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 شكر وعرفان
 

عـة   التـابع للجام   ؛ للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنيـة     جرهارتبالنيابة عن فريق البحث مبركز جون       
 كـان فكـرةً   أن  ذ  نيف هذا التقرير م   ساهم   نعرب عن تقديرنا للجهود اليت بذهلا كل من           أن األمريكية بالقاهرة، نود  

التحليل واالستنتاجات برحلة مجع املادة، مث انتهاًءا مبومرور. 
 

 جمموعـة مـن     "جتماعيمن العمل اخلريي إىل التغيري اال     : توجهات العطاء العريب   " تقرير ةباكتقام ب وقد  
. إحـدى الـدول   اليت يتناول كل منها     ل  ا وقتهم ومواهبهم البارزة للمسامهة يف كتابة الفصو       سوالذين كر الباحثني  
، باإلضافة إىل   )لبنان(، فادي شرحية    )فلسطني(هديل قزاز   ،  )قطر والكويت  (ف، ماهي خالَّ  )مصر(مىن عطية   : وهم

 ، وبـاريرا إبـراهيم    )األردن، اإلمارات، واخلامتة   (، دينا شريف  )السعودية( كرمي شليب : فريق الباحثني باملركز وهم   
ـ   ةعليا باجلامع الدراسات  ال ةفالريي كريك، طالب  وقامت   ).جائتاملقدمة والن (  ببحـث ،  ة مـساعد  ة األمريكية وباحث

الفكري والعملي بني فريق  العام  دينا شريف مسئولية التنسيق     املتمكنة  تولت  و.  لكل فصل وكتابتها    اخللفية املعلومات
 . الباحثنيخبرباتوملحق بنهاية التقرير تعريف . الدراسة

 
 :، والذين ال تقدر إسهامام يف التقرير بثمن ذكرهم ةكز بالشكر لألشخاص اآلتيويتقدم املر

 
حالـة العطـاء     طروحات بشأن دراسة و    يف تقدمي  ءمن وقتها بسخا   ملا بذلته  ؛جاللة امللكة رانيا العبد هللا      

نـذكر   أن   ونـود أيـضا   .  شرف عظيم  جرهارتمل مركز   إن دعم جاللتها لع   . االجتماعي يف األردن  
سام مورت من مكتب جاللة امللكة رانيا لقاء دعمهما للبحث الـذي أُجـري              دتني مايا جالبوت و   لسيا

 .باألردن
 
وقتها، وملا أسهمت به من آراء مـستنرية حـول العطـاء             ملا منحته لنا من   مسو األمرية هيا بنت احلسني        

و األمرية هيا ملـساندا      أن نشكر السيدة مجانة أبو هنود، رئيس العاملني مبكتب مس          كما نود . االجتماعي
 .الطيبة ملركز جريهات وللبحث الذي نفذ يف األردن

 
يف جمال العطاء االجتماعي     دولة قطر لدورها الريادي      موزة بنت ناصر آل مسند زوجة حاكم      مسو الشيخة     

مـن   جرهـارت ، وملا متلكه من رؤية للتحول االجتماعي يف املنطقة، وإلمياا مبا يقوم به مركـز                ببلدها
 .أعمال

 
 واألستاذ الزائر البارز باجلامعة األمريكيـة بالقـاهرة،         ان، نائب رئيس مؤسسة فورد السابق     باري جابرم   

 . قامت عليها الدراسةاليت االستفادة من خرباته الواسعة يف تطوير منهجية البحث لعرضه
 



 ؛يـة لكلية ديب لإلدارة احلكوم   ، العميد التنفيذي    ، نشكر الدكتور ياسر جرار    من اإلمارات العربية املتحدة     
 ولـسمر    امليداين باإلمـارات؛   عملنا ا مهمة أفادت  ألردن واإلمارات، ولفتحه أبواب   ا يعلى مراجعته لفصلَ  

اهلادي من شبكة القيادات العربية الشابة ملعاونتها يف حبث اإلمارات؛ وكذلك لكارولني فراج، رئيسة               عبد
 .ي األردن واإلمارات يف حبثَ العربية، إلسهاماا"سي إن إن"حترير 

 
 ولقيامه بعمل حبث ميداين     ، األردن إلسهاماته يف حبث  السيد فادي شرحية    إىل  نتوجه بالشكر   من األردن،     

 املدير العـام ملؤسـسة      ؛ابتللدكتور عطا اهللا كُ   ونتوجه كذلك بالشكر    ،  صعبةوسط ظروف    يف لبنان 
 خنص بالشكر السيد فادي غندور الـرئيس التنفيـذي          ، كما وأصدقاء لنا كزمالء  إلسدائه النصح    التعاون

، وثقتـه   بحث يف األردن ، ولدعمه املتواصل     رت جمريات ال  ، إلسهاماته الفكرية اليت يس    لشركة أرامكس 
 .فيما نقوم به من عمل

 
، على مراجعتها للفـصل      مديرة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      ؛ رفاعي نياانشكر د : من لبنان   

ان، وأيضا ملي   سة خمزومي، ملساعدا يف حبث لبن     سؤاين مديرة برنامج مب    من ةموكذلك سال . خصص للبنان امل
 .ةخمزومي ملساندا املستمر

 
على توجيهاته احلكيمـة، ومعتـز       -  األستاذ جبامعة أسيوط   - نشكر الدكتور حممود فتح اهللا    : من مصر   

على قراءته الواعيـة     -رئيس مجعية ضة احملروسة      - دو وإميانه بقوة العطاء، وإيهاب عب     األلفي لتشجيعه 
 ما أسهمت بـه   على   - املدير التنفيذي ملؤسسة وقفية املعادي     - للفصل املكتوب عن مصر، ومروة الدايل     

ما قام بـه مـن      على  لسيد حممد نبيل حايك     كما نشكر ا   . جمال العطاء االجتماعي املصري    خربا يف من  
 . لكثرة عددهم هناميصعب ذكره آخرين لكثرييننتقدم بالشكر مث . بحثت طيلة مدة المساعدات امتد

 
سعادة الدكتور حسن    :عملية البحث  تيسريم يف   ا ومسامه كويت نشكر اآليت ذكرهم على رؤاهم     من ال   

عـة  أسـتاذ علـم االجتمـاع جبام    ؛ رئيس اجلمعية الكويتية للطفولة، والدكتور حممد الرحيمي   اإلبراهيم
 السيده فرحنـاز رزائـي مـن      رئيسة اجلمعية االقتصادية الكويتية، و     ؛ورة روال داشيت  الكويت، والدكت 

 .)F&N Consultancy" (إف آند إن"مستشاري 
 

، وحممـد   بان ومراجعتها لفصل فلسطني، وأمـل غـض       نورا ليستر مراد على رؤاها    نشكر  : من فلسطني   
سفيان مشعـشع   نشكر   مث   .اء البحث  على املعلومات القيمة اليت قدموها أثن      ؛وإياد مسروجي مسروجي،  

وخنـص  . على تعليقاته حول العطاء االجتماعي ليس فقط يف فلسطني وإمنا يف املنطقة العربيـة كـذلك               
 . اهللادحنني مسك، وعزة سع:  امليدانيني يف غزةبالشكر الباحثني

 
 

 



 يف عدة جوانب مـن      نا؛ على معاونته ل   تقدير حار لألمري بندر بن عبد اهللا بن عبد الرمحن         : من السعودية   
 وحممد صالح الدين الدوندراوي، الصحفي والناشـر        ،ةالسعودياململكة العربية   ث الذي أجري يف     حالب

البيئات القانونيـة وبيئـات     حالن على رؤاه بشأن     مالك د / السيدلتوجيهاته وتقدميه ملادة علمية قيمة، و     
، علـى االتـصاالت النافعـة    -  اإلنسان قرئيس هيئة حقو   - وتركي بن خالد السديري    ،اتمع املدين 

  - اسوملركز املساعدة والعاملني به وأطفاله، وجملس إدارته على املعلومات واالقتراحات، وخالد أمجد حن            
 معتوق الشريف، ودار عكاظ للطباعة والنشر     الصحفي  ية حلقوق اإلنسان، و   املدير التنفيذي للجمعية الوطن   

 .خالقيعلى املعلومات اهلامة والدعم األ
 

يف عديـدة    أسابيع   عربوب  ءالدجلهدها   - جرهارتمديرة االتصاالت مبركز     -وكلنا مدينون لتغريد حسبو     
ما كان ليخرج إىل حيـز الوجـود        كما أن هذا التقرير     . سبيل خروج هذا التقرير يف هذا املستند متالحم األجزاء        

كما نشكر أمرية نـور، ونـورا الطحـاوي،     . والدقةتميز باحلرفية   ليت ت اتلك املراجعة    بدون مراجعة حنيفة صادق   
 .من أجل االنتهاء من هذا التقريروب ءالد إلخالصهم وعملهم جرهارت من فريق العمل مبركز وفوزية داود

 
اآخا وليس   أخرياقدموا   الذين، مثة عدد من األفراد      را ماد دعما   ومعنو يللعمل الذي يقوم به مركز هريجارت      ي

 بفكرة املركز   ه إلميان - رئيس اجلامعة األمريكية   -  ديفيد أرنولد  دنشعر باالمتنان للسي  وإننا ل . ه األوىل وهو يف مراحل  
 فقـد قـام     - للشئون األكادميية   بالقاهرة ةعميد اجلامعة األمريكي   -أما السيد تيم سوليفان     . قبل إنشائه بزمن طويل   

املمثل اإلقليمي لدول الشرق األوسـط ومشـال        فري  إميا بالي  أما   .سنفتقدك: ول له  ونق - اءونقد بن  غري حمدود بدعم  
 . فقد أرست منذ عدة سنوات قواعد لبناء قطاع قوي للعطاء العريبإفريقيا مبؤسسة فورد،

 
لسخائهم يف   ورجال األعمال البارزين     تمع املدين  ونشطاء ا  يدين املركز لكل العطائيني ومديري املؤسسات     و

ن على  نووحنن ممنو .  من جدوهلم املكتظ كي ميدوننا باملعلومات اليت بنينا عليها البحث          اعهموالقتط ،تبادل املعلومات 
ـ  لإلسهام بوجهة نظرهم الرائدة من أجل عطاء عريب        دااستعداوجه اخلصوص لكل من أبدى       حنـو التغـيري    ه   موج

 بكل املنظمات العطائية يف اية      قائمةًوقد أفردنا   .  على أن دفعوا ذا اال إىل األمام        نشكرهم ؛االجتماعي املستدام 
 . إليهاهذا البحث ملن أراد الرجوع

 
ج ألول دراسة من نوعها عن العطاء االجتماعي عرب منحـة      انتوقد أمكن إجراء عمليات البحث واإلعداد واإل      

التـزامهم   و ثمارهم يف جمـال العطـاء االجتمـاعي       وحنن نشكر هلم اهتمامهم واست     .من شركة بوينج العاملية بديب    
ـ  ة نائب "زفلتوآنا ر " ـلكره اخلاص   املركز أن يعرب عن ش    ويود  . باملسئولية االجتماعية  ربنـامج املواطنـة    لرئيس  ال

، والـسيدة عائـشة     )منطقة الـشرق األوسـط     (، نائب رئيس شركة بوينج الدولية     جون كريج / ملية، والسفري العا
 ).منطقة الشرق األوسط(وينج العاملية ستراتيجي بشركة ب التحليل االقسماخلروسي، نائب مدير 

 
 



والتوثيق هلذا القطاع، ويتعهد      املوارد لالستثمار يف تنمية  محاسة اآلخرين   هذه    الرصد نأمل أن تثري دراسة   وإننا ل 
 باألفكار اليت من شـأا أن  املستجدات والتحليالت، وحنن نرحب يف الشهور القادمة مبواصلة نشر       جرهارتمركز  

املشاركة ، ونشكر الظروف اليت مكنتنا من       لقد آن األوان ألن نسهم يف ضة العطاء االجتماعي العريب         . تثري العمل 
 .يف هذا اجلهد

  
 باربرا إبراهيم/ دكتورة 

  للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنيةجرهارتمدير مركز 
 اجلامعة األمريكية بالقاهرة

 ٢٠٠٨يناير 



  انتقاليةالعطاء االجتماعي يف مرحلة :مقدمة
 الدكتورة باربرا إبراهيم

 نظرة عامة
 

.  أيـضا   جديدة من املواطنني األثرياء    تنتج أجياالً وتنتج املنطقة العربية يف الوقت احلايل ثروة غري مسبوقة،          
نصف قرن، مثة تضخم اقتصادي سريع ناتج عن ارتفاع أسعار البتـرول مـن ناحيـة ومنـو                   خالل ثانيةوللمرة ال 

عنها يف فترة االزدهار النفطـي األوىل        اتنوعاالقتصادات القومية اليوم أكثر     إن  لك ف ذ ورغملصلة؛  ات ا ذالقطاعات  
 ومتتلك الدول اخلليجية املصدرة لللغاز والنفط سياسات مالئمة الستغالل مـوارد الثـروة يف               .السبعينياتفترة  يف  

تعلقة املغري  القطاعات  نافسة يف   ملا ة ويشمل ذلك  امليعال املنافسةالتنمية طويلة املدى، وقد دخلت الشركات العربية يف         
 امتزايدا  يبدي املستثمرون العامليون اهتمام   لك،  ذيف غضون   و. ، واملواصالت قاوالت، وامل تاالتصاال مثل   ؛بالبترول
 أكثـر   أصـبحت خلق الثروات يف املنطقةعملية  هي أن   نتيجة  ال و .مصر واألردن مثل  األخرى   املال الناشئة بأسواق  
أ عن  اآلناتنوعأة لالستمرار ي عقد سابق، وتبدو مهيعن أسعار النفط العاملية  النظربغض. 

 
ك، تزيد التغريات الدميوغرافية والصراعات السياسية من حدة بعض املـشاكل االجتماعيـة             لذيف غضون   

الفقر وبطالة الشباب   :  من بينها  ؛يةرة تواجه  اتمعات العرب    وهناك حتديات خطِ  . االقتصادية طويلة األمد يف املنطقة    
ا كانـت   ذ وإ .احلروب والعنف الطائفي  والتلوث البيئي   و تعليمتدين مستوى اخلدمات العامة كالصحة وال     والشديد  
 -ا عن حلول تلك املشاكل، فهناك إمجاع اليوم على أما         جنبية أو الربامج احلكومية يلجأ إليها يف املاضي حبثً        املنح األ 

 فاحلكومات العربية هلا سـجل غـري        .يقدران وحدمها على إحداث التغيري املنشود       ال -ةيالربامج احلكوم املنح و أي  
ىل دعوة املواطنني ملزيد من     إ  تبدو مدركة للحاجة      - احلكومات –ا   غري أ  ،منتظم يف االستجابة للتحديات الكربى    

. بني القطاعني العام واخلـاص    القوي   تعاون من ال  مزيدتقدم احلوافز من أجل     تقدمية    ال القيادات    أن ، كما املشاركة
حتـسني  من أجـل    ا أمواهلم    يستغلونويف مجيع أرجاء املنطقة يسعى األفراد واألسر والشركات إىل سبل جديدة            

حتسني أحوال احملتاجني خـارج حـدود        هؤالء لتصل إىل    مسامهة ديزاتتخوام يف الوطن، بل و    األحوال املعيشية إل  
 .بالدهم

 
ا من األفراد   يد جد املشاكلُ اتمعيةُ امللحةُ وعنصر الثروِة جيالً      دفعت ا  التقرير يف السبل اليت       هذا حثيب

 –إن اإلسهامات التطوعية يف القضايا اليت ختـدم الـصاحل العـام             . الصاحل العام األكرب  وضع مواردهم يف نفع     إىل  
ـ   اليوم هو    وما يدعو إىل االهتمام    .يف ثقافات املنطقة العربية    لوأصي هام    هلي جزءٌ  -"اء االجتماعي العط"واملعروفة ب

ـ   ويف بعض األحوال     ،مؤسسية جديدة ل   أشكا  إىل ا العطاء الفردي  ذه يتوجهة الطرق اليت من خالهلا      وفر ا ذيصبح ه
ـ   : العطاء أكثر استراتيجية من حيث األهداف، ونعين باالستراتيجية هنا         ـ  شاستغالل املوارد ب اسـة  ال يف در  كل فع

 .األسباب الكامنة للمشاكل االجتماعية اهلامة  دف حلها يف اية األمر
 



ا ما يكون شخـصي الطـابع،    وغالب، يف املنطقة الواسعومل تشمل الدراسة العطاء الفردي بسبب انتشاره  
مـن األمهيـة     ا أمر ذوه. ياه شكالً مؤسس  ذ إىل اختا  ا فكرة التحول احلايل للعطاء من كونه فردي       وإمنا نركز هنا على   

لك أمر مهم ألن    ذوهو ك .  ذاته اآلخرون يف اال   ي ا ذج حيت ذمنا ومن مث تصبح     ،مبكان الحتمال تكرر املؤسسات   
  وتقترن االستدامة والفعالية عادةً  هو إدراك كيفية جعل العطاء العريب أكثر استدامة وفعالية         ه الدراسة ذأحد أهداف ه  

بالرغم من عدم   (فاملؤسسات  . ن عطاء الفرد الواحد خالل عمره     ثري املمكن أن ينتج ع    تزيد من التأ  باملؤسسات اليت   
 ىن تتزايد معها الفعالية وتشكيل التحالفات،       ) اجناحها دوموجهات نظر طويلة املدى بشأن التغيري االجتماعي       وتتب. 

   .عاملني ال ومؤسسيها واءا، فالدراسة احلالية تركز على مؤسسات العطاذل
 

 ماهية العطاء االجتماعي: لغة مشتركة
 

، غري أنه يعرب عنه بكلمات أخرى عديـدة يف العـامل    ف عليه متعارليس للعطاء االجتماعي تعريف واحد      
، فاملعىن يتـضمن    "العطاء"  من كل كلمة منها املعىن الذي يشري إليه مصطلح           - حىت اآلن  -العريب، ويفهم بسهولةٍ  

تكافؤ إن إنفاق املرء من ماله ملساعدة احملتـاجني         .الطبقة، والنوع، والتعليم، ومكان اإلقامة    ن  عظر  ا بغض الن  ا إجيابي 
بشكل متناسق إىل أن هذا النوع من العطاء يمارس على          وقد توصلت الدراسات     .أصيلة يف املسيحية واإلسالم    صفة

الصعوبة من عدم وجود كلمة مرادفـة        بالد املنطقة، وتنبع بعض      كلنطاق واسع وعلى مجيع مستويات اتمع ويف        
 .فك هذه الصعوبة على - حب اإلنسانية -الترمجة احلرفية للجذر اليوناينوحيدة يف اللغة العربية، وال تساعد 

 
العطـاء  : " ومنـها  ، إىل العربيـة   )philanthropy(لتعريـب كلمـة     ويف الفترة األخرية، مثة حماوالت      

  مـن  كـثري  قد يعرب  و ،اواسع مااستخدان  ان العبارت اهات ذلك، فال تستخدم     ومع": تكافل اإلنساين ال"و" االجتماعي
 :ات أخرى من بينـها    حهم  مبصطل  ئة إىل عطا  م يف حني يشري بعض العا     ،"نفعل كذا هللا  " :هم بقوهلم ئ عن عطا  الناس

 "الـرب "، و )توايلاملسيحيون على ال  ومها ضريبتان دينيتان يدفعهما املسلمون و     ( "العشر" ،"الزكاة" و ،"عطاء خريي "
املفاهيم أن يكون توضيح    وينبغي  . )وهي عطاء خريي تطوعي   ( "الصدقة"، و )تشريان إىل األعمال الصاحلة    ("املربة"و

 . الناشئجمال العطاء العريبحول   أهداف املناقشة العامةمن اهدفً صطلحاتامل حول السعي إىل إمجاٍع والرئيسية
 

 أما  .يف القطاع اخلاص   ارواجاكتسبت   وهي اليت جود أفكار أكثر جدةً     يف و ا  تعقيدويزداد أمر التعريفات    
 ويعىن مـا    ،فهما مصطلحان جذابان غاية اجلذب    " مسئولية الشركات االجتماعية  " و "عطاء الشركات "مصطلحا  

ىل أن  فة إ باإلضـا . تطويع القطاع اخلاص إمكانياته وموارده خلدمة اتمع احمليط أو خلدمة القضايا العامة الكـربى             
 .احلكومات تشترك مع القطاع اخلاص يف مبادرات ذات أهداف عطائية

 
 مجـع املـال     على أنه من أجل أغراض هذه الدراسة      " العطاء االجتماعي "وقد قام فريق البحث بتعريف      

طويلـة  ملنفعة االجتماعية   وتوزيعه بصفة مؤسسية بغرض بناء القدرات، وحتقيق التمويل املستدام واخلربة من أجل ا            
 فتعريفنا للعطاء أضيق من استغالل ثروات األشخاص من أجل الصاحل العام، وليست كل األمثلة الـيت                 اإذً. ١ىاملد



 يسعى على أمهيتها كأهداف     ا متزايد ا، ومع ذلك فقد وجدنا إمجاع     ا آنفً هاتضمنها التقرير مطابقة للمعايري اليت ذكرنا     
 . إىل حتقيقهالقطاعا

 
 

 ٢ةجذور عطائية هام
 

فالعشر عند املسيحيني العرب هو عطاء خيرجه        .٣العريب" التكافل"مبفهوم   ا وثيقً اترتبط فكرة العطاء ارتباطً   
 ما يتبع هذا العطاء املايل عطاء املرء من وقته خلدمـة            ا، وغالب تمعا يف   احظاملرء من ثروته أو دخله ملن هم أقل منه          

 أما الزكاة عند املسل    .ااآلخرين تطوع      العطاء على أنه فريـضة روحيـة        ملفهوما  مني فهي الشعرية اليت تشكل أساس
ـ الزكاة حتت املظلة الواسعة لألعمال اخلريية واملُشار إليها       وتقع  . واجتماعية  أما الصدقة اجلارية فتشتمل     ."الصدقة" ب

تعليميـة دون مقابـل، أو زرع       ة الكتب واملواد ال   حيع الكتب واألشرطة الدينية، وإتا    على أفعال اخلري األبدية كتوز    
 .يلياوله باحلديث فيما ن وسنت،ويعد الوقف صورة هامة من صور الصدقة اجلارية.  يف ميدان عاماملثمرةاألشجار 

 
 الزكاة

 

مجيع املؤمنني، وقد ترمجت الكلمة الـيت وردت يف          وهي مفروضة على     ،الزكاة هي ثالث أركان اإلسالم    
 وتكمن أمهية الزكاة االجتماعية يف دورهـا  ،”charitable giving“أو  ”alms” إىلالقرآن يف اثنتني ومثانني آية

       ا يف توزيع أكثر عدالً     املساعد يف معاجلة الفقر، وهي تعترب أداة ي ن  للثروات، ويف حتقيق االستقرار والتـضام      ستعان
؛ كما أن الزكاة تعد طريقـة       ٤دصا، ويف تشجيع تداول رأس املال يف االقت       احلد من ختزين الثروات   االجتماعي، ويف   

٥لاملا ا وتطهريمن طرق تزكية النفس روحي . 
 

ي  يف كثري من البالد أمر سر      - الزكاة –، وهي   ي بدافع التقوى ال غري    ها املزكِّ عويشترط يف الزكاة أن يدف    
شكل أس       . حمضإن الرغبة يف عدم إهانة الفقري تخاصة  ةًً ديني مرتلةً"كثريون أن   قد ال تا لفكرة العطاء يف اخلفاء، ويع     اس 
 .٦"ى ملن يتصدق يف اخلفاءتعطَ
 

 ففي زكاة املال جيب على املسلم       ؛إخل.. وللزكاة صور عديدة؛ فهناك زكاة املال، وزكاة عروض التجارة        
ـ  ٨٥ ييساومن ماله إذا كان مقدار ما ميلك من مال          % ٢,٥ ما قيمته    -بعد سد حاجته   -أن يدفع  ا مـن   جرام
  .٧سنة هذا املالمر يكون قد  جرام من الفضة شرط أن ٦٠٠ الذهب أو

 
، وهذه القضية من األمهية     ٨ةناس يستحقون أن تدفع هلم الزكا     وقد ذكر القرآن الكرمي مثانية أصناف من ال       

 قـراء، الف: وتلك األصناف هي  .  اهليكل التنظيمي للعمل اخلريي يف مجيع البالد اليت مشلتها الدراسة          مبكان ألا مبثابة  
 العبيد املعتوقون ومن هم مـازالوا قيـد       ؤلفة قلوم، ، وامل  وتوزيعها  الزكاة  والعاملون يف مجع   احملتاجني أو املساكني،  

املسافر الـذي   (  يف سبيل اهللا، وابن السبيل     يسعون، ومن    الذين فاق دينهم حد قدرم على السداد       الرق، الغارمون 
يف سـبيل   " للتأويل واملناقشة ألن عبارة      الصنف السابع أكثر األصناف قبوالً    ويعد  ). هو يف حاجة اىل العودة لوطنه     



، ودفع تكاليف السفر ملن ال يقدر       "اجلهاد" ـبقد فُسرت يف بعض األحوال      " اتباع سبيل اهللا  " واليت تعين حرفيا  " اهللا
 .على أداء احلج

 
 قضايا أخرى كتقدمي الدعم لتعزيز      هناك قدر كبري من اجلدل حول إمكانية استخدام الزكاة يف اإلسهام يف           

فقد أفىت الدكتور نـصر     . أنشطة املؤسسات اخلريية، واملنظمات البيئية، واملشروعات التنموية، واملؤسسات الثقافية        
أما عبد اهللا فيفـسر الـصنف       . ٩نلزكاة يف بناء مركز لعالج السرطا     فريد واصل، مفيت مصر، جبواز إخراج أموال ا       

ما إذا كان شرطا     هذا الرأي مل يلق قبول الكثري بسبب اجلدل حول           ولكن،  ١٠ آخر هو الالجئني   االثامن ليشمل صنفً  
 ومع ذلك، وبغض    .، وقد تضاربت آراء  علماء املسلمني بشأن هذا املوضوع         أن يكون مسلما   يستحق الزكاة    يف من 

ألجل هذا، توزع املنظمات    . حملتاجني العطاء، فهناك مسئولية لالحتفاظ بنسبة من مال املرء للفقراء وا          الالنظر عن جم  
ح املدعمة بأموال الزكاة العطاَء هلذه األصناف مشتملة على اليتامى واألرامل الاليت ال عائل هلن، وميكن بكل وضو                

 ".ونستحقفقراء م"تصنيفهم على أم 
 

 الصدقة
 

 أن الزكاة فريضة    ، والفرق األساسي بني الزكاة والصدقة هو      ”benevolence“تترجم لفظة الصدقة إىل     
 اوقد تأخذ الـصدقة صـور     . يف حني أن الصدقة، مبفهومها األمشل، تشري يف العادة إىل العطاء التطوعي بكل أنواعه             

  ١١. للحديث، فكل عمل صاحل صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة، والبـسمة صـدقة            امتباينةً، مادية وغري مادية؛ ووفقً    

 ١٢.تعليم العلم  حلديث آخر،اوأفضل أنواع الصدقة، وفقً
 

وميكن أن تعطي ألي    . وغالبا ما تكون الصدقة يف العمل التطوعي واإلسهامات اإلنسانية واخلدمات احلرة          
 ."مستحقي الصدقة"  ميكن وصفها بـ أحد، حيث أنه ليس هناك فئات معينة وحمددة

 
 لتكون لنفس فئات الزكاة     لكن نظرا ألن املنظمات اخلريية تمول من أموال الزكاة، متيل أولويات اإلنفاق           

حنو ة  يإلسالم ا منظمات اتمع املدين  عمل   تعزيزوألن الصدقة أقل تنظيما، فقد مت استطالعها كأحد سبل          . الثمانية
أضف إىل ذلك أن الصدقة قد مت اإلفـادة         .  وتشجيع الفنون، والثقافة ، واحلماية البيئية      مزيد من املشروعات التنموية   

مت ، ففي البالد اليت ا ارتفاع لنسبة الفقـراء كمـصر،             التطوعي السيما بني الشباب األتقياء     منها يف إحياء العمل   
 . متناهية الصغرربامج االئتمانيةال و املشاريع الصغريةتمولحتريك الصدقة بشكل متناٍم ل

 
 الوقف

 

 ألغراض دينيـة أو   الدائم لدخل معني أو ملكية معينة  أو احلفظ   تعين احلصر، والعزل   كلمة عربية " الوقف"
وقد ينشأ الوقف بالنيابة عن شخص تـويف        . فهي تشبه أو باألحرى تعد واحدة من أقدم األمثلة للهبات          اإذً .عطائية

 .من خالل وقف نافورة مياه أو بناء مسجد
 



قامـة  إل حتسن استغالل الثروة اخلاصة      ن صور اخلدمة العامة الدائمة اليت     صورة م ) أوقاف. ج( إن الوقف 
. ، أو جمموعة من األفراد، أو كيـان       شروعات ذات منفعة عامة، وميكن أن جيمع رأس مال الوقف فرد، أو أسرة              م

اين، والسيارات، واآلالت،   واملب) الزراعية يف العادة  ( وقد تستمد أموال األوقاف من امللكيات كالعقارات، واألراضي       
، ووقـف   )وقف الورثة ( وقف خريي، ووقف عائلي   : وقاف، كان مثة ثالثة أنواع من األ      اتقليدي .، واملال والكتب

 .خمتلط أو الوقف الذي خيدم كال الغرضني
 

وهناك طـرق عـدة لتقـسيم    . إن الغرض من الوقف حيدده صاحبه، وينبغي أن يتغري الغرض وفق إرادته  
ـ   أو ) وبناء املساجد  اإلسكان :مثل(  كان ذلك من خالل املنفعة املباشرة      األوقاف، سواءً   الل االسـتثمارات   من خ

غري أن  .  يف بعض دول اخلليج    ازال هذا ساري   ، وما شكل العقارات  اتارخييوقد اختذت األوقاف    ). مالية أو زراعية  (
ا أخرى لتمويل األوقاف كاألسهم والسندات وغريها من الصكوك اليت ابتكرـا املؤسـسات املاليـة                هناك طرقً 
 .١٣اإلسالمية

 
ا  مهم ا، كانت األوقاف مصدر   فمن الناحية التارخيية  . ١٤نا عرب الزم  ا جذري ريلقد تغري الوقف كمؤسسة تغ    

 الدعم لبنـاء    ، ويشمل ذلك تقدمي   توفري هذه اخلدمات   يف   ا حامس ادور كما لعبت    ،من مصادر متويل اخلدمات العامة    
، ومرافق النقل   ، وطواحني اهلواء   واملقابر، واحلدائق  ،ه، واملستشفيات، وإمدادات امليا   ، واملكتبات املساجد، واملدارس 

 ويف كثري من األحيان توجه إيـرادات        .١٥نحية للمحتاجني واملُقعدي  والطرق، وتوفري الرعاية الص    ، واملترتهات، العام
ر العـص وخـالل   . املزارع ، واحلدائق، والعمارات، واحملالت التجارية، واملصانع  ألغراض خريية يف شكل أوقاف            

ـ               ثاصف القرن ال  اململوكي، بعد منت   ةً لث عشر، كان أكثر من نصف أرض مصر الزراعيـة وأغلـب مبانيهـا تابع
 .فًاأوقا عثماينممتلكات العصر الوثلثي  نصف  بني بداية القرن التاسع عشر، كان ماويف. ١٦فلألوقا

 
 رةالـسيط ة، قامت بعض احلكومات إمـا ب      ومع ظهور الدول احلديثة على مدار املائة عام واخلمسني التالي         

 على أمالك األوقاف أو وضع قيود صارمة عليها، فقد وجد أن املؤسسات الوقفية قد ازدهـرت يف بعـض               الكاملة
 ملا يتميز به الوقف من مسات االسـتدامة         ا ونظر .ا يف البالد األخرى   متام جتمدت    يف حني  البالد اليت مشلتها الدراسة،   

ا واعااهلامة، ومصادر التمويل الدائمة فهو يعد منوذجتمع يف عصرنا هذاد١٧ إلعادة احلياة إىل ا. 
 

 بداية: لعطاء العريب املعاصرا رصد
 

لقد أُلّف كتاب كامل عن وقـف خـريي يف          . إن العطاء العريب ثري من حيث التاريخ والتعقيد املعاصر        
آالف من أمثال هـذه      وقد استمرت    ،١٨اطعم الفقراء إىل يومنا هذ    يزال  يي ال   ذالقرن الثالث عشر وال   القدس إبان   

 مـا   مصر  يف بلد واحد هو    سجلةامل  يف حني بلغ عدد املؤسسات     ، نشاطها يف أرجاء املنطقة    ااملؤسسات الوقفية ومن  
دئيـة لتغطيـة االجتاهـات      ن أي حماولة مب   أ مثل هذه اجلذور املتأصلة للعطاء        مع اويبدو جلي . ١٩ةأربعمائ عنيزيد  

 .ن يعتريها النقص يف بعض اجلوانبملنطقة العربية البد أا  يفاملعاصرة
 



 مـن   ؛اجلديد يف الفترة احلالية هو السبل اليت من خالهلا يقوم بعض الالعبني بتنظيم عطائهم واستهدافه              و
عات الواجبة  قة من الترب  ، واستفادم اخلالَّ  يعود تارخيها إىل قرون بعيدة    مضى من مناذج وقفية قدمية      جتديدهم ملا   ذلك  
كالزكاة(ا  ديني هم مؤسسات جديدة لصناعة امل    ؤنشا، وإ )شر والعالتمويلوهناك توجه واعد آخر حنو مؤسسات       . حن 

 .وا جمموعة من املديرين العربئ ولكن يقوم على ش،قرها أحد البالداإلقليمية اليت م
 

من . ٢٠ةعاصرة من املالمح التارخيية وامل    يف هذه الدراسة اختار املؤلفون مثاين دول متثل يف جمموعها جمموع          
وقد اختريت دول عديدة ذات مـوارد       . لنفط والغاز كالسعودية والكويت وقطر واإلمارات     انتج  دول ت هذه الدول   

نفطية أقل ولكن هلا تاريخ أطول من حيث منظمات اتمع املدين العاملة يف جمال التنمية االجتماعية؛ وتشمل هـذه       
 .الفئة مصر واألردن ولبنان وفلسطني

 
ففي فلسطني من جانـب،     .. فيها العطاء  امنا من حيث السياقات اليت      ا كبري  اختالفً ةلبالد الثماني ختتلف ا و

. غاب دور احلكومة مما أدى إىل وجود وفرة يف منظمات اتمع املدين اليت تقدم خدمات أساسية للشعب الفلسطيين                 
ـ  مصر من سيطرة حمكمة امتدت ملا يزيد عن نص          خرجت على اجلانب اآلخر،  و املني يف اـال  ف قرن ألنشطة الع

ويف بـالد   .  حيث أممت األوقاف وأسندت دراسة املشاكل االجتماعية إىل العاملني احلكوميني          ؛االجتماعي اخلاص 
ويف . حث رعاياهم على مزيد من األنشطة العطائيـة       عربية أخرى تستغل النخبة احلاكمة نفوذها وثروا اخلاصة يف          

 مضى يف    أي وقتٍ   أكرب للعطاء أكثر من    ٍقطُن و ،مثة حالة حراك، مع ظهور أشكال جديدة      مجيع احلاالت، وجدنا أن     
 .احلديث العصر

 
 على  ا كامالً ومل يتم ربطه ببعضه، إال أن هناك عزم         اوبالرغم من أن هذا القطاع الناشئ مل يوثق بعد توثيقً         

من العمل اخلريي   :  استوحينا عنوان هذه الدراسة    ومن هنا . أن تكون له اسهامات هامة ودائمة يف التغيري االجتماعي        
 حمل العطاء اخلريي، كما أا ال تعتزم فعـل          اإن املؤسسات والتحالفات احلديثة لن حتل أبد      .  االجتماعي إىل التغيري 

 ويف بعـض احلـاالت،      .ا إىل جنب مع القنوات العطائية احلالية       املؤسسات بالعمل جنب   ويتعهد مسئولو هذه  . ذلك
ون يف حواٍر مع الزمالء واملؤسسات اخلريية بغرض العمل املشترك أو توسيع نطاق مستهدفات العطاء املسموح                يدخل
 للعطاء االجتماعي العريب، ويتمىن كاتبو هذا التقرير أن تكون جهـودهم األوىل يف التوثيـق                حيويةإا حلظة   . ا

منهم يف دفع العمل إىل األماماإسهام  . 
 

 منهجية الدراسة
 

ثة بشكل منتظم، كان هدفنا هـو       ديف هذا التقرير الذي نتمىن أن يكون باكورة موعة من التقارير املُح           
كي ننقـل تنـوع     ع   أمشل ومساحة أوس   اوكل بلد من البالد اليت مشلتها الدراسة تستحق مسح        . العمق يف التغطية  

 استقر املؤلفـون علـى       التقرير األول؛ لذا فقد    ب األمر يف  غري أن ضيق الوقت وقلة املصادر قد صع       . عطائها املنظم 
 . مع األخذ يف االعتبار أا ستحتاج إىل مزيد من التنقيح واإليضاح،خريطة للمخططات الرئيسية يف كل دولة

 



 فبعض  .ساحة أو القدر من التغطية     تعطي كل بلد نفس امل     أنتبع صيغة جامدة من شأا      ن مل   فإنناوباملثل،  
أطول فيما يتعلق مبؤسسات اتمع املدين، ولذا تيسر احلصول على األحباث واملواد املكتوبة، وحيثما         الدول هلا تاريخ    

 وقـد تكـون للـدول       كانت املشاركة العاملية يف العطاء االجتماعي أطول، كان التوثيق يف بعض األحيان أفضل،            
 ويف النهايـة،    .ان الدول احلديثة أكثر متاسكً     املؤسسية املعقدة، يف حني تكو     بيئات مزيد من ال   اى واألكثر قدم  الكرب

    على االستجابة لطلبات الباحثني خبصوص املعلومات، وبالتايل أصبح احلصول علـى            افقد أصبح الناس أكثر اعتياد 
  وحنن نعتمـد   . لألجل كل هذه األسباب، فالتغطية القُطرية غري مستوية يف هذا التقرير األو           . ااملعلومات أكثر يسر

 . الفراغ املعلومايت كي تصبح الطبعات الالحقة أكثر كماالً ومشوالً سد القراء يفعدة مساعلى
 

 ويف أشكال العطـاء املؤسـسي       نيعمد العوامل اليت تساهم يف مشهد عطائي قومي         يدحت  هو هدفنا األويلّ 
وأساليب تشغيل العطاء    عن جماالت العمل     واضحةيقدم رؤية    مثاالً وقد أعطينا لكل شكل   . يف ذلك البلد  املوجودة  
  فقد ذكر  -كاملؤسسات العائلية على سبيل املثال    - وحيدةنضوي حتت فئة    يا من املنظمات    ن عدد إ وحيث. املعاصر

وقد ال تكون هذه األمثلة هي األقدم أو األكرب أو األفضل، وإمنا تعكـس              . ا أو مثالني لكل فئة     واحد املؤلفون مثاالً 
ذل لعمل تغطية واسعةاجهدألنواع العطاء يف ذلك القُطر ب . 

 
اجلهات األخرى كربنامج األمم    بتوثيقه   جمال مزدهر، وألنه جمال تقوم       االجتماعية للشركات ة  املسئوليألن  

 الصور املشتركة للعطاء يف هذه الدراسة األولية، ولكنهم          تغطية  التوسع يف  قرر املؤلفون عدم  فقد   ؛٢١ اإلمنائي املتحدة
مثال أو مثالني هامني يف بعض الفصولدوا أنفسهم بذكرقي . 
 

دول مبثابة اجل جلميع األسباب سالفة الذكر، ينبغي أال يقرأ التقرير على أنه دليل بأمساء املنظمات، وإمنا هو                
 . يشري إىل السمات البارزة على اخلريطة كدليل للزمالء املسافرين الذيالحيامل
 

 خطة الدراسة
 

سـتة بـاحثني مت      يتكون من  مجع معلومات هذا التقرير فريق       ، أشهر  وعلى مدى تسعة   ،٢٠٠٧يف عام   
وكانت الفرضية  .  باجلامعة األمريكية بالقاهرة   دنية االجتماعي واملشاركة امل    للعطاء جرهارتالتنسيق بينهم يف مركز     

لتغريات  أن هذه ا   دي ب  بسرعة يف املنطقة العربية،    اليت قامت عليها خطة الدراسة هي أن جمال العطاء االجتماعي يتغري          
وكان اهلدف هو رسـم     . ة حبيث يصعب فهمها على نطاق واسع      ، كما أا يف غاية اجلد     قد وثِّقت على حنو رديء    

 يف مثاين بالد    عمل ذا اال  تلعطاء االجتماعي وكذلك أنواع املنظمات اليت       ا للتوجهات الرئيسية يف جمال      "خريطة"
 ا وإرشـادي  ا سيكون متهيـدي    هذا ا األول ، وأن تقريرن  ة أن هذا اهود هو األول من نوعه       خمتارة، وأدركنا يف البداي   
 .أكثر منه ائي وكامل

 
    خالف، ومـىن عطيـة      دينا شريف، وباربرا إبراهيم، وماهي       :ن من اجتمع فريق البحث األساسي املكو

، كما طرحوا   ٢٢ةبرامج املنظمات العطائي  فلسفة و وإدارة و  هيكل    حول  األساسية  البحث جماالتلوضع جمموعة من    



قتصادية اليت تشكل العطـاء     جمموعة من األسئلة حول الثقافة احمللية للعطاء، وكذا العوامل القانونية، والسياسية، واال           
   ىل البالد إلجراء   للمقابالت اليت أجراها كل واحد من الباحثني الذين قاموا بزيارة أو أكثر إ             ااحمللي، وصار هذا أساس 

  وقد مت اختيار الباحثني امليدانيني ذوي اخلربة الواسعة املسبقة بالدولة حمل الدراسـة             .٢٣ةيدانياملزيارات  الاملقابالت و 
 .ؤسسات اتمع املدين يف دولة أو أكثر من دول املنطقةومب
 

ـ                 ن العطـاء   وقبل الزيارات امليدانية، مجع كل مؤلف بياناٍت ثانويةً، مث أتبعها باستعراض ما مت نـشره ع
 مت حتديد الثغرات املعلوماتية، ومت وضع دراسة استراتيجية لكل دولة،          على ذلك،    وبناًء. االجتماعي بالنسبة لكل بلد   

 عن النبذات التارخيية، ووصـف مـوجز    مت عمل جمموعة إحصاءات على مستوى البالد فضالً       وباإلضافة إىل ذلك،  
مت االنتهاء من إجراء مـزيج  ومبجرد دخول امليدان، .  ذات الصلة املعاصرةللسياقات السياسية واالقتصادية والقانونية   

ملؤلفون تبادل ا و الة للمؤسسات، كما روجعت املالحظات    احلمن املقابالت األساسية املُزودة باملعلومات ودراسات       
  .املقاالت بغرض التعليقات

 
 ،ه البيئة اخلاصـة   لة حمورية بشأن هذ   وضع أسئ  يف    يف مرحلة مبكرة   ويف كل بلد، شارك مستشارون كبار     

كما قدموا معلوماٍت هامة، ويف بعض احلاالت كانوا يقـرأون          . الرئيسية يف اال  ويف ترتيب مقابالت مع اجلهات      
وقد روجعت فصول الدراسة من ِقبل أعضاء آخرين من فريق          .  إاء البحث  ل، وأسهموا يف تسهي   مسودات الفصول 

 الذي   عملنا، وحنن ممتنون لكل من ساهم يف تسهيل      على أساس معرفتهم باملشهد احمللي؛      م  البحث وخرباء مت اختياره   
مت يف الغالب حتت ضغوط ضيق الوقت، ويف بيئات فيها تردد كبري حول كشف معلومات مالية أو سواها خبصوص                   

 .العطاء االجتماعي
 

 البيانات مع أصحاب املصلحة اهلامني يف       كانت النية من البداية أن تعرض نتائج هذه اجلولة األوىل من مجع           
 عن نتائج البحث وللتأمل     انطباعهمدعوة اجلهات الفاعلة الرئيسية للتعرف على       وكان املقصد هو    . مشاورة إقليمية 

وسيتم طرح النسخة احلالية من التقرير مع مناقشة        .  العطاء الجم ومايلي من خطوات لتعزيز       لألمام تحركيف آليات ال  
 بديب يف حلقة تشاورية تستضيفها مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم باالشـتراك              ٢٠٠٨ يناير   ٢١-٢٠متعمقة يف   
كون إجراءات  ت وس .للتقرير لكترونية وورقية إ، سيتم توزيع نسخة عربية      ، وبعدها بفترة وجيزة   جرهارتمع مركز   
 خطـط   ، ومثة ت املدرجة يف التقرير    مالئمة للتحديث الدائم للمعلومات واملنظما     كتملت وهي ا قد   لكترويناملوقع اإل 

 .ا منتظمرال حول العطاء العريب أمدع تقرير مإصدارحالية جلعل 
 

 عقبات يف طريق البحث
 

، وهذا أمر مألوف بالنسبة للجهـود        تعقيدا عملية مجع املعلومات هلذا التقرير     زادتمثة عدد من العوامل     
إجـراء املقـابالت     أصبح من احملال  ط هلا، حيث    ت الدراسة املخطَّ  وكان البد من تأجيل رحال    . البحثية يف املنطقة  

وقد قيدت الظروف السياسية يف لبنان على وجه اخلصوص أمر          . غري ذلك واملناسبات الوطنية    وأبسبب االنتخابات   
 . غزة على النحو الذي تطلع إليه املؤلفونتغطيةنات، ومل يكن باإلمكان ا كما حددت مجع البي،السفر



 
ويقوم عدد من احلكومات    . التارخيي السجل   وفرةناك ندرة يف توثيق أمناط العطاء املعاصر بالرغم من          إن ه 

البـاحثني علـى   دلُّـوا  ن الكبار يف كل موقع ياملستشار فإن، يف حني  نات املتعلقة بالعطاء اخلاص   اجبمع أو نشر البي   
 كسب ثقة مـن يحتـاج إلـيهم يف إجـراء             يف  حامسة امة، وقدموا هلم مساعدات   املؤسسات واجلهات الفاعلة اهل   

يكتنفه قدر هائل من الغموض، خاصة فيما يتعلق         يزال الجد الباحثون أن جمال العطاء االجتماعي       قد و املقابالت، و 
ـ املسنوية و التقارير  ال  قليال مع تزايد نشر    ل هذا الغموض للعامة   ويزو .بالتمويل وحجم املساعدة املعروضة     اتراجع

وتكون إدارة األنـشطة العطائيـة     .  يف بعض األماكن   ابات املؤسسات، غري أن هذا األمر ال يزال نادر        ستقلة حلسا امل
نشر معلومات عمـا يف     يف   كالعشر، والزكاة، واملربات من اختصاص اجلهات الدينية اليت بدأ الكثري منها          التقليدية  
 .حيازم

 

خلاصة وغريها من أشكال التدخل الرمسي األخـرى        باإلضافة إىل ذلك، فإن مثة تاريخ من تأميم امللكيات ا         
وتقوم بعض املنظمات بالعمل بشكل مجزأ حىت       . جعلت الناس يف بعض البالد يتخوفون من الكشف عن املعلومات         
س أو عطاءات  فيما يتعلق باال يدرك املديرون التنفيذيون الوضع املايل إدراكا كامالً، خصوصآخرينمتربعنياملؤس . 

 

 له أصوله يف املعتقد الديين، فاإلسالم واملسيحية ال         أثناء املقابالت  آخر وراء عدم الشفافية      بب هام ومثة س 
   بل الذي عليه املسلمون هو التحفظ والكتمـان         ا يف أن ينال املنفق استحسان اآلخرين      حيبذان اإلنفاق عالنية طمع ،

 وقـد  . حنو ال يظهر هويتهم على اإلطالقعلىون  فقينوبعض أهل اخلري     ،٢٤حىت ال يؤذي كرامة من يتصدق عليهم      
وجدنا هذه التوجهات واملمارسات منتشرة يف أرجاء الوطن العريب، وقدر مسح قومي عن العطاء االجتمـاعي يف                 

 ونقـص   ، وقد الحظ املؤلفون أن السرية     )امليار دوالر تقريب  ( .مصر حجم العطاءات اخلاصة خبمسة مليارات جنيه      
 .٢٥ا غري موثوق بهاض هذا الرقم أمراخنفاملعلومات جتعل 

 
يف حني صعب التردد يف تبادل املعلومات من مهمة إجراء هذه الدراسة، فإن الغموض الـذي يكتنـف                  

، وستظل املنظمات العطائية معزولة جراء عدم تبادل املعلومات، ولن           قد يكون له تداعيات أخطر     االجتماعيالعطاء  
ومن حسن الطالع أن التوجه حنو مزيـد        . الل تبادل خربات الشبكات احملترفة ومعلوماا     تنتفع بالتعليم املتاح من خ    

 النتائج اإلجيابية الـيت توصـلت إليهـا         إحدى يف االنتشار، وهو     من الشفافية والوضوح بني العطائيني توجه آخذٌ      
 .الدراسة

 
األنشطة اليت قد تعـرض      أحداث احلادي عشر من سبتمرب من تكتم حول          يأحد جوانب السرية هو ما تل     

ر على قدرتنا يف الوصـول  وحنن نشك يف أن مناخ االشتباه العاملي اجلديد قد أثَّ . العطائيني للتدقيق القانوين أو األمين    
ت بالتأكيد مـن    عن قيود حد   ١١/٩عد  ماب ضغوطاتففي بالد مثل الكويت والسعودية، أسفرت        ؛إىل املعلومات 

أن بعض املؤسسات اليت كانت ستظل داخل املنطقة استقرت يف أماكن أخرى كحيلة               باإلضافة إىل  العطاء العفوي، 
 .٢٠٠١لتجنب الشكوك والتدقيق الزائد اليت فرضت يف أعقاب عام 

 



  التعامل مع األحـزاب    سياسةاء االجتماعي كذلك جانب يتعلق ب     ومن جوانب الغموض اليت تكتنف العط     
ففـي   ،٢٦ةلفرد السياسي يف الثقافات احمللياملشاريع االجتماعية ومتويل انتماء ا فقد يتعذر الفصل بني متويل      ؛املعاِرضة

لبنان وفلسطني، أحملت مصادرنا املطلعة إىل انتشار الكيانات السياسية والطائفية كمصدر مـن مـصادر املبـادرة                 
دمها منفقـون تـربطهم     ، وملصر موروث من اخلدمات االجتماعية ينتفع منها الفقراء والطلبة، وغريهم، يق           العطائية

 .٢٧ أنشطة أو مجاعات أغراضها دينية أو سياسية الطابعةأي الدراسة تتناولهذا ومل . جبماعة اإلخوان املسلمني روابط
 

 موضوعات ناشئة عن نتائج الدراسة
 

 العمل اخلريي والتغيري
 

و أحد آخر املنـاطق الـيت   إن العامل العريب مبا له من تقاليد طويلة وراسخة يف العطاء اخلريي واإلحسان ه   
 اا نشطً ا حديثً أنشأت قطاع ا خاص     هائالً ا باملؤسسات العطائية، فاملرء يرى قدر      ا مـا    من السخاء الفردي، الذي غالب

      ا ضئيالً يكون يف اخلفاء، غري أننا نرى تواجد فاألنشطة العطائية التقليدية واسعة     ومع ذلك . ا للعطاء املؤسسي   نسبي ،
اعني ا كرماء ونـز    كان العرب وال يزالون قوم     .٢٨ةلد من البالد اليت مشلتها الدراس     ا يف كل ب   أصلة تارخيي االنتشار ومت 

ا للعطاء الذي حيظى بدعم تقاليد البدو فيما يتعلـق          ا قوي ، وتشكل املبادئ اإلسالمية واملسيحية أساس     إىل عمل اخلري  
ا مـا    غالب  فإا ا وفعاالً اليت ترمي إىل جعل هذا العطاء تراكمي      املؤسسات  إن  بإكرام الغرباء والضيوف، وحىت اآلن ف     

 .تكون منعزلة وال يتعدى عمرها بضعة عقود
 

؟ وبعد البحث عن    لعطاء السخي ظهر فيها ا    من أوائل مناطق العامل اليت      يف منطقة  تفاوتال ا جند هذا  إذًملاذا  
د هذه العوامل هو فشل التقاليد الدينيـة       ح أ .هذا التقرير ا   أن مثة عدة عوامل هامة تناوهل       اتضح ،إجابات هلذا السؤال  

ثاين هذه العوامل هو انتشار اجلهات املاحنة       . ةديث احل وضاع األ يواكب  قوي  حتولٍ حتقيق احملترمة للعطاء املؤسسي يف   
ناك عوامـل   وه. اليت هيمنت لعقود على املشهد التنموي يف بالد كمصر وفلسطني         ) اخلاصة منها والعامة  ( األجنبية

 تكن احلكومـات    ملويف النهاية، .  من صغر سن وقلة خربة     ا مؤسسات اتمع املدين عموم     به مسما تت : أخرى منها 
 للمنـافع    يف أحضان الوطن، أو أا سعت يف سـد احلاجـة           الطيفة يف التعامل مع العطاء املؤسسي اخلاص الذي من        
 .واخلدمات العامة دومنا مساعدة من املوارد اخلاصة

 
  ويف ذات الوقت عطَّ    ، قد ساعد على العطاء    وهناك عامل أساسي  جديدة له؛ هذا العامـل هـو        ال صور 

     العطاء اخلريي الديين    اا عن التضاؤل الذي حدث يف العقود األخرية، من        الوازع الديين لتقدمي إسهامات خريية، وبعيد 
ما ي ونعين بالعطاء اخلريي املسامهات ف     .املنطقةبشكل كبري كجزء من البحث عن األصالة وصحوة التدين يف أرجاء            

 من اإلسـالم واملـسيحية املـؤمنني إىل         ويدعو كلٌّ . من شأنه أن يرفع املعاناة املباشرة أو يوفر احتياجات احملتاجني         
وقـد أشـار    . وهذا أمر روحي واجتماعي   : اإلنفاق من ماهلم ليشاركهم غريهم يف ثروم ولتقليل معاناة اآلخرين         

ية، ألنه مبجرد أن يتوقف الدعم بالطعـام        الستهالكنه التزويد بالسلع ا   هللا النعيم إىل هذا النوع من العطاء على أ        ا بدع
عندما كانت اتمعات   ف. ٢٩من الفقر  ةمماثلتفع نفسه يف حالة     والكساء واألدوية وغري ذلك من أنواع الدعم، جيد املن        



 م              ، واحلاجة إىل لوازم املعيشة يف صورة      اأقل حجماملال أقل، جنح هذا النظام يف تزويد مجيـع األفـراد باحتياجـا 
 .اليومية

 
جديدة للعطاء، فااللتزام ذا النوع      نطاقاتإن التفاين يف احلفاظ على العطاء الديين قوي ويدفع إىل تزايد            

      جديدة من العطـاء   ى ما عليه من واجب ديين قد يصرف األنظار إىل أشكال            من العطاء والشعور بأن املرء قد أد .
، أكثر منه تنمـوي     من حيث اختيار األهداف    يف طبيعته  اا لواجب ديين خريي   ويظل معظم العطاء الذي يقدم حتقيقً     

٣٠اولذا فآثاره قصرية املدى نسبي. 
 

اًء صأكثر استع  والتمييزصارت مشاكل الفقر والتشرد واحلرمان      فقد   اأصبحت أكثر تعقيد  اتمعات  وألن  
أن مثة إمجاع متزايد يف مجيع أرجاء الوطن العـريب علـى أن هـذا                -وحنن بصدد البحث     -قد وجدنا   و. كذلك

وإلحراز تقدم ملموس يف حل      ،قضى عليه باألعمال اخلريية وحدها    اإلجحاف املوجود منذ زمن طويل ال ميكن أن ي        
 .ا من التجميع االستراتيجي للمواردزيد وما جديداذلك يستلزم جإن ؛ ف" كربىاياقض" اليت متثل العصرية املشاكل

 
 اخلاصالعطاء  واتاحلكوم

 

 ففـي ظـل احلكـم    ؛ادة تارخييإن العالقات بني الدولة والعطاء االجتماعي يف املنطقة العربية كانت معقَّ      
ل احلجاز،  ودو )لبنان، واألردن، وسوريا، وفلسطني   ( بالد املشرق مبراكزها احلضرية    فإنالعثماين الذي امتد لقرون،     

هذا  ي، وقد حظ  الضرائبفرض   من التبديد أو     أمالكهما لتمويل األعمال اخلريية، وحلماية       وقفي انظامأنشأت  ومصر  
حاولت الدول احلديثة إحكـام      -ويف القرن احلادي والعشرين      - أنهغري   .ا باحترام أجيال من احلكام     عموم الصنيع

ـ  إىل مبصر، على سبيل املثال،      أدى، وهذا ما    ستيالء على ممتلكاا  قبضتها على األوقاف بدرجات متفاوتة واال      م يمأ ت
يف إنـشاء   ا هائال من التردد     دت قدر واألهم من ذلك، أن هذه املمارسات ولّ      . األوقاف ومنع إنشاء أوقاف جديدة    

 .٣١لأوقاف خاصة خمافة التدخ
 

لسعودية وقطر يضرب احلكـام     وقد جنحت دول أخرى يف إحياء منوذج الوقف وحتديثه؛ ففي الكويت وا           
ا غياب حكومة معترف ا يف فلسطني قد خلّف فراغً         فإن   ويف املقابل .  ملا يقومون به من إجنازات     انظرأمثلة تحتذى   

تمع املدين واملؤسسات مللء هذا الفراغ، وتـؤثر الـصراعات             .  يف اخلدمات العامة   اكبريوقد انتشرت منظمات ا
 املُهجـرين لعطاء  مهية كبرية   أهناك   و .لعطائية كما تؤثر يف مجيع نواحي اتمع الفلسطيين       السياسية على املنظمات ا   

 . وال تزال أمهيته كذلكيف فلسطنياخلاص 
 

  ا ما تشجع حكومات املنطقة املؤسسات أو املنظمات العطائية، وأشارت دراسات           وكمالحظة عامة، فنادر
ففي أواخـر   . مؤسسة مستقلة ومحاية ممتلكاا عرب املنطقة      دون تسجيل     العقبات اليت تقف حائالً    ا إىل مؤخرأجريت  

 والبد من   .ملؤسسات اخلريية ا اليت حتظى ا   مشروع قانون يف مصر لتخفيض املزايا الضريبية         ح، مت اقترا  ٢٠٠٧عام  



 ة بني القطـاعني العـام  اختاذ إجراءات استباقية يف مجيع الدول العربية اليت مشلتها الدراسة لعمل شراكات أكثر فعالي        
 .وتشجيع العطاء اخلاص املؤسسي تحسني املناخ القانوينلواخلاص، و

 
 يف جمال العطاء االجتماعي يف عدد من        ىلذين ورثوا السلطة أمثلة تحتذ    إن الطريقة اليت ضرب ا احلكام ا      

 والقضايا يـسهم يف إضـفاء       إن دعمهم اهلائل للمؤسسات   . دول اخلليج واألردن هلو شيء يبعث األمل يف النفوس        
البذل مـن   قت واملواهب و  املثل يف االلتزام بالو   " امللكيون" لقد ضرب    .الشرعية على صور ممتدة للعطاء االجتماعي     

 رفيق احلريري، أحد أكرب املسامهني يف إعادة إعمار بالده خـالل            رئيس الوزراء السابق،   ثروام؛ ففي لبنان، كان   
 .ألهلية املدمرةا من احلرب ا عام١٥وبعد 

 
ورجال األعمال املواطنوناتلق الثروخ  
 

ات يرمبا مل حيدث أن قام رجال وسيدات األعمال مبثل هذا الدور احملوري يف احلياة العامة منـذ عـشرين                  
 كبري من النصف األخري     جزءى عن احلياة العامة خالل       مبنأً إىل حد ما  القرن املاضي، فقد ظل جمتمع رجال األعمال        

ويقـوم بعـض    . عمال مزيد من املزايا يف عامل األ       للصدام مع الدولة، أو مداهنةً لكسب      ا حتاشي  القرن العشرين،  من
 مـع احلكومـات      ويعتربون أنفسهم شـركاءً    ،نشطاء يف العمل العام   كم   أنفسه تعريفرموز األعمال اليوم بإعادة     

فقد توصل الكثريون إىل    : عث على هذه احلركية كليةً     البا ا ونكران الذات مه   اإليثار ، وليس ومنظمات اتمع املدين  
، ويف والوقت ذاتـه،     "صاحل أعماهلم التجارية  "أن التنمية االجتماعية واالقتصادية جلميع قطاعات اتمع تصب يف          

 ويظهـر   .مينحهم جناحهم يف جمال العمل املشترك الثقة يف قدرام على إحداث تغيري يف ما وراء عملهم التجـاري                 
 كقضية البيئة، ومستـشارين     اجتماعية ومدافعني عن قضايا      غري الرحبية،  ؤسسات وامل جمعياتء كمؤسسني لل  هؤال

 .، والسياسيواالقتصادي، يف جمال اإلصالح االجتماعيللحكومة 
 

 عظماء من أمثال    نيعطائي - رجال األعمال املواطنني  الذي نسميه    - يف هذا النشاط      الرواد األوائل  كان
ـ   .بأسبا لعدة    نشطاءً اأما العطائيون املعاصرون فقد صارو    .  شومان، مؤسس البنك العريب    عبد احلميد  هم  البعض من
لالخنراط ة   الديني  املعتقدات همتدفعكثريون آخرون   بينما  ،   مالية بوخز الضمري إزاء ما أحرزوه من جناحات       يشعرون

جـري معهـم    لقد حتدث رجال األعمال الذين أُ     .  استغالل الدين يف الظهور    ، وال يحتمل من هؤالء    يف العمل العام  
 "األهالنية"أو منطقتهم، وهو حافز يسميه أسيف بيات         خبريات بالدهم    هملتقرير عن ارتباط   من أجل هذا ا    مقابالت

)nativism(ةب الكثريون عن رغبتهم يف مشارك     لقد أعر . ٣٢      ويؤكد البعض على أن     ا ماهلم مع من هم أقل حظ ،
 اليت تفترض وجود منفعة متبادلة للعمـل         فلسفة مسئولية الشركات االجتماعية العاملية     ق مع   فلسفتهم الشخصية تتف  

 .العمل املشترك على إجياد حلول طويلة املدى للمشاكل االجتماعية امللحةخالل التجاري والبلد من 
 

 ـ           - ولكنه يف تزايد   - قليل   يسعى عدد تراتيجية يف   من رجال األعمال املواطنني إىل أن يكونوا أكثـر اس
 أو الفقـر    كـفء الغري   من آثار السياسة العامة      اإلفادة من ثروام يف معاجلة املشاكل النظامية الكبرية، فهم قلقون         

بغض النظـر عـن      - كانية جناح عمل جتاري طويل املدى، كما أم يرون بوضوح أن احلكومات           على إم  املتفشي



ع مشكالت اتمعات املعاصرة، وينتاب البعض شعور بالقلق من          مجي ال تقدر على حل    -  خبزائنها اإليراداتحجم  
      ا ما جيمع بينهم اعتقاد بأن جناح القطاع اخلاص سوف ميـنحهم            منو الفساد كنتيجة طبيعية للركود احلكومي، وغالب

 .جمموعةً من املهارات واملناهج اليت من شأا أن تعزز املنظمات املدنية، واهليئات احلكومية
 

 ملؤسسات العطائيةأنواع ا
 

، سرعان ما رأوا مزايـا      يف العطاء االجتماعي  عندما شاركوا     البارزين ينيهنامل األعمال و  رجال أنوجدنا  
  م أو أ      من خالل ، ففعل كثري منهم ذلك      اجعل العطاء مؤسسيوقد أطلقنـا    حد أبويهم  وقف مسجل باسم عائال ،
ـ  ر وهو إنشاء إدارة   وجه آخر آخذ يف االنتشا    وهناك ت ". املؤسسات العائلية " على هذه الفئة اسم    ل الـشركات    داخ

 جتماعية، قد تتحول هـذه اإلدارة     سئولية الشركات اال   لتنظيم العطاء أو أنشطة ما يسمى مب       اململوكة للقطاع اخلاص  
ذا النوع  وحتمل اسم الشركة، وتدار جبزء من األرباح السنوية، ويشار إىل ه           نياقانومبرور الزمن إىل مؤسسة مستقلة      

 ".مؤسسات الشركات" ـبني ثنايا الدراسة ب
  

وحيثمـا كـان وقـف    . وقد وجدت أشكال خمتلفة هلذه األمناط يف كل بلد من البالد اليت مشلها التقرير           
 ااألوقاف أمر ا ممكن  ـ   ا فهو إذً   حتت سيطرة كاملة، كما يف قطر والكويت،       ا، وليس واقع ضل مـن العطـاء      نوع مف

 ويف بالد كمصر، ولبنان، واإلمارات تكتسب املؤسسات اخلاصة شعبية؛ ويف حاالت قليلـة،              .االجتماعي اخلاص 
العطاء العفوي الـذي ميكـن أن       يضيق صدر مديري املشاريع التجارية باهلياكل اليت وضعوها، مفضلني العودة إىل            

أثري، واالحترافية اليت توفرهـا     ومع ذلك، فالكثريون مقتنعون مبزايا االستمرارية، والت      : يتحكموا فيه بشكل الفردي   
  .برامج العطاء املنظمة

 
اثنان، أو أكثر، من أصحاب األعمال يف شراكة مع           عندما يدخل  ينشأالهتمام  ل اري مث امنوذجوقد رصدنا   

، وألن هذه الترتيبات قد تثمر عن عالقـات عمـل           ووحدة اهلدف االجتماعي    البعض على أساس من الثقة     بعضهم
ـ ، وهـو ي "مؤسسة الشلة"ـ ب يف أماكن أخرىى املؤلف هذا النوع من العطاء دائمة، فقد مس    مبـرور الـزمن   سعت

 اليستوعب عدد وأفضل مثال على ذلك النوع مؤسسة التعاون اليت يبلغ عمرها عشرين             من املسامهني األثرياء   ا كبري ،
ة، ولكنها سريعة النمو، مثـل      ، أسسها جمموعة من رجال األعمال الفلسطينيني، وهناك مؤسسات أحدث نشأ          اعام

 .مؤسسة بنك الطعام يف مصر، ومؤسسة الرواد يف األردن
 

اليت عادة ما ترمـي     " املؤسسات األهلية " ـوهناك نوع وثيق االرتباط باألنواع السابقة، وهو ما يسمى ب         
 دييف املنطقة، ب  ة التواجد   ، وال تزال املؤسسات األهلية نادر     ة بعينها أو فئة معينة من السكان      إىل خدمة منطقة جغرافي   

ا متنح فرصم الصغارتربعني لكثري من املاأتمع الفعالة لتجميع هبامن أجل مزيد من منفعة ا . 
 

