتعتٌس امل٧غػ

عِٚٚٞ أٗ تربع   ُقسٙٞ   إن  ٞ إىل زعٍ بع  املِظٌ   ا٪ٓوٚٞ احملوٚٞ ًثى ٧ًغػٞ 

اهعْ٘  ٗاملِظٌ   اهعطبٚٞ ًثى ًِظٌٞ اهل٩ي ا٪محط اٮً ضاتٚٞ  ٗٓٛ تؿلى أذس 

٧غػٞ ذهطً٘  ارتريٙٞ  ًل غ  امل٧غػٞ يف اهؿطاكٞ اهتٌِ٘ٙٞ    ٨ٗ ٙ٘جس مل

 هوتٌِٚٞ اغتثٌ ضا  .

  : ٧غػثثٞ ملت٘جثثس ؾثثطاك    اهؿثثطاكٞ ًثثع ًِظٌثث   أٗ قثثِ زٙق يف تِفٚثثص ًؿثث ضٙع

 ذهطً٘  ارتريٙٞ هوتٌِٚٞ ًع ًِظٌ   ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :

  ( ّٙاملػتفٚس . ) ًطٙ   ٧ً10000غػٞ اهعْ٘ ) غلّ خريٜ يف قِع ١

 . ًٗطا ق (
 ٗتأٓٚى قٚ زا  املطاكع اهِػ٘ٙٞ . املػتفٚسّٙ ) قٚ زا  ُػ٘ٙٞ يف املطاكع (تسضٙ  
 ) مجعٚٞ قِ ع اذتٚ ٝ ) تب زي امل٩بؼ ( . املػتفٚسّٙ ) اهفقطا١ ٗاملػ كني . 
   ًلت  ٗظاضٝ اهكرٞ ) ًعسا  قرٚٞ (  . املػتفٚسّٙ ) املطاكع ٗاه٘ذسا

 . اهكرٚٞ (
  َ ذقٚبٞ ًسضغٚٞ ( .  –ا٪غط احملت جٞ زعٍ  –٧ًغػٞ اهب زٙٞ ) كف هٞ أٙت

 . املػتفٚسّٙ )اهفقطا١ ٗاملػ كني ٗا٪طف ي(
  غوٞ غصا٢ٚٞ ( . املػتفٚسّٙ ) اهفقطا١  –اهل٩ي ا٪محط اٮً ضاتٛ ) كػ٘ٝ اهعٚس

 . ٗاملػ كني (
ِٗٓ  ٙته  ًس٠ قسضٝ امل٧غػٞ يف خوق ؾطاك     عوٞ تػ ٍٓ يف أُؿطٞ ٗ ع هٚ   

مم  ٙعٙس ًّ زا٢طٝ ا٨غتٔسا  ٗتقسٍٙ ارتسً   عوٟ ًػت٠٘ امل٧غػٞ بؿلى ًوٌ٘ؽ  

 مجٚع أ طاز اجملتٌع احملوٛ .

 زت ٨  اهتسضٙ  اهيت مت ا٨هتر ق بٔ  :

 ٞٚاٮزاضٝ امل ه   اهِظ َ احمل غيب املتل ًى 
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 ٛاهتدطٚط ا٨غرتاتٚح 
 ٛاهِ٘ع ا٨جتٌ ع 
 زٗضٝ ذٚ ٝ املؿطٗع 
 قِ ع اهقطاض 

  زٗضٝ تسضٙ  ًسضبني 
  ٝامل٘اضز امل هٚٞ .إزاض 
 ًع دت   هورس ًّ اهل٘اضث 

ٙته  مم  غبق أْ امل٧غػٞ ًِٗتػبٚٔ  قس ذكو٘ا عوٟ عسٝ زٗضا  تسضٙبٚٞ ظاز  

ًّ ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٙٞ ٗاملعط ٚٞ ٗاهت٘ع٘ٙٞ  ٗهلّ تعترب ٓصٖ اهسٗضا  غري ك  ٚٞ 

 خك٘ق  ً  ٙتعوق ب دت٘اُ  اٮزاضٙٞ  ًٗك زض اذتك٘ي عوٟ اهتٌ٘ٙى .

  ٞٙعترب ُؿ ط ٧ًغػثٞ ذهثطً٘  ارتريٙثٞ اجتٌث عٛ خثريٜ ثقث يف        امل٧غػٞ :أُؿط

ٗتعوٌٚثثثٛ  ٗٙػثثثتٔس  كثثثى ًثثثّ : اهِػثثث ١ ٗاهطجثثث ي ٗاهؿثثثب   ٗاهؿثثث ب   ٗا٪ٙتثثث َ   

  ٗاهط٩  ٗشٜٗ ا٨ذتٚ ج   ارت قٞ .

 : ( ٖٕضح املػازٖع اليت ٌفرتّا املؤضطٛ خاله األعٕاً اخلىطٛ املاضٗٛ 4ِ٘ٔددٔه زقي )

 حالتْ وٕقعْ ٌٕعْ اضي املػسٔع

الف٠ات 

 املطتّدفٛ
شوَ 

 التٍفٗر

وضادز 

 التىٕٖن
 ور إ ذ

 تعمٗى٘ املساكص التعمٗىٗٛ
الدٖظ 

 املكال
 وطتىس

 
  

2005 

2006 

2010 

 ذات٘

 تعمٗى٘ زٖاض األطفاه
كن 

 املساكص
   وطتىس

170

0 
 ذات٘ 

 %30ذات٘   55 2002 وطتىس املكال خريٙ ضكَ األزٖاف

حطسوٕت ضكَ 

 اخلريٙ
 ذات٘    2003 وطتىس صٍعاٞ خريٙ

بساور ادتىاعٗٛ 

وطاعدات  –أضاح٘ )

 أٖتاً ( –عالدٗٛ 

خريٙ 

ادتىاع

ٙ 

 وػرتك   880 2003 وطتىس املكال

 بسٌاور تٍىٗٛ املسأٚ
ادتىاع

ٙ 
  وطتىس املكال

 

 ذات٘ 2010 120 
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وػازٖع وٕمسٗٛ 

 –حكٗبٛ ودزضٗٛ )

إفطاز  –تٕشٖع التىٕز 

 صاٟي (

وٕمس٘ 

 خريٙ
 املكال

٘
مس

وٕ
 

   2005 وػرتك 

حمكات بساور دعٕٖٛ )

كفالٛ  –التحفٗغ 

 الدعاٚ (

دعٕٙ 

 خريٙ
 املكال

٘
مس

وٕ
 

   2005 وػرتك 

تتٌٚع ًؿ ضٙع ٧ًغػٞ ذهطً٘  ارتريٙٞ ب ٨غتٌطاضٙٞ  ٗاغتٔسا ٔ  ٪كرب ؾطعتٞ 

 يف اجملتٌع غ٘ا١ ًّ اهِػ ١ أٗ اهؿب   ٗاهؿ ب   .

 (  ٖٕضح اخلدوات اليت تكدوّا املؤضطٛ ألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم5٘زقي )ددٔه 

 األٌػطٛ / اخلدوات
 عدد املطتّدفني ف٠ات املطتّدفني

 والحعات
 إمجال٘ إ ذ دلتىع أعطاٞ

دعي اجلاٌب 

 التعمٗى٘
     

دعي املدازع التعمٗىٗٛ 

 ٔالجإٌٖات

 دٔزات تدزٖبٗٛ      وساكص ٌطٕٖٛ

       غبابٗٛوٍتدٖات 

ٙته  ًّ ادتسٗهني اهػ بقني ًس٠ ًػ ٌٓٞ امل٧غػٞ يف خسًٞ اجملتٌع ًّ خ٩ي 

شتتوف ا٪ُؿطٞ ٗارتسً   ٗاهيت تػتٔس  ؾطا٢  شتتوفٞ ًّ اجملتٌع ٗتؿٌى أعساز 

 كبريٝ ًّ  ٣   اجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث.

ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ ٧ًغػٞ ذهطً٘  ارتريٙٞ هوتٌِٚٞ مت اغتدساَ 

 ٗمت تطبٚقٕ عوٟ ادتٌعٚٞ ك هت هٛ :   SWOTمن٘شد حتوٚى 

 ٌكاط الطعف ) الطعف الداخم٘ لمذىعٗٛ ( ٌكاط الكٕٚ ) الكٕٚ الداخمٗٛ لمذىعٗٛ (

 خربا  إزاضٙٞ ًرتاكٌٞ ٗ  عوٞ -

 اُػح َ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ -

 اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس -

تفٍٔ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ه٭ضا١ ٗاملقرتذ    -

 املقسًٞ ًّ املػت٘ٙ   ا٪قى .

 هس٠ إزاضٝ امل٧غػٞ  آهٚٞ اهعٌى ٗانرٞ-

ٗج٘ز ك٘ازض عوٟ ًػت٠٘ ع هٛ ًّ  -

  اهتعوٍٚ ٗاهؿٔ زا  اهعوٚ .

 نعف اهتٌ٘ٙى ٗامل٘ضز امل هٛ -

نعف اهتأٓٚى ٗاهتسضٙ  اهل يف هول زض  -

 اٮزاضٜ

عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى  -

 ب هِػبٞ هو٧ٌغػٞ .

