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مقدمة
 يعد هذا اإلصدار األول من نوعه حول نشاطات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ، 
والذي جاء يف إطار قيام املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد( بدوره يف دراسة واقع 
العمل اخلريي، وهيدف هذا التقرير املعلومايت األويل إىل رصد فعاليات وأحداث ونشاطات 

العمل اخلريي اخلليجي خالل عام 1430هـ يف العديد من املجاالت.
وتأيت أمهية هذا التقرير يف كونه ُيساهم يف تطوير العمل اخلريي لالرتقاء بمستوى األداء يف 
مؤسسات العمل اخلريي، باإلضافة إىل مساعدة قيادات العمل اخلريي عىل تبيان مواطن 
واالرتقاء  اخلريي  العمل  تطوير  يف  ُيساهم  كام  اخلريية،  املؤسسات  يف  والضعف  القوة 
نشاطات  إبراز  يف  أيضًا  التقرير  وُيساهم  اخلريي،  العمل  مؤسسات  يف  األداء  بمستوى 
وخدمات مؤسسات العمل اخلريي وتوضيح أثرها يف املجتمع، كام ُيمثل إحدى الوسائل 
وضع  أجل  من  القرار  لصانع  اخلريي  بالعمل  املتعلقة  املعلومات  توفري  عىل  تساعد  التي 
الباحثني  التقرير  هذا  وُيساعد  كام  اخلريي،  للعمل  املناسبة  التطويرية  االسرتاتيجيات 

واملهتمني بأبحاث ودراسات العمل اخلريي. 

المقدمة
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وجتدر اإلشارة هنا أنه مل تتوفر املعلومات الكافية حول نشاط العمل اخلريي يف سلطنة ُعامن؛ 
ندرة  إىل  باإلضافة  ُعامن،  سلطنة  يف  اخلريية  اجلمعيات  مع  التواصل  ضعف  بسبب  وذلك 
املعلومات املنشورة عن نشاطات العمل اخلريي يف السلطنة. هذا ومل نستطع عمل مقارنات 
بني بيانات هذا التقرير مع بيانات السنوات السابقة؛ وذلك لعدم توفر مصادر وتقارير توفر 

بيانات من هذا النوع.

منهجية التقرير:
أ-  مصادر البيانات:

املوقع  زوايا  يف  املنشورة  باملواد  التقرير  هذا  معلومات  عىل  احلصول  يف  االستعانة  متت 
مصادر  لضعف  نظرًا  وذلك  )مداد(؛  والدراسات  لألبحاث  الدويل  للمركز  اإللكرتوين 
إنه  حيث  املعلومات  تلك  عىل  احلصول  وصعوبة  اخلريي  بالعمل  املتعلقة  املعلومات 
خالل  من  وذلك  اخلليجي،  اخلريي  العمل  وفعاليات  ألحداث  اليومي  بالرصد  يقوم 
اإللكرتونية  املواقع  األنباء،  وكاالت  )الصحف،  املتنوعة  اخلليجي  اإلعالم  وسائل  متابعة 
للجمعيات اخلريية، واملواقع اإلخبارية،...(، باإلضافة إىل املعلومات التي يقدمها مراسلو 

املوقع اإللكرتوين اخلاص بمركز مداد والبالغ عددهم عرشة مراسلني.
ب- األسلوب اإلحصائي:

تم استخدام أسلوب اإلحصاء الوصفي )Descriptive Statistics(وهو خيتص بوصف 
لدينا  كانت  فإذا  اإلحصائي.  البحث  يف  املستخدم  الدراسة  وجمتمع  البيانات  خصائص 
لنا كيف يتم  البيانات اخلاصة بظاهرة معينة، فاألسلوب اإلحصائي الوصفي يبني  بعض 
توزيع هذه البيانات، وما إذا تتمركز حول قيمة معينة أم أهنا متباينة، وإذا كانت هناك عالقة 

بني الظاهرة وظاهرة أخرى وما قوة هذه العالقة .
ج- املعامالت اإلحصائية املستخدمة:

تم االعتامد عىل الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتامعية SPSS لتحليل البيانات باستخدام 
معامالت التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية، لوصف وحتليل بيانات هذا 
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المقدمة

التقرير.
د- جودة البيانات:

بالرغم من أنه ال يوجد مصدرًا واحدًا موثوقًا حول املعلومات والبيانات املتعلقة بالعمل 
تنوع مصادر  فإن  املعلومات،  تلك  إىل صعوبة احلصول عىل  باإلضافة  اخلليجي،  اخلريي 
البيانات التي شملها هذا التقرير ُيتيح املجال الستخدام بيانات ومعلومات موثوقة نسبيًا.

 أقسام التقرير:
التقرير من أربعة أقسام رئيسية، تعرض من خالهلا فعاليات وأحداث ونشاطات  يتكون 

العمل اخلريي اخلليجي: 
أ-  القسم األول:  ُيسلط الضوء عىل الفعاليات العلمية والثقافية )املؤمترات، والندوات، 
وحلقات النقاش، وورش العمل، ...الخ(، اخلاصة بالعمل اخلريي اخلليجي، باإلضافة إىل 

اجلوائز واملسابقات.
ب- القسم الثاين:  يعرض نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف عدة جماالت. وقد تم 
اعتامد )تصنيف مداد املوضوعي للعمل اخلريي( يف تقسيم جماالت العمل اخلريي اخلليجي 

يف هذا التقرير. وهذه املجاالت هي:
نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال االجتامعي. 

نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال التنموي.

نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الصحي.
نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الثقايف والتعليمي.
نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الديني والدعوي.

املالية  التربعات  يف  اخلليجي  اخلريي  العمل  نشاطات  يرصد  الثالث:  القسم  ج- 
والعينية.

د- القسم الرابع: يتناول ـ بإجياز ـ أبرز اإلصدارات العلمية )الكتب( املتعلقة بالعمل 
اخلريي.
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وختامًا، نأمل أن يكون التقرير قدم إضافة معلوماتية مفيدة وهامة حول واقع العمل اخلريي 
اخلليجي، من أجل املسامهة يف تطوير قطاع العمل اخلريي.    
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المفاهيم والمصطلحات
Frequency Distribution :التوزيع التكراري

تلك  تلخيص  هبدف  جدول  يف  منظم  بشكل  توضع  التي  البيانات  من  جمموعة  هو 
القرار بإجراء ما واجلدول هذا يشمل عىل عدد من  البيانات للوصول بسهولة اختاذ 
كل  حرص  يتم  حيث  البيانات  من  املناسب  التكرار  منها  كل  يقابل  املتساوية  الفئات 

البيانات يف اجلدول واملعروف بجدول التوزيع التكراري)1(.

Percentage Distribution :التوزيع النسبي
تكرار  كل  قسمة  ناتج  فيه  نضع  سطرا«  التكراري  التوزيع  جدول  إىل  يضاف 
التكرارات  لنسب  والعام  النهائي  الناتج  يكون  بحيث  التكرارات،  جمموع  عىل 

 .)2(%100

 .http://www.jmasi.com-1
 http://www.jmasi.com -2

المفاهيم والمصطلحات
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  Lectures :المحاضرات
ووروده  اليشء،  إيراد  والراء  والضاد  احلاء  فارس:  ابن  قال   :) َحَضَ  ( هلا  اللغوي  اجلذر 
املغالبة. وحارضُت الرجل: جاثيُته عند سلطان أو حاكم ومنه:  ومشاهدته. واملحارَضة: 

حارض القوم: جالسهم وحادثهم بام حيضه ) املعجم الوسيط(. 
وتعد  واألفكار،  املعلومات  نرش  يف  عليها  ُيعتمد  التي  األساليب  أحد  املحارضات  تعترب 
أسلوب  عىل  وتعتمد  معينة.  أهداف  لتحقيق  واحد  موضوع  حول  وتدور  علميًا،  إعدادًا 
يقوم  مشكلة  أو  ملوضوع  لفظي  وتوضيح  رشح  إىل  وهتدف  املحارض،  جانب  من  التلقني 
هبا خبري يف هذا الشأن، ومتتاز املحارضات بطريقة العرض املنطقية واملنظمة واملرتابطة، كام 
تعترب من أيرس الفعاليات من حيث التنظيم والتكاليف. وتصلح املحارضات يف حال   أن 
يكون عدد الدارسني كبري. ومن عيوهبا أن فرص إرشاك الدارسني قليلة يف احلوار، بالرغم 

من عرض األسئلة، وصعوبة احلفاظ عىل تركيز احلضور)1(. 

