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، واآلن هي ُمستشارة تحرير تعمل في 2015وحتى  1998منذ عام كارولين هارتنيل كانت محررة في مجلة ألييانس 
 ممول من قبل  من خالل مشروع  -مجال العطاء االجتماعي من أجل العدالة االجتماعية والسالم و"إعادة التفكير بالفقر" 

Webb Memorial Trust  إضافة إلى مشاريع أخرى. هي أحد مؤسسي جائزةOlga Alexeeva Memorial 
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 صورة الغالف
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لفلسطينيين، وخاصة من المناطق المهمشة. وتحقق الكمنجاتي أيضا وصول الموسيقى إلى كامل المجتمع الفلسطيني ا
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Crowd funding التمويل الجماهيري 
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 مقدمة
 

 الديني.مرتبط بالعطاء المجتمعات الو األفرادتاريخ العطاء االجتماعي في المنطقة العربية حافال بعطاء 
 الورقةهذه متكرر في موضوع  هونهج تنموي  إلىتقاليد خيرية / دينية في النهج المتبع من  لتغييراإن 

إنشاء جيل جديد من المؤسسات العربية الداعمة  2010 – 2000. لذلك، نرى خالل السنوات ألهميته نظرا
في عمل بعد الربيع العربي، ظهرت و المهتمة بالعمل التنموي وليس فقط بالخيري أو الصدقات.

 والديمقراطية. واإلنصافبعض المفاهيم الجديدة من العدالة االجتماعية المؤسسات العربية الداعمة 
تراجعت جميع هذه المفاهيم في السنوات التي تلت إذ اعتقدت الحكومات المتعاقبة بأن  ولألسف

سن قوانين ُمقيدة وانسحاب المانحين تدريجيا  إلىوأدى ذلك  المجتمعات المدنية تهدد استقرار الحكومات،
  .اجتماعيةالتقدمي والهادف إلى عدالة  من ساحة العطاء

 
مفتاح التنمية في  أنهااالجتماعية التي رآها الكثيرون على  الريادة في األعمالالواعدة ظهور  األنماطمن 

% من 28من  أكثر -فرص التوظيف للشباب المنطقة وخاصة المبادرات االجتماعية المبتكرة وخلق 
  سنة عمرية. 29و 15بين  أعمارهمتتراوح  األوسطسكان الشرق 

 
العطاء االجتماعي في المنطقة العربية حاليا، ثم  وضعتوفير نبذة عامة عن  إلى هذهورقة العمل تهدف 
النمطيات  الورقة عرض تهدفكما ، واالبتكارات الجديدة بوجه الخصوص المجاالتالضوء على  إلقاء

العمل ال يزال  حيثما وجدت. وأقاليمهاالسائدة عبر المنطقة العربية بالتركيز على الفروقات بين الدول 
، كي األفكارال تقدم سوى نقطة بداية من خالل طرح  إنهاكما  قائما وجاريا، فهذه ليست بالورقة المنتهية.

 يتم البناء عليها من اآلخرين.
  

 العطاء االجتماعي في يومنا هذا في المنطقة العربية؟ وضعما 
 

 العطاء االجتماعي التقليدي
من الظواهر المنتشرة  واألقرباء األسرة إلىالخيرية المبنية على المعتقدات والعطاء  واألعمالالصدقات 

ال توجد مؤسسات ، فمثال: مباشرة للمنظمات المحلية المال يقدمون األشخاص، وبعض في المنطقة العربية
لكن الناس يدعمون بعضهم بعض، وهناك الكثير من العطاء االجتماعي النابع من الدين وفي تونس 

  ومراكز الصحة المجتمعية، الخ. األطفالوالتضامن االجتماعي الداعم لحضانات 
 

كان تقديم واستالم  لديها شبكة دعم اجتماعية قوية. تسوريا من الدول التي طالما كانكذلك كمثل آخر: 
، لذلك كان العطاء التي انطلقت مع الربيع العربي المعقدة جدا حتى قبل االنتفاضة األمورالهبات من 

كانت  .األساسيةمقتصرا على عطاء من شخص آلخر ومن شخص لمنظمة بالتركيز على االحتياجات 
ضة، ازدهر قطاع المجتمع المدني هناك الكثير من المجموعات المجتمعية غير الرسمية، لكن منذ االنتفا

  المنظمات في المناطق الخارجة عن النظام ومن المغتربين السوريين خارج سوريا. وظهرت مئات
 

تركز على التنمية االجتماعية، مثال: المعتقدات الدينية وخيرية مبنية على  وأعمالتقليدية  امثلههناك 
أما في المملكة العربية  من المصريين. الماليينمصر الخير في مصر مبنية على الزكاة التي ينفقها 

 األطفالخاصة مثل:  أهدافالحكومة، وهناك توجه لتخصيصه لخدمة  تنظمهالسعودية، فصندوق الزكاة 
  والصحة والتعليم.
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 الخاصة الداعمة المؤسسات
قانوني  إطار تفتقر إلىالكثير من البلدان  عبر المنطقة. متَِّسقغير  االجتماعيالعطاء  تواجد مؤسسات

لها قواعد تأسيس جيدة  الداعمة لكن المؤسسات .اأفريقيبما فيها دول شمال الداعمة المؤسسات  إلنشاء
في المملكة العربية  2017في عام  .واإلماراتودول الخليج مثل السعودية  المشرق العربينسبيا في بالد 

العطاء االجتماعي الذي اعتبرته جزءا من االستراتيجية الوطنية  2030السعودية، تضمنت رؤية الحكومة 
 عاما للعطاء. 2017المتحدة عام  اإلماراتحكومة دولة  وأعلنت السعودية وخططها التنموية.