 عسَ ٗج٘ز ً٘اظُٞ تؿػٚوٚٞ هو٧ٌغػٞ -

 عسَ ٗج٘ز خطٞ عٌى ٗخطٞ اغرتاتٚحٚٞ -
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الفززززسص ) فززززسص خازدٗززززٛ قززززد حتززززسك عىززززن 

  اجلىعٗٛ (

املّززددات ) وّززددات خازدٗززٛ قززد تطززعف عىززن    

 اجلىعٗٛ (

ٗا٪ُؿطٞ املؿ ضكٞ يف تِظٍٚ اهفع هٚ    -

ارتريٙٞ ٗا٨غتع ُٞ ب رتربا  شا  اهع٩قٞ 

 . هتفعٚى اهرباًخ ارتريٙٞ هو٧ٌغػٞ

اهتع ْٗ ٗاهؿطاكٞ ًع ًِظٌ   ٣ٚٓٗ    -

 ً ضتٞ 

 اهؿطاكٞ ٗاهسعٍ ًّ اهػوطٞ احملوٚٞ -

 

اهتفطقٞ يف اهتع ًى بني امل٧غػ    -

 ٗادتٌعٚ   ًّ قبى اهػوطٞ.

عسَ تف عى اهبع  ًّ أقر   اهقطاض  -

 ٌٓٚٞ بع  اهرباًخ ارتريٙٞ ٗزعٌٔ  .بأ

قوٞ امل٘اضز امل هٚٞ ٗاملدكك   املتعوقٞ  -

 بتِفٚص ًؿ ضٙع امل٧غػٞ املػتقبوٚٞ  .

 عسَ اغتقطاض ا٪ٗن ع اهػٚ غٚٞ -

عسَ  ٍٔ اهبع  ًّ أ طاز اجملتٌع هسٗض  -

 امل٧غػ   ارتريٙٞ

 خ٩ي ا٬تٛ :ٗميلّ اهتػو  عوٟ ُق ط نعف ٧ًغػٞ ذهطً٘  ارتريٙٞ هوتٌِٚٞ ًّ 

 . ٞٚنٌ ْ اذتك٘ي عوٟ ً٘اظُٞ تؿػٚو 
 . ٞٚإظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى هوحٌع 
 . تِفٚص اهق٘اُني ٗاهو٘ا٢  ًّ قبى ق ُعٛ اهقطاض 
 . ٍٓتأٓٚى ك زض ادتٌعٚٞ ٗظٙ زٝ عسز 

ٙته  مم  غبق أْ امل٧غػٞ تتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاضٜ ًتٌٚع ًِٗػحٍ ٗعوٟ كف ١ٝ 

جٚسٝ  مم  ًلّ امل٧غػٞ ًّ اهت٘غع يف أُؿطتٔ  بفهى اهت٘غع يف ا٪ُؿطٞ 

 ٗارتسً   املقسًٞ هوٌحتٌع . 

ٗب هِػبٞ هع٩قٞ امل٧غػٞ ب جملتٌع  ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ امل٧غػٞ 

. ٗادت٘اُ  ارتريٙٞ ى اهكرٞ ٗاهتعوٍٚ  ٗزعٍ اهط ه  ادت ًعٛ هلثري ًّ اهقط ع   ًث

ٗبصهم تعترب ٧ًغػٞ ذهطً٘  ارتريٙٞ هوتٌِٚٞ ًّ امل٧غػ   اهِؿطٞ ٗاهف عوٞ يف 

اجملتٌع  ٗتػتطٚع إزاضٝ بطاًخ هوقطٗ  ٗاهتٌ٘ٙى ا٪قػط به٘ابط ًٗؿ ضٙع ٗبطاًخ 

 ستسزٝ .

مجعٗٛ الػحس اخلريٖٛ االدتىاعٗٛ  .4

    ُ ٚتقع مجعٚٞ اهؿرط ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ مبسِٙثٞ اهؿثرط مبر  ظثٞ     ا٪ٗهٚٞ :اهب

َ  ٗحتٌثثثثى ادتٌعٚثثثثٞ 19/3/2000ذهثثثثطً٘   ٗقثثثثس تأغػثثثث  ادتٌعٚثثثثٞ بتثثثث ضٙذ 

اهؿثثثرط ا٨جتٌ عٚثثثٞ ارتريٙثثثٞ (  ًٗثثثّ أبثثثطظ أٓثثسا  مجعٚثثثٞ   139تثثطخٚل ضقثثثٍ )  

 :اهت هٛ
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 .   ٔٚاملػ ٌٓٞ يف تقسٍٙ أٗجٕ اهطع ٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ملػترق 
 اهفهٚوٞ ٗا٨ضتق ١ ب ه٘عٛ ا٨جتٌ عٛ ٗتعٌٚق ضٗح اهتآخٛ . ُؿط 
 . َ اٮغٔ َ يف ً٘اغ ٝ اهعحعٝ ٗاملع قني ٗكف هٞ ا٪ٙت 
 .  ٞتؿحٚع ٗزعٍ ٗتط٘ٙط ٗتٌِٚٞ املِطق 
  ٜذكط ا٪غط احملت جٞ هوٌػ عسٝ  ٗزضاغٞ أذ٘اهل  بػط  تقسٍٙ اهعْ٘ امل ز

 ٗاهعٚين  .
توف ج٘اُ  اهِؿ ط ارتريٜ ا٨جتٌ عٛ تقَ٘ ادتٌعٚٞ مبٌ ضغٞ ُؿ طٔ  يف شت

ٗاهثق يف  ٗتِفص ادتٌعٚٞ عسٝ ًؿ ضٙع ٗأُؿطٞ خريٙٞ  ٗٙبوؼ عسز أعه ١ ادتٌعٚٞ عِس 

عه٘ا ( أٜ اظزٙ ز عسز  115عه٘ا (  أً  عسزٍٓ اذت هٛ  ٚبوؼ )  55اهتأغٚؼ ) 

 % ( . 52ا٪عه ١ بِػبٞ ) 

  ٙته  أْ ِٓ ن تػ ٜٗ يف  ُػبٞ ٗب هِػبٞ مل٩ٓ٧  اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗاهطق بٞ اهتفتٚـ

% ( ًّ 20أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ًّ ادت ًعٚني ٗاهث ُٜ٘ قس بوؼ كى ًِٔ  ُػبٞ ) 

% ( ٍٗٓ 60زتٌ٘ع اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ٌٚ  بوػ  ُػبٞ ًّ ٍٓ عتٌوْ٘ ؾٔ زٝ اهسبوَ٘ ) 

ٙؿلوْ٘ أكثط ًّ اهِكف  ٗٓ٘ ٧ًؾط ًت٘غط هوٌػت٠٘ اهتعوٌٚٛ هس٠ اهل٣ٚٞ 

ٗكصهم ب هِػ  ه٫عه ١ ًّ اهطق بٞ ٗاهتفتٚـ   ِٔ ن تػ ٜٗ يف ُػبٍٔ   اٮزاضٙٞ 

ٗهلّ ًػت٘ٙ تٍٔ بؿلى ع َ أقى ًّ املت٘غط  ٗهصهم ٙعتٌس ك زض ادتٌعٚٞ بؿلى 

ض٢ٚػٛ عوٟ ارتربا  املرتاكٌٞ ٗاٮزاضٙني املدهطًني  عوٌ  أْ ادتٌعٚٞ  قس  يف 

 ت٘  ٍٓ اهلل . رتا  قطٙبٞ اثِني ًّ أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ذٚ  

ٗقس اته  هِ  أْ أذس أغب   اغتٌطاض ادتٌعٚٞ يف إزاضٝ أُؿطتٔ  ٓ٘ ٗج٘ز اهسعٍ 

غ٘ا١ ًّ اذتلً٘ٞ أٗ تربع   أٓى اهؿرط املػرتبني ارتريّٙ  ٗاملِظٌ   ا٪ٓوٚٞ ًثى 

 اهكِسٗق ا٨جتٌ عٛ هوتٌِٚٞ . 

      دتٌعٚثٞ  ت٘جثس ؾثطاك      :اهؿطاكٞ ًع ًِظٌث   أٗ قثِ زٙق يف تِفٚثص ًؿث ضٙع

 اهؿرط ارتريٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ًع ًِظٌ   ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :

 ( ملػتفٚسّٙ )ًطنٟ اهلوٟ. ا٪ؾػ ي اهع ًٞ )ٗذسٝ غػٚى اهلوٟ(ًؿطٗع ا

عّ ططٙق ًِرٞ عٌ ُٚٞ غ ٌٓ  ادتٌعٚٞ بتل هٚف ًػ ٌٓٞ اجملتٌع ٗقٌٚٞ 

 اهسضاغٞ اهلِسغٚٞ ٗاملت بعٞ .

  ٞٚٙعتثرب ُؿث ط مجعٚثٞ اهؿثرط اجتٌث عٛ خثريٜ ثقث يف  ٗٙػثتٔس           :أُؿطٞ ادتٌع

كثثى ًثثّ : اهِػثث ١ ٗاهؿثثب   ٗاهؿثث ب   ٗاهطثث٩   كٌثث  تتٌٚثثع ًؿثث ضٙع مجعٚثثٞ         
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اهؿرط ارتريٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ب غتٔسا ٔ  ٪كرب ؾطعتٞ يف اجملتٌع غ٘ا١ ًثّ اهِػث ١   

ٜ٘  أٗ اهؿب   ٗاهؿ ب    ًّ خ٩ي املطاكع اهثيت تؿثط  عوٚٔث  ًثثى املؿثػى اهِػث      

 ًٗطكع اذت غ٘ .