 Forum : الملتقى
مأخوذ لغة من اجلذر اللغوي ) َلَقَي( قال ابن فارس: الالم والقاف واحلرف املعتل أصوٌل 
ثالثة: أحدها يدلُّ عىل عَوج، واآلخر عىل توايِف شيئني، واآلخر عىل َطْرِح يشء.  ويقال: 

القاه مالقاة ولقاء: قابله. والتقى الرجالن: اجتمعا.
مصطلح روماين قديم يعني الساحة العامة املخصصة لعرض األنشطة القضائية يف وسط 
املدينة الرومانية. وأصبح املصطلح اآلن ُيقصد به: )جلسة عامة ملناقشة مفتوحة، وتكون 
عادة من اخلرباء، وبمشاركة اجلمهور يف كثري من األحيان. وتعترب امللتقيات أحد وسائل 
اإلدارية  القيادات  بني  االتصال  لتحقيق  اإلداري  املستوى  عىل  تستخدم  التي  االتصال 
وحماولة  املطروحة،  املوضوعات  حول  النقاش  أجل  من  والعاملني؛  جهة  من  واخلرباء 

الوصول إىل قرارات بشأهنا)2(. 
1- نفس املصدر السابق. 

دراسة  2008م:   – اخلليجي2000  التعاون  جملس  بدول  اخلريي  العمل  وندوات  مؤمترات  2-بحث 
وصفية حتليلية، أمحد عبادة العريب، املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(. بحث غري منشور. 
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المفاهيم والمصطلحات

Conference : المؤتمر
لغة: مأخوذ من الفعل ) ائتمر(: بمعنى طاوع أمره، يقال: ائتمر القوم: أي تشاوروا، وأمر 
بعضهم بعضا ومثله ما ورد  يف حديث عمر - ريض اهلل عنه -: "الرجاُل ثالثٌة: رجٌل إِذا 

نزل به َأمٌر اْئَتَمَر َرْأَيُه.. " قال شمر: معناه اْرَتَأى وشاور نفسه قبل َأن يواقع ما يريد.
واصطالحا: يمكن وصف املؤمتر بأنه اجتامع عدد كبري من املتخصصني يف جمال موضوعي 
معني من منظمة أو عدة منظامت، يسعى إىل تبادل املعلومات واحلقائق العلمية، وعرض 
املشاركة  طريق  عن  التخصص  يف  الرائدة  النامذج  وعرض  حلها،  وطرق  املشكالت 
الشفهية الفعالة، وذلك حول قضية أو موضوع أو مشكلة أو ظاهرة هيتمون هبا أو مرتبطة 
والعمل عىل  مناسبة،  آراء وقرارات وتوصيات ومبادرات  إىل  التوصل  بقصد  بظروفهم؛ 

االلتزام هبا)1(.

المؤسسات الخيرية الخليجية:
غري  مؤسسات  تطوعية،  مؤسسات  منها:  عديدة،  أسامء  اخلريية  املؤسسات  عىل  يطلق 
حكومية، اجلمعيات اخلريية، مؤسسات غري هادفة للربح، القطاع الثالث، القطاع املستقل، 

القطاع اخلريي، املؤسسات األهلية، مؤسسات املجتمع املدين. 
وهناك تعريفات عديدة للمؤسسات اخلريية، منها:

هي جمموعة من املنظامت ذات الطبيعة املؤسسية، التي ترتجم عىل شكل نظام أسايس وتأسيس 
قانوين، وتكون منفصلة مؤسسيًا عن احلكومة، وال هتدف للربح، وتقوم عىل التطوع  .

هي )احتاد أو مجعية أو مؤسسة أو صندوق خريي أو مؤسسة أو رشكة( ال تسعى للربح،  أو 
أي شخص اعتباري آخر ال يعترب بموجب النظام القانوين املعني جزءًا من القطاع احلكومي، 

وال يدار ألغراض حتقيق الربح، حيث ال يتم توزيع أي أرباح حتققت .
هي كيان غري هادف للربح، وأعضاؤه مواطنون أو مجاعات من املواطنني ينتمون إىل دولة 

دراسة  2008م:   – اخلليجي2000  التعاون  جملس  بدول  اخلريي  العمل  وندوات  مؤمترات  بحث   -1
وصفية حتليلية، أمحد عبادة العريب، املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(. بحث غري منشور. 
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حلاجات  استجابة  ألعضائها،  اجلامعية  اإلرادة  بفعل  أنشطتهم  وتتحدد  أكثر،  أو  واحدة 
أعضاء واحدة أو أكثر من اجلامعات التي تتعاون معها املنظمة غري احلكومية.

وطنية،   أو  حملية  مؤسسات  إىل  ـ  اجلغرايف  التوزيع  حسب  ـ  اخلريية  املؤسسات  وتصنف 
إقليمية، ومؤسسات دولية. وحسب األنشطة إىل مؤسسات دينية، ودعوية،  ومؤسسات 

واجتامعية، وصحية، واقتصادية، وتعليمية، وثقافية، وتنموية)1(.  

  Symposium : الندوة
وهي لغة  مأخوذة من اجلذر الثالثي )َنَدَي(، قال ابن فارس: النون والدال واحلرف املعتل 
ع .... ومنه: دار الندوة بمكة؛ ألهنم كانوا يندون فيها: أي جيتمعون. ويقال:  يدل عىل جتمُّ

القوم َنَدْوا: اجتمعوا يف النادي.)  وَتناَدْوا، أي جتاَلسوا يف النادي(. 
تدل  وكانت   ،Sympotein الفعل  من  مشتقة  األصل،  يونانية  كلمة  هي  واصطالحا: 
ويتخلله  املوضوعات،  أحد  حول  الفكري  للنقاش  األشخاص  من  لعدد  اجتامع  عىل 
أحد  ملناقشة  املتخصصني  من  جمموعة  اجتامع  تعني  اآلن  وأصبحت  والرشاب.  الطعام 
فيه اإلجابة عن  بقدر كبري من الرصاحة والوضوح، وتتم  العرض  املوضوعات، ويتميز 

التساؤالت املطروحة)2(.

  Workshop : ورشة العمل
تعرف ورشة العمل بأهنا اجتامع جمموعة من أفراد ذوي خربة ويشغلون مناصب خمتلفة، 
وخرباء وخمتصني ومهتمني، يلتقون هبدف إجياد حلول للمشكالت والتحديات. وتتميز 
ورش العمل عن غريها من الفعاليات باملشاركة الفعالة، والعمل والتعلم وتبادل اخلربات 
يف  العمل  هلم  سبق  الذين  غري  فيها  يشارك  ال  حرة،  دراسية  حلقة  هي  أو  والتجارب. 

دراسة  2008م:   – اخلليجي2000  التعاون  جملس  بدول  اخلريي  العمل  وندوات  مؤمترات  بحث   -1
وصفية حتليلية، أمحد عبادة العريب، املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(. بحث غري منشور. 

دراسة  2008م:   – اخلليجي2000  التعاون  جملس  بدول  اخلريي  العمل  وندوات  مؤمترات  بحث   -2
وصفية حتليلية، أمحد عبادة العريب، املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(. بحث غري منشور. 
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فيها  ويتم  النظر،  ووجهات  اآلراء  وتبادل  املناقشة،  بحرية  وتتميز  املدروس،  املوضوع 
بدقة.  اختيارهم  يتم  األشخاص  من  ملجموعة  منتقاة  موضوعات  أو  مشكالت  مناقشة 
وتتميز ـ أيضًا ـ بصغر حجم عدد املشاركني؛ مما يشجع عىل املشاركة الكاملة لكل فرد فيها، 

ويطلب من املشاركني القيام بأدوار خمتلفة كقيادة جمموعات العمل)1(.

1- نفس املصدر السابق. 

المفاهيم والمصطلحات
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الملخص التنفيذي
حيث  املعلوماتية،  التقارير  سلسلة  من  األول  اإلصدار  األويل،  املعلومايت  التقرير  هذا  يمثل 
ُيغطي التقرير نشاطات العمل اخلريي اخلليجي خالل عام 1430هـ، وتكمن أمهية هذا لتقرير 
يف كونه ُيساهم يف تطوير العمل اخلريي واالرتقاء بمستوى األداء يف مؤسسات العمل اخلريي، 
كام يساعد قيادات العمل اخلريي عىل تبني مواطن القوة والضعف يف املؤسسات اخلريية، وإبراز 
نشاطات وخدمات مؤسسات العمل اخلريي وتوضيح أثرها يف املجتمع، ويساعد عىل توفري 
التطويرية  االسرتاتيجيات  وضع  أجل  من  القرار  لصانع  اخلريي  بالعمل  املتعلقة  املعلومات 

املناسبة للعمل اخلريي، باإلضافة إىل الباحثني واملهتمني بأبحاث ودراسات العمل اخلريي.
املوقع  زوايا  يف  املنشورة  باملواد  التقرير  هذا  معلومات  عىل  احلصول  يف  االستعانة  متت 
اإللكرتوين للمركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(؛ وقد استخدم أسلوب اإلحصاء 
االعتامد  تم  خالل  من  املتوفرة  البيانات  حتليل  يف   )Descriptive Statistics( الوصفي 
باستخدام معامالت  البيانات  لتحليل   SPSS للعلوم االجتامعية  الربنامج اإلحصائي  عىل 

التكرارات والنسب املئوية.

الملخص التنفيذي
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ومن أبرز النتائج التي توصل هلا التقرير هي:
 • بلغ عدد املؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية 1120 مؤسسة ومجعية، منها 682	
مؤسسة ومجعية خريية للخدمة االجتامعية، مقابل 210 مؤسسة ومجعية خريية دينية. 
. • عدد الفعاليات العلمية والثقافية يف العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ قد بلغ 186	

، بواقع  • عدد اجلوائز واملسابقات يف العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ، قد بلغ 38	
28 مسابقة، و10 جوائز متخصصة يف العمل اخلريي. 

هـ قد بلغت  • إمجايل نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال االجتامعي لعام 1430	
743 نشاطًا خرييًا اجتامعيًا.

• نشاطًا  عدد النشاطات اخلريية اخلليجية يف املجال التنموي لعام 1430هـ قد بلغ 161	
تنمويًا.

• نشاطًا. جمموع النشاطات اخلريية الصحية اخلليجية لعام 1430هـ قد بلغ 216	
• يف نشاطًا خرييًا خليجيًا يف املجال الثقايف والتعليمي والبحوث كانت خالل العام  	253

1430هـ.
هـ  • الديني والدعوي لعام 1430	 جمموع نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال 

قد بلغ 83 نشاطًا.
هـ يف جماالت العمل اخلريي قد  • جمموع نشاطات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430	

بلغ )1456( نشاطًا يف خمتلف املجاالت.
هـ قد  • التعاون اخلليجي لعام 1430	 املقدمة من دول جملس  النقدية  التربعات  حجم 

بلغت )2.553.216.412( ريااًل سعوديًا.
 • بلغ عدد نشاطات التربعات العينية يف العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ 112	

نشاطًا.
هـ والتي  • بلغ عدد اإلصدارات العلمية املتخصصة يف العمل اخلريي خالل عام 1430	
العمل اخلريي،  منها )8( إصدارات هتتم بمجاالت  أمكن رصدها، )28( إصدارًا، 

و)6( إصدارات يف إدارة مؤسسات العمل اخلريي.
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العريب  اخلليج  دول  يف  اخلريية  واجلمعيات  املؤسسات  عدد  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  بدايًة 
حسب تصنيف نشاطها، حيث يبلغ عدد املؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية )1120( 
ما  أي  السعودية  العربية  اململكة  منها )962( مؤسسة ومجعية خريية يف  مؤسسة ومجعية، 
نسبته )85.9%( من جمموع املؤسسات واجلمعيات اخلريية يف دول اخلليج العريب، وقد بلغ 
عدد هذه اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف البحرين )58( أي ما نسبته )5.2%(.  ويشري 

جدول رقم )1( إىل أعداد املؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية حسب تصنيفها:

أواًل:
 المؤسسات والجمعيات الخيرية 
في دول مجلس التعاون الخليجي

المؤسسات والجمعيات الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي
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العمل الخيري الخليجي خالل عام 1430هـ

جدول )1(: التوزيع التكراري والنسبي للمؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية )حسب تصنيفها(

ت�سنيف امل�ؤ�س�سات 
واجلمعيات اخلريية

الدول
املجم�ع

ُعمانالإمارات قطرالبحرينالك�يتال�سع�دية

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

موؤ�س�سات اخلدمة 
56783.1192.8405.991.3405.97168260.9الجتماعية

19894.32152.410.541.90021018.8املوؤ�س�سات الدينية
موؤ�س�سات التعليم 

12695.50010.810.8430013211.8والبحث

377412816361200504.5موؤ�س�سات ال�سحة
منظمات اإدارة وتنمية 

2180.813.800311.513.800262.3العمل اخلريي

موؤ�س�سات التنمية 
787.500112.500000080.7والإ�سكان والبيئة

3500035000000060.5املوؤ�س�سات الثقافية
املنظمات والحتادات 

24012000002400050.4املهنية

املنظمات القانونية 
1100000000000010.1واحلقوقية

96285.9242.1585.2171.5524.670.61120100املجموع

شكل )1(: التوزيع النسبي لعدد املؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية

السعودية 
85.9

عامن
0.6

اإلمارات
4.6

قطر
1.5

البحرين
5.2

الكويت
2.1
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المؤسسات والجمعيات الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي

وبحسب تصنيف املؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية، فإن أكثر املؤسسات واجلمعيات 
اخلريية انتشارًا يف دول اخلليج العريب هي مؤسسات اخلدمة االجتامعية حيث يبلغ عددها 
املؤسسات واجلمعيات  ما نسبته )60.9%( من جمموع  )682( مؤسسة ومجعية وُتشكل 
اخلريية، يليها املؤسسات اخلريية الدينية بواقع )210( مؤسسة ومجعية خريية أي ما نسبته 

)18.8%( من جمموع املؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية.

ويوضح الشكل التايل رقم )2( التوزيع التكراري للمؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية 
حسب تصنيفها:

شكل ) 2 (: التوزيع التكراري ملؤسسات ومجعيات العمل اخلريي اخلليجي )حسب تصنيفها(

156826
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132

210

682

املنظمات 
القانونية 
واحلقوقية

املنظمات 
والحتادات 
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املوؤ�س�سات 
الثقافية

موؤ�س�سات 
التنمية 

والإ�سكان 
والبيئة

منظمات 
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ثانيًا: 
الفعاليات العلمية والثقافية، 
ومسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي

الفعاليات العلمية والثقافية:
تعد الفعاليات العلمية املتمثلة يف املؤمترات، والندوات وحلقات النقاش، وورش العمل 
من أهم مصادر املعلومات، ومظاهر االتصال العلمي بني املتخصصني والباحثني. وتكمن 
اآلراء  وتبادل  والتشاور  للتحاور  الواحد  والتخصص  العلم  أهل  لقاء  يف  عقدها  أمهية 
واخلربات واملقرتحات، وهذا يثري بدوره اهلدف الذي انعقدت من أجله هذه الفعاليات 

العلمية.
من خالل اجلدول رقم )2(، والذي يعرض التوزيع التكراري والنسبي للفعاليات العلمية 
والثقافية للعمل اخلريي اخلليجي نالحظ أن جمموع فعاليات العمل اخلريي اخلليجي لعام 
1430هـ بلغ عددها 186 فعالية. وكانت امللتقيات هي من أكثر فعاليات العمل اخلريي 
نسبتها  بلغت  والتي  الربامج اخلريية  تليها  نسبته %43.5،  ما  والتي حصلت عىل  انعقادًا 
17.2%، وأما الندوات فقد جاءت يف املرتبة الثالثة وشكلت ما نسبته 8.6% من املجموع 

الكيل للفعاليات العلمية والثقافية. 

الفعاليات العلمية والثقافية، ومسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي
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جدول)2(: التوزيع التكراري والنسبي لفعاليات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ

الن�سبة %العددالفعاليات العلمية والثقافية

8143.5ملتقى

3217.2برنامج

179.1ندوة

168.6موؤمتر

168.6حما�سرة

137منتدى

94.8ور�سة عمل

21.1حلقة نقا�س

186100املجموع
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شكل )3(:  التوزيع التكراري لفعاليات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ
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العام  من  الثاين  ربيع  شهر  أن   )3( رقم  التايل  اجلدول  من  فيتضح  الشهر  مستوى  عىل  أما 
1430هـ شهد انعقاد أكثر الفعاليات العلمية والثقافية املختصة بالعمل اخلريي حيث بلغت 
25 فعالية وشكلت ما نسبته 13.4% من املجموع الكيل للفعاليات. وجاء يف املرتبة الثانية 
شهر مجادى األوىل، بتكرار بلغ 23 فعالية أي ما نسبته 12.4%. يف حني تساوى كل من شهر 

صفر وربيع األول وشعبان يف عدد الفعاليات بواقع 18 فعالية لكل منها وبنسبة %9.7.

جدول)3(: التوزيع التكراري والنسبي لفعاليات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ )حسب الشهر(

ال�سهر
الفعاليات العلمية والثقافية

املجموعحما�سرةبرنامجور�سة عملمنتدىملتقىحلقة نقا�سندوةموؤمتر
%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

29.529.500.01466.700.014.829.500.02111.3حمرم

422.2211.100.0950.000.015.600.0211.1189.7�سفر

316.7211.100.0738.9316.700.0211.115.6189.7ربيع الأول

ربيع 
الثاين

520.014.000.0624.0520.000.0520.0312.02513.4

جمادى 
الأوىل

00.016.300.0850.016.316.3425.016.3168.6

جمادى 
الثانية

00.028.714.31043.528.728.7521.714.32312.4

00.016.700.0640.016.7213.3320.0213.3158.1رجب

00.0211.100.0633.300.0211.1527.8316.7189.7�سعبان

00.0216.700.0541.700.000.0325.0216.7126.5رم�سان

00.0116.700.0233.300.000.0350.000.063.2�س�ال

222.2111.1111.1444.4111.100.000.000.094.8ذو القعدة

00.000.000.0480.000.000.000.0120.052.7ذو احلجة

168.6179.121.18143.5137.094.83217.2168.6186100املجموع

الفعاليات العلمية والثقافية، ومسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي
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ذو 
احلجة

ذو 
القعدة

جمادى رجب�سعبانرم�سان�سوال
الثانية

جمادى 
الأوىل

ربيع 
الثاين

ربيع 
الأول

حمرم�سفر

%2.7

%4.8

%3.2

%6.5

%9.7

%8.1

%12.4

%8.6

%13.4

%9.7%9.7

%11.3

شكل )4(:  التوزيع النسبي لفعاليات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ )حسب الشهر(
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المسابقات والجوائز:
أمهيتها  تقل  ال  اخلريي  العمل  بوتقة  يف  تصب  التي  واجلوائز  املسابقات  إن  القول  يمكننا 
يف  والتميز  اإلتقان،  مبدأ  من  انطالقًا  توضع  إهنا  حيث  العلمية؛  الفعاليات  عن  ونتائجها 

العمل اخلريي، واالرتقاء بجودة خدماته.
العمل  واملسابقات يف  اجلوائز  أن عدد  اجلدول رقم )4(،  التقرير، من خالل  نتائج  ُتظهر 
اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ، قد بلغ 38، بواقع 28 مسابقة، و10 جوائز متخصصة 

يف العمل اخلريي. 
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جدول )4(:  التوزيع التكراري والنسبي ملسابقات وجوائز العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ

املجم�عج�ائز العمل اخلرييم�سابقات العمل اخلريي

الن�سبة %العددالن�سبة %العددالن�سبة %العدد

2873.71026.338100

الفعاليات العلمية والثقافية، ومسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي

شكل )5(:  التوزيع النسبي ملسابقات وجوائز العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ

مسابقة
73.7

جائزة
26.3
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واملسابقات،  اجلوائز  من  نسبة  أعىل  شهد  رمضان  شهر  أن   )5( رقم  اجلدول  يوضح  كام 
يليه كل من شهر مجادى األوىل وشهر صفر بواقع 15.8% و %13.2  بواقع %18.4، 

عىل التوايل. 

جدول )5(: التوزيع التكراري والنسبي ملسابقات وجوائز العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ )حسب الشهر(

ال�سهر
املجم�عجائزةم�سابقة

%عدد%عدد%عدد

00.03100.037.9حمرم

480.0120.0513.2�سفر

1100.000.012.6ربيع الأول

266.7133.337.9ربيع الثاين

6100.000.0615.8جمادى الأوىل

00.01100.012.6جمادى الثانية

266.7133.337.9رجب

3100.000.037.9�سعبان

571.4228.6718.4رم�سان

4100.000.0410.5�سوال

150.0150.025.3ذو القعدة

00.000.000.0ذو احلجة

2873.71026.338100املجموع
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الفعاليات العلمية والثقافية، ومسابقات وجوائز العمل الخيري الخليجي
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7 شكل )6(: التوزيع التكراري ملسابقات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ )حسب الشهر(

شكل )7(: التوزيع التكراري جلوائز العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ )حسب الشهر(
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ثالثًا:
 مجاالت العمل الخيري الخليجي
يتناول هذا القسم نشاط مخسة جماالت من جماالت العمل اخلريي اخلليجي. وقد تم اعتامد 
الرئيسية  اخلريي  العمل  ملجاالت  )مداد(  والدراسات  لألبحاث  الدويل  املركز  تصنيف 

والفرعية، وهذه املجاالت هي:
1- المجال االجتماعي : ويشمل املجاالت الفرعية التالية:

•رعاية اليتيم. 	
•مساعدة املرىض. 	

•رعاية األطفال. 	
•املعاقني. 	

•املسجونني وأرسهم. 	
•كبار السن. 	

•الفقراء واملساكني. 	
•التوعية االجتامعية. 	

مجاالت العمل الخيري الخليجي
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جماالت اجتامعية أخرى: )األحداث، األرامل، الالجئني واملهاجرين(. 

2-  المجال التنموي:  ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
•التنمية االجتامعية. 	

•التنمية البيئية. 	
•التنمية الريفية. 	

•التنمية الزراعية. 	
•بنوك التنمية.  	

•صناديق التنمية.  	

3- المجال الصحي:  ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
•الرعاية الصحية. 	
•العيادات املتنقلة. 	

•العالج باملجان. 	
•الصيدليات املتنقلة. 	
•اإلدمان والتدخني. 	

•األمراض املزمنة. 	

4- المجال الثقافي والتعليمي والبحوث:  ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
•التعليم. 	

•رعاية املوهوبني. 	
•التدريب. 	

•تعليم القرآن الكريم. 	
•إنشاء املعاهد والكليات الدينية. 	
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مجاالت العمل الخيري الخليجي

•البحث العلمي. 	

•املكتبات العامة. 	
•املراكز الثقافية. 	

•األندية األدبية والثقافية. 	
•املعارض الثقافية. 	
•الندوات الثقافية. 	

5- المجال الديني والدعوي:  ويشمل املجاالت الفرعية التالية:
•الدعوة. 	

•الوعظ واإلرشاد. 	
•جماالت دينية أخرى: )بناء و صيانة ونظافة املساجد، إقامة معارض دينية، إقامة  	

مشاريع خريية دينية، وغريها(.

1(   المجال االجتماعي:
يتضح من خالل اجلدول رقم )6( أن جممل نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال 
االجتامعي لعام 1430هـ قد بلغت 743 نشاطًا خرييًا اجتامعيًا، منها 194 نشاطًا خرييًا 
اجتامعيًا يف جمال االهتامم بالفقراء واملساكني، شكلت ما نسبته 26.1% من املجموع الكيل 
للنشاطات االجتامعية اخلريية اخلليجية. وجاءت رعاية اليتيم يف املركز الثاين، بواقع 133 
وبنسبة  املعاقني،  بأمور  االهتامم  جمال  يف  نشاطًا   122 و   .%17.9 نسبته  ما  أي  نشاطًا؛ 

16.4% من إمجايل نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال االجتامعي.
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جدول )6(: التوزيع التكراري والنسبي لنشاطات العمل اخلريي االجتامعي 
يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ

الن�سبة %العدداملجالت الجتماعية الفرعية

19426.1الفقراء وامل�ساكني
13317.9رعاية اليتيم

12216.4املعاقون
11215.1جمالت اجتماعية اأخرى

547.3التوعية الجتماعية
395.2رعاية الأطفال

344.6م�ساعدة املر�سى
334.4امل�سجونون واأ�سرهم

223.0كبار ال�سن
743100املجموع
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شكل )8(: التوزيع التكراري لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال االجتامعي لعام 1430هـ
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2( المجال التنموي:
يف هذا املجال، ومن خالل ما تعرضه النتائج يف اجلدول رقم )7(، نرى أن عدد النشاطات 
وعىل  تنمويًا.   نشاطًا   161 بلغ  قد  1430هـ  لعام  التنموي  املجال  يف  اخلليجية  اخلريية 
من  كانت  االجتامعية  التنمية  نشاطات  أن  نالحظ  الفرعية؛  التنموية  املجاالت  مستوى 
أكثر النشاطات التنموية تكرارًا؛ حيث بلغت 85 نشاطًا أي ما نسبته 52.8% من جممل 

النشاطات الفرعية التنموية. 
الثالث  املركز  نسبته 13.7%  ويف  ما  بلغ 22 نشاطًا؛ أي  بتكرار  الريفية  التنمية  وجاءت 
التنمية الزراعية، بتكرار بلغ 21 نشاطًا، وبنسبة 13.0% من جممل نشاطات العمل اخلريي 

اخلليجي يف املجال التنموي.
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شكل )9(: التوزيع الن�سبي لن�ساطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الجتماعي لعام 1430هـ
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جدول )7(: التوزيع التكراري والنسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال التنموي لعام 1430هـ

الن�سبة %العدداملجالت التنم�ية الفرعية
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شكل )10(: التوزيع التكراري لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال التنموي لعام 1430هـ
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3(   المجال الصحي:
وفيام يتعلق بالعمل اخلريي اخلليجي يف املجال الصحي فإن البيانات يف اجلدول رقم )8( 
تشري إىل أن النشاطات اخلريية الصحية اخلليجية لعام 1430هـ قد بلغ تكرارها 216، منها 
62 عماًل خرييًا صحيًا يف جمال العالج باملجان؛ أي ما نسبته 28.7% من جممل األعامل 
عدد  حيث  من  الثاين  املركز  حتتل  التي  الصحية،  الرعاية  يليه  اخلليجية،  الصحية  اخلريية 
النشاطات بواقع 46 عماًل خرييًا صحيًا وشكلت ما نسبته 21.3%.  وجاءت النشاطات 
املهتمة باألمراض املزمنة باملركز الثالث، بواقع 44 عماًل خرييًا صحيًا، وحققت ما نسبته 
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شكل )11( : التوزيع النسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال التنموي لعام 1430هـ
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جدول )8(: التوزيع التكراري والنسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الصحي لعام 1430هـ

الن�سبة %العدداملجالت ال�سحية الفرعية
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شكل )12(: التوزيع التكراري لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الصحي لعام 1430هـ
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4(  المجال الثقافي والتعليمي والبحوث:
ويف املجال الثقايف والتعليمي والبحوث فإن اجلدول رقم )9( يبني أن 253 نشاطًا خرييًا 
يشري  كام  1430هـ.  العام  خالل  كان  والبحوث  والتعليمي  الثقايف  املجال  يف  خليجيًا 
نفس اجلدول إىل أن أكثر النشاطات الثقافية والتعليمية اخلريية اخلليجية كانت يف التعليم 
يليها نشاطات تعليم  الفئة 77 نشاطًا، وبنسبة %30.4،  بلغ تكرار هذه  وجماالته، حيث 
وجاءت   .%25.7 نسبته  ما  وشكلت  نشاطًا،   65 تكرارها  بلغ  حيث  الكريم؛  القرآن 
نسبته 12.6% من  ما  نشاطًا؛ أي  بواقع 32  الثالثة،  املرتبة  الثقافية يف  الندوات  نشاطات 

إمجايل النشاطات الثقافية والتعليمية اخلريية اخلليجية.
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شكل )13( : التوزيع النسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال التنموي لعام 1430هـ
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جدول )9(:  التوزيع التكراري والنسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي 
يف املجاالت الثقافية والتعليمية والبحوث لعام 1430هـ 

الن�سبة %العدداملجالت الثقافية والتعليمية الفرعية

7730.4التعليم
6525.7تعليم القراآن الكرمي

3212.6الندوات الثقافية
207.9اإن�ساء املعاهد والكليات الدينية

176.7رعاية املوهوبني
135.1البحث العلمي

124.7التدريب
62.4املراكز الثقافية

41.6الأندية الأدبية والثقافية
41.6املعار�س الثقافية
31.2املكتبات العامة
253100املجموع

املكتبات 
العامة

املعار�س 
الثقافية

الأندية 
الأدبية 
والثقافية

املراكز 
الثقافية

البحث التدريب
العلمي

رعاية 
املوهوبني

اإن�ساء 
املعاهد 

والكليات 
الدينية

الندوات 
الثقافية

تعليم 
القراآن 
الكرمي

التعليم 344
6

1213
17

20

32

65

77

شكل )14(:  التوزيع التكراري لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي 
يف جمال التعليم والثقافة والبحوث لعام 1430هـ
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5( المجال الديني والدعوي:
يشمل هذا املجال ثالثة جماالت فرعية، هي: )الدعوة، الوعظ واإلرشاد، املجاالت الدينية 
العمل  نشاطات  أن جمموع  التايل رقم )10(  بيانات اجلدول  يتضح من  األخرى(. حيث 
اخلريي اخلليجي يف املجال الديني والدعوي لعام 1430هـ قد بلغ 83 نشاطًا. وقد كانت 
املجاالت الدينية األخرى من أكثر النشاطات الدينية والدعوية اخلريية تكرارًا، بواقع 35 
 27 بلغ  بتكرار  الدعوة،  جمال  يف  اخلريية  النشاطات  يليها   ،%42.2 نسبته  ما  أي  نشاطًا؛ 
املرتبة  اخلريية يف  الوعظ واإلرشاد  نشاطات  نسبته 32.5%. وجاءت  ما  نشاطًا، مشكلة 
الثالثة، بتكرار بلغ 21 نشاطًا؛ أي ما نسبته 25.3% من جمموع نشاطات العمل اخلريي 

اخلليجي يف املجال الديني والدعوي.  
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شكل )15(: التوزيع الن�سبي لن�ساطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجالت الثقافية والتعليمية والبحوث لعام 1430هـ
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جدول )10(:  نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجاالت الدينية والدعوية لعام 1430هـ )حسب الدولة(

الن�سبة %العدداملجالت الدينية والدع�ية الفرعية
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شكل )16( : التوزيع التكراري لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الدعوي والديني لعام 1430هـ
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وعىل مستوى جممل نشاطات العمل اخلريي اخلليجي لعام 1430هـ يف مجيع جماالت العمل 
اخلريي؛ وعند املقارنة بني نشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجاالت اخلمسة السابقة 
والتعليمي  الثقايف  املجال  الصحي،  املجال  التنموي،  املجال  االجتامعي،  )املجال  الذكر 

والبحوث، املجال الديني والدعوي( ؛ فإن اجلدول التايل رقم )11( يوضح ما ييل:

جدول )11(: التوزيع التكراري والنسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي عام 1430هـ يف املجاالت املختلفة

الن�سبة%العددجمالت العمل اخلريي
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25317.4املجال الثقايف والتعليمي والبحوث
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16111.1املجال التنموي

835.7املجال الديني والدعوي

1456100املجموع
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شكل )17( :  التوزيع النسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف املجال الديني والدعوي لعام 1430هـ
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يتضح من خالل بيانات اجلدول رقم )10(، أن جمموع نشاطات العمل اخلريي اخلليجي 
لعام 1430هـ يف جماالت العمل اخلريي قد بلغ )1456( نشاطًا يف خمتلف املجاالت، كام 
أنه يمكننا القول أن أكثر من نصف نشاطات العمل اخلريي اخلليجي خالل عام 1430هـ، 
كانت موجهة نحو املجاالت االجتامعية املختلفة، حيث بلغت نسبتها 51.0% من املجموع 
الكيل لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي يف مجيع املجاالت. يف حني أن 17.4% و %14.8 

كانت لكل من املجال الثقايف والتعليمي والبحوث واملجال الصحي عىل التوايل.
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شكل )18( : التوزيع التكراري لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي عام 1430هـ يف املجاالت املختلفة

املجال الديني والدعوي

83

161
216

253

743

املجال التنموي
املجال ال�سحي

املجال الثقايف 
والتعليمي والبحوث

املجال الجتماعي
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

شكل )19( : التوزيع النسبي لنشاطات العمل اخلريي اخلليجي عام 1430هـ يف املجاالت املختلفة
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رابعًا: 
التبرعات النقدية والعينية 
في دول مجلس التعاون الخليجي

 1. التبرعات النقدية:
التعاون  النقدية والعينية يف دول جملس  التربعات  تم االعتامد يف احلصول عىل معلومات 
اخلليجي عىل املعلومات املتوفرة يف املوقع اإللكرتوين للمركز الدويل لألبحاث والدراسات 
اخلليجي  اخلريي  العمل  وفعاليات  ألحداث  اليومي  بالرصد  املوقع  يقوم  حيث  )مداد(؛ 

املعلنة يف وسائل اإلعالم اخلليجية املتنوعة،.

تشري بيانات جدول رقم )12( إىل أن حجم التربعات النقدية املقدمة من دول جملس التعاون 
)مليارين  سعوديا.  رياال   )2.553.216.412( بلغت  قد  1430هـ  لعام  اخلليجي 
رياال  عرش(  واثني  وأربعامئة  ألفًا  عرش  وستة  ومائتني  مليون  ومخسني  وثالثة  ومخسامئة 
سعوديا. ونالحظ من خالل اجلدول ذاته أن نسبة التربعات املقدمة من جهات حكومية 
قد سجلت أعىل نسبة، وهي 82.4% من إمجايل التربعات املالية، يف حني أن 10.9% من 
جممل التربعات املالية هي من مجعيات ومؤسسات ورشكات. وشكلت مسامهة األفراد يف 

التبرعات النقدية والعينية في دول مجلس التعاون الخليجي
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التربعات املالية ما نسبته 6.8% من جممل التربعات املالية اخلليجية. 

جدول )12(: قيمة التربعات النقدية )بالريال السعودي( يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ 
)حسب جهة التربع والشهر(

ال�سهر

جهة التربع 

حك�مية
م�ؤ�س�سات و�سركات 

وجمعيات
املجم�عاأفراد

%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة

00.03.267.9046.745.154.82793.348.422.7311.9حمرم

00.05.686.44811.344.787.97888.750.474.4262.0�سفر

5.596.02631.4991.5125.611.208.01863.017.795.5560.7ربيع الأول

9.005.09845.6136.7540.710.625.85553.819.767.7070.8ربيع الثاين

00.0100.0006.81.378.81793.21.478.8170.1جمادى الأوىل

00.01.172.70323.83.744.56976.24.917.2720.2جمادى الثانية

68.237.58971.72.335.3092.524.564.46625.895.137.3643.7رجب

136.110.41897.3369.7050.33.378.8172.4139.858.9405.5�سعبان

1.032.4411.552.074.77077.514.046.25620.967.153.4672.6رم�سان

00.047.794.70386.67.387.01813.455.181.7212.2�سوال

2.313.6721.5148.119.96295.93.952.8022.6154.386.4366.0ذو القعدة

1.881.297.32699.115.365.8320.81.978.8170.11.898.641.97574.4ذو احلجة

2.103.592.57082.4277.415.60210.9172.208.2406.72.553.216.412100.0املجموع

����� ��� ������ �������.indd   56 18/10/2010   03:19:25 �



57

التربعات خالل  أن معظم  البياين رقم )21(  الشكل  الشهر، فنالحظ من  أما عىل صعيد 
العام 1430هـ كانت خالل شهر ذو احلجة؛ حيث بلغت نسبتها يف هذا الشهر %74.4 
هو  الشهر  هذا  يف  التربعات  ارتفاع  أسباب  أهم  من  ولعل  النقدية،  التربعات  إمجايل  من 
التربع من أجل إعادة إعامر قطاع غزة الذي تضر نتيجة للعدوان اإلرسائييل عىل القطاع 
باإلضافة إىل التربعات الذي ذهبت إىل أهايل مدينة جدة السعودية الذين تضروا نتيجة 
ذو  شهر  من  كل  يف  املالية  التربعات  نسبة  وكانت  املدينة.  يف  حدثت  التي  السيول  كارثة 

القعدة وشعبان 6.0% و 5.5% عىل التوايل.

التبرعات النقدية والعينية في دول مجلس التعاون الخليجي

شكل )20( :  التوزيع النسبي للتربعات املالية يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ )حسب جهة التربع(

مؤسسات ورشكات 
ومجعيات

10.9

أفراد
6.7

حكومية
82.4
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وعىل مستوى الدولة، وحسب ما يوضحه جدول رقم )13(، فقد احتلت اململكة العربية 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  تليها  املالية،  التربعات  قيمة  األوىل من حيت  املرتبة  السعودية 

ومن ثم الكويت يف املرتبة الثالثة، بواقع 84.4%، 9.0%، 5.4% عىل التوايل.

ذو 
احلجة

ذو 
القعدة

رم�سان�سوال

%74.4

%6.0
%2.2%2.6

%5.5%3.7%0.2%0.1%0.8%0.7%2.0%1.9

جمادى رجب�سعبان
الثانية

جمادى 
الأوىل

ربيع 
الثاين

ربيع 
الأول

حمرم�سفر

%80.0
%75.0
%70.0
%65.0
%60.0
%55.0
%50.0
%45.0
%40.0
%35.0
%30.0
%25.0
%20.0
%15.0
%10.0
%5.0
%0.0

شكل )21( :  التوزيع النسبي للتربعات املالية لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ )حسب الشهر(
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جدول )13(:   قيمة التربعات النقدية )بالريال السعودي( يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ 
)حسب جهة التربع والدولة(

ال�سهر

جهة التربع 

م�ؤ�س�سات و�سركات حك�مية
املجم�عاأفرادوجمعيات

%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة

1.952.759.70690.676.905.2363.6124.793.0205.82.154.457.96284.4اململكة العربية ال�سعودية

137.451.13299.21.047.5540.800.0138.498.6865.4دولة الكويت

00.0167.191100.000.0167.1910.0مملكة البحرين

1.980.4228.911.769.85052.98.515.78338.222.266.0550.9دولة قطر

3.900.2121.7187.525.77181.438.899.43716.9230.325.4209.0الإمارات العربية املتحدة

7.501.098100.000.000.07.501.0980.3�سلطنة ُعمان

2.103.592.57082.4277.415.60210.9172.208.2406.72.553.216.412100املجموع

التبرعات النقدية والعينية في دول مجلس التعاون الخليجي

السعودية
84.4

البحرين
0.0

الكويت
5.4

قطر
0.9

اإلمارات
9.0

عامن
0.3

شكل )22( : التوزيع النسبي للتربعات املالية يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ )حسب الدولة(
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2. التبرعات العينية:
بيانات  يتضح من خالل  العينية،  التربعات  اخلليجي يف  العمل اخلريي  بنشاط  يتعلق  فيام 
اجلدول رقم )14( أن أكثر نشاطات التربعات العينية جاءت عىل شكل مساعدات غذائية 
متساوية  نسبة  عىل  منهام  كل  وحصل  وغريها(،  مستشفيات،  مدارس،  )سكنية،  ومباين 
18.8%. وجاءت املساعدات العينية املتمثلة يف املالبس والبطانيات واألحذية يف املرتبة 
الثانية، وشكلت ما نسبته 17.9%، يف حني جاء نشاط التربع بالدم يف املرتبة الثالثة، وبلغت 

نسبة هذا النشاط %12.5.

جدول)14(: نشاطات التربعات العينية يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ 
)حسب نوع التربعات العينية وجهة التربع(

نوع التربعات العينية

جهة التربع

موؤ�س�سات و�سركات حكومي
املجموعاأفرادوجمعيات

%عدد %عدد %عدد %عدد 
17.1535.7857.11412.5تربع بالدم

666.7222.2111.198.0اأجهزة وم�ساعدات طبية
628.61361.929.52118.8م�ساعدات غذائية

630.01050.0420.02017.9مالب�س واأحذية وبطانيات
مباين )م�ساكن، مدار�س، 

942.9419.0838.12118.8م�ست�سفيات،جامعات، غريها(

00.0125.0375.043.6وقف )اأرا�سي ومباين(
00.0150.0150.021.8كفالة اأيتام

125.0375.000.043.6اأجهزة حا�سوب
00.02100.000.021.8مولدات كهرباء

111.1777.8111.198.0خدمات حج
350.0350.000.065.4اإفطار �سائم

3329.55145.52825.0112100املجموع
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وعىل مستوى جهة التربع يف نشاط التربعات العينية، جاءت املؤسسات والرشكات 
 ،%45.5 بواقع  األفراد،  يليها  احلكومية،  اجلهات  تليها  األوىل،  باملرتبة  واجلمعيات 

29.5%، 25.0% عىل التوايل. وهو ما يوضحه الشكل البياين رقم )23(.

التبرعات النقدية والعينية في دول مجلس التعاون الخليجي

مؤسسات ورشكات 
ومجعيات

%45.5

أفراد
%25.0

شكل )23( : التوزيع النسبي لنشاطات التربعات العينية 
لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ )حسب جهة التربع(

حكومي
%29.5

التعاون  جملس  دول  من  دولة  كل  مستوى  عىل  العينية  التربعات  نشاط  صعيد  عىل  أما 
العينية  التربعات  نشاطات  من   %67.0 أن   )15( رقم  التايل  اجلدول  فيوضح  اخلليجي، 
الثانية  املرتبة  املتحدة يف  العربية  اإلمارات  السعودية، وجاءت  العربية  اململكة  حظيت هبا 
بنسبة 22.3%، يف حني سجلت قطر ما نسبته 6.3% من جممل نشاطات التربعات العينية 

يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ. 
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جدول )15(: التوزيع التكراري والنسبي لنشاطات التربعات العينية يف دول جملس التعاون اخلليجي 
لعام 1430هـ )حسب نوع التربعات العينية والدولة(

نوع التربعات العينية
املجموعالإماراتقطرالبحرينالكويتال�سعودية

%عدد %عدد %عدد %عدد %عدد %عدد 
1285.700.000.017.117.11412.5تربع بالدم

666.700.0111.100.0222.298.0اأجهزة وم�ساعدات طبية
1466.714.814.814.8419.02118.8م�ساعدات غذائية

1260.000.015.0315.0420.02017.9مالب�س واأحذية وبطانيات

مباين )م�ساكن، مدار�س،م�ست�سفيات، 
1257.114.800.029.5628.62118.8جامعات، غريها(

375.000.000.000.0125.043.6وقف )اأرا�سي ومباين(
2100.000.000.000.000.021.8كفالة اأيتام

125.000.000.000.0375.043.6اأجهزة حا�سوب
2100.000.000.000.000.021.8مولدات كهرباء

555.600.000.000.0444.498.0خدمات حج
6100.000.000.000.000.065.4اإفطار �سائم

7567.021.832.776.32522.3112100املجموع

الكويت
1.8

البحرين
2.7

قطر
6.3

السعودية
67.0

اإلمارات
22.3

شكل )24( : التوزيع النسبي لنشاط التربعات العينية لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 1430هـ  )حسب الدولة(
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خامسًا:
 إصدارات في العمل الخيري
يعرض هذا القسم بعض اإلصدارات والكتب العلمية املتعلقة بالعمل اخلريي، والتي أمكن 
رصدها خالل العام 1430هـ. وقد تم تصنيف موضوعات إصدارات العمل اخلريي إىل 
العمل اخلريي. وكانت موضوعات  ما جاء يف تصنيف مداد ملوضوعات  فئات ـ حسب 

اإلصدارات كام يوضحها اجلدول التايل رقم )16(:

 إصدارات في العمل الخيري
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جدول )16(:  التوزيع التكراري والنسبي إلصدارات العمل اخلريي لعام 1430هـ 
)حسب موضوع اإلصدارات(

الن�سبة %العددت�سنيف م��س�عات العمل اخلريي

828.6جمالت العمل اخلريي

621.4اإدارة موؤ�س�سات العمل اخلريي

517.9موؤ�س�سات العمل اخلريي

310.7الأعمال العامة

27.1اأحكام العمل اخلريي

27.1قوانني العمل اخلريي

13.6تاريخ العمل اخلريي

13.6عالقة العمل اخلريي بالعلوم الأخرى

00.0مفاهيم وتعريفات العمل اخلريي

28100املجموع

يتضح من خالل اجلدول السابق أن 28.6% من إصدارات العمل اخلريي لعام 1430هـ، 
املختلفة  اخلريي  العمل  احلديث عن جماالت  مواضيعها  تتناول يف  أمكن رصدها،  والتي 
)دينية، اجتامعية، تنموية، صحية( وغريها. وتأيت يف املرتبة الثانية اإلصدارات التي تتحدث 
مواضيعها عن إدارة مؤسسات العمل اخلريي، بواقع 21.4% من إمجايل اإلصدارات. أما 
يف املرتبة الثالثة فقد جاءت اإلصدارات التي تتحدث عن طبيعة مؤسسات العمل اخلريي، 

وبنسبة بلغت 17.9% من جمموع إصدارات العمل اخلريي خالل عام 1430هـ.
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 إصدارات في العمل الخيري

مفاهيم 
وتعريفات

العمل اخلريي

0

11

22

3

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

عالقة العمل 
اخلريي 

بالعلوم الأخرى

تاريخ العمل 
اخلريي

قوانني العمل 
اخلريي

اأحكام العمل 
اخلريي

الأعمال 
العامة

موؤ�س�سات 
العمل 
اخلريي

اإدارة 
موؤ�س�سات 

العمل 
اخلريي

جمالت 
العمل 
اخلريي

شكل )25( :  التوزيع التكراري إلصدارات العمل اخلريي لعام 1430هـ )حسب موضوع اإلصدارات(
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وفيام ييل تعريف بإصدارات العمل اخلريي التي أمكن رصدها خالل العام 1430هـ:

 م�اقع اجلمعيات 
اخلريية اخلليجية على الإنرتنت

كتابن�ع الإ�سدار
الدكتور: اأحمد عبادة العربياإعداد

املركز الدويل لالأبحاث والدرا�سات )مداد(النا�سر
98عدد ال�سفحات

نبذة
يهدف الكتاب اإىل ح�سر وحتليل مواقع اجلمعيات اخلريية اخلليجية املتاحة على الإنرتنت، والو�سول 

اإىل قائمة من املعايري لتقييم هذه املواقع ، للو�سول اإىل اأف�سل املواقع الإلكرتونية للجمعيات.

دور اجلهات اخلريية يف امل�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات

كتابن�ع الإ�سدار
الدكتور: اأحمد عبادة العربيحترير
املركز الدويل لالأبحاث والدرا�سات )مداد(النا�سر

146عدد ال�سفحات

نبذة

والدرا�سات  الدويل لالأبحاث  اأعدها املركز  التي  النقا�س  ناق�ستها حلقة  التي  العلمية  الأوراق  الكتاب  ي�سم 
)مداد( يوم اخلمي�س املوافق 15 من جمادى الآخرة 1429هـ، بعنوان )دور اجلهات اخلريية يف امل�سوؤولية 
الجتماعية لل�سركات(. ويهدف الكتاب اإىل التعرف على مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية، واأهدافها، وجمالتها، 
واأثرها على كل من املجتمع وال�سركات، بالإ�سافة اإىل التعرف على كيفية اإدارة برامج امل�سوؤولية الجتماعية 
داخل ال�سركات، واأهمية ال�سراكة بني ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلريية لتنفيذ هذه الربامج، واملعوقات التي 

حتول دون ال�سراكة بني املوؤ�س�سات اخلريية وال�سركات من وجهة نظر كل منهما.
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العمل التط�عي يف ميزان الإ�سلم

كتابن�ع الإ�سدار
اأحمد عبد العظيم اجلملامل�ؤلف
دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمةالنا�سر

205عدد ال�سفحات

نبذة
ودليل  التطوعي،  العمل  تعريف  فيه   املوؤلف  ويتناول  اأبواب.  و�ستة  متهيدي،  ف�سل  من  الكتاب  يتكون 
التطوعي،  العمل  موارد  ـ  اأي�سًا  ـ  وي�ستعر�س  و�سفته.  التطوعي،  العمل  فقه  اإىل  بالإ�سافة  م�سروعيته، 

والآثار العامة للعمل التطوعي.

دور امل�ساريع ال�سغرية 
يف مكافحة الفقر والبطالة يف العامل العربي

كتابن�ع الإ�سدار
زياد عبد الهادي اأبو فحمامل�ؤلف

النا�سر
ثقافة للن�سر والتوزيع 

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم
131عدد ال�سفحات

نبذة
يو�سح الكتاب مفهوم الفقر واأ�سبابه، بالإ�سافة اإىل طرق حماربة الفقر يف الإ�سالم. كما يتحدث عن 
واقع امل�ساريع ال�سغرية يف العامل العربي، وُيعطي ـ كذلك ـ تو�سيحًا ملفهوم  املوؤ�س�سات ال�سغرية، ودور 

ا�ستثماراتها يف دفع عجلة التنمية.

 إصدارات في العمل الخيري
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التنمية امل�ستدامة
الإطار العام والتطبيقات

دولة الإمارات العربية املتحدة من�ذجاً

كتابن�ع الإ�سدار
نوزاد عبد الرحمن الهيتيامل�ؤلف
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجيةالنا�سر

201عدد ال�سفحات

نبذة
يتكون الكتاب من اأربعة ف�سول: حيث يتحدث عن الإطار النظري العام للتنمية امل�ستدامة، وموؤ�سرات 
التنمية بدولة الإمارات العربية املتحدة، بالإ�سافة اإىل عر�س التحديات التي تواجه التنمية امل�ستدامة، 

وجهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف حتقيق التنمية.

م�ائد الرحمن يف رم�سان

تقرير �سهري معلوماتين�ع الإ�سدار
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - م�سرامل�ؤلف
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - م�سرالنا�سر

14عدد ال�سفحات

نبذة
القرار يف جمهورية م�سر  اتخاذ  املعلومات ودعم  التقرير عبارة عن م�سح ميداين قام به مركز  هذا 
العربية، يهدف اإىل درا�سة ظاهرة موائد الرحمن )موائد اإفطار ال�سائم خالل �سهر رم�سان(، وتقدير 

مدى انت�سارها وتكلفتها، بالإ�سافة اإىل قيا�س العائد الجتماعي واخلريي من اإقامة هذه املوائد.

����� ��� ������ �������.indd   68 18/10/2010   03:19:28 �



69

امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من جمعية الهلل الأحمر الك�يتي 1998- 
2008

كتابن�ع الإ�سدار
جمموعة من الُكّتابامل�ؤلف
جمعية الهالل الأحمر الكويتيالنا�سر

نبذة
ير�سد  الكتاب امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من جمعية الهالل الأحمر الكويتي ـ  ب�سكل وثائقي م�سور ـ 
جلميع الدول املنكوبة وال�سعوب املحتاجة يف �ستى بقاع العامل، والتي ُتعترب من اأولويات العمل التطوعي 

للكويتيني حكومة و�سعبا.

القان�ن الدويل الإن�ساين والقان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان

كتابن�ع الإ�سدار
الدكتور: نغم اإ�سحق زياامل�ؤلف
دار املطبوعات اجلامعيةالنا�سر

390عدد ال�سفحات

نبذة

يعر�س الكتاب مقارنة بني القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان من حيث: املفهوم، 
اأحكام  من  امل�ستفيدون  والأ�سخا�س  القانون،  بها  ي�سري  التي  والظروف  واحلالت  القانون،  وم�سادر 
القانون؛ بهدف الو�سول اإىل معرفة طبيعة العالقة القائمة بني القانونني يف جمال حمايتهما امل�سرتكة 

لالإن�سان، ومدى كفاية قواعدهما القائمة حاليًا بطبيعتها العرفية والتفاقية حلمايته.

 إصدارات في العمل الخيري
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الأعمال اخلريية يف الإ�سالم: 
م�سروعيتها – اآدابها – تطبيقاتها

كتابن�ع الإ�سدار
الدكتور: عبد اهلل بن دغيلب املرزوقيامل�ؤلف
الدكتور: عبد اهلل بن دغيلب املرزوقيالنا�سر

544عدد ال�سفحات

نبذة

  اأ�سل هذا الكتاب ر�سالة دكتوراة، نال بها املوؤلف درجة الدكتوراة من كلية الدرا�سات العليا بجامعة 
النيلني بال�سودان. الكتاب يتكون من تقدمي، ومقدمة، ومتهيد، وثالثة اأبواب، وخامتة. ويبني الباحث يف 
املقدمة �سمولية الإ�سالم، وحثه على العمل اخلريي والرب والرحمة والعدل والإح�سان والتكافل والتعاون 
والعالقات الإن�سانية والرتابط بني اأفراد املجتمع. كما بني اأن الأعمال اخلريية يف الإ�سالم قد اأخذت 

�سورًا متعددة ومتنوعة.

اجله�د الدع�ية حللقات حتفيظ القراآن الكرمي 
ودروها يف حت�سني ال�سباب من الغل�

كتابن�ع الإ�سدار
الدكتور: عبد اهلل بن حممد بن عبد املح�سن املطوعامل�ؤلف
درا احل�سارة للن�سر والتوزيعالنا�سر

184عدد ال�سفحات

نبذة

الكتاب عبارة عن درا�سة علمية حمكمة، يتكون من ف�سلني، يعر�س من خاللهما موقف ال�سريعة من 
حلقات  اإىل  للمنت�سبني  العامة  ال�سمات  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالم،  يف  الكرمي  القراآن  تعلم  وف�سل  الغلو، 
حلقات  يف  الدعوية  اجلهود  ومعوقات  وحلقاتها،  اجلمعية  بها  تقوم  التي  الدعوية  واجلهود  اجلمعية، 

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي.
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جمالت العمل الجتماعي وتطبيقاته

كتابن�ع الإ�سدار
الدكتور: في�سل حممود الغرايبة / الدكتور: فاكر حممد الغرايبةامل�ؤلف
دار وائل للن�سر والتوزيعالنا�سر

307عدد ال�سفحات

نبذة

يتكون هذا الكتاب من اثني ع�سر ف�سال، حيث يعر�س يف ف�سوله موا�سيع: العمل الجتماعي وحقوق الإن�سان، 
ال�سباب،  مع  الجتماعي  العمل  التعليمي،  املجال  يف  الجتماعي  العمل  الأ�سري،  املجال  يف  الجتماعي  العمل 
العمل الجتماعي يف جمال رعاية امل�سنني، العمل الجتماعي يف الدفاع الجتماعي، العمل الجتماعي يف املجال 
الإنتاجي، العمل الجتماعي مع الفئات اخلا�سة، العمل الجتماعي يف املجال الطبي وال�سحي، العمل الجتماعي 

يف جمال الأزمات والكوارث، العمل الجتماعي وال�سرطة املجتمعية، العمل الجتماعي يف املجال البيئي.

مهارات العمل الجتماعي

كتابن�ع الإ�سدار
الدكتور: في�سل حممود الغرايبةامل�ؤلف
دار وائل للن�سر والتوزيعالنا�سر

211عدد ال�سفحات

نبذة

واملقابلة  )الت�سال  اإجرائية:  مهارات  موا�سيع:  فيها  يعر�س  حيث  ف�سول،  �ستة  من  الكتاب  هذا  يتكون 
اإزالة  مهارة  ال�سلبية،  امل�ساعر  مع  التعامل  الإن�سات،  )املالحظة،  ا�ستق�سائية:  مهارات  والت�سجيل(، 
واخل�سو�سية،  ال�سرية  على  املحافظة  املهنية،  العالقات  )اإقامة  مبدئية:  مهارات  املقاومة(،  تخفيف  اأو 
مناطق  والبداية، حتديد  )ال�ستعداد  مهارات مرحلية:  القرار(،  اتخاذ  امل�ساعدة يف  القدرات،  ا�ستثارة 
تدعيمية:  مهارات  التقييم(،  الت�سخي�س،  العمل،  �سكل  حتديد  املنا�سبة،  م�سادر  اختيار  الدرا�سة، 

)الت�سجيل، القيادة(، تطبيقات عملية للمهارات املهنية.

 إصدارات في العمل الخيري
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م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
الأدوار والتحديات 

كتابن�ع الإ�سدار
الإ�سراف 
والتحرير

الدكتور: بهاء الدين مكاوي
منت�سر اأحمد النور

مركز التنوير املعريفالنا�سر
183عدد ال�سفحات

نبذة

ي�سم هذا الكتاب الأوراق العلمية املقدمة يف ور�سة عمل "املجتمع املدين يف ال�سودان"، وهي اأوراق علمية 
اأعدها باحثون ذوو خربات وخلفيات متنوعة اأ�سفت عليه قدرًا وا�سعًا من الإحاطة بجوانب �ستى. فمن بني 
هوؤلء اأكادمييون مهتمون بالق�سايا النظرية والفل�سفية، ومنهم اأ�سحاب خربة يف العمل التطوعي، ومنهم 

تنفيذيون يف قيادة احتادات املنظمات التطوعية. وقد خ�سعت جميع الأوراق العلمية للتحكيم العلمي.

الأمن الإن�ساين
كل �سيء عن حياة النا�س

كتاب )�سل�سلة درا�سات(ن�ع الإ�سدار
الإ�سراف 
الدكتور: م�سلح النجاروالتحرير

املركز الإقليمي لالأمن الإن�ساينالنا�سر
102عدد ال�سفحات

نبذة

يتحدث هذا الكتاب عن املفهوم التقليدي لالأمن الإن�ساين، وقيا�س الأمن الإن�ساين، التاريخ واجلغرافيا 
والأمن الإن�ساين، الأمن الغذائي، الأمن ال�سحي، الأمن الجتماعي، الأمن ال�سيا�سي، الأمن الثقايف، 
الأمن ال�سكاين، الأمن الوقائي، والبحث العلمي والأمن الإن�ساين. بالإ�سافة اإىل نظرة يف مفهوم الأمن 

الإن�ساين، وحمتوى اإطاره النظري، والنتقادات التي يتعر�س لها مفهوم اأمن الإن�سان.
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املنظمات يف دارف�ر ...
�سناعة الأزمة والتهام

كتابن�ع الإ�سدار
الأ�ستاذ اإبراهيم بايزوامل�ؤلف
من�سورات ال�سفاءالنا�سر

191عدد ال�سفحات

نبذة

يتحدث الكتاب عن اأربعة حماور رئي�سية يف العمل اجلمعوي، وهي:
- اإدارة وت�سيري اجلمعيات.

- التخطيط ال�سرتاتيجي للجمعيات.
- اإعداد امل�ساريع التنموية.

- تقنيات املرافعة.

الأ�سا�س يف العمل اجلمع�ي

كتابن�ع الإ�سدار
الأ�ستاذ اإبراهيم بايزوامل�ؤلف
من�سورات ال�سفاءالنا�سر

191عدد ال�سفحات

نبذة

يتحدث الكتاب عن اأربعة حماور رئي�سية يف العمل اجلمعوي، وهي:
- اإدارة وت�سيري اجلمعيات.

- التخطيط ال�سرتاتيجي للجمعيات.
- اإعداد امل�ساريع التنموية.

- تقنيات املرافعة.

 إصدارات في العمل الخيري
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قان�ن اجلمعيات والتعاونيات
)الطبعة الأوىل(

كتابن�ع الإ�سدار

احممد لفروجياإعداد وتقدمي

مكتب الدرا�سات والأبحاث SOMA CONSULTING. Sarl الرباطالنا�سر

162عدد ال�سفحات

نبذة

يتكون الكتاب من �سبعة اأق�سام رئي�سية هي:
- قانون اجلمعيات والهيئات امل�سابهة كما ُعدل ومُتم بالقانون رقم 07.09.

- تاأ�سي�س وت�سيري اجلمعيات والهيئات امل�سابهة.
- فتح وتدبري موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية.

- قانون التجمعات كما ُعدل ومُتم بالقانون رقم 76.00.
- تنظيم ومهام مكتب تنمية التعاون.
- النظام الأ�سا�سي العام للتعاونيات.

- تنظيم وت�سيري التعاونيات الفالحية.
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اأدلة الت�عية والتثقيف يف بناء
قدرات منظمات املجتمع املدين الأهلي

�سل�سلة اأدلةنوع الإ�سدار

الدكتورة: اأماين قنديلاملوؤلف

النا�سر
موؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي اخلريية

لدول  التعاون  جمل�س  بدول  الجتماعية  ال�سوؤون  ووزراء  العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب 
اخلليج العربية )القطاع الجتماعي(

350عدد ال�سفحات

نبذة:

باملجتمع املدين وق�ساياه ومفاهيمه املختلفة،  اأدلة متخ�س�سة  ال�سل�سلة من ع�سرة  تتكون هذه 
ووفق ما هو متداول ومعمول به علميًا ودوليًا. واأهم املو�سوعات التي تغطيها هذه الأدلة هي:

الدليل الأول: ثقافة التطوع.
الدليل الثاين: الدور التنموي ملنظمات املجتمع املدين.

الدليل الثالث: اأخالقيات العمل التطوعي.
الدليل الرابع: الإدارة الر�سيدة يف منظمات املجتمع املدين.

الدليل اخلام�س: �سركاء التنمية واآليات ال�سراكة.
الدليل ال�ساد�س: امل�سوؤولية الجتماعية.

الدليل ال�سابع: بناء �سبكات املجتمع املدين العربي.
الدليل الثامن: توظيف تكنولوجيا املعلومات لتفعيل دور املجتمع املدين.

الدليل التا�سع: التخطيط ال�سرتاتيجي يف منظمات املجتمع املدين.
الدليل العا�سر: متكني املراأة باملنظمات الأهلية يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية.

 إصدارات في العمل الخيري
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