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حول كلية األعامل الخريية يف جامعة إديانا
«»The Lilly Family School of Philanthropy
ســاعدت الكليــة الرائــدة يف إثــراء مجــال دراســات العمــل الخــري مــن
خــال البحــوث والدراســات األكادمييــة ،ونــر املعرفــة ،منــذ تأسيســها يف
جامعــة ( )IUPUIيف عــام  ،1987وقــد أصبــح املركــز اآلن يقــدم أكــر وأشــمل برنامــج لدراســات
العمــل الخــري.
ويشــمل املركــز أيضً ــا :معهــد املــرأة لألعــال الخرييــة ،وكليــة جمــع التربعــات ،ومعهــد
اإلميــان والعطــاء .حيــث يقــدم معهــد املــرأة لألعــال الخرييــة دراســات حــول عالقــة الجنــس
بالعمــل الخــري .وتســاعد كليــة جمــع التربعــات اآلالف مــن املختصــن يف جمــع التربعــات حــول
العــامل يف تحســن مهــارات جمــع التربعــات وتطــر معارفهــم.
باإلضافــة إىل الدرجــات العلميــة والــدورات التدريبيــة املهنيــة التــي مينحهــا املركــز،
فهــو ينتــج أبحاث ًــا علميــة يف مجــال العمــل الخــري ،ويقــود عــددًا مــن املشــاريع البحثيــة
التــي توفــر مصــادر دقيقــة للمعلومــات لقيــاس العمــل التطوعــي والتربعــات يف املجتمــع
األمريــي ،إضافــة إىل الدراســات املتخصصــة والدقيقــة للمنظــات العامليــة الرائــدة.
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مقدمة

يعــ ُّد مــؤرش بيئــة العمــل الخــري العاملــي (Global Philanthropy Environment

رشا نوع ًيــا وفريــدًا
 )Indexاملعــروف ســابقًا باســم مؤرش»حريــة العمــل الخــري»؛ مــؤ ً
لقيــاس البيئــة العامــة واإلطــار الــذي يعمــل مــن خاللــه العمــل الخــري عــى مســتوى

العــامل ،وقيــاس مــدى حريتــه ،ومــن ثــم فالتعــرف عليــه وعــى محتوياتــه ومؤرشاتــه
خاصــة؛ ألنــه ســيقودنا إىل التعــرف عــى املنــاخ العــام للعمــل
الفرعيــة هــو أمــر ذو أهميــة
َّ
الخــري ومؤسســاته ،داخــل منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،وكذلــك الحــال يف
دولــة الكويــت؛ مــا ســيكون لــه أهميــة كــرى يف التعــرف عــى عنــارص القــوة والضعــف،
والعمــل عــى تحســينها؛ لتحقيــق مزيــد مــن الريــادة يف مامرســة العمــل الخــري.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يف عــام  2013قــام مركــز The Center for Global Prosperity

التابــع ملعهــد «هدســون»؛ بنــر املــؤرش األول مــن تقريــر بيئــة العمــل الخــري ،ثــم أُصــدرت
الطبعــة الثانيــة يف عــام  ،2015وابتــداء مــن عــام  2016اســتكملت كليــة «األعــال الخرييــة» يف
جامعــة «إنديانــا» ( )The Lilly Family School of Philanthropy IUPUIاألبحــاث حــول مــؤرش بيئــة
م
العمــل الخــري ،وأصــدرت تقريـ ًرا غطــى الفــرة الزمنيــة مــن (ينايــر  - 2014ديســمرب  ،)2016وتـ َّ
نــره خــال العــام .2017

وســيتم عــرض هــذا التقريــر بأســلوب التـدُّرج مــن العــام إىل الخاص ،حيــث نبدأ بعــرض ملحة
منهجيــة عــن املــؤرش ،ومكوناتــه ،وأبــرز املفاهيــم ذات الصلــة ،يليــه الرتكيــز عــى عــرض أهــم
نتائــج املــؤرش الخاصــة بإقليــم منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،ثــم يتــم التعمــق
را ســيتم
بشــكل أكــر للتعــرف عــى مكانــة دولــة الكويــت عــى املــؤرش بشــكل تفصيــي ،وأخـ ً

عــرض مجموعــة مــن التوصيــات التــي يُتوقــع أن تســهم يف رفــع الكفــاءة والفاعليــة لــدى
وخصوصــا عــى مســتوى دولــة الكويــت.
املنظــات الخرييــة عــى مســتوى املنطقــة ككل،
ً
وقد تم التوصل إىل مجموعة من النتائج؛ يأيت يف مقدمتها
فيــا يتعلــق بإقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا؛ بلــغ املتوســط العــام ملــؤرش
بيئــة العمــل الخــري ( )3.17درجــة ،يف حــن أنــه جــاء ثالــث أعــى إقليــم (مكــرر) عــى مســتوى
مــؤرش «البيئــة االجتامعيــة  -الثقافيــة» ،وذلــك مبتوســط عــام ( )4.1درجــة ،وعــى الرغــم مــن
ذلــك إال أن اإلقليــم جــاء األســوأ عــى مســتوى مــؤرش «ســهولة إنشــاء منظــات خرييــة»؛
وذلــك مبتوســط ( )2.8درجــة.
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وفيــا يتعلــق بالتحســن العــام عــى مســتوى اإلقليــم؛ اتضــح أنــه قــد جــاء يف املرتبــة

الثانيــة مــن حيــث التحســن عــى مــؤرش «البيئــة التنظيميــة للعمــل الخــري»؛ بنســبة تغــر
قدرهــا ( ،)% 11.3ويعـ ُّد ضمــن األقاليــم الســتة األوائــل التــي شــهدت تحسـ ًنا عــى مســتوى ذلــك
ـا.
املــؤرش مــن إجــايل ( )11إقليـ ً

أمــا عــى مســتوى مــؤرش «الحوافــز الرضيبيــة»؛ فقــد أشــارت النتائــج إىل أن إقليــم

الــرق األوســط وشــال إفريقيــا هــو أكــر إقليــم شــهد تحســ ًنا خــال الفــرة (،)2018 - 2015
وذلــك بنســبة تغــر بلغــت ( ،)% 28يف حــن شــهدت أمريــكا الالتينيــة أكــر انخفــاض إقليمــي

بنســبة ( )% 9 -خــال الفــرة ذاتهــا.

تحســن ملحــوظ يف اإلقليــم خــال الفــرة ( )2018 - 2015يف حالــة
كــا ظهــر أيضً ــا
ُّ

«التدفقــات الخرييــة عــر الحــدود» ،وذلــك بنســبة تغــر بلغــت ( ،)% 18تــاه إقليــم «أوقيانوســيا»

بنســبة تغــر بلغــت ( ،)% 11خــال الفــرة نفســها.

وبالرتكيــز عــى دولــة الكويــت؛ يتضــح أنهــا قــد حصلــت عــى متوســط ( )3درجــات عــى

مســتوى معظــم مــؤرشات بيئــة العمــل الخــري ،وهــو مــا تــم تدعيمــه بتفســرات مــن واقــع

مفصــل يف التقريــر،
الحيــاة السياســية والتنظيميــة والقانونيــة ،كــا ســيتم العــرض بشــكل
َّ
ولكــن بوجــه عــام؛ ميكــن القــول بأنــه متوســط (جيــد) مقارنــة بعديــد مــن دول املنطقــة.

ويف هــذا اإلطــار؛ توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن التوصيــات التــي قــد تكــون

مفيــدة يف تحســن بيئــة العمــل الخــري عــى مســتوى املنطقــة بوجــه عــام ،ويف دولــة
الكويــت بوجــه خــاص ،والتــي تبلــور أبرزهــا يف رضورة وجــود نظــام عــام تعمــل مــن خاللــه

الجمعيــات الخرييــة املختلفــة ،يتضمــن إشــهار جميــع البيانــات الخاصــة مبؤســي الجمعيــات
الخرييــة املوجــودة بالدولــة ،باإلضافــة إىل إتاحــة جميــع املعلومــات الخاصــة باإلنفــاق عــى

املرشوعــات الخرييــة ،واإلعــان بشــكل مســتمر عــن تقييــم مواقــف تلــك املرشوعــات للجمهــور

العــام؛ لتحقيــق مزيــد مــن الشــفافية أمــام الجمهــور العــام داخــل الدولــة وخارجهــا.

كــا يــأيت عــى رأس األفــكار املهمــة التــي طرحتهــا الدراســة فكــرة إنشــاء معهــد

متخصــص للتدريــب عــى إدارة املنظــات الخرييــة ،والــذي ميكــن أن يســهم بــدور يف إدارة
أعــال الجمعيــات الخرييــة بكفــاءة وفاعليــة ،مــن خــال نظــام مــايل وإداري متطــور ،وأيضً ــا

ور يح ـدِّد اآلليــات واألســاليب الالزمــة لتنظيــم وتســهيل التحويــات املاليــة الخارجيــة،
وضــع تص ـ ُّ
التــي تقــوم بهــا الجمعيــات الخرييــة إىل خــارج دولــة الكويــت ،ومــن املهــم أن يتــم هــذا مــن

خــال التنســيق بــن جميــع الجهــات املعنيــة؛ مثــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل ،ووزارة
الخارجيــة ،ومجلــس الــوزراء ،واالتحــاد العــام للمــرات والجمعيــات الخرييــة ،وكذلــك اقــراح
إنشــاء قواعــد بيانــات متنوعــة للقطــاع االجتامعــي التطوعــي يف الكويــت؛ مــن أجــل الوصــول
إىل معلومــات موثوقــة ،تتمكــن مــن خاللهــا الــركات واملؤسســات مــن تخطيــط البنيــة التحتيــة
الرضوريــة للقطــاع وتطويرهــا ،هــذا باإلضافة إىل مزيد مــن التوصيات واملقرتحات داخــل التقرير.
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Lilly Family School of Philanthropy, INDEX OF PHILANTHROPIC FREEDOM Guidelines for Country
Experts, Indiana University, January 15, 2017.