 ( ٖٕضح املػازٖع اليت ٌفرتّا اجلىعٗٛ خاله العاوني املاضٗني6ددٔه زقي )

 حالتْ وٕقعْ ٌٕعْ اضي املػسٔع

الف٠ات 

شوَ  املطتّدفٛ

 التٍفٗر

وضادز 

 التىٕٖن
 ور إ ذ

وسكص تٍىٗٛ اجملتىع 

 ٔاألضس املٍتذٛ

تٍىٕٙ 

 تدزٖيب

الػحس 

 املٍضٕزٚ
 %80ذات٘  101 2009  وطتىس

 ( ٖٕضح اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗٛ ألعطاّٟا ٔ لمىذتىع7ددٔه زقي )

 األٌػطٛ / اخلدوات
 عدد املطتّدفني ف٠ات املطتّدفني

 والحعات
 إمجال٘ إ ذ دلتىع أعطاٞ

 احلكٗبٛ املدزضٗٛ      دعي التعمٗي

      دعي حمكات الكسآُ
زٔاتب وٕدّني 

 احلمكات

      الضح٘دعي اجلاٌب 
وطاعدٚ وسضٜ غطٗن 

 الكمٜ

 اجملتىع     دعي املكابس
االِتىاً باملكابس ٔدعي 

 األكفاُ

ٙته  ًّ ادتسٗي اهػ بق ًس٠ ًػ ٌٓٞ ادتٌعٚٞ يف خسًٞ اجملتٌع ًّ خ٩ي 

شتتوف ا٪ُؿطٞ ٗارتسً   ٗاهيت تػتٔس  ؾطا٢  شتتوفٞ ًّ اجملتٌع ٗتؿٌى أعساز 

 ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث  ٗاملؿ ضٙع ارتريٙٞ .كبريٝ ًّ  ٣   اجملتٌع 

ٙ٘جس يف مجعٚٞ اهؿرط ارتريٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ُظ َ أغ غٛ ضقني  ٗكصهم اهعٌى 

امل٧غػٛ ًرتابط ٗجٚس  كٌ  ٙ٘جس هس٠ ادتٌعٚٞ ًؿطٗع ًػتقبوٛ ٗاعس  ٗٓ٘ 

ًؿطٗع ٗذسٝ غػٚى اهلوٟ  ٗاهصٜ قس مت ا٨ُتٔ ١ ًّ املبِٟ ارت م بٕ عّ ططٙق 

مبػ ٌٓٞ ًّ ادتٌعٚٞ  ٗهلّ عتت د ٓصا املؿطٗع إىل ُفق   هوتؿػٚى  ًِرٞ عٌ ُٚٞ 

 تعحع إًل ُٚ   ادتٌعٚٞ عّ ت٘ ريٓ  .
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ٗتعترب ادتٌعٚٞ ًّ ادتٌعٚ   اهف عوٞ ٗاهِؿطٞ يف اجملتٌع عوٟ اهطغٍ ًّ ؾرٞ 

امل٘اضز امل هٚٞ يف اهفرتا  ا٪خريٝ  ٗاهيت ًِع  تِفٚص اهلثري ًّ املؿ ضٙع املسضجٞ يف 

  ادتٌعٚٞ .خطٞ 

ا٨جتٌ عٚٞ مت اغتدساَ  اهؿرط ارتريٙٞٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ مجعٚٞ 

 ٗمت تطبٚقٕ عوٟ ادتٌعٚٞ ك هت هٛ :  ( SWOT) من٘شد حتوٚى

 (ط الطعف )الطعف الداخم٘ لمذىعٌٗٛكا ٌكاط الكٕٚ ) الكٕٚ الداخمٗٛ لمذىعٗٛ (

 خربا  إزاضٙٞ ًرتاكٌٞ ٗ  عوٞ -

 املػرتبني ٗ  عوٛ ارتريزعٍ  -

 ٗاُػح َ اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس -

 . اٮزاضٙٞ اهل٣ٚٞ

متٚع اهعٌى يف ك  ٞ اجمل ٨   -

ب هتدطٚط املػبق ٗادتٚس ٗا٨ٓتٌ َ 

ب هتف قٚى اهسقٚقٞ مم  جعى اهرباًخ 

 . ٗا٪ُؿطٞ ًتٌٚعٝ

 هس٠ إزاضٝ ادتٌعٚٞ  آهٚٞ اهعٌى ٗانرٞ-

 تسضٙبٚٞاٮؾطا  ادتٚس عوٟ ًطاكع  -

 ٗج٘ز ًبِٟ ملؿطٗع غػٚى اهلوٟ -

قوٞ اهسعٍ امل هٛ خك٘ق  يف اهفرتا   -

 ا٪خريٝ

 قوٞ اهل زض -

 نعف اهتأٓٚى هس٠ ك زض ادتٌعٚٞ -

عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى  -

 ب هِػبٞ هوحٌعٚٞ .

الفزززسص ) فزززسص خازدٗزززٛ قزززد حتزززسك عىزززن  

 اجلىعٗٛ (

تطزززعف عىزززن  املّزززددات ) وّزززددات خازدٗزززٛ قزززد   

 اجلىعٗٛ (

املؿ ضكٞ يف تِظٍٚ اهفع هٚ    -

ٗا٪ُؿطٞ ارتريٙٞ ٗا٨غتع ُٞ ب رتربا  

شا  اهع٩قٞ هتفعٚى اهرباًخ ارتريٙٞ 

 . هوحٌعٚٞ

اهتع ْٗ ٗاهؿطاكٞ ًع ًِظٌ   ٣ٚٓٗ    -

 ً ضتٞ 

 اهؿطاكٞ ٗاهسعٍ ًّ اهػوطٞ احملوٚٞ -

ٗج٘ز ؾطعتٞ ٗاغعٞ ًّ اهساعٌني  -

  أبِ ١ املِطقٞ .املػرتبني ًّ 

 ت٘قف اهسعٍ امل زٜ ًّ املػرتبني اهساعٌني -

عسَ تف عى اهبع  ًّ أقر   اهقطاض  -

 بأٌٓٚٞ بع  اهرباًخ ارتريٙٞ ٗزعٌٔ  .

قوٞ امل٘اضز امل هٚٞ ٗاملدكك   املتعوقٞ  -

 بتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌعٚٞ املػتقبوٚٞ  .

 قع٘بٞ اذتك٘ي عوٟ مم٘هني -

 نعف مجعٚٞ اهؿرط ارتريٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ًّ خ٩ي ا٬تٛ :ٗميلّ اهتػو  عوٟ ُق ط 

  ت٘ ري زعٍ ذلً٘ٛ ث ب 
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 . ٞٚإظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى هوحٌع 
 . ٞٚاهبر  عّ ًك زض أخط٠ هوتٌ٘ٙى ٗزعٍ أُؿطٞ ٗبطاًخ ادتٌع 
 . ٍٓتأٓٚى ك زض ادتٌعٚٞ ٗظٙ زٝ عسز 

ممت ظ ٗعوٟ كف ١ٝ جٚسٝ ٙته  مم  غبق أْ ادتٌعٚٞ تتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاضٜ 

ضغٍ قوٞ عسزٍٓ  مم  ًلّ ادتٌعٚٞ ًّ اهت٘غع يف أُؿطتٔ  ٗارتسً   املقسًٞ 

هوٌحتٌع  ٗتع ُٛ ادتٌعٚٞ ًّ قوٞ اهسعٍ ٗامل٘ضز امل هٛ ٗاهصٜ  غٚػ عس ادتٌعٚٞ عوٟ 

 اهت٘غع أكثط يف ا٪ُؿطٞ ٗاهفع هٚ   .

ًّ خ٩ي زعٍ ادتٌعٚٞ ٗب هِػبٞ هع٩قٞ ادتٌعٚٞ ب جملتٌع  ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق 

هلثري ًّ اهقط ع   ًثى اهكرٞ ٗاهتعوٍٚ  ٗتلطٍٙ اهط٩  املتف٘قني  ٗاملدٌٚ   

 اهكٚفٚٞ .

ٗبصهم تعترب مجعٚٞ اهؿرط ارتريٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ًّ ادتٌعٚ   اهٌِ٘شجٚٞ ٗاهِؿطٞ 

 يف اجملتٌع .

مجعٗٛ السمحٛ الجكافٗٛ االدتىاعٗٛ اخلريٖٛ  .5

 : ٞتقثثع مجعٚثثٞ اهطمحثثٞ اهثق  ٚثثٞ ا٨جتٌ عٚثثٞ ارتريٙثثٞ بقطٙثثٞ اهقثث٘ٙطٝ    اهبٚ ُثث   ا٪ٗهٚثث

َ  20/11/2000تأغػ  ادتٌعٚٞ بتث ضٙذ   مبسٙطٙٞ زٗعّ مبر  ظٞ ذهطً٘   ٗقس

(  ًٗثّ أبثطظ أٓثسا  مجعٚثٞ اهطمحثٞ اهثق  ٚثٞ        165ٗحتٌى ادتٌعٚثٞ تثطخٚل ضقثٍ )    

 ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ اهت هٛ :

    تفقثثثثثثثثثثس اهفقثثثثثثثثثثطا١ ٗاملػثثثثثثثثثث كني

 .  ًٗػ عستٍٔ
    ٍٔكف هثثثٞ ا٪ٙتثثث َ ٗتثثثطبٚتٍٔ ٗضعثثث ٙت

 ٗتعوٌٍٚٔ .
      ٞتؿثثحٚع ُؿثثط اهعوثثٍ اهِثث  ع ٗكف هثث

 املتفطغني .

 . ْكف هٞ ذوق   حتفٚظ اهقطآ 
  ٌٞٓ ا٨ٓتٌ َ ب دت ُ  اهعضاعٛ ٗاملػ

 يف املؿ ضٙع ارتريٙٞ .