 
الداعمة المؤسسات  إنشاءشهدت  األخيرةالزيادة السريعة في العطاء االجتماعي العربي في السنوات 

، يؤسسه الهادف إلى التنمية المجتمعية –الوقف  وإحياء، مرنةليات آو إداريةالحديثة الخاضعة لمبادئ 
ه أكثرو يشجعه الدين الذيالعطاء االجتماعي أنواع  أقدمضمن نظام وقانون الشريعة، ويُعد من  أشخاص
 أنواعجانب المؤسسات الغربية المخضرمة التي ظهرت في العقود الثالثة الماضية، نشأت  إلى شيوعا.

ر في المملكة السعودية والكويت حيث تعتبر ثقافة الوقف ثُ وك   هيريمثل التمويل الجما "الوقف"جديدة من 
دعم القضايا الدينية، يلعب الوقف دورا رائدا وتنمويا في عدة  إلى وإضافة متقدمة ومتطورة ومنتشرة.

  قطاعات.
 

التنموية  األهداففي الداعمة دراسة مسحية لتأكيد مدى مشاركة المؤسسات  2017تمت في عام 
على  تالمؤسساركزت تلك  التي رسمتها هذه المؤسسات لنفسها. األدوارالمستدامة، وسلطت الضوء على 

التعليم والمساواة بين النوعين االجتماعيين وخلق فرص العمل، لكنها بالكاد ذكرت القضايا  وأولية أهمية
تنفيذ  إلى، فإنها تميل الداعمة بغض النظر عن القضية التي تساندها المؤسسات العربية البيئية والفقر.

مؤسسة  بينما صرحت كل من المنح للمنظمات غير الحكومية. إعطاءمشاريعها بنفسها عوضا عن 
الداعمة المزيد من المؤسسات ، كما أن والفنار نيتها تنفيذ العطاء االجتماعي الناشئ أو المغامر اإلمارات

  للتوسع.بأهداف طويلة األمد وقابلة تنتهج نهجا استراتيجيا 
 

ثلث ثروة  إيداعمكن يحسب القوانين الدينية،  .األوقافحماية الداعمة مشاكل المؤسسات العربية  أكبرمن 
معظم الدول  أن إال ،والتنموية االجتماعيةلضمان االستدامة المالية للمشاريع الغني في صناديق الوقف 

مؤسسة هامة: هل  أيوالسؤال الذي يمكن طرحه على  .ألوقافلهذه ا حماية قانونية إلىتفتقر العربية 
ولم تكن  المانح أفلسلو  فمثالً، ؟وهل يتم فصله عن ثروة العائلة على الحماية المناسبةالوقف يحظى مال 

ا يقطان في بريطان عبد المحسنيحدث للمؤسسة؟ مؤسسة س، ما أموال الوقف مفصولة عن أموال العائلة
مؤسسها الراحل عبد المحسن القطان الذي انتهج  إلى؛ ويعود هذا تم إنشاءه بطريقة سليمةتملك وقف 
 لحماية مال مؤسسته في حال وفاته. إجراءات

 
 الدولية الداعمة المؤسسات

داعمة في تونس، حيث ال توجد مؤسسات  .ألخرىالدولية من دولة الداعمة المؤسسات  أدوارتختلف 
مال العطاء يأتي في المملكة السعودية ، بينما أجنبيهمحلية، يأتي معظم مال العطاء االجتماعي من مصادر 

الدولية مكاتب في الشرق الداعمة تملك بعض المؤسسات  محلية ويُنفق محليا. أموالمن االجتماعي 
 مؤسسة فورد ومؤسسة هاينريش بول االلمانية.: ال الحصر على سبيل المثالبما فيهم  األوسط

 
 التقدمي.\هو العطاء االجتماعي المعني بالعدالة االجتماعية  األجنبياعتمادا على التمويل  كثرالمجال األ

 أفضلفي  - اإلنسانالصندوق العربي لحقوق  إيراداتخمسة بالمائة من مجموع  ال يتعدىالتمويل المحلي 
لألسف، تقلص التمويل  .األعمالوال تأتي من قطاع  األفرادمن المانحين  اإليراداتتأتي  .األحوال
من الصعب  أصبحكما ومجاالت تركيز المانح الدولي،  أولوياتهفي السنوات الماضية وتغيرت  األجنبي

 التي تعليمات ونظم استالم التمويل الخارجي تمويل دولي في الكثير من دول المنطقة بسبب استالمجدا 
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وما يجعل األمر أكثر صعوبة هو أن التمويل بين دول المنطقة الواحدة ليس معقدة جدا،  أصبحت
  مسموحاً. 

