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 مقدمة: 

ليعببود اليببوم و يببو   ،ارتبط  مهوببوم المجتمببد المبببة  لنيطبة يمةيببة وويلببة ةمهوببوم البولبة وكببال ييبب ا  بب  اله بر السياسبب 
ليرتط  ةمهووم التةمية ةمختلف أككالوا ومياديةوبا وليبب أ بب العبيبب مبف المه بريف علبة العكقبة الت امليبة وعكقبة التب  ر 
ل ك مةوما ييث أةوما مف المهاهيم الت  تطلورت وكاعت واةتشرت    إوار ما يعر ه العالم مف تايرات    المهباهيم 

مبف الببكا مببا  ،د المبببة  مركبر لببه ميار اتببه وةارياتبه التبب  تركبب علببة ييويتببه وأهميتبه الطالاببةالسبادب  ويعتطببر المجتمب
يبببو رن مبببف وسبببادل يتسبببةة  ببب  إوارهبببا تصبببةيهه خبببمف المركبببرات الهاعلبببة الاتبببة  ببب  المجببباا التةمبببو    يبببب  رهةبببت 

 ،قتصادية واالجتماعيبة والطيةيبةالتطورات المعاتر  علة أهميته كآلية لتنييق التةمية    جميد مطاددوا  السياسية واال
وكببكلإ إمكاةيببة مشبباركته البولببة واليطببا  الخببال  بب  إقببرار السياسببات العامببة ل ببف فلببإ ال ينببب  إال  بب  خببل تببو ر 
الطيةة البيميراوية الت  تساهم     تح المجاا أمام المشباركة المجتمعيبة و ةبال  لسبهه النكبم الركبيب التب  تشبكل األدا  

 مة    ترقية المجتمعات وتةميتوا  األساسية المستخب

  :إشكالية البحث  1

 تتمثل إككالية الطنث    السراا اآلت : 

 " ما ه  وطيعة مساهمة المجتمد المبة     عملية التةمية المنلية" 

 وتنت هكن اإلككالية تتبرج األسةلة اآلتية:

 ما ه  وطيعة المجتمد المبة  وعملية التةمية المنلية؟  -
 ما ه  العوادق الت  تعترض مساهمة المجتمد المبة     عملية التةمية المنلية؟   -

  :أهداف البحث  2

يوببببل الطنببببث إلببببة إليبببال الاببببول علببببة أهميبببة المجتمببببد المبببببة   ببب  عمليببببة التةميببببة المنليبببة مببببف مختلببببف جواةطوببببا 
وتنبيب أهم العوادق الت  تنب مف  ،ميةوتنبيب وطيعة المجتمد المبة  وعملية التة ،االجتماعية والسياسية واالقتصادية

 دور المجتمد المبة     التةمية المنلية  
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   :أهمية البحث  3

ت مببف أهميببة الطنببث  بب  أةببه ينبباوا ال شببف عببف دور المجتمببد المبببة   بب  تبببعيم العمليببة التةمويببة وتنبيببب مسببروليته 
وتنبيببب أهببم العوادبق التبب  تنببب مببف دور المجتمببد  ،وتيببيم الشبرا ة وعمليببة التةميببة ،وعكقتبه ةببالرق  والتيبببم االجتمبباع 

 المبة     التةمية المنلية   

  :منهجية البحث  4

تيتا  دراسة هكا الطنث االستعاةة ةالعبيب مف المةاهج العلمية وه  المةوج الوته  التنليل  لشب  ارتطاوبه  براسبة 
 والمةوج التاريخ    ،المشككت المتعلية ةالمجاالت اإلةساةية

  :مات البحثتقسي  5

 اإلوار الةار    أواًل:

 دور المجتمد المبة     عملية التةمية المنلية   ثانيًا:

 الصعو ات والتنبيات الت  يوجووا المجتمد المبة     عمليات التةمية المنلية   ثالثًا:

 أواًل: اإلطار النظري: 

  :مفهوم المجتمع المدني .1
 :التطور التاريخي  .أ 

ييببث يتببردد النبببيث عببف دورن  ،المبببة  مببف المهبباهيم المنوريببة  بب  الخطببام العببالم  المعاتببرليببب أتببطح المجتمببد 
ويكشبف ت مبل المجتمبد المببة  عبف إمكاةيبة  ،و اعليته وتعاظم وظادهه علة المستويات المنلية واليوميبة علبة السبوال

علبة  ،إمكاةيات تنريريبة متجببد  الةار إليه ةاعتطارن يشكل واقة تنريرية دادمة ومتجبد  تت شف ةصور  مستمر  عف
هببكا الةنببو  بببأ المجتمببد  بب  العصببر اإلدرييبب  ييةمببا دعببا الهيلسببول " أرسببطو وببالي " إلببة ت ببويف مجتمببد سياسبب  

وتجببر اإلكبار  هةبا إلبة أت التتطبد التباريخ   ،تسود  يبه يريبة التعطيبر وييبوم  تشبريد اليبواةيف لنمايبة العبالبة والمسباوا  
يتمثبل األوا  ب  مجموعبة الابرول التاريخيبة التب  د عبت  ،ة  يتطلب االهتمبام  طعببيف أساسبييفلمهووم المجتمد المب

والطعبب الثباة  إلبة التنبوالت التاريخيبة التب  وبرأت علبة المهوبوم  ،إلة ظوور المهووم وةم  المجتمبد البك  يشبير إليبه
والجبير ةالككر هةا أةه عةب التعرض للطعبب  ،ةنيث اةتوة عطر هكن المريلة التاريخية إلة النالة الت  هو عليوا اآلت

 التببببببباريخ  يمكببببببببف مكياببببببببة اةبببببببه لببببببببم هببببببببكا المهوببببببببوم ةشببببببب  ألوا مببببببببر   بببببببب  اله ببببببببر اليوةببببببباة  اإلدرييبببببببب  
 www.rezger.com/alebdt/showart.asp.aid)، اهر  أورو يبة المةشب  ومةوم مبف يبرأ أت المجتمبد المببة  ظب

 بم كبا  هبكا المصبطلح مبد  ،(1992 ،وا يت ظوور الططية الطرجوايية كططية تاعب  علة أةياض اإلقطا    يكو 
 بب  يببيف يببرأ بالببروت ةببات مصببطلح المجتمببد  ،واةتشببار مطاددوببا  بب  اإلالببال والمسبباوا  والنريببة ،قيببام الثببور  الهرةسببية

 ب   ،وفلبإ  ب  أوا ةشب   لبه ،والمجتمد البية  مف ةايية أالبرأ  ،ف ةاييةالمبة  ظور    ميا ل المجتمد الططيع  م
سياق ةاريات التعاقب الكا الهتر  الممتب  مف عصر الةواة إلة اليرت الثامف عشر    أورو ا للباللبة علبة مجتمبد 

 ( 2000 ،  األةصار   المواوةيف األيرار الكيف االتاروا ةإرادتوم يكوماتوم 

الابرول التاريخيبة والتنبوالت يشبير ال ثيبر أت الابرول التاريخيبة هب  التب  د عبت ةاتجبان تطلبور  والعود  إلة الطعبيف
ييث ةجب يركة اإلتكح البية  الت  ت عموا " مارتف لبوتر" البك  أعلبف مطالطتبه ةاإلتبكح والبتخل  مبف  ،المهووم

http://www.rezger.com/alebdt/showart.asp.aid
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كمببا  ،المبببة  والبولببة البيميراويببة سببيطر  ال ةيسببة كببات لوببا دور هببام  بب   ببتح ب بباق تعميببق وتطببوير مهبباهيم المجتمببد
كمبا سباهمت  ،ساهمت التنوالت التاريخية     بتح ب باق تعميبق وتطبوير مهباهيم المجتمبد المببة  والبولبة البيميراويبة

التنوالت التاريخية    تطور المجتمد المبة  مف الكا التطور التاريخ  للمجتمعات والصوتًا    أورو ا واالةتياا 
وفلإ مف الكا  ،اإلقطاع  المنبود األ ق والمالق إلة الةم  التجار  والصةاع  ةآ اقه المهتوية مف الةم  ال راع 

تبببرا  وتةببباق  ةبببوع  علبببة األتبببعب  السياسبببية واالقتصبببادية واالجتماعيبببة واله ريبببة  ببببأت تتنيبببق ترا ماتبببه العبيبببب  
 ( 2005 ،واإلعكت عف  بل عصر جبيب للطشرية هو عصر الةواة والتطوير   ةايثيف

ويعتطر مهووم المجتمد المبة  مبف أ ثبر المهباهيم التب  تعبرض اله بر المعاتبر ةالبراسبة والةيبب وقببمت مجموعبة مبف 
وردببم االالببتكل  ببيف  ،التعبباريش كببملت مجموعببة مببف المه ببريف والطببايثيف علببة االببتكل مشببار وم اله ريببة والسياسببية

 إت التعاريش الميبمة ترأ    المجتمبد المببة  مجمبو   ،قضوالت  قب تصل إلة يب التةا ،هرالل المه ريف والبارسيف
وتنبببد الوظيهببة  ،المرسسببات التبب  تتببيح لا ببراد الببتمكف مببف الخطببرات والمةببا د العامببة دوت تبببالل أو توسبب  النكومببة

األساسبببية إفا تمكبببف مبببف الوتبببوا إلبببة مريلبببة الت سبببي  والتةابببيم اليبببو  والهعببباا هببب  لعبببب دور الوسببباوة  بببيف الهبببرد 
 واوف والبولة اليوية المطلية السياد   والم

 (  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123431 ،  يعيوم

 مفهوم المجتمع المدني:   .ب 

 وةناوا التعرض لمجموعة مف التعريهات للمجتمد المبة  ومف هكن التعريهات ما يل : 

يعرل المجتمد المبة  ة ةه " مجموعة الويةات والمرسسبات التب  تعطبر عبف المطبادرات الهرديبة أو الطوعيبة للمبواوةيف 
د والجماعبات وتعابم مبف الكيف يةامبوت أةهسبوم  ب  مرسسبات فات اسبتيكا عبف النكومبة التب  ترعب  مصبالح األ برا

 ( 2009 ،قبرتوا علة المشاركة الهعالة    النيا  العامة"   اليرعات

 ما يعرل المجتمد المبة  ة ةه " تلإ التةايمات الطوعيبة النبر  التب  تمبك المجباا العبام  بيف األسبر  والبولبة لتنييبق 
وال  ،تسببامح واإلدار  السببلمية للتةببو  والخببكلملت مببة  بب  فلببإ ةيببيم ومعببايير االيتببرام والتراخبب  وال ،مصببالح أ رادهببا

البارج المرسسببات  ،ول ةوبا تسباهم  ب  تبيادة اليبرارات ،كمبا أةوبا ال تمببارس السبلطة ،تسبعة إلبة تنييبق أر باح ماديبة
والجمعيببات واألةبيببة وكببكلإ  ،و وببكا المعةبب  ةاببم المةامببات ديببر النكوميببة والةياةببات ةكببل أةواعوببا ،الرسببمية للبولببة"

 ( 2005 ،والنركات االجتماعية والسياسية   مسعود المطادرات

ويعبببرل "  ومببب  هويبببب " المجتمبببد المببببة  ة ةبببه " فلبببإ المجتمبببد البببك  تتعببببد  يبببه التةايمبببات التطوعيبببة التببب  تشبببمل 
وديببر فلببإ مببف ال ياةببات  ،وجماعببات المصببالح والاببا  ،األيبب ام السياسببية والةياةببات واالتنببادات والببرواة  واألةبيببة

وتعكبب  ييويببة مواييببة لمرسسببات السببلطة تنببوا دوت تهردهببا ةايت ببار  ،ميببة التبب  تمثببل ياببور الجموببورديببر النكو 
 ( 1993 ،مختلف مسايات العمل"    هويب 

ويعبرل " عيباض  بف عاكبور" المجتمبد المببة  ة ةبه " مجمبو  التةايمبات اإلداريبة واالتبطةاعية ديبر الططيعيبة التب  
وا كالةياةبات واأليب ام والجمعيبات والمجموعبات والشبركات والميباالت واتنبادات تعطر عف المصالح واآلرال وتبا د عة

 ( 1998 ،أر ام العمل   عاكور

وهببكا  ،ويعببرل " منمببب السببيب سببعيب" مجموعببة اليببيم والعببرال التبب  ييطلوببا المجتمببد المببةام علببة ةنببو سببلم  ووعيبباً 
دمبة  بكاتوا تتركب  يبوا العمبل الطبوع  العبام والمةوجب  اليطوا الطوع  هو ةالارور  ةتاح للثيا ة الم األوسد  يا ة قا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123431
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أ  كل التةايمات والتجمعات المبةية دير الساعية للوتوا للسلطة والت  تتواتل  بيف األ براد  ،   إوار ديميراو 
 ( 1997 ،والبولة   سعيب

للصبرا  داالبل المرسسبات  ما يعرل المه ر اإليطال  " أةطوةيو جرامش" أت المجتمبد المببة  هبو" عطبار  عبف سباية 
السياسببية والةيا يببة واله ريببة للمجتمببد الرأسببمال  تمببارس مببف الكلببه الططيببة الطرجواييببة هيمةتوببا الثيا يببة أو تصببعب مببف 

ييث يتعيف علبة الططيبات ال اديبة أت تواجبه الثيا بة الرأسبمالية  ثيا بة  ،الكله ةشاير الويمةة المااد  للططية العاملة
وقبرتبه  ،يكلية مرسسات المجتمد المبة  ودورها    يماية اإلةسبات العباد  مبف سبطو  البولبةمما يع ي است ،مااد 

علة ممارسة التاامف الجماع     مواجوتوا ةما يمكةه مف الاا  عليوا والتب  ير علبة السياسبات العامبة للبولبة   
 (   1997 ،السيب

قبب تطبورت مبد  ،تمد المببة  التب  يطريوبا الطبايثوت وال تباموإجمااًل يمكف اليوا إت التعريهات ال ثير  والمتعبد  للمج
تصاعب االهتمام  براسبات المجتمبد المببة  وهب  امتبباد لا  بار األساسبية والةاريبات التب  ارتططبت ةمةابر  وعلمبال 

 وترك ت هكن التعريهات علة مجموعة مف األمور األساسية وه  كاآلت : 

 لهاال العام  يف األسر  والسلطة  الني  المستيل أو المساية اليادمة    ا -
 وجود  يةة أالكقية تنا ظ علة تاميف النيوق وااللت امات   -
 االيترام المتطادا لت ميف النيوق األساسية لآلالريف   -
االسببتيكلية التبب   ببببت و ييببة الصبببلة ةاالتيببارات األ بببراد والجماعببات و النريببات التببب  تعتطببر مكوةبببًا رديسببيًا لمجتمبببد  -

 المبة   
 االرتطاط ةالطعب االقتصاد  مف الكا السع  إلرسال مطادئ العبالة والهرل المتساوية   -
 مقومات المجتمع المدني:   .ج 

 (: 2012 ،يةطو  مهووم المجتمد المبة  علة أر عة ميومات أساسية ه    أدةية

 د أو يةاموت إليوا   اإلوار التةايم  والمرسس   المجتمد المبة  يام مجموعة التةايمات الت  يشكلوا األ را  أ 
ويةابموت إليوبا  ،ييث إت تةايمات المجتمد المبة  يرسسوا األ راد ةمنض إرادتوم النر  ،الهعل اإلراد  النر   م 

ةارًا لكلإ  إت تةايمات المجتمد المبة  تختلف عف الجماعات اإلر يبة التب  يةتمب  إليوبا الهبرد اسبتةادًا إلبة  ،وواعية
 قراةة أو معايير ع  ية أو ديةية  أس  مورو ة تيوم علة معايير 

ويعببب هببكا الببركف مببف أ ببري أركببات المجتمببد المبببة  ييببث إت تةايماتببه تتمتببد ةاسببتيكلية  ،االسببتيكا عببف البولببة   ج 
ييبث تةشب  تةايمبات المجتمبد  ،ول ةوبا اسبتيكلية ةسبطية ،هبكا ال يعةب  اةهصبالوا عبف البولبة ،يييية عف سلطة البولبة

ويهتبببرض  يوبببا أةوبببا تتمتبببد ةاالسبببتيكلية مبببف الةبببواي   ،المببببة   ةمطبببادرات مبببف األ بببراد واليبببوأ والت ويةبببات االجتماعيبببة
ال تتبالل  يه البولة علة ةنو ال ترتايه  ، اًك عف امتك وا  االًا مف يرية النركة ،المالية واإلدارية والتةايمية

 ة التةايمات المعةي
اإلوبببار الييمببب  األالكقببب  السبببلوك  ويتمثبببل  ببب  مجموعبببة اليبببيم والمعبببايير والسبببلوكيات التببب  تلتببب م ةبببد تةايمبببات   د 

وقطبوا االالبتكل والتعببد  ،ومبف هبكن اليبيم التسبامح ،المجتمد المبة  سوال  ب  إدار  العكقبات  يمبا  يةوبا و بيف البولبة
 اببًك عببف االلتبب ام ةيببيم التةببا   والتعبباوت واللجببول إلببة  ،ريفوالتةببو   بب  اله ببر والببراأ والمصببالح  ببيف الببكات واآلالبب

   إدار  ويل الصراعات والخك ات الطرق السلمية  
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 مكونات المجتمع المدني:   ه 

يمكببف تعريببش مكوةببات المجتمببد المبببة  ة ةوببا مجمببو  الويبببات المتةوعببة والتبب  تشببكل  بب  الةوايببة مةاومببة المجتمببد 
 ،وهب  كباآلت :   قةببيل ،وتةيسم مكوةبات المجتمبد المببة  إلبة مكوةبات متوا بق عليوبا وأالبرأ يبتم اسبتطعادها ،المبة 
2008:) 

 وهي:  ،مكونات متوافق عليها .أ 
 المةامات دير النكومية   -
 المةامات النيوقية والب اعية   -
 مةامات األعماا   -
 الجماعات الموةية   -
 االتنادات العمالية   -
 الةواد  االجتماعية والرياخية   -
 قطا  مف الجامعات الاير ر نية و معايير منبد    -
 وهي كاآلتي:  ،المكونات التي تم استبعادها  .ب 

و   يالة وتولوا إلة السلطة ةهيب مطبأ االسبتيكا عبف  ،األي ام السياسية ةاعتطارها تسوة للوتوا إلة السلطة -
 النكومة  

 تهيببب اسببتيكليتوا  ،وقببب ت ببوت الاتببة أو ي  يببة ،ت يكوميببة ومببف  ببم تهيببب اسببتيكليتواوسببادل اإلعببكم ألةوببا قببب ت ببو  -
 أو السع  للر ح   ،تنت ت  ير عامل دلطة تيارات سياسية عليوا ،أيااً 

النركبببات االجتماعيبببة ألةوبببا تهتيبببب عةصبببر التةابببيم البببك  يشبببير إلبببة هيكليبببة قاةوةيبببة معيةبببة وعةصبببر االسبببتمرارية  -
 واالستبامة  

 التنمية المحلية: .2

ليب  رخت قاية التةمية علة اله ر البول ، اعتطارًا مف الةصف الثاة  مف اليرت العشريف ةتيجة لمبا أتبام العبالم، 
عيببب النببرم العالميببة الثاةيببة مببف تايببرات عمييببة، كببات أهموببا ت ايببب يركببات االسببتيكا  ييببث أت قاببايا التخطببي  

يببة  بب  ةعبببيوا الببووة  والمنلبب ، والتةميببة الناببرية وتةميببة المجتمببد الريهبب  الببووة  والتةميببة االقتصببادية واالجتماع
وديرها،  بأت تطرح علة مستوأ واسد أمام دوادر اله ر االجتماع   وجه عام، األمر الك  د د ةال ثير مف الويةات 

 العالمية والعلمال والمه ريف إلة مناولة تطوير ةعض المهاهيم المنبد  لااهر  التةمية 

ا التةمية المنلية  و  تتمثل    الطنث عف كيهية تطوير األج ال األ ثر تخلهًا    أقاليم البولة ويعتطر الريش أ ثر أم
المةاوق تخلهًا مف هةا  إت التةمية المنلية تةططق وتلتي  مد مهووم التةمية الريهية الت  يةار إليوبا الطةبإ الببول   ب  

ة مت املة أو استراتيجية كاملة تستوبل تطوير النيا  االقتصادية واالجتماعيبة إيبأ تياريرن المةشور  علة أةوا عملي
لهيبببرال الريبببش، وفلبببإ   يببباد  اإلةتببباج ال راعببب  واةشبببال تبببةاعات ريهيبببة تبببو ر  بببرل عمبببل جبيبببب  وتنسبببيف الخببببمات 

 ةوببا "عمليببة تببتم ( كمببا تعببرل التةميببة المنليببة ة202الصببنية والتعليميببة ووسببادل االتصبباا واإلسببكات،  عطببب الببكو ، 
ةشكل قاعب  مف األسهل تعط  األسطيية لناجات المجتمد المنل  وتت س  علة المشباركة الهاعلبة لمختلبف المبوارد 
المنلية وتنل فلإ  ب  سبطيل الوتبوا إلبة ر بد مسبتويات العبيش واالةببماج والشبرا ة والنركيبة وتعتمبب علبة تهصبيل 
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رد والمبببرهكت المنليبببة  ببباعك مومبببا  ببب  تبببةاعة التاييبببر وخبببمات  بببل مبببوارد المجتمبببد المنلببب  ةاعتطبببار هبببكن المبببوا
 ( 2007استمراريته مد اكراك اإلةسات المنل "  ياج أيمب، 

 مببا تعببرل التةميببة المنليببة ة ةوببا "ةنببث  بب  األةشببطة التبب  تسببتوبل ر ببد المسببتوأ االجتمبباع  واالقتصبباد  لاقبباليم 
مل مرسسات السياسة العامة المعاتر  وأيب أهم وسادل التةمية المنلية والت  تشكل    بت وايب أيب أهم مجاالت ع

الووةيببة التبب  ال يمكببف أت تتنيببق إال مببف الببكا التركيبب  علببة اإلجبب ال األ ثببر تخليببًا  بب  البولببة والتبب  تشببكل األقبباليم 
صبود مردبوم المنلية الج ل األ طر مةوا" أو ه  "السياسات والطرامج الت  تتم و ق توجيوات عامة إليبا  تاييبر مي

 يببه  بب  المجتمعببات المنليبببة، يوبببل ر ببد مسبببتوأ المعيشببة  بب  تلبببإ المجتمعببات  بب  كا بببة الجواةببب"  عطببب البببكو ، 
2012 ) 

 التةميبببة المنليبببة  وببببكا المعةبببة، تاييببببر  ببب  الطةيببببة االقتصبببادية واالجتماعيبببة للمجتمببببد المنلببب ،  واسببببطة جملبببة مببببف 
وب   المرك يبة والمنليبة للبولبة دور  عباا  ب  مجباا التصبميم واإلعبباد السياسات العامة والطرامج النكوميبة ت بوت لاج

واإلكرال علة تةهيك سياسات التةمية المنليبة، وييصبب ةالسياسبات العامبة للتةميبة المنليبة، مجموعبة األهببال العامبة 
اريببة والتةايميببة المكدمببة لتنييببق التةميببة الهعالببة، وهببكا يشببمل وخببد الخطبب  والطببرامج وتصببميم وتشببايل األكببكاا اإلد

فات ال هببال  المةاسببطة إليبببا  تةميببة منليببة ديببر أت هببكن الخطبب  والطببرامج تتبب  ر  بب  كثيببر مببف النبباالت ةالعوامببل 
 االجتماعية والسياسية 

وإجمببااًل  ببإت التةميببة المنليببة ترمببة  بب  ييييببة األمببر إلببة الياببال علببة التومببيش لبةسببات العبباد  الببك  هببو تببايب 
التةموية،  و  تعمل علة تنويل أ راد المجتمد المنلب  ةاتجبان األ عباا اإليجا يبة للتةميبة، ور بد  المصلنة    العملية

درجبببة البببوع  االجتمببباع  واالقتصببباد  عةببببهم، وهبببو مبببا يسبببتوجب قيببباد  منليبببة ركبببيب  فات كهبببال  علميبببة وت بببويف 
الجماعيببة ألهبببال التةميببة سياسبب ، ةنيببث تببتمكف مببف د ببد المجتمببد المنلبب  ة سببلوم علمبب  وواقعبب  ةنببو المشبباركة 

 ( 2012المستورد   عطب الكو ، 

وتعتطر التةمية المنلية مومبة جببًا  ب  المجتمعبات الةاميبة مبف مةطلبق أت وظيهبة المجتمعبات الةاميبة وايتياجاتوبا إلبة 
عبببف أت تنيبببق للياعبببب  الشبببعطية العريابببة كبببل أملوبببا  ببب  التيببببم  مشببباريد تةمويبببة ت لبببف النكومبببة كثيبببرًا تجعلوبببا تةبببول

 والرالال، وتوبل هكن العملية إجمااًل إلة أهبال معةوية وأهبال مادية وتتمثل هكن األهبال    اآلت :

توبل التةمية إلة تنسبيف الابرول االقتصبادية واالجتماعيبة والسبكاةية للمجتمبد البووة  مبد تنييبق الت امبل  بيف   1
 ت المنلية والمجتمد الووة   م المساهمة الهعلية مف المجتمعات المنلية    التيبم الووة  المجتمعا

 تعتمب التةمية علة الجوود الكاتية والمساهمة اإليجا ية  يف أ راد المجتمد    تخطي   رامج التةمية وتةهيكها   2
ا  تببعيم المجوبودات األهليبة للمجتمبد ال يكه  لتةمية المجتمعات المنلية االقتصار علة الجوود المنلية  ل يةط  3

 المنل  ةالمجوودات النكومية 
توبببل التةميببة إلببة تةميببة الطاقببات الطشببرية وفلببإ عببف وريببق تاييببر أ  ببار األ ببراد وايتياجبباتوم وقببيموم وتبب هيلوم   4

 وتبريطوم علة أساس سليم يتة يستطيعوا اإلسوام ةطريية إيجا ية    عمليات التةمية 
منليببة إلببة أت ت ببوت جبب ل مببف الطببة قوميببة عامببة تسببتوبل ر اهيببة المببواوةيف علببة المسببتويات توبببل التةميببة ال  5

 ( 2008المنلية واليومية  قبوم ، 
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 :ثانيًا: دور المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية

ييببث أت  إت عمليبة التةميببة ةشبكل عببام والتةميبة المنليببة ةشبكل الببال تعتمبب علببة مطببأ أساسبب  وهبو مطبببأ المشباركة،
المشباركة تيبوم علببة أسباس الشبمولية والمسبباوا  وتعتطبر أت للجميبد النببق  ب  المشباركة علببة قببم المسباوا  دوت تمييبب  
علة أساس الجة  أو العرق أو البيف أو ديرهبا مبف الهروقبات االجتماعيبة وأهموبا المسبتوأ االقتصباد  واالجتمباع  

إت   ببر  الشببرا ة تسببتةب  ،لاببعيهة  بب  التخطببي  واإلةمببال الناببر  ممببا سيشببجد مشبباركة الهيببرال والمومشببيف والهةببات ا
إلة مهووم إكراك األورال الهاعلة جميعوا وهكن تطاا هيةات النكبم المنلب  والويةبات النكوميبة ومةامبات المجتمبد 

 المبة  واليطا  الخال 

مجتمبد المببة   ب  قبرتبه علبة و وكا يكوت المجتمد المبة  ورل مف أورال عمليبة التةميبة المنليبة وت مبف أهميبة ال
تبب وير المببواوةيف للعمببل التطببوع   بب  الشبب ت العببام وكببل قببيم المشبباركة المبةيببة والتةميببة ةالشببرا ة، والتيليببل مببف قببو  
معوقبات عمليببة التةميببة المنليببة والمتمثلببة  بب  وايببات الببرواة  التيليبيببة والعادليببة والمةاويييببة واليطليببة  بب  عمببل ال ثيببر 

كببكلإ تشببكل هببكن الجمعيببات والمرسسببات علببة أسبباس ديببر ر نبب  أ  ال تنببركوم دوا ببد ر نيببة أو مببف المرسسببات، و 
 ( 2010السع  المطاكر للوتوا إلة مواقد السلطة السياسية    ريم، 

و ببببأ يكتسبببب عمبببل المجتمبببد المببببة  أهميبببة مت ايبببب  يومبببًا ةعبببب يبببوم وال سبببيما مبببد اتسبببا  الوبببو   بببيف المبببوارد وايديببباد 
وم، ييبببث  بببري العمبببل التطبببوع  لسبببب تلبببإ الهجبببو ، مبببد ييببباد  تعييببببات الابببرول النياتيبببة ايدادت ايتياجبببات الشبببع

ايتياجات المجتمد وأتطنت    تايير مستمر، و وكا يتهق الموتموت ة مور التةمية علة أت التعاوت مبا  بيف اليطبا  
  التةميبة النييييبة، و ب  النكوم  واليطبا  الخبال والمجتمبد المببة  مبد ةعابوا البطعض هبو كبرط خبرور  أليببا

أييببببات كثيببببر  يعببببب دور المرسسببببات أو المةامببببات األهليببببة دورًا سببببطاقًا ولببببي  ت ميليببببا  بببب  معالجببببة ةعببببض الياببببايا 
االجتماعيبببة واالقتصبببادية والثيا يبببة وديرهبببا، وأتبببطح يابببد الططبببًا و بببرامج تةمويبببة تنتبببر   وبببا النكومبببات والمجبببال  

جود المةامات دير النكومية "المجتمد المبة " لما لوبا مبف أهميبة كطيبر  تبر ر المنلية، وإت كثيرًا مف البوا تردب  و 
إيجا يًا    ييا  الهرد واألسر  والمجتمبد سبوال مبف الةاييبة االقتصبادية أو االجتماعيبة أو الثيا يبة وديرهبا، والسبيما أت 

اإلةسببات، والمببرأ ، والعبالببة، هببكن المةامببات ال تسببعة إلببة الببر ح، وتتببراوح مجبباالت عمببل هببكن المةامببات  ببيف ييببوق 
والتةميببة، واألعمبباا الخيريببة واإلةماديببة، وتيبببيم المسبباعب  للمرخببة والمعببوقيف، وتطببوير أةامببة التعلببيم، وتيبببيم العببوت 
للعاوليف عف العمل عف وريق ت هيلوم وتبريطوم ومف تم اللق  رل عمبل لوبم وديرهبا  إت أهميبة الببور البك  ترديبه 

المةامات قب يطبوا تايرًا، ول ف أهمية ما تيبوم ةبه هبكن المةامبات مجتمعبة علبة درجبة كطيبر  مةامة متهرد  مف هكن 
مف األهمية وال يمكف تجاهلوا، ولكلإ ياولت مختلف دوا العالم سف تشريعات وقبواةيف تابمف وجبود مةامبات ديبر 

 ( 2008يكومية   مكو ، 

 ب  معادلبة الشبرا ة التةمويبة علبة الصبعيب البووة ، أمببا وتجببر اإلكبار  إلبة أت النكومبة هب  الطبرل الممثبل للبولبة 
علة المستوأ المنل   إت الطرل المواي  للنكومبة هبو المجلب  الطلبب  ةصبهته السبلطة المنليبة المةتخطبة ةاإلخبا ة 
إلببة الشببريكيف األالببريف وهمببا اليطببا  الخببال وهببو جملببة المرسسببات االقتصببادية وقطببا  األعمبباا المنلبب ، ورجبباا 

الويةات االقتصادية الةشطة، والشريإ الثالث هو المجتمد المببة  المتمثبل  ب  الجمعيبات والويةبات واللجبات األعماا و 
يمكبببف إجمببباا الببببور التةمبببو  للمجتمبببد  ،والةاكبببطيف البببكيف يتمتعبببوت ةنابببور تمثيلببب  و عاليبببة خبببمف الةطببباق الطلبببب 

 المبة     اآلت :
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  التةميبببة/ تتمتبببد كبببل مبببف الطلبيبببة ومةامبببات المجتمبببد المببببة  الشببرا ة  بببيف اإلدار  المنليبببة والمجتمبببد المببببة   ببب  1
ةالصهة التمثيلية، ول ف مد ةعض االالتكل    تياة ومبأ هكا التمثيل،  الطلبية، أو ةشبكل أ ثبر تنبيببًا المجلب  

يبد المبواوةيف، الطلب  هو الويةة المنلية أل ثر تمثيًك للمجتمد المنل  ةارًا ل وةوا مةتخطة ةاالقترا  العام مف قطل جم
 بب  الميا ببل  ببإت المجتمببد المبببة  هببو أياببًا مةامببات لوببا تببهة التمثيببل المنبببد لهةببة سببكاةية أو موةيببة أو مجموعببة 
ةاكبببطيف تتسبببد أو تابببيق ةنسبببب وطيعبببة المةامبببة المعةيبببة وكبببكل تةايموبببا ومسبببتوان، ومبببف هبببكا  بببإت الشبببرا ة  بببيف 

الخبمات وتةهيب المشباريد وخبمف ةطباق االتصاتبوا المنببد،  المجال  الطلبية والمجتمد المبة  يتم مف الكا تو ير
 وإجمااًل يمكف يصر دور المجتمد المبة     كرا ته مد المجال  الطلبية لتنييق التةمية المنلية    األدوار األتية:

 عوا منليًا دور رقا   علة أدال الطلبية وتةهيك المشاريد، وةوعية الخبمات، وال لهة، والموايةة، والعبالة    تويي  أ 
العمل مف أجل تنييبق التمثيبل الصبنيح  ب  المجلب  الطلبب ، ويشبمل العمبل والابا  مبف أجبل يصبوا اةتخاةبات   م 

 ة يوة، واعتماد قاةوت عادا ومراقطة االةتخاةات الطلبية 
النببببرل والعمببببل علببببة مشبببباركة الجميببببد  عليببببًا ةالممارسببببة وعبببببم التمييبببب  داالببببل المجتمببببد المنلبببب  علببببة أسبببباس   ج 

 ات االةتخا ية أو علة أ  أساس بالر االتطها 
النرل علة المبا عة علة مصالح الطلبية والتةميبة  يوبا مبف البكا التعباوت مبد المجلب  الطلبب   ب  الابا  علبة   د 

 النكومة المرك ية مف أجل االةمال المتوايت 
سبببطيل دور تةهيبببك  مشبببارك  ببب  تيببببيم الخببببمات مبببف خبببمف االتصاتبببوا، وواجبببب اسبببتخبام مواردهبببا الخاتبببة  ببب    ه 

 األهبال التةموية، وييوا    البعم، علة أت يتم فلإ خمف الطة التةمية المنلية الت  تتم تيادتوا ةشكل مشترك 
إدار  التةمية المنلية  يف الطلبية والمجتمد المبة ، ييث أت الطلبيبة هب  وبرل منبور  يتنمبل المسبرولية األساسبية   و 

كا الصببكييات والموببام التةهيكيبة المةاوببة ةببالمجل  الطلببب  ةنكببم  ب  إدار  التةميببة المنليببة ودورهببا المنبور ، مببف البب
اليبباةوت، ومببف ةاييببة أالببرأ  ببإت مةامببات المجتمببد المبببة  المنليببة أو الةاكببطة خببمف الةطبباق المنلبب  هبب   بببورها 

هب   ورل مشارك    العملية التةموية منليبًا ةالشبرا ة مبد الطلبيبة واليطبا  الخبال، وعلبة هبكا األسباس  بإت التةميبة
عمبببل مشبببترك  بببيف المجلببب  الطلبببب  والمجتمبببد المببببة  المنلببب  مبببف أجبببل إدار  مشبببتركة للتةميبببة المنليبببة وتبببتم اإلدار  

 المشتركة للتةمية مف الكا:
 خرور  الشرا ة الهعلية  يف كل األورال مف أجل التةمية المنلية   أ 
 يق وواجب العمل علة وخد الطة تةمية منلية ةشكل مشترك   م 
 المنلية مف أجل النصوا علة النيوق مف المرك  تعاوت األورال   ج 
تشكيل هيةات مشتركة للتةمية  يف الطلبية والمجتمد المبة  تعمل علبة تعطةبة المبوارد  ب  الةطباق المنلب    ةعمبة،   د 

2010 ) 

ات وإجمااًل  إت العمل التةمو  المنل  ال يستييم دوت إيجاد هيا بل وبليبات تبرمف اكبتراك المبواوةيف مبف البكا إجبرال
منبببد  تاببمف الشببها ية وإوببك  المببواوةيف علببة مببا ييببوم ةببه المجلبب  الطلببب  ومةامببات المجتمببد المبببة  مببف أعمبباا 
ومشاريد وما يتخكوةه مف قرارات، ومف خمف هكن اإلجرالات: ال امية ةشر اليرارات و برامج العمبل والمشباريد وإعبباد 

ة وإعببباد التيببارير عببف وخببد التةميببة، وعببف المشبباريد المتعبببد  الموايةببة ةالمشبباركة وتةاببيم االجتماعببات العامببة البوريبب
 والخبمات 
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هبكا الت امببل  ببيف المسبتويات واألدوار، والتهاعببل مببف المكوةببات والهباعليف التةمببوييف، هببو البك  يةيببل المجتمببد المنلبب  
التبب  ال تتنيببق إال مببف  مببف دادببر  التمثيببل المرسسبب  والتةهيببك الببك  يجسبببن المجلبب  الطلببب  وأجو تببه إلببة دادببر  التةميببة

الكا المشاركة الهعلية المرسسة والمستير  وتنت رقاةة وت  ير الرأ  العام الك  يمثله عموم المواوةيف خمف الةطاق 
 المنل  

 دور المجتمع المدني في التنمية االجتماعية:  2

الييببام  طببرامج التوعيببة للةوببوض إت البببور الببك  ييببوم ةببه المجتمببد المبببة   بب  مجبباا التةميببة االجتماعيببة مببف الببكا 
 تةايم األسبر  ورعايبة الطهولبة واألمومبة وتنسبيف مسبتوأ الخببمات الصبنية األوليبة، يةطلبق فلبإ مبف البكا مكا نبة 
الهيبببر والتومبببيش االجتمببباع    بببالمجتمد المببببة  يعمبببل علبببة الطنبببث وجمبببد ايصببباديات المعبببوييف، وهبببكا عبببف وريبببق 

، والعمل علة ت ري  قيم التاامف    اإلعاةات االجتماعيبة والصبنية وديرهبا، الجمعيات ةاعتطارها األقرم للمواوف
 ويعمل المجتمد المبة  لمكا نة الهير والتوميش االجتماع  مف الكا اآلت :

تبعيم التعليم: مف الكا ترسيخ   ر  "التعليم للجميد"، ييث يعمل المجتمد المببة  مبف البكا جمعياتبه ومرسسباته   أ 
يببق هبببل الببتعلم لصببالح الجميببد، ويمكببف لةببا التطببرق إلببة تجر ببة مةامببة مببف المجتمببد المبببة   بب  المختلهببة علببة تني

 ةاكديش ييث قامت هكن المةامة الت  تعمل    مجاا تةمية الريش " راك"  تيبيم  رةامج للتعليم األساس  لاوهباا 
 الهيرال 

هبباا علببة التعلببيم عببف وريببق هببكن المةامببة ألببف مبرسببة ا تباديببة وتنصببل المكيببيف مببف األو 21ييببث قامببت ةإةشببال 
 (  2008 عطب النليم، 

العبالة  يف الجةسيف: أولبت مةامبات المجتمبد المببة  أهميبة كطيبر   ببور المبرأ  ل ب  تيلب  مبف الهيبر مبف البكا   م 
 العبالة  يةوا و يف الرجل 

م النامببل وكيهيببة يمايببة االهتمببام ةصببنة األموببات: ييببث تيببوم الجمعيببات المبةيببة و مشبباركة األوطببال لتوعيببة األ  ج 
 الصنة ألت أساس التةمية هو الياال علة األمراض 

توعية أ راد المجتمد: العمل علة توعية المواوةيف ةارور  مكا نة الهير وييوم    العيش ال ريم واستاكا كا بة   د 
 ( 2008الموارد المتاية   عل ، 

 المدني في التنمية االقتصادية المحلية: المجتمعدور   3

 دور المجتمد المبة     التةمية االقتصادية مف الكا الياايا التالية: يمثل

التعريببببش ةالمسببببرولية االجتماعيببببة للشببببركات: ييببببث أت للمسببببرولية االجتماعيببببة عكقببببة وويببببب  ةالتةميببببة المنليببببة   أ 
والمسببببتبامة  وبببب  تبببببالل خببببمف أةعادهببببا الثك ببببة الطيةبببب  واالقتصبببباد  واالجتمبببباع ،  مببببف الببببكا تنمببببل الشببببركات 

مسرولياتوم االجتماعية تستطيد هكن األالير  تهاد  ما يمكف أت ينب  ج ال سعيوا ورال تنييق مصبالنوا وأر ايوبا، ل
 كلإ تيوم الشركات ةإدراج األهبال االجتماعية جةطًا إلة جةب و التواي  مد أهبا وا االقتصادية ما يبرد  إلبة تطةب  

اد المجتمد  يةيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مما أدأ إلة د د السياسبات معةة أوسد للعادب الك  يعود ةالهادب  علة كل أ ر 
االقتصببادية ةاتجببان تنييببق التببوايت  بب  العادببب  ببيف المشببرو  االقتصبباد  ويمايببة الطيةببة مببف التلببو ، واعتطببار المجتمببد 

 ( 2010المبة  رقيب ومشارك أساس     تهعيل المسرولية االجتماعية للمشرو  االقتصاد   هرمرش، 
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ال هال     تيبيم الخبمات: إت مةامبات المجتمبد المببة  تسبتطيد أت تيببم الببمات ةمسبتوأ جبود  أعلبة و ت لهبة   م 
أقل مف الةايية االقتصادية ممبا لبو قامبت  وبا النكومبة، وال سبيما  ب  الببوا الةاميبة التب  تعباة  يكوماتوبا عباد  مبف 

أت المةامات دير النكومية تسعة للتةا   للنصوا علة دعم  الطيروقراوية وارتها  الت اليف    تةهيك المشاريد  إف
وتمويل، ومف هةا  إةوا تناوا تيبيم البمبة ممتباي   ت لهبة أقبل،  ابًك عبف فلبإ  بإت مةامبات المجتمبد المببة  ت بوت 
عبباد  موجببود   بب  المجتمببد المنلبب  أ  قريطببة مببف الةبباس ومببف هةببا ت ببوت أ ثببر درايببة ةايتياجببات المجتمببد   مببكو ، 

2003 ) 
تشبببجيد العمبببل التطبببوع  البببك  يعبببب ةمة لبببة اسبببتثمار لوقبببت الهبببراو لجميبببد المتطبببوعيف ةشبببكل عبببام ولهةبببة الشبببطام   ج 

العاوليف عف العمبل ةشبكل البال ييبث تركبب ةعبض البراسبات وجبود عكقبة ورديبة موجطبة وارتطاوبًا و ييبًا  بيف يجبم 
القتصباد، ييبث تشبير هبكن البراسبات أت معببا العمل التطوع  داالل اقتصاد ما و يف يجم البالل اليوم   ب  فلبإ ا

 ( 2008ساعات التطو  المطكوا    الواليات المتنب  األمريكية يواي  عمل تسعة مكييف موظف   مكو ، 
 دور المجتمع المدني في التنمية البيئية "حماية البيئة":  4

 ،التةميبةيبوم ةبه المجتمبد المببة   ب  ليب أتطنت الجوود الكاتية والتطوعية خرور  مومة وعليه تتااعف أهمية ما ي
مبف البكا ييباد  البوع   ،ييث  رض هكا االالير ةهسبه كعةصبر  اعبل يتسبم ةالمسبرولية والتنبب   ب  اليابايا الطيةيبة

إف ال  ،وفلببإ ةالييببام ةمشبباريد وتةهيببك  ببرامج ت ببوت أهبببا وا واخببنة مببف الطبايببة ،الطيةبب  ومعالجببة مشببا ل الطيةببة منليبباً 
يةنصببر دور تةايمبببات وجمعيبببات المجتمبببد المببببة   ببب  اإلستشبببار  ةنسببب  بببل يتعببببان  ببب  ال ثيبببر مبببف النببباالت إلبببة 
المشاركة    وخد اليرار الطية  مف الكا التمثيل داالل الويةات العامة الت المشاركة ه  العمبود الهيبر  أل  جوبب 

 ،تنسببيف ييببا  المببواوةيف اجتماعيببًا واقتصبباديًا   وةبباس تةمببو  يسببتوبل الةوببوض ةببالمجتمد واالتيببال ةببه والعمببل علببة
2004   ) 

 وتتجسب أدوار المجتمد المبة     يماية الطيةة وتنييق التةمية    االت :

دور المجتمببد المبببة   بب  التر يببة الطيةيببة والتبب  تعةبب  تجةببب ال ثيببر مببف المشببككت الطيةيببة التبب  توبببد ةوعيببة ييببا     أ
 ،علة األرض عبف وريبق توخبيح المهباهيم والخك بات المعيبب  التب  تبر   اإلةسبات ةالطيةبةاإلةسات وديرن مف األييال 

 ،" تبببريب األ ببراد لتنمببل مسببرولياتوم ،ويتمثببل دور الجمعيببات  بب  ةشببر التر يببة الطيةيببة مببف الببكا عببرض ماببموةوا
 ( 1997 ،ية "   الر اع تةشةة السلوك المطة  علة الوقاية وإةيال الارر الط ،وتةمية وتطوير الشعور ةالمواوةة

ييببث ال يةنصببر دور الجمعيببات  بب   ،البببور التوعببو : ييببث أت أةجببح أةببوا  العمببل الطيةبب  هببو التوعيببة ةاليبببو    م
الصكييات واإلمكاةيات الت  تتاح لوبا للمشباركة  ب  يمايبة الطيةبة وإةمبا يتعببان إلبة ةشبر البوع  وتعريبش االكبخال 

 ةنيوم    العيش     يةة ةيية 
 : التحديات والمعوقات التي تواجه دور المجتمع المدني في التنمية المحلية:ثالثاً 

توجبب  بب  كببل مجتمبد مببف المجتمعببات مجموعبة مببف التنبببيات والمعوقببات التب  تيببف أمببام المشباركة الهعالببة التبب  مببف 
 المعوقات ما يل :ك ةوا أت ترد  إلة التةمية المنلية الهعلية والنيييية مف قطل المجتمد المبة  ومف هكن 

  خعف التمويل الخال ةمرسسات المجتمد المببة : ييبث تعبب المبوارد التب  تمتل وبا مرسسبات وجمعيبات المجتمبد
وإدار  عكقتببه ةالويةببات الرسببمية للبولببة ةمببا ياببمف اسببتيكله  بب   ،المبببة  مببف أهببم متطلطببات قيامببه ةبب دوارن المختلهببة

تمد المبة  علة إعاةات البولة ةيبر مبا يبر ر فلبإ سبلطًا علبة اسبتيكا  طيبر ما تعتمب مرسسات المج ،التعاو  معوا
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وةشير إلة أت العبيب مف البراسات السياسة النالية تر   قو  تشكيكت المجتمبد المببة  ةمببأ وجبود قاعبب   ،ةشاووا
 لمبة  ويعب كح الموارد المالية مف أ ري وأعيب التنبيات الت  تواجه العمل ا ،مادية أو سةب ماد  لوا

  التنبببيات السياسببية: ييببث أت العبيببب مببف األوببرال السياسببية والمرسسببات وعلببة راسببوا السببلطة السياسببية اليادمببة
تسعة اليتوال جمعيات ومرسسات المجتمد المبة  أو علة األقل مةا سة أدوارها وهو األمر الك  يبةعك  سبلطًا  يمبا 

ييببث يكيببظ  بب  ةعببض األييببات هيمةببة األجوبب    ،م ةمواموببايتعلببق ةايتهبباج الجمعيببة أو المرسسببة ةشخصببيتوا والييببا
الطيروقراويببة علببة العمببل المبببة  واللطببة مببد العمببل السياسبب  واسببتخبام مرسسببات المجتمببد المبببة  لتنييببق أهبببال 

 اةتخا ية 

 تبرأ لوبا  ما أت التشون    الثيا ة السياسية وقيم البيميراوية    المجتمد لبأ دوادبر عبيبب   ب  السبلطة النا مبة يجع
وفلببإ علببة الببردم مببف أت مرسسببات المجتمببد المبببة  ال تصببار   ، بب  وجببود مجتمببد مبببة  قببو  توبيبببًا ل يببات البولببة

 البراسببات السياسببية المعاتببر  تركببب أت البولببة  بب  الوقببت  ،البولببة كمببا هببو متببباوا  ببل تصببار  االسببتطباد أيةمببا وجببب
وعلببة هببكا االسبباس  البولببة  ،ألةوببا تعبب  ييويتببه لبببيمومتوا ،إت لببم يكببف ةجاةطوببا مجتمببد مبببة   إةوببا توجبببن ،الناخببر

 (2005 ،تنتاج للمجتمد المبة    يكل 

  التنبيات الياةوةية: ييث أت الةصول الياةوةية الت  تنكم العمل المبة     ال ثير مبف الببوا تهبرض ال ثيبر مبف
رسسببات المجتمببد المبببة  ويكيببظ هةببا أت الييببود علببة العمببل وهببو مببا يمثببل يبباج ًا أمببام  إمكاةيببة تنببرر واسببتيكا م

مبا  ،موقف البولة إيال جمعيات ومرسسبات المجتمبد المببة  يتسبم ةعببم الثيبة ولبكلإ تابد العبيبب مبف الييبود الياةوةيبة
يجعببل لوببا اليببب الطببول   بب  مراقطببة هببكن الجمعيببات أو المرسسببات أو يلوببا أو تنبيببب مجبباا يريتوببا وعليببه  بب  يالببة 

ف المرسسة العليا أ  البولة وهو األمبر البك  يعةب  أةبه مبف يبق المباةح  مبةح وسبنب عطايبان وجودها مجرد مةنة م
 ببل إت الةصببول الياةوةيببة تببر ر يتببة علببة الهاعليببة مببف خببرور  التصببريح المسببطق  تشببكيل الجمعيببات  ،وقتمببا كببال

عيات الت  كثيرًا ما تهشل قطل وإ ياا كاملوا ةالمصاريش و وكا ت وت هكن الييود يجر عثر  أمام  روي العبيب مف الجم
 (2001 ،أت يتم اعتمادها وهكا لف يسمح لوا أت تلعب دورًا ةاريًا وكطيرًا    مجاا التةمية المنلية   العياك 

  تنبيات  يا ية: تتمثل    خعف  يا ة التطو  وجود واهر  الع ول عف العمل االجتماع  مف قطل أ راد المجتمبد
م تع ي هببا مببف الببكا وسببادل اإلعببكم والمةبباهج البراسببية والمرسسببات البيةيببة  بب  الوقببت وعببب ، بب  المجتمعببات الةاميببة

  لما ايدادت  يا ة التطو  وأتطح المواوف مبركًا ألةعاد العمل  ،الك  يجب أت يتعاظم  يه دور المةامات التطوعية
وإت  يا بة التطبو  هبكن تب داد  ب  المجتمعبات المسبتير   ،المبة  واالجتماع  أتة العمل المبة   ةتادج إيجا ية ويييييبة

 ،التببب  يسبببودها اليببباةوت  ببب  يبببيف تابببعف  ببب  المجتمعبببات التببب  يسبببيطر عليوبببا الةابببام اليطلببب  والعشبببادر    مبببكو  
2008) 

 ب  يبيف أت عمبل هبكن  ،تيترم  رامج مةامات المجتمد المبة     ةعبض الببوا والمجتمعبات إلبة عمبل اإليسبات 
إت هكا  ،ةعض المجتمعات المتيبمة ةات أقرم إلة المهووم التةمو  ةنيث يواي  المرسسات النكوميةالمةامات    

وتجبباوي   ببر  اإليسببات المطاكببر إلببة العمببل  ،يسببتبع  إعبباد  الةاببر  بب  مةاومببة الطببرامج التبب  تيبببموا هببكن المةامببات
التركيبببب  علببببة   ببببر  التةميببببة والت هيببببل و  ،التةمببببو  والت هيببببل والتبببببريب للهةببببات المسببببتوب ة مببببف ةشبببباط هببببكن المةامببببات

والمسبببباهمة  بببب   ةببببال المجتمببببد والمرسسببببات الصببببنية والتر ويببببة والتر يويببببة ومكا نببببة األميببببة  بببببا مببببف   ببببر  تيبببببيم 
 (2008 ،المساعبات   مكو  
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 النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج:

لتةميبة المنليبة وتوتبل الطنبث إلبة الةتبادج ياوا الطنث التعرل علة البور الك  يلعطه المجتمد المبة   ب  عمليبة ا
 التالية:

إت المجتمد المبة  ال  ب أت يكوت له دور  ب  عمليبة التةميبة المنليبة ييبث أت عمليبة التةميبة النييييبة هب  التب    1
 تنب  ةالمشاركة  يف المرسسات النكومية ومرسسات المجتمد المبة  واليطا  الخال 

لياةوةيبة والسياسبية لعمببل مرسسبات المجتمبد المببة  ةصببور  تبنينة تعمبل علببة إت الببوا التب  ال تبو ر الطيةيببة ا  2
 تنييب ورل مف أورال عملية التةمية 

إت الهشل    إرسال دعادم مةاومة النوكمة يعب التنب  األ ري    إيبا  تةمية منليبة قادمبة علبة الشبرا ة مبد   3
 اليوأ االجتماعية المختلهة 

 تمويل مةامات المجتمد المبة  تعب المتنكم األ ري    مببأ  اعليبة هبكن المةامبات إت الموارد المالية الخاتة   4
 المبةية 

إت الوع  المجتمع  مف أهم األس  الت  ت يب مف قبر  مرسسات المجتمد المبة   ب  تيببيم الخببمات والمشباركة   5
    عملية التةمية 

 ثانيًا: التوصيات:

 خمف المرسسات المةامات المبةية وقيم المشاركة والتةايم  خرور  ترسيخ  يا ة التطو  والعمل المبة   1
 توسيد قاعب  الموتميف ةالمصلنة العامة والنب مف الة عة الهردية وتنييق اإلةبماج المجتمع    2
إيالببة العيطببات التبب  تعتببرض المسببار الططيعبب  لتطببور وةمببو مرسسببات المجتمببد المبببة  وايتببرام النببق  بب  يريببة   3

 امات المبةية ت ويف الجمعيات والمة
تع يبببب  اليبببببرات المرسسببببية لمةامببببات المجتمببببد المبببببة  مببببف الببببكا ر ببببد أدال العببببامليف  يوببببا ةالتبببببريب والت ببببويف   4

 واالستهاد  مف التجارم المتيبمة    هكا المجاا 
االهتمام ةمصادر التمويل الماد  مد الوخد    االعتطار ما تنتاجه مةامات المجتمد المبة  مف ت لهبة وأهميبة   5
لبق الببوع  االجتمباع  الببك  ييبببر أهميبة دعببم مثبل هببكا الةشبباط دوت وخبد قيببود علبة يريببة اله ببر والعمبل وهببو مببا ال

 يبعم استيكلية المجتمد المبة  
اعتمببباد مةامبببات المجتمبببد المببببة  كبببريكًا مبببد اإلدار  المنليبببة  ببب  التخطبببي  والتةهيبببك والتيبببويم واالعتبببرال ةالببببور   6

 السلطة  التةمو  لوكن المةامات مف قطل
 خرور   ةال قواعب  ياةات مت املة يتم تنبيثوا ةاستمرار تعتمب علة ت ةولوجيا المعلومات   7
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