حول مؤرش بيئة العمل الخريي
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل املكونــة ملنظومــة العمــل الخــري ككل ،والتــي تعمــل
مبــارش يف قــدرة ورغبــة األفــراد واملنظــات املختلفــة
بدورهــا عــى التأثــر بشــكل إيجــايب و ُ
للمشــاركة يف األنشــطة الخرييــة بكافــة أمناطهــا ،ويتمثَّــل جــزء كبــر مــن تلــك العوامــل يف
وصــف الوضــع الراهــن للعمــل الخــري ،ووصــف مــدى وجــود عوائــق تحــول دون متكــن األفــراد
حريــة يف األنشــطة الخرييــة؛ مــا ســيكون لــه الــدور األكــر يف
واملنظــات مــن املشــاركة ب ُ
تحســن السياســات والقواعــد واملامرســات داخــل أي دولــة تســعى إىل تطويــر بيئــة العمــل
الخــري فيهــا.
وقـــد أثبتـــت العديـــد مـــن الدراســـات واألبحـــاث أن البيئـــة السياســـية والقانونيـــة
واملؤسس ــية الت ــي تحدده ــا سياس ــات واتجاه ــات الدول ــة؛ ه ــي الت ــي تش ــكل وتح ــدد اإلط ــار
الع ــام ملامرس ــة كاف ــة األنش ــطة الخريي ــة ،ك ــا تب ــن أيضً ــا أن الرتاب ــط امل ــايل والس ــيايس
بــن الحكومــة واملنظــات غــر الربحيــة إضافــة إىل البيئــة املاليــة والقانونيــة؛ مــن العوامــل
يكنهـــا تفســـر مـــدى تدفـــق األنشـــطة الخرييـــة داخـــل الـــدول ،وكذلـــك فيـــا بـــن
التـــي ُ
ال ــدول بعضه ــا البع ــض ،وس ــنتعرض عن ــد قي ــاس م ــؤرش بيئ ــة العم ــل الخ ــري يف كل دول ــة
إىل تل ــك العوام ــل باعتباره ــا م ــن املؤث ــرات املحوري ــة يف النش ــاط الخ ــري بط ــرق مختلف ــة،
هـــذا فيـــا يتعلـــق بالناحيـــة العمليـــة.
أمــا مــن الناحيــة النظريــة فهنــاك قامئــة مــن العوامــل التــي تُش ـكِّل الحواجــز والحوافــز
يكــن االعتــاد فيــه عــى اإلطــار الــذي وضعــه كل مــن ثينــدوا،
لبيئــة العمــل الخــري ،وهــو مــا ُ
ومونيكــو ،وريوبــن يف عــام  )Thindwa, Monico and Reuben, 2003( 2003لتحديــد مــدى
مالءمــة بيئــة كل دولــة للمنــاخ العــام ملامرســة العمــل الخــري ،وقــد انطلــق هــذا اإلطــار
مالمئــة لتمكــن العمــل الخــري يف أي
مــن فرضيــة مؤداهــا أن الظــروف التــي ت ُشــكِّل بيئــة ُ
دولــة هــي نتيجــة كل مــن السياســات ،واإلطــار التنظيمــي ،والقانــوين الــذي تحــدده الدولــة،
باإلضافــة إىل الخصائــص االجتامعيــة ،والثقافيــة ،والتقاليــد املتوارثــة يف هــذا البلــد ،وهــو
جــزء مــا توصلــت إليــه الدراســات والــراث النظــري الخــاص باملوضــوع.
مالمئــة داخــل الدولــة
وباالعتــاد عــى هــذا اإلطــار؛ ميكــن افــراض أن وجــود بيئــة ُ
ملامرســة العمــل الخــري تتيــح الفرصــة للتعــرف بشــكل واضــح ومبــارش عــى كل مــن الحوافــز
والقيــود املتمثلــة يف اإلطــار القانــوين والتنظيمــي ،وسياســات الدولــة ،والخصائــص
االجتامعيــة والثقافيــة ،وغريهــا ،والتــي تؤثــر إيجابًــا أو ســلبًا عــى مامرســة العمــل الخــري،
وعــى مــدى إقبــال األفــراد واملنظــات والجمعيــات واملؤسســات الخرييــة عــى امل ُشــاركة
واإلســهام يف األنشــطة الخرييــة بطريقــة مســتدامة وفعالــة داخــل املجتمــع.
ْ
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املفاهيم الرئيسية للمؤرش
هنــاك مجموعــة مــن املفاهيــم التــي تصــوغ املــؤرش الرئيــي لبيئــة العمــل الخــري،
وت ُبلــور كافــة العوامــل الدالــة عليــه وذات ِ
الصلــة بــه ،ومــن أبــرز تلــك املفاهيــم
•مفهــوم العمــل الخــري يعــرف العمــل الخــري يف أبســط معانيــه بأنــه «عمــل تطوعــي
مــن أجــل الصالــح العــام» ،فهو مفهــوم يجســد ويعزز القيــم اإليجابيــة ،ويســتخدمه البرش
لتخفيــف املعانــاة أو تلبيــة االحتياجــات امللحــة األخــرى ،وكذلــك لتحســن نوعيــة الحيــاة،
ومــن ثــم فهــذا التعريــف العــام ينــدرج تحتــه كافــة أشــكال العمــل الخــري بــدءا مــن تلــك
ـا ،مــرورا بالتــي تحــدث يف بيئــات غــر رســمية ،وكذلــك األشــكال الناشــئة مــن
األقــل تنظيـ ً
األعــال الخرييــة املنظمــة ،والتــي تضــم املؤسســات ،والربامــج ذات االهتــام بالجانــب
االجتامعــي ،وغريهــم مــا يتــم اســتخدامهم كأدوات ماليــة متنوعــة وجديــدة لتعزيــز
األغــراض االجتامعيــة والســعي إىل الحصــول عــى تأثــرات اجتامعيــة عاليــة ،ويشــمل
العمــل الخــري املــال ،والســلع ،واملهــارات ،والخدمــات ،والوقــت؛ لتحقيــق املنفعــة
العامــة.
•املنظــات الخرييــة هــي منظــات غــر ربحيــة وغــر حكوميــة ،تُقــدم خدمــات أو أمــوال
مــن أجــل الصالــح العــام ،منهــا مــا يهتــم بفئــات محــددة ،ومنهــا مــا هــو عــام ينــدرج تحتــه
العديــد مــن الفئــات املســتهدفة واملســتفيدة ،ويجــب أن تكــون هــذه املنظــات بشــكل
رئيــي مــن القطــاع الخــاص ،وتتمتــع بالحكــم الــذايت بعيــدًا عــن أيــة ســلطات حكوميــة،
وتكتســب صفــة التطوعيــة.
•حريــة العمــل الخــري يُعــد مفهــوم حريــة العمــل الخــري مــن املفاهيــم الرئيســية يف
املــؤرش ،حيــث إن املــؤرشات املكونــة لبيئــة العمــل الخــري هــي يف حــد ذاتهــا دالــة
عــى مــدى الحريــة يف مامرســة العمــل الخــري ،ويُشــر املفهــوم إىل «وجــود ظــروف
وعنــارص متكــن املجتمــع واملنظــات الخرييــة داخــل الدولــة مــن دعــم تنفيــذ األنشــطة
الخرييــة باســتقاللية ودون قيــود».
وتتطلب بيئة العمل الخريي وجود مجموعة من العنارص والظروف التي تتمثل يف
 -القدرة عىل تكوين الجمعيات والعمل االجتامعيوالتــي تعنــي توافــر الظــروف التنظيميــة واالقتصاديــة والسياســية التــي تشــجع
عــى العمــل الخــري؛ أي القــدرة عــى العمــل دون تدخــل مــن الحكومــة ،وبتكاليــف
معقولــة للتســجيل ،ووجــود حوافــز رضيبيــة ،وتوافــر ثقافــة العمــل الخــري،
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وترســيخ القيــم االجتامعيــة ،واملســاواة بــن الجنســن ،والدعــم الحكومــي،
والتصــور العــام للعمــل الخــري ،وتوافــر رأس املــال البــري.
 -حرية التعبري واملعتقدتعنــي وجــود الظــروف التــي تشــجع عــى التعبــر عــن الــرأي بحريــة ،فضــاً عــن
حريــة الحصــول عــى املعلومــات واألفــكار ،ونقلهــا مــن خــال أي وســيلة إعالميــة
ودومنــا اعتبــار للحــدود ،وذلــك كــا ينــص عليــه اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان،
الــذي يؤكــد عــى املســاواة يف الحصــول عــى كل مــن املعلومــات ،ومســاحات
مــن النقــاش العــام ،واملشــاركة يف الشــبكات ووســائل اإلعــام واإلنرتنــت.
 -إمكانية الحصول عىل املوارد املالية لتحقيق أهداف املؤسسةواملقصــود هنــا هــو صياغــة القوانــن التنظيميــة واالقتصاديــة لرتشــيد املنــح،
وتنظيــم تلقــي التربعــات الدوليــة الخارجيــة ،وتحقيــق قــدر من االســتقرار الســيايس
واالقتصــادي ،والتأثــر االقتصــادي والحكومــي عــى الجهــات املانحــة ،واألمــر ال
مطبقــة.
يقتــر فقــط عــى توافــر تلــك القوانــن؛ بــل يجــب أن تكــون فعالــة و ُ
 -تعــدد األحــكام لألفــراد والجامعــات خــارج الحكومــة ملامرســة املبــادراتالتطوعيــة مــن أجــل التغيــر االجتامعــي
ويشــمل ذلــك وجــود قوانــن تســمح لألفــراد والجامعــات باملشــاركة يف وضــع
السياســات وتنفيذهــا ،واملســاواة يف الحصــول عــى املــوارد ،وأيضً ــا توافــر
الظــروف التــي تســمح بحريــة التعبــر.
•الخصائص االجتامعية  -الثقافية
ت ُشــر الخصائــص االجتامعيــة  -الثقافيــة إىل أربــع آليــات أشــار إليهــا ويكبنــج وهانــدي
عــام  ،)wiekpeng & handy,2016 ( 2016والتــي تحــدد مــدى نجــاح العمــل الخــري يف الدولــة
وتتمثَّــل يف
 -ثقافــة العمــل الخــري واملقصــود بهــا ترســيخ مبــادئ وقيــم تتعلــق مبحوريــةدور العمــل الخــري داخــل املجتمــع ،واعتبــاره بأنــه جــزء كبــر مــن حــل املشــكالت
االجتامعيــة واالقتصاديــة املوجــودة داخــل أي مجتمــع ،وتعمــل تلــك الثقافــة
يف حــال ترســيخها عــى مزيــد مــن اإلقبــال عــى امل ُشــاركة يف العمــل الخــري،
وتأســيس جمعيــات ومؤسســات خرييــة تكــون مضطلعــة بــأداء دور مجتمعــي.
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 -الثقــة العامــة لعــل الثقــة هــي أســاس امل ُشــاركة ،ومــن ثــم فتوافرهــا يف العمــلالخــري ومؤسســاته ســيدعم االنخــراط العــام يف العمــل الخــري.
عــال يســر
 -وجــود تنظيــم لقطــاع العمــل الخــري يعنــي توافــر إطــار واضــح وف ّوفــق مبــادئ الشــفافية والعدالــة واملســاواة يف تنظيــم بيئــة العمــل الخــري
ككل ،وهــو مــا ســيعمل بــدوره عــى دعــم الثقــة املجتمعيــة.
 -التغــرات الدميوغرافيــة يُقصــد بهــا مجموعــة الخصائــص التــي يتــم وفقًــا لهــاتوزيــع املجتمــع ،والتعــرف عــى الســات العامــة لــه ،والتــي تتضمــن النــوع،
عمريــة ،والديــن ،واملســتوى التعليمــي ،واملنطقــة الجغرافيــة ،وغريهــا
والفئــة ال ُ
يكــن مــن خاللهــا التعــرف عــى التغــر يف الهيــكل الســكاين
مــن الخصائــص التــي ُ
ومتابعتــه.
أسئلة املؤرش
يســعى املــؤرش إىل اإلجابــة عــن ســؤال رئيــي هــو مــا هــي الحواجــز والحوافــز
التنظيميــة ،واالجتامعيــة والثقافيــة ،والسياســية للعمــل الخــري يف البلــدان املتقدمــة
والناميــة؟ ،ويتفــرع مــن ذلــك الســؤال مجموعــة مــن األســئلة الفرعيــة هــي
Á Áإىل أي مدى ميكن لألفراد تشكيل وإنشاء املنظامت الخريية؟
Á Áما مدى عمل املنظامت الخريية بحرية دون وجود أي تدخل حكومي؟
Á Áإىل أي مدى بإمكان السلطة الحكومية إغالق املنظامت الخريية؟
Á Áهل يتناسب النظام الرضيبي مع تقديم وتلقي التربعات الخريية؟
Á Áما مدى مناسبة البيئة القانونية مع إرسال وتلقي التربعات عرب الحدود؟
حرية؟ وهل هي مالمئة؟
Á Áهل تتوافر بيئة سياسية مالمئة لعمل املنظامت الخريية ب ُ
Á Áهل القيم واملامرسات االجتامعية والثقافية مالمئة ملامرسة العمل الخريي؟

أهداف املؤرش
يتمثــل الهــدف الرئيــي مــن دراســة مــؤرش بيئــة العمــل الخــري يف تعزيــز تطويــر
العمــل الخــري عــى مســتوى دول العــامل مــن خــال توفــر بيانــات علميــة دقيقــة ،ويتفــرع
مــن هــذا الهــدف الرئيــي مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة اآلتيــة
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Á Áتحديد الحواجز والحوافز للعمل الخريي يف الدول التي شملتها الدراسة.
Á Áرفــع مســتوى الوعــي والفهــم للعمــل الخــري ،خاصــة يف الــدول الناميــة التــي يتســم
العمــل الخــري فيهــا مبحدوديــة دوره وفعاليتــه.
Á Áتعزيز تبادل املعارف واألفكار حول بيئة العمل الخريي.
Á Áتحديــد االتجاهــات املهمــة بــن الخــراء والعلــاء والقــادة عــى مســتوى العــامل مــن
خــال نــر النتائــج عامل ًيــا.
Á Áالوصــول إىل مجموعــة مــن التوصيــات التــي تعمــل بدورهــا عــى تعزيــز بيئــة العمــل
الخــري يف الــدول التــي تحتــاج إىل ذلــك.
منهجية تنفيذ املؤرش
لتحقيق أهداف املؤرش؛ تم اتباع مجموعة من املراحل املتمثلة فيام ييل
املرحلة األوىل

تصميــم أداة اســتبيان لجمــع تقييــم الخرباء حــول بيئة العمل الخــري يف دولهم

املرحلة الثانية

مناقشة امل ُراجع اإلقليمي للنتائج مع خرباء الدول يف مناطقهم

املرحلة الثالثة

تســجيل الخبــر اإلقليمــي لنتائــج كل دولــة ،واحتســاب متوســط كل منطقــة.

