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Abstract 

 

The study aimed to rank the Arab countries in terms ofSocieties registration, 

their growth, their sustainability and their relationship to governance and 

developmental performance and population size in these countries through its 

analytical descriptive approach based on the available analysis of data collected from 

Societies in the Arab countries during the years 2000-2015. The findings of the study 

were analyzed according to descriptive and inductive statistics. The findings are as 

follows: Algeria ranked first in the registration of Societies and in the share of the 

population from the Societies, Sudan ranked first in the growth of Societies, Lebanon 

ranked first in the sustainability of Societies.There are is no statistically 

significantcorrelation among the ranks of the Arab countries in the registration of 

Societies and their rank in the growth of statistically on the one hand and the 

sustainability of Societieson the other hand. In contrast, there is a statistically 

significant correlation between the ranks of Arab countries in the registration of 

Societies and their rank in governance, developmentalperformance and population 

size. 

Keywords: Society Registration, Societies Growth, Sustainability of 
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 الملخص

بكل من إدارة   الدراسة إىل ترتيب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ومنوها واستدامتها وبيان عالقته هدفت
قة التحليل القائم على طري ،الوصفي التحليلي احلكم واألداء التنموي وحجم السكان يف هذه الدول، من خالل منهجها

. وترتب على 0202-0222خالل سنوات الفرتة  املتوافر للبيانات واملعلومات اجملمعة عن اجلمعيات يف الدول العربية
 معاجلة الدراسة لبياناهتا ببعض معامالت اإلحصاء الوصفي واالستداليل،نتائجها وهي: حصول اجلزائر على املرتبة األوىل

يف تسجيل اجلمعيات ويف حصة السكان من اجلمعيات، نيل السودان للمرتبة األوىل يف منو اجلمعيات، حصول لبنان 
على املرتبة األوىل يف استدامة اجلمعيات، عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني رتب الدول العربية يف تسجيل 

إحصائيا  ارتباطية دالة ووجود عالقة مة اجلمعيات من جهة أخرى،اجلمعيات ورتبها يف منو اجلمعيات من جهة واستدا
 بني رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف إدارة احلكم واألداء التنموي وحجم السكان.

األداء  ،إدارة احلكم يف الدولة ،استدامة اجلمعيات، منو اجلمعيات، تسجيل اجلمعية: الكلمات المفتاحية
  .دولة، حصة السكان من اجلمعياتالتنموي لل
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 مقدمة

للجمعيات يف الدول العربية تارخيها الطويل، الذي يؤكد على ظهورها يف القرن التاسع عشر مبوجب قانوهنا 
وأعمال الدارسني  ،(1)العثماين،كما يظهر من كتابات املؤرخني عن األوضاع االجتماعية يف مدينيت االسكندرية وبريوت

ووثائق اجلمعيات يف بعض املناطق العربية   ،(2)يف املنطقة العربية 0202العرب لتطبيقات قانون اجلمعيات العثماين لسنة 
 .(3)0100كشرق األردن، الذي سجلت فيه أول مجعية حملية عام 

سنة،  376لغ مدهتا رة العثمانية البامن السيط -يف العقد الثاين من القرن العشرين -وبعد انعتاق املنطقة العربية 
واستقالل الدول العربية عن مستعمريها الربيطانيني والفرنسيني واالسبانيني وااليطاليني منذ عقد ثالثنيات القرن 

وما تاله من العقود األخرى، فقد صدرت دساتري الدول العربية، اليت كفلت حق مواطنيها يف تأليف اجلمعيات ( 4)العشرين
( لسنة 02، القانون الكوييت رقم)0122( لسنة 16مام إليها مبقتضى القانون، مثل: القانون السوري رقم)واالنض

( 0، القانون الفلسطيين رقم)0112( لسنة 2، القانون القطري رقم)0172( لسنة 3، القانون األمارايت رقم)0130
، والقانون األردين  0220( لسنة 22)، القانون املصري رقم0220( لسنة 0، القانون اليمين رقم)0222لسنة 
 .(5)0222( لسنة 02رقم)

                                                           
، 222عدد لفليب مانسيل، ثالث مدن مشرقية: سواحل البحر األبيض املتوسط بني التألق واهلاوية، اجلزء الثاين، ترمجة مصطفى قاسم، عامل املعرفة، ا (0)

 . 0207الكويت،  واآلداب،اجمللس الوطين للثقافة والفنون 
املنح  ظرة حتليلية ورؤى مستقبلية : دراسة قانونية وميدانية، دراسة مقدمة إىل برنامجحممد يعقوب وصدام أبو عزام، احلق يف تكوين اجلمعيات يف األردن: ن (0)

 .03 ، ص0200البحثية  باملركز الدويل لقوانني منظمات اجملتمع املدين، 
 .2، ص 0112وزارة التنمية االجتماعية، املؤمتر الوطين األردين للعمل االجتماعي،  (6)
حىت الوقت احلاضر، ترمجة لورنس احلناوي، مراجعة  0212الشرق األوسط: منذ زيارة القيصر فيلهام الثاين إىل املشرق يف العام رولف شتاينغر، أملانيا و  (2)

 .33-67، ص 0202الكويت،  واآلداب،، اجمللس الوطين للثقافة والفنون 227رضوان السيد، عامل املعرفة، العدد 
الشياب يف اجملتمع املدين ملواكبة التحول الدميقراطي يف اجلزائر) مقاربة سوسيولوجية حتليلية(، جملة دراسات وأحباث، العدد  ، آليات تفعيل دور 0202بوزيان راضية،  (2)

 . 026، جامعة اجللفة، ص 62
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وترتب على متتع العرب حبقوقهم املدنية والسياسية،اليت كفلتها دساتري بلداهنم مبقتضى القانون، تأسيهم 
أما ما عدا ذلك من  ،(6)للجمعيات وانضمامهم إليها،اليت ال يوجد أي مؤشرات عنها سوى حجمها العددي فقط

املتغريات األخرى عن اجلمعيات العربية فقد تكاد معدومة، مما يتطلب توفريها؛ ألثرها اإلجيايب يف تطوير إدارة املعرفة عن 
 قطاع اجلمعيات يف الدول العربية.

وعليه، جاءت هذه الدراسة،اليت تبحث يف ترتيب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ومنوها واستدامتها وعالقته 
حلكم واألداء التنموي والسكان لتلك الدول؛ الستكمال حالة املعرفة عن اجلمعيات العربية وتوظيف نتاجها يف بإدارة ا

التخطيط لصاحل القطاع التطوعي املنظم،عالوة على إذكاء الوعي اجملتمعي بأمهية التنافس بني الدول العربية يف جمال 
 تسجل اجلمعيات ومنوها واستدامتها.

ظري تدور حماوره ، األول نجزئنيالبحثية أعاله فقد جاءت بقية هذه الدراسة،اليت تتوزع على  ولفهم االشكالية
حول دواعي تأسيس األفراد للجمعيات وانضمامهم إليها، وخصائصها املثلى وطرق قياسها وحتليلها، واألثر املفرتض 

ربرات  فهو عملي أو تطبيقي وتعكس معطياته مإلدارة احلكم واألداء التنموي والسكان لبلداهنا فيها. أما اجلزء الثاين
 .الدراسة احلالية وأمهيتها وأهدافها وفرضياهتا ومشكلتها البحثية ومنهجيتها ونتائجها واستنتاجاهتا وتوصياهتا ومقرتحاهتا

 اإلطار النظري

 أوال: دواعي تأسيس األفراد للجمعيات وانضمامهم إليها:

وانضمامهم إليها من وعيهم االجتماعي، الذي يعكس مدى استجابتهم ينطلق األفراد يف تأسيهم للجمعيات 
للتوجهات الصادرة عن مثلهم األعلى، وحرصهم على مصاحلهم املعلنة وغري املعلنة، وتوافقهم على حقوقهم املدنية 

 والسياسية، وإمياهنم باحملافظة على التماسك االجتماعي يف جمتماهتم احمللية وتنميتهم هلا.

كد استجابة مؤسسي اجلمعيات واملنضمني إليها للتوجهات الصادرة عن مثلهم األعلى، رغبتهم بفعل وما يؤ  
اخلري يف دنياهم، الذي يدل على التزامهم بقيمهم الدينية الناظمة لسلوكهم وفقا ملا أمر به اهلل ورسله، فقال تعاىل " 

                                                           
للمنظمات األهلية، مجهورية مصر العربية، بال ،  الشبكة العربية 20،  اإلصدار  0202-0222أماين قنديل، التحوالت اليت شهدهتا خريطة املنظمات العربية األهلية  (3)

 . 30-32تاريخ، ص 
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سليم"  خري الناس أنفعهم سيدنا حممد عليه الصالة والت، وقال  (022البقرة، اآلية  ) فمن تطوع خريا فهو خري له"
ة، اليت تتوزع ، النظريات العلميالذاتية بينما ما يؤكد حرص مؤلفي اجلمعيات واملنضمني إليها على مصاحلهم، للناس "

 على جمالني معرفيني، مها:

 ويبني تفسريه للتطوع املنظم نظرياته التالية: علم االجتماع .0

 (:exchange theoryنظرية التبادل).أ

(، وهلا Peter Blaue( و بيرت بالو)Gorge Homansترتبط هذه النظرية باسم كل من جورج هومانز)
طروحاهتا التالية: ميارس البشر سلوكا جيلب هلم منافع ويشبع هلم حاجات، يدخل البشر يف عالقات متبادلة حلصوهلم 

قداهتم يف إجراءاهتم العقالنية لتقرير أفعاهلم، ويستعمل البشر رغباهتم ومعتعلى احلد األقصى من املنافع، يتبع البشر 
طروحات النظرية مدار البحث على قدر كبري من املنطقية، فاملتطوعون يقدمون على تأسيس  ووتبد، (7)تربير أفعاهلم

املنافع املعنوية  م العديد مناجلمعيات وينضموا إليها؛ ألهنا تشبع هلم حاجاهتم يف جمال االجتماع اإلنساين وجتلب هل
واملادية، مثل: الرضى عن الذات،احلصول على املكانة االجتماعية أو تعزيزها،احلصول أيضا على الشهرة يف أوساط 
اجملتمع احمللي، تكوين القواعد الشعبية ألغراض االنتخابات البلدية والنيابية، وزيادة الدخل عن طريق مشاريع التمويل 

 نح احلكومية.االجنيب وامل

وتدعم مدركات املعنيني بالشأن التطوعي املنظم صحة طروحات نظرية التبادل، ومنهم سناء املصري، اليت 
خلصت يف كتاهبا املعنون بـ" متويل وتطبيع" إىل أن التمويل األجنيب كان دافعا لتأسيس العديد من اجلمعيات يف مصر 

، هرعت 0123لفرص لتكوينها. فعقب مؤمتر نريويب النسائي يف عام من قبل مقدمي طلبات إشهارها، الذين حتينوا ا
بتأسيس "رابطة املرأة العربية"، يف حني قامت  0127املشاركات فيه إىل تكوين اجلمعيات، فقامت هدى بدران يف عام 

 .(8)سبع سيدات يف العام نفسه بتكوين مجعية" التنمية والنهوض باملرأة"؛ إثر عملهن يف مؤسسأت أجنبية

 (:role theoryنظرية الدور) .ب

                                                           
، اجمللس الوطين للثقافة 022إيان كريب، النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابرماس، ترمجة حممد حسني غلوم، مراجعة حممد عصفور، عامل املعرفة، العدد (7)

 . 002-000،  ص ص  0111الكويت،   -والفنون واآلداب
 . 063، ص  0202حممد فرج، خماطر التمويل األجنيب: املنظمات واملراكز" غري الرحبية"، مطبعة السفري عمان، (8)
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تعود جذور هذه النظرية إىل املدرسة الوظيفية البنائية، اليت متجد الفاعل والفعل االجتماعيني يف مكان وزمان 
ومفادها أن اجملتمع من خالل ثقافته املعنوية حيدد ألعضائه يف ضوء دورة  (9)حمددين، ويكمن جوهرها يف مقولة الدور

وجنسهم( أدوارهم اليت يتوقع منهم قيامهم هبا ومكافآهتم عليهم، فمن يقوم منهم بدوره ينال الثواب حياهتم)سنهم 
االجتماعي الذي حيفزه على االستمرار يف االستجابة لتوقعات جمتمعه، أما من ال يقوم بدوره  فقد ينال العقاب 

نضموا إليها؛ ر فإن األفراد يؤلفون اجلمعيات ويومبوجب نظرية الدو ، تمثل يف الوصم والتشهري والتجنباالجتماعي امل
 لتوقعات جمتمعهم، الذي يثبهم على تسجليها هلا وإدامتهم ألعماهلا. يستحبونألهنم 

وتعديالته، ومنها  0222(لسنة 20وما يدعم صحة نظرية الدور خمرجات تطبيق قانون اجلمعيات األردين رقم)
شأن دور ،الذي يعكس توقعات سكان الكثري من اجملتمعات احمللية بعائليةوال تسجيل اجلمعيات ذات الصبغة العشائرية

 .التقليديةاجلمعيات يف احلفاظ على وحداهتم االجتماعية 

 النظرية الوظيفية البنائية: .ج

من أعضائه الذين ينطلقون من وعيهم يف عملية تأسيس نظمه ومنها النظام  (10)يتشكل اجملتمع تبعا هلذه النظرية
، لنظام الثقايفاالذي يؤثر ويتأثر ببقية النظم اجملتمعية األخرى، مثل: النظام االجتماعي والنظام السياسي و التطوعي، 

فاجلمعيات اليت يؤلفها املتطوعون من املنظور الوظيفي ال يربر وجودها سوى ثالثة أشياء، هي: غاياهتا أو أهدافها 
االجتماعية،  دورها التكميلي لدور غريها من املؤسسات، و ظمها األساسيةاملعلنة، املعرتف اجتماعيا هبا، واملعرب عنها يف ن

مثل: الدولة اليت تشرتي اخلدمات االجتماعية لبعض مواطنيها من اجلمعيات املسجلة لدى سلطتها التنفيذية، والشراكة 
 ،ليتها االجتماعية اخلارجيةؤو الرحبية اليت تدعم اجلمعيات لتجنب دفع الضرائب للدولة أو للربهنة على دورها يف تويل مس

والدوافع الظاهرة والكامنة للقائمني عليها، اليت قد تكون أخالقية مفادها اإليثار ملساعدة اآلخرين أو تربوية جوهرها 
تنمية املعارف واملهارات واالجتاهات أو اجتماعية جوهرها شغل أوقات الفراغ وتكوين الصداقات والبحث عن املكانة 

ن وجاهة واالمتثال ملتطلبات الثقافة اجملتمعية وتكوين القواعد الشعبية ألغراض انتخابية أو نفسية مفادها تكويوالشهرة وال
 الذات والرضا عن النفس.

                                                           
 . 06-00، ص ص 0120غامن هنا، بناء اجملتمع، مطبعة االحتاد، دمشق، (9)
 . 10  -32إيان كريب، النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابرماس، مرجع سابق، ص ص    (10)
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، الصادر مبقتضى قانون 0202( لسنة 27وهذه االشياء الثالثة ينظمها القانون، ففي األردن ينظم النظام رقم)
بينما يف اجلزائر فإن تكميل اجلمعيات  ،، األنظمة األساسية للجمعيات(11)ديالتهوتع 0222( لسنة 20اجلمعيات رقم)

املتعلق حبماية  00-02لدور غريها من املؤسسات اجملتمعية األخرى مشار إليه يف تشريعاته كثرية منها القانون رقم 
جنيب،  صول على التمويل األأما يف مصر فيجيز القانون إشهار اجلمعيات بالرغم من دافع مؤسسيها للح ،(12)الطفل

 كما ذكرت سناء املصري يف كتاهبا " متويل وتطبيع".

 ويعكس تفسريه للتطوع املنظم نظرياته التالية: علم النفس .0

وقسمت دوافع املتطوعني  (J.Fitch)،األوىل صاحبها فيتش(13)توجد ثالث نظريات حبثت يف دوافع املتطوعني
إىل ثالثة أنواع، هي: دافع إيثاري نتاجه مساعدة اآلخرين، دافع أناين حصيلته احلرص على املصلحة اخلاصة وزيادة 
املعارف واملهارات واحلصول على التقدير، ودافع اجتماعي خالصته البحث عن االستثمارات االجتماعية وتكوين 

وصنفت دوافع املتطوعني إىل صنفني، مها الدوافع الداخلية  (J.R.Kidd) لصاحبها كيدالصداقات. بينما الثانية فهي  
املتمثلة يف البحث عن السعادة والفرص والتنشئة واإلجناز، والدوافع اخلارجية املتمثلة يف احلصول على احلوافز. أما الثالثة 

من حيفز املتطوعني على التطوع قيمهم اليت وجدت أن  (V.Malna)و مالينا (V.BAogdan)فهي لصاحبيها بوجدان
 اجملتمعية املتقاطعة مع مستويي دخلهم وتعليمهم لصاحل األعلى دخال واألرفع تعليما .