 فهناك نوع يعمل على حتويل املـوارد        ؛عملال من املؤسسات من حيث طريقة       وقد لوحظ أن هناك نوعني    
 براجمهـا   فيذ وهناك املؤسسات اليت ختتار تن     ؛"مؤسسات ماحنة  "تسمى أخرى يف اتمع املدين و     جمموعاتاملالية إىل   



 ،جتمع بـني النـشاطني     مؤسسات ا أيض  وجود هذين النوعني، تتولد    مع، و "مؤسسات عاملة "اخلاصة ا وتسمى    
هـذا  و.  تنفيذ براجمها اخلاصة   التحول املتزايد مع مرور الوقت إىل     يف   الؤسسات املاحنة    عند بعض  توجه   هناك أيضا و

  احلد الفاصل بـني    نتبيويؤدي إىل صعوبة     ، مما يؤدي إىل بعض التوتر     ؛ملنظمات اتمع املدين  يقلل من تدفق املوارد     
 .وغريها من منظمات اتمع املدين العطاء االجتماعي مجعيات

 
 العطاء االجتماعي ومسئولية الشركات االجتماعية

 

التفرقة بني العطاء االجتماعي وما     يف املنطقة العربية     اعقدت مؤخر فات واملؤمترات اليت    حاولت بعض املؤلَّ  
األعمـال  " واحلجة اليت ساقوها هي أن العطاء االجتمـاعي هـو          ،٣٣"املسئولية االجتماعية للشركات  " بـ   يسمى

لقرارات تتعلـق بـا   " مسئولية الشركات االجتماعية  "، بينما    والتربع مببالغ نقدية لصاحل القضايا العامة      ،"الصاحلات
االستراتيجية اليت يتخذها رؤساء الشركات بشأن توجيه أعماهلم حنو أنشطة العمل العادلة، ومحاية املوارد الطبيعية،               

. ووضع حلول للمشاكل االجتماعية الكربى ليتحسن االقتصاد وبالتايل تتهيأ الظروف آلفاق عمل طويلـة املـدى               
، يف حني أن مسئولية الشركات  م الطعام واخلدمات للفقراء    أن يقد  من شأنه وكمثال لتوضيح هذا الفرق، فإن العطاء       

ـ     ا أو الدخل املتاح ألشد املستهلكني فقر      االجتماعية من شأا حتسني املنتجات      اسـتراتيجيات   "ـ عرب ما يسمى ب
 .٣٤"األعمال التجارية لصاحل الفقراء

 
 عن الـتفكري يف     لينصرفوا احلقائق رجال األعمال على إدراك      كانت هذه الفروق من أهم ما ساعد جمتمع       
 ا أن يعـد تنفيـذً      أو "للشركاتمواطنة طيبة   " يصلح أن يكون  أن قليالً من جهد قسم التسويق يف العالقات العامة          

 بغرض تنظيـف البيئـة يف        اليت تقوم بأنشطة عالية املستوى      إن الشركات التجارية   .جتماعيةالشركات اال سئولية  مل
ويستفاد  . هذه التناقضات  كشف هلا وللمجتمع   منتجاٍت ضارة، جيب أن تن     إنتاجشطة أو   الوقت الذي تواصل فيه أن    

تـستعمل يف التـرويج للعطـاء        كأداة   -بني مسئولية الشركات االجتماعية والعطاء االجتماعي      – من هذا الفرق  
 على الفقر والفاقة بـدالً     يف القضاء    ا أن يكون القطاع اخلاص فيه أكثر اخنراطً       االجتماعي من املنطلق أنه من املمكن     

 ."تضميد اجلراح" حملية على طريقة إقامة مشروعات من
 

  أثناء املقابالت أن هناك جوانب من التداخل مثرية لالهتمـام بـني              واضعو هذا التقرير   ومع ذلك، وجد 
 مهاعمال البارزون    ما يكون رجال األ    ا وغالب ،ومسئولية الشركات االجتماعية يف املنطقة     التقليديةاألنشطة العطائية   

 زكـاة مـال      من وا أن يستفيد  هلم مثالً ن  ، وميك احلافز لكليهما، وال يرون أن أحدمها خيتلف عن اآلخر أو يناقضه          
مـسئولية    وقد تمـول بـرامج     .لقطاع اخلاص يف عمل برامج تدريب وظيفي للشباب الفقراء العاطلني         اشركات  

 والتطـوع   ،األخذ من بنـود امليزانيـة       من خالل مزيج من    يبشكل سنو الشركات االجتماعية اخلاصة بشركة ما      
 .ا تنفيذينيالموظفي الشركة ومن  الفردية تربعاتال، وبالوقت

 
الزكاة، ويـأيت   صارف   عرب حشد اآلراء بغرض وضع تصور جديد مناسب مل         يفَعلق قد   هذا املزج اخلالَّ  
 قانونيـة،    استـشارات   عمل برامج  هو ذلك    جيد على  ل املساندين هلذه االجتهادات، ومثا    رجال األعمال يف طليعة   



من فئات مستحقي الزكـاة التقليديـة لتـشمل         " ابن السبيل "الجئني؛ فعندما يعاد تعريف فئة      نفسية ل و ووظيفية،
       التشريد العرقـي يف املنطقـة      وضني للخطر بسبب احلروب،     الالجئني، الذين يشكلون نسبة كبرية من السكان املعر

 .حمرومة ومهمشةمتتد مساعدات اجتماعية هامة لتصل إىل فئة العربية، فقد 
 

 يصعب وضع حد فاصل بني اجلوانب غري الرحبية واجلوانـب           - كما سيتضح بعد  -ومن الناحية العملية    
        الشركات عطاء   بني   املساحة املشتركة ا يف   التجارية للعطاء واخلدمة االجتماعية؛ فقد وجدنا ديناميكية هائلة وابتكار

 .العطاء اخلاصو
 

 العطائيون واحلياة العامة
 

        ا ما يكونوا نشطاء يف جماالت أخرى من        إن رجال األعمال البارزين املهتمني مبجال العطاء االجتماعي غالب
 املقاالت الصحفية اليت حتمل آراءهم، ويعملون مستشارين للحكومـات، ومـشرعني،            يكتبوناحلياة العامة؛ فهم    

الـيت  ات  سياقالبالشكوك يف   هذا املستوى من املشاركة     قد يواجه   و. ء يف األحزاب السياسية    نشطا ن يكونو اوأحيان
 أن التداخل بني العطـاء      دي، ب  يكون هناك قلق من االستئثار بدوائر السلطة السياسية        غيب عنها الشفافية، أو عندما    ت

. هغـري  العريب فحسب، وإمنا يف       يف العامل  حقيقة واقعة ليس   )لقضية ما  (لعامالتأييد ا عمل  واالجتماعي والصحافة،   
طريق التشريع، ويف أماكن أخرى وضـعت املؤسـسات املهنيـة معـايري              عنوقد تعامل بعض الدول مع القضية       

 .ألخالقيات العطاء االجتماعي
 

 ، ومسئولية الشركات العاممجاعات التأييداتمع املدين، 
 

 العطاء االجتماعي من تلك املساحة املشتركة بني اتمـع          مام يف لالهت وإثارة   ا إيداع املبادراتتتولد أكثر   
ويأيت بعض احلراك من الشركات متعددة اجلنسيات، لكن رجال األعمال          .  ومسئولية الشركات   العام والتأييداملدين  

اعي احلياة مـن    إن اتمعني التجاري واملهين يعيد للعطاء االجتم       .يتصدرون العمل بشكل متزايد   احملليني واملواطنني   
وتقوم مجاعات التأييد بالتحالف مع     .  التجاري على املشاكل االجتماعية    جديد عرب تطبيق اخلربات اإلدارية والتحليل     

 مجتمـع جماالت اإلصالح القانوين لل   اجلمعيات العطائية ملمارسة ضغوط بغرض تشكيل أو تغيري السياسة العامة يف            
يشتمل هذا اال على    و. ا يف املنطقة العربية    نسبي اجديد" االستثمار االجتماعي "ويعد جمال   .  على سبيل املثال   املدين

سـتعداد   أو اال  خاطر امل قبولا أعلى من     غري أن به قدر    ،يدااملعائد  ال بقصد حتقيق  الية وامل يةاإلدارالطاقات   استثمار
الذي جيمع بني عاملي الـربح       هلذا اال    وتكشف الدراسة أمثلة مثرية لالهتمام    . حِل لغرض اجتماعي م   تأخري الربح ل

 . بالرغم من ندرة وجودهوالعمل االجتماعي
 

 القوانني والسياسة العامة

 

 يف تشكيل اجلمعيـات     ا حيوي ا دور هاتلعب السياسات والسياق القانوين يف كل بلد من البالد اليت درسنا          
    ديري املؤسسات بسبب التحكمات الزائدة، وعدم تفهم       ا هائال من اإلحباط بني م     العطائية؛ فقد وجد املؤلفون قدر



أن  و ،ا من اخلـربات   يكون من املفيد أن تتبادل دول املنطقة مزيد       سو .اجلهات احلكومية ملا يقومون به من إسهامات      
 اليت طبقت يف منـاطق      املختلفة، ومثة دروس ميكن تعلمها من السياسات         حول املمارسات الناجحة   التوثيقتزيد من   
وجـود  مـع   بارتفاع األعباء الضريبية    األورويب  للعطاء االجتماعي   يء  يرتبط النمو البط  فعلى سبيل املثال،    . أخرى
ر الرعاية االجتماعية وشبكات األمان للمواطنني؛ وعلى النقيض من ذلك، متتلك احلكومة            كل حكومية قوية توف   اهي

 قدم إعفاءات ضـريبية سـخية     تية االجتماعية، غري أا      يف الرعا  الضئيلةا من املشاركات    يف الواليات املتحدة تارخيً   
يف هذا املناخ، ازدهر العطاء االجتماعي املنظم على مدار القرن املاضي، ومبرور الزمن             و. لمؤسسات العطائية اخلريية  ل

 رؤية   شديد األمهية ليس يف سد الفجوات يف برامج الرعاية االجتماعية احلكومية فحسب، وإمنا يف تقدمي               العب دور 
 األخرى الطويلة   وميكن أن تستفيد القطاعات العطائية العربية من خربات املناطق        . جديدة للتغيري االجتماعي  ومناذج  

طُر قانونية، وحوافز ضريبية، ومحاية املمتلكات اليت من شأا أن تشجع توسـيع نطـاق العطـاء                 أُيف الدعوة إىل    
 .واملؤسسياالجتماعي الفعال، الشخصي 

 
 ةمـاتـخـ

 

زيد من  امل لتحقيقبل البد أن يستفاد ا      هلا  ميكن  يف املنطقة العربية      اآلن يتم توليدها  إن الثروة اجلديدة اليت   
يف حالة عدم     احلديثة باحلياة نسبة املتمتعني أن يبقى التفاوت يف الدخل و      املنطقة أن تسمح ب     حتتمل  فال .املنافع العامة 

 غنيها وفقريها، والبد من     ؛بيئي يهدد مستقبل اتمعات كلها    إن التدهور ال  . ا سوءً داد احلالة  أو أن تز   الكفاءة احلالية 
. التكامل حىت يواصل االقتصاد مسرية االزدهار      و لةادراسة املشاكل اليت تتخطى حدود الوطن الواحد كهجرة العم        

ز وقيادي اآلن يف معاجلة هذه      ، واملشاركني الذين يسهمون بدور بار     لقد آن األوان لدراسة أمر املوارد، واملؤسسات      
 .القضايا من خالل القطاع العطائي

 
ومن النتائج املأمولة لالستشارات اإلقليمية والتحالفات يف جمال العطاء االجتماعي أن ترتفع جودة وأعداد              

" أيزو"اييس  ا مع مق  وميكن كذلك أن توضع املقاييس الشفافة واملناسبة للمنطقة، توازي        . املؤسسات الفعالة يف القطاع   
إن واجهة االلتقاء بـني     فويف غضون ذلك،    . اليت اقترب إصدارها ملمارسات مسئولية الشركات االجتماعية الدولية       

 ا يف زمن التغيري السريع الذي مير به       ي إبداع اليت تشهد عمالً  للنطاقات  ا   واحد العطاء والعمل التجاري ليست إال مثاالً     
 .لعطاء العريبا

 
   وحنن نتقدم   د دراسات احلالة للبالد  أن تثري االهتمام بالقضايا اليت تطرحها؛ وبع    ذه الفصول الثمانية آملني

أخرى للعمل املستقبلي، كما يقترح جمموعة من االستراتيجيات اجلماعية لتعزيـز            نطاقات ختامي يشري إىل     مثة فصل 
 نسخة الحقة هلذا التقرير باللغة العربية يف بدايات       وي املؤلفون إصدار    وين .جمال العطاء االجتماعي يف املنطقة العربية     

 .، وأن يكون نشر معلومات جديدة عن العطاء العريب مشاركة منتظمة يف هذا احلقل احليوي٢٠٠٨ عام
 
 
 



 
 اهلوامش

                                                 
لتجميع لكنه يشمل الوسائل املؤسسية . التعريف خيرج منه العطاء الفردي اخلالص أو العطاء غري الرمسي هذا ١

 بني ا فاصالًدكذلك يضع هذا التعريف ح. املسامهات الفردية إذا استفيد منها خارج نطاق اتمع الذي مجعت به
يف مصر، التفرقة  وملزيد من املعلومات املفيدة حول هذه. مؤسسات اتمع املدين األخرىالعطاء االجتماعي و

 .٢٠٠٦ - مركز خدمات التنمية.يف هذا الشأنملناقشتها  "مروة الدايل"ـب عليكم
 .اجلزء كتبته مىن عطية هذا ٢
 .٥٣:  ص،)٢٠٠٦(مركز خدمات التنمية . الدايل، العطاء االجتماعي يف مصرمروة  ٣
 تفهنا القضاء على الفقر يف :دراسة وتقييم حماولة للتطبيق: دليل احملتار: ، اإلسالم)٢٠٠٣(ف . نعمارة، ٤

 .٣٥-٣٤امعة األمريكية بالقاهرة، ص األشراف، رسالة ماجستري، اجل
  .لكرميالقرآن ا ٥
  ، جرنال املعهد امللكي للعطاء االجتماعي،الزكاة الواجب القرآين :املاليةالعبادة ): ١٩٩٩( جبنثال،  ٦

 .٣٤-٣٣، ٥ص 
 يةللتنمية العطاء االجتماعي اخلاص املؤسسي كآل: العطاء االجتماعي اخلاص يف مصر) ٢٠٠٣(الدايل مروة  ٧

 .٥٧، رسالة ماجستري، اجلامعة األمريكية بالقاهرة، ص اتمعية املستدامة
 ٦٠: سورة التوبة ٨
 حول العطاء االجتماعي احمللي يف مصر دراسة شاملة: ء االجتماعي يف مصر، العطا)٢٠٠٧(الدايل مروة  ٩

 .ةمركز دراسات التنمي: القاهرة. وإمكانيات توجيه العطاء والتطوع حنو التنمية
 .٢٣، سبق ذكره، ص بنثال ١٠
 .، وأورده عبد احلليم عمر٨٨٥٦رواه ابن حنبل، رقم حديث  ١١
 .، ذكره عبد احلليم عمر١٨٤٤ رقم ٩١/١ماجه، ابن  ١٢
 .، مقارنة بني نظام الوقف الغريب واألوقاف اإلسالمية)خمطوطة غري مؤرخة( احلليم عمرعبد  ١٣
سياسات املساعدة يف العامل اإلسالمي، لندن، : الل اخلريياهل )٢٠٠٣.(ج  بنثال، وج. جوردانبليون  ١٤
 .توريس.يب.آي
 .)٢٠٠٧( الدايل ،٣١جوردان، وبنثال، سبق ذكره، ص بليون  ١٥
 .٣٤ جوردان، وبنثال، سبق ذكره صبليون  ١٦
 .٣٠ صجوردان، وبنثال، سبق ذكره بليون  ١٧
 .نيويورك  واليةجامعةيف القدس، دار النشر يايل مطبخ حساء إمرب: ، بناء العطاء العثماين)٢٠٠٢. (، أسينجر ١٨
 .مركز خدمات التنمية. العطاء االجتماعي يف مصر) ٢٠٠٦ (الدايلمروة  ١٩
فريقيا، كما ينتوون كتابة تقارير عن املؤسسات اجلديدة يف إدراسة الحقة، ينتوي املؤلفون وضع دول مشال يف  ٢٠

 .مجيع الدول العربية
 .، حلول جتارية للتنمية البشرية، القاهرة)٢٠٠٧( اإلمنائي األمم املتحدةبرنامج  ٢١



                                                                                                                                            
باحث يف اتمع املدين مبصر، ال ؛سابق ملؤسسة فورد، وحممد الواكدنائب الرئيس ال ؛باري جابرمانقدم كذلك  ٢٢

 .يف مرحلة التخطيطساعدتنا قدما إضافات 
ى أفكار منظمات اتمع املدين وأنشطتها، من حسن احلظ وحنن بفلسطني أن التقينا بباحث حملي مطلع عل كان ٢٣

 .ق البحث املكونة من باحث حملي وآخر إقليميرويف جوالتنا املستقبلية للدراسة، خنطط يف اإلفادة من ِف
 -مدخل حقوقي للعطاء من أجل عدالة اجتماعية يف اتمعات اإلسالمية) ٢٠٠٦. (، أالنعيمو. احلليم، أعبد  ٢٤

 . للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنيةرتجرهاورقة عمل، مركز 
 . سبق ذكره،الدايل مروة ٢٥
 . سبق ذكره.بنثالوجوردان  بليون ٢٦
 كوبنهاجن،. من األردن ومصر اإلسالم واتمع املدين، دراسات حالة) ٢٠٠٧( س.  سبارو. ، مبيترسون ٢٧

 .مناركي للدراسات الدوليةداملعهد ال
 .ه، سبق ذكربنثالوجوردان بليون  ٢٨
 .، سبق ذكرهالنعيمو، احلليم عبد  ٢٩
 .مركز خدمات التنمية. العطاء االجتماعي يف مصر) ٢٠٠٦(الدايل مروة  ٣٠
 .الدايل، سبق ذكره مروة ٣١
 كاليفورنيا، دار. بعد اإلسالمي مااحلركات االجتماعية والتحول : دمقرطة اإلسالم) ٢٠٠٧( .، أبيات ٣٢

 .النشر جبامعة ستانفورد
 .ية الشركات االجتماعية بديب؛ الربنامج اإلمنائي باألمم املتحدة، سبق ذكرهمسئول قمة ٣٣
 دار نشر: ، نيوجرزيرباحالقضاء على الفقر من خالل األ: الثروة يف أسفل اهلرم) ٢٠٠٦(ك . س،براهاالد ٣٤

 .وارتون سكول
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 نظرة عامة
 

 ،ها العطائية راسخة اجلـذور    ثقافت و  للعامل العريب واإلسالمي   ا فكري التارخيي باعتبارها مركز  إن دور مصر ا   
 . توجهات العطاء االجتماعي    به  تدرس ما ها اكل ذلك جيعل منها موقع     ؛من طويل ووجود منظمات تنموية ا منذ ز     

هاٍت اجتماعية عدة، كما  أن مكانتـها        بدأت مبصر توج  فقد   البالد العربية من حيث عدد السكان،        ربوبوصفها أك 
 . للتوجهات يف املنطقةا ألن تكون مقياسلتها أه على مدار التاريخكمزود إعالمي للعامل العريب

 
 فإن الدولة    من األقباط،  كبريةأقلية  ا  من السكان، و  % ٩٠ مجهورية عربية ميثل املسلمون ا نسبة        وألا

ن املؤسسات الدينية هي األساس اليت يقوم عليه اتمع املـدين، كمـا تلعـب               إ. تتصارع مع دور الدين يف احلكم     
   ا   حمور االدوافع الدينية اليوم دورتمع املدين ، ويعود تاريخ    عطاءمشاريع ال ع  يف توس يإىل بدايـة   العلمانيةمؤسسات ا 

يف دراسات اتمع املدين    ري من   كبال الكم تحدثوي.  للمجتمع املدين   هامة القرن العشرين، وقد ظهرت كلبنات بناء     
 بـني   تـوترات ال  باإلضافة إىل أمهية   ،ملنظمات وجناحاا والعقبات اليت تعترض طريقها     من ا  متنوعة   مصر مع مناذج  

تتطور هذه التـوترات    ويعترب جمال العطاء االجتماعي مثاال يوضح كيف        . التقاليد اإلسالمية واتمع املدين العلماين    
افيـة كالزكـاة     الثق - والشعائر الدينيـة   إن التراث التارخيي   .اا بعض م بعضه  يكمال للطرفني أن ميكن  كيف  وأيضا  

، يف حني أن التوجهات التنموية العاملية تؤكد على أمهيـة العطـاء االجتمـاعي               مستمرازال  والصدقة والعشر ال    
 هـو    هائالً من التغري   ا قدر طاء حاليا ويشهد جمال الع  .  طويل املدى  اإلنسايناالستراتيجي واملستدام يف حتسني الوضع      
لقطـاع  ا بعة من االجتماعية النا الشركات  مسئولية  أيضا مناذج ناشئة من      و مبثابة ردة فعل لكل من الصحوة الدينية      

 .اخلاص
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 خلفية عن البلد
 

 مصرنبذة عن 
 

 بع كيلو متر مر٩٩٧,٧٣٩                                                    املسـاحة
  مليون نسمة٧١,٣٥                                                       السكان

 مريكىأ مليار دوالر ١٠٧،٩                     )        ٢٠٠٦( الناتج احمللي اإلمجايل
 %١٥                        الزراعة                                
 %٣٦                                     الصناعة                  
 %٥٠                      اخلدمات                                

  دوالر أمريكي١,٤٨٩        )  ٢٠٠٦( مجايلإلنصيب الفرد من الناتج احمللي ا
 %١٠                            )         ٢٠٠٤(معدل البطالة 

 ٠,٦٥٩      لتنمية البشرية                 امؤشر سب حالترتيب 
              %      ١أقباط، % ٩ن، ومسلم% ٩٠        الديانات                                              

 مسيحيني آخرين                                                               
   من الدوالر األمريكي٠,١٨                               اجلنيه املصري                 

 
 التاريخ احلديث

 
بامتداد ما يـسمى بدولـة الرعايـة         ات وستينيات القرن املاضي   يمخسينمتيزت فترة ما بعد االستعمار يف       

     اين الشامل واملؤملِ األمانم، وفرص العمل، و   االجتماعية، لتوفري التعليم ا حعاية ت العليا واملتوسطة، والر   املؤهاللة  م
وقد مت تأميم املؤسـسات الكـربى       . الصحية، واإلسكان االجتماعي، ومراقبة اإلجيارات، وتوفري اإلعانات الغذائية       

ويف جمـال   . األساسية واألنشطة العامة؛ كل ذلك باسم االشـتراكية        كالبنوك وشركات التأمني والصناعات الثقيلة    
 حتـت   -  منذ قرون طويلـة     يدير شئوا  القطاع اخلاص  كاناليت   - ملمتلكات الوقفية عت ا ضوي،  العطاء االجتماع 

 ختـصيص   مل يعد هناك اإلقبال املعتاد علـى       وحبلول منتصف القرن العشرين      .إشراف وزارة األوقاف وجلنة اهلبات    
         ويف . جديدة لألوقاف اخلاصة  ة  ، ومل تظهر آلي   اأوقاف ألغراض املنفعة العامة، وبعد التأميم اختفى هذا التقليد تقريب

، ولكـن حبلـول     %٤٠ ةنسبمجايل ب اإللي  احملناتج  ال مسامهته يف ا يف   القطاع العام سبب   وسع كان ت  ات،يبداية الستين 
الوطنية  نتاجية، ونضبت املدخرات  ت اإل ، فقلّ  يف األسعار  أصيب االقتصاد املصري بتضخم هائل    ات،  يمنتصف الستين 
 ١.احلكومة إنفاق  يف الكبريةنتيجة للمبالغة

 
أدى . السبعينيات على مدار فترة      عرب سياسة االنفتاح    واستمر ،١٩٦٨رر االقتصادي يف عام     وقد بدأ التح  

، وتشجيع تنميـة القطـاع       املناطق احلرة  إنشاء حجم التجارة اخلارجية واالستثمار، و     إىل زيادة السياسة  العمل ذه   
ـ     . النمو والكفاءة يهدف إىل   إىل منوذج   ، وحتويل االهتمام من إعادة التوزيع       اخلاص نظم يف الوقت ذاته، أصبحت ال
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سكان غري  ، كما انتشر اإل    ثقيالً ا تعاين من نقص يف التمويل وأصبحت متثل عبئً        رعاية الصحية احلكومية يف التعليم وال   
 .املتناميةطبقة العليا لا لتخدمة والتعليم يرعاية الصحل اوانتشرت املؤسسات اخلاصة يف الرمسي واملناطق العشوائية،

 
وتوسيع منطق السوق إىل    عت على اخلصخصة    ، وضعت مصر سياسة للضبط اهليكلي شج      ١٩٩٢يف عام   

، هذا اال  يف   ها اجتماعية، وقلصت من دور    خدمات الكثري مما كانت توفره من     أت الدولة ، و الشئون االجتماعية 
احتضنت مصر منذ ذلك احلني السياسات الليربالية اجلديدة        د  وق ٢.انتشار مؤسسات اتمع املدين    كما شجعت على  

 ومنو االقتصاد غـري      الدخل خلق فجوة كبرية بني مستويات    ة نسبة االستهالك و   اليت كانت من آثارها املباشرة زياد     
 االعتمـاد    اخلدمات العامة املصريني ذوي الدخل املتـدين إىل         تقليص  وقد دفع  ٣. وايار البنية التحتية العامة    الرمسي

 كانت احلكومـة توفرهـا يف       بشكل متزايد على منظمات اتمع املدين يف احلصول على اخلدمات االجتماعية اليت           
وقد منت املنظمات ذات التوجهات الدينية بشكل أكثر سرعة من تلـك املنظمـات ذات التوجهـات                  ٤.السابق

وتعد الزيادة يف حجـم اخلـدمات       . اإلعانة العاملية العلمانية، ومع ذلك فإن األخرية حتظى بدعم كبري من وكاالت           
.  من ضة أوسع الهتمام ديين شعيب والتزام بالعمل االجتماعي         ااالجتماعية  اليت تقدمها منظمات اتمع املدين جزءً       

 .ر واملسيحي مبصاإلسالمياتمعني وميكن أن نالحظ تلك النهضة يف كال 

  

 املشهد السياسي
 

  نظام احلكم
هـا  ياليت يبقى ف الرئاسة ومدة. ١٩٧١ا لدستور سنة    وفقً  دميقراطي جزئي   حكم مجهورية ذات نظام  مصر  

 لفترة رئاسـية خامـسة   احسين مبارك الذي انتخب مؤخر     والرئيس احلايل هو  ،  الرئيس ست سنوات قابلة للتجديد    
مـن  % ٩٠ مبارك حصد     غري أن  ،رشحني متنافسني ، وقد مسحت االنتخابات األخرية بوجود م      مدا ست سنوات  

من املرشحني  ) ٢٠٠٥مايو  (  من الدستور  ٧٦، وتستلزم املادة    ا إلحصائيات ما بعد االنتخابات    إمجايل األصوات وفقً  
على األقل من عدد مقاعـد      % ٥ يف اهليئة العليا ألحد األحزاب السياسية اليت حتوز على نسبة            أن يكونوا إما أعضاءً   

 .ا من أعضاء الربملان واالس احمللية عضو٢٥٠ على تأييد من والحيصأن جملسي الشعب والشورى، أو 
 
الوطين التشريعيلسا  

 أعضاء آخرين يعينهم    ١٠ باإلضافة إىل    ، يتم انتخام بشكل مباشر    ا عضو ٤٤٤يتكون جملس الشعب من     
ا  عضو ٢٤٦ورى فيضم   أما جملس الش  . ل الرئيس صالحية حل الس    وخ وي .فترة مخس سنوات  لرئيس اجلمهورية   

 .ا عضو٨٨  ويعني الرئيس ، منهم١٧٦يتم انتخاب 
 

  الوطنيةاحلكومة
 رئيس الوزراء الذي يـشغله   منصبجملس الوزراء هو أعلى هيئة إدارية وتنفيذية ترعى شئون البالد يرأسه  

الدكتور أمحد نظيف، ورئيس اجلمهورية مسئول عن تعيني الوزراء وإقالتهماحالي . 
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 ام القانوينالنظ
النظام القانوين قائم على الشريعة اإلسالمية والقانون املدين الذي تعود أصـوله إىل القـانون الفرنـسي،                 

   حلكومة إعمـال قـانون     تستطيع ا و. السياسيبعض النفوذ   ب  القضاة  يتمتع  حيث ؛ا ما والسلطة القضائية مستقلة نوع
 .ضائيةالطوارئ الذي له القدرة على التملص من األحكام الق

 
 قتصاداال
 

 على اخلدمات واالستثمار احلكومي، يف املدن الـشمالية والكـربى           يتركز النشاط االقتصادي، مشتمالً   
من املنـاطق الريفيـة إىل      الواسعة   اهلجرة   يفب انعدام الفرص خارج هاتني املدينتني       بس؛ ويت واإلسكندريةكالقاهرة  

الـسياسات  بقايـا آثـار     وال تزال أصـداء     . ى جماراة هذه اهلجرة    مع عدم قدرة اقتصاد املدن عل      ،املناطق احلضرية 
وتعتـرب  . بنسبة الثلث  ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ حيث ساهم القطاع العام يف عام         االقتصاد يفتردد   ت االشتراكيةاالقتصادية  

 إال أن أداء . شـخص  مليون٢,٢باشر وغري مباشر حوايل  حيث يعمل ا بشكل م ؛السياحة القطاع األهم يف مصر    
، كتفجريات سيناء وااليار الذي تال أحداث احلـادي          باألحداث احمللية والعاملية   الشديدا القطاع مييل إىل التأثر      هذ

وقد تأثرت مستويات االستثمار األجنيب بتقلبات قيمة اجلنيه املصري اليت وصـلت يف األعـوام               . بتمربسعشر من   
ـ ترول فيفوز بنصيب كبري من االستثمار األ      أما قطاع الب  .  االستقرار  شيء من  القليلة املاضية إىل    يف حـني أن     ،نيبج

االتصاالت والسياحة، ومـع     جماالت مثل   إىل جنبية مباشرة أ جتذب استثمارات     اآلن  املتحررة إجراءات اخلصخصة 
 ٥.اة األكثر جناحين البلدان النام ما عن نظرائهة االستثمار األجنيب متخلفرقامزال أتذلك ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ولكنه ال يعكس بدقة  التفاوت يف الدخل املوجود داخل           ،احمللي اإلمجايل  الناتجلقد ازداد نصيب الفرد من      
 مما يشري إىل وجود توزيع غري عادل للثروة ومنـافع           ٠,٣٤٤هو    توزيع الثروة  إن املعامل اجليين الذي يقيس     .اتمع

 ٢٠٠٨ – ١٩٨٠يف مصر اإلمجايلاحملليالناتجنصيب الفرد من

 نصيب الفرد باألسعار اجلارية: اخلط األسود        
 نصيب الفرد بتعادل القوة الشرائية: اخلط الرمادي           

 ٢٠٠٧إبريل  .ت االقتصادية العامليةصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التوقعا:املصدر
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، فإن أغـىن  )اجلاريةسعار ألبا(ا  دوالر١٤٨٨,٦١و ن متوسط نصيب الفرد من الدخل هأالنمو االقتصادي؛ ورغم    
مـن الـدخل    % ٩متثل حوايل   % ٢٠ وأفقر   االستهالك، و  من الدخل  %٤٤ يقرب  ما ميثلونمن السكان   % ٢٠

 لإلعجـاب  نسبة مثرية    ٢٠٠٧ الذي بلغ يف النصف األول من عام         ، ويبدو أن النمو االقتصادي احلايل     .واالستهالك
 .يف املقام األول األقلية الثرية ، يصب يف صاحل %٧,٥وهي 

 

 العطاء االجتماعي حتت اهر
 

 ثقافة العطاء
 

؛ هذه املسامهات هلا جذورها الراسخة يف        ذات الدافع الديين    املالية امهات األفراد ملصر تاريخ طويل من مس    
 إىل جنب مع     ا، جنب ميعى اجل لتشتمل هذه اإلسهامات على دفع الزكاة، وهي واجبة ع         .التراثني اإلسالمي واملسيحي  

 ـأما املسيحيون فيعطون ما يسمى ب     .  منها انوععترب األوقاف   تء طوعي، مث الصدقة اجلارية اليت       الصدقة، وهي عطا  
من الثروة، وهم كذلك نشطاء يف العمل التطوعي؛ وقد توصلت دراسة           % ١٠ ـوهي تقدر يف العادة ب    " العشور"

 فيمـا يتعلـق برتعـام       املسلمني واملسيحيني  ضئيال بني    اىل أن هناك فرقً   مسحية أجراها مركز دراسات التنمية إ     
 ٦.العطائية

 
 ،ومع ذلك ختتلف وجهات النظر حول أهداف العطاء الفردي يف مصر؛ فعلى مدار عقد علـى األقـل                 

 تمـع  منظمات ا  افة إىل وزارة التضامن االجتماعي    شجعت جمموعات من املاحنني الدوليني ونشطاء اتمع باإلض       
جزء كبري   تحولي وهكذا   . االقتصار فقط على العمل اخلريي      من املدين على أن تكون أكثر تنموية يف أنشطتها بدالً        

لذي يعتمد بشكل كـبري علـى   من منط العمل اخلريي ا     - ١٥٠٠البالغ عددها    -منظمات اتمع املدين مبصر     من  
نمط التنموي الذي يشدد على االسـتدامة ورفـع مـستوى            وتقدمي اخلدمات االجتماعية املباشرة إىل ال      الصدقات

 إىل أن   "الـدايل "ا ملسح أجراه مركز دراسات التنمية، توصـلت         املهارات والتمويل احملدود للفئات احملرومة، ووفقً     
 أشكال العمل االجتماعي يف نظر املستجوبني، خاصة وأـم          قيمهو أقدس وأ  العطاء االجتماعي خللق فرص عمل      "

 ." هذه هي مسئولية القطاع اخلاصيرون أن
 

 خـالل   تهاثروالكثري منهم    ن، الذين كو  بدأ رجال أعمال ناجحون وعائالم     ،يف السنوات القليلة املاضية   
وعند سؤاهلم عن عطائهم    .  املؤسسي على عطائهم عرب إنشاء املؤسسات      يف إضفاء الطابع  فترة اخلصخصة األخرية،    

 نزعة دينيـة    التكافل، وهم يعربون عن أن      ٧عيةر إىل  التكافل كمسئولية اجتما      بإصرا صحاب هذه املؤسسات  أيشري  
 أم  إىل باإلضافة بواجبهم االجتماعي حنو اتمع املصري؛       رون أن هذه املؤسسات جزء من القيام      خلدمة اتمع، وي  

 اقتطاع تربعات فراد والشركات   فز مالية تتيح لأل    ألن القانون املصري مينح حوا      يترحبون من هذا النوع من العطاء      قد
 .)من الدخل قبل حساب الضرائب% ١٠ما يصل إىل (
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 عنـد ولية الشركات االجتماعيـة      مسئ يتزايد انتشار أخالقيات  ات تسري ببطء،    ويف حني أن هذه التغيري    
مـم   وجود الدعم الوارد من الشركات متعددة اجلنسيات ووكـاالت األ          ويتزايد كذلك تأثريها مع    لقطاع اخلاص ا

حتسني الصورة العامـة،    : إن األعمال التجارية ذات املسئولية االجتماعية وراءها جمموعة من الدوافع، منها           .املتحدة
شراك القطاع اخلاص فيمـا   هذا التوجه املتنامي إل.واحلد من األثر الناتج عن التدهور البيئي، وحتسني جاذبية العمالة   

سوف يعطي دفعة للتحول حنو التنمية      للتنمية االجتماعية واالقتصادية    تدامة  والصور املس " املواطنة الصاحلة "ـيسمى ب 
 .والصور املؤسسية للعطاء االجتماعي

 
ويف الوقت اليت تؤثر فيه مسئولية الشركات االجتماعية على الطرق اليت من خالهلا يشرع رجال األعمال                

ونظـرا  .  ال يتجزأ من العطاء االجتماعي     الك جزءً والشباب املصريون يف تقدمي عطائهم، يظل العمل اخلريي برغم ذ         
 الرعاية االجتماعيـة احلكوميـة،       عصر نم يف مرحلة انتقالية   جمتمع   عند، واحلاجة املتزايدة    جلذوره الدينية الراسخة  

صري  يف العطاء االجتماعي امل    ا قوي اا يف اتمع  يشكل عنصر     ىل الفئات األكثر حرمان   إسيظل العطاء اخلريي املوجه     
 .  املنتظريف املستقبل 

 
 البيئة القانونية للعطاء االجتماعي

 
أمام العطاء املؤسسي    كبرية من القيود على األوقاف ومصادرة امللكية اخلاصة يف وجود عقبة            ب إرثٌ تسب 

تيجة  املاضية ن  امكانتها على مدار األربعني عام    يف مصر    فقد فقدت املؤسسات الوقفية على وجه اخلصوص         ؛يف مصر 
 ٨.، وفرض الضرائب والرسوم عليهاقيام احلكومة بإصالح نظام الوقف، وسن قوانني جديدة لتنظيم األوقاف

 
طرة علـى   ي حدثت بعض التغريات القانونية اليت حولـت الـس         ،٤٨، ومبوجب القانون    ١٩٤٦يف عام   و

ويف الـسنوات  . هاحلِّواف عليها ، واإلشرها، وتوزيعألوقاف ااألوقاف؛ فقد وضع القانون عدة قواعد تتعلق بإنشاء   
 الالحقة، مت إجراء بعض التنقيحات، وأعين ا التعديالت اليت ال تزال تعوق حماوالت إحياء نظام الوقف يف مـصر؛                  

 فقد خول للـوزارة سـلطة       ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧، أما القانون    ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠ القانون   عائلي الوقف ال  ىفقد ألغ 
 احلكومة من السيطرة على األرض      ٥١ن القانون   كّ م ١٩٥٨ويف عام   . شراف عليها اإلنفاق من أموال األوقاف واإل    

الـيت انتـهت    السيادة على األوقـاف     احلكومة لنفس العام فقد أعطى      ١٢٢ أما القانون    ،االزراعية اليت كانت وقفً   
ظات، بينما أنشئت    اإلشراف على املباين واألراضي الوقفية للمحاف      ١٩٦٢ لسنة   ١٤٤وقد نقل القانون    . صالحيتها

 .١٩٧١ لسنة ٨٠هيئة األوقاف الرئيسية مبوجب القانون رقم 
 

 احلاليـة فقـد      عملية إنشاء أوقاف جديدة، أما األوقاف      تعطلت هلذه التعديالت القانونية اجلديدة،      ةنتيج
، شاء األوقاف العائلية  يزال القانون حيرم إن    وال). بالرغم من صعوبة احلصول على املعلومات املالية      (اخنفضت إيراداا   

 . ولكنها أنشئت كمؤسسات على حنو مقبولواليوم هناك العديد من املنظمات اليت كانت ستنشأ يف صورة أوقاف
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، ١١ وتركيـا  ١٠على غرار اإلحياء الناجح له يف إيـران       ،    ٩ة دعوات لعودة نظام الوقف يف مصر      كانت مث 
 على إحكام سيطرا على     إصرار احلكومة  ارات، غري أن  السعودية وقطر واإلم  وكذلك يف دول اخلليج كالكويت و     

 لوقـف ا  حملاولـة إحيـاء    ا فيما بعد، مثاالً جيد    اسنعرض هل اليت  ،  "وقفية املعادي "وتعد  . األوقاف يظل عقبة كربى   
 . ة املشروعات التنمويتمويلمستدام لمالئم و نموذجك
 

م الوقف من تراجع، ولكنه كذلك أثر من آثار         ردة فعل هامة ملا أصاب نظا      دعي املؤسسات   إن صعود جنم  
 .ل احلكومي يف شئوا بني احلني واآلخرخالقيود التشريعية املفروضة على أنشطة اجلمعيات األهلية والتد

 
: تشتمل املالمح الرئيسية هلذا القانون على     و ،٢٠٠٢ لسنة   ٨٤صر حيكمها القانون    املنظمات األهلية يف م   

ي جهد جلمع   أ اجلمعيات بإخطار الوزارة ب    يلزم شرط؛  ل وحاالت اإلعفاء من الضرائب    سجيقواعد ختص عملية الت   
قق حلكومة احلق يف التح   إعطاء ا و ؛ من اخلارج  بقة من الوزارة بشأن تلقي أموال     التربعات واحلصول على موافقة مس    

 مينع و ؛ة خترق القوانني  حل أي مجعي  ، واالطالع على السجالت املالية للجمعية، و      من خلفيات أعضاء جملس اإلدارة    
النظام العام، أو   لوحدة الوطنية أو خيالف     القانون القيام بأنشطة عسكرية أو سياسية أو أي عمل من شأنه أن يهدد ا             

 .ينايف اآلداب، أو مييز بني املواطنني
 

ون وتبيح لوائح القانون للمنظمات التسجيل إما كجمعية وإما كمؤسسة، والفرق بينهما هو إلزام القـان              
 اجلمعية   بينما املؤسسات حتتاج إىل ثالثة أعضاء فقط، وأن        ،للجمعيات بأن يكون أعضاؤها املؤسسون عشرة أعضاء      

، كما أن اللوائح املتعلقـة      من األعضاء   أكثر من اعتمادها على وجود جمموعة      صندوق للتمويل تقوم على ختصيص    
ومنذ إدراج املؤسسات كشكل مقبول مـن       . ؤسساتأبسط بالنسبة للم   باالجتماعات السنوية واإلجراءات العامة   

 . مؤسسة بوزارة التضامن االجتماعي٤٠٠ ما يقرب من مت تسجيلأشكال املنظمات 
 

هذه املؤسسات تعمـل بنظـام      بعض  . صبحت املؤسسات أبرز صور العطاء املؤسسي يف مصر       أوهكذا  
 تلك اليت تأخذ ـا       يف األخذ بأساليب تشبه    بدأ) احقًكمؤسسة ساويرس اليت سنتناوهلا ال    (العضوية والبعض اآلخر    

 إىل إنشاء قطاع للعطاء     يف هذا الشأن، أيد التشريع اجلديد التحول من العمل اخلريي غري الرمسي           . املؤسسات احلديثة 
 .املؤسسي

 
 ؤسسيالعطاء امل

 
ـ        وهي ال  ،إن وضع تصنيف للعطاء املؤسسي يف مصر مهمة يف غاية الصعوبة           ني تزال مـثرية للجـدل ب

 وألجل أغراض هذه الدراسة، مت حتديد ستة أنـواع ملؤسـسات العطـاء              ١٢.املتخصصني يف اتمع املدين املصري    
 األهليـة  واجلمعيات اخلريية الدينية واملؤسـسات       املؤسسات العاملة واملؤسسات املاحنة   : االجتماعي يف مصر، وهي   

ويف  .عطاء اازفـة   نوع سابع يلوح يف األفق وهو        ومثة.  واملؤسسات املاحنة التابعة للشركات    "الشلة"ومؤسسات  
 أن العديد من املؤسسات حتمل مسات       هو األمرواقع   إال أن    ، املؤسسات تنوعيةحني أن هذا التصنيف يفيد يف معرفة        
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 واألهـداف  أصحاب املصاحل غري أنه من الواضح أن      ،  اا أو تشغيلي  ا جغرافي قد يكون التصنيف خمتلفً   و. أكثر من نوع  
وسنفرد كل نوع من هذه األنواع فيمـا يلـي           . قضية بعينها أو منطقة بعينها      مع  إما لتعامليتعاونون بشكل كبري ل   

بشرح هليكله التنظيمي وقواعده والعوائق اليت تعترض جناحه، مث نتبعه بأمثلة توضيحية من قطاع العطاء االجتمـاعي            
 .املصري

 
 العاملةاملؤسسات 

لغ أويل من املال يتم توجيهه خلدمة قضية معينة، وهي معنية بشكل مباشر بتـوفري               العاملة مبب  تنشأ املؤسسة 
 .قبل التربعات، وقد توقد يأيت التمويل من عائلة واحدةاخلدمات أو األنشطة، 

 
 مؤسسة  النور

العمل والنور مؤسسة عاملة مرتبطة مبجموعة املغريب، ومهمتها هي القضاء على العمى وأمراض اإلبصار،              
ر خدمات تسد احتياجـات     نشاط إكلينيكي وتوف  وهي رائدة يف هذا اال حيث تقوم ب       . ى تعزيز إبصار صحي   عل

وهلا أهـدافها   .  واخلدمة املدعومة  األهلية وتشارك املؤسسة يف األحباث العملية واخلدمة        .اتمع يف جمال طب العيون    
علومات دقيقة حول أمراض العيون، وتقدمي خـدمات        ، وتقدمي م   وهي مجع التحليالت الوضعية املوثوق ا      ،احملددة

ا خلدمات الرعاية بـالعني     تشكل املؤسسة منوذج  رعاية للعني عالية املستوى للمجتمعات اليت ختدمها املؤسسة، وأن          
لـسياسة  ا على كسب تأييد  عالية اجلودة واملستدامة، وكذلك توعية العامة بقضايا رعاية العني، وأن تعمل املؤسسة             

 .يةالقوم
 

 كمنظمة غري حكومية يف     ا رمسي إنشاؤها النور االخنراط يف العمل اخلريي يف منتصف التسعينيات ومت           بدأت
يف تعاون وثيق مع جمموعة املغريب الطبية، وهي كيان تابع للقطـاع اخلـاص يقـدم                ، وتعمل املؤسسة    ١٩٩٧عام  

، واملنظمتان تديرمها إدارة واحدة   .  يستحقون سعار مدعمة ملن  أ اخلدمات ب  خدمات بسعر السوق، وتقدم النور نفس     
 .هانفس اتجهيزوما الت همنفسأ نوومبنامها يربط بينهما جسر، وخيدم ما العامل

 
، ، ومـع ذلـك    الدكتور عاكف املغريب بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة جمموعة املغريب        تربع بإنشاء املؤسسة    

وقد جنحت املؤسسة خالل مرحلة البدء يف مجع تربعات إضافية،           .فإيرادات املؤسسة اآلن أكثر من تكاليف التشغيل      
 يف إطـار    ٢٠٠٢-١٩٩٩ من   الفترةمن مركز كيلمنجارو والوكالة الكندية للتنمية الدولية إبان          كما تلقت دعما  

كـز  مرالة األمريكية للتنميـة الدوليـة و       من الوك  اتلقت املؤسسة كذلك دعم   و. املبادرة الدولية ملكافحة التراكوما   
 ومركز إبصار للمكفوفني ومركز عثمان بن عفان واملركز املصري لدعم اجلمعيات            خدمات املنظمات غري احلكومية   

 .ا أصبحت مشاريع املؤسسة مكتفية ذاتي٢٠٠٥ويف عام . األهلية
 

 دائمني منظمة غري حكومية متخصصة إىل حد كبري من          ا عشر موظفً  اوتعد هذه املؤسسة اليت يعمل ا اثن      
وللمؤسسة شركاء من   . ا بالشبكات وبتطور اخلدمات واألنشطة    ا راسخ يث اهليكل والكفاءة، وتؤمن املؤسسة إميان     ح

مؤسسة التنوير باملنيا، وأصدقاء األمرد بالفيوم، وحياء القبطية باملنيا، وسلمى موسى،           : املدين تضم منظمات اتمع   
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، "املنح" ـا مهتمة غاية االهتمام ب    فإ ،على أا مؤسسة عاملة   وبالرغم من أا تصنف     . ومجعية السعيد، وكاريتاس  
وبرامج بناء القدرات فيما يتعلق بقـضايا رعايـة اإلبـصار            لديها من برامج تدريب فنية     عرض ما وترغب يف أن ت   

  .رأةقضايا امل إضافة إىلة األساسي
 

 املؤسسات املاحنة
     تمع املدين العاملة يف نفس          اتقدم بعض املؤسسات يف مصر منحاهتمامها جماالت لغريها من منظمات ا . 

ـ      املسئولون اإلداريون، و   بينما يضع معايري االنتقاء    ثقافـات املؤسـسية     لل اتتنوع عمليات التقدم لطلب الدعم وفقً
 إسداء النصح االستراتيجي، والدعم      يشمل ذلك و ،األموالوتقدم هذه املؤسسات يف الغالب دعما خالف        . الفردية

 . املالحظاتوإبداءالتكنولوجي، وخدمات االستشارات 
 

 اويرسسة سمؤس
 يف إبريـل    ودف املؤسسة اليت أنشئت   . تعترب مؤسسة ساويرس أول مؤسسة ماحنة عائلية حديثة مصرية        

وتقدم املؤسسة منحها ملنظمات وسيطة عاملة      .  إىل دعم التنمية االجتماعية من خالل خلق فرص العمل         ٢٠٠١عام  
ـ  توجهاا من املؤسسة  وتستلهم   . فالعمل التربوي والثقايف هدف ثانوي     ،املهينيف جمال التدريب     سوق مبعـىن أن    ال

ا يف  وظائف، وقد قامت املؤسسة بعمل أكثر من أربعني مشروع        سوق العمل من ال   ال على احتياجات    مبنيةمشاريعها  
والتنمية املهنية والتربوية واملنح الدراسية وجوائز      واالئتمان   الصغر    متناهي تمويلتدريب املهين وال  قطاعات الصحة وال  

 .حمو األمية؛ لكن قطاع الصحة يفوز بنصيب األسد من هذه املشروعات
 

مدافعة نشطة   - عبت يسرية ساويرس  ؛ فقد ل  ال العطاء لعقود من الزمن    لقد شاركت عائلة ساويرس يف جم     
 وقد ساعد الـدكتور إبـراهيم       ؛ الطابع املؤسسي على أنشطة عائلتها     ا يف إضفاء  ا حموري دور -  باسم الفقراء  وطنيةو

 . املؤسسة قوانني وإجراءاتنشاءتنفيذي السابق للبنك الدويل، يف إ، املدير الشحاتة
 

هي أول مؤسسة مصرية قائمة على ختصيص أسهم مشتركة تعطى للمؤسـسات    ة ساويرس   كانت مؤسس 
النابعة من تقلب قيمـة      ضات وزارة التضامن االجتماعي   ار تصفيتها بسبب اعت    األسهم قد مت   األخرى، غري أن هذه   

قي توجلنة تنفيذية تل   ا أحد عشر عضو   ، أما اآلن فاملؤسسة قائمة على املنح النقدي، ويتكون جملس إدارا من           األسهم
امرتني سنوي. 

 
، ويـتم اختيـار      النتائج امللموسة  ، ومنوذج قياس األداء قائم على      العمل موثقة على حنو جيد     إجراءاتإن  
، والبد من أن تكون املنظمات اليت تدعمها مؤسسة ساويرس قد مر علـى تـسجيلها             تنافسيسلوب  أمتلقي املنح ب  

 هلا القدرة على إجناز املشروعات بنجاح، وأن تعمل كوسيط بـني املؤسـسة            ، وأن تكون  ثالث سنوات على األقل   
علـى   و ، وتعميم احللول املبتكـرة    ، والتكرار والتوسع  لى االستدامة واملاحنني اآلخرين واملتدربني، وينصب التركيز ع     

 . الريادة يف الفكر والعمل االجتماعي
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، واملساعدات   واإلشراف، وبناء القدرات   املتابعةيل متد مؤسسة ساويرس ممنوحيها بدعم يف جمال         ووباإلضافة إىل التم  
وتتعهد املؤسسة بعمل شراكات طويلة املدى مع خمتلف أنواع املؤسـسات           . التقنية، واكتشاف األخطاء وإصالحها   

 .زارات واحملافظاتات الدولية والومبا فيها منظمات اتمع املدين احمللية واجلامعات واملنظم
 

 اجلمعيات اخلريية الدينية
، ومما الشـك فيـه أن       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤رقم  ا للقانون   تسجل اجلمعيات اخلريية الدينية كمؤسسات طبقً     

 لكنعرب تربعات األفراد،    يتم متويلها باملقام األول     و. دون تسجيل ولذا يصعب توثيقها    ببعض هذه اجلمعيات تعمل     
هـذه اجلمعيـات علـى      وتتركز أنشطة   . ا من املؤسسات   أو منح  ا حكومي ا دعم ى أيضا  تتلق هذه اجلمعيات بعض  

وكجزء من عمليـة التحـول حنـو    . ، ودعم الرعاية الصحية للمحتاجني  النساء، واألسر اليت تعوهلا     مساعدة األيتام 
كتساب املهارات، غري   التنمية، تسعى العديد من املنظمات إلدراج مزيد من املشروعات املستدامة كالتدريب على ا            

 .منيروء واألدوية ورعاية الفقراء واحملأن اجلزء األكرب من الدعم يظهر يف شكل الطعام والكسا
 

  األورمانمجعية
 أمحـد القبـاين     حتت قيادة  ١٩٩٣عام  ا يف    رمسي خذت شكالً ، مث أ  ١٩٨٥معية نشاطها يف عام     بدأت اجل 

وتعد األورمان واحدة من أشهر اجلمعيات اخلريية يف مصر، وهلـا           والدكتور خالد الكوري والدكتور جمدي بدران،       
  ١٥٠٠٠ متتد يف ستة عشر حمافظة تغطي        استة عشر فرع يف صعيد مصر فقط، وقد اعتادت اجلمعية علـى          ا مشروع

، واملـشروعات    ولكنها وسعت دائرة اهتمامها لتشمل رعاية ضحايا مـرض الـسرطان           ،التركيز على كفالة اليتيم   
 .، والقرض احلسن، والتدريب املهينالصغرية

 
 ،، بدأت األورمان وضع مبادرة عطائية تضم أربعني من رجال األعمال يف مثاين قرى             ٢٠٠٦يف اية عام    

 يف حماولة ألن يتكفل كل رجل من رجال األعمال بتغطية           ،املؤسسية – الشراكة األهلية  من منوذج    حماولة االستفادة 
رغبة وراء هذا املشروع وهي تعبئة خربات القطاع اخلاص وتوفري التمويل والتخطـيط             ومثة  . احتياجات قرية معينة  

، وال يزال املـشروع يف طـوره        واإلشراف من جانب القطاع اخلاص ملساعدة القرى يف حتسني مستوى معيشتها          
 دخـل هلـم     ويقوم رجال األعمال بعرض األفكار وتقدمي التربعـات وال        . التمهيدي لكن العمل بدأ يف مثاين قرى      

ا لرجـال   ا شهري حيت تعقد اجتماع   وتقيم األورمان عالقات وطيدة بني رجال األعمال والقرى       . سائل اإلدارية بامل
 غازيل  رها ويشمل ذلك تدريب   ي وتطو القدراتبناء  وتعمل اجلمعية يف جمال      .األعمال للحديث عن االستراتيجيات   

 ، عن القرى من األلف إىل اليـاء       ال األعمال مسئولون مالي   ورجا. السجاد، وصانعي الفخار وغري ذلك من احلرف      
 .التحتية البنية تشييدلرعاية الصحية والعالج الطيب وويشمل ذلك شراء األطعمة وا

 
،  الثمانيـة  قرىال  متويل القطاع اخلاص عرب    من ا جنيها مصري  ٢٩٦٥٠٠٠أنفقت األورمان حىت اآلن     وقد  

ـ     نتاجوإو األمية   ربعة برامج حمل  وتتضمن املشروعات أ   نب، وبـرامج لتطـوير املـدارس        حمسن لأللبان ومنتجات اجل
ومشروعات تعليم اخلياطة للفتيات اليتامى، وتوفري احلافالت اليت تقل املرضى من قراهم إىل املستشفى دف العالج                
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-١٥٠فة إمجاليـة قـدرها   بتكل أو العشرة القادمة أعوام الطيب، واهلدف هو العمل يف مائة قرية على مدار الثمانية          
 . متويل القطاع اخلاصمن مليون جنيه  مصري ٢٠٠

 
 األهليةاملؤسسات 

يكـون    ما ا مبواردهم املالية لغرض معني غالب     ا على أيدي ماحنني كُثر تربعوا مع      األهليةبدأت املؤسسات   
حيث تركيزها علـى منطقـة       من اجلمعيات األهلية     اليت تشبه  األهليةاملؤسسات  وتسعى  .  على مكان بعينه   امنصب 

 داخل اتمع من خالل دراسة االحتياجات االجتماعيـة، ويف          واملشاركة املدنية جغرافية بعينها، إىل تعزيز التضامن      
اإلمكان أن تلعب هذه املؤسسات دورا يف جتديد املناطق احلضرية أو التنمية الريفيةا حيوي. 

 
 وقفية املعادي
يثه كوسيلة خللق نظام مـستدام  د مفهوم األوقاف وحتبغرض إحياء ٢٠٠٧ام يف عأسست وقفية املعادي   ت

 اليت يعيش ا أثرى     من قاطين ضاحية املعادي بالقاهرة    أنشأها جمموعة    لتوجيه املوارد احمللية وتعبئتها حنو التنمية، وقد      
 يف القطاع غري الرمسي  ايعمل معظم سكا  و الضاحية   أطرافلقد انتشرت العشوائيات على     . سكان العاصمة املصرية  

 .العشوائيات كذلكا من عددؤسسة مقاطعات املعادي السبع و، وختدم املوال يكادون يقدرون تغطية نفقام
 

 :ةيرئيسحماور  املعادي على أربعة وقفيةيدور عمل 
ـ تقدمي منوذج الوقف التنموي وتعزيزه كآلية حملية للتنمية املستدامة، ويشمل ذلك تنفيذ                طـول  الت ب مح

 .البالد وعرضها لتوعية الناس مبفاهيم الوقف والتطبيقات احلديثة
 بطريقة مباشرة أو من خالل املنح اليت تعطى ملنظمات          وضواحيها املعادي   ملنطقة تقدمي خدمات اجتماعية    

 .اتمع املدين األخرى
األعمـال  ألصحاب   و تمع املدين األخرى   وخدمات بناء القدرات ملنظمات ا     تقدمي التسهيالت والتنسيق    

 .ا اجتماعياملسئولني
 نترنت التفاعليـة   تقنيات اإل  عن طريق  على املوارد العلمية والعملية      حلصولا قدرةوإتاحة   طويرالبحث والت   

  تعليميـة  إضافة إىل مكتبة الوقفية اليت تضم مراجع      ،  )نترنتإلا على    الوقفية موقعوذلك من خالل تطوير     (
 .ن الوقفيةديوا: عن العطاء االجتماعي

 
 مبادرات املسئولية االجتماعية للشركات     ة شراكات مع  مإقاو لتمويل براجمها التنموية     واملؤسسة مدعومة بوقف  

تعمل لكسب التأييد يف أمور      فالوقفية تعترب منظمة     ،وباإلضافة إىل كوا مؤسسة   . ون مع املدارس والوزارات   اوالتع
 .تغيري السياسات ومشاركة املواطنني يف عملية إحياء الوقفطالبة بيف امل فهي حتشد املساندة السياسات العامة،

 
 مؤسسات الشلة

 بفكرة أو رؤية معينة، يتربعون مبـواردهم املاليـة          نيلتزمامل سات الشلة على جمموعة من األفراد     تقوم مؤس 
هذه املؤسسات   .نيأعضاء لس اإلدارة أو إداري    ك  عادة كل عام يف املؤسسة حيث يعملون     شويقومون بدور فاعل ب   
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 معتقدام الدينية أو االجتماعية فيهم الرغبة يف املشاركة االجتماعية،          ل كبري من جهود رجال أعمال تثري      تنشأ بشك 
 بالتركيز على التخطيط    تتصف، ومتيل منهجيتهم ألن     فيطبقون خربام يف جمال القطاع اخلاص على قضية اجتماعية        

 .االستراتيجي واالستدامة
 

 طعام املصريبنك ال
 مشروع بنك الطعام كمبادرة من جمموعة من شركاء األعمال وسرعان ما منت لتصبح شراكة جمتمعية                بدأ

 مـسئولون   للدور احملوري الذي لعبـه     انظر جموعة أوليمبيك مب يرتبط ذكر بنك الطعام   ويف أغلب األحيان    . أوسع
 مدينة نصر    من خالل مقر جمموعة أوليمبيك يف      أنشطته وكان البنك ميارس     . ووائل علما  نيازي سالم : لثعة م اموب

 .ىن خاص بهب مب"يب تك"حىت تربعت شركة 
 

وقـد  . ويتمثل اهلدف العام لبنك الطعام املصري يف ضمان توزيع أكثر مساواة للطعام بني مجيع املصريني              
قـد متـت    " البنـك "وذج  ن من حتاجني يف شهر رمضان، لك    مبادرة لتقدمي الطعام املعلب للم    كبدأت هذه املؤسسة    

 .يشمل التدريب املهين واإلسكان والكساء والرعاية الطبيةتوسعته ل
 

عز الشهدي، ويتقاضون مرتبام مـن رجـال         إدارة م  حتت ا موظفً ١٥ويبلغ عدد املوظفني يف املؤسسة      
ـ            . األعمال الذين يرعون املؤسسة    الل شـهر   وقد شارك مئات من املتطوعني بانتظام يف عمل حقائب الطعـام خ

ركات الراعيـة  شئب يف أرجاء البالد، كما قامت الزيع احلقا ورمضان، وسامهت تسعون من املنظمات الصغرية يف ت       
واملدرسة األمريكيـة   " نترناشيونال كوليدج إكايرو  "املدارس كمدرسة   بعض   .ة والتسويق محلة الدعاي بتغطية نفقات   

 بشكل جزئي من خالل تدريب الطالب علـى تعليـب           راسيةعلم اخلدمات يف مناهجها الد    الدولية تدمج برامج لت   
 ١٣.كالطعام للبن

 
   ا رجال أعمال منتسبون إىل اجلمعية ويرغبون يف العمل سـوي ملعاجلـة قـضايا   امثة أنشطة إضافية يقوم 

ة، وقاعدة بيانـات للمنظمـات الـشريكة،        ي وحدة تكنولوجيا معلومات مركز    شتركون، وكلهم ي  اجتماعية أكرب 
وكل واحد من هؤالء سيقوم بتأجري مساحة من املقـر          . فة إىل التجهيزات واملوظفني وغريها من األساسيات      باإلضا

 . حمافظة٢٠اجلديد ويعمل من خالل املنظمات املنتشرة يف أكثر من 
 

وقد دخل بنك الطعام املصري يف شراكة مع البنك املتحد بشأن محلة الكوبون لذبائح عيد األضحى؛ فتم                 
 واستفيد من مجعيات عديدة يف عمل شبكة توزيع واسعة النطاق اليت انتفعت             اإلمساعيليةحيواٍن يف حمافظة    ذبح ألف   

كل كرتونة  (  طعام كرتونة) ١٠٠٠٠( ٢٠٠٨وهدفهم أن يكون لديهم يف رمضان       . بدورها من اقتصاديات السعة   
ة يا لتقدمي تغذ   املشاريع اجلديدة خططً   ، وتشمل )ا جنيها تقريب  ١٥٠بتكلفة   ا طعام يكفي مخسة أشخاص ملدة شهر      

 . يف عمل كرتونات الطعام املالية امعات التجارية للمسامهة زوارمناشدةاملدارس، و
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على مستوى املنظمات، يقوم بنك الطعام بتدريب منظمات اتمع املدين يف جماالت مهارات التـسويق               و
ملون على توسيع دائرة عالقام مع رجال األعمال اآلخرين،         بكة اجتماعية ويع  ش، كما أم يبنون     ومجع التربعات 

ويهتم جملس اإلدارة بإضفاء الطابع املؤسسي على عملية اإلدارة، باإلضافة إىل تطوير البنية التحتية مبا يف ذلك توسيع                  
 .نام املشتركةاقاعدة بي

 
 الشركات املاحنة

، وقـد   كيان مسجل قانوين مرتبط بالشركة    يتم توجيه منح الشركات من خالل وحدة داخل شركة أو           
         اخترنا التركيز يف هذه الدراسة على الشركات اليت أنشأت كيان لعطائهم ومن مث إظهـار االلتـزام         منفصالً اا قانوني 

تسهم هذه الكيانات يف القضايا االجتماعية أو البيئية من خالل التربعات العينية أو رعاية األنـشطة،                و. طويل املدى 
نسبة من جمموع األربـاح، أو      : على سبيل املثال  (  ما من أجل هذا الغرض     شكل ب صص الشركة أمواالً  خت و .نحأو امل 

    أسهم يف الشركة، أو مكانت الشركات متعددة اجلنسيات مسامهً     .)ص سنوي من امليزانية   خص ا يف حركـة    ا رئيسي
 ن يف أنشطة مماثلة   و رجال األعمال املصري   فقد شارك  ذلك رغم من  وبال ،اعية املنتشرة عاملي  مسئولية الشركات االجتما  

 . وحدة جتارية منفصلة إلدارة عطائهموبدون إقامة  املسئولية االجتماعية للشركاتمبسمىدون اإلشارة إليها ب
 

  هريميس-مؤسسة اموعة املالية املصرية
ت يف التغلـب علـى      هريميس هي مساعدة النـاس واملؤسـسا       -  املالية املصرية   اموعة مهمة مؤسسة 

ة واملستدامة اليت تزيد    بتكر امل جدعم املؤسسة الربام  وت. التحديات املالية والتربوية واملتعلقة بالصحة اليت تواجه اتمع       
أسست يف ايـة عـام       ت من الفرص أمام من هم يف أمس احلاجة إىل إحداث تغيري إجيايب يف جمتمعام احمللية، وألا               

، ومع ذلك فقد اشتركت الشركة يف العمل اخلريي واملسئولية االجتماعيـة             مراحلها األوىل  تزال يف   فهي ال  ٢٠٠٦
 .لبعض الوقت اآلن

 
  منها تقدمي منحة كاملة للطـالب الـذين        ؛هريميس مشروعات عدة   - الية املصرية وقد بدأت املؤسسة امل   

شروع مل  مصري هت ثالثة ماليني جني   رصد و .الدراسة يف جماالت من شأا خدمة األهداف العامة للمؤسسة         يرغبون
 الذي ينفذ باالشتراك مـع منظمـة        يهدف املشروع و ،"طفال الشوارع  محاية أ  مبادرة:  من أجل األطفال   متحدون"

           وإىل تـوفري احلمايـة      ،ى هلـم  اليونيسيف إىل مساعدة هؤالء األطفال للحيلولة دون أن يتخذوا من الشوارع مأو 
 لألمهات الصغريات   ى دائم يف املقطم    توفري مأو  ملشروع كذلك  ا ويدعم ، الشوارع لألطفال الذي يعيشون بالفعل يف    

لـدعم اللجنـة     ىأخر، كما خصصت ثالثة ماليني      الاليت يقمن يف الشوارع وهو املأوى األول من نوعه يف مصر          
للـورق  ركـز    جنيه تذهب لدعم م    ٤٥٠٠٠٠، باإلضافة إىل    )خلاصة ا  االحتياجات أولومبيات(الباراليمبية املصرية   

ملؤسـسة كـذلك    خصصت ا .  ا يف فن تدوير الورق وفن التصميمات       احملرومحيث يعمل الشباب     لتصميماتوا
 عن طريق دعم    يهدف إىل إقامة جمتمع مدين    ، الذي   "تدامة والصالحية للشباب  االس"صندوق    "ـ ل  جنيه ٢٥٠٠٠٠

  قطاعواخلرباء من الوصل بني مجعيات الشباب زة سيكون الصندوق مبثابة مهيف املستقبلنظمات غري احلكومية، وملا
 .الشركات
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   وتقدم املؤسسة كذلك دعم        بتكلفـة ماليـة قـدرها       اا ملشروعني يف حمافظة املنيا، يتم تنفيذ أحدمها حالي 
مـشروع نزلـة     وبشراكة بني ) هابيتات(مليونان من اجلنيهات يتم تدويرها على ثالث سنوات من خالل مشروع            

  لألسر القروض من ِقبل املؤسسة األخرية    ويتضمن توفري  ،"احلياة األفضل للتنمية البشرية   " ومؤسسة   حسني اإلسكاين   
 هو مبادرة توفري املياه واملراحيض الذي يتم تنفيـذه كـذلك            املشروع الثاين و. دة بنائها احملتاجة لبناء منازهلا أو إلعا    

 تركيب صنابري مياه الشرب واملراحيض يف ثالثـة آالف        ، ويهدف إىل  "احلياة األفضل للتنمية البشرية   " باالشتراك مع 
 . جنيه مصري٥٠٠٠٠٠مرتل، وقد رصدت املؤسسة له 

 
ضة احملروسة، وهي منظمة غري حكومية،             أخري الت محيف مشروع   ا، تعمل املؤسسة باالشتراك مع مجعية

يف مستـشفى القـصر      سات الدم وغريه من فريو  " سي"تهاب الكبدي الوبائي    لالوعي بكيفية جتنب تفشي مرض اال     
، كما سيتم عمل    املرضى حول سبل الوقاية   العيين، وستقدم اجلمعيتان جتهيزات طبية، وبرامج تدريبية للممرضات و        

 . جنيه على سنتني٢٠٩٢٠٠٠درها قفزيون املصري بتكلفة يتوعية بالتلمحالت 
 

ةازفعطاء ا 
 حيث ظهرت موجة جديـدة      ؛لقرن احلادي والعشرين  على قدر كبري من االهتمام يف ا       ةازفاحاز عطاء   

ـ          تقـدمي الـدعم     إىل  ، ويهدف   "الرأمساليني املغامرين "من عطاء املغامرات الذي يقتبس من ممارسات من يسمون ب
ف منظمـة   عـر وت. لنتائج واحملاسبة  مع توقع ا   لمشاريع االجتماعية الواعدة   ل التفكري االستراتيجي واخلربات الفنية و  

ة ة اإلدار  أنـشط  تطبيـق عملية  "  عطاء املغامرة  على أنه     -وهي منظمة استثمارية عطائية    -"عطاء املغامرة شركاء  "
رحبي لبناء منظمات قادرة على خلق معدالت اجتماعية عالية من العائـد            القطاع غري   الاالستثمارية االستراتيجية إىل    

 .ع من العطاء على هذا النو، وتعد مؤسسة الفنار مثاال١٤ً"على استثمارام

 
 مؤسسة الفنار

يف ) ا باسم مبادرة التعلـيم العربيـة      املعروفة مسبقً (  طارق بن حليم مؤسسة الفنار     س، أس ٢٠٠٤يف عام   
كومية وال تستهدف الـربح،     ح والفنار مؤسسة عطاء مغامرة غري       .٢٠٠٥ يف مصر عام     ا مث مؤخر  ،اململكة املتحدة 

ة يف املنطقة العربية دف تعزيز التغيري االجتماعي، وأحد أهدافها طويلة املدى            وتدعم منظمات اتمع املدين اإلبداعي    
           ا على أن تصبح مستدامة ماليوبالتـايل أقـل     ، بشكل كلي أو جزئي    اهو دعم املنظمات الشعبية اليت تثبت كفاء 

م املباشرةااعتمادعلى املاحنني وأكثر قدرة على االستجابة حلاجات جمتمعا . 
 

حة من  واملوارد املتا   تعمل كقناة بني األفكار املبتكرة والواعدة      أا مبعىن   ، الفنار طريقة عطاء املغامرة    تبنت
 م هل  ممن ةات متعددة اجلنسيات ومنظمات دولي    من عطائيني عرب وشرك    ع املؤسسة موارد مالية   موجت. داخل املنطقة 

، ورغم ذلك مل    "شيل "ةتدعيم الدميقراطية، وشرك  تر ل منستس من مؤسسة وي   اد تلقت الفنار دعم    باملنطقة، وق  اهتمام
 .ينشأ وقف حىت اآلن
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  على –ة منها   ف مشاكل عدم املساواة املترسخة يف قطاعات خمتل       تتناول للمنظمات اليت    اوتقدم الفنار منح 
ك تركيز كـبري    وبناء القدرات، ومتكني املرأة وقضايا حقوق اإلنسان؛ وهنا         التعليم والصحة  -سبيل املثال ال احلصر   

 تعمل فيه عن قرب مع املنظمـات املمنوحـة      ا الفنار منهج  تبىن على ذلك، ت   وعات املمولة؛ وبناءً  على استدامة املشر  
وإن كانت   –والفنار  .  عن أموال املاحنني   دعتبي  إىل أسلوب  تلك املنظمات  وجهعلى أمل أن تت    ،اتضمن بناء قدرا  ي

 . مؤسسة مستقلة ال تنتمي للحكومة وال القطاع اخلاص–خلاص من أفراد بالقطاع اما هائالًتلقى دع
 

وقد مولت  . ٢٠٠٨ عام   يف باملغرب   اة بدءً قادمالقليلة ال خالل السنوات    وختطط الفنار لالنتشار يف املنطقة    
.  أحدها باالشتراك مع مؤسسة وادي النيل ومقرها املنيا، وهي أحد فروع مؤسسة حياة أفضل              ؛ستة برامج يف مصر   

ا لتقدمي القروض ألصـحاب احملـاجر       ا دوار ا ائتماني ، وضعت وادي النيل برناجم    ٢٠٠٦-٢٠٠٥  من عام  الفترةويف  
 وأوضـحت  .سالمة يف موقع العمل، وتزويد العاملني باألجهزة الواقيـة      للليتمكنوا من تطوير آالم، ووضع تدابري       

  أيـضا  ، ولكنـها   فقط  للعمال ال أكثر صحة وأمان   دراسة جدوى أن التطوير الذي مت التخطيط له لن خيلق بيئة عم           
د، فإن االئتمان سيمتد لتطوير حماجر أخـرى ضـمانا    أن القروض ستسدا ومن رحبية احملجر، ومب   اإلنتاجستزيد من   
، %٨٥ حىت اآلن مبعدل جناح بلغـت نـسبته          ا عشر قرض  استدامة املشروع، وقد مت صرف اثين     و  الدورة الستمرار

 .٢٠٠٧عام  أخرى من املقرر صرفها يف وهناك عشرة قروض
 

 وجوليا ميدلتون، ولبىن عليان، ويعمل ـا        طارق بن حليم، وليلى اسكندر،    : وملؤسسة الفنار أربعة أمناء   
باململكة ، والرابع عضو مؤسس وأحد األمناء، وهلا كذلك مستشار مقيم           ظفني يقيم ثالثة منهم يف القاهرة     أربعة مو 
قامتـه يف   إمقر   وستكون   ،وتتعاقد املؤسسة اآلن مع مدير إداري عايل املستوى       . يع معينة  ويعمل على مشار   املتحدة

ملشاريع حىت اآلن،    ا يم   تقَ  مل .اململكة املتحدة، وسوف يراقب عملية نقل أنشطة الفنار إىل أجزاء أخرى من املنطقة            
 منتظمة عن تقدم العمـل،      تقارير احلايل    يف الوقت  يطلب متويلها، و  ضع نظام مراقبة للمشاريع اجلاري    ولكن سيتم و  

 .زيارات ملواقع املشاريعالقام تو
 

 مةـاتـخـ
 

ويشهد العطـاء  ، ١٥ا مليار جنيه مصري سنوي ٥,٥ عن   يقل يقدر العطاء االجتماعي اخلاص يف مصر مبا ال       
يـة حنـو املخـاطرات      اقف احلكومة التكيف  واالجتماعي املصري فترة حتول كبري؛ فإحياء العمل اخلريي الديين، وم         
       ااالجتماعية للقطاع اخلاص وتنامي االهتمام باملسئولية االجتماعية حملي واالقتناع بأن العمل اخلريي حيتـاج       ا وعربي ،

إىل املؤسسات املستدامة اليت تدعم املبادرات التنموية؛ كل هذا جزء قليل من العوامل اليت تدفع العطاء املؤسسي يف                  
 يف املاضي مبصادرة األوقاف     ام الثقة النابع من قيام احلكومة     هناك العديد من العقبات، فانعد     ومع ذلك، تظل     .مصر

يزال املـصريون يفـضلون       وغريها جعلت الكثريين يترددون يف املشاركة يف العطاء املؤسسي، وال          األهليةالعائلية و 
دينية والثقافية بأن أفضل سبل العطاء هـو         العطاء غري الرمسية على املؤسسية، وهو توجه ناشئ عن القناعة ال           قنوات

 يعوق منو مثل هـذه       مسئولية الشركات االجتماعية   اتعشروإن احلذر من دوافع م    . العطاء خفيةً دون معرفة الناس    
 تقوم باعتماد املبادرات العطائية وتنمية قـدراا وضـمان       لقطاع يفتقر إىل كيانات موثوق ا     املبادرات، وال يزال ا   
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ووجود وسيلة من وسائل تزويد املنظمات بالشرعية يف بناء الثقـة؛           وسوف يساعد تنظيم الذات     . الشفافيةالتزامها ب 
دة اق على إهلام اآلخرين على االقتداء ب      املمارسات العامة وتسليط الضوء على أفضل       تثقيفويف النهاية، سوف يعمل     

 .املؤسسات الرائدة
 

ا مـن ِقبـل احلكومـة        جاد االتزامماعي يف مصر سيستلزم     إن إضفاء الطابع املؤسسي على العطاء االجت      
 من خالل تدريب وبناء قدرات الوحدات اليت تتوىل اإلشراف على شئون املؤسسات؛ وهذا جمال               ا، خصوص املصرية

لنموه عرب الـزمن لـو تعاونـت         اوسوف يشهد القطاع تعزيز   . ناشئ يهتم به رؤساء احلكومات يف الوقت الراهن       
وتشري املؤسسات الـيت    .  األفراد املاحنون يف تذليل العقبات     اظمات اتمع املدين والقطاع اخلاص وأخري     احلكومة ومن 
 منـو ا مـن    يوثق ويدعم مزيد  جرهارتنتشار، وسيظل مركز    االتنوع و ال  صحية من حيث    إىل عالمات  ا آنفً ذكرناها

 .القطاع العطائي املصري
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 ادراملص
 

ألقيت باللغة العربية يف تترستان     " حماضرة عن خربات مؤسسات األوقاف املصرية     ) "٢٠٠٤(عبد احلليم عمر، حممد     
 .٢٠٠٤ يونية ١٤يف 
 

نيويـورك    سياسات املنظمات غري احلكومية يف مـصر، لنـدن؛     :  حقيقة اتمع املدين   )٢٠٠٤. (م.عبد الرمحن، م  
 .توريس أكادميك

 
الدورية الدولية لدراسات الشرق األوسـط،      رق األوسط،   مية االجتماعية يف الش     احلركية والتن   )٢٠٠٢ (.بيات، أ 
٢٨-١، ٣٤. 
 

السياسة االجتماعية يف الـشرق     "  كتاب ، يف "سياسة االجتماعية يف مصر   االقتصاد السياسي لل  ") ٢٠٠٦( .بيات، أ 
ـ   )حمررون( موجادام   كارينيشاس وفالنتاين  ملسعود" النوع والسياسة و  االقتصاد ديناميكيات: األوسط وث ، معهد حب

 .األمم املتحدة للتنمية االجتماعية
 

وشبكات الطبقة الوسطى والرعاية االجتماعية يف مصر        اإلسالم، والعمل اخلريي واحلركية   "،  )٢٠٠٤( .كالرك، ج 
 .إنديانابوليس، دار النشر جبامعة إنديانا. "واألردن واليمن

 
  اإليكومونيـست  وحـدة  "العطاء احمللـي  ة عن   دراسة شامل :  االجتماعي يف مصر   العطاء) "٢٠٠٧( الدايل، مروة 

 .٤٨-١، ص ٢٠٠٠٧مصر سبتمرب : البلدتقرير . معلوماتلل
 
 .٦٠-١، ص ٢٠٠٧، سبتمرب معلوماتلل  اإليكومونيستوحدة ، عن مصرنبذة

 
 .دراسات التنميةالقاهرة، مركز " عي حنو التنميةمصر وإمكانيات توجيه العطاء والعمل التطو"
 
 .نات مالية عن مصراي، ب٢٠٠٦ شركاءاين وعفي
 

  املركـز    .٢٠٠٧، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية، إبريـل         org.imf.wwwصندوق النقد الدويل،    
 ." وتطبيقـه  ون املنظمات غري احلكومية يف مـصر      معلومات عن قان  . " مكتبة إلكترونية  - غري الرحبي  الدويل للقانون 

php.index/library/knowledge/org.icnl.www://http 
 

تقرير األمم املتحدة عن التنمية     ". حنو عقد اجتماعي جديد   : اختيار مستقبلنا " .٢٠٠٥برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
 .لقومي، مصر، معهد التخطيط ا٢٠٠٥البشرية يف مصر 
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 .org.undp.hdr://http  ٢٠٠٦، تقرير التنمية البشرية ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 
 ص  ،، نيويورك تاميز  "ة ينتهي باخلالف   الدول اإلسالمي  اجتماع) "٢٠٠٥الثالث عشر من نوفمرب      (.روايسمان، س   

A١. 
 

 ١٢٣-١٠٩،  )١ (٤٨ الد ،، جملة ثاندربريد للتجارة الدولية    "اإلسالم والعمل التجاري   "٢٠٠٦. ويلسون، رودين 
 .فرباير-يناير

 
 :Sterling, VA  لنـدن، "التأثري يف تنمية العامل: اقتصاد السوق والتغيري احلضري ")٢٠٠٤ (. ممحزةو ،زيتر ر

Earthscan.. 
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 اهلوامش
                                                 

 .٢٠٠٦. بيات أ ١
 ٢٠٠٤محزة و زيتر ٢
 ١٣٥ص . ٢٠٠٦. بيات أ ٣
 .٢٠٠٣ ، بيات ٢٠٠٤كالرك ، ٢٠٠٥ الرمحن عبد ٤
  عام بعدريد التقيبدأو. ٢٠٠٧بريل إاملية، عن صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية الع نقالً ٥

٢٠٠٥. 
 .١٤١، ص ٢٠٠٧الدايل مروة  ٦
الية ا يف املصارف اإلسالمية وعلم املاليحم  ولكنها تستخد،"social solidarity"كلمة التكافل إىل تترجم  ٧

 ".يالتأمني اإلسالم "لتعين
 .غرب /احلليم عمر ، وقفعبد  ٨
 ٢٠٠٧دوارا  ٩
 .فاريبا الدخلةتوثيق  ١٠
 .مورات سيزاكاتوثيق  ١١
ل أعمال أماين قنديل، على مزيد من التصنيفات املختلفة للقطاع الثالث يف مصر، انظر على سبيل املثاللتعرف  ١٢

 .وسارة بن نفيسة، ومها عبد الرمحن، وأسيف بيات، ودينيس سوليفان، وديان ساجنرمان
، مع وجود أهداف تعليمية األهلية املشاركةدمة هي عملية بدأا الكليات ينخرط الطالب من خالهلا يف اخلتعلم  ١٣

 .خصيتسهم يف فهمهم األكادميي، والتنمية املدنية ، والنمو الش
 .ةازف، مت إعدادها لشركاء عطاء ا"الواقع املتغري: ٢٠٠١ة ازفعطاء ا" ،"األهلية الثروة مشروعات"نظر ا ١٤

http://www.vppartners.org/learning/reports/report٢٠٠١/report٢٠٠١.html 
 .٢٠٠٧مركز دراسات التنمية  ١٥
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 دينا شريف       اململكة األردنية اهلامشية

 
 نظرة عامة

 
 البلدخلفية عن 

  يف حملةاألردن
 التاريخ احلديث
 املشهد السياسي

 االقتصاد
 

 العطاء االجتماعي حتت اهر
 ثقافة العطاء

 البيئة القانونية للعطاء االجتماعي 
 العطاء املؤسسي

 
 خامتة

 
 املصادر
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 نظرة عامة
 

تقع اململكة األردنية اهلامشية يف بؤرة إقليمية ساخنة حتدها من الشمال سورية، ومن الـشمال الـشرقي                 
 جعل  غرايف السياسي هذا املوقع اجل  و؛  العراق، ومن الشرق واجلنوب السعودية، ومن الغرب الضفة الغربية وإسرائيل         

 األمر الذي قد    ؛الالجئني الفلسطينيني والعراقيني    من وقد استقبل األردن اآلالف   . من البلد عرضة للهجوم واالعتداء    
 .أثر يف مجيع جوانب احلياة العامة يف اململكة من السياسة إىل االقتصاد إىل طبيعة العطاء االجتماعي

 
 املوارد الطبيعية، ومع ذلك، تواصـل اململكـة منوهـا           على عكس جرياا ال متتلك وفرة يف      إن األردن   

امللك حسني بذلت جهود تتسم بالوعي لالستثمار يف جمال املوارد البـشرية باعتبارهـا              وتطورها؛ ففي عهد جاللة     
، وقد استمرت هذه اجلهود برعاية صاحيب اجلاللة امللك عبد اهللا الثاين بن احلسني وامللكـة  ملكةمالثروة األساسية لل  

 .ربامج االجتماعية، وخلق فرص العمـل      التعليم، وال  ترانيا العبد اهللا، حيث كانت هناك استثمارات هائلة يف جماال         
 الطبقـة املهنيـة     إىلوكان للنمو االقتصادي األخري الفضل يف ظهور قطاع عريض من املقاولني الناجحني باإلضافة              

 -جاللة امللكة رانيا على وجه اخلصوص      - املتنامية، ويف الوقت ذاته بذلت جهود متسقة بالنيابة عن األسرة املالكة          
 . على أن يوجهوا عطاءهم تمعام احمليطةاخلاص واألفراد األثرياءلتشجيع القطاع 

 
لية، ويف حني أن العطاء كان يف       بوترتكز الثقافة األردنية على قيم الكرم والبذل ذات األصول الدينية والقَ          

             يـا إىل     ا على الساح  السابق أغلبه خريي، إال أن حتديث الدولة باإلضافة إيل السعي ألن تكون أكثر تنافسة العاملية أد
 باآلثار طويلة املدى ملا يقومون به من        اا متزايد ويل رجال األعمال واألثرياء اهتمام    وي. حتول يف جممل الثقافة العطائية    

 .ةو تدرجيي أكثر مؤسسية واستراتيجيعلى حنصار ، والنتيجة أن العطاء تربعات
 

 خلفية عن البلد
 

 ١نبذة عن األردن
 
  احةاملس
 )٢٠٠٦( السكاند عد

 ردنيونالسكان األ
 األردنينيالسكان غري 

 )٢٠٠٦( الناتج احمللي اإلمجايل
   )٢٠٠٦( )تعادل القوة الشرائية(الناتج احمللي اإلمجايل 

   اخلدمات
  الصناعة
 البناء

 كم مربع ٩٢,٣٠٠
  مليون نسمة٥,٦٣
٩٣% 
٧% 
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 التاريخ احلديث
 

، بعد حل اخلالفـة العثمانيـة يف        "شرق األردن " واليت كانت فيما مضى حتمل اسم        نشأت أردن اليوم،  
وغرافية واليت كان أكربها تـدفق      أعقاب احلرب العاملية األوىل، وقد طرأ عليها عدة تغيريات حدودية وحتوالت دمي           

مث تال ذلك قدوم موجـة أخـرى مـن           ،١٩٤٨ اهلائل حنوها إثر قيام دولة إسرائيل يف عام          الفلسطينينيالجئني  ال
من أصـول فلـسطينية بنـسبة        ، واليوم يقدر عدد سكان البالد املنحدرين      ١٩٦٧الالجئني الفلسطينيني يف حرب     

٤٠%    تسببت يف ،  اضية، هبت موجة هائلة من الالجئني ولكنها هذه املرة من العراق           امل ا، وعلى مدار األربعني عام 
 .زيادة األسعار وارتفاع نسبة النقص يف الوظائف واإلسكان

 
 املشهد السياسي

 
أن الدستور   تعزو األسرة اهلامشية احلاكمة نسبتها إىل آل بيت النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وبالرغم من               

ب ن االضطراب السياسي الذي أعقب حر     فإ،  يعأمر التشر  املنتخب    قد عهد للربملان   ١٩٥٢عام   يف   ردين الصادر األ
 يف برزت أزمـة اقتـصادية       ، وخالل فترة الثمانينيات   .ئ ملا يقرب من عقدين     أدى إىل فرض قانون الطوار     ١٩٦٧
اياها بالبضائع واخلـدمات، ويف     دى إىل إعاقة قدرة الدولة على تزويد رع       أين والتضخم ما    ارتفاع ِنسب الد  أعقاب  

 كوسيلة لتخفيف حـدة  إىل تبين سياسات متحررة لشغب اليت وقعت بسبب إلغاء الدعم أدت أحداث ا ١٩٨٩عام  
 .١٩٩١عام  يف الطوارئوقد مت وقف العمل بقانون . الضائقة االقتصادية

 
 نظام احلكم
ـ    لى  ع ١٩٥٢عام   الدستور الصادر يف     وينصظام احلكم ملكي دستوري،     ن اوجود برملان منتخب انتخاب 

الـذي   ، وجملس الوزراء الذي يرأسه رئيس الـوزراء       - عبد اهللا امللك   – امللك يف   السلطة التنفيذية تتمثل  ، و امباشر 
نادر الذهيبايشغل منصبه حالي . 