 
 

 للشركاتالعطاء االجتماعي 
تأخذ  يةدول والشبهشركات المنطقة العربية وخاصة الضخمة  أنواضحة تفيد على  إشاراتهناك 

 األمام إلى ببطءمسؤولياتها االجتماعية )المسؤولية االجتماعية للشركات( على محمل الجد وتتحرك ولو 
بدأت الكثير  النهج المأسسي المستدام والمبتكر. إلى المنهجغير  والعطاء االجتماعيمن التقاليد انطالقا 

معظم  االجتماعية المستدامة. باألعمالمن الشركات المشاركة في االستثمار االجتماعي ويزيد اهتمامها 
دائرة مختصة بالمشاركة االجتماعية، لكن بالمقابل  أو "المسؤولية االجتماعية للشركات"الشركات لديها 

 األرباحمنفصلة تستلم نسبة من داعمة ت المتقدمة التي تقوم بتأسيس مؤسسة هناك الكثير من الشركا
 معينة.اجتماعية  ألهداف

 
م. بي. سي.  األخرىالجيدة  األمثلةومن  كابيتال. أبراجالشركات التي كان لها توجها استراتيجيا،  أولمن 

غير ربحية، من مؤسسة وهي  -تعمل رواد للتنمية  )مركز تلفزيون الشرق األوسط( وشركة اراميكس.
شاب وشابة يستفيدون سنويا  450هناك حوالي  .أعمالمن شركات ومؤسسات  تتلقاهخالل وقف سنوي 

  ساعة عمل مجتمعية في السنة. 84,600من بعثات جامعية وبعثات كليات يعودوا على المجتمع بواقع 
 

التي تتسبب  الجذرية األسبابعادة عن التعامل مع  األعمال تنأىتعمل الشركات على شتى القضايا لكن 
وردة الفعل  2015كي ال تدخل في صراعات مع الدولة، وخاصة بعد  اجتماعيةبالفقر أو عدم وجود عدالة 

  .تكاد تكون منعدمةدعم البيئة جهود  إنكما  على الربيع العربي.
 

 وأصبحت والجمعيات الشعبية بشكل متزايد. تدخل الشركات في شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي
بعض  العمل مع الحكومات. تشيوعا بالرغم من تحديا أكثرالشراكات بين الدولة والقطاع الخاص 

( Ahead of the Curveالمنظمات تساند العطاء االجتماعي للشركات بما فيهم مركز غيرهارت و)
  (.Kaamenوكامين )

 
 

 االجتماعية األعمال ريادة وتنميةاالستثمار المؤثر 
 باإلمكانياتلكنه يتمتع  بنشاط متدنيوضع االستثمار المؤثر الحالي في الدول العربية يمكن تلخيصه 

الداعمة  ُملتقى المؤسسات العربية أعضاءاستهدفت  2016دراسة استشارية تمت عام  أظهرت الواعدة.
  ومنهم عددا قليال يقوم بهذا االستثمار. -بناء قدرات االستثمار المؤثر  إلىبأنهم يحتاجون 

 
االجتماعية.  ريادة األعمالعلى مستوى المزايا والفوائد الكبيرة التي تأتي مع تنمية  اإلمكانياتتكمن 

الريادية االجتماعية تكبر حيثما توجد النزاعات وعدم االستقرار االقتصادي وغياب فرص العمل 
حافزا لعمل الشباب من  االجتماعية تخلق الريادةفي هذه الدول،  في مصر وتونس والمغرب. -والوظائف 

ريادة تصاعد  إلى أدتالتي  األخرىومن العوامل  اجل خلق التغيير وعدم االتكال على الحكومات.
  لربحي.القطاع الربحي مقابل القطاع غير ا القوانين التي تنظماالجتماعية، سهولة  األعمال

 
في مفهوم  األشخاص يستثمر االجتماعية غائب. ريادة األعمالنظام وبيئة  أنبشكل عام، هناك اتفاق على 

والتمويل التأسيسي، لكن تخلو الساحة من تمويل  األعمالالريادة االجتماعية وهناك بعض حاضنات 
وشركاء  أعضاءعدد من  بدأت األمور تحدث. ذلك،مع و االجتماعية القائمة. ريادة األعمالاستثماري في 

تعاون ومؤسسة ا مؤسسة الاالجتماعية بما فيه ريادة األعمالالمؤسسات المجتمعية الداعمة يدعمون  ملتقى
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لهذه  التي نشأت خصيصا األردنفي  500، ومؤسسة الملك خالد، وتمويل ومضة واويسس اإلمارات
 األممتمويل االستثمار المؤثر بدعم من برنامج  بإنشاءتقوم وزارة التعاون الدولي المصرية حاليا  الغاية.