تقَ٘ ادتٌعٚٞ مبٌ ضغٞ ُؿ طٔ  يف شتتوف ج٘اُ  اهِؿ ط ارتريٜ ا٨جتٌ عٛ 

ادتٌعٚٞ عسٝ ًؿ ضٙع ٗأُؿطٞ خريٙٞ  ٗٙبوؼ عسز أعه ١ ادتٌعٚٞ عِس  ٗاهثق يف  ٗتِفص

عه٘ا ( أٜ اظزٙ ز عسز  57عه٘ا (  أً  عسزٍٓ اذت هٛ  ٚبوؼ )  41اهتأغٚؼ ) 

 % ( . 28ا٪عه ١ بِػبٞ ) 
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أً   ٌٚ  ٙتعوق مب٩ٓ٧  اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗاهطق بٞ اهتفتٚـ  ٙته  أْ ِٓ ن تػ ٜٗ يف 

ُػبٞ أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ًّ ادت ًعٚني ٗمحوٞ اهسبوَ٘  قس بوؼ كى ًِٔ  ُػبٞ ) 

% ( ًّ زتٌ٘ع اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ٌٚ  بوػ  ُػبٞ ًّ ٍٓ عتٌوْ٘ ؾٔ زٝ اهث ُ٘ٙٞ ) 28.5

ى ًّ اهِكف  ٗٓ٘ ٧ًؾط جٚس هوٌػت٠٘ اهتعوٌٚٛ هس٠ اهل٣ٚٞ % ( ٍٗٓ ٙؿلوْ٘ أق42.8

اٮزاضٙٞ  ٗكصهم ب هِػ  ه٫عه ١ ًّ اهطق بٞ ٗاهتفتٚـ   ٚؿلى أقر   ؾٔ زٝ 

 % ( . 75اهث ُ٘ٙٞ ُػبٞ )

ٙته  مم  غبق أْ ادتٌعٚٞ تفتقط إىل امل٘اضز امل هٚٞ  عسا اهتربع    قط ًّ أٓى 

تػٚري أُؿطتٔ  بػب  نعف امل٘اضز امل هٚٞ   ارتري  ٗبصهم   دتٌعٚٞ جتس قع٘بٞ يف

 كٌ  تعتٌس ادتٌعٚٞ عوٟ ًؿطٗع اغتثٌ ضٜ قػري ٗستسٗز ٗٓ٘ اهكٚسهٚٞ ارتريٙٞ . 

 ٞٙعتثثرب ُؿثث ط مجعٚثثٞ ا٪ًثثى اجتٌثث عٛ خثثريٜ ثقثث يف  ٗٙػثثتٔس   :  أُؿثثطٞ ادتٌعٚثث

 كى ًّ: اهِػ ١ ٗاهطج ي ٗاهؿب   ٗاهؿ ب   ٗاهط٩  ٗا٪ٙت َ .

 املػازٖع املٍفرٚ خاله مخطٛ أعٕاً واضٗٛ ِٔ٘ : ( ٖٕضح8ددٔه زقي )

 حالتْ وٕقعْ ٌٕعْ اضي املػسٔع
شوَ  الف٠ات املطتّدفٛ

 التٍفٗر

وضادز 

 ور إ ذ التىٕٖن

 2001 اجملتىع   وطتىس الكٕٖسٓ خريٙ صٗدلٗٛ
فاعن 

 خري

 ذات٘ 2008 اجملتىع   وطتىس الكٕٖسٓ خريٙ صٗدلٗٛ دلاٌٗٛ

 ٖٕضح اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗٛ ألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم٘( 9ددٔه زقي )

 األٌػطٛ / اخلدوات
 عدد املطتّدفني ف٠ات املطتّدفني

 والحعات
 إمجال٘ إ ذ دلتىع أعطاٞ

دعي التعمٗي يف 

 املٍاطل الٍاٟٗٛ
    80 

وطاعدات ٌكدٖٛ ٔغراٟٗٛ 

 ٌٔكن

 احلمكاتزٔاتب وٕدّني     320  دعي حمكات الكسآُ

دعي اجلاٌب 

 الضح٘
    300 

الضٗدلٗٛ اجملاٌٗٛ ملسضٜ 

 الطػط ٔالطكس

رلٗىات طبٗٛ 

 دلاٌٗٛ ضٍٕٖٛ
    إحطاز أطباٞ ٔأخضاٟٗني اجملتىع 

 زٖاه ضٍٕٖا    45 75000  كفالٛ أٖتاً
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ٙته  ًّ ادتسٗي اهػ بق ًس٠ ًػ ٌٓٞ ادتٌعٚٞ يف خسًٞ اجملتٌع ًّ خ٩ي 

ٗارتسً   ٗاهيت تػتٔس  ؾطا٢  شتتوفٞ ًّ اجملتٌع ٗتؿٌى أعساز  شتتوف ا٪ُؿطٞ

 كبريٝ ًّ  ٣   اجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث  ٗاملؿ ضٙع ارتريٙٞ .

تتٌٚع مجعٚٞ اهطمحٞ بل زض إزاضٜ ًتٌٚع ُٗؿط  خك٘ق  يف ا٪عٌ ي ارتريٙٞ   

خ٩ي  ٗأبطظ ً  هف  ُظطُ  ً  تقسًٕ ادتٌعٚٞ ًّ خسً   يف زت ي زعٍ املطنٟ ًّ

ًؿطٗع اهكٚسهٚٞ اجمل ُٚٞ ٗاهكٚسهٚٞ ارتريٙٞ  إن  ٞ إىل إق ًٞ املدٌٚ   اهطبٚٞ 

اهػِ٘ٙٞ اهيت ٙػتفٚس ًِٔ  ؾطا٢  شتتوفٞ يف اجملتٌع  كٌ  تفتقط ادتٌعٚٞ إىل اهتأٓٚى 

 اٮزاضٜ  ٌٚ  ٙتعوق جب٘اُ  اهتدطٚط ٗاٮزاضٝ . 

ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ مت  اهثق  ٚٞاهطمحٞ ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ مجعٚٞ 

 ٗمت تطبٚقٕ عوٟ ادتٌعٚٞ ك هت هٛ :  ( SWOT) اغتدساَ من٘شد حتوٚى

 ٌكاط الطعف ) الطعف الداخم٘ لمذىعٗٛ ( ٌكاط الكٕٚ ) الكٕٚ الداخمٗٛ لمذىعٗٛ (

 خربا  إزاضٙٞ ًرتاكٌٞ ٗ  عوٞ -

 زعٍ   عوٛ ارتري -

 اهل٣ٚٞ ٗاُػح َ اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس -

 . اٮزاضٙٞ

كػ  ثقثٞ اجملتٌثع ًثّ خث٩ي ارتثسً         -

 اهيت تقسًٔ  ادتٌعٚٞ .

 هس٠ إزاضٝ ادتٌعٚٞ آهٚٞ اهعٌى ٗانرٞ -

قوثثثٞ اهثثثسعٍ املثثث هٛ خك٘قثثث  يف اهفثثثرتا      -

 ا٪خريٝ

 نعف اهتأٓٚى هس٠ ك زض ادتٌعٚٞ -

عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوثسخى   -

 ب هِػبٞ هوحٌعٚٞ .

 ًقط متتولٕ ادتٌعٚٞ .عسَ ٗج٘ز   -

 .يف اهتحٔٚعا  امللتبٚٞ ٗاهتأثٚ  اهِقل  -

الفززززسص ) فززززسص خازدٗززززٛ قززززد حتززززسك عىززززن 

 اجلىعٗٛ (

املّززددات ) وّززددات خازدٗززٛ قززد تطززعف عىززن    

 اجلىعٗٛ (

املؿثث ضكٞ يف تِظثثٍٚ اهفع هٚثث   ٗا٪ُؿثثطٞ  -

ارتريٙٞ ٗا٨غتع ُٞ ب رتربا  شا  اهع٩قثٞ  

 . هوحٌعٚٞهتفعٚى اهرباًخ ارتريٙٞ 

اهتعثث ْٗ ٗاهؿثثطاكٞ ًثثع ًِظٌثث   ٣ٚٓٗثث    -

 ً ضتٞ 

 اهؿطاكٞ ٗاهسعٍ ًّ اهػوطٞ احملوٚٞ-

ٗجثثثثث٘ز ؾثثثثثطعتٞ ٗاغثثثثثعٞ ًثثثثثّ اهثثثثثساعٌني  -

 املػرتبني ًّ أبِ ١ املِطقٞ .

 ت٘قف اهسعٍ امل زٜ ًّ املػرتبني اهساعٌني-

عثثسَ تف عثثثى اهثثبع  ًثثثّ أقثثر   اهقثثثطاض    -

 بأٌٓٚٞ بع  اهرباًخ ارتريٙٞ ٗزعٌٔ  .

قوثثثٞ املثثث٘اضز امل هٚثثثٞ ٗاملدككثثث   املتعوقثثثٞ    -

 بتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌعٚٞ املػتقبوٚٞ  .