 



 ٤

الوطين التشريعيلسا  
عينهم  ي ا عضو ٤٠ن الذي يضم    تتكون السلطة التشريعية من جملس األمة ذي الشقني، فهناك جملس األعيا          

 .رب االقتراع الشعيبع يتم انتخام أعضاء ١١٠تألف من امللك، مث جملس النواب الذي ي
 

 النظام القانوين
 مع مراجعة قضائية للتـشريعات تـتم يف         م القانوين على الشريعة اإلسالمية والقانون الفرنسي      ايقوم النظ 
 .، وحماكم خاصةدينية، وحماكم مدنيةحماكم :  ثالثة أنواع من احملاكمهناكوا للدستور،  طبقً.حمكمة عليا خاصة

 
اتفقت مجاعات املعارضة مثل حزب جبهة العمل       و. ٢٠٠٧أجريت آخر انتخابات حملية يف اية عام        وقد  

ـ على دئة اجلهود من أجل تعبئة الرأي العـام       الذراع السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني باألردن        ؛اإلسالمي د  ض
ـ  التقديف مقابل احنياز األردن لصف الواليات املتحدة       ة، واحلـق يف املـشاركة   دودم االقتصادي، وحرية التعبري احمل

 .٢السياسية
 

 سبب يف ضعف  ت حيث مرر قانون     ،٢٠٠٧أصبحت مسألة املشاركة السياسية مثرية للجدل منذ عام         وقد  
تقدمي دعم مايل حكومي، والسماح بإنشاء      ب القانون   ويعد،  ويةقليلة لكنها   عم ألحزاب ق  د وقدم ال  ،األحزاب الصغرية 

أن ، و اعـضو  ٢٥٠ إىل   ٥٠٠، وختفيض عدد األعضاء املؤسسني الالزمني من        وسائل إعالم خاصة دون إذن مسبق     
ملهنيـة، وال مـن     وال يسمح هلا بتلقي تربعات من املؤسسات ا         وزارة الداخلية،  يف إطار اختصاص   األحزاب   تكون

 .٣ات الدينية، وال من اجلماعرييةاجلمعيات اخل

 

 االقتصاد
تفتخر بأن هلا   األردن  فإن  ا للمعايري الدولية،    ض إىل متوسط طبقً   فبالرغم من تصنيفها دولة ذات دخل منخ      

وبالرغم مـن موقعهـا     قريبة منها،   تاحة مقارنة بدول أخرى ناشئة      أحد أعلى معدالت نصيب الفرد من الدخول امل       
، فإن قدرة اململكة علـى      املاضية ايد من الصراعات السياسية واإلقليمية على مدار اخلمسني عام        الذي حيتدم فيه العد   

ينبع هذا االستقرار االقتـصادي  و؛  ا إىل اقتصاد مستقر نسبي    ت على االستقرار السياسي واالجتماعي قد ترمج      احلفاظ
ربعات اجلهات املاحنـة   تالعاملني يف اخلارج و   حتويالت  ا من ارتفاع نسبة التحويالت أحادية اجلانب يف شكل          جزئي ،

خاصة تزايد أعـداد     - االضطرابات السياسية اخلارجية  فإن   أن املناخ السياسي الداخلي يسمح بالنمو،        وبالرغم من 
ا من  ات جزءً باملستدامة، كما شكلت هذه االضطرا    جهود الدولة حنو التنمية     عقّدت   -الالجئني املتجهني إىل األردن   

 . األردنات االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت تواجههالتحديا
 

، وبسبب احلرب الدائرة على     وتعاين األردن من نقص يف إمدادات املياه والنفط وغريها من املوارد الطبيعية           
رفـع   كان على احلكومة األردنية إلغاء الدعم عن سعر النفط، و          -د النفط الرئيسي والتقليدي للمملكة     مور -العراق

        تأثر سـوق الـصادرات      اا للموارد البترولية، كم   أساس ضريبة املبيعات، والتحول إىل الدول اخلليجية األخرى طلب 
خالل اإلسهامات  من   يءالش لكنه تعاىف بعض     ، باحلرب كذلك  -املعتمد هو اآلخر على االقتصاد العراقي     - األردين



 ٥

زيادة هلذا ف ، و  للتنمية االقتصادية املستقبلية لألردن    ا خطري ايل نقص املياه يشكل حتد    يزا راق، وال عيف جهود إنعاش ال   
 . األولويات السياسيةمحاية املوارد هي أهماملياه، وحتسني اإلدارة، وإمدادات 

 
ه املطّرد، وقـد بلـغ      ؤنه ال يزال له أدا    فإوعلى الرغم من الركود الطفيف الذي أصاب االقتصاد األردين          

، ولكنها اخنفضت فيما بعد إىل      ٢٠٠٠ مليون دوالر أمريكي يف عام       ٨٠١جنيب املباشر   ستثمار األ صايف تدفقات اال  
 .٤منطقة احلرب يف العراقمن ة الشديد  لقرب اململكانظر ٢٠٠٤عام  يف نا مليو٦٢٠,٣

 
 اليت تتخـذ مـن      إعمار حيث قامت شركات كشركة      ؛االستثمارات العربية مؤخر  كانت مثة زيادة يف ا    

 احلرة   أن احلكومة دأبت على تشجيع التجارة      باإلضافة إىل  هائلة يف جمال اإلنشاءات؛      اتستثمار هلا با  اراإلمارات مق 
 على غرار املنطقـة احلـرة       ٢٠٠٧ اليت تأسست عام     منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة   عن طريق عمل مناطق حرة ك     

 معدالت منو   قتصاد، فقد جنحت األردن يف حتقيق      اليت تؤثر يف اال    يف االعتبار   مجيع العوامل اخلارجية   مع أخذ ، و بديب
 .إجيابية يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
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 ٢٠٠٧٦إبريل  .نات التوقعات االقتصادية العامليةصندوق النقد الدويل، قاعدة بيا: املصدر

 
 يف حماولـة لرفـع       شـاملةً   أجرى جاللة امللك عبد اهللا إصالحاتٍ      ،١٩٩٩عام  منذ اعتالئه العرش يف     و

 أت األردن برناجمها األخري الـصادر   ٢٠٠٢، ويف عام    مستويات املعيشة، والقضاء على الفقر، والبطالة، والتضخم      
 والتحـرك يف اجتـاه      إرشادات الصندوق بشأن السياسات املاليـة     ب  العمل دويل وهي تواصل  عن صندوق النقد ال   

 التجارة العاملية يف عام     منظمة الفضل يف تأمني عضوية األردن يف        تجارة املتحررة ، وقد كان إلجراءات ال    اخلصخصة
ـ    )٢٠٠١( ، واتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة      ٢٠٠٠ ، )٢٠٠١(ع االحتـاد األوريب     ، واتفاقية الشراكة م

وإصالح األسواق املالية وأسواق رأس املال،       إدخال تعديالت على القوانني التجارية،    :  منها ؛وهناك إجراءات أخرى  
 تلـك   .تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت     قطاع   صغرية ومتوسطة احلجم، وتعزيز   الوتقدمي الدعم للمشروعات    

تاج، وتسببت يف وجود مزيد من فرص االستثمارات األجنبية؛ ومـع ذلـك،             اإلجراءات قد سامهت يف زيادة اإلن     
 كتقليل االعتماد على املنح األجنبية، وخفض العجـز يف املوازنـة            ؛يزال أمام األردن حتديات اقتصادية كربى      فال

 .العامة، وجذب مزيد من االستثمارات من أجل مزيد من فرص العمل
 

 معـريف   اقتـصاد حتويل اململكـة إىل     و ، الشباب األردين  مم العالية عند  إيقاظ اهل وتتضمن الرؤية الوطنية    
 وتعزيز رأس املال البشري، واستئصال الفقر من جذوره، وحتديث البىن التحتية لالقتـصاد واملؤسـسات                حديث،
 .والسياسة

 

 ٢٠٠٨ – ١٩٨٠اإلمجايل يف األردن احمللينصيب الفرد من الناتج

 نصيب الفرد باألسعار اجلارية:اخلط األسود
 )تعادل القوة الشرائية(نصيب الفرد : اخلط الرمادي
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 ماعي حتت اهرالعطاء االجت
 
 ثقافة العطاء

 
اهتمام استثنائي من األسرة املالكـة يف األردن؛ فالعطـاء،   حيظى العطاء االجتماعي والقضايا االجتماعية ب 

ة، حيث يتـبىن    نشأ عليه أفراد األسرة املالك    ي هيا بنت احلسني، هو أسلوب حياة         لصاحبة السمو امللكي األمرية    اقًوف
هم هو حتفيز    ما يرون أن دور    ا، وغالب يهبوا وقتهم وطاقتهم بشكل منظم    أغلبهم يف مرحلة البلوغ قضايا خاصة م        

عهد جاللة امللك احلسني بن     تطور هذا التقليد يف     وقد   .املتربعني مجع األموال بدالً من االقتصار على دور       و ،العمل
        س أصحاب اجلاللة امللكة الراحلة عالية وامللكة نور       طالل، عندما قام األشقاء بتأسيس برامج اجتماعية وثقافية، وكر 

" نور احلسني " كان للملكة نور دور رائد يف إنشاء مؤسسة          تنمية األردن؛ حيث  طاقتهم من أجل    احلسني جهدهم و  
 .على سبيل املثال

 
 ينطوي على إشراك القطاع اخلاص كشريك استراتيجي يف         ا جديد اة رانيا ج  وقد استحدثت جاللة امللك   

 ويف الوقت ذاتـه تـشجيع       ،رييةعملية التغيري االجتماعي، وتقوم براجمها على تقليد العمل االجتماعي واألنشطة اخل          
 واستثمار  اليت ترى أن استثمار الوقت     -انيا   للملكة ر  ا وفقً .والعطاء االجتماعي   من التنمية النظامية واملستدامة    مزيد
يف الثقافة وأن يدرس كجزء مـن       العطاء االجتماعي   " يرسخ"  ينبغي أن  - كالمها على نفس القدر من األمهية     املال  

 .٧اعية للشبابالجتمالتنشئة ا
 

املنظمـات امللكيـة غـري      "ـومثة جانب هام من الثقافة األردنية للعطاء، وهو نظام املؤسسات املعروفة ب           
 حيث قـام أفـراد      ؛؛ فاألسرة املالكة رأت أن أحد أدوارها هو تقدمي مناذج للرعاية االجتماعية املؤسسية            "احلكومية

. والتنمية االجتماعية العامـة     تدعم الثقافة والتربية والرعاية الصحية     مسهم ووقتهم ملؤسسات  بإعطاء ا  لة اهلامشية ئالعا
           مات غري احلكوميـة     عن منوذج املنظ   اوقد حاولت املؤسسات امللكية غري احلكومية يف اآلونة األخرية أن تعمل بعيد

 مؤسـسات ماحنـة      إىل اتدرجييهذه املنظمات   وتتحول   . املنح اليت تتلقاها من اتمع الدويل املانح        تعيش على  اليت
 الـيت كية غـري احلكوميـة      قد قامت املنظمات املل    و  ولديها القدرة على اإلدارة الفعالة للمشاريع      ،مالكة لألصول و

 كمؤسسة ر األردن ومؤسسة نور احلسني اليت سنعرض هلا بالتفصيل فيمـا بعـد،               ؛ هذه الدراسة  ثناياستقابلنا يف   
، تـضاف إىل     على سـبيل املثـال     ،، ويف حالة مؤسسة ر األردن      ثنائيني مجع تربعات من ماحنني   بالتفاوض على   

 .العطائينيالتربعات إسهامات من قطاع الشركات أو من األفراد 
 

، وزيادة إمجاليـة يف     وأصحاب األعمال  األعمال    قطاع ثروة يف   زيادة  االقتصاد املتزايد  حتررلقد نتج عن    
 وبينما . جتارية واسعة النطاق    بعض الشركات إىل مشاريع    تطورعملية  و،  صغرية ومتوسطة احلجم  العدد املشروعات   

 يندكان منو القطاع اخلـاص األر     نفسه،   ففي الوقت هناك مساحة النتقاد الفجوات املتزايدة بني األغنياء والفقراء،         
 .ووفرته مصحوبني مبستوياٍت عالية من املسئولية االجتماعية
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 اخلاص يف القضايا االجتماعية على وجه العموم تأخذ شـكل           حىت وقت قريب، كانت مشاركة القطاع     
، وبالرغم مـن    لمجتمع احمليط لاملستحقة  الحتياجات  ل استجابةً   "اماحنً"  وقد أصبح قطاع الشركات    .ء اخلريي العطا

 هو أن الذي حيدث   ارتكاسية أكثر منها استباقية؛ ف    ، فإننا ميكننا وصف هذه احملاوالت بأا        شك الب أا  أمر حممود   
 ولكـن يف حـني أن       .ا هلا شيكً  تصدروغري حكومية فتستجيب    تتلقى شركة طلب احلصول على منحة من منظمة         

ـ  مج املسئولية االجتماعية للـشركات    الية ألعضاء اتمع املدين، مل تد     قطاع اخلاص قد لىب االحتياجات امل     ال ا  رمسي
 .كسياسة شركة

 
 حيث بدأ أفراد القطاع اخلاص يعتربون أنفسهم ليـسوا فقـط            ؛ةيف اآلونة األخرية، تغريت هذه املنهجي     و

باملثل، بعض األفراد   .  وإمنا شركاء يف عملية التنمية يعرضون مهارام وفطنتهم التجارية باإلضافة إىل األموال            ،ممولني
ملشروعات التنموية طويلة    وإمنا يفضلون االستثمار يف ا     ،عوا بأمواهلم لصاحل قضايا خريية    ربن يت أل  أقل احتماالً  األثرياء

ا يف عدد مؤسسات القطاع اخلـاص يف تقـدمي اخلـربة            هلذا السبب، تشهد األردن تزايد    . ٨املدى واألكثر استدامة  
 .بتكارات يف جمال العطاءاالباإلضافة إىل املال وغري ذلك من 

 
 معقـدة ويف حالـة      ،ياسيةسغرافية ال ردن مثلها مثل مكانة األردن اجل     على العموم فإن ثقافة العطاء يف األ      

ـ  فإن ، خلريي ال تزال موجودة على الساحة من األشكال التقليدية للعمل ا    ا؛ ففي حني أن مزيد    انتقال اهنـاك برهان 
تمعيا على أن العطاء يف األردن يف طريقه إىل أن يكون أكثر استراتيجية وحتركًاواضححنو التغيري ا . 

 
 اعيالبيئة القانونية للعطاء االجتم

 
مهمتـها متابعـة األنـشطة       وزارة يف   ل كل أشكال العمل والتحرك اجلماعي     ي تسج البد من يف األردن،   

، تقع اجلمعيات   ١٩٦٦ لسنة   ٣٣ للقانون رقم    ا وطبقً ،٩ اإلدارية ااختصاصا يف حدود    اجلماعية وكتابة تقارير عنها   
 املهنية واالجتماعيـة حتـت إشـراف وزارة         تاهليئا يف حني تقع     ،ت إشراف وزارة الشئون االجتماعية    اخلريية حت 
 من ِقبل الـسلطة اإلداريـة       ا، والبد إلجراءات ولوائح املؤسسات العلمانية والدينية أن يوافَق عليها مسبقً          الداخلية

املختصة اليت قد تقبل أو ترفض طلب التأسيس، ويتعني على املؤسسات غري التابعة جلهة دينية أن حتصل علـى إذن                    
 . مؤسسةة، وللجهة املختصة حق حل أيلتلقي أو توزيع التربعات أو املنح جلهة املختصةمسبق من ا

 
ختص إلدخـال أي    ويتعني على املنظمات واجلماعات الدينية أن حتصل على تصريح مسبق من الوزير امل            

دث بالفعل من    ح وهو أمر قد   ،ر الداخلية سلطة حل هذه املنظمات     دمات اليت يقدموا، ولوزي   تعديل جديد على اخل   
، البد من أن تتبع املنظمات التعليمات كأا مجعيات دينية، غري أا تتمتع مبزيد من احلرية فيمـا                  وعلى العموم . قبل

إن اجلمعيات اخلريية واملنظمـات     . ، ومد يد العون للفقراء واحملتاجني     يعها، وتقدمي املنح  يتعلق بتلقي التربعات وتوز   
  وقانون وصايا املساعدات االجتماعيـة     ،١٩٥٧ حيكمها قانون مجع التربعات لعام       يةعادوالواجلماعات الدينية منها    

 .، وهناك قواعد جديدة قيد الصياغة١٩٥٩سنة  ل١٤رقم 
 



 ٩

 التربعات املقدمة للجمعيـات اخلرييـة       عتتمت،  ١٩٨٥سنة   ل ٥٧ا لقانون ضريبة الدخل املعدل رقم       ووفقً
د، ويبدو أن هذه التسهيالت غري مفهومة على نطاق واسع، وال تعمـل             واملؤسسات االجتماعية بإعفاء ضرييب حمدو    

اكمحفز على العطاء حالي. 
 

القواعد مثلها مثل املؤسـسات     وبنفس األصول   ويسمح للمؤسسات األجنبية مبزاولة النشاط لكنها تلتزم        
 .١٠قانون اجلمعيات األهلية األردينا لالوطنية وذلك وفقً

 
 اء املؤسسيالعط

 
املؤسـسات العائليـة    ) ١:  ثقافة العطاء املؤسسي يف األردن إمجاالً إىل أربع فئات أساسية           نقسم نميكن أ 

موارد على نطـاق      وتقوم على جتميع   األهليةاملؤسسات  ) ٢ ،القائمة على ثروة خاصة بعائلة أو نشاط جتاري عائلي        
 ونرى  ،عطاء الشركات ) ٤ ،سم خاص بالعطاء  املنظمات امللكية غري احلكومية اليت ا ق      ) ٣ ،أفراد اتمع  واسع من 

 اكذلك نوع واليت تقوم على جتميع املوارد املالية مـن عـدد مـن             ،"مؤسسات الشلة " وهو يلوح يف األفق     ا خامس 
 .األفراد

 
 ١١املؤسسات العائلية

 
ومساعداٍت  ااملؤسسات منح  قدموت،  تمنح العديد من املؤسسات العطائية باسم عائلة أو أحد أفراد عائلة          

       يا لقضية بعينها    فنيةً للمنظمات داخل األردن أو يف املنطقة دعمسون  كر     م يشرعون برامج  هلا وقتهم وجهدهم، أو أ
كرها فيما يلي هي أمثلـة      خاصة م ويديروا إما بشكل فردي أو بالتعاون مع كيانات أخرى، واألمثلة اليت سنذ             

 . ماحنةملؤسسات
 

 مانمؤسسة عبد احلميد شو
يد شومان، جنل عبد احلميد شومان،      يدي عبد ا  أ على   ١٩٧٨ست مؤسسة عبد احلميد شومان عام       سأت

. وهي واحدة من أقدم املؤسسات العطائية العصرية يف املنطقة العربية، وهي األقدم يف األردن             . مؤسس البنك العريب  
. نـشطتها أ لدعم املؤسسة و    من أرباحه السنوية   %٣ نسبة   البنكحيث خيصص    ؛ارعى البنك العريب املؤسسة مالي    وي

 من  ا مستدام ا، فإن اهليكل الذي يتيح هلا متويالً سنوي        عريب بارز  رجل أعمال تراث  ل ا تكرمي  املؤسسة ويف حني أُنشئت  
 . يف مؤسسات الشركاتأيضاأرباح الشركات يضعها 

 
اين العـريب وبنـاء جـسور احلـوار         رسالة املؤسسة هي دعم وتنشيط البحث العلمي، واإلبداع اإلنس        و
  كـان الذياحلميد شومان  للمرحوم عبد تواصالً مع احللم الكبري ؛ي، وتوفري املعرفة العامة ونشرهاالفكر والتواصل

 ١٢."قيمة له بال علم أو معرفة يعتقد أن املال ال"
 



 ١٠

 والتطبيقية والطبيعيـة     العلوم التقنية  حث العلمي العريب مع التركيز على     تنشيط الب : ومن أهداف املؤسسة  
ين واملربني  فة إىل تنمية قدرات املفكر    ، باإلضا  يف جماالم  ، وبناء قدرات العلماء العرب حىت يكونوا خرباءً       واألساسية

 .واملبدعني العرب عامةً
 

 : املؤسسةنشطةوهذا بعض ما تشتمل عليه أ
 

 .دعم اجلامعات األردنية ومؤسساا العلمية يف إجراء األحباث  
 .سامهة يف خمتلف املؤمترات واحللقات النقاشية يف األردن والعامل العريبامل  
 .تقدمي تربعات نقدية سنوية للمؤسسات العلمية واهليئات واجلمعيات يف األردن والعامل العريب  
 .مني يف مدارس األردن االبتدائية والثانويةملدرسي العلوم امللهمنح اجلوائز   
 .ألردنإنشاء املكتبات يف أرجاء ا  
ساسية تتعلق باحلفاظ على الثقافة العربية وتعزيز العلـم         أاضرات األسبوعية عن قضايا     عقد سلسلة من احمل     

 .والتكنولوجيا
 

      عد مؤسسة عبد احلميد شومان مثاالً واضحوقـد    الذي يركز على قضية معينة      للعطاء املستدام املؤسسي   اوت ،
، )خاصة بني الشباب العريب   (تعزيز البحث العلمي ودعمه     : ثالبيل امل كان هلا أثر واضح يف عدة جماالت منها على س         

، آن  ها ألنشطتها على مدار ثالثة عقـود      وبعد فترة من ممارست    .وتعزيز احلوار بشأن القضايا اهلامة اليت تواجه املنطقة       
 نـا ى ذلـك فإن عالوة عل.  أثر املؤسسة على ميادين العلم والثقافة كي نلقي الضوء على عملهايتم تقييماألوان ألن  

، ته حىت يتم تبادل املمارسـات      مع بعضها البعض يف اال ذا      واصلت كمؤسسة شومان بال   مل أن تقوم املؤسسات   نأ
 . مبعاجلة القضايا األساسية بشكل مشترك فيما يتعلقتم التفكري بشكل أكثر استراتيجيةوحىت ي

 
لقُمؤسسة إيليا ن 
وهي تدار   ١٩٥٢يف عام   من القاع إىل النجاح     شركته  وقد أسس    ردن،جمموعة نقل باأل   "إيليا نقل "أنشأ  

دف ؛"نقل"لذين أنشأوا يف اآلونة األخرية مؤسسة      ا أبنائه مبعرفة اجليل األول من      احالي تمع من  توجيه العطاء إىلا
حلميد شومان، مسـى     عبد ا  مؤسسةوكما هو احلال يف     . ال وطويل املدى   بشكل يؤدي إىل تغيري اجتماعي فع      ديدج
مثلها يف ذلـك   ؛"نقل"، وستقوم جمموعة     له ا على اسم العائلة وتشريفً    ا املؤسسة على اسم والده حفاظً     "غسان نقل "

 . من رحبها السنوي لصاحل املؤسسة%١ بتخصيص نسبة مثل البنك العريب،
 

         نقل"يم، وقد قررت عائلة     ي الصحة والتعل  ستركز املؤسسة اليت ال تزال قيد التسجيل القانوين على قطاع" 
وعلى النقيض من العديد    . مث تتوسع يف أنشطتها ببطء لتشمل املنطقة العربية بصفة عامة         ،   أنشطتها يف األردن   بدأتأن  

، "عطـاء املغـامرة   " مؤسسة عاملة، وإمنا ستتبىن فكرة       "نقل"من املبادرات األخرى يف املنطقة، لن تكون مؤسسة         
 مـن    متفاعلني، وهـذا   ملبادرات اجلديدة واملبادرات املوجودة بالفعل كشركاء     ا قيمة   زيادةويهدف أفراد العائلة إىل     

 ١٣.غري ذلك من دعٍم فين حسب احلاجة واملايل املصحوب باإلدارة املركزةخالل تقدمي الدعم 



 ١١

 ١٤هليةاملؤسسات األ
 . باألردناألهليةتعترب مؤسستا امللك حسني وتكية أم على مثالني هامني للمؤسسات 

 
 مؤسسة امللك حسني

 مبوجب قرار ملكي دف مكافحة مرض السرطان يف         ١٩٩٧لسرطان عام   مؤسسة امللك حسني ل   أنشئت  
مركـز  و ذراع املؤسـسة الطـيب     ؛لسرطان املظلة املالية ملركز امللك حسني ل      األردن والشرق األوسط، وهي مبثابة    

  . البالغني واألطفال الوحيد يف الشرق األوسط الذي يقوم بعالجاملتخصصالسرطان 
 

سه مسو األمـرية غيـداء      أرتلف من أعضاء بارزين يف اتمع و      ويقوم على شئون املؤسسة جملس أمناء يتأ      
 من املمارسني   ١٩لس استشاري عاملي يضم     جم م بإرشاد املركز  يقوو .دير املؤسسة مسو األمرية دينا مرييد     تطالل، و 

كات واتفاقيات مع املعهد    اكذلك وقع املركز شر   . أوروبا ومشال أمريكا  يف جمال الرعاية الصحية أو املتخصصني من        
للمساعدة ) مقرها ناشفيل، تينيسي  (سينت جودي لبحوث األطفال      ىومستشفسرطان بالواليات املتحدة    القومي لل 

 .يف أنشطة املركز وتزويده مبا حيتاج من خربات
 

 :أنشطة مركز السرطان الرئيسية
 احتياجات  رعاية تليب يقدم املركز خدمات     باإلضافة إىل العالج الطيب،   : لسرطان ل خدمات الرعاية الشاملة    

، وجمموعات بث األمل يف املرضـى،       رامج العالج السرطان اجلسدية والشعورية والبيئية، وتشمل ب      ىمرض
 . التغذيةووإعادة التأهيل البدين، واخلدمات اليت يقوم ا أخصائي

  وبرامج تدريبية يف مجيع جماالت ختصص األمـراض        ايقدم املركز منح  : عامةتوعية ال ال والتدريب و  التعليم  
 جيمع معلومات عن املرضى الذين تلقوا عالجهم        سرطانية، وله مكتبة طبية خاصة به، كما أن به سجال         ال

ويقوم املركز كذلك بعمل محالت توعية تطـوف        .  إنشاء قاعدة بيانات لدميوغرافيات املرضى     دففيه  
 اكتشافه يف مرحلـة مبكـرة،   إىل باإلضافة ،البالد عن الوقاية من مرض السرطان أو السيطرة عليه     أرجاء  

اكما خصص املركز خطان ملن لديهم استفسارات عن الوقاية منه أو اكتشافه وعالجه ساخنا با. 
للتوصـل إىل   يهدف املركز من خالل شراكته مع املؤسسات الدولية إىل إجراء حبوث             البحث اإلكلينيكي   

غري أن املؤسسة تـضعها      ،عالج أكثر فعالية ملرضى السرطان، ومل تستثمر املوارد إىل اآلن يف هذا اجلانب            
 .يف قائمة أولوياا

 
التربعات اليت تتلقى من العامة ومن القطاع اخلاص هي مصدر التمويل الرئيسي ملؤسسة امللك حسني، فهـي                 

، كـصناديق مجـع العملـة       وق الزكاة ا وغريها من آليات مجع التربعات       حتث العامة على التربع من خالل صند      
 .املنتشرة يف أرجاء البالد ومحالت رسائل التليفون احملمول

 
 يف األردن   الوحيدةا لسمو األمرية دينا مرييد، جنحت املؤسسة يف محالت مجع التربعات ليس ألا املنظمة               ووفقً

 ،١٥" فقري يف مواجهة السرطان    الكل"سب، وإمنا ألن اتمع األردين أدرك أن        اليت جتمع األموال للسرطان وحده فح     



 ١٢

       ا بالفعل أحدثت تغيريا، بل إذا املرضن واملصاب ملسه  اوأن املؤسسة بإمكا . متتد أنـشطتها  أن وتأمل املؤسسة يف
          ـ   إذا كانت ا   اخارج األردن إىل املنطقة العربية بصفة عامة، وهذا األمر يصبح ممكن وقـد   .١٦املؤسسة مستدامة مالي 

 حىت تتحقق االسـتدامة طويلـة     فقط على مجع التربعات من اتمع      ليس بإمكام االعتماد     هأدرك كبار املديرين أن   
 . مركز السرطانيدعمة ستحتاج إىل وقف يدعمها واملدى، وأن املؤسس

 
كوميـة يف األردن، فهـي يف       ح غري   ف على أا منظمة ملكية     تصن يف حني أن مؤسسة امللك حسني للسرطان      

وهو يف  - حمددلدعم هدف    اوأفراد اتمع احمللي مبواردهم مع     يشترك العديد من املاحنني     حيث أهليةاحلقيقة مؤسسة   
 الـذي    يوضح الدور  امنوذجوألجل أغراض هذه الدراسة، تعد مؤسسة امللك حسني          - هذه احلالة عالج السرطان   

رفع نسبة املشاركة اتمعية، وكيف ميكن هلذه املؤسسات أن تسهم بشكل اسـتراتيجي يف              يف  تلعبه الرعاية امللكية    
 .قضية بطريقة تؤدي إىل التأثري والتغيري االجتماعي

 
 يتكية أم عل

تكيـة أم   .  وهي تشبه مبادرة بنك الطعام املصري من عدة أوجه         ،هي املبادرة األوىل من نوعها يف األردن      
ن مل  إ الـذين    إطعام وتزويد املواطنني احملرومني   " بغرض   األمرية هيا بنت احلسني   السمو امللكي   صاحبة  على أنشأا   

ـ         به جوعهم دون  يس  ما او جيد لنمساعدة  لقوا  تي ـ    ، ويتم ذلك من خالل مجع الطعام واألموال م ان املتـربعني حملي 
باإلضافة ."اوإقليمي      برامج إغاثة اجتماعية داعمـة متـنحهم        حنوة  األفراد واألسر احملتاج  وجه  إىل أن تكية أم علي ت 

نه يهـتم   ت أ ثِب يف جمتمع ي   إنتاجية أكثر    وأعضاءً  سعادة  أكثر اأفراد"غاية ذلك أن يصريوا      و ،مساعدات أكثر استدامة  
صـاحبة الـسمو    ؛   والدا لطموح دام طول عمر    ا لقد أنشأت مسو األمرية هيا بنت احلسني التكية حتقيقً         ١٧".حباهلم

ا لسمو األمرية هيا؛ فـإن      ، ووفقً ١٨كل اجلوع يف األردن   ا مش  على  وهو القضاء  امللكة الراحلة عالية احلسني،   امللكي  
 بأن هناك بالفعل    - من أجل الشعب األردين    - هي االعتراف " واحدة من أهم اإلجنازات اليت حققتها تكية أم علي        

، وهذه قضية حاولت امللكة الراحلة عاليـة،        ١٩"ةأن تعاجل بصورة منهجي   إىل  ن واليت حتتاج     يف األرد  للجوعمشاكل  
اليت سااميت التكية على امسها، أن تلفت إليها األنظار مرارقبل وفا . 

 
 ؛، إىل القرن احلادي عشر    ، وهي تعود للوراء   اءر إعطاء الفق  يف  إسالمي مفهومفكرة التكية مستوحاة من     و

ـ        الصوفيو حيث كانت يف البداية ملحقة باملساجد اليت جيلس ا         ذون األمتعـة   ن يكرسون أنفسهم لعبـادة اهللا وينب
يؤكد االرتباط الوثيـق    مما؛ العريب والعثماين لقرون على التكياتة يف العاملنيزظت العائالت البار  وقد حاف . الدنيوية

 .٢٠للمحتاجنيهللا وتقدمي املساعدات بني اهليام با
 

ملنتـشرة يف الواليـات      ا "مطابخ احلساء "ـ  ب ىسمي ماشبه إىل حد كبري     يدي للتكيات   س اجل اهليكلإن  
وحىت نأخـذ    ؛، باإلضافة إىل املخازن    لالستحمام وجتهيزات،  ، ومكان لألكل  لقاء حتتوي على أماكن ل    إااملتحدة،  

؛ حيث جند أن نشاط التكية ال يتوقف        مبادرة التكيات من جمرد اإلحسان والسري ا حنو التغيري االجتماعي والتنمية          
تابعة حلاالت اجلوعى الـيت     ق وم يشارية يف مقارها تقوم بعملية توث      مكاتب است  تئأنشد إطعام اجلوعى؛ وإمنا     عند ح 
ولضمان حدوث ذلك بالفعل، دخلـت      . ، ومساعدة كل مواطن يف إجياد حلول طويلة املدى للفقر واجلوع          جتدها
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سبل كسب  اليت تكرس جهودها لتعزيز      كات مع املنظمات غري احلكومية األخرى     ا يف العديد من الشر     علي تكية أم 
 . طويلة األمد لألردنينيالعيش

 
، كوميةح على أا منظمة ملكية غري       -كما فعلوا مع مؤسسة امللك حسني     - ويصنف البعض تكية أم علي    

لعطاء الفردي اخلاص؛ فقـد تربعـت       ا صفة املؤسسية على     دخالمثاالً إل التكية   تعد وألجل أغراض هذه الدراسة   
مليون يف شكل هبة لتغطية تكاليف التشغيل، ومليونني كرأس مال          ( ة هيا للمنظمة بثالثة ماليني دوالر أمريكي      األمري

 وال تزال املؤسسة تنمو     .أهلية مؤسسة   ا، وقد منت األموال مبرور الزمن، وهي اآلن تعترب أيض         )أويل ألنشطة املنظمة  
 .والقطاع اخلاص بفضل املسامهات الكبرية من اتمع األردين وتنتشر

 
 ة غري احلكومية ذات الشق العطائياملنظمات امللكي

 
            القد حتول عدد من املنظمات امللكية غري احلكومية من مؤسسات باحثة عن املنح إىل مؤسسات داعمة مالي 

اركة لغريها من املنظمات، حيث دفع الوعي بتحقيق االستدامة املالية من خالل إنشاء صناديق وقفية، وزيادة مـش                
نهم من الوصول إىل     وماحنة؛ ومن مث متكِّ     مالكة لألصول   ألن تصري على حنو بطيء      من املنظمات  اعددالقطاع اخلاص   

 . على جمتمعام احمليطةمستويات عالية من التأثري
 

 مؤسسة ر األردن
دأت وقد ب . وغري رحبية ي مسجلة كمنظمة غري حكومية      ه، و ١٩٩٥ يف عام     مؤسسة ر األردن   تأسست

شـتراك   عملها برؤية مفادها تعزيز تنمية جمتمع أردين ديناميكي باال          امللكة رانيا العبد اهللا    جاللةاملؤسسة اليت تترأسها    
مع األطراف املسامهني، وذلك من خالل إجياد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة هـدفها متكـني                 

) ١ : ر األردن يف جمالني رئيـسيني      وتتركّز نشاطات عمل مؤسسة   . لويااا الحتياجاا وأو  اتمعات واألفراد وفقً  
انيا العبد   للملكة ر  ا، وفقً  ر األردن اليوم    إن مؤسسة  .متكني األفراد واتمعات   )٢ ،محاية حقوق وحاجات األطفال   

، إىل تعلم ارات الغزل التقليدية   من إحياء النساء مله    - ستفادة قدر املستطاع من قدرام    دوات لال اهللا، متد اآلالف باأل   
 .٢١يف جنوب األردن تربية النحل  يف مشاريعالشباب للمهارات اإلدارية

 : ما يلي األساسيةوتشمل أنشطة املؤسسة وبراجمها

 ."مركز امللكة رانيا لألسرة والطفل"أنشطة الوقاية والتدريب للمجتمعات احمللية والريفية من خالل   
 . العامل العريب يفاية الطفل تتخذ كنموذج للعربوضع برامج وكتيبات عن مح  
 .م الذي ميد أفراد اتمع بفرص اقتصادية لتحسني معيشة أفراد عائلتهم وجمتمعا"برنامج متكني اتمع"  
، هالتربية احليوانية، وترشيد امليـا    املبادرات املُدرة للدخل، كاحلرف اليدوية، والسياحة البيئية، والزراعة، و          

 .ات األلبانومنتج
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من خالل تعزيز عالقات إجيابية بـني االبـن         ويتضمن تقوية وحدة األسرة     : "برنامج أطفال ر األردن   "  
رية إجيابيةوأبويه، وتعزيز ديناميكيات أس. 

 . ضرب األطفال، وخدمات التدخل للتصدي لقضية ، ويشمل التوعية، والوقاية"برنامج محاية الطفل"  

 صندوق وقف قوامـه     ا حالي -مثلها يف ذلك مثل مؤسسة امللك حسني للسرطان        – ومتتلك مؤسسة ر األردن   
؛ هذا الصندوق يتكون يف األساس من أموال خصصتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حولت              ثالثة ماليني دوالر  

، وقد أعطت   أهل اخلري إىل املؤسسة عن طريق احلكومة، غري أنه يتم اآلن توسيعه من خالل تربعات القطاع اخلاص و               
، وتعمل على نقل اخلـربة الـيت اكتـسبتها إىل           كومية األخرى يف األردن    صغريةً للمنظمات غري احل    اسة منح املؤس

       يف ملتقى املؤسسات العربية الداعمة، وهو عبارة عن         امنظمات إقليمية، ويف اآلونة األخرية أصبحت املؤسسة عضو 
 .واملالكة لألصول ةاملاحن شبكة إقليمية جتمع املؤسسات

 مؤسستا امللك حسني وامللكة نور احلسني
ؤية امللك حـسني وتراثـه       بر ا دائم ا التزام -ة غري رحبية  مؤسسة غري حكومي  -متثل مؤسسة امللك حسني     

من خالل برامج لتعزيـز      تسعى املؤسسة لتعزيز السالم، والتنمية املستدامة، والتفاهم فيما بني احلضارات         و. اإلنساين
 .لمجتمع والسالم والدميقراطيةلاملستدامة تنمية التعليم والقيادة وال

 ١٩٨٥مؤسسة امللك حسني، فقد تأسست يف عـام         أما مؤسسة امللكة نور احلسني اليت تقع حتت مظلة          
 ، وتقدمي مناذج ابتكاريـة    املتنوعةلتحسني مستوى حياة األردنيني من خالل تلبية احتياجام االجتماعية االقتصادية           

 وتعمل مؤسسة نور احلسني يف جمـاالت تنميـة          . معايري حملية وإقليمية للتميز    عووض وديناميكية للتنمية املستدامة،  
 .اتمع، ومتكني املرأة، وصحة األسرة، والثقافة، والفنون

 :الربامج امللحقة باملنظمتني

 برامج التعليم والقيادة .١
 برامج تنمية اتمع .٢
 صغرية واملولدة للدخلملشروعات البرامج متويل ا .٣
 برامج الصحة األسرية .٤
 برامج الثقافة والفنون .٥

 وقفيا تبلغ قيمته مخسة ماليـني دوالر        ا صندوقً متتلك مؤسسة احلسني  ر األردن وامللك حسني،      كمؤسسيتو
ـ   لتصري مـستدامة   اؤسسة تبذل جهود  فإن امل  ، مديرة مؤسسة نور احلسني،    "هنا شاهني "ـ ل اووفقً. أمريكي ا،  مالي

وتسري ببطء يف اجتاه إعطاء املنح للمنظمات احمللية األخرى، ولتحقيق االستدامة املالية الكلية، حتتاج املؤسسة بالطبع                
 .لزيادة قدرة الصندوق الوقفي
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 عطاء الشركات
 

 ونتوقع أن يكون هناك منو سريع       األردن،  عطاء الشركات ومسئولية الشركات االجتماعية يف      تتزايد شعبية 
 يف أطوارها التنفيذية    "مسئولية الشركات االجتماعية  "برامج   وال تزال    .واألشهر القادمة  السنواتالني يف   ذين ا يف ه 

يث تتربع  ح ؛ عطاء الشركات  نتشريعلى اجلانب اآلخر،    . األوىل يف األردن كما هو احلال يف غريها من دول املنطقة          
جمموعة نقل،  : ات اجلديرة بذلك، ومن أمثلة هذه الشركات      ا للمشروع ا أو تبذل من وقتها تطوع     هالشركات بأسهم 

 .، وشركة أراميكس)زين ا باسماملعروفة حالي( و شركة فاست لينك
 

 جمموعة نقُل
يف   يف احلفاظ على دعم اموعة للمجتمعات احمللية       "نقل"تتمثل استراتيجية عطاء الشركات لدى جمموعة       

القتصادية االجتماعية بصفة عامة من خالل مساعدة املؤسسات اليت تـستهدف           ت التعليم والصحة، والتنمية ا    جماال
ت اموعة احلملة القومية اليت أطلقتها وزارة التنمية االجتماعية يف عام           عبصورة مستدامة ونظامية، وقد ر    احملتاجني  
ـ       ٢٠٠٤ قـدمت  وقـد  . ضان لتقدمي الطعام لألسر الفقرية يف مناطق مشال وجنوب ووسط اململكة خالل شهر رم
 -٢٠٠٦ملدرسة وقرية يف حمافظة الزرقا مشايل عمـان، وخـالل الفتـرة             كذلك مساعداٍت عينية ومادية      اموعة
ـ دعمت اموعة محلة لتغذية أطفال املدارس يف مناطق اململكة الفقرية قامت بتنفيذها تكية أم                ٢٠٠٧ حتـت   يعل

 .إشراف وتوجيه وزارة التربية
 

  النتقال القطاع اخلاص مـن العمـل اخلـريي إىل العطـاء            اكالسيكيجروب مثاالً   وتعد جمموعة نقل    
ا من االهتمام باالستثمارات االجتماعية اليت تـؤدي إىل تغـيري            تعطي مزيد  اإذ بدأت اموعة تدرجيي   االجتماعي،  

 اموعةاخلاصة ب " الجتماعيةاملسئولية ا "هذا التحول يف التفكري نراه بوضوح يف استراتيجية         . اجتماعي طويل األمد  
 وهي مبادرة يـتم     مستدام ومتكامل مشايل األردن،   بشكل   لتحديث قرية القورا     ، حيث ختصص عطاءً   ٢٠٠٧للعام  

 .تنفيذها باالشتراك مع الصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية برئاسة مسو األمرية بسمة بنت طالل
 

 )زين(فاست لينك 
ـ  امستثمر ،"زين" باسم   اتصاالت احملمول واملعروفة حالي   تعد فاست لينك، شركة ا     اجتماعي   يف  اا بـارز 

على احتياجات اتمـع، ويـتم تنفيـذها        املسئولية االجتماعية   / عيتقوم استراتيجيات االستثمار االجتما   . األردن
الشركة أمواهلـا ووقـت     بالتعاون مع اجلمهور وباالشتراك مع املنظمات غري احلكومية ذات الشأن؛ وقد استثمرت             

عامليها وخربام على حنو استراتيجي يف التعليم والرعاية الصحية وإدرار الدخل، كما دعمت بعـض املبـادرات                 
 -" زيـن "عطـاء شـركة     يعترب  و .اإطالقها مؤخر  مت   يت األردين ال  طفلكمبادرة التعليم األردين، ومبادرة متحف ال     

 مـا   ؛"ارتكاسـي "أكثر منـه    " استباقي " -سم االتصاالت واملعلومات   رئيسة ق  أدلت به سوزان عفانة،    حبسب ما 
 األردن،   يف أعلى مـستويات التطـوع    " زين" شركة   ومتتلك. يساعدهم على االهتمام باألثر الذي حيدثه عطاؤهم      

 الـيت   باإلضافة إىل إسهامات املوظفني املالية للمبادرات اليت تدعمها الشركة، وتؤكد السيدة عفانة أن أحد األشياء              
ا موظفو الشركة هو األثر الذي حيدثونه يف كثري ردنلألاالجتماعية تنمية الا ما يفخر. 
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 أرامكس

ا لتحول   ممتاز ة يف العامل، وهي متثل مثاالً     يهي واحدة من أبرز شركات النقل املتكامل واخلدمات اللوجيست        
 نسبة واحد باملائة من أرباحها قبـل خـصم          التزمت أرامكس بتخصيص   .عطاء الشركات إىل املسئولية االجتماعية    
 أصـدرت   ٢٠٠٦، ويف عام     داخل األردن   مبا يف ذلك تلك اليت تقوم ا       ،الضريبة ملبادراا العطائية املشتركة العاملية    

، واألول من نوعه يف العامل العريب، يف منتدى الذي كان حيمل عنوان             "تقرير استدامة الشركات  "  ألول مرة  كسأرام
 ".اليوم، محاية الغدتغيري "
 

  كما هو واضـح يف       استراتيجية املسئولية االجتماعية ألرامكس     يف صميم  املستدامةتمع وتنميته   يأيت متكني ا ،
ويف حني تأخذ أرامكس     .الدور احليوي الذي لعبته الشركة يف إنشاء ودعم مؤسسة الرواد اليت سنعرض هلا فيما بعد              

. يت تعاين من نقص يف االحتياجات      على املناطق احملرومة ال    يتم التركيز ع خططها،   اتمع بأسره يف احلسبان عند وض     
ميش املعدمني يف البالد واملدن الـيت  و والدول النامية، ا اقتصادي بني الدول املتقدمةنقسام احلاصلباالتم أرامكس  

ذا املنطلق، تركـز أرامكـس علـى        من ه و. ، وهو أمر يؤثر يف النهاية بشكل مباشر على عملها         تعمل ا الشركة  
 :ااالت الرئيسية التالية

  الشباب، مع التركيز على متكينهمتنمية  
 ع التركيز على اتمعات املهمشة ، ملمجتمعل املستدامةتنمية ال  
 بةرث اإلنسانية والطبيعية املُخراإلغاثة يف حاالت الكوارث والطوارئ، واالستجابة السريعة للكوا  

ت فريق  علرياضة يف األردن، حيث ر    ا تدعمكانت أرامكس لوقت طويل     إىل األنشطة سالفة الذكر،     وباإلضافة  
مشاركة منها يف حتويل عمان إىل مدينـة صـديقة          و. كرة السلة احملترف، باإلضافة إىل البطوالت الرياضية الكربى       

يف اتمعات العمرانية    املوجودة    إلنشاء مالعب رياضية جديدة أو تطوير املالعب       ا دعمت أرامكس مشروع   ،للطفل
 .احملرومة

 
 عطاء الشلة

 
، مواردهم  عن طريق مجع    قضية أو رؤية بعينها    بدعم جمموعة من األفراد     فيه تقوميعد عطاء الشلة، الذي     

مؤسسة الرواد املثال األول من نوعه الذي يتم إضفاء الطابع املؤسسي عليـه، ويـتم               وتعترب  .  يف األردن  اجديدأمرا  
 .أنه استراتيجي النهج متويله فقط من خالل األفراد والشركات احمللية من القطاع اخلاص، كما

 
التوجهات الفكرية املماثلة الذين قد ال يكون عندهم من امليـل أو            يستطيع األفراد والشركات أصحاب     

،  أمواهلم خلدمة النفع العـام      فيها ، يستطيعون أن جيدوا مساحة جيمعون     املوارد ما يقودون ا مبادرة على حنو فردي       
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              الشـتراك القطـاعني     اوهذا أحد اجلوانب اليت متيز هذا النوع من العطاء االجتماعي، وتعد شركة الرواد مثاالً جيد 
ال ومؤثرالعام واخلاص يف حل املشاكل االجتماعية بأسلوب فع. 

 
 روادال

ها كائن  إدارة نشاط ، ومكتب   ٢٠٠٦ت قيادة شركة أرامكس يف عام       الرواد شركة غري رحبية تأسست حت     
 قـدره  مبلـغ    تـوفري ، وقد وافقت أرامكس علـى       ٢٢طقة األوىل اليت تستهدفها الشركة     وهي املن  ؛يف جبل نظيف  
٢٠٠٠٠٠  مـن  % ٢٠ يعطي أرامكس حصة قدرها       مما ،٢٠٠٦ أدىن ملدة مخس سنوات تبدأ من عام          دوالر كحد

 .الرواد شركة
 

لرواد هي اختيار منطقة فقرية ومهمشة ا كثافة سكانية عالية، مث العمل            إن الفكرة من وراء إنشاء شركة ا      
 لتطوير   وحلها، وتوفر الرواد املوارد والدعم والتدريب الالزم        هذه املنطقة  شاكلقرب مع اتمع احمللي لتحديد م     عن  

  ااملنطقة املستهدفة تطوير تمع احمللي خ        ا مشوليشرك أفراد االل كل خطوة من خطوات العمليـة      ، ويف الوقت ذاته ت .
 وإن تنوعـت    ،، واملشاركة ا مفتوحة لكل األفـراد      قيم التمكني واملسئولية والشمول   وفق  وتعمل مؤسسة الرواد    

، وهـي   يف شراكة مع اتمع   الدخول  عن طريق    للتغيري والتنمية    خبلق منصة خلفيام الدينية والعرقية، وتؤمن الرواد      
عمليـة   و .ل املشاكل اليت يواجهوـا    ع ملعرفة احتياجام واقتراح احللول واألدوات الالزمة حل       تعمل مع أفراد اتم   

 .نتيجة هلذه الشراكةتكون التنفيذ 
 

 للمدارس احمللية من خـالل      ا مبتكرة للتدريس، وتقدم دعم    اتقدم شركة الرواد من خالل مشاريعها طرقً      
 ٢٥٠ وتقدم الرواد كـذلك   . الميذلتة إضافية للمنهج الدراسي ل    جتديدها، وعمل برامج تدريبية للمدرسني، وأنشط     

عمـل  لل ا وفرص ، وفرص عمل،  ، وتنظم دوراٍت تدريبيةً    منطقة جبل النظيف واملناطق ااورة      دراسية لطالب  ةمنح
 ضافةً إىل وإ . التجارية واالجتماعية  املبادرات الريادية  للعمل التطوعي، كما أا تدعم       ا، وفرص تدرييب مع الشركات  ال

تركيزها على جمال التعليم، تساعد الرواد أفراد اتمع يف جتديد منازهلم واملساحات اليت يعيشون ا، ورفع مستوى                 
، ومساعدة املسنني يف ختطي العقبات الروتينية فيمـا يتعلـق بالرعايـة             الوعي باحتياجات اتمع وحقوقه القانونية    

 .درة للدخل يقوم ا أفراد اتمع مالصحية، باإلضافة إىل دعمها ملشاريع
 

 أو العـاملني    أصـحاب األعمـال    لتربع النقدي أو العيين من ِقبل      ل لكتروين للشركة قناةً  ويوفر املوقع اإل  
يقول فادي غندور، الرئيس    . بالقطاع اخلاص األردين، وتنص الئحة الرواد على قبول املال اخلاص احمللي دون سواه            

جمتمعـام  أن يردوا اجلَميل إىل       سوى اال يريدون شيئً  "ه  ؤوزمالئيس جملس إدارة الرواد، أنه      التنفيذي ألرامكس ور  
مار بشكل استراتيجي يف    أن واجبهم كمواطنني وكجزء من هذا اتمع هو االستث        بوهم كذلك يؤمنون    . ٢٣"احمليطة

 . األردن، أال وهو شعبهكهتلميأهم مورد 
 

لـيس بـسبب    " جبل النظيـف  "ة إىل حتسن كبري يف أوضاع منطقة        ومنذ انطالقها، أدت جهود الشرك    
، ا يف شراكة مع احلكومة أيض     بنشاطفحسب، ولكن ألن الرواد دخلت      ؤسسي القطاع اخلاص    ملشاركة املستدامة   امل



 ١٨

فأحلت عليها بتزويد اتمع باحتياجاته الالزمة من خدمات عامة كمكتب الربيد، وقسم الشرطة، ومركز للرعايـة                
 .حيةالص
 

 هلا لـضمان    سنوي، التزم أعضاء جملس اإلدارة بتخصيص متويل        ا وقفي امتتلك الرواد صندوقً   ويف حني ال  
وخالل الوقت الذي أجرينا فيه هذه الدراسة، كانت هناك مناقشات لعمل صندوق وقفي للرواد؛              . استدامتها املالية 

 . املناقشاتنطقة العربية هي الدافع وراء هذهآخر من امل نوقد كانت الرغبة يف استنساخ منوذج مماثل للرواد يف مكا
 

 مةـاتـخـ
 

ة مزدهر  ن قطاع العطاء االجتماعي باململك    فإالرغم من نقص املوارد الطبيعية الذي تعاين منه األردن،          على  
الرات؛  العطاء االجتماعي وحتول إىل صناعة رأس ماهلا عدة ماليني من الـدو            القد من . ويشارك فيه القطاع اخلاص   

 حيث بدأ األفراد العطائيون يف      ؛فهي صناعة متر بقدر هائل من التحول، وقد ازداد اكتساب العطاء للصفة املؤسسية            
 حىت مع كل هذا التغري اإلجيايب يف جمـال العطـاء            . للعطاء اخلريي  االتفكري يف التغيري االجتماعي طويل املدى خالفً      

 لعائد علـى  إذا كنا نريد زيادة يف ا     ال يزال هناك الكثري من العمل       " رانيا   ردن، تقول جاللة امللكة   االجتماعي يف األ  
وأن نشجع شـركات    .. وأن نعمل يف مناطق جديدة    .. حنتاج إىل تقييم املبادرات القائمة    . االستثمارات االجتماعية 

حلكومية، واإلصـرار   والبد من تعزيز إدارة املنظمات غري ا      .. القطاع اخلاص األخرى والعطائيني األفراد للمشاركة     
 ٢٤."على أن تعلن لنا عن أدائها ومدى تأثريها، وأن تعرض مواطن فشلها وإجنازاا

 ليس من جانب القطاع اخلـاص واألفـراد األثريـاء    ، يف تأسيس العطاء االجتماعي إىل التزاماسيحتاج املضي قدم 
 عن  اطاء االجتماعي الذي تناولناه سالفً    ، ويكشف وضع الع   فحسب، وإمنا من جانب احلكومة واتمع املدين كذلك       

ا يف تعاون وشفافيةوجود إمكانية لالنتشار والنمو، لكن القطاع لن ينمو إال يف ظل عمل مجيع املسامهني مع. 
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 املصادر

 .٢٠٠٧األردن :  ، تقارير الدولwww.eiu.comدة معلومات اإليكونوميست حو
 

 "٢٠٠٧ األردن –احلرية يف العامل  " org.freedomhouse.wwwمنظمة بيت احلرية 
 

 األردن ب البشرية ةالتنميتقرير 
-undp.www://http

aspx.Default/٨١/tabid/rtJordanHumanDevelopmentRepo/org.jordan  
 

 ٢٠٠٤) وديعة ماليةوقف أو (إنشاء صندوق عريب دليل مقارن عن القوانني اخلاصة ب: خليل، عبد اهللا
 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
http://www.usaid.gov/locations/asia_near_east/countries/jordan/jordan.htm
l 

 وزارة اخلارجية األمريكية
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/٣٤٦٤.htm 
 

 البنك الدويل
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENA
EXT/JORDANEXTN/٠,,menuPK:٣١٥١٣٦~pagePK:١٤١١٥٩~piPK:١٤١١١٠
~theSitePK:٣١٥١٣٠،٠٠.html  
Http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTUYPE=CP&CC
ODE=JOR 
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 اهلوامش

                                                 
 وحـدة ، تقريـر     org.imf.wwwج احمللي والتعداد السكاين مأخوذة من صندوق النقد الـدويل           أرقام النات  ١

بناًء علـى معلومـات    ٢٠٠٥تبدأ تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل بعد عام .  عن األردن  معلوماتلل اإليكومونيست
 ا تقارير التنمية الصادرة عن األمم املتحدة، وهي تعترب مقياس         امؤشر التنمية البشرية مأخوذ عن    . صندوق النقد الدويل  

ويشار إىل  تعادل القوة الـشرائية  .  http://hdr.undp.orgملعيشةملتوسط العمر املتوقع، والتعليم، ومستوى ا
التـصنيف الـديين   .  للداللة على قيمة الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة للقوة الشرائية يف الدول األخـرى            )PPP(ـب

ــن   ــبس مــــ ــسكاين مقتــــ   com.nationmaster.www://http والــــ
   .٢٠٠٤census/jo.gov.dos://http/١page_htm.eو
 "٢٠٠٧ األردن -حرية العامل " org.freedomhouse.www بيت احلرية منظمة  ٢
 .١٣ص . ٢٠٠٧األردن : لدول، تقارير امعلوماتلل  اإليكومونيستوحدة ٣
 .الدويلالبنك  ٤
 .٢٠٠٥تبدأ التقديرات بعد  ٥
 .٢٠٠٥ تبدأ التقديرات بعد ٦
 ٢٠٠٧  امللكة رانيا العبد اهللا، ديسمربمع جاللةمقابلة  ٧
يكون  من آثار التشجيع  املتزايد من جانب األسرة املالكة ألن            أثرا، كان هذا التغري يف املنهجية       اذكرنا سابقً كما   ٨

، لعطاء الذي يقوم به   يرى أثرا واضحا ل    يف التنمية، باإلضافة إىل حاجة القطاع اخلاص ألن       " اشريكً"القطاع اخلاص   
يف اآلونـة األخـرية،     .  على ذلك  ا واضح  بعيد، مثاالً  ية يف عطائها إىل حد    ، اليت كانت ارتكاس   وتعترب جمموعة نقُل  

 .فقرية يف األردن مستوطنةالبشرية لزيادة تنمية ق اهلامشي األردين للتنمية اختار هؤالء الدخول يف شراكة مع الصندو
 ،٣٣ السياسة املقارنة، العـدد      ،"دنقوة الدولة يف األر   : تحكم اجتماعي كاتمع املدين   " روفيتش، كوينتان فيكتو ٩

 )٦١-٤٣ (٤٩ص ) ٢٠٠٠ أكتوبر( ١رقم 
ملتعلقة بإنـشاء صـندوق     دليل مقارن عن القوانني ا    " مستمدة من    يئة القانونية ب قسم ال  املعلومات الواردة يف  كل   ١٠

 .١٦-١٥ ص ،"عريب
مؤسسات شركات حيث   على أا   األمهية مبكان أن نشري إىل أن املؤسسات العائلية املُتناولة هنا ميكن تصنيفها             من   ١١
لية ألن   اعتربنا هذه املؤسسات عائ    وألجل أغراض هذه الدراسة، فقد    .  من ِقبل مشاريع جتارية عائلية     اا تدعم مالي  إ

 .ىأحد أفرادها الذي حيملون له ذكر باسم عائالٍت هي اليت أنشأا ومستها
 .مع السيد ثابت الطاخر املدير اإلداري ملؤسسة عبد احلميد شومانمقابلة  ١٢
 .، نائب رئيس جمموعة نقلت مستقاة من مقابلة مع  غسان نقلهذه املعلومامجيع  ١٣
ـا  إ أن نشري إىل أن املؤسسات العائلية املُتناولة هنا ميكن تصنيفها مؤسسات شركات حيث               ،ية مبكان األمهمن   ١٤

 ل مشاريع جتارية عائلية     اتدعم ماليوألجل أغراض هذه الدراسة، فقد اعتربنا هذه املؤسـسات عائليـة ألن            .  من ِقب
 .ون له ذكرى باسم أحد أفراد ها الذي حيملعائالٍت هي اليت أنشأا ومستها



 ٢١

                                                                                                                                            
 -، عمان ٢٠٠٧مع صاحبة السمو امللكي األمرية دينا مرييد، مديرة مؤسسة امللك حسني للسرطان، نوفمرب            مقابلة   ١٥

 .األردن
 أن مؤسسة امللك حسني للسرطان، مثلها مثل عدد من املنظمات امللكية غري احلكومية، هلا               ،جتدر اإلشارة إليه  مما   ١٦

يخصص هذا املبلغ مـن املـال       .  للتنمية الدولية  األمريكية تحول من الوكالة     صندوق وقفي مؤقت يف صورة نقدية     
للمؤسسة ملدة مخس سنوات تستطيع املؤسسة خالهلا االستفادة من أرباح الصندوق لـدعم أنـشطتها وتكـاليف                 

 .تشغيلها
 احلسني و امللكي األمرية هيا بنتلرسالة مقتبس من املوقع الرمسي لصاحبة لسمبيان ا ١٧

net.princesshaya.www  . 
 .اإلمارات-، ديب٢٠٠٧مع صاحبة السمو امللكي األمرية هيا بنت احلسني، أكتوبر مقابلة  ١٨
 .اإلمارات-، ديب٢٠٠٧مقابلة مع صاحبة السمو امللكي األمرية هيا بنت احلسني، أكتوبر  ١٩
 www.princesshaya.net: الرجوع إىلملزيد من التفاصيل، يرجى  ٢٠
 .٢٠٠٧  امللكة رانيا العبد اهللا، ديسمربمقابلة مع ٢١
ا للمؤسسات أو املنظمات غري احلكومية كي ال تكون مقيدة  شركة الرواد مسجلة على أا شركة غري رحبية خالفً         ٢٢

سسات الـيت   القانوين الذي حيكم املؤوال يسمح اإلطار . بالقوانني والضوابط اليت وضعتها وزارة الشئون االجتماعية      
ـ               تنتمي للعائلة املالكة   ائيني يف   باملرونة فيما يتعلق بتخصيص وتوزيع ثروة القطاع اخلاص، وقد قام عدد مـن العط

 قاموا باتباع نفس النـهج حيـث        أو أنشأوها بالفعل، كمجموعة نقل،     يف إنشاء مؤسسات     األردن الذين يفكرون  
م سجلوا مؤسسامؤسسات غري رحبيةا على أ. 

 . األردن–مقابلة مع السيد فادي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، عمان  ٢٣
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 كرمي شليب      السعوديةالعربيةاململكة 
 

 نظرة عامة
 

 البلدخلفية عن 
 السعودية  العربيةاململكة نبذة عن 

 التاريخ احلديث
 املشهد السياسي

 االقتصاد
 

 حتت اهر العطاء االجتماعي
 ثقافة العطاء

 بيئة القانونية للعطاء االجتماعيال
 العطاء املؤسسي
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 املصادر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢ 
 

 امة عنظرة
 

نيل شرف  فيما بينها ل تتنافس-  ملا بني أيدينا مما وصل إلينا من فجر التاريخاوفقً -كانت القبائل املكية
، فقد كانت خدمة احلجيج يف مكة أحد أكثر مظاهر الشرف اشتهاًء حىت قبل جميء اإلسالم، مسئولية خدمة العامة

. م هذا العطاء وجعل له أصوالًظّزيرة العربية، مث جاء اإلسالم فن من ثقافة شبه اجلاوكان العطاء االجتماعي جزًء
وقد شهدت املنطقة والثقافة اليت يطلق عليها . حينها، كان العطاء يوضع يف سياق مسئولية أكرب للفرد جتاه جمتمعه

 .روفة يف املنطقةاملع" إدارة العطاء"ق العديد من الصور املؤسسية لـ السعودية انطالةيالعرباآلن اسم اململكة 
 

والثروة  ١٩٣٢ يف عام اوقد كان لدمج السكان القبليني إىل سكان اململكة العربية السعودية األكرب عدد
 أن وبالرغم من أثر يف زيادة القدرة على العطاء، ١٩٣٨اليت نتجت عن اكتشاف احتياطات هائلة من البترول عام 

املؤسسات العطائية احمللية   من خاللأصبحت واضحة فقد ؛غري معروفة ا فرديهويات جزء كبري ممن يعطون عطاًء
ابط وطيدة، بل وميكن القول بأا أقوى من تلك اليت جتمع بني األفراد ، وجتمع األفراد واملؤسسات رووالدولية
ساسية ويوجه قدر كبري من العطاء الفردي واملؤسسي حنو العمل اخلريي ودعم توفري االحتياجات األ. والسلطة
 .للفقراء

 
ابدأت عملية النهوض بالعطاء املؤسسي رويدا أن تسهم يف ا رويدحيث ظهرت صور جديدة من شأ ،

وتطبيقات ثقافية يف دمج توجهات استراتيجية  ونتيجة لذلك، بدأت املؤسسات العطائية. تشكيل املستقبل اآليت
 ويتم اآلن إنفاق أموال العطاء يف مجلة من . الدينيةت ذاته تتمسك بالتقاليد واألصولومالية حديثة، ويف الوق

  جديدةًاتشق طرقًكما أن مشاركة القطاع مع احلكومة واألعمال التجارية اخلاصة يف هذه املبادرات  ،ااالت
 .للقطاع االجتماعي يف املنطقة
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 خلفية عن مستوى البلد
 

 ١السعوديةنبذة عن 

 
  كم مربع٢١٤٩٦٩٠                             املساحة                          

  مليون  ٢٣,٧              )                        ٢٠٠٦( عدد السكان
 %  ٨٠ ن                                     والسكان السعودي     
 %٢٠                      السكان غري السعوديني                 

                   مليار دوالر أمريكي٣٤٨,٦         )                      ٢٠٠٦( إلمجايلالناتج احمللي ا
  مليار دوالر أمريكي٣٩٦,٧         )٢٠٠٦( )تعادل القوة الشرائية(الناتج احمللي اإلمجايل 

 %٤٨البترول والغاز                                                 
 %٣٤ريها                                        اخلدمات وغ      
  %١٠   الصناعة                                                    
 %٥ اإلعمار                                                      
 %٣   الزراعة، احلراجة، الصيد                                   

  دوالر أمريكي١٤,٧١٩ )            ٢٠٠٦( ن الناتج احمللي اإلمجايلنصيب الفرد م
 تعادل(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

  دوالر أمريكي ١٦,٧٤٤                  )                    ٢٠٠٦( )القوة الشرائية
  ٧٦/١٧٧                         البشريةلتنمية الترتيب حسب مؤشر ا

 )شيعة% ٥ة، نس% ٩٥( مسلمون% ١٠٠          ديانات                                            ال
  من الدوالر األمريكي٠,٢٦  يعادل              الريال السعودي                                

            
 

 ثالتاريخ  احلدي
 

عبد العزيز آل سعود، وهي مملكة حتكمها الشريعة  بقيادة امللك ١٩٣٢توحدت السعودية يف عام 
 من ا متبعا، وسلطة صنع القرار مركزية غري أن هناك تقليداإلسالمية على املذهب السين احملافظ املعروف بالوهابية

  احلاكم احلايل- وقد اعتلى امللك عبد اهللا بن عبد العزيز. ل امللك وهو استشارة النخب يف اتمع السعوديبِق
 .بعد وفاة أخيه امللك الراحل فهد بن عبد العزيزا  العرش رمسي- للملكة

 



٤ 
 

 املشهد السياسي
 

 وقد أدت الضغوط الداخلية لدمج بعض  آل سعود، واململكة العربية السعودية حيكمها،حدهامنذ تو
الذي " ناطققانون امل" و" األساسينظامال"ـعناصر الدميقراطية إىل جتميع القوانني وتنسيقها حتت ما يعرف اآلن ب

ستمد ت ةمووينص القانون األساسي على أن احلك. ١ا يف جمال السياسة وجعلها قانونأصل للممارسات الشائعة
فقد  ناطقامل أما قانون . أنظمة الدولةغريه منذا النظام وهل ة النبوية، املصدرين الرئيسينين من القرآن والساسلطته

  .، وقدم إجراءاٍت جديدة إلنشاء االس احملليةناطقألمراء املعزز من الواجبات احلالية 
 

 نظام احلكم
ه امللك الراحل  ألخياعود الذي اعتلى العرش خلفً آل سدة امللك عبد اهللا بن عبد العزيزنظام ملكي بقيا

 حكمه مبجلس الوزراء ستعني امللك يفويعهد ليساعده يف القيام مبهامه، ن امللك ويل اليعوي. فهد بن عبد العزيز
 .ا وزير٢٢املكون من 

 
الوطين التشريعيلسا  

 يف أوائل أنشئالذي " جملس الشورى "ـيتكون القطاع التشريعي من جملس استشاري يعرف ب
، ا عضو١٥٠وقد اتسع الس ليسع ، ات استجابة للضغوط اليت نادت بربنامج حمدود لإلصالح السياسييالتسعين

 القائم بأعمال  بتعيني امللكقوموي. ةتزال سلطة الس حمدود ع ذلك المبنصب رئيس الوزراء، وموحيتفظ امللك 
 .رئيس الس كل أربعة أعوام

 
 النظام القانوين

ع السلطة ت وال تتمسالمية بالرغم من إدخال بعض القوانني العلمانية،يقوم النظام القانوين على الشريعة اإل
كان هذا يتم بترشيح  وإن ،ن امللكية، اليت متثل أعلى حمكمة لالستئناف وتعني القضاة مجيعهمالقضائية باالستقالل ع

 .قضائي األعلىمن الس ال
 

بتخويل جملس الشورى سلطاٍت بد العزيز، وزير املالية األسبق ، طالب األمري طالل بن ع٢٠٠٥يف أغسطس 
 لدعم ، داخل اتمع السعودي، نطاق أوسعوعلى،  املالكةجتاه متناٍم داخل األسرةإضافية، مما يشري إىل وجود ا

 .اإلصالح السياسي
 

ا النظام السياسي، فليس مثة أحزاب أو مجاعات سياسية ضاغطة تتسم بالنشاط اونظر للمركزية الشديدة اليت يتسم 
السياسي ومعظمهم  من االنفتاح ان مزيدؤيدوداخل اململكة، وهناك بعض اجلماعات واألفراد النشطاء ممن ي

 . يتحركون خارج اململكة
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العقد "، جنحت زيادة تدفق الدخل من عائدات بيع النفط يف اإلبقاء على  بطء وترية اإلصالح السياسيرغمو
وقد استطاعت األسرة املالكة أن حتافظ على قبول ضمين من املواطنني السعوديني  .السعودي كما هو" االجتماعي

وقد أدى توزيع الثروة بني امللكيني وغري .  لثروة النفطاات يف مقابل توزيع عادل نسبييىل الستينبسياستها اليت تعود إ
 حيث تقع األنشطة املتصلة بالنفط، واملالية، والصناعة، والتجارة بأيدي غري ؛"ثنائي"إىل وجود اقتصاد امللكيني 

مما  ؛ تشجع التجارة أكثر من الصناعةاليتاد احلر امللكيني، ويستفيد التجار يف القطاع التجاري من سياسة االقتص
أما األنشطة املتصلة بالعسكرية، والداخلية، والزراعة، فتبقى ضمن . مة السياسيةءيؤدي إىل يئة املناخ للموا

 .اختصاص األسرة املالكة، ويتم إعادة توزيع الدخل من خالل العقود واالستثمارات
 

 االقتصاد
 

 حيث بلغت نسبة متوسط النمو ؛ النمو االقتصادي املرتفع خالل عقد السبعينيات منشهدت البالد فترةً
من بداية  اوقد عاىن االقتصاد ركود. يف النصف الثاين% ٨، و %١٥ي يف النصف األول هلذا العقد السنو

ات وحىت يالثمانينى هلا، مث يف الفترة من اية بسبب أسعار النفط اليت بلغت أدىن مستو الثمانينات وحىت منتصفها
 ملنخفضاسنوات متعاقبة من النمو لتليها % ٧ات، كانت هناك فترة أخرى من النمو بلغت نسبته يبداية التسعين

 على عائدات النفط بالرغم من حماوالت التوسع ا كبريا، وال تزال البالد تعتمد اعتماد٢ %٢ – ١ نسبته بني تتراوح
 .يف قطاعات أخرى

 
 عائد يتم توفريوحىت .  اإلصالح اهليكلي للبالد أن تتجنب٢٠٠٠أسعار النفط منذ عام وقد أتاح ارتفاع 

 من األصول بري ككم من وجود فالبد ، البترول الذي هو أمر حتميإنتاج ينخفضاستثمارات طويل املدى عندما 
 يتم توجيهه الدخل القومي من ا كبريا من العمالة، فإن قدراكبري داعد يستقطب  ال أن قطاع البترولا ومب.األجنبية

 .إىل مرتبات العاملني بالقطاع العام
 

ويعترب تنويع االقتصاد خطوة ضرورية لتحييد اآلثار الناجتة عن تقلب أسعار النفط، وللعمل على استقرار 
 من الدخل  كما كان هناك هبوط كلي يف نصيب الفردحمللي اإلمجايل على منوه املطرد، ومل حيافظ الناتج ا.االقتصاد

 إىل ١٩٨١ دوالر أمريكي يف عام ٢٨٦٠٠  حيث هبط من؛اتيمنذ النمو املرتفع الذي شهدته فترات السبعين
، واألرقام املتداولة ذا الصدد  ومييل أصحاب الثروات إىل االستثمار خارج البالد٢٠٠٤.٣ دوالر يف عام ٩٠٠٠

 .يضعف االستثمار احمللي مما ؛٤)إىل تريليون دوالر تصل اإلحصاءاتوبعض ( مليار دوالر أمريكي ٦٥٠تزيد عن 
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 ٥ ٢٠٠٧االقتصادية العاملية، إبريل  بيانات التوقعات ، قاعدةصندوق النقد الدويل: املصدر

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ٦ ٢٠٠٧االقتصادية العاملية، إبريل  بيانات التوقعات صندوق النقد الدويل، قاعدة: املصدر
 

 ٢٠٠٨ – ١٩٨٠اإلمجايل يف اململكة العربية السعودية احملليالناتج

 )باملليار دوالر (باألسعار اجلاريةاإلمجايل احملليالناتج:اخلط األسود
 )باملليار دوالر ()تعادل القوة الشرائية(اإلمجايل  الناتج احمللي :اخلط الرمادي

 ٢٠٠٨ – ١٩٨٠اإلمجايل يف اململكة العربية السعودية احمللينصيب الفرد من الناتج

 نصيب الفرد باألسعار اجلارية:اخلط األسود
 نصيب الفرد بتعادل القوة الشرائية: اخلط الرمادي
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وياعد حترير قوانني االستثمار األجنيب املباشر أمروذلك  لواحدة من سياسات احلكومة اإلصالحيةا حموري ،

يف مناطق " مدن اقتصادية"وختطط السعودية إلنشاء ست . اص ودعم القطاع اخلجلذب مزيد من االستثمارات
ة املسئولة عن ئهلي، ا إن اهليئة العامة لالستثمار. استثمارات القطاع اخلاصتسعى من خالهلا احلكومة إىل جذبخمتلفة 

يف   مليار دوالر أمريكي٨٠ب االستثمارات األجنبية، وقبوهلا، وتسهيلها، هلا هدف استثماري تبلغ قيمته ذج
، وقد أدى اإلصالح ٧ا غامضاد املشروعات الفعلي أمراملشروعات االستثمارية األجنبية واملشتركة، لكن يبقى عد

 .ةيبذا جللشركات أكثرالضريبية أن تصبح اهلياكل  إىل الضرييب
 

ا وقد شهدت السعودية انفجارمل يستطع االقتصاد أن   إليه زيادة يف العمالة األجنبيةا مضافًا سكاني
، وهناك خطة طويلة املدى تعرف ٨%٢٥  إىل١٣البطالة بني السعوديني من  نسب وتتراوح، يستوعبها باقتدار

، غري أن السعوديني يطلبون من العمالة األجنبية بغريها من العمالة احمللية% ٧٥دف إىل استبدال " ةسعودال"ـب
واحلكومة منقسمة بني  .٩ إىل العمل يف الوظائف اليت ال تتطلب مهارات عاليةاغالب رواتب عالية، وال مييلون

كي تتمكن الشركات والصناعات من املنافسة يف الة املوجة اليت تشجع على جلب العمالة الرخيصة والفعمكافحة 
 .عمل ملواطنيهاالخلق فرص بني األسواق العاملية و

 
س املال البشري وتنويعه، ففي أوائل أوقد شددت سلسلة من اخلطط التنموية على حتسني تكوين ر

ات وحىت يرة من منتصف التسعينالتعليم واستبدال العمالة األجنبية، ويف الفت على انصبات، كان االهتمام ميالتسعين
أما بالنسبة ". سعودةال"ور القطاع اخلاص يف التحول حنو  على اخلصخصة وداات، أصبح التركيز منصبية التسعيناي

 .االندماج يف االقتصاد العامليهو  الرئيسي هامحورف  احلاليةللخطة التنموية
 

 بني السعوديني البالغني من العمر رتفعت نسبة املتعلمني فقد ا؛ائلةوتشري مؤشرات التنمية إىل تقدمات ه
 املعرفة  وقد بلغت نسبة،٢٠٠٠١٠يف العام % ٨٠إىل ما يقرب من  ١٩٧٤ام يف ع% ٦٤عشرة أعوام أو يزيد من 

 ٥٤ ارتفع متوسط عمر الشخص من يف الفترة ذااو، اتقريب % ١٠٠عند الشباب من اجلنسني  بالقراءة والكتابة
يف % ٤٠حوايل  من ا عام٢٢ أعوام إىل ٦لشباب من عمر بني ا ارتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم ، كمااام ع٧١إىل 

 .٢٠٠٠ يف العام %٨٦ إىل حوايل ١٩٧٥
 

 العطاء االجتماعي حتت اهر
 

 ثقافة العطاء
 

قادم إىل  فال؛ خاصةمساحاتت حمصورة يف س فهي لي؛تنتشر ثقافة العطاء يف اململكة العربية السعودية
ا من األماكن  املطارات وغريهروج منعند منافذ اخل اململكة يفاجأ بإعالنات وملصقات عن مؤسسات خريية
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 ١٠ إىل ٧، كان من الطبيعي أن جتد يف املساجد احمللية من ا مؤخروضعتديالت والضوابط اليت وقبل التع. العامة
 .صناديق تربعات للجمعيات اخلريية

 
 معرفة الرجل العادي مبا تنص عليه الشريعة فيما يتعلق بواجبات العطاء الفردي، ه إليومما جتدر اإلشارة

إن للعطاء يف " :يقول أحد الزائرين. وهناك العديد من املصطلحات اليت تستخدم لإلشارة إىل عدة أنواع من العطاء
والوقف، ، فاخلمس،" اإلسكيموواطينمعند  الثلج من األمساء يزيد على عدد أمساء ااململكة العربية السعودية عدد 

املفروضة على أنواع خمتلفة من األنشطة بداية من الزكاة على العلم، والزكاة  عدة للزكاة ، والرب، وصوروالصدقة
 من  تشري إىل صور شىتمماوغريها تلك املصطلحات تستخدم و. على األشكال املتنوعة للثروة والنشاط التجاري

 .يةالعطاء يف اللغة اليوم
 

، وإال كيف نفسر توزيع اللحم يف  إىل التماسه والتنافس عليه اجلميععى يس، وفعلٌضيايفإن العطاء واجب 
إىل كرم ال وميتدالشوارع، وتوزيع زجاجات العطر باان، وغري ذلك من صور العطاء العيين اليت تبدو اعتباطية؟ 

تم استضافتهم يف بيوت خاصة ، ويرون من خارج البالددعى احملاضيف،  األفكاروكذلك إىلإىل الناس والضيافة 
 .ة ملن يود احلضورحاملناقشات املفتوثراء بغرض إ

 
ذه الثقافة املتأصلة بوجود احلرمني املكي واملدين، فالقرب من مكة واملدينة يعين وقد فسر بعضهم ه

ميادين احلياة األخرى، وفسرها البعض  حيتذى يف  ومثاالًامواصلة استضافة الضيوف األجانب، وهذا قد ميثل معيار
، مل تقع حتت االحتالل أبدا اململكة العربية السعودية نإاآلخر بأن هذه الثقافة قد استفادت من االستمرارية، حيث 

 ممن  وهناك الكثريون والكثريون.ويشكو البعض من عصابات املتسولني األجانب الذين أنشأوا أعماالً داخل اململكة
لسخاء  وقد يساعد ا بكل ببساطة مسئولية دينية، فهي؛ دولة أخرى جماورةةنها يف أيه الثقافة ال تفترق عأن هذيرون 

 . يف الثقافة البدوية يف تفسري ثقافة العطاءالذي بلغ من القيمة أعالها
 

شط وليس هناك شيء جترييب بشأن تقييم العطاء وتوصيفه داخل اململكة العربية السعودية، فهو موجود، ون
 من حيث كيفية عملها وتوجيهها واألثر اليت  يف التعرف على ثقافة العطاءايئًبشكل ملحوظ، غري أن هذا ال يفيد ش

 .أحدثته يف اتمع
 

فكل قناة من . قد يكون الدين هو الدافع وراء العطاء يف السعودية، غري أن له مهمة تستحثه وتوجهه
هذه الرسالة يف أغلب .  تدعم هذه الرسالة وتعززهااها متتلك أوقافًقنوات مجع األموال هلا رسالة حمددة، وكل

 الفقراء واليتامى ةاألحوال تكون مرتبطة بالعمل اخلريي التقليدي أو االحتياجات األساسية، اليت تشمل مساعد
ية ن تكون الرسالة استراتيج توجه جديد وهو أةومث. ف ذكرها القرآنواملرضى واألرامل وغري ذلك من أصنا

 .لمجتمعل تنمية املستدامةالوأن تسهم يف  التوجه،
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جتمع و. التعبئة وإحياء الشعور باملسئوليةويحسب هلا إن جلسات احلوار الوطين معترف ا كقوة للتغيري، 
 ةتعلق من املوضوعات املا كبريا ملناقشة األفكار اليت تغطي قدرافكرين مع واملهذه اجللسات اليت تذاع للعامة العلماَء

، ومل "التسامح والتنوعب إرشادها "يتمة ناجتالاملناقشات ، وبالشأن الوطين، ويركز كل اجتماع على موضوع بعينه
طرق ار اجلماهري إىل قضايا هامة، وإىل كل املناقشات اليت عقدت حىت اآلن إىل تغيري مؤسسي، لكنها لفتت أنظتؤد 
 وحظ أن املبادرات العطائية املؤسسية ذات الطابع االستراتيجي سواًء وقد ل،١١اجهة التحديات بصورة استراتيجيةمو

 . عن جلسات احلوار الوطيننتجعلى املستوى الفردي أو الشركات تسترشد مبا 
 

 لوجود جيل أول من مؤسسات العطاء "إحياء"ونقول . ال العطاء املؤسسي إحياًءشهد السعودية ت
 ا واجلمعيات مبعدل أكثر انتشارويتم إنشاء مزيد من املؤسسات. اطها كذلكا لنشجتديدالقوية اليت يشهد بعضها 

مل  بأسلوب أكثر استراتيجية ا اليت يتم معاجلتها حاليكبري يف جوانب التغيري االجتماعيمن ذي قبل، وهناك تنوع 
 .السعودية من قبليف يعرفه جمال العطاء االجتماعي 

 
 ي للعطاء االجتماعة القانونيبيئةال
 

ين وتطويره، وتسهيل  اهليئة القومية للمؤسسات واملنظمات املدنية هي املسئولة عن قطاع اتمع املدتعترب 
ومنظمات اتمع املدين، وتذليل ما يقف أمامها من عقبات، وتشرف اهليئة على اجلمعيات  ا تقوماملهام اليت 

 .توفري الدعم املايل للمنظماتيمها، ويوجد باهليئة صندوق أهلي ليوتقاجلمعيات أنشطة 
 

أال يكون هؤالء و ، أصول سعوديةمن اسا مؤسعلى األقل عشرين عضو جلمعية اضم أن تويشترط القانون
اآلداب، وللهيئة حل املؤسسة إن مل تلتزم بشروط معينة نصت  إدانتهم جبرائم خملة بالشرف أو تت ثباألعضاء قد
 .عليها اللوائح

 
والتربعات، ، اةن الصندوق األهلي، ومن الزكأن تستمد دخلها م للقانون، ا، وفقًتمعياوبإمكان اجل

واملنح، واألوقاف، واشتراكات األعضاء، وعائدات األنشطة اليت يقومون ا، واالستثمارات اآلتية من أنشطتها 
 .اأجنبي دعماوال جيوز للجمعيات أن تتلقى الداخلية، 

 
 باملرشحني لعضوية الس، وجيوز للهيئة ا جملس إدارة، وأن تخطر اهليئةَوالبد للجمعيات من أن يكون هل

 .١٢ة لضمان احترام قواعد اإلجراءاتأن تكلف أي شخص حلضور العملية االنتخابي
 

 العطاء املؤسسي
 

 :مخسة من املؤسسات العطائية أشكال من خاللميكن أن يوجه العطاء االجتماعي يف السعودية 
 ئية امللحقة بالشركاتنظمات العطاامل .١
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 أة مبرسوم ملكينشاجلمعيات املُ .٢
 لوزارة العمل والشئون االجتماعيةاجلمعيات واملؤسسات التابعة  .٣
 ملؤسسات التابعة للوزارات األخرىاجلمعيات وا .٤
 املؤسسات العطائية الدولية .٥

 
 عطاء الشركات

 
اثلة لتلك اليت يتبعها األفراد إذا ما تعمل الشركات واملؤسسات يف اململكة العربية السعودية وفق طرق مم

. نشطة من ِقبل الشركاتتعلق األمر بالعطاء، وقد أدت العالقة الوطيدة بني الشركات واتمعات إىل ثقافة عطاء 
 . على ذلكا يف صورة الزكاة بنسبة من أرباح األنشطة التجارية، فهو ليس مقصورا جزئيإذا كان العطاء خيرجو
 

اسات املقدمة  كرد فعل لاللتم،ات مؤخريجرالشركات بدرجة كبرية، كما أشارت دراسة أُويربز عطاء 
وجتناٍم بني الشركات الكربى ومع ذلك، فهناك ما يربهن على وجود توجه م، ١٣و العمل اخلرييه حنإليها، وهو ي

 .ليات العطاء املالية والتشغيلية آ علىلتوجيه أمواهلا حنو العطاء االجتماعي االستراتيجي وإضفاء الطابع املؤسسي
 

ملواطنني السعوديني، ا توظيفركات واملؤسسات بيف فخر الشوتبدو مسئولية الشركات االجتماعية جليةً 
. ا واليت بدأت تكتسب زمخً اليت تنتهجها احلكومة منذ ما يزيد على عقدسعودة لسياسة الويأيت هذا استجابةً

 باستثمارات السعودية يف جمال التعليم، والذين هم على املواطنني الذين انتفعوا جيل من يتزامن ذلك مع خترجو
، وتقوم إن العمالة ليست إال أحد جوانب املسئولية االجتماعية للشركات. داد لسد احتياجات سوق العملعاست

 .خدمني احملليني على املستال تقتصرالشركات واملؤسسات باجلمع بني هذا اجلانب وبرامج بناء القدرات اليت 
 

وقد تشترك املؤسسات يف األنشطة اخلريية وبرامج املسئولية االجتماعية وإدارة الربامج العطائية استراتيجية 
 يف السعودية، ويتغري توزيع األموال وختصيصها بينها اهذه األشكال الثالثة يكمل بعضها بعضو. التوجه يف آٍن واحد

لوقت احلاضر هناك ميل حنو إسهامات الشركات يف التنمية املستدامة على عكس ، ويف ا الحتياجات اتمعاوفقً
 .تلبية االحتياجات األساسية

 
 يف صورة مؤسسات  كان، سواًء اآلنا مؤسسياطابعطويلة تتخذ األنشطة العطائية اليت استمرت سنني و

: اختيار الشكل املؤسسي؛ أحدهاتابعة للشركات أو ببساطة أقسام بداخل الشركات، وتتعدد الدوافع وراء 
ت شفافة للغاية يف أنشطتها شركافقد أصبحت التنازل عن الشفافية، ال بدون االحتفاظ باالستقالل املايل واإلدارة

 والتواصل الدوليةكجزء من التزامها باملسئولية االجتماعية للشركات وبسبب حاجتها لالرتقاء إىل مستوى املعايري 
 تستعملها يفاليت  مبادئ اإلدارة االستراتيجية متزايد بشكلتطبق الشركات  ومع هذا التحول. مع قاعدة عمالئها

 .االجتماعيةاستثماراا التجارية على ستثمارات اال
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 من آثار زيادة األموال املخصصة اسسي على عطاء الشركات يف اململكة أثرؤوتعد عملية إضفاء الطابع امل
). أبناء وبنات األعضاء املؤسسني( يل الثاين من أصحاب الشركاتجلمع ظهور العطاء الشركات، وهي تتزامن 

 -) من حيث عدد املنظمات وحجم األموال(  باإلضافة إىل منو قطاع منظمات اتمع املدين- هذان العامالن
ا ويصحب هذ.  يف مناطق ختصصها حيث ميكنها املسامهة بشكل فعال جهودهاتكثيفسسات إىل ؤ املاندفعي

 .التوجه فصل تدرجيي جلهود املالكني العطائية الفردية عن اجلهود اليت تقوم ا مؤسسام
 

 دلة الربكة
 بالسعودية، اإلقليميذات االتساع إحدى الشركات الكربى وهي يف اآلونة األخرية، أنشأت دلة الربكة، 

ال للمسئولية االجتماعية لتحقيق التزام الشركة بالتنمية املستداماقسمويتم متويل هذا ة والتغيري االجتماعي الفع ،
ا تدفعه الشركة من زكاة وصدقاتم عاالقسم من خالل عائدات الشركة املنفصلة متام. 