املرحلة الرابعة

قيام الباحثني بحساب متوسط نتائج كل دولة منذ عام .2013

قياس بيئة العمل الخريي
تــم تقييــم املــؤرش الرئيــي لبيئــة العمــل الخــري مــن خــال عــرة مــؤرشات فرعيــة،
وزّعــت عــى مجموعــة مــن الخــراء
تــم صياغــة كل منهــا يف ســؤال داخــل اســتامرة اســتبيان ُ
داخــل كل دولــة مــن الــدول امل ُســتهدفة بالدراســة والبالــغ عددهــا  79دولــة مقســمة عــى
ـا أن هنــاك أربعــة مــؤرشات رئيســية تــم إدماجهــا مــع بعضهــا لتدخــل
ـا ،علـ ً
مســتوى  11إقليـ ً
تحــت نطــاق مــؤرش واحــد هــو «مســتقبل العمــل الخــري» ،ومــن ثــم أصبــح مجمــوع املــؤرشات
مقســم إىل مجموعــة مــن املــؤرشات
الرئيســية ســتة مــؤرشات ،وكل مــؤرش رئيــي منهــا ُ
الفرعيــة املكونــة لــه كــا يــي
•املــؤرش الفرعــي األول البيئــة التنظيميــة للعمــل الخــري ،والــذي يشــمل تســجيل
املنظــات الخرييــة ،وحريــة العمــل ،ومــدى إمكانيــة حــل هــذه املنظــات ،ويتكــون هــذا
املــؤرش مــن ثالثــة مــؤرشات فرعيــة هــي
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 -إمكانية وسهولة إنشاء األفراد للمنظامت الخريية. -حرية املنظامت الخريية دون التدخل الحكومي. -وجود سلطة حكومية إلغالق املنظامت الخريية.•املؤرش الفرعي الثاين الحوافز الرضيبية املحلية ،ويتكون من مؤرشين فرعيني هام
 -تناسب النظام الرضيبي مع تقديم التربعات الخريية. -تناسب النظام الرضيبي مع تلقي التربعات الخريية.•املؤرش الفرعي الثالث التدفقات الخريية عرب الحدود ،ويتضمن مؤرشي
 -متايش البيئة القانونية مع إرسال التربعات عرب الحدود. -تناسب البيئة القانونية مع تلقي التربعات عرب الحدود.•املؤرش الفرعي الرابع البيئة السياسية ،ويشمل مؤرشين هام
 -وجود بيئة سياسية مالمئة لعمل املنظامت الخريية. -مالءمة السياسات واملامرسات العامة لبيئة العمل الخريي.•املؤرش الفرعي الخامس البيئة االجتامعية  -الثقافية ،وهو مؤرش يتناول تفصيالً
 -مدى تناسب القيم واملامرسات االجتامعية والثقافية لبيئة العمل الخريي.•املــؤرش الفرعــي الســادس مســتقبل العمــل الخــري ويتكــون هــذا املــؤرش مــن
مجموعــة مــن املــؤرشات الفرعيــة اآلتيــة
 -الحالة العامة والراهنة لقطاع العمل الخريي داخل الدولة. -العوامــل الرئيســية املؤثِّــرة عــى العمــل الخــري (خاصــة خــال الفــرة بــن ينايــر 2014وديســمرب .)2016
 -اتجاهات التنمية املستقبلية يف العمل الخريي. -عوامل تحسني بيئة العمل الخريي.وبعــد عــرض تلــك املقدمــة املنهجيــة الخاصــة مبــؤرش بيئــة العمــل الخــري ،وكيفيــة
تكوينــه؛ ســيتم عــرض بعــض نتائــج املــؤرش الخاصــة بإقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا،
وذلــك يف القســم الثــاين.
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القسم الثاين
دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل مؤرش
بيئة العمل الخريي
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قراءة يف أهم النتائج
مقدمة

ســيتم يف هــذا القســم عــرض النتائــج الرئيســية ملــؤرش بيئــة العمــل الخــري لعــام
محاولــة التعــرف عــى
 ،2018وذلــك بالرتكيــز عــى الــدول العربيــة املشــمولة يف املــؤرش ،و ُ
موقعهــا عــى املــؤرش ،للوصــول يف النهايــة إىل مجموعــة مــن النتائــج العامــة التــي

بدورهــا ســتوجه ومتهــد الحديــث حــول نتائــج دولــة الكويــت باعتبارهــا ضمــن الــدول العربيــة
التــي شــملها املــؤرش ولهــا مســرتها املميــزة يف العمــل الخــري عــى مســتوى
املنطقــة ،وبالتــايل فعــرض نتائــج الــدول العربيــة عــى مــؤرش بيئــة العمــل الخريي ســيحدّد
لنــا مكانــة دولــة الكويــت عــى املــؤرش فيــا بعــد.

جديــر بالذكــر أن مــؤرش بيئــة العمــل الخــري هــو مــؤرش عــى مقيــاس مــن ( 1األقــل
مالءمــة) إىل ( 5األكــر مالءمــة) ،وهــذا يعنــي أنــه كلــا اقرتبــت الــدول أو األقاليــم مــن درجــة ()5
دل ذلــك عــى وضعهــا األفضــل ،وصحــة بيئــة العمــل الخــري فيهــا ،وفيــا يــي إطاللــة عــى
أبــرز نتائــج مــؤرش بيئــة العمــل الخــري لــدول إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا.

أوال البيئة العامة للعمل الخريي
بلــغ املتوســط العــام ملــؤرش بيئــة العمــل الخــري يف إقليــم الــرق األوســط وشــال
مقارنــة بباقــي األقاليــم ،وهــو متوســط يقــل عــن املتوســط العاملــي
إفريقيــا ( )3.17درجــة ُ
بحــوايل ( )0.47درجــة ،ويتضــح مــن الشــكل رقــم (.)1
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شكل رقم ( )1
إقليــم الرشق األوســط وشــال إفريقيــا عىل املــؤرش الرئييس واملــؤرشات الفرعيــة لبيئــة العمل الخريي
لعام 2018
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هنــاك ســتة أقاليــم احتلــت مرتبــة أعــى مــن املتوســط العاملــي البالــغ ( )3.64درجــة،
وهــي الواليــات املتحــدة وكنــدا ( )4.58درجــة ،ويُعــد هــو اإلقليــم الــذي يتمتــع ببيئــة خرييــة
أكــر مالءمــة ،يليهــا إقليــم شــال وغــرب أوروبــا بواقــع ( )4.53درجــة ،ثــم أوقيانوســيا ()4.25
درجــة ،يليهــا إقليــم رشق آســيا ( )3.95درجــة ،ثــم رشق وجنــوب أوروبــا ( )3.82درجــة ،ثــم إقليــم
دول البلقــان مبتوســط ( )3.66درجــة.
مالمئــة للعمــل الخــري؛ ترتبــط بارتفــاع
ويالحــظ مــن النتائــج أن املناطــق ذات البيئــات األكــر ُ
الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد ،فاالقتصــادات املعروفــة بتوفــر بيئــة مالمئــة لألنشــطة
الخرييــة؛ يقابلهــا مســتويات قويــة مــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل والتنميــة
االقتصاديــة ،فأقاليــم الواليــات املتحــدة وكنــدا ( )4.58درجــة ،وأوروبــا الشــالية والغربيــة
( )4.53درجــة ،وأوقيانوســيا ( )4.25درجــة؛ حــازت عــى أعــى املعــدالت اإلقليميــة ،وجميعهــا
ذات مســتويات عاليــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل.
وبالعــودة مــرة أخــرى إىل إقليــم الــرق األوســط ،وبقــراءة نتائــج املــؤرشات الخاصــة
ببيئــة العمــل الخــري؛ يتضــح أنــه جــاء ثالــث أعــى إقليــم (مكــرر) عــى مســتوى مــؤرش البيئــة
االجتامعيــة  -الثقافيــة ،وذلــك مبتوســط عــام ( )4.1درجــة ،وهــو مــا يعنــي أن ثقافــة العمــل
الخــري هــي ثقافــة متأصلــة يف الشــعوب العربيــة.
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عــى الجانــب اآلخــر كان إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا هــو األســوأ عــى

مســتوى مــؤرش ســهولة إنشــاء منظــات خرييــة مبتوســط ( )2.8درجــة ،وهــو مــا قــد يرجــع إىل
وجــود العديــد مــن القواعــد والقوانــن الروتينيــة التــي تعرقــل مثــل تلــك األمــور ،وهــذا ميثــل

را يجــب إعــادة النظــر فيــه ،وصياغــة مجموعــة مــن التوصيــات والحلــول الالزمــة لــه.
معوقًــا كب ـ ً

را يواجــه القطــاع الخــري
وفيــا يتعلــق بالبيئــة السياســية؛ اتضــح أنهــا تُ ثِّــل تحديًــا خطـ ً

يكــن أن ت ُقيــد إىل حـ ٍ
ـد كبري عمــل املنظامت
يف اإلقليــم ،وهــي مــن العوامــل املحوريــة التــي ُ

الخرييــة ،حيــث وصلــت متوســط الدرجــة فيــه إىل ( )2.63درجــة ،فالــراع الســيايس بــن العمــل
منافســة لهــا أكــر مــن
الخــري والســلطة التــي يتــم احتســابها يف بعــض الــدول عــى أنهــا ُ

كونهــا داعمــة؛ أدى إىل انخفــاض الدرجــات إىل مــا دون املتوســط العاملــي ،ليصــل إىل ()3.41

درجــة ،ويتضــح ذلــك يف الشــكل رقــم (.)1

فيــا يــي تنــاول إقليــم الــرق األوســط عــى املــؤرشات املكونــة لبيئــة العمــل الخــري

بــيء مــن التفصيل.

•البيئة التنظيمية للعمل الخريي
اتضــح مــن خــال املــؤرشات العامــة التــي تقيــس البيئــة التنظيميــة للعمــل الخــري؛ وجود

تحســن معتــدل يف  6مــن األقاليــم ال  11التــي تــم تناولهــا بالدراســة والتحليــل ،وذلــك بزيــادة
يســرة قدرهــا  % 1.7عــن التقريــر الســابق عليــه ،وكان أعالهــا منطقــة آســيا الوســطى ،وجنــوب
القوقــاز ،والــرق األوســط ،وشــال إفريقيــا بنســب تغ ـرٍ قدرهــا ( ،)% 11.3و( )% 11لــكل منهــا

عــى التــوايل خــال الفــرة  ،2018 - 2015كــا يف الشــكل رقــم (.)2
شكل رقم ( )2

مــؤرش البيئــة التنظيميــة للعمــل الخــري يف إقليــم الرشق األوســط وشــال إفريقيا خالل 2018 - 2015
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وهـــو األمـــر الـــذي يعنـــي أن هنـــاك اتجاهًـــا نحـــو تكـــون وعـــي يف منطقـــة الـــرق

األوس ــط بش ــأن وج ــود إط ــار ع ــام تنظيم ــي للعم ــل الخ ــري؛ يُس ــاعد ع ــى مزي ــد م ــن الحري ــة
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يف إنش ــاء املنظ ــات الخريي ــة ،وع ــدم وج ــود أي ــة س ــلطات حكومي ــة تق ــوم بح ــل أو إغ ــاق

املنظـــات الخرييـــة املوجـــودة داخـــل أي دولـــة ،بـــل مـــن املهـــم الســـعي لرتســـيخ ثقافـــة
تعـــاون وتشـــبيك بـــن الجهـــات الحكوميـــة واملنظـــات الخرييـــة لتُضفـــي عليهـــا مزيـــدا مـــن

القـــوة يف فعاليتهـــا املجتمعيـــة.

وهنــاك مالحظــة أخــرى تفيــد بأنــه كانــت للتغيــرات التنظيميــة الجديــدة تأثــرات مختلطــة

بشــأن العوامــل الثالثــة التــي تقيــس البيئــة التنظيميــة للعمــل الخــري ،حيــث اتضــح وجــود

تحســن يف ســت مــن املناطــق اإلحــدى عــرة.

