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 برنامج الدور التنموي للمجتمع املدني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

  حيتوي هذا امللف على وصف تفصيلي ألهداف وحمتوى برنامج الدور التنموي للمجتمع

 املدني.
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 التعريف بالربنامج:

الفاعل الرئيسيي الاالييف     والذي يعد اجملتمع املدني يسعى هذا الربنامج إىل تأصيل مفهوم 

تنامى حجمي    خمتليف اليدول،    فقد خمتلف دول العامل، بعد احلكومة والقطاع اخلاص، 

مساحة اليدور اليذي يقيوم بي    قيل تقلي  دور        -ى على أحدال خيف -وتزايدت بوضوح 

كذلك يفسر الربنامج أسباب تصاعد االهتمام بهذا القطاع، احلكومة   العديد من اجملاالت. 

ويبلور مظاهر هذا االهتمام، ويتيح الفرصة للتعرف عليى كافية املصيطل ات اليرب تعيرب عين       

 ، القطاع الااليف وغريها.. القطاع ومنها القطاع األهلي، القطاع املستقل

يقدم هذا الربنامج عرض شامل ألجيال منظميات اجملتميع امليدني وتياالت نايامها، ميع       

الرتكيز على التطور الذي حلق بدور القطاع ليت ول من كون  قطاع خريي يعتمد على وجود 

 مانح ومتلق، إىل قطاع تنموي يسعى لتمكني املوامن اقتصاديا واجتماعيا. 

لقضايا رئيسية متت إثارتهيا ميرخرا   مييداجمل اجملتميع امليدني،      ربنامج مساحة خيص  ال

وهي القضايا املتعلقة بضرورة تقييم فعالية منظمات اجملتمع املدني، وأهم املخامر الرب تهدد 

تلك الفاعلية، وكذلك سبل حتقيق االستدامة لتلك املنظمات لتتمكن من القيام باليدور املنيو    

   املنطقة العربية. بها   التنمية

 

 جدوى دراسة الربنامج: 

املسيتفيدين بايكل مبسيي ويسيري املعيارف       مينح تتمال اجلدوى الرئيسية هليذا الربنيامج     

واملعلومات املتعلقة بكافة املفاهيم الرب تنضوي حتت لواء اجملتميع امليدني والتميايزات فيميا     

فاعليية، وتعيريفهم بيلييات احلفياق عليى      املهارات املتعلقة بتقيييم ال إكسابهم بينها، وكذلك 

 استدامة منظماتهم.  
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 لربنامج:املعرفية ل دهدا األ

املتعلقية بياجملتمع   يتعيرف املتيدرب مين خيلل الربنيامج عليى املفياهيم        (: 1دهد  معريف )

 االت الرئيسية الرب تناي فيها.وأجيال منظمات ، واجملاملدني، 

ية االنتقال مبنظميات اجملتميع امليدني مين األدوار     تعريف املتدربني بأهم(: 2دهد  معريف )

حنو العمل التنموي، الذي يعتمد باألساس على متكني املستفيدين من تلك  اخلريية التقليدية

املنظمييات ميين خييلل إكسييابهم املهييارات واألدوات الييرب تسيياعدهم علييى حتسييني نوعييية   

 معياتهم، دوجمل احلاجة موال الوقت لوجود مرف مانح.

يلفت الربنامج انتباه املتدربني إىل أهمية التقييم سواء توج  حنو املنظمية  (: 3دهد  معريف )

ككل أو ماروع بعين  للتعرف على نقا  الضعف والقوة بهدف تطوير األداء وحتقييق أقصيى   

 .استفادة ممكنة من املوارد البارية واملادية

أهم املخامر اليرب يتعيرض هليا     يتعرف املتدرب من خلل الربنامج على(: 4دهد  معريف )

، مع التطبيق على الدولة الرب ينتمي إليها املتيدرب، كميا   اجملتمع املدني وحتد من فعاليت 

  يتيح ل  الربنامج التعرف على سبل حتقيق االستدامة ملنظمت .
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 دهيكل الربنامج:

 
 

 

 

 

 

  

 مدخل لدراسة اجملتمع املدني ودوره التنموي

 الوحدة األوىل: اجملتمع املدني: املفاهيم والتكوين واألهمية

 ول والااني )األسبوع األ

 
 

من املنهج   الوحدة الاانية: أجيال منظمات اجملتمع املدني وأدواره

 )األسبوع الااليف والرابع  اخلريي إىل املنهج التنموي

 

 الاالاة: تقييم فعالية منظمات اجملتمع املدني الوحدة

 )األسبوع اخلامس والسادس 

 حمددات فاعلية منظمات اجملتمع املدنيالوحدة الرابعة: 

 )األسبوع السابع والاامن 
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 احملتوى الدراسي:

 منذ األسبوع األول ويستمر حتى األسبوع الثامن .دريب على دهذا احملتوى يبدأ الت

 األسبوع األول

  ومرح املصطل ات الرب تعرب عن القطاع األهلي تأصيل مفهوم اجملتمع املدني -

 األسبوع الااني

 املدني ومظاهرهأسباب تصاعد االهتمام باجملتمع  -

 األسبوع الااليف

 االت ناامهاأجيال منظمات اجملتمع املدني وت -

 األسبوع الرابع

 دور منظمات اجملتمع املدني من اخلريية حنو التمكني -

 األسبوع اخلامس

 تقييم فاعلية منظمات اجملتمع املدني -

 األسبوع السادس

 مرشرات قياس فاعلية اجملتمع املدني -

 

 األسبوع السابع

 منظمات اجملتمع املدني  العوامل الرب حتدد فاعلية -

 اامناألسبوع ال

 منظمات اجملتمع املدنيناء القدرات وتفعيل دور ب -