 
 ،مهاي ملنظمات اتمع املدين اليت تقوم بعمل مشاريع تتواءم ورسالة الدلة وِقاسوف يوفر هذا القسم منحو

األفكار واملبادرات يف أصحاب  لدعم األفراد "حضانة"بإنشاء نشاط  القسم ، وسيقوموكذلك برناجمها االجتماعي
يف الوقت . ، والتمويلاملؤسسيإضفاء الطابع  التخطيط االستراتيجي، وعن طريقجمال التنمية االجتماعية املستدامة، 

. ر استراتيجية واستدامة، سيقوم القسم بتوجيه مبادرات وبرامج الدلة القائمة حنو مساعدة اتمع بشكل أكثذاته
 من الذكور واإلناث كجزء من ألصحاب املبادرات التجارية الواعدةوقد مت تدشني مشروع القروض الصغرية 

 .برامج املسئولية االجتماعية باالشتراك مع إحدى منظمات اتمع املدين احمللية، دف القضاء على الفقر
 

   برامج عبد اللطيف مجيل خلدمة اتمع
عملها من خالل توفري  - ٢٠٠٣اليت أنشئت عام  - دأت برامج عبد اللطيف مجيل خلدمة اتمعب

 إىل أربعة ، ومنذ توسيعها لسوق العملت للشباب واخلرجيني اجلدد لتأهيلهم وبرامج بناء القدرا،التدريب املهين
 .٢٠٠٦ فرصة عمل يف ١٢٢٩٢ رئيسية، جنحت الربامج يف خلق أقسام

 
ل هو برنامج التأهيل املهين، ويتكون من ست مدارس منفصلة غري رحبية للتدريب املهين،  األوالقسم

وتستهدف الشباب السعودي من اجلنسني، وحيصل غالبية خرجيي هذه الربامج على وظائف يف مؤسسة عبد اللطيف 
، سنتني تدشينه منذ وهناك برنامج مت .مجيل، وخاصة أولئك الذين ال جيدون عمال يف الشركات القومية األخرى

اللطيف مجيل، وشركة تويوتا موتورز  سسته شركة عبدأ دولة، وهو برنامج تويوتا للتعليم الفين، ٤٧ويطبق اآلن يف 
 . والتدريب الفين العامة للتعليمالعاملية، وينفذ باالشتراك مع املؤسسة

 
 للمشروعات الصغرية اليت باشر املويلمتمن خالل ال  فهي فئة تعزيز خلق فرص العملأما القسم الثاين

 اونشئالسعوديني يف شراء السيارات لي، كما أن هذا الربنامج يقدم تسهيالت ملساعدة ذها رجال ونساء سعوديوننفي
 . يف جمال خدمة النقل،م مشروعايتسعوا يفل أو ،مشروعات جديدة
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 دراسية للطالب ا فيقدم منح- رية صندوق عبد اللطيف مجيل للتنمية القيادية واإلدا- أما القسم الثالث
، وسيعمل هذا الربنامج كذلك على تعزيز تنمية مهارات التدريس اإلداريةالنابغني ملواصلة درجام العلمية يف العلوم 

 .املتطورة بني املدرسني السعوديني من اجلنسني
 

تامى ودور املسنني، فريكز على مالجئ الي - قسم اخلدمات الصحية واالجتماعية- أما القسم الرابع
 التجهيزات، وتدريب العاملني بالطوارئ واملسامهة بعة للهالل األمحر من خالل توفريويدعم خدمات الطوارئ التا

 داخل املركز أو يف بيوت  سواًء، الذي يقدم خدماته،يف دفع رواتبهم، وهناك مركز إعادة التأهيل والرعاية الصحية
 وحتت مظلة قسم اخلدمات االجتماعية، ترعى . األطراف العلوية االصطناعيةبصناعة، كما يقوم املركز املرضى

 املباشر أو من خالل ، إما من خالل الدعم املايلبرامج عبد الطيف مجيل املنظمات األخرى العاملة يف نفس اال
 .التربع باملباين أو املراكز

 
تمع املدين املُنشأة مبرسوم ملكيمنظمات ا 

 
اليت ال وهذا يف حالة املبادرات العطائية ملكي  قرار عن طريق  إنشاء منظمات اتمع املديناملمكنمن و

 هذه املنظمات أحد يتبىن حالةو . مع الربامج املوجودةديدة اجلهاأفكارالوضع املؤسسي القائم وال تتسق تالئم 
 املنتديات وما مياثلها من  هذهمقدلك، وتت اليت حيضرها املنتدياوم بتقدميها يف العديد من امل ويق،املؤيدين هلا

 االجتماعي  حنو التغيريةهوجللمبادرات العطائية امل با مناسامنفذً" أحد املؤيدين"مجاعات وسيطة يرعاها 
 من التسامح يتيح هلا اخلروج إىل النور دون أن تتعرض لإلمخاد، وتتم دراسة هذه املبادرات يف جو. واالستراتيجي

 هذه املنظمات تنشأويف اية املطاف، . لتغيريا والروتني، ومقاومة  بفعل البريوقراطية، عفا عليه الزمناشيئً أو تصري
 .رعاية امللكحتت 

 
درس القضية، توثيقة بالقواعد واللوائح الداخلية، ويتم التصديق عليها من مكتب امللككتبوبعد أن ت  .

 . السلوك والتشغيل اخلاصة باملنشأة اجلديدةالئحةهي يقة وتصبح سري العمل بالوثيومبجرد صدور القرار، 
 

  للمبادرةا مالياقدم امللك دعم، وعادة ما ي املكتب امللكي مباشرة أماميصبح مسئوالًهذا الكيان اجلديد 
ظمة تشجع اتمع للمن أن املصداقية اليت منحها امللك دييغطي بالضرورة مجيع احتياجات املنظمة املالية، ب اللكن و

 .ةسامهعلى امل
 

 وطنية حلقوق اإلنساناجلمعية ال
 ٤١ مبوجب مرسوم ملكي تلبية لطلب تقدم به ٢٠٠٤  عامأنشئت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف

دف اجلمعية إىل محاية حقوق اإلنسان، والتعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف ه. امواطنال، والوقوف يفذا ا 
 ،ة هبة سخية من صاحب السمو امللكيوقد تلقت اجلمعي. وجه الظلم، والدومجاتية، والعنف، والتعذيب، والتعصب
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، وقد )طبوعات يف املقام األولوتأيت تكاليف امل( ك فهد واليت غطت مرتبات العاملني باجلمعية وتكاليف التشغيللامل
 .تربعات ومنح على هيئة كز يف مناطق خمتلفة من اململكة الدعم املايل للمكتب املمثل للجمعية ومخسة مراىأت
 

 مواطنني - ها اجلمعية رفع الوعي لدى اجلماهريبني األهداف األساسية اليت تسعى إىل حتقيقومن 
ألنه وكما يقول جوهر بن ؛وتصحيح التصورات اخلاطئة واملفاهيم املغلوطة حبقوقهم، - ا وإناثًاوأجانب، ذكور 
 ١٤"وقه فكيف يطالب باستعادا؟مل يكن للمرء معرفة حبق إذا"املدير التنفيذي للجمعية، حممد العنجري، 

 

وقد ترأست .  اجلمعية أهدافها من خالل املنشورات، وورش العمل، واملؤمترات، ومنتديات النقاشققحتو
هذه اللقاءات  رتوفو. وطينعن التغيري االجتماعي يف احملافل احمللية والقومية كجلسات احلوار الاجلمعية مناقشاٍت 

وإمنا لتغيري القوانني وكذلك اإلجراءات يف بعض األحيان، ليس يف رفع مستوى الوعي فحسبافرص . 
 

 وذلك من خالل مراكزها، ومتدهم ، للراغبني يف استشارة أو متثيل قانوينتعمل اجلمعية كذلك كميسرو
 إليها، كما ميكنهم املركز من االتصال باحملامني، وا ليتوجهختصةمعلومات عن السلطة املإرشاداٍت واملراكز كذلك ب

 رمزية أو تقدمي خدمات باان ملن ال يقدر على حتمل أجر من ميثله، ومل  أجورطلب على املركز احملامني شجعوي
 . هذه القضايا حىت اآلنقبول لاملستعدينحيدث هناك تراجع يف عدد احملامني 

 
وتكمن .  استخدام صلتها بامللكيءى أال تتجاوز نظام احلكم، أو تسوحترص اجلمعية كل احلرص عل
 .هامي إرشادات لتعزيز دور وتقدمؤسسات احلكميري املنشود يف العمل مع استراتيجيتها طويلة املدى إلحداث التغ

 
 وتشهد خطابات الشكر اليت تلقتها اجلمعية من الزوجات، واخلادمات، والعمال األجانب على دور املنقذ

كان، ودراسة الذي لعبته اجلمعية يف حياة الناس، وقد اختارت اجلمعية التركيز على االهتمامات اليومية للس
 يف أجزاء شىت نتشرينا، واملان املنعزلني جغرافي الوصول إىل السكوالتحدي الكبري سيكون يف. االحتياجات احلقيقية

 .من اململكة
 

 لعمل والشئون االجتماعيةاملؤسسات واجلمعيات التابعة لوزارة ا
 

 مؤسسة ٤٢ مجعية خريية، و٤٢٠مثة  منظمات اتمع املدين بالسعودية، ١٥من بني مئات بل رمبا آالفو
،  منذ مخسة أعوامما كان مسجال ضعف ن يزيد عذا العدد العمل والشئون االجتماعية، وهلة بوزارةريية مسجخ

 .١٩٨٩ عامت واملؤسسات اخلريية الصادر وحيكم منظمات اتمع املدين قانون اجلمعيا
 

ا قليالًوحتتاج املؤسسات لتأسيسها عددا من األفراد قد يصل إىل فرد واحد، بينما يلزم للجمعية جملس 
اتأسيسيا أوليلكن ال وميكن للمؤسسات قبول التربعات أو األصول املوروثة أو األموال. ا يتألف من عشرين عضو ،
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اط يف أنشطة جلمع التربعات، وليس هلا احلق يف احلصول على الدعم املايل الذي تقدمه الوزارة جيوز هلا االخنر
 .للجمعيات املسجلة

 
 من الوزارة امالي ادعمميكن للجمعيات املسجلة أن تتلقى  ،حجم أنشطتها واملساحة اليت تغطيهاوبناًء على 

األرض لبناء مكاتبها، والدعم الفين :  منها؛زايا أخرىني ريال سعودي، وهناك م مالي٥ إىل ٥٠٠٠٠يتراوح بني 
 ).كالبلح لتوزيعه( سعار الفائدة، والتربعات العينية من حني آلخرأوزارة تكاليفه، وخفض الذي تتحمل ال

 
يف صورة دعم مايل مباشر أو تربعات يف األعوام املاضية، در مبلياري ريال قَي تلقت اجلمعيات ماوقد 
 البنك هي الوسيلة املرتضاة إلعطاء املال للمنظمات غري الرحبية، ومت منع صناديق التربعات يف وتعترب حتويالت

 .املساجد كجزء من الضوابط اجلديدة ملراقبة تدفق األموال واستخدامها
 

 يف اإلعالن عن دوحتتفظ اجلمعيات مبستوى ال بأس به من الشفافية مع املاحنني واملنتفعني، وال تترد
وجيوز للجمعيات واملؤسسات أن .  وهي تقر بأن الثقة أصل أصيل جلمع التربعات وإلقامة عالقات دائمةأنشطتها،

أن تكون هذه االحتياطات ضعف آخر ميزانية تستثمر األموال اليت تزيد عن احتياجاا يف األنشطة الرحبية شريطة 
جمال العقارات يف املدن الكربى كالرياض وجدة ويعترب االستثمار يف . لإلنفاق، وهذا أمر مرهون مبوافقة الوزارة

ااجتاهيأيت هذاو . لدى اجلمعيات اإلقليمية، هذه االستثمارات مبثابة األوقاف اليت تساعد يف دعم عملهاا جديد 
تمع املدين املنشأةلتمكني كرد فعل ملساعي الوزارة اجزئيمن االكتفاء الذايت وعدم االعتماد على دعم منظمات ا  
 .الوزارة

 
 إىلتوسع ت على العطاء اخلريي، بل قتصار أنشطة اجلمعيات واملؤسسات وهو عدم ا،ومثة اجتاه جديد آخر

نظرة غري  الوزارة اختذتوقد . إنشاء املدارس الفنية، وتوفري الدعم لألسر املنتجة، ومتويل املشروعات االجتماعية
 أن العديد من هذه األنشطة يقع خارج نطاق األهداف  بالرغم منا إجيابيااجتاه صارمة إىل هذا األمر باعتباره

ن الوزارة تعمل على إطالق برنامج ملراجعة أهداف تلك املنظمات ومراميها املعلنة بالفعل فإت، و للمنظمااألصلية
  .ملساعدا يف وضع خطة استراتيجية ملشاركتها املستقبلية يف التنمية االجتماعية املستدامة

 
اليت وضعتها وزارة العمل والشئون االجتماعية على تدفق املعلومات من املنظمات  - القيودبت وقد صع
 احلصول على معلومات رمسية حول قطاع العطاء أمر -  مؤسسة حملية كانت أو أجنبيةة أياملُسجلة لديها إىل

 اليت أجريناها واملعلومات اليت ة الرمسيومع ذلك، كشفت املقابالت غري.  هنا أمثلةةأياملؤسسي، ومن مث فلم نورد هلا 
 ع األنشطة اليت يغلب عليها الطاب للمشاركة يف اجلمعيات املسجلة لدى الوزارةعند ا عامميالًأن هناك مجعناها عن 

، من خالل توفري املنح والدعم العيين ، وختفيض نسبة الفقرىفال، واملرضاخلريي واليت تركز جهدها على األط
دمات التسويق، ملساعدة األسر خب دعومة اجتاه برامج القروض الصغرية املعض املؤسسات يفبوتسري . بشكل رئيسي

 .الفقرية يف كسب رزقها
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 املؤسسات واجلمعيات التابعة للوزارات األخرى
 

 الشئون االجتماعية، ميكن للوزارات األخرى أن تسجل منظماٍت غري رحبية تعمل يف وزارةباإلضافة إىل 
 ؛ وزارة العمل والشئون االجتماعية منه يفاختصصها، ويحكى أن العمل يف ظالل الوزارات األخرى أقل قيودجمال 
حيث تا، و أكرب من احلرية يف حتديد أهدااعطى املنظمات قدرمن تساهل أكرب يف عملية تستفيدفها، واختاذ قرارا 

 .إدارة األموال
 

 فعادة ما تقدم املؤسسات ؛لة لدى الوزارات للمنظمات املسج معروف بالعدد اإلمجايلإحصاءوليس مثة 
يف بعض األحيان يكون هلذه املؤسسات السبق يف التطرق و. نشطة الوزارة التابعة هلاكملة ألواجلمعيات خدماٍت م

دمج هذه اركز و. االت فيما بعد خبطة وعمل الوزارةإىل جماالت جديدة مل يتطرق إليها أحد، مث تدى إحت
هذا  اليت تتعامل مع وتقدمي الدعم لألفراد واألسر "دوحالت"ـعلى زيادة الوعي ب امنظمات اتمع املدين املُنشأة حديثً

 .مرض اإليدز للعمل يف جمال ا حديثًنشئت منظمة أخرىأُواملرض، 
 

 مركز العون
 وقف تقدمت به من خالل ١٩٨٥عام  أنشئ يف وقد، مركز العون منظمة غري رحبية تابعة لوزارة الصحة

 .ا وجسديانظري له من حيث جودة اخلدمات اليت يقدمها لألطفال املعاقني ذهني الهذا املركز مؤسسة أمحد اجلفايل، 
 

مع ويف بعض احلاالت  والديهم،  العمل مع مع األطفال منذ والدم، باإلضافة إىلالعونيعمل مركز و
 حياة مستقلة واالندماج ممارسةكينهم يف اية املطاف من معوقات التعلم، ومتموظفيهم، ملساعدم يف التغلب على 

 . اتمعيف
 

 حيث ال يبيت فيه أي من األطفال، ؛ ويعد مدرسة اريةة،يقع املركز يف إحدى أرقى مناطق جد
 يقدمها ما يقرب ، من اخلدمات اليت ماإىل حدآباؤهم كذلك ، و طفال٣٥٠ًل املركز البالغ عددهم ويستفيد أطفا

الت اليت يكما أن التسه .ةواسع عالية املستوى واملساحات ال مؤهلني ومدربني، ومن التجهيزاتاظفً مو٩٠من 
 .يف العامل كلهورمبا يقدمها املركز ال مثيل هلا يف املنطقة العربية، بل 

 
تكاليف األنشطة احملددة ، وتغطي امليزانية السنوية تهأنشطو بشكل منفصل عن مركز العون الوقفويدار 

ايف اخلطة السنوية، غري أن املركز ال يعتمد على أموال الوقف اعتمادتمع على املا كليامهة س، حيث يشجع ا
ويتعني على اآلباء أن يدفعوا . مر يف ذاتهثواملشاركة، وهذا يتفق مع فلسفة املركز خبصوص مساعدة اتمع ألن يست

ال ومن اآلباء الرسوم كاملةً، % ٢ ويدفع . ريال سعودي، حسب استطاعتهم١٦٠٠ىل  إ١٥٠ تتراوح بني ارسوم
 من التكاليف اليت يتكلفها الطفل الواحد، وال تنفق على العملية التعليمية، وإمنا ضئيالً ا إال جزًءهذه الرسوم متثل

، ا لألطفال األكثر احتياجتوضع كل الرسوم والتربعات األخرى يف حساب األطفال لتغطية النفقات اإلضافية
 .كتكاليف اجلراحة، والعالج، والتجهيزات اخلاصة، والنقل



١٦ 
 

 
د كان اآلباء قبل  فق؛ يف السعوديةايف تغيري التصورات اتمعية عن املعاقني ذهني العون مركزلقد ساهم 

فائدةً ترجى من مبادرة من هذا  عن األنظار، وكانت احلكومة ال ترىاإنشاء املركز خيفون أبناءهم املعاقني ذهني 
 ل يف شراكات، تغريت مواقف؛ فبفضل ورش العمل، واالحتكاك، والدخوا اليوم هذا احلال قد تغري كثري.النوع

أما اآلباء فيشاركون على حنو نشط يف الربامج التدريبية . مهمع دعطوهسئولون أمهية الربنامج وأاحلكومة، وأدرك امل
 .يساعدون األطفال ليصبحوا مشاركني مستقلني يف جمتمعهمويعززون من قدراا، و

 
من دورة األلعاب  فقد عاد طالبه إىل وطنهم بتسع ميداليات ؛إن مركز العون عنده من املفاخر الكثري

خرجيا  من إمجايل اثنني وستني ا معظمها يف السباحة، كما تقلد مخسة وعشرون خرجي؛األوليمبية اخلاصة األخرية
وتسعى دول املنطقة لالستفادة من القاعدة العلمية للمركز وجتاربه وخرباته التدريبية املتراكمة ملا . تظمةوظائف من

مضتايزيد عن ثالثة وعشرين عام . 
 

  الدوليةءمؤسسات العطا
 من الدول العربية ذات التوجه الكبري حنو االستثمار يف جمال العطاء االجتماعي  واحدةًتعد السعوديةُ

جهودها العطائية الدولية  عند حلول الكوارث، ف وإغاثيةً إنسانيةًبينما تقدم اململكة مساعداٍتو .دودهاخارج ح
 . حيث تركز على التنمية املستدامة؛تعترب استراتيجية الطابع

 
 التفاقيات ا بالربامج اليت تدعمها احلكومة وفقًا كاملة من اهلياكل املؤسسية، بدًءجمموعةميكننا حتديد 

تربعات األفراد ىل إ وصوالً دويل، ونطاقيت تعمل على لاملؤسسات الفردية أو العائلية اب ا، ومرورون ثنائيةتعا
 .  اجلامعاتوإىلوالشركات للمنظمات الدولية كاألمم املتحدة 

 
، بل يف امج حملية هلا تواجد يف دول أخرى على املستوى الدويل، وبعضها يدير براملؤسساتتعمل بعض و

 فهي ؛ا وقانونيا تنظيميا واحدالعامل كله يف بعض األحيان، وليس بالضرورة أن تكون هذه املؤسسات كياندول ا
 . يف اململكة وأصوالًاولكن معروف أن هلا جذورمسجلة يف اخلارج 

 
ى  علاال هذه الربامج تجمع من خالل املشاركات الفردية، فإن املؤسسات تعتمد غالبوبالرغم من أن أمو

مويل من خالل وبديالً عن ذلك، يتم تأمني عملية الت. التمويل املشترك بني املنظمات متعددة اجلنسيات أو احمللية
 .األوقاف الضخمة

 
ليت فرضت على تدفق األموال  من هذا النوع حمل التدقيق بعد القيود الصارمة ااملؤسساتأصبحت وقد 

 بعضها يف الدفاع عن قضاياهم يف احملاكم وجنحوا يف ناضل، وقد احلادي عشر من سبتمرب يف أعقاب أحداث الدولية
 . تربئة ساحتهم وحصلوا على تعويضاٍت هائلة
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 مؤسسة التعايش
 بلندن دف تعزيز تفاهم ٢٠٠٦ل يف عام ي مجاللطيفايش على أيدي حممد عبد مؤسسة التع تأسست
بدأت املؤسسة باكورة مشاريعها وقد . احلوار، والبحث التعليم، وود واملسيحيني واملسلمني من خاللأفضل بني اليه

 "جالوب"وهو عبارة عن شراكة غري رحبية مدا عشر سنوات مع منظمة " أتسمعوننا؟.. مليار مسلم" :بعنوان
 وقد كانت املؤسسة .املسلمني حول العامل  وجهات نظر االستقصاء العاملي املستقل بشأنللمساعدة يف نشر نتائج

 الرئيسيني للمعرض العاملي للنصوص املقدسة الذي نظمته املكتبة الربيطانية لعرض التراث املشترك بني أحد الرعاة
 .اليهودية واملسيحية واإلسالم

 
 مؤسسة املنصورية

 لدعم اإلبداع ل سعود مؤسسة املنصوريةآيف باريس، أسست األمرية جواهر بنت ماجد بن عبد العزيز 
 وتقوم املؤسسة بتنظيم املعارض، . العامةمجاهريجلسور بني الفنانني السعوديني وة، ولبناء ايف اململكة العربية السعودي

 للفنانني السعوديني افرص  الفينمدينة باريسقلب  يف  اخلاص ا الفيناالستوديووإصدار املنشورات، كما يتيح 
 .والعرب للتعبري عن ذام يف بيئة فريدة

 
 مؤسسة امللك فيصل

 أوائل نظام التعليم احلايل يف اململكة العربية السعودية يفإلنشائه  فيصل الراحل للملك لالفضسب ين
وتقدم املؤسسة اليت تتخذ من الرياض .  لهاه مؤسسة حتمل امسه تكرمي، أسس ورثت١٩٧٦ويف عام . اتياخلمسين
امقرا هلا جوائز يف جمال البحث العلمي ومنحمجيع أحناء العامل، باإلضافة إىل دعم  من دراسية يسعى لكسبها أناس 

تمع ماليتمع بالنفعلاليت تعود عوهي  امشروعات تنمية اطويل املدى ى ا. 
 

جنازات املؤسسة، وهو منارة يهتدي إرب مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية أحد أكرب تويع
ويعمل املركز على تعزيز البحث .  من شىت بقاع األرض الباحثون وطلبة العلم يف جمال الدراسات اإلسالميةا

 يف الدراسات اإلسالمية، وحماضرات، وحلقات نقاشية وكذلك ةمكتب من خالل العلمي وبناء القاعدة املعرفية
 . املنح الدراسية للطلبة املسلمني النابغني من مجيع اجلنسياتدمقتكما . الدوريات

 
من هذه .  يتحلى باجلودة العاليةتعليم تعليمية غري رحبية لتقدمي اناتأنشأت املؤسسة كذلك عدة كيوقد 

 :الكيانات
عايري لنظام تعليمي يربط امل تضع بأدائها إاحيث  ؛اجليدمدارس امللك فيصل، وهي رائدة يف جمال التعليم   

يف التربية املدنية  مادة تعليميةكما أطلقت املدرسة . اكتساب العلم احلديثةأساليب بني القيم املتوارثة و
 .تعليم الوطينال من نظام اجزًء اهذه املادة مؤخرأصبحت و

 .٢٠٠٨جامعة الفيصل، وستستقبل الطالب بداية من العام   
 . يف اخلدمات السياحيةاليت متنح مؤهالً ، الكلية األوىل يف السعوديةكلية األمري سلطان  
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يت سرعان ما زاد عدد طالباا وجماالت ختصصها  أول كلية للبنات يف السعودية ال؛الوطنيةكلية عفت   
 ألول مدرسة اوتستقبل الكلية طالباٍت من مجيع أحناء العامل، وهي تعترب تطور. واملواد اليت تدرس ا

 زوجة امللك ؛، اليت أنشأا صاحبة السمو امللكي األمرية عفت بنت حممد الثنيانخاصة للفتيات بالسعودية
 .ربع ا للمؤسسةفيصل، واليت مت الت

 
ل مؤسسة امللك فيصل من خالل استثمارات ومتو. ت ال تسعى إىل الربح من وراء عملهاآمجيع هذه املنش

 من أجل تسهيل منو تدارجتارية مالية و استثمارات باإلضافة إىل ؛بارزة يف الرياض العالمات المنعقارية تعترب 
 .املؤسسة وتطورها
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 مةـاتـخـ
 

 دراسة أكثر استيفاًء لطبيعة إىل كاملة للعطاء االجتماعي يف اململكة العربية السعودية صورةتقدمي حيتاج 
وقد تناولت هذه الدراسة املوجزة فقط بعض الصور املؤسسية لالستثمارات يف جمال . هذا القطاع متعددة األوجه

 الكثريين خاصة إذا علمنا أن ،قهاوانب أخرى للعطاء مل يتم توثيالعطاء يف مدينيت جدة والرياض، وتظل هناك ج
اإلنفاق يف اخلفاءونفضلي . 

 
 من احتياجات ا من صفحات جريدة عكاظ مت ختصيصها لقضية املشاركة املدنية جانبصفحةوقد تناولت 

 حيث ؛ظى العطاء باهتمام وسائل اإلعالم السعوديةالقطاع واإلجنازات اليت متت فيه، ولكن يف أغلب األحيان ال حي
وتندر املصادر الثانوية كذلك بالرغم من . ، واحلديث عن التربعات االستثنائيةصر التغطية على املقاالت املتفرقةتقت

 .صفة االنتشار اليت تتسم ا أنشطة هذا اال
 

ايبدو حجم العطاء االجتماعي واضحيف أوقات مجع التربعات العمالقة اليت تتم على مجيع مستويات ا جلي 
 العطائية واجلماهري، وهو ما املؤسساتيف ردود الفعل اإلجيابية اليت يتلقاها، ومثة عالقة ثقة متأصلة بني ، والشعب

 اجلمعيات التابعة لوزارة العمل والشئون ي وه؛يؤكده تدفق ملياري ريال سعودي لنوع واحد من املؤسسات
 .االجتماعية

 
 عن شعور همكاتبم وهمأوقافم وهلأعماتكشف  ها،وبرغم السرية اليت تكتنف املؤسسات العطائية ومشاريع

، بل إن املرء يدهش جتاه ما يقومون به من أنشطةالفخر ب و ا يف جمتمعامحيتذى قدوةكسئولية املعميق ب
يتضح هذا السعي للتميز والولع الزائد بالتفاصيل يف و .إلصرارهم على بلوغ مرتبة الكمال على مجيع املستويات

 اات ملكاتبهم أو إلنشاء أوقافهم، وتعترب األوقاف يف حد ذاا تعبري اليت طوروها دف اختاذها مقرجودة العقارات
 فمسألة دعم املنظمات العطائية، ؛عي وتأكيدها على قضايا االستدامةعن اهتمام هذه املؤسسات بالعطاء االجتما

 مع تتالءم حيث يتم توفري آلية للتمويل املستدام ؛ية كانت خريية أو استراتيجية التوجه، مبدأ راسخ يف السعودسواًء
 .األساليب التجارية واملالية احلديثة

 
 بصوره املتعددة قوة بارزة من قوى االبتكار يف جمال التغيري االجتماعي باململكة االجتماعيكان العطاء 

فكانت لتنمية االجتماعية، يف اة املدنية للمسامهذ فنائية دور الذراع املُ حيث لعبت املؤسسات العط؛العربية السعودية
تكومة، أو ل اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها احلكمتستتيح و. مبتكرةأساليب يف ختاطر وتستثمر الفجوات، أو د 

 .ورلدلقيام ذا ال  الكافيةحةاساملت االجتماعية والسياسية كياناإضافة إىل ال النظم القانونية واإلدارية املعمول ا
 

 أكرب يف املرحلة اوسيكتسب دورمة التغيري يف السعودية،  من منظوا جزًءا دائميزال  والا إذًالعطاءكان 
ستفادوا من  على مستوى عاٍل واملفعمني باحلماسة، والذين ااملؤهلني اخلرجينيويضطلع اجليل احلايل من . القادمة

 تنفيذ  على أهبة االستعداد لدعما، بأدواٍر قيادية وتنفيذية، وهمعاملي واي يف جمال التعليم حمليضاستثمارات العقد املا
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توجيه ، والسعودة يف زخم الالذي يبلغ ذروته بالفخر الوطين املتناميحساس إن اإل . ودفعها لألمامديدةاجلبادرات امل
 العطاء االجتماعي، وما تال بعد احلادي عشر من سبتمرب على أموال  مامقاييس الرقابة يف الذي فرضته الداخلي

 عن جلسات احلوار الناتج والوعي الثقايف يد الشعور باملسئولية االجتماعيةذلك من اهتمام باملشاكل الداخلية، وتزا
 التغيري يف اململكة العربية مقومات من يعد هذا كل -بني جمتمع رجال األعمال على وجه اخلصوص- الوطين

 .السعودية
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 ادراملص
 
يوليو  (٤٤ رسالة أخبار دلة الربكة ،" مدير قسم املسئولية االجتماعية بدلة الربكة نادية باعشن،مقابلة مع"

  .٤٥و ٤٤   ):٢٠٠٧
 

 .٢٠٠٧ نوفمرب ١٠، ريجنامقابلة شخصية مع جوهرة األ
 

 ٧٤-١ : ٢٠٠٦السعودية : د البلنبذة عن. معلوماتلل  اإليكومونيستوحدة
 

 ٤٢-١: ٢٠٠٦السعودية : البلد عن ريرتق. معلوماتلل اإليكومونيست وحدة
 

 .٢٠٠٧ مارس ١٨احلياة )" هال منحوا فرصة( عيون وآذان،"جهاد اخلازن، 
 

 ٢٠٠٧: ، تقرير عن البالد  org.freedomhouse.wwwمؤسسة بيت احلرية 
 

 )٢٠٠٣خريف  (٢٢٨عدد .  تقرير الشرق األوسط،)للسعودية" عن عقد اجتماعي"البحث . (جونز، تويب
 .٤٨-٤٢الصفحات من 

 
 .٢٨٧-١: ٢٠٠١نيويورك، باجلريف،  ".التوريث يف السعودية" .كيتشتشيان، جوزيف أ

 
 home/mop-i/sa.gov.ningplan.www://http/وزارة االقتصاد والتخطيط 

 
 .٢٠٦-١، الصفحات ٢٠٠٦روتليدج، : لندن، نيويورك "الشرعية والبقاءو القوة: السعودية. "نيبلوك، تيم

 
-٣٣، الصفحات ٢٠٠٢، أكتوبر ١٣، الد ية جورنال الدميقراط"الدوافع يف السعودية. "نيك، جان فرانسوازسي
٤٠. 
 

  ٢٠٠٣ تقرير التنمية البشرية -سعوديةال. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
pdf.e-saudiarabia/٢٠٠٣/hdr/undp/other/publications/org.pogar.www://http 

 
 .٢٠٠٧ أغسطس ٦اليومية، ، جريدة املدينة "مشروع متميز ملؤسسة فريدة"حممد صالح الدين 
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الشركات  . لالقتصاد الصناعي والبيئي، السويددويل املعهد ال، السعودية،ني للتنمية واالستشارات اإلداريةمركز متك
 .٢٠٠٧فرباير .  دراسة.السبيل لألمامالتحديات و: السعودية واملسئولية االجتماعية
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 اهلوامش

                                                 
تبـدأ تقـديرات     . org.imf.www مأخوذة من صندوق النقد الدويل       ،السكان والناتج احمللي اإلمجايل   أرقام   ١

أما مؤشر التنمية البشرية فمقتبس من تقارير       .  بناًء على املعلومات املوجودة    ، ٢٠٠٤الناتج احمللي اإلمجايل بعد عام      
. مية التابعة لألمم املتحدة، وكذلك متوسط عمر الشخص، وتعلـيم القـراءة والكتابـة، ومـستوى املعيـشة           التن

http//hdr.undp.org .      (ـ   ب )تعادل القوة الشرائية  (ويشار إىل الناتج احمللي اإلمجايلPPP    للداللة على قيمة 
  لتـصنيف الـديين والـسكاين مقتـبس مـن      ا. الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة للقوة الشرائية يف الدول األخرى

com.nationmaster.www 
 home/mop-i/sa.gov.planning.www://http/ارة االقتصاد والتخطيط وز ٢
٣ US-E (١٢٢) ٣ :٢٠٠٤. 
 ١٢٨: ٢٠٠٦" البقاءو القوة، الشرعية: السعوديــة. " لوك، تيمبني ٤
 .٢٠٠٤ التقديرات تبدأ بعد ٥
 .٢٠٠٤التقديرات تبدأ بعد  ٦
 .السعودية: البلدعن تقرير . معلوماتلل  اإليكومونيستوحدة ٧
 .كتاب حقائق العامل الصادر عن وكالة االستخبارات األمريكية ٨
 .١٢:١٤٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٩
 .٩:١٤٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ١٠
 .جنارياأل ١١
 من املركز الدويل" ائح  اجلمعيات واملنظمات املدنيةلو"ر القانوين مأخوذة من املعلومات املذكورة عن اإلطا ١٢

 .لقوانني املنظمات غري اهلادفة للربح
 .٢٠٠٧متكني،  ١٣
 .ةمقابلة شخصي ١٤
 .ادفة للربحاهلغري  املنظمات  مجيععنال يوجد مسح شامل وحيد  ١٥



 ١

                                     هديل قزاز       الضفة الغربية وقطاع غزة: فلسطني

 
 نظرة عامة 

 ة عن البلديخلف
 االقتصادية-واالجتماعيةالبيئة السياسية 

 حرية التعبري والتجمع
 اتمع املدين واهليئات العامة

 راكات بني القطاعني العام واخلاصالش
  االقتصادية- املؤشرات االجتماعية

 توزيع الدخل
  اجلنسياتةمتعددالشركات جنيب والتمويل األ

  االقتصاديةاألنشطة والسياسات
 ابةمعرفة القراءة والكت

 التوزيع السكاين واهلجرة
 

 العطاء االجتماعي حتت اهر
 ثقافة العطاء

 البيئة القانونية للعطاء االجتماعي
 اء املؤسسيالعط

 فلسطنيملؤسسي برصد العطاء االجتماعي ا
 

 خامتة
 

 املصادر
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 نظرة عامة
 

العطاء الشخصي ، وهي كغريها من الدول العربية تتقاسم قيم  ثري من العطاء املؤسسيلفلسطني تاريخ
 االجتماعي يف فلسطني لتوفري ء وباإلضافة إىل العطف على احملتاجني، تطور العطا. الثريةثقافة العطاء املسيحيةاإلسالمية و

 .دور الدولة، وللحفاظ على الثقافة الفلسطينية، ومحاية األماكن املقدسة لكلتا الديانتنيدمات االجتماعية يف غياب اخل
 تدعم الفلسطينيني ها ليصبح أداة من أدوات الصمود والعنف، فقد تطور العطاء فيالتهجريعاين من  يالكوا بلدونظرا 
 . األصلي داخل حدود وطنهمالباقني

 
 تقدمي املساعدات املادية إلخوام يف اإلنسانية بأنالعطائيون االجتماعيون من منطلق معتقدات راسخة يعمل 

ووقد تتنوع الدوافع وراء إضفاء صفة املؤسسية على العطاء، فهي دينية وقومية وإنسانية،  ١.باركأمر ميزيد عليها بعد 
 .آخر وهو الرغبة يف االستدامة

 
 خلفية عن البلد

 
  االقتصادية والسياسية -يئة االجتماعيةالب
 

ة الغربية وقطاع غزة، يبلغ الضف: ، تنقسم األراضي الفلسطينية احملتلة إىل منطقتني منفصلتنيمن الناحية اجلغرافية
 ،٢ نسمة١٣٧٦٠٠٠ نسمة، بينما يبلغ عددهم يف قطاع غزة ٢٣٨٤٠٠٠سكان الضفة الغربية، مبا فيها القدس، عدد 

 .١٩٨٠تها إسرائيل إليها يف عام  وقد ضم،لشرقية حتت حكم القانون احمللي اإلسرائيليالقدس ا وتقع
 

 ١٩٩٢ يف الفترة بني إسرائيلمع وقد تفاوضت املنظمة .  منظمة التحرير الفلسطينيةهمتثل الشعب الفلسطيين
الضفة الغربية من خالل إقامة  الفلسطينيني حق احلكم الذايت لبعض مناطق عت معها اتفاق أوسلو الذي منح ووق١٩٩٣ّو

السلطة الوطنية الفلسطينية اليت تعترب اآلن اهليئة التنفيذية حلركة التحرير الفلسطينية حيث حتكم من يعيش داخل األراضي 
 .، وقد حددت اتفاقات أوسلو صالحيات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتمرير القوانني األساسيةالفلسطينية

 
 واليت مل يعترف ا اتمع الدويل، ازدادت حالة عدم ،٢٠٠٥عام ت اليت أجريت بغزة يف نتيجة لالنتخابا

ا أدى إىل ممالفلسطينية ، سلبت محاس مقاليد األمور بالقوة من السلطة الوطنية ٢٠٠٧االستقرار السياسي هناك، ويف عام 
 من تدهور األوضاع االقتصادية اليت هي بالفعل ، ومزيد للحدود، وايار اخلدمات العامةإسرائيلوغلق  ، دوليةةمقاطع

وتشري . ٣)املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان% (٧٠ ة الفقر يف قطاع غزة مبا يقرب منبالغة السوء، حيث تقدر نسب



 ٣

منهم يعانون من % ٥٤من إمجايل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر وأن % ٦٥ أن ٢٠٠٤أرقام متوسط الدخل لعام 
 ٤.الفقر الشديد

 
 حرية التعبري والتجمع

 
تمع الفلسطيين يف املاضي من جو ليربايل نسبيتسوده حرية التعبري عن اآلراء السياسية واالجتماعية، ااستفاد ا 

ففي أعقاب استيالء محاس على .  من الرقابة الذاتيةا قدرده واالنقسامات الداخلية قد أفرزاغري أن االحتالل الذي طال أم
ك كل من محاس وفتح ، وانتهمازن حالة الطوارئ ، أعلن الرئيس عباس أبو٢٠٠٧ ةمور يف قطاع غزة يف يونيمقاليد األ

 حركة التطوير الواسعة ع ذلك، فمن املدهش أن نشري إىل تتعلق حبرييت التعبري والتجمع، وم اليتساسيةبعض احلقوق األ
مر ميكن وهذا أ.  به نسبة هائلة من السكان من مجيع األعماراليت شهدا منظمات اتمع املدين، والنشاط الذي متيزت

 أن تسد العجز خالهلا لة اليت كان على اجلمعيات اخلاصةة السيئة يف ظل االحتالل والفترات الطويعزوه إىل أوضاع احليا
 ٥.ة يف فلسطني اخلدمات العامهلذي تعانيا

 
تمع املدين واهليئات العامةا 
 

واجبات بني الدولة ومواطنيها، يعمل به أو حقوق و" اجتماعيعقد " يوجد لعربية، الوكغريها من الدول ا
بأفضل مل يكن الوضع  ،ومع ذلك. ت بالفساد وسوء اإلدارةفعلى مدار عمر منظمة التحرير القصري، تزايدت االاما

ويف ظل  .١٩٦٧ إليها يف ةيل بعد دخول األخريمصر أو إسرائ  عندما كانت تلك األراضي حتكمها األردن أواكثري
 عفا عليه الزمن، ومل يتم ا حيث صار التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية شيئً؛الفساد، تدهورت اخلدمات األساسية
اليت  (، فلجأ الفلسطينيون مللء هذا الفراغ بإنشاء شبكة من منظمات اتمع املدينتطويرها لتسد االحتياجات املتزايدة

 كاملدارس والعيادات ومكاتب عدد من املمارسات املهنية اخلاصةو) ري هادفة للربح أثناء االحتاللسجلت كشركات غ
دمات،  على املشاركة يف تقدمي اخل، تشجع مستثمرو القطاع اخلاصالسلطة الوطنية الفلسطينيةعقب إنشاء و. احملاماة

 .ن له أثر يف توسيع الفجوة بني الفقراء واألغنياء غري أن هذا كا،رس واملستشفيات اخلاصةكما أُنشئ املزيد من املدا
 

 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
 

، فمن ناحية، مل يكن  الفلسطينية، مل تكن مثة شراكات بني القطاعني العام واخلاصالسلطة الوطنيةحىت إنشاء 
 على التسويق واالستثمار أثناء االحتالل؛ وعلى  بسبب القيود املختلفة املفروضةا خاصار قطاعواالقتصاد الفلسطيين قد طَ

 جتنب قطاعات األعمال أو إقامة صالٍت مبنظمة التحرير الفلسطينية الفرديون إىل أصحاب األعمالاجلانب اآلخر، مال 
 بدأت العديد من املشروعات التجارية اخلاصة أو أُعيد بدؤها يف املناطق ،١٩٩٤وبعد عام . ةحمظوركوا منظمة ل



 ٤

. اإلعمار، والت االتصاالت عن بعد، والكهرباءالشركات اجلديدة يف جماواقعة حتت السيطرة الفلسطينية، مبا يف ذلك ال
ألن تكون منعزلةً بعض  ، مع ذلك،ومتيل هذه اجلهود ، من مشروعات تنمية اتمعٍدسامهت هذه الشركات يف عدوقد 
 .ومفتقرة لتأثريها املتراكم على اتمع يءالش
 

 االقتصادية - املؤشرات االجتماعية
 

 مليون دوالر أمريكي، فيما بلغت قيمة ٩٨٢، ارتفعت قيمة الناتج احمللي اإلمجايل إىل ٢٠٠٧ مارس من عام يف
 من الفترة املقابلة هلا يف عام% ٩ منخفضة إىل حوايل ا أمريكيا دوالر٢٦٩نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

نفت وفيما يتعلق باالقتصاد، ص.  دولة١٧٧شر التنمية البشرية احتلت فلسطني املرتبة املائة من بني ، ويف مؤ٦ ٢٠٠٦
االقتصاد  ويعترب. فلسطني دولةً متوسطة التنمية بالرغم من أن غزة كانت يف هذا الوقت تغوص يف حبر من الفقر املطبق

 من املؤشرات االقتصادية يف السنوات ادول التايل بعض ويوضح اجله حنو اخلدمات ال إىل اإلنتاج،جالفلسطيين مو
 .األخرية

 
 )٢٠٠٦ -١٩٩٩(املؤشرات االقتصادية : ١جدول رقم 

 املؤشر ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦
 ) مليون دوالر( الناتج احمللي اإلمجايل ٥٠٩٥,٠ ٤١٦٩,٣ ٤١٣١,٣ ٤١٥٠,٦
ي اإلمجايل نصيب الفرد من الناتج احملل ١٦١٧,٢ ١٢٠٣,٤ ١٢١٧,٨ ١١٤١,٤

 بالدوالر
 لبطالةانسبة  ١١,٩ ٣١,٣ ٢٦,٨ ٢٣,٦
٢٨٦,٦ ٩٥٠,٠ ١٠٠٩,٩ ١٨٢٤ مليون دوالر( ينالد( 
 )باملليون دوالر(املساعدات األجنبية  ٥٢٣,٩ ٩٦٦,١ ٩٢٥,٠ ٧٥٠,٣

ال توجد معلومات 
 رمسية

 اءنسبة الفقر ٢١,٠ ٦٠,٠ ٦١,٠

 .٢٠٠٧، مارس ويوليو ية لبحوث السياسة االقتصاد معهد فلسطني:املصدر
 
 
 لزيع الدختو
 

 يعيشون حتت خط فلسطينينيال أمخاس أن حوايل ثالثة من ٢٠٠٥يقدر التقرير القومي الفلسطيين للفقر لعام 
لك إىل استمرار وجود ويشري التقرير كذ ٧.خط فقر االستهالك بينما يعيش ثلث سكان فلسطني حتت ،فقر الدخل
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 ا يف الضفة مرتني، حيث ترتفع نسبته يف قطاع غزة عنه؛ الضفة الغربية وقطاع غزةالفجوات يف معدالت الفقر بني
مقارنةً % ٣٢ من فقر اإلنفاق احلقيقيةتقترب معدالت حيث  ؛ها يف خميمات الالجئنياوترتفع معدالت الفقر إىل أقص

أما معدالت فقر %. ٢٥  حوايلنسبة اطق احلضرية اليت تبلغ ال، واملنا%٢٥إىل باملناطق الريفية اليت تصل فيها النسبة 
 .يف املناطق الريفية واحلضرية على التوايل% ٥٢ و%٥٤ ـمقارنةً ب% ٥٩الدخل فتصل إىل 

 
  اجلنسياتةمتعددالشركات و التمويل األجنيب

 
 من  اتفاقيات أوسلو بكثري، وكانت هذه التمويالت يف كلٍّ إبرامبدأت متويالت هائلة تأيت إىل الفلسطينيني قبل

قام املاحنون بضخ  اتفاقات أوسلو،وقبل .  التفاقية سالمادف إىل حتسني األوضاع املعيشية متهيدوهي  ،الضفة والقطاع
وكانت املنح الغربية . األموال مباشرة من خالل منظمات اتمع املدين، واللجان احمللية وليس من خالل اجلهات الرمسية

 يون مل٥٦٤ من اأن حنو) ٢٠٠٤( ويقدر خنلة. قليمية وإسالميةاليت قدمتها جهات إ بكثري من تلك مها أقلظَعلى ِع
 سامهت ا جهات فلسطينية وعربية ١٩٩٢عام  إىل ١٩٧٧عام إىل فلسطني يف الفترة من  أمريكي أتت ردوال

 ٧٧نة قدرها حوايل مبعو احلكومة األمريكية للفلسطينيني ، تربعت١٩٨٧عام  إىل ١٩٧٥عام  ويف الفترة من .وإسالمية
. توقيع اتفاقيات أوسلووقد بدأت التمويالت تضخ إىل السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة بعد . مليون دوالر أمريكي

 لتقرير التنمية البشرية لفلسطني الصادر يف اووفقً.  هذا أمر البد منه كنوع من دعم بناء قدرات السلطة اجلديدةوكان
 بلغت ٢٠٠٤ وحىت عام ١٩٩٤د بتقدميها املاحنون إىل الفلسطينيني من عام األموال اليت تعه، فإن إمجايل كمية ٢٠٠٤
 .بالفعلمنها  ماليني ٦,٥٥٣دوالر مت ضح  ماليني ٦,٧٠٨

 
عدد يذهب إىل  املاحننيمتويل، فإن تركيز واإلمكانياتالقلة  من حيث  يف فلسطنياملؤسساتطبيعة ا بوعلم 
% ٤١، فإن نسبة ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٤قارير الصادرة عن وزارة التخطيط واليت غطت الفترة من للت اووفقً. من القطاعات

للبنية التحتية، ويف النهاية % ٢٠ ولبناء املؤسسات،% ٢١من متويل املاحنني قد ذهبت إىل القطاعات االجتماعية، مث 
 .لقطاعات اإلنتاج% ١٠
 

 اطادية والنشة االقتصالسياس
 

 مليون دوالر ٨٨,٦  الثابت بلغالتكوين اإلمجايل لرأس املالإىل أن  ،٢٠٠٦ادية لعام تشري التقارير االقتص
، %٢٥، اخلدمات %١٤، أنشطة التجارة الداخلية %٢٥األنشطة الصناعية :  هذه القيمة كما يليمريكي، وتوزعأ

عمها القتصاد السوق احلر، ويف حني أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية د. %٣٥وأنشطة النقل والتخزين واالتصاالت 
طع األسواق أن تعمل بشكل طبيعي جراء السيطرة ت ومل تس،صارت األراضي الفلسطينية معتمدة على املنح اخلارجية

 خبطة ١٩٩٣ وقد تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام .درواملوا اإلسرائيلية على احلدود، وإيرادات الضرائب،
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 على يتألف يف السنوات األوىل من قائمة تسوقية حتتوت تالدويل الذي كانالسنوي  تنموية إىل ملتقى املاحنني
 مع ا، كما مت تقدمي رؤية أكثر وضوحا، صارت عملية التطوير أكثر تنظيم٢٠٠٥ومنذ عام  .االحتياجات األساسية
ومع ذلك، أعاقت . ٢٠٠٧ وحىت ٢٠٠٥طينية لألعوام من  يف اخلطة التنموية الوطنية الفلسجمموعة من األولويات

 .نليووضعها الفلسطينيون احملََ اليت ت التنمويةالشروط املفروضة على بعض مسامهات املاحنني املشروعا
 

 ابةمعرفة القراءة والكت
 

 وأكثرعاما سة عشر من العمر مخ الذين يبلغونبني  %٧اخنفضت معدالت األمية يف السنوات األخرية إىل 
 بينما تسجل يف ،%٥أما نسبتها يف املناطق احلضرية فتصل إىل %. ١٦ سجلت نسبة األمية  حيث؛١٩٩٥مقارنة بعام 

مقارنة % ١٠ نسبتها بينهن ، وترتفع نسبة األمية بني النساء حيث تبلغ%٧  ويف خميمات الالجئني،%٩املناطق الريفية 
 . بني الرجال %٣ بـ
 

 كاينالتوزيع الس
 

ن الفلسطينيني يف املناطق م% ٥٦يعيش ، ٢٠٠٤عام سطني الصادر يف  لتقرير التنمية البشرية بفلاوفقً
ن ملوجتني  الفلسطينيوتعرضوقد . يعيشون يف خميمات الالجئني% ١٥يعيشون يف املناطق الريفية، و% ١٩، واحلضرية

امل يفوق  يعيش بسببهما فلسطينيون يف حالة من الشتات حول الع١٩٦٧ و١٩٤٨من التهجري واسع النطاق أثناء حريب 
وقد جنح عدد كبري منهم كمهنيني وكأصحاب . عددهم الفلسطينيني الذين يعيشون داخل األراضي الفلسطينية احملتلة

قدر ، وياملقيمني خارج األراضي الفلسطينية أثرها يف وجود جمموعة من العطائيني  هلاهذه احلالو .أعمال جتارية خاصة
ح٨. بأكثر من سبعة ماليني٢٠٠٣ عام يف بدايةلني عن وطنهم عدد الالجئني واملُر 

 
 العطاء االجتماعي حتت اهـر

 
 ثقـافة العطـاء

 
 ةيارخيخلفية ت

لعطاء والتضامن  خلقت ثقافة من ارئيسيةأربعة عوامل من لسطني لعطاء االجتماعي بفالتقاليد القوية لتنبع 
 :االجتماعي

 الحتوائها على أماكن مقدسة عند الديانات ا ونظر:الم أو املسيحية يف اإلسطاء سواًءالدافع الديين القوي وراء الع .١
 لألعمال الصاحلة واُألعطيات اخلريية ا، مكانا وكوا نقطة التقاء األديان السماوية، كانت فلسطني، تارخيية،الثالث
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قبل زمن احلروب   إىل ما الوقفية يف مدينة القدس القدميةويعود تاريخ الكنيسة واملنشآت. وجه خرياليت تتم على 
وقد كانت املدارس يف العصر احلديث األول بفلسطني مدارس . ، وكذلك املدارس واملعاهد اليهوديةالصليبية

بعت املدارس وقد ات. مسيحية تبشريية، أنشئت من خالل اجلهود التطوعية واملسامهات اخلريية اآلتية من اخلارج
، يقضي بتقدمي الدعم لألسر الفقرية اة إىل العديد من املؤسسات الدينية عرفً باإلضاف،اإلسالمية يف املدن الكربى

 .ومنح دراسية للطلبة الفلسطينيني للدراسة باخلارج، وإسكان للفقراء
 
 للمؤسسات الوقفية النشطة  لكوا والية عثمانية، كانت فلسطني حمالانظر: ملؤسسات األوقافالقوة التارخيية  .٢

% ٧-٥ويف الربع األول من القرن املاضي، كانت .  حلماية األماكن الدينية ومساعدة الفقراءاساليت أنشئت أسا
من أراضي % ١٥وتقدر بعض املصادر أن . ، مبا يف ذلك عشرات القرىا األراضي الفلسطينية تعترب أوقافًمن

ليوم، تظل  أوقاف جديدة اتراجع يف إنشاءالوبالرغم من . امن أراضي املدينة كانت تعترب أوقافً% ٧القرى و
 ٩.املدارس ودور اليتامىغل  حيث متتلك األصول اليت ختدم األسر الفقرية وتش؛املؤسسات القائمة نشطة

 
 من انتقال السكان إىل كبريتني لقد أدى اقتالع الفلسطينيني من مساقط رؤوسهم إىل موجتني :التهجري واحلرب .٣

 وقد فقدوا مصادر رزقهم ، فقراًءعلى املدى البعيدالجئني  ان صاروطاع غزة، وكان معظم مالضفة الغربية وق
 العاملة لدعم هؤالء الالجئني، نشئت العديد من املؤسسات اخلريية احمللية واللجاند أُوق. إضافة إىل ممتلكام

سة وقيادية يف هذه املؤسسات؛ مثال ذلك منظمة الرعاية االبأدواٍر املرأة قامت ا ماوكثريجتماعية الشهرية مؤس 
 .١٩٦٥ اليت أنشأا مسيحة خليل يف "إنعاش األسرة"بـ

 
 يف  على الفرصة االقتصادية، وتسببا قيود١٩٦٧فرض االحتالل منذ عام : ياب احلكم الذايتوغاملمتد االحتالل  .٤

اجلماعي هجرة واسعة النطاق إىل خارج األراضي الفلسطينية، وبات الشباب غري مهتمني مبستقبلهم الشخصي و
 نتج عنهما خسائر يف األرواح ٢٠٠٠ و١٩٨٧ره أدى إىل انتفاضتني شعبيتني يف على حنو متزايد، وهذا بدو

 جديدة من العطاء  هلذه األحداث صورظهرت استجابةًوقد .  ومزيد من النكبات االقتصاديةواملمتلكات
 إىل األراضي  فرديةًوام يرسلون تربعاٍت، الذين كانوا على الداليت مكنت الفلسطينيني املتفرقنياالجتماعي 

 . املؤسسات ومجعيات التضامنعربالفلسطينية، من توجيه عطائهم 
 

 باإلضافة إىل اجلامعات ومنظمات اتمع املدين واملشروعات ،وقد ساند عطائيون عرب ومسلمون هذه اجلهود
، ، واملنح الدراسيةالثقافيةهلوية الجتماعية، واحلفاظ على اة اع الدعم على الرعايويوز. الكائنة خارج األراضي الفلسطينية

 .والتدريب املهين، باإلضافة إىل جمموعة من األنشطة التنموية
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، وقطاع لعطاء االجتماعي املؤسسي مناذج اجمموعة فريدة منوقد سامهت هذه العوامل األربعة جمتمعة يف ظهور 
 رجال األعمال الفلسطينيني األثرياء ممن هلم قواعد يف قام األخرى، كما  منه يف بعض الدول العربيةاتطور جديد أكثر
وتستمد العديد من املنظمات دعمها من األفراد . أوائل املؤسسات املاحنةمن إنشاء بعض ب ليج وأوروبااألردن واخل

 واحدة من أوىل املؤسسات لغربيةيف الضفة ا شون يف أحناء متفرقة من العامل، ويف اآلونة األخرية أنشئتياملاحنني الذين يع
 . العربيةاألهلية

 
 مصادر العطاء االجتماعي

أوهلا العطاء االجتماعي احمللي من :  ذات طبيعة أهليةهناك ثالثة مصادر رئيسية للعطاء االجتماعي بفلسطني
ريية القائمة ل اجلمعيات اخليوجه هؤالء تربعام من خال. األفراد الفلسطينيني الذين يقطنون األراضي الفلسطينية احملتلة

 وهم موظف و،"الفقراء اجلدد "اومؤخر - يصطف الفقراء.  الضفة والقطاعأحناءشرة يف تومنظمات اتمع املدين املن
طعام، أو بعض الأمام هذه اجلمعيات رغبةً يف بعض املساعدات املالية، أو  -ضوا رواتبهمسطينية الذين مل يتقاالسلطة الفل
 .رسوم تعليم الطالبالكساء أو 

 
شبكة منظمات  بدعمهم إما ، الذين يف أحناء العاملاملصدر الثاين هلذه التربعات هم الفلسطينيون املتفرقون

 عيات خريية خارج البالد ذات فروعوتسجل كجم( وكالةً خاصة م بإنشائهماتمع املدين الفلسطينية املوجودة وإما 
هات التنموية بدالً من التوجهات للتوج نيهاب لنسبة األموال ا، وتاظرؤسسات مهمة نهذه امل. )داخل الضفة والقطاع

لسطينيني املتفرقني  العالقة بني تربعات الف بتحديد)٢٠٠٤(ساري حنفي قام  وقد .اخلريية يف براجمها يف أغلب األحيان
 .املولدة للدخل األنشطةصول االقتصادية و يف تكوين األ أيضا العطاء االجتماعي حيث يساهم جزء من؛واستثمارام

  
ة مصدر آخر للعطاء االجتماعي الفلسطيين ويأيت من عرب إسرائيل الذين أسسوا مجعياٍت ومؤسساٍت ومث

مثال ذلك، من املنظور الديين، املؤسسات اإلسالمية . لدعم الفلسطينيني الذين يعيشون داخل نطاق األراضي الفلسطينية
 ١٠.قصىمالت حلماية املسجد األاحل قيادة الفقرية أو  واتمعاتلرعاية األسراليت مت تأسيسها 

 
، والذي قد يتم توجيهه من خالل منظمات أما مصدر التمويل الثالث فهو العطاء اخلريي العريب أو اإلسالمي

 .اتمع املدين احمللية أو العاملية العاملة يف فلسطني
 

فلسطني هو املدى الذي تتعايش به اهلياكل العطائية املؤسسية القدمية  ماعي يفومما يتميز به قطاع العطاء االجت
 مع املؤسسات اجلديدة، وهناك اختالفاٍت بني جمال العطاء وأهدافه وهياكل املؤسسات؛ فلجان الزكاة، على سبيل املثال،

انشطة ومؤسسية على الوجه األكمل، وقد طور بعضها منوذجتنما للعمل حيمل طابع أكثر منه خريي كلجنة زكاة اوي 
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موجودة بفلسطني إىل اآلن، بيد أا تعمل حتت إشراف وال تزال املؤسسات الوقفية . نابلس اليت سنعرض هلا فيما بعد
 .وزارة الشئون الدينية

 
ر من أكث عينية  مالية أقل، ومسامهاٍت ما تدار مبيزانياٍتاريية موجودة، وغالب، ال تزال اجلمعيات اخلكذلك

 .اتمع
 

رياء  حيث قامت مناذج من األسر أو األشخاص األث؛يف الوقت ذاته، تنشط مؤسسات عطائية جديدة وعصرية
، ومن األمثلة على ذلك مؤسسات عبد احملسن القطان، ا وانتشارا واليت صارت أكتر ذيوعبإنشاء املؤسسات اخلاصة م
 .كثر مشوالًاألقدم واألتعاون وهي وفيصل حسني، ومؤسسة ال

 
 الشديد الذي يعاين منه اتمع من ناحية، باالحتياجر التعايش بني النماذج املختلفة للعطاء االجتماعي يفَسو

بعد أن أُجربت منظمة التعاون فعلى سبيل املثال، مت التعجيل بإنشاء مؤسسة . والتطورات السياسية من ناحية أخرى
ن األثرياء باحلاجة لدعم الالجئني خاصة و وقد شعر رجال األعمال الفلسطيني.١٩٨٢عام تحرير على مغادرة لبنان يف ال

، شهد العطاء ٢٠٠٠ والثانية سنة ١٩٨٧يف خميمات لبنان واألراضي احملتلة، ويف أعقاب االنتفاضتني األوىل سنة 
تمعااالجتماعي منونتيجةً لتزايد احتياجات ا . 

 
  ع العطاء عند األفراددواف

 ويكون ذلك يف العطاء الديين ،دافع القيم والواجبات الدينية: ا دافعان كبريان وراء العطاء، أحدمههناك
يكون و. هذا الدافع يزداد كسبٍب للعطاء، ويعكس أثر اإلسالم واحلركات اإلسالمية الشعبية املتنامي. كالصدقة والزكاة

أما الدافع الثاين فهو . ربع العيين كذلك ولكن بدرجة أقل، كما يظهر التهذا النوع من العطاء يف صورة تربعات نقدية
يتخذ هذا النوع من و ، مع أولئك املتضررين من االحتالل، أو هو إحساس باالنتماء للقضية الفلسطينيةاقومي، تضامن

 .العطاء يف األعم األغلب شكل التربعات العينية، والتطوع باجلهد والوقت
 

 املمثلة كانت تعطي ماالً على حنو منتظم  من العينة%٢٤ إىل أن ١١مضىوتشري دراسةٌ أجريت منذ عقد 
 .كانوا يعطون املال على فترات متقطعة يف املناسبات الدينية واألعياد% ١٦كفعل مستدام على مدار العام، باإلضافة إىل 

 
ه من خالهلا العطاء للمواطنني القنوات اليت يوج 

ال يف الشئون االجتماعية واألزمة الراهنة، يشارك الفلسطينيون على حنٍو  للوضع السياسي ابصفة عامة، ونظرفع
 إىل أعضاء األسر املتضررة خالل منظمات اتمع املدين أو مباشرة، وتعد حملات التضامن والدعم من األهليةواخلدمات 

العطاء االجتماعي العريب  متكرر احلدوث، كما تعمل تلك الشبكة القوية من اجلمعيات اخلريية على تسهيلاأمر 
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والفلسطيين، ويتربع العديد من األفراد بانتظام منذ وقت طويل جلمعيات ومنظمات جمتمع مدين بعينها، واهلدف من 
اذلك ليس خرييدفع املال؛ا دوماملستشفيات- املدارس-الطرق(  ملشروعات البنية التحتية يف بعض احلاالت حيث ي ( ،

 .م املال يف إعادة بناء البيوت املُهدمةويف حاالت أخرى يستخد
 

خلليج املساعدات اإلغاثية عرب توجيه تربعام إىل اجلمعيات اخلريية اإلسالمية بايف يشارك بعض األفراد و
، ومجعية الصالح  اإلسالميمجعية امع و اخلريية اإلسالمية،كاجلمعيةواالئتالفات اخلريية  ،وأوروبا والواليات املتحدة

 .ية اإلسالميةاخلري
 

يوجهون تربعام من خالل منظمات اتمع املدين غري اإلسالمية النشطة يف قطاع غزة وهناك أفراد آخرون 
 إىل ا أردنيا دينار٥٠ إىل ٢٠  بني ما، قدمت هذه املنظمات مساعداٍت نقدية تتراوح٢٠٠٥ففي عام . والضفة الغربية

يب النساء الفقريات على ب الطعام، وترميم املنازل وتدرلَع غاثية يف صورةضافة إىل مساعدات إ عائلة، باإل١٧٠٠٠
 ١٢.اِحلرف

 
" احلديثة"رأي العامة إىل نقصان الثقة يف منظمات اتمع املدين ال استطالعاتيف السنوات األخرية، أشارت و

امها بالفساد واتباعها ألجندة غربية، لكن انظريب التمع املدين ذات  االستطالعات علىنيايفرقون بني منظمات ا 
 .ركلجان الزكاة واهلالل األمحالتمويل األجنيب واملؤسسات العطائية 

 
 أن أفراد االستقصاء يثقون يف  إىل١٣ آخر للرأي أجراه برنامج دراسات التنمية جبامعة بريزيتاستطالعأشار 

 إحصائيات وقد توصلت. %٤٧ين واملنظمات اخلريية بنسبة  بينما يثقون مبنظمات اتمع املد،%٥٨جلان الزكاة بنسبة 
 من منظمات اتمع املدين تتلقى بعض التمويل احمللي% ٦٢ أن  إىل٢٠٠٧عام  أجريت يف منظمات اتمع املدين اليت

 عام ومع ذلك، فإن هذا الرقم أقل منه يف.  مما يشري إىل أن ثقافة العطاء تعيش حالة من االزدهار؛)تربعات ومنح(
 ١٤.ا حملياتمع املدين تتلقى دعممن منظمات ا% ٧٢  عندما كانت نسبة٢٠٠٠

 
ء من العطا% ١٣أن  ١٩٩٧عام يف  لبحوث السياسة االقتصادية صادرة عن معهد فلسطنيوقد ذكرت دراسة 

ن يعشون أزمة ما، لألسر واألفراد الذي %٢٣وللجمعيات اخلريية، % ٢٩و، ن الزكاةالعائلي يتم توجيهه من خالل جلا
ذو الفلسطينيون حذو وحي. لألصدقاء% ٩ وللجريان،% ١٨ولألسر الذين هم من نفس املدينة أو القرية، % ٢٢و

ومع ذلك، فهناك العديد ممن يفضلون . املصريني يف تفضيلهم للعطاء بشكل مباشر خاصة لذوي القرىب وأفراد العـائلة
 الصالح والفالح يف قطاع غـزة، لدينية كلجـان الزكـاة أو مؤسسيتاللمنظمات ) خاصة أموال الزكاة (اإلعطاء

وهناك كذلك نزعة متزايدة إلعطاء املال للطلبة احملتاجني من خالل تسديد رسومهم للجامعات بشكل مباشر، أو لدعم 
 .لها إصابات مقِعدة كعائالت السجناء والقتلى، أو األسر اليت هدمت بيوا أو أُصيب عائاألسر املتضررة من االحتالل
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  للعطاء االجتماعية القانونيالبيئة

 
شراف على منظمات عن اإل، تعترب وزارة الداخلية الفلسطينية مسئولةً ٢٠٠٢لسنة ) ١( للقانون رقم اوفقً

ن، ، واألوقاف اخلريية، وللوزارة صالحية تسجيل اجلمعيات وحل تلك اليت ال تلتزم بالقانواتمع املدين، واملؤسسات
 وتراجع وزارة الشئون االجتماعية برامج ن تتقدم بطلٍب للحصول على ترخيص،وعلى كل منظمة أو مجعية خريية أ

من أنشطتهاااجلمعيات اخلريية وأنشطتها، وال جيوز للوزارة أن تغلقها أو متنع أي . 
 