  وهناك مجموعة من المنظمات التي تقدم دعم غير مالي. .(UNDP) اإلنمائيالمتحدة 
 

 التقدمي /العطاء االجتماعي المعني بالعدالة االجتماعية 
مع  بدل من التعاملالجذرية  األسبابالعطاء االجتماعي الذي يتعامل مع تراجع بعد الربيع العربي 

النشاطات التي يمول عادة  الذي تمويل العطاء االجتماعيأن  إلىجزئيا التراجع يعود هذا  .فقط األعراض
من قطاع  المانحون أصبح، 2015منذ و قد يغضب الحكومات. االجتماعية للمشاكل تعالج األسباب الجذرية

مثل  تغطي األغراض والحاجات اليومية، يفضلون دعم مشاريع الخدمات: وهي المشاريع التي األعمال
وتفادي دعم المشاريع التي  الطارئة لالجئين والمدارس والرعاية الصحية اإلنسانيةالتغذية والمساعدات 

  .االجتماعية الجذرية للمشاكل األسبابتعالج 
 

 أعماقما هو ابعد من القطاع الخدمي وتغوص في  إلىلكن هناك بعض المؤسسات التي تخاطر بتوجهها 
تعاون والصندوق العربي للثقافة والفنون، والصندوق العربي لحقوق المؤسسة الجذرية بما فيهم  األسباب
لتحسين معيشتهم  األفرادتمكين  إلىوجميعها تهدف  ومؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية، اإلنسان

 ونوعية حياتهم.
 
العطاء االجتماعي المعني بالعدالة االجتماعية تحقيق المزيد، يجب نشر التوعية حول مفاهيم  أرادلو 

العدالة االجتماعية والعطاء االجتماعي المعني بالعدالة االجتماعية ضمن قطاع العطاء االجتماعي بحد 
 اإلنسانية اأعمالهفي  اإلنسانالتي تتبنى النهج المبني على حقوق حاليا، مؤسسات العطاء االجتماعي  ذاته.

   .الوصف نشاطاته اإلنسانوالتنموية تبتعد عن السرد المتعلق بحقوق 
 

 العطاء االجتماعي المجتمعي
في المنطقة العربية،  المجتمعية الداعمة عشرات المؤسسات يعدد الداعمةالمجتمعية المؤسسات أطلس  إن

بما فيهم مؤسسة وقفية المعادي  من الذين تم استشارتهم لهذه الورقة - ذكر سوى خمسة منهاولكن لم تُ 
. مؤسسة وقفية المعادي 2007المجتمعية في مصر وجمعية داليا في فلسطين وكالمهما تأسستا عام 

، ونجحت في مفهوم الوقف وأعاد أنعشمن  وأولمؤسسة مجتمعية في مصر  أولالمجتمعية كانت 
  وتحديث وحماية الوقف. إنعاشالمناصرة من اجل فقرة جديدة في الدستور المصري تعترف بأهمية 

 
 الكثير من جهود تحريك المجتمعات من خالل قادة العطاء االجتماعي هنالك ،الكاملةالصورة بهذه ليست 
والمستجيب  المجتمعي الخاص والعطاء االجتماعيالتي تدفعها مؤسسات المجتمع المحلي،  المجتمعي

ازدهرت مثل هذه المبادرات بعد  تبرز مكانة الربيع العربي كنقطة مركزية. أخرىومرة  لقضايا معينة.
المجتمع المدني على انه مصدر  إلى، لكنها تراجعت منذ ذلك الوقت عندما ابتدأت الحكومات بالنظر 2011
المثال، ظهر قانون جديد للمنظمات في مصر، على سبيل  لها وبذلك حددت حركة المجتمع المدني. تهديد

 غير حكومية يعكس العداء المتزايد نحو مؤسسات المجتمع المدني.
 

  العطاء الفردي 
حسب المسح العربي للعطاء الذي ينفذ سنويا في دول الخليج العربي،  ينغرس العطاء في ثقافة المنطقة.

عواعشرة  أصلمن  أشخاصكل تسعة  يُبنى العطاء على التقاليد االجتماعية والدينية  السنة الماضية. تبرَّ
من الخصائص الجوهرية  وهو حتاجوالم الثراء من يملكبين التضامن هو  - لكبير. التكافحد  إلى

أما  نسبة من دخولهم سنويا للفقراء والمحتاجين. إلعطاء الدينهم عيدفون منهم الكثير العربية. للمجتمعات
ويبدوا بان تقليد العطاء  % من مجموع دخولهم المتراكمة.2.5 إعطاءعليهم  إلزاميا فهوبالنسبة للمسلمين، 
  الجيل الجديد الصاعد. أواسطال يزال قويا في 
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وهو موجه بشكل ، أنماط العطاءباقي من  أكثر اشائعلألفراد  عطاءالحسب المسح العربي للعطاء، فإن 

الحكومة بدعمه قضايا  إغضابال يرغب المانح الغني  مكافحة الفقر ومساعدة الالجئين. تخاص ألوليا
قامت مجموعة من الشباب الناشطين في لبنان بحمالت لكن بالمقابل،  -حساسة اجتماعية / اقتصادية 