 قع٘بٞ اذتك٘ي عوٟ مم٘هني-

ٗميلّ اهتػو  عوٟ ُق ط نعف مجعٚٞ اهطمحٞ اهثق  ٚٞ ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ ًّ خ٩ي 

 ا٬تٛ :



 
 

 
 
 203 

 
  للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

 املحلية املجتمعات تنمية يف املدني املجتمع منظمات دور
 د.محمد سالم به جمعان

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يناير ( 9( الوخلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 . ٞٚإظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى هوحٌع 
  ٗزعٍ أُؿطٞ ٗبطاًخ ادتٌعٚٞ .اهبر  عّ ًك زض أخط٠ هوتٌ٘ٙى 
 . تأٓٚى ك زض ادتٌعٚٞ يف اجمل ي اٮزاضٜ ٗاهتدطٚط 

ٙته  مم  غبق أْ ادتٌعٚٞ تتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاضٜ جٚس ٗشٗ كف ١ٝ ضغٍ قوٞ 

 طم اهتأٓٚى ٗاهتسضٙ   ٗقس ًلّ شهم ادتٌعٚٞ ًّ اهت٘غع يف بع  أُؿطتٔ  

ٗامل٘ضز امل هٛ ٗاهصٜ  غٚػ عس ادتٌعٚٞ  املقسًٞ هوٌحتٌع  ٗتع ُٛ ادتٌعٚٞ ًّ قوٞ اهسعٍ

 عوٟ اهت٘غع أكثط يف ا٪ُؿطٞ ٗاهفع هٚ   .

ٗب هِػبٞ هع٩قٞ ادتٌعٚٞ ب جملتٌع  ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ ادتٌعٚٞ 

  ٗاملدٌٚ   اهطبٚٞ هلثري ًّ اهقط ع   ًثى اهكرٞ ٗاهتعوٍٚ  ذوق   حتفٚظ اهقطآْ 

مجعٚٞ اهطمحٞ ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ ًّ ادتٌعٚ   ٗاهكٚسهٚٞ ارتريٙٞ  ٗبصهم تعترب 

 اهِؿطٞ ٗاهف عوٞ يف اجملتٌع.

مجعٗٛ الطٗمٛ التٍىٕٖٛ االدتىاعٗٛ اخلريٖٛ  .6

   : ٞتقثع مجعٚثٞ اهػثٚوٞ اهتٌِ٘ٙثٞ ا٨جتٌ عٚثٞ ارتريٙثٞ مبِطقثٞ غٚثى بثّ          اهبٚ ُ   ا٪ٗهٚث

هثس٠  َ  ٗٙ٘جس 1999/  9/ 7ميني مبر  ظٞ ذهطً٘   ٗقس تأغؼ اجملوؼ بت ضٙذ 

 (  ًّٗ أبطظ أٓسا  ادتٌعٚٞ اهت هٛ : 5933ادتٌعٚٞ تطخٚل بطقٍ ) 

    حتػثثني اه٘نثثع املعٚؿثثٛ هوفقثثطا١

 ٗاملػ كني.
 .  ٝتسضٙ  ٗتأٓٚى ا٪غط اهفقري 
 .  ٞٙبِ ١ قسضا  اهل٣ٚٞ اٮزاض 

 ٙى املؿ ضٙع اجملتٌعٚٞ ٘مت. 
     ٞٚحتػثثثثثثثني ا٪ٗنثثثثثثث ع اهكثثثثثثثر

ٗاهتعوٌٚٚثثثثثثٞ ٗاهثق  ٚثثثثثثٞ ٗاملِٔٚثثثثثثٞ 

 هوٌِطقٞ .

عه٘ا (  أً  عسزٍٓ اذت هٛ  ٚبوؼ  270ٗٙبوؼ عسز أعه ١ ادتٌعٚٞ عِس اهتأغٚؼ ) 

% (  ٗ ٌٚ  ٙتعوق مب٩ٓ٧  اهل٣ٚٞ  5عه٘ا (  أٜ ظٙ زٝ يف عسز ا٪عه ١ بِػبٞ )  285) 

ٗبوػ  ُػبتٍٔ  اٮزاضٙٞ  ٙته  أْ أعوٟ ُػبٞ ٓٛ ًّ ذ ًوٛ ؾٔ زٝ اهث ُ٘ٙٞ اهع ًٞ 

% (  ٗٓ٘  ٣28.5ٞ اٮزاضٙٞ  أقى  ًّ اهث ُ٘ٙٞ   ُٗػبتٍٔ ) % (  ًّٗ ثٍ أعه ١ اهل42.8ٚ)

 ٧ًؾط جٚس هوٌػت٠٘ اهتعوٌٚٛ هس٠ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ .

   : ت٘جثثس ؾثثطاك   دتٌعٚثثٞ   اهؿثثطاكٞ ًثثع ًِظٌثث   أٗ قثثِ زٙق يف تِفٚثثص ًؿثث ضٙع

 اهػٚوٞ ًع ًِظٌ   ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ  :

  ًِٝظٌٞ ا٪ًٍ املترسUNDP  بطُ ًخ تٌِٚٞ اجملتٌع   احملوٚٞ (  ٗاهصٜ بسأ (

. َ  ٗاغتف ز ًِٕ أ طاز اجملتٌع2005َ  ٗاُتٟٔ ع َ 2000ًّ ع َ 
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 :  ٔزت ٨  اهتسضٙ  اهيت مت ا٨هتر ق ب 

  ٗتقٍٚٚ إزاضٝ اهقط 
 زت ي تطبٚٞ اهِرى 
 زٗضٝ تسضٙ  ًسضبني 
 ًب ز٥ تِظٍٚ اجملتٌع 
   ٗضؾٞ تكٌٍٚ اذتق ٢

 اهتسضٙبٚٞ
  ٞٚعٌى دت ْ ًِٔح

 ا٨غتثٌ ض
 زٗضٝ ق ب٩  زتتٌع 

   ٚزٗضٝ تعطٙفٚٞ هط٦غ ١ ادتٌع 
 اهِظ َ احمل غيب امل٘ذس 
 ًٞٚ٪ست٘ ا 
 ًِٞٔحٚٞ اهتعوٍ ٗاهعٌى ب ملؿ ضك 
 ٝزٗضٝ يف اهبٚطط 
 تسضٙ  ًسضبني ملعوٌ   املساضؽ 
 تسضٙ  ًسضبني ملعوٌني املساضؽ 

 ٞٙٗزٗضٝ خٚ طٞ ٗأؾػ ي ٙس 
 ٝإعساز املؿطٗع   اهكػري 
 ًٞٚطاجعٞ اذتق ٢  اهتسضٙب 

 ًٌِٞٙ٘طاجعٞ ادتٌعٚ   اهت 
 ٛاهِ٘ع ا٨جتٌ ع 
  ٛآهٚٞ عٌى اهكِسٗق ا٨جتٌ ع

 هوتٌِٚٞ

 
ذكو٘ا عوٟ زٗضا  تسضٙبٚٞ  ًّ خ٩ي زت ٨  اهتسضٙ  ٙته  أْ ادتٌعٚٞ ًِٗتػبٚٔ 

ًلثفٞ يف زت ٨  عسٙسٝ  ٗاهيت ٙفرت  أْ تلْ٘ ك  ٚٞ هعٙ زٝ ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٙٞ 

 ٗاملعط ٚٞ ٗاهت٘ع٘ٙٞ . 

  : ٞٙعتثثرب ُؿثث ط مجعٚثثٞ اهػثثٚوٞ اهتٌِ٘ٙثثٞ ا٨جتٌ عٚثثٞ تٌِثثٜ٘ ثقثث يف        أُؿثثطٞ ادتٌعٚثث

خثثثريٜ  ٗٙػثثثتٔس  كثثثى ًثثثّ : املعاضعثثثْ٘ ٗاهِػثثث ١ ٗاهطجثثث ي ٗاهؿثثثب   ٗاهؿثثث ب       

ٗاهط٩   ٗمل تِفص ادتٌعٚٞ أٜ ًؿطٗع خ٩ي مخػٞ أع٘اَ ً نٚٞ  كٌث  ٨ ٙ٘جثس   

 هس٠ ادتٌعٚٞ أٜ خطٞ ع ًٞ  أٗ خطٞ عٌى غِ٘ٙٞ. 

ج٘ز ك زض ٗاعٛ ٗذٜٚ٘  غري أْ ادتٌعٚٞ ت٘قف ُؿ طٔ  تتٌٚع مجعٚٞ اهػٚوٞ ب٘

بػب  ت٘قف اهسعٍ امل زٜ  ٗعحع اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ عّ اهبر  عوٟ مم٘هني ٪ُؿطتٍٔ  

إن  ٞ إىل ًؿلوٞ اهقطٗ  ٗعسَ غسازٓ  ًّ قبى امل٘اطِني  أز٠ شهم إىل ؾطر يف 

 أزا١ ادتٌعٚٞ .

ٗذٚس هوتٌ٘ٙى  ٗعِسً   كٌ  أْ أبطظ ًؿ كى ادتٌعٚٞ ٓ٘ اعتٌ زٓ  عوٟ ًكسض

اُقطع اهتٌ٘ٙى ٗت٘قف اهربُ ًخ  ت٘قف  ادتٌعٚٞ بؿلى ك ًى  ًّٗ اه٘ان  أْ 

ك زض ادتٌعٚٞ قس ذكى عوٟ اهعسٙس ًّ اهسٗضا  اهتسضٙبٚٞ  ٗهلّ مل ٙتٍ ا٨غتف زٝ 

 بؿلى قرٚ  ًّ شتطج   اهسٗضا  اهتسضٙبٚٞ . 