ن الوزارة تفتقر إىل القدرة إف الداخلية، وزارة بداخل كوميةاحلغري نظمات املوبالرغم من وجود قسم ملراقبة 
اجلمعيات اخلريية وقد حتولت منظمات اتمع املدين و. املهنية للقيام بدورها على الوجه األكمل أو تنفيذ القرارات

 /السيد رئيس الوزراءد وقد مج.  سياسية منذ االنتخابات الربملانية األخرية وتشكيل حكومة محاسلألسف إىل أداة
 أا كانت تستخدم من ِقبل حركة فتح إلعادة توجيه اتسجيل ملنظمات جمتمع مدين جديدة، مدعيإمساعيل هنية أي 

 ات منظم١٠٣، أغلقت حكومة فتح يف الضفة الغربية ٢٠٠٧ ةوعقب استيالء محاس على قطاع غزة يف يوني. األموال
 .، أغلبها مجعيات خريية مقربة من حركة محـاسياتومجع

 
 ة أياخلريية يف الضفة الغربية، فيلزم غري احلكومية و، والذي حيكم املنظمات٢٠٠٠ لسنة )١(أما القانون رقم 

مية، ولوائح تنص على يتألف على األقل من سبعة أعضاء، ومجعية عمو) جلنة إدارية( أن يكون هلا جملس إدارةبمنظمة 
ملنظمات أن تعقد لقاءات اجلمعية وجيب على ا. ، وحساب بنكي حمدد باألمساء والتوقيعاتاملنظمة أهداف وغايات

. توثيق مايل مناسب ألنشطتها، وأن تقدم تقارير سنويةشرح تفصيلي والعمومية وجملس اإلدارة بانتظام، وأن حتتفظ ب
 .يتعني إجراء انتخابات جملس اإلدارة مرة على األقل كل عامنيو
 

سني باإلضافة إىل ألقل سبعة أعضاء مؤسوحىت تتقدم بطلب التسجيل، يتعني على املنظمة أن يكون ا على ا
 وتستلزم عدة تصاريح أمنية، وحتريات عن كل عضو، ومراجعة لألهداف وائح، وتكون عملية التسجيل طويلةالل

تكون مسألة التسجيل عند بعض  وقد .سياسيةوواألنشطة املقترحة، وترتبط هذه العملية حىت اآلن مبتطلبات فئوية 
 وينقل أن إجراءات التسجيل ليست واحدة .ند البعض اآلخر بسبب صالت مؤسسيها السياسيةاملنظمات أيسر منها ع

 .لكل املتقدمني
 

صعب التجربة األخرية  ذات اللوائح الواضحة، وقد تهناك قانون تسجيل موحد جلميع منظمات اتمع املدينو
ساللسلطة الوطنية الفلسطينية أحيانتق على مجيع املنظمات، ومع ذلك، هناك حماوالت يتم  من تطبيق القانون بشكل م

 . من أجل تطبيق متسق للقانونياالقيام ا حال
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فإن التربعات لصناديق الزكاة واجلمعيات اخلريية أو ، ٢٠٠٤ لسنة ١٧ رقم  لقانون ضريبة الدخلاوفقًو

األرباح قبل من % ٢٠زيد الكمية عن نسبة ، وينبغي أال تاضع للضريبةصم من الربح اخلت غري اهلادفة للربح ختاملنظما
 قانون ضريبة الدخل، وقانون هي  األساسية اليت حتكم خمتلف أنواع املنظمات العطائية بفلسطنيالقواننيو. خصم الضريبة

 نون القاتطبيقن تضم اليت القدرة املؤسسات الرمسية وتفتقد.  املدين، وقانون العقوباتاملنظمات اخلريية ومنظمات اتمع
 .بالكامل

 
 سيالعطاء املؤس

 
 املنظمات العطائية

. ء كخدمات التعليم والصحة والتغذية للفقرا مساعدات أساسيةتوفر منظمات اتمع املدين واملنظمات اخلريية
 منظمة تعمل بالضفة الغربية ١٤٩٥، هناك ٢٠٠٧لإلحصائيات اخلاصة مبنظمات اتمع املدين واليت أجريت عام  اووفقً
 مدفوعي ا موظف١٦٨٨٢ً أوضحت الدراسة نفسها أنوقد . يف الثانية% ٣٢ ومنها يف األوىل% ٦٩طاع غزة، تقع قو

ل يف جمال من هذه املنظمات تعم% ١٩، وأن حنو ) لكل منظمةا موظف٢٠ًمتوسط (  منظمة٥٧٣الرواتب يعملون يف 
 العمل نظمات اتمع املدين يعمل يف جمايليزيد عن نصف م  ماوحبسب هذه الدراسة فإن ١٥.اإلغاثة والعمل اخلريي

 يف حني  لعملها،يا أساس منها تتخذ من العمل اخلريي والعطاء االجتماعي جماالً%١٧و، اخلريي والعطاء االجتماعي
 إما  تكونمعظم منظمات اتمع املدينو.  داخالً يف جممل نشاطااامنها العمل اخلريي والعطاء عنصر % ٣٩جتعل 
املؤسسات الفردية يكون هلا جملس إداري وحيكمها نظام إن  حىت .، ولكن قليل منها فردي أو عائليأهلية، وإما ةوطني

 .ميكن أن تشرف عليه وزارة الداخلية
 

 لتنوع صور افلسطني نظراملنظمات العطائية يف  اليت تستثمرهاكمية اإلمجالية لألموال تقدير ال ومن الصعب
، كما أن املؤسسات متيل إىل أنه ال يوجد سجل مركزي هلذه املبالغ من املالإىل  باإلضافة .املؤسسات والتسجيالت
وال حتتفظ وزارة الداخلية بسجالت للميزانيات .  ويف بعض األحيان تغايل يف تقديرها ألسباٍب عدة،خبس تقدير ميزانياا

وقد قدر اإلحصاء . م من أا بدأت يف مجع املعلوماتاملالية اليت متت مراجعتها والتقارير املفصلة عن املؤسسات بالرغ
 أن هذه ٢٠٠٧عام اخلاص مبنظمات اتمع املدين والذي أجري يف  الصادر عن معهد حبوث السياسة االقتصادية

 األنشطة اخلريية منها إىل% ١٩، ذهبت ٢٠٠٦خالل عام دوالر أمريكي  ٢٢٣٦٠٧٣٥٨املنظمات قد تلقت 
 ١٦.واالجتماعية
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 اتالشبك
 بينها وبني ت لتبادل املعلومات وتنسيق املواقف كمنتديايةنات املنظمات غري احلكومية الفلسطيبكتعمل ش
 ١٧" األهلية الفلسطينيةشبكة املنظمات" أشهرها وهناك على األقل مخس شبكات جتمع هذه املنظمات. اجلمعيات اخلريية

اد العام للجمعيات االحت"واملؤسسات العطائية أعضاء يف كما أن املنظمات اخلريية .  منظمة٩١اليت حتمل عضويتها 
آخر خاص جبمعيات غزة اخلريية، القدس اخلريية واص مبنظمات  احتاد خاأيضهناك . ا عضو٤٥٠ اليت تضم ١٨"اخلريية
طني  شبكة متخصصة للمؤسسات املاحنة بفلسأما. "جملس املنظمات غري احلكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة"عن  فضالً

 .فلم تنشأ بعد
 

 اتعطاء الشرك
 حيث يشارك عدد قليل من الشركات احمللية ؛ على فلسطنياا جديداالجتماعي شيئًالشركات اء عطيزال ال 
ع ذلك، أطلقت شركة وم.  الشركات العاملية اليت ال تقوم إال بالقليلنشطة العطائية بفلسطني، وكذلكبانتظام يف األ

ويتركز . للشباب ومراكز للتميز يف اجلامعات  للحاسب اآليلدي املنصرمتني، حيث تنشئ نوايف السنتنيأنشطة " إنتل"
 مما يعطي ه للثقافة والفنال خاصةً، وبعضه يوجفيف األنشطة التعليمية للشباب واألطلشركات لعطاء االجتـماعي ال

 .عائدا تسويقيا أفضل للشركات
 
 د العطاء االجتماعي املؤسسي بفلسطنيرص
 

هذه .  مخسة أو ستة أنواع خمتلفة للعطاء على األقل-كغريها من الدول اليت مشلها التقرير- يوجد بفلسطني
أو عطاء اموعة،  ظم واملباشرنة، عطاء الشركات، العطاء الفردي املُاملؤسسات العائلية واألهلي:  يليع هي كماااألنو

 . احمللية والعامليةالعطاء املوجودة ملنظمات شبكةالالعطاء الفردي من خالل 
 

 األهليةاملؤسسات 
 منطقة جغرافية بعينها أو جمتمع حملي بالضفة والمها تركز على بفلسطني، أُاألهليةهناك نوعان من املؤسسات 

أما النوع الثاين فيعتمد .  ومؤسسة داليا،مجعية إنعاش األسرة، وأصدقاء جامعة بريزيت:  أمثلة ذلك؛الغربية وقطاع غزة
 دمجعية اللُ: لتارخيية، مثال ذلك ما حنو القرية مسقط رأسها يف فلسطني ابه أسرةٌ تشعرشعور الوالء واالنتماء اليت ى عل

 .اخلريية
 
 ١٩ة إنعاش األسرةمجعي

  الراحلة مسيحة خليل مجعية إنعاش، أسس جمموعة من املتطوعني امللتزمني على رأسهم السيدة١٩٦٥يف عام 
، وخالل مدة ١٩٦٧يف أعقاب حرب و. ة من اتمعاألسرة دف متكني املرأة الفلسطينية وخدمة قطاعات خمتلف
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 الناجتة احلادة يف التعامل مع األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ا حيويا دوريةمعت اجلاالحتالل اإلسرائيلي، لعب
 والتربعات غري ذات ون األفراد العطائيسرة من أبرز اجلمعيات اليت يقصدهاألتعترب إنعاش ا و.عن االحتالل اإلسرائيلي

 يف إنشاء جنحت اجلمعيةلقد .  آلالف اليتامى واألرامل الذين يبغون العونا مالذًبيعة الدينية، وهي يف الوقت ذاتهالط
 .واالقتصاد الغذائيوإدارة دار لأليتام، ومركز للتدريب املهين لتعليم النساء احلياكة وتصفيف الشعر 

 
 ٢٠ فلسطني-مجعية أبناء البرية

مواطنيها األصليني، وهي تدعم  والبرية على أيدي جمموعة من أطفال ٢٠٠٣ عام تأسست هذه املؤسسة يف 
 الناسوالبرية   بني، وتربطللمحتاجني يف جماالت التعليم والصحة، كما تتربع مباٍل احملليةالبرية العمل الذي تقوم به مجعية 

لقد جتمع لدى املؤسسة رصيد من املعرفة باالستراتيجيات الفعالة لسد احتياجات األطفال .  العاملأحناءيف مجيع 
لتزويد الشباب الشمولية  ز تعليم الشباب وانتهاًء باألساليب لتعزيالوسائل املبتكرة لتطبيق التكنولوجياب اوالشباب، بدًء

 .باملهارات احلياتية ذات القيمة
 

 : املؤسسة حول أربع قضايااطشنيدور 
  العمل على حتسني جودة التعليم وزيادة فرصه بني الشباب داخل املدارس وخارجها من خالل؛التعليم   

 .لمعلمنيل التوجيهي دعمال وق للمدارس،علومات واإلصالح اخلالَّاالطالع على تكنولوجيا امل

لة لبناء قدرام إلشراكهم ة والشخصية كوسي العملية والتجاري حتسني مهارات الشباب.الصالحية للعمل  
 .يف العمل املُنِتج

لتغيري االجتماعي قادة االشباب، ودورهم ك مشاركة عوتشجيودعم  العمل على إهلام ؛القيادة واملشاركة  
 . مببدأ املواطنة الفعالة الناس طوال حيامالتزام اإلجيايب كوسيلة لتعزيز

باملعرفة  من خالل تزويدهم طفال والشباب للعيش حياة صحيةاأل إعداد ؛التربية والوعي الصحي  
 .الصحية الواعية والالزمة الختيار اخلياراتواملهارات 

 

 أصدقـاء بريزيت ةمجعي
هم من معية اجل هذه وأعضاء. يا ومالايزيت معنو لدعم جامعة بري١٩٩٣أصدقاء بيزيت يف عام مجعية أنشئت 
  جمموعة من املتطوعني والطالب يعيشون بالضفة الغربية؛ ويديرهاثرياء الفلسطينيني، الذين، واملهنيني، واألرجال األعمال

واملساعدات  ،ألساسية على توفري املنح الدراسية ا اجلمعيةأنشطةتتركز و. س هلا أية تكاليف إدارية، ومن مث فليفقط
كذلك زراعة األشجار باجلامعة، وبناء  اجلمعيةنشطة  وتشمل أ. لدعم الطلبة احملتاجني واملالبسوالكتب الغذائية املنتظمة،

 ويوجه بعض رجال األعمال أمواهلم من خالل .لتربع بكتب اجلامعة باهظة الثمنمعامل احلاسب اآليل، وإنشاء نظام ل
 .دراسية من خالل املؤسسة تتكفل بدعم مخس منحاملؤسسة، فشركة أرامكس خلدمات الربيد، على سبيل املثال، 
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 اسني عضو إىل مخ٢٠٠٠ باجلمعية العمومية قبل عام اا نشطً عضو١٢٠فضت عضوية املؤسسة من قد خو
 .لوضع االقتصادي، ويرجع هذا بدرجة كبرية إىل افاعالً

 
 ٢١مؤسسة داليا

والقدس الشرقية، وقطاع غزة، تمع الفلسطيين من الضفة الغربيةيف اآلونة األخرية، قام بعض أفراد ا ،
ويتعهد الس التأسيسي املتنوع من حيث الدين، .  جديدة فلسطينيةأهليةاملتفرقني بتأسيس مؤسسة  ووإسرائيل،

 لألولويات الفلسطينية احمللية من خالل صناعة ا وفقًاملوارد توزيعواجلنس، والعمر، والتوجه السياسي، بتعبئة واستثمار و
 . األهلية القرار

 
 :أهداف املؤسسة

 بنشطاء اتمع -  من األصول، وغريهااتدِع واألفكار، والعالقات، واملُواخلربة،د، ربط من ميلكون املوار  
 .دمة جمتمعامخل إىل هذه املواردني احملتاج

 تاجحت اليت األهلية املفعمة باألمل، واإلهلامية، واملستدامة، مبا يف ذلك اجلهود  اتمع املدين مبادراتمتويل  
 لضمان الدخل املستدام ومثة وقف دائم يتم بناؤه مع مرور الوقت. ليةها احململنح صغرية أو إلكمال موارد
 .لألجيال احلالية واملستقبلية

 النسيج لتعزيز امع، والتطوع، والعمل لعطـاء االجتماعي اثقافةإشراك الناس جبميع فئاا لنشر   
 .االجتـماعي الفلسطيين

 .احمللية ويستجيب هلام األولويات  حيتردويل إعاناتالدعوة إىل نظام   

 

 ٢٢ اخلرييةد اللُمجعية
د احملتلة، غري أن عية خريية خلدمة أهايل مدينة الل كجم١٩٩٥عام   يف يف نابلسد اخلرييةأنشئت مجعية الل

دة متويلها لتوسعة أنشطتها كي وقد جنحت املؤسسة يف زيا. خدماا امتدت لتشمل اتمع الفلسطيين بصفة عـامة
الدمقرطة، ومتكني املرأة، وحقوق الالجئني وغري ذلك من القضايا، وهي اآلن منظمة غري حكومية نشطة ل عمليات تشم

 .ختدم اتمعات احمللية مشايل الضفة الغربية
 

 ائليةسات العاملؤس
هذه مؤسسات خاصة حيث تستمد التربعات من األصول الشخصية، وتظل اإلدارة على األقل بصفة جزئية 

 :ومن أبرز أمثلة هذا النوع من املؤسسات بفلسطني ما يلي. عائلةبيد أعضاء ال
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 ٢٣مؤسسة عبد احملسن القطان

 أنشأت ١٩٩٨عام ، ويف حدةجلت باململكة املت وس،١٩٩٣عام أنشئت مؤسسة عبد احملسن قطان يف 
على مستوى  اظفًو م٦٩ضافة إىل باإلالتنفيذيني  جملس إدارة يضم أفراد العائلة ووللمؤسسة. اهللارام   هلا يفااملؤسسة فرع

 .وهدفها األساسي هو حتسني جودة التعليم والثقافة بفلسطني والعامل العريب.  من التأهيلعاٍل
 

ويعد إنشاء مركز لألطفال بغزة أحد أهم إجنازات املؤسسة، هذا املركز يقدم دوراٍت لألطفال وينظم معارض 
 .املتنقلة مادة، باإلضافة إىل مكتبتها ٩٥٠٠٠  تضم تدعو للفخر مكتبةوميتلكثقافية وحملية، 

 
، ومتول املشروعات )لشباب الفنانني والصحفيني خاصةا(ز سنوية يف جمال الثقافة والفن متنح املؤسسة جوائ

 دراسيةً يف جمال الدراسات التربوية والفنية، وللمؤسسة كذلك برامج موضوعة على ا، كما تقدم منحإلبداعيةالفنية ا
 .، وحتسني مستوى البحوث التربوية بفلسطنيتدريب املدرسني على جودة التعليمه ترتكز على أكمل وج

 من صندوق القطان االئتماين،  مليون دوالر٢,٥من ميزانية املؤسسة السنوية اليت تبلغ قيمتها % ٩٠يقرب من  أيت ماي
، تلقت املؤسسة منحةً من ٢٠٠٤في عام ف. ايت من مصادر التمويل الذاافي إضامصدر  اإلعالمي املؤسسةنتاجإرب ويعت

 يف الوقت احلايل، تأيت .فزيوين والفيلمييمرئي بفلسطني للنهوض باإلنتاج التل-االحتاد األورويب لتنفيذ مشروع مسعي
 . على دعمهااالسويدي اليت ال تضع شروطً" أنا ليند"من امليزانية من مصادر متويلية كصندوق % ١٠
 

 .شبكة الفن والثقافة، وهيئة وكاالت التنمية الدولية بفلسطني، ومنتدى املؤسسات العربيةواملؤسسة عضو يف 
 

 ٢٤مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية

مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية منظمة مستقلة، غري رحبية، غري حكومية أسسها الراحل هشام حجاوي 
اجلمعية إىل تدعيم التعليم الفين وتعليم العلوم التطبيقية دف و. ليختنشتاينب فادوز وهي مسجلة يف ،١٩٨١عام يف 

مناسبة من أجل رخاء إنساين ، ومن مث تطوير قاعدة صناعية  احلديثة التكنولوجياحتويل واستيعابدرجة بغرض تعزيز 
 . هشام حجاويقام بوقفها حمفظة استثمارية مصدره ا ودعما وتقدم املؤسسة منح.أفضل

 
ة استشارية مؤلفة من نح والتشغيل اخلاصة باملؤسسة، كما تقوم هيئـَ بوضع سياسة امليقوم جملس اإلدارة

 وللمؤسسة مكتب لالتصال املتبادل يف عمان . بإسداء النصح للمؤسسة فيما يتعلق بالسياسات العـامةشخصيات عامة
 .ملتابعة املشروعات والربامج اليت تقوم ا املؤسسة يف فلسطني واألردن
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، فتشمل جائزة سنوية لثالثة مشاريع حبثية يف العلوم التطبيقية، كما تدعم األساسيةبرامج املؤسسة أما عن 
 من األردن إلمدادات معامل احلاسب اآليل يف كلٍّاملؤسسة الكليات واجلامعات املوجودة حيث ختصص إسهامات سنوية 

 .إخل.. وفلسطني، ولدعم ورش العمل العلمية واملؤمترات
 

 مليون دوالر ١,٥ ـ، حيث تربعت املؤسسة ب بفلسطنيتقنيةادرة الرئيسية للمؤسسة فهي إنشاء كلية أما املب
 جلامعة اوستكون هذه الكلية ملكً. دوالر ماليني ١٠ ما يقرب من وهيمع بقية األموال الالزمة للمشروع كما تقوم جب

 .النجاح الوطنية اليت ستديرها مبعرفتها
 

 ٢٥يمؤسسة منحة هاين القدوم
الذين يتميزون بالقدرات الفكرية لكنهم  ،ومي إىل مساعدة الشباب الفلسطييندف مؤسسة منحة هاين القد

 ليتمكنوا يف اية األمر من  املستوىعايلتعليم  يفتقرون إىل الوسائل املالية، يف اكتساب املهارات املهنية واإلدارية عرب
 .املشاركة يف تنمية بلدهم وجمتمعهم

 
 العميق  بدافع إميان والدهم وإميام٢٠٠١عام ذكراه يف ل ختليدا ةة الراحل هاين قدومي بإنشاء املؤسسقام ورث

و كبري من خالل التفاعل هنية على حنللتأثري يف حياته املريدةً إلثراء حياة املرء الشخصية وأن التعليم املميز يتيح فرصةً فب
 .كتساب آفاق تربوية جديدةمع ثقافات خمتلفة، وإقامة صداقات دائمة، وا

 
 على عدد من املنح اللتنافس سنويسواء، على ال الرجال والنساء ؛لفلسطينينيشباب ال اعروضوتقدم املؤسسة 

ويفوز ذه املنح . يف جمموعة من التخصصات، مع التركيز على جماالت اهلندسة، وتكنولوجيا املعلومات، وإدارة األعمال
 . أساس التميز األكادميي، واملؤهالت املهنية، واالحتياج املايلأناس يتم انتقاؤهم على

 
 ٢٦مؤسسة فيصل احلسيين

 فيصل حسيين إىل احلفاظ على الطبيعة الثقافية ملدينة القدس، واإلبقاء على اهلوية الفلسطينيةدف مؤسسة 
اا، لسكاا، تدعم امل تعدد مشا خاللمنو. وتطوير خدمات مجعياالفلسطينية يف القدس اهليئات ؤسسةريعها والتزاما 

 .الشرقية اليت تقدم خدماٍت يف الرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية الشبابية
 
 اء الشركات عط

، ومن مث مل يكن اقبل ذلك، كان القطاع اخلاص ضعيفً. ١٩٩٣تمتع الفلسطينيون باحلكم الذايت حىت عام ي مل
اعطاء الشركات منظمومع. ا وال مؤسسيا ذلك، وفرت املشروعات التجارية اخلاصة يف األراضي احملتلة دعما مباشر 

وقد . انتشرت هذه الرتعة عقب إقامة السلطة الوطنية الفلسطينيةوقد . ، واملدارس واجلامعات الفلسطينيةلألسر احملتاجة
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ت مسئولية الشركات ، اليت متتلك عقود احتكار، بأنه ليس أمامها سوى تبين سياساركات االتصاالتأحست ش
االجتماعية، وقد اختذ عطاؤها شكل املنح والتربعات ملشروعات تنمية اتمع، ويف جمال التعليم والشباب على وجه 

 .اخلصوص
 

ها اخلاصة أوىل تقارير) بالتيل، بامليديا، واصل اجلوال،(، أصدرت جمموعة االتصاالت ٢٠٠٦ يف عامو
وقد ادعى كاتبو التقرير أنه .  تشكيل أول صندوق للمسئولية االجتماعية بفلسطني، معلنةً عن٢٧مبسئوليتها االجتماعية

، واهلـدف املعلن )ح االجتـماعينواليت تعرف باملَ (األول الذي يركز على مسئولية القطاع اخلاص االجتماعية
وميكن . ت املشاركةللصندوق هو تزويد اتمع باخلدمات االجتماعية اليت ال تعود مبكاسب مالية على الشركا

 التعليم، والصحة، يف ندوق من خالل الكتابة ألجل مشروعاتة التقدم للصيللفلسطينيني واملنظمات غري احلكوم
 ؛ مليون دينار أردين ملشروعات يف خمتلف ااالت١,٢ ـ، تربع الصندوق ب٢٠٠٥ويف عام . والشئون االجتماعية

إىل  %)٦٠( ، وقد ذهب النصيب األكرب من األموالللتعليم% ٣١ت منها للثقافة والفن، يف حني ذهب% ٣٢ذهبت 
من األموال من % ٤١وقد مت توجيه . منها على مشروعات بقطاع غزة% ٤٠مشروعاٍت بالضفة الغربية، بينما أنفقت 

 .من خالل اجلامعات % ١٤,٣ ومن خالل املنظمات احلكومية،% ٣١، يف حني وجه خالل املنظمات غري احلكومية
 

ومثة شركات أخرى مثل شركة صفد، وشركة القدس لألدوية، وشركة بريزيت لألدوية تقدم تربعات 
 للحاسب اآليل للشباب ومراكز للتميز ينشئ نوادفت" إنتيل"، أما شركة للمجتمع بالرغم من إسهاماا القليلة

إنشاء شباب واألطفال مبا يف ذلك  على خدمات ختص ال"ماراوي"شركة املشروبات الوطنية باجلامعات، بينما تركز 
، ويف ٢٨فال يف مجيع جنبات القطاع والضفةمكتبة لألطفال مبستشفى بيت جاال كجزء من برنامج إلنشاء مكتبات لألط

لتزويد مخس عشرة مدرسة مبعامل " لنا الغد "، أعلنت الشركة عن مشروع مدته ثالثة أعوام حيمل اسم٢٠٠٧سبتمرب 
 ٢٩.حاسب آيل از جه١٥٠سب وأكثر من للحا

 

 ٣٠شركـة القدس لألدوية
 ا للعطاء االجتماعي الفردي واملؤسسي على السواء، حيث توفر الشركة منحتعترب شركة القدس لألدوية مثاالً

 مجعية خريية يف شىت أحناء ٣٠ صغرية ملا يزيد عن مسامهاتإىل أن الشركة تعطي  باإلضافة. كاملةً للدراسة باجلامعة
عات  ترب-إضافة للتربعات املالية –تقدم الشركة .  ومستشفياتلأليتام ا، تدير معظمها دوروقطاع غزةالضفة الغربية 

 .وغريها النائية عينية يف شكل أدوية للعيادات
 

ارس املستقبل حممد مسروجي رئيس املؤسسة وأناس غريه بإنشاء مد/ منذ ما يزيد على ِعقد، قام السيد
 ذات جودة عالية وجتعلها يف  تعليميةخدماتورعاية صحية  ذه املشروعات على توفريتركز هو. ومستشفى يف بيت حلم
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ن املاحنني أدركوا منذ البداية أا من غري فإ الربح، صممت لتحققوبالرغم من أن هذه املشروعات . املتناول املادي
 . االجتماعية كجزء من مسئوليتهم بشكل جزئياليويستمر املاحنون يف دعم املدارس ما. احملتمل أن تعود باألرباح

 
  العطاء الفردي املنظم- ويل العطاء االجتماعيحت

  ولكنهم، صور عدة للعطاء االجتماعي بدأها جمموعة من األفراد الذين مل ينشئوا مؤسسة رمسية افلسطنيإن 
يف قضايا  أمواهلم م إىل إنفاقنشطة اخلريية كاإلطعاحتول بعض هؤالء األفراد من األو.  عطائهم عرب الزمنحافظوا على

ومقرها الواليات املتحدة، حيث يلتقي األعضاء بانتظام جلمع " مجعية أطفال رام اهللا"، وخري مثال على ذلك التنموية
 مرةً كل عاٍم لزيارة املواقع وحتديد ا بالضفة الغربية، كما يرسلون وفدالبريةاألموال ملشروعات مبدينيت رام اهللا و

، وإنشاء  كبريأهلياٍت ضخمة كبناء مركز سامهت هذه األموال يف مشروع. لتطوير هاتني املدينتني الصغريتنياألولويات 
وقد قدمت مجعية  . للقيام مبهامهاالبرية لبلدية اؤجر للمجتمع احمللي، ويوفر إيرادأما عن املركز في. البرية يف نباتيةحديقة 

، )جمموعة رام اهللا األوىل(لمركز الرياضي الوحيد باملدينة ة مبدينة رام اهللا، ولأطفال رام اهللا تربعاٍت للجمعيات اخلريي
 .إصالح الطرق وغريها من اخلدماتة رام اهللا اليت تستفيد من املال يف ي لبلدومباشرةً

 
فعقب إضراب . ٢٠٠٧ وحىت يناير ٢٠٠٦من مارس  كان مثة مثال برز أثناء املقاطعة الدولية حلكومة محاس

الواليات  املقيمني ببري ناباالتربع جمموعة من أطفال بب عدم تلقي املدرسني لرواتبهم، سني الذي دعي له بساملدر
جتاوز . دارس يعملون يف ثالث مدارس حىت يتمكنوا من العودة إىل املا مدرس٥٠ شهرين ملا يزيد عن برواتباملتحدة 

وهو مبلغ يزيد عن  - دوالر أمريكي٢٨٠٠٠يقرب من  ما – شيكل إسرائيلي جديد ١٢٠٠٠٠عه املبلغ الذي مت مج
وقد لوحظت تربعات أخرى . ، ومن مث وزع ما فاض منه على ثالث مدارس أخرى يف قرية جماورةةحاجة املدارس الثالث

 ٣١. القرية املشتتني يف اخلارجيف قرى خممس وبيت إكسا أتت يف العادة من أطفال
 

 كاملة التجهيز أو منظمات مؤسسية، راد الذين ال ميتلكون مؤسساتت الفئة ذاا تربعات األفتندرج حت
 رجل األعمال الفلسطيين حسيب الصباغ،/  متويلية منتظمة مرتبطة بالتزام بفكرة معينة، فالسيدالكنهم ميتلكون أمناطً

فهم  العامل بغرض تعري من مجيع أحناء لألطفال الفلسطينينيا سنوياصيفي ا ميول معسكر-على سبيل املثال -البارز 
عسكر يف السنتني  هذا املوقد أُقيم. ، وإقامة رابطة قوية جتمع بني الفلسطينيني يف خمتلف أرجاء الدنيابفلسطني التارخيية

 .رى الفلسطينية املدمرةالقالقرب من األخريتني ب
 
 اء االجتماعيسهيل أنشطة العطبكة لتش

مل على تسهيل أنشطة العطاء االجتماعي العريب والفلسطيين، حيث هناك شبكة قوية من املنظمات اخلريية تع
. ري حكومية بعينها، وبعضهم يقوم ذا العمل منذ زمن طويلومنظمات غ  مجعياتإىل العديد من األفراد بانتظام يتربع

الطرق(  التحتية إىل العمل اخلريي، وإمنا تذهب يف بعض األحيان إىل مشروعات البنيةاوال تذهب هذه التربعات دوم –
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إن اجلمعيات اإلسالمية كجمعية . ، ويف أحيان أخرى يستفاد ا يف إعادة بناء البيوت املهدمة) املستشفيات- املدارس
الصالح اإلسالمية، وغري اإلسالمية، وجلان الزكاة، واملؤسسات املاحنة كمؤسسة الرعاية االجتماعية، واملؤسسات 

 .فلسطينية؛ كلها كيانات يوجه الفلسطينيون من خالهلا عطاءهمالوسيطة كاملؤسسة الدولية ال
 

 ٣٢مجعية الصالح اإلسالمية
دف املشاركة يف بناء اتمع الفلسطيين عرب  ١٩٧٨عام مية مؤسسة خريية تأسست يف مجعية الصالح اإلسال

 أسرة ١٠٠٠اجلمعية ، ساعدت ٢٠٠٣يف عام و .حتسني أوضاع األطفال وختفيف معانام يف شىت جوانب احلياة
 يف ا يتيم٥١١٣ويف الوقت احلايل تعمل اجلمعية على توسيع نطاق مساعداا لتشمل   علبة طعام،٧٦٧٥٠وقدمت 

 .مدينة غزة، كما تشرف على بناء وترميم املنازل إثر اهلجمات اليت شنتها القوات اإلسرائيلية
 

 اةجلان الزك
. ما توجه إىل بناء القدرات واالستدامة يف اتمعراء واحملتاجني، وقلّترمي اإلسهامات الفردية إىل مساعدة الفق 

اليت توجه متويالً وخربةً طويلة املدى سسية عليها من خالل جلان الزكاة لكن الزكاة يف فلسطني قد مت إضفاء صفة املؤ
، فلجنة الزكاة بنابلس، على سبيل حنو مشروعات تنمية اتمع ذاتية االستدامة اليت تعود بالنفع االجتماعي طويل األمد

، كما أنشأت جلنة زكاة طولكرم )منتجات ألبان الصفا (املثال، قد أنشأت أول مصنع ملنتجات األلبان بالضفة الغربية
 .فى الوحيد باملدينةشاملست

 
وقاف تقدم جلان الزكاة مساعدات إنسانية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ويوجد بصندوق الزكاة بوزارة األ

 منها يف الضفة الغربية، ٦٧ي الفلسطينية، وتعمل  جلنة عاملة يف األراض٨١وائم تضم والشئون اإلسالمية الفلسطينية ق
وتتنوع أنشطتها ما بني التربعات الشهرية لليتامى واألسر احملتاجة، ومساعدة الطالب يف املدارس واجلامعات، واخلدمات 

أما جلان الزكاة امللحقة بوزارة األوقاف فتساعد أكثر من . ية واملستشفياتالطبية آلالف املرضى بالوحدات الصح
 ٣٣. دينار أردين٢٥ إىل ٢٠تراوح بني  يتيم من خالل ضخ مبالغ رمزية من املال ت١٨٠٠٠

 
 . جلنة زكاة نابلس، جلنة زكاة غزة، وجلنة زكاة برقة،جلنة زكاة القدس: ومن أمثلة هذه اللجان

 
 التعاونمؤسسة 

هذه املؤسسة اليت . أهم مؤسسة على اإلطالق يف جمال العطاء االجتماعي بال شك التعاون اعتبار مؤسسة ميكن
، وقد ١٩٨٣عام تضم جمموعة من رجال األعمال واملفكرين البارزين مؤسسة عطائية مستقلة تطوعية أنشئت يف 

ت املؤسسة منذ البداية مبدأ االستدامة تبن. طينية عملية التنمية الفلسقيادةاكتسبت شهرةً واسعةً كمنظمة جادة تساعد يف 
، ويستفاد من ريعه  املالية احملترفنياحملافظ مديريموعة من جم، وإنشاء وقف يشرف عليه جلنة استثمارية ويعتين به الذاتية
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تصلة ويل املنح املتوجه بكاملها حنو متوالتربعات السنوية املستحقات ؤسسة الدورية، وهذا يضمن أن يف تغطية تكاليف امل
  ٣٤.بربامج املؤسسة ومشروعاا

  
اصة  تعمل كمنظمة غري حكومية وسيطة تدير ما تقدمه اجلهات املاحنة اخلالتعاون ومؤسسة ١٩٨٤منذ عام و

 ٣٠٠ منحة ملا يزيد عن ١٢٠٠ بصرف ١٩٩٦ و١٩٨٣خارجها، وقد قامت املؤسسة بني عامي داخل فلسطني و
  املؤسسات املاحنة للدخول يفالتعاون ملؤسسة الدولية القوية عةمالس ت وقد شجع،منظمة داخل وخارج فلسطني

 والصندوق العريب للتنمية كاالحتاد األورويبجهات تديرها املؤسسة والواردة من  اليت اِملنحوتوجه . شراكاٍت معها
 .لبنان وإسرائيل و تقام يف األراضي الفلسطينيةجتماعية واالقتصادية حنو مشروعاتاال
 

حلدوث يف جمال العطاء  نادر ا ال يزال ومشاريعها، وهو أمرهالبتمويوتتميز املؤسسة بالشفافية فيما يتعلق 
 ٩٠ بإمجايل عات، مشرو١٣٠٧  بتمويل املؤسسةقامت ،١٩٩٦ و١٩٨٣عامي  ويف الفترة بني .االجتماعي العريب

 ٦,٤٢، وهذا يبلغ معدله حوايل )من مصادر خارجية مليون ٤٧ مليون من مواردها األساسية، و٤٣ (مليون دوالر
  . من أموال املؤسسةاتقريب ماليني ٣مليون دوالر يف السنة، منها 

 
 الربيطاين ومؤسسة مساعدة  الثقايفمشل السعلى رأس ائتالف  ،التعاونيف اآلونة األخرية، تقدمت مؤسسة 

 املساعدات اليت إلدارةبإنشاء منظمة إدارة مشروعات  - بالفعلمت قبوله -اجلمعيات اخلريية، باقتراح للبنك الدويل 
نشطة املنظمات غري  بالنسبة ألا عظيماإجنازهذا املشروع ويعد . لمنظمات غري احلكومية الفلسطينيةيقدمها البنك الدويل ل

 .سطنياحلكومية يف فل
 

امتثل املؤسسة ركنما هو أكثر من  على املساعدة فيديه القدرةل يف بنيان العطاء االجتماعي الفلسطيين ا ركين
 على عمليات صنع القرار التأثري  يستطيعونالتعاونإىل أن أعضاء مؤسسة  باإلضافة . الصغريةاإلعاناتجمرد مبادرات 
 . املالية والفكريةإلمكانيام رانظ، وذلك الوطينعلى املستوى 

 
  الدوليةمؤسسة فلسطني

  الفلسطينية ذات األصولاتمعات ثنائية االجتاه لربط  تفاعلأساس إقامة قناةمثة منظمة جديدة أُنشئت على 
اخلارج ب نيفلسطينياليسر املنظمة عملية حتويل التربعات واألموال من العرب وت. العربية بأصدقاء الشعب الفلسطيينو

واخلربات العربية ارد البشرية، ، واملواملعرفةا تيسر املنظمة كذلك نقل ، كمةيية الوطنية والتنمو األولويات الفلسطينملعاجلة
 .وفرص االستثمار بفلسطني على تسهيل تبادل اخلربات  القضية الفلسطينية، وتعمل أيضا لدعماالفلسطينية سعيو
 
 :ميكنكم العثور على قائمة ذه املؤسسات علىو

http://www.welfareassociation.org/AFF_website/Companies_Eng.htm 
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 مةـاتــخ
 

اجتماعي ثرية ساعدت يف احلفاظ على الرفاهية االقتصادية واالجتماعية خالل ن ثقافة عطاء وفلسطينيميتلك ال
وعلى مدار تاريخ العطاء االجتماعي الطويل بفلسطني، ظهر العديد من التوجهات . الصراع واالحتالل الذي طال أمده

 للقانون الفلسطيين، أما اومعظم املؤسسات العطائية اليوم مسجلة وفقً. اعي من أجل النفع االجتماملتنوعة للعطاء املنظَّم
، تتبع كل انظري.  أجنبية تعمل بفلسطنيجلة من اخلارج فعادة ما تسعى إلعادة التسجيل كفرع ملؤسسةاملنظمات املس

ويتمتع .  حىت اآلنلالزمةاالكفاءة بليست وحدة اإلشراف بالوزارة ن أوزارة الداخلية بالرغم من هذه املنظمات 
وجو يسوده مزيد من احلرية والتسامح  ،املواطنون بصفة عامة ببيئة مفعمة باحلرية فيما يتعلق بإنشاء املنظمات يف فلسطني

بت فوز محاس باالنتخابات ومع ذلك، دد التطورات السياسية األخرية اليت أعق. خبصوص اإلعالم وحرية التعبري
 . هذه اإلجنازات اهلشةة بتقليل شأنها على غزواستيالء

 
،  بكثري الواجبات الدينيةمستوى فاقت ولكنها اليوم ،فلسطني هلا أصوهلا الدينيةإن دوافع العطاء االجتماعي ب

إن .  لشعب يعيش حتت االحتاللم املادي واملعنوييف تقدمي الدع باالنتماء لقضية وطنية ورغبة افقد امتدت لتمثل شعور
 احلفاظ على صمود  لكن اجلديد هنا أنه ساهم يف،ل عملية التنمية كما هو احلال يف الدول العربية األخرىالعطاء يسه

 .ببالدهمالفلسطينيني وارتباطهم 
 

 باإلرهاب، ان، واالام باالتصال الفقر والبطالة املتزايدال تساعد على منو هذا القطاعاليت عوامل ومن ال
متنع هذه التحديات ومع ذلك مل . ية، والقيود املفروضة على حتويل األموال والصفقات البنكيةواملقاطعة االقتصادية العامل

إن مشاركة الشركات، وتطبيق األنشطة التجارية الناجحة على العطاء، . الكربى هذا القطاع من التطور بأشكال هامة
 .طـاء االجتـماعي أكثر استراتيجية وفعالية من السبل اليت تساعد يف أن يصري العبعضوإقامة العالقات الدولية هلي 

 
 
 



 ٢٣

 ادراملص
 

 ).٢٠٠٥عمان : رام اهللا( "دور اإلعالم الفلسطيين يف مواجهة الفساد" .عبد احلميد، مهند
 

 إحصائيات عن املنظمات غري احلكومية يف الضفة الغربية ،)٢٠٠٧(وحسن الدادواح ياسر شليب  و.املالكي، جمدي
 .فلسطني:  فلسطني لبحوث السياسة االقتصادية، رام اهللا، معهد٢٠٠٧وقطاع غزة 

 
 " مشاركة فلسطينيي الشتات يف االستثمار والعطاء االجتماعي بفلسطني) "٢٠٠٠. (حنفي، ساري

htm.Diaspora/ionpublicat/academic/ps.gov.palesta.www://http 
 .٢٠٠٧ أغسطس ١٥كانت آخر زيارة هلذا املوقع يف 

 
معهد فلسطني ، "مؤسسات الدعم االجتماعي يف الضفة الغربية وقطاع غزة) "١٩٩٧(جمدي املالكي و. ، مجيلهالل

 .فلسطني: لبحوث السياسة االقتصادية، رام اهللا
 

 ، وقدجرهارت ، دراسة كتبت ملركز جون "ة املدنية يف العامل العريبتعزيز العطاء االجتماعي واملشارك. "إبراهيم، باربرا
 أكتوبر ٣٠الفترة بني  املنعقد يف" تعزيز العطاء االجتماعي واملشاركة املدنية يف العامل العريب: "بعنوان مت تقدميها يف مؤمتر

 . مصراجلامعة األمريكية بالقاهرة،ب ٢٠٠٥ نوفمرب ١ –
 

عالقات املنظمات غري احلكومية الفلسطينية مبنظمة التحرير ) "٢٠٠١(حممد وجابر عزام وجربيل . الدادواح، حسن
 .فلسطني: ، معهد فلسطني لبحوث السياسة االقتصادية، رام اهللا"املاحنني والفلسطينية

  
 .٢٠٠٧راقبة االجتماعية واالقتصادية، مارس امل فلسطني لبحوث السياسة االقتصادية،معهد 

 
 .٢٠٠٥بحوث السياسة االقتصادية، املراقبة االجتماعية، معهد فلسطني ل

 
 .مواطن: ، رام اهللا)باللغة العربية" (العون السياسي واخلداع املستدام: أسطورة التنمية الفلسطينية) "٢٠٠٤. (خنلة، خليل

 
 .، مركز دراسات التنمية، جامعة بريزيت)٢٠٠٤( التنمية البشرية بفلسطنيتقرير 

 
 .، وزارة التخطيط الفلسطينية٢٠٠٥ عن الفقر بفلسطني، الوطينالتقرير 
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 نترنتصفحات اإل
 

ps.gov.pcbs.www://http 
 

org.badil.www://http 
 

org.amin.www 
 

٪٢٠٢٠report٪٢٠fund٪٢٠responsbility٪٢٠social/press/ps.jawwal.www://http
pdf.ar_٠٥ 

 
٤٦٠٢٨=id&٧=opt?php.einsid/com.alquds.www://http 

 
١٧٩٠٤=id&view=task&content_com=option?php.index/ps.pnn.arabic://http

٥٩=Itemid& 
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 اهلوامش
                                                 

 ٢٠٠٥إبراهيم،  ١

، هنـاك إحـصاء     ايليف الوقت احل  ( ps.gov.pcbs.www://http: املكتب الفلسطيين املركزي لإلحصائيات    ٢
 .)تغيري طفيف يف تقديرات السكانفلسطيين قيد اإلجراء الذي قد يؤدي إىل 

 ."الفقر يف قطاع غزة" :عنوانب تقرير املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يف٣ 

، صادر عن اهليئة القومية ملكافحة الفقر التابعـة لـوزارة التخطـيط             ٢٠٠٤تقرير الفقر   : مسودة متهيدية عن فلسطني    ٤
هذا التقرير أعده مشروع التخطيط     . ٢٠٠٦الفلسطينية باالشتراك مع املكتب الفلسطيين املركزي لإلحصائيات يف مارس          

بتمويل مـن   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و    صاحل الفقراء والذي قام على تنفيذه وزارة التخطيط بالتعاون مع           املشاركي ل 
 .املعلومات غري رمسية. املتحدةقسم التنمية الدولية اخلارجية باململكة 

. راسلون بال حدود  موقع م ). الصحافةأقل مستوى حلرية     (١٦٧إىل  )  حلرية الصحافة  مستوىأعلى   (١يبدأ املؤشر من     ٥
١١٧١٣=article_id?٣php.article/org.rsf.www://http. 

  .٢٠٠٧كز فلسطني لبحوث السياسات االقتصادية، مارس مر ٦

 يف األراضـي الفلـسطينية    )  وأربعة أطفال  ، أبوين اليت تتكون من ستة أفراد    (يارية  ع وصل متوسط خط الفقر للعائلة امل      ٧
 شيكل ١٦٢٢  لنفس العائلة   املقمع  دوالر أمريكي يف حني وصل خط الفقر       ٤٣٣ (٢٠٠٤ شيكل إسرائيلي يف     ١٩٣٤

 .) دوالر٣٦٣(

. ا مهمة يف دعم اتمع الفلسطيين يف األراضـي احملتلـة           كانت دائم  اخلارجتحويالت اليت يرسلها أعضاء األسر من       ال ٨
  أن ندرسها خاصةً   ا شيقً انه سيكون أمر  فإلرغم من أا ال تدخل يف تعريف العطاء االجتماعي موضوع هذه الدراسة،             وبا

يف اآلونـة    .إخل... يتـام  لدعم من ال أهل له، ومنح الدراسة باجلامعات، واأل         منا أن بعض هذه التحويالت توجه     إذا عل 
 .يف فلسطني الشديدثر على الفقر قة، األمر الذي أرعب الناس وأقبة لصي، مت مراقبة هذه التحويالت مرااألخرية

، ووقف سنان باشا بيافا، ووقـف الال        اخلليلوقف متيم الداري، ووقف خليل الرمحن يف        : الشهرية للوقف ثلة   من األم  ٩
 .امصطفى باشا بشمال فلسطني، ووقف أمحد باشا اجلزار بعك

 .com.aqsa-islamic.www://http  مؤسسة األقصى ١٠

 .١٩٩٧كز فلسطني لبحوث السياسة االقتصادية، مر ١١

.٢٠٠٥ كز فلسطني لبحوث السياسة االقتصادية، املراقبة االجتماعية،مر  ١٢  

.٢٠٠٧  لعام١٧رقم   ١٣  

.٢٠٠٧ املالكي   ١٤  



 ٢٦

                                                                                                                                                 
.٢٠٠٧ املالكي   ١٥  

.٢٠٠٧ املالكي  ١٦  

    www.pngo.net ١٧  

http://www.ucs-pal.org ١٨  

http://www.inash.org ١٩  

http://www.albireh.org/en/index.aspx ٢٠  

http://www.dalia.ps ٢١  

http://www.allodpal.org/ ٢٢  

http://www.qattanfoundation.org ٢٣  

http://www.sfohah.org/about.html ٢٤  

http://www.hq-sf.org/about.html ٢٥  

http://www.fhf-pal.org/foundation/fhf_e.htm ٢٦  

http://www.jawwal.ps/press/social٪٢٠responsbility٪٢٠fund٪٢٠report٪٢٠٢٠٠٥_ar.pdf ٢٧  

http://www.alquds.com/inside.php?opt=٧&id=٢٨ ٤٦٠٢٨  

٥٩ ٢٩=Itemid&١٧٩٠٤=id&view=task&content_com=option?php.index/ps.pnn.arabic://http  

http://www.jepharm.ps ٣٠  

 http://www.alriyadh-np.com/٢٠٠٦/٠٦/٠٥/article١٦٠٥٥٩_s.html ٣١  

http://www.alsalah.org ٣٢  

  ٣٣  .٢٠٠٥ التقرير الوطين عن الفقر بفلسطني،

  ٣٤  .٢٠٠٠حنفي، 
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 فادي شرحية       اللبنانيةمهورية اجل
 

 نظرة عامة
 

 البلدخلفية عن 
 لبناننبذة عن 
 التاريخ

 دميوغرافيات اليوم
 املشهد السياسي

 االقتصاد
 

 حتت اهر العطاء االجتماعي
 ثقافة العطاء

 البيئة القانونية للعطاء االجتماعي
 العطاء املؤسسي

 
 خامتة
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 امة عرةنظ
 

 فلم تكن    فيها اتمع املدين احلديث،     واحدة من أُوىل البالد اليت جتسد      ة اليت تتسم ا لبنان جعلت منها      يعة املنفتح طبالإن  
 منظمـات   لتطوير سوى أن األفكار واخلربات الالزمة       اتعين هجرة تلك األعداد الضخمة من البالد مث عودم إليها شيئً          

 به اللبنانيون قد مت تطبيقه علـى هـذا القطـاع            اشتهر الذي   ق يف جمال اإلدارة   التفوكما أن   . اتمع املدين أمر ميسور   
، لذا   يف قطاع اتمع املدين    اإلبداعوقد ساعد وجود عدد من اجلامعات ودور النشر الكبرية على خلق جو من              . كذلك

  ومع ذلك،  . أثرياًء  جنحوا وصاروا  بعد أن  ضاع بالدهم لتحسني أو  ني املغترب ني اللبناني يعود الكثري من   أن   افلم يكن مدهش
 اليت استمرت   األهلية احلرب   أنتجتلقد  .  مرتبطة بالسياسات الطائفية   ل تزا والفقد كانت املبادرات العطائية االجتماعية      

  ختصيص اخلـدمات    القطاع اخلاص إلعادة إعمار البالد، كما أدت يف بعض احلاالت إىل              مبادرات من  اخلمسة عشر عام
 وقد أدرك معظم اللبنانيني اليوم أم يف حاجة ألن يربأوا بأنفسهم عـن     . حبسب انتماء أصحاب املبادرات    ةلطوائف معين 

 اليت تتجه بقوة حنو العمل املؤسسي الذي        ةبرز عدد قليل من املنظمات الشجاع     وقد  . اهلويات واملبادرات الطائفية احملضة   
عن الطائفيةايدار بطريقة حرفية بعيد . 

 

 ١ البلدخلفية عن 
 

 لبناننبذة عن 
 

 املساحة كم مربع ١٠٤٠٠
 )٢٠٠٦( التعداد السكاين  مليون نسمة٣,٧
 )٢٠٠٦( الناتج احمللي اإلمجايل  مليار دوالر أمريكي٢٢,٦
 )٢٠٠٦( )تعادل القوة الشرائية(الناتج احمللي اإلمجايل   مليار دوالر أمريكي٢٠,٣
٧٥% 
 

 اخلدمات

 الصناعة %٢٠
 عالتصني %١٢
 الزراعة %٦

 )٢٠٠٦( نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  دوالر أمريكي٦,١١٠
تعـادل القـوة    (نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل         دوالر أمريكي٥,٤٥٧
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 )٢٠٠٦( )الشرائية
٧٨/١٧٧  

شيعة، سـنة،   ( من السكان % ٦٠يشكل املسلمون نسبة    
نما يشكل املسيحيون    بي ،)، نصريية علوية ، إمساعيلية، ادروز
ــارونيني، كا( %٣٩ ــك م ــيني، كاثولي ــك ميليت ثولي

ــيني،  ــوذوكس أرمين ــانيني، وأورث ــوذوكس يون أورث
وأورثوذوكس سوريني، وكاثوليك رومان، وكلـدانيني،      

فة إىل ديانات   ، باإلضا )قباط، وبروتوستانت أو وآشوريني،
 .%١أخرى متثل نسبة 

 بشرية املؤشر اإلمجايل للتنمية السب حالترتيب 
 الديانات

 اللرية اللبنانية  دوالر أمريكي٠,٠٠٠٦٦دل ا تع
 
 

 خالتاري
 

 وال . إىل االضـطرابات حديث يرتع ماٍض له و والليربالية،نان بلد شرق أوسطي مفعم باحليويةمن املعلوم أن لب 
وحـىت نـدرس    . ـارتزال تداعيات هذه االضطرابات تتردد أصداؤها حيث تسعى البالد إىل وضع خطة إلعادة اإلعم             

 .ندرس تاريخ لبنان احلديثاملناخ السياسي الراهن، فيتعني علينا أن 
 

 حيث كانت تتكـون مـن   ؛من األجزاء ملتئمة بعضها مع بعض عة جممو إبان حكم العثمانيني هلا    كانت لبنان 
. احلرب العاملية األوىل  ، وصور، ووادي البقاع يف أعقاب        طرابلس، وبريوت، وصيدا   ؛املدن الساحلية بل لبنان و  جمنطقة  

يس اجلمهورية املسيحي املاروين    من القائم بأعمال رئ    حينما اتفق كل     ١٩٤٣عام  وقد حصلت البالد على االستقالل يف       
 ٦ بنسبة   الطوائف الدينية ضي بتوزيع املناصب احلكومية على      قذي ي ال" امليثاق الوطين " على   رئيس الوزراء املسلم السين   و

لكن التغيريات الدميوغرافية اليت حدثت فيمـا    . ١٩٣٢عام  لى اإلحصاء الذي أُجري يف       ع  بناءً ،ني مسلم ٥مسيحيني إىل   
يف نشوب حرب أهلية ومشاكل سياسية طويلة املدىا بعد كانت سبب. 

 
           ديد يف و.  التفاق مقامسة السلطة   ايف األعوام التالية ازداد عدد املسلمني مقارنة باملسيحيني، األمر الذي شكل

طردهم ، إىل لبنان بعد     ١٩٦٧ و   ١٩٤٨عامي   الفلسطينيون من أراضيهم أثناء حروم مع إسرائيل يف          نزح،  ١٩٧٠ام  ع
، واختاذ ذلك ذريعة لرد إسرائيل على األذى مبثله واحـتالل           اد حدة التوترات الدينية القائمة    ازدي من األردن ما أدى إىل    

 استمرت مخسة عـشر     ١٩٧٥عام  عميق التوترات الطائفية حرب أهلية يف       ، كما جنم عن ت    ا عام ٢٩اجلنوب اللبناين ملدة    
وقد تدخلت بعض العناصر اخلارجية كذلك يف الشأن اللبناين، فتدخلت فرنسا والغرب حلماية املسيحيني، يف حني                . عاما
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خلـصوص لـدعم    عودية على وجه ا   تدخلت سوريا وإيران لدعم الشيعة، بينما تدخل سائر العامل اإلسالمي السين والس           
 .السنة

وقـد بـدأت    . تها من طائفي  ا غاب عنه القانون، فقدت خالله احلرب األهلية كثري        اات عقد يكان عقد الثمانين  
فات مـتغرية   حتالمع  وقوى احمللية والقوى اخلارجية،     و بني ال  أأسوأ أعمال العنف يف االندالع فيما بني اتمعات الطائفية          

ـ اية املطـاف، اقتنعت اموعات الطائفية بعد ضغط من اململكة العربية الـسعودية             ويف  .  األحوال كثري من يف   إبرام ب
   ر من الدستور، ونقل الصالحيات من رئيس مسيحي إىل رئيس وزراء مسلم، ومـنح املـسلمني                اتفاق الطائف الذي غي

من السلطاتامزيد . 
 

 يف الشأن اللبناين، كمـا أتيحـت        ي متزايد  نفوذ سور  ١٩٩٠عام  الطائف الذي عقد يف     وقد جنم عن اتفاق     
بول غريب ضمين باهليمنة    عظم الدول العربية، وذلك نظري ق     ها م ريات اليت تتيح  ة وسياسية فاقت احل   للمواطنني حريات مدني  

 متويـل    مـع  وقد استشرى الفـساد   . هاأو ضد  سوريا إما يف الوقوف مع      نا، بدأ السياسيون اللبنانيو   داخلي. ٢السورية  
وحبلول اية هذا العقـد،     . اتي اإلنفاق على إعادة اإلعمار خالل فترة التسعين        املوازنة بسبب  لعجز الضخم يف  لومة  احلك

٣.ين احلكومي الناتج احمللي اإلمجايل، وأصبحت البالد تعاين من ركود اقتصادي كبريفاق الد 
 

 السكان اليوم
 

 مليون نسمة باإلضافة    ٣,٥٨، بلغ عدد سكان لبنان      ٢٠٠٥عام   لتقرير صندوق النقد الدويل الصادر يف        اوفقً
ـ     يمهاجرة  عمالة  وخميمات الجئني شبه دائمة،     فلسطيين يعيشون يف     ٤ )٢٠٠٠٠٠ ( عن إىل ما يزيد    ـقـدر عـددها ب

، ال يتمتعون حبقوق املواطنة ويواجهـون       ١٩٧٠م  ن وإن كانوا يقطنون البالد منذ عا       والفلسطينيو .لعام) ٣٠٠٠٠٠(
 لالرتفاع التارخيي اهلائل يف تيـارات اهلجـرة، وتـدفق           اونظر. اسسالتوازن الطائفي احل  لقيود اليت تعكس    العديد من ا  

 . للحدود القومية من حيث سكاا     االدول ختطي ، تعد لبنان واحدة من أكثر       إىل أوطام على حنٍو ثابت    العائدين    نيانياللبن
ف هذا اإلحصاء عن رقم يهدد االتفاق احلايل مبناصفة          من أن يكش   اجراء إحصاء سكاين خوفً   ، مل يتم إ   ١٩٣٢ومنذ عام   
 .السلطة

 
 املشـهد السياسي

 
 نظام احلكم

حتـتفظ  و.  بسبع عشرة منها   ا رمسي ينبين النظام السياسي على مبدأ مقامسة السلطة بني الطوائف الدينية املعترف          
أن البـد    للقـانون    اوفقًو.  مبناصب تنفيذية  -سلمني الشيعة  وامل سيحية املارونية واملسلمني السنة   امل -أكرب هذه الطوائف    

ختار الرئيس بشكل رمسي كل ستة      وي. ا هذا املنصب يف العادة هو أكثر املناصب نفوذً        ، و ا ماروني اكون الرئيس مسيحي  ي
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 اليت ختضع ملوافقة    وزارةاليقوم الرئيس والربملان بتسمية رئيس الوزراء املسئول بدوره عن تشكيل           و. أعوام من قبل الربملان   
 التغريات يف عدد السكان الشيعة تعديالت نسبية يف         طالب، وت اان شيعي وينص القانون على أن يكون رئيس الربمل      . الربملان
 .السلطة

 
  الوطين التشريعيالس

 يـتم  الـذي ودورة انعقاده أربع سنوات، اهليكل الوحيـد   - ١٢٨البالغ عدد مقاعده    -لس النواب   يعترب جم 
 .ملسيحينيواقاعد بالتساوي بني املسلمني وتقسم امل.  على املستوى الوطينانتخابه

 
 النظام القانوين

 .تتكون السلطة القضائية من احملاكم املدنية، واحملاكم العسكرية، واحملاكم القضائية، والس الدستوري
 

، ورئيس الوزراء الـسابق، رفيـق       تماعيعطاء االج  ال ائد، ور ، اغتيل رجل األعمال   ٢٠٠٥ من عام    يف فرباير 
 قد أى الوجود الـسوري العلـين        ا فارقً اهذا احلدث الذي ميثل حد     .احلريري بعد ما يزيد عن عقد من العمل السياسي        

 من وجودها يف    ا عام ٢٩تراجعت القوات السورية إىل حدودها بعد       و. ا وإن كان النفوذ السوري ال يزال موجود       ،بلبنان
ا ببدء مرحلة ما بعد احلرب األهليـة         إيذان ٢٠٠٥عام  وقد كانت االنتخابات الربملانية اليت أجريت يف        . اللبنانيةاألراضي  

 .اخلالية من االحتالل اخلارجي
 

ظـام الـسوري مـن      وقد كان ملقتل احلريري أصداؤه السياسية حيث تتواصل التحقيقات لتوريط مؤيدي الن           
، وهـو   ٥"قوى الرابع عشر مـن آذار     "ـ ما يعرف ب   ترأسيلية، برز ابنه سعد احلريري ل     تايف األشهر ال  و. احلكومة اللبنانية 

تتألف املعارضة من حـزب اهللا، وحركـة        و. ني والدميقراطيني واملستقل   املناهضة لسوريا  ائتالف يضم األحزاب السياسية   
 .املسيحي ر احلتيار الوطينال ميشيل عون ممثل  باإلضافة إىلأمل، احلزبني الرئيسيني للشيعة،

 
اشتعل هليب نار السياسة على حدود لبنان من جديد، حيث نشبت حـرب مـع                ،٢٠٠٦من عام    ةيونيويف  
شاريع  هدم البيوت وامل   قيمةليارات الدوالرات،   تقدر مب ، وتسببت يف خسائر     ات ما يربو على مخسني يوم     إسرائيل استمر 

 كما تسببت يف هجرة هائلة       املكاسب االقتصادية،  عكس اجتاه على    وقد كان هلذه احلرب أثرها     .التجارية والبنية التحتية  
سياسي ال أدى هذا املأزق  وقد  . ثانية للعمالة عالية املستوى، وبصفة عامة أحدثت انتكاسة كربى يف جهود إعادة اإلعمار            

 .اود اإلصالح السياسي واالقتصادي متامه ج توقفإىل ٢٠٠٧حبلول اية عام 
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نت تتمتع  وبالرغم من أن حرية الصحافة كا     .  وتشجيعه على حرية التعبري    رباليتهيل اللبناين   ومعروف عن اإلعالم  
لة يوقلما جتد وس  ،  ٦السياسة من رجال األعمال أو    النخب   هاميتلكا  كل وسائل اإلعالم تقريب   ف،  بتراث طويل داخل البالد   

 .من وسائل اإلعالم ختلو من نفوذ طائفي أو سياسي
 
 

 االقتصاد
نصف وقد شهد ال  . لية أكثر موثوقية لكنها تظل سيئة للغاية      منذ اية احلرب األه   املعلومات االقتصادية   أصبحت  

 لدخول الـبالد يف     ا غري أن ذلك التقدم أصيب بانتكاسة نظر       ، واعدة يف النمو االقتصادي    األول من هذا العقد ارتفاعات    
 مليـار دوالر    ٣,٤ ـخسائر يف البنية التحتية تقدر ب      عنها   ، نتج ٢٠٠٦ يوليو وأغسطس من عام      حرب مع إسرائيل يف   

 أن اخنفض ب -% ٦ واليت تقدر بنسبة   -  يف ذلك العام   قد خالف منو الناتج احمللي اإلمجايل القيمة املتوقعة له        و،   ٧يأمريك
 %.٦بنسبة 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .٢٠٠٤بداية التقديرات بعد . ٢٠٠٧ة، إبريل االقتصادية العامليقاعدة بيانات التوقعات صندوق النقد الدويل، : املصدر
 
 
 

٢٠٠٨ - ١٩٨٠لبناناإلمجايل يفاحملليالناتج

       )باملليار دوالر(سعار اجلارية اإلمجايل احمللي باألج احمللي النات: اخلط األسود
)باملليار دوالر ()تعادل القوة الشرائية(اإلمجايل احمللي الناتج : اخلط الرمادي  
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 .٢٠٠٤بداية التقديرات بعد  .٢٠٠٧قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية، إبريل صندوق النقد الدويل، : املصدر

 
مود الـسياسي  من إعاقات بسبب اجلملا تعرض له   واالقتصاد مير مبراحل من املعاناة، ،منذ اية احلرب األهلية   و

ـ المن  % ٦٧ستمد   حيث ت  ؛ على اخلدمات  يف املقام األول   االقتصاد اللبناين    عتمدوي. الصراعات املتواصلة و اتج احمللـي   ن
كانت لبنان مبثابة احملور املصريف اإلقليمي، ومنذ ذلك احلني وهي تعاين مـن احلـرب                و .٨قطاعالذلك   من    هلا اإلمجايل
تواجه البالد منافسات عاتية من مدن اخلليج اليت تتـسم          و  قد أعيد بناؤها بدرجة ما،     وبالرغم من أن اخلدمات   . األهلية

رين العرب، خاصة    يقدم خدماته للزائ   عاٍلستوى  قطاع سياحي ذي م    على تطوير  لبنان   عملت قدو. بالتقدم والديناميكية 
            يف  ٢٠٠٦وقد تسببت حرب    . ابعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب حيث أصبحت أوروبا والواليات املتحدة أقل جذب 

 .بلههبوط إيرادات هذا القطاع وغموض مستق
 

كانت جهود اإلعمار يف فترة ما بعد احلرب تعتمد بشكل كبري على قطاع املصارف التجاريـة ومتـويالت                  
، لدعمـه   نه غري فعال  لك ، ويظل اإلنفاق احلكومي عايل املستوى     ا كبري ا كما لعبت اهلبات العطائية دور     القطاع اخلاص، 

 إعـادة اإلعمـار إىل      لأجمن  وقد أدى اإلنفاق غري الفعال واحلاجة املاسة إىل االقتراض          . من القوى العاملة  % ١٣فقط  
فقد ظل اإلنفاق احلكومي    . من الناتج احمللي اإلمجايل   % ١٩٥ حيث اقتربت من     ؛ون يف العامل   الدي واحدة من أعلى نسب   

 بسبب رد الديون الـيت كـان        ٢٠٠٥عام   إىل   ٢٠٠١عام  ام األربعة من    على مدار األعو  % ٤٠بنسبة متوسطة    يتآكل
 %.٧٠نصيبها من اإليرادات كذلك حوايل 

 
 لفاء األجانـب كوسـيلة     س الجتذاب الدعم من الدائنني واحل      يف باري  املاحننيقدت سلسلة من مؤمترات     وقد ع

من القروض وجهت للمشاريع التنموية، وخطـط       وكان من نتائج هذه املؤمترات سلسلة       . لتخفيف أزمة الديون املتفاقمة   

٢٠٠٨ – ١٩٨٠اإلمجايل يف لبنان احمللي نصيب الفرد من الناتج   

      )باملليار دوالر(ارية  باألسعار اجلفردلنصيب ا:اخلط األسود
)باملليار دوالر( بتعادل القوة الشرائية فردلنصيب ا: اخلط الرمادي  
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أتت من مؤمتر املاحنني بباريس     وقليل من األموال اليت     . لدينا خدمةم   رسو ض متوسط ي، وختف إعادة اإلعمار طويلة املدى   
 .د واالستخداماالسدب ةمرتبط طهلا شرو بل هي يف شكل منح مباشرة

 
كما وضعت  . الرغم من االنتكاسات الداخلية واخلارجية    ذت العديد من السياسات للنهوض باالقتصاد ب      وقد نفّ 

         للتحرير والتحرر االقتصادي عن طريق ختفيض       ااحلكومة، ضمن عملية اإلصالح اليت وضع أسسها رفيق احلريري، برناجم 
بتخفيف  يقضي   ا يف حماولة خللق مناخ أفضل لالستثمار، كما مرر الربملان قانون          ة كبري بنسبالرسوم اجلمركية والضرائب    

وقد كانت زيادة اإليرادات    .  على قانون آخر لتشجيع االستثمار     القيود املفروضة على ملكية األجانب للعقارات، ووافق      
 .زيادة ضريبة القيمة املضافة اليت فرضتها احلكومةمن آثار را أث
 

 العطاء االجتماعي حتت اهر
 

 ثقافة العطاء
 

 حيـث انتـشرت     ؛الد الشرق األوسط األخرى   لبنان كما هو احلال بب     تاريخ طويل ب    له عطاء الدوافع الدينية  
 يف مجيـع دول  األصـول الدينيـة    هتتخلل  العطاء االجتماعي  بينمالكن  . مؤسسات العطاء كالوقف إبان احلكم العثماين     

 بلبنان كغريه من    العطاء االجتماعي و.  يف لبنان  اهلويات فقد عمقت سنوات احلرب األهلية الطائفية وتوابعها هذه          ؛املنطقة
 يف تطور العطاء ذي     ا بارز ا والسياسية قد لعبا دور    ، فكال األحزاب الدينية   اا طائفي  طابع يتخذ سائر جوانب اتمع املدين   

 ألن معظـم    االسياسية فيما بينـها نظـر     مصطلحات األحزاب   ومتتزج مصطلحات األحزاب الطائفية و    . الصفة الدينية 
 معظـم   ت أنصارها، وإن كان   صر على تقت أذرع عطائية اجتماعية     نتماء ديين، وملعظم اجلماعات   األحزاب السياسية هلا ا   

 .ا للبنانيني مجيعوجهةهذه اجلماعات تزعم أن خدماا م
 

م، فقد يصبح مجع التربعات وتـوفري       خاصة ا حول العطاء الديين املنظَّ     " شبكة أمان " دينية   طائفةوتشكل كل   
 لكسب مؤيدين جدد لقضية     سبيالً - اكما يقال كثري   - تكوين روح الوالء للمجموعة، أو    ليالً  اخلدمات االجتماعية سب  

 .سياسية معينة
 

للخدمات االجتماعية والطبية وغريها من أشكال الدعم لسكان اجلنوب          املُؤثِّرفحزب اهللا معروف عنه توفريه      
 من الوالء والعرفان باجلميل،     ا أن حتدث هذه اجلماعات نوع     اش مده اة ببريوت، وليس أمر   رياللبناين املعدمني واملناطق الفق   

   اإن مل يكن دعما سياسيمشكلة تواجـه  لالنتخاب   الناخبنيذهابوقت إن خلط اخلدمات واجلهود االجتماعية . ا صرحي
أخرى يف العامل العريب كاألردن ومصراليس فقط لبنان وإمنا بالد . 
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 على  القدرة إىل   اللبنانية، تفتقر احلكومة    آزق السياسية والركود االقتصادي   وده امل ويف هذا اجلو احلايل الذي تس     
 واليت تقدم نفسها    -  وإن كانت قليلة لكنها يف تزايد      اليت -  جمموعة من املنظمات   ؤمنوت. مواصلة العمل التنموي اجلاد   

ا غري طائفية    احتديدلتقدم لبنان، ومثة جمموعة من املبادرات العطائية        أن العمل الوطين املوحد هو السبيل األوحد      ب  على أ 
 .اجلديدة واملوجودة بالفعل تعمل على سد الفجوة بني احتياجات اتمع واخلدمات اليت توفرها احلكومة

 
  للعطاء االجتماعية القانونيبيئةال
 

طة نـش أ يف   ا كـبري  ارإن ثقافة العطاء بلبنان معقدة بسبب الوضع السياسي اهلش، وتلعب وزارة الداخلية دو            
الوزارة من اجلمعيات القيـام     وتطلب   نها قانون اجلمعيات،  م للحقوق اليت ض   اعترب انتهاكً ي األمر الذي    ،املؤسسات املدنية 

ومع ذلك، فيعترب قطـاع منظمـات       . مل ينص عليها القانون، ويشمل ذلك تقدمي نسخة من اللوائح          ت تسجيل ءابإجرا
 . يف املنطقة العربيةان أقل القطاعات قيوداتمع املدين اللبناين م

 
 وتعديالتـه  ١٩٠٩عـام  ة العامة حيكمها القانون العثماين الصادر يف      صلحإن املؤسسات اخلاصة ومنظمات امل    

 وهـي هنـا وزارة      صة إىل موافقة من اجلهة املسئولة     رق بني االثنني، حيث ال حتتاج إجراءات إنشاء مجعية خا         فَواليت ت ،
  يف حالـة لكن وتوزيعها، و من اخلارجاألموالوللجمعية احلرية يف تقدمي املنح، وتلقي  . لكن إخطارها مطلوب  الداخلية،  

 . لوائحهاا يفيكون هذا متضمنالبد أن تعترب مؤسسة أجنبية، وف حتويل األموال إىل اخلارج
 

ـ   ة العامة لس الوزراء حيث تقع حتت سيطرة هيئة رق         صلحوخيضع إنشاء منظمات امل    هيئـة  "ـابية تعرف ب
ازاـا،  ، وحيق هلا التفتيش على منظمات املصلحة العامة وإلزامها بتقدمي تقرير مفصل بأنـشطتها الـسنوية وإجن                "الرقابة
حترم املنظمـات الـيت     قد  و.  يف العام التايل إلجناز الربامج احملددة       مواردها العام العمومية، وكيفية استغالل   ميزانية اية   و

ة العامة  صلحويحظَر على منظمات امل   . نائية ملساءلة قانونية أمام حمكمة ج      صفتها الرمسية وختضع   منوابط  ضتنتهك هذه ال  
 . دوٍر داعمحمدود يف مستوىدورها العام ، وةتقدمي تربعات نقدي

 
عفى التربعات املوجهة إىل اجلمعيات واملنظمات من الـضرائب بـشكل           ، ت ١٧٥٨/١٩٧٩ا للقرار رقم    ووفقً

 .كحد أقصى من صايف ربح دافع الضريبة% ١٠وتصل نسبة هذا اإلعفاء إىل حمدود، 
 

وينص القانون العثماين على حظر اجلمعية، ومصادرة أمالكها، وجتميد أنشطتها، وقد تغلق يف اية املطاف من                
. ات كافية عن أنشطتها    يف حتديد أهدافها على حنو دقيق أو تزويد احلكومة مبعلوم          ها يف حال فشل   بل السلطات القانونية  ِق

 احتوت اللوائح على    ذا إ نحامل تقدمي جديدة، وجيوز للجمعيات      تعديالت ةوالبد من احلصول على موافقة مسبقة بشأن أي       
 ٩. موافقة مسبقة من اجلهات املختصة وإال فالبد من،ذلك
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قرار من جملس الوزراء    بويسمح للجمعيات األجنبية بالعمل بلبنان لكن البد هلا من تراخيص مسبقة، وترخص             

 .ابة وزارة الداخليةوختضع لرق
 

 ١٠اء املؤسسيالعط
 

 اجلهات العاملـة     ميكن أن يتخذ العطاء االجتماعي املؤسسي شكل جهات ماحنة أو جهات عاملة، والعديد من      
لـب األحـوال    أما املؤسسات فتأخذ يف أغ    . تربز كجمعيات خريية بعضها علماين والبعض اآلخر له صلة بطائفة دينية          

 .م عليهاا أفراد أثرياء ويطلقون اسم عائال ينشئه حيثالصورة العائلية
 

 مـن خـالل      مالية هائلـة   ثرواتالعائلي بصفة عامة من النخب اليت متتلك        / ويِرد العطاء االجتماعي الفردي   
ة وهي أن نسبة    ة حقيقة مر  ومث.  بالسياسة على مستوى عالٍ    مشتركوناملشروعات االقتصادية، وكثري من هؤالء النخب       

    ا       ااالغتياالت السياسية تعين أن عددنشأ بعد موت أصحاإن وجهاء لبنان ذوي الثروة والنفوذ هم       .  من هذه املؤسسات ت
 .ية للحياة الوطنيةتصاحليع وجهة النظر الوحدوية والوحدهم الذين ميلكون القدرة على تشج

 
راء حـول    من أكرب مناذج العطاء اخلريي الفـردي؛ وتتبـاين اآل          ري، رفيق احلري  ؛س الوزراء الراحل  ويعد رئي 

عن طريـق     هلا ا عام اهدفً سياسة التفرقة مكافحة  عه العائلية اخلريية جعلت من      ، غري أن مشاري   جدوى العمل الذي قام به    
 .ة، وقد اخترنا يف هذه الدراسة مؤسسة رفيق احلريري كمثال للمؤسسات املاحن كافةخدمة اللبنانيني

 
 املؤسسات املاحنة

 
 مؤسسة رفيق احلريري

 تقـدم أنشأها بلبنان الراحل رفيق احلريري، ورسالتها اختاذ التعليم وسيلة لتنمية الشباب اللبناين، فهي مؤسسة               
 . الوطن املاسة بعد احلرب األهليةاحتياجاتتلبية ب وقد قامت ،ملنح والقروضا

 
املعهد اإلسـالمي   "، وكانت يف البداية حتمل اسم       ١٩٧٩ عام   ، بدأت مؤسسة احلريري مهمتها يف     يف صيدا و

. ة كذلك إىل بـريوت ي عندما انتقلت مكاتبها الرئيس١٩٨٤ احلايل منذ عام    االسم غري أا حتمل     ،"للثقافة والتعليم العايل  
 يف حماولة لتسهيل عملية تقدمي املـنح        ، باإلضافة إىل تلك املوجودة بصيدا     ،وقد افتتحت مكاتب هلا يف طرابلس والبقاع      

تب باملثل، افتتحت املؤسسة مكا   .  الدينية م بغض النظر عن انتماءا    ،والقروض للراغبني يف طلب العلم يف مرحلته اجلامعية       



١١ 
 

 تبقى على اتصال وثيق مع الطلبة حمل رعايتها والذين قد التحقوا بقرابة مائـة               حىت العاصمةبباريس، ولندن، وواشنطن    
 .فريقيا، وكندا، والواليات املتحدةإامعة يف أوروبا الغربية، ومشال ج
 

ليـار  امل تزيد عـن   طالب لبناين مبيزانية تراكمية      ١٣٠٠٠٠ ـ ل اذ أنشئت وحىت اآلن دعم    نقدمت املؤسسة م  
ئلة احلريري هي    يف بناء القطاع التعليمي، وتعد عا      ا كبري اإا أكرب مؤسسة خاصة بلبنان وقد لعبت دور       . دوالر أمريكي 

 .الراعي الوحيد للمؤسسة بال دعم خارجي
 

 :تعمل املؤسسة على تقدمي الربامج التالية
 

 وهو برنامج يتيح للطلبة احلصول على قروض تغطي مجيع الرسـوم الدراسـية أو               - برنامج القرض اجلامعي    
  ذكرت التقارير أنه حىت    وقد.  ملعايري معينة  ا حسب احلاجة ووفقً   ،معظمها، واإلسكان، واملواصالت، والكتب   

 . طالب على قروض٣٢٠٠٠، حصل ١٩٩٦ عام  منةشهر يوني
 
 ؛ نتيجة للحرب األهلية، عاىن مستوى اكتساب اللغة األجنبية بشكل كبري          - دورات خاصة يف اللغة اإلجنليزية      

غة مكثفـة   لذا، وضعت املؤسسة برامج ل    . حيث لوحظ تراجع ضخم يف مهارات اللغة اإلجنليزية عند الطالب         
 . للقبول باجلامعةاحىت يتمكن الطالب من كسر حاجز اللغة اليت يعد إتقاا شرطً

 
 وهو برنامج يساعد الطالب على مواصلة تعلمهم باللغة الفرنـسية إمـا بلبنـان أو      - التمهيديةبرنامج السنة     

 .فرنساب
 
ني يف املقام األول، الكتـساب      ، مهندس  يف بعثات  ا خرجي ١٤٤ املؤسسة   أرسلت - تدريب الطالب اجلامعيني    

 .املهارات، واالطالع على ما استجد من تطورات يف جماالم بعد تلقيهم لدورات يف اللغة اإلجنليزية
 
 اللبنانيني الذين أوا دراستهم اجلامعية باخلارج ويرغبون يف مواصـلة           ء لألطبا  برنامج - برنامج التدريب الطيب    

 .العمل يف ختصصام داخل لبنان
 
مل حول إمكانيـة احلـصول      يوفر هذا الربنامج معلوماٍت للباحثني عن فرص ع        - التخطيط املهين واإلرشاد    

د  يـزو  ا إرشـادي  اإىل أن هناك برناجم    باإلضافة. ، وحول احتياجات سوق العمل من خمتلف التخصصات       عليها
 .الراغبني باستشارات حول املهن
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 متويل وجتديد مرافق التعليم الثانوي  
  بريوت– عبد القادر هليسي

 ٢مدرسة احلريري الثانوية 
  صيدا- مدرسة رفيق احلريري الثانوية

 مدرسة حسام الدين احلريري الثانوية
 مدرسة اء الدين احلريري

  املقاصد اإلسالميةمجعيةمدارس 
 

تعليم العايل بفرنـسا يف      سامهت املؤسسة باالشتراك مع اجلامعة اللبنانية ووزارة ال        - معهد اجلامعة للتكنولوجيا    
        اإنشاء هذا املعهد، وتضطلع اجلامعة اللبنانية مبهمة تشغيله إداري بينما تتوىل وزارة التعلـيم العـايل        ا وأكادميي ،

 .بفرنسا مسئولية تدريب هيئة التدريس
 

، ومدرسة لتـدريب املمرضـات،       ويضم مدرسة ثانوية، وجامعة    ١٩٧٩عام    أُنشئ يف  - جممع كفر فالوس    
ـ     ،" اجلامعية تللدارسامعهد صيدا   "ـ ب يةكلية اجلامع الوتعرف  . ومستشفى  جوزيـف،   نا وتديره جامعـة س

 . وهندسة التغذيةالطعامويركز معهد صيدا على خلق مهارات فنية عالية يف جو جامعي ككلية تكنولوجيا 
 

 املؤسسات العلمانية
 

 ملعاقنيا  لرعاية اللبنانيةاجلمعية
منظمة غري حكومية وغري هادفة للربح، مسجلة بوزارة الداخلية ومشهرة بـرقم             ملعاقنيا عاية لر  اللبنانية اجلمعية

 .١٩٨٤ نوفمرب ١٦  ، وقد أسستها السيدة راندا عاصي بري يفد.أ/ ٩٢
 

 اخلدمات هلذا القطاع مـن       أقل ، وكان نقص  تفع عدد األشخاص املعاقني بلبنان    يف أعقاب احلرب األهلية، ار    
 تمع سواءً      ،  االسكان واضحناهيك عن أن مجيع طبقات ا  ا كانوا صغار  كانت يف احتياج واضح للخدمات اليت       ا أم كبار 

رغبة منها لتحسني جودة معيـشة       -وهكذا قامت املؤسسة    .  بني املساعدات الطبية والنفسية واملالية واالجتماعية      تتراوح
 انـدماجهم بوضع برامج خدمية إلعـادة       -  وإنتاجيتهم ذوي االحتياجات اخلاصة، واحلفاظ على مرتلتهم واستقالليتهم      

 .اتمعب
 

 وتأهيل بـدين،    ، الرئيسية للجمعية تقدمي خدمات تأهيل كاملة للمعاقني من تشخيص وعالج          األهدافتشمل  
 تعليمي مهين؛ باإلضافة إىل ضمان عملية االندماج االجتماعي عند املعاقني، وتعزيـز             ، وتأهيل  اجتماعي -وتأهيل نفسي 
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وتعمل املؤسسة كذلك يف بعض املشروعات املتصلة بتنمية اتمع، والزراعة، والتأييـد، واألنـشطة              . حقوقهم ودعمها 
 .الرياضية، ومحالت التوعية؛ لكن يبقى جمال اهتمامها الرئيسي هو خدمات التأهيل

 
االجتماعي، والتأهيل  -نفسيالتأهيل ال والتأهيل البدين،   والتشخيص والعالج،   : أما اخلدمات اليت تقدمها فتشمل    

  وتقومي تركيب األطراف االصطناعية  سسة جراحات   ؤامل مع إسرائيل، أجرت     ٢٠٠٦ ةيونيوبعد انتهاء حرب    . التعليمي
ك الذين يعانون    مساعدة مسعية ألولئ   ٨٠ ، باإلضافة إىل  باحلروالذخائر العنقودية و  لغام  األ من ضحايا    ٩٧ـ   ل األعضاء

 .من إعاقات مسعية
 

 يات اخلريية الدينيةاجلمع
 

 مؤسسة األب عفيف عسريان
يف و. ١١"أوالد العلكـة  "بـ  مع الصبيان اجلائلني املعروفني     جتاليت   "دار العناية " نيافة األب عفيف عسريان      أنشأ

علـيم   دف إىل توفري التمدرسة داخلية فنية حرةاحلكومة اللبنانية  اا رمسي   أصبحت دار العناية اليت اعترفت     ١٩٦٧عام  
واملهارات الفنية للصبيان احملرومني والذين يعانون من مشاكل، بغض النظر عن الطائفة الدينية أو السياسية اليت ينتمـون                  

    اإليها، وتتيح الدار للصبية جو اعائلي ار باإلقامة والطعـام،    وينعم الصبية بالد  . ا، وتساعدهم على االرتباط بآبائهم     حقيقي
تزودهم  عالوة على ذلك،  . ةوالسيكولوجي إىل املنهج الدراسي باإلضافة إىل املتابعة الطبية         ية تضاف ثقافية ورياض وأنشطة  
يف إتقان النجارة، وميكانيكا السيارات، وامليكانيكا العامة، والتوصـيالت الكهربيـة،            مهنية متخصصة    دروسبسة  املدر

ا إىل جنب مع     عن طريق املدرسة جنب    "شهادة الترقي املهين  " و "شهادة اللياقة املهنية  "وميكن احلصول على    . واللحام املعدين 
ومبجرد أن حيصل الطالب على درجام تـساعدهم        .  والتدريب الفين  "املكتب الوطين للتوظيف  "الدبلومات الرمسية من    

نـهم مـن   يت متكعلى وظيفة، ويف حاالت خاصة، توجه املؤسسة الطلبة املوهوبني إىل املؤسسات ال يف احلصول   املؤسسة  
 .ا سنويا طالب١٥٠ الذين تتم خدمتهمبلغ عدد الطالب يمواصلة تعليمهم، و

 
 األحداث املخالفون للقانون

، تولت مؤسسة األب عفيف عسريان باالشتراك مع احتاد أرض البشر الدويل أمر العناية بربنامج               ٢٠٠٤عام  يف  
ألحـداث اخلـارجني مـن      ا اندماجمن متابعة إعادة     ،١٩٩٣ املطبق منذ عام     ،يتكون هذا الربنامج  . من وضع األخري  

وتشمل أماكن  . ٢٠٠٥ من عام    اوقد استأثرت املؤسسة بالعناية ذا الربنامج بدءً      . عيااجتمـامهنيا و   يف اتمع  السجون
 .وطرابلس ،نار، ومناطق برج الرباجنة، وصيداالفو، )جناح األحداث( سجن رومية: التدخل

 
 تأهيل األحداث املخالفني للقانون ودجمهم باتمع من جديد من خالل منهجية متعـددة              يهدف الربنامج إىل  و

مبا يف ذلك تعليم    ( ، والدعم التعليمي  يالسيكولوجدعم   ففي سجن رومية، قُدمت اخلدمات التأهيلية من خالل ال         ؛األبعاد
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النظافـة،  : على سـبيل املثـال    (  السجون ، وحتسني أوضاع  )ات التعليم املختلفة  مستويحبسب   الدعماءة والكتابة و  القر
:  تـشمل  وهـي  ،ويعمل الربنامج مبنهجية النتائج املتوقعة     .الترفيه، والرياضة وأنشطة    )الرعاية الطبية، والطعام إىل آخره    و

ون ، وتطبيق القان  ا واجتماعي االتأهيل التربوي والنفسي لألحداث، وإعادة دجمهم باتمع مهني       وحتسني أوضاع السجون،    
 ١٥٠ا كـل عـام، و     ا سجين  حدثً ٢٧٥ حوايل وقد بلغ عدد املستفيدين من منهجية النتائج املتوقعة        . كما ينبغي  ٤٢٢
يعيشون يف مناطق بريوت الكربى وصيدا وطرابلسا سابقًاسجين . 