وبالرغم من قدرة هذه النظريات على تفسري دوافع مؤسسي اجلمعيات واملنضمني إليها، إال أهنا تفتقر لنتائج 
ومثيالهتا ( FATF)ا، يف الوقت، الذي تؤكد فيه جمموعة العمل الدوليةالدراسات امليدانية، اليت تدعم صحة افرتاضاهت

اإلقليميات على ضرورة ضبط خصائص منتسيب اجلمعيات؛ لوقاية اجلمعيات ومحايتها من خطر غسل األموال ومتويل 
 .(14)اإلرهاب

                                                           
 .0202وزارة التنمية االجتماعية، التشريعات الناظمة لعمل وزارة التنمية االجتماعية،  (11)
 . 61، قانون محاية الطفل، العدد  0202اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية/ اجلريدة الرمسية،   (12)

 
ة بين سويف،  حمافظاالجتماعي الشامل للجمعيات واملؤسسات األهلية يفجامعة بين سويف، فريق من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب، املسح  (13)

 . 66، ص 0207
 . 0202النشر،  دفواز رطروط وختام الشنيكات،السياسات املثلى لوقاية اجلمعيات ومحايتها يف الدول العربية من خطر غسل األموال ومتويل االرهاب، حبث قي  (14)
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ة، يقوقهم اإلنسانإمياهنم حبأما ما يؤكد توافق مؤسسي اجلمعيات واملنضمني إليها على حقوقهم املدنية والسياسية، 
ا عن حرية تأسيس اجلمعيات وتسجيلهاليت جذورها من خالل هنج حقوق اإلنسان، الذي ينهض على األسس التالية: 

طريق اإلخطار فحسب، على أن يكون من حق اإلدارة املعنية إذا كان لديها اعرتاض على تأسيس مجعية ما أن تلجأ 
ع نظامها األساسي حبرية، وحق اهليئة اإلدارية لكل مجعية يف إدارة شؤوهنا دون تدخل إىل القضاء. حق كل مجعية يف وض

من أي جهة حكومية.حق اهليئة العامة لكل مجعية يف انتخاب هيئتها اإلدارية حبرية، واحرتام اإلدارة املعنية لنتائج 
عوى دارية للجمعية إال ّ من خالل داالنتخابات، وأن ال يكون هلا حق االعرتاض على عضوية أي شخص يف اهليئة اإل

حق اإلدارة املعنية مبراقبة عمل اجلمعيات، فإذا وجدت خروجاً على القانون؛ فتتم  ترفع أمام القضاء اإلداري املختص.
معاجلته باللجوء إىل القضاء صاحب الصالحية األوىل واألخرية. حق كل مجعية يف احلصول على التمويل الداخلي 

أن تعلن عن مبالغ التمويل اليت تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة، وعلى أن يكون   واخلارجي شريطة
كل ذلك مدعوماً بالوثائق الثبوتية، وأن تلتزم بنشر ميزانياهتا السنوية يف الصحف اليومية، وإطالع هيئتها العامة. حق  

ه مصلحة اهلدف، وحق اجلمعيات يف إقامة االحتادات ملا في كل مجعية يف أن تندمج أو تتحد مع أية مجعية مماثلة هلا يف
 العمل االجتماعي وخدمة اجملتمع، مع التأكيد على أن ال تصل قيادات إحتاد اجلمعيات إىل مواقعها إال ّ عرب االنتخاب.

عمل إال ّ بقرار الوعدم جواز حل أي مجعية إال ّ مبوافقة هيئتها العامة أو بقرار قضائي، كما ال جيوز وقف أي مجعية عن 
 .(15)قضائي

ويؤكد إميان مؤسسي اجلمعيات واملنضمني إليها باحلفاظ على التماسك االجتماعي يف جمتمعاهتم احمللية وتنميتها، 
التبعية القطاعية للجمعيات املسجلة يف بعض البلدان كاألردن، الذي تزداد فيه اجلمعيات اخلريية الواقعة ضمن النطاق 

التنمية االجتماعية، أكثر من مثيالهتا املعنية بالتنمية والتحديث الواقعة ضمن النطاق اإلشرايف لوزارات اإلشرايف لوزارة 
  .(16)لتايلا البيئة والثقافة والصحة والعدل والزراعة والرتبية والتعليم والتنمية السياسية وغريها  وفق معطيات اجلدول

 

                                                           
 . 62-01مرجع سبق ذكره، ص  حممد يعقوب وصدام أبو عزام،: (15)
(، بشرية، جامعة البليدةللنشر يف جملة التنمية وإدارة املوارد ال مقبولفواز رطروط وختام الشنكيات، حتليل بيئة اجلمعيات يف األردن والتخطيط االسرتاجتي هلا، ) حبث   (16)

 .02، ص0202
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عام  في وزارات المختصة وفق عددها المقدر(: توزيع الجمعيات في األردن على ال3الجدول)
1032 

 0207 يفاجلمعيات من جمموعها املقدر  % 0207 يفعدد اجلمعيات  الوزارة 
 30.12 6672 التنمية االجتماعية

 07.02 162 الداخلية
 00.12 320 الثقافة

 2.72 20 السياحة واآلثار
 0.23 000 البيئة

 0.27 023 التنمية السياسية
 0.70 16 الصحة

األوقاف والشؤون 
 واملقدسات اإلسالمية

02 2.23 

 2.27 60 الزراعة
االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات
3 2.00 

 2.20 0 املياه والري
 2.21 2 العدل

 2.00 02 الصناعة والتجارة
 022 2261 اجملموع
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 ثانيا:الخصائص المثلى للجمعيات وطرق قياسها وتحليلها:

تأليف  اليت وجدها تكمن يف ،(17)االجتماعي الغريب على مر القرون اخلصائص املثلى للجمعياتانضج الفكر 
املتطوعني للجمعيات وانضمامهم إليها، تنظيمها الذايت ، استقالليتها التامة عن احلكومة، عدم توارث أعضائها 

أعضائها،  ن، مساواهتا يف الفرص املتاحة أمامللمناصب يف هيئاهتا اإلدارية حبكم رابطة الدم أو القرابة أو أي اعتبار كا
 متحورها حول التنمية والتحديث، متسكها بالدميقراطية، وقبوهلا ملبدأ التعددية من خالل إمياهنا بالتنوع واالختالف. 

وبالرغم من إنضاج الفكر االجتماعي الغريب خلصائص اجلمعيات املشار إليها أعاله، إال أن ذلك الفكر مل 
من خالل  (18)مستويات قياسها وطرق حتليلها، مما أوجد ثغرة معرفية فيه سدهتا إحدى الدراسات احلديثة خيوض يف

درجة واألدىن  61( مثانية عشر معيارا فرعيا وحدها األعلى 02( مثانية معايري مؤلفة من )2مصفوفة اشتملت على)
و بالتسجيل أ إجرائيا بنمط نشوء كياهنا إن كان باإلشهاردرجة. فمعيار تأليف اجلمعية بفعل تطوع أعضائها، يقاس  02

 مني إليها ووجهة التغري الزمين يف عدد تسجيل أو إشهار مثيالهتا وحل نظرياهتا غري الفاعلة،ضوعدد مؤسسيها وعدد املن
رية من قبل هيئتها ابينما التنظيم الذايت للجمعية فإنه يقاس مبتوسط حجم هيئتها العامة ومنط طريقة اختيار هيئتها اإلد

 .العامة وعدد مرات مدة والية هيئتها اإلدارية

أما االستقاللية التامة للجمعية عن احلكومة فتقاس مبدى تدخل السلطة التنفيذية يف تعيني هيئة إدارية مؤقتة هلا  
ع املناصب بني زيومدى اشتمال قانون اجلمعيات ونظمه وتعليماته الصادرة مبقتضاه على أسس ومعايري لدعمها، وتو 

أعضاء اهليئة اإلدارية للجمعية يقاس إجرائيا بعدد أعضائها الذين شغلوا مناصب اهليئة اإلدارية فيها ألكثر من مرتني 
رص فإنه متتاليتني وتقييد تشريعاهتا ملدة والية هيئتها اإلدارية مبرتني متتاليتني، بينما مساواة اجلمعية بني أعضائها يف الف

ريقة اختيار هيئتها اإلدارية من قبل هيئتها العامة ونسبة الذكور إىل اإلناث يف هيئتها العامة، أما اهتمام يقاس بنمط ط
اجلمعية بالتنمية والتحديث فيقاس بنسبة اجلمعيات اخلريية من جمموع اجلمعيات املسجلة، ومتسك اجلمعية بالدميقراطية 

                                                           
 .7جامعة بين سويف، مرجع سبق ذكره،ص  (17)
يف  تفواز رطروط وختام الشنكيات، مستويات قياس خصائص اجلمعيات وطرق حتليلها ومصادر التحقق منها يف الدول العربية: دراسة احلالة اجلمعيا  (18)

 .02-3، ص0202األردن،) حبث مقبول للنشر يف جملة العلوم االجتماعية، برلني(، 
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إميان  ط طريقة اختيار هيئتها اإلدارية من قبل هيئتها العامة، بينمايقاس إجرائيا مبدى حوزهتا على إطار حلوكمتها ومن
ملصفوفة على وبينت نتائج تطبيق هذه ا، س مبدى حوزهتا على إطار حلوكمتهااجلمعية بالتنوع واالختالف فإنه يقا

 من خصائصها املثالية. %23.20اجلمعيات يف األردن، أن هذه اجلمعيات ال تتمتع بسوى 

رة الحكم واألداء التنموي وحجم السكان بوصفها معطيات للبيئة الخارجية للجمعيات تحتاج للتأكد ثالثا: إدا
 من أثرها:

للجمعيات بيئتها، اليت تعكس مواطن قوهتا وضعفها الداخلية وفرصها وهتديداهتا اخلارجية، املمكن حتليل عناصرها 
 .(19)ئج ذلك التحليل(،والتخطيط هلا بناء على نتاpestl(و)swatباستعمال هنجي)

ويدخل معطى أو عنصر إدارة احلكم للدولة يف البيئة اخلارجية للجمعيات بوصفه عامال سياسيا له مستواه)اإلجيايب 
اسي، فعالية التعبري واملساءلة، االستقرار السيأو السليب( املقاس مبوجب مؤشراته الستة، اليت أبدعها" كوفمان"، وهي 

التنظيمية، سيادة القانون، والسيطرة على الفساد. ولكل مؤشر منفردا درجة واحدة هلا اجتاه  احلكومة، نوعية القواعد 
كمي، إن قلت عن الصفر وكان اجتاهها سليب، كان أداء الدولة يف جمال إدارة احلكم سلبيا، وإن تساوت مع الصفر أو 

، تشبه رات الستة جمتمعة درجة واحدة هلا اجتاه كميولكل املؤشابيا، كان أداء الدولة إجيابيا. زادت عنه وكان اجتاهها إجي
 . (20)نظريهتا اخلاصة باملؤشر املنفرد

 اجلمعيات عالتعامل مويؤشر حصول الدولة على درجة إجيابية يف مقاييس إدارة احلكم،على أمور كثرية منها أمر 
لدولة على . أما حصول اوالتشارك والشفافيةالقائم على مبادئ سيادة القانون واملساءلة واملشاركة ، من منظور احلوكمة

 .تطبيقها لنهج احلوكمة على مجعياهتادرجة سلبية يف مقايس إدارة احلكم، فقد يدل 

وعليه، فتظهر الفرضية األوىل، املمكن اختبارها أو فحصها يف ضوء بياناهتا اجملمعة عنها من الدول العربية، وهي: 
 ني رتبة الدولة يف إدارة احلكم ورتبتها يف تسجيل اجلمعيات.توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا ب

                                                           
 .03-3يف األردن والتخطيط االسرتاجتي هلا، مرجع سبق ذكره، ص : فواز رطروط وختام الشنكيات، حتليل بيئة اجلمعيات (19)
 .02-02، ص 0222، عدم املساواة(، جامعة الدول العربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، التنمية يف الدول العربية: مقاربة بديلة) النمو، الفقر  (20)
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بينما معطى األداء التنموي للدولة، املفروض عليها أن ترفعه حبكم توقعيها ومصادقتها على اإلعالنات العاملية 
، فهو اآلخر (22)واإلعالن العاملي ألهداف التنمية املستدامة (21)للتنمية كاإلعالن العاملي لألهداف اإلمنائية لأللفية

يدخل ضمن البيئة اخلارجية للجمعيات بوصفه فرصة للجمعيات إن كان معدله منخفضا أو متوسطا، وهتديدا للجمعيات 
إن كان معدله مرتفعا. وهلذا فإن الفرص التنموية املتاحة أمام اجلمعيات يف الدول األقل واألوسط منوا، أكثر من مثيالهتا 

 وا.املتاحة يف الدول األكثر من

وبناء على ما تقدم، فقد جاءت الفرضية الثانية، اليت ستقوم الدراسة احلالية باختبارها أو فحصها يف ضوء بياناهتا 
اجملمعة عنها من الدول العربية، ومفادها: كلما زد األداء التنموي للدولة، قلت رتبتها يف تسجيل اجلمعيات، أي توجد 

 .الدولة يف األداء التنموي ورتبتها يف تسجيل اجلمعيات   عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني رتبة

أما معطى حجم السكان للدولة، فهو كذلك يدخل ضمن البيئة اخلارجية للجمعيات؛ كونه فرصة متاحة 
لتسجيل اجلمعيات ومنو عددها يف الدول ذات احلجم السكاين املرتفع، أكثر من الدول ذات احلجم السكاين املتوسط 

 .أو املنخفض

ه، فقد وجدت الفرضية الثالثة، املمكن التأكد منها يف ضوء بياناهتا اجملمعة عنها من الدول العربية، وبناء علي
ونصها: كلما زاد حجم السكان يف الدولة، زادت رتبها يف تسجيل اجلمعيات، مبعىن آخر توجد عالقة ارتباطية دالة 

  تسجيل اجلمعيات. .احصائيا بني رتبة الدولة يف حجم السكان ورتبتها يف

 

 

 

 

                                                           
 .0220لدين األول والثاين، جنيفاألمم املتحدة ، حقوق اإلنسان) جمموعة صكوك دولية(، اجمل (21)

 .0207: األمم املتحدة، األهداف العاملية للتنمية املستدامة ، (22)
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 اإلطار العملي

 حيتوى اإلطار العملي للدراسة على ثالث مكوناته، هي:

 أوال: مبررات الدراسة الحالية وأهميتها وأهدافها وفرضياتها ومشكلتها البحثية ومنهجيتها:

 مبررات الدراسة: -3

 إطارها النظري.حتقق الدراسة من فرضياهتا الثالث، اليت استمدهتا من البند الثالث من  -

توفر البيانات اخلام عن متغريات الدراسة من مصادر دولية موثوقة، وحاجة تلك البيانات للمعاجلة اإلحصائية  -
 املناسبة وقراءة مدلوهلا الكمي والنوعي.

 نعدام الدراسات السابقة حول رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ومنوها واستدامتها.ا -

 أهمية الدراسة: -1

 تطوير إدارة املعرفة يف قطاع اجلمعيات العربية؛ إلفادة املعنيني علميا وعمليا هبذا القطاع. -

خلق التنافس اإلجيايب بني الدول العربية يف جمال تسجيل اجلمعيات ومنوها واستدامتها، من خالل معرفتها  -
 لرتبها يف هذا اجملال وبنائها لتدخالهتا على أساس ذلك.

 يل اجلمعيات ومنوها واستدامتها يف الدول العربية.تطوير سياسات تسج -

 أهداف الدراسة: -1

سجيل اجلمعيات الدول العربية يف ت ترتيب هوماي: للدراسة هدف عام تسعى لبلوغه، يعرب عنها سؤاهلا الرئيس
ة تسعى خاصأهداف هلاكما،  ؟هذه الدولومنوها واستدامتها وعالقته بإدارة احلكم واألداء التنموي وحجم السكان يف 

 لتحقيقها، وتعرب عنها أسئلتها الفرعية التالية:

 ؟.0202-0222ما ترتيب الدول العربية حسب أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل سنوات الفرتة  -
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-0222أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل سنوات الفرتة  ما ترتيب الدول العربية حسب نسبة التغري يف -
 ؟.0202

 ؟. 0202-0200الدول العربية حسب مستوى استدامة مجعياهتا خالل سنوات الفرتة ما ترتيب  -
 ؟. 0202ما ترتيب الدول العربية حسب حصة سكاهنا من اجلمعيات يف عام  -
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني ترتيب الدول العربية حسب أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل  -

 ؟.0202-0222أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل سنوات الفرتة  ب نسبة التغري يفحس وترتيبها 0202عام 
هل توجد عالقة دالة إحصائيا بني ترتيب الدول العربية حسب أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل عام  -
 ؟. 0202-0200وترتيبها حسب مستوى استدامة مجعياهتا خالل سنوات الفرتة  0202

الة إحصائيا بني ترتيب الدول العربية حسب أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل عام هل توجد عالقة د -
 ؟. 0223-0113معدالت إدارة احلكم فيها خالل سنوات الفرتة  وترتيبها حسب نسبة التغري يف 0202

 مهل توجد عالقة دالة إحصائيا بني ترتيب الدول العربية حسب أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل عا -
 ؟. 0206-0222وترتيبها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية خالل سنوات الفرتة  0202

هل توجد عالقة دالة إحصائيا بني ترتيب الدول العربية حسب أعداد اجلمعيات املسجلة فيها خالل عام  -
 ؟.0202وترتيبها يف حصة سكاهنا من اجلمعيات يف عام  0202

 :فرضيات الدراسة -2

 توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني رتبة الدولة يف إدارة احلكم ورتبتها يف تسجيل اجلمعيات.  -

 .ل اجلمعيات تسجيتوجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني رتبة الدولة يف األداء التنموي ورتبتها يف -

 .معياتيف تسجيل اجل هاتوجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني رتبة الدولة يف حجم السكان ورتبت -
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 مشكلة الدراسة: -5

سنة، اليت واكبها السماح للعرب بإشهار مجعياهتم  376خضعت املنطقة العربية للسيطرة العثمانية ملدة بلغت 
أو تسجلهم هلا لدى السلطة التنفيذية للدولة العثمانية مبوجب قانون اجلمعيات العثماين. وبعد انعتاق املنطقة العربية 

أخرى مكملة لألوىل من قبل بعض   السيطرة العثمانية خالل العقد الثاين من القرن العشرين، فقد خضعت لسيطرةمن 
الدول األوروبية املتمثلة يف بريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا، حتت ذرائع االستعمار واالنتداب والوصاية، اليت كانت 

 تصدر بعض قراراهتا عن عصبة األمم املتحدة. 

إثر حصول الكيانات السياسية يف املنطقة العربية على استقالهلا عن املستعمر هلا واملنتدب والوصي عليها منذ و 
عقد ثالثنيات القرن العشرين وما تاله من العقود األخرى، فقد صدرت دساتريها،اليت كفلت حق مواطنيها يف تأليف 

 ذه إىل تراكم عدد اجلمعيات املسجلة فيها. هلذا فقد جاءتاجلمعيات واالنضمام إليها مبقتضى القانون،الذي آل نفا
هذه الدراسة للوقوف على ترتيب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ومنوها واستدامتها  وعالقته بإدارة احلكم واألداء 

ا وفحص هالتنموي والسكان يف البيئة اخلارجية لتلك اجلمعيات. مبعىن أخر فقد جاءت الدراسة لإلجابة عن أسئلت
 فرضياهتا املشار إليهما يف إطارها العملي.