جمع  ازمهالحكومة وتخجيلها حول سكوتها وعدم تعاملها مع  إلحراج( 2013/2014ي )للتمويل الجماهير
ذوي الدخل العادي أو المتوسط من إحداث المجموعات  إمكانياتويظهر  األملالقمامة، مما يعطي 

  ر.تغيي
 

التي خطت  "ذو مال"ومن الداعمين  القليل من منصات التمويل الجماهيري تدعم القطاع غير الربحي.
فهي تستهدف ، GivingLoopأما  المنظمات غير الحكومية. حاجاتنحو تصميم مساحة خاصة تناسب 

من المبكر التنبؤ  القطاع غير الربحي والمانحين لدعم استدامة المنظمات غير الحكومية.خلق الثقة بين 
  مدى نجاحها.باآلن 

 
الذي يرسلون  األشخاصأما الشتات، فهم هامون جدا وخاصة لسوريا، ويؤسسون شبكة ضخمة من 

 تنظيما. أكثر أصبحتوالجيران بشكل مباشر لكنها  لألسرتذهب العائدات بمعظمها  وطنهم. إلىعائداتهم 
يجمعون المال من اجل  ،عضواً من المجتمع 123,320منظمة غير حكومية للمغتربين بعضوية  "جسور"

شائعا في منطقة بالد الشام من  أصبحالعطاء لألهل في الوطن  سوريا من المغتربين والمنظمات الدولية.
 .األردنالقاطنين في  أوالخليج ومنهم الفلسطينيين العاملين في الخليج  منطقةالعاملين في 

 
  البنية التحتية للعطاء االجتماعي

، )وله عضوية( ملتقى المؤسسات العربية الداعمة: الرئيسية البنية التحتية للعطاء االجتماعي مؤسسات
 االجتماعي،العطاء للفاعلين في توفر خدمات ومؤسسة ساند لتنمية العطاء االجتماعي في المنطقة العربية 

  في القاهرة. األمريكيةالجامعة  فيمركز جون د. غيرهارت للعطاء االجتماعي والمشاركة المدنية و
العطاء  اصعدهعلى جميع  األبحاثالكثيرون من المشاركين في هذه الورقة ذكروا غياب البيانات وشح 

المسح العربي للعطاء االجتماعي السنوي في دول الخليج الذي يُنشر في مجلة  باستثناء االجتماعي.
Philanthropy Age العطاء االجتماعي في المنطقة العربية. تقارير دورية لوضع، ال توجد  

 
 العطاء االجتماعي في المنطقة العربية؟ هي دوافعما 

ابتعاد واضح ، لكن هناك العطاء االجتماعي العربي من العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية نبعت دوافع
ومن دوافع هذه النقلة ضخامة حجم االحتياجات التنموية  عن كل هذه التقاليد والمعتقدات. بطيءولو كان 

البطالة والفقر من  .استطاعة الحكومات تغطية هذه االحتياجات لوحدها عدم وإدراكفي المنطقة العربية 
مشاركة القطاع الخاص لتحقيق  بأهميةوالشركات الغنية  األشخاص إدراكيزداد  التحديات. أكبر

  التحسينات المطلوبة على مستوى المجتمع.
 

الشركات المتعددة الجنسيات وشركات  هو األعمالشركات إن الدافع الرئيسي لهذا التوجه على صعيد 
لمفهوم العمل  عليها االلتزام بالمعايير الدولية دولياالشركات التي ترغب بالعمل  الضخمة. األعمال

نشاطاتها االجتماعية محدودة التأثير وعليها تغيير منهجها بان  أدركتالمحلية شركات ال أما ،االجتماعي
  .بعيد المدى اجتماعيإذا أرادت أن تحقق أثر 

 
 االجتماعي في المنطقة العربية؟في طريق العطاء حائال ما الذي يقف 

غياب البيئة ويُعزى  -العربية المنطقة العطاء االجتماعي في والقانونية تطور القضايا التنظيمية تعيق 
 .أيضاالحالة االقتصادية لها تحدياتها  .باإلرهابالداعمة االعتقاد السائد الذي يربط العطاء االجتماعي 

في  أما في دول مثل مصر. مع غياب االستثمار األجنبيمعظم الدول العربية  تعبرهناك مصاعب جمة 
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 ستنفذ معظم التمويل المتاح.التي ت مشكلة الالجئين، فإن المصاعب تتفاقم بسبب المشرق العربيبالد 
تشمل تقصير مؤسسات العطاء االجتماعي والمنظمات غير الحكومية بضوء غياب الثقة  األخرىالقضايا 

 من المجتمع ككل. في المنظمات غير الحكومية
 

 وقانونية قضايا تنظيمية
من الشك واالرتياب بما هو  انوع قالعربية يخل الدولمعظم الواضح في والقانوني التنظيمي  اإلطارغياب 

العطاء االجتماعي المعني بالعدالة  تحديد النشاطات. أومقبول ومتى وكيف ستقوم الدولة بالتنظيم والضبط 
قوانين سن المحليا ودوليا و مساحات العمل بأغالقالتي تتمثل الظواهر المتصاعدة باالجتماعية يتأثر 

 .والمانحين المحليينجمعيات المجتمع المدني  ألعمالكابحة الُمقيدة والجديدة ال
  

إلنشاء مؤسسات داعمة، وإن وجدت فاإلجراءات في الكثير من الدول العربية ال توجد اطر قانونية 
من السهل نسبيا  من غيرها. أكثر معقدةبعضها  تكونبين الدول حيث  هذه التعقيداتتتفاوت  معقدة. 