 
 العائلية/ املؤسسات الفردية

 
 مؤسسة الصفدي

     ا كانت متارس أنشطتها بشكل غـري  فإ، ٢٠٠١ عام يف اعلى الرغم من أن مؤسسة الصفدي قد أنشئت رمسي
ونـة  وقد انفصلت املؤسسة يف اآل    . ية الشباب تنم على   ا وكان اهتمامها منصب   ،اام ع ١٥رمسي مشال لبنان ملدة تربو على       
خالل هذه  . ١٩٩٠ إىل   ١٩٧٥حلرب يف الفترة من      أنشطة املؤسسة إىل ا    ود جذور تعو .األخرية عن جناح سياسي آخر    

 يف خمصص املواطن اللبناين مـن اخلـدمات االجتماعيـة والـصحية             ا فراغً تاركة تدهورت اخلدمات احلكومية     الفترة،
ويف حماولة لتخفيف عبء املواطنني إبان هذه الفترة، بدأ منشئ املؤسسة ورئيسها الشريف، حممد الـصفدي يف            . والرفاهية

 . تمكينهم من مواصلة سد احتياجات الناستوفري الدعم للمؤسسات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية ل
 

بينما تعود جذورها إىل العمل اخلريي أو اإلنساين، تطور جناح املؤسسة يف سنواا األوىل مبرور الزمن إىل التزام                  
 حيث تغريت خالهلـا     ؛ حامسة يف تنمية املؤسسة     وقد كانت السنوات األخرية سنوات     برفاهية اتمع والقضايا التنموية؛   

شهدت هـذه  وقد . هات العمل ومناهجه اليت تناسب مجعية خريية إىل أخرى تتواءم مع وكالة تنموية واسعة النطاق       توج
اليت ساعدت على تعزيز التحول     " حنو خطة تنموية شاملة لشمال لبنان     " الفترة انطالق ورشة عمل تنموية إقليمية بعنوان      

 . يتطلع إليه األفراد واتمعات مجيعها من احتياجات وطموحاتيهمها ما اإذًحنو التنمية واسعة النطاق؛ فاملؤسسة 
 

فالناس عندها كلهم سواء يف     . وتقوم منهجية املؤسسة وحمل اهتمامها على سلسلة من املبادئ والقيم األساسية          
مية اتمعـات،   العرق أوالدين أو املعتقدات، وتنمية الفرد هي نقطة البدء لتن           بغض النظر عن النوع أو     ،احلقوق واملرتلة 

والفرد هو الوسيلة والغاية لتحسني مستوى املعيشة، واملشاركة شرط لتمكني مجيع قطاعات اتمع مبـا فيهـا املـرأة                   
) ي، واخلاص، واملدين  الرمس( بني خمتلف املسامهني يف اتمع    ، فإن تضافر اجلهود     اوأخري. والشباب واألطفال بصفة خاصة   

 .التنموية لنجاح الربامج ، أساسيشرط
 

 :على الربامج التاليةالعمل  املؤسسة تباشر
 للحوار بني األديان" ٢أفكار "   
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 مشروع التوسع الزراعي يف فنيدق  
 تعاونية املتحدة يف اجلومة وعكارمشروع حمطات املناخ الدقيق باالشتراك مع ال  
 مشروع متكني املرأة يف دير دلوم  
 مشروع حارتنا  
 مشروع سوق املينا لألمساك  
 ب والتفاعلكز املينا للسياحة والتدريمر  
 مركز شبابنا  
 مشروع متكني املرأة  
 برنامج اللغة اإلجنليزية  
 املدرسة البديلة  

 
 مؤسسة رينيه معوض

 بعد سنتني من اغتيال الرئيس رينيـه معـوض،          ١٩٩١ نوفمرب من عام     ٢٢ مؤسسة رينيه معوض يف      أنشئت
    ١٧ ـ واغتيل بعدها ب   ١٩٨٩ نوفمرب   ٥ة اللبنانية يف    ا للجمهوري املسيحي املاروين، الذي انتخب رئيس عـضو  وك. ا يوم

 قبل احلرب األهلية أو بعدها، كان يؤمن بوحدة الشعب اللبناين            العديد من احلكومات سواءً    منتظم يف الربملان وكوزير يف    
 . واطننيوالوحدة الوطنية، واملساواة بني كل امل وناضل بشكل نشط يف سبيل السالم األهلي، واحلوار،

 
خصيات العامة البـارزة    ش وبعض ال  ،معوض عضو الس النيايب   السيدة نايلة    ؛منذ إنشائها على أيدي زوجته    و

يف هذا الشأن، توفر املؤسسة الرعاية الطبية       و. بلبنان، عملت املؤسسة على تنفيذ مشروعات تنموية لدعم حمرومي اتمع         
ريفية، كما تنظم محالت حملو األمية والتدريب املهين، وتـشجع اجلمـاهري   للفقراء، وتعمل على تطوير مشاريع زراعية و      

 .على املشاركة السياسية، وتعمل على تعزيز القيم الدميقراطية ومحاية البيئة
 : مشروعات من خالل العديد من العناوين الرئيسيةةتدعم املؤسسو 

 
 التعليم  

نطاعـات  ، والق  القائمة كز املؤسسة امرأحد   أو من خالل     ةردفنعليمية من خالل املشروعات امل    ذ األنشطة الت  فَت
األهداف األساسـية مـن      و ، بصفة خاصة  نو واألطفال العامل   بصفة عامة   الشباب ياملستهدفة ذه املشاريع ه   

تنمية قدرات الشباب تلبيةً    و ي بشكل متكافئ أمام احملرومني     إتاحة فرصة التعليم األساس    هي  هذه األنشطة  وراء
 . اتمع املتغريةحتياجاتال

 انحقوق اإلنس  
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ة علـى   صبن، وهي م  ١٩٩٤عام   يف    والدميقراطية بدأت أنشطة مؤسسة رينيه معوض يف جمال حقوق اإلنسان        
 : هذا احلقل ما يلي املؤسسة يفأعمالن أهداف وم. املرأة والشباب

 .تنمية مواطنة دميقراطية مسئولة -
 . مع التركيز على حقوق املرأة والطفل،هاتعزيز قيم ومبادئ حقوق اإلنسان والدفاع عن -
 .ز الوحدة الوطنية ويساند القيم الدميقراطية والعدالة االجتماعيةزركة يف بناء جمتمع مدين مسئول يعاملشا -
 .تنظيم املؤمترات واحللقات النقاشية لتعريف املشاركني مببادئ حقوق اإلنسان وآلياا وسبل تطبيقها -
 .طباعة املنشورات -
  .نواٍد للشبابإنشاء  -

 
" تفاعل"  يف مشروعها اخلاص بإنشاء نواٍد حلقوق اإلنسان من خالل مشروع          ٢٠٠٤توسعت املؤسسة منذ عام     وقد  

لنشر الوعي حبقوق اإلنسان والدميقراطية بني الشباب، ويف الوقت ذاته تواصل تقدمي العديد من ورش العمـل للـشباب                   
 .حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان

 
 اداالقتص  

يف يوجد  و. تستهدف أنشطة املؤسسة االقتصادية والتنموية يف املقام األول املرأة الريفية واملتضررين من احلرب            
 األعمال والعاملني باملشروعات الـصغرية      أصحاب خلدمة    حتت اإلنشاء  طرابلس مركز لتنمية األعمال التجارية    

 األهليـة ات االجتماعية وبناء قدرات املنظمـات       ودف هذه املشروعات إىل تنمية وتعزيز اخلدم      . توسطةاملو
العمل على زيادة فرص العمل من خالل التدريب املهـين يف القطاعـات             و،  )واجلمعيات النسائية يف مقدمتها   (

رة بفعل احلربذات النمو املرتفع، ودعم املدنيني يف املناطق املدم. 
 الزراعة  

ضالت اليت تواجه القطاع الزراعي بلبنان، فهي تـدعم يف          تتابع املؤسسة خطة عمل مزدوجة للقضاء على املع       
. ني ورفع مستوى التنافس لديهم    مزارعاالقتصادية لل - خالل حتسني األوضاع االجتماعية    بداية األمر القطاع من   

مث بعد ذلك تعزز محاية البيئة من خالل تشجيع توعية العامة باملشاكل القائمة وتـبين املمارسـات الزراعيـة                   
 .ا بيئيالسليمة

 الصحة  
             وألولئـك   اتركز أغراض املؤسسة وأنشطتها يف جمال الطب على توفري اخلدمات الصحية ألكثر الناس حرمان 

      وأكثرها   االذين يقطنون أكثر مناطق مشال لبنان فقر ـ األهليـة    رتةازغ عيادةتتركز تلك اخلدمات ب   و. ابعد  يتال
 معمـالً   ا، كما أن    ةر رمزي و، وعيادة لعالج األسنان بأج    تشارات الطبية املتخصصة والعامة   سقدم خدمة اال  ت

، تدير املؤسسة خدمة املستوصف املتنقل، وبرامج لوقايـة         عيادة ال اقدمهتوعالوة على اخلدمات اليت     . دليةًوصي
تـشفيات  ستوزيـع األدويـة علـى امل      : ومثة خدمات طبية أخرى تشمل    . صحة اجلماهري ومحالت لتوعيتهم   



١٧ 
 

، إىل ذلك العون   احلاجة   مسملن هم يف أ    دمي العون املادي لتغطية نفقات اإلقامة باملستشفى      واملستوصفات، وتق 
 .الواليات املتحدةيف  املؤسسة فرعنيات واألدوية الواردة من الواليات املتحدة، وذلك بإدارة روالتربع بالقَ

 
 مؤسسة املخزومي

تعمـل املؤسـسة    و. السنية األعمال ذو اخللفية      السيد فؤاد املخزومي، السياسي ورجل     ١٩٩٧أنشأها يف عام    
 . تنمية وبناء القدرات بصفة خاصةكمنظمة خاصة غري هادفة للربح تشارك يف تنمية اتمع املدين، ويف تعزيز العلم وال

 
 :تنفيذ هذه الربامجتقوم املؤسسة ب

 
واملهنية لتأهيلهم الحتياجات سـوق العمـل        يزود املتدربني باملهارات التربوية والفنية       - برنامج املراكز املدنية    

 .وتشجيعهم على االعتماد على أنفسهم
 .برنامج القروض الصغرية  
ـ                - برنامج التوعية    ة  يعمل على نشر املعلومات وزيادة الوعي بشأن القضايا اليت تستحوذ علـى اهتمـام العام

 .اء القدراتنباإلضافة إىل تعبئة األفراد وب
 بغرض عمل شبكة رعايـة      ٢٠٠١ أُطلقت الشرارة األوىل هلذا الربنامج يف أغسطس         - برنامج الرعاية الصحية    

صحية تد املواطنني اللبنانيني بالرعاية الطبية بأقل تكلفة ممكنة يف عيادات األطباء اخلاصةم. 
 .جائزة لبنان لإلبداع  
 .برنامج الزراعة والبيئة  

 
 مةـاتـخـ

 
كاملة بلبنان، فقد أوضحت هذه احملاولة املبدئية ملعرفة طبيعة العطـاء            للقيود املفروضة على إجراء دراسة       انظر

أن العطاء االجتمـاعي بلبنـان   إىل ، ومع ذلك يشري البحث األويل االجتماعي بلبنان أن هناك حاجة لدراسة أكثر مشوالً  
ساهم ضـعف الوجـود     وقد  . الدينية يمن عليه  و العائلية  العالقات مشتبك كل االشتباك بالسياسات الطائفية، كما أن      

 . الدور الذي تلعبه املؤسسات العطائية، خاصة تلك اليت تقوم على أسس دينية وسياسيةعزيزاحلكومي يف ت
 

، وبالرغم من اخنراطها يف     باملقام األول  يمن عليها األهداف اخلريية والرفاهية       املؤسساتبالرغم من أن هذه     و
 زبونية قويـة    عالقةحت تلك املؤسسات العطائية يف خلق        جن تالافي بعض احل  ف؛  ةتوفري املساعدات والرفاهية االجتماعي   

 ممن ينتمون  فيها    املنتفعون األساسيون   يف احلاالت اليت يكون    خاصةمر  األهذا  يتضح   و ،ستفيداملبني  ون يقدم اخلدمة    مبني  
، ومع ذلك . حلكومية على عمل القطاع   اوقد أدى ذلك إىل مزيد من املراقبة        ؛  معينةإىل طوائف دينية أو مجاعات سياسية       



١٨ 
 

فاالجتاه يسري حنو مزيد من الربامج والتأثريات الشاملة بصرف النظر عن الكيفية اليت بدأت ا املؤسـسات واملبـادرات                   
 اليت نشأت يف جـو مفعـم   - الصغريةدمج األجيال من أجل  القيادية يف هذا الشأن يظهروا أن وميكن للنخب . العطائية

 .يف اتمع - لطائفيبالصراع ا
 

 األعمـال واملـشاريع   تمع  جمبفهم يؤمنون    ؛اناء وطنهم مرار  يفتخر اللبنانيون بقدرم على الصمود وإعادة ب      و
 تتعلق  غري متطورة  النامجة عن أفكار     مع ذلك يدركون املشاكل املستمرة    وهم  . يرعى مصلحة اجلار  يزال   املفتوح الذي ال  

 . من العطائينيتلك هي التحديات اليت البد وأن يواجهها اجليل الصاعد. النتماء للوطنالشعور باعن ضعف  وباملواطنة



١٩ 
 

 اهلوامش
                                                 

بداية التقديرات  .  www.imf.org الناتج احمللي اإلمجايل  والسكان منقولة من بيانات صندوق النقد الدويلأرقام  ١
  com.nationmaster.www://httpتصنيف السكاين والديين منقول من  ال.٢٠٠٤من بعد عام 

  org.freedomhouse.www هيئة بيت احلرية ٢ 
 .سبق ذكره  ٣

 org.freedomhouse.www ٣٥٠٠٠٠ترتفع بعض التقديرات إىل  ٤ 
 ثورة األرز اليت كانت سلسلة من املظـاهرات اجلماعيـة   مهم يفسم التاريخ تسمية قوى الرابع عشر من آذار بامتت   ٥

 .والتحركات املدنية للمطالبة مبزيد من االستقالل والدميقراطية بعد اغتيال رفيق احلريري

 ٦ org.freedomhouse.www 
 .البنك الدويل  ٧
 ٨ com.eiu.www  دل البنبذة عن) Country Profile( :١٩ة  الصفح،لبنان. 
وانني املتعلقة بإنشاء صـندوق     دليل مقارن للق  "مجيع املعلومات املتضمنة يف اجلزء اخلاص باإلطار القانوين مأخوذة من            ٩

 .٣٠-٢٨ن   وم٢٠ -١٧ت من الصفحا" عريب
١٠ يف  التوسعة التالية من البحث سيتم      يف املرحل . ا لألوضاع غري املستقرة بلبنان، كان البد من  اختصار البحث هناك           نظر
 . املعلومات امليداين بلبنانمجع
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 نظرة عامة
 

، قبل اإلعـالن عـن       ذات تاريخ طويل من العطاء االجتماعي يعود إىل القرن السابع عشر           دولة الكويت دولة  
 ـ           منذ اكتشاف ثروة النفط وإنتاجه    و ،اتأسيسها رمسي ا الغزير، شهد العطاء االجتماعي زيادةً متسقةً يف حجمـه وتنوع 

 باملنظمـات  ا، بـدءً بادرات العطائية، وبالرغم من قلة عدد السكان، يوجد بالكويت عدد هائل من امل     يف صوره  املحوظً
 باملؤسسات العطائية احلديثة كمؤسسة الكويت      ا كبيت الزكاة ومرور   املنخرطة يف العطاء االجتماعي اإلسالمي التقليدي     

 .للتقدم العلمي
 

  عن البلدخلفية
 

 ١توينبذة عن الك
 

 املساحة  كم مربع١٧,٨٢٠
 )٢٠٠٦( السكان  مليون نسمة٣,١
 الكويتيونالسكان  %٣٣
 السكان غري الكويتيني %٦٩

 )٢٠٠٦( الناتج احمللي اإلمجايل  دوالر أمريكيرمليا ٩٦,١
 )٢٠٠٦( )تعادل القوة الشرائية(الناتج احمللي اإلمجايل   مليار دوالر أمريكي٦١,٦
 الصناعة  %٥٦
 النفط والغاز %٤٢
 اخلدمات وغريها %٤٤

 )٢٠٠٦(الناتج احمللي اإلمجايل نصيب الفرد من  دوالر أمريكي ٣١,٠٥١
تعـادل القـوة    ( نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل        دوالر أمريكي١٩,٩٠٩

  ) ٢٠٠٦ ()الشرائية
 تنمية البشريةلسب مؤشر احالتصنيف   ٣٣/١٧٧
ـ % ٧٠( مسلمون% ٨٥ ١٥،  )شـيعة % ٣٠نة و س %

 .ديانات أخرى
 الديانات

 لكوييت الدينار ا  أمريكي دوالر٣,٦٦يعادل 
 



 التاريخ احلديث
 

ب كـس تَوت.  من االستقالل حتت حكم اخلالفة العثمانية      شيءكانت الكويت قبل القرن العشرين والية تتمتع ب       
 التجـارة  بشكل رئيسي من الرعي والتجارة البحرية، وقد سـاعدت روح             رزقها القبائل البدوية اليت استقرت بالكويت    

 على انتهاج أسلوب حياة أكثر رفاهيةً، حيث شرع الناس ينـشئون مراكـز              ثامن عشر لااألوروبية اليت سرت يف القرن      
 .، والصناعات السمكيةؤلؤ اللوصيدجتارية، ويطورون صناعة السفن، 

 
 مع اململكـة املتحـدة      معاهدةً، ومع ازدياد النفوذ األورويب يف املنطقة، وقّع حاكم الكويت           ١٨٦٦يف عام   و

 حينما اتفـق    ١٩٦١ت حتت حكم اإلجنليز حىت عام       كم التركي، فظلت الكوي   لى احل يطانية ع تقضي بتفضيل احلماية الرب   
 .، ومن مث أصبحت الكويت دولةً مستقلةًكل من اململكة املتحدة والكويت على إاء املعاهدة

 
 ، أعقبـه  ١٩٩١ للكويـت يف     يبق باحتالل ختري   قيام العرا  إىلوقد أدى الرتاع احلدودي على حقول البترول        

 بدعم من األمم املتحدة بشن غارات جوية         فقامت الواليات املتحدة   ؛عراقيون دولية مل يكترث ا املسئولون ال      تاعتراضا
 بطرد اجليش العراقي من الكويـت بنجـاح         ١٩٩١ يف مارس     األوىل وقد انتهت حرب اخلليج   . على الكويت والعراق  

إعمار البلـد الـذي مزقتـه       أُعيد خالهلا    ذلك فترة    وتِبع.  ا وعودة األسرة املالكة الكويتية من السعودية حيث الذت       
 .احلرب

 
 هد السياسياملش

 
 بين  ؛ي العائلة  والكويت حيكمها أفراد عائلة الصباح من قبيلة العتوب، وتنتقل القيادة بني فرع            ،١٧٥٢منذ عام   

 .بني أفراد ذرية آل الصباحفقط ، ولكنها تنتقل  بصورة حصريةسامل وبين جابر، وال تنتقل السلطة بطريق اإلرث
 

 نظام احلكم
إمارة دستورية يرأسها األمري الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح الذي جلس على العرش يف فرباير مـن عـام                   

 األمري، ورئـيس الـوزراء      تاره يأيت على رأسه رئيس وزراء خي      ،ة من السلطة التنفيذي   اويعترب جملس الوزراء جزءً   . ٢٠٠٦
 .لشيخ ناصر حممد األمحد الصباح ابن أخ األمرياحلايل هو ا

 



الوطين التشريعيلسا  
 ،عضاؤها بالطريق املباشر يف منطقة اخللـيج      نيابية املنتخب أ   ويعد أقدم االس ال    ،١٩٦٣يف  جملس األمة   أُنشئ  

  بعض الشيء أمام   ضعيفرسوم أمريي، غري أنه      مب ةرد القوانني الصا  التصديق على وللمجلس سلطة   . مدته أربع سنوات  و
 . مرتني لقترة ممتدة من الزمنهربع مرات منذ إنشائه، كما أوقفأ، وقد قام األمري حبله ذيةلسلطة التنفيا

 
 النظام القضائي

، والشريعة اإلسـالمية هـي   رقيات القضائية وجتديد التعييناتويشرف على الت  يقوم األمري بتعيني مجيع القضاة      
 .ريعمصادر التشأساس جزء كبري من 

 
ويف مايو  . لية أو عائلية  بأما أعضاء الس فهم إما مستقلون، وهو األعم األغلب، أو تربطهم صالت مبصاحل قَ             

ـ     نتخابية من تصويت وترشيح،      يتيح للمرأة حقوقها اال    ا، مرر الربملان الكوييت قانون    ٢٠٠٥من عام    هر ومل مير سـوى ش
 .لسيدة معصومة املباركواحد حىت مت تعيني أول وزيرة باحلكومة، وهي ا

 
ز أي تقـدم    حرالتشريعية يف تعارض كبري وال ي      و ةفيذيتنالالسلطتني   تضعوال تزال العديد من القضايا الرئيسية       

ـ    بعوائد اربطًاتب القطاع العام    ومستويات ر : ، ومن تلك القضايا   بشأن اخلالف  قص يف إمـدادات امليـاه      ن النفط، وال
 صخصة واالستثمارات األجنبية يف قطاع البترول، واحلاجة إىل إعادة هيكلة اقتـصادية           والكهرباء، واالختالف حول اخل   

 يعملون  لبية السكان ، ألن أغ  ا تطبيق اإلصالحات حتدي   وميثل. لرعاية االجتماعية وتوزيع الدخل القومي    ا تأخذ يف اعتبارها  
ن األحـزاب   فإ،  سياسية "جمموعات"من وجود   وعلى الرغم   . ، ومن مث فال حاجة هلم للسعي حنو التغيري        يف القطاع العام  

عـام   منـذ     وأصبحت أكثر عالنية   ،لتشريع األحزاب السياسية    متزايدة ، ومثة مطالبات   الرمسية ممنوعة بالكويت   السياسية
٢٠٠٤. 

 
 إىل بيئـة    -بشكل جزئـي  -  للمعايري اإلقليمية، ومرد ذلك    اعالمية عملها حبرية نسبية وفقً    ة اإل ومتارس األجهز 

رس اويف م  .١٩٩١بعد حرب اخلليج يف     اليت نتجت   الرقابة   جراءلتعددية السياسية النسبية، وقد زادت الضغوط الدولية        ا
٢٠٠٦٢.مي الصحف من الغلق دون أمر احملكمةحي قانون الصحافة  يفتعديالًَقت احلكومة   طب 

 
 اداالقتص

 
ـ  حادر بشكل طُوه لكن ،١٩٣٨عام  يف دالب الرئيسي لل الدخلاكتشف النفط، مصدر      احلـرب العامليـة   دبع

على مسار التنمية سريع الوترية مـن   الشيخ عبد اهللا السامل الصباح دولة الكويت احلديثة     وضع،  ١٩٥٠ويف عام   . األوىل
هذه اإلجراءات من بنيـة الكويـت       غريت  ف ؛ موارد النفط  تغذيه لعامة والتنمية التعليمية   برنامج لألعمال ا   تأسيسخالل  



 طالـنف توسع قطاع   ، وقد أتاح    د األصليني للرعاية االجتماعية لسكان البل   ا  جديدا  لتحتية، ويف الوقت ذاته قدمت نظام     ا
 .ونظام تعويض األراضي من خالل اإلنفاق العام الدخل بصورة قويةعادة توزيع الفرصة إلات يعلى مدار عقد الستين

 
 لـشركات شراء أسهم يف ا   ب فقامت،  البالد تنتهجها استثماريةستراتيجية  وضع ا ب  امليزانية  يف فائضال مسحكما  

، وقد مسحت الفوائض املاليـة وفـوائض        ٣ة شركة أمريكي   من أكرب مخسمائة    من الشركات اليت تعد    العديديف   و اليابانية
ـ   % ١٠ حيث تحفظ    ؛"املستقبلجيال  صندوق احتياطي أل  "بإنشاء   للكويت    كذلك ميزان املدفوعات  بالد من واردات ال

 . لتخفيف حدة تقلبات سوق النفط العاملية"صندوق االحتياطي العام"باملثل، أُنشئ . وتستثمر لصاحل أجيال املستقبل
 

عـزى ذلـك إىل     ، وي  على الرغم من تدفق واردات النفط بشكل ثابت        اا نسبي  بطيئً منواوقد شهدت الكويت    
فاالستثمارات احمللية  . ثمارات احمللية مقارنة بغريها من دول املنطقة      ارتفاع االستهالك احلكومي، واالخنفاض النسيب لالست     

 .اتيآخذة يف االخنفاض منذ منتصف التسعين
 

 صـادرات   إيـرادات من  % ٩٥  الذي ميثل نسبة    على قطاع النفط   ا كبري داالقتصاد الكوييت اليوم اعتما   يعتمد ا 
 وختـضع إيـرادات     ،٤االمسين الناتج احمللي اإلمجايل     م %٥٠من إيرادات املوازنة، وأكثر من      % ٨٥البضائع، وحوايل   

-٢٠٠٥نفاق املايل الفعلـي يف      من اإل % ٢٨ومتثل أجور ومرتبات العاملني بالقطاع العام       . ق النفط  سو لتقلباتاملوازنة  
 . ال يتجزأ من االقتصاد احملليجزءاإلنفاق احلكومي ومنذ بداية إنتاج البترول و ٢٠٠٦.٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦ ٢٠٠٧إبريل  .صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية: صدرامل

)      رباملليار دوال(األسعار اجلارية اإلمجايل باحمللي الناتج:اخلط األسود
)باملليار دوالر ()تعادل القوة الشرائية(اإلمجايل احمللي  الناتج :رمادياخلط ال              

٢٠٠٨ - ١٩٨٠إلمجايل يف الكويت حمللي االناتج ا



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧ ٢٠٠٧إبريل  .صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية: املصدر
 
 

 للحاجة إىل العمالة    استينيات نظر وتشبه الكويت البالد اخلليجية الصغرية األخرى يف كون مواطنيها أقلية منذ ال           
  .األجنبية

القطـاع  ب  الكويتيني يعملـون   وظفنياملمن  % ٨٦ نإ حيث   ،عاملقطاع ال ويهيمن املواطنون الكويتيون على ا    
 الدوليـة    للمعـايري  ا اخلاص صغري احلجم وفقً    ويعترب القطاع .  كويتيون القطاع العام  العاملني ب   إمجايل من% ٧٥ والعام،  

 .ا يتميز به من أمان وظيفيمل الرتفاع األجور فيه عن قيمة السوق وجاذبية أكثر  العمل بالقطاع العام، كما أنواإلقليمية
 

 تفـتح البـاب علـى       ، فإن الكويت   عن مؤمتر األمم املتحدة حول التجارة والتنمية       ا لتقرير صدر مؤخر   اووفقً
ستقر، ها السياسي امل  لفرد فيها، وبنيتها التحتية احلديثة، وجو     رتفاع دخل ا  ال مصراعيه أمام االستثمارات األجنبية املباشرة    

 على قانون يبـيح     ٢٠٠١عام   لكن يف الوقت الذي وافق فيه جملس األمة       . النفط اخلام  من   فكتشواحتياطيها اهلائل واملُ  
      فرص تنافسية   من توافر لغاز   النفط وا   قطاع  سيطرة الدولة على   منعت،  ٨ا خمتلفً اامللكية األجنبية الكاملة يف أحد عشر قطاع 

 كما مرر قانون آخر أجاز مشاركة حمدودة لشركات النفط العاملية يف قطـاع الـنفط،                .٩ابة لالستثمارات األجنبية  وجذّ

)      رباملليار دوال(األسعار اجلارية اإلمجايل باحمللي الناتج:اخلط األسود
 )باملليار دوالر ()تعادل القوة الشرائية(اإلمجايل ج احمللي  النات:رمادياخلط ال

  ٢٠٠٨ – ١٩٨٠اإلمجايل يف الكويت احمللي صيب الفرد من الناتج ن



  مشروع الكويت "ـ لإلصالح االقتصادي يف عملية االستكشاف املعروفة ب       اكما أقر اقتراح "  دخل االسـتثمار   اليت سـت
 . حقول البترول الشمالية منةاألجنيب إىل أربع

 
وتسمح عائدات النفط مبساحة وفرية من الرعاية االجتماعية، واخلدمات الصحية، والتعليم احلر باإلضـافة إىل               

عترب القدرة  وت.  أن الدولة تتكفل بالتوظيف ومعاشات التقاعد للمواطنني الكويتيني         باإلضافة إىل  . برنامج اإلسكان املدعم  
 . االقتصادية حمل جدل بني العامةه الربامجطويلة املدى هلذ

                                                                                                                                                        
  ماعي حتت اهرالعطاء االجت

 
 ثقافة العطاء

 
 القـول بـأن   ، وميكن   الصغريإن ثقافة العطاء راسخة اجلذور يف الشعائر اإلسالمية اليت يؤديها شعب الكويت             

الذي أنـشئ   " رحبمسجد بن   " ، إىل مسجد يسمى   ١٦٩٥ تعود إىل عام      للعطاء االجتماعي   التقليدية األشكال اإلسالمية 
ويف عـام   . أُضفي الطابع املؤسسي على نظام الوقف من خالل إنشاء مصلحة حكومية إلدارته           ،  ١٩٢١عام  يف  . كوقف
 وأُسندت إليها مسئولية تنمية ثقافة الوقـف بالكويـت، ويف عـام             وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    أُنشئت   ١٩٤٢
 .وتعزيز منوها إلدارة األوقاف "األمانة العامة لألوقاف"، أنشئت هيئة مستقلة تسمى ١٩٩٣

 
 ثروة املواطنني الكويتيني بشكل هائل ولذا كانوا        خراج النفط بصفة خاصة، ازدادت    منذ استقالل البالد، وبعد است    و
وقد تربعوا مببالغ ضخمة من األموال ألغراض خريية وثقافيـة وسياسـية             ،رون كثريون بالكويت  فاملنفقون اخلي . ينفقون

وقد ضرب أفراد من األسرة املالكة بالكويت وعدد مـن          . منا يف اخلارج كذلك   واجتماعية ليس يف الكويت فحسب وإ     
 : من األمثلة على ذلكفقط  عدد قليلوهذا. ريهم من أفراد اتمع األثرياءبعه غيترجال األعمال البارزين مثاالً 

 
حـوايل  (  مليون دينار كوييت   ١،٨٧٤ـ  ، تربع صاحب السمو األمري صباح األمحد الصبح ب        ٢٠٠٧عام  يف   -

 .لبناء جناح جديد للفن والعمارة اإلسالمية مبتحف اللوفر بفرنسا) مليون دوالر ٦,٧
 تربع صاحب السمو الشيخ سامل العلي السامل الصباح مبائة مليون دينار كوييت لبيـت               ،ا أيض ،٢٠٠٧عام  يف   -

 .الزكاة إلنفاقهم على احملتاجني من أبناء الكويت
 ملشروع متحف اللـوفر     ا سخي ا متربع وم الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح      صاحب السمو امللكي املرح    كان -

 ات رجل العام يف جمال العطاء االجتماعي      ي وقد اختري يف أواخر التسعين     .ن املشاريع الثقافية حول العامل    وغريه م 
 .حول العامل



حدة من أكـرب جمموعـات   ، واليت تضم واأسست الشيخة حصة الصباح دار اآلثار اإلسالمية مبدينة الكويت   -
 . يف العاملالفن اإلسالمي

 وهو من العطائيني الطـاحمني إىل إحيـاء         -  الشيخ عبد العزيز سعود البابطني     أضفى الشاعر ورجل األعمال    -
 مؤسسة جائزة عبد العزيز سـعود البـابطني          من خالل   على عطائه  ةصفة املؤسسي  - الشعر والثقافة العربية  

 املؤسـسة   تكـافئ و.  فروع بالكويت وتونس    مث فُتح هلا   ،١٩٨٩  عام ت مبصر يف  لإلبداع الشعري اليت أنشئ   
 ١٠٠٠٠٠ وتبلغ قيمتها    "أحفاد البخاري السنوية  " كما متنح جائزة     وتنشرها،باألعمال األدبية العربية البارزة     

لـسوفييت   مـن االحتـاد ا     االدول اإلسالمية اليت كانت جزءً    دوالر أمريكي لسد الفجوة الثقافية بني العرب و       
   ومن بني  .  دراسيةً للطلبة املسلمني من مجيع أحناء العامل للدراسة جبامعة األزهر مبصر           االسابق، كما تقدم منح

 يف جامعـة    "مكتبة البـابطني  " و "ال األدبية العربية  ملألعاملركزية  البابطني  مكتبة  "إنشاؤها  إجنازات املؤسسة   
 .القدس لدعم الطلبة الفلسطينيني

 
 إنـشاء أوقـاف خرييـة        ثروة الكويت الناجتة عن النفط إىل       العطاء الفردي، مت توجيه جزء كبري من       باإلضافة إىل 

وقد تطورت قنوات العطاء الدينية وغري الدينية منذ بدايـة          . وصناديق واسعة النطاق بدعم من الدولة يف أغلب األحوال        
م مثال للعطاء االجتماعي املنظم بالكويـت، حيـث          هي أقد  "اللجنة الشعبية جلمع التربعات   "اخلمسينيات، ورمبا تكون    

 على أيـدي    ١٩٥٤تأسست هذه اللجنة يف ديسمرب من عام        وقد  . خلدمة الصاحل العام  واردهم  مبيساهم األفراد اخلريون    
وقد . جمموعة من أثرياء الكويت بقيادة مسو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، رئيس مصلحة الشئون االجتماعية آنذاك               

 . يف أعقاب الغزو العراقيللكويتيني باإلضافة كبريا للبالد العربية واإلسالمية ادمت اللجنة على مر السنني دعمق
 
  للعطاء االجتماعية القانونيبيئةال

جييز القانون الكوييت تسجيل املؤسسات اخلريية كجمعيات عامة للرعاية االجتماعية أو نواٍد مهتمة باألنـشطة               
  الصادر عن جملس الوزراء، يتعني على      ١٩٩٩ لعام   ٧٤ رقم   القرار ومبوجب   .ثقافية أو الدينية أو الرياضية    االجتماعية أوال 

دمات العامة ويحظر عليها حماولة الكـسب       أو اخل  حنو األعمال اخلريية  اجلمعيات واملؤسسات العطائية أن توجه أنشطتها       
 البحـث   أن تعمل على حتـسني    العامة  سه للجمعيات اخلريية    كما أجاز القرار نف   . التجاري أو التربح من تلك األنشطة     

 .لم الِعمتويل املبادرات اليت تدعمو
 

أن يكـون للجمعيـة      أعضاء مؤسسني، والبد من      ١٠ل عن    وجود ما ال يق     مجعية أو نادٍ   ةشترط إلنشاء أي  وي
فية ، أو إثارة التعصب أو الطائ     ينيةالتدخل يف الصراعات السياسية أو الد     " ويحظر على النوادي واجلمعيات   . جملس إداري 
تمنع من االنتماء إىل اجلماعات أو احلصول على أموال من خارج البالد دون موافقة مسبقة مـن                  كما   ١٠".أو العنصرية 

 أمـا   . ومراقبتـها  عيات ونوادي الرعاية االجتماعية    وهي اجلهة املختصة بتسجيل مج     ؛وزارة الشئون االجتماعية والعمل   



، فيتعني عليها أن تنسق أنـشطتها مـن خـالل وزارة اخلارجيـة               البالد  العمل خارج   يف مع املدين الراغبة  منظمات ات 
 .١١الكويتية

 
 ٥٠٠٠٠يقـل عـن     وزاري، وينبغي أن يوقَف للمربة ما البقرارتنشأ املربات العطائية اليت تقوم على الوقف       

ري أو الثروة اليت    وع التجا  عن املشر  يا منفصالً مال  اتكون كيان  بأحد البنوك الكويتية، وأن      دينار كوييت تودع يف حساب    
 . هلاملكًاس من خالله عملها وأن يكون املقر اليت متاِر، تتبعها املربة

 
     أي ، وللـوزارة رفـض   ات منظم١١٠ بوزارة الشئون االجتماعية  اويصل إمجايل عدد املنظمات املُسجلة حالي

وزارة بـسجالٍت   وحتتفظ ال . للتسجيل، ولكنها البد أن تذكر سبب الرفض       عية أو نادٍ  به مجعية رعاية اجتما   تقدم  تطلب  
حتقيق "سئولية مساعدة تلك املؤسسات يف      ، وتراقب املمارسات املالية واحملاسبية لكل مؤسسة، وتتوىل م         أو مجعية  لكل نادٍ 

 نويف اإلمكا . ١٩٦٢ لسنة   ٢٤قانون رقم    الشروط املنصوص عليها يف ال     تتوافق مع شريطة أن   " أهدافها يف خدمة اتمع   
 .أن ختصص الدولة مساعدات نقدية من ميزانية الوزارة ألغراض التنمية الثقافية واالجتماعية

 
، أصبح العطاء الكوييت حمل التدقيق يف واشنطن خشية أن تكـون            عقاب أحداث احلادي عشر من سبتمرب     يف أ و

، وما نشأ عن ذلك من جدل شـديد         لعربية تستخدم لتمويل اإلرهاب باخلارج    التربعات اخلريية اليت مت مجعها يف الدول ا       
 هلـذه   ي قد أثر على قدرات مجع التربعـات       منظمات اتمع املدين الكويتية يف العطاء االجتماع      مشاركة  حول شرعية   

التربعـات، وقـد    وقد وضعت احلكومة الكويتية ضوابط صارمة على مجع         . املنظمات كلها باإلضافة إىل صورا العامة     
 من طرق العطـاء      وشائعة شعبية إىل تقويض طريقة     ىمر الذي أد  أُزيلت صناديق التربعات من مجيع األماكن العامة، األ       

  هو قسم اجلمعيات اخلريية واملنظمات العطائية      ا جديد ا قسم ٢٠٠١  عام  أنشأت وزارة الشئون االجتماعية يف     وقد .العام
 .دين، كما خضع العاملون بالوزارة إىل تدريبات بالواليات املتحدةات اتمع امل تنظيم مؤسسدف

 
 اء املوسسيالعط

 
 منظمات الصاحل العـام   املربات و : يف الكويت   يف العطاء االجتماعي   عمالني نظمات اتمع املدين  نوعان من م  

ـ ها تضم    ولكن  أساسية على قضايا اجلنس والصحة،     لربح تركز أنشطتها بصورة   ل غري هادفة مؤسسات  ( ا للعطـاء   جناح
، كما تمارس أنشطة العطاء من خالل منظمات هلا صفة قانونية شبه            ) من خالل جلان الزكاة اخلاصة ا      االجتماعي أيضا 

العطاء الفـردي   ، كبيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف، وتضطلع منظمات من هذا النوع بدور هام يف توجيه                حكومية
 .الديين

 



 إنشاء معهـد    - على سبيل املثال   -  يف حتفيز املؤسسات غري الدينية من خالل       ا قيادي اك دور لعبت الدولة كذل  
مول سنويمن خالل نسبة من أرباح الشركات الكويتية املسجلةاللعلوم والتكنولوجيا ي . 

 
لقطاع اخلاص   لغياب أعباء الضريبة القومية على ا      ا نظر ا متوقع ا مسامهات الشركات أمر   ويعترب هذا النموذج من   

على العديد من جوانب العطاء الفردي وعطاء       ئب قيد الدراسة قد يكون له أثر بالغ         وهناك قانون جديد للضرا   . بالكويت
 .الشركات الذي يبذله جمتمع رجال األعمال بالبالد

 
 :يتؤسسي بالكوة للعطاء االجتماعي امليتناول اجلزء التايل النماذج املختلف

 
 املربات

 
 ما ميوهلا أشخاص أثرياء يرغبون يف رد         مربة مسجلة بوزارة الشئون االجتماعية، وعادة      ٣٨هناك ما يقرب من     

اجلميل تمعهم لكن دون أن يعلم بصنيعهم أحد، ومن هنا تعذَّر على الباحث احلصول على  معلومات مالية خبصوص                   
 . للحديث عن األمور املالية، أو أرقام اإلنفاق الدقيقةااملون ا استعداد، حيث مل يبد العهذه املنظمـات

 
 :ويوجد للمربات صور خمتلفة منها

 
ها أفراد أثرياء بغرض مساعدة احملتاجني بالكويت والعامل، ومن أمثلتها، مربة الشيخ            ئمنظمات فردية الدعم، ينش     

 .ليت سنتناوهلا بالتفصيل فيما بعدصباح السامل، ومربة الشيخ عبد اهللا مبارك الصباح ا
 
 ودعم مايل، ورسوم     وتعمل على تقدمي احتياجات أفراد األسرة من مستلزمات زواج،         منظمات عائلية الدعم،    

 ). مربة داشيت:مثال( إخل.. دراسية
 
           املعريف  ومن أشهر أمثلتها مربة   .  يف الكويت  امنظمات عطائية مرتبطة بعمل جتاري ميوهلا، وهذا النوع نادر جد 

 .، وسوريا، وباكستانوأفغانستانيران، واملغرب، والصني، إ وتدير برامج ب١٩٧٦عام اليت أُنشئت يف 
 

 مربة الشيخ عبد اهللا مبارك الصباح
 بقرار برملاين، وتعمل هذه املنظمة بوقـف أوقفـه          ١٩٩٢عام  أنشئت مربة الشيخ عبد اهللا مبارك الصباح يف         

من ضمنها دول عربية وإسالمية، ودف إىل مساعدة احملتاجني،          ؛ دولة حول العامل   ٢٠ى  الشيخ يف الكويت وما يزيد عل     
وبناء املساجد، واملدارس اإلسالمية، ودور األيتام، وآبار املياه العذبة يف البالد اإلسالمية؛ وكذلك تقدمي التربعات العينية                



 األهليـة وبنـاء   ظمات النفع العام اجلديدة والتربع هلا،       ألغراض صحية وتعليمية، ودعم املنح الطالبية، وبناء مقرات ملن        
 .فالت الزفافحل اتمعية اليت تقدم العون املايل

 
  العامالصاحلمؤسسات 

 
 الكويتية على حنو نشط يف األنشطة العطائية من خالل جلان الزكاة التابعة هلـا،           الصاحل العام تشارك مؤسسات   

قد جنح هذا النوع من املؤسسات يف كسب ثقة املواطنني الكويتيني على مر              مؤسسة مسجلة، و   ٧٢وهناك ما يقرب من     
 .السنني؛ ومن مث تربز قدرة جلان الزكاة على مجع مبالغ ضخمة من النقود ألغراض خريية

 
الـصاحل   جلميع مؤسسات    ا مالي ا، قدمت وزارة الشئون االجتماعية دعم     قبل أحداث احلادي عشر من سبتمرب     

 دينار كوييت، كما كانت جلان الزكاة تعمل حبرية، مث فُرضت ضوابط أكثر صرامةً بعـد عـام                  ١٢٠٠٠ ـيقدر ب العام  
ـ وقـد أَ  . باحلصول على موافقة الوزارة قبل انطالق محالت التربعات بشهر        الصاحل العام    تلزم مؤسسات    ٢٠٠١ ت وقف

 بضرورة امتالك املؤسـسة ملقرهـا حـىت         ا اجلديدة، لكنها يف املقابل ختلت عن شرطه       الوزارة دعمها املايل للمؤسسات   
 بـني   مـن التعـاون   ياى عال وبرغم ما نتج عن ذلك من توترات بني احلكومة واتمع املدين، يظل هناك مستو             . تسجل

 .الل مناقشاتنا مع مسئويل الوزارة وممثلي اتمع املدينالقطاعني، وقد اتضح ذلك من خ
 

 يف تقاريرها حول إنفاقها وبراجمها، وألا يف حاجـة  شفافةً -اإلمجال  على وجه    - إن مؤسسات الصاحل العام   
 على استعداد إلطالعهم على تفاصيل عملها، كما أا حريـصة           - على النقيض من املربات    - ، فهي لكسب ثقة الناس  

 مراقبة حكوميـة    ا جنم عنه  يتما بعد احلادي عشر من سبتمرب ال       اءجوأويبدو أن   . بارزعلى أن يكون هلا تواجد إعالمي       
 . هذه املؤسسات أكثر ميالً للعمل يف النورتأكثر صرامة للمجتمع املدين قد جعل

 
  النسائيةمعية الثقافية االجتماعيةاجل

 علـى   ١٩٦٣كانت مجعية املرأة الثقافية واالجتماعية أول مجعية نسائية بالكويت تأسست يف فرباير من عام               
 على املشاركة يف األنـشطة      هنيف مجيع ااالت، وتشجيع   النساء  تنمية  دف تعزيز   ن النساء الكويتيات    أيدي جمموعة م  

واجلمعية يديرها جملس إدارة يتألف من      . قوقهن وواجبان لضمان مشاركتهن الفعالة يف اتمع      ، ورفع وعيهن حب   اتمعية
، والـشئون   نـشطتها يف الثقافـة    ة تتركز أ  كون من مثاين جلان خمتلف    سبعة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة كل سنتني، وتت       

ومجـع   ، واإلعالم، ودعـم الفلـسطينيني،     قبل االلتحاق بالتعليم، واحلقوق السياسية     االجتماعية، والصحة، ومرحلة ما   
 .باألخري وتتوىل جلان الزكاة القيام ،التربعات

 



ها يف الكويت يف إطـار أحكـام         جلمع أموال الزكاة وتوزيع    ١٩٨١التابعة للجمعية يف    سست جلنة الزكاة    وقد تأ 
 :وتتلخص أهداف اجلمعية فيما يلي.  الشريعة
 .احملتاجة الكويتية وغري الكويتية املقيمة بالكويت توفري املساعدات والدعم االقتصادي لألسر  
 .مساعدة األسر غري القادرة على تأمني فرص تعليمية ألبنائها من خالل دفع رسوم الدراسة  
 الذين ال يقدرون على العمل أو       الزمني ملنازهلم املُ، واملرضى   ة ملرضى املستشفيات احملتاجني   توفري مساعدات مالي    

   .ال ميلكون دخالً
 .الرزقتوفري الرعاية لليتامى الفقراء واألرامل واملطلقات الذين هم يف حاجة إىل كسب   
 .تقدمي إمدادات الطعام لألسر احملتاجة  

 
أربعة مـوظفني يراجعـون    ا عمل، ويساء ذوات قدرات عالية يف مجع التربعاتوترأس جلنة الزكاة جمموعة من الن    

وتقوم اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشئون االجتماعيـة ومؤسـسات العطـاء         . الطلبات ويشرفون على استخدام األموال    
 لرئيس اللجنة، فقد    اقً؛ ووف  احلاجة إليها  يف أمس هم  وال قد وصلت ملن     ماألخرى بالكويت للتأكد من أن األ     االجتماعي  

 أسرة مساعدات من    ١٠٠٠ دينار كوييت يف العام املنصرم فقط، كما تلقت ما يزيد عن             ١٠٠٠٠٠مت إنفاق ما يزيد عن      
 .اللجنة منذ إنشائها

 
 عية اإلصالح االجتماعيمج

مفهوم التضامن  ز  ، وتعز  يف عملية الرعاية االجتماعية    ١٩٧٧تشارك مجعية اإلصالح االجتماعي اليت أُنشئت يف        
وتقوم جلنة الزكاة التابعة للجمعية، واليت      . االجتماعي من خالل أنشطة الدعم اليت يأيت يف مقدمتها إدارة الوقف والزكاة           

، ، بصرف أموال الزكاة يف مصارفها الشرعية اليت حددها اإلسالم         ةست تنتشر يف حمافظات الكويت ال     اعتضم مثانية عشر فر   
وزارة الشئون االجتماعيـة وبيـت    تتواصل معو ةلزكاة على تنسيق أنشطة الفروع الثمانية عشر   كما تعمل شبكة جلنة ا    

 الدائمني يبلغ   املوظفني جمموعة من     يديرها املنتشرة يف أرجاء الكويت     وأعمال فروع اجلمعية   ٢٠٠٥منذ عام   و. الزكـاة
، ٢٠٠٥عام   إىل   ١٩٧٧عام   الفترة من    أنفقت اجلمعية يف  وقد  . عا متطو ١١٤  يف ذلك  يساعدهمو اموظفً ١١٥عددهم  
امبلغ ٧١٦٩١٤ مليون دينار كوييت انتفع منه    ٢٧ قدره   ا إمجاليأنشأت اجلمعية صـناديق وقفيـة   ٢٠٠٥، ويف عام ا فرد 

 .ملساعدة احملتاجني بالكويت
 

 تقودها احلكومة العطاء االجتماعي  يفمبادرات
 

كو  نت احلكومة سجال علـى مـستوى عـاٍل مـن        و  ناجحة كيانات عطائية إسالمية  ة  وإداريف إطالق    ا قوي
ومثة . ا ال تديرها بشكل مباشر    كومة تبدأها وتدعمها بالرغم من أ      مبعىن أن احل   ،هذه الكيانات شبه حكومية   . املؤسسية

 .مؤسستان رئيسيتان جديرتان باالهتمام، مها األمانة العامة لألوقاف وبيت الزكاة



 
 فاألمانة العامة لألوقا

،  إدارة األوقاف وتنميتـها    ام مه لتتوىل مبرسوم أمريي    ١٩٩٣ من عام    أنشئت األمانة العامة لألوقاف يف نوفمرب     
 عن احلكومة يف عمليـة صـنع القـرار          اوتعترب هذه املؤسسة مستقلة نسبي    .  كانت تقوم ا وزارة األوقاف     ذي ال األمر

ألوقاف، وضمان مستويات إدارة راقية هلا بغرض تنميـة اتمـع        ، وترمي إىل رفع الوعي بدور ا      واالستفادة من األموال  
االكوييت ثقافيا واجتماعينفَ.ا واقتصادياليت أوقفتها  اجلهة لرغباتاوفقً ةاملوقوف املوقوف أو امللكية ق ربع املال وي. 

 
،  أهدافها  اليت ختدم  تنموية ال ناديق لتمويل املبادرات   إنشاء ص   هو أحد أنشطة األمانة العامة لألوقاف األساسية     و

صـندوق  ) ٣(صندوق الثقافة والفكـر،     ) ٢ (،شنيواملهمصندوق املعاقني   ) ١: (صناديق حىت اآلن  مثانية   توقد أنشئ 
صـندوق  ) ٨(صندوق الصحة،   ) ٧(صندوق البيئة،   ) ٦(صندوق األسرة،   ) ٥( صندوق التعليم، ) ٤(لدراسة القرآن،   

من تربعات منظمـات اتمـع      وكذلك   ،ساسي من خالل ريع األوقاف    أيق بشكل   متول هذه الصناد  و .صيانة املساجد 
 يف اـاالت    والصناديق األخرى اليت تعمـل      مع اهليئات احلكومية ومؤسسات املصلحة العامة      املؤسسة وتتعاون   .املدين

 .املتممة لعملها
 

وتعجها التنموي     د فعلى سبيل   ة التقليدي ةاإلسالمي وقاف حيث ال تقتصر على فكرة األ      ؛ املؤسسة إبداعية يف ،
 محلة جلمع التربعات دف إنشاء أول مركز لتعليم األطفال الذين يعـانون مـن               ١٩٩٤عام  املثال ترأست املؤسسة يف     

  وهي مبادرة مثرية لالهتمام دف إىل رفع الوعي بأمهيـة          ؛"وقتوقف ال " مرض التوحد يف العامل العريب، وهناك مبادرة      
 .يف نفع اآلخرين ت الوقتطوع

 
 اةبيت الزك

 ١٩٨٢بيت الزكاة مبادرة رائدة ترمي إىل إحياء الزكاة كأحد أركان اإلسالم اهلامة، وقـد أُنـشئ يف عـام     
 .واعترب هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة، وتشرف عليه وزارة الشئون االجتماعية للعام نفسه، ٥بالقانون رقم 

 
 ١٠٢٩٠٠ما يزيد عـن     بدعم  بيت الزكاة   قام  ،  ٢٠٠٥نشئ وحىت اية عام     أُأن  ذ  نما   عام ٢٣وخالل فترة   

مت إنفاقها على النحو    )  دوالر أمريكي  ١,٠٥٣,٠٣٨,٦٣٣( دينار كوييت   ٢٨٩,١٩٦,٠٠٠أسرة بالكويت من خالل     
 :التايل

 
 جماالت العطـاء )بالدينار الكوييت( جمعةاملبالغ املُ النسـبة

 صناديق الزكاة ٨٥٣٣٩٠٠٠ %٣٠
 العطاء اخلريي املومسي ٢٧٤٩٦٠٠٠ %١٠



 مسامهات احلكومة الكويتية ٧٢٤٢٨٠٠٠ %٢٥
 الصدقة اجلـارية ١١٥٣٩٠٠٠ %٤
 مساعدة األيتام ٣٨٣٦٧٠٠٠ %١٣
 املشروعات اخلريية ٢٠٤٨٠٠٠٠ %٦
 اخلريياالستثمار  ٣٣٤٨٠٠٠٠ %١٢

 اإلمجـايل ٢٨٩١٩٦٠٠٠ %١٠٠
 

ـ   العديدة اليت ينفذها بيت الزكاة باخلارج      فية للمشروعات يون دينار كوييت إضا    مل ٢٥وقد خصصت    ا، دعم 
، ومتـت   عقدينمنذ    له بالقاهرة  افرع وقد افتتح بيت الزكاة      .سالمية واملساجد  والفقراء والتعليم وبناء املراكز اإل     لأليتام
 مشروع يف   ٤٠٠ ما يزيد على     تنفيذهذا الفرع ب  وقد قام    ،٢٠٠٦ لسنة   ٦٠ مبوجب قرار رئاسي رقم      اافقة عليه رمسي  املو
  .رجاء مصر يف جماالت الصحة والتعليم والدينأ

 
ويعترب كل من األمانة العامة لألوقاف وبيت الزكاة مثالني ناجحني للمبادرات اليت تقودها احلكومة، وقد جنحا                

ا على مستوى عاٍل من     متني بأ وتتميز كلتا املؤسس  . يف  احلفاظ على استقالليتهما بالرغم من تبعيتهما للحكومة الكويتية         
 العطاء االجتماعي اإلسالمي، ومهـا      خبصوص خبلق معرفة ، وتبدوان ملتزمتان     اليومية ام أنشطته ةاحلرفية فيما يتعلق بإدار   

 . أجزاء أخرى من العامل اإلسالميمتصلتان على حنٍو جيٍد بالعامل، وتعمالن كنماذج تستحق التعميم يف
 

 يف  امرسـوخه   والتوجهات العاملية بـرغم    الواقع املعاصر لى حتديث عملهما ملسايرة      ع املؤسستاندأبت هاتان   
 التليفون  كاستخدام مبتكرة طرق   هلا الريادة يف تبين   ثال  وقاف على سبيل امل   فاألمانة العامة لأل   ؛اإلسالمية التقليدية  الشعائر

 مبثابة احلافز الـذي يـدفع        الواسعة هذه  تربعات وتعد أنشطة مجع ال    احملمول جلمع التربعات من خالل الرسائل القصرية،      
 .اجلماهري إىل التربع لصاحل القضايا اخلريية، وإىل املشاركة يف العمل التطوعي

 
 عطاء الشركات

 
مييل عطاء الشركات بالكويت يف أغلب األحوال ألن يكون من خالل وحدات متخصصة بداخل املشروعات               

ة االجتماعية تعمل على رعاية     ي للمسئول ا وقد أنشأت معظم الشركات أقسام     .لالتجارية أكثر من كونه عرب كيان منفص      
 .تهتنمي اتمع الكوييت أو

 
 القـوة يف    مناطق من   ، ويبين استراتيجيته،  مل يتطور جمال عطاء الشركات بالكويت إىل درجة أنه يستمد قوته          

 :رات املسئولية االجتماعية للشركاتأمثلة ملباد يلي فيماو. ولكنه يسري يف هذا االجتاه ،كل شركةعمل 



 
 )افودافون سابقً-إم يت سي( شركة زين

، ٢٠٠٦في عام   ف .إحداث تأثري مستدام على اتمع من خالل مبادرات مسئوليتها االجتماعية         يف  ) زين(تأمل  
 لرعاية األطفال   ، وهو بيت  "بيت عبد اهللا  "  من بينها مشروع   ؛عدد من املشروعات الصحية والبيئية    شاركت املؤسسة يف    

 لتـشجيع   مجعيات البقالة التعاونيـة   لة توعية بيئية باالشتراك مع      مح) زين(، دعمت   ٢٠٠٧عام   ويف   .املصابني بالسرطان 
 ومتتلـك   قواعد بيئية صارمة داخل مكاتبـها،     املتسوقني لتغيري حقائبهم من حقائب بالستيكية إىل ورقية، كما فرضت           

 .تماعية إزاء موظفيها بالكويت والعاملاستراتيجية قوية ملسئوليتها االج
 

 بنك الكويت الوطين
تم      عرفيتمعات حول العـامل،      ع الكوييت  بنك الكويت الوطين بنشاطه داخل احيـث يـدعم      وغريه من ا

  الصحة مبستشفى لألطفال   ةلوزار على سبيل املثال، تربع البنك       ٢٠٠٧عام  املبادرات الصحية والتعليمية والرياضية؛ ففي      
املعد تمع املدين، كما بد    و. ف إنشاؤها ثالثة ماليني دينار كوييت     كلّمني تأ بـرامج  يدعم البنك كذلك أنشطة منظمات ا

 .يف املبادرات االجتماعية افعليمن خالهلا يشارك العاملون بالبنك اليت به اخلاصة  التطوع
 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 بقرار أمريي، ويـديرها     ١٩٦٧عام  لربح أنشئت يف    ل دفظمة خاصة ال     من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   

 البحث يف العلوم األساسية والتطبيقية، ودعـم املـشروعات          متويلترمي املؤسسة إىل    . جملس إدارة يرأسه مسو أمري البالد     
لي واإلقليمي والدويل، وتنظيم     اإلجنازات العلمية البارزة ومنحها اجلوائز على املستوى احمل        مكافأة، و ذات األولوية الوطنية  

والكتب، واملوسوعات، وتعزيز الـوعي     الندوات واملؤمترات العلمية، وإثراء مكتبة اللغة العربية من خالل نشر االت،            
 .العلمي والثقايف

 
من صايف أرباحها الـسنوية،     % ١ مالية من الشركات الكويتية املسامهة تبلغ نسبتها         وتتلقى املؤسسة تربعات  

 وقد اسـتطاعت    ).دوالر أمريكي  ماليني ٦(  دينار كوييت  مبليوني، انفرد بنك الكويت الوطين بالتربع       ٢٠٠٦عام  يف  و
  وغريهم من األفـراد    للكويتينياملؤسسة من خالل األموال الضخمة اليت حبوزا توفري املنح البحثية، والزماالت واجلوائز             

 .واملؤسسات من كافة أحناء العامل
 

 مةـاتـخـ
 

 ءات مناذج رائعة من أشكال العطـا      ي فقد أفرز هذا البلد منذ السبعين      ؛إن الكويت بلد ذو تقاليد حيوية للعطاء      
، لبحث العلمي علـى القطاعـات األخـرى       وميكن تعميم منوذج إسهامات الشركات املستدامة يف ا       . رة املطو ياملؤسس



العالقة املثمرة بني منظمات اتمع املدين وهيئـات الرقابـة      باملثل، ميكن استخدام     . أخرى يف املنطقة   أماكنوتكييفه مع   
 أهم مـا     من اإلدارةاحلرفية يف   وتعترب الشفافية و  .  وهو األمر الذي حيتمل املزيد من البحث والتحليل        ،احلكومية كنموذج 

ت املشاركة من جانب     مستويا أن ترتفع توقع  فمن امل مع ارتفاع مستويات االستثمار يف الكويت       و. مييز التجربة الكويتية  
 باألدوات املختلفـة    العملبدأ العطائيون الكويتيون     وكما هو احلال يف العديد من البالد اليت مشلتها الدراسة،         . الشركات

 .الالزمة للتحول من العطاء اخلريي املهيمن إىل ج عطائي أكثر استراتيجية
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 امةنظرة ع
 

د اا، جنحت قطر يف السنوات العشر األخـرية يف خلـق اقتـصا            على الرغم من صغر حجمها وقلة عدد سك       
ـ        بالعديد من جرياا، و    مقارنةًديناميكي، ونظـام حكومي تقدمي      علـى   ايقوم منوها االقتصادي غري املـسبوق أساس 

ويبلـغ  . اقع متو امرأ مل يكن    يف نظام احلكم والتقدم االجتماعي    احتياطي هائل من الغاز الطبيعي، غري أن التطور السريع          
ـ             ٢٠٠٠٠٠ من القطريني عدد سكان قطر     ا نسمة يشتركون مع سكان السعودية يف خلفيتهم الوهابيـة املتـشددة ديني 

منذ العقد الذي توىل خالله احلكم يف تطـوير          ، ومع ذلك، جنح مسو أمري البالد الشيخ محد بن خليفة آل ثاين            اواجتماعي 
، ووضع أسس االقتصاد املستدام     املشاركة الشعبية والتعليم  ة على نظام احلكم، و    البالد من خالل إدخال إصالحات إجيابي     

 .يف مواجهة نضوب املوارد احملتوم
 

وقد تغري شكل العطاء االجتماعي كذلك على حنٍو سريٍع حتت قيادة أمري البالد والسيدة األوىل مسو الـشيخة                  
لي واألعمال اخلريية من جانب األفراد، وحتولـه إىل  ب الوالء القَ ، ببعده عن االعتماد التقليدي على     موزة بنت ناصر املسند   
 أهـداف اسـتراتيجية     تنفيذ بـرامج ذات   ب تقوماملؤسسات   واليوم ظهرت جمموعة من   . ملستدامةالتركيز على األوقاف ا   

ية قويـة مـن      كآل  أيضا  وتربز املسئولية االجتماعية للشركات    .حتقيق أهدافها من أجل   متعددة  عاملية  شراكات  وواضحة  
ويعترب التعليم جبميع مراحله أحد ااالت الرئيسية الـيت         .  من البطء  شيء وإن كان ذلك يتم ب     ،الديناميكيآليات التغيري   

 . يف قطرالعطائييركز عليها االستثمار 
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 اريخ احلديثالت
 

 والية واقعة حتت احلماية الربيطانية، وقد توىل مسو الشيخ خليفة بـن             ١٩٧١عام  كانت قطر قبل استقالهلا يف      
قالل، ومل تنعم البالد بالرخاء يف عهـده  محد مقاليد البالد بعد خلع ابن عمه أثناء العام اليت حصلت فيه البالد على االست     

ما األمري احلايل، مسو الشيخ محد بن خليفة        أ .ة اخلاص للمنفعة احتياطي النفط    سترتفأنه ي ب واسعة دعاءاتاالطويل، وسط   
 تضارب يف اآلراء حول الـسياسة       بسبب، فخلع والده    سلميعن طريق انقالب    ١٩٩٥يف  آل ثاين، فقد أتى إىل السلطة       

 . والتنمية الوطنيةاخلارجية
 

 نظـام احلكم
وتتألف احلكومة الوطنية من جملس     . ٢٠٠٥ ةيونيإمارة يتزعمها الشيخ محد بن خليفة آل ثاين بناًء على دستور            

آل ثاينجرب محد بن جاسم بن اوزاري يرأسه رئيس وزراء، ويشغل منصبه حالي . 
 
الوطين التشريعيلسا  

 ٣٥من  احلايل  ويتكون جملس الشورى    .  العمل بالدستور اجلديد   تبق أع اٍت إلصالح  اآلن خيضع جملس الشورى  
م  ضاءاجلديد أن ثلثي األع   الشورى  ومن معامل جملس    .  يعينهم األمري بشكل مباشر، ووظيفته استشارية      اعضوسيتم انتخا  

.  لالنتخابات ا لتكون ميعاد  ٢٠٠٨ام   اية الع  حتدد، وقد   ينه األمري يعيقوم بت عن طريق االقتراع الشعيب، أما الثلث األخري ف       
 سلطة مترير موازنة الدولة أو رفضها، ومراقبة عمل احلكومة، واستجواب            منها ؛مجلس اجلديد لل ستعطى صالحيات كما  



 ٤

األمري ال يزال حيـتفظ بـصالحيات عرقلـة         ن  فإريعية للمجلس قد مت تعزيزها،       السلطات التش   أن الوزراء؛ وبالرغم من  
 .عتراض عليهااال تشريعات أولا

 
 النظـام القانوين

تحكمهـا  فاألحوال الشخـصية واألسـرية      أما   .اإلسالمية والقوانني املدنية  يقوم النظام القانوين على الشريعة      
 . األمريعن طريق سلطة أو عزهلم يتم تعيينهمو جانب،من األأغلبهم و ،القضاة و.الشريعة اإلسالمية

 
 إمكانية أن يكون للمواطنني بعض املشاركة الـسياسية، فـتم      قت مبكر  يف و  وقد درس مسو األمري الشيخ محد     

؛ ويف عـام    يـة والزراعـة   بلدالشئون ال يعمل كهيئة استشارية لوزارة     و ١٩٩٧عام   يف   ةجملس البلدي اإلعالن عن فكرة    
لـس   أجريت االنتخابات، ومن مث أصبحت قطر أول دولـة يف جم           ١٩٩٩عام  صدر قانون بإنشاء الس، ويف       ،١٩٩٨

  لس يشارك يف صناعة السياسة     كخل نظام انتخاب    دالتعاون اخلليجي ت أجريت االنتخابـات    ٢٠٠٣ويف إبريل   . امل ،
 .الثانية

 
من أصوات من حيق هلم التصويت      % ٩٧ الذي مسح ذه التغريات بنسبة       ٢٠٠٥وقد متت املوافقة على دستور      

 شاركة السياسية دومنا إفساٍد هليكل السلطة احلايل؛ فهو يفصل بـني           جمال امل  وقد جنح الدستور يف توسيع     ٢.ستفتاءااليف  
 ويضمن الدستور   .لوزراء ا أيدي أمري البالد وجملس   ، والقضائية، وتبقى األوىل يف      شريعيةت التنفيذية، وال  ؛السلطات الثالث 

تقلة، وجملس شـورى     هيئة قضائية مس    بتأسيس والتجمع، ويسمح  التعبري، واالعتقاد،    حريات بشكل أكثر من ذي قبل    
 ٣.امخسة وأربعون عضوجديد قوامه 

 
يري الدميقراطي، فقد قامت قطر بالعديـد مـن اإلصـالحات    غالتإن منطقة الشرق األوسط على مفترق طرق        

، ومل تكن الضغوط السياسية واالقتصادية هي السبب يف هذه           يف جمال السياسة   ا املنطقة تقدم  جعلتها واحدة من أكثر بالد    
 تعمل الدولـة    ضمينعقد اجتماعي   ، ومثة   لطة األعلى يف البالد   اختذته الس  وإمنا كانت نتاج قرار واٍع       ،الية السياسية الليرب

ا السياسية شـيئً  ملشاركة  اجمال  ، وفتح   ة ملواطنيها نظري الوالء السياسي     الرفاهية االقتصادية واالجتماعي   مبوجبه على تقدمي  
 قطـر   مما أعطـى    هائلة من املوارد   روةثو ات املتحدة اليهناك عالقات وثيقة مع الو     وخبصوص شئوا اخلارجية، ف    .افشيئً
يف املنطقةيف نفس حجمها بالد أخرىب مقارنةً  صياغة سياستها اخلارجيةيفأكرب رية  وحاتأثري . 

 
ت يف  طـوا  الشيخ محد على واحدة من أجـرأ اخل        وبعد فترة قصرية من جميئه إىل السلطة، أقدم أمري البالد مسو          

مـن  حتدت املمارسات املقبولة      قناة اجلزيرة، وهي قناة فضائية إخبارية تبث باللغة العربية         إطالقب ةاال اإلعالمي باملنطق  
 ومتتلك اجلزيـرة اآلن  .إلعالم يف الشرق األوسطل ٍزكر على اخلريطة كم   قطر، ووضعت    يف املنطقة  الشديدة الرقابة   حيث



 ٥

 يف  )وإثـارة للجـدل   ( شعبية   ناطقة بالعربية ربية واألخرى باإلجنليزية، وهي أكثر القنوات ال       إحدامها بالع  ؛قناتني لألخبار 
 .املنطقة

 
ة، ومتارس   حيث متتنع الدولة بصفة عامة عن الرقابة املباشر        ؛ومثة عالقة غري مفصح عنها بني اإلعالم واحلكومة       

آل ثاين اليت متول القناة منذ      عائلة   خاصة فيما يتعلق بقطر و      اإلعالمية درجة من الرقابة الذاتية،     نافذاجلزيرة وغريها من امل   
سـرة املالكـة     أفراد من األ   -أو حيمل عضوية جملس إدارا     -اجلرائد اخلمس الكربى ميتلكها     باإلضافة إىل أن    ،  انطالقها

 .١٩٩٨عام الم يف  ويف خطوة للتدليل على اهتمامها حبرية التعبري، أنشأت الدولة وزارة لإلع٤.وغريهم من الوجهاء
 

 اداالقتص
 

ز الطبيعي قطر حنو التنمية، وقد مت اكتشاف النفط يف          اكما هو احلال يف منطقة اخلليج، قادت موارد النفط والغ         
 . ٢٠٠٧٦ يف يوليو ٩٠٧٢٢٩إىل  ١٩٤٩٥ يف ١٦٠٠٠قفز عدد السكان من وقد . لنمول، وعمل كمحرك ١٩٣٩عام 

 
؛ وميثل الـنفط   التحرير، وتشجيع االستثمار األجنيب، والتنويع االقتصادي   ركزت سياسة البالد االقتصادية على    

هـذه  و .من إيرادات احلكومـة   % ٧٠ومن أرباح الصادرات،    % ٨٥من الناتج احمللي اإلمجايل، وحوايل      % ٦٠والغاز  
          ااملوارد الطبيعية جعلت دخل الفرد يف قطر من أكثر الدخول منو نتـاج بعض التقديرات، فاإل   ل اووفقً.  يف العامل  ا وارتفاع 

 .ستداماملنمو لل  جديدةطرق للبحث عن ا رئيسياحافزتعد  ا، وهذه النافذة القصرية نسبيا عام٢٣ ملدةاحلايل مستدام 
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٢٠٠٨ - ١٩٨٠قطر اإلمجايل يف ج احمللي النات  

       )باملليار دوالر(اإلمجايل باألسعار اجلارية احمللي  الناتج :اخلط األسود
)باملليار دوالر ()ادل القوة الشرائيةتع(اإلمجايل احمللي  الناتج :اخلط الرمادي  
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 ٢٠٠٧.٨االقتصادية العاملية، إبريل صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التوقعات : املصدر
 

مـن   قطر نصيبات، ارتفع   يبوين الباب أمام االستثمار األجنيب يف أوائل التسعين       رمنذ أن فتح القطاع اهليدروك    
من % ٥، ويشكل   اة الثالثة عاملي  ياطي قطر من الغاز الطبيعي املرتب     ، وحيتل احت  أربعة أضعاف العاملي   النفط اخلام    احتياطي

مجايل االحتياطي العاملي، وقد جنحت البالد يف جذب كميات هائلة من االستثمار األجنيب لتصبح أكرب منـتج للغـاز                   إ
كات األجنبية على   الشر -فض  خود احتياطي الغاز بوفرة وبثمن من     ، وقد شجع وج   ٢٠٠٦الطبيعي املُسال يف العامل لعام      

 تتطلع إىل تنمية قطاع الغـاز        التنفيذ  حيز  دخلت طة مخسية خية، وهناك   وج املواد البتروكيميا  الدخول يف مشروعات إنتا   
 . يف منافع طويلة األجلا، وهو أمر يستلزم التقشف لفترة قصرية طمعوتوسعته

 
 تسعى إىل إيـرادات   اسية  ي القيادة الس  بدأت د الطبيعية،  الطبيعة املؤقتة لالقتصاد القائم على املوار       إىل االنتباهبعد  

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف   نصيب هـذه اإليـرادات    بلغ  وقد    الدولية، ملالية ا األوراق أسواق يف   االستثمار عن طريق  يةاستثمار
اف،  إىل ثالثة أضع    احمللي مضاعفة إنتاج الصلب  : ، وهناك مشاريع تنويع أخرى من بينها      ٩اإليرادإمجايل  من  % ٢٠حوايل  

متتع البالد بنمـو     مع و .والتوسع يف مشاريع إنتاج املواد البتروكيمياوية، وهي مشاريع يسهلها وجود الطاقة زهيدة الثمن            
 وقد أدى هذا النقص إىل      ،األبنية واملساكن ، ومع ذلك ال يزال هناك نقص يف         بال انقطاع ء  اقتصادي مستدام، يستمر البنا   

٢٠٠٨ – ١٩٨٠اإلمجايل يف قطر احمللي نصيب الفرد من الناتج   

        نصيب الفرد باألسعار اجلارية:اخلط األسود
  نصيب الفرد بتعادل القوة الشرائية:اخلط الرمادي
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 وكان هذا من أهم العوامـل  ، األسعار املعقولةيألسعار وقلّص من توافر السكن ذ  ارتفاع شديد يف اإلجيارات وتضخم ا     
 .٢٠٠٧١٠يف % ١٥اليت أنتجت نسبة تضخم وصلت إىل 

 
حجر الزاوية الرئيسي يف السياسة االقتصادية، وقد مت        تثمار األجنيب،    جاذب لالس  خ منا وتواصل احلكومة توفري  

 وقعمما  % ١٢إىل  % ٣٥ من   ب املفروضة على الشركات    الضرائ نسبةا عن ختفيض يف     اإلعالن مؤخرتجي  أن ي  اذب مزيد 
حق التملـك   ترب االستثمار األجنيب املباشر و     ويع .١١ةونيبريدروكاهل غري يف القطاعات     خاصةً ،من االستثمارات األجنبية  

تعمل و،  ة مشا وبروٍح.  اجلديدة  وقوانني االستثمار  اإلصالحاتار   حملي إجباري أو كفيل مثرة من مث       دون وجود شريكٍ  
االتصاالت قطاع فتح وتوسعة على االبالد حالي. 