 مفاهيم الدراسة -6

 وللدراسة مصطلحاهتا احملورية، اليت يقابل كل منها تعريفها اإلجرائي، وهي:

كيان قانوين يؤسسه جمموعة من األفراد يف ضوء حقوقهم املدنية والسياسية، اليت كفلها دستور   الجمعية: -
 بلدهم مبفتضى القانون؛ للحفاظ على التماسك االجتماعي يف جمتمعاهتم احمللية وتنميتها.

رتاكمي لعملية تتم وفق قانون اجلمعيات النافذ يف الدولة، يرتتب عليها الئحة للعدد اتسجيل الجمعية: -
 للجمعيات املسجلة، تعرب عنها التقارير السنوية للمؤسسات املعنية بتسجيل اجلمعيات.

حصيلة الفرق بني عدد اجلمعيات املسجلة يف عام حمدد ومثيله يف عام آخر،اليت تظهر على  نمو الجمعيات: -
 هيئة رقم له عالمة جربية)موجب، سالب( واجتاه)مرتفع، متوسط، منحفض(.
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، الية واخلدمية واالتصاليةوامل مقوماهتا التشريعية والتنظيمية استمراية اجلمعيات املتمثلة يف الجمعيات: استدامة -
كالة للو  املمكن احتساب درجتها )عالمتها( الكلية من درجات )عالمات( جزئية، كما يظهر من التقارير الدورية

 .األمريكية للتنمية الدولية حول استدامة منظمات اجملتمع املدين يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

ومة التعبري واملساءلة واالستقرار السياسي وفعالية احلك : عمليات دولة ما يف جماالتإدارة الحكم في الدولة -
رجات ، ميكن احتساب درجتها )عالمتها( الكلية من دلفسادونوعية القواعد التنظيمية وسيادة القانون والسيطرة على ا

)عالمات( جزئية خالل فرتة حمددة، كما يظهر من معطيات تقارير"كوفمان" حول معدالت إدارة احلكم يف العديد 
 من دول العامل.

ا خالل فرتة : قدرة دولة ما على حتقيق أهدافها التنموية املرسومة هلا أو امللتزمة هباألداء التنموي للدولة -
حمددة، وتظهر على هيئة رقم له دالالته الكمية والنوعية، كما يظهر من معطيات التقرير العريب الرابع حول األهداف 

 اإلمنائية لأللفية يف الدول العربية.

من  نسمة 022222قسمة عدد اجلمعيات املسجلة يف دولة ما على  حصة السكان من الجمعيات: -
 سكان تلك الدولة.

 : الدول املنطوية حتت لواء جامعة الدول العربية.الدول العربية -

 منهج الدراسة: -2

استعمل يف الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، القائم على طريقة التحليل املتوافر للبيانات واملعلومات اجملمعة عن 
ية خالل عامي سجلة يف الدول العرباجلمعيات يف الدول العربية. فقد استمدت الدراسة البيانات اخلام عن اجلمعيات امل

، بينما البيانات اخلام عن معدالت استدامة اجلمعيات (23)الشبكة العربية للمنظمات األهلية من تقرير 0222-0202
 0200و 0200الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للسنوات يف بعض الدول العربية فقد استمدهتا الدراسة من تقارير 

                                                           
 . 30-32، ص مرجع سبق ذكره،   0202-0222أماين قنديل، التحوالت اليت شهدهتا خريطة املنظمات العربية األهلية (23)
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، أما البيانات اخلام عن معدالت إدارة احلكم يف الدول العربية فقد (24)على التوايل 0202و 0202و 0206و
حول التنمية  0222استمدهتا الدراسة من تقرير صادر جامعة الدول العربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 

واستمدت الدراسة البيانات اخلام عن األداء التنموي للدول العربية من التقرير العريب  ،(25)والالمساواة يف الدول العربية
حجم السكان يف الدول العربية فقد استمدهتا بينما البيانات اخلام عن ، (26)الرابع حول األهداف اإلمنائية لأللفية

 .(wikpeda)الدراسة من موقع " وباكيدا" اإللكرتوين

 بياناهتا املستمدة من املصادر أعاله إىل املعاجلة اإلحصائية املبني أساليبها تاليا:وأخضعت الدراسة 

 0222معامل التكرار الرتاكمي اهلابط، الذي استعمل؛ لرتتيب الدول العربية حسب عدد مجعياهتا خالل عام   -
 . 0202من األكرب عددا إىل األصغر عددا، وعدد مجعياهتا خالل عام 

ل الزمنية، الذي استعمل؛ الحتساب نسب التغري يف إعداد اجلمعيات بالدول العربية خالل عامي معامل السالس -
 ، وترتيب الدول العربية حسب نسب التغري يف عدد مجعياهتا من األكثر تغريا إىل األقل تغريا.0202و 0222

ا خالل ى استدامة مجعياهتمعامل التكرار الرتاكمي اهلابط، الذي استعمل؛ لرتتيب الدول العربية حسب مد -
 من األعلى إىل األدىن. 0202-0200سنوات الفرتة 

معامل السالسل الزمنية، الذي استعمل؛ الحتساب نسب التغري يف معدالت إدارة احلكم للدول العربية خالل  -
ا ، وترتيب الدول العربية حسب نسب التغري يف معدالت إدارة احلكم من األكثر تغري  0223و 0113عامي 

 بشكل إجيايب إىل األكثر تغريا بشكل سليب.

معامل التكرار الرتاكمي اهلابط، الذي استعمل؛ لرتتيب الدول العربية حسب مدى أدائها التنموي خالل سنوات  -
 من األعلى إىل األدىن. 0206-0222الفرتة 

                                                           
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، .  2يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ص  0206أستدامة منظمات اجملتمع املدين لعام تقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  (24)

 .32-06يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقا، ص  0202/ 0202أستدامة منظمات اجملتمع املدين لعامي تقرير 

 . 02-02، ص 0222جامعة الدول العربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مرجع سبق ذكره،   (25)
 .0202، التقرير العريب لألهداف اإلمنائية لأللفية: مواجهة التحديات ونظرة ملا بعد عام 0206األمم املتحدة وجامعة الدول العربية،  (26)
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بية خالل التنموي للدول العر  معامل السالسل الزمنية، الذي استعمل؛ الحتساب نسب التغري يف معدالت األداء -
، وترتيب الدول العربية  حسب نسب التغري يف معدالت أدائها التنموي من  0206-0222سنوات الفرتة 

 األفضل إىل األسوأ.

نسمة من اجلمعيات، الذي استعمل؛ الحتساب ناجته على مستوى كل دولة  022222معامل حصة كل  -
 الدول العربية بناء على نتائجه.  ، وترتيب0202وفقا لبياناهتا عن عام 

" لالرتباط، الذي استعمل؛ لدراسة العالقة بني رتب الدول العربية يف تسجيل Spearman's rhoمعامل" -
اجلمعيات ورتبها يف معدالت التغري يف إعداد مجعياهتا من جهة أوىل، وبني رتبها يف تسجيل اجلمعيات  ورتبها يف 

 نية، وبني رتبها يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف نسب التغري يف معدالت إدارة حكمها مناستدامة مجعياهتا من جهة ثا
جهة ثالثة، وبني رتبها يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف نسب التغري يف معدالت أدائها التنموي من جهة رابعة، وبني 

 رتبها يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف حصة سكاهنا من مجعياهتا من جهة خامسة.

 نتائج الدراسة ثانيا:

الدراسة عن سؤاهلا الفرعي األول، فقد رتبت الدول العربية حسب العدد الرتاكمي للجمعيات املسجلة  لإلجابة
، الذي يتضح منه  0من األكرب عددا إىل األصغر عددا، كما يظهر من معطيات اجلدول رقم  0222فيها خالل عام 

يف املرتبة الرابعة ولبنان يف  ومصر يف املرتبة الثالثة وتونس أن اجلزائر حلت يف املرتبة األوىل وتالها املغرب يف املرتبة الثانية
ة التاسعة املرتبة اخلامسة واليمن يف املرتبة السادسة وفلسطني يف املرتبة السابعة واألردن يف املرتبة الثامنة وموريتانيا يف املرتب

ودان يف املرتبة الثالثة عشر املرتبة الثاين عشر والسوسوريا يف املرتبة العاشرة والبحرين يف املرتبة احلادي عشر والسعودية يف 
ة وليبيا يف املرتبة الرابعة عشر واألمارات يف املرتبة اخلامسة عشر وسلطنة عمان يف املرتبة السادسة عشر والكويت يف املرتب

 السابعة عشر وقطر يف املرتبة الثامنة عشر.

من األكرب عددا  0202يات املسجلة فيها خالل عام كما رتبت الدول العربية حسب العدد الرتاكمي للجمع
،  الذي يبني أن اجلزائر حلت يف املرتبة األوىل وتالها  0إىل األصغر عددا، حسب ما يتضح من معطيات اجلدول رقم 

ن يف املرتبة السادسة ماملغرب يف املرتبة الثانية ومصر يف املرتبة الثالثة وتونس يف املرتبة الرابعة ولبنان يف املرتبة اخلامسة والي
رين يف واألردن يف املرتبة السابعة وفلسطني يف املرتبة الثامنة والسودان يف املرتبة التاسعة والسعودية يف املرتبة العاشرة والبح
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ة عشر عاملرتبة احلادي عشر واألمارات يف املرتبة الثانية عشر وسلطنة عمان يف املرتبة الثالثة عشر والكويت يف املرتبة الراب
 وقطر يف املرتبة اخلامسة عشر.

، تكون الدراسة قد 0202و 0222وسندا للعداد الرتاكمي للجمعيات املسجلة يف الدول العربية خالل عامي 
اجابت عن سؤاهلا الفرعي األول بقوهلا اجلزائر األعلى عربيا يف العدد الرتاكمي للجمعيات املسجلة وقطر األدىن عربيا 

 يف ذلك العدد. 

الدراسة عن سؤال الفرعي الثاين ، فقد احتسبت نسب التغيري يف أعداد اجلمعيات املسجلة يف الدول  لإلجابةو 
، وترتب على ذلك رتب الدول العربية يف هذا اجملال، اليت يعكسها اجلدول رقم  0202و 0222العربية خالل عامي 

يف املرتبة الرابعة  رتبة الثانية وفلسطني يف املرتبة الثالثة ومصر، ومفادها حلول السودان يف املرتبة األوىل واألردن يف امل 0
املرتبة  واليمن يف املرتبة اخلامسة واملغرب يف املرتبة السادسة ولبنان يف املرتبة السابعة وتونس يف املرتبة الثامنة والكويت يف

ية عشر والبحرين يف ر واجلزائر يف املرتبة الثانالتاسعة وسلطنة عمان يف املرتبة العاشرة والسعودية يف املرتبة احلادي عش
ن الدراسة قد اجابت عن وعليه تكو  ، األمارات يف املرتبة اخلامسة عشراملرتبة الثالثة عشر وقطر يف املرتبة الرابعة عشر و 

 ك النمو.لسؤاهلا الفرعي الثاين بقوهلا السودان األعلى عربيا يف منو عدد اجلمعيات واألمارات األدىن عربيا يف ذ
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 -1000( : ترتيب الدول العربية حسب عدد الجمعيات العاملة فيها خالل سنوات الفترة 1الجدول )
 ونسبة التغير فيه 1035

عدد اجلمعيات  الدولة
خالل عامي 

0222-
0220 

 ترتيب الدولة 
 عدد يف

 اجلمعيات
خالل عامي 

0222-0220 

عدد 
اجلمعيات 
خالل عام 

0202 

 يفترتيب الدولة 
 اجلمعيات عدد

خالل عام 
0202 

 نسبة التغري يف
عدد اجلمعيات 
خالل سنوات 

 -0222الفرتة 
0202   

 ترتيب الدولة يف نسبة
التغري يف عدد 

اجلمعيات خالل 
سنوات الفرتة 

0222- 0202    
 12 58,73 1 92000 1 57959 اجلزائر
 6 133,33 2 70000 2 30000 املغرب
 4 181,32 3 46700 3 16600 مصر
 8 111,64 4 16000 4 7560 تونس
 7 118.99 5 8000 5 3653 لبنان

 5 178,06 6 7747 6 2786 اليمن 
 3 310,36 8 3800 7 926 فلسطني
 2 459,32 7 4771 8 853 األردن

 غري مبني غري مبني غري مبني غري مبني 9 600 موريتانيا
 غري مبني غري مبني غري مبني غري مبني 10 550 سوريا

 13 51,84 11 536 11 353 البحرين
 11 97,56 10 650 12 329 السعودية
 1 1241,46 9 3300 13 246 السودان

 غري مبني غري مبني غري مبني غري مبني 14 130 ليبيا 
 15 28,38 12 159 15 115 األمارات

 10 106,66 13 124 16 60 سلطنة عمان
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 9 111,53 14 110 17 52 الكويت
 14 29,41 15 22 18 17 قطر

 غري مبني غري مبني غري مبني غري مبني غري مبني غري مبني العراق 
 15 106.79 15 253919 18 122789 اجملموع/ املعدل

 

 

الل سنوات مجعياهتا خالدول العربية حسب استدامة  الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الثالث، فقد رتبت ولإلجابة
، ألذي يشري إىل حلول لبنان يف 6، كما يظهر من معطيات اجلدول رقم من األعلى إىل األدىن 0202-0200الفرتة 

امسة واليمن املرتبة األوىل وفلسطني يف املرتبة الثانية واملغرب يف املرتبة الثالثة والعراق يف املرتبة الرابعة واألردن يف املرتبة اخل
الث وبناء على ما تقدم تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الث، السادسة ومصر يف املرتبة السابعةيف املرتبة 

 بقوهلا لبنان األعلى عربيا يف استدامة اجلمعيات  ومصر األدىن عربيا يف تلك االستدامة.
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 (: ترتيب الدول العربية حسب مدى استدامة الجمعيات1الجدول)

ترتيب الدولة يف  الفرتةمستوى استدامة اجلمعيات خالل سنوات  الدولة
 0202 0202 0206 0200 0200 استدامة اجلمعيات

متطورة مبعدل  متطورة متطورة لبنان
2.0 

 متطورة مبعدل
2 

 متطورة مبعدل
6.1 

0 

متطورة مبعدل  متطورة متطورة فلسطني
2.6 

متطورة مبعدل 
2.6 

 متطورة
 2.6مبعدل 

0 

متطورة مبعدل  متطورة متطورة املغرب
2.2 

 متطورة مبعدل
2.7 

 متطورة مبعدل
2.7 

6 

متطورة مبعدل  متطورة متطورة العراق
2.1 

 متطورة مبعدل
2.2 

 متطورة مبعدل
2.2 

2 

 متطورة مبعدل معاقة معاقة األردن
2 

 متطورة مبعدل
2 

 معاقة مبعدل
2.0 

2 

 معاقة مبعدل معاقة معاقة اليمن
2.0 

 معاقة مبعدل
2.0 

 معاقة مبعدل
2.0 

3 

معاقة مبعدل  معاقة معاقة مصر
2.2 

 معاقة مبعدل
2.6 

 معاقة مبعدل
2.2 

7 

 

جابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الرابع، فقد رتبت الدول العربية حسب حصة سكاهنا من مجعياهتا لعام ولإل
 ، الذي يشري إىل حلول اجلزائر يف املرتبة األوىل فاملغرب يف املرتبة الثانية فمصر يف2وفقا ملعطيات اجلدول رقم  0202

سطني يف املرتبة السابعة املرتبة اخلامسة فاألردن يف املرتبة السادسة ففلاملرتبة الثالثة فتونس يف املرتبة الرابعة فاليمن يف 
ر فاألمارات فالسودان يف املرتبة الثامنة فلبنان يف املرتبة التاسعة فالسعودية يف املرتبة العاشرة فالبحرين يف املرتبة احلادي عش
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، اخلامسة عشرطر يف املرتبة يت يف املرتبة الرابعة عشر فقيف املرتبة الثاين عشر فسلطنة عمان يف املرتبة الثالثة عشر فالكو 
ان من اجلمعيات بقوهلا اجلزائر األوىل عربيا يف حصة السكوعليه تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الرابع بقوهلا 

 وقطر االخرية عربيا يف تلك احلصة. 

 1035من الجمعيات خالل عام (: توزيع الدول العربية حسب حجم سكانها وحصتهم 4الجدول)

عدد السكان باملاليني  الدولة
 0202خالل عام 

نسمة من  022222حصة كل 
اجلمعيات وفق عدد اجلمعيات املقدر يف 

 0202عام 

ترتيب 
 الدولة

 6 2.237 12.222.722 مصر
 0 2.10 20.622.222 اجلزائر

 2 2.266 62.262.222 السودان
  غري مبني 63.272.222 العراق
 0 2.7 66.322.222 املغرب

 02 2.2232 60.200.222 السعودية
 2 2.277 03.722.222 اليمن
  غري مبني 06.072.222 سوريا
 2 2.03 00.002.222 تونس

  غري مبني 02.170.22 الصومال
 3 2.227 1.222.222 األردن

 00 2.2202 2.166.222 األمارات
  غري مبني 3.072.222 ليبيا

 7 2.262 2.326.222 فلسطني
 1 2.22 2.020.222 لبنان



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 888 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 06 2.2200 2.022.22 عمان
 02 2.2200 2.030.222 الكويت
  غري مبني 6.360.222 مورتيانيا
 02 2.2220 0.006.222 قطر

 00 2.2226 0.720.222 البحرين
  غري مبني 130.222 جيبويت

  غري مبني 726.222 جزر القمر
  0.26 621.676.222 اجملموع

 

بينما إلجابة الدراسة عن سؤال الفرعي اخلامس، فقد احتسب مدى االرتباط بني رتب الدول العربية يف تسجيل 
املشار إليهما يف  0202و0222ورتبها يف نسبة التغري يف عدد اجلمعيات خالل عامي  0202اجلمعيات خالل عام 

بني  %2.2وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى يساوي أو يقل ، 7اجلدول رقم 
  114.وقيمة دالالهتا   Spearman's rho    ".425املتغريين؛ لبلوغ قيمة معامل" 

ني بوعليه، تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي اخلامس بقوهلا ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا  
 رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف نسبة التغري يف عدد اجلمعيات.  

أما إلجابة الدراسة عن سؤال الفرعي السادس، فقد احتسب مدى االرتباط بني رتب الدول العربية يف تسجيل 
ملشار إليهما يف ا 0202-0200ورتبها يف استدامة اجلمعيات خالل سنوات الفرتة  0202اجلمعيات خالل عام 

بني املتغريين  %2.2النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى يساوي أو يقل  ، وبينت7اجلدول رقم 
 704.وقيمة دالالهتا  Spearman's rho   "-.200؛ لبلوغ قيمة معامل" 

هبذا، تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي السادس بقوهلا ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني رتب 
 الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف استدامة اجلمعيات. 
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يل دوإلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي السابع، فقد احتسب ترتب الدول العربية حسب نسبة التغري يف مع 
احتسب مدى االرتباط بني ، ومن مث  2، كما يتضح من معطيات اجلدول رقم 0223و 0113إدارة احلكم لعامي 

 0113نسبة التغري يف معديل إدارة احلكم لعامي  ورتبها يف 0202رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات خالل عام 
بني املتغريين؛ لبلوغ  %2.2عند مستوى يساوي أو يقل  النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا وأظهرت، 0223و

 034.وقيمة دالالته Spearman's rho"  -.569قيمة معامل" 

وتأسيا على ما تقدم، تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي السابع بقوهلا توجد عالقة ارتباطية دالة 
يها. كما تكون نسبة التغري يف معديل إدارة احلكم فيف احصائيا بني رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ورتبها 

  الدراسة قد اختربت فرضيتها األوىل، اليت كانت صحيحة.

 1006و  3996(: أداء الدول العربية منفردة ومجتمعة في مجال إدارة الحكم خالل عامي 5الجدول ) 
 ونسبة التغير في رتبها

معدل الدولة  الدولة
يف إدارة 

احلكم عام 
0113 

اجتاه 
 املعدل

 ترتيب
 الدولة

 يف معدل
إدارة احلكم 

 0113عام 

معدل 
الدولة يف 

إدارة احلكم 
 عام

0223 

اجتاه 
 املعدل

 ترتيب
 الدولة

 يف معدل
إدارة احلكم عام 

0223 

 نسبة التغري
يف معديل 

 إدارة احلكم
)%( 

 

ترتيب الدولة 
 حسب نسبة التغري

 يف معديل
 إدارة احلكم

 2 21.32 0 مرتفع 2.22+  0 مرتفع 2.01+  اإلمارات
 2 20.32 6 مرتفع 2.20+  0 مرتفع 2.06+  سلطنة عمان

 6 21.72 2 مرتفع 2.63+  6 مرتفع 2.01+  الكويت
 7 22.22- 7 مرتفع 2.22+  2 مرتفع 2.21+  األردن

 0 0222 0 مرتفع 2.20+ 2 مرتفع 2.20+  قطر
 0 022 3 مرتفع 2.27+ 2 مرتفع 2.20+ تونس
 03 22 00 منخفض 2.22- 3 منخفض 2.6- مصر
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 00 02 03 منخفض 0- 7 منخفض 2.2- سوريا
 06 23.02 2 منخفض 2.01- 2 منخفض 2.06- املغرب

 3 03.33 2 مرتفع 2.01+  1 منخفض 2.02- البحرين
 02 177.77 02 منخفض 0.12- 02 منخفض 2.02- السودان

 07 020.02 06 منخفض 2.32- 00 منخفض 2.01- لبنان
 02 32.32 02 منخفض 2.26- 00 منخفض 2.66- موريتانيا
 02 72 02 منخفض 2.77- 06 منخفض 2.22- جيبويت

 02 07.32- 1 منخفض 2.62- 02 منخفض 2.27-  السعودية
 00 02.66 02 منخفض 2.12- 02 منخفض 2.72- اليمن
 2 26.00- 00 منخفض 2.30- 03 منخفض 0.21- اجلزائر

 1 62- 07 منخفض 2.16- 07 منخفض 0.2- ليبيا
جمموعة الدول 

 العربية
    منخفض 2.30-  منخفض 2.36-

 

فقد رتبت الدول العربية حسب أدائها يف األهداف اإلمنائية  بينما إلجابة الدراسة عن سؤال الفرعي الثامن،
بني رتب الدول العربية يف تسجيل احتسب مدى االرتباط ، ومن مث  3لأللفية، كما يتضح من معطيات اجلدول رقم 

الة احصائيا النتائج وجود عالقة ارتباطية د وبينتأداء األهداف اإلمنائية لأللفية،  ورتبها يف 0202اجلمعيات خالل عام 
وقيمة   Spearman's rho"   -.646بني املتغريين ؛ لبلوغ قيمة معامل"  %2.2عند مستوى يساوي أو يقل 

 017.دالالته 

تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثامن بقوهلا توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني ليه، وبناء ع
ت أداء األهداف اإلمنائية لأللفية. كما تكون الدراسة قد اخترب  رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف

 فرضيتها الثانية، اليت كانت صحيحة.
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 لدول العربية لألهداف اإلنمائية لأللفية(: مدى تحقيق ا6الجدول)

 الرتبة مدى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الدولة
حققت األهداف منذ   اإلمارات

 تاريخ اإلعالن عنها
حققت األهداف منذ تاريخ 

 اإلعالن عنها
0 

حققت األهداف منذ  البحرين
 تاريخ اإلعالن عنها

حققت األهداف منذ تاريخ 
 اإلعالن عنها

0 

حققت األهداف منذ  قطر
 تاريخ اإلعالن عنها

حققت األهداف منذ تاريخ 
 اإلعالن عنها

0 

حققت األهداف منذ  الكويت
 تاريخ اإلعالن عنها

حققت األهداف منذ تاريخ 
 اإلعالن عنها

0 

 0 غري منحرفة عن األهداف %07.1+  سلطنة عمان
 6 غري منحرفة عن األهداف %07.2+  مصر

 2 غري منحرفة عن األهداف %02.6+  تونس
 2 غري منحرفة عن األهداف %2.2+  سوريا

 3 غري منحرفة عن األهداف %6.3+  السعودية
 7 منحرفة عن األهداف %2.2 - اجلزائر
 2 منحرفة عن األهداف %7.2 - املغرب
 1 منحرفة عن األهداف %07.6 - األردن

 02 منحرفة عن األهداف %60.6 - موريتانيا
 00 منحرفة عن األهداف %62.0 - اليمن

 00 منحرفة عن األهداف %67.6 - جيبويت
 06 منحرفة عن األهداف %21.2 - السودان



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 889 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 غري مبني غري مبني غري مبني لبنان
 غري مبني غري مبني غري مبني ليبيا

 

أما إلجابة الدراسة عن سؤال الفرعي التاسع فقد احتسب مدى االرتباط بني رتب الدول العربية يف تسجيل 
املشار إليهما يف اجلدول رقم  0202ورتبها يف حصة سكاهنا من اجلمعيات خالل عام  0202اجلمعيات خالل عام 

بني املتغريين؛؛ لبلوغ قيمة  %2.2اوي أو يقل وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى يس، 7
 000.وقيمة دالالته   Spearman's rho ".964معامل"

وعليه، تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي التاسع بقوهلا توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني رتب  
فرضيتها  ، كما تكون الدراسة قد اختربتالدول العربية يف تسجيل اجلمعيات ورتبها يف حصة سكاهنا من اجلمعيات

 الثالثة، اليت صحيحة.

(: توزيع الدول حسب ترتبها في تسجيل ونمو واستدامة الجمعيات وحدوث التغير في معدالت 2الجدول )
 إدارة الحكم فيها وحصة سكانها من الجمعيات

 رتبة الدولة يف: الدولة
عدد  

اجلمعيات 
املسجلة عام 

0202 

نسبة التغري 
 اإلجيايب يف

عدد اجلمعيات 
املسجلة ما بني 

-0222عامي 
0202 

 استدامة
 اجلمعيات

خالل سنوات 
الفرتة 

0200-
0202 

نسبة التغري 
 اإلجيايب يف

يف معديل إدارة 
احلكم ما بني 

 0113عامي
 0223و

 حتقق
 األهداف
 اإلمنائية
 لأللفية

 خالل الفرتة
0222-0206 

 حصة
 السكان

 من
 اجلمعيات

 يف عام
0202 

 0 7 2 غري مبني 00 0 اجلزائر
 0 2 06 6 3 0 املغرب
 6 6 03 7 2 6 مصر
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 2 2 0 غري مبني 2 2 تونس
 1 غري مبني 07 0 7 2 لبنان
 2 00 00 3 2 3 اليمن
 3 1 7 2 0 7 األردن

 7 غري مبني غري مبني 0 6 2 فلسطني
 2 06 02 غري مبني 0 1 السودان
 02 3 02 غري مبني 00 02 السعودية
 00 0 3 غري مبني 06 00 البحرين

 00 0 2 غري مبني 02 00 األمارات
 06 0 2 غري مبني 02 06 سلطنة عمان

 02 0 6 غري مبني 1 02 الكويت
 02 0 0 غري مبني 02 02 قطر

 

تكون الدراسة قد   1و 2و 7و 3و 2و 2و 6و 0و 0وبناء على ما جاء يف إجابات االسئلة ذوات االرقام 
 سؤاهلا الرئيس التايل بقوهلا ما يلي:اجابت عن 

اجلزائر األعلى عربيا يف تسجيل اجلمعيات ويف حصة السكان من اجلمعيات، أما قطر فهى األدىن عربيا يف  -
 هذين املؤشرين .

 السودان األعلى عربيا يف منو اجلمعيات، أما األمارات فهى األدىن عربيا يف هذا املؤشر .  -

 لبنان األعلى عربيا يف استدامة اجلمعيات، أما مصر فهى األدىن عربيا يف هذا املؤشر.  -

 ترتبط رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات برتبها يف إدارة احلكم واألداء التنموي وحجم سكاهنا. -

 معيات.جلال ترتبط رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات برتبها يف منو اجلمعيات واستدامة ا -
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 ثالثا: مناقشة نتائج الدراسة واستنتاجاتها وتوصياتها ومقترحاتها.

 مناقشة نتائج الدراسة:-3

تقبل نتائج الدراسة املشار إىل خالصتها يف هناية البند الثاين من إطارها العملي، للمناقشة يف ضوء مرجعيتها. فال 
يفسر حصول اجلزائر على املرتبة األوىل وقطر على املرتبة االخرية يف تسجيل اجلمعيات سوى القانون النافذ فيهما، 

، الذى أكدت املادة السادسة منه على اختالف حجم 0200ة  لسن 3-00فاجلزائر يعمها قانون اجلمعيات رقم 
أعضاء، بينما عدد  02مؤسسي اجلمعية باختالف طابعها املكاين، فعدد مؤسسي اجلمعية البلدية جيب أن ال يقل عن 

ة ملنبثقعضوا، أما عدد مؤسسي اجلمعية الواليئة ا 02فيجب أن ال يقل عن  بلدتنياملنبثقة عن  ةئالواليمؤسسي اجلمعية 
والية فيجب  00عضوا، وعدد فعدد مؤسسي اجلمعية الوطنية املنبثقة عن  00عن ثالث واليات فيجب أن ال يقل عن 

، الذي تناولت املادة الثانية منه 0222لسنة  00عضوا. وقطر يسودها قانون اجلمعيات رقم  02أن ال يقل عن 
شخصا وسداد رسم مقداره ألف لاير قطري ومتتع  02ن شروط تأسيس اجلمعيات ومنها أن ال يقل عدد املؤسسني ع

 املؤسس أو املنضم للجمعية باجلنسية القطرية. 
بينما ما يفسر حصول اجلزائر على املرتبة األوىل وقطر على املرتبة االخرية يف حصة السكان من اجلمعيات، هو  

لشروط القانونية لتأسيس اجلمعيات كرب حجم مساحة وسكان اجلزائر، مقارنة بصغر حجم مساحة وسكان قطر، وا
 يف كال البلدين.

مارات للمرتبة األخرية يف منو اجلمعيات، فقد يكون مرده إعادة نظر السودان واإلأما نيل السودان للمرتبة األوىل 
، والثبات النسيب العتبارات سياسية 0202-0222يف الشروط القانونية لتأسيس اجلمعيات خالل سنوات الفرتة 

 كال عالوة على تباين املعطيات اجلغرافية والسكانية والتنموية يف ،اإلماراتط القانونية لتأسيس اجلمعيات يف للشرو 
وي وأن األداء التنم ،اإلماراتالبلدين، على اعتبار أن حجم املساحة والسكان يف السودان أكرب من مثليهما يف 

 لألمارات أفضل من السودان.
ة ملرتبة األوىل ومصر على املرتبة االخرية يف استدامة اجلمعيات، إىل البيئة الداخليوقد يرجع حصول لبنان على ا

مقارنة بكثرة سلبيات بيئة  ةانيناللبواخلارجية للجمعيات يف كال البلدين، اليت تؤشر على كثرة إجيابيات بيئة اجلمعيات 
 اجلمعيات املصرية.

ن، فال برتبها يف إدارة احلكم واألداء التنموي وحجم السكا بينما تأثر رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات
يفسره سوى املنطلقات العالئقية التالية: كلما قلت رتبة الدولة يف إدارة احلكم، زادت رتبتها يف تسجيل اجلمعيات؛ 
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يات؛ لعدم قدرهتا ع. كلما قلت رتبة الدولة يف األداء التنموي، زادت رتبتها يف تسجيل اجلماحلوكمةلضعف امتثاهلا لنهج 
على حتقيق األهداف التنموية بفعالية وكفاءة. كلما زادت رتبة الدولة يف حجم السكان، زادت رتبتها يف تسجيل 

 اجلمعيات؛ لكثرة احتياجات سكاهنا ودورهم يف تلبيتها.
ن منو اجلمعيات و أما عدم تأثر رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات برتبها يف منو اجلمعيات ، فمرده  قد يك

يف الدول العربية بشكل عددي وليس هندسي. وعدم تأثر رتب الدول العربية يف تسجيل اجلمعيات برتبها يف استدامة 
اجلمعيات، فقد يرجع إىل الطابع الذايت ملقياس استدامة اجلمعيات يف بعض الدول العربية، بل استعماله ألغراض سياسية 

 ية للتنمية الدولية.ضمنية من قبل الوكالة األمريك
 استنتاجات الدراسة: -1

الدولة األوىل يف تسجيل اجلمعيات، األوىل كذلك يف حصة السكان من اجلمعيات، كما تبني من حصول  -
 اجلزائر على هذه الرتبة.

الدولة األوىل يف تسجيل اجلمعيات، ليست األوىل يف منو اجلمعيات ويف استدامة اجلمعيات، كما تبني من  -
حصول اجلزائر على املرتبة األوىل يف تسجيل اجلمعيات وحصول السودن على املرتبة األوىل يف منو اجلمعيات وحصول 

 لبنان على املرتبة األوىل يف استدامة اجلمعيات.

 ورتبها يف منو اجلمعيات. اجلمعياتال توجد عالقة بني رتب الدول يف تسجيل  -

 ورتبها يف استدامة اجلمعيات. اجلمعياتال توجد عالقة بني رتب الدول يف تسجيل  -

أقوى العوامل املؤثرة يف رتب الدول يف تسجيل اجلمعيات، هي حجم السكان أوال فاألداء التنموي ثانيا  -
 .وأخرياثا فإدارة احلكم ثال

 توصيات الدراسة:-1
حجم السكان )مراجعة الدول العربية وتطويرها لتشريعاهتا الناظمة لتسجيل اجلمعيات يف ضوء واقعها السكاين -

ية العاملية ) التوحد مع أهداف التنموالتنموي ) التقسيمات اإلدارية(واإلداري وتصنيفه أن كبريا أو متوسطا أو قليال(
 على حنو معياري. ) معدالت إدارة احلكم اجليد(والسياسي لى حتقيقها(واملقدرة الفعلية ع
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حد من تسجيل اجلمعيات يف الدول ذات املعدالت السكانية املنخفضة ومعدالت االداء التنموي املرتفعة  -
 ومعدالت إدارة احلكم اإلجيابية.

وسطة االداء التنموي املنخفضة أو املتتركيز الدول ذات املعدالت السكانية املرتفعة أو املتوسطة ومعدالت  -
ات بناء القدرات املؤسسية للجمعي أيضا وعلى ،ومعدالت إدارة احلكم السلبية، على نوع اجلمعيات أكثر من كمها

 أكثر من تسجليها.

عدم التعويل على معطيات مؤشر استدامة اجلمعيات، الذي تستعمله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ لطابعه  -
 الذايت من جهة ومراميه السياسية الضمنية من جهة أخرى.

 
 مقترحات الدراسة: -4

 إعداد جامعة الدول العربية ملشروع قانون عريب منوذجي لتسجيل اجلمعيات. -

إخضاع العاملني يف مشاريع تشريعات تسجيل اجلمعيات لتدريب مبجال العوامل السكانية واإلدارية  -
 يف تسجيل اجلمعيات.والتنموية والسياسية املؤثرة 

ز على نوع يف جمال الرتكي السيما يف الدول األقل واألوسط منوا، بناء قدرات املعنيني بتسجيل اجلمعيات -
 اجلمعيات أكثر من كمها، وعلى بناء القدرات املؤسسية للجمعيات أكثر من تسجليها.

 ياسية.واإلدارية والتنموية والستطوير مؤشر موضوعي لقياس استدامة اجلمعيات يراعى بيئتها السكانية  -
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