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 أوال: الممخص العربي لمدراسة
 :مشكمة الدراسة (1

ممااالشك ااهشأناالشنظشاتمغيمااالحشوناا شاتالشمناااشواالشات اا نهشا ش شت الشمااالحشأاالش
اشقااشتج ااشاتالشماالحشماظشتاقنا شمم نااشاتتغمنااششنواااأذالشنهشنغذاالشتقاشاش اجاشا شا تمالمنا

ظشاتجالقااش انظشاتاشتااششاتم تمامشاتمااغلشتجشاهشات ال شاتتجاالشغلششاتتلاالم لشناتقنالاش ذالشنيش
أاالشتاناانظشا شاااالمشاك تمالمناااششاكقتمااالاناشت م تمجااالحشاتما ناااششماالشتاااشاتا اااليش

ش.ششملالغالحشاتتلشتملظشا  نال شاتقالاماشمظشمجن اشنأا م لشاتمشا اششاإل

حشون شاتالشمناشنششماالشنجا "شبش التقعاالمشا و الشبشأالشمما شتااشنكشنظشاتمغيمال
تتعااش ش الت اال شاتمغالنااقشغاااششقاااالنالشاتتغمناااشنهشكشناااا شاش شوااهاشاتمغيمااالحشمامااش ا ش
أاالشنعااال شتقاااناشاتمجشغااالحششاتمنااالمااحشت  ةااالحشات قناا دش اا شنظشوااهاشاتاااش شهاتاالشكشناااا ش

شو ااااالحششوااااششمااااالشاأقاااااشوااااهاشششم ت عااااال ش مقاااااا شمااااالشتقاماااااشات ةااااالحشاتقااااالا دشمااااظشت  مااااالح
اتمغيمالحشاش والشاتمغشعش ذالشألشمم نالحشاتتغمناششمنالمادشاتالشماشألششامااشاتم تمامش

ش.ش  ل شأجال 

شأاااالشنعااااال شاكوتمااااالاش التمغيمااااالحشمناااا شاتالشمناااااشأاااالشاتجااااالتاششاتااااشعظشاتج  اااالش
ششالماااشمماا شأااجظشوغااالهشاتجاناااشمااظشاتذنةااالحششاتم الاااشات الناااششاتمذتماانظش التمغيمااالحش

تالشمنااشتغاالايش اا ش دشت جنا شاش شواهاشاتمغيماالحششتغمنتذاالشأالش شاغاقشاتماشا اشون شا
ش.ششات   ناششاتمشا اشاتمؤننناشم لشااشنشاء

شتجااااشمذغااااشاتشامااااشاك تمالمنااااش مااا اشمالمااااشماااظشنللااا شاتمذاااظشاوتمالماااالش ذاااهاش
اتمغيماالحشوناا شاتالشمنااششهتااهش المت ال وااالشمذغااشمؤننااناشمااظش ذااشلمااالشنظشاتمغيمااالحش

مناااااشاااااااشا  ذااااادشاتذالماااااشتممال ناااااشاااااااشع قذااااالشاتذالماااااشنكششواااالشاتمااااغياشونااا شاتالشش
شاك تمالملشمغذالشمم لششننتماشمغذالشن عتلشنجم شممشاتم تممشاتما لششألشتغمنتل.
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شتجاااشمم ناااش غااالءشاتقااا احشاتمؤننااناشمااظشاتم ااالوناشاتاانلاااشغناا نال ششاتتاالشا ت عااحش
اتمقالاشا ش شنتالشتاامناششتجانااشش التمغيمالحشون شاتالشمناشمغهشغ جتذالششاتتلشتذا"شأل

اتمغيمااالحشوناا شاتالشمناااششانااالادشقااا تذالشم االشاتشأااالءش الاتنال ااالحشاتم تماامش اا ششتاقناا ش
ش.ششاكنتم ا ناششاكنتااماشتذهاشاتمغيمالحشهاتذال

شمااااظشوااااهاشاتمغع اااا شتنااااجلشاتا اناااااشاتاالتناااااشنتاااالشت جناااا شاش شاتمغيمااااالحشوناااا ش
احشاتمؤنناناشت مغيماالحشونا شاتالشمنااشاتالشمناشمظششال شتااناشمتع  الحش غاالءشاتقاا ش

بشلشعااشدشغاااشش غااالءشقااا احشوااهاشاتمغيمااالحششت جناا شاش وااالش جاااشتاقناا شوااهاشاتمتع  ااالحش
ش.شششماالشتاشتشأن والشت مغيمالحشون شاتالشمناشمظشق  شاتذنةالحشاتمشت  ا

شقاااشقالمااحشاتا اناااشاتاالتناااش تع ناا شوااهاشاتم ذااشاشم االشاتمغيمااالحشوناا شاتالشمناااش
هتااهشغياا ا شكاتنااالتشاتم تماامشاتما االشاتااا ش يشكاشا شوااهاشاتمغيمااالحش مانغاااشات نااشاششش

شلهتهشتماالشتجالغنااشواهاشاتمغيماالحشماظشم الالحشناا نااششمالتنااشش  ا ناشماظش الغاقش شا ش
ش.ششممالشنجن شاش والشألششاماشاتم تمم

 ( أهداف الدراسة:2
ش:وهاشاتا اناشمظشوا"ش ةننلشمؤاااشتغع  شنواا"

 همية الالزمة لبناء قدرتها المؤسسية ""تحديد متطمبات الجمعيات األ

 شم مشماااشمااظشا واااا"شات  مناااششنملااظشتاقناا شهتااهشاتذااا"شات ةنناالشمااظششااال
ششول:

ش.ششتااناشمتع  الحش غالءشاتقا دشاتتا ن ناشت  مجنالحشا و نا -1

ش.ششتااناشمتع  الحش غالءشاتقا دشاتتمشن ناشت  مجنالحشا و نا -2

ش.ششج شمالتناشت  مجنالحشا و ناتااناشمتع  الحش غالءشاتقا دشاكتمالتناششاتم -3

ش.نعشاكنت اتن لشت  مجنالحشا و ناتااناشمتع  الحش غالءشاتقا دشم لشاتتشع -4
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ش.شش غالءشاتقا احشاتمؤننناشت  مجنالحشا و ناشنومناتااناشمايش -5

 :( تساؤالت الدراسة3
ش:ناشاتاالتناشمظشتنالؤ ش ةننلشمؤاااتغع  شاتا ا

ش؟الحشا و ناش ماالأياشات نشات  مجنمالشمتع  الحش غالءشاتقا احشاتمؤننناش

 :الرئيسي تساؤالت فرعية مفادهاوينبثق من التساؤل 

ش.ششمالشمتع  الحش غالءشاتقا دشاتتا ن ناشت  مجنالحشا و نا -1

ش.ششمالشمتع  الحش غالءشاتقا دشاتتمشن ناشت  مجنالحشا و نا -2

ش.ششمالشمتع  الحش غالءشاتقا دشاكتمالتناششاتمج شمالتناشت  مجنالحشا و نا -3

ش.ششغالءشاتقا دشم لشاتتشعنعشاكنت اتن لشت  مجنالحشا و نامالشمتع  الحش  -4

ش.ت  مجنالحشا و ناش ماالأياشات نشامالشمايشنومناش غالءشاتقا احشاتمؤننناش -5

 :( مفاهيم الدراسة4
ش.ششم ذشاشاتمتع  الح -1

ش.ششم ذشاشاتمغيمالحشون شاتالشمنا -2

ش.ششم ذشاش غالءشاتقا احشاتمؤنننا -3

 :( اإلجراءات المنهجية لمدراسة5
ش.شش:شا اناششم ناشتا ن ناا اناغشمشات -1

ش.شش:شمغذجشاتمنحشاك تمالملجشاتمنتشاااتمغذ -2

:شانااتمال دشاناات نالظشعت ماامشات نالغااالحشمااظشمتع  ااالحشاتمغيمااالحشناشاحشاتا انااا -3
ش.الشمناشت غالءشقا اتذالشاتمؤنننا(ون شاتالشمناشون شات



 

 

- 044 - 
 الملخص باللغة العربية

ش:م الكحشاتا انا -4

اتم اااااال شاتملاااااالغل:شتااااااشن ااااا اءشاتا انااااااشم ااااالشمنغااااااشم اااااشاةناشماااااظش -نش
ش.ششت مجنالحشا و ناش مانغاشات نشاا

:شتااااشتاانااااشماااظشع نااا شاتامااا شات اااالم ش مااااالءشاتم اااال شات  ااا ي -قش
(شم ااا ااش235 مجناااالحشاتمشتاااال دششقااااش  ااا شماااااوالشعم اااالتدشناا احشات

(شم ااا ادششوااااشاتاااهنظش187شقااااشتااااشتع نااا شاناااتمال دشاكنااات نالظشم ااالشع
شا  جشاشاكنتمال احشت  الاث.

ش:اتم ال شاتامغل -تش

ش.6/9/2008اتلشش21/11/2006 اناشمظشأت دشن  اءشاتا

 :( نتائج الدراسة6
ظشوغااااالهشم مشماااااشمااااظشاتمتع  ااااالحشنتاااالشنقاااااشتشماااا حشاتغتااااالةجشاتجالماااااشت ا اناااااش

تنذااااالشاتمغيمااااالحشوناااا شاتالشمناااااششاتالاماااااشت غااااالءشقااااا اتذالشنشاكاتنال ااااالحشاتتاااالشتاتااااالتش
شقاشتمل حشت هشاتمتع  الحشأنمالشن ل:اتمؤننناششش

 التدريبية لممنظمة غير الحكومية:اء القدرة أ( المتطمبات الالزمة لبن

تقااااااشنشااااااااحشاتا اناااااااشنظشاتمغيمااااااالحشونااااا شاتالشمناااااااشتااااااانذالشم مشماااااالشمااااااظش
اتمتع  الحشاتالاماش غاالءشقاا تذالشاتتا ن نااشملا شنغ االءششااادشااش نااشمناةشتاشماظشاتتاا نقش

ت  ااا امجشاتتا ن نااااشاتتااالشتاتال ذاااالشات مجنااااششلاااهتهشاكناااتجالغاششننااات اتن ناششاااامششعااااش
 ااالتش  اءششاتمتشمماانظششاتمؤننااالحشا لالانمناااشأاالششااامششتماامناشات اا امجشاتتا ن ناااش

اتجالم شظش التمغيماشون شاتالشمناشن تق شظشنتلشم مشماشمظشاتااش احششنظت مغيما,شلمالش
اتالاماااشت غااالءشقااا اتذاشاتتا ن ناااششتتملاا شوااهاشاتاااش احشأاالشاتتشعاانعشاكناات اتن لشت اا امجش

شا ا,شلن ناااشانااتشاااشاتتلغشتش نااالششاتمذااال احشاإلاا ناااششاش احشات مجناا,شتج ةاااششتغمناااشاتماا
اا دشا امالح. شألشلن ناشناا دشاتم  شمالحششات  امجشاتتغمشناششلن ناشتلشنظش  لالحششا 
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 التمويمية لممنظمة غير الحكومية: ( المتطمبات الالزمة لبناء القدرةب

انذالشااتنال ااالش ااانااشو ناااشتااظشات مجنااالحشا نتاالشنن ااال حشاتغتااالةجشاتجالماااشت ا اناااش
تم مشماااشمااظشاتمتع  ااالحشاتالاماااشت غااالءشقااا تذالشاتتمشن ناااششتمل ااحشت ااهشاتمتع  ااالحشأااالش
مج أاااشممااالا شاتتمشناا شاتما ناااششاتشال  ناااششاكناات الادشمااظشات ذااالحشاتمالغااااشأاالشتمشناا ش

شتشنااالحشاتم ااااشوااااأذالشاتجالماااششا نم اا شمالتذالششااا ش دشتشيناا"شاتمااشا اشاتمالتناااشانااقش
تهشتاااشأن شاتمج شماااالحشاتاقنقااااشماااظشاكاتنال اااالحشاتمالانااااششاتمالتنااااشت  مجناااالحشتاااانذالششلاااه

شاكنت الادشمظشتلغشتش نالشاتمج شمالحشألشتغمناشمشا اشات مجناششاكوتمالاش جم ناالحشات قال ااش
شاتم ا جاششاتتقنناشاش شاتمشا اشاتمالتناششاكوتمالاش التم ا شمالحششاتاماالحشاتاش نااشت مامش

ءشألشم ال شتج ةاشاتمشا اششلتال اشاتمقت االحشاتتمشن نااشت اماش شاتمال ششاكنتجالغاش التش  ا
شش.ششم لشاماشمالايشت مغيماشون شاتالشمنا

كوميـــــة عمـــــي التخطـــــيط ج( المتطمبـــــات الالزمـــــة لبنـــــاء قـــــدرة المنظمـــــة غيـــــر الح
 االستراتيجي:

تتع ااااقشاتمغيمااااالحشوناااا شاتالشمناااااشت غااااالءشقااااا اتذالشم اااالشاتتشعاااانعشاكناااات اتن لش
شمااااالحششات نالغااااالحششاإلامااااالءاحشاتاقنقاااااشمااااظشلااااالشمااااظشات مجناااااشااااا ش دشتااااشاأ شاتمج 

شاتم تممشاتما لشلهتهشا ش دشمنالواش نالتاشتنجلشاتمغيماشون شاتالشمنااشتتاقنقذاالش
شتااشاأ شات ؤناااشاتمنااتق  ناششاإلناات اتن ناشاكنااتجالغاش ااالتش  اءشمغاااششااامششتماامناشاتشعاااش

 الادشماااظشتلغشتش ناااالشاكناااتشدماااظشم ااا شمالحشششاااامالحشاتمغيمااااشونااا شاتالشمنااااششاااا ش ش
اتمج شمااااالحششاكتمااااالكحشأاااالشاتتشعاااانعشت مغيماااااششاظشت اماااالشاتشعااااعشاتتاااالشتاااااجذالش
اتمغيماشون شاتالشمناشلالشماظشاتماشا اشاتمالانااششاتماشا اشات  ا ناششاا ش دشتاشأن ششااادش

ش.ششااش ناشمنةشتاشمظشاتتشعنعشاكنت اتن لشت مغيماشون شاتالشمنا

 رة االتصالية والمعموماتية لممنظمة غير الحكومية.د ( المتطمبات الالزمة لبناء القد

ن اااااال حشغتاااااالةجشاتا انااااااشنتااااالشنظشاتمتع  اااااالحشاتالامااااااشت غاااااالءشاتقاااااا دشاكتماااااالتناش
ش.اشت مغيماشون شاتالشمناشتتمل شألشاتمج شمالتن
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انتشاااششنالة شاإلماالاشاتمتالاااششاتاانلااشأالشتج نا"شاتم تمامش جوااا"ششنغ اعاش
اششاناااااتشاااشغياااااالاشأجاااااال شننااااامحش التت المااااا ششتااااااأ شششاااااامالحشاتمغيمااااااشونااااا شاتالشمنااااا

غ االءش ذاالاشنمالمالشااشا شاتمغيمااشتانلظشمناةشك ش اتمج شمالحش انظشاتجاالم نظش التمغيمااششا 
ظشاتمغيمااااالحشونااااا شنمااااظشتغيااااناشمم نااااالحشاكتمااااال ش ااااالإلمالاشاتااااالااشت مغيماااااشلمااااالش

 و االشاتالشمناااشتاتااالتشنتاالشنغ ااالءشقشاماااشت  نالغااالحششاتمج شمااالحش ذااالشأاالشم ااال شاتجماا شا
شتاااااشاأ شا  ذاااااادششاتمجاااااااحشاتتلغشتش نااااااششاكناااااتجالغاش اااااالتش  اءشأااااالشم اااااال شتلغشتش ناااااالش

ش.ششاتمج شمالح

 :( النتائج المتعمقة بأهمية بناء القدرات بالنسبة لممنظمات غير الحكوميةهـ

ننااا  حشغتاااالةجشاتا انااااشنظش غاااالءشاتقاااا احشاتمؤنناااناشتملااا شنومنااااشت مغيماااالحشونااا ش
شن ل:شاتالشمناش الءحشم ت لشلمال

ش.شششنن اشت أمشمنتشيشش  احشاتجالم نظش التمغيما -1

ش.ششتاناشمظشاتمذال احشاإلاا ناششاتتغينمنا -2

ش.ششتاناشمظش غالءشاتجالقالحشات الم اششات ذالحشاتمؤل دش التم تمم -3

ش.ششتاق شاكنتم ا ناشألشتقاناشاتشامالحششاتم  شمالحشاتتغمشنا -4

ش.ششت تقلش منتشيش شادشاتشامالحشاتتلشتقامذالشات مجنا -5

شتشيشاتلقالأاشاتتغينمناشت جالم نظش التمغيما.شت أمشمن -6

ش