 
   ايعمل كل القطريني تقريب      ا يف القطاع العام، وتعتمد البالد اعتماد على العمالة اخلارجية، وقد أُعيد بنـاء        ا كبري 

            االلتـزام سيئة للعاملني وفـشالً يف       اوزارة العمل وتوسيعها كي تتمكن من التعامل مع املزاعم اخلارجية بأن مثة أوضاع 
 لكن تظـل هنـاك حاجـة        ماية للعاملني احل، مت تنفيذ قوانني جديدة للعمل قدمت بعض         ٢٠٠٥ويف  . الدوليةاملعايري  ب

 ١٢.للمزيد
 

ميكية كي تكون متفردة    عض السياسات الدينا  بيز دفعتها إىل وضع     تمال ورغبتها يف    الناشئةإن أصول دولة قطر     
ر بشكل هائل يف جمال     استثمقوم باال كمركز للمعرفة يف منطقة الشرق األوسط، وت      بناء نفسها   سعى قطر ل   وت .عن جرياا 

، بل إن اهليكل التعليمي األساسي يتم إصالحه مع          سريع  يف وقت  التعليم من خالل خطط لبناء مؤسسات تعليمية بالبالد       
" كورنيل"ه الدعوة لبعض اجلامعات الشهرية كجامعة       وقد مت توجي  . التركيز على خلق عمالة تنافس على الصعيد الدويل       

 .إلنشاء فروع هلا داخل املدينة التعليمية" جورجتاون" وجامعة
 

 اعي حتت اهرالعطاء االجتم
 

 ثقافة العطاء
 

 النابعة من آثار التعـاليم      ،لية، وثقافة اإلنفاق على اآلخرين    ب من املمارسات القَ    يف قطر  تطور العطاء االجتماعي  
و زوميكن ع .  على مر السنني   ا واضح لينضج ويتخذ شكالً  ،   ديناميكي هللمجتمع املدين لكن  صغري  من قطاع   وإلسالمية،  ا

 اخلدمات االجتماعية   طنون على توفري  مع املوا تاجصعود جنم نشاط اتمع املدين إىل فترة ما قبل اكتشاف النفط، حينما             
وكانت املنظمة القطرية لرعاية وإعادة تأهيل األشخاص املعاقني هي أول          . ئيعند ظهور احلاجة إليها وبشكل تلقا     الالزمة  

، وبعدها بفترة وجيزة تأسس اهلالل األمحر القطري وحصل         ١٩٧٤ لسنة   ٢ للقانون رقم    امنظمة جمتمع مدين تسجل طبقً    
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 يف قطر، متخذة من تنميـة       ومبرور الزمن، تزايد عدد منظمات اتمع املدين اخلريية        .١٩٨١عام  على اعتراف دويل يف     
 .على حنو متزايد  تستهدف احملتاجني يف مناطق أخرى من العاملأيضا هلا، ولكنها اع القطري نشاطًاتم

 
 على زيادة   ا مساعد وقد نتج عن النمو االقتصادي اهلائل على مدار العقدين املاضيني ثروة كانت بدورها عامالً             

وى العوامل املساعدة يف هذا الشأن هو جميء مسو األمري الشيخ محد إىل الـسلطة يف                ، بل إن أق   أنشطة العطاء االجتماعي  
 .، وبفضل عون مسو الشيخة موزة، اتسع نطاق املبادرات العطائية بشكل سريع١٩٩٥عام 

 
  للعطاء االجتماعية القانونيبيئةلا

 
 لتنظيم أنشطة منظمـات     وضعي   الذ ،١٩٧٤ لسنة   ٢ حيز الوجود بفضل القانون رقم       جاء اتمع املدين إىل   

جلمعيـات  ف ا رعوت. ٢٠٠٤عام    القوانني املنظمة ملنظمات العطاء االجتـماعي يف      تمع املدين الناشئة، وقد مت تنقيح     ا
تحقيـق  اجتماعية، ثقافية، علمية، مهنية أو خريية، دومنا سـعي ل      ،تعاون على القيام بأنشطة إنسانية    أا جمموعات ت  على  

ـ    وزارة شئون اخلدمة      يف اختصاص  ات العامة واخلاصة   اجلمعي قعوت. دية أو سياسية  أغراض ما  تفظ املدنية واإلسكان، وحت
 .ستندات والسجالتالوزارة حبق تفتيش امل

 
جنسية لأن يكون حامالً ل   العضو  يشترط يف   و،  ا مؤسس ا عضو ٢٠ال يقل عن     ويشترط إلنشاء اجلمعية وجود ما    

 جبرائم خملة باآلداب أو الـشرف، وأن يكـون          ، وأال يكون قد ثبتت إدانته     ان مثانية عشر عام   ، وأال يقل عمره ع    القطرية
من % ٢٠ن السمعة؛ ومثة قرار اختذه جملس الوزراء جبواز اختاذ أعضاء من غري القطريني شريطة أال يزيد عددهم عن                   حس

 .إمجايل األعضاء
 

 ها املاليـة، وشـروط العـضوية،      ا، ولوائحها، وسنت  ها، وأنشطتها، وأغراضه  وقع م تسجيلوتلزم اجلمعيات ب  
وجيب أن يشتمل التسجيل على االسـم،       . األعضاء وحقوقهم، وإجراءات انسحاب وانقضاء وانتهاء العضوية      وواجبات  

 .واجلنسية، وحمل إقامة كل عضو من األعضاء املؤسسني
 

إذا مـا    اخلدمة املدنية واإلسكان     وزير شئون وينبغي أن حتصل املؤسسات واجلمعيات على موافقة مسبقة من          
وأما اجلمعيات اخلاصة، اليت متاثل املؤسـسات       . أرادت مجع التربعات، والبد من أن يكون التمويل من داخل دولة قطر           

 دي من احلكومة، ب   ، وال جيوز هلا أن تتلقى مساعدات      يجب أن تعتمد فقط على التمويل الذايت      فاخلاصة من حيث املفهوم،     
 . من الداخل وتربعاتامنح تقبل أن هلا أن
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، أو انتـهكت    ا عضو ٢٠ مجعية إذا قل عدد أعضائها عن        ةأن حتل أي  اإلسكان  وزارة شئون اخلدمة املدنية و    ول
 مـديري فظ الوزارة كذلك باحلق يف عزل       توحت.  يف أي نشاط سياسي    تتورطملنصوص عليها يف القانون، أو      الشروط ا 

جب تزييف املعلومات، أو التورط يف نشاطات ممنوعة، أو إساءة استعمال األموال، أو             وقد يستو . اجلمعية بشروط معينة  
 ١٣.ةالسجن أو الغرامة املالي  كل ذلك يستوجب-  حلهاشطة اجلمعية بعدنصلة أاإلصرار على موا

 
هلـا إىل    ا املؤسسات اليت تتخذ من قطر مقر      بعضلجأ  تالقانونية ذات الطابع التقييدي،     يف ظل هذه اإلجراءات     

 .لنشاطااتعزيز الطبيعة الدولية ل خاصة لضمان استقالليتها أو أمرييةقرارات 
 

  املؤسسي االجتماعياءالعط
 

 ؛وميكننا رصد أربعة أنواع منـه     .  بالتوجهات احمللية والعاملية   امتأثرتطور العطاء املؤسسي قي قطر عرب السنني        
مع مدين عاملة، فاملؤسسات املاحنة، فمنظمـات اتمـع   تلت إىل منظمات جم عطائية اليت حتو  تأيت يف مقدمتها املبادرات ال    
اتء، مث عطاء الشرك للعطاااملدين اخلريية اليت تتخذ قسم. 

 
 مبادرات العطاء االجتماعي اليت حتولت إىل منظمات جمتمع مدين 

  بإنـشاء مبـادرام     نفوذ وذو و أثرياء، ويقوم أفراد    مجمتمعهيشعر القطريون بإحساس عاٍل من املسئولية جتاه        
هذه املبادرات العطائية تطورت لتصبح منظمات جمتمع مدين        وكوسيلة من وسائل صرف زكاة ماهلم،        ية الشخص العطائية

 تنشئها وتديرها   ةبرامج خدم هلا   خربة، و   جمموعة من العاملني ذوي    اذات قيمة عالية، وتسجل كمنظمات جمتمع مدين        
ض األمثلة البارزة على هذا النوع من املنظماتبع ما يليفيو. اداخلي. 

 
 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اتمع

 
 " أفضلستقبل الراسخة مل، اجلذور البذورغرساليوم ن"

  موزة بنت ناصر املسندو الشيخة                                         مس
 

 ال  منظمةو أمري البالد، وهي      على أيدي مس   ١٩٩٥عام   يف   ع للتربية والعلوم وتنمية اتم    سست مؤسسة قطر  أت
تمع، وترأس           ل دفالشيخةلربح للتأكيد على أمهية وقيمة التعليم والعلوم وتنمية ا   موزة املؤسسة وت  من  اوجهها شخصي 

    ل مسو الشيخ محد والـشيخة مـوزة          سخي وقٍفاملؤسسة من خالل    ول  مخالل رؤية طويلة املدى، وتهنـاك  ، و  من ِقب
 وباالشـتراك  ،شركاءمن خالل " املدينة التعليمية"  ضمن مشروعها األخري املؤسسةهاتدير جمموعة من املبادرات املختلفة   

 .مع املؤسسات األخرى
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حبثيـة    وتضم جمموعة من املراكز التعليمية البارزة وإمكانيات       ،متر مربع  ماليني ٨تبلغ مساحة املدينة التعليمية     

جامعة ورنيل، و جامعة فريجينيا كومونولث، وجامعة ويل ك     : تمل على مخسة أفرع جلامعات عاملية هي       حيث تش  ؛حديثة
دم املواطنني القطريني باإلضافة    خت معاتهذه اجلا و. جامعة كارنيجي ميلون، وجامعة جورجتاون    ، و "إيه آند إم  "تكساس  

ـ وتدعم املدينة التعليميـة األ    .  منهم  للمتفوقني  دراسيةً ا حيث تقدم منح   ؛إىل طلبة من مجيع أحناء العامل      ـ  احب  ةث املتقدم
ويركـز  . ، وخلق فرص وقطاعات جديدة    ، وتعزيز تنمية الصناعات القائمة    جيالولتشجيع تقدمي اجلديد يف املعرفة والتكنو     

ـ                   ة برنامج صحة وتنمية اتمع التابع هلا على إجراء حبوث عن اتمع القطري ومنطقة الشرق األوسط، ويـستهدف فئ
 أن حتتل لنفسها مكانة من خـالل مدينتـها التعليميـة            وتأمل قطر . ألطفالل يةمن خالل قناة تليفزيونية تعليم    األطفال  

مرتبـة  يف  ذاا  ذا تضع   و ،ي وشعوب املنطقة  الشعب القطر كمركز عاملي للتميز التعليمي، كما تأمل يف االستثمار يف          
 .تثقافاقيادية يف التعاون الدويل والتفاهم بني ال

 
 :ؤسسة قطر ما يليمل املشاريع املشتركةومن بني 

 - ذيعي اليب يب سي   يرأسه أحد أشهر م   و وهو منتدى عام للحوار وحرية الرأي بالدوحة،         ،١٤ الدوحة مناظرات 
اليب يب  "تليفزيون  قله  ني، كما    مرة كل شهر على القنوات احمللية       وهي تبث على اهلواء مباشرة     - تيم سيباستني 

 .عاملي ال"سي
 ميساء بنت محد آل ثاين، ويركز     وترأسه مسو الشيخة    ،  ٢٠٠٥عام  سس يف   تأ ،١٥مشروع أيادي اخلري حنو آسيا     

لتعلـيم  يف ا جلـودة األساسـية     جتاه ا  املسئولية العاملية     اتمع بآسيا، ويعزز    تنمية مشاريعيف املقام األول على     
كومية لعقد اجتماع عن العطاء االجتماعي يف املنطقـة يف          ، وختطط املنظمة غري احل    االبتدائي لألطفال والبالغني  

 .٢٠٠٨عام 
، ومن خالل تعاوا مع مؤسـسة قطـر، يركـز            وهي شركة تصميم عاملية هلا استديوهات يف قطر        ،١٦شفيت 

 . للتصميم يف املنطقةممارساتالشركاء على تصميم العالمات التجارية، وتعليم وتنفيذ أفضل 
 قبـل  ،دم لسمو الشيخ حا خبيول السباق اليت حترز البطوالت، وكان ملكً      اعاملي وهو مشهور    ،١٧مربط الشقب  
 . إىل جنب مع أكادميية دولية للفرساناجنب  لتعليم ركوب اخليل، أكادمييةٌن يتربع ا ملؤسسة قطر، وباملربطأ

 
مسـو الـشيخة مـوزة،      ة  سرة املالكة، ولكن مع مرور الزمن و برئاس       بدأت مؤسسة قطر كمبادرة شخصية من األ      

        قد حيلو للمرء تسميتها الكتلة العطائية املختلطة، للتعهـد        و. اتطورت املؤسسة لتأخذ على عاتقها مهمة تنمية قطر تعليمي 
 .واالهتمام الذي حتظى به من قبل العديد من اهليئات احلكومية
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 احنةاملؤسسات امل
على مفهوم الوقف اإلسـالمي،     فكرة عملها    تقوم   واليت اقطر بعدد من املؤسسات املاحنة املُنشأة حديثً      ر  ختفت

 ليس بني املواطنني القطريني فحسب، وإمنـا        ،ولعل أكثر ما يثري اإلعجاب يف هذه املؤسسات هو حساسيتها للمحتاجني          
العاملني  من   جمموعةًبني غري القطريني املقيمني بالبالد، وتتميز هذه املؤسسات بطابعها املؤسسي الراقي، ويضم كل منها               

 .األكفاء الذين يديرون كافة جوانب عمل املؤسسة
 

  بن حممد آل ثاين اخلرييةجربمؤسسة الشيخ جاسم بن 
 

 من  احملتاجني بغرض دعم    ٢٠٠١عام   بن حممد آل ثاين اخلريية يف        جربتأسست مؤسسة الشيخ جاسم بن      وقد  
من أمواهلا لدعم القطريني، يف حـني ختـصص         % ٦٠وختصص املؤسسة نسبة    . أبناء قطر وغري القطريني املقيمني بقطر     

 اخلاصة، واملرضـى، واملـسنني، واألرامـل،        االحتياجات وتدعم املؤسسة ذوي     .لغري القطريني املقيمني بالبالد   % ٤٠
، وتقدم  كذلك، تقوم املؤسسة ببناء املساجد، ومراكز التعليم الديين، واملستشفيات        . واملطلقات، واليتامى، والطلبة النوابغ   

 .الكوارث الطبيعية واحلروب لضحايامساعدات ماليةً 
 

ـ  امع القطرية لأل  اهليئة وتراقب عليها  ١٩٩٨ لسنة   ٨م   اليت حيكمها القانون رق    - وتعتمد املؤسسة   - ةل اخلريي
يأيت متويل املؤسسة من الدخل املخـصص مـن         و. من العامة  وال    من الرعاة  اصة، وال تقوم جبمع تربعات    على أمواهلا اخل  

لوقف الذي أوقفه الراحل الشيخ جاسم والذي ميثل ما يقرب من ثلث ثروته كاملة، واليت تتكون بشكل أساسي مـن                    ا
 جاسم  تؤجر ويستفاد من ريعها يف إدارة املؤسسة، ناهيك عما يقدمه أبناء الشيخ           مباٍن وجمموعة من الشقق السكنية اليت       

 . للمؤسسةوبناته من دعم مادي
 

مـن   % ٢٠ إىل   ١٠والذي ميثل من     -  إىل جنب مع الدعم العيين     ا بدعم مايل جنب   ديهامستفيتزود املؤسسة   و
. رش املـساجد ، ومنتجات اللحوم، واحلقائب املدرسية، باإلضافة إىل فَ    طعام لشراء ال  قسائم  يف شكل  -التمويل املخصص 

،  منحـة  ١٨٢١ت  أنفقعم، و  للد ا التماس ٣٠٥٢ال يقل عن      ما ٢٠٠٦-٢٠٠٥وقد تلقت املؤسسة خالل العام املايل       
دة احملتـاجني    اليت وجهت ملـساع    مستخدمة يف ذلك النظم احلاسوبية لتقييم وانتقاء متلقي اِملنح، وقد بلغ إمجايل األموال            

 ). مليون دوالر أمريكي٢,٦( ريال قطري ماليني ٩,٦
 

 ١٨  اخلرييةمؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل ثاين
 

يف قطر    بالتزامه بالعطاء اخلريي   ا الذي كان معروفً   عيد بن حممد آل ثاين    وفاة الشيخ    وعقب،  ١٩٩٥يف عام   و
،  ميثل حنو الثلث من ثـروة الـشيخ        اوتدير املؤسسة وقفً  .  مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل ثاين اخلريية        أنشئتواخلارج،  
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 ستهدفً    والذي يمماثلة لتلك الـيت تعمـل فيهـا         وتعمل املؤسسة يف جماالت   .  الفقراء واحملتاجني  اوجه حنو العمل اخلريي م 
      امؤسسة الشيخ جاسم، باإلضافة إىل تقدميها دعم أنفقت املؤسسة   ٢٠٠٤ويف عام   . ب والكوارث و لضحايا احلر  ا عاملي ،

 .على أنشطتها يف قطر والعامل)  مليون دوالر أمريكي٦,٧٩(  مليون ريال قطري٢٤
 

 ملـصلحة الـشعب     ٢٠٠٠ مت تأسيسه يف عام       ثقايفٍّ ملركٍز امن ناحية أخرى، تقدم مؤسسة الشيخ عيد دعم       و
، ٢٠٠٤ وتديرها بالنيابة عن هذه املؤسسات؛ ويف عام         ؤسسات األخرى على ختصيص األوقاف    القطري، كما تشجع امل   

 ). مليون دوالر أمريكي١,٣(  مليون ريال قطري٤,٧ ـ، قُدرت ب جديدة أوقاٍفنشئت أربعةُأُ
 

 وتقارير سنوية   ا إلكتروني ا للتواصل تشمل موقع    وأدواتٍ ، متميزةً  إداريةً اكلَوقد أدخلت مؤسسة الشيخ عيد هي     
ها املالية على موقعها اإللكتروين على خالف املعتاد يف منطقة ال يتم الكشف فيهـا عـن                 ، وتضع املؤسسة تقارير   شاملة

 . الوضع املايل
 

د بن حممد آل ثاين اخلرييتان مثالني رائعـني          بن حممد آل ثاين والشيخ عي      جربوتعترب مؤسستا الشيخ جاسم بن      
لقد حتولت رؤى املؤسسني إىل مؤسسات قوية       و. للمؤسسات املاحنة اليت تقوم فكرة عملها على مفهوم الوقف اإلسالمي         

 .على استدامة مبادراا العطائيةذات نظم إدارية تؤكد 
 

 اصي عدد املرء قد حي    أن ن أثرياء، وبالرغم من   وتربز مؤسسات ماحنة أخرى تدار بأسلوب متقدم، وميوهلا قطريو        
ة،  ألصـوهلا الكـبري    اظرون.  إذا أخذنا يف االعتبار حجم البالد      جدا كبري   ن عددها وتأثريها  فإ،   من هذه املؤسسات   قليالً

وستظل .  هذه املؤسسات العمل بفعالية ليس يف قطر فحسب وإمنا يف العامل كله            عتستطي وأنشطتها املدارة بشكل حمترف،   
 ويتوقـع   .يف أي جمتمع  والدعم قصري املدى للمحتاجني من ضمن أهداف مبادرات العطاء االجتماعي           مساعدات اإلغاثة   

وتدخل يف شراكات من شـأا أن         أكثر استراتيجية،   هذه املؤسسات سوف تقتحم مبرور الزمن جماالتٍ       املرء أن بعض  
 .تعزز من قدراا على التقدم االجتماعي

 
 اء االجتماعي  للعطا اخلريية اليت تشغل قسمتمع املدينمنظمات ا
يف املبادرات العطائية الـيت      اليت تقدم خدمات اجتماعية       القدمية بعض منظمات اتمع املدين القطرية    تشترك  و

عـات الـيت    قوم حبمالت جلمع الترب    ي هذا النوع من املنظمات   و. ةثانويال تعد من أهدافها  ، وإمنا    نشاطها األساسي  ليست
وتستغل منظمات اتمع املدين    . تعتمد على مشاعر اإليثار، واإلنفاق الذي يوجبه الدين، ومسئولية الشركات االجتماعية          

 . مع أهدافهامما يتفقوذلك األموال امعة لتوفري اخلدمات للمحتاجني من أبناء قطر، 
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 ١٩ قطر اخلريية
 

 املؤسسات األحدث منها نشأةً، وقد أسسها جمموعة من األعيان          تاريخ أطول من تاريخ معظم    هلا  قطر اخلريية   
 إىل حد بعيد    ؤسسةاخل قطر أو خارجها، وتشدد امل      د  سواءً ا بغرض مساعدة الفئات األشد فقر     ١٩٨٠عام  القطريني يف   

 .واجلودة على التعاون، واالحترافية، واالبتكـار،
 

 حيث تغطي أكثر    ا البالد، وخارجي  اتب تنتشر يف ربوع   ن خالل تسعة مك    على الصعيد احمللي م    ؤسسةتعمل امل و
وتعمـل  .  األخرى احلكوميةمع املنظمات غري     من أربعني دولة يف إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، من خالل فروعها وشراكتها          

 .لوقفياتاملرأة والطفل، التعليم والثقافة، واملشاريع املُنِتجة، واالستثمار وااألسرة و: ؤسسة على أربعة حماورامل
 

تكـرمي   ؛ ابتكاريةً، وهو برنامج ذو غرضـني      هابراجمقطر اخلريية هو أكثر     بع ل  التا يات الوقف برنامجقد يكون   و
يتامى، واألسر  يذهب ريعه لل  و على ختصيص وقف باسم أحد اآلباء،        نياملاحنوتشجع املؤسسة   .  ومساعدة احملتاجني  ،اآلباء
 .ت، وطلبة العلم الفقراء، والشباب املقبلني على الزواج، واألرامل واملطلقاكبار السنة، وتاجاحمل
 

حتتفظ اجلمعية بنسبة عالية مـن      وتتميز قطر اخلريية بتواجدها القوي داخل اتمع القطري؛ ففي واقع األمر،            
     جلـزء   إىل جنب مع األكشاك وامللصقات يف األسواق التجارية، ويتم مجع ا     االتواجد اإلعالمي من خالل اإلعالنات، جنب

 .القطرياألكرب من أموال املؤسسة من خالل محالت مجع التربعات اليت تشحذ مهم الشعب 
 

 ٢٠ رياهلالل األمحر القط
 

.  هذه الفئة  يف هي أبرز اجلمعيات اليت تقع       ١٩٨٢عام  اليت تأسست يف     قد تكون مجعية اهلالل األمحر القطري     
ملساعدات اإلغاثية لضحايا الكوارث واحلروب يف آسيا وإفريقيـا،         ا قطري على توفري  بالرغم من تركيز اهلالل األمحر ال     و

ـ     ؛يهتم قسم اخلدمة االجتماعية ا بتوجيه العطاء االجتماعي حنو مواطين قطر واملقيمني ا             ماليـةً   ا حيث يقـدم منح 
الذين ال يقـدرون     املرضى   ر احملتاجة، يف حني يستهدف اآلخر      األس وتربعاٍت عينيةً من خالل برناجمني يستهدف أحدمها      

 .، مت إنفاق ثالثة ماليني ريال قطري من خالل الربناجمني٢٠٠٥ويف عام . على تكاليف الرعاية الصحية
 

عتمد على الدعم    للعطاء االجتماعي داخلها، وت    ا تنشئ أقسام  يتنظمات اتمع املدين اخلريية ال    يف قطر، تكثر م   و
مرور الزمن؛ وهذه اجلمعيات    مع  وضع الربامج القوية وبناء الثقة       عن طريق    خرين يف األنشطة العطائية   الشعيب وتشرك اآل  

، ومن خالل تغطية    األماكن العامة معروفة لدى اتمع القطري، وأنشطتها ملموسة من خالل محالت مجع التربعات يف             
طالب مل ا وفقً  براجمها قوم بتصميم وت العطاء االجتماعي،    يفتتميز هذه اجلمعيات مبنهجيتها االبتكارية      و. وسائل اإلعالم هلا  
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 يف أماكن أخرى من العامل من ناحية عملها؛ فهي          األهلية اآلن متاثل املؤسسات      منظمات اتمع املدين اخلريية    إن. اتمع
 مـن التـضامن     احتياجات االجتماعية للمجتمع، وختلق جـو     االتستفيد من الكم اهلائل من التربعات املتواضعة، وتليب         

األهليةعلى خالف املؤسسات     -  جمال عمل هذه املنظمات    وجيتاز. راد املشاركة يف أنشطتها    باالنتماء بني األف   اوشعور - 
 .دولة قطر ليشمل العامل الفسيح

 
 اتعطاء الشرك

        اليت تطلقها   ية املسئولية لالجتماع  مبادراتا يف شكل    يف قطر، أصبح العطاء االجتماعي للشركات اليوم أكثر وضوح 
 :األمثلة على ذلك ومن أبرز. ات القطاعني اخلاص والعام على السواءشرك

 
 اتفاقـات  من خالل     القطرية كومةحل للمجتمع املدين وا   ام هذه الشركة دعم    تقد - )كيوتل( لالتصاالتقطر   

اخلـاص   مليون دوالر أمريكي لتعزيز برناجمها       ١,٥طر مببلغ قدره    ت هذه الشركة ملؤسسة ق    تربعوقد  . الرعاية
 يف حماولة لـدعم     قطري ملركز قطر للعمل التطوعي     ريال   ٣٠٠٠٠٠ ـب، كما تربعت كيوتل     املنح الدراسية ب

 .أنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية
جمموعة من اهليئات متعـددة اجلنـسيات       ه  ئبد  شرارة تأطلقوهي عبارة عن برنامج تعليمي       - قطرانطالقة   

كليـة مشـال    "و،  " االجتماعي مناءاإل دار"، و "قطر شل " ، و "لسالم الدولية ا"تأيت يف طليعتها    والعاملة يف قطر،    
 يف حماولة ملساعدة الـشباب القطـري علـى          ،"إتش إس يب سي   " وبنك" مايكروسوفت"، و "األطلنطي بقطر 

وذلك من خالل مساعدم علـى  ، قابل للتنفيذ وظيفي  كخياٍر اخلاص العمل التجاريفكرة إنشاء استكشاف  
 . رجال أعمال ناجحنيازمة ليصبحوارات الال املهاكتساب

يم، والرياضة بالتعاون مع اتمع     ستثمر يف جماالت الصحة، والتعل    ، ت  وهي شركة مسامهة قطرية    - راس جاس  
 .٢٠٠٦ته يف اص ا الذي بدأاملدين واحلكومة من خالل برنامج املسئولية االجتماعية اخل

 اإلمناء االجتماعي ومشروع أيادي اخلري      داراالجتماعية من خالل     وينفذ برامج مسئوليته     - بنك قطر الوطين   
عالوة على ذلك، يشجع برنامج مشاركة املوظفني التابع للبنك مجيع املوظفني علـى املـشاركة يف       . حنو آسيا 

 . على حنو فعالعمل التطوعي، أو العالقات العامةال اخلدمة االجتماعية، أو
حىت ومع ذلك ف  . داخل قطاع األعمال املزدهر بقطر    للمسئولية االجتماعية     وواعدة ئةناشة عن ثقافة    هذه األمثل  تنبئ

تـربع  ختتار بدال من ذلك أن ت     ؤسسات عطاء اجتماعي تابعة هلا، و     م نشئتأن  اختارت  اليت  هي  فقط  شركات قليلة    اآلن
 .ة بذلك ملنظمات اتمع املدين أو املؤسسات القطرية اجلديرةالعيني التربعات وأ باملال

 



 ١٥

 مةـاتـخـ
 

 خليفة آل ثاين؛ ففي     ث بقيادة مسو الشيخ محد بن      التنمية والتحدي   سريعة يف  رحلة قطر   بدأت،  ١٩٩٥ ذ عام من
  وتشتمل األنشطة اخلريية بقطر كال     . عزز من ثقافة العطاء    ا مبهر ا اقتصادي ات البالد منو  فترة وجيزة تربو على العقد، شهد     

 فمـن املمكـن     ،اهذه املبادرات حديثة نسبي    أن   اومب. ة والطريقة اخلالقة يف توجيه العطاء االجتماعي      من الطريقة التقليدي  
أن تتبىن سبالً جديدة     وينبغي على املبادرات الشبيهة يف امليول واألفكار       ،النمو والتنويع املتواصل  على  بأن تركز   التوصية  

 .لتكرارللتواصل فيما بينها لضمان فعالية عطائهم ولتجنب ا
 

تستطيع مؤسسات  وباإلضافة إىل براجمها السخية إلسعافات الطوارئ اإلنسانية، ودعمها للفقراء واحملتاجني،           و
  طلق مبادراٍت قائمة على احلقوق      االعطاء االجتماعي، نظرا، أن ت هذه املبادرات سـتحتاج إىل  .  للثقة الشعبية اليت تتمتع

هذا النوع مـن     إمكانويف  . ة الوضع القانوين للمقيمني غري املواطنني وحقوقهم      دراسة قضايا حساسة لكنها هامة كقضي     
املؤسسات وضع برامج ابتكارية كمناظرات الدوحة، ومساعدة الشباب القطري على تعلم وممارسة املشاركة واملواطنـة               

 ا تطـور  -وقد تأسست فيهـا   ر  إقليمية ماحنة تستضيفها قط   وهي مؤسسة    –دميقراطية  للؤسسة العربية   املترب  وتع. الصاحلة
اواعد. 

 
سبه عطاء الشركات على مدار السنوات املاضية إىل احملافظة عليه، مع التشديد بشكل             وحيتاج الزخم الذي اكت   

وتتخذ معظم مبادرات املسئولية االجتماعية يف الوقت احلايل شكل التربعات املالية أو املـسامهات              .  على املؤسسية  أكثر
بني أنشطتها التجارية الرئيـسية     للربط   الشركات ستسعى على حنٍو متزايد        أن من املتوقع ، ولكن   ةستحقملُ ا العينية للقضايا 

وهنـاك فرصـة كـبرية      . الفقرجذور  وتشِرك قوى العمل بأكملها يف معاجلة التنمية املستدامة         األهداف والربامج اليت    و
ـ التقدمية، واجلهات املاحنة اخلاصة مل      العامة يئاتطر للدخول يف شراكاٍت مع اهل     للشركات التجارية يف ق    ة القـضايا   عاجل

 و مشروع هائـل    هل اإن تعزيز هذا اجلو الذي تستجيب فيه املشروعات التجارية اجتماعي         . الرئيسية بأسلوب استراتيجي  
 . القطري األمريكيةجملس التجار مثل للشبكات التجارية
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 ادراملص
 

 ٣٢-١ص : ٢٠٠٧ قطر، صادر يف يوليو :البلدعن   تقرير.علوماتملل اإليكونوميستوحدة 
 

 .تايلور وفرانسيس جروب: روتليدج. قطر: يوروبا وورلد أونالين
GO=country_go&qa=id?entry/edu.aucegypt.lib.com.europaworld.www-٠://http   

 
 ."صةان القطري للجمعيات واملؤسسات اخلالقانو" . رحبيةالال لقوانني املركز الدويل

Qatar=country?php.showRecords/library/knowledge/org.icnl.www://http  
 

 .٢٠٠٧ قطر دولةتقرير  ،org.freedomhouse.wwwيت احلرية، مؤسسة ب
 

  قطر- كتبة الكوجنرسمب دراسات البالد
)٠٠٠٤qa+DOCID(field@:cstdy/frd?r/query/bin-cgi/gov.loc.٢lcweb://http  
 

 . قطر: البلد عننبذة، ٢٠٠٢حدة، قمة جوهانسربج األمم املت
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 اهلوامش
 

                                                 
إلمجـايل  تبدأ تقديرات الناتج احمللـي ا     . احمللي اإلمجايل والسكان مأخوذة من بيانات صندوق النقد الدويل        أرقام الناتج    ١
، وتبـدأ   ٢٠٠٥ مـأخوذة مـن      اإلمجايلأرقام نصيب الفرد من الناتج احمللي       . ٢٠٠٥ بعد عام    )تعادل القوة الشرائية  (

 :التصنيف السكاين والديين من. ٢٠٠٦عام التقديرات يف 
immigration-imm/qatar-qa/country/com.asternationm.www://http . 

 .٢  قطر ص org.freedomhouse.wwwبيت احلرية  ٢ 

 .)٣/١٢ص( التاريخ احلديث: قطر: الينورلد أونووروبا ي  ٣

   org.domhousefree.wwwبيت احلرية  ٤ 

  org.imf.www ،صندوق النقد الدويل ٥ 
 r/query/bin-cgi/com.data-country.www://http-١١٠٤٥.html و
 .)CIA World Factbook (ائق العامل كتاب حق- وكالة االستخبارات املركزية  ٦

 .٢٠٠٥تبدأ التقديرات بعد عام   ٧
 .٢٠٠٥تبدأ التقديرات بعد عام   ٨
 .سبق ذكره  ٩

 .٣ ص اإليكونوميست للمعلومات،تقرير البلد، وحدة   ١٠
 .٩ ص اإليكونوميست للمعلومات،تقرير البلد، وحدة   ١١

 .٤ ص ،  org.freedomhouse.www بيت احلرية ١٢ 
 . مأخوذة من القانون القطري للجمعيات واملؤسسات اخلاصةة االجتماعيلبيئةات الواردة يف اجلزء اخلاص بااملعلوم  ١٣

 ١٤ com.thedohadebates.www 
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 التاريخ احلديث
 املشهد السياسي

 االقتصاد
 

 حتت اهر العطاء االجتماعي
 ثقافة العطاء

 البيئة القانونية للعطاء االجتماعي
 العطاء املؤسسي

 
 خامتة

 
 املصادر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 امةنظرة ع
 

ـ  ا يف حتديث اقتصادها وتنويعه كي يـصبح منافـس         اعظيم اجهد اإلمارات العربية املتحدة     بذلتلقد   يف  ا قوي 
آتت جهود التحديث تلك    ، و اهلائل للنمو   الطموحة أساس ، وقد شكلت أخالقيات العمل القوية، والرؤى ا       السوق العاملية 

وحتذو . ا عاملي  من املراكز املالية الناشئة    ا، وإمنا أصبحت واحد   ايل للمنطقة العربية  ركز امل  امل  جمرد ، فلم تعد مدينة ديب    مثارها
اإلمارات األخرى حذو إمارة ديب يف التنويع االقتصادي والتحديث، وقد أدى النمو االقتصاد اإلمارايت السريع على مدار                 

 .أصحاب املشاريع التجارية اخلاصةالعقود املاضية إىل تراكم هائل للثروة عند األسر احلاكمة و
 

 يف التقاليـد    قافة العطاء القوية راسخة اجلذور    وكغريها من اتمعات العربية يف املنطقة، تستفيد اإلمارات من ث         
 الطابع املؤسسي على العطاء ليفصل بينه وبني املشروعات         ءت أواخر القرن العشرين بداية إضفا     وقد شهد . لية والدين بالقَ

، حيث ضربت   كما وكيفًا ويف اآلونة األخرية، ازدادت أنشطة العطاء االجتماعي        . تتبع وزارة األوقاف بصفة مباشرة    اليت  
فقـد  . من خالل استثمارهم لثروام الشخصية يف اخلدمات االجتماعيـة        به  الدولة وأفراد األسرة احلاكمة مثاالً حيتذى       

ات الدولية والعربية اليت تعمل خلـري       ع للمنظم ، وهي جمم  اإلنسانيةخدمات  العاملية لل  كاملدينة   نشاء بعض املشاريع  ساهم إ 
ويف السنوات اخلمـس    .  والصاحل العام  االجتماعيةتنمية  الاإلنسانية، يف تأكيد التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة بدعم          

، ومؤسسة حممد بـن     )العام واخلاص مبادرة مشتركة بني القطاعني     ( املاضية، قامت منظمات من بينها مؤسسة اإلمارات      
اليت ميوهلـا بـسخاء حـاكم       ( ، واملؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا    )مبادرة شخصية من حاكم ديب    ( راشد املكتوم 

 . خطاهاعلىبالسري ) الشارقة
 

حيث ،  أن ثقافة العطاء باإلمارات قد منت لتصبح صناعةً قوامها عدة مليارات من الدوالرات            وميكن القول بثقة    
تطالب  عدة   دوائر من   ضغوط، كما سيتضح بعد، هناك      ها وخارج  البالد  خدمة اتمع داخل   تتستثمر األموال يف جماال   

 .هذه االستثمارات يف الصاحل العامأن بأن تظهر عوائد واضحة وقابلة للقياس لتربهن على 
 



 خـلفية عن البلد
 

 ١ اإلمارات العربية املتحدةنبذة عن 

 
 املساحة  مربع كم٨٣,٦٠٠

 السكــان  مليون نسمة٤,٣
 نواملواطنالسكان  %٢٠
 املواطننيالسكان غري  %٧٠

 )٢٠٠٥( الناتج احمللي اإلمجايل  مليار دوالر أمريكي١٣٠,٣
 )٢٠٠٥( )تعادل القوة الشرائية(الناتج احمللي اإلمجايل   مليار دوالر أمريكي١٢٨,٠

 ةالزراع %٣
 ةالصناع %٥١
  النفط اخلامتاجإن %  ٢٧
 التصنيع %١٣
 التعمري %٨
 اخلدمات %٤٧

 )٢٠٠٦( نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  دوالر أمريكي٣٣,٣٩٧
 )٢٠٠٦( )تعادل القوة الشرائية(نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ٢٩,١٤٢

 الترتيب حسب مؤشر التنمية البشرية ٤١/١٧٧
ــسلمون% ٩٦ ــهم%١٦( م   من
مـن  ( ديانات أخرى % ٤ ،)شيعة

 )بينها مسيحيون وهندوس

 الديانات

 الدرهم اإلمارايت  من الدوالر األمريكي٠,٢٧
 
 
 اريخ احلديثالت
 

 واإلمارات واقعة حتت احلماية الربيطانية، وقد دخلت يف سلسلة من املعاهدات مع اململكـة               ،١٨٩٢منذ عام   
عجمان، ورأس اخليمة،   وأبو ظيب، وديب، والشارقة،     :  هي ؛سبع إمارات  الذي شهد احتاد     ١٩٧١املتحدة حىت جاء عام     

 .وينيالفجرية، وأم القو



 
 تقدمية يف جمتمع تقليدي مـتحفظ، وقـد         اقتصادية لتبنيها سياسات    كبرياا  جذبت اإلمارات إليها اهتمام   وقد  

 وقبـل   .١٩٥٨ الـنفط يف عـام       كتشافتطور االهتمام االقتصادي يف املنطقة يف اجلزء األخري من القرن العشرين مع ا            
سكان عيشهم مـن     ال باقي، بينما كان يكسب     وصيد اللؤلؤ  ي الصيد  يف جمالَ  االقتصادي متركز اكتشافه، كان النشاط ا   

 . الريفية، والرعيرف اليدويةالزراعة، واِحل
 

ات، مـن حـدوث     ينينات وأوائل الثما  يوقد عجل األداء القوي للنمو الناتج عن صادرات البترول يف السبعين          
غري لكنه  ت لنمو م  اأسعار النفط مصدر  ب  تقلُّ  كان ،اات فصاعد يومن الثمانين .  واالجتماعية ملاديةاير يف البنية األساسية     تطو

ـ اليت  و قوة االقتصادية اليت تقود البالد    متواصل، وتعترب مدينتا أيب ظيب وديب يف الوقت احلايل ال          ـ  ت مـستوى   ريوفسمح بت
 .إلماراتيني لكافة ااألمانمن درجة للمعيشة و

 
 ام احلكمظن

 كل مخسة أعوام  يجدد  كان  احتاد يضم سبع إمارات حيكمها دستور مؤقت        اإلمارات العربية املتحدة عبارة عن      
والرئيس احلايل هو مسو الـشيخ      . اوهو العام نفسه الذي شهد تنظيم الدستور وتقنينه رمسي         ،١٩٩٦ حىت   ١٩٧١عام  من  
ـ         ال، أما رئيس الوزراء ونائب      د آل يان، حاكم أيب ظيب     فة بن زاي  خلي . ومرئيس فهو مسو الشيخ حممد بن راشد آل مكت

خيتـار  و. ، هو السلطة الوطنية العليـا      إمارات وراثيني لسبعة الذي يتألف من سبعة حكام       ،ويعترب الس األعلى للحكام   
 .س الوزراءهيئة تنفيذية يرأسها رئيوهي لس األعلى جملس الوزراء، ا

 
الوطين التشريعيلسا  

 بينما يتم تعـيني     ،، ينتخب نصفهم  ا عبارة عن هيئة استشارية تتكون من أربعني عضو        الس الوطين االحتادي  
 .النصف اآلخر

 
 النظام القانوين

خالل   من ويتم البت يف األمور التجارية واملدنية واجلنائية      . ١٩٧١عام   لدستور   ا يعمل وفقً  احتادينظام حماكم   
 .ض الرتاعات األسرية والدينية عرب احملاكم الشرعيةحماكم علمانية، يف حني تفَ

 
    وجود سـلطة    وبشكل تام يف أيدي احلكام الوراثيني لإلمارات السبع، مع           اوتقع السلطة السياسية للبالد تقريب

اليـد  قتوىل مفة بن زايد آل يان، قد يب، مسو الشيخ خليظ أبووكان حاكم  .ديبيف  ظيب و   العاصمة أبو  خاصة ونفوذ يف  
وقد جرت العـادة أن     .  ، ليصبح ثاين رئيس للبالد     ٢٠٠٤ لشيخ زايد بن سلطان آل يان عام       لوالده مسو ا   ا خلفً األمور



ي نائب الرئيس ورئيس الوزراء؛ وقد تقلد مسو الشيخ حممد بن راشد املكتوم هذين املنـصبني يف                 منصبحاكم ديب   يتوىل  
 .بعد وفاة أخيه ٢٠٠٦ عام يناير من

 
ة معارضة سياسية منظمة ،فال     ويض الوضع السياسي الراهن، فليس مث      التحديات اليت من شأا تق     هناك بعض و

، والقـوة   لـي بللوالء القَ املناصب احلكومية   حتديد   ضع أمر لسياسية واجلماعات الضاغطة، وخي   يسمح بتكوين األحزاب ا   
إلمارات اليت حيكموـا، ولـذا يتغاضـى        اكمة بصفة عامة بالشعبية والقبول بني قاطين ا       االقتصادية، وحتظى اُألسر احل   

 ا متارس ضـغوطً    قد ويرجح أن الفئة اليت   .  من التسلط السياسي يف مقابل األمان االقتصادي والداخلي        املواطنون عن قدرٍ  
 بإعادة النظر   ،ني ذلك من حتركات العامل    ، وغري إلجراء إصالحات هم العاملون األجانب، وتطالب االعتصامات األخرية       

 .يف السياسات املتعلقة بعقودهم وأوضاع عملهم
 
 ادقتصاال
 

ال تزال السياسات االقتصادية املتحررة تساهم يف وجود منو قوي بالرغم من أن تقلبات أسعار النفط، الـذي                  
وميكن عـزو النمـو االقتـصادي إىل    . راداتسبب تدفق غري متوقع لإليجزء كبري من إيرادات الدولة، قد ت    يعتمد عليه   

االستثمار اخلاص،  ا أدى إىل صعود النشاط االقتصادي العام و       مم تثمار احلكومي يف البنية التحتية    االس :عوامل عديدة، منها  
لوافدة من   ا ،ا منخفضة األجور نسبي   العمالة، و يهة عل ضقلة القيود املفرو  مع  ، وتوافر رأس املال     النسيب الداخلي واالستقرار

 .البالد العربية ااورة ومن شبه القارة اهلندية
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

 ٢. ٢٠٠٧االقتصادية العاملية، إبريل صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التوقعات : املصدر     
 

٢٠٠٨ - ١٩٨٠ املتحدة العربية اإلماراتاإلمجايل يف احمللي الناتج   

       )باملليار دوالر(اإلمجايل باألسعار اجلارية احمللي الناتج : اخلط األسود
)باملليار دوالر ()تعادل القوة الشرائية(اإلمجايل احملليالناتج:اخلط الرمادي



 مـصدر رئيـسي     ، وهـو  ٢٠٠٥عام  تقديرات   ل الي اإلمجايل وفقً  ن الناتج احمل  م% ٢٧ميثل إنتاج النفط نسبة     
      ملإليرادات، ومصدر أساسي لدخل احلكومة، والذي يو    اية املطاف إنفاق إن البالد يف طور تنويـع  .  القطاع العامل يف

 غري البترويل  الصادرات غري البترولية والناتج احمللي اإلمجايل        ات، جتاوزت ي عقد التسعين  فبحلول هائل،   اقتصادها على حنو  
 يف منطقة   اومن مث يعترب االقتصاد اإلمارايت أكثر االقتصادات تنويع        ؛للمرة األوىل منذ اكتشاف النفط    الصادرات البترولية   

 .اخلليج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٣. ٢٠٠٧صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية، إبريل : املصدر           
 

فاستثمار القطاع العام، الذي     ؛ الكبري لياحملستثمار  اال البالد يف ساهم ارتفاع مستويات الثروة داخل      قد   و ،هذا
        وقـد ارتفعـت نـسبة      . لنموا تغذيةتوقع أن يواصل    يوفر البنية األساسية واخلدمات اليت حتتاجها القطاعات األخرى، ي

 الفترة من عـام     يف %١٢ إىل   ١٩٨٥ إىل   ١٩٧٥عام  الفترة من   من الناتج احمللي اإلمجايل يف      % ٧االستثمار اخلاص من    
 .%١٠ متوسط، هبط االستثمار اخلاص إىل ٢٠٠٥ وحىت ٢٠٠٠ومن عام . ١٩٩٨ إىل ١٩٩٦

 
 علـى   - وهي اإلمارة األكرب   -  ظيب أبو حيث تستحوذ    ؛القومي من الدخل    %٨٠وديب  تا أيب ظيب    ومتثل إمار 

ويع اقتصادها النفطي وفتح باـا أمـام         يف تن  امن احتياطي النفط والغاز يف اإلمارات، بالرغم من أا أكثر بطئً          % ٩٠
 لزيادة مشاركة القطاع اخلاص يف تطوير البنيـة التحتيـة واخلـدمات             ا رئيسي ااملدينة مؤيد وتعد  . االستثمارات األجنبية 

% ٣سـوى   لكنها ال حتوي    ا تضم أكرب عدد من السكان، و       بكو مدن اإلمارات، ثاين كربيات   ديب،  باهي  وت. األساسية
 وكنتيجة لذلك، حدث التنويع     ٤.اون النفط والغاز الطبيعي، وهذه النسبة معرضة للنضوب يف غضون عشرين عام           من خمز 
 . للتجارة واخلدماتا يف أن تصبح مركزلك العملية أثناء ت، وجنحت ديبسرع بكثريقتصادي بشكل أاال

٢٠٠٨ – ١٩٨٠اإلمجايل يف اإلمارات العربية املتحدة احمللي نصيب الفرد من الناتج   

     د باألسعار اجلاريةنصيب الفر:اخلط األسود
نصيب الفرد بتعادل القوة الشرائية: اخلط الرمادي  



 
 وسـع ق االقتصادية احلرة سريعة الت    اطويف سعيها لتشجيع االستثمار األجنيب، أنشأت احلكومة جمموعة من املن         

 ا عاملي ا جتاري ا تعد مركز   وقد جنحت ديب اليت    .دولةال باقي   أكثر مرونة عن   اقتصادية   برقابة خمصصةاليت فيها تتمتع مناطق     
 ١٠٠ شركة من أكثـر مـن        ٢٥٠٠  ، وتضم حوايل  ١٩٨٠عام  شئت يف   ن اليت أُ   احلرة "جبل على "يف التربح من منطقة     

طقتني حرتني أُخريني، مها مدينة ديب لإلنترنت       شاء من نوقد أدى جناح املنطقة إىل إ     . ريةوافز ضريبية وجتا   هلا ح  ، تقدم دولة
تستهدف مدينة ديب لإلنترنت األسـواق      و .٢٠٠١عام  ، ومدينة ديب اإلعالمية، اليت تأسست يف        ١٩٩٩ أنشئت يف    اليت

كما تسمح   ،قليلةة لتعريفة الضرائب مع وجود قيود       غري خاضع يعمل يف منطقة    ، و نترنتكنولوجيا اإل ت ل كمجمعالناشئة  
ملدة تصل إىل   ، مع االنتفاع اجلمركي والضرييب      %١٠٠مدينة ديب لإلنترنت حبق امللكية الكاملة بالنسبة لألجانب بنسبة          

نظيم لتكون مبثابـة     مالية حرة ذاتية الت     تأسيس منطقة  ، أنشئ مركز ديب املايل العاملي دف      ٢٠٠٣يف عام   و. اعاممخسني  
 .كات اخلدمات العامليةبقاعدة إقليمية للبنوك العاملية البارزة، وش

 
 ديب لإلعالم فقد أثار إنشاؤها جدالً حول حرية اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة، وقـد                  مدينةأما  

، وشركات املوسيقى، وشركات اإلنتاج     ضمنت احلكومة لوكاالت األنباء العاملية، ومزودي احملتوى الترفيهي، والناشرين        
تتعلـق    عامـة  إرشاداتب تلتزم شريطة أن    ،ى عن القيود احلكومية    مبنأً  سيظل ية املعلومات املنتجات و  األخبار أن مضمون 
مع القليل مـن املخالفـات       بالتجاوبهذا التعهد من جانب املدينة      حظي  وقد  . التحرر النسيب ب وتتسم   لياقةبالذوق وال 

للحكومـة  االنتقـاد  املقابل، تعاملت احلكومة مع اإلعالم احمللي بقبضة من حديد، وهي وإن مسحت بتوجيه               يفو. انسبي 
دوث هـذا إىل    قد يؤدي ح  و،  ين اإلسالم ي صلة بالد  هلالبية  ال تسمح بأي تغطية س    فهي  بقدر طفيف يف بعض األحيان،      

 .العقوبة
 

عاليـة تـصل إىل      على العمالة األجنبية اليت متثل نسبة        ا كبري ا كغريها من دول اخلليج اعتماد     اإلماراتتعتمد  و
وهم .  القوى العاملة  من% ١٠لون أقل من    عاملة، ما يعين أن املواطنني ميث      مليون هي حجم القوى ال     ٢,٧مليون من    ٢,٥
ـ القطاع اخلا من وظائف فقط% ٢ واخلدمة املدنية،/ ف القطاع العام من وظائ % ٨٠ يستحوذون على نسبة     اأيض  ٥،ةص

 اليت  حتجاجاتاستجابة لال و. ومثة جهود كربى تبذل لتدريب املواطنني الشبان وتقليدهم مناصب هامة يف القوى العاملة            
 .املقاوالت دراسة عدد ساعات العمل وغري ذلك من أوضاع العاملني يف جمال ا، يتم حالياألجنبيةمتارسها العمالة 

 
ملا تضم مـن أسـواق       ،منطقة الشرق األوسط  يف    األقوى  املايل كزاملرلقد وضعت اإلمارات نفسها يف مكانة       

، يـة رؤ صـاحبة دولة  ، وتفتخر البالد بأا     الشخصيةعلى بناء حياا املهنية و    مفتوحة حرة، ومزيج من اجلنسيات تعمل       
ا حتقق منـو   لة كثريا ما  جند أن الدو   ، ديب وباختاذ مثال من إمارة    .التكون على قمة املنافسني عاملي     سها باستمرار وتدفع نف 

 مسو الشيخ حممـد بـن       قال،  ٢٠١٥ االستراتيجية حىت عام     في خطابه حول خطة ديب     ف .أعلى من األهداف اليت تضعها    
 :راشد املكتوم رئيس الوزراء وحاكم ديب



 
. ٢٠١٠حتدثت عن أهداف اقتصادية ينبغي أن تتحقـق حبلـول عـام              ،٢٠٠٠عندما أعلنت عن رؤييت لديب يف عام        "

، كـان   ٢٠٠٠في عـام    ف. ققناها يف نصف الوقت الذي حددناه      مل حنقق هذه األهداف فحسب، وإمنا ح       واحلقيقة أننا 
ى النـاتج   ط، خت ٢٠٠٥  عام يفو. ٢٠١٠الر حبلول عام     مليار دو  ٣٠اهلدف هو زيادة معدل الناتج القومي اإلمجايل إىل         

مشلت اخلطة كذلك العمل على زيادة دخل الفـرد ليبلـغ           د  وق ٦. مليار دوالر  ٣٧ إىل   لالقومي اإلمجايل هذا الرقم ليص    
مبعىن آخر، حققنا   .  دوالر ٣١٠٠٠، وصل متوسط دخل الفرد إىل       ٢٠٠٥عام  ويف  . ٢٠١٠ دوالر حبلول عام     ٢٣٠٠٠

 ٧."طنا إلجنازها يف عشر سنواتيف مخس سنوات إجنازات اقتصادية تفوق تلك اليت خط
 

 .إمارة أيب ظيب  شقيقتها الغنية بالبترول،يب يعززها منو مماثل يفنة ديإن اإلجنازات اليت حتققت يف مد
 

 اء االجتماعي حتت اهرالعط
 

 اءثقافة العط
 

    اية القرن العشرين منو اشهدت ا  أُسمن العامل، وليس يف املنطقة العربية        متفرقةً  األشخاص يف أحناءَ   يف ثروات ي 
، ويف حني أنه كانت باإلمارات      يف الثروات زيادة يف نشاط العطاء االجتماعي      وحدها، وقد صحبت هذه الزيادة العاملية       

       اوال تزال ثقافة من العطاء يشكل الدين دافع جتماعي االسـتراتيجي إال    عطاء اال لا من أنشطة  هلا، مل تشهد البالد      ا أساسي
مع تركيز ضـئيل     يف األعم األغلب  " يخري"ن العطاء يف اإلمارات     وميكن القول بأ  . اىت وقت قريب جد   القليل ح يء  الش
حيث  ؛حتوللعربية املتحدة اآلن ملرحلة     وخيضع العطاء االجتماعي يف اإلمارات ا      . اجلوهري قضية التغيري االجتماعي   على

وميكننـا  . يقوم العديد من املسئولني احلكوميني بتغيري شكل عطائهم، مع وضع قضية التأثري املستدام على رأس أولويام               
والدين، هناك مـا     العطفعطاء القائمة على    فبينما يمن األمناط القدمية لل    ل بأن اإلمارات اآلن على مفترق الطرق،        القو

 .ق، ومستداميشري إىل وجود اجتاه حنو دراسة املشاكل الرئيسية على حنو استراتيجي، وخالَّ
 

     ا  وقد شهدت بداية هذا القرن منوـا يف ازديـاد         يف ثروة اإلمارات، كما أ     امستمر ٨.ن نسبة األثرياء املقيمني 
يف  ما يتجـاوز صـا     اتقوم األسر اإلماراتية الثرية واليت غالب      - مركز التجارة العاملي بديب    مدير عام    - ريامل هلالل   اووفقً

ف وِقوت. اليس بالضرورة مؤسسي  لكن  على حنو تنموي أكثر منه خريي، و      بتزايد  ، باإلنفاق    مليون دوالر  ١٠٠أمالكها  
 من خالل املدرسة، وتـرى أن       اراتيني من ذوي الدخل املنخفض    املواطنني اإلم بعض األسر أمواالً لرعاية التعليم، وترعى       

ـ      وقد. ن املعيشة  إىل وصول مجيع املواطنني إىل مستوى عاٍل م        يذلك سيؤد   يف الـدول    ا استثمر عدد من األسر عطاءه
، من خالل بناء املدارس واملستشفيات، ومن بني األسر املعروفـة           فريقياإ جنوب الصحراء الكربى يف   النامية، وخاصة يف    



وتأيت األسر احلاكمة كآل يان، واملكتوم، والقـامسي يف         . عائلة املتفق  عائلة الفطيم، وعائلة العويس، و     بتقاليدها العطائية 
 .ماراتطليعة املنفقني، وقد ضربوا مثاالً يحتذى يف جمال العطاء االجتماعي بدولة اإل

 
ونة األخرية، برز   خالل القنوات الشخصية، لكن يف اآل      ما يتم العطاء على حنو هادئ وبشكل حذر من           اوغالب

 امن خالل إنشاء مؤسسات مؤهلة إداري     يف شكل مؤسسي    العطاء االجتماعي    جه جديد يسعى إىل التركيز على إبراز      تو
وبالرغم من شيوع العطاء االجتماعي املؤسسي منذ       . غريمهاكمؤسسة اإلمارات، ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم، و        

ات، كمؤسسة سلطان بـن علـي       يإىل بدايات التسعين  هناك بعض املؤسسات يعود تاريخ إنشائها       فإن  بداية هذا القرن،    
 .العويس الثقافية، واليت سنتناوهلا بالتفصيل فيما بعد

 
رات يف ظل هذا النمو والتطور غري املسبوقني، تظل هناك           للحديث عن مستقبل اإلما    ايزال الوقت مبكر   بينما ال 

               زم البالد بالعمـل    لحقيقة ال ريب فيها وهي أن هذا التراكم العجيب للثروات جيلب معه مسئوليات وواجبات ومهام ت
داث التغيري  تسخري هذه الثروة يف إح     بشأن كيفية    يدجوقد بدأت احلكومة واملواطنون األثرياء يف التفكري بشكل         . وفقها

عطاء يف جيـل    الاستثمار   حبتمية ويعتقد الكثريون    .االجتماعي اإلجيايب ليس يف اإلمارات فحسب، ولكن يف املنطقة كلها         
 .يت حتققتجنازات ال اإلتستدمي حىتالشباب 

 
  للعطاء االجتماعية القانونيالبيئة

 
 حيكمها القانون االحتادي رقم      مجيعها لعاماحل ا نظمات غري احلكومية، ومؤسسات الص    ، وامل اجلمعيات اخلاصة إن  

يشترط إلنشاء اجلمعية موافقـة      و .نص على أن األجانب ال جيوز هلم االلتحاق ذه املؤسسات         يوالذي   ،١٩٧٤ لسنة   ٦
وزارة الشئون االجتماعية اليت هلا احلق يف رفض طلبات اإلنشاء، أو دمج املؤسسات، أوحلها، أو فرض السيطرة علـى                   

تلقي األموال وتوزيعها مـن     ، ومجع التربعات، و    املنح إعطاء والبد من احلصول على موافقة الوزارة من أجل       أنشطتها،  
 من قانون العقوبات على أن للمحكمة احلق يف         ١٨٢وتنص املادة   .  باخلارج ارج، ولعقد املؤمترات واالجتماعات   وإىل اخل 
 ٩.وما خيصها مجعية أو مؤسسة غري قانونية، ومصادرة ممتلكاا ةحل أي

 
، ناهذكر الذيلقانون  اذا   اليت أُنشئت مبرسوم أمريي هل      الالرحبية كومية أو املنظمات  وال ختضع املنظمات غري احل    

 يف  ا املؤسسات املستقلة نـسبي    الوسيلة إلنشاء  را انتش  زاد  وقد . فيما يتعلق جبمع األموال واستخدامها     أعلىوتتمتع مبرونة   
 .مجيع أرجاء منطقة اخلليج

 



  املؤسسياعيلعطاء االجتما
 

، فسنجد أن الثقافـة اإلمجاليـة للعطـاء يف          عن نطاق الزكاة اليت أوجبها اإلسالم      اطاء بعيد إذا حتدثنا عن الع   
، واإلطار املنطقي هلذا    النابع من اإلماراتيني  اول فقط العطاء    ن دراستنا هذه، سنت   وألغراض.  معقدة اإلمارات العربية املتحدة  

مؤسسات أنشأها أفـراد    ) ١:  من عدة مصادر منها    تأيتالرات  و مليارات الد  قوامه" جمال منو كبري   "هو أنه  يالعطاء احملل 
س خلدمـة قـضية بعينـها،    مؤسسات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اليت تكَر )٢ا بثروام الشخصية،    وويدعم

الـيت متـارس العطـاء      املنظمات اخلرييـة     )٤،  األهليعي  العطاء االجتما  )٣ وتدعم من خالل املوارد العامة واخلاصة،     
لفصل ل صنفت عملية جمع املعلومات   تلك هي الفئات اليت     و. باشر امل ستثماراالشركات   )٥،  االجتماعي بشكل جزئي  

 .احلايل
 

 مؤسسات األفراد
 

 مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم
، وـذا   ١٠دوالر مليـارات  ١٠ بوقف قدره    ٢٠٠٧افتتحت مؤسسة حممد بن راشد املكتوم يف مايو من عام           

 املعرفة يف   وإنشاءالتعليم   بالتركيز على  املؤسسة   قومتصبح أكرب املؤسسات العربية، ومن أكربها على مستوى العامل، وست         
 .الشباب بصفة خاصةب االهتمام، مع عامل العريبال
 

 حممد بن راشد املكتوم أن املؤسسة سـوف         أكد مسو الشيخ    االفتتاحي باملنتدى االقتصادي العاملي،    يف خطابه و
 إنشاء برامج ومراكز حبثية عالية اجلودة، ودعـم البحـث العلمـي يف         ها من ؛موعة كبرية من املشروعات   تدير وتدعم جم  

ومن بني األنشطة   . جامعات املنطقة، وتوفري املنح الدراسية لتمكني الطالب من االلتحاق باجلامعات واملؤسسات البارزة           
ستركز هذه  و. غري احلكومية  ؤسساتامل و القطاع اخلاص  و باحلكومةار إليها مسوه برامج القيادة للشباب العاملني        اليت أش 

 مبادرات لتـشجيع االبتكــار وروح       اوهناك أيض . الربامج على غرس احلس الوطين، والشعور باملسئولية االجتماعية       
 .ف فرص عمل جديدة وهامة لشباب املنطقةاملبادرة يف مجيع أرجاء املنطقة، لتوفر يف اية املطا

 
، فإن هذه املبادرة الشخصية من       مسو الشيخ حممد بن راشد املكتوم       قرينة ؛ لسمو األمرية هيا بنت احلسني     اووفقً

مـن  أن االستثمار االجتماعي يف تعليم الشباب       ب رؤيتهجانب مسو الشيخ حممد، واليت يدعمها بثروته اخلاصة، نبعت من           
يف املقابل، إذا مل يكن الشباب يف ديب،         . والرامية إىل تقدم املنطقة العربية وتنميتها      ادعم اجلهود املبذولة حالي    و يزعزشأنه ت 

لـن تـدوم     ىل الشكل الذي نراها عليه اليـوم      إلت لتحويل ديب    على سبيل املثال، حيظون بالتمكني، فإن اجلهود اليت بذ        
ومستشار املكتب التنفيذي بديب، علـى      درسة ديب للدراسات احلكومية     ويؤكد الدكتور ياسر جرار، عميد م     . ١١طويال



مـن   أساسي   شرطفرص العمل للشباب العريب ك    مع   على املعرفة وإنتاجها     قدرة احلصول  اجلمع بني إميان املؤسسة بأمهية    
 ١٢. يف املنطقةالتنمية املستدامة أجل

 
، باإلضافة إىل الـدخول يف      بادرات خاصة ا  مح، سوف تعمل املؤسسات على إطالق       باإلضافة إىل توفري املن   

 على إطـالق أنـشطة أساسـية، وتعـيني          الياوتعمل املؤسسة ح  . شراكات مع مؤسسات أخرى لتحقيق ما تصبو إليه       
 ١٣. طويلة األجلاوضع استراتيجيااملوظفني، و

 
 سة سلطان بن علي العويس الثقافيةمؤس

 ٢١ بتـاريخ    ٤عويس مبوجب املرسوم األمريي رقم      ان بن علي ال   أنشئت املؤسسة الثقافية اليت حتمل اسم سلط      
 ويدير املؤسسة جملـس أمنـاء       . الصادر من ديوان صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد املكتوم          ١٩٩٤مارس من عام    

      هـة  وهناك أمانة عامة هـي مبثابـة اجل       . اإلدارية والعلمية والثقافية   من الكفاءات  ايتألف من سبعة إىل مخسة عشر عضو
التربعات املالية  و وتتكون أموال املؤسسة من األموال اليت رصدها املؤسس، سلطان بن علي العويس،           . التنفيذية باملؤسسة 
 . جملس األمناءيوافق عليهااملنح والوصايا واهلبات اليت عن طريق الوقف و

 
و. إلجنازات العلمية والثقافية  ؤسسة جبائزة سلطان بن علي العويس ل      عرف امل تاليت تبلغ قيمتها    ائزةمنح هذه اجل  ت 
املفكرين، والفنانني، والعلماء العرب الذين خدموا الثقافة العربيـة،          و  دوالر أمريكي مرة كل سنتني لألدباء،      ١٠٠٠٠٠

  م   مؤثر ومفيد  وكان هلم نتاجوبإمكان الفائزين جبائزة اإلجناز العلمي والثقايف نـشر أعمـاهلم مـن خـالل              . يف جماال
 .املؤسسة

 
 اجلائزة، أنشأت املؤسسة مكتبة متخصصة يف األدب العريب لنشر الوعي الثقايف والفكـري،              هذهباإلضافة إىل   

 . إىل العربية أعمال مترمجة علىويتحتو  اإلنسانية،توالدارسافنون ن يف جماالت الا عنو٤٠٠٠٠وتضم املكتبة 
 

ان باململكة األردنية   ومؤسسة عبد احلميد شوم    من أوجه الشبه بني مؤسسة سلطان بن علي العويس           العديدومثة  
ا مـثري  ا ولعله يكون أمـر    سةٌ لنشر األدب العريب وتعزيزه، وهلما إسهاماما البارزة يف هذا اال،          كلتامها مكر اهلامشية؛ ف 
 . املؤسستان يف مبادرة ما تربط بني منطقيت اخلليج واملشرقشتركت أن لالهتمام

 



 مؤسسات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
 

 مؤسسة اإلمارات
 مبوجب مرسوم أمريي صادر من صاحب السمو الشيخ حممد بـن            نشئت مؤسسة اإلمارات  ، أُ ٢٠٠٥يف عام   

 القطاعني اخلـاص والعـام،   بني شراكات بقيادة تشمل الدولة كلهااملؤسسة مبادرة  و. ظيب يل عهد أيب  و ؛زايد آل يان  
 . القطاعنيجمعة عن طريق موارد من خاللموتعمل 

 
 من خالل مـشروعات     - إن مهمة املؤسسة هي االرتقاء مبستوى معيشة كافة الناس باإلمارات، فهي دف           

 الثقافية، والتقنية، والتعليميـة،     دروا على امل  قدرة احلصول زيادة  " إىل   - عدة تعمل على حتفيز النمو االجتماعي والفكري      
 ١٤." يف احلياة املدنيةيز املشاركةوتعز

 
مي  تر -كمؤسسة عاملة - ، وهي قدم املنح لألفراد واملؤسسات   ، وت تصميم مشروعاا وتنفيذها  ب املؤسسة   تقوم

 كـان   ٢٠٠٧ت عام   ومن بني مشروعا  .  من خالل هذه املشروعات    تقييم تقدم املؤسسة  ، و ريبيةإىل إنشاء مشروعات جت   
 ـ      يعمل برنامج التوطني على مجع      ث  حي". التكاتف"و" وطنيالت" جاهناك برنام اري ممثلني من احلكومة ومن العمل التج

 ومن العامل العريب الفسيح ملناقشة العقبات الثقافيـة واالجتماعيـة           من داخل اإلمارات  ومن حقل التعليم واتمع املدين      
أمـا  . ة باإلمارات العربية املتحـدة     التنمية الذاتي  توليدالت العمل اجلادة، و    جما خبصوصلشباب  ل قدمي النصائح لحة، وت املُ

 روح التطـوع كمنـهج      نشرعن طريق    اتمع   الحتياجاتقة  ول خالَّ  حل إجيادمشروع التكاتف فريمي إىل املساعدة يف       
الضرورية من   العمل التطوعي كعامل من العوامل       بااللتزام جتاه إحساس   نشر إىل   املشروعيهدف  و. لعامل العريب يف ا ياة  ح

، سيزداد تقدمي املنح عن طريق املؤسسة بشكل كبري، مع إطالق ما يزيد على              ٢٠٠٨ع بداية عام    م و .تمع ا أجل ترابط 
يف العلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، والبيئة، والثقافة والفنون، وتوعية اجلماهري، والتنمية االجتماعيةامخسني مشروع . 

 
القطـاع  اليت قـدمها    تربعات  ال حبجم قدمي تربعات بت، تعهدت حكومة دولة اإلمارات      ٢٠٠٧يف أواخر عام    

. اتعرو على املش  فقط تنفق   مأن أمواهل ب املتربعنيلطمأنة  تغطية كافة النفقات اإلدارية     كذلك  وقاف املؤسسة، و  ألاخلاص  
 ومـة الذي تقـوده احلك   ج من العطاء االجتماعي      مزي  عن  عبارة هذه اآللية التمويلية املبتكرة أن مؤسسة اإلمارات      تبني  و
 . خلري اإلماراتاني العام واخلاص اليت تعمل مععطاء الشركـات، وهي مثال فريد من نوعه لشراكات القطاعو
 

 املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا
سمو الشيخ   مبوجب مرسوم صادر عن صاحب ال      ٢٠٠٠نشئت املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا يف عام        أُ

وألن املؤسسة منـشأة    . اكم الشارقة، والذي تربع مببلغ قدره مليون دوالر أمريكي كبداية         ، ح سلطان بن حممد القامسي   
سمح  من املرونة، وي   ءبشي لذا فهي تعمل     ؛بقرار أمريي، فهي ال ختضع للقانون اإلمارايت الذي حيكم املنظمات احلكومية          



 قدره مليون دوالر أمريكـي  ا مبلغشكل سنوي تلقت املؤسسة بهلا بتلقي دعم من اخلارج؛ ففي السنوات الثالث املاضية       
 .من مؤسسة عبد اللطيف مجيل باململكة العربية السعودية

 
 تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيـا يف       هو العربية للعلوم والتكنولوجيا      املؤسسة هدفوكما يبدو من امسها،     

ـ وعددهم  ( لعامل للعلماء العرب املنتشرين يف ا     فرصة املؤسسة   وفروت. املنطقة العربية  يف التعـارف   ) عـشرة آالف   احالي 
 بناًءو. ث العلمي والتطور التكنولوجي يف العامل العريب      ح من خالل تنظيم مؤمترات حول آفاق الب       بناءوالدخول يف حوار    

بني العلماء واملستثمرين، حيث تشجع املستثمرين علـى دعـم          " الوسيط"على نتائج هذه األحباث، تلعب املؤسسة دور        
ـ  حب٨٨٣حىت اآلن، نشرت املؤسسة و .اليت أجريتاألحباث  عن   الناجتةاألفكار اإلبداعية    ـ اثً ونظمـت مثانيـة   ا علمي ،

 إجنـازات   أحدو ١٥. املؤسسة بعمل هلم صلة  ا عاملً ٢٧٨٤ ـمؤمترات، واثنيت عشرة ورشة عمل، وتضم قاعدة بيانات ل        
لغ إمجايل تـصل قيمتـه إىل       بمن مجيع أرجاء العامل العريب مب      ة علمية املؤسسة البارزة هو دعمها املايل لثمانية مشاريع حبثي       

وتشمل املشروعات سـالفة    ). ٢٠٠٦ ديسمرب   -يوليو( الثالثة   التمويليةخالل دورا     دوالر أمريكي  ٣٠٠٠٠٠أكثر من   
البيئـة،  ونـسان اآليل،  تصميم اإل الذكية والنظُمواقري واألدوية، الذكر مشروعات يف جماالت التكنولوجيا احليوية، والعق     

 .، وغريهاوادوعلم املزراعة، لاوالطاقة، واملياه، و
 

 يف عـام     تكنولـوجي بـدأ    استثمار صندوق عبارة عن  تقودها املؤسسة     أخرى تستحق االهتمام   ومثة مبادرة 
٢٠٠٥ دوالر  تبلغ قيمة رأس مال الصندوق املعتمد مخـسة ماليـني         و. " التكنولوجيا العربية  جمازفات" باسم   فعر، وت 

 التكنولوجيا احليوية،  و على التكنولوجيا، وذلك يف جماالت تكنولوجيا املعلومات،         تقوم اليت   املشاريعستثمر يف   أمريكي، ت
 . وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا اهلندسية اجلديدة، وغريهااملواد اجلديدة،وواملستحضرات الدوائية، 

 
، وهذا يعين أا تناضل من       بعد اقفً توقف و  ملوجيا مؤسسة ماحنة، ولكن     وتعترب املؤسسة العربية للعلوم والتكنول    

فلة العامل، حيـث تـستثمر فقـط         إن املنطقة العربية اآلن يف ذيل قا       .ل تغطية تكاليف املشروعات اليت تود تنفيذها      جأ
املناسب، فسوف تلعـب    من ناجتها احمللي اإلمجايل يف جمال البحث العلمي، ولو توافر للمؤسسة الوقف املايل              % ٠,٠٢
أوسع يف تعزيز العلوم والتكنولوجيا يف العامل العريبادور . 

 
  هارفارد لألحباث الطبية-مؤسسة ديب

أنشئت مؤسسة ديب هارفارد لألحباث الطبية باالشتراك مع جامعة هارفارد، وهي تدعم األحبـاث التعاونيـة                
وقد أنشأت   .بتكار يف جمال املمارسة الطبية     دف تعزيز اال   ؛مج التعليمية ، والربا املتطورة، وإنشاء املراكز البحثية املستدامة    

املؤسسة مدينة ديب الطبية من أجل تنشيط وتكثيف األحباث الطبية يف الشرق األوسط، ومن مث معاجلة املشاكل الـصحية     
باملنطقةااألكثر إحلاح . 