٘ٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ مت ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ مجعٚٞ اهػٚوٞ اهتٌِ

 ٗمت تطبٚقٕ عوٟ ادتٌعٚٞ ك هت هٛ : ( SWOT )اغتدساَ من٘شد حتوٚى 
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 ٌكاط الطعف ) الطعف الداخم٘ لمذىعٗٛ ( ٌكاط الكٕٚ ) الكٕٚ الداخمٗٛ لمذىعٗٛ (

 خربا  إزاضٙٞ ًرتاكٌٞ ٗ  عوٞ -

 ٞ ًلثفٞٚزٗضا  تسضٙب -

 اهل٣ٚٞ ٗاُػح َ اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس -

 . اٮزاضٙٞ

كػ  ثقثٞ اجملتٌثع ًثّ خث٩ي ارتثسً         -

 اهيت تقسًٔ  ادتٌعٚٞ غ بق  .

اُعثساَ اهثسعٍ املث هٛ خك٘قث  يف اهفثرتا        -

 ا٪خريٝ

عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغثتثٌ ضٙٞ ًثسضٝ هوثسخى    -

 ب هِػبٞ هوحٌعٚٞ .

عثثسَ   عوٚثثٞ بعثث  أعهثث ١ اهل٣ٚثثٞ اٮزاضٙثثٞ   -

 ٗاضتب ط عٌى ادتٌعٚٞ بأ طاز ستسزّٙ

 عسَ ٗج٘ز ًقط متتولٕ ادتٌعٚٞ . -

 اهِقل يف اهتحٔٚعا  امللتبٚٞ ٗاهتأثٚ  . -

الفسص ) فسص خازدٗٛ قد حتسك عىن 

 اجلىعٗٛ (

املّددات ) وّددات خازدٗٛ قد تطعف عىن 

 اجلىعٗٛ (

املؿ ضكٞ يف تِظثٍٚ اهفع هٚث   ٗا٪ُؿثطٞ     -

ٗا٨غتع ُٞ بث رتربا  شا  اهع٩قثٞ هتفعٚثى    

 . اهتسضٙبٚٞ ٗاهتأٓٚوٚٞ هوحٌعٚٞاهرباًخ 

اهتع ْٗ ٗاهؿثطاكٞ ًثع ًِظٌث   ٣ٚٓٗث        -

 ً ضتٞ 

 اهؿطاكٞ ٗاهسعٍ ًّ اهػوطٞ احملوٚٞ -

ٗجثثثثثث٘ز ادتٌعٚثثثثثثٞ يف ًِطقثثثثثثٞ ا٨ًتٚثثثثثث ظ    -

هؿثثطك   اهثثبرتٗي ٗإًل ُٚثثٞ ا٨غثثتف زٝ   

 ًّ زعٌٔ  .

عثثسَ ٗعثثٛ املثث٘اطِني بأٌٓٚثثٞ اهثثسٗض اهثثصٜ    -

 تقَ٘ بٕ ادتٌعٚٞ .

اهثثبع  ًثثّ أقثثر   اهقثثطاض   عثثسَ تف عثثى   -

 بأٌٓٚٞ بع  اهرباًخ ارتريٙٞ ٗزعٌٔ  .

قوثثثٞ املثثث٘اضز امل هٚثثثٞ ٗاملدككثثث   املتعوقثثثٞ   -

 بتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌعٚٞ املػتقبوٚٞ  .

 قع٘بٞ اذتك٘ي عوٟ مم٘هني -

ٗميلّ اهتػو  عوٟ ُق ط نعف مجعٚٞ اهػٚوٞ اهتٌِ٘ٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ ًّ خ٩ي 

 ا٬تٛ :

  ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى هوحٌعٚٞ .إظت ز 
  ًٞض ع ًػت٠٘ اه٘عٛ اجملتٌعٛ بأٌٓٚٞ اهسٗض اهصٜ تقَ٘ بٕ ادتٌعٚٞ يف خس

 اجملتٌع.
 . ٞٚاهبر  عّ ًك زض أخط٠ هوتٌ٘ٙى ٗزعٍ أُؿطٞ ٗبطاًخ ادتٌع 
 . ت٘ ري ًقط زا٢ٍ هوٌحوؼ 
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مجعٗٛ املطٗمٛ التٍىٕٖٛ االدتىاعٗٛ اخلريٖٛ  .7

 ٞٚتقثع مجعٚثٞ املػثٚوٞ اهتٌِ٘ٙثٞ ا٨جتٌ عٚثٞ ارتريٙثٞ مبِطقثٞ غٚثى بثّ           : اهبٚ ُ   ا٪ٗه

َ  ٗٙ٘جثثس 2000/  3/  26ميثني مبر  ظثثٞ ذهثثطً٘   ٗقثثس تأغثؼ اجملوثثؼ بتثث ضٙذ   

 (  ًّٗ أبطظ أٓسا  ادتٌعٚٞ اهت هٛ : 147هس٠ ادتٌعٚٞ تطخٚل بطقٍ ) 

 . ًٍػ عسٝ اهفقطا١ ٗاحملت جني ٗتقسٍٙ املعُ٘   هل 
  ٞملؿ ضٙع احملت جني ٗاهفقطا١  .املت بع 

 -اذتكْ٘ -ٗتعٌى ادتٌعٚٞ يف ُط ق ًِطقٞ غٚى بّ ميني ٗن٘اذٚٔ  ) املقس

عه٘ا (  ٗٓ٘ ُفؼ  500اهعٚل (  ٗٙبوؼ عسز أعه ١ ادتٌعٚٞ عِس اهتأغٚؼ )  -ذطٗ

 عسزٍٓ اذت هٛ .

ٗ ٌٚ  ٙتعوق مب٩ٓ٧  اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ  ٙته  أْ أعوٟ ُػبٞ ٓٛ ًّ ٍٓ أقى ًّ 

اٮزاضٙٞ  ادت ًعٚني  ُٗػبتٍٔ  % (  ًّٗ ثٍ أعه ١ اهل42.8ٞ٣ٚاهث ُ٘ٙٞ ٗبوػ  ُػبتٍٔ ) 

 % ( .  ٗٓ٘ ٧ًؾط جٚس هوٌػت٠٘ اهتعوٌٚٛ هس٠ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ   . 28.5)

   : ت٘جثثس ؾثثطاك   دتٌعٚثثٞ   اهؿثثطاكٞ ًثثع ًِظٌثث   أٗ قثثِ زٙق يف تِفٚثثص ًؿثث ضٙع

 ًّٗ أبطظٓ  :املػٚوٞ  ًع ًِظٌ   ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع 

 ًِٝظٌٞ ا٪ًٍ املترس (UNDP) (ب)ٞٚٗاهصٜ بسأ ًّ طُ ًخ تٌِٚٞ اجملتٌع   احملو .

 َ  ٗاغتف ز ًِٕ أ طاز اجملتٌع . 2005َ  ٗاُتٟٔ ع َ 2000ع َ 
 :  ٔزت ٨  اهتسضٙ  اهيت مت ا٨هتر ق ب 
   آهٚٞ اٮقطا 
  ٙزت ي اهتٌط 
   قٚس ٗ ت  اهػح٩

 احمل غبٚٞ
 ًب ز٥ تِظٍٚ اجملتٌع 
 ٛاقتك ز ًِعه 
    تكٌٍٚ املؿطٗع

 ًٗقرتذ   اهتٌ٘ٙى
 زٗضٝ ق ب٩  زتتٌع 

  زٗضٝ تعطٙفٚٞ هط٦غ ١

 ادتٌعٚ  
 اهِظ َ احمل غيب امل٘ذس 
 تلّ٘ٙ اجملتٌع 
  ًِٔحٚٞ اهتعوٍ ٗاهعٌى

 ب ملؿ ضكٞ
 ٞٙاذتقٚبٞ اهبٚطط 
 تِظٍٚ ٗقٚ زٝ اجملتٌع 

  زٗضٝ خٚ طٞ ٗأؾػ ي

 ٙسٗٙٞ
    إزاضٝ املؿطٗع

 اهكػريٝ
  ٞتسضٙ  ًٔينٗضؾ 

  بِ ١ اهقسضا 
 ٛاهِ٘ع ا٨جتٌ ع 
 ٍٚٚاهتق 
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ًّ خ٩ي زت ٨  اهتسضٙ  ٙته  أْ ادتٌعٚٞ ًِٗتػبٚٔ  قس ذكو٘ا عوٟ زٗضا  

تسضٙبٚٞ ًلثفٞ يف زت ٨  عسٙسٝ  ٗاهيت ًّ املٌلّ أْ تلْ٘ ك  ٚٞ هعٙ زٝ 

 ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٙٞ ٗاملعط ٚٞ ٗاهت٘ع٘ٙٞ . 

اجتٌ عٛ تٌِٜ٘ خريٜ  ٗٙػتٔس  كى ًّ : املعاضعْ٘ ٙعترب ُؿ ط مجعٚٞ املػٚوٞ 

ٗاهِػ ١ ٗاهطج ي ٗاهؿب   ٗاهؿ ب   ٗاهط٩  ٗا٪ٙت َ  ٗمل تِفص ادتٌعٚٞ أٜ ًؿطٗع  

خ٩ي مخػٞ أع٘اَ ً نٚٞ  كٌ  ٨ ٙ٘جس هس٠ ادتٌعٚٞ أٜ خطٞ ع ًٞ  أٗ خطٞ عٌى 

 زٜ  ٗعحع غِ٘ٙٞ  ٗتع ُٛ مجعٚٞ املػٚوٞ ًّ ت٘قف ُؿ طٔ  بػب  ت٘قف اهسعٍ امل

اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ عّ اهبر  عوٟ مم٘هني ٪ُؿطتٍٔ  إن  ٞ إىل ًؿلوٞ اهقطٗ  ٗعسَ 

 غسازٓ  ًّ قبى امل٘اطِني .