وعــى الرغــم مــن ذلــك؛ فالبنظــر إىل أحــد املــؤرشات الفرعيــة املكونــة لــه مثــل مــؤرش

ســهولة إنشــاء األفــراد للمنظــات الخرييــة؛ ســيتضح أن منطقــة الــرق األوســط وشــال

عا يف مؤرش ســهولة إنشــاء األفــراد للمنظامت
إفريقيــا هــي أكــر إقليــم شــهد انخفاضً ــا وتراج ً

يكــن إرجاعــه إىل وجــود بريوقراطيــة ال
الخرييــة ،وذلــك بنســبة ()% 9.2-؛ وهــو األمــر الــذي ُ

تــزال تنتــر يف إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا تقــوم بعرقلــة أيــة مبــادرات إلنشــاء

منظــات أو مؤسســات خرييــة ورمبــا غــر خرييــة أيضً ــا ،ومــن املتوقــع أنــه يف حــال تفــادي
مشــكالت ســهولة إنشــاء املنظــات الخرييــة؛ ســيزيد معــدل التحســن بقــوة عــى مســتوى

مــؤرش البيئــة التنظيميــة للعمــل الخــري.
شكل رقم ( )3
التغــر يف مــؤرش ســهولة إنشــاء األفــراد للمنظــات الخريية يف إقليم الرشق األوســط وشــال إفريقيا
خــال الفرتة من 2018 - 2015
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يف حــن أن منطقــة آســيا الوســطى وجنــوب القوقــاز قــد شــهدت أكــر تحســن إقليمــي
عــى هــذا املــؤرش ،وذلــك بنســبة تغــر مقدارهــا ( )% 15.4خــال الفــرة  2015وحتــى ،2018
وهــو مــا قــد يعنــي أن درجــة الروتــن والبريوقراطيــة أقــل وطــأة مــن نظريتهــا يف غــره مــن
األقاليــم مبــا فيهــا إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا.
•الحوافز الرضيبية للعمل الخريي
بالنظــر إىل أحــد املــؤرشات األخــرى لبيئــة العمــل الخــري ،وهــو الحوافــز الرضيبيــة ملــن
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يقــدم التربعــات؛ يتضــح أن إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا هــو أكــر إقليــم شــهد
تحســ ًنا خــال الفــرة مــن  ،2018 -2015وذلــك بنســبة تغــر ( ،)% 28يف حــن شــهدت أمريــكا
الالتينيــة أكــر انخفــاض إقليمــي بنســبة ( )% 9-خــال الفــرة نفســها.
شكل رقم ( )4
التغــر يف إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا عــى مــؤرش الحوافــز الرضيبيــة خــال الفــرة مــن
2018 - 2015
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أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺟﻨﻮب
اﻟﻘﻮﻗﺎز

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

%0

أمــا فيــا يتعلــق بالوضــع الراهــن؛ فتُشــر البيانــات إىل أن إقليــم الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا يحتــل الرتتيــب الثامــن مــن حيــث األفضليــة فيــا يتعلــق بالحوافــز الرضيبيــة
ـا ،كــا أنــه يقــل
الخاصــة بالعمــل الخــري ،وذلــك مبتوســط ( )3.15درجــة مــن إجــايل  11إقليـ ً
عــن املتوســط العــام بحــوايل ( )0.36درجــة ،وهــو مــا يتضــح مــن الشــكل رقــم (.)5
شكل رقم ( )5
إقليــم الرشق األوســط وشــال إفريقيــا عىل مــؤرش الحوافــز الرضيبية خالل عام 2018
3.51
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3.25
3.15
3.13
3.11
3.08
5

4

3

2

1

0

25

مؤرش بيئة العمل الخريي حول العامل ومكانة الكويت

Global Philanthropy Environment Index

وهــذا يعنــي أن التحســن خــال الفــرة مــن  2018 - 2015ال يعنــي بالــرورة تحسـ ًنا ملحوظًــا
يف الوقــت الراهــن ،ولكــن هنــاك مبــادرات للتحســن ســتؤثر يف املســتقبل عــى ذلــك الرتتيــب.
•التدفقات الخريية عرب الحدود
أوضحــت النتائــج أن هنــاك تحسـ ًنا ملحوظًــا يف منطقــة الــرق األوســط خــال الفــرة مــن
 2018 - 2015فيــا يتعلــق باملــؤرش العــام للتدفقــات الخرييــة عــر الحــدود ،وذلــك بنســبة تغــر
( ،)% 18يليهــا إقليــم أوقيانوســيا بنســبة تغــر ( )% 11خــال الفــرة نفســها.
شكل رقم ( )6
إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا عــى مــؤرش التدفقــات الخرييــة عــر الحــدود خــال الفــرة
مــن 2018 - 2015

%18

%18

%11

دول اﻟﺒﻠﻘﺎن

ﺷﺮق
آﺳﻴﺎ

%8-

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﻛﻨﺪا

%6-

ﺷﻤﺎل وﻏﺮب
أوروﺑﺎ

%0

%2

%1
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻜﺒﺮى

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

%4
آﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺟﻨﻮب
اﻟﻘﻮﻗﺎز

%6

ﺷﺮق وﺟﻨﻮب
أوروﺑﺎ

%7

ﺟﻨﻮب
وﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

%9

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

%0

%9-

%16-

أمــا دول البلقــان فقــد كانــت مــن أكــر األقاليــم التــي شــهدت انخفاضً ــا إقليم ًيــا ،وذلــك
بنســبة تغــر ( ،)% -16خــال الفــرة نفســها.
وبتدقيــق النظــر يف الوضــع الراهــن إلقليــم الــرق الوســط فيــا يتعلــق بالتدفقــات
الخرييــة عــر الحــدود؛ يتضــح أن املوقــف الحــايل يف إقليــم الــرق األوســط ينــم عــن وجــود
تراجــع يف حــال التدفقــات الخرييــة عــر الحــدود ،حيــث يبــدو أنــه ال يــزال هنــاك عوائــق يف هــذا
الصــدد متنــع مــن ســهولة تلــك التدفقــات.
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شكل رقم ( )7
إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيا عىل مــؤرش التدفقــات الخريية عــر الحدود يف عام 2018
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فمن الواضح أن تدفقات التربعات عرب الحدود أصبحت أكرث تقييدًا ،ويبدو أن الترشيعات التي
تستهدف التدفقات املالية غري املرشوعة ،والقوانني التي تعاقب التربعات األجنبية؛ تشكل
اتجاهًا متنام ًيا ،فمنذ أوائل عام  2010أدخلت عدة اقتصادات أنظمة لزيادة تدقيق املنظامت

التي تقبل املساهامت الخريية األجنبية ،وخالل السنوات الثالث األخرية ،وضعت الصني ومرص
واملجر والهند وبعض الدول  -من بني أمور أخرى  -قوانني جديدة ،أو عمدت إىل تعديل القوانني
القامئة ،لتنظيم تدفق األموال األجنبية التي تتلقاها املنظامت الخريية.
•البيئة السياسية الداعمة للعمل الخريي
يقيــس هــذا املــؤرش مــدى وجــود بيئــة سياســية مالمئــة ملامرســة املنظــات الخرييــة
لعملهــا ،وكــذا التعــرف عــى مــدى مالءمــة السياســات واملامرســات العامــة املوجــودة داخــل
الدولــة للعمــل الخــري ومامرســاته ،ومــن خــال االطــاع عــى نتائــج إقليــم الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا عــى مــؤرش البيئــة السياســية؛ أوضحــت النتائــج أن اإلقليــم جــاء يف املرتبــة
حــا عــى مســتوى
األخــرة بأقــل متوســط ( )2.63درجــة ،وهــو مــا يعنــي أن هنــاك ضع ً
فــا واض ً
ذلــك املــؤرش ،ينــم عــن عــدم وجــود بيئــة سياســية مالمئــة لعمــل املنظــات الخرييــة وداعمــة
لهــا ،فضــاً عــن عــدم وجــود سياســات توثــق املامرســات العامــة للعمــل الخــري ،وهــو مــا
يتضــح مــن الشــكل رقــم (.)8
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شكل رقم ( )8
إقليــم الرشق األوســط وشــال إفريقيا عــى مــؤرش البيئة السياســية يف عام 2018
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وه ــو م ــا يعن ــي أن البيئ ــة السياس ــية يف اإلقلي ــم تحت ــاج إىل مزي ــد م ــن الدع ــم والتصحي ــح،
مـــن خـــال تحديـــد مامرســـات سياســـية داعمـــة ،وتغيـــر الثقافـــة السياســـية لتصبـــح لديهـــا
رؤيـــة بـــأن العمـــل الخـــري واإلنســـاين هـــو عمـــل داعـــم للســـلطة السياســـية ومكمـــل لهـــا
ف ــا ضده ــا.
ولي ــس حلي ً
البيئة االجتامعية  -الثقافية الداعمة للعمل الخريي
يــأيت إقليــم الــرق األوســط وشــال إفريقيــا يف املركــز الثالــث مكــر ًرا مــن حيــث مالمئــة
البيئــة االجتامعيــة  -الثقافيــة ملامرســة العمــل الخــري ،وذلــك مبتوســط ( )4.1درجــة ،األمــر
الــذي يعنــي أن هنــاك ثقافــة متجــذرة لــدى قاطنــي اإلقليــم تحــث عــى مامرســة العمــل
الخــري ،وتدعــم ثقافــة التطــوع والعمــل اإلنســاين ،وهــو مــا يتضــح مــن الشــكل رقــم (.)9
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شكل رقم ( )9
إقليــم الرشق األوســط وشــال إفريقيــا عــى مــؤرش البيئــة االجتامعية-الثقافية يف عام 2018
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كام أن النتائج بوجه عام توضح أن العطاء هو جانب هام عىل مستوى جميع الثقافات،
حيث سجل هذا العامل أعىل املعدالت يف املتوسط بني جميع الدول ال  79التي متت دراستها،
مام يدل عىل أن عملية العطاء مضمنة يف جميع املجتمعات بطرق فريدة ،حتى لو مل يكن
القطاع الخريي الرسمي موضع ثقة دامئًا من قبل العامة؛ فهناك ما يقابله من قطاع خريي غري
رسمي يتم بني األفراد وبعضهم البعض ،ألنه جزء من ثقافتهم.

ثانياً دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل مؤرش بيئة العمل الخريي العام
تضمــن املــؤرش مجموعــة مــن الــدول العربيــة واإلســامية الواقعــة يف إقليــم الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا ،ومــن أبــرز تلــك الــدول مــر ،واألردن ،والكويــت ،ولبنــان ،واملغــرب،
وقطــر ،والســعودية ،وتركيــا ،واإلمــارات ،وغريهــا.
وبإلقــاء نظــرة أكــر تعمقًــا عــى الــدول املكونــة إلقليــم الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا؛ اتضــح أن دولتــي األردن واإلمــارات لهــا مكانــة جيــدة فيــا يتعلــق بســهولة الرضائــب
املتعلقــة بالعمــل الخــري ،وذلــك بإجــايل درجــات  4.25درجــة لــكل منهــا ،أمــا دولــة لبنــان
فقــد جــاءت مكانتهــا جيــدة يف مــؤرش التدفقــات النقديــة عــر الحــدود ( 4درجــات) ،ويف البيئــة
االجتامعيــة  -الثقافيــة ،والتــي حصلــت فيهــا عــى إجــايل درجــات املــؤرش ( 5درجــات).
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جدول رقم ( )1
دول الــرق األوســط وشــال إفريقيا عىل مــؤرش بيئــة العمل الخريي

الدولة
مرص

األردن

سهولة
إنشاء
املنظامت
2.50
3.33

الحوافز
الرضيبية
3.25

4.25

الكويت

3.33

املغرب

3.00

3.00

السعودية

2.00

3.00

اإلمارات

لبنان
قطر
تركيا

املتوسط
اإلقليمي

3.33

التدفقات
النقدية عرب
الحدود
2.25

3.50

3.00

3.20
3.25
2.75

3.00

4.00

1.75

3.00

4.00
4.00

4.00

3.25

2.25

1.00

2.83

2.00
4.25

3.50

2.00

4.00

2.80

3.15

3.17

2.63

4.10

1.83
2.17

2.75

البيئة
السياسية

البيئة
االجتامعية
والثقافية

2.25

3.50

5.00

إجاميل
الدرجة
2.75

3.62
3.31

3.67
3.25

2.50

4.50

3.00

4.00

2.95

4.00

3.52

3.00

3.00

2.07
2.73
3.17

ويف ضوء ما تم عرضه من نتائج؛ ميكن صياغة نتيجة عامة كاآليت
مبــا أن ثالثــة أخــاس االقتصــادات التــي متــت دراســتها تتمتــع ببيئــة خرييــة مواتيــة بشــكل
عــام؛ فــإن اثنــن مــن كل خمســة اقتصــادات لديهــا بيئــة مقيــدة بشــكل عــام ،حيــث بلــغ متوســط
نقــاط الضعــف العامليــة يف  )3.64( GPEIدرجــة عــى مقيــاس مــن  1.0إىل .5.0
عا يف الــراكات بــن املنظــات الخرييــة والحكومــات
كــا أنــه مــن الواضــح أن هنــاك توسـ ً
والــركات يف جميــع أنحــاء العــامل مبســاعدة التكنولوجيــا ،حيــث يســتمر التمويــل الجامعــي
ما عــى نطــاق واســع يف جميــع
املســتند إىل الويــب يف النمــو ،والــذي أصبــح مســتخد ً
املناطــق التــي متــت دراســتها تقري ًبــا.
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القسم الثالث
(((
دولة الكويت عىل مؤرش بيئة العمل الخريي

( )1قــام بكتابــة هــذا التقريــر الخبــران د .ســامر أبورمــان (مركــز اآلراء الخليجيــة) ،ود .عبدالــرزاق الشــايجي (جامعــة
الكويــت) ،تحــت عنــوان  ،Country Report 2018 Kuwaitوذلــك مبســاهمة مــن العاملــن يف جامعــة إنديانــا ليــي ،وقــد
نُــر هــذا التقريــر باللغــة اإلنجليزيــة عــى موقــع
1

https//scholarworks.iupui.edu/handle/1805/16812

-
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هنــاك مجموعــة مــن الحقائــق التــي مــن املهــم التعــرف عليهــا ،ألنهــا مبثابــة تحديــد
املنــاخ الخــاص بالعمــل الخــري داخــل دولــة الكويــت ،ومــن أبــرز تلــك الحقائــق
yأن األشكال القانونية للمنظامت الخريية املدرجة يف القانون هي تحت أشكال
 -جمعية ،غري ربحية. -الرشكات واملؤسسات (الخاصة). -أخرى مربة ،عىل غرار املؤسسة املانحة ولكن تقدم وتأخذ التربعات. -هنــاك خمــس قضايــا اجتامعيــة رئيســية تناولتهــا هــذه املنظــات وهــي الصحــةوالبحــوث الطبيــة ،والديــن ،والطاقــة ،وحقــوق اإلنســان ،والقضايــا الدوليــة.
ما.
 -متوسط الوقت الذي يحدده القانون لتسجيل منظمة خريية  30-0يو ً -متوسط تكلفة تسجيل منظمة خريية  5دوال ًرا أمريكيًا. -قانون الجمعيات ال يفرض رسوم التسجيل. -املســتويات الحكوميــة التــي تضطلــع مبهمــة تنظيــم تأســيس املنظــات الخرييــةهــي الحكومــة املركزيــة /الفيدراليــة.
أوال بيئة العمل الخريي يف الكويت
يف هــذا الجــزء ســيتم التعــرف عــى بيئــة العمــل الخــري يف الكويــت ،وذلــك مــن خــال
عــرض مكانــة الكويــت عىل املــؤرش لعام  ،2018وقد جــاءت النتائج كام يتضح مــن الجدول رقم ()2

جدول رقم ( )2
بيئــة العمــل الخريي يف دولــة الكويت
العام

سهولة
إنشاء
املنظامت

الحوافز
الرضيبية

التدفقات
النقدية عرب
الحدود

البيئة السياسية

البيئة االجتامعية
والثقافية

إجاميل
الدرجة

2018

3.3

3.0

3.2

3.0

4.0

3.31
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1.1إنشاء املنظامت الخريية يف الكويت
يتكــون هــذا املــؤرش مــن ثالثــة مــؤرشات فرعيــة ،هــي عبــارة عــن أســئلة داخــل اســتامرة
االســتبيان التــي تــم مــن خاللهــا جمــع البيانــات مــن الخــراء ،وتتعلــق بالقوانــن واللوائــح
التــي تحكــم إنشــاء املنظــات الخرييــة.
تغطي األسئلة املتعلقة بتسجيل النقاط لهذه الفئة ثالثة جوانب من اللوائح هي
(أ) اإلنشاء والتسجيل.
(ب) العمليات.
حل الجمعيات الخريية.
(ج) ُّ
وفيام ييل تناول مكانة الكويت عىل كل منها.
•سهولة إنشاء املنظامت الخريية

( )3درجات
حصلــت دولــة الكويــت عــى ( )3درجــات ،وهــي درجــة جيــدة عــى املــؤرش ،حيــث إن القانون
الرئيــي الــذي يحكــم تشــكيل املنظــات واملؤسســات الخرييــة يف الكويــت هــو قانــون
قــا للــادة  4مــن قانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام« ،يجــوز
جمــع املنفعــة العامــة .وف ً
ـخصا أن تتقــدم بطلــب تأســيس جمعيــة للمنفعــة العامــة
ألي مجموعــة ال تقــل عــن  50شـ ً
لتقديــم الخدمــات أو القيــام بأنشــطة اجتامعيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو رياضيــة عــى
أســاس تطوعــي بــدون الربــح ،ويتعــن عــى العضــو املؤســس للجمعيــة أن يكــون مواط ًنــا
مــا ومل يرتكــب انتهــاكًا للــرف أو أي جرميــة».
كويت ًيــا ال يقــل عمــره عــن  21عا ً
ويتطلــب دمــج الجمعيــات واملؤسســات الخرييــة موافقــة وزارة الشــؤون االجتامعيــة،
قــا للــادة ( )8مــن قانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام؛ يُقــدم طلــب تســجيل الجمعية
ووف ً
إىل وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم  61لســنة .2005
يجب أن يرفق الطلب ميا ييل
أ) نسختان من قوانني الجمعية ،معتمدة من املؤسسني.
ب) نسخة من محرض اجتامع الجمعية التأسيسية ،والتي تم فيها تعيني أعضاء مجلس اإلدارة.
ج) اإلفصاح عن أسامء أعضاء مجلس اإلدارة.
د) شهادة عدم مامنعة ألي من املؤسسني من وزارة الداخلية.
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وال يتطلــب قانــون الجمعيــات ذات املنفعــة العامــة الحــد األدىن مــن متطلبــات رأس املــال
ما للتســجيل ،ويتــم النظــر يف تســجيل الجمعيــة بنــاء عــى
لتســجيل الجمعيــات ،وال يفــرض رســو ً
مــا مــن إنشــائها.
طلــب وزارة الشــؤون االجتامعيــة ،وتبــدأ الجمعيــات عملهــا خــال  30يو ً
كــا أنــه يجــوز لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل أن ترفــض تســجيل أي جمعيــة خــال شــهر
يكــن ألي جمعيــة
مــن تاريــخ تقديــم املســتندات املطلوبــة ،مــع بيــان أســباب الرفــض ،كــا ُ
تقديــم اســتئناف ضــد الرفــض لوزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل أو اللجــان التــي يعينهــا؛
فقــرار الرفــض مــن هــذه الســلطات نهــايئ وال ميكــن الطعــن فيــه ،إال يف املحكمــة.
•حرية عمل املؤسسات الخريية بدون تدخل حكومي

( )3درجات
حصلــت دولــة الكويــت فيــه عــى ( )3درجــات أيضً ــا ،وهــو أمــر منطقــي ،حيــث أنــه بالنظــر إىل
واقــع العمــل الخــري يف عالقتــه باملؤسســات الحكوميــة داخــل الدولــة ،نجــد أن هنــاك
بعــض التدخــات املحســوبة مــن جانــب الجهــات الحكوميــة يف العمــل الخــري ،فعىل ســبيل
املثــال يحــق لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل إرســال ممثلهــا إىل الجمعيــة العامــة ،بل
ويُعتــر هــذا االجتــاع غــر قانــوين مــا مل يتــم إخطــار وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل
مــا عــى األقــل ،كــا تحــدد املــادة
مبوعــد ومــكان انعقــاد الجمعيــة قبــل خمســة عــر يو ً
( )14مــن قانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام مــا يجــب أن تقدمــه الجمعيــة للــوزارة املختصــة
بدعوتهــا للجمعيــة العامــة ،والتــي تتمثــل يف
أ) تقرير مجلس اإلدارة.
ب) امليزانيــة ،وأحــدث تقريــر للمحاســبة ،ويتــم تدقيقــه مــن قبــل مكتــب تدقيــق معــن تابــع
للجمعيــة ومعــرف بــه قانونًــا مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل.
ج) مقرتحات األعضاء املقدمة يف الوقت املحدد يف اللوائح الداخلية.
د) محارض انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
ه) مــروع ميزانيــة للســنة التاليــة ،عــى أن يتــم تقدميــه إىل وزارة الشــؤون االجتامعيــة
والعمــل يف موعــد ال يتجــاوز شــه ًرا واح ـدًا بعــد انتهــاء الســنة املاليــة للجمعيــة.
قــا للــادة ( )30مــن قانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام؛ ال يجــوز للجمعيــة
كذلــك فإنــه وف ً
االنضــام أو املشــاركة يف أي جمعيــة مقرهــا خــارج الكويــت قبــل الحصــول عــى ترخيــص
مــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل ،وتعتــر املنظــات املســجلة كجمعيــات خرييــة
عامــة وجمعيــات منافــع عامــة غــر خرييــة؛ وبالتــايل ال يُســمح لهــا بجمــع األمــوال العامــة
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إال إذا حصلــت عــى موافقــة وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل (املــادة  14مــن القــرار
الــوزاري  2015 / 48بشــأن تنظيــم الجمعيــات الخرييــة العامــة).
•مدى تحكم السلطة الحكومية يف إغالق وحل املنظامت الخريية

( )4درجات
حصلــت فيــه دولــة الكويــت عــى ( )4درجــات ،وهــي أعــى درجــة عــى مســتوى املــؤرشات
الثالثــة الفرعيــة املكونــة ملــؤرش إنشــاء املنظــات الخرييــة ،وهــي درجــة متقدمــة ،ورمبــا
يرجــع ذلــك إىل أن قانــون جمعيــات النفــع العــام يُحــدد الحــاالت التــي يجــوز فيهــا حــل
الجمعيــة إمــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة أو مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل،
وتنــص الفقــرة (ه) مــن املــادة  16عــى أنــه ميكــن للجمعيــة العامــة غــر العاديــة أن تحــل
الجمعيــة الخرييــة ،وتنــص املــادة ( )27مــن قانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام عــى أنــه
يجــوز لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل أن تحــل الجمعيــة عندمــا
وا.
أ) تنخفض عضويتها إىل أقل من خمسني عض ً
ب) تنحــرف الجمعيــة عــن أهدافهــا ،أو يتــم ارتــكاب مخالفــة جســيمة لنظامهــا
األســايس.
ج) تصبح غري قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها املالية.
د) انتهاك أحكام القانون.
2.2الحوافز الرضيبية يف الكويت
يتكــون هــذا املــؤرش مــن مؤرشيــن فرعيــن يتطرقــان إىل القوانــن واللوائــح التــي
تحكــم القيــود املاليــة الخاصــة مبنــح التربعــات وتلقيهــا محل ًيــا ،وهــا
•النظام الرضيبي املتعلق بتقديم التربعات الخريية

( )3درجات
حصلــت دولــة الكويــت عــى ( )3درجــات عــى هــذا املــؤرش الفرعــي ،ورمبــا يعــود هــذا إىل
أن دولــة الكويــت ال متلــك نظــام رضائــب عــى الدخــل؛ وبالتــايل ال يحصــل األفــراد أو الــركات
عــى إعفــاءات رضيبيــة ،وعــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه يتعــن عــى املالكــن املســلمني أو
املســاهمني يف الــركات دفــع زكاة بنســبة  % 1للحكومــة أو إىل منظمــة غــر ربحيــة ،كــا
ت ُلــزم وزارة املاليــة الرشكات امل ُســاهمة باســتخراج  % 1مــن صايف أرباحها الســنوية لألعامل
الخرييــة ،حيــث يتــم تقديــم األمــوال إىل الــوزارة أو إىل املؤسســات الخرييــة الحكوميــة
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قــا لتقريــر  ICNLحــول الكويــت ( ،)2016فــإن قانــون الرضائــب يقــدم
الرســمية مبــارشة ،ووف ً
بعــض التخفيضــات الرضيبيــة املتاحــة بشــكل أســايس للــركات األجنبيــة «لألنشــطة الخرييــة
التــي تعتربهــا هيئــة الرضائــب خرييــة» ،مبــا يف ذلــك التربعــات املقدمــة إىل الحكومــة(((،
وهــذا معنــاه أن النظــام الرضيبــي داخــل دولــة الكويــت مالئــم لألعــال الخرييــة.
•مدى مواكبة النظام الرضيبي يف تلقي التربعات الخريية

( )3درجات
حصلــت دولــة الكويــت يف هــذا املــؤرش الفرعــي عــى ( )3درجــات أيضً ــا ،ورمبــا يرجــع ذلــك
مــا رضيب ًيــا ،فالتربعــات التــي تتلقاهــا إحــدى الجمعيــات،
إىل أن الكويــت ليــس لديهــا نظا ً
ســواء مــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل أو مــن األشــخاص ،أو الكيانــات ،أو الوصايــا،

أو التربعــات ،أو اإلعانــات؛ ال تخضــع لرضائــب األجــور ،وال يوجــد عــى املنظــات الخرييــة أيــة
رســوم أو مدفوعــات أخــرى بدي ـاً عــن الرضائــب.
3.3التدفقات الخريية عرب الحدود يف الكويت
يتضمــن هــذا املــؤرش مؤرشيــن فرعيــن ،وكالهــا يــدوران حــول القوانــن واللوائــح التــي
تحكــم القيــود املاليــة الخاصــة مبنــح وتلقــي التربعــات عرب الحــدود ،وكل مــا يتعلق بالتســجيل
الخــاص بالجهــات املانحــة والجهــات املتلقيــة ،وفيــا يــي عــرض لــكل منهــا بالتفصيــل.