 



 -  جامعة هارفارد  اواليت تديرها حالي   - ر أمريكي  مليون دوال  ١٠٠ وقد مت جتميع أموال املؤسسة البالغة قيمتها      
 بن طالل، والشيخ حممد بن راشد       الوليد من بينهم أصحاب السمو األمري       ؛من خالل جمموعة من املاحنني العرب البارزين      

 .املكتوم حاكم ديب
 

حيث يـتم    ، العرب  مع جامعة هارفارد على بناء القدرات البحثية لدى العلماء         االستراتيجية وتركز الشراكة   
إىل هارفارد للتدريب مع فريق من الباحثني األكفاء يف جمال الطب، مث يعودون لـبالدهم لعمـل                 إرسال العلماء العرب    

 .٢٠٠٧ أول منحة حبثية يف أغسطس إصداروقد مت .  هارفاردمنأحباثهم بالتعاون مع عامل شريك 
 

 العطاء االجتماعي املعتمد على اتمع
 

 اءديب العط
جلمع قاطين إمـارة ديب علـى   ، وهي تسعى    يف شهر رمضان املبارك    أطلقها مسو الشيخ حممد بن راشد املكتوم      

 مليـون  ٥٠٠ة واحدة، أال وهي قضية التعليم األساسي لألطفال يف الدول النامية، وقد مت مجع ما يقرب مـن             دعم قضي 
 ليتربع بنفس اء مسو الشيخ حممد بن راشد املكتوم        دوالر أمريكي من خالل التربعات الفردية وتربعات الشركات، مث ج         

 .خلدمة التعليم األساسيترصد مليار دوالر أمريكي ليصل اإلمجايل إىل قيمة هذا املبلغ 
 

 ا املايل بوقفهكتوم   صدر قرار بإحلاق محلة ديب العطاء مبؤسسة الشيخ حممد بن راشد امل            ،قاب هذا النجاح  عويف أ 
 سـنوية  مؤسسة عاملة، ولكن سيكون هلا خطة     " ديب العطاء " ولن تكون . ا اليت جتمع سنوي    املستمد من التربعات   اخلاص
 .)وهذا يعتمد على حجم عائدات الوقف( مليون دوالر ٥٠تصل قيمتها إىل ح نِمللتقدمي ا

 
، ومؤسسة  كري الدولية داقية كمؤسسة اليونسكو، ومؤسسة     وي مص ركاء ذ سة بالتعاون مع ش    املؤس عمل وست

سـة  كر واسعة النطاق م   أهليةقاعدة عريضة ميكن حتويلها إىل مؤسسة       بادرة ذات    مثاالً مل  وتعترب ديب العطاء  . ل الطف إنقاذ
ن نـرى كيفيـة ازديـاد        أ مثري لالهتمام وإنه ألمر   . جلمع األموال من اتمع احمللي بديب بغرض حل املشاكل اإلقليمية         

، يفكروا يف غريهم  ، وأن   ألن ينفقوا  -هم واملقيمني  من اإلماراتيني- كين ديب  سا يف إهلام مؤسسية هذه املبادرة، ومواصلتها     
 .وحياولوا حل املشاكل اليت تعاين منها اتمعات األخرى

 
 املنظمات اخلريية العاملة كمؤسسات للعطاء االجتماعي

للمصادر دف بناء   سسي  التجميع والتوزيع املؤ  "ذا كان لنا أن نتفق على تعريف العطاء االجتماعي على أنه            إ
  اليت توصف بأا   فهناك عدد من املنظمات    اإذً،  "التمويل املستدام واخلربات لصاحل الفائدة اتمعية طويلة املدى       القدرات و 

 ويف حني أن هذه املؤسسات تدفعها القـيم         . أن تدرج حتت فئة املؤسسات العطائية كذلك       وجيوز يف واقع األمر    ،خريية



ف ألغلبيـة املنظمـات أراٍض      ية، وتعتمد على أموال الزكاة والصدقة كمصدر أساسي لتمويلها، توقَ         والتعاليم اإلسالم 
نها من العمـل بـشكل      نظمة استدامة مالية، وميكِّ   وأصول ثابتة ختصصها الدولة أو األفراد األثرياء؛ وهذا يضفي على امل          

 هـذه  . معينة من اتمع كاألطفـال والنـساء  ية فئةتركيز على قطاع واحد، أو على رعا    جزئي كمؤسسة ماحنة، مع ال    
مركـز ديب ملـرض     ومؤسسة املكتوم، مؤسسة حممد بن راشد اخلريية اإلنسانية، ومجعية بيت اخلري،            : املؤسسات تشمل 

، لكن  اقدم منح  ت ا من القطاع اخلاص، وأحيان    ا، وتتلقى دعم  اكمثال لوجدنا أن هلا وقفً    " بيت اخلري "فلو أخذنا   . التوحد
البحث  بدالً من    على ختفيف حدة الفقر   " بيت اخلري " حني أن هدفها املعلن هو القضاء على الفقر يف اإلمارات، تعمل             يف

حتت إشراف وزارة األوقاف حيث تراقب عمليـة توزيـع          وتقع كل هذه املؤسسات     . ذوراجل من   هعن سبل الستئصال  
 .املوارد وتتأكد من أن هذه املوارد تصب يف الصاحل العام

 
 يف  ا كـبري  ا دور يلعبـون  من منظمات خريية     حتت سلطتها  يقعومن الواضح أن وزارة األوقاف اإلماراتية وما        

للمنظمـات العاملـة يف     كذلك   داخل اإلمارات، و   احيث تتربع هذه املنظمات بأمواهلا حملي     ؛  قطاع العطـاء االجتماعي  
 توليـد التعليم، والرعاية الصحية، و   جماالت تنموية ك   يف   د بازديا  جتازف إا .ا دون ذلك من دول    دول عربية أخرى وفيم   

 تقييم  هذه الدراسة باستثناء مؤسسيت املكتوم وبيت اخلري،مل يكن بإمكان        و.  عن العمل اخلريي قصري املدى     االدخل، بعيد 
   يف  ذه املنظمات ه ساهمن ت  أ مهم إنه ألمر  و .توثيقتاج إىل مزيد دراسة و    حي ذا فه ؛ كامالً ااملنظمات اخلريية اإلماراتية تقييم 

 . املتنامية للمؤسسات العطائيةاملهنيةالشبكات 
 

 مجعية بيت اخلري
عام يف  مجعة املاجد    ؛ وهو  مشهور عطاءرجل   أسسهاوقد   ،حاصلة على شهادة األيزو     مجعية خريية  بيت اخلري 

وقاف بامسها، ومـن خـالل      ومتول اجلمعية أنشطتها من خالل أ     . رجال األعمال من   وجمموعة من زمالئه      مع ،١٩٨٩
وتعد بيت اخلري أكرب     .ه من أعضاء جملس اإلدارة، ومن خالل تربعات الشركات        عات فردية من مجعة املاجد، وزمالئ     ترب

 موظف ومائيت متطوع، وقد أنشئت لدعم األسر        ١٠٠اجلمعيات اخلريية على اإلطالق يف اإلمارات حيث تضم أكثر من           
دات لفقر من على الفئات احملرومة، تركز اجلمعية على املساع        اأثر   ويف سعيها لتقليل     . الفقر ماراتية اليت تعيش حتت خط    اإل

 اإلمـاراتيني و ،اإلماراتيني واألرامل، واملطلقات، واملرضى، وأسر السجناء، واملعاقني من         اءاإلغاثية للمحتاجني من الفقر   
 بيت اخلري مع غريها من اهليئات العديدة يف اإلمارات           وتتعاون .ذوي االحتياجات اخلاصة، واليتامى، والطالب، وغريهم     

 .العربية املتحدة، كمؤسسة املكتوم اخلريية، ومجعية اهلالل األمحر
 

 وممؤسسة املكت
 اتسعت أنشطتها لتشمل أكثـر      ، ومنذ ذلك الوقت،   ١٩٩٦عام  أنشئت مؤسسة املكتوم يف      ،يف دبلن بأيرلندا  

 أنشأت املؤسسة مكتبها الرئيسي يف ديب، وهي كجمعية بيت اخلري من حيـث              ،٢٠٠٠ويف يناير من عام     .  دولةً ٦٩من  
 .وعها حتت إشراف وزارة األوقافوق



 
أربـاح  ومن خالل الراتب السنوي، والتربعات املومسيـة،        ل عدة كيانات يف اإلمارات      يتموباملؤسسة  تقوم  و

، وفوق ذلك،   اإلعاقات و حتياجات اخلاصة االوي   ومراكز ذ   املدارس، ودور األيتام،    هذه الكيانات  من بني و، ،   وقافاأل
 . ودروس حتفيظ القرآنسة يف استضافة الوجبات الرمضانيةتشارك املؤس

 
 مـصر، واملغـرب،   ني، ولبنان، واألردن،و العـراق، و     فلسط:  هي ربع عشرة دولة عربية   أتنشط املؤسسة يف    و

ومن بني األنشطة اليت تقوم ـا       . ـال، وجزر القمر  والصوم البحرين،وقطر،  واليمن،  وتونس،  والسودان،  وموريتانيا،  و
، وبناء املـساجد، ورعايـة األيتـام،         وأجهزة الكمبيوتر  ومتويل شراء التجهيزات الطبية    يف هذه البالد، إنشاء املدارس،    

ويل مت وتنشط املؤسسة كذلك خارج حدود بالد العرب يف آسيا وإفريقيا، حيث تركز أنشطتها يف األوىل على               . هموِرود 
 وبناء املساجد وتدفئتها، يف     ، وتنظيم رحالت احلج،   املعلوماتتكنولوجيا  ، وإنشاء املدارس ومراكز      منفردين تعليم أطفال 

 علمني، واألطباء، والـدعاة    للم ا مالي اومراكز املرأة، باإلضافة إىل تقدميها دعم       املدارس واجلامعات،  فريقياإحني تنشئ يف    
الكلية (  مشروعات يف أوروبا، كإنشائها مراكز للدراسات اإلسالمية       ، قامت املؤسسة بدعم   وزيادة على ذلك  . املسلمني

لمرأة املـسلمة والطالـب املـسلم،       ، ومراكز لدراسات اللغة العربية، ومجعيات ل      )اإلسالمية بلندن على وجه اخلصوص    
 .العديد من املراكز الثقافية األخرىو
 

 .امريكيا أدوالر) ٢٩٩٧١٨٨٥( حوايل ٢٠٠٢عام  إىل ١٩٩٧عام ن وقد بلغت ميزانية املؤسسة يف الفترة م
 

 االستثمار املباشرشركات 
 

) Private Equity Firms (شـركات االسـتثمار املباشـر   منـو  و منذ مطلع القرن احلادي والعشرين
نطقة العربية والعـامل    مل لبعض كربيات هذا النوع من الشركات يف ا        ا، وتعترب اإلمارات موطن    يف االزدياد   آخذ باإلمارات

سيتاديل " وشركة   "يةدولديب كابيتال ال  "األخرى كشركة   االستثمار املباشر    تشركا حني أن اجلهد العطائي ل      ويف .أمجع
 ألن حتتل الـصدارة يف االسـتثمار        مؤهلة  فإن شركات االستثمار املباشر    تم توثيقه يف هذه الدراسة،    ي ملمبصر  " كابيتال

 الـشركات  زداد عـدد ي حيث ؛املنطقة العربية يف االستثمار املباشر شركات  خارطة ت وقد تغري  .االجتماعي املستهدف 
وضعت هذه الشركات معايري صارمة     لقد  و .وأصبحت تتنافس مع الشركات العاملية البارزة       على حنو سريع،   العربية منها 

 ما تكون   ابفغال ،ا، وهي عندما تستثمر اجتماعي    ىحلد األقص إىل ا  املاليةاالستثمارات  على  عائد  اليتعلق برفع    وطموحة فيما 
 من  طموحالمة و ارصمن ال   بعد بنفس الدرجة   صبحت مل  فإا  ومع ذلك،  ؛ اليت ختصصها  املبالغ املالية  سخية غاية السخاء يف   

واالستثمار بني   يف العطاء االجتماعي     ا سريع اونتوقع أن نرى تطور   .  االجتماعية اوضع معايري للعائد على استثمارا    حيث  
  .هذا النوع من شركات القطاع اخلاص يف املستقبل القريب

 



ومها  -أبراج كابيتال، وإمثار كابيتال    - يف اإلمارات  االستثمار املباشر وهنا نذكر اثنتني من كربيات شركات       
 .تبنيان جني خمتلفني فيما يتعلق بالعطاء االجتماعيتاللتان 

 
 أبراج كابيتال
ا    ،يف املنطقة  االستثمار املباشر شركات  ابيتال واحدة من أبرز     عد أبراج ك  تتدير أصـوالً تقـدر     وذلك لكو

 يف جمال شركات    اها التنفيذي من بني مخسني شخصية هي األكثر تأثري         دوالر، وقد مت اختيار رئيس     ات مليار أربعةحبوايل  
 استراتيجية للمـسئولية     كابيتال ام الشركة، ليس ألبراج    مدير ع  ؛عبد الودود  ىصطفمل ا، ووفقً يف العامل  االستثمار املباشر 

 ينبغي  أن توجيه العطاء للمجتمع مسئولية    براج  بشركة أب  اإلدارة العليا    ؤمنوت. االجتماعية، كما أا ال تعلن عن عطاءاا      
   ثقافة العامة للعطاء بـني      ال لتعزيزجلنة خريية   كابيتال  ، أنشأت أبراج    الفلسفة كافة املوظفني، وبناًء على هذه       اأن يشعر
وتركز اللجنة بـشكل    . ت السنوية للموظفني تقتطع وتعطى للجنة لتنفقها      آكة، وهناك نسبة حمددة من املكاف     أفراد الشر 

إنشاء مؤسسة حممـد بـن      عبد الودود أن     واجلهود اخلريية، ويؤكد     رئيسي حىت اآلن على التربع للمساعدات اإلنسانية      
للتفكري يف كيفيـة املـسامهة       -كابيتال  من بينها أبراج     -األخرية قد أهلم العديد من الشركات       راشد املكتوم يف اآلونة     

 .االستراتيجية يف التغيري طويل املدى
 

 إمثار كابيتال
 ليست يف حجم أبـراج      بينما أا ، و يرها األسرة اليت متتلكها   تد استثمار مباشر إمثار كابيتال يف األساس شركة      

ـ       . ا سريع اا تشهد منو  إال أ ول اليت حتت أيديها،     مقدار األص من حيث    اومتثل القناعات اإلسالمية لألسرة املـديرة دافع 
        مـن  % ٥ عن ذلك الذي تتبناه أبراج؛ فقد خصصت إمثـار           اللنهج العطائي اليت تتبناه شركة إمثار، والذي خيتلف متام

نـشئت  وقد أُ . ا نساء األسرة   رحبية تتوىل إدار   بعة غري تذهب أرباحها السنوية إىل شركة تا     وأسهمها للزكاة والصدقة،    
الشركة إلدارة عملية توزيع األموال يف إطار ما هو معترب من قبيل الزكاة أو الصدقة، وقد نتج عن هذا النهج مزيد مـن                       

 إمثـار، أن     مدير عـام شـركة     ؛من جانبه أكد فيصل بلهول    و. اهليكلة اإلدارية لعملية توزيع العطاء الذي تبذله األسرة       
            ا أن ترتقي برأس املال البشري، كقطاعجيـوز أن   فـال   " ،ي الصحة والتعليم  الشركة تستثمر أمواهلا يف قطاعات من شأ

 ".ة البشريةو ويف تطوير الثراالجتماعيةمر يف القطاعات  يستثبدون أن نشاط جتاري يستمر
 

 مةـاتـخـ
 

تنشيط قنوات العطاء التقليدية كاألوقاف     سبالً لتحديث و   مثالً قد انتهجت     يالحظ أن دول اخلليج كاإلمارات    
وكما هو  . ك من خالل إنشائها ملؤسسات كمؤسسة حممد بن راشد املكتوم ومؤسسة اإلمارات           واجلمعيات اخلريية، وذل  

    ال   ا تكون املنفعة من     احلال يف جمال التكنولوجيا، أحيانمـن   فادةاالسـت   تتم  حيث ؛ عظيمة القدر  الدخول املتأخر إىل ا 
 .سبق يف اال لسنوات عديدةال من هلم ومن الدروس اليت تعلمها خربات متراكمة



 
قد شغل بال اإلماراتيني على مدار العقـود         املباشرة ستثمارات كان تراكم الثروة واال     أنه إذا  ،مراء فيه  ومما ال 

حيث حيـددون    ؛لعقود القادمة لى قمة أولويام    العديدة املاضية، فيبدو أن كيفية استغالل هذه الثروة يف الصاحل العام عل           
وحىت ينمو هذا القطاع ويزدهر يف اإلمارات، وغريها من الدول الـيت مشلتـها              . أن يؤدوه الدور اإلقليمي الذي يتمنون     

  وكما يبدو  . املؤسسات على حنو جيد    كيفية إدارة  و ية االستقالل يكون هناك إطار قانوين داعم يسهل     الدراسة، فينبغي أن    
ضعت حتت خانة املنظمات اخلرييـة       أمريي، أو و   دناها باحلديث هنا قد أنشئت مبرسوم     فإن املؤسسات اإلماراتية اليت أفر    

 الـيت    على تشكيل الـسياسات    لعمللهذا يشري إىل مساحة هامة      و،  اتي يف السبعين  زام بقانون ِصيغَ  اليت يتعني عليها االلت   
 .ما سوامها والقطاع وتنمية أثره املنشود يف اإلمارات واملنطقةستكون هناك حاجة إليها إذا أردنا تنمية 

 
 



 املصادر
 

. ٥٧-١، ص   ٢٠٠٦اإلمـارات العربيـة املتحـدة صـادر يف          : البلـد  عن   نبذةست للمعلومات،   يوحدة اإليكونوم 
com.eiu.www  

 
، ٣١-١، ص ٢٠٠٧ مـايو   مـارات العربيـة املتحـدة صـادر يف         اإل :البلدوحدة اإليكونومست للمعلومات، تقرير     

com.eiu.www  
 

 .)٢٠٠٤( اإلمارات العربية املتحدة :البلدتقرير  ، org.freedomhouse.wwwبيت احلرية، 
 

 .٢٠٠٤ .)وقف أو مال مودع( عريب  القوانني اخلاصة بإنشاء صندوقدليل مقارن عن: خليل، عبد اهللا
 

 .٢٧ إىل ١، ص من ٢٠٠٧، يوليو تمارااإل عن نبذة، الفيدرايلمكتبة الكوجنرس، قسم البحث 
 

  htm.gas_oil/Government/ea.gov.uae.wwwولة اإلمارات، دالنفط والغاز الطبيعي ب
 

 .٢٠٠٧ االستثمار العاملي، فرباير بيتمستقبل اإلمارات االستراتيجي واالقتصادي، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اهلوامش
                                                 

بدأ تقديرات الناتج احمللي     ، ت  .org.imf.wwwأرقام الناتج احمللي اإلمجايل مأخوذة من موقع صندوق النقد الدويل،            ١
، أما تقديرات   ٢٠٠٤، كما تبدأ تقديرات نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل أيضا بعد عام              ٢٠٠٤اإلمجايل بعد عام    

لى البيانات املوجودة مبوقـع صـندوق       ع، وذلك بناء    ٢٠٠٣ فتبدأ بعد عام     )تعادل القوة الشرائية  (الناتج احمللي اإلمجايل    
قيمة الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة للقـوة       " )تعادل القوة الشرائية  (الناتج احمللي اإلمجايل    " ويعكس مصطلح . النقد الدويل 

تنموية الصادرة عن األمـم     أما الترتيب حسب مؤشر التنمية البشرية فمأخوذ من التقارير ال         . الشرائية يف الدول األخرى   
  مــستوى املعيــشةو، تعلــم القــراءة والكتابــةوقــع، وتوســط العمــر املت ملا، وهــو يعتــرب مقياســاملتحــدة

org.undp.hdr://http. مقتبس منإنه   وخبصوص التصنيف الديين ف  com.nationmaster.www . 
  .٢٠٠٤تبدأ التقديرات بعد عام   ٢
  .٢٠٠٤يرات بعد عام تبدأ التقد  ٣

 htm.gas_oil/Government/ae.gov.uae.wwwمعدالت إنتاج النفط والغاز جتدوا على  ٤ 
 .١٣مكتبة الكوجنرس، ص   ٥
 .٢٠٠٦تقرير الثروة العاملية،   ٦
 جملةمح خطة ديب االستراتيجية، حممد بن راشد يكشف النقاب عن أهم مال  ٧

Business Intelligence Middle East ٢٠٠٧  فرباير٤صادر يف العدد ال. 

 com.ml.www. ٢٠٠٦ مرييل لينش يف لرجوع إىل تقرير الثروة العاملية، الصادر عن مؤسسةيرجى ا ٨ 
دليل مقارن عن القوانني اخلاصة بإنشاء صندوق "اص باإلطار القانوين مقتبسة من كافة املعلومات الواردة يف القسم اخل  ٩

 .٢١-٢٠ ص ،"عريب
 ."ديب القابضة"الوقف اخلاص باملؤسسة واقع حتت تصرف   ١٠

 .٢٠٠٧مقابلة مع مسو األمرية هيا بنت احلسني، ديب يف أكتوبر   ١١
اسات احلكومية ومستشار املكتب التنفيذي بديب، أكتوبر  عميد مدرسة ديب للدر؛مقابلة مع الدكتور ياسر جرار  ١٢

٢٠٠٧. 

 ١٣ يرجى الرجوع إىلاملزيد من التفاصيل عن املبادرات اليت يتم إطالقها حالي ،: ae.mbrfoundation.www. 

  .ae.emiratesfoundation.www :نترنت موقع مؤسسة اإلمارات على اإلانظر ١٤ 

 . asp.facts/aboutus/site/net.astf.www://http: يرجى الرجوع إىل ١٥ 
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 املالحق
 

 اء االجتماعيدليل مؤسسات العط
 نبذة عن املؤلفني

 
 

 ١مؤسسات العطاء االجتماعي

 
 ـرمصـ

 
 مؤسسة الفنار

/uk.org.alfanar.www://http  
  uk.org.alfanar@info :الربيد اإللكتروين

 
 ١١٢١١ شارع املنصور حممد، الزمالك، القاهرة: العنوان
 مصر
 ٠٠٢٠٢٧٣٥٣٧٩٧: هاتف
 ٠٠٢٠٢٧٣٥٥٤٨٩ :فاكس

 
  هريمس-اموعة املالية املصرية

http://www.efghermesfoundation.org/  
  org.efghermesfoundation@info: الربيد اإللكتروين

 
  شارع التحرير ٥٨: العنوان

 ١٢٣١١/ الدقي، اجليزة
 مصر
 ٠٠٢٠٢٣٣٦٤٦٩٣: هاتف

                                                 
 مجيع املؤسـسات واملـشاريع يف       ضمه ي  وال نزعم بأن   ،هذا الدليل حيتوي على مؤسسات العطاء االجتماعي املضمنة يف هذا التقرير            ١

 .ملاا لوضع دليل شوهناك جهود تبذل حالي.  اليت مشلتها الدراسة أو غريها من الدول العربيةةالدول الثماني
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 ٠٠٢٠٢٣٣٨٣٦١٦: فاكس
 

 وقفية املعادي
  عمارات عثمان٩: العنوان

 املعادي، القاهرة
 ٠٠٢٠٢٥٢٥٥٥٤٩: هاتف
 ٠١٨١٧٢٢٢٢٤:  املكتبحممول

 
 بنك الطعام املصري

http://www.egyptianfoodbank.com/  
  com.egyptianfoodbank@info: الربيد اإللكتروين

 
  شارع النافورة٦: العنوان

 املقطم، القاهرة
 ٠٢٢٥٠٨٠٠٠٠: هاتف

 
 مؤسسة النور

http://www.alnoor.org.eg/  
 eg.org.alnoor@alnoor :الربيد اإللكتروين

 
 ٢٠٢٣٦٣١١١١: هاتف
 ٢٠٢٣٦٣٩٠٠١: فاكس

 
 مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

http://www.sawirisfoundation.org/en/  
  org.sawirisfoundation@info :الربيد اإللكتروين

 
  شارع املنتزه٢٢: العنوان

 الدور األرضي
 الزمالك، القاهرة، مصر

 ٧٣٦٤٨٤١ -٧٣٦٦٧٨٣ -) ٢٠٢( ٧٣٦٢٠١٢: هاتف
 )٢٠٢( ٧٣٦٢٠١٣: فاكس
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 مجعية دار األورمان
  com.alorman@info :الربيد اإللكتروين

 
  شارع احلاج موسى٧: العنوان

 رم، اجليزةاهل
 ٠٢٣٣٨٣١١٨٩: هاتف

 
 

 األردن
 

 مؤسسة عبد احلميد شومـان
http://www.shoman.org/  

  jo.org.shoman@AHSF :الربيد اإللكتروين
 

 ٩٤٠٢٥٥: صندوق بريد
  األردن١١١٩٤عمان 
 ٠٠٩٦٢٦٤٦٣٣٦٢٧: هاتف 
        ٠٠٩٦٢٦٤٦٣٣٣٧٢ 
 ٠٠٩٦٢٦٤٦٣٣٥٦٥: فاكس

 
 مؤسسة ر األردن

http://www.jordanriver.jo/  
  jo.org.jrf@info :الربيد اإللكتروين
 ٢٩٤٣: صندوق بريد

  األردن١١١٨١عمان 
 ٠٠٩٦٢٦٥٩٣٣٢١١: هاتف
 ٠٠٩٦٢٦٥٩٣٣٢١٠: فاكس

 
 تكية أم علي

http://www.tkiyetumali.org / 
  com.tkivetumali@info :الربيد اإللكتروين
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 ١١١٣١ عمان ٤٠٦٠: صندوق بريد
 ٠٠٩٦٢٦٤٩١٦٨١٦: هاتف
         ٠٠٩٦٢٦٤٩١٦٨٠٠ 
 ٠٠٩٦٢٦٤٩٠٣٦٨٦: فاكس

 
 مؤسسة الرواد

http://ruwwad.net/home/  
  net.ruwwad@info :الربيد اإللكتروين

 
 شارع نظمي عبد اهلادي

 جبل النظيف
 عمان 
 األردن
 ٠٠٩٦٢٦٤٧٣٣٣١٣: هاتف
 ٩٦٢٦٤٧٣٣٣١٥: فاكس

 
 مؤسسة امللك حسني للسرطان
http://www.khcc.jo/  

  jo.khcf@info :الربيد اإللكتروين
 

  احلسنيمؤسستا امللك حسني وامللكة نور
http://www.kinghusseinfoundation.org/khf.htm  

khf-nhf@nic.net.jo الربيد اإللكتروين:  
jo.org.khf@Dhussieni/  jo.org.khf@nhf-khf  
 

 ٩٢٦٦٨٧: صندوق بريد
  األردن١١١١٠عمان 
 ٠٠٩٦٢٦٥٦٠٧٤٦٠: هاتف
 ٩٦٢٦٥٦٠٦٩٩٤: سفاك
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 اململكة العربية السعودية
 

 مؤسسة املنصورية
http://www.almansouria.org/  

  org.almansouria@mcc :الربيد اإللكتروين
 

 مؤسسة التعايش
http://www.coexistfoundation.net/  

  net.coexistfoundation@flavell.bridget :الربيد اإللكتروين
 

١٩-١٧ Bedford Street 
London 

WC٢E ٩HP 
U. K. 

 
 مركز العون

http://www.helpcenter.med.sa/  
  sa.med.helpcenter@info :الربيد اإللكتروين

 
 ٥١٨٩٠: صندوق بريد

 ، اململكة العربية السعودية٢١٥٥٣جدة 
 ٠٠٩٦٦٢٦٦٣١١١٣: هاتف
 ٠٠٩٦٦٢٦٦٨٣١٠٩ :فاكس

 
 لك فيصلمؤسسة امل

http://www.kff.com/  
  com.kff@Info :الربيد اإللكتروين

 
 ٣٥٢: صندوق بريد

 ١١٤١١الرياض
 السعودية
 ٠٠٩٦٦١٤٦٥٢٢٥٥:هاتف
 ٠٠٩٦٦١٤٦٥٦٥٢٤:فاكس
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 فلسطني

 
 مؤسسة عبد احملسن القطان

http://www.qattanfoundation.org  
  org.qattanfoundation@info :الربيد اإللكتروين

 
 ٢٢٧٦: صندوق بريد

  فلسطني- رام اهللا
 ٠٠٩٧٢٢٢٩٦٠٥٤٤: هاتف
 ٩٧٢٢٢٩٨٤٨٨٦: فاكس

 
 مؤسسة داليا

http://www.dalia.ps/  
  ps.Dalia@info :الربيد اإللكتروين
 ٥١٨٢٢: صندوق بريد

 القدس الشرقية، عن طريق إسرائيل
 ٩٧٢٠٥٤٦٥٣٦٦٧١: هاتف

         ٩٧٢٠٥٩٨٨٢٤٨٨٠٧ 
 
 د اخلرييةلُية المجع

http://www.allodpal.org  
  org.allodpal@infor: الربيد اإللكتروين

 
 مؤسسة فيصل احلسيين

/org.pal-fhf.www://http 
 

 ضاحية الربيد
 الة، بري نب١٩صندوق بريد 
 القدس الشرقية

 ٩٧٢٢٣٤٢٦٨٦: هاتف
 ٩٧٠٢٢٣٤٥٥٢١: فاكس
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 جلنة زكاة القدس
http://www.khayma.com/sinan  

  com.hotmail@alzkah: الربيد اإللكتروين
 

 املسجد األقصى
 ١٧٤٢٠صندوق بريد 

 القدس
 ٠٢٢٨٧٧٧٢: هاتف
 ٠٢٢٨٧٧٧٢ :فاكس

 
  للمنح الدراسيةمؤسسة هاين القدومي

http://www.hq-sf.org/  
  org.sf-hq@info :الربيد اإللكتروين

 
 جلنة زكاة برقة

http://www.hq-sf.org/  
  org.sf-hq@info: الربيد اإللكتروين

 
 ٠٩٢٥٣٠٦٩٩: هاتف
 ٠٩٢٥٣٠٦٩٩: فاكس

 
 األهليجوال صندوق 

/ps.jawwal.www://http  
 

  :البرية
 ٣٩٩٩صندوق بريد 

 ٠٠٩٧٠٢٢٢٤٠٢٤٤٠: هاتف
 ٠٠٩٧٠٢٢٢٩٦٨٦٣٦: فاكس
  :غزة

 ١٣٠٠ :صندوق بريد
 ٠٠٩٧٠٢٨٢٨٣٣٢٢٠: هاتف
 ٠٠٩٧٠٢٨٢٨٣٣٣٢٢: فاكس
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 اة نابلسجلنة زك

org.nablus-zakat.www://http  
 

 مؤسسة هشام أديب حجاوي
http://www.sfohah.org/  

  org.sfohah@lp.he: الربيد اإللكتروين
 

 ١٠٣: صندوق بريد
  األردن١١٨١٠عمان 
 ٠٠٩٦٢٦٥٨١٦٠٧٢ / ٠٠٩٦٢٦٥٨١٤٢٥٧: هاتف
 ٩٦٢٥٨٢٦٨٦١: فاكس

 
   غري احلكومية الفلسطينيةنظماتاملشبكة 

http://www.pngo.net  
  net.pngo@pngonet: الربيد اإللكتروين

 
 عمارة سبت، الدور األول

 املسيون
 ٢٢٣٢: صندوق بريد

  فلسطني- رام اهللا
 ٠٠٩٧٠٢٢٩٧٥٣٢١ / ٠٠٩٧٠٢٢٩٧٥٣٢٠: هاتف
 ٠٠٩٧٠٢٢٩٥٠٧٠٤: فاكس

 
 مجعية إنعاش األسرة

http://www.inash.org  
  com.palnet@usra: الربيد اإللكتروين

 
 ٣٥٤٩: صندوق بريد

  فلسطني-البرية
 ٠٢٢٤٠٢٨٧٦  /٠٢٢٤٠١١٢٣: هاتف
 ٠٢٢٤٠١٥٤٤: فاكس
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 مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين

https://www.palestinercs.org  
  org.palestinercs@info: الربيد اإللكتروين

 
 ٣٦٣٧: صندوق بريد

  فلسطني- البرية
 ٠٠٩٧٢٢٢٤٠٦٥١٥: هاتف
 ٠٠٩٧٢٢٢٤٠٦٥١٨: فاكس

 
 احتاد اجلمعيات اخلريية

http://www.ucs-pal.org  
  org.pal-ucs@info :الربيد اإللكتروين

 
 ٠٠٩٧٠٢٦٢٨٥٨٧٠: هاتف
 ٠٠٩٧٠٢٠٢٦٢٨٥٨٧٠: فاكس

 
 لتأهيلل اأبوريخليل  مركز –  اخلرييةيضمجعية أصدقاء املر

http://www.kaburaya.org  
  org.kaburaya@info: الربيد اإللكتروين

 
 ٠٠٩٧٠٢٢٩٥٧٠٦١  /٠٠٩٧٠٢٢٩٥٧٠٦٠ :هاتف
 ٠٠٩٧٠٢٢٩٥٧٠٦٢: فاكس

 
  الصحيعملاحتاد جلان ال

http://www.gaza-health.org  
  info@-org.health-gaza٢٤ :الربيد اإللكتروين

 
 الطابق الثاين، عمارة املغريب

 شارع الريموك
 غزة، فلسطني

 ٠٠٩٧٢٨٢٨٢٠١٨٨  /٠٠٩٧٢٨٢٨٢٤٢٧٢ :هاتف
 ٠٠٩٧٢٨٢٨٦٩٢٢٠: فاكس
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 التعاونمؤسسة 

org.welfareassociation.www://http  
 

 :القدس
 ٢٥٢٠٤: صندوق بريد

 ٠٠٩٧٠٢٢٤١٥١٣٠: هاتف
 ٠٠٩٧٠٢٢٩٧٥٩٨٤: فاكس

   org.jwelfare@welfare  :الربيد اإللكتروين
 

 :مكتب غزة
 ٠٠٩٧٠٨٢٨٦٩٨٨١: هاتف
 ٠٠٩٧٠٨٢٨٣٧٧٥٧: فاكس

   com.palnet@gwelfare: الربيد اإللكتروين
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 انلبن
 

 مؤسسة األب عفيف عسريان
   lb.net.idm@mcl.fpao: الربيد اإللكتروين

 
 مؤسسة رينيه معوض

http://www.rmf.org.lb  
  lb.org.rmf@rmf: الربيد اإللكتروين

 
 ، ريو ألفريد ناكاتشي٨٤٤

  لبنان- األشرفية، بريوت
  احلزمية٤٦٨: صندوق بريد

 ٠٠٩٦١١٦١٣٣٦٩/  ٠٠٩٦١١٦١٣٣٦٨ / ٠٠٩٦١١٦١٣٣٦٧: هاتف
 ٠٠٩٦١١٦١٣٣٧٠: فاكس

 
 سة احلريريمؤس

/lb.org.foundation-hariri.www://http  
 

 مؤسسة الصفدي
/org.foundation-safadi.www://http  
 

 اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني
http://www.lwah.org.lb/  

  lb.net.cyberia@lwah: الربيد اإللكتروين
 

  لبنان٢٠١٠ – ١١٠١املزرعة 
 ٥٠١١ -١٤: صندوق بريد

  ٠٠٩٦١١٣٧٤١٠٢ / ٠٠٩٦١١٣٧٤١٠١ / ٠٠٩٦١١٣٧٤١٠٠: هاتف
 ٠٠٩٦١١٣٧٤٠٣٣: فاكس
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 ة املخزوميمؤسس
http://www.makhzoumi-foundation.org/  

  org.foundation-makhzoumi@info :الربيد اإللكتروين
 

 ، شارع الكأل، برج الكألراس بريوت
  لبنان–بريوت  ٥٠٠٩ /١٣: ندوق بريدص

  ٠١٨٦٠٩٤٠ / ٠١٨٦٥٧٥٩ / ٠١٨٦٩٣١٨ :هاتف
 ٠١٨٦٣٩٤٩: فاكس
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 ويتالك
 

 األمانة العامة لألوقاف
http://www.awqaf.org/  

  org.awqaf@faq: الربيد اإللكتروين
 

 ، شارع املنقاف٦تقسيم 
 ٤٨٢ :صندوق بريد

 ، الكويت١٣٠٠٥الصفا 
 ٠٠٩٦٥٨٠٤٧٧٧: هاتف
  ٠٠٩٦٥٢٥٣٢٦٧٠ :فاكس

 
 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
http://www.kfas.com  

  kw.org.kfas@Publicr: الربيد اإللكتروين
 

 ٢٥٢٦٣: صندوق بريد
  الصفا، الكويت١٣١١٣
 ١٢٣:  داخلي٠٠٩٦٥٢٤٢٥٨٩٨: هاتف
 ٠٠٩٦٥٢٤١٥٣٦٥: فاكس

 
 اةبيت الزك

http://www.zakathouse.org.kw  
  kw.org.zakathouse@zakat: الربيد اإللكتروين العام

  kw.org.zakathouse@ead: الربيد اإللكتروين اخلارجي
  kw.org.zakathouse@info: الربيد اإللكتروين للمعلومات

 
 ، شارع قطر٦تقسيم 
  ٢٣٨٦٥ الصفا

 ١٣٠٩٩الكويت 
 ٠٠٩٦٥٢٢٤٠٢٢٥: هاتف
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 رقط
 

 مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل ثاين اخلريية
http://www.eidcharity.net/  

  net.eidcharity@mail: الربيد اإللكتروين
 

  حممد آل ثاين اخلرييةمؤسسة الشيخ عيد بن
 ٢٢٢٧٨الدوحة، قطر 

 
 ٠٠٩٧٤٤٨٧٨٠٥١ / ٠٠٩٧٤٤٨٧٨٠٦١/  ٠٠٩٧٤٤٨٧٨٠٧١: هاتف
 ٠٠٩٧٤٤٨٧٨٠٨١: فاكس

 
 رمؤسسة قط

http://www.qf.edu.qa/  
  qa.org.qf@info: الربيد اإللكتروين

 
 ٥٨٢٥: صندوق بريد
 الدوحة، قطر

 ٠٠٩٧٤٤٩٢٧٠٠٠: هاتف
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 اإلمارات العربية املتحدة
 

 أبراج كابيتال
com.abraaj.www://http  

 
 ، مكاتب أبراج اإلماراتاملستوى السابع
 ، ديب، اإلمارات٥٠٤٩٠٥: صندوق بريد

 ٠٠٩٧١٤٣١٩١٥٠٠: هاتف
 ٠٠٩٧١٤٣١٩١٦٠٠: فاكس

 
 اءديب العط

http://www.dubaicares.ae  
  ae.teo@dubaicaresinfo: الربيد اإللكتروين

 
 ٧٣٣١١: صندوق بريد

 تب، أبراج اإلمارات،ا، برج املك٤٣املستوى مكاتب 
 يد، ديب، اإلماراتطر يق الشيخ زا

 ٠٠٩٧١٤٣٣٠٤٤٤٤: هاتف
 ٠٠٩٧١٤٣٣٠٤٠٠٠: فاكس

 
  هارفارد لألحباث الطبية-مؤسسة ديب

http://dhfmr.hms.harvard.edu/  
  edu.harvard.hms@dhfmr: الربيد اإللكتروين

 
 : العنوان

One Renaissance Park 
Suite ٩٠٠ 

١١٣٥ Tremont Street 
Boston, Massachusetts, ٠٢١٢٠ 

USA 
 ٠٠١٦١٧٥٣٥٦٥١٠:هاتف
 ٠٠١٦١٧٥٣٥٦٤١٠: فاكس
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 ٦٦٥٦٦: ندوق بريدص
  ديب

 اإلمارات
 ٠٠٩٧١٤٣٦٢٢٨٠٧: هاتف
 ٠٠٩٧١٤٣٦٢٤٧٧٨: فاكس

 
 مجعية بيت اخلري

http://www.beitalkhair.com  
  ae.net.emirates@balkhair: الربيد اإللكتروين
 ٥٥٠١٠: صندوق بريد

  اإلمارات- ديب
 ٠٠٩٧١٤٢٦٧٥٥٥٥ :هاتف
 ٠٠٩٧١٤٢٦٧٠٧٦٢: فاكس

 
 املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

http://www.astf.net  
  net.astf@info: الربيد اإللكتروين

 
 ٢٧٢٧٢: صندوق بريد

 الشارقة، اإلمارات
 ٠٠٩٧١٦٥٠٥٠٥٥١: هاتف
 ٠٠٩٧١٦٥٠٥٠٥٥٣: فاكس

 
 مؤسسة اإلمارات

http://www.emiratesfoundation.ae  
  ae.emiratesfoundation@information: الربيد اإللكتروين

 
  ، أبوظيب١١١٤٤٥: صندوق بريد

 اإلمارات العربية املتحدة
 ٠٠٩٧١٢٦١٦٧٧٧٧: هاتف
 ٠٠٩٧١٢٦١٦٧٧٨٨: فاكس
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 حممد بن راشد املكتوممؤسسة 
/ae.mbrfoundation.www://http  
 

 مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
http://www.alowaisnet.org  

  org.alowaisnet@mail: الربيد اإللكتروين
 

 ١٤٣٠٠: صندوق بريد
 ديب، اإلمارات

 ٠٠٩٧١٤٢٢٤٣١١١ :هاتف
 ٠٠٩٧١٤٢٢١٧٨٣٩: فاكس

 
 فرصة لتنمية استثمارات املرأة

http://www.forsa.ae/  
  ae.orsaF@info: الربيد اإللكتروين

 
 ١٧٠٠٠: صندوق بريد

 ديب، اإلمارات العربية املتحدة
 ٠٤٣٧٥٩٦٥٥:هاتف
 ٠٤٣٧٥٩٦٣٠:فاكس

 
 ار كابيتالإمث

http://www.ithmar.com/  
  com.ithmar@info: الربيد اإللكتروين

 
 ٥٥٢٧:صندوق بريد
 ديب، اإلمارات

 ٠٠٩٧١٤٢٨٢٥٥٥٥ :هاتف
 ٠٠٩٧١٤٢٨٣١١٥٥ :فاكس

 
 
 
 



١٨ 
 

 نبذة عن املؤلفني
 

 مىن عطية
 الواليات املتحدة األمريكية،     يف  واشنطن  بوالية  يف قسم اجلغرافيا جبامعة واشنطن يف سياتل       ةطالبة دكتورا 
 العمـل اخلـريي   :بناء بيت يف اجلنة" انعنوحتمل كما تعكف على إاء رسالتها اليت     حاليا،حيث تعمل بالتدريس    

 الرحبيـة   من مركز نانسي بيل إيفانز للجمعيـات غـري         امدعهذا   هاويتلقى حبث ". اإلسالمي مبصر الليربالية اجلديدة   
 يف  .التعليم الـدويل  من معهد   منحة فولربايت   اسات العليا جبامعة واشنطن، و    كلية الدر ة  زمالوالعطاء االجتماعي، و  

ريكية بالقاهرة، وقد   مللعطاء االجتماعي واملشاركة املدنية باجلامعة األ     جرهارتعطية زميلة مبركز    ىن  م، كانت   ٢٠٠٦
 ،)أ(، البيئـة والتخطـيط      )د(خطـيط   تالبيئة وال : نشرت أعماهلا على صفحات العديد من اجلرائد األكادميية، منها        

املـدن  "اصلة على ماجستري العلـوم يف        ح وهي. ، والنقيض  مناظرات سياسة اإلسكان   ،)ب(جيوجرافيسكا أنالري   
 . من كلية االقتصاد بلندن، وبكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا يف بركلي"والفراغ واتمع

 
 باربرا إبراهيم

 الذي تأسس يف    للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنية   جرهارت املؤسس ملركز جون     باربرا إبراهيم هي املدير   
ملكتـب جملـس الـسكان      را   مدي ماعا ملدة أربعة عشر     ذلك كانت تعمل  قبل  . معة األمريكية بالقاهرة   باجلا ٢٠٠٦

، كانت أحد مسئويل الربامج يف مكتب   ١٩٩٠ إىل   ١٩٨٢الفترة من   ويف  . فريقياإاإلقليمي ملنطقة غرب آسيا ومشال      
دن، وتقدمي القـروض للمـشروعات      حيث كانت مسئولة عن برامج الفقر يف امل        ؛مؤسسة فورد اإلقليمي بالقاهرة   

، كانت أحد كبار الباحثني املساعدين مبركـز دراسـات          ١٩٩٠  عام ويف.  االجتماعي الصغرية، ودراسات النوع  
وهي حاصلة على درجة املاجستري يف علم االجتماع من اجلامعة األمريكية           .  بنيويورك سييتالعطاء االجتماعي جبامعة    

، ويتركز إنتاجها العلمـي يف      ١٩٨٠ يف نفس التخصص من جامعة إنديانا عام         ة، والدكتورا ١٩٧٥يف بريوت عام    
ويف عام  . ماعي العريب ت والصحة، والعطاء االج    االجتماعي والت الشباب حنو الِكبر، والنوع    جماالت عمل املرأة، وحت   

زات املهنيـة مـن     زت جبائزة العمر لإلجنا   ا، كما ف  "صالون الشهرة للمربني العامليني   " حصلت على عضوية     ،١٩٩٩
 .٢٠٠٣مؤسسة دراسات املرأة يف الشرق األوسط يف 

 
 ماهي خالف

عـاملي للمـشاركة    ال التحالف :CIVICUS" ـماهي خالف هي أحد كبار مسئويل املشروعات ب       
للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنية باجلامعـة األمريكيـة بالقـاهرة،          جرهارتمبركز   رامستشا، كما تعمل    "املدنية
عدة مؤسسات أخرى منها مؤسسة أغا خان، والوكالة األمريكية للتنمية          صاحل   ل بعمل استشاري   قيامها ضافة إىل باإل

لتنمية باملنظمـات  ابتصميم ورش عمل تدريبية للعاملني ب     ضاأي وقد قامت . ، واملركز املصري خلدمات التنمية    الدولية
ظام لرقابـة   ن قامت بوضع  ، كما ت غري احلكومية املصرية    كتيبات عن قضايا التأييد للمنظما     ، وتأليف غري احلكومية 

شر هلا أعمال عـن اتمـع       ون اجبوثًف  خالَّماهي  أجرت   و .على مستوى الدولة ككل   وتقييم أنشطة اتمع املدين     
املدين يف مصر والشرق األوسط بل والعامل كله، وهي حاصلة على الليسانس يف العلوم الـسياسية مـن اجلامعـة                    
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ية بالقاهرة، ودرجة املاجستري يف العالقات الدولية من كلية نورمان باترسـون للـشئون الدوليـة جبامعـة         األمريك
 .كارلتون

 
 هديل قزاز

 تطـوير   اا مـسئولي  وتشملل برام اهللا،    وب-ة برنامج يف مكتب مؤسسة هينريش     تعمل هديل قزاز منسق   
 وتتركز خربة قزاز  . خمتلفة أنشطةعات ومتثيل املؤسسة يف     ملشروا م وتقيي ةباإلضافة إىل رقاب  ،  مجاالربوتوجيه جماالت   

ـ   إاء أا بعد    إاللدت بقطاع غزة،     و وقد،   والتنمية  االجتماعي  النوع جمايليف   بالقـدس   القـدس   ة دراستها جبامع
 .برام اهللا لياحاليدز باململكة املتحدة تقيم جامعة و
 

 كرمي شليب
للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنية    جرهارتاء االجتماعي مبركز    لدراسات العط  رامستشايعمل كرمي شليب    
يف جمـال    ماعان شليب حصيلة من اخلربة تبلغ أربعة عشر         ينه ذا املركز، كو   يوقبل تع . باجلامعة األمريكية بالقاهرة  

ادرات التعلـيم،    دراسة تنمية اتمع من خالل مب      خرباته ومن   .تنمية اتمع مبصر كممارس مث مستشار للسياسات      
ميـة  تنالاملاجستري يف    ودرجةوهو حيمل شهادة الليسانس يف االقتصاد،       . إدارة املوارد الطبيعية  يف  والربامج التجريبية   

 . بالقطاع املصريف، وإدارة التغيري، واإلصالح املؤسسي املاليةخربته جمالاالت جم تشملالريفية، و
 

 فادي شرحية
ذي للجمعية امللكية حلماية البيئة البحرية باألردن، وهي املنظمة غري احلكومية           املدير التنفي فادي شرحية هو    

عمل شرحية قبل التحاقه ذه اجلمعية يف مؤسسات عاملية         . الوحيدة العاملة يف جمال التنمية املستدامة والبيئة البحرية       
 االئتمـان ، ومؤسـسة  ليـة كري الدو، ووإنقاذ الطفل،  العامليةCreative Associatesمنها مؤسسات  عدة،

 نتاج الزراعي من جامعـة األردن، ودرجـة املاجـستري مـن    حيمل شرحية البكالوريوس يف الزراعة واإل. الزراعي
)JETS(،        قع، وتصميم املوقع،   ا تطوير املو  جماالتاملعمرة يف   الزراعة  تصميم   باإلضافة إىل حصوله على دبلومة يف

 . بأسترالياملعمرةا اتمع من معهد حبوث الزراعة وخدمة
 

 دينا شريف
للعطاء االجتماعي واملشاركة املدنيـة باجلامعـة األمريكيـة         جرهارتدينا شريف هي املدير املعاون ملركز       

، وهـي شـركة     "الفنيةاخلدمات االستشارية املالية    " ـكانت تعمل نائب مدير مشروعات ب     قبل ذلك،   . بالقاهرة
 رصيد هائـل مـن      "دينا شريف "ـ، ول فريقياإب جنوب الصحراء الكربى   استشارية متخصصة يف التنمية الريفية يف     

 الشرق األوسط ومشال    على املستوى احمللي مبصر من خالل عملها مبعهد الشئون الثقافية يف          اخلربات يف جمال التنمية     
دينا و. مية مبصر رات العديد من املنظمات غري احلكو     اجالس إد مبمؤسسة اجلودة البيئية العاملية، وهي عضو       إفريقيا، و 

درجة املاجستري يف دراسات التنمية، وكالمهـا مـن اجلامعـة           الليسانس يف العلوم الساسية، و    شريف حاصلة على    
 .ة إىل شهادة إدارة املشروعات التخصصيةفاألمريكية بالقاهرة، باإلضا
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 عن مركز جريهارت
اعي واملـشاركة املدنيـة يف العـامل    موارد لالرتقاء بالعطاء االجتم  و مؤسسة جامعية توفر   جرهارمركز  

 روح املسئولية   تعزيز وهي   ،إىل تعزيز رسالة اجلامعة األمريكية بالقاهرة      ٢٠٠٦العريب، ويرمي املركز الذي أُنشئ يف       
 ثقافة للعطـاء    بناء التغيري االجتماعي يف املنطقة العربية من خالل         نشرإن مهمتنا هي    . الفاعلةاالجتماعية واملواطنة   

 .املدنية واملسئولية الفعال
 

العامل املساعد الذي يوفر خدمات االستشارات الفنيـة         وخبصوص العطاء االجتماعي، يلعب املركز دور     
 يـشجع فـرص التعـاون والتحالفـات     الالزمة إلنشاء أو توسعة نشاط مؤسسات العطاء يف املنطقة العربية، كما      

يشارك املركز كذلك يف إجراء البحوث والتوثيـق        . اوعامليا  إقليميلتحقيق عطاء اجتماعي قوي     ا  سعياالستراتيجية  
 من خـالل اإلعـالم      حول موضوعات ذات صلة باملسئولية االجتماعية، ويقوم بنشر معلومات على نطاق واسع           

 .رويناملطبوع واإللكت
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 دينا شريفو باربرا إبراهيم. د        النتائج والتوصيات

 
 "ملا هو أفضل رت العامل اليت غي هياملبدعةيف األعم األغلب، تكون األقلية املخلصة "

 بنمارتن لوثر كينج اال
 

 ريرخالل العام املاضي رحلة شاقة، غري أن الشعور املتنامي لـدى          هلذا التق ة العلمية   دمجع املا رحلة   كانت
            م يشهدون بزوغ فجر حركة اجتماعية جديدة قد أعطى هلذه الرحلة شأواالباحثني بأ نـدرة   وبالرغم من . ا رفيع 

 من طاقة متجددة    ما ملسوه  من وقت آلخر، نقل فريق البحث لنا      اإلحجام عن مشاركة املعلومات     البيانات الثانوية، و  
اليت كانت يف املاضـي القريـب       ؤسسات العطاء االجتماعي    مإن  . عند األفراد واملؤسسات اليت تناولوها بالدراسة     

، ويف حني أن العمل اخلريي قد هيمن على سـاحة            منفصل  قطاعٍ عبارة عن حاالت منعزلة وقليلة تتحول اآلن إىل       
 .د املنظمات اجلديدةاعدأزداد ت ذلككوشاكل االجتماعية من جذورها، العطاء، برزت سبل جديدة الستئصال امل

 
ألهليـة،   تأثري أكرب، وتتمثل هذه العقبات يف الرتاعـات ا         تظل هناك عقبات حتول دون حتقيق     ومع ذلك،   

إن املنطقة العربية تواجههـا بعـض       . ، والنضال من أجل حتسني نظم احلكم      خنفاض املستوى التنموي  واحلروب، وا 
ومن خالل املقـابالت    . ا العنان طلق هل  من الثروة واملواهب تنتظر أن ي       هائلةً  موارد متتلكالتحديات، ولكنها كذلك    

؛ فهم يعتقـدون أن     "مفترق الطرق  "ـب ىيسم إىل ما    ار و تكرا  ا مرار ا هذا العام، مسعنا الناس يشريون     اليت أجريناه 
 ، التحـول الكـبري    ةتتراكم اآلن موشكة على نقط     أزمات العرب كلها  حلل   وطنيةسبل   إجياد   إىلالرامية   احملاوالت

 .توصلنا إليها هنا على هذا التقييم الواعد ألجزاء هامة من املنطقة العربيةتؤكد النتائج اليت و
 

وي  عتمد فيها املؤلفون   ، ا  للعطاء االجتماعي العريب املؤسسي يف مثاين دول عربية         أوليةً  دراسةً عد هذا التقرير
 تنفيذيني ملؤسـسات    ديرينر املالكة، وعطائيني عرب بارزين، وم     سعلى مقابالت أجروها مع أفراد مؤثرين من األُ       

وأعضاء اتمع املـدين، و اخلـرباء يف        عمال، وصحفيني، ومسئولني حكوميني،     األ  رجال قدمية وحديثة، وقيادات  
 . ال العطاء اخلاص يف املنطقة العربيةاقدم رصدت دراسةهو أول  –ال يزال غري مكتملوإن كان  -والتقرير . اال

 
،  أخرى ا لتشمل بالد   التغطية دراسات الالحقة يف حاجة إىل توسيع رقعة      ن ال ستكووحىت تكتمل الصورة،    

           مزيـد مـن     حاجة إىل    اوالعطائيني العرب املتفرقني يف جنبات العامل، وكافة املؤسسات العربية الناشئة، وهناك أيض
 اإلشارة  هيوراء هذه الدراسة     من   أهدافنا املتواضعة و. التحليل ملسألة أثر العطاء االجتماعي يف اتمعات املستهدفة       

إىل صور العطاء الرئيسية، وإلقاء الضوء على التوجهات الناشئة اهلامة؛ وإذا كانت الدراسة قد توصلت إىل أن هناك                  
هائالً اتنوع             ذا وترية سـريعة يف كـل        ا بني الدول العربية اليت متت تغطيتها، فإن العطاء االجتماعي العريب يشهد منو 
، وزيادة االلتزام بقضية التنمية البـشرية بـني          بسرعة متزايدة  تراكم الثروة : النمو ركان رئيسيان هلذا  حمومثة  . مكان

 .املواطنني والشركات
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 التوجهات اإلقليمية
 

 صعود املواطنة الفاعلـة  على املعلومات اليت مجعناها، هناك عدد من التوجهات العريضة اليت من أمهها             بناًء
ـ       على أهداف  هم يدخلون  و األعمال  من أصحاب  ياءثر واأل نيناجحبني ال  مـن   ا العطاء االجتماعي املعتـادة نوع 

 وقد أثبتت الفئتان أهليتهما القيادية من       .الً حيتذى يف جمال العطاء املنظم     ، كما ضربت األسر املالكة أيضا مثا      االبتكار
    خالل تطوير عطائهم ليصري مؤسسي و   اا ومستدام ،من احلاالت، نلمس ذلك يف زيـادة عـدد           يف كثري  ااستراتيجي 

نشئت على مدار العقد املاضي، كمؤسسة ساويرس يف مـصر الـيت            اليت أُ و  عن طريق األوقاف   املُمولةاملؤسسات  
 بدولة اإلمارات العربيـة     ٢٠٠٧عام   يف   ا، ومؤسسة حممد بن راشد املكتوم اليت تأسست مؤخر        ٢٠٠١تأسست يف   

؛ ففي األماكن اليت حتـول فيهـا         اجلغرافية حدود لل ا متجاوز اء االجتماعي كذلك قطاع   ويعترب قطاع العطا  . املتحدة
السياسات احلكومية أو السياسة الدولية دون إنشاء املؤسسات داخل حدود الوطن، يلجـأ العطـائيون إىل سـبل                  

 . فعالارج لتعمل داخل املنطقة على حنوخللتسجيل مؤسسام با
 

ربم بني القطاعني العـام واخلـاص؛ فقـد بـدأت            الشراكات اليت ت    تنامي  وهو ؛ومثة توجه رئيسي آخر   
 التغلـب علـى     شركات القطاع اخلاص من أمهية يف      للجهود املشتركة مع العطائيني و     احلكومات العربية تدرك ما   

عـام  مؤسسات الشراكة بـني القطـاعني ال      "تستحق التنويه، وهو ما أمسيناه       ظاهرة هامة    وهناك. التحديات احمللية 
 إسهامات ماليـة  تقوم هذه املبادرات على .  هلا ا، ومن أمثلتها مؤسسة اإلمارات اليت تتخذ من أيب ظيب مقر          "واخلاص

 حبيث يتم تعظـيم   قضايا  يوافقون على شروط لدعم     ، وماحنني مستقلني    من كل من كيان حكومي أو شبه حكومي       
 .هما منأثر كل

 
 االجتماعية،الدعم العام للقضايا    و،  الذي خيدم منطقة بعينها     صغري النطاق   العطاء اجلماعي  ، يشهد كذلك

احمللية من أجـل    الطاقات   تعبئة  مبا هلا من تأثري يف     األهلية املؤسسات   ، يتضح ذلك يف انتشار     يف الوقت احلايل   اتزايد 
 مـشترك   حمليرض   جيمعون ما لديهم من موارد مالية لتحقيق غ        نالذي من املاحنني    وقد بدأ عدد  . حل املشاكل احمللية  

انوع تمعالعطاء االجتماعي القائم على     "ا من العطاء يسمى      جديديرمي إىل تعزيـز     ، هذا النوع من العطاء    " احمللي ا 
ـ كثـر    األ تمع من خالل تلبية مطالبه االجتماعية     اروح التضامن واملشاركة املدنية داخل       ومـن أمثلـة    اإحلاح ، 

 خلدمة القضايا احمللية مؤسسات امللك حسني للسرطان بـاألردن،          عة للثروات تعبئة واس  تعمل على    يتلاملؤسسات ا 
 .ووقفية املعادي مبصر، وديب العطاء بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 
التوقعات املتعلقة بعائد   ، ازدادت   ا ومؤثر اقيادي ا استباقي ااذ قطاع العطاء االجتماعي طابعا مؤسسي     ختاومع  
.  لتعلن عن إجنازاا   عراضيةجتماعية، ويتوقع أن تتجاوز املؤسسات أسلوب البيانات الصحفية االست        االستثمارات اال 

 ونظام إدارـا    ممارسااحتسني  إىل   تلك املوارد التمويلية املتنامية      اليت تريد  اتمع املدين    جمموعات ستحتاجوباملثل،  
 بشأن قياس    حتت ضغط تقدمي جهد أفضل     ، وهي تعمل  فيةًشفا  أكثر ية غري احلكوم  أصبحت املنظمات وقد  . الداخلي

لتحـسني  اقاا، وال يزال هناك طريق طويـل ينبغـي أن يـسلك     تقارير حول جناحاا وإخفمدى التأثري، وتقدمي 
 مع منظمات   زيد من العطائيني من خالل شراكات     مو.  عمل اتمع املدين، غري أن مساعي التغيري جارية        مستويات
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ـ        مساعداٍت يف اجلوانب   عرضوندين، وي اتمع امل  ذ املـشروعات    اإلدارية، والتحليلية، وغريها بدالً من القيام بتنفي
 .بأنفسهم

 
 علـى العطـاء     طننياور القانونية ملبادرات امل   طُومثة نتيجة رئيسية أخرى توصلنا إليها حول درجة تأثري األُ         

د ي، فإن التشريعات اخلاصة باتمع املدين غاية يف التقي        ا تقريب  ويف مجيع السياقات   .االجتماعي سواء بتعزيزه أو إعاقته    
 فال يزال تأميم األصول والتدخل       كامل،  تنمية جمتمعام على حنوٍ    حبيث ال ميكن االستفادة من مشاركة املواطنني يف       

  يف إنـشاء مؤسـساتٍ      يفكر  أحدٍ د كلِّ درتيف   ا وسبب  بأذهان العامة  اسات اخلاصة عالقً  يف شئون جمالس إدارة املؤس    
ت  إلنشاء مؤسـسا    غري ذلك   ويعد االعتماد على املرسومات األمريية أو تشريع استثنائي        . داخل حدود وطنه   فعالةً

  ستبدل      للفجوة،   اجديدة إجراء سادبإدخال إصالحات على القوانني احلالية اليت حتكـم         ومثل هذا اإلجراء البد أن ي 
 .يف العاملة ناجحالنماذج ال  املمارسات املوجودة يفل أفضمن تم استمدادهاي  اتمع املدين ومؤسساتمنظمات

 
 لتغيريمنوذج ل

حـداث   علـى إ    الكاملة يبدأ يف إدراك مقدرته    بل   ع العطاء االجتماعي عند حد النمو     لكي ال يقف قطا   
 وكل واحد من قطاعات     .، ستحتاج كافة قطاعات اتمع إىل سبل أكثر فعالية للشراكة         التغيري االجتماعي اإلجيايب  

، وتستطيع هذه القطاعـات معاجلـة   العطاء االجتماعي واحلكومة واتمع املدين يتميز بنقاط قوة حيتاج إليها اآلخر     
 . بأسلوب ميزج بني التنسيق، ومعايري اجلودة، واملساواة، والشفافية، واحملاسبيةشاكل اهلامةامل
 

خربة وموارد القطاع املانح األهلي القـوي،   العريب حيتاج إىل  يف العاملحمترفإن إنشاء قطاع جمتمع مدين      
ا يتمثـل يف     وتقدم احلكومات دعم   . قطاع خاص حيوي وجمتمع رجال األعمال      يقودهأما منو هذا القطاع فسوف      

          والتأثري  عن ذلك، تساعد يف إنشاء معايري للشفافية       اتوفري البيئة املساعدة اليت ال تبالغ يف فرض القوانني وإمنا، عوض  .
. ة يف سد االحتياجـات األساسـية       احلكوم أن يساعد ، و وم السكان  مه أن يمثِّل  ع املدين القوي   يستطيع اتم  حينئٍذ

ا من مـساعدة احلكومـة يف       منهكِّع املدين ميلكان من املعرفة واألدوات ما مي       وقطاع اتم وكل من القطاع اخلاص     
 .رشيدالحكم الُالتزاماا بب الوفاء

  
 

 
 
 
 
 
 
 

      

 قطاع العطاء االجتماعي/القطاع اخلاص

 عامقطاع الالقطاع اتمع املدين
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وبناء أمم  إن القوة اليت تظهر عند كل نقطة من هذه العالقة ستساهم يف حل املشاكل االجتماعية الرئيسية                 
 . للتغيريا أساسيا هذا النموذج ويشكل حمركً يفا وسطًا مركزطاء االجتماعي العقوية قابلة للنمو، ويتخذ

 
 اتيالتوص

 
 اليت قد تزيد من إمكانيـات      من التوصيات العامة     دهذه الدراسة، هناك عد   على نتائج املرحلة األوىل من      بناًء  

 تبذل من جانب عدد من األطراف، فهنـاك         اإن املهمة ثقيلة، ولذا ستستلزم جهود     . العطاء العريب وتعزز من تأثريه    
ا إما على الـصعيد      أخرى سيتم تنفيذه   بعض األنشطة حتتاج إىل التنفيذ على أصعدة حملية، يف حني أن هناك أعماالً            

، ومن مث فالتعاون يتطلب التمدد على املستوى الدويل كذلك،          عامليإن العطاء االجتماعي نشاط     . احمللي أو اإلقليمي  
 .، والشبكات املتخصصة، واملوارد األخرى اليت من شأا تعزيز العطاء االجتماعي العريبنفيةاملَليشمل اجلماعات 

 
 واسع عطاء اجتماعي عدة لوجودتوفري البيئة املسا .١
 

 من املميزات والعوائق اليت تتضمنها القوانني واللوائح بتوسـع، ومـن            كل بلد من البالد، متت مناقشة كل      يف  
 تساعد على وجود عالقات واضحة وغري تطفلية        منطلق احلرص على أمواهلم، يشترط العطائيون وجود أُطُر قانونية        

 املنظمة للمؤسسات ال حتتاج إىل اإلصالح فحسب، وإمنا هنـاك حاجـة             إن القوانني . هات املسئولة جلبينهم وبني ا  
 إن  .بوزاريت األوقاف والشئون االجتماعية واهليئات ذات الـصلة        لتدريب أفضل للمسئولني ذوي املستوى املتوسط     

م بعـض    وفه املالية املعقدة،  ن قادرين على دراسة التقارير    إلحلاح يف أن يكون هؤالء املسئولو     هناك ضرورة شديدة ا   
 .إدارة املخاطرافظ املالية، واحملاملصطلحات كقيمة األسهم، و

 
 .فيما يتعلق بإجياد حوافز للعطاء االجتماعي      السياسات والقوانني هائلة     إن الفرص اليت ستأيت من وراء إصالح      

 ختفيف العـبء     وغريها من صور   يةركمج إعفاءات، أو   للعطاء املرتفع ة  ي ضريب إعفاءات شكل احلوافزه  تتخذ هذ قد  
البـضائع   احلـصول علـى       األولويـات يف   أن تعطي لعامة  للهيئات ا ميكن   و .لضرييب بالنسبة للمؤسسات املسجلة   ا

   وقد أثبت هذا النوع مـن الـشراكة          احمللية اخلاصة   مواردها يف مجع بدي استعدادها   واخلدمات للمجتمعات اليت ت ،
ااخلالقة جناحكافحة الفقر يف أمريكا الالتينية على سبيل املثال يف أماكن أخرى، يف برامج ما باهر. 

 
 ال من شأنه إحياء بعض صور العطاء االجتماعي التقليدية كالوقف         ق لتشريع فع  يمهدت البالد ااورة الطر   لقد  
 أشد   على وجود روح تنافس إجيابية بني      ١٩٨١، فقد ساعد إصالح تركيا لقانوا اخلاص بالوقف يف عام           اإلسالمي

 .  البالديف كل أحناءالدراسية العائالت العاملة يف جمال التجارة ثراًء لدعم اجلامعات اخلاصة وبرامج املنح 
 

واحلد مـن الرقابـة     وميكن أن يؤدي احلوار الوطين بني احلكومة واتمع املدين إىل توسيع نطاق العمل املدين               
فمن شأا هي األخرى املساعدة يف التعرض للقـضايا احلـساسة           والقوانني املفروضة، أما منتديات احلوار الوطين       

 . العاملني الوافدينممارسات، وكحقوق األقليات، والفقر
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مع منو قطاع العطاء االجتماعي ينبغي أن يكون هناك سبل للرقابة الذاتية، وتستطيع احلكومات أن متد يـد                  و
 ينبغي أن يكونف لمعايري األخالقية والعمل اجليد  ل وأما بالنسبة  .بالنسبة لألرباح إجرائية ومالية    معايريعرب وضع   العون  
 . على العاملني مبجال العطاء االجتماعي من خالل الشبكات اليت ينشئوا وحيافظون عليهاا مقصورنشرها

 
 ترايف على قطاع العطاء االجتماعيإضفاء الطابع االح .٢
 

     االستفادة من اخلربة بـدون     بغرض  قضية الرقابة الذاتية     إىل جنب مع     اميكن اختاذ بعض اخلطوات األخرى جنب
العاملة يف القطاع، وهذا     بني املنظمات     بالنسبة للمؤسسات اجلديدة، ومشاركة معايري االحتراف      سنني خربة طويلة  

، "العربيـة  الداعمة املؤسسات   ملتقى"املوجودة بالفعل فهناك     املبادرات   ومن  للممارسني، ةناء شبكات فعال  يستلزم ب 
، وهو جتمع غري رمسـي      " لإلبداع االجتماعي  ى العريب نتدامل"و،  تقوم على نظام االشتراكات    لمنظماتل وهي شبكة 

يف  للممارسة تضع معايري    وأ لألفراد العطائيني، وقد تركز الشبكات املستقبلية على احتياجات العاملني باملؤسسات،         
ة  الديني األنشطة العطائية  هناك قواسم مشتركة بني   تقدون أن   وبصفة خاصة، فإن واضعي هذه الدراسة يع      . هذا اال 

 لسد فجوة التواصـل حيثمـا       بذل جهود وميكن أن ت  .  بينهما زيد من التفاعل  منها والعلمانية، وأا قد تستفيد من م      
 .ظهرت

 
      عدـ   آخر قد يعود بالنفع على القطاع ككل       إن تناول التوجهات بالتوثيق والتحليل هلو ب مـا يكـون     ا، وغالب

يعطوا وقتهم ويتناولوا بالتقييم أو بالبحث؛      نشطاء اتمع املدين يف اهتمامهم البالغ بقضية        مثلهم مثل   العطائيون  
 يـشري إىل    ميم املؤشرات بغرض وضع رسم بياين     ، وتص اجلادةثر  بالدور الذي تلعبه تقييمات األ     اغري أن هناك اعترافً   

 اجلامعات والشركات االستشارية اخلاصة على اعتبار العطاء االجتماعي          أن تشجع  وينبغي. إخل.. ربنامجتقدم سري ال  
للدراسة والتعليماجماالً هام . 

 
 يف الوقت   درا ن هوع العطاء االجتماعي الناشئ، و    ولعل الدعم الفين والتدرييب يكون ذا نفع عظيم بالنسبة لقطا         

 وحدات اخلدمـة املاليـة واموعـات        يأيت من لشركات  ء بعض ا  لعطا هذا الدعم بالنسبة   غري أن    ،الراهن باملنطقة 
التوجيه العملي لألسر اليت تطمح يف إضفاء الطابع املؤسسي على عطائهـا، أو             إن هناك فجوة يف توفري      . االستشارية

ون ويطلب العـامل . شروعات العطاء االجتماعي العائلي  ة جيل ثاٍن أوثالٍث يف تويل أمر م       تأسيس أوقاف، أو مساعد   
باملؤسسات وكذلك أعضاء جمالس إداراا تنظيم دورات قصرية ذات أهداف معينة، وتناقش موضوعات ذات صلة               

 .تتعلق بتقدمي اِملنح، ووضع املعايري األخالقية، وقياس مقدار التأثري، وإبرام التحالفات االستراجتيةإرشادات : منها 
 

 ذلك القدر الكبري    ا نافع ا االنتشار باملنطقة، ورمبا يكون أمر      يف ماعي آخذةٌ  للعطاء االجت   جديدة إن هناك أدوات  
من التفاعل بني املهتمني بأمر العمل املصريف اإلسالمي على سبيل املثال وأولئك الساعني إىل زيادة العطـاء لـدعم                   

 سـبل أوسـع     وسيفتح التوصل إىل إمجاع بشأن الفئات املسموح بدفع أموال الزكاة إليها الباب إىل            . قضية بعينها 
س مع التربعات، من ذلك استخدام الفـي      قنوات مبتكرة جل  إنشاء  شجع   وي سمن جهة أخرى، ينبغي أن يدر     . عطاءلل
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 على اإلنترنت بغرض تعبئة مزيد مـن التربعـات الـصغرية            مواقع الشبكات االجتماعية األخرى   بوك وغريها من    
 .للوصول إىل حد أقصى من الفعالية

 
اتمع املدين يف حاجة إىل آليات تصل بني املاحنني ومستحقي األموال، لكـن هـذه               ت و املؤسسا من   كالإن  

  مما ينتج عنه عدم كفاءة وعدم مساواة يف احلصول على الـدعم،      الوظيفة التبادلية مفتقدة يف املنطقة يف الوقت احلايل       
ة، كمـا   يدربامج اجل الربة يف بناء ومتويل     املاحنني ذوي اخل   قيادات اتمع املدين و    ضمي احتادوميكن حتقيقها من خالل     

 .ميكن تكييف النماذج اإللكترونية على املستوى احمللي مث على مستوى املنطقة كلها
 

تبادل كز ل ا ومر  للموارد مراكزسيتم حتسينه من خالل إجياد      يف اية األمر نقول بأن قطاع العطاء االجتماعي         و
قوم عليه دراسات التوثيق كدراسـتنا هـذه،        تالذي  تودع  ه أن يصبح املس   من شأن  باملاحنني، وهذا    ةخاصملعلومات  ا

ـ  اإلرشـادية  الكتبوتدريبية،  الوادوفيما يتعلق بامل  .املمارسات يف اال  ودراسات احلالة ألفضل       الـسياسات نع
 املنطقـة،   ، فينبغي أن توفر وتتاح على نطاق واسع ويف مجيع أرجـاء           عمليةجراءات، وما إىل ذلك من أدوات       اإلو

 نترنت، وتترجم إىل العربية وقتماولضمان أعلى مستوى من الفعالية يف هذا الشأن، ينبغي أن تتاح هذه املواد على اإل           
على بناء هذه   ا  حالي بالقاهرة   خدمات التنمية  باجلامعة األمريكية ومركز     جرهارتيعمل مركز   ، و اك ضروري كان ذل 
 .املوارد

 
 لشركاتاملؤثرة عن العطاء االجتماعي ومسئولية  التوعية العامة اعزيزت .٣
 

   عن أنظار الناس هو ندرة التغطيـة اإلعالميـة،   اأحد األسباب اليت جتعل قطاع العطاء االجتماعي الناشئ بعيد 
.  اإللكترونيـة واملطبوعـة    غطية من جانب الصحافة   لتواإلسهامات الضخمة هي فقط اليت حتظى با      فاملاحنون الكبار   

 ا واحـد  اماعي والعمل اخلريي شـيئً    التغطية اإلعالمية يف إطار من الفكر القدمي الذي يعترب العطاء االجت           أن الواقعو
" العطـف " من االعطاء االجتماعي نوع اجتاه آخر يعتربوهناك .  اجلرائد واالت  النسوية من  صفحاتالويربزه على   

املشكالت االجتماعية علـى حنـو      مي إىل معاجلة    الذي ير  االستثمار االستراتيجي    أكثر من كونه صورة من صور     
 .منهجي

 
       باجلامعة األمريكية بالقاهرة للصحفيني الذين هـم يف         اإن الدورات الدراسية القصرية كتلك اليت أُتيحت مؤخر 

.  جـادة  اصص أخبار  تغطية هذا اال، وتنبيه الصحفيني إىل اعتبار هذه الق         حيام املهنية قد تفيد يف تغيري     منتصف  
فزيونية ريادا يف إبراز الدور الذي يلعبه العطاء االجتماعي يف          يوغريها من القنوات التل   ) CNN (وقد أثبتت قناة  

 .التنمية االجتماعية اإلفريقية والعربية
 

 بإسـهامات األفـراد واملؤسـسات العطائيـة         يريهاف اجلم اعتراال من أجل ومثة جهود أخرى ميكن بذهلا      
 من  الك اليت مينحها حممد إبراهيم احتفاًء باحلكم السليم يف إفريقيا ميكن تكييفها لتصبح نوع             ، فجوائز كت  النموذجية
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االعتراف جبهود العطائيني البارزين يف املنطقة العربية، وحىت نشجع اجليل اجلديد من العطائيني، نستطيع أن ننـشئ                 
وابتكاااجلوائز يف اجلامعات واملدارس للطلبة الذين يبدون جناح يف مشاريعهم العطائيةار . 

 
 يف تبين أنشطة املسئولية االجتماعية هو التدقيق اليت تلقته من           تسرعالشركات العاملية    جعلتسباب اليت   أحد األ 

 الضغوط اليت متـارس     متع حبرية كبرية من ذلك النوع من      أصحاب األسهم ومن اجلماهري، أما الشركات العربية فتت       
 إن .اي خلدمة أكثر قطاعـات الـسوق فقـر   عية والبيئية، وحتسني أوضاع العمل، والسعلتحسني سياساا االجتما  

 على جمتمع األعمال، ويف الوقت ذاته تستطيع إبراز         اؤثرة إجيابي  مبثابة العوامل امل    مها اجلماهري الواعية واإلعالم اليقظ   
 .فضل املمارسات، وتعجيل تبين منهج االبتكـارأ

 
 ولية االجتماعية بني الشباب العريبئشاركة املدنية واملسافة تدعم املصياغة ثق .٤
 

كن يف الوقت احلايل يصعب     كي يزدهر قطاع العطاء االجتماعي فالبد أن يتشرب طاقة الشباب وموهبتهم، ل           
، كمـا أن    هم آبائ أوالطالب النابغني   احلصول على وظيفة يف قطاع العطاء االجتماعي على قائمة أولويات            أن حيتل 
 من ناحية أخرى،    . أو النماذج اليت حتتذى وتشجع الناس على الدخول يف هذا اال           يةفاملسارات الوظي لة يف   هناك ق 

تتنامى يف أرجاء املنطقة حركية الشباب داخل اتمع، ويشعر الشباب العريب يف يومنا هذا بأن علـيهم أن يبنـوا                    
املنعكس يف زيادة املنظمـات      ،هذا االلتزام باخلدمة  . لةدة الدو حيام وجمتمعام بأنفسهم دون االعتماد على مساع      

 .الشبابية يف مصر واألردن وفلسطني وغريها، ميكن تسخريه لصاحل قطاع العطاء االجتماعي
 

ية دنة تدريس وممارسة املشاركة امل    وينبغي تشجيع اجلهات املاحنة على الدخول يف شراكات مع اجلامعات لزياد          
تـدربني إىل مـشاريعهم     امل النشطاء من الشباب، وجلب      تقوم بدور توجيه  ادات األعمال أن    ، ولقي واملواطنة الفاعلة 

كمـسارات  عي  ضم قطاعي اتمع املدين والعطاء االجتمـا      أن ت   الشباب تدريبو توظيفربامج  ل ، وميكن اخلريية
 . للمتقدمني من الشبابممكنةوظيفية 

 
 واملبادرة االجتماعية بني الـشباب،      أن تبث روح االبتكار    واجلامعات   وبإمكان األعمال التجارية، واملدارس،   

الذي جذب اهتمام الشباب وقيـادات األعمـال        " إجناز"وهذه خطوة قصرية من مراكز التدريب الناجحة كمركز         
إن اجلامعات تستطيع أن ترعى التنافس من أجل استثمار اجتماعي وخطط جتارية فعالة، وأن تـشجع                . على السواء 
 .يس والطالب على املشاركة يف البحوث اليت تتناول جوانب العطاء االجتماعيهيئة التدر

 
أن إن الشباب يف حاجة إىل من ينصت إليهم ويأخذ كالمهم على حممل اجلد، وإنه ألمر يبعث على الـسرور                    

منـصات  رات مشروعات العطاء االجتماعي، أو جيلسون علـى         ا خيدمون يف جمالس إد    اأصغر أفراد اتمع سن    نرى
إن بإمكاننا تشجيع الفتيان والفتيات علـى الـتفكري يف          . رات، وميثلون املنظمات يف احملافل اإلقليمية والدولية      متاملؤ
 .ماعيت العطاء االجؤسساتم يف إدارة ا مثل تلك اليت يف عامل األعمال متامئفوظا
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ن الظهور الكامل للعطـاء االجتمـاعي        دو  هناك الكثري من العقبات اليت تقف حائالً       فبالرغم من أن  ،  اوختام
 من  مورد ضخم ( التوجهات الذي أشرنا إليه آنفً    ا الكامن يف إن التأثري    .كحركة اجتماعية، هناك فرص كثرية ومثرية     

لجهـات املاحنـة    لالتأثري املتصاعد   ومتكني قطاع اتمع املدين،     و قيادات األعمال،    يف نشاط  تناٍموالثروة اجلديدة،   
 ويف منطقة يتفشى فيها الفقر، والرعاية الصحية غري املستوفية للمعايري، واخنفـاض             .تاج إىل دعم  حي و حواض) اخلاصة

 فرصة فريدة لتجميع القوى وإحداث      م أمامه العرب نوئينسبة التعليم، وارتفاع نسبة البطالة بني الشباب؛ جيد العطا        
 .التغيري

 
ا على املستوى االجتماعي فحسب، ولكن من خالل حـث          ولن يأيت التغيري من خالل استثمار األفراد أمواهل       

إن السوق  . قوى السوق على العمل على حنو أفضل من أجل الفقراء الذين ال يزالون يعيشون على هوامش جمتمعاتنا                
  وخلري منطقتنا، فالبد من أن     .دد قليل من املواطنني يف املنطقة      إال ع  يشعر بثماره اليوم تشهد حالة من االزدهار، وال       

أن تكون هذه الدراسة مبثابة احلـافز لنمـو العطـاء االجتمـاعي             ونأمل  ،  نشرع يف بذل هذه اجلهود على الفور      
 ولكن كمـا    قد تكون مبادرات العطاء االجتماعي يف املنطقة العربية قليلة العدد         . االستراتيجي والشراكات الفعالة  

 ".لية املخلصة املبدعة هي اليت غريت العامل لألفضليف األعم األغلب، تكون األق ":بنلوثر كينج االمارتن يقول 
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