كٌ  أْ أبطظ ًؿ كى ادتٌعٚٞ ٓ٘ اعتٌ زٓ  عوٟ ًكسض ٗذٚس هوتٌ٘ٙى  ٗعِسً  

 اُقطع اهتٌ٘ٙى ٗت٘قف اهربُ ًخ  ت٘قف  ادتٌعٚٞ بؿلى ك ًى .

ٌعٚٞ قس ذكى عوٟ اهعسٙس ًّ اهسٗضا  اهتسضٙبٚٞ  ًّٗ اه٘ان  أْ ك زض ادت

ٗهلّ مل ٙتٍ ا٨غتف زٝ بؿلى قرٚ  ًّ شتطج   اهسٗضا  اهتسضٙبٚٞ  ِٗٓ ن تػٚ  

ٗان  ًّ قبى بع  أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗعسَ ًت بعتٍٔ مل  ٙسٗض يف ادتٌعٚٞ  ٗقس 

 هعٌى اهط٘عٛ .أضجع ض٢ٚؼ ادتٌعٚٞ اهػب  يف شهم إىل ا تق ض ا٪عه ١ إىل ثق  ٞ ا

ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ٝ هس٠ مجعٚٞ املػٚوٞ اهتٌِ٘ٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ مت 

 ٗمت تطبٚقٕ عوٟ ادتٌعٚٞ ك هت هٛ :  (SWOT ) اغتدساَ من٘شد حتوٚى

 ٌكاط الطعف ) الطعف الداخم٘ لمذىعٗٛ ( ٌكاط الكٕٚ ) الكٕٚ الداخمٗٛ لمذىعٗٛ (

 ٞ ًلثفٞٚزٗضا  تسضٙب 

 

 اُعساَ اهسعٍ امل هٛ خك٘ق  يف اهفرتا  ا٪خريٝ -

عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى -

 ب هِػبٞ هوحٌعٚٞ .

عسَ   عوٚٞ بع  أعه ١ اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ ٗاضتب ط  -

 . عٌى ادتٌعٚٞ بأ طاز ستسزّٙ

 عسَ ٗج٘ز ًقط متتولٕ ادتٌعٚٞ . -

 اهِقل يف اهتحٔٚعا  امللتبٚٞ ٗاهتأثٚ  . -

) فسص خازدٗٛ قد حتسك عىن الفسص 

 اجلىعٗٛ (

املّددات ) وّددات خازدٗٛ قد تطعف عىن 

 اجلىعٗٛ (

اهتع ْٗ ٗاهؿطاكٞ ًع ًِظٌ    -

 ٣ٚٓٗ   ً ضتٞ 

امل٘اطِني بأٌٓٚٞ اهسٗض اهصٜ تقَ٘ بٕ عسَ ٗعٛ  -

 ادتٌعٚٞ .
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 اهؿطاكٞ ٗاهسعٍ ًّ اهػوطٞ احملوٚٞ -

ٗج٘ز ادتٌعٚٞ يف ًِطقٞ ا٨ًتٚ ظ  -

هؿطك   اهبرتٗي ٗإًل ُٚٞ 

 ا٨غتف زٝ ًّ زعٌٔ  .

 

عسَ تف عى اهبع  ًّ أقر   اهقطاض بأٌٓٚٞ  -

 بع  اهرباًخ ارتريٙٞ ٗزعٌٔ  .

قوٞ امل٘اضز امل هٚٞ ٗاملدكك   املتعوقٞ بتِفٚص  -

 ًؿ ضٙع ادتٌعٚٞ املػتقبوٚٞ  .

 قع٘بٞ اذتك٘ي عوٟ مم٘هني -

املػٚوٞ اهتٌِ٘ٙٞ ا٨جتٌ عٚٞ ارتريٙٞ ًّ خ٩ي ٗميلّ اهتػو  عوٟ ُق ط نعف مجعٚٞ 

 ا٬تٛ :

 . ٞٚإظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضٙٞ ًسضٝ هوسخى هوحٌع 
  ًٞض ع ًػت٠٘ اه٘عٛ اجملتٌعٛ بأٌٓٚٞ اهسٗض اهصٜ تقَ٘ بٕ ادتٌعٚٞ يف خس

 اجملتٌع.
 . ٞٚاهبر  عّ ًك زض أخط٠ هوتٌ٘ٙى ٗزعٍ أُؿطٞ ٗبطاًخ ادتٌع 
 . ت٘ ري ًقط زا٢ٍ هوٌحوؼ 
 . ٞٚجتٔٚع ٗتأثٚ  ًقط ادتٌع 
 . ُٛؿط ثق  ٞ اه٘عٛ ب هعٌى اهط٘ع 

 نتائج الذراست :

العٕاون اليت أدت إىل ضزعف أٌػزطٛ بعزض اجلىعٗزات ٔاملؤضطزات ٔاالحتزادات وزَ ٔدّزٛ         

 ٌعس الباحح

 أ٨ًٗ : ع٘اًى زاخوٚٞ :

 ٗج٘ز بع  اهل٣ٚ   اٮزاضٙٞ اهػري   عوٞ . .1
 أُؿطٞ ادتٌعٚ   ٗا٨حت زا  .خت شي بع  ا٪عه ١ ٗعسَ تف عؤٍ يف  .2
نعف تأٓٚى اهل زض  ب ٮن  ٞ إىل تسُٛ املػت٠٘ اهتعوٌٚٛ هو٣ٚٔٞ اٮزاضٙٞ  .3

 ٗا٪عه ١.
ٗج٘ز بع  ا٪ؾد م يف اهل٣ٚٞ اٮزاضٙٞ اهصّٙ ٙتع ًوْ٘ بؿلى ًطكعٜ  اٜ  .4

 تطكع اهػوطٞ ٗاٮزاضٝ بٚس ؾدل أٗ ؾدكني .
 ى اهعؿ٘ا٢ٚٞ .اهعٌططق عسَ اهتِظٍٚ هس٠ بع  ادتٌعٚ   ٗٗج٘ز  .5
 ٗج٘ز قك٘ض ٗنعف يف اه٘عٛ اهتط٘عٛ هس٠ بع  أعه ١ ادتٌعٚ   . .6
 

 



 
 

 
 
 209 

 
  للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

 املحلية املجتمعات تنمية يف املدني املجتمع منظمات دور
 د.محمد سالم به جمعان

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  يناير ( 9( الوخلذ )5العذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 ث ًُٚ  : ع٘اًى خ ضجٚٞ :

تطكٚع بع  ادتٔ   امل ضتٞ عوٟ مجعٚ   بعِٚٔ   ٗعسَ ا٨هتف   إىل بع   .1

 ادتٌعٚ   ٗا٨حت زا  ا٪خط٠.
 نعف اهع٩ق   بني ادتٌعٚ   ُفػٔ   ٗشهم ٨كتػ   ارتربا  ًّ ادتٌعٚ   .2

 اهِ جرٞ  ٗكصهم اهتؿبٚم ًع ًِظٌ   اجملتٌع املسُٛ .
ٗج٘ز  ح٘ٝ بني بع  ادتٌعٚ   ٗاجملتٌع املسُٛ  ذتٟ أْ بع  ادتٌعٚ   ٨  .3

 تؿعط ب٘ج٘ز توم ادتٌعٚ    ٚٔ  .
عسَ توٌؼ أٗه٘ٙ   ا٨ذتٚ ج   هس٠ بع  ادتٌعٚ   ٗا٨حت زا  ًّ قبى ادتٔ    .4

  تقسَ املؿ ضٙع مب٣   امل٩ٙني ٗاملِظٌ   امل ضتٞ  ذٚ  أْ بع  املِظٌ 

 دتٌعٚ   تفتقط ٪بػط اهتحٔٚعا  ٗا٪ث ث امللتيب.
ٗج٘ز جت ض  تٌِ٘ٙٞ غ بقٞ مل تِح   بػب  عسَ إخه عٔ  هوتقٍٚٚ ٗاهسضاغٞ قبى  .5

اهبس١ يف توم ا٪ُؿطٞ  ٗعسَ اهفٍٔ هطبٚعٞ ٗتق هٚس توم اجملتٌع   احملوٚٞ  مم  

ذٚ  ؾلى شهم اهفؿى قسًٞ هوحٌعٚ   عط  توم اهرباًخ ٗا٪ُؿطٞ هوفؿى  

 اهيت تبِ  توم اهرباًخ  ٗ قس اجملتٌع ثقتٕ بتوم ادتٌعٚ   .
خت شي اهػوطٞ احملوٚٞ يف كثري ًّ ا٪ذٚ ْ عّ اهقٚ َ ب٘اجبٔ  هتػٔٚى ًٔ َ بع   .6

ادتٌعٚ   ٗا٨حت زا   ٗشهم ًّ خ٩ي بع  املع ٩ً  اهطٗتِٚٚٞ ٗاهبريٗقطاطٚٞ 

 توم ادتٌعٚ   ٗا٨حت زا . اهيت تبط٤ عٌوٚٞ تط٘ٙط

 ث هثً  : ع٘اًى ً٘ن٘عٚٞ :

أْ بع  ادتٌعٚ   ًِٗظٌ   اجملتٌع أُؿ٣  أغ غ  ٪غطا  ستسزٝ توبٚٞ هرباًخ  .1

 تٌِ٘ٙٞ ستسزٝ  ٗعِس اُتٔ ١ توم اهرباًخ ٗٗقف اهتٌ٘ٙى مجس  توم ادتٌعٚ   .
ٗج٘ز ًؿ كى يف اهبر  عّ ًك زض أخط٠ هوتٌ٘ٙى  ٗقس ه٘ذظ أْ بع   .2