•البيئة التنظيمية القانونية املنظمة إلرسال التربعات عرب الحدود

( )3,4درجات
يكــن تفســر تلــك الدرجــة مــن خــال واقــع العمــل الخــري داخــل الدولــة ،بأنــه وفقًــا
ُ
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  867لعــام  2001للبنــك املركــزي الكويتــي؛ هنــاك تأســيس
لآلليــات واألســاليب الالزمــة ملراقبــة التحويــات املاليــة الخارجيــة التــي تقــوم بهــا جمعيــات
املنفعــة العامــة واملؤسســات العامــة لألنشــطة الخرييــة ،ومــع ذلــك فــإن القــرار الــوزاري
رقــم  2015/48بشــأن تنظيــم الجمعيــات الخرييــة العامــة ينــص عــى أنــه «ال يجــوز للجمعيــات
الخرييــة تلقــي أو إرســال أي تربعــات مــن دولــة الكويــت أو خارجهــا مــا مل يتــم الحصــول عــى
موافقــة خطيــة مســبقة مــن الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة» (املادة
 ،)19ويتطلــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  867أيضً ــا أن تحصــل الجمعيــات عــى موافقــة وزارة
قــا آلليــة
الخارجيــة عــى أي خطــط أو برامــج تقرتحهــا الجمعيــات لتنفيذهــا خــارج البــاد ،وف ً
( )1لتقرير  ،ICNLص.15
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عمــل مناســبة تتفــق عليهــا الــوزارة والجمعيــات.
•البيئة التنظيمية القانونية املنظمة لتلقي التربعات عرب الحدود
هــذه الدرجــة تتناســب مــع اإلطــار العــام التنظيمــي والقانــوين لبيئــة العمــل الخــري يف
الكويــت ،حيــث تحــدد املــادة رقــم( )18مــن قانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام مصــادر الدخل
للتربعــات واإلعانــات للجمعيــات ،كــا ت ُلــزم املــادة ( )19الجمعيــات بإيــداع األمــوال باســمها
يف بنــك كويتــي ،أمــا املــادة ( )22مــن القانــون فتســمح للجمعيــات بجمــع التربعــات مــرة
واحــدة يف الســنة لتحقيــق أهدافهــا ،واالمتثــال للــروط املنصــوص عليهــا يف القانــون،
كــا يطلــب قــرار مجلــس الــوزراء يف القــرار رقــم ( )867لســنة  2001مــن جميــع الجمعيــات أن
تــدرج يف موازناتهــا العامــة جميــع إيــرادات ونفقــات الــركات التابعــة لهــا.
فالقانــون ال مينــع الجمعيــات مــن تلقــي أو جمــع األمــوال أو املزايــا بشــكل مبارش أو غــر مبارش
يف شــكل مســاهامت أو إعانــات مــن أي نــوع مــن شــخص أو جمعيــة أو هيئــة مقرهــا خــارج
دولــة الكويــت ،ومــع ذلــك يجــب الحصــول عــى إذن مــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل.
4.4البيئة السياسية للعمل الخريي يف الكويت
يتضمــن هــذا املــؤرش مؤرشيــن فرعيــن يقيســان الســياق الســيايس واإلداري ،والخصائــص
االجتامعيــة الثقافيــة ،والظــروف االقتصاديــة التــي تؤثــر عــى بيئــة العمــل الخــري.

•مدى مالمئة البيئة السياسية لألعامل الخريية

( )3درجات
لعــل الســبب يف تلــك الدرجــة هــو أن النظــام الســيايس يعــرف بــدور الجمعيــات الخرييــة
وأهميتهــا ،ويشــجعها عــى تعزيــز املنفعــة العامــة لتقديــم الخدمــات أو القيــام بأنشــطة
اجتامعيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو رياضيــة عــى أســاس تطوعــي بــدون ربــح ،فالقــرار الوزاري
رقــم ( )867لعــام  2001يفــرض تقديــم التربعــات الخرييــة غــر املرشوطــة مــن خــال اعتــاد
لجــان للعديــد مــن املشــاريع الخدميــة ،مثــل بنــاء املســاجد واملــدارس واملستشــفيات ،ومــا
يهــم جمعيــات املنفعــة العامــة املعنيــة بالرتفيــه أو األمــور الروحيــة ،باإلضافــة إىل ذلــك؛
هنــاك مبــادرة إلعــداد برامــج إعالميــة خاصــة لتوعيــة املانحــن بأهميــة التحــرك نحــو تبنــي
مشــاريع خرييــة داخــل البــاد.
وال يبــدو أن التغــرات يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية تشــكل تهديـدًا الســتدامة القطــاع
الخــري ،حيــث اعتــاد مواطنــو دولــة الكويــت عــى املشــاركة يف العمــل الخــري.
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•مدى مناسبة السياسات واملامرسات العامة لألعامل الخريية

( )3درجات
هــذه النتيجــة تؤكــد عــى دعــم الحكومــة للمؤسســات الخرييــة ،ولهــذا الغــرض تــم إنشــاء
عليــا لألعــال الخرييــة ،والتــي تقــوم بتنســيق العالقــات بــن املكاتــب الحكوميــة
اللجنــة ال ُ
والهيئــات الشــعبية مــن أجــل تفعيــل العمــل الخــري ،وتوجيهــه لتحقيــق أغراضــه وأهدافــه
املرجــوة ،كــا أنشــأت ســجالً للفــرق التطوعيــة ،باإلضافــة إىل أن الحكومــة ال متــارس أي نــوع
مــن الضغــط عــى كيفيــة توجيــه التربعــات.
ملموســا يف منــع االختــاس ،ومنــع
را
ً
كــا كان لقــرارات وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل تأثـ ً
انتحــال شــخصية املوظــف يف الجهــات الخرييــة ،ومنــع جمــع التربعــات النقديــة بطريقــة غــر
مرشوعــة.
ومــع ذلــك تواجــه الجمعيــات الخرييــة بعــض العقبــات اإلداريــة عنــد التعامــل مــع املؤسســات
الحكوميــة ،ال ســيام فيــا يتعلــق بالحصــول عــى إذن لجمــع األمــوال داخــل دولــة الكويــت ،أو
عنــد تنفيــذ مشــاريع خــارج دولــة الكويــت ،مــا يــؤدي إىل تأخــر تنفيــذ مثــل هــذه املشــاريع.
فضـاً عــن وجــود عقبــات مــن نــوع آخــر؛ تتمثــل يف عــدم االهتــام بتطويــر برامــج بنــاء القــدرات
ملوظفــي املنظــات الخرييــة بهــدف تحســن األداء التنظيمــي ،حيــث ال توجــد عالمــات مشــجعة
تجــاه التوظيــف الفعــال للفنيــن واإلداريــن الكويتيــن للجمعيــات الخرييــة.
5.5البيئة االجتامعية  -الثقافية الداعمة للعمل الخريي يف دولة الكويت

( )4درجات
يركــز هــذا املــؤرش عــى التعــرف وقيــاس «مــدى مناســبة القيــم واملامرســات االجتامعيــة
 الثقافيــة لألعــال الخرييــة» ،وقــد حصلــت فيــه دولــة الكويــت عــى ( )4.0درجــات ،وهــيدرجــة متقدمــة ،حيــث اعتــاد املجتمــع الكويتــي عــى مامرســة العمــل الخــري ،إىل الدرجــة
التــي أصبــح فيهــا العمــل الخــري واج ًبــا دين ًيــا طــوال العــام ،وليــس فقــط يف املناســبات،
ولكنــه يــزداد بشــكل أكــر يف املناســبات الدينيــة ،خاصــة يف شــهر رمضــان املبــارك ،وأثنــاء

الكــوارث ،مثــل أزمــة الالجئــن واملجاعــات والحــروب األهليــة ،إ ْ
ذ تقــوم الجمعيــات الخرييــة
بجمــع األمــوال لتخفيــف املعانــاة ،فعــى ســبيل املثــال قامــت جمعيــةDirect Aid Society
 وهــي واحــدة مــن أقــوى الجمعيــات  -بجمــع تربعــات عــر اإلنرتنــت يف  12ســاعة فقــطبحــوايل  8ماليــن دوالر أمريــي للمجاعــة الصوماليــة ،ويف  14ســاعة جمعــت مــا يقــرب مــن
 4ماليــن دوالر أمريــي لأليتــام الكينيــن.
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وكــا أرشنــا ســابقًا؛ فــإن العمــل الخــري الكويتــي واألنشــطة املتضمنــة فيــه يتــم تنظيمهــا
مــن خــال قانــون؛ مــا يُضفــي عــى العمــل الخــري الطابــع املؤســي ،ومــن ثــم انخفــض
تأثــر األعــال الخرييــة الشــخصية أو الثقافيــة.
6.6مستقبل العمل الخريي يف الكويت
يقيــس هــذا املــؤرش الصــورة العامــة ملســتقبل العمــل الخــري يف الكويــت ،باإلضافــة
إىل توصيــات لتحســن البيئــة الخرييــة ،ففيــا يتعلــق بالوضــع الراهــن للقطــاع الخــري يف
الكويــت؛ تشــر األرقــام الرســمية لعــام  2016إىل وجــود  27جمعيــة خرييــة و 88منظمــة
خرييــة تــرف عليهــا وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل ،كــا أنــه مــع انتشــار أحــداث الربيــع
العــريب عــى تونــس وليبيــا ومــر واليمــن وســوريا والعــراق بعــد عــام  ،2010ونتيجــة
لعمليــات التهجــر والقتــل واألزمــات اإلنســانية املأســاوية يف املنطقــة العربيــة؛ قامــت
الكويــت بتطويــر مبــادرات خرييــة مثــل التربعــات ،ومشــاريع الرعايــة خــارج الحــدود ،وســتظل
هــذه املبــادرات بــارزة يف املناطــق التــي تتأثــر باألزمــة بشــكل متزايــد ،مثــل ســوريا
والعــراق واليمــن ،وكذلــك يف الشــعوب التــي تعــاين مــن الضيــق مثــل الالجئــن الســوريني
والعراقيــن عــى الحــدود الرتكيــة واألردنيــة واللبنانيــة.
وهــذا يــدل عــى وجــود طلــب جيــد عــى العمــل الخــري داخــل املجتمــع الكويتــي ،لكنــه ال
يــزال دون املســتوى املرغــوب فيــه.
وهنــاك أحــداث رئيســية حديثــة تؤثــر بشــكل عــام عــى املشــهد الخــري بــن ينايــر 2014
وديســمرب  ،2016وهــي
Á Áتنفيذ قرار منع جمع التربعات النقدية.
Á Áإغــاق فــروع لبعــض املصالــح مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل بســبب عــدم
االلتــزام بلوائــح الــوزارة (مــن وجهــة نظــر الــوزارة) ،وبدافــع مــن األســباب السياســية (مــن
وجهــة نظــر أعضــاء املعارضــة).
Á Áتنظيــم العمــل التطوعــي مــن خــال مــروع (بــدر) بتســجيل جميــع مجموعــات املتطوعــن
يف الــوزارة.
Á Áزيادة استخدام وسائل اإلعالم االجتامعية للتسويق الخريي والتربعات عرب اإلنرتنت.
Á Áتكريــم صاحــب الســمو أمــر الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح عــى جهــوده
كقائــد إنســاين ودعمــه ألعــال األمــم املتحــدة اإلنســانية ،وقــد قــام األمــن العــام لألمــم
املتحــدة «بــان يك مــون « بــرف التكريــم.
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أما فيام يتعلق باتجاهات التنمية املستقبلية يف املشهد الخريي فهي كاآليت
Á Áزيادة يف التربعات والهبات عرب اإلنرتنت.
Á Áاملزيـــد مـــن جهـــود التنظيـــم واملســـاءلة يف القطـــاع الخـــري بســـبب املطالـــب
الداخليـــة والخارجيـــة.
Á Áانتشــار ثقافــة العمــل الخريي يف وســائل اإلعالم ،واســتخدام وســائل التواصــل االجتامعي
بطريقــة مثمــرة ،ليــس فقــط مــن أجــل زيــادة التربعــات؛ بــل أيضً ــا لنــر األخبــار واألعــال
اإلنســانية واإلغاثــة بــن املانحــن املحتملــن.
Á Áإعالن وزير الشؤون االجتامعية والعمل عن قانون خريي جديد ينتظر موافقة الربملان عليه.
وفيام ييل مجموعة توصيات رئيسية لتحسني بيئة العمل الخريي
Á Áالســاح بالتربعــات النقديــة يف األماكــن العامــة ،والتــي ميكــن للجمعيــات الخرييــة
تنظيمهــا بالتعــاون مــع منظــات خرييــة محليــة أو دوليــة.
Á Áتطبيق سياسات إدارة الجودة والشفافية للمنظامت الخريية.
Á Áتسهيل إنشاء منظامت خريية.
Á Áإنشاء كيان يضم ويدعم املنظامت الخريية.
ثانياً الكويت حقائق وأرقام