، ال توجد صبغة اإلماراتأما في  في مصر.تسجيلها صعب من ال في لبنان، لكن داعمةتسجيل مؤسسات 
قوانين تحمي معظم الدول تخلو من  رسمية للقطاع غير الربحي مما يجعل الموقف صعبا بحد ذاته.

  لوقف.ا
 

تشجيع للشركات على االستثمار في المجتمع بطريقة مستدامة  أييكن هناك  تحفيزات العطاء غابت ولم
 يأتي من أي مصدربغرض دعم األعمال االجتماعية ، كل دوالر األردنفي  بدل من التبرعات الخيرية.

  المانحين والممولين الدوليين التي توافق عليهم الحكومة، خاضع للضرائب. باستثناء -كان 
  

تحويل أموال من بلد إلى آخر ألهداف  أو األجنبيةالمنح  استالم .أيضامن المشاكل الكبيرة  لاألمواتحويل 
التصاريح الحكومية ومتطلبات الوثائق المعقدة  وإجراءاتيزداد صعوبة بسبب طول مدة  اجتماعية

لعمليات  بنك إيجاد إن، حتى اإلرهابلمكافحة  هاالمفروضة من البنوك في المنطقة العربية وخارج
يتأثر العطاء االجتماعي المعني بالعدالة  اضحى صعبا. التحويل أو إيداع أموال المنظمة غير الربحية

 اإللكترونية )التحويالت(الدفعات  تجابه .األجنبيحد كبير بسبب اعتماده على التمويل  إلىاالجتماعية 
  كان محليا. إذاستحيال إال ذات المصير وتواجه نفس الصعوبات مما يجعل التمويل الجماهيري م

 
 متعلقة بالعطاء االجتماعي في المنطقة العربية أخرىقضايا 

كوادر عالية المستوى واالحتفاظ بها من اهم تحديات دول  إيجاد .تقصير مؤسسات العطاء االجتماعي ▪
 ومحدودية خبرات المانحين وصانعي المنح. واألبداعغياب االبتكار  األخرىمن القضايا  الخليج.

 كفؤةبوجود منظمات غير حكومية  تشعرال  هاألن بنفسهامعظم المؤسسات السعودية تقوم ببرامجها 
  ا لتنفيذ مشاريعهم.  كي يدعموه

التمويل  أنواععدم الثقة بالمنظمات غير الحكومية يمنع جميع  .غياب الثقة في منظمات غير الحكومية ▪
منظمات غير الحكومية اللكن من سمات  العطاء االجتماعي للشركات. إلى الجماهيريمن التمويل  -

منظمات غير الحكومية على الأوهناك اعتقاد بأن اعتماد  الدعم. إلىن يقربها من الناس المحتاج
منظمات غير البناء قدرات كوادر  المحلية. األجنداتمن دعم  ايمنعه األجانبالحكومات والمانحين 

الدخل محليا يساعد  إدرار إنالسلبية، كما  الوصمةبالتخلص من هذه  االحكومية ضروري لمساعدته
 .شرعية عملهمفي تحسين 

دعم  أوفهم عام ، لكن بدون دور العطاء االجتماعي كقطاعوتقدير ل عام إدراكهناك  .السلوك العام ▪
دورا هاما في  لهاأن تدرك الناس ال  التنمية مقابل المبادرات الخيرية. إلىللمبادرات التي تهدف 

  المساهمة بالقضايا االجتماعية.
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 في جميع مجاالت العطاء االجتماعي. واألبحاثاآلن غياب البيانات  أدركالجميع  .غياب البيانات ▪
ير المنهجية الدورية معظم العطاء االجتماعي غير مخطط له بشكل سليم ويخلو من المتابعة والتقار

 ي النهج االستراتيجي.ب تبنّ صِعّ مما يُ 
 

 العربية؟العطاء االجتماعي في المنطقة  إمكانياتما هي  
 

 االجتماعية مستقبل العطاء االجتماعي العربي األعمال ريادة
يعود هذا  العظيمة. باإلمكانيات، يبشر تهابالرغم من حداث -االجتماعية  واألعمال راالستثمار المؤثتطوير 

 أفضلمجاال  هوضع تحت المجهز مثل القطاع غير الربحي مما يعطيطبيعة القطاع الربحي الذي ال يُ  إلى
دعم والحرجة مثل التمكين  أوالمواضيع الحساسة  بما فيهاوحرية العمل لمعالجة القضايا االجتماعية 

  الريادية االجتماعية وزيادة الدخل.
 

االجتماعية هي الموجة التالية لخلق فرص العمل وحل مشكلة البطالة المتفاقمة في  عمالريادة األقد تكون 
الطريق للتواصل مع فئات الشباب وتحفيز االبتكار  أيضاهي توفر  المنطقة العربية وخاصة في مصر.

مستقبل العطاء "علقين المُ  أحدكما قال  -حجم فئة الشباب  إلىلو نظرنا  )االقتصادي واالجتماعي(.
فئات الشباب ذات الحس االجتماعي الهادف من خالل االجتماعي قد ال يتحقق بمزيد من المؤسسات بل 

  ".المجدية ماليا وحل مشاكل اجتماعية على نطاق واسع أعمالهمتهم على خلق اوقدر
 

من الدول العربية نظم داعمة  أيال يوجد في  االجتماعية. لألعمال مجزألكن واقع الحال يعكس نظام بيئي 
خلق نظام بيئي كامل  مختلف.لها مجالها الالمنظمات الداعمة للمؤسسات االجتماعية من كل  .لهذا المجهود

  االجتماعية في المنطقة العربية. ريادة األعمالوهام لنجاح  ضروريامر 
 

كما  .زيز ريادة األعمال االجتماعيةيكون ذلك من خالل تعاون الجميع في توفير التمويل والدعم الالزم لتع
في الوقت من قبل الممولين بالقروض بتوفير هناك اهتمام  السلوكية لديها. األنماطهناك حاجة لتغيير 

  بسبب افتقار التفاهم والثقة. تخوف من قبل الرائدين االجتماعيين من قبولهالكن هناك أيضا و الحالي،
 

 تنمية المنطقة؟ في االجتماعيالعطاء ما دور مؤسسات 
 األهدافنحو تحقيق  أعمالها توجهمؤخرا، معظمها الداعمة المؤسسات العربية  شملحسب المسح الذي 
 ممارسات؟ إلىوالغايات  األهدافلترجمة هذه  أهللكن هل هي  التنموية المستدامة.

 
قوية من اجل  أداةالفكرية لدعم العطاء االجتماعي كي يصبح  األنماطتغيير  إلىنحتاج  :كما اقترح ُمعلقو

للعالقات بين  األسفل إلى األعلىمنظور ضيق متجه من  إلىتميل المؤسسات العربية  التنمية واالبتكار.
لو كان  أكبريلعب دورا  أنالعطاء االجتماعي يستطيع  الحكومية. والمنظمات غيرالعطاء االجتماعي 

 األخرىالمانح استراتيجيا في عطائه ومتقبل للمخاطر مع زيادة مشاركته مع مؤسسات العطاء االجتماعي 
  تعظيم ثقافة التقييم مع المزيد من المعلومات حول العطاء االجتماعي.ساعد وي ومع الدولة.

 
 ؟المجتمعي االجتماعيالعطاء  إمكانياتما هي 

هائلة لمجتمع العطاء  إمكانياتبالرغم من عدم نمو القطاع بشكل كامل، الكثير من المعلقين يرون 
تتلقى أسر كثيرة في مصر ولبنان وفلسطين دعماً من فئات  االجتماعي في حال تحسنت التشريعات.

، يمكن أن يُجمع وأمريكا الالتينية وغيرها من دول العالم.  وفي بيئة تشريعية مالئمة الشتات في الخليج
، يحتاج العطاء إمكانياتهاتحقق  . وكيهذا التمويل في مؤسسات داعمة مجتمعية لتحقيق أثر مستدام

الربيع تبينت قوة المجتمع خالل السنة األولى من نقاط قوته وكما  إدراك إلىاالجتماعي المجتمعي 
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تنظيم ذاتي كي تناصر على مستوى تغيير السياسات ودعم البرامج الُمستجيبة  إلىتحتاج كما  العربي.
  المجتمع. ومشاكلالفقر  وراءالجذرية  لألسباب

 
 العطاء االجتماعي المعني بالعدالة االجتماعية / التقدمي إمكانياتهي ما 

 كثراأل األمور ويعالجسيفي بسد الحاجة لعطاء االجتماعي في المنطقة العربية بأن ا توقعاتال توجد 
، وتتمثل بتشجيع المانحين من الشركات ولكن يمكن أن تكون هناك محاوالت متواضعة حساسية قريبا.

المنظمات الشعبية  وإعطاءاتجاه مجتمعاتهم التي يدعموها  تحمل مسؤولية أكبرعلى  األغنياء واألفراد
بناء حوار داعم للسياسات المؤسسات الداعمة  عتستطي .امن بناء قدراته التمكنه دعم مؤسسيتمويل 

  المدمجة والمبنية على الحقوق.
 

حوار صريح بين المجتمع المدني  إلىيحتاج فهو ، راالجتماعي تحقيق هذا الدو ليتمكن قطاع العطاء
 مبني علىمجتمع  إلرساءوالتدابير الالزمة  واإلجراءاتوالدولة حول البرامج  األعمالومجتمع 
وزارة التخطيط المصرية تنظيم حوارات الطاولة المستديرة وتكوين اللجان  وكمثل إيجابي تقوم .اإلنصاف

ومن ضمنها  2030التنموية المستدامة  األهداف بأجندةتتعلق  يعمن القطاع المدني والحكومة حول مواض
  العدالة االجتماعية.

