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مقدمة:
ارتبط مهوببوم المجتمببد المبببة لنيطبة يمةيببة وويلببة ةمهوببوم البولبة وكببال ييب ا ب اله بر السياسب  ،ليعببود اليببوم و يببو
ليرتط ةمهووم التةمية ةمختلف أككالوا ومياديةوبا وليبب أ بب العبيبب مبف المه بريف علبة العكقبة الت امليبة وعكقبة التب ر
إوار ما يعر ه العالم مف تايرات

ل ك مةوما ييث أةوما مف المهاهيم الت تطلورت وكاعت واةتشرت

المهباهيم

السبادب ويعتطببر المجتمبد المبببة مركبر لببه ميار اتببه وةارياتبه التب تركبب علببة ييويتببه وأهميتبه الطالاببة ،مبف الببكا مببا

يببو رن مببف وسببادل يتسببةة ب إوارهببا تصببةيهه خببمف المرك برات الهاعلببة الاتببة ب المجبباا التةمببو
التطورات المعاتر علة أهميته كآلية لتنييق التةمية

جميد مطاددوا السياسية واالقتصادية واالجتماعيبة والطيةيبة،

وكببكلإ إمكاةيببة مشبباركته البولببة واليطببا الخببال ب إقبرار السياسببات العامببة ل ببف فلببإ ال ينببب
الطيةة البيميراوية الت تساهم
األساسية المستخبمة

يببب رهة ببت

إال ب خببل تببو ر

تح المجاا أمام المشباركة المجتمعيبة و ةبال لسبهه النكبم الركبيب التب تشبكل األدا

ترقية المجتمعات وتةميتوا

 1إشكالية البحث:
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؟

 2أهداف البحث:
يو بببل الطن ببث إل ببة إلي ببال الا ببول عل ببة أهمي ببة المجتم ببد الم بببة

ب ب عملي ببة التةمي ببة المنلي ببة م ببف مختل ببف جواةطو ببا

االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وتنبيب وطيعة المجتمد المبة وعملية التةمية ،وتنبيب أهم العوادق الت تنب مف
دور المجتمد المبة

التةمية المنلية
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المجتمع المدني ودوره في عملية التنمية المحلية

 3أهمية البحث:
ت مببف أهميببة الطنببث ب أةببه ينبباوا ال شببف عببف دور المجتمببد المبببة

ب تبببعيم العمليببة التةمويببة وتنبيببب مسببروليته

وعكقتبه ةببالرق والتيبببم االجتمبباع  ،وتيببيم الشب ار ة وعمليببة التةميببة ،وتنبيببب أهببم العوادبق التب تنببب مببف دور المجتمببد
المبة

التةمية المنلية

 4منهجية البحث:
تيتا دراسة هكا الطنث االستعاةة ةالعبيب مف المةاهج العلمية وه المةوج الوته التنليل لشب ارتطاوبه ب ارسبة

المشككت المتعلية ةالمجاالت اإلةساةية ،والمةوج التاريخ
 5تقسيمات البحث:
أوالً :اإلوار الةار
ثانياً :دور المجتمد المبة

عملية التةمية المنلية

ثالثاً :الصعو ات والتنبيات الت يوجووا المجتمد المبة

عمليات التةمية المنلية

أوالً :اإلطار النظري:
 .1مفهوم المجتمع المدني:
أ .التطور التاريخي:
ليببب أتببطح المجتمببد المبببة مببف المهبباهيم المنوريببة ب الخطببام العببالم المعاتببر ،ييببث يتببردد النبببيث عببف دورن
و اعليته وتعاظم وظادهه علة المستويات المنلية واليوميبة علبة السبوال ،ويكشبف ت مبل المجتمبد المببة عبف إمكاةيبة
الةار إليه ةاعتطارن يشكل واقة تنريرية دادمة ومتجبد تت شف ةصور مستمر عف إمكاةيات تنريريبة متجببد  ،علبة
هببكا الةنببو بببأ المجتمببد ب العصببر اإلدريي ب ييةمببا دعببا الهيلسببول " أرسببطو وببالي " إلببة ت ببويف مجتمببد سياس ب
تسود يبه يريبة التعطيبر وييبوم تشبريد اليبواةيف لنمايبة العبالبة والمسباوا  ،وتجببر اإلكبار هةبا إلبة أت التتطبد التباريخ
لمهووم المجتمد المبة يتطلب االهتمبام طعببيف أساسبييف ،يتمثبل األوا ب مجموعبة الابرول التاريخيبة التب د عبت
إلة ظوور المهووم وةم المجتمبد البك يشبير إليبه ،والطعبب الثباة إلبة التنبوالت التاريخيبة التب وبرأت علبة المهوبوم

ةنيث اةتوة عطر هكن المريلة التاريخية إلة النالة الت هو عليوا اآلت ،والجبير ةالككر هةا أةه عةب التعرض للطعبب
الت ب ب بباريخ يمك ب ب ببف مكيا ب ب ببة اة ب ب ببه ل ب ب ببم ه ب ب ببكا المهو ب ب ببوم ةشب ب ب ب ألوا م ب ب ببر ب ب ب ب اله ب ب ببر اليوة ب ب بباة اإلدرييب ب ب ب

 ،)www.rezger.com/alebdt/showart.asp.aidومةوم مبف يبرأ أت المجتمبد المببة ظباهر أورو يبة المةشب

وا يت ظوور الططية الطرجوايية كططية تاعب علة أةياض اإلقطا

يكو  ،)1992 ،بم كبا هبكا المصبطلح مبد

قيببام الثببور الهرةسببية ،واةتشببار مطاددوببا ب اإلالببال والمسبباوا والنريببة ،ب يببيف يببرأ بالببروت ةببات مصببطلح المجتمببد
المبة ظور

ميا ل المجتمد الططيع مف ةايية ،والمجتمد البية مف ةايية أالبرأ ،وفلبإ ب أوا ةشب لبه ،ب

سياق ةاريات التعاقب الكا الهتر الممتب مف عصر الةواة إلة اليرت الثامف عشر
المواوةيف األيرار الكيف االتاروا ةإرادتوم يكوماتوم

أورو ا للباللبة علبة مجتمبد

األةصار )2000 ،

والعود إلة الطعبيف الابرول التاريخيبة والتنبوالت يشبير ال ثيبر أت الابرول التاريخيبة هب التب د عبت ةاتجبان تطلبور
مبف

المهووم ،ييث ةجب يركة اإلتكح البية الت ت عموا " مارتف لبوتر" البك أعلبف مطالطتبه ةاإلتبكح والبتخل
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ببتح ب بباق تعميببق وتطببوير مهبباهيم المجتمببد المبببة والبولببة البيميراويببة ،كمببا

بتح ب باق تعميبق وتطبوير مهباهيم المجتمبد المببة والبولبة البيميراويبة ،كمبا سباهمت

