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 باكرة جامعة
 الملخص:
في إطار تحوالت االقتصاد العالمي، ظهر مفهوم حديث يامى بالقطاع الثالث         

والذي أصبح يحقق العديد من المزايا وذلك بما يملكه من أصو: وبما يوفره من خدمات 
المؤااات الخدمية وغيرها، في مجاالت عدة  اجتماعية كثيرة وبتمويله لشبكة وااعة من

 كالتعليم والصحة وغيرها من خدمات المنافع العامة.
حيث يقوم بمشاريع  التطوعي،يعتبر القطاع الثالث أهم مؤااات العمل الخيري        

 ااتطاع بمؤاااتهوأنشطة تااهم في تحقيق األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وقد 
 .الفقربفعالية من خال: دوره في تحقيق التكافل االجتماعي في محاربة  المااهمة

نشطة األ؛ التطوعيالعمل الخيري ؛ قتصاديةالتنمية اال ؛القطاع الثالث :الكلمات المفتاحية
  تنموية.ال

Abstract: 

    In the framework of transformations of the world economy, 

appeared a modern concept called the third sector which achieves 

many advantages as own dassets and including the wealth of social 

services which finance large network of service in situations and 

others, in several a sectors as education, health, and others such as 

public utility services, 
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         The third sector is most important sector of volunteerism 

work, which finance all activities of economic development, the 

third sector have been able to contribute effectively through its role 

in achieving social solidarity against poverty, hence, our study 

demonstrated problematic 

Key Words: Third Sector; Development Economics; Charity and 

voluntary work; Development activities. 

 المقدمة:
تشير إلى طبيعة الحالة االقتصادية القائمة وتعكس إلى حد كبير  التنمية االقتصادية
 االقتصادية كهدف رئياي تاتهدفه أي ايااة اقتصادية قائمة،وضعية باقي المؤشرات 

للدولة مثل خفض معدالت التنموية  نشطةاأل أهداف تجايد وتااهم العملية التنمية في
شباع حاجيات األفراد، باإلضافة إلى دعم وتحاين معيشة كافة  البطالة وزيادة التوظف، وا 

 البالد لدفع عجلة التنمية االقتصادية. أفراد المجتمع من خال: التوزيع العاد: لثروات
وفي ظل المفهوم الغربي الرأامالي للتنمية الذي ياتند على قاعدة "الربح" كأااس 
في النشاطات االقتصادية المختلفة فإنه ينظر إلى التنمية من خال: القيام بالمشاريع 

ع الخاص وفق التي تديرها الحكومات وبمشاركة القطا -المربحة–االقتصادية الناجحة 
 ايطرة القطاع الخاص علىو الرأامالية  تناميفي ظل و مبدأ " دعه يعمل دعه يمر"، 

إلى جانب القطاع  عرف االقتصاد المعاصر ،االقتصادي وتراجع القطاع الحكومي النشاط
)القطاع الخاص( ظهور قطاع ثالث )التطوعي أو  األو: )القطاع العام(، والقطاع الثاني

 الخيري(.
 مشكلة البحثية:  ال (3

القطاعين األو:  عن فلافته في تحقيق التنمية االقتصادية في يختلف القطاع الثالث
 له أصبحت الثالث قطاعفال لهما، االقتصادي للنشاط أنه قد يكون مكمل  إالوالثاني، 
اواءًا  الجديد، العالمي النظام فيهامة  مكانة يحتل و ،التنمية تحقيق في كبيرة مااهمات

من الدو: النامية التي عرف اقتصادها ى ماتوى الدو: المتقدمة أو النامية، والجزائر عل
، وهذا ما وضع الجزائر في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة ط بعوائد النفطارتبا
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وغيرها من الدو: النامية، وبل وحتى  الجزائرب األمر الذي يدفعتراجع أاعار النفط، 
 قطاع الثالث لتحقيق مكااب تنموية كبيرة.بالاالهتمام  الو.م.أ

 وفي هذا الاياق نطرح التااؤ: الرئياي التالي 
 ؟التنمية االنشطة القطاع الثالث في تجسيد جهودما هي 

 أهمية الدراسة:( 0
تكمن أهمية الدرااة في تبيان أهمية القطاع الثالث في اّد فجوة التنمية االقتصادية،     

القطاع الثالث على جلب الموارد المالية والقيام بدوره في التنمية  فيما يتعلق بمدى قدرة
 أصبح حيث ،)القطاع الخاص( القطاع األو: )القطاع العام(، والقطاع الثانيكداعم 
 .الحديث االقتصادي التقايم في المهمة االقتصادية القطاعات أحد يشكل الثالث القطاع

 ( أهداف الدراسة:3
ااي لهذه الدرااة في معرفة الدور الذي تااهم به مختلف يمثل الهدف األا     

 من خال: تحليل مؤااات القطاع الثالث في تجايد االنشطة التنموية لتحقيق التنمية،
باعتبارها الرائدة في المجا:  القطاع الثالث في الواليات المتحدة األمريكية جهود مؤااات

بية التي توفرت البيانات عنها لتجايد عالميا، وكذلك جهود هذا القطاع في الدو: العر 
 االنشطة التنموية.

 منهج الدراسة:(4
مضامين القطاع الثالث تعتمد الدرااة على المنهج الوصفي التحليلي في ااتعراض      

 تصنيف وتبويب البيانات وخصائصه مقارنة بالقطاعين األو: والثاني، عالوة على
 شكالية البحث.لإلجابة على ا وتحليلها المتحصل عليها

  تقسيمات الدراسة:( 5
 لإلجابة على إشكالية الدرااة ومحاولة اإللمام بالموضوع قامت الدرااة إلى 

 لقطاع الثالث والتنمية االقتصادية.لالمحور األول/ مدخل 
 أوال  ماهية القطاع الثالث.

 ثانيا  ماهية التنمية االقتصادية.
 التنمية االنشطة تجسيد القطاع الثالث في جهودالمحور الثاني/ 
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 الو.م.أب التنمية االنشطة في تجايددور القطاع الثالث  عن ذجو أوال  نم
 .بالدو: العربيةالتنمية  االنشطة في تجايددور القطاع الثالث  عن ذجو ثانيا  نم

 لمحور األول/ مدخل القطاع الثالث والتنمية االقتصادية.ا
من حيث توفير احتياجات المجتمع  تصاديةفي التنمية االق الثالث القطاع يااهم

 ومختلف الحاجات االاااية. للموارد المالية الماتدامة
 أوال: ماهية القطاع الثالث

 غيرها.تمتاز مؤااات القطاع الثالث بمجموعة من الخصائص تميرها عن 
  تعريف القطاع الثالث( 1

نبع من مبادرات مجموعة من المنظمات التي ت بأنهالقطاع الثالث يعرف       
المواطنين، وتحتل موقعًا ثالثًا بين مشروعات القطاع الخاص والمؤااات الحكومية، 
حيث ال تاتهدف هذه المنظمات تحقيق الربح، بل تاعى في المقام األو: إلى تحقيق 
النفع العام، ويقتصر دور الحكومات تجاهها على ما تصدره من تشريعات تنظم عمل هذه 

إلى متابعة تنفيذها كمراقب، فالجمعيات والمنظمات والمؤااات  المنظمات اضافة
التطوعية والخاصة والخيرية وغير الربحية ومؤااات المجتمع المدني كلها تعد أاماء 

   .ومجاالت أو عناصر لهذا القطاع
 من التفرع نابع الدولة، وهذا في المؤااي العمل تفرع في مهما تطورا الثالث القطاع يعتبر

التخصص  هذا أفاد وقد .إليه ياعى الذي والهدف قطاع كل يؤديه الذي العمل يعةطب
 والتفرع التخصص هذا ااعد ولقد .أدائه تجويد إلى قطاع كل ياعى بحيث المراومة الخطط

 وعليه فقد المجتمع تجاه هماؤوليات من كثيرا تحمل في والخاص الحكومي أيضا القطاعين

 : (2)ثالثة إلى تنقام قطاعات األعما: أصبحت
 الجمهور. خدمة مبدأ على يقوم ،الحكومي القطاع أ( 

 عمله. في الربحية مبدأ على يقوم ،الخاص القطاع ب(

 ويغطي ذاته، الوقت في الحكومية وغير الربحية غير المؤااات يمثل ،الثالث القطاع ج(
 القطاعات عمل بدوره ويكمل يااعد الذي الميداني العمل من كبيرا حيزا الثالث القطاع
 .أنواعها اختالف على األخرى 
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على الصعيد العالمي يشمل القطاع الثالث كل أشكا: المؤااات والمنظمات والجمعيات و 
 .المانحة والممنوحة وأنواعها، والمعنية بتحقيق أهداف دولها في الداخل والخارج

والنقابات والمؤااات كما أن هذا القطاع يشمل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام  
والجمعيات المعنية بالحقوق  والشركات غير الربحية، وهو يشمل أيضا المنظمات

اإلناانية والايااية، ومراكز الرقابة والبحوث والدرااات االاتشارية غير الربحية 
  Philqn) (، والقطاع الخيري المانح(Charity Sectorالقطاع الخيري وجمعياتها، وكذا 

torThroby Sec) وكل أنواع المجتمع المدني.  أما على ماتوى صعيد الحضارة
فالقطاع الخيري في  .االاالمية؛ فإن القطاع الخيري يماثل القطاع الثالث، إن لم يزد عليه

رجات القطاع الثالث، من حيث احتياجات األمة للموارد المالية االاالم يشكل معظم مخ
ه وحجمها وقيمته النوعية والرقمية أيضًا في والبشرية الماتدامة، ومن حيث خدمات

لتحوالت ونشير  .مجاالت التطوع، والتبرع، والوقف، والزكاة وأعما: الحابة وغير ذلك
 .جوانب في العالم العربي وعلى ماتوى العالم عدة في مؤااات القطاع الثالث

 التحوالت الجديدة ضع القديمو 
 األغنياء من غالبا المنفقون 
 الخيرية الجمعيات فتقصدهم

 والمطالبون 

 الطبقات مختلف من المتبرعون 

 بالمتبرعين االتصا: واائل كانت
 محدودة

 وواائل مجاالت بعدها وما اإلنترنت أوجدت
 تزايد في والواائل العام للتبرع

 من محددة أوقات في التبرع كان
 كرمضان الانة

 العام طوا: التبرع

 تبرعه تأثير عن ياأ: اليوم تبرعالم الثقة على يدفع المتبرع كان
 بذ: على يعتمد الخيري  العمل كان
 أاااي بشكل الما:

 إدارة توفير الخيري  العمل يكون  أن يمكن
 الخبرة الخيري  العمل فيقدم وللمعلومات للخدمات

 الما: ال المجانية االاتشارات أو الوقت أو
 النهائي للماتفيد
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 مؤااات القطاع الثالث في (  بعص جوانب التحو:1الجدو: رقم)
 مرجع اابق. الحديثي، إبراهيم محمد إبراهيم المصدر 

كما يعاضد القطاع الثالث بمختلف مؤاااته الدولة في أداء العمل الخيري، واتظل 
مؤااات القطاع الثالث في أدائها بما تانه الدولة من تنظيمات وضوابط تكفل تدفق 

 ادارية أو كل ما يتابب في اعاقة انايابيةالعمل الخيري على ماتحقيه، دون عوائق 
، بحيث يمارس العمل الخيري، وبالتالي تنشأ عالقة تكاملية بين الدولة القطاع الثالث

القطاع الثالث الوايط بين التجار والمحتاجين وينظم ذلك كله ويراقبه القطاع 
  .الحكومي
ماتوى العالم، ومن نماذج العمل الخيري ومؤاااته على  هناك زيادة مطردة في      

 033الجمعيات الخيرية في أمريكا بمعد: جمعية خيرية تقريبا لكل  ذلك أن نعلم أن عدد
 أما الوقفيات .خيريةم أكثر من تاعمائة ألف جمعية 8332بلغ عددها عام  مواطن، فقد

من  وقفية، ويتوقع زيادة هذه الوقفيات إلى أكثر 00333الكبيرة فقد تجاوز عددها 
  . إن ااتمر معد: الزيادة كالانين الماضية 8312عام نهاية وقفية  333331

 ( خصائص القطاع الثالث:2

يكون  أن بد ال االقتصادية، الحياة واقع في دوره له مؤااياً  واقعاً  الثالث القطاع أصبح لما  
 الثالث القطاع مؤااات خصائص نذكر منو  ،القطاعات من غيره عن تمييزه خصائص له

   ما يلي
 .خاصة مؤااة أهداف أو دولة ايااات وليدة ليات رغبة التطوع والعمل الخيري   -

 .اعليه القائمين توجهات من نابع افيه القرار  -

ن األفراد، تنمية إلى اعىت اأنه  -  كالتعليم. التنمية مظاهر بعض في حتى وا 

 من لكنالمشاريع  تمويل في والمشاركة التبرع في حكومة،أو  مؤااة، ةأي شاركت قد  -

 .ااياااته في التأثير دون 

 الخاارة. يعني ال واالنكماش الربحية يعني ال النشاط في التواع  -

فيه إلى أماكن أخرى داخل الوطن أو  تنشأأالمكان الذي  حدود يتخطى قد اعمله أن  -
 .خارجه
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 أعاله، نضيف الخصائص المذكورةالثالث  القطاع مؤااات باإلضافة إلى خصائص   
   التالة
 أن تنشأ ماتقلة عن الدولة، وأن تحكم نفاها من خال: مجلس أمناء. -
أن تاتفيد من الصدقات والهبات النقدية من قبل األفراد والشركات أو التبرع بالوقت   -

 أو ااتقطاع من الراتب والتركات.
تي تدير الحرص على ترك مجا: وااع من حرية التحرك والمبادرة لمجالس األمناء ال -

 في كل زمان أولويات العمل ومواطنه. المؤااات لتقرر هذه
ارتباط مؤااات القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصة على  -

كما تتام المؤااات  المتبرعين بالعمل وبعض قيادات العليا لهذه المؤااات، ماتوى 
دماتها أكثر جودة من الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأنها أكثر كفاءة وخ

 المؤااات الحكومية. 
والذي يعتبر أغلى  يعلى قدر كبير من العمل التبرعالقطاع الثالث حصو: مؤااة  -

 عناصر اإلنتاج في االقتصاديات الغربية.
دعما حكوميا يأخذ أشكاال مختلفة كاإلعفاءات الضريبية مؤااة القطاع الثالث تتلقى   -

إضافة إلى دعم  ،تتلقى منحا من الحكومة المركزية واإلعفاءات في الراوم كما
 الالطات المحلية.

طبقا للتشريعات المدنية في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى جميع منظمات القطاع  -
إضافة إلى ضرورة الحصو: على إذن الالطة اإلدارية  ،بالشخصية االعتبارية الثالث

 المختصة عند التأايس واالاتثمار لها.
لقيام على أااس مبادرات أهلية واالعتماد على التمويل الذاتي والتمتع باالاتقال: ا -

 اإلداري فضال عن تعدد األنشطة واألعما: والمشروعات.
كما أن مؤااات القطاع الثالث تتميز عن مؤااات الدولة بتقديم الخدمات العامة وتوفير 

أقل بمراحل، وهذا راجع الى عدة  احتياجات المواطنين بدرجة عالية من الجودة وبتكاليف
  أاباب منها
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مؤااات القطاع الثالث تدفع أقل أو تاتخدم عددًا أقل من الموظفين مقارنة  -
 بالوكاالت الحكومية لتحقيق نفس األهداف.

األفراد على ااتعداد لبذ: الطاقة والوقت من خال: مؤااات القطاع الثالث لحل  -
 .مما يشكل خفضًا لتكاليف الحكومة ،ودون مقابل مشاكل الناس على أااس تطوعي

مؤااات القطاع الثالث الااعية لتقديم خدمات للمجتمع يمثل تقليل من  التنافس بين -
 المصروفات الحكومية مقارنة بقيام مصلحة حكومية بنفس الخدمات.

ها دراك مؤااات القطاع الثالث المحلية باحتياجات الاوق المحلية وتلبيتا  معرفة و  -
 بأفضل الواائل عما تقدر عليه منظمة حكومية تعمل عن بعد.

 ثانيا: ماهية التنمية االقتصادية 
فيما بين  اختلفت تعريفات التنميةتاعى التنمية االقتصادية لتجايد االنشطة التنمية، حيث 

االقتصاديين والكتاب، ولكنها أجمعت على أن التنمية االقتصادية تشمل جوانب الحياة في 
لمجتمع وتتجاوز بذلك مفهوم النمو االقتصادي الذي غلب على الكتابات األولى في ا

  .التنميةمجا: 
 ( تعريف التنمية االقتصادية: 1

نقل االقتصاد القومي من مرحلة التخلف مع ما تحمله   تعريف التنمية االقتصادية بأنها
ال: الهيكل االقتصادي من خصائص معروفة كانخفاض ماتوى الكفاءة اإلنتاجية، واخت

وغيرها إلى االنطالق في أفاق التقدم االقتصادي حيث يتحقق ارتفاع في الكفاءة 
اإلنتاجية، وتصحيح االختال: في الهيكل االقتصادي بإعطاء أهمية أكبر للقطاع 

   .الصناعي في توليد الدخل وخلق فرص عماله منتجة
   ويمكن تحديد أهم عناصر التنمية في آالتي

التنمية االقتصادية ما هي إال ركيزة أاااية لنهضة حضارية ياعى إليها المجتمع   -
 ، لذلك البد من وجود تصور واضح للتنمية الشاملة في المجتمع.هوفق خصوصيت

توفير  أااس التنمية الشاملة هي التنمية االقتصادية الماتقلة التي تهدف إلى  -
 .نللموطنيالحاجات والخدمات األاااية 
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نشأت اختالفات في التعبير عن النمو والتنمية نتيجة أن ورغم تلك التعريفات المذكورة،  
عملية التطور والتنمية االقتصادية عملية تاريخية مركبة تتشابك فيها عوامل كثيرة، 

وكذلك بابب اختالف األهداف هل هو نمو  ،بعضها اقتصادي واآلخر اجتماعي وايااي
 تغيرات الهيكلية، أم القضاء على الفقر؟الناتج والدخل، أم ال

واوف ناتعرض فيما يلي بعض التعاريف التي حاولت إبراز الفروق األاااية فيما 
     بينهما

ااتخدام منظمات األمم المتحدة في تقاريرها تعبير نمو تعريفا شامال. بمعنى إشباع  -أ
اين ماتوى المعيشة. الحاجات المادية فقط لإلناان، أما التنمية فتنصرف إلى تح

وعلى ذلك فالتنمية تشمل النمو االقتصادي مضافا إلى التغيرات االجتماعية والثقافية 
 وأشكا: المؤااات األخرى. 

أن النمو االقتصادي هو عملية دفع كامن للتواع  " A Hichman""هيشرمان" يرى  -ب
فقط. أما  االقتصادي، تتميز بتغيرات في المؤشرات االقتصادية، أي تغيرات كمية

نمو الويرى كذلك أن تعبير  ،التنمية تفترض تبلورا واعيا و نشطا أي تغيرات تنظيمية
ينطبق أكثر ما يكون على حالة الدو: المتقدمة، باعتبار أن بنيانها االقتصادي 
واالجتماعي قد وصل إلى مرحلة النضج الكامل. وبالتالي فان ما يحدث له من تغيرات 

واة على األقل في األجل القصير. أما الدولة الفقيرة أو المتخلفة تكون طفيفة وغير ملم
فينطبق عليها مفهوم التنمية أو التقدم نظرا إلى حاجتها المااة لتغيير بنيانها 

وعلى ذلك فالتغيرات المطلوبة تكون جذرية وشاملة وبعيدة واالجتماعي. االقتصادي 
 المدى والتأثير. 

كر أن التنمية يمكن تعريفها عن طريق الهدف العام " فانه يذ Paul Albertأما "  -ت
منها والذي ياعى إلى تحقيقه. فهي عملية االاتغال: الكامل لجميع الموارد اإلنتاجية 

 في الدو: من اجل زيادة حجم اإلنتاج من الالع والخدمات. 
موجود بين  اختالطينبغي التفرقة بين التنمية والنمو، ألن هناك وعليه         

مصطلحين فالنمو يشير إلى تحقيق معدالت مرتفعة في التغيرات الكلية كالدخل القومي، ال
، وتكوين رأس الما: بما يحقق الرفاهية االدخار، االاتهالكوالناتج القومي، العمالة، 



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 0702السنة         70 عدد:          70مجلد: ال    

 

421 

 

االقتصادية فيقصد بها أالوب التوصل لهذا النمو، مية نأما الت .االقتصادألفراد هذا 
في مرحلة النمو الاريع المطرد، فهي عملية شاملة متشابكة اد وتاتهدف دخو: االقتص

ونمو كل  انبثاقالتي تقوم بتطويره، وتعني  واالجتماعي االقتصاديمرتبطة بالبنيان 
  اإلمكانيات والطاقة الكامنة بشكل كامل وشامل و متوازن.

االنشطة من خال:  للتنمية االقتصادية أهداف عديدة :( أهداف التنمية االقتصادية2
زيادة الدخل القومي تعد من أو: أهداف التنمية   حيث أن  ،التنموية الماتهدفة

 .الاكانالحد من الفقر وتحاين ماتوى معيشة  من خال:االقتصادية، 
والدخل القومي الحقيقي  يتمثل في الالع والخدمات التي تنتجها الموارد االقتصادية 

ليس هناك من شك في أن زيادة الدخل القومي المختلفة في خال: فترة زمنية معينة، و 
مكانيات البلدان  الحقيقي في أي بلد تحكمه عوامل عديدة كمعد: الزيادة في الاكان وا 
المادية والفنية مثاًل، فكلما كان معد: الزيادة في الاكان كبيرًا اضطرت الدولة إلى العمل 

وعموما يمكن القو: بأن زيادة  على تحقيق نابة أعلى للزيادة في دخلها القومي الحقيقي،
الدخل القومي الحقيقي أيا كان حجم هذه الزيادة وأنوعها، إنما تعتبر من أولى أهداف 

  .قتصادياً االتنمية االقتصادية وأهمها على اإلطالق في الدو: المتخلفة 
   أهداف التنمية االقتصادية نذكر ما يلي أهم ومن

ذا عندما يزيد عدد الاكان بنابة أقل من الزيادة في رفع ماتوى المعيشة  يحدث ه -أ
الدخل الوطني، كما يمكن أن يرفع ماتوى معيشة الاكان بالتوزيع العاد: للدخل 
الوطني على األفراد، وكذا بزيادة متواط ودخل الفرد حتى يتانى له رفع ماتوى 

في زيادة في  تااهم المعيشة فزيادة الاكان بنابة أكبر من زيادة الدخل القومي ال
متواط نصيب الفرد ومن ثم انخفاض ماتوى معيشته، ومن هنا نجد أن هدفها كرفع 
ماتوى المعيشة، ولعل اقرب مقياس للداللة على ماتوى معيشة الفرد هو متواط ما 
يحصل عليه من دخل، فكلما كان هذا المتواط مرتفع كلما د: ذلك على ارتفاع 

 ماتوى معيشته والعكس صحيح.
ل التفاوت في الدخل والثروات  يعتبر تقليل التفاوت في توزيع الدخو: والثروات تقلي -ب

هدفا من األهداف االجتماعية لعملية التنمية االقتصادية، فأغلب الدو: النامية التي 
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تعاني من انخفاض الدخل القومي، ومن انخفاض متواط نصيب الفرد، تعاني أيضا 
وات، فقد تاتحوذ فئة صغيرة من الاكان على من اختالالت في توزيع الدخو: والثر 

جزء كبير من الثروة، بينما تعاني غالبية الاكان من الفقر وانخفاض ماتوى دخولهم 
 مما يؤدي إلى تدني الماتوى الصحي والتعليمي والمعيشي.

النابية لكل قطاع وطريقة  تعديل التركيب النابي لالقتصاد الوطني  أي األهمية -ت
المختلفة ببعضها، أي هو اإلطار الذي يمارس في نطاقه النشاط  ارتباط النشاطات

االقتصادي للمجتمع، فالجانب األو: )التغيير الكمي( يتضمن تغييرا في ناب 
وعالقات المتغيرات االقتصادية األاااية حاب القطاعات االقتصادية، أما الجانب 

نشاط االقتصادي عن الثاني )التغيير النوعي( فيتضمن تغييرا وظيفيا في أداء ال
 طريق إعادة تخصيص الموارد واالرتقاء بماتوى الكفاءة النوعية لعناصر اإلنتاج.

 التنمية االنشطة القطاع الثالث في تجسيد جهودالمحور الثاني/ 
ا، يتم مفي عدة مجاالت كالصحة والتعليم وغيره أنشطة تنموية الثالث يقدم القطاع      

مؤااات والهيئات والمنظمات غير الحكومية والتي تشكل ذلك من خال: مجموعة من ال
 البناء المؤااي للقطاع الثالث.  في مجموعها مع غيرها من المؤااات

 التنمية بالو.م.أ االنشطة دور القطاع الثالث في تجسيد نموذج عنأوال: 
باهتمام متزايد من قبل الحكومات في البلدان مؤااات القطاع الثالث تحظى      
تقدمة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تتصدر االهتمامات العامة الم

الايااية واالقتصادية، وهي تشكل اإلطار المؤااي والوعاء التنظيمي للقطاع الثالث في 
 متاارعا نمو – وأمريكا أوربا– الغربية المجتمعات شهدت لقد .االقتصاديات المعاصرة

 حيث، والعشرين عشر التااع القرنين مدى على التطوعية شطةواألن الخيرية األعما: في
 االقتصادي التقايم في المهمة االقتصادية القطاعات أحد يشكل الثالث القطاع أصبح
  اآلتيك :اشكأ ثالثة يأخذ أصبح ، هذا األخيرالحديث

 .الربحي وغير الربحي بشقيه العام القطاع -
 .ااسباأل ربحي قطاع وهو الخاص القطاع -
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 ال يهدف حيث ،الاابقين القطاعين عن يختلف الوقفي و التبرعي بشقيه الثالث القطاع -
نما، الربح تحقيق إلى نظريا  .التطوع ابيل على يقوم وا 
المتحدة األمريكية الدولة األكثر تمثيال للنموذج اللبيرالي في العالقة  الوالياتتعتبر         

لى معيار انفاق الدولة على الخدمات إها، ااتنادًا بين مؤااات القطاع الثالث ودول
الثالث. وتأخذ العالقة بين مؤااات القطاع  القطاع مؤااات ، وحجم نشاطاالجتماعية

التكامل الوظيفي، فقد الثالث األمريكية والحكومة الفيدرالية صيغا متعددة من التعاون و 
وفرت الحكومة بيئة مااندة، من خال: اإلطار القانوني الداعم والحوافز الضريبية لنمو 

لمؤااات القطاع الثالث حاب تحليل البيانات المالية  ومن خال: .القطاع الثالث
حيث تناولت الدرااة تحليال  ،في بريطانيا 1990درااة حو: اتجاهات الخير عام 

يكشف أن هناك  جمعية خيرية ومؤااة وقفية. 033ات ومصروفات أكثر من إليراد
  يلي كما دخلهاالثالث ومكونات  القطاع مؤااات تنوعا في مصادر تمويل

 
القطاع الثالث في الواليات المتحدة وتشير االحصائيات الرامية لنشاط            

)الوقفي( و)التبرعي( يضم في إطاره إلى أن القطاع الخيري بشقيه  3002 عام األمريكية
[ مؤااة وقفية، ويتم الترخيص  23.000[ منظمة وجمعية، و]  9.4.5.3..عدد ] 

    [ جمعية تعمل في القطاع الخيري، وينتظم في هذا القطاع قرابة  300  يوميًا لعدد ]
ات( [ موظف بصفة دائمة، بينما بلغت إيرادات القطاع الثالث )التبرع 000.000...] 

[ متطوع في جميع  50.000.000مليار دوالر أمريكي [، إضافة إلى ]  3.3حوالي] 
ااعات عمل أابوعيًا في التطوع في جميع  9األعما: الدينية واإلغاثية واإلناانية، بواقع 

 . .التخصصات
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جل أمن  التنمية االنشطة تجايدل بالو.م.أ القطاع الثالث بعض جهودوفيما يلي   
 لحاجات والخدمات األاااية لألفراد والمجتمع توفير ا

 التالي  ، نورد الجدو:لبعض مؤااات القطاع الثالث في الو.م.أ عن النشاط المالي -3

 (  القيمة المالية المقدرة لبعض مؤااات القطاع الثالث في الو.م.أ3الجدو: رقم )
 بحث مقدم لندوة االثر االقتصادي لألعما: التطوعية،الشريف،  نصير بن عمر  المصدر
               ...، صهـ 435./6/4،التطوعي وتأثيره في التنمية االقتصادية ،الرياضالعمل 
، يتضح أن القيمة المالية المقدرة لبعض مؤااات (3رقم) وانطالقا من الجدو:    

 . 8338مقارنة مع انة 8330القطاع الثالث في الو.م.أ تحانت في انة 
 عام في المتطوعون  أنفقه الذي الوقتبلغ  ،األنشطة التنمويةالتطوع لخدمة  قيمةوعن  

 مع جنب إلى جنبا المتطوعين وقت قيمة وبلغت ،دوالر بليون  5.3.. بنحو يقدر 30.4
 وقت ويمثل ،(دوالر مليار 6..92) دوالر تريليون  نصف من أكثر الخاص العطاء
 الااعات ومقدار المتطوعين، عدد ، وكذلكالمجموع هذا من المئة في 22.2 التطوع

 وهذا ما يوضحه الجدو: التالي  المتطوعين لوقت االقتصادية والقيمة المتطوعين،

 القيمة الدولة
( بليون دوالر  وقدر مؤشر القطاع الماتقل القيمة  322)  3002 أمريكا

م بأكثر النقدية للااعات التي تطوع بها الراشدون في أمريكا  كل عا
باليين ( دوالر في نيوجرزي بلغت قيمة الااعة التطوعية في  4من ) 
 دوالر(.  30.22)  3003عام 
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 30.4-3002المتطوعين خال: لوقت الدوالرب قيمةالو  ااعات،   عدد،(2)الجدو: رقم

Source Brice McKeever, The Nonprofit Sector in Brief 2015: Public 
Charities, Giving, and Volunteeringm, Consulté le 30../.3/.2  
https://www.urban.org/research/publication/nonprofit-sector-brief-
2015-public-charities-giving-and-volunteering 

إلى أن هناك وعي عالمي بزيادة العطاء  أشار مؤشر العطاء والكرم العالمي -2
مقارنًة  8310والتبرع من أجل األعما: الخيرية في العالم، وهو ما يظهر في تقرير عام 

حلت الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة  حيث ،بنتائج المؤشر في الانوات الماضية
 . 30.9، غير أنها حازت على المرتبة األولى في عام 30.9و 30.6الثانية عامي 
 8310-8311 خال: الفترة مؤشر العطاء والكرم العالمي يوضح (1رقم) والشكل الموالي

https://www.urban.org/author/brice-mckeever
https://www.urban.org/author/brice-mckeever
https://www.urban.org/research/publication/nonprofit-sector-brief-2015-public-charities-giving-and-volunteering
https://www.urban.org/research/publication/nonprofit-sector-brief-2015-public-charities-giving-and-volunteering
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 .8310-8311الفترة خال: العالمي والكرم العطاء مؤشر(  1)رقم الشكل

 ، مرجع اابق.مؤشر العطاء والكرم العالمي المصدر         
بليون دوالر(  .34) 3004في أمريكا عام  مؤااات القطاع الثالث بلغت مااهمات-1

( من إجمالي الناتج المحلي األمريكي، وقفز المبلغ في عام %3.3وهي تمثل حوالي )
( من متواط %3.3العام ) وبلغ تبرع الفرد في نفس بليون دوالر( 359م إلى )3006

دخله الصافي بعد خصم الضريبية. )على مدى األربعين انة الماضية كان متواط التبرع 
( مليون. ..) تااهم بتوظيففي أمريكا  مؤااات القطاع الثالثكما أن  ،(2%..)

 .( من مجموع القوى العاملة%0.9.والقطاع الخيري يوظف تقريبًا )
 ، تطورا لمؤااات القطاع الثالث المالية الموارد أظهرت ،30.2 و 3002 عامي وبين

 ارتفعتالناتج المحلي االجمالي، حيث  من أارع بوتيرة صو:الوا العائدات وازدادت
نمو الناتج المحلي  مقابل ٪.،23 بنابة األصو: ونمت ٪.،20 بنابة اإليرادات

 الفترة خال: ائةالم في 2..3 بنابة المصروفات ارتفعت و ٪4،2. بنابةاالجمالي 
 األجور جميع من ٪5.3 مؤااات القطاع الثالث شكلت ،30.0 عام فيو  .نفاها

 من مؤااات القطاع الثالث حصة وبلغت ،المتحدة الواليات في المدفوعة والمرتبات
  .30.4 عام في ٪9.2 اإلجمالي المحلي الناتج
 .العربية ية بالدولالتنم االنشطة دور القطاع الثالث في تجسيدنموذج  :ثانيا

تشكل قوة اقتصادية كبرى من منظور  للقطاع الثالث المنظمات األهلية العربية       
حجم إنفاقها على مشروعاتها، ومكونات األنشطة، وعدد المتطوعين وقيمة عملهم، وهو 

إلى جانب  يهتم بالتنمية ثالثالقطاع ال من مؤااات ما يؤكد أن القطاع الخيري األهلي
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كل هذه المتغيرات مهدت الطريق إلى تحوالت جذرية  .ومات والقطاع الخاصالحك
فقد تزايد عدد هذه  ،العربيةمؤااات القطاع الثالث على ماتوى الكم والكيف في أوضاع 

المنظمات بناب كبيرة في بعض األقطار العربية مثل مصر واليمن وتونس والجزائر 
لتقرير الذى أصدرته الشبكة إلى ا وفقاً  ع الثالثمؤااات القطايقدر عدد  ، حيثوالمغرب

 وعن .3003 ألف منظمة في عام 320بـ  ـ3002 عام العربية للمنظمات األهلية
 في أعضاء وليكونوا، كمؤااين ليااهموا الثالث القطاع خال: من المواطنين مشاركة
 والخاص الحكومي ثالثةال القطاعات فيه تتعاون  متوازناً  مجتمعاً  وليكونوا، إدارية مجالس

 ايّما ال الثالث بالقطاع المهتمة وعن الدو: العربية. والثالث لخدمة التنمية االقتصادية
   ما يلي ، (4)نذكر منها  في الجدو: رقم الجمعيات بإنشاء
عدد مؤااات  البلد

 القطاع الثالث
عدد مؤااات  البلد

 القطاع الثالث
 6600 اليمن 000. الجزائر
 22900 المغرب 32.2 األردن
 5600 تونس 9665 العراق

 3.062 مصر 630 الاعودية
 في بعض الدو: العربية الثالث   مؤااات القطاع(4الجدو: رقم)

تاريخ  التـــنمية، أهداف تحقيق في وأدواره الثالث القطاع الديني، أحمد بن المصدر  االم
-http://www.alsata.net/bloger/?p=207#more، ..3/30./2.االطالع

207 
العطاء والكرم  احتوت قائمة المتصدرين العشرين األوائل لترتيب مؤشركما 

على دولتين عربيتين، وهما اإلمارات العربية المتحدة، في المركز  30.6لانة العالمي
أما الجزائر فلم تصنف ضمن قائمة الدو: العاشر، والكويت في المركز التااع عشر، 

  .رالمشاركة في هذا المؤش
من  التنمية االنشطة تجايدل بالدو: العربية القطاع الثالث بعض جهودوفيما يلي 

 توفير الحاجات والخدمات األاااية لألفراد والمجتمع جل أ
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حّققت إيراداٍت انويًة  في الدو: العربية مؤااة تابعة للقطاع الثالث .6ف يصنت تم -3
، على التنمويةاإلنفاق على المشروعات في حين ااتقر  ،مليون دوالر 964.4بلغت 

 ، وكانمليون دوالر 432.2اختالف أماكن إقامتها داخل العالم العربي أو خارجه عند
 الترتيب كما يلي 

الصدارة لدولة الكويت؛ إذ كان المركز األو: من نصيب جمعية  كانت -أ
خيري( بمجموع االجتماعي(، ممثلة بإحدى أماناتها )األمانة العامة للعمل ال )اإلصالح

ه منها  52.9بلغت ت إيرادا  مليون دوالر إلى العمل الخيري  3..2مليون دوالر، ُيوجَّ
 -أفريقيا -مناطق جغرافية حو: العالم )العالم العربي 4األمانة ضمن  وتعمل ،التنموي 

 مظلة مشروع يحمل اام )الرحمة العالمية(.  أوروبا( وتحت -آايا
ممثّلة بجمعية )العون المباشر(  لكويت أيضًا،كان المركز الثاني من نصيب ا -ب

 على العمل الخيري واألنشطة مليون دوالر ، تنفق منها ..52بمجموع إيرادات بلغت 
)العون  مؤااة القطاع الثالث الكويتية توااهممليون دوالر.  ..69ما قيمته  التنموية

 9.حاوية لـ  36ن أكثر م إراا: خال: نم 30.4عام  في المشاريع التنمويةالمباشر( 
نوعًا مختلفًا من األجهزة الكهربائية والميكانيكية والمواد  20دولة أفريقية احتوت أكثر من 

 الغذائية والمعدات الطبية واألدوية واألقمشة والمالبس واألثاث المكتبي والمنزلي وغيرها،
 قطعة مختلفة. 20.000بإجمالي وصل إلى 

لجمعية العون المباشر والتي  تنمويةت من األنشطة التعتبر التبرعات العينية والحاويا
تتنوع لتشمل المالبس واألجهزة الطبية والمعدات واألثاث والواائل التعليمية وغير ذلك 

الفقراء والمااكين في القارة  هاالجديدة والتي ياتفيد من الكثير اواء الماتعملة منها أو
فذها الجمعية، حيث تقوم الجمعية بتصنيف األفريقية من خال: األنشطة المختلفة التي تن

تلك التبرعات وتخزينها من خال: كادر بشري مؤهل لالاتفادة منها وا عادة شحنها 
للمااهمة في األنشطة  دولة أفريقية حاب احتياجات كل دولة 20لمكاتبها الميدانية في 

 لكويتيةمؤااة القطاع الثالث انفذت  30.6عام وفي  .التنموية في تلك الدو:
 برنامج خيري وتنموي في افريقيا. .4.9
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في المرتبة الثالثة، على  )دار البر(  اإلماراتيةمؤااة القطاع الثالث جاءت  -ت
، ..30مليون دوالر عام  66.4تحقيقها قفزًة كبيرًة في إيراداتها التي بلغت  الرغم من
على المشروعات ، مع ووصلت نفقاتها 30.0مليون دوالر في العام  95.9مقارنة 
. 30.0مليون دوالر لعام  90.3، مقارنة مع ..30مليون دوالر لعام  4..6الخيرية 
 الخير بيت جمعية لتكون  الاعودية( اناان) االيتام لرعاية الخيرية الجمعية رابعا وحلت

الخامس من حيث المااهمة في االنفاق العربي على األنشطة  المركز في االماراتية
 التنموية. 

في جانبها   األنشطة التنمويةومن مااهمة مؤااات القطاع الثالث العربية في  -7
مليون دوالر،  36.ماجدا بتكلفة  3.432. منما يزيد  على االجتماعي تم إنشاء

مليون دوالر، وأقامت  22.بتكلفة  تنمويا مشروعا تعليميا 2266وأقامت هذه المؤااات 
 يتيما03626.، وكفلت مية المجتمعات الريفية لتن بئرًا ومشروعًا لمياه الشرب 265.

ذا أضفنا لكل هذا، ما تقوم به المؤااات لتحاين  ظروفهم المعيشة  قطاع الثالث في. وا 
  30توزيع لحوم األضاحي ومراكز النشاط الخدمي االجتماعي.

 ، نوردفي األنشطة التنمويةلبعض الدو: العربية  مؤسسات القطاع الثالث وعن مااهمة
 جو: التالي ال

 القيمة الدولة
( جنيه بحااب أن  446434340قيمة التطوع تصل على أقل تقدير إلى )  مصر

 ( جنيه. 3من المصريين يتطوعون وقدرت ااعة التطوع بـ)  644%
المملكة 
العربية 
 الاعودية

( 9ياتثمر في الجهود التطوعية، ايكون عائده االقتصادي ) كل ريا: 
التخصصات االجتماعية، أما في التخصصات المهنية رياالت تقريبًا في 

 األخرى كالطب والهنداة فمن المتوقع أن يكون المردود أعلى.
( متطوع وقد إاهامهم 0.000.م قدر عدد المتطوعين بـ)555.في عام  األردن

 ( مليون يوم عمل.22بحوالي )
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في بعض الدو: العربية  (  القيمة المالية المقدرة لمؤااات القطاع الثالث9الجدو: رقم)
بحث لندوة  عمر بن نصير الشريف، األثر االقتصادي لألعما: التطوعية،المصدر  

 . 0.هـ، ص، 435./6/4 ،ضالعمل التطوعي وتأثيره في التنمية االقتصادية، الريا
( بلد 33في ) مركز درااات المجتمع المدنيحصيلة الالة األبحاث التي قادها  -1

 خلصت الدرااة إلى  ع الثالث،مؤااات القطاحو: 
في بداية القرن الواحد والعشرين القوة االقتصادية األكثر  الثالثيبرز القطاع  -أ

نموًا بين القطاعات المجتمعية األخرى، وهو كما عبرت الدرااة ) قوة اقتصادية كبرى في 
( %..9)الدو: التي تمت درااتها( فنابة اإلنفاق لهذا القطاع تصل في متواطها إلى 

من إجمالي الناتج الداخلي، حيث مثل هذا القطاع ما يزيد عن تريلون دوالر الذي يبوئه 
 مركز ثامن اقتصاد عالمي.

في  الثالثفي ثمانية بلدان من العينة كانت نابة النمو في وظائف القطاع  -ب
(، وأما نمو %4( أي بنابة انوية تعاد: )%34م ( )559.ـ550.الفترة الفاصلة بين )

( انويًا، وبالتالي قارب نمو القطاع %3( أي )%2مل الوظائف األخرى لم يتجاوز )مج
 األهلي ثالثة أضعاف نموها في القطاعات األخرى ) العام والخاص (.

( من أجمالي الوظائف في الدو: عينة %4.2ما يعاد: ) الثالثيوفر القطاع  -ت
ع المرافق، وأكثر من ضعفين الدرااة، وبنابة قطاعية تعاد: ثالثة أضعاف ما يوفره قطا

مما يوفره قطاع النايج، وتقريبًا نصف ما يوفره قطاع النقل واألهم من ذلك ما يعاد: 
 ( من الوظائف الحكومية.%.3)

بينت الدرااة أن التوصيف القطاعي للوظائف الثابتة ومدفوعة األجر المرتبطة  -ث
( من هذه %20ركز )باألنشطة التطوعية تتصف بهيمنة ثالثة قطاعات رئياية  تت

( في قطاع %2.( في قطاع الصحة، و)%30الوظائف في قطاع التعليم، مقابل )
 الخدمات االجتماعية.

 الخاتمة
 الثالث القطاع ويغطي الحكومية، وغير الربحية غير المؤااات يمثل ،الثالث القطاع

و: )القطاع العام(، القطاع األ عمل بدوره ويكمل يااعد الذي الميداني العمل من كبيراً  حيزاً 
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من جمعيات  -، حيث أن مؤااات القطاع الثالث)القطاع الخاص( والقطاع الثاني
، والمؤااات ومؤااات المجتمع المدني ،ومؤااات تطوعية وخيرية وغير الربحية

وفق أالوب تنمية المجتمع في مجاالت متنوعة  أنشطة تنمويةتنفيذ  تعمل على -الوقفية
 ليمية والصحية، ومختلف احتياجات المجتمع االقتصادية واالجتماعيةكأعما: الرعاية التع

 لتجايد التنمية االقتصادية.
 ليه هذه الدرااة من نتائج نذكر ما يلي إومن أهم ما توصلت 

  مؤااات القطاع الثالث تاتخدم عددًا أقل من الموظفين مقارنة بالوكاالت
لى قدر كبير من العمل ، كما أنها تحصل عالحكومية لتحقيق نفس األهداف

 أ..الو.مالتبرعي والذي يعتبر أغلى عناصر اإلنتاج في 
  الواليات الى حصو: 30.6 عام تقرير في العالمي والكرم العطاء مؤشريشير 

 في األولى المرتبة على حازت أنها غير، الثانية المرتبة على األمريكية المتحدة
 .30.9 عام

 ألوائل لترتيب مؤشر العطاء والكرم العالمياحتوت قائمة المتصدرين العشرين ا 
على دولتين عربيتين، وهما اإلمارات العربية المتحدة، في المركز  30.6لانة

أما الجزائر فلم تصنف ضمن قائمة العاشر، والكويت في المركز التااع عشر، 
 .الدو: المشاركة في هذا المؤشر

  في بعض األقطار العربية بناب كبيرة  مؤااات القطاع الثالثتزايد عدد هذه
مؤااات يقدر عدد   ، حيثمثل مصر واليمن وتونس والجزائر والمغرب

 لتقرير الذى أصدرته الشبكة العربية للمنظمات األهليةإلى ا وفقاً  القطاع الثالث
 .ألف منظمة 320بـ  ـ3002 عام

 رمنظو  من كبرى  اقتصادية قوة تشكل الثالث للقطاع العربية األهلية المنظمات 
 .المتطوعين وعدد األنشطة، ومكونات مشروعاتها، على إنفاقها حجم
 ضرورة بنوصي ، مؤااات القطاع الثالث من خال: األنشطة التنمويةوبغية تجايد 

 إضافة الراوم، في  واإلعفاءات الضريبية اإلعفاءات تدعيم تلك المؤااات عن طريق
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على االهتمام  القطاعات، والعمل لخلق التكامل ما بين كل المحلية الالطات دعمت إلى
 .بالبعد االجتماعي للتنمية، باعتباره الابيل األمثل لتحقيق التنمية االقتصادية كثرأ

 والمراجع المعتمدة الهوامش 
                                                           

  محمد عبد هللا الالومي، القطاع الثالث والفرص الاانحة  رؤية ماتقبلية، مكتبة
 .62، ص30.0الملك فهد، الطبعة األولى، الرياض،

 ،اقتصاديات القطاع الثالث وواقع  نورة راشد الهاجري، عبد المحان عايض القحطاني
-03مر العمل الخيري الخليجي الرابع، البحرين، ورقة مقدمة لمؤت المجتمع،

  .4، ص04/02/30.0
 64-62محمد عبد هللا الالومي، مرجع اابق، ص. 
 64نفس المرجع، ص . 
  علي بن إبراهيم النملة، العمل الخيري اإلاالمي في ضوء التحديات المعاصرة، ندوة

 رف( .)بتص4، ص09/30.0/.2العمل الخيري، خالد الفّواز، 
 العالمية،  المتغيرات ظل في الخيري  العمل الحديثي، ماتقبل إبراهيم محمد إبراهيم

 درااة متوفر على الرابط التالي  
http://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20263  30 /52/02تاريخ االطالع.. 

 ،نورة راشد الهاجري، مرجع اابق، ص عبد المحان عايض القحطاني.. 
  الخيري  النشاط عولمة في ودورها الحكومية غير ، المنظماتكما: منصوري 

 درااة متوفر على الرابط التالي  ،9-4العربي، ص التطوع والتطوعي، ملتقى
      iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/bbb4.doc 
 . ..09/30/ 9. تاريخ االطالع     
  الالة درااات يصدرها مركز االنتاج اإلعالمي جامعة الملك عبد العزيز، اإلصدار

الثامن عشر، المنظمات األهلية والمجتمع المدني والمبادرات المدنية التطوعية، 
 .24.-22.ه، ص432.

http://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20263%20تاريخ%20الاطلاع%2015/05/
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 ريات وايااات وموضوعات، دار وائل مدحت القريشي، التنمية االقتصادية  نظ
 .33.، عمان، األردن، ص.300، .للنشر، ط

  ،محمد عبد العزيز، محمد على الليثى، التنمية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع
 .30، ص3000اإلاكندرية، 

   ،3002محمد صفوت قابل، نظريات وايااات التنمية االقتصادية، األردن 
 2.ص

 ابت هاشم، التنمية االقتصادية في المجتمع المعاصر، المكتب الجامعي محمد ث
 )بتصرف( .31.-2..، ص.300الحديث، 

  محمد عبد العزيز عجيمة وآخرون، مقدمة في التنمية والتخطيط، دار النهضة
 . 90-45، ص 522.العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

  النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، كامل بكري، التنمية االقتصادية، دار
 )بتصرف(. ...-0.، ص 526. الطبعة األولى،

  ،التالي   درااة متوفر على الرابط أهمية القطاع الثالث في التنمية الماتدامة 
http://www.medadcenter.com/articles/4706، 9/09/30.تاريخ االطالع.. . 

   2اابق، ص ، مرجعكما: منصوري.  
   ريهم أحمد خفاجي، المؤااات المانحة العالمية...بين الحرية األمريكية واإلدماجة

 ، المركز"لماتقبل أفضل جديدة آفاق عنوان تحت المانحة الجهات األلمانية، ملتقى
 . 9المنورة، ص المدينة ،30.2 فبراير 4 ،2 -مداد –واالبحاث  للدرااات الدولي

  4، مرجع اابق، صري كما: منصو . 
  ،مرجع اابق. أهمية القطاع الثالث في التنمية الماتدامة 

  تشاريتيز إيد »مؤشر العطاء والكرم العالمي هو تقرير انوي تصدره مؤااة 
دولة  40.كثر من ألالدولية، وذلك عن طريق تحليل بيانات ومعلومات « فاوندايشن

 من تعداد اكان العالم، وتمثل هذه النابة %56حوالي العالم، ويمثلون حوالي 

http://www.medadcenter.com/articles/4706
http://www.medadcenter.com/articles/4706


ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 0702السنة         70 عدد:          70مجلد: ال    

 

434 

 

 

هو التقرير الانوي  30.6مليار شخص حو: العالم. ويعتبر تقرير عام  ..9حوالي 
 .30.0الاابع، حيث صدر المؤشر للمرة األولى في ابتمبر )أيلو:( عام 

 الدولية «تشاريتيز إيد فوندايشن» ؤااةتقرير م ،مؤشر العطاء والكرم العالمي ،   
-www.sasapost.com/world-giving-index  متوفر على الرابط التالي

  ..09/30/.8االطالع ، تاريخ2016
 بحث مقدم  التطوعية، لألعما: االقتصادي الشريف، األثر البركاتي نصير بن عمر

 هـ،435./6/4،الرياض التنمية االقتصادية،لندوة العمل التطوعي وتأثيره في 

 .50ص

 Brice McKeever, The Nonprofit Sector in Brief 2015: Public 

Charities, Giving, and Volunteeringm, Consulté le2017/12/18 

https://www.urban.org/research/publication/nonprofit-sector-brief-

2015-public-charities-giving-and-volunteering 

 مرجع اابق، ص الشريف، البركاتي نصير بن عمر.. 
  هويدا عدلي، فعالية مؤااات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة ايااة إنفاق

، مركز درااات الوحدة "دولة الرفاهية االجتماعيةندوة " للخدمات االجتماعية،
 .2.، ص3009 نوفمبر/الثاني تشرين 20- 32العربية،

   ،ليأتي ترتيب العشرة األوائل للدو: ليشمل ميانمار، والواليات المتحدة األمريكية
ندونيايا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا،  وأاتراليا، ونيوزيالندا، واريالنكا، وكندا، وا 

 .واإلمارات العربية المتحدة، على الترتيب
  www.forbesmiddleeast.comشفافية/-األكثر-الخيرية-الجمعيات-/قائمة ، 

 .2017/12/18تاريخ االطالع 
  / عين-مااعدات-حاوية-36-أرالت-المباشر-العون /https://direct-

aid.org/cms،  2017/12/18تاريخ االطالع 

   ص ،..3/30. ،3.2ع الكوثر، مجلة ،اإلفريقية والقارة الخيري  لعملا شؤون... 

 30 4.-2.، مرجع اابق، صكما: منصوري  
  2عمر بن نصير البركاتي الشريف، ص. 

https://www.cafonline.org/
https://www.cafonline.org/
http://www.forbesmiddleeast.com/قائمة-الجمعيات-الخيرية-الأكثر-شفافية/