 
  العطاء الفردي؟ إمكانياتهي ما 

للتجاوب مع االحتياجات  أخرىإن العطاء في المنطقة العربية يعد مقصرا بالمقارنة مع مناطق 
توجه بأن مثال: هناك أمل  التبرع التقليدي لقضايا اجتماعية.توجيه  بإمكانية يكمنالتحدي المجتمعية. 
GivingLoop ،بمحدودية )أو  إجماعهناك  ."مصر الخيرلتطوير المجتمع كما فعلت مؤسسة " عطاء الزكاة

هذا  فيزدادقد تتغير األمور  أنفي هذه األيام، إال  اإلنترنت( عبر اإللكترونياالجتماعي ) العطاء قلة(
التي يمكن أن تستلم  غير الربحية الجهاتالكشف عن  التكنولوجيايسر وتُ  النوع من العطاء بين الشباب.

بطاقات ال واستخدامالتكنولوجيا الجيل الجديد بأمور ال توجد مشكلة عند ، في حين التمويل لتنفيذ المشاريع
البنوك  سيطرة المضمارفي هذا  . ولكن يبقى العائق الرئيسيمن أجل التبرع لقضايا اجتماعية االئتمان
غير الربحية  المؤسساتالثقة بين كما أن إذا كنت متبرعا لقضايا اجتماعية، ة صرفك للمال يعلى كيف

بالنتائج وشفافية ( إيجابيا)أن المانحين قد يتأثرون  المسوحات تقترحوالمانحين التي ال زالت غائبة، لكن 
 .التبرعاتالمستفيدين من  استفادةكيفية الخيرية و الجمعيات فيالصرف 

 
هناك تزايد في التمويل " فحسب. األغنياءالعطاء االجتماعي لن يقتصر على  أن هوالمستقبلي  األمل

 إلىيمكنه الوصول  األنترنت إلىمن يستطيع الوصول  أنمما يعني  اإلنترنت إلىالجماهيري والوصولية 
 المعلقين. أحدحسب قول  "مكان من العالم أيالمعلومات والتبرع ألي قضية يهتم بها في 
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 ا التقريرالذين تمت استشارتهم في كتابة هذ األشخاصأسماء 
 
   ، لبنانGivingLoopعبد هللا عبسي، رئيس تنفيذي،  ▪
  في القاهرة األمريكيةون د. غيرهارت للعطاء االجتماعي والمشاركة المدنية، الجامعة جعلي عوني، مدير، مركز  ▪
  األردن، في المنطقة العربية مؤسسة ساند لتنمية العطاء االجتماعي إدارةتاب، مؤسس ورئيس مجلس كُ  عطا هللا ▪
   اإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات، مؤسسة ةسابق ةتنفيذي ةوودكرافت، رئيسكلير  ▪
  األردنمصر، ومقرها تونس، مديرة سابقة لنسيج،  بمكت -، مديرة اكسفام عسود ةهاني ▪
 في القاهرة األمريكيةشنيف، مستشارة، جون د. غيرهارت للعطاء االجتماعي والمشاركة المدنية، الجامعة  أبوهبة  ▪
 للمؤسسات الداعمة المجتمعيةجيني هودجسون، مدير تنفيذي، الصندوق الدولي  ▪
     خالد الُخضير، مؤسس ورئيس تنفيذي، غلوورك، المملكة العربية السعودية ▪
  ، لندنأصفريمارييك بوسمان، رئيس تنفيذي، مؤسسة  ▪
  مصر، مؤسسة وقفيات المعادي المجتمعية، إدارةمروى الدالي، مؤسسة ورئيسة مجلس  ▪
  ومستثمر اجتماعي أعمالنبيل قدومي، رجل  ▪
   ملتقى المؤسسات العربية الداعمةرئيس تنفيذي فاروقي،  نايلة ▪
  لالستراتيجيات، مؤسسة الملك خالد، المملكة العربية السعودية ةرئيسي مسؤولةنتاشا ماطق،  ▪
    العربية المتحدة اإلماراتالسياسات،  ألبحاث القاسمينتاشا ريدج، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر  ▪
  ، مؤسسة فوردأفريقياوشمال  األوسط، الشرق إقليميةنهى المكاوي، ممثلة  ▪
   ، مؤسسة منصور للتنمية، مصرإدارةرانيا حمود، مدير تنفيذي وعضو مجلس  ▪
  ريم خوري، مؤسسة كامن ▪
بق ملتقى المؤسسات العربية ، نائب رئيس سااألنسانسمر حيدر، مدير تنفيذي سابق، الصندوق العربي لحقوق  ▪

   الداعمة
  واالتصال والتواصل، الفنار، لندن االبتكار، مستشارة في مجال شاهينتيريسا  ▪
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