رب تٚ   اهِ ؾطٞ ٗاهف عوٞ ذ هٚ  تعتٌس عوٟ ًكسض مت٘ٙى ٗاذس  ٗٓٛ تعادتٌع

 شت ططٝ يف ذ ي ت٘قف ًكسض اهتٌ٘ٙى .
 ضابعً  : ع٘اًى ه٘جػتٚٞ :

 عسَ ٗج٘ز ًقطا  هبع  ادتٌعٚ   ٗا٨حت زا  . .1
عسَ ٗج٘ز جتٔٚعا  ٗتأثٚث  ًلثتيب  ٗنثعف اهتحٔٚثعا  يف ا٪ذٚث ْ  ٗاهثيت مل        .2

 املسُٛ ًّ مم ضغٞ أُؿطتٔ  ٗ ع هٚ تٔ  .متلّ بع  ًِظٌ   اجملتٌع 
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عسَ قٚ َ املؿط ني عوٟ ًِظٌ   اجملتٌع املثسُٛ ٗا٨حتث زا  بث٘اجبٍٔ جتث ٖ ذقث٘ق       .3

ٗشتككثث   توثثم ادتٌعٚثثث    ممثث  أز٠ إىل تفثثث قٍ املؿثث كى امل هٚثثثٞ هثثس٠ بعثثث       

 ادتٌعٚ   .
 التىصياث :

ادتٌعٚ   نطٗضٝ اهرتكٚع عوٟ بطاًخ اهتأٓٚى ٗاهتسضٙ  هل٘ازض ٗأعه ١  .1

 ٗا٨حت زا  ٗامل٧غػ    ٗشهم كِقطٞ اضتل ظ هتط٘ٙط ا٪زا١ اٮزاضٜ .
أغؼ ًثى ِظٌ   اجملتٌع املسُٛ  ملنطٗضٝ اهرتكٚع عوٟ اهرباًخ املتدككٞ  .2

اهعٌى اهتٌِٜ٘ ٗارتريٜ هوحٌعٚ   اهتٌِ٘ٙٞ ارتريٙٞ  عوٟ أْ تلْ٘ ٓصٖ اهرباًخ 

 ًوبٚٞ ٨ذتٚ ج   ًٗؿ كى توم ادتٌعٚ   .
  اهتٌٍِ٘ٙٞٔ تقٍٚٚ اهرباًخ ٗا٪ُؿطٞ ٗاهفع هٚ   اهيت تقَ٘ بٔ  ادتٌعٚ   ًّ امل .3

 ٗشهم ملعط ٞ أغب   اهِح ح ٗاهعٌى بٔ   ٗتف زٜ ع٘اًى اهفؿى يف املػتقبى .
ٗا٨عتٌ ز عوٟ  اهتٌِ٘ٙٞ اهرتكٚع عوٟ أٗه٘ٙ   ا٨ذتٚ ج   ب هِػبٞ هوحٌعٚ    .4

 يف إزاضٝ ا٪ُؿطٞ ٗاهفع هٚ   .  لطٝ اهتسضٙ  اهتسضظتٛ هو٘ق٘ي ملطذوٞ اهلف ١ٝ
ا٨ٓتٌ َ بطبٚعٞ اجملتٌع   احملوٚٞ  ٗزضاغٞ تطكٚبتٔ  ا٨جتٌ عٚٞ  ٗاهع زا   .5

ظت ز اذتو٘ي مب  ٙت١٩َ ًع طبٚعٞ توم إٗاهتق هٚس  ٗشهم هتفقس اذتٚ ج تٔ  ٗ

اجملتٌع    ٗنٌ ْ عسَ اهسخ٘ي يف أُؿطٞ ٗبطاًخ ٨ تتِ غ  ًع اهظطٗ  

 اجملتٌعٚٞ .
عوٟ إظت ز بطاًخ ٗأُؿطٞ شا  أٓسا  اغتثٌ ضٙٞ بعٚسٝ املس٠ هوحٌعٚ   اهعٌى  .6

 ٗا٨حت زا   ٗاهيت تهٌّ اغتٌطاض مت٘ٙى أُؿطٞ توم ادتٌعٚ   ٗا٨حت زا  .
ا٨ٓتٌ َ مبدطج   ً  تقسًٕ ادتٔ   اهساعٌٞ هوحٌعٚ   ٗاجملتٌع  ًٗس٠  .7

و  عوٟ زٗضا  ا٨غتف زٝ ًّ اهتسخ٩  اهتٌِ٘ٙٞ  عوٌ  بأْ ِٓ ن مجعٚ   قس ذك

 تسضٙبٚٞ ٗتأٓٚوٚٞ كثريٝ ٗمل تػتفس ًِٔ  عٌوٚ  .
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 : الوراحع

 ( .20  ا٬ٙٞ )غ٘ضٝ ا٪ذق  اهقطآْ اهلطٍٙ   .1
  ٢٨ٗرتثثثٕ 2001( هػثثثِٞ 1اهقثثث ُْ٘ اهثثثٌٚين هوحٌعٚثثث   ٗامل٧غػثثث   ا٪ٓوٚثثثٞ ضقثثثٍ )  .2

 َ .2004( هػِٞ 129اهتِفٚصٙٞ ضقٍ )
اهؿ ًى هو٧ٌغػٞ ا٨قتك زٙٞ يف ادتعا٢ط اهترلٍ يف ا٪زا١ اهطمحّ   اهع ٙ  عبس .3

ضغثث هٞ زكتثث٘ضاٖ  كوٚثثٞ اهعوثثَ٘ ا٨قتكثث زٙٞ    يف يثثى حتثثسٙ   اهتٌِٚثثٞ املػثثتساًٞ  

 2010ٗاهعوَ٘ اهتح ضٙٞ ٗعوَ٘ اهتػٚري  ج ًعٞ  طذ   عب ؽ  غثطٚف  ادتعا٢ثط    

– 2011 . َ 
ادتٌٔ٘ضٙثثثثثٞ اهٌِٚٚثثثثثٞ  ٗظاضٝ اهتدطثثثثثٚط ٗاهتعثثثثث ْٗ اهثثثثثسٗهٛ  ادتٔثثثثث ظ املطكثثثثثعٜ  .4

(  ٙ٘هٚ٘  13  ذهطً٘   املل٩ّ  اهعسز )2002َذهطً٘  يف أضق َ ذك ١  هٯ

2003. َ 

  زهٚى املٌ ضغ   اهػوٌٚٞ بؿأْ ٗنع اهق٘اُني املتعوقٞ ب ملِظٌ   غري اذتلً٘ٚٞ .5

ًػثث٘زٝ ًِ قؿثثٞ  أعثثسٓ  اهبِثثم اهثثسٗهٛ  املطكثثع اهثثسٗهٛ هقثث٘اُني اهل٣ٚثث   اهثثيت ٨  

  غوػثوٞ حبث٘ث اهتٌِٚثٞ ا٨جتٌ عٚثٞ.     1997أ  ًث ٙ٘  26تػتٔس  اهطب   حبث  ضقثٍ   

 .   www.ngoce.orgعوٟ ً٘قع اهتٌٚع هوٌِظٌ   غري اذتلً٘ٚٞ : 
) اهقثث ٓطٝ  ًطبعثثٞ اهػثثع زٝ     ق٘اعثثس اهبرثث  ا٨جتٌثث عٛ    اهبثث قٛ  ظٙثثساْ عبثثس  .6

1980 ) َ. 
  زٗض اجملتٌع املسُٛ يف اهتر٘ي اهسمي٘قطاطٛ : اهتحطبٞ اهفوػطِٚٚٞ مسٚ  ستػّ .7

ٞ ًّ اهِحث ح إىل ست ٗهثٞ اٮ ؿث ي      ٞ   ٗضقث يف ًِتثس٠ ًِظٌث   اجملتٌثع     عٌثى ًقسًث

 َ .2007ا٪ٗي(   قِع ١  زٙػٌرب )ك ُْ٘ املسُٛ امل٘اظٜ ملِتس٠ املػتقبى
اهتِظثثٍٚ اهقبوثثٛ ٗا٨جتٌثث عٛ اهتقوٚثثسٜ يف ذهثثطً٘    عثث زي أمحثثس اهلػثث زٜ    .8

( هػثثِٞ  100  زتوثثٞ زضاغثث   ارتوثثٚخ ٗادتعٙثثطٝ اهعطبٚثثٞ  اهعثثسز )  1900-1967َ

 ييب  . َ  أب2001٘

ٗضقثثٞ عٌثثى  اجملتٌثثع املثثسُٛ: زضاغثثٞ يف إؾثثل هٚٞ املفٔثثَ٘   عثث ًط ذػثثّ  ٚثث      .9

  .2011َزٙػٌرب  29وَ٘ ا٨جتٌ عٚٞ ٗاٮُػ ُٚٞ  ًقسًٞ  هوٌِتس٠ اهعطبٛ هوع
اهبرثث  ا٨جتٌثث عٛ: ا٪غثثؼ ٗارتطثث٘ا     ستٌثثس ؾثثفٚق  ستٌثثس عوثثٛ اهبثثسٜٗ       .10

 .َ (2003غلِسضٙٞ  امللت  ادت ًعٛ اذتسٙ   ) اٮ املِٔحٚٞ 

http://www.ngoce.org/
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