()1

•تحتــل دولــة الكويــت املرتبــة الخامســة عــى مســتوى دول إقليــم الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا.
يبلــغ إجــايل املــؤرش العــام لدولــة الكويــت ( )3.31درجــة ،وبذلــك تحتــل املرتبــة الخامســة
عــى مســتوى دول منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،وهــي أعــى مــن املتوســط
العــام للمــؤرش اإلقليمــي بحــوايل ( )0.14درجــة ،وبالتــايل تُصنــف دولــة الكويــت بأنهــا ضمــن
الــدول الســت األعــى مــن املتوســط العــام لإلقليــم.
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شكل رقم ( )10
الكويــت عــى املؤرش الرئيــي لبيئــة العمــل الخريي لعام 2018

3.17
3.67
3.62
3.52
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3.25
2.95
2.75
2.73
2.07
4

3

2

2

1

0

•البيئــة االجتامعيــة  -الثقافيــة داخــل دولــة الكويــت هــي األعــى عــى مســتوى
املــؤرشات املكونــة لبيئــة العمــل الخــري.
من خالل االطالع عىل مكونات املؤرش العام لبيئة العمل الخريي؛ يتضح أن مؤرش البيئة االجتامعية
 -الثقافية هي األعىل عىل مستوى املؤرشات الفرعية ،وذلك بإجاميل ( )4درجات.
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شكل رقم ( )11
الكويــت عــى مكونــات املؤرش الرئيــي لبيئــة العمــل الخريي لعام 2018
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وهــو األمــر الــذي يؤكــد عــى أن الثقافــة العامــة داخــل املجتمــع الكويتــي داعمة بشــكل قوي
للعمــل الخــري ،وأن ثقافــة العمــل الخــري هــي ثقافــة متأصلة داخــل املجتمــع الكويتي.
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توصيات ختامية لتحسني بيئة العمل الخريية يف الكويت واملنطقة العربية

يكــن القــول بــأن بيئــة العمــل الخــري داخــل دولــة الكويــت
مــن خــال مــا ســبق عرضــه ُ
ويف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا -عــى الرغــم مــن تطورهــا عــر الســنوات
واتجاههــا نحــو مزيــد مــن الفاعليــة -إال أن هنــاك مجموعــة مــن اآلليــات التــي يجــب اتباعهــا
لترسيــع عمليــة تفعيــل دور املؤسســات الخرييــة الكويتيــة ،ويف هــذا اإلطــار تــم تحديــد
مجموعــة مــن التوصيــات التــي ميكــن عرضهــا فيــا يــي
أوالً مجال اإلعالم والتسويق
1.1تبنــي مبــادرة إلعــداد برامــج إعالميــة خاصــة لتوعيــة املانحــن بأهميــة تبنــي مشــاريع
خرييــة ذات صبغــة تنمويــة ،والبعــد عــن الصــور التقليديــة للمنــح.
2.2القيــام بعمــل أنشــطة تطوعيــة يف املــدارس والجامعــات الحكوميــة والخاصــة ،يقــوم
عليهــا مجموعــة مــن املتخصصــن يف املجــال.
3.3دعم الثقة واملصداقية يف املؤسسات واملشاريع الخريية؛ وذلك من خالل
•نظام عام موحد رضورة وجود نظام عام تعمل من خالله الجمعيات الخريية
املختلفة ،يتضمن إشها ًرا للبيانات الخاصة مبؤسيس الجمعيات الخريية املوجودة
بالدولة ،باإلضافة إىل إتاحة املعلومات الخاصة باإلنفاق عىل املرشوعات الخريية،
واإلعالن عن تقييامت موقف مستمرة لتلك املرشوعات للجمهور؛ وذلك لتحقيق
مزيد من الشفافية أمام الجمهور داخل الدولة وخارجها.
•اإلعــان عــن األنشــطة التــي تقــوم بهــا الجمعيــات الخرييــة عىل املســتوى الـدُّويل،
والتــي تكــون مصحوبــة ببعــض البيانــات واإلنجــازات الخاصــة باملرشوعــات املتحققــة،

وذلــك حتــى يتــم نقــل مصداقيــة الجمعيــات الخرييــة الكويتيــة وشــفافيتها إىل دول
العــامل ،وهــو مــا تحتــاج إليــه أيضً ــا الجمعيــات الخرييــة األخــرى ،وخاصــة دول الخليــج
العــريب وشــال إفريقيــا.
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ثان ًيا مجال البحوث والدراسات
1.1اســتحداث مــؤرش خــاص بدولــة الكويــت لقيــاس بيئــة العمــل الخــري يف املنطقــة
العربيــة والــدول اإلســامية ،تقــوم بتنفيــذه الجهــات ذات الصلــة يف دولــة الكويــت يف
إطــار الرشاكــة والتعــاون.
2.2تنفيــذ دراســات تتعلــق ببيئــة العمــل الخــري واملتطوعــن داخــل دولــة الكويــت؛ للتعــرف
عــى مزيــد مــن نقــاط الضعــف ومحاولــة تفاديهــا يف املســتقبل القريــب.
3.3إنشــاء معهــد متخصــص للتدريــب عــى إدارة املنظــات الخرييــة ،وهــذا ســوف يســاعد
الجمعيــات عــى إدارة أعاملهــا بكفــاءة مــن خــال نظــام مــايل وإداري متطــور.
ثالثًا مجال الرشاكة والتنسيق
1.1التنسيق بني جميع الجهات املعنية؛ وعىل رأسها وزارة الشؤون والعمل ،ووزارة الخارجية،
ومجلس الوزراء ،واتحاد املربات والجمعيات الخريية الكويتية ،لتحديد اآلليات واألساليب
الالزمة لتيسري عمليات التدفق النقدي والتحويالت املالية الخارجية وضبطها.
2.2التنســيق بــن الجمعيــات الخرييــة فيــا يتعلــق باألنشــطة التــي تقــوم بهــا كل جمعيــة؛
وذلــك ملنــع االزدواجيــة يف املرشوعــات القامئــة ،بحيــث ال يتجه الدعم لبعــض املرشوعات
جــا.
التــي يتــم تنفيذهــا بكــرة ،يف مقابــل إهــال مرشوعــات أخــرى أشــد احتيا ً
3.3التعــاون بــن الجمعيــات الخرييــة والــوكاالت الحكوميــة ملنــع ازدواجيــة الربامــج والجهــود
يف إطــار دعــم الشــعب والدولــة الكويتيــة للمجتمعــات اإلنســانية والــدول.
عا املجال القانوين والترشيعي
راب ً
1.1تسهيل إنشاء املنظامت الخريية.
2.2إزالــة العقبــات اإلداريــة التــي تواجــه الجمعيــات الخرييــة يف تعاملهــا مــع املؤسســات
الحكوميــة ،ال ســيام فيــا يتعلــق بالحصــول عــى اإلذن بجمــع األمــوال داخــل دولــة الكويت،
أو عنــد تنفيــذ مشــاريع خــارج دولــة الكويــت ،حيــث تعمــل تلــك العقبــات بدورهــا عــى تأخــر
ـح.
تنفيــذ تلــك املشــاريع ،والتــي مــن املمكــن أن يكــون منهــا مــا هــو عاجـ ٌ
ـل و ُ
ملـ ٌّ
3.3تطبيق سياسات إدارة الجودة والشفافية للمنظامت الخريية.
4.4تقنني التربعات النقدية يف األماكن العامة ،وميكن للجمعيات الخريية تنظيمها بالتعاون
مع منظامت خريية محلية أو دولية ،مع ضامن املحافظة عىل أموال املتربعني.
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خامسا مجال التطوير وبناء القدرات
ً
1.1االهتــام بتطويــر برامــج بنــاء القــدرات ملوظفــي املنظــات الخرييــة؛ بهــدف تحســن
األداء التنظيمــي ،وتوفــر كــوادر برشيــة مؤهلــة تســهم يف إثــراء العمــل الخــري
والتطوعــي ككل.
2.2بنــاء قاعــدة بيانــات للقطــاع االجتامعــي التطوعــي يف الكويــت؛ للوصــول إىل معلومــات
موثوقــة حولــه ،ومبــا يســاند متكــن الــركات مــن القيــام مبســئولتها املجتمعيــة يف
دعــم ذلــك القطــاع.
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ملحق ()1
استبيان مؤرش بيئة العمل الخريي
1.1يرجــى تحديــد األشــكال القانونيــة للمنظــات الخرييــة املدرجــة يف قوانــن هــذا البلــد،
قــم باختيــار كل مــا ينطبــق (.)þ
جمعية.
مؤسسة.
مؤسسة تعاونية.
مؤسسة إعانة.
رشكة ذات مسئولية محدودة.
رشكة محدودة الضامن.
جمعية أوقاف.
أخرى ،من فضلك حدد .....................................................
2.2يرجــى تحديــد خمــس قضايــا اجتامعيــة تشــارك فيهــا هــذه املنظــات يف هــذا البلــد .اخــر
خمــس فقــط.
التعليم العايل.
التعليم األسايس والثانوي.
الثقافة والفنون.
الصحة والبحوث الطبية.
االحتياجات األساسية للشباب واألرسة.
اإلسكان والتنمية االقتصادية.
الدين.
البيئة.
الحيوانات.
الطاقة.
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الغذاء.
املياه والرصف الصحي.
حقوق اإلنسان.
القضايا الدولية.
أخرى ،من فضلك حدد _________________.
3.3متوسط الوقت الذي ينص عليه القانون لتسجيل منظمة خريية هو
ما.
 30 - 0يو ً
ما.
 60 - 31يو ً
ما.
 90 - 61يو ً
ما.
أكرث من  90يو ً
أخرى ،من فضلك حدد _________________
4.4متوسط التكلفة لتسجيل منظمة خريية يف هذا البلد
___________ .$
5.5هــل تعتقــد أن هنــاك معلومــات أخــرى مهمــة عــن الوقــت والتكاليــف لتســجيل منظمــة
خرييــة يف بلــدك ،اذكرهــا _________________.
أسئلة املؤرش 1
1.1إىل أي مدى ميكن لألفراد تشكيل وإنشاء املنظامت الخريية؟
2.2هــل يســمح القانــون لألفــراد بالعمــل بشــكل جامعــي مــن خــال الجامعــات أو املنظــات
غــر املســجلة؟
3.3هل تعفى املنظامت الخريية من العوائق القانونية ،ومن املتطلبات املرهقة للتسجيل؟
4.4هل يضع القانون قيودًا عىل بعض الفئات من مؤسيس املنظامت الخريية؟
5.5هل يوجد حد أدىن لرأس املال أو األصول املطلوبة عند إنشاء املنظامت الخريية؟
6.6هل الحد األدىن املحدد لرأس املال واألصول معقول؟
7.7هل يطلب القانون وثائق واضحة محددة غري معقدة؟
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8.8هل قيمة رسوم التسجيل معقولة؟
9.9هل يشمل القانون جميع أنواع املنظامت الخريية؟
1010هــل الجهــة املختصــة املكلفــة مبعالجــة الطلبــات تــؤدي واجباتهــا بطريقــة مهنيــة
ومســتقلة وغــر سياســية؟
1111هل الجهة املختصة املكلفة مبعالجة الطلبات تؤدي واجباتها بشفافية؟
1212هــل يحــدد القانــون فــرة زمنيــة محــددة تلتــزم خاللهــا الجهــة املختصــة باملوافقــة عــى
إنشــاء املنظمــة الخرييــة؟
1313هــل يحــدد القانــون قامئــة واضحــة ومغلقــة مــن األســباب التــي قــد يتــم رفــض التســجيل
بســببها تلتــزم بهــا الجهــة املختصــة؟
ريا كتاب ًيا يف حالة رفض التسجيل؟
1414هل تقدم الجهة املختصة تفس ً
1515هل يعطي القانون الحق يف الطعن يف حالة رفض التسجيل؟
أسئلة املؤرش 2
1.1ما مدى عمل املنظامت الخريية بحرية دون التدخل الحكومي املفرط؟
2.2هل يعطي القانون حرية الترصف يف تنظيم الشؤون الداخلية للمنظامت الخريية؟
3.3هل هناك قيود عىل أنشطة املنظامت الخريية؟
4.4هــل يســمح القانــون للمنظــات الخرييــة باالتصــال والتعــاون مــع قطاعــات املجتمــع
املــدين ،ورجــال األعــال والحكومــة داخــل وخــارج البــاد؟
5.5هــل يســمح القانــون للمنظــات الخرييــة باملشــاركة يف شــبكات التواصــل االجتامعــي
واإلنرتنــت دون قيــود؟
6.6هــل معايــر اإلبــاغ عــن منظمــة خرييــة واضحــة؟ وهــل نفــس املعايــر يتــم تطبيقهــا عــى
كافــة املنظــات الخرييــة دون متييــز ،أم هــل يفــرض القانــون معايــر محــددة تتعلــق
بحجــم ومصــدر للدخــل؟
أسئلة املؤرش 3
1.1إىل أي مدى توجد سلطة حكومية إلغالق املنظامت الخريية؟
2.2هل متتلك السلطات الحكومية الصالحية إلغالق املنظامت الخريية؟
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3.3هل يتم اإلشعار باإلغالق بشكل مسبق؟
4.4هل يخضع إغالق املنظامت الخريية إلرشاف قضايئ؟
أسئلة املؤرش 4
1.1إىل أي مدى يتناسب النظام الرضيبي مع تقديم التربعات الخريية؟
2.2هــل هنــاك حوافــز رضيبيــة عــى شــكل قــروض أو خصومــات لألفــراد و /أو الــركات للتــرع
باملــال أو الهدايــا الخرييــة؟
3.3هل هذه الحوافز متاحة عىل حد سواء لألفراد والرشكات املانحة؟
4.4ما هو الحد األقىص لقيمة االئتامن أو الخصم؟
5.5هل هناك سقف للتربعات املؤهلة من األفراد و /أو الرشكات؟
6.6هــل عمليــة تلقــي الحوافــز الرضيبية عنــد تقديم تربعــات مالية واضحــة ،وميكــن التنبؤ بها؟
أسئلة املؤرش 5
1.1إىل أي مدى يتناسب النظام الرضيبي مع تلقي التربعات الخريية؟
2.2هــل تحصــل املنظــات الخرييــة عــى إعفــاءات رضيبيــة يف شــكل إعفــاءات رضيبــة األمال،ك
واإلعفــاءات مــن رضيبــة الدخــل أو غريهــا؟ إذا كان األمــر كذلــك؛ فــا هــي هــذه اإلعفاءات؟
أسئلة املؤرش 6
1.1إىل أي مدى تتناسب البيئة القانونية مع إرسال التربعات عرب الحدود؟
أسئلة يف االعتبار عند تسجيل الجمعيات الخريية
2.2هــل هنــاك تكاليــف  /الرضائــب عــى إرســال التربعــات الخرييــة النقديــة و /أو التربعــات
العينيــة عــر الحــدود ،عــى ســبيل املثــال (الجمركيــة والرســوم والرضائــب ذات القيمــة
املضافــة ...إلــخ)؟ إذا كان األمــر كذلــك؛ فــا هــي هــذه التكاليــف؟
3.3هــل هنــاك إجــراءات للحصــول عــى املوافقــة عــى إرســال التربعــات الخرييــة يف الخــارج
مثــل (إجــراءات الحصــول عــى موافقــة الحكومــة مســبقًا ،وإجــراءات مــا بعــد اســتالم،
املتطلبــات ،ومتطلبــات النقــد األجنبــي ،والتقاريــر)؟
4.4هــل هنــاك قيــود عــى إرســال التربعــات الخرييــة عــر الحــدود (املســارات اإللزاميــة مثــل
التمويــل األجنبــي مــن خــال القنــوات الحكوميــة ،والقيــود املفروضــة عــى أنواع األنشــطة
التــي ميكــن دعمهــا مــع التمويــل األجنبــي ،والقيــود املفروضــة عــى بلــد املصــدر ...إلــخ)؟
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أسئلة املؤرش 7
1.1إىل أي مدى تتناسب البيئة القانونية مع تلقي التربعات عرب الحدود؟
2.2هــل هنــاك تكاليــف  /الرضائــب عــى تلقــي التربعــات الخرييــة النقديــة و /أو التربعــات
العينيــة عــر الحــدود ،عــى ســبيل املثــال (الجمركيــة ،والرســوم والرضائــب ذات القيمــة
املضافــة ...إلــخ)؟ إذا كان األمــر كذلــك؛ فــا هــي هــذه التكاليــف؟
3.3هــل هنــاك إجــراءات للحصــول عــى املوافقــة عــى تلقــي التربعــات الخرييــة يف الخــارج
مثــل (إجــراءات الحصــول عــى موافقــة الحكومــة مســبقًا ،وإجــراءات مــا بعــد اســتالم،
واملتطلبــات ،ومتطلبــات النقــد األجنبــي التقاريــر)؟
4.4هــل هنــاك قيــود عــى تلقــي التربعــات الخرييــة عــر الحــدود (املســارات اإللزاميــة مثــل
التمويــل األجنبــي مــن خــال القنــوات الحكوميــة ،والقيــود املفروضــة عــى أنواع األنشــطة
التــي ميكــن دعمهــا مــع التمويــل األجنبــي ،والقيــود املفروضــة عــى بلــد املصــدر ...إلــخ)؟
أسئلة املؤرش 8
1.1هل هناك بيئة سياسية مالمئة لعمل املنظامت الخريية بحرية؟
2.2هل هناك رصاعات بني الحكومة والقطاع الخريي؟
3.3هــل يعــرف النظــام الســيايس واالقتصــادي بــدور وأهميــة املنظــات الخرييــة يف
التغيــر االجتامعــي؟
فرصا إلرشاك املنظامت الخريية يف وضع السياسات وتنفيذها؟
4.4هل تخلق الحكومة
ً
5.5هل هناك مناخ من االستقرار السيايس الذي قد يؤثر عىل تطوير العمل الخريي؟
6.6هل الظروف االقتصادية الحالية تشكل تهديدًا الستدامة القطاع الخريي؟
أسئلة املؤرش 9
1.1هل السياسات واملامرسات العامة مالمئة لحرية العمل الخريي؟
2.2هل تشجع الحكومة ثقافة العمل الخريي؟
3.3هـــل تســـمح الحكومـــة للمنظـــات الخرييـــة يف الحصـــول عـــى املـــوارد والفـــرص
مثـــل (الجهـــات املانحـــة ،واملعلومـــات ،والخدمـــات ،والتدريـــب ،وفـــرص التواصـــل،
ومصـــادر التمويـــل)؟
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4.4هــل الجهــات املانحــة واملمولــة للمنظــات الخرييــة متتلــك الحريــة يف دعــم أي قضيــة
خرييــة ،أو منظمــة دون ضغــط أو تدخــل مــن الحكومــة؟
5.5هل هناك تنسيق بني الجهات الحكومية لدعم األنشطة الخريية؟
6.6هل تنفذ الحكومة القوانني والربامج الفعالة الرامية إىل منع الفساد؟
أسئلة املؤرش 10
1.1هل القيم واملامرسات االجتامعية والثقافية مالمئة لحرية العمل الخريي؟
2.2هل هناك أساس ثقايف و /أو ديني يقوم عليه العمل الخريي؟
3.3هــل القيــم املجتمعيــة األساســية تدعــم األنشــطة الخرييــة مثــل (القيــم االجتامعيــة
واإليثــار والتضامــن ،والثقــة ،والصــدق)؟
4.4هل الناس ينظرون إىل العمل الخريي بأنه مهم ملعالجة املشاكل االجتامعية؟
5.5هل هناك فهم عام ملا تقوم به املنظامت الخريية؟
6.6هل يُنظر للمنظامت الخريية بشكل عام بأنها شفافة وخاضعة للمساءلة؟
7.7هل البنية االجتامعية تسهل التطور الحر لألنشطة الخريية؟
8.8هل هناك قيود عىل املرأة للمشاركة يف األنشطة الخريية؟
9.9هــل هنــاك حواجــز للمشــاركة يف األنشــطة الخرييــة عــى أســاس العــرق أو التوجــه
الجنــي ،والثقافــة ،والعمــر ،أو الجنســية ،أو الديــن؟
1010هــل هنــاك عوامــل اجتامعيــة أخــرى مثــل (األميــة ،وعــدم املســاواة املتطرفــة) التــي
تعرقــل أو تعيــق منــو هــذا القطــاع؟
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مستقبل العمل الخريي
األســئلة األربعــة األخــرة مــن االســتبيان ال تتطلــب درجــة؛ وبالتــايل لــن تســتخدم يف
الرتتيــب النهــايئ .حيــث ســيتم اســتخدامها إللقــاء نظــرة عــى مســتقبل العمــل الخــري يف
بلــدك ،ولكتابــة توصيــات لتحســن بيئــة العمــل الخــري .وهــذه التوصيــات ميكــن أيضً ــا أن تكــون
جــز ًءا مــن النقــاش خــال مرحلــة نــر املــروع ،واألســئلة هــي
1.1بشكل عام ،كيف تصف حالة القطاع الخريي يف هذا البلد؟
2.2اذكــر ثالثــة أحــداث رئيســية تؤثــر عــى العمــل الخــري يف هــذا البلــد بــن ينايــر 2014
وديســمرب .2016
3.3حدد اتجاهات التنمية املستقبلية يف العمل الخريي يف هذا البلد.
4.4قدم ثالث توصيات رئيسية لتحسني بيئة العمل الخريي يف هذا البلد.
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املركز العاملي لدراسات العمل الخريي ()SPCG
تحــت شــعار :رؤيــة علميــة ..لرســالة خرييــة ،انطلــق املركــز
العاملــي لدراســات العمــل الخــري؛ لتأديــة رســالته يف خدمــة
العمــل الخــري واإلنســاين وتطويــره مــن خــال البحــوث والدراســات
املتخصصــة ،هادفًــا إىل االرتقــاء مبســتوى األداء والجــودة يف ذلــك
ِّ
املجــال ،ودعــم صناعــة القــرار فيــه مــن خــال توفــر املعلومــات
ذات الصلــة يف الوقــت املناســب ،واســترشاف مســتقبله مبــا يخــدم
املجتمعــات اإلنســانية ،ونــر ثقافــة العمــل الخــري والتطوعــي بــن رشائــح املجتمــع كافــة.
ويســعى املركــز ليكــون قيمــة مضافــة إىل تاريــخ الهيئــة الخرييــة اإلســامية العامليــة،
تعــزز مكانتهــا كمنظمــة عامليــة رائــدة ،ومبــا يضيــف ملســرة دولــة الكويــت اإلنســانية العاملية
كمركــز إنســاين عاملــي؛ حيــث يضــم املركــز فريــق عمــل متخصــص ،يشــمل مستشــارين يف
مجــال البحــوث االجتامعيــة واالقتصاديــة واســتطالعات الــرأي ،وقــد ســبق لعــدد مــن أعضــاء
الفريــق املشــاركة يف مشــاريع متنوعــة ،لصالــح جهــات حكوميــة يف دولــة الكويــت ،وكذلــك
لبعــض املنظــات الدوليــة.
وقــد نفَّــذ املركــز العاملــي لدراســات العمــل الخــري؛ عــددًا مــن البحــوث والدراســات
واســتطالعات الــرأي التــي تخــدم العمــل الخــري واإلنســاين؛ ومنهــا :دراســة عــن الواقــع
النفــي للمــرأة الســورية الالجئــة ،ودليــل إلدارة الحمــات التســويقية يف املنظــات الخرييــة
(مــع دراســة حالــة لحملــة تســويقية) ،ودراســة :كيــف تديــر أزمــة بفاعليــة (دراســة مقارنــة بــن
"ســتاربكس" و"أكســفام") ،وتقريــر بعنــوان :الثقــة يف مواجهــة التشــكيك يف مؤسســات
العمــل الخــري الكويتــي ،باإلضافــة إىل عــدة تقاريــر ملخصــة؛ أبرزهــا :تقريــر مــؤرش الجــوع
رع العامليــة ومركــز رصــد النــزوح الداخــي وتقديــر موقــف حــول حرائق
العاملــي ،وتوجهــات التـ ُّ
األمــازون ،وبرامــج التحقُــق مــن خلفيــة الجهــات واألفــراد موقــع ( )World - Checkمنوذجــاً.
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