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Study abstract 

 

Thesis Title : Strategic Prospects of Kuwait Civil Society for enhancing Social Security. 
 

Student: Fahad Abdullah Mohammad Al Enezi. 
 

Advisor : Dr.Hassan Bin Abdullah Da'ja. 
 

Study Problem: The study problem is mainly based on the hypothesis which encourages having a 

strategic prospect for the civil society work that will widely contribute to enhance  

Social security in Kuwait 

. 

Study Objectives:  

1. Presenting the concepts ,basics and  functions of the civil society organizations. 

2. Highlighting the drawbacks that face and hinder the work of the civil society organizations. 

3. Identifying and  determining the real start of the civil society organizations . 

4.  Highlighting the concepts, areas ,and the basics of the social security in Kuwait. 

5.  Identifying the threats that face the social security in Kuwait. 

6. Identifying the vital role of the civil society organizations in enhancing the social security in 

Kuwait. 

7. Drawing a strategic vision for civil society organizations in the promotion of social security in 

Kuwait 

 

Study Method: 

The  researcher has adopted the descriptive , analytical historical approach as well as  the content 

analysis tools  for setting the  future strategies for the civil society organizations to enhance the social 

security in Kuwait. 

 

Main findings and results: 

1. The civil society concept in Kuwait needs  some sort od development in Kuwaiti culture 

2. The misunderstanding of civil society concept has led to  some confusion with other close 

concepts like the civil state concept. 

3. The efforts exerted by the civil society organizations contribute to a great extent in the Kuwaiti 

society stability and solidarity along with bringing justice and enhancing the social security. 

 

Major Recommendations: 

1. Developing the civil society concept in Kuwaiti culture. 

2. Clarifying the difference between the civil society organizations and other concepts like the 

civil state concept. 

3. Encouraging and supporting the contributions of civil society organizations in Kuwait solidarity 

and  stability as well as bringing justice and  enhancing the social security. 
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 الشكر والتقدير

 

يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلي صاحب السمو الملكي األمير محمدد بدن   

ر دديم مجلددم الددوزرا  وزيددر   يف بددن د ددد العآيددآ د  سددعوع ولددي الع ددد ونا ددب    نددا

الداخليددة ور دديم المجلددم األدلدد  لجامعددة نددايف العربيددة للعلددوم األم يددة لمددا لدد  مددن    

الفضل في عدم الجامعة وطالب ا كما أتقدم بالشدكر والتقددير لمعدالي الددكتور نمعدان      

ضدحة فدي عددم وتطدوير الجامعدة      بن رشيد بن  رقدو  ر ديم  الجامعدة لج دوعو الوا    

الددر يم  معددالي الدددكتور د ددد العآيددآ بددن صددقر ال امددد  إلدد   كددكلأ أتوندد  بالشددكر 

ن دو ووقت  حتي وصلت الجامعة إلي ما وصلت إليد  مدن     ف السابق للجامعة الك  أ

تطور . ككلأ الشكر موصو  لسعاعة الدكتور د د العاطي الصياع دميدد كليدة العلدوم    

والدددكتور محمددد نمددا  الدددين مللددوم وكيددل كليددة العلددوم اإلسددتراتيجية    اإلسددتراتيجية

والدكتور حسن د د اهلل الددجة الك  اشرف دل  هكو الرسدالة ونميدأ أدضدا  هي دة     

 التدريم بكلية العلوم اإلستراتيجية. 
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 الفصل األول 

 مشكلة الدراسة وأبعادها 

 املقدمة

لتحبيتق الديمبراييتة ومشتاركة     أهميتع كان لظهور منظمتات المجتمتع المتدني فتي العتالم       

تخلو من سلطة الدولة اال  أنهاجميع مجاالت الحياة حيث  المواينين في صنع البرار في

واإلهتراف عليهتا فبتط  ولبتد      في حدود ضتيبع جتدا كدصتدار تصتريح إهتهارها والرقابتة      

كان ظهورها في بداياتها بشكم محتدود ولكنهتا تطتورت متع تطتور الحيتاة حيتث تنوعتت         

وتعتتددت أهتتكالها لتشتتمم مجتتاالت كثيتترة وهتتتون حياتيتتة متعتتددة حيتتث يبتتدر    أغراضتتها

 بماليين المنظمات.عددها في العالم 

والتتي  فتي التوين العربتي     منظمات المجتمع المدني تعتبر من المفاهيم الحديثةإن مفهوم 

كمصطلح حديث في الوين العربي لم يكن متداوال البرن الماضي ات يتسعينظهرت في 

من قبم حيث اختلفت وجهتات النظتر فتي المجتمعتات العربيتة فتي  قبتول هتلا المصتطلح          

ة آراء حيث يرى فريق بببول هتلا المصتطلح وتطبيبتع فتي المجتمعتات      من عدمع إلى عد

العربية ويدعم رأيع بأهمية هل  المنظمات ودورها فتي تنميتة المجتمعتات وكتللك دورهتا      

بينما الفريق اآلخر يرى بعدم االخل بع وصعوبة تطبيبتع   ,في تحبيق وتعزيز الديمبرايية

مستورد من الدول الغربية التي تختلف عتن  في الوين العربي ألنع يرى أن هلا المفهوم 

 .  م(2011عربية دينيا وثبافيا)هكر, المجتمعات ال

بينمتتا التترأي الثالتتث وهتتو رأي بعتت  الحكومتتات العربيتتة التتتي ستتعت بعوتتها التتى عتتدم    

الستتماح بظهتتور هتتل  المنظمتتات فتتي دولهتتا او علتتى االقتتم التوتتييق عليهتتا باإلهتتراف         

 والمراقبة وتحجيم دورها.

بين متيد ومعارض ان المجتمعتات العربيتة    الباحث مع اختالف وجهات النظر مايرى و

تببلت هلا المصطلح حيث قامت كثير من منظمات المجتمع المدني فتي كثيتر متن التدول     

م( ومتتن التتدول العربيتتة 2014( منظمتتة )مبتتران 230000العربيتتة حيتتث يبتتدر عتتددها )
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كويت حيث بدأ قيام هتل  المنظمتات ببيتام    التي قامت بها منظمات المجتمع المدني دولة ال

األندية الثبافية الطالبيتة منتل عشترينيات البترن العشترين حيتث ابتعتث عتدد متن الطتال            

االنديتة الطالبيتة    إنشتاء الكويتيين للدراسة في العراق ومصر ممتا ستاهم فتي ايجتاد فكترة      

لتلي يتدعو التى    بعيدا عن سلطة الدولة وبدورها ستاهمت فتي ايجتاد المنتاد التديمبرايي ا     

قيام الكثير من هل  المنظمات حيث يبدر عدد منظمات المجتمع المدني في دولة الكويتت  

 م(     2014( منظمة )التميمي200بأكثر من )

ومتن هتل  المجتاالت تحبيتق      الحياةولهل  المنظمات جهودها البارزة في جميع مجاالت   

رًا أساستياًا فتي الوجتود , والحاجتة     وتعزيز االمن بجميع انواعع حيث تعد مسألة األمن أمت 

" إلى األمن حاجة أساسية يحتاجها الفرد والجماعة على حد سواء مصداقًا لبولع تعتالى   

ٍ  وممونهم مون  ووف "     ) ستورة قتري: :    فليعبدوا رّب هذا البيت الذي أطعمهم من جوو

فتي الماضتي يركتز علتى المفهتوم التبليتدي إال أن متا         األمتن وكتان مفهتوم   (. 3,4اآليتتين  

 إلتى حصم من تطور في جميع مجاالت الحياة السياستية واالقتصتادية واالجتماعيتة دفتع     

الشتامم   األمتن تغيير مفهوم االمن التبليدي الويق الى مفهوم اوسع واهمم تحتت مفهتوم   

الغتتلائي  واألمتتنري المتفتترم منهتتا االمتتن االجتمتتاعي واالمتتن االقتصتتادي واالمتتن الفكتت    

وتعتد منظمتات المجتمتع المتدني متن التدعامات البويتة فتي         وغيرها من مجتاالت االمتن .   

استبرار المجتمعات حيث ان هل  المنظمات األهليتة نتتاج إرادة هتعبية داخليتع واستتجابة      

 الحتياجات مجتمعية ال تتعدى عالقتها بالدول إال عالقة اإلهراف والمراقبة .

وللا فدن هل  الدراسة ستتناول التصور اإلستراتيجي المبترح لجهتود منظمتات المجتمتع     

 .ودورها في تعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويتالمدني 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 مشكلة الدراسة

تبوم منظمات المجتمتع المتدني بعمتم مكمتم لعمتم الدولتة فتي تعزيتز األمتن االجتمتاعي            

وحيث ان المجتمعات العربية في الوقت الحالي تشهد تحوالت وازمات تحتاول منظمتات   

 المجتمع المدني في احتوائها وحلها بجانب الدولة .

كويتت فتي تعزيتز    حيث يحاول الباحث دراسة عمم منظمات المجتمع المدني فتي دولتة ال  

االمتتن االجتمتتاعي متتن ختتالل مواجهتتة التحتتوالت وحتتم بعتت  المشتتكالت التتتي تواجتتع        

 المجتمع الكويتي .

 وتنطلق مشكلة الدراسة من الفرضية التالية:  

كلما كان هناك تصور استراتيجي مستقبلي لعمل منظمات المجتمع المدني, سواهم للو    

   في تعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويت.

 تساؤالت الدراسة:

 وتتمثم مشكلة الدراسة في يرح الستال الرئيس التالي :

لمنظموات المجتموع    إسوتراتيجي  للوصوو  إلوت تصوور    المؤديوة  العوامول  هوي  موا  

 المدني من أجل تحقيق األمن االجتماعي في دولة الكويت ؟

 ومن الستال الرئيسي تتفرم األسئلة اآلتية :

 وظائف منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت؟ما مفهوم وأركان وخصائص  -1

 ما نشأة منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت ؟  -2

 منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت ؟عمم ما معوقات   -3

 ما مفهوم ومجاالت ومنطلبات األمن االجتماعي في دولة الكويت؟    -4

 ما مهددات األمن االجتماعي في دولة الكويت؟   -5

 ما دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز  األمن االجتماعي في دولة الكويت؟   -6

تعزيتز األمتن االجتمتاعي فتي     لما التصور االستتراتيجي لمنظمتات المجتمتع المتدني      -7

 دولة الكويت؟
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 أهداف الدراسة :

 تتمثم أهداف الدراسة في اآلتي: 

فتتي دولتتة   إيوتتاح مفهتتوم وأركتتان وخصتتائص وظتتائف منظمتتات المجتمتتع المتتدني     -1

 الكويت.

  .نشأة منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت  التعرف على -2

 .منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت عمم معوقات  بيان  -3

 إيواح مفهوم ومجاالت ومنطلبات األمن االجتماعي في دولة الكويت.    -4

 التعرف على مهددات األمن االجتماعي في دولة الكويت.   -5

منظمات المجتمع المدني فتي تعزيتز  األمتن االجتمتاعي فتي دولتة       الكشف عن دور  -6

 الكويت.

تعزيتز األمتتن االجتمتاعي فتتي   راتيجي لمنظمتات المجتمتتع المتدني ل  رستم تصتور استتت   -7

 دولة الكويت.

 أهمية الدراسة :

تتمثم أهمية الدراسة في محاولة الباحث تبديم دراسة علمية عن عمم منظمتات المجتمتع   

االمتن االجتمتاعي فتي دولتة الكويتت. كمتا تبتدم دراستة علميتة لصتانع           المدني في تعزيتز  

 البرار المختص لرسم السياسات المستببلية التي تعالج موضوم الدراسة .

تعزيتتز لتصتتور استتتراتيجي لمنظمتتات المجتمتتع المتتدني   اقتتتراحكتتللك تبتترز أهميتهتتا فتتي 

 دولة .االمن االجتماعي ينعكس بالفائدة على تعزيز االمن العام في ال
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 حدود الدراسة :

 احلدود املوضوعية للدراسة : 

منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي  دور اقتصتترت الحتتدود الموضتتوعية علتتى التعتترف علتتى   

 االجتماعي في دولة الكويت . األمنتعزيز 

اقتصرت الحدود المكانيتة علتى عينتة متن منظمتات المجتمتع المتدني فتي         : احلدود املكانية

 المتمثلة في:دولة الكويت 

 رابطة االجتماعيين الكويتيين. -1

 جمعية اإلصالح االجتماعي. -2

م  2013-2004سيتم تطبيق هل  الدراسة في الفترة الواقعة بين عامي احلدود الزمانية

 األمتتة, وستتبب اختيتتار هتتل  الفتتترة بستتبب متتا هتتهدتع متتن تجاذبتتات سياستتية بتتين مجلتتس    

تشتتكيم  وأعببهتتامتتن متتر    أكثتتربرلمتتان حتتم ال إلتتىهتتلا التجتتاذ    أدىوالحكومتتة حيتتث  

 على المجتمع الكويتي . األثرحكومات مما كان لع 
 

 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها : 

 اإلستراتيجية : -1

 المفهوم االصطالحي :

مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط اإلنساني بصورة هتاملة  

علتتى وستتائم العمتتم ومتطلباتتتع واتجاهتتات مستتاراتع ببصتتد  متكاملتتة , وتكتتون ذات داللتتة 

 (.15م, ص 2008إحداث تغييرات فيع وصوال إلي أهداف محدد )الناهف, 

 المفهوم اإلجرائي :

خطط أو يترق توضتع لتحبيتق هتدف معتين علتى المتدى البعيتد اعتمتادًا علتى التكتيكتات            

 البصير.  واإلجراءات األمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى
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 المنظمة : -2

 المفهوم االصطالحي :

مجموعة من األفراد يعملون معا ألداء عمم ما, وان هلا العمم يحمم عنوانا يسميع 

 (.36م, ص 2009البع  الهدف ويسميع آخرون غرضا أو غاية ) حجر , 

 المفهوم اإلجرائي :

ويستتخدمون   هي عبارة عن مجموعة من أفراد لتديهم هتدف أو مجموعتة أهتداف محتددة     

يرقتتتًا مختلفتتتة لتحبيتتتق أهتتتدافهم فتتتي إيتتتار نظتتتم المجتمتتتع وتشتتتريعاتع المختلفتتتة وتحتتتت  

 اإلهراف الرسمي للدولة.

 األمن : -3 

 المفهوم االصطالحي :

الشتتعور التتلي يستتود الفتترد أو الجماعتتة بدهتتبام التتدوافع العوتتوية والنفستتية, وايمئنتتان     

 (.11م, ص 2004الجميع بزوال ما يهدد  من مخاير) أيو  , 

 المفهوم اإلجرائي :

حالة هعورية من الرضا النفسي الناهئ عن سيادة الحق والبانون, وضمان حبوق الفرد 

 في المجتمع وحرية التفكير والتعبير وحفظ الكرامة اإلنسانية, والتساوي في الفرص .

 منظمات اجملتمع املدني : -4

السياسية واالقتصادية واالجتماعية المفهوم االصطالحي :عبارة عن مجموعة من البنى 

والثبافية والبانونية التي تنتظم في إيارها هبكة معبدة من العالقات والممارسات بين 

البوى والتكوينات االجتماعية في المجتمع, ويحدث ذلك بصورة ديناميكية ومستمرة من 

 ولة.خالل مجموعة من المتسسات التطوعية التي تنشأ وتعمم باستباللية عن الد

 .(70-69ص 1992) ابراهيم
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 المفهوم اإلجرائي لمنظمات المجتمع المدني : 

التطتتوعي وتعمتتم وستتيطا بتتين الدولتتة والمجتمتتع   المجتتال فتتي تعمتتم التتتي المنظمتتات تلتتك

وتهتتدف إلتتي تعظتتيم رأل المتتال االجتمتتاعي وهتتم أفتتراد المجتمتتع وتعمتتم علتتى النهتتوض  

 بواقعهم من كافة جوانبع.

 االجتماعي :األمن  -5

الطمأنينتة التتي تنفتي الختوف والفتزم عتن        :هتو كمتا يترا  الباحتث    المفهتوم االصتطالحي   

 االنسان فردا او جماعة في سائر ميادين العمتران التدنيوي بتم وايوتا المعتاد األختروي      

 .(1418عمارة(

 التعريف اإلجرائي لألمن االجتماعي :

األفراد والجماعات فتي المجتمتع التتي تحتد     هو حالة من الشعور باألمان والطمأنينة لدى 

 من الصراعات في المجتمع وتعمم على توفير السلم االجتماعي لكم فرد فيع.
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 الفصل الثاني

 منهج الدراسة
  المنظور :

استتتفاد الباحتتث متتن الدراستتات الستتاببة لتشتتكيم منظتتور يتتتم متتن خاللتتع تنتتاول موضتتوم     

البحث بوضتع تصتور استتراتيجي لمنظمتات المجتمتع المتدني لتعزيتز األمتن االجتمتاعي          

 في دولة الكويت.

 

 األدبيات العلمية والدراسات السابقة 

 المحور األو  : الدراسات التي تناولت منظمات المجتمع المدني:

فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في  م ( بعنوان : "2014)دراسة علي  -1

 دعم المدرسة  ":

فاعليتتة بتترامج منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي دعتتم     هتتدفت الدراستتة إلتتي التعتترف علتتى   

المدرستة وحتدها غيتر قتادرة علتى تحبيتق       وقد أوضحت الدراسة أنع لما كانتت   .المدرسة

أهدافها, من هنا برز دور منظمات المجتمع المدني فتي تحبيتق هتل  األهتداف متن ختالل       

ومتن   برامج ومشروعات تنفلها داخم المدرسة لتحبيتق أهتداف المدرستة وبنتاء قتدراتها.     

 هنا تكمن األهمية في ) ضرورة تبييم فاعلية هل  البرامج في دعم المدرسة (.

علتى   قد اعتمدت الدراستة علتى استتخدام المتنهج الوصتفي وأداة اإلستتبانة التتي يببتت         و

متن المستتفيدين. وقتد توصتلت الدراستة إلتي        240متن المستئولين , عتدد     76عينة بلغت 

 نتائج هامة ومنها :

أن لبتتتتترامج منظمتتتتتات المجتمتتتتتع المتتتتتدني دور فتتتتتي دعتتتتتم وظيفتتتتتة المدرستتتتتة                     (1

 التعليمية (. –تربوية ال –) االجتماعية 

 أن لبرامج منظمات المجتمع المدني دور في دعم العالقة بين المدرسة واألسرة. (2
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أن لبرامج منظمات المجتمع المدني دور في بناء قـــدرات المدرسة من خــتـالل   (3

تحبيتتتق المشتتتاركة  –مستتتاعدتها للمدرستتتة فتتتي اآلتتتتي: ) تعبئتتتة وتنميتتتة المتتتوارد  

 ب التأييد للبوايا التعليمية (الدعوة وكس –المجتمعية 

أوضحت الدراسة أن هناك معوقات تعوق تنفيل برامج منظمات المجتمتع المتدني    (4

 بالمدارل منها: معوقات إدارية و معوقات فنية.

 ووضع الباحث مجموعة من التوصيات ومنها :

 ضرورة استثمار العمم التطوعي واستثارة أفراد المجتمع بأهميتع. .1

ون إلى توفير اإلمكانيات الالزمة والتدعم التالزم لنجتاح    أن يسعى المسئول .2

 برامج منظمات المجتمع المدني في الحبم التعليمي.

ضرورة تتوافر قنتوات اتصتال واضتحة بتين المستئولين والمنظمتات غيتر          .3

 الحكومية لتحبيق األهداف التعليمية.

في  جهود منظمات المجتمع المدني م ( بعنوان : "2013 )عبد الحليم دراسة  -2

 تحقيق األمان االجتماعي لسكان المناطق العشوائية ":

هتتدفت تلتتك الدراستتة إلتتي  تحديتتد جهتتود منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي تحبيتتق األمتتان         

االجتمتتاعي لستتكان المنتتايق العشتتوائية و تحديتتد جهتتود منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي        

نظمات المجتمع المدني تحبيق األمان الغلائي لسكان المنايق العشوائية و تحديد جهود م

فتتي تحبيتتق األمتتان االقتصتتادي لستتكان المنتتايق العشتتوائية .وقتتد أوضتتحت الدراستتة أن      

توستعًا متلهاًل فتي حجتم ونطتاق متسستات المجتمتع المتدني فتي           السنوات األخيرة ههدت

مصتتتر وفتتتى أكثتتتر متتتن دول العتتتالم مدعومتتتة بعمليتتتع العولمتتتة واتستتتام نطتتتاق الحكتتتم        

وأصبح لمنظمات المجتمع المدني دور بتارز فتي تبتديم     قتصادياالالديمبرايي والتكامم 

وتنفيتتل بتترامج   االجتماعيتتةالمستتاعدات اإلنمائيتتة علتتى مستتتوى العتتالم وتبتتديم الختتدمات     

التنمية األخرى كمكمم للعمم الحكتومي الستيما فتي المنتايق التتي يوتعف فيهتا التواجتد         

 الحكومي والتواجد الرسمي للدولة.

( متتن 8ى متتنهج المستتح االجتمتتاعي وتمثلتتت عينتتة الدراستتة فتتي )  وقتتد اعتمتتد البحتتث علتت

من العتاملين فيهتا.     136منظمات المجتمع المدني بمصر وتم تطبيق أداة اإلستبانة على 
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وقد توصلت الدراسة إلي نتائج هامتة ومنهتا : أن منظمتات المجتمتع المتدني تبتلل جهتود        

قتصتادي و األمتان الصتحي واألمتان     كبيرة في سبيم تحبيتق األمتان الغتلائي و األمتان اال    

 لسكان المنايق العشوائية. اإلسكاني

تصور مقترح لدور مؤسسات المجتمع  م ( بعنوان : "2012 )دراسة الغرباوي  -3

المدني في مواجهة مشكلة عزوف األميين عن االلتحاق بمراكز تعليم الكبار 

 بمحافظة شما  سيناء ":

دور متسسات المجتمع المدني في مواجهة مشتكلة  هدفت الدراسة إلي إلباء الووء على 

والتوصتم    عزوف األميين عتن االلتحتاق بمراكتز تعلتيم الكبتار بمحافظتة هتمال ستيناء .        

إلتتى تصتتور مبتتترح بشتتأن تفعيتتم دور متسستتات المجتمتتع المتتدني فتتي مواجهتتة مشتتكلة       

 عزوف األميين عن االلتحاق لمراكز تعليم الكبار بمحافظة همال سيناء .

وضحت الدراسة أن العصر الحالي يشهد تغيرات تواجع فيهتا كتم يتوم بالجديتد متن      وقد أ

أهكال التبدم التكنولوجي وما يتطلبع ذلك من تغير ألساليب اإلنتاج والعمتم لمواكبتة هتلا    

التطور الهائم . فبد أصبح االهتمام بتعليم الكبتار ستمة أساستية متن ستمات هتلا العصتر,        

الوقتتت الحاضتتر بتعلتتيم الكبتتار لتوستتيع متتداركهم وتعميتتق حيتتث تهتتتم كتتم دول العتتالم فتتي 

مفاهيمهم عن هئون الحياة وتزويدهم بالعتادات والمهتارات واالتجاهتات وأنمتاط الستلوك      

 مما يرفع مستواهم ويطور حياتهم.

وقتتتد اعتمتتتدت الدراستتتة علتتتى المتتتنهج الوصتتتفي التحليلتتتي التتتلي ال يبتصتتتر علتتتى جمتتتع   

قتتتدرًا متتتن التفستتتير , وتحديتتتد العالقتتتات البينيتتتة ,  المعلومتتتات والبيانتتتات , بتتتم يتوتتتمن  

واستخراج االستنتاجات ذات الداللة بالنسبة لمشكلة الدراسة. وتمثلت عينتة الدراستة فتي    

رفتتح ( وتتتم  –الشتتيز زويتتد  -( جمعيتتة أهليتتة بشتتمال ستتيناء بمراكتتز )العتتري:  30عتتدد )

ات. وتوصتتتلت ( متتتن المستتتئولين بهتتتل  الجمعيتتت 147تطبيتتتق أداة اإلستتتتبانة علتتتى عتتتدد ) 

 الدراسة إلي نتائج هامة ومنها :

  بع  المتسسات تهتم بتوعية المواينين بأهمية االلتحاق بمراكز تعليم الكبار 
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    بعتت  المتسستتات تبتتوم بوضتتع ملصتتبات فتتي أمتتاكن التجمعتتات تحتتث بااللتحتتاق

 بمراكز تعليم الكبار.

 ادية لهمليم الكبار بصرف حوافز متشجع بع  المتسسات الدارسين ببرامج تع. 

 . تبوم بع  المتسسات بجمع التبرعات من أجم تعليم األميين 

 . بع  المتسسات تبوم بالمتابعة الجادة للدارسين 

إسهام مؤّسسات المجتمع المدنّي الفلسطينّي  م ( بعنوان : "2011 )دراسة مطر  -4

-2007الوطنّية  ال  الفترة )في إنهاء حالة االنقسام وتحقيق المصالحة 

 م(":2010

هدفت الدراسة إلتي التعترف علتى دور متساستات المجتمتع المتدنيا الفلستطينيا فتي إنهتاء          

م(. وقتد أوضتح    2010-2007حالة االنبسام وتحبيق المصالحة الوينياتة ختالل الفتترة )   

الباحث أن التحدي األبرز اللي يواجع متسسات المجتمع المدنيا الفلسطينيا هو االنبستام  

ن, ُتمثام خطتًرا حبيبياتا علتى الهوياتة السياستياة والجغرافيتا الوينيتة,        وما يتاخل  من موامي

وبنيتتة المجتمتتع الفلستتطينيا بكتتما مكواناتتتع, إضتتافًة إلتتى تداعياتتتع الخارجيتتة وإستتهامع فتتي    

تراجع اإلنجازات والمكتسبات التي حبابها الشعب الفلسطينيا فتي مستيرة كفاحتع ونوتالع     

وقتتد استتتخدم الباحتتث المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي   ستتياة.للحفتتاع علتتى ذاتتتع الوينياتتة والسيا 

 ( متتن متساستتات المجتمتتع المتتدنيا فتتي غتتزة والوتتفة الغربيتتة .    9ويبتتق دراستتتع علتتى ) 

متتتن العتتتاملين فتتتي تلتتتك   129وقتتتد استتتتخدم الباحتتتث أداة اإلستتتتبانة ويببهتتتا علتتتى عتتتدد  

 المتسسات . وتوصلت الدراسة إلي نتائج هامة ومنها :

 م( ههدت حراًكا ملحوًظا للعديد من  2010-2007اولتها الدراسة )أن الفترة التي تن

 متساسات المجتمع المدني الفلسطينيا, في إيار مساعيها الرامية إلنهاء االنبسام.

     أن هنتتاك متسستتات تنباهتتت لمختتاير حالتتة االنبستتام وتتتداعياتها, وهتتو متتا تجساتتد فتتي

الحة الوينياتتة, كتتدجراء  محاوالتهتتا تتتوفير الحتتدا األدنتتى متتن متطلبتتات تحبيتتق المصتت     

الحوارات واللبتاءات بمشتاركة مختلتف البتوى السياستياة الفلستطينياة وتبناتي مجموعتة         

 من الفعالياات والمبادرات إلنهاء االنبسام.
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دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل  م ( بعنوان : "2011 )دراسة العمري  -5

 نزالء إصالحية الحائر بمدينة الرياض":

هتتدفت الدراستتة إلتتي التعتترف علتتى دور منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي تأهيتتم نتتزالء           

إصالحية الحائر بمدينة الرياض . و استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبع المسحي , 

 واستخدم اإلستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات.

والبتتالع عتتددهم وتشتتكم مجتمتتع الدراستتة متتن نتتزالء إصتتالحية الحتتائر بمدينتتة الريتتاض,   

( نتزياًل وقتد   344( نزياًل, وتم أخل عينة عشوائية تمثم مجتمع الدراسة قوامهتا ) 3228)

 توصلت الدراسة إلي نتائج هامة ومنها :

استجابات مجتمع الدراسة كانت ستلبية تمامتًا نحتو عبتارات المحتور األول )واقتع        -1

إصالحية الحتائر(,   الدور اللي تبوم بع منظمات المجتمع المدني في تأهيم نزالء

 حيث ثبت أن أداء هل  المنظمات ضعيفًا جدًا من وجهة نظرهم.

استجابات مجتمع الدراسة كانت سلبية في معظمهتا نحتو عبتارات المحتور الثتاني       -2

)رؤية نزالء إصالحية الحائر للختدمات التأهيليتة التتي تبتدمها منظمتات المجتمتع       

 ن وجهة نظر النزالء.المدني لهم(, وهي رؤية منطبية ألداء ضعيف م

استجابات مجتمع الدراسة كانتت إيجابيتة وبنستبة مرتفعتة إزاء عبتارات المحتور         -3

 الثالث )المعوقات التي تواجع أداء منظمات المجتمع المدني(.

استتتجابات مجتمتتع الدراستتة كانتتت إيجابيتتة بنستتب مرتفعتتة جتتدًا حتتول رؤيتتتهم           -4

 آلليات تطوير أداء هل  المنظمات. 

 ات التي وضعها الباحث :  ومن التوصي -5

حث منظمات المجتمع المدني على تفعيم دورها وتحمم مستولياتها االجتماعيتة   -1 

 نحو نزالء المتسسات اإلصالحية.

إنشتتاء إدارة خاصتتة فتتي كتتم متسستتة إصتتالحية تكتتون مهمتهتتا التنستتيق بتتين هتتل       -2

 .المنظمات وإدارات المتسسات اإلصالحية إلنجاح برامج تأهيم النزالء
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فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره  م ( بعنوان : "2009 )دراسة عدلي  -6

 علت بلورة سياسة إنفاق للخدمات االجتماعية":

التعرف علتى فعاليتة متسستات المجتمتع المتدني وتتأثير  علتى بلتورة          هدفت الدراسة إلي

تلعبتتع المنظمتتات سياستتة إنفتتاق للختتدمات االجتماعيتتة. والتعتترف علتتى أبعتتاد التتدور التتلي 

غيتتر الحكوميتتة فتتي التتوين العربتتي فتتي صتتنع سياستتات الرفاهتتة االجتماعيتتة, يبيعتتتع        

 وأبعاد  وحدود  .

وقد أوضحت الدراسة أن هناك أدوار جديدة وعديدة منوٌط بها المجتمع المتدني, بعوتها   

متعلتتق بتتالتحول التتديمبرايي والتتبع  اآلختتر ذو صتتلة بصتتنع السياستتة. وقتتد اعتمتتدت       

(  19على المنهج الوصفي التحليلي وأداة اإلستبانة التتي يببهتا الباحثتة علتى )      الدراسة

فترد(   321من منظمات المجتمع المدني فتي البتاهرة الكبترى وعتدد متن العتاملين يبلتع )       

 وقد توصلت الدراسة إلي نتائج هامة ومنها :

  تتثر المنظمات غير الحكومية على عملية صنع السياسة من خالل عدة وستائم 

وآليتتات مثتتم تبتتديم المشتتورة والخبتترة الفنيتتة, وبنتتاء تكتتتالت وتحالفتتات للوتتغط  

علتتى صتتناام السياستتة, و تنظتتيم حمتتالت دعتتوى, وأيوتتًا حمتتالت إثتتارة لتتوعي   

 الجماهير ببوية ما.

           هناك اختالفات فتي االقترابتات التتي تتبناهتا كتم متن المنظمتات غيتر الحكوميتة

كفتتتاءة وفاعليتتتة المنظمتتتات غيتتتر  والحكومتتتات فتتتي عملهتتتا, فعلتتتى التتترغم متتتن   

الحكومية في ممارستها لنشايها في مجتمعاتها المحلية, إال أن نشتايها محتدود   

النطتتاق جغرافيتتًا, فوتتاًل عتتن تبنيهتتا لمفتتاهيم جزئيتتة للتنميتتة تستتتجيب للمصتتالح   

 ذات الطابع المحلي.
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 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت األمن االجتماعي :

م ( بعنوان : " األمن االجتماعي والتحوالت االجتماعيوة فوي   2014 )دراسة أمين  -1

المجتمع المصري : دراسة سوسيولوجية علت شورائ  اجتماعيوة متباينوة مون الشوباب      

 بمحافظة القاهرة ":

هدفت الدراسة إلي التعرف على واقع األمن االجتماعي والتحتوالت االجتماعيتة فتي المجتمتع     

م . وقتد استتخدمت الدراستة المتنهج     2011المصري وخاصة تلك التي يرأت بعد ثورة يناير 

( متتن  256الوصتتفي التحليلتتي وأداة اإلستتتبانة ويببتتت الباحثتتة دراستتتها علتتى عينتتة تبلتتع )       

سنة ( في محافظة الباهرة متن هترائح اجتماعيتة متباينتة      35 -22مرية ) الشبا  في الفئة الع

 تماما وقد توصلت الدراسة إلي نتائج هامة ومنها :

  من خالل وسائم اإلعالم الحديثة والمتمثلتة فتي البنتوات     الغربياالنفتاح على المجتمع

في خروج كثير الفوائية وهبكة اإلنترنت وما تبثع من ثبافة غربية كان لع أكبر األثر 

 من أفراد المجتمع عن المألوف في أسرهم ومجتمعهم .

         كان لتفاقم ظاهرة البطالة وانخفاض التدخول تتأثير مباهتر علتى نستق البتيم والعالقتات

داخم األسرة والتي هكلت ضغويًا مادية ونفسية مما أوجتد بيئتة مناستبة لنمتو األفعتال      

 عنف األسرى.العنيفة والعدوانية بين األزواج تمثلت في ال

 

م ( بعنوان : " دور برامج الرعاية االجتماعية في اليمن 2012)دراسة الجريري  -2

 في  تحقيق األمن االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفقيرة المعيلة ":

هدفت الدراسة إلي التعرف على دور برامج الرعايتة االجتماعيتة فتي التيمن فتي  تحبيتق       

مرأة الفبيرة المعيلة. وقتد استتخدم الباحتث متنهج المستح      األمن االجتماعي واالقتصادي لل

وأداة اإلستتتبانة  حيتتث قتتام بتطبيتتق الدراستتة الميدانيتتة علتتى جميتتع      االجتمتتاعي الشتتامم, 

 374النستتاء الفبيتترات بالناحيتتة الجنوبيتتة متتن مديريتتة همتتدان بصتتنعاء وقتتد بلتتع عتتددهن   

ع للتحكتيم. وقتد توصتلت    امرأة. وقد تم تطبيتق استتبيان متن تصتميم الباحتث بعتد إخوتاع       

 الدراسة إلي نتائج هامة ومنها :
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 .أن النسبة الغالبة من أفراد مجتمع البحث من األميات والمتعطالت عن العمم 

      كما كشفت النتائج في مجملها أن برامج الرعاية االقتصتادية و االجتماعيتة التتي

ن أي نوم متن  تحصم من خاللها النساء على إعانات مالية من الدولة ال تحبق له

 األمن االجتماعي أو االقتصادي, فوال عن أنها ال تومن لهن أي مستببم.

 ووضع الباحث مجموعة من التوصيات ومنها :

              أن تعيتد الدولتة اليمنيتة النظتر فتي كافتة بترامج الرعايتة البائمتة, متع التأكيتد علتى

النستاء  أهمية تركيز دائرة االهتمام على بع  الفئات ذات الوضع الخاص, مثتم  

فيجب على الدولة أن تعيد النظر في حجم الدعم المبدم  الفبيرات المعيالت ألسر,

كمتتا يجتتب أن تتبنتتي الدولتتة توجهتتا جديتتد يلبتتي لهتتل  الفئتتة   لهتتل  الفئتتة االجتماعيتتة.

 احتياجاتها المختلفة.

    ويوصي الباحث أيوا بورورة دعم الدولة لمتسسات المجتمع المدني المختلفتة

التتي توجتتع اهتمامهتتا للستر التتتي تعليهتتا نستاء فبيتترات, ستتواء متن ختتالل تستتهيم     

اإلجتتراءات الخاصتتة بتكتتوين هتتل  المتسستتات, أو تخصتتيص جتتزء متتن متتوارد       

 الدولة يوجع لدعم أنشطة تلك المتسسات.

 

م ( بعنووووان : " فاعليوووة بووورامج الرعايوووة االجتماعيوووة فوووي  2012 )نوفووول دراسوووة  -3

تحقيووق األموون االجتموواعي ل)طفووا  )دراسووة تجريبيووة مطبقووة علووت مركووز الطفوول ب مووارة  

 الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة (":

هتتدفت الدراستتة إلتتي التعتترف علتتى فاعليتتة بتترامج الرعايتتة االجتماعيتتة فتتي تحبيتتق األمتتن    

وقد أوضحت الدراسة أن قوية األمن االجتماعي تستمد أهميتها متن  ال. االجتماعي لليف

رسود البعد االجتماعي في منظومة التنمية االجتماعية , ومن أهم مبوماتها انتدماج الفترد   

فتتي المجتمتتع وتوافبتتع متتع البيئتتة المحيطتتة بتتع هتتو هتتعور  بتتاألمن االجتمتتاعي وأن األمتتن     

ة وفى تحستين نوعيتة الحيتاة وفتى تكتوين االئتمتان       االجتماعي عامم فاعم في عملية التنمي

الصادق غير المزيف للوين وفى تنمية البشر وفى تعظيم مردود اإلصتالح االقتصتادي ,   

ممتتا يجعتتم الفتترد أكثتتر قتتدرة علتتى المشتتاركة والبتتلل والعطتتاء وبتتللك فبتتد تأكتتد أن ترستتيز 
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وهريا متن هتروط   قواعد األمن االجتماعي في أي مجتمع أصبح دعامة أساسية وهريا ج

 تحبيق األمان االجتماعي بوجع خاص والتنمية االجتماعية بوجع عام .

ويببتت  الباحثتة الدراستة     وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأداة اإلستبانة

( من األيفال في مركز الطفم بدمارة الشارقة بدولتة اإلمتارات   215على عينة بلع عدها )

 العربية المتحدة. وقد توصلت الدراسة إلي نتائج هامة ومنها : 

           وجود عالقتة ايجابيتة بتين مشتاركة الطتال  للنشتطة الطالبيتة والدينيتة والثبافيتة

والكشتتتتفية ورفتتتتع مستتتتتوى األمتتتتن النفستتتتي و األمتتتتن  واالجتماعيتتتتة والرياضتتتتية

 االجتماعي لديهم.

         برنامج التدخم المهني لم يستاهم فتي تتدعيم االستتبرار االقتصتادي لليفتال وهتو

البعد الثالث للدراسة . وترجع الباحثتة هتل  النتيجتة إلتى أن المتسستات الحكوميتة       

لها إال يببا للسنة المالية على كافة األصعدة تلتزم بميزانية سنوية ال تستطيع تعدي

الجديدة ووفبًا للعديد من البرارات من الجهات المسئولة ومن الدولة وهو متا أدى  

 إلى عدم تحبيق البعد المادي من البرنامج .

 

م ( بعنووووان : "تهديووودات األمووون االجتمووواعي المصووواحبة   2009 )دراسوووة القرنوووي  -4

 إلساءة استخدام تقنيات الهاتف النقا ":

هدفت الدراسة إلي التعرف على تهديدات األمن االجتمتاعي المصتاحبة إلستاءة استتخدام     

تبنيتتات الهتتاتف النبتتال. وقتتد أوضتتح الباحتتث أن الهتتاتف النبتتال أحتتد أحتتدث التطتتورات        

 التكنولوجية التي أدت إلى نبلة نوعية في مجال الحياة االجتماعية واالقتصادية والعامة.  

نهج الوصتفي .وأداة اإلستتبانة ويببتت علتى عينتة مكونتة متن        وقد استخدمت الدراسة المت 

 ( من سكان مدينة الرياض .وقد توصلت الدراسة إلي نتائج هامة ومنها:1171)

   أن أكثر تبنيات الهاتف النبال التي تستخدم بصورة سيئة هي تبنية البلوتتوث

 , تبنية الكاميرا , تبنية تسجيم المحادثات .



 

19 
 

         أكثتتر األمتتاكن التتتي تتتتم فيهتتا إستتاءة استتتخدام الهتتاتف النبتتال هتتي صتتاالت

 األفراح , مجمعات المراكز التجارية , المطاعم والمباهي .
 

ت األموون االجتموواعي فووي سووورة    م ( بعنوووان : " ضوومانا 2008 )دراسووة يوسووف   -5

 ":النور

جتتودة فتتي هتتدف البحتتث إلتتى دراستتة بعتت  الوتتمانات الخاصتتة بتتاألمن االجتمتتاعي المو  

سورة النور, وذلك من خالل االهتمام بالجانتب االعتبتادي والجانتب التشتريعي والجانتب      

تمع. وقد اتبعتت فتي الدراستة المتنهج االستتبرائي متن ختالل        لمجالخلبي للفرد واألسرة وا

تتبع اآليات في سورة النور والتي لها عالقتة بتاألمن االجتمتاعي, ثتم الرجتوم إلتى كتتب        

ذات العالقة الوييدة. والمتنهج التحليلتي, متن ختالل دراستة آيتات ستورة        التفسير والكتب 

النور من كتب التفسير دراستة تحليليتة تبودنتا إلتى استتنباط ضتمانات أمتن اجتماعيتة فتي          

الجوانتتب االعتباديتتة واألخالقيتتة والتشتتريعية. وقتتد أفتترزت هتتل  الدراستتة بعتت  النتتتائج,   

 ومن أهمها:

  دف إلى تكوين مجتمع إستالمي آمتن   تهسورة النور أن األحكام التي تشتمم عليها

 تمع اإلنساني كلع.لمجينطوي تحت لوائع ا

    ا االجتماعيتتة إلتتى تبتتويم وتنظتتيم عالقتتات    بهتتوجهتتت ستتورة النتتور أحكامهتتا وآدا

األفراد بعوتهم بتبع  كمتا وجهتت عنايتهتا باألسترة كأستال للمجتمتع, ووفترت          

تشتتتريعي والخلبتتتي للفتتترد  ضتتتمانات أمتتتن اجتماعيتتتة فتتتي الجانتتتب االعتبتتتادي وال  

 تمع.لمجواألسرة وا
 

م ( بعنوان : " العائلوة واألمون االجتمواعي )دراسوة ميدانيوة      2004 )دراسة البناء  -6

 في مدينة بغداد(":

هدفت الدراسة إلتي التعترف علتى العالقتة بتين العائلتة واألمتن االجتمتاعي. وانطلتق هتلا           

البحتتث متتن تصتتور للمتتن االجتمتتاعي مفتتاد  انتتع حالتتة تتتتوافر فيهتتا الحمايتتة واألمتتان            

والرفاهيتتة وااليمئنتتان للفتترد والجماعتتة معتتا علتتى التتلي تترستتز معتتع مبومتتات الحيتتاة         

لمتتنهج الوصتتفي وأداة اإلستتتبانة ويببتتت الباحثتتة   االجتماعيتتة .وقتتد استتتخدمت الدراستتة ا  
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(  متن األستر التتي تستكن مدينتة بغتداد . وقتد توصتلت         227دراستها علتى عينتة بلغتت )    

 الدراسة إلي نتائج هامة ومنها :

  أن العائلة العربية ما زالت ترى الرجم بصورتع التبليدية بوصفع مصدر الوبط

 .والسيطرة ومصدر اإلعالة االقتصادية فيها

          وأن تبسيم العمم يشجع ويبوي المظتاهر التعاونيتة فتي العائلتة, لشتعور كتم فترد

فيها بوصفع مساويًا لآلخر من حيث الواجبات الملباة علتى عاتبتع ممتا يدفعتع إلتى      

 التعاون واإلنجاز.  

  أن الغالبيتتة العظمتتى متتن المبحتتوثين أهتتاروا إن متتا يبتتوم بتتع تبستتيم العمتتم وتحديتتد

فتتي تحبيتتق التوتتامن والتماستتك العتتائلي والشتتعور بتتاألمن    األدوار لتتع دور فاعتتم

والطمأنينتتة. وان لتبستتيم العمتتم وتحديتتد األدوار متتن ضتترورة كبيتترة فتتي تنظتتيم       

جوانتتتب الحيتتتاة العائليتتتة. ذلتتتك إن عتتتدم إتباعتتتع تستتتبب فتتتي كثتتترة الصتتتراعات       

 والمشاجرات ومحاولة إيبام اللوم من قبم كم عوو على اآلخر.

 

 الدراسات السابقة:التعقيب علت 

 بعد استعراض الدراسات الساببة تبين ما يلي:

 : أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

اتفبتتت الدراستتة الحاليتتة متتع الدراستتات الستتاببة فتتي التركيتتز علتتى موضتتوعي        .1

ومنهتتا دراستتة ) عبتتد الحلتتيم ,   منظمتتات المجتمتتع المتتدني واألمتتن االجتمتتاعي .  

 م (.2014م ( ودراسة ) أمين , 2011سة ) مطر , م ( ودرا2013

 اتفبت الدراسة الحالية مع الدراسات الساببة في تناول العالقات بتين متغيترين .   .2

م ( ودراستة  2008م ( ودراسة ) يوستف ,  2012ومنها دراسة  ) الجريري , 

 م (.2011) العمري , 

دام المتتنهج  اتفبتتت الدراستتة الحاليتتة متتع بعتت  الدراستتات  الستتاببة فتتي استتتخ          .3

 م (.2012م ( ودراسة ) نوفم , 2009ومنها دراسة ) عدلي , الوصفي.
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 : أوجه اال تالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

اختلفتت الدراستة الحاليتة عتتن الدراستات الستاببة الختتالف الزوايتتا التتي تتم تناولهتتا          .1

 والختالف األهداف التي سعت إليها كم دراسة .

تناولت الدراسات الساببة موضوعي منظمات المجتمتع المتدني واألمتن االجتمتاعي      .2

فتتي بيئتتات مختلفتتة عتتن بيئتتة الدراستتة الحاليتتة حيتتث تركتتز الدراستتة الحاليتتة علتتى        

لتدور منظمتات المجتمتع المتدني فتي تحبيتق األمتن        موضوم تصتورات إستتراتيجية   

( ودراستتة) نوفتتم , م 2011االجتمتتاعي بدولتتة الكويتتت . ومنهتتا دراستتة ) مطتتر ,   

 م (.2008م ( ودراسة ) يوسف , 2012

الدراستة الحاليتة عتن     –إن هتاء اهلل   –اختالف الفترة الزمنية التي ستوف تتتم فيهتا     .3

 الفترات الزمنية التي تمت فيها الدراسات الساببة .

 معظم نتائج الدراسات الساببة كانت نتائج متشعبة وعامة . .4

  الحالية من الدراسات السابقة :أوجه استفادة  الدراسة 

 سوف يستفيد الباحث من الدراسات  الساببة في عدة مواضع منها :

 التأصيم النظري للدراسة الحالية . .1

 في تحديد مصطلحات الدراسة. .2

 تحديد منهج الدَِّراَسة, واألساليب اإلحصائية المناسبة.  .3

 تحليم وتفسير النتائج التي توصلت إليها الدَِّراَسة.  .4

 منظمات المجتمع المدني واألمن االجتماعي .ي التعرف علي واقع ف .5

 االستفادة من الدراسات الساببة في بناء أداة الدَِّراَسة.  .6

 االيالم على دراسات متنوعة في موضوم الدَِّراَسة الحالية. .7

 

 دولة في االجتماعي ألمنا و المدني المجتمع منظماتوتتميز تلك الدراسة بأنها تتناول 

من للوتحديدا في التصورات اإلستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني تعزيزا  الكويت

 االجتماعي في دولة الكويت, وهو موضوم لم يدرل من قبم حسب علم الباحث.
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           ملوضوع الدراسة يجية تالرؤية االسرتا 

للباحث متن ختالل دراستة ماضتي منظمتات المجتمتع المتدني         اإلستراتيجيةتنطلق الرؤية 

وفهم واقع هتل  المنظمتات وتحليتم البيئتتين الداخليتة والخارجيتة لهتل  المنظمتات وتحديتد          

نجتتاح عمتتم هتتل  المنظمتتات وبيتتان المعوقتتات التتتي تعيتتق عملهتتا       إلتتىالعوامتتم المتديتتة  

تمتع المتدني فتي تعزيتز     وتوضيح الجهود التي يمكن من خاللها تفعيم دور منظمتات المج 

رستتم تصتتور استتتراتيجي   إلتتىاالجتمتتاعي . ويهتتدف الباحتتث متتن ختتالل دراستتتع    األمتتن

 االجتماعي.   األمنلمنظمات المجتمع المدني في تعزيز 

منظمتتات المجتمتتع المتتدني  رستتم تصتتور استتتراتيجي ل كمتتا يستتعى الباحتتث للوصتتول إلتتى  

 .في دولة الكويت األمن االجتماعي لتعزيز

 

 ات:اإلجراء 

تتناول اإلجراءات عرض الطرائتق المنهجيتة فتي الدراستة, ثتم عرضتًا ألدوات الدراستة        

التي استخدمت في جمع المعلومات الالزمة للدراسة. ثم عرضًا ووصتفًا تحليليتًا لمجتمتع    

 الدراسة في ضوء المتغيرات الديموغرافية ألفرادها.

  الطرائق 

 الطريقة التارخيية  

حيث يعمم الباحث على دراستة الماضتي وفهتم الواقتع متن اجتم التنبتت بالمستتببم حيتث           

يدرل الباحث نشأة وتطور منظمات المجتمع المدني في دولتة الكويتت  والمراحتم التتي     

مرت بهتا ثتم يتدرل واقتع هتل  المنظمتات . وكتللك دراستة االمتن االجتمتاعي متن بدايتة             

ي ودراسة واقع هلا النوم من االمن ثتم عالقتة   ظهور  كمفهوم حديث في المجتمع الكويت

منظمتتات المجتمتتع المتتدني بتتاألمن االجتمتتاعي متتن اجتتم وضتتع تصتتور استتتراتيجي لهتتل    
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, ولبتد استتخدمع الباحتث فتي تتبتع      الكويتت  المنظمات لتعزيز األمن االجتمتاعي فتي دولتة   

   نشأة منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت.

 الطريقة الوصفية  

ستتتاليب التحليتتتم المرتكتتتز علتتتى أاستتتلو  متتتن  ابأنهتتت ةالوصتتتفي الطريبتتتةيمكتتتن تعريتتتف  

معلومات كافية ودقيبع عن ظاهر  او موضوم محدد عبر فتر  او فترات زمنيع معلومتة  

وذلك من اجم الحصول علتى نتتائج عمليتة يتتم تفستيرها بطريبتة موضتوعية تنستجم متع          

الباحتتث فتتي وصتتف  استتتخدمع م(.1982المعطيتتات الفعليتتة للظتتاهرة )عبيتتدات وآختترون,

 في دولة الكويت. منظمات المجتمع المدنيوتحليم دور 
 

والتي من خاللها تم تحليم مصادر ومراجع أداة تحليم المومون  : األساليب واألدوات

 الدراسة من خالل تحليم محتوى المومون فيها للوصول إلى تحبيق أهداف الدراسة.
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 الثالثالفصل 

 (منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت)

 الوظائف ( -الخصائص –الشروط  –منظمات المجتمع المدني ) المفهوم  أوال:

 نشأة منظمات المجتمع المدني وعملها في دولة الكويتثانيا :

 معوقات عمم منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت ثالثا :

 في دولة الكويتاألمن االجتماعي  مفهوم رابعا :

 مهددات األمن االجتماعي في دولة الكويت    امسا :
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 الفصل الثالث
  منظمات اجملتمع املدني يف دولة الكويت

 

 الوظائف ( -الخصائص –الشروط  –منظمات المجتمع المدني ) المفهوم  أوال :

 تمهيد

 متدى  علتى  العتالم  أنحتاء  جميع في وقدرتع وحجمع المدني المجتمع نطاق في توسع حدث

 الديمبراييتة,  الحكتم  نظتم  نطتاق  واتستام  العولمة بعملية مدعومًا المنصرم, العبد سنوات

 .(29م ,ص 2013) قاصد, االقتصادي والتكامم والالسلكية, السلكية واالتصاالت

 الظتتروف تعبيتتدات زيتتادة متتع والستتيما أهميتتتع التطتتوعي االجتمتتاعي العمتتم ويكتستتب 

 تستاند  أخترى  جهتة  وجتود  أستتوجب  التلي  األمتر  إليتع,  لسكانا احتياجات وزيادة الحياتية

 يطلتتق أصتتبح والتتتي االحتياجتتات هتتل  لتلبيتتة دورهتتا وتكمتتم الرستتمية الحكوميتتة الجهتتات

 أو المتسستات  هتل   دور لكتن ". األهليتة  المنظمتات " أو" المدني المجتمع منظمات" عليها

 بعتت  معالجتتة فتتي تكميلًيتتا ولتتيس ستتباًقا دوًرا يعتتد كثيتترة أحيتتان فتتي األهليتتة المنظمتتات

 . (97م ,ص 2012) ناجح, وغيرها والثبافية واالقتصادية االجتماعية البوايا

 مفهوم منظمات المجتمع المدني وأهم أركانها: -1

 طلتتق عبتتارة ومفهتتوم المجتمتتع المتتدني علتتى مجموعتتة متتن المنظمتتات التطوعيتتة غيتتر       ت

والدولتة   والغير الربحية والتي تلعب دورا مهما بين العائلة والمواين من جهة اإلجبارية

 يوالتكافتتم االجتمتتاعلتحبيتتق مصتتالح المجتمتتع فتتي الستتالم واالستتتبرار  أختترىمتتن جهتتة 

 م , 2008) حمتتادي ,  أنواعتتعونشتتر ثبافتتة )ال عنتتف ال تميتتز ال ترهيتتب ال قمتتع( بكتتم     

 ( . 17ص 

التستامح والمحبتة والتعتاون والتراضتي      ومعتايير  ومبتادئ بتعزيز وترستيز قتيم    كما تهتم 

متن   أفتراد  والشتفافية والتعامتم بتين     اآلختر  واالحتترام وقبتول   واألختوة والتعاي: السلمي 

المعاملة والكراهية والحبد والوغينة وستوء   بلطف ومصداقية وتجنب سوء األييافكم 
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ويطلتق علتى هتل  المنظمتات منظمتات المجتمتع        يةالخلق واستتخدام اللغتة الخشتنة والباست    

الضتتطالعها بالتتدور الرقتتابي المهتتم والنزيتتع      الستتلطة الخامستتة  أيوتتاوتستتمى .المتتدني 

 (.35-34, ص 1998)بشارة ,

والبتيم والفوتيلة    المبتادئ مجتمع " فيمكن تعريف المجتمع المدني بشكم هامم بأنع:لللك 

بعيتدا عتن قتيم الرذائتم والحبتد       لإلنستان تستدعي الطبيعية الخيرة والطيبة  التي واألخالق

الستماوية ويمثتم المجتمتع     األديتان وقتيم كتم    مبتادئ وهي تنسجم وتتناغم مع "  والكراهية

يبف ضد  مثم المنظمتات غيتر الحكوميتة     أن ألحديمكن  نظام المتسسات التي ال المدني

 واألنديتة للنبابتات واالتحتادات والجمعيتات     إضافةالمثال المتسسات الدينية   سبيم وعلى

 (.12-11م , ص 1995) العوام , وغيرها 

تعمتتم فتتي المجتتال الجمعتتي بتتين الدولتتة      ان منظمتتات المجتمتتع المتتدني     الباحتتث ويتترى 

ومنشآت البطام الخاص والتي تهدف إلى تعظيم رأل المال االجتمتاعي, بجانتب التدفام    

ال تستعى إلتى   و مية وتبوم بعمم يتوعي دون مبابتم  عن مصالح أعوائها والمصالح البو

 .وانما خدمة عامة لجميع افراد المجتمع دون تمييز السلطةالوصول الى 

 وأعمتال المهتمين والمختصين والعاملين والمتطوعين بنشايات وفعاليات  يتفق اغلب و 

 تشمم : األساسيةومكوناتع  أركانع أهم أنالمجتمع المدني على  وثبافة

 النبابات والتنظيمات المهنية 

 المتسسات الدينية 

 المنظمات والنشايات االجتماعية والعائلية 

 المنظمات الشعبية والجماهيرية 

 االجتماعية والرياضية ومراكز الشبا  األندية 

 االتحادات العمالية والمهنية 

   ( .72م , ص 2005األصيلة ) وهبة , منظمات الشعو 
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 والمتسستات تعمتم ختارج نطتاق     واألنديةحادات والجمعيات واغلب هل  المنظمات واالت

 االنتباديتة  الحترة والمواقتف   واإلرادةالمختلفة حتى تتمتع باالستباللية  وأجهزتهاالحكومة 

 .(19م ,ص 2013) الشهري,بكم صراحة وموضوعية 

 المجتمع المدني :منظمات شروط قيام  -2

ي حبيبي وهي هروط مادية وأخترى  مجتمع مدنمنظمات ناك نوعان من الشروط لبيام ه

 معنوية:

 الشروط والخصائص المادية : أوال:

 المؤسسات المتعددة : - 1

المتسستتات والهيئتتات التتتي متتن المجتمتتع المتتدني وجتتود مجموعتتة  منظمتتات يستتتلزم قيتتام

 ,تعمتتتم فتتتي ميتتتادين مختلفتتتة باستتتتبالل عتتتن حكومتتتة الدولتتتة مثتتتم األحتتتزا  السياستتتية     

             .والجمعيات الخيرية ,والجمعيات العلمية والثبافية  ,الكتا واتحادات  ,والنبابات

 الموارد : - 2

لمجتمتتع المتتدني, لمنظمتتات ا تعتتد المتتوارد التتتي تمتلكهتتا المتسستتات والجمعيتتات المكونتتة 

ستتتواء كانتتتت متتتوارد معنويتتتة أو ماديتتتة, متتتن أهتتتم متطلبتتتات قيامتتتع بتتتدور  السياستتتي          

) الحستتتن , لتتتة بمتتتا يوتتتمن استتتتباللع فتتتي مواجهتهتتتا  واالجتمتتتاعي وإدارة عالقتتتتع بالدو

 .(27-26م , ص 2005

 الشروط والخصائص المعنوية  : ثانيًا

 فيما يلي :الشروط والخصائص المعنوية وتتمثم تلك 

 االستقال  : - 1

بتتع أن تكتون هنتتاك حتدود واضتتحة لتتدخم الستتلطة فتي المجتمتتع تحترمهتا الدولتتة       يبصتد و

وتلتزم بها, بحيث يتسع مجال الحركة الحرة المتتاح للجماعتات المختلفتة وال تتتدخم فيتع      

 الحكومة إال بمبررات ويببلها المحكومون برضاهم .
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 الحرية : - 2

راد بحريتة االختيتار والتعبيتر    لمجتمع المتدني وجتود دون تمتتع األفت    منظمات افلن يكون ل

 عن اإلرادة. 

 العام : يالتراض - 3

المجتمتع المتدني بتااللتزام ببواعتد الدستتور والبتانون       منظمتات  حيث يتم تأستيس وحتدات   

وما تكفلع من حماية لحبوق األفراد في التعبير والتصتويت والمشتاركة فتي منتاد مفتتوح      

 .  (16-15م, ص 2002)  فالح,  لتبادل اآلراء

 احترام النظام والقانون القائم : - 4

مجتمتتع متتدني حبيبتتي يستتتلزم وجتتود دولتتة قتتادرة علتتى فتترض البواعتتد       منظمتتات فبيتتام 

البانونية وحماية الحبوق التي ينص عليها الدستور بالنستبة للفتراد والجماعتات. وبتدون     

 .بيهلا الدور للدولة سيتحول المجتمع المدني إلى كيان أجوف خاٍل من أي معنى حبي

 التغيير والتنافس بالوسائل السلمية : - 5

المجتمتتع المتتدني للتغييتتر فدنتتع البتتد أن يظتتم ملتزمتتًا بالوستتائم        منظمتتات ستتعى تعنتتدما 

والبنوات السلمية في ممارسة نشايع بدءًا بالتعبير عن الترأي مترورًا بالمطالبتة بتالتغيير     

 .(35م, ص 2000 ) الربيعان,وانتهاًء باالهتراك الفعلي في عملية التغيير 

 الشعور باالنتماء والمواطنة : - 6

والحبيبة أن هلا الشرط يعتبر من أهم العناصر لتحبيق التماسك والترابط إليمان األفتراد  

بتتأنهم يتمتعتتون بهويتتة مشتتتركة وأنهتتم قتتادرون علتتى التتدفام عنهتتا وحمايتهتتا مبابتتم أداء      

   (.21ص  م,2005) يرابيع,واجباتهم والتزاماتهم نحو الدولة

 

 



 

29 
 

 التسام  : - 7

فالمجتمع اللي تسود  روح المدنية هو المجتمع اللي يببم فيع األفراد والجماعات وجتود  

آختترين يختلفتتون معهتتم فتتي التترأي والمصتتلحة, كمتتا يحترمتتون حبتتوقهم فتتي التعبيتتر عتتن   

 وجهات نظرهم .

 المجتمع المدني :منظمات دا ل  الديمقراطية - 8

داختم كتم منظمتتة أو جمعيتة إلتى ببيتتة األعوتاء وأن تستشتتيرهم      البتد أن تستتمع البيتتادة   ف

فيما تتخل  من قرارات بشأن الجمعية وأن تتببم متا يوجهونتع لهتا متن انتبتادات تستاعدها       

 (.36م, ص2000) المديرل ,  على تصحيح األخطاء

 المجتمع المدني :منظمات  صائص  -3

 ـ القدرة علت التكيف:1

على التكيف مع التطورات فتي البيئتة التتي تعمتم      المدني منظمات المجتمعويبصد ببدرة 

فاعليتة الن الجمتود    أكثتر كلمتا كانتت المتسستة قتادرة علتى التكيتف كانتت         إذمتن خاللهتا   

للتكيتف منتع التكيتف الزمنتي      أنتوام وربما البواء عليها وثمة  أهميتهاتواؤل  إلىيتدي 

 والتكيف الجيلي والتكيف الوظيفي.

 :ي والمالي اإلدار ـ االستقال 2

 أو األفتراد  أوالجماعتات   أو المنظمتات خاضعة لغيرها متن   المنظمةتكون  أالويبصد بع 

  تابعتتة لهتتا بحيتتث يستتهم الستتيطرة عليهتتا وتوجيتتع نشتتايها التتتي تتفتتق متتع رؤيتتة المستتيطر

 (.11 ,ص م2010حامد,) 

 د:يـ التعق3

بمعنتتتى تعتتتدد هيئاتهتتتا  المنظمتتتةداختتتم  واألفبيتتتةيبصتتد بتتتللك تعتتتدد المستتتتويات الرأستتتية  

 أوستع التنظيمية من ناحيتة ووجتود مستتويات تراتبيتة داخلهتا وانتشتارها الجغرافتي علتى         
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 م ,2013) الشتتتهري,نطتتاق ممكتتتن داختتتم المجتمتتتع التتتلي تمتتتارل نشتتتايها متتتن خاللتتتع 

 .(22ص 

 التجانس:– 4

تتثر في ممارستها لنشايها وكلمتا كتان    المنظمةويبصد بع عدم وجود صراعات داخم  

عبائديتة تتعلتق بنشتاط     أسبا  إلى المنظمةوالبيادات داخم  األجنحةمرد االنبسامات بين 

وعلتى   المنظمتة وكانت يريبة حم الصراعات سلمية كان هلا دليال على تطور  المنظمة

عات هخصتية وكانتت يريبتة حتم الصترا      أستبا   إلتى العكس كلما كان مرد االنبستامات  

تشتكيم   إلتى يعنتي تحولهتا    ال المنظمتة وتجتانس   المنظمتة كان هلا دليال على تخلف  عنيفة

المجتمع المتدني بتعدديتتع حيتث     منظمات وأهميةتباين فيع فمثم هلا تشكيم ميت  صلد ال

  , م2005 , وهبتتتتتةوالخلتتتتتق والتغييتتتتتر فتتتتتي المجتمعتتتتتات )   اإلبتتتتتدامتكتتتتتون ديناميتتتتتة 

 .( 106 ص

 المجتمع المدني : منظماتوظائف  -4

 تحقيق النظام واالنضباط في المجتمع : -1

فهتتو أداة لفتترض الرقابتتة علتتى ستتلطة الحكومتتة وضتتبط ستتلوك األفتتراد والجماعتتات تجتتا  

كم منظمة أو جمعيتة توتع مجموعتة متن البواعتد بخصتوص الحبتوق        فبعوهم البع . 

يعتبتتر التتتزام  والواجبتتات التتتي تترتتتب علتتى الفتترد نتيجتتة النوتتمامع إلتتى عوتتويتها. و      

 , المتتديرلاألعوتتاء بهتتل  البواعتتد هتتريًا لببتتولهم داختتم المنظمتتة واستتتمرارهم فيهتتا )   

 (.41ص م,2000

 :الديمقراطيةتحقيق  -2

فهتو يتوفر قنتاة للمشتاركة االختياريتتة فتي المجتال العتام وفتتي المجتال السياستي, كمتا تعتتد           

معبتترة عتتن اإلرادة الحتترة  منظمتتات وجمعيتتات المجتمتتع المتتدني أداة للمبتتادرة الفرديتتة ال   

 .والمشاركة اإليجابية النابعة من التطوم
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 التنشئة االجتماعية والسياسية: -3

المجتمتتع المتتدني علتتى اإلستتهام فتتي عمليتتة بنتتاء       منظمتتات وهتتل  الوظيفتتة تعكتتس قتتدرة   

المجتمتتع أو إعتتادة بنائتتع متتن جديتتد متتن ختتالل غرستتع لمجموعتتة متتن البتتيم والمبتتادئ فتتي   

 .(14 ,ص م2010حامد,أعواء جمعياتع ومنظماتع ) نفول األفراد من 

 الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق : - 4

وعلتتى رأل تلتتك الحاجتتات الحاجتتة للحمايتتة والتتدفام عتتن حبتتوق اإلنستتان ومنهتتا حريتتة     

التعبيتتر والتجمتتع والتنظتتيم وتأستتيس الجمعيتتات أو االنوتتمام إليهتتا والحتتق فتتي معاملتتة         

التصتتويت والمشتتاركة فتتي االنتخابتتات والحتتوار والنبتتا   متستتاوية أمتتام البتتانون وحريتتة  

 العام حول البوايا المختلفة .

 الوساطة والتوفيق: - 5

أي التوستتط بتتين الحكتتام والجمتتاهير متتن ختتالل تتتوفير قنتتوات لالتصتتال ونبتتم أهتتداف          

 (.  18 ص م,2002 فالح,)   ورغبات الحكومة والمواينين بطريبة سلمية

 فردية والجماعية :التعبير والمشاركة ال - 6

المجتمع المدني يشعر األفراد بأن لديهم قنتوات مفتوحتة لعترض آرائهتم      منظمات فوجود

ووجهتتات نظتتترهم بحريتتة حتتتتى لتتو كانتتتت تعتتارض الحكومتتتة وسياستتاتها للتعبيتتتر عتتتن      

 (.23 ,ص م2005يرابيع,مصالحهم ومطالبهم بأسلو  منظم وبطريبة سلمية ) 

 ولة أو انسحابها:ملء الفراغ في حالة غياب الد -7

انستحا  الدولتة متن عديتد متن األدوار والوظتائف التتي كانتت          فبد ههدت العبود األخيرة

تتديهتتا فتتي الماضتتي, وخصوصتتًا فتتي مجتتاالت النشتتاط االقتصتتادي كاإلنتتتاج وتتتوفير          

المجتمتع المتدني لشتغم هتلا      تتحترك منظمتات  خدمات التعليم والعالج. وهنا كان البتد أن  

 .المجتمع لالنهيارالفراغ وإال تعرض 
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 توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين: - 8

وتتنوم أهكال المساعدة تلك ما بين مستاعدات ماليتة وأخترى خدميتة كبنتاء المتدارل أو       

المستشفيات لتوفير خدمات التعلتيم أو العتالج مجانتًا أو بأستعار رمزيتة تناستب أصتحا         

التتتدخول المنخفوتتتة متتتع تبتتتديم المعونتتتات إلتتتى األرامتتتم واأليتتتتام وضتتتحايا الكتتتوارث       

 (.30-29 ص , م2005 , الحسنوالمعوقين وأسر السجناء ) 

 :االجتماعيتحقيق التكافل  - 9

بصتتتد بالتكافتتتم , ويلالحتجاجتتتات العنيفتتتة منعتتتا  تحبيتتتق التكافتتتم االجتمتتتاعي فالبتتتد متتتن

ن يكتتون أفتتراد المجتمتتع مشتتاركين فتتي المحافظتتة علتتى المصتتالح العامتتة         أاالجتمتتاعي 

 ر.والخاصة ودفع المفاسد واألضرا

 التنمية الشاملة : - 10

لمنظمتتات الدوليتتة المهتمتتة بالتنميتتة تتكتتد علتتى معنتتى جديتتد لهتتا هتتو التنميتتة      بتتدأت ا فبتتد

بالمشاركة على أسال أن تجار  التنمية العديدة قد أصابها الفشتم ألنهتا تتم فرضتها متن      

   (.15ص , م1995 , العوام)  جانب الحكومة على المحكومين دون إهراكهم فيها
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 :وعملها في دولة الكويت نشأة منظمات المجتمع المدني ثانيا :

 : الكويت دولة في المدني المجتمع منظماتتاريخ نشأة  -1

 حيتث  الدولتة,  نشتأة  ظتروف  متع  ىهت تتما الكويتت  فتي  المتدني  المجتمتع  منظمتات  ةإن نشأ

 أصتتم متتا قتترار , ستتياد هتتو فكتتان عنيتتد, إصتترار فتتي والبحتتر, البتتر متتع اإلنستتان صتترام

 والوقتف,  والمستاجد  المتاء  ستبم  إنشتاء  فتي  متمثلتة  آثار  نرى ما وهو االستباللية, نزعتع

 ,م2013) الشتهري,  فيع أساسًا التكافم كان مجتمع في (الفزعة) آلية أفرز ما أيوًا وهو

 .(25ص 

بتتد جستتد المجتمتتع الكتتويتي فتتي فكتتر  ووجدانتتع قتتيم ومبتتادئ اإلستتالم وتمثلهتتا أفتتراد         لو

التكافم االجتمتاعي والتتراحم بيتنهم    وجماعاتع ويببوها عمليًا في السراء والوراء فكان 

سمة عامتة حيتث يهتب الجميتع لنجتدة الجتار والبريتب إذا متا ألمتت بتع كارثتة أو واجهتتع             

 مشتتكلة وقتتد تمثتتم ذلتتك فتتي حفتتر بئتتر أو بنتتاء مستتكن لمتتن تهتتدم بيتتتع أو بنتتاء ستتفينة لمتتن   

 (.38م , ص2007) االجتماعيون,غرقت سفينتع 

جعم العمتم التطتوعي متتهاًل ليأختل مكانتع فتي نفتول        حيث أنع من الناحية التاريخية ما ي

أفتتراد المجتمتتع الكتتويتي . فبتتد كانتتت الكويتتت تعتمتتد منتتل تأسيستتها فتتي تبتتديم الختتدمات         

 االجتماعية على نظامين : 

     نظام التكافم االجتماعي اللي يستند إلى تعاليم الدين اإلستالمي والتتزام مجتمتع

الكويت بهلا النظام ومن صور هل  الخدمات توظيتف أمتوال الزكتاة والصتدقات     

 في مساعدة المحتاجين  
        نظام الفزعة وهو النظام اللي يعتمد علتى التتراث االجتمتاعي التلي يرجتع فتي

عي الببلتي التلي ستاد المجتمتع منتل البتدم حيتث تبتدم         أصولع إلى التكوين االجتما

فيتتع الختتدمات فتتي حتتال حتتدوث نكبتتة أو مصتتيبة يواجههتتا األفتتراد ) الربيعتتان         

 (.6-5صم ,  2000
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وهناك نماذج تاريخية أثبت فيها أهم الكويت قديمًا تكاتفهم وتعاونهم في المحن والشتدائد  

 ومن هل  النماذج : 

 ( واست 1868عام المجاعة ) مر أعوامًا ثالثة هب خاللها األفتراد والجماعتات   م

   .لتفريج كربات المعوزين والمحتاجين

 م 1908تأسيس أول جمعية خيرية عام. 

 م 1912التعاون إلنشاء المدرسة المباركية عام. 

 م حيث تطوم األفراد والجماعات لبناء سور  1920بناء سور الكويت عام

 .ن يحيط بالبالد حماية لها من المعتدي

 اللي هطلت فيع األمطار وتهدمت البيوت ودمرت األمالك  1934عام الهدامة

 , 2008فبامت جموم الشعب يواعية لتبديم المساعدة للمتوررين )التوحيد 

 ( 5ص

ومتن صتتور التطتوم كتتللك هيئتات ومنظمتتات المجتمتع المتتدني متن ختتالل متا تبدمتتع هتتل        

الزكاة وما يبدمع األغنياء والمحسنين المنظمات للسر المحتاجة حيث تعتمد على أموال 

متتتن أمتتتوال وصتتتدقات لتتتدعم نشتتتايات اجتماعيتتتة ورفتتتع المعانتتتاة عتتتن كاهتتتم الفبتتتراء      

 .(  22ص  2005والمهمشين ) حمود , 

حيتث كانتت المنظمتات غيتتر الحكوميتة فتي الماضتي خيريتتة الطتابع وفتي الوقتت التتراهن          

ستتات الدولتتة فتتي مجتتاالت عتتدة  تطمتتع أن تتجتتاوز العمتتم الخيتتري باتجتتا  التتتأثير فتتي سيا 

 (  269م , ص  1998)بشارة , 

اتجتتا  أغلتتب دول العتتالم نحتتو تفعيتتم دور المجتمتتع المتتدني فتتي المشتتاركة       اآلنويتزايتتد 

 الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني .

حيتتث أن الخطتتا  السياستتي العتتالمي التتلي يرحتتتع وثتتائق األمتتم المتحتتدة قتتد أكتتد دور        

فتتتي التحتتتول  اإلستتتهامالمجتمتتتع المتتتدني فتتتي تحستتتين نوعيتتتة حيتتتاة المجتمتتتع متتتن ختتتالل  
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التتتديمبرايي , ألنتتتع متتتن الواضتتتح أن عمتتتم المنظمتتتات األهليتتتة لتتتم يعتتتد مبتصتتترًا علتتتى 

ت لتشمم فرص العمم والبيئة واالنتماء الخدمات االجتماعية والعمم مع الفبراء بم اتسع

) الربيعتتان ,   والهويتتة والثبافتتة أي أنهتتا اهتتتملت علتتى جمعيتتات ذات أهتتداف سياستتية        

 .( 25م , ص 2000

ويرى الباحث بمتا أن المجتمتع الكتويتي مجتمعتًا إستالميًا استشتعر قيمتة العمتم التطتوعي          

التدنيا واآلخترة يعتبتر هتلا      الخيري وما يترتب عليع متن ثتوا  وأجتر عنتد اهلل تعتالى فتي      

بمثابتتة الباعتتدة األولتتى التتتي نشتتأت وقامتتت عليهتتا منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي دولتتة        

 الكويت .

يرى بع  المتخصصين أن نشتأة المجتمتع المتدني فتي الكويتت ترجتع إلتى عهتد بعيتد           و

 أي منل تأسيس الدولة واتفاق أهم الكويتت علتى اختيتار صتباح األول حاكمتًا علتيهم عتام       

 :م وأنها مرت بأربع مراحم  1754

م وكانتتت تتميتتز هتتل  المرحلتتة     1896م إلتتى عتتام   1754متتن عتتام   المرحلووة األولووت : 

بتتالركود السياستتي والثبتتافي والفكتتري حيتتث كتتان الحتتاكم يتترى هتتتون الرعيتتة بالطريبتتة   

 التبليدية الببلية .

ظهترت بتوادر    . وفتي هتل  الفتترة    1921م إلتى عتام    1897متن عتام    المرحلة الثانية :

 م   1912العمم األهلي بدنشاء المدرسة المباركية عام 

) عتتام االستتبالل ( حيتث تميتتزت    1961م إلتى عتام    1922متن عتتام   المرحلوة الثالثوة :  

 1923هل  المرحلة بانطالق والثبافة والفكر الكويتي حيتث أنشتئت المكتبتة األهليتة عتام      

وظهرت أول انتخابتات   1928وأصدرت مجلة الكويت عام  1924والنادي األدبي عام 

  1938والمجلس التشريعي عام  1930بلدية عام 

 .( 17 – 8ص  1997) المدعج ,  م1997إلى  1961من عام  الرابعة :المرحلة 

ويرى الباحث أن هناك تبسيمة أخرى لمراحتم نشتأة المجتمتع المتدني ولعمتم التطتوعي        

 في دولة الكويت وهي مبسمة حسب الترتيب التالي :
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 .العشرين البرن عشرينات مرحلة:  أوال

 .العشرين البرن من الثالثينيات مرحلة:  ثانيا

 .العشرين البرن من األربعينات مرحلة:  ثالثا

 .العشرين البرن من الخمسينات مرحلة:  رابعا

 .( حتى اآلناالستبالل) العشرين البرن من ستيناتال مرحلة:  خامسا

 : العشرين القرن عشرينات   ال  المدني المجتمع منظمات نشأة بداية:  أوال

 تأسستت  عندما العشرين البرن عشرينات منلفي الكويت  المدني المجتمع منظمات بدأت

 فتي  الستكانية  الباعتدة  صغر من بالرغم أهلية مكتبة كما تم انشاء واجتماعية, ثبافية أندية

 مثتم  العربيتة,  والبلتدان  الكتويتيين  بتين  كما حدث تواصم , التعليم مستويات وتدني البالد

 التعلتيم  معاهتد  فتي  للدراستة  الشتبا   متن  الكويتيتون  توافتد  حيث والبحرين ومصر العراق

 فتي  والجرائتد  المجتالت  الكتويتيين  من الكثير تابع كما البلدان, هل  في والجامعي الثانوي

 فتتي التتدين ورجتتال المثبفتتين متن  عتتددًا أن كمتتا ,(56م ,ص 2005) يرابيتتع,البلتتدان هتل  

 وربمتا  , الدينيتة  وتعتاليمهم  متواعظهم  لبتث  الكويتت  إلتى  قتدموا  واإلحساء والعراق مصر

 التتدين رجتتال متتن عتتدد وفتتود مثتتم مشتتكالت وكتتللك مزايتتًا الثبتتافي التتتالقح لهتتلا كتتان

 . المتزمتتتتتة التوجهتتتات  هتتتتل  لمباومتتتة  المدنيتتتتة التحالفتتتات  متتتتن عتتتزز  ممتتتتا المتتتتزمتين 

 ( .32 ,ص م2009واصف,) 

 وابالمطالبتة باإلصتالح وتحستين أوضتام التبالد حيتث قتام        مجموعتة متن التجتار   ولبد قام 

باإلصتتالح بستتبب تعلمهتتم وثبتتافتهم     ونطتتالبي لهتتمبدنشتتاء المدرستتة المباركيتتة وممتتا جع   

واحتكاكهم بالحوارات والمجتمعات اإلنسانية األخترى فلبتد ستافروا إلتى الهنتد وأفريبيتا       

وبعت  البلتدان العربيتة للتجتارة والعلتم وهتلا االحتكتاك بالختارج خلتق الشتعور بالحاجتة            

ل  المطالبتتات ذات يتتابع إصتتالحي متتدني لتتم تتتدعمها     لإلصتتالح فتتي بالدهتتم وكانتتت هتت   

المجتمتع المتدني بتدأت بتالظهور فتي بدايتة هتلا البترن          منظمتات الحكومة حيث أن معظم 

التجتتار فبتتد تأسستتت الجمعيتتة الخيريتتة عتتام     مجموعتتةبمجهتتودات فرديتتة وجماعيتتة متتن   
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ى , م ) العيستتت 1924م والمكتبتتتة األهليتتتة عتتتام  1920م والنتتتادي األدبتتتي عتتتام  1907

 (  90 – 89, ص ـ 1997

الثبافيتتة والفكريتتة فتي الكويتتت متتع بدايتتة البتترن   المنظمتتاتوعلتى التترغم متتن قلتتة ونبتص   

العشتترين إال أن هنتتاك عوامتتم ستتاعدت فتتي تطتتور الحيتتاة الثبافيتتة والفكريتتة ومتتن هتتل        

م ثتم   1912العوامم التطور اللي حدث للتتعلم حيتث تتم افتتتاح المدرستة المباركيتة عتام        

وكانت هل  المدارل تعني بتالتعليم الحتديث .   م 1921ك افتتاح المدرسة األحمدية بعد ذل

ظهور األندية الثبافية عندما نجح عددًا من الشبا  فتي تأستيس النتادي     فيساعد هلا  وقد

هلا النادي عددًا من األنشطة مثم المحاضرات والنتدوات وبعت  النباهتات     وقدماألدبي 

التي كان يابعها سياستيًا حيتث تتأثر أعوتاء النتادي بالحركتة السياستية وبعتد أحتد عشتر           

ق النادي ههد المجتمع الكويتي أول حركة سياسية قادتهتا الكتلتة الوينيتة    العامًا على إغ

 .  م  1938ي يوليو عام ونجحت في انتخا  أول مجلس تشريعي ف

نيات مثتتم النتتادي األدبتتي عتتام   حيتتث ظهتترت بعتت  المراكتتز الثبافيتتة فتتي فتتترة العشتتري    

م حيتتث كانتتت نتتتاج  1923تبتتة األهليتتة التتتي تأسستتت عتتام   م وظهتترت أيوتتًا المك 1924

 م ,  2000ثبافي وفكتري نتتج عنتع الحتراك الثبتافي فتي المجتمتع الكتويتي ) المتديرل ,          

 .( 14 - 9ص 

كم هلا الحراك جعم المجتمع المدني الكويتي ينوج حيث بتدأ يطالتب   الباحث أن ويرى 

 .أيوًا ببوية العودة إلى المجالس البيادية من جديد

 موون الثالثينيووات فتورة   ووال  الكويووت دولوة  فووي الموودني المجتموع  تنظيمووات تطووور:  ثانيوا 

 : العشرين القرن

المجلتس   1930بدأت الكتم الوينية تطالتب بالمشتاركة الفعليتة السياستية فبتد أستس عتام        

م 1937. إلتتى أن جتتاءت ستتنة   ت أول انتخابتتات بلديتتة تحصتتم فتتي الكويتتت  كانتتفالبلتتدي 

ظهرت الفكرة الوينية ممثلة في الشبا  الكويتي بأن تكون هنتاك مشتاركة حبيبيتة فكتان     
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التتلي لتتم يتتدم يتتوياًل حيتتث االول فتتي الكويتتت وهتتو المجلتتس التشتتريعي م  1938مجلتتس 

 .(  14 – 13, ص  1997ج , ع) المد 1939قامت السلطة السياسية بحلع عام 

وعلى الرغم من أن هل  التوجهات اإلصالحية التي لم يكتب لها النجاح إال أن ذلك يتكد 

التتي  حيث أن الفترة , حيوية المجتمع الكويتي في ظم ظروف معيشة واقتصادية صعبة 

عاهت الكويتت ظتروف سياستية واقتصتادية صتعبة بفعتم        1938عام  مجلس التلت حم 

مشكالت هامة واجهت النشاط االقتصادي والسياسي بسبب الحر  العالