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أوال :الممخص العربي لمدراسة
 )1مشكمة الدراسة:
ممااالشك ااهشأناالشنظشاتمغيمااالحشونا شاتالشمناااشواالشات ا نهشا ش شت الشمااالحشأاالش
تاقنا شمم نااشاتتغمنااششنواااأذالشنهشنغذاالشتقاشاش اجاشا شا تمالمنااشقااشتج ااشاتالشماالحشماظش
اتقنالاش ذالشنيشنظشاتجالقااش انظشاتاشتااششاتم تمامشاتمااغلشتجشاهشات ال شاتتجاالشغلششاتتلاالم لش
أاالشتاناانظشا شاااالمشاك تمالمناااششاكقتمااالاناشت م تمجااالحشاتما ناااششماالشتاااشاتا اااليش

م لشاتمشا اششاإلملالغالحشاتتلشتملظشا

نال شاتقالاماشمظشمجن اشنأا .ش ش

نكشنظشاتمغيمالحشون شاتالشمناشنششماالشنجا "شبش التقعاالمشا و الشبشأالشمما شتااش
تتعااش ش الت اال شاتمغالنااقشغاااششقاااالنالشاتتغمناااشنهشكشنا اا شاش شوااهاشاتمغيمااالحشمامااش اش
أاالشنعااال شتقاااناشاتمجشغااالحششاتمنااالمااحشت ةااالحشات قن ا دش ا شنظشوااهاشاتاااش شهاتاالشكشن ا اا ش

م ت عا ااالش مقا اااا شما ااالشتقاما اااشات ةا ااالحشاتقا ااالا دشما ااظشت ما ااالحششو ا ااالحششوا ااششما ااالشاأقا اااشوا ااهاشش
اتمغيمالحشاش والشاتمغشعش ذالشألشمم نالحشاتتغمناششمنالمادشاتالشماشألششامااشاتم تمامش
ل شأجال .ش ش

شأا االشنعا ااال شاكوتما ااالاش التمغيما ااالحشمن ا ا شاتالشمنا اااشأا االشاتجا ااالتاششاتا ااشعظشاتج ا االش

ششالماااشمما شأااجظشوغااالهشاتجاناااشمااظشاتذنةااالحششاتم الاااشات الناااششاتمذتماانظش التمغيمااالحش
ون شاتالشمنااشتغاالايش اا ش دشت جنا شاش شواهاشاتمغيماالحششتغمنتذاالشأالش شاغاقشاتماشا اش
ات

ناششاتمشا اشاتمؤننناشم لشااشنشاء.ش ش
شتج اااشمذغ اااشاتشام اااشاك تمالمن اااش ما ا اشمالم اااشم ااظشنللا ا شاتمذ ااظشاوتمالم ااالش ذ ااهاش

اتمغيماالحشونا شاتالشمنااششهتااهش المت ال وااالشمذغااشمؤننااناشمااظش ذااشلمااالشنظشاتمغيمااالحش

ونا ا شاتالشمن اااشاا اااشا

ذا اادشاتذالم اااشتممال ن اااشاا اااشع قذ ااالشاتذالم اااشنكششو االشاتم ااغياش

اك تمالملشمغذالشمم لششننتماشمغذالشن عتلشنجم شممشاتم تممشاتما لششألشتغمنتل .ش
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شتجاااشمم ناااش غااالءشاتقااا احشاتمؤننااناشمااظشاتم ااالوناشاتاانلاااشغن ا نالششاتتاالشا ت عااحش

التمغيمالحشون شاتالشمناشمغهشغ جتذالششاتتلشتذا"شألشاتمقالاشا ش شنتالشتاامناششتجانااش
اتمغيمااالحشونا شاتالشمناااششانااالادشقااا تذالشم االشاتشأااالءش الاتنال ااالحشاتم تماامش ا ششتاقنا ش
اكنتم ا ناششاكنتااماشتذهاشاتمغيمالحشهاتذال.ش ش
شما ااظشوا ااهاشاتمغع ا ا شتنا ااجلشاتا انا اااشاتاالتنا اااشنتا االشت جن ا ا شاش شاتمغيما ااالحشون ا ا ش
اتالشمناشمظششال شتااناشمتع الحش غاالءشاتقااشاحشاتمؤنناناشت مغيماالحشونا شاتالشمنااش
بشلشعااشدشغاااشش غااالءشقااا احشوااهاشاتمغيمااالحششت جن ا شاش وااالش جاااشتاقن ا شوااهاشاتمتع ااالحش
شماالشتاشتشأن والشت مغيمالحشون شاتالشمناشمظشق شاتذنةالحشاتمشت ا.ش ش
شقاااشقالمااحشاتا اناااشاتاالتناااش تع نا شوااهاشاتم ذااشاشم االشاتمغيمااالحشونا شاتالشمناااش
مانغاااشات نااشاششهتااهشغي ا اشكاتنااالتشاتم تماامشاتما االشاتا ا ش يشكاشا شوااهاشاتمغيمااالحش
شلهتهشتماالشتجالغنااشواهاشاتمغيماالحشماظشم الالحشناا نااششمالتنااشش ا ناشماظش الغاقش شا ش

ممالشنجن شاش والشألششاماشاتم تمم.ش ش

 )2أهداف الدراسة:
تغع شنواا"شوهاشاتا اناشمظشوا"ش ةننلشمؤااا :ش
"تحديد متطمبات الجمعيات األهمية الالزمة لبناء قدرتها المؤسسية "
شنملااظشتاقن ا شهتااهشاتذااا"شات ةنناالشمااظششااال شم مشماااشمااظشا واااا"شات مناااش
شول :ش
 -1تااناشمتع الحش غالءشاتقا دشاتتا ن ناشت مجنالحشا و نا.ش ش
 -2تااناشمتع الحش غالءشاتقا دشاتتمشن ناشت مجنالحشا و نا.ش ش
 -3تااناشمتع الحش غالءشاتقا دشاكتمالتناششاتمج شمالتناشت مجنالحشا و نا.ش ش
 -4تااناشمتع الحش غالءشاتقا دشم لشاتتشعنعشاكنت اتن لشت مجنالحشا و نا .ش
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 -5تااناشمايشنومناش غالءشاتقا احشاتمؤننناشت مجنالحشا و نا.ش ش

 )3تساؤالت الدراسة:
تغع شاتا اناشاتاالتناشمظشتنالؤ ش ةننلشمؤااا :ش
مالشمتع الحش غالءشاتقا احشاتمؤننناشت مجنالحشا و ناش ماالأياشات نشا؟ ش
وينبثق من التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية مفادها:
-1

مالشمتع الحش غالءشاتقا دشاتتا ن ناشت مجنالحشا و نا.ش ش

-2

مالشمتع الحش غالءشاتقا دشاتتمشن ناشت مجنالحشا و نا.ش ش

-3

مالشمتع الحش غالءشاتقا دشاكتمالتناششاتمج شمالتناشت مجنالحشا و نا.ش ش

-4

مالشمتع الحش غالءشاتقا دشم لشاتتشعنعشاكنت اتن لشت مجنالحشا و نا.ش ش

-5

مالشمايشنومناش غالءشاتقا احشاتمؤننناشت مجنالحشا و ناش ماالأياشات نشا .ش

 )4مفاهيم الدراسة:
-1

م ذشاشاتمتع الح.ش ش

-2

م ذشاشاتمغيمالحشون شاتالشمنا.ش ش

-3

م ذشاش غالءشاتقا احشاتمؤنننا.ش ش

 )5اإلجراءات المنهجية لمدراسة:
-1

غشمشاتا انا:شا اناششم ناشتا ن نا.ش ش

-2

اتمغذجشاتمنتشاا:شمغذجشاتمنحشاك تمالمل.ش ش

-3

ناشاحشاتا انااا:شانااتمال دشاناات نالظشعت ماامشات نالغااالحشمااظشمتع ااالحشاتمغيمااالحش
ون شاتالشمناشون شاتالشمناشت غالءشقا اتذالشاتمؤنننا) .ش
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-4

م الكحشاتا انا :ش
شن -اتم ا ااال شاتمل ا ااالغل:شت ا اااشن ا ا ا اءشاتا ان ا اااشم ا االشمنغ ا اااشم ا ا اشاةناشم ا ااظش
ات مجنالحشا و ناش مانغاشات نشا .ش ش
شق -اتم ااال شات ا ا ي:شت اااشتاان اااشم ااظشع نا ا شاتاما ا شات ااالم ش ما ااالءش
م ااالتدشناا احشات مجن ااالحشاتمشت ااال دششق اااش ا ا شم ااااوالشع)235شم ا ا ااش
شق اااشت اااشتع نا ا شان ااتمال دشاكن اات نالظشم االشع)187شم ا ا ادششو اااشات ااهنظش

ا جشاشاكنتمال احشت الاث .ش
شت -اتم ال شاتامغل :ش

أت دشن اءشاتا اناشمظش2006/11/21شاتلش 2008./9/6ش

 )6نتائج الدراسة:
قا اااشتشم ا ا حشاتغتا ااالةجشاتجالما اااشت ا انا اااشنتا االشنظشوغا ااالهشم مشما اااشما ااظشاتمتع ا ااالحش

شاكاتنال ا ااالحشاتتا االشتاتا ااالتشنتنذا ااالشاتمغيما ااالحشون ا ا شاتالشمنا اااششاتالاما اااشت غا ااالءشقا ااا اتذالش
اتمؤننناششقاشتمل حشت هشاتمتع الحشأنمالشن ل :ش
أ) المتطمبات الالزمة لبناء القدرة التدريبية لممنظمة غير الحكومية:
تق ا اااشنشا ا اااحشاتا ان ا اااشنظشاتمغيم ا ااالحشونا ا ا شاتالشمن ا اااشت ا ااانذالشم مشم ا االشم ا ااظش

اتمتع الحشاتالاماش غاالءشقاا تذالشاتتا ن نااشملا شنغ االءششااادشااش نااشمناةشتاشماظشاتتاا نقش
ششا اامششع اااشنن اات اتن ناشت ا ا امجشاتتا ن ن اااشاتت االشتاتال ذ ااالشات مجن اااششل ااهتهشاكن ااتجالغاش
ااالتش اءششاتمتشمماانظششاتمؤننااالحشا لالانمناااشأاالششااامششتماامناشات ا امجشاتتا ن ناااش

ت مغيما,شلمالشنظشاتجالم شظش التمغيماشون شاتالشمناشن تق شظشنتلشم مشماشمظشاتااش احش
اتالاماااشت غااالءشقااا اتذاشاتتا ن ناااششتتملا شوااهاشاتاااش احشأاالشاتتشعاانعشاكناات اتن لشت ا امجش

ات مجناا,شتج ةاااششتغمناااشاتماشا ا,شلن ناااشانااتشاااشاتتلغشتش نااالششاتمذااال احشاإلاا ناااششاش احش
ألشلن ناشناا دشاتم شمالحششات امجشاتتغمشناششلن ناشتلشنظش لالحششااا دشا امالح .ش
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ب) المتطمبات الالزمة لبناء القدرة التمويمية لممنظمة غير الحكومية:
ن ااال حشاتغتااالةجشاتجالماااشت ا اناااشنتاالشنظشات مجنااالحشا و ناااشت اانذالشااتنال ااالش ااانااش

تم مشماااشمااظشاتمتع ااالحشاتالاماااشت غااالءشقااا تذالشاتتمشن ناااششتمل ااحشت ااهشاتمتع ااالحشأاالش
مج أاااشممااالا شاتتمشنا شاتما ناااششاتشال ناااششاكناات الادشمااظشات ذااالحشاتمالغااااشأاالشتمشنا ش
م ا شمالتذالششاا ش دشتشيناا"شاتماشا اشاتمالتناااشانااقشنوااااأذالشاتجالماااششا شتشنااالحشاتم ااااش
ت ااانذالششل ااهتهشت ااشأن شاتمج شم ااالحشاتاقنق اااشم ااظشاكاتنال ااالحشاتمالان اااششاتمالتن اااشت مجن ااالحش
شاكنت الادشمظشتلغشتش نالشاتمج شمالحشألشتغمناشمشا اشات مجناششاكوتمالاش جم ناالحشات قال ااش

شاتم ا جاششاتتقنناشاش شاتمشا اشاتمالتناششاكوتمالاش التم ا شمالحششاتاماالحشاتاش نااشت مامش
اتمال ششاكنتجالغاش التش اءشألشم ال شتج ةاشاتمشا اششلتال اشاتمقت االحشاتتمشن نااشت اماش ش
م لشاماشمالايشت مغيماشون شاتالشمنا.شش ش
ج) المتطمبـــــات الالزمـــــة لبنـــــاء قـــــدرة المنظمـــــة غيـــــر الحكوميـــــة عمـــــي التخطـــــيط
االستراتيجي:
تتع ااقشاتمغيم ااالحشونا ا شاتالشمن اااشت غ ااالءشق ااا اتذالشم االشاتتشع اانعشاكن اات اتن لش
ا ا ا ش دشت ا اشاأ شاتمج شما ااالحششات نالغا ااالحششاإلاما ااالءاحشاتاقنقا اااشما ااظشلا ااالشما ااظشات مجنا اااش
شاتم تممشاتما لشلهتهشا ش دشمنالواش نالتاشتنجلشاتمغيماشون شاتالشمنااشتتاقنقذاالش

شاكنااتجالغاش ااالتش اءشمغاااششااامششتماامناشاتشعاااشاإلناات اتن ناششتاشاأ شات ؤناااشاتمنااتق ناش
مااظشم ا شمالحشششااامالحشاتمغيماااشون ا شاتالشمناااششا ا ششدشاكناات الادشمااظشتلغشتش نااالش
اتمج شما ااالحششاكتما ااالكحشأا االشاتتشعا اانعشت مغيما اااششاظشت اما االشاتشعا ااعشاتتا االشتاا ااجذالش

اتمغيماشون شاتالشمناشلالشماظشاتماشا اشاتمالانااششاتماشا اشات ا ناششاا ش دشتاشأن ششااادش

ااش ناشمنةشتاشمظشاتتشعنعشاكنت اتن لشت مغيماشون شاتالشمنا.ش ش

د ) المتطمبات الالزمة لبناء القدرة االتصالية والمعموماتية لممنظمة غير الحكومية.
ن ا ااال حشغت ا ااالةجشاتا ان ا اااشنت ا االشنظشاتمتع ا ااالحشاتالام ا اااشت غ ا ااالءشاتق ا ااا دشاكتم ا ااالتناش
شاتمج شمالتناشت مغيماشون شاتالشمناشتتمل شأل .ش
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انتشاااششنالة شاإلماالاشاتمتالاااششاتاانلااشأالشتج نا"شاتم تمامش جوااا"ششنغ اعاش

ششا ااامالحشاتمغيما اااشون ا ا شاتالشمن ا ا اششانا ااتشاااشغيا ااالاشأجا ااال شننا اامحش التت الم ا ا ششتا اااأ ش
اتمج شمالحش انظشاتجاالم نظش التمغيمااششاغ االءش ذاالاشنمالمالشااشا شاتمغيمااشتانلظشمناةشكش
ما ااظشتغيا ااناشمم نا ااالحشاكتما ااال ش ا ااالإلمالاشاتا ااالااشت مغيما اااشلما ااالشنظشاتمغيما ااالحشون ا ا ش

اتالشمناااشتاتااالتشنتاالشنغ ااالءشقشاماااشت نالغااالحششاتمج شمااالحش ذااالشأاالشم ااال شاتجم ا شا و االش
شتا ا اشاأ شا

ذا ا اادششاتمج ا ااااحشاتتلغشتش ن ا اااششاكن ا ااتجالغاش ا ااالتش اءشأ ا االشم ا ااال شتلغشتش ن ا ااالش

اتمج شمالح.ش ش
هـ) النتائج المتعمقة بأهمية بناء القدرات بالنسبة لممنظمات غير الحكومية:
ننا ا حشغت ااالةجشاتا ان اااشنظش غ ااالءشاتق ااا احشاتمؤنن ااناشتملا ا شنومن اااشت مغيم ااالحشونا ا ش
اتالشمناش الءحشم ت لشلمالشن ل :ش
-1

شنن اشت أمشمنتشيشش احشاتجالم نظش التمغيما.ش ش

-2

تاناشمظشاتمذال احشاإلاا ناششاتتغينمنا.ش ش

-3

تاناشمظش غالءشاتجالقالحشات الم اششات ذالحشاتمؤل دش التم تمم.ش ش

-4

تاق شاكنتم ا ناشألشتقاناشاتشامالحششاتم شمالحشاتتغمشنا.ش ش

-5

ت تقلش منتشيش شادشاتشامالحشاتتلشتقامذالشات مجنا.ش ش

-6

ت أمشمنتشيشاتلقالأاشاتتغينمناشت جالم نظش التمغيما.ش ش

ش
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