تطور المجتمد المبة مف الكا التطور التاريخ للمجتمعات والصوتاً

أورو ا واالةتياا

مف الةم ال راع اإلقطاع المنبود األ ق والمالق إلة الةم التجار والصةاع ةآ اقه المهتوية ،وفلإ مف الكا
ت ب ار وتة بباق

ةببوع عل ببة األتببعب السياسببية واالقتص ببادية واالجتماعيببة واله ريببة بببأت تتنيببق ت ار ماتببه العبيببب

واإلعكت عف بل عصر جبيب للطشرية هو عصر الةواة والتطوير ةايثيف)2005 ،
ويعتطر مهووم المجتمد المبة مبف أ ثبر المهباهيم التب تعبرض اله بر المعاتبر ةالب ارسبة والةيبب وقببمت مجموعبة مبف
التعبباريش كببملت مجموعببة مببف المه بريف والطببايثيف علببة االببتكل مشببار وم اله ريببة والسياسببية ،وردببم االالببتكل ببيف

هرالل المه ريف والبارسيف ،والت قب تصل إلة يب التةاقض ،إت التعاريش الميبمة ترأ

المجتمبد المببة مجمبو

المرسسببات الت ب تتببيح لا براد الببتمكف مببف الخط برات والمةببا د العامببة دوت تبببالل أو توس ب النكومببة ،وتنبببد الوظيهببة

األساسببية إفا تمكببف مببف الوتببوا إلببة مريلببة الت سببي

والمواوف والبولة اليوية المطلية السياد

والتةاببيم اليببو والهعبباا ه ب لعببب دور الوسبباوة ببيف الهببرد

يعيوم)www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123431 ،
ب .مفهوم المجتمع المدني:
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

الكيف يةامبوت أةهسبوم ب مرسسبات فات اسبتيكا عبف النكومبة التب ترعب مصبالح األ ب ارد والجماعبات وتعابم مبف
قبرتوا علة المشاركة الهعالة

النيا العامة" اليرعات)2009 ،

ما يعرل المجتمد المبة ة ةه " تلإ التةايمات الطوعيبة النبر التب تمبك المجباا العبام بيف األسبر والبولبة لتنييبق
مصببالح أ رادهببا ،ملت مببة ب فلببإ ةيببيم ومعببايير االيت برام والت ارخ ب والتسببامح واإلدار السببلمية للتةببو والخببكل ،وال
تسبعة إلبة تنييبق أر باح ماديبة ،كمبا أةوبا ال تمببارس السبلطة ،ول ةوبا تسباهم ب تبيادة اليب اررات ،البارج المرسسببات
الرسببمية للبولببة" ،و وببكا المعةب ةاببم المةامببات ديببر النكوميببة والةياةببات ةكببل أةواعوببا ،والجمعيببات واألةبيببة وكببكلإ

المطادرات والنركات االجتماعية والسياسية مسعود)2005 ،

ويعببرل " وم ب هويببب " المجتمببد المبببة ة ةببه " فلببإ المجتمببد الببك تتعبببد يببه التةايمببات التطوعيببة الت ب تشببمل
األيب ام السياسببية والةياةببات واالتنببادات والببرواة واألةبيببة ،وجماعببات المصببالح والاببا  ،وديببر فلببإ مببف ال ياةببات
ديببر النكوميببة التب تمثببل ياببور الجموببور ،وتعكب

مختلف مسايات العمل"

هويب )1993 ،

ييويببة مواييببة لمرسسببات السببلطة تنببوا دوت تهردهببا ةايت ببار

ويعبرل " عيباض بف عاكبور" المجتمبد المببة ة ةبه " مجمبو التةايمبات اإلداريبة واالتبطةاعية ديبر الططيعيبة التب
تعطر عف المصالح واآلرال وتبا د عةوا كالةياةبات واأليب ام والجمعيبات والمجموعبات والشبركات والميباالت واتنبادات
أر ام العمل عاكور)1998 ،
ويعببرل " منمببب السببيب سببعيب" مجموعببة اليببيم والع برال الت ب ييطلوببا المجتمببد المببةام علببة ةنببو سببلم ووعي باً ،وهببكا
اليطوا الطوع هو ةالارور ةتاح للثيا ة الم األوسد يا ة قادمبة بكاتوا تتركب يبوا العمبل الطبوع العبام والمةوجب
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إوار ديميراو  ،أ كل التةايمات والتجمعات المبةية دير الساعية للوتوا للسلطة والت تتواتل بيف األ براد

والبولة سعيب)1997 ،

ما يعرل المه ر اإليطال " أةطوةيو جرامش" أت المجتمبد المببة هبو" عطبار عبف سباية للصب ار داالبل المرسسبات
السياسببية والةيا يببة واله ريببة للمجتمببد ال أرسببمال تمببارس مببف الكلببه الططيببة الطرجواييببة هيمةتوببا الثيا يببة أو تصببعب مببف
الكله ةشاير الويمةة المااد للططية العاملة ،ييث يتعيف علبة الططيبات ال اديبة أت تواجبه الثيا بة ال أرسبمالية ثيا بة
مااد  ،مما يع ي استيكلية مرسسات المجتمد المبة ودورها
علة ممارسة التاامف الجماع

يماية اإلةسبات العباد مبف سبطو البولبة ،وقبرتبه

مواجوتوا ةما يمكةه مف الاا عليوا والتب ير علبة السياسبات العامبة للبولبة

السيب)1997 ،
وإجماالً يمكف اليوا إت التعريهات ال ثير والمتعبد للمجتمد المببة التب يطريوبا الطبايثوت وال تبام ،قبب تطبورت مبد
تصاعب االهتمام ب ارسبات المجتمبد المببة وهب امتبباد لا بار األساسبية والةاريبات التب ارتططبت ةمةابر وعلمبال
وترك ت هكن التعريهات علة مجموعة مف األمور األساسية وه كاآلت :

 -الني المستيل أو المساية اليادمة

الهاال العام يف األسر والسلطة

 وجود يةة أالكقية تنا ظ علة تاميف النيوق وااللت امات االيترام المتطادا لت ميف النيوق األساسية لآلالريف االسببتيكلية الت بالمبة

بببت و ييببة الصببلة ةاالتيببارات األ براد والجماعببات و النريببات الت ب تعتطببر مكوة باً رديسببياً لمجتمببد

 االرتطاط ةالطعب االقتصاد مف الكا السع إلرسال مطادئ العبالة والهرل المتساويةج .مقومات المجتمع المدني:
يةطو مهووم المجتمد المبة علة أر عة ميومات أساسية ه
أ اإلوار التةايم والمرسس

أدةية:)2012 ،

المجتمد المبة يام مجموعة التةايمات الت يشكلوا األ ارد أو يةاموت إليوا

م الهعل اإلراد النر ،ييث إت تةايمات المجتمد المبة يرسسوا األ راد ةمنض إرادتوم النر  ،ويةابموت إليوبا
وواعية ،ةا اًر لكلإ إت تةايمات المجتمد المبة تختلف عف الجماعات اإلر يبة التب يةتمب إليوبا الهبرد اسبتةاداً إلبة
أس

مورو ة تيوم علة معايير قراةة أو معايير ع ية أو ديةية

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

المبببة

ةمطببادرات مببف األ براد واليببوأ والت ويةببات االجتماعيببة ،ويهتببرض يوببا أةوببا تتمتببد ةاالسببتيكلية مببف الة بواي

المالية واإلدارية والتةايمية ،اكً عف امتك وا االاً مف يرية النركة ،ال تتبالل يه البولة علة ةنو ال ترتايه

التةايمات المعةية

د اإلو ببار الييمب ب األالكقب ب الس ببلوك ويتمث ببل ب ب مجموع ببة الي ببيم والمع ببايير والس ببلوكيات التب ب تلتب ب م ة ببد تةايم ببات
المجتمد المبة سوال ب إدار العكقبات يمبا يةوبا و بيف البولبة ،ومبف هبكن اليبيم التسبامح ،وقطبوا االالبتكل والتعببد

والتةببو ب اله ببر والببراأ والمصببالح ببيف الببكات واآلال بريف ،ا بكً عببف االلت ب ام ةيببيم التةببا
إدار ويل الصراعات والخك ات
الطرق السلمية

والتعبباوت واللجببول إلببة
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ه مكونات المجتمع المدني:
يمكببف تعريببش مكوةببات المجتمببد المبببة ة ةوببا مجمببو الويبببات المتةوعببة والت ب تشببكل ب الةوايببة مةاومببة المجتمببد

المبة  ،وتةيسم مكوةبات المجتمبد المببة إلبة مكوةبات متوا بق عليوبا وأالبرأ يبتم اسبتطعادها ،وهب كباآلت  :قةببيل،
:)2008
أ .مكونات متوافق عليها ،وهي:
 -المةامات دير النكومية

 المةامات النيوقية والب اعية مةامات األعماا الجماعات الموةية االتنادات العمالية -الةواد االجتماعية والرياخية

 قطا مف الجامعات الاير ر نية و معايير منبدب .المكونات التي تم استبعادها ،وهي كاآلتي:

 -األي ام السياسية ةاعتطارها تسوة للوتوا إلة السلطة ،و

يالة وتولوا إلة السلطة ةهيب مطبأ االسبتيكا عبف

النكومة

 -وسببادل اإلعببكم ألةوببا قببب ت ببوت يكوميببة ومببف ببم تهيببب اسببتيكليتوا ،وقببب ت ببوت الاتببة أو ي يببة ،تهيببب اسببتيكليتوا

أيااً ،تنت ت ير عامل دلطة تيارات سياسية عليوا ،أو السع للر ح
 النرك ببات االجتماعي ببة ألةو ببا تهتي ببب عةص ببر التةا ببيم ال ببك يش ببير إل ببة هيكلي ببة قاةوةي ببة معية ببة وعةص ببر االس ببتم ارريةواالستبامة
 .2التنمية المحلية:
ليب رخت قاية التةمية علة اله ر البول  ،اعتطا اًر مف الةصف الثاة مف اليرت العشريف ةتيجة لمبا أتبام العبالم،
عيببب النببرم العالميببة الثاةيببة مببف تاي برات عمييببة ،كببات أهموببا ت ايببب يركببات االسببتيكا ييببث أت قاببايا التخطببي

الببووة والتةميببة االقتصببادية واالجتماعيببة ب ةعبببيوا الببووة والمنل ب  ،والتةميببة النا برية وتةميببة المجتمببد الريه ب

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

أما التةمية المنلية و تتمثل

الطنث عف كيهية تطوير األج ال األ ثر تخلهاً

أقاليم البولة ويعتطر الريش أ ثر
ب

المةاوق تخلهاً مف هةا إت التةمية المنلية تةططق وتلتي مد مهووم التةمية الريهية الت يةار إليوبا الطةبإ الببول

إيبأ تياريرن المةشور علة أةوا عملية مت املة أو استراتيجية كاملة تستوبل تطوير النيا االقتصادية واالجتماعيبة
لهي برال الريببش ،وفلببإ يبباد اإلةتبباج ال ارع ب واةشببال تببةاعات ريهيببة تببو ر ببرل عمببل جبيببب وتنسببيف الخبببمات

الصببنية والتعليميببة ووسببادل االتصبباا واإلسببكات ،عطببب الببكو  )202 ،كمببا تعببرل التةميببة المنليببة ة ةوببا "عمليببة تببتم
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 والشب ار ة والنركيبة وتعتمبب علبة تهصبيل
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ببل مب بوارد المجتم ببد المنلب ب ةاعتط ببار ه ببكن المب بوارد والم ببرهكت المنلي ببة بباعك موم ببا ب ب ت ببةاعة التايي ببر وخ ببمات

استم ارريته مد اكراك اإلةسات المنل " ياج أيمب)2007 ،

مببا تعببرل التةميببة المنليببة ة ةوببا "ةنببث ب األةشببطة التب تسببتوبل ر ببد المسببتوأ االجتمبباع واالقتصبباد لاقبباليم
المنلية والت تشكل

بت وايب أيب أهم مجاالت عمل مرسسات السياسة العامة المعاتر وأيب أهم وسادل التةمية

الووةيببة التب ال يمكببف أت تتنيببق إال مببف الببكا التركيب علببة اإلجب ال األ ثببر تخليباً ب البولببة والتب تشببكل األقبباليم
المنلية الج ل األ طر مةوا" أو ه "السياسات والطرامج الت تتم و ق توجيوات عامة إليبا

تاييبر ميصبود مردبوم

يببه ب المجتمعببات المنليببة ،يوبببل ر ببد مسببتوأ المعيشببة ب تلببإ المجتمعببات ب كا ببة الجواةببب" عطببب الببكو ،

)2012
التةمي ببة المنلي ببة و ببكا المعة ببة ،تايي ببر ب ب الطةي ببة االقتص ببادية واالجتماعي ببة للمجتم ببد المنلب ب  ،واس ببطة جمل ببة م ببف

السياسات العامة والطرامج النكوميبة ت بوت لاجوب المرك يبة والمنليبة للبولبة دور عباا ب مجباا التصبميم واإلعبباد
واإلكرال علة تةهيك سياسات التةمية المنليبة ،وييصبب ةالسياسبات العامبة للتةميبة المنليبة ،مجموعبة األهببال العامبة

المكدمببة لتنييببق التةميببة الهعالببة ،وهببكا يشببمل وخببد الخطب والطبرامج وتصببميم وتشببايل األكببكاا اإلداريببة والتةايميببة
فات ال هببال المةاسببطة إليبببا

تةميببة منليببة ديببر أت هببكن الخط ب والط برامج تت ب ر ب كثيببر مببف النبباالت ةالعوامببل

االجتماعية والسياسية
وإجمبباالً ببإت التةميببة المنليببة ترمببة ب ييييببة األمببر إلببة الياببال علببة التومببيش لبةسببات العبباد الببك هببو تببايب
المصلنة

العملية التةموية ،و تعمل علة تنويل أ راد المجتمد المنلب ةاتجبان األ عباا اإليجا يبة للتةميبة ،ور بد

درج ببة ال ببوع االجتم بباع واالقتص بباد عة بببهم ،وه ببو م ببا يس ببتوجب قي بباد منلي ببة رك ببيب فات كه ببال علمي ببة وت ببويف
سياس ب  ،ةنيببث تببتمكف مببف د ببد المجتمببد المنل ب ة سببلوم علم ب وواقع ب ةنببو المشبباركة الجماعيببة ألهبببال التةميببة
المستورد عطب الكو )2012 ،
وتعتطر التةمية المنلية مومبة جبباً ب المجتمعبات الةاميبة مبف مةطلبق أت وظيهبة المجتمعبات الةاميبة وايتياجاتوبا إلبة

مشبباريد تةمويببة ت لببف النكومببة كثي ب اًر تجعلوببا تةببول عببف أت تنيببق للياعببب الشببعطية العرياببة كببل أملوببا بب التي بببم
والرالال ،وتوبل هكن العملية إجماالً إلة أهبال معةوية وأهبال مادية وتتمثل هكن األهبال

اآلت :

 1توبل التةمية إلة تنسبيف الابرول االقتصبادية واالجتماعيبة والسبكاةية للمجتمبد البووة مبد تنييبق الت امبل بيف
المجتمعات المنلية والمجتمد الووة

م المساهمة الهعلية مف المجتمعات المنلية

 2تعتمب التةمية علة الجوود الكاتية والمساهمة اإليجا ية يف أ راد المجتمد

تخطي

التيبم الووة

رامج التةمية وتةهيكها

 3ال يكه لتةمية المجتمعات المنلية االقتصار علة الجوود المنلية ل يةطا تببعيم المجوبودات األهليبة للمجتمبد
المنل ةالمجوودات النكومية
 4توبببل التةميببة إلببة تةميببة الطاقببات الطش برية وفلببإ عببف وريببق تاييببر أ ببار األ براد وايتياجبباتوم وقببيموم وت ب هيلوم
وتبريطوم علة أساس سليم يتة يستطيعوا اإلسوام ةطريية إيجا ية

عمليات التةمية

 5توبببل التةميببة المنليببة إلببة أت ت ببوت ج ب ل مببف الطببة قوميببة عامببة تسببتوبل ر اهيببة الم بواوةيف علببة المسببتويات
المنلية واليومية قبوم )2008 ،
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ثانياً :دور المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية:
إت عمليبة التةميببة ةشبكل عببام والتةميبة المنليببة ةشبكل الببال تعتمبب علببة مطببأ أساسب وهبو مطبببأ المشباركة ،ييببث أت

المشباركة تيبوم علببة أسباس الشبمولية والمسبباوا وتعتطبر أت للجميبد النببق ب المشباركة علببة قببم المسباوا دوت تمييب
علة أساس الجة

أو العرق أو البيف أو ديرهبا مبف الهروقبات االجتماعيبة وأهموبا المسبتوأ االقتصباد واالجتمباع

ممببا سيشببجد مشبباركة الهي برال والمومشببيف والهةببات الاببعيهة ب التخطببي واإلةمببال الناببر  ،إت ببر الشب ار ة تسببتةب
إلة مهووم إكراك األورال الهاعلة جميعوا وهكن تطاا هيةات النكبم المنلب والويةبات النكوميبة ومةامبات المجتمبد
المبة واليطا الخال
و وكا يكوت المجتمد المبة ورل مف أورال عمليبة التةميبة المنليبة وت مبف أهميبة المجتمبد المببة
ت ب وير الم بواوةيف للعمببل التطببوع

ب قبرتبه علبة

ب الش ب ت العببام وكببل قببيم المشبباركة المبةيببة والتةميببة ةالش ب ار ة ،والتيليببل مببف قببو

معوقبات عمليببة التةميببة المنليببة والمتمثلببة ب وايببات الببرواة التيليبيببة والعادليببة والمةاويييببة واليطليببة ب عمببل ال ثيببر
مببف المرسسببات ،وكببكلإ تشببكل هببكن الجمعيببات والمرسسببات علببة أسبباس ديببر ر ن ب أ ال تنببركوم دوا ببد ر نيببة أو
السع المطاكر للوتوا إلة مواقد السلطة السياسية

ريم)2010 ،

و بببأ يكتس ببب عم ببل المجتم ببد الم بببة أهمي ببة مت اي ببب يومب باً ةع ببب ي ببوم وال س ببيما م ببد اتس ببا الو ببو ببيف المب بوارد وايدي بباد
ايتياج ببات الش ببعوم ،يي ببث ببري العم ببل التط ببوع لس ببب تل ببإ الهج ببو  ،م ببد يي بباد تعيي بببات الا ببرول النياتي ببة ايدادت
ايتياجات المجتمد وأتطنت

تايير مستمر ،و وكا يتهق الموتموت ة مور التةمية علة أت التعاوت مبا بيف اليطبا

النكوم واليطبا الخبال والمجتمبد المببة مبد ةعابوا البطعض هبو كبرط خبرور أليببا

التةميبة النييييبة ،و ب

ت ميليب ببا ب ب معالجب ببة ةعب ببض الياب ببايا

أييب ببات كثيب ببر يعب ببب دور المرسسب ببات أو المةامب ببات األهليب ببة دو اًر سب ببطاقاً ولب ببي
االجتماعيببة واالقتصببادية والثيا يببة وديرهببا ،وأتببطح ياببد الطط باً و برامج تةمويببة تنتببر وببا النكومببات والمجببال

المنلية ،وإت كثي اًر مف البوا تردب وجود المةامات دير النكومية "المجتمد المبة " لما لوبا مبف أهميبة كطيبر تبر ر
إيجا ياً

ييا الهرد واألسر والمجتمبد سبوال مبف الةاييبة االقتصبادية أو االجتماعيبة أو الثيا يبة وديرهبا ،والسبيما أت

هببكن المةامببات ال تسببعة إلببة الببر ح ،وتتبراوح مجبباالت عمببل هببكن المةامببات ببيف ييببوق اإلةسببات ،والم ب أر  ،والعبالببة،

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

مةامة متهرد مف هكن المةامات قب يطبوا تاي اًر ،ول ف أهمية ما تيبوم ةبه هبكن المةامبات مجتمعبة علبة درجبة كطيبر

مف األهمية وال يمكف تجاهلوا ،ولكلإ ياولت مختلف دوا العالم سف تشريعات وقبواةيف تابمف وجبود مةامبات ديبر

يكومية مكو )2008 ،
وتجببر اإلكبار إلبة أت النكومبة هب الطبرل الممثبل للبولبة ب معادلبة الشب ار ة التةمويبة علبة الصبعيب البووة  ،أمببا

علة المستوأ المنل

إت الطرل المواي للنكومبة هبو المجلب

الطلبب ةصبهته السبلطة المنليبة المةتخطبة ةاإلخبا ة

إلببة الش بريكيف األال بريف وهمببا اليطببا الخببال وهببو جملببة المرسسببات االقتصببادية وقطببا األعمبباا المنل ب  ،ورجبباا
األعماا والويةات االقتصادية الةشطة ،والشريإ الثالث هو المجتمد المببة المتمثبل ب الجمعيبات والويةبات واللجبات

والةاكببطيف الببكيف يتمتعببوت ةناببور تمثيل ب و عاليببة خببمف الةطبباق الطلببب  ،يمكببف إجمبباا البببور التةمببو للمجتمببد
المبة

اآلت :
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1

الش ب ار ة ببيف اإلدار المنليببة والمجتمببد المبببة

ةالصهة التمثيلية ،ول ف مد ةعض االالتكل

ب التةميببة /تتمتببد كببل مببف الطلبيببة ومةامببات المجتمببد المبببة

تياة ومبأ هكا التمثيل ،الطلبية ،أو ةشبكل أ ثبر تنبيبباً المجلب

الطلب هو الويةة المنلية أل ثر تمثيكً للمجتمد المنل ةا اًر ل وةوا مةتخطة ةاالقت ار العام مف قطل جميبد المبواوةيف،
ب الميا ببل ببإت المجتمببد المبببة هببو أيا باً مةامببات لوببا تببهة التمثيببل المنبببد لهةببة سببكاةية أو موةيببة أو مجموعببة

ةاك ببطيف تتس ببد أو تا ببيق ةنس ببب وطيع ببة المةام ببة المعةي ببة وك ببكل تةايمو ببا ومس ببتوان ،وم ببف ه ببكا ببإت الشب ب ار ة ببيف
المجال

الطلبية والمجتمد المبة يتم مف الكا تو ير الخبمات وتةهيب المشباريد وخبمف ةطباق االتصاتبوا المنببد،

وإجماالً يمكف يصر دور المجتمد المبة

أ دور رقا

ك ار ته مد المجال

الطلبية لتنييق التةمية المنلية

علة أدال الطلبية وتةهيك المشاريد ،وةوعية الخبمات ،وال لهة ،والموايةة ،والعبالة

م العمل مف أجل تنييبق التمثيبل الصبنيح ب المجلب

ة يوة ،واعتماد قاةوت عادا ومراقطة االةتخاةات الطلبية

األدوار األتية:

توييعوا منلياً

الطلبب  ،ويشبمل العمبل والابا مبف أجبل يصبوا اةتخاةبات

ج النب ببرل والعمب ببل علب ببة مشب بباركة الجميب ببد علي ب باً ةالممارسب ببة وعب بببم التميي ب ب داالب ببل المجتمب ببد المنل ب ب علب ببة أسب بباس
االتطها ات االةتخا ية أو علة أ أساس بالر

د النرل علة المبا عة علة مصالح الطلبية والتةميبة يوبا مبف البكا التعباوت مبد المجلب
النكومة المرك ية مف أجل االةمال المتوايت

الطلبب

ب الابا علبة

ه دور تةهيببك مشببارك ب تيبببيم الخبببمات مببف خببمف االتصاتببوا ،وواجببب اسببتخبام مواردهببا الخاتببة ب سببطيل
األهبال التةموية ،وييوا

البعم ،علة أت يتم فلإ خمف الطة التةمية المنلية الت تتم تيادتوا ةشكل مشترك

و إدار التةمية المنلية يف الطلبية والمجتمد المبة  ،ييث أت الطلبيبة هب وبرل منبور يتنمبل المسبرولية األساسبية
ب إدار التةميببة المنليببة ودورهببا المنبور  ،مببف البكا الصببكييات والموببام التةهيكيبة المةاوببة ةببالمجل

الطلببب ةنكببم

اليبباةوت ،ومببف ةاييببة أالببرأ ببإت مةامببات المجتمببد المبببة المنليببة أو الةاكببطة خببمف الةطبباق المنل ب ه ب
ورل مشارك

بببورها

العملية التةموية منليباً ةالشب ار ة مبد الطلبيبة واليطبا الخبال ،وعلبة هبكا األسباس بإت التةميبة هب

عمببل مشببترك ببيف المجلب ب

المشتركة للتةمية مف الكا:

الطلببب والمجتمببد الم بببة المنل ب مببف أجببل إدار مش ببتركة للتةميببة المنليببة وتببتم اإلدار

أ خرور الش ار ة الهعلية يف كل األورال مف أجل التةمية المنلية
م يق وواجب العمل علة وخد الطة تةمية منلية ةشكل مشترك

ج تعاوت األورال المنلية مف أجل النصوا علة النيوق مف المرك

د تشكيل هيةات مشتركة للتةمية يف الطلبية والمجتمد المبة تعمل علبة تعطةبة المبوارد ب الةطباق المنلب

ةعمبة،

)2010
وإجماالً إت العمل التةمو المنل ال يستييم دوت إيجاد هيا بل وبليبات تبرمف اكبتراك المبواوةيف مبف البكا إجبرالات
منبببد تاببمف الشببها ية وإوببك المبواوةيف علببة مببا ييببوم ةببه المجلب

الطلببب ومةامببات المجتمببد المبببة مببف أعمبباا

ومشاريد وما يتخكوةه مف ق اررات ،ومف خمف هكن اإلجرالات :ال امية ةشر الي اررات و برامج العمبل والمشباريد وإعبباد

الموايةببة ةالمشبباركة وتةاببيم االجتماعببات العامببة البوريبة وإعببباد التيببارير عببف وخببد التةميببة ،وعببف المشبباريد المتعبببد
والخبمات
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هبكا الت امببل ببيف المسبتويات واألدوار ،والتهاعببل مببف المكوةببات والهباعليف التةمببوييف ،هببو البك يةيببل المجتمببد المنلب
الطلببب وأجو تببه إلببة دادببر التةميببة التب ال تتنيببق إال مببف

مببف دادببر التمثيببل المرسسب والتةهيببك الببك يجسبببن المجلب

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

المنل

2

دور المجتمع المدني في التنمية االجتماعية:

إت البببور الببك ييببوم ةببه المجتمببد المبببة

ب مجبباا التةميببة االجتماعيببة مببف الببكا الييببام ط برامج التوعيببة للةوببوض

تةايم األسبر ورعايبة الطهولبة واألمومبة وتنسبيف مسبتوأ الخببمات الصبنية األوليبة ،يةطلبق فلبإ مبف البكا مكا نبة

الهيببر والتومببيش االجتمبباع

ببالمجتمد المبببة يعمببل علببة الطنببث وجمببد ايصبباديات المعببوييف ،وهببكا عببف وريببق

الجمعيات ةاعتطارها األقرم للمواوف ،والعمل علة ت ري

اإلعاةات االجتماعيبة والصبنية وديرهبا،

قيم التاامف

ويعمل المجتمد المبة لمكا نة الهير والتوميش االجتماع مف الكا اآلت :
أ تبعيم التعليم :مف الكا ترسيخ ر "التعليم للجميد" ،ييث يعمل المجتمد المببة مبف البكا جمعياتبه ومرسسباته
المختلهببة علببة تنييببق هبببل الببتعلم لصببالح الجميببد ،ويمكببف لةببا التطببرق إلببة تجر ببة مةامببة مببف المجتمببد المبببة
ةاكديش ييث قامت هكن المةامة الت تعمل

ب

مجاا تةمية الريش " راك" تيبيم رةامج للتعليم األساس لاوهباا

الهيرال
ييببث قامببت ةإةشببال  21ألببف مبرسببة ا تباديببة وتنصببل المكيببيف مببف األوهبباا علببة التعلببيم عببف وريببق هببكن المةامببة
عطب النليم)2008 ،

م العبالة يف الجةسيف :أولبت مةامبات المجتمبد المببة أهميبة كطيبر ببور المب أر ل ب تيلب

مبف الهيبر مبف البكا

العبالة يةوا و يف الرجل
ج االهتمببام ةصببنة األموببات :ييببث تيببوم الجمعيببات المبةيببة و مشبباركة األوطببال لتوعيببة األم النامببل وكيهيببة يمايببة
الصنة ألت أساس التةمية هو الياال علة األمراض

د توعية أ راد المجتمد :العمل علة توعية المواوةيف ةارور مكا نة الهير وييوم

العيش ال ريم واستاكا كا بة

الموارد المتاية عل )2008 ،

3

دور المجتمع المدني في التنمية االقتصادية المحلية:

يمثل دور المجتمد المبة

التةمية االقتصادية مف الكا الياايا التالية:

أ التعريب ببش ةالمسب ببرولية االجتماعيب ببة للشب ببركات :ييب ببث أت للمسب ببرولية االجتماعيب ببة عكقب ببة وويب ببب ةالتةميب ببة المنليب ببة
والمسب ببتبامة و ب ب تب بببالل خب ببمف أةعادهب ببا الثك ب ببة الطية ب ب واالقتصب بباد واالجتمب بباع  ،مب ببف الب ببكا تنمب ببل الشب ببركات
لمسرولياتوم االجتماعية تستطيد هكن األالير تهاد ما يمكف أت ينب

ج ال سعيوا ورال تنييق مصبالنوا وأر ايوبا،

كلإ تيوم الشركات ةإدراج األهبال االجتماعية جةطاً إلة جةب و التواي مد أهبا وا االقتصادية ما يبرد إلبة تطةب
معةة أوسد للعادب الك يعود ةالهادب علة كل أ راد المجتمد يةياً واجتماعياً واقتصادياً ،مما أدأ إلة د د السياسبات

االقتصببادية ةاتجببان تنييببق التبوايت ب العادببب ببيف المشببرو االقتصبباد ويمايببة الطيةببة مببف التلببو  ،واعتطببار المجتمببد
المبة رقيب ومشارك أساس

تهعيل المسرولية االجتماعية للمشرو االقتصاد

هرمرش)2010 ،
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المجتمع المدني ودوره في عملية التنمية المحلية

م ال هال

تيبيم الخبمات :إت مةامبات المجتمبد المببة تسبتطيد أت تيببم الببمات ةمسبتوأ جبود أعلبة و ت لهبة

أقل مف الةايية االقتصادية ممبا لبو قامبت وبا النكومبة ،وال سبيما ب الببوا الةاميبة التب تعباة يكوماتوبا عباد مبف

الطيروقراوية وارتها الت اليف

تةهيك المشاريد إف أت المةامات دير النكومية تسعة للتةا

للنصوا علة دعم

وتمويل ،ومف هةا إةوا تناوا تيبيم البمبة ممتباي ت لهبة أقبل ،ابكً عبف فلبإ بإت مةامبات المجتمبد المببة ت بوت
عبباد موجببود ب المجتمببد المنلب أ قريطببة مببف الةبباس ومببف هةببا ت ببوت أ ثببر د اريببة ةايتياجببات المجتمببد مببكو ،
)2003

ج تشببجيد العمببل التطببوع الببك يعببب ةمة لببة اسببتثمار لوقببت الهببراو لجميببد المتطببوعيف ةشببكل عببام ولهةببة الشببطام
العاوليف عف العمبل ةشبكل البال ييبث تركبب ةعبض الب ارسبات وجبود عكقبة ورديبة موجطبة وارتطاوباً و ييباً بيف يجبم
العمل التطوع داالل اقتصاد ما و يف يجم البالل اليوم

ساعات التطو المطكوا

4

ب فلبإ االقتصباد ،ييبث تشبير هبكن الب ارسبات أت معببا

الواليات المتنب األمريكية يواي عمل تسعة مكييف موظف مكو )2008 ،

دور المجتمع المدني في التنمية البيئية "حماية البيئة":

ليب أتطنت الجوود الكاتية والتطوعية خرور مومة وعليه تتااعف أهمية ما ييبوم ةبه المجتمبد المببة
ييث رض هكا االالير ةهسبه كعةصبر اعبل يتسبم ةالمسبرولية والتنبب

ب التةميبة،

ب اليابايا الطيةيبة ،مبف البكا ييباد البوع

الطية ب ومعالجببة مشببا ل الطيةببة منلي باً ،وفلببإ ةالييببام ةمشبباريد وتةهيببك برامج ت ببوت أهبببا وا واخببنة مببف الطبايببة ،إف ال
يةنصببر دور تةايمببات وجمعيببات المجتمببد المبببة ب اإلستشببار ةنسببب ببل يتعبببان ب ال ثيببر مببف النبباالت إلببة
المشاركة

وخد اليرار الطية مف الكا التمثيل داالل الويةات العامة الت المشاركة ه العمبود الهيبر أل جوبب

تةمببو يسببتوبل الةوببوض ةببالمجتمد واالتيببال ةببه والعمببل علببة تنسببيف ييببا المبواوةيف اجتماعيباً واقتصببادياً وةبباس،
)2004

وتتجسب أدوار المجتمد المبة
أ دور المجتمببد المبببة

يماية الطيةة وتنييق التةمية

االت :

ب التر يببة الطيةيببة والت ب تعة ب تجةببب ال ثيببر مببف المشببككت الطيةيببة الت ب توبببد ةوعيببة ييببا

اإلةسات وديرن مف األييال علة األرض عبف وريبق توخبيح المهباهيم والخك بات المعيبب التب تبر اإلةسبات ةالطيةبة،
ويتمثببل دور الجمعيببات ب ةشببر التر يببة الطيةيببة مببف الببكا عببرض ماببموةوا " ،تبببريب األ براد لتنمببل مسببرولياتوم،
وتةمية وتطوير الشعور ةالمواوةة ،تةشةة السلوك المطة علة الوقاية وإةيال الارر الطية " الر اع )1997 ،

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

العيش

يةة ةيية

ثالثاً :التحديات والمعوقات التي تواجه دور المجتمع المدني في التنمية المحلية:

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

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

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

 التنبببيات السياسببية :ييببث أت العبيببب مببف األو برال السياسببية والمرسسببات وعلببة ارسببوا السببلطة السياسببية اليادمببة
تسعة اليتوال جمعيات ومرسسات المجتمد المبة أو علة األقل مةا سة أدوارها وهو األمر الك يبةعك

سبلطاً يمبا

يتعلببق ةايتهبباج الجمعيببة أو المرسسببة ةشخصببيتوا والييببام ةمواموببا ،ييببث يكيببظ ب ةعببض األييببات هيمةببة األجو ب

الطيروقراويببة علببة العمببل المبببة واللطببة مببد العمببل السياس ب واسببتخبام مرسسببات المجتمببد المبببة لتنييببق أهبببال

اةتخا ية

ما أت التشون

الثيا ة السياسية وقيم البيميراوية

المجتمد لبأ دوادبر عبيبب ب السبلطة النا مبة يجعلوبا تبرأ

ب وجببود مجتمببد مبببة قببو توبيببباً ل يببات البولببة ،وفلببإ علببة الببردم مببف أت مرسسببات المجتمببد المبببة ال تصببار

البولببة كمببا هببو متببباوا ببل تصببار االسببتطباد أيةمببا وجببب ،الب ارسببات السياسببية المعاتببر تركببب أت البولببة ب الوقببت
الناخببر ،إت لببم يكببف ةجاةطوببا مجتمببد مبببة

تنتاج للمجتمد المبة

يكل )2005 ،

إةوببا توجبببن ،ألةوببا تعب ييويتببه لبببيمومتوا ،وعلببة هببكا االسبباس البولببة

 التنبيات الياةوةية :ييث أت الةصول الياةوةية الت تنكم العمل المبة

ال ثير مبف الببوا تهبرض ال ثيبر مبف

الييببود علببة العمببل وهببو مببا يمثببل يبباج اً أمببام إمكاةيببة تنببرر واسببتيكا مرسسببات المجتمببد المبببة ويكيببظ هةببا أت
موقف البولة إيال جمعيات ومرسسبات المجتمبد المببة يتسبم ةعببم الثيبة ولبكلإ تابد العبيبب مبف الييبود الياةوةيبة ،مبا
يجعببل لوببا اليببب الطببول

ب مراقطببة هببكن الجمعيببات أو المرسسببات أو يلوببا أو تنبيببب مجبباا يريتوببا وعليببه ب يالببة

وجودها مجرد مةنة مف المرسسة العليا أ البولة وهو األمبر البك يعةب أةبه مبف يبق المباةح مبةح وسبنب عطايبان
وقتمببا كببال ،ببل إت الةصببول الياةوةيببة تببر ر يتببة علببة الهاعليببة مببف خببرور التص بريح المسببطق تشببكيل الجمعيببات
وإ ياا كاملوا ةالمصاريش و وكا ت وت هكن الييود يجر عثر أمام روي العبيب مف الجمعيات الت كثي اًر ما تهشل قطل
أت يتم اعتمادها وهكا لف يسمح لوا أت تلعب دو اًر ةار اًي وكطي اًر مجاا التةمية المنلية العياك )2001 ،

 تنبيات يا ية :تتمثل

خعف يا ة التطو وجود واهر الع ول عف العمل االجتماع مف قطل أ راد المجتمبد

ب المجتمعببات الةاميببة ،وعبببم تع ي هببا مببف الببكا وسببادل اإلعببكم والمةبباهج الب ارسببية والمرسسببات البيةيببة ب الوقببت
الك يجب أت يتعاظم يه دور المةامات التطوعية ،لما ايدادت يا ة التطو وأتطح المواوف مبركاً ألةعاد العمل
المبة واالجتماع أتة العمل المبة

ةتادج إيجا ية ويييييبة ،وإت يا بة التطبو هبكن تب داد ب المجتمعبات المسبتير

الت ب يس ببودها اليبباةوت ب ب ي ببيف تاببعف ب ب المجتمعببات التب ب يس ببيطر عليوببا الةا ببام اليطل ب والعش ببادر

م ببكو ،

)2008
 تيترم رامج مةامات المجتمد المبة
المةامات

ةعبض الببوا والمجتمعبات إلبة عمبل اإليسبات ،ب يبيف أت عمبل هبكن

ةعض المجتمعات المتيبمة ةات أقرم إلة المهووم التةمو ةنيث يواي المرسسات النكومية ،إت هكا

يسببتبع إعبباد الةاببر ب مةاومببة الطبرامج التب تيبببموا هببكن المةامببات ،وتجبباوي ببر اإليسببات المطاكببر إلببة العمببل

التةم ببو والت هي ببل والت بببريب للهةبببات المس ببتوب ة م ببف ةش بباط ه ببكن المةام ببات ،والتركيب ب علب ببة بببر التةمي ببة والت هي ببل
والمسب بباهمة ب ب

ةب ببال المجتمب ببد والمرسسب ببات الصب ببنية والتر ويب ببة والتر يويب ببة ومكا نب ببة األميب ببة ب بببا مب ببف ب ببر تيب بببيم

المساعبات مكو )2008 ،
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المجتمع المدني ودوره في عملية التنمية المحلية

النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
ياوا الطنث التعرل علة البور الك يلعطه المجتمد المبة

ب عمليبة التةميبة المنليبة وتوتبل الطنبث إلبة الةتبادج

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

تنب

 2إت الببوا التب ال تبو ر الطيةيببة الياةوةيبة والسياسبية لعمببل مرسسبات المجتمبد المببة ةصببور تبنينة تعمبل علببة
تنييب ورل مف أورال عملية التةمية
 3إت الهشل

إرسال دعادم مةاومة النوكمة يعب التنب األ ري

اليوأ االجتماعية المختلهة

إيبا

تةمية منليبة قادمبة علبة الشب ار ة مبد

 4إت الموارد المالية الخاتة تمويل مةامات المجتمد المبة تعب المتنكم األ ري

مببأ اعليبة هبكن المةامبات

المبةية
 5إت الوع المجتمع مف أهم األس

الت ت يب مف قبر مرسسات المجتمد المبة

ب تيببيم الخببمات والمشباركة

عملية التةمية
ثانياً :التوصيات:
 1خرور ترسيخ يا ة التطو والعمل المبة خمف المرسسات المةامات المبةية وقيم المشاركة والتةايم
 2توسيد قاعب الموتميف ةالمصلنة العامة والنب مف الة عة الهردية وتنييق اإلةبماج المجتمع

 3إ ايلببة العيطببات الت ب تعتببرض المسببار الططيع ب لتطببور وةمببو مرسسببات المجتمببد المبببة وايت برام النببق ب يريببة
ت ويف الجمعيات والمةامات المبةية
 4تع يب ب الي بببرات المرسس ببية لمةام ببات المجتم ببد الم بببة م ببف ال ببكا ر ببد أدال الع ببامليف يو ببا ةالت بببريب والت ببويف
واالستهاد مف التجارم المتيبمة

هكا المجاا

 5االهتمام ةمصادر التمويل الماد مد الوخد

االعتطار ما تنتاجه مةامات المجتمد المبة مف ت لهبة وأهميبة

اللبق الببوع االجتمباع الببك ييبببر أهميبة دعببم مثبل هببكا الةشبباط دوت وخبد قيببود علبة يريببة اله ببر والعمبل وهببو مببا
يبعم استيكلية المجتمد المبة
 6اعتمبباد مةام ببات المجتم ببد الم بببة ك بريكاً م ببد اإلدار المنلي ببة ب ب التخطببي والتةهي ببك والتي ببويم واالعتب برال ةال بببور
التةمو لوكن المةامات مف قطل السلطة
 7خرور ةال قواعب ياةات مت املة يتم تنبيثوا ةاستمرار تعتمب علة ت ةولوجيا المعلومات
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المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

المراجع
أوالً :الكتب:
 1أماة قةبيل ،)2008 ،الموسوعة العر ية للمجتمد المبة  ،ط ،1الياهر  :الويةة المصرية العامة لل تام)

 2عيباض عاكببور ،)1998 ،المجتمبد المبببة دولبة اليبباةوت والبيميراويبة ب المابرم العر ب وعبف المجتمببد ةافتببه
عف المجتمد المبة

المارم العر  ،ط ،1ةك مكات :دار توتياا للةشر)

 3وم هويب  ،)1993 ،اإلسكم والبيميراوية ،ط ،1الياهر  :مرك األهرام للترجمة والةشر)
 4مجموعببة ةببايثيف ،)2005 ،المجتمببد المبببة

التعبباوت العلمب  ،ط ،1ةببك مكببات :مركب الخلببيج

ب دوا مجلب

للبراسات االستراتيجية)
 5منمببب السببوداة أدةيببة ،)2012 ،سببيب أ ببو عةيمببة يميببب  ،المجتمببد المبببة وإكببكالياته يمببا ةعببب ببورات الر يببد
العر  ،ط ،1الياهر  :دار إتوات)
 6ينب ب وة بباس ،)2004 ،المجتم ببد ويماي ببة الطية ببة " ،دور الجمعي ببات والمةام ببات دي ببر النكوم ببة ،الج اد ببر ،دار
الارم للةشر)

ثانياً :الدوريات:
 1أيم ببب إ ب براهيم م ببكو  ،)2008 ،أهمي ببة مةام ببات المجتم ببد الم بببة

ب ب التةمي ببة ،مجل ببة جامع ببة دمش ببق للعل ببوم

االقتصادية والياةوةية ،العبد 2
 2امير عطبالنليم ،)2008 ،هيةة ةجكديش لتطوير الريش ،مجلة السياسة البولية ،العبد 174
 3الالب عل  ،)2008 ،المجتمد المبة والتةمية

ا ريييا ،مجلة السياسية البولية

 4سلطات ةاتر اليرعبات ،)2009 ،اإلوبار السياسب واليباةوة لمرسسبات المجتمبد المببة وييبوق اإلةسبات يالبة
األردت ،مجلة الةواة ،العبد الثاة المجلب العاكر ،الياهر  ،أ ريل
 5عادا مسعود ،)2005 ،المجتمد المبة

دوا مجلب

التعباوت الخليجب  ،مجلبة كبروت الليجيبة ،العبب\د،12

يوةيو

 6عطبببالرياق يكلب ب  ،)2005 ،إ ببراهيم ةالو بباد  ،النركببة الجمووريببة ب ب الج ادببر ببيف هيةببة البولببة واالس ببتيطام
الن

 ،مجلة المستيطل العر  ،العبد ،314أ ريل

 7ريم أ و يكو  ،)1992 ،إككاليات ةشول وتطور مهووم المجتمد المببة

ب المجتمبد المعاتبر ،مجلبة الويبب

العر ية ،العبد  ،)9أ ريل
 8منمب الر اع  )1997 ،أ ر وسادل اإلعكم

ت ويف الوع الطية  ،مجلة المستيطل العر  ،العبد 215

 9ةصر العياك  ،)2005 ،ما هو المجتمد المبة الج ادر ةموفجاً ،مجلة اةساةيات ،العبد13

ثالثاً :المؤتمرات والندوات العلمية:
 1أديببب ةعمببة ،)2010 ،لبببيات ومجتمببد لببب وتةميببة ،ورقببة ميبمببة لةبببو الطلبببيات والتةميببة المنليببة ،لطةببات27 ،
طراير

 2األمة العرخ ياج ايمب واالروت ،)2007 ،األور المرسسة للمجتمد المنلب

والشب ار ة ب تنييبق التةميبة،

مجلة إةساةيات ،العبد10

 3يسف كريم  ،)2010الطرةبامج الطلبب والنكبم الصبالح ،ورقبة ميبمبة لةببو الطلببيات والتةميبة المنليبة ،لطةبات27 ،
طراير

ECIDIKO 2017

13

المجتمع المدني ودوره في عملية التنمية المحلية

Ecidiko.elmergib.edu.ly
د .علي ديهوم ؛ د .فتحي أبو رزيزة

 4منم ببب الس ببيب س ببعيب ،)1997 ،اإلع ببكم و يا ببة المجتم ببد الم بببة  ،ورق ببة ميبم ببة إل ببة الم ببرتمر الث بباة للمةام ببات
األتلية العر ية ،الياهر  7 ،إلة  19مايو

 5منمببب مصببطه كامببل السببيب ،)2004 ،المجتمببد المبببة
الثاةية ،ورقة ميبمة للةبو اإلقليمية يوا المجتمد المبة

ب الببووف العر ب  :معببالم التاييببر مةببك يببرم الخلببيج
الطلبات العر ية ودور ب اإلتبكح ،اإلسبكةبرية-21 ،

 22يوةيو
رابعاً :الرسائل العلمية:
 1عطبالسببكم عطببب اللببو  ،)2010 ،دور المجتمببد المبببة
السياسية جامعة قاتب مر اح

 2مة ببة هرم ببوش ،)2010 ،دور تةايمببات المجتم ببد المبببة

ب التةميببة ب الج ادببر ،رسببالة مببا مسببم

ب العلببوم

ب ب التةمي ببة المسببتبامة ،رس ببالة ماجسببتير ب ب العل ببوم

السياسية ،جامعة الناج لخار
رابعاً :شبكة المعلومات الدولية "االنترنت":
كطكة المعلومات البولية 1www.rezgae.com/alebdt/showart.asp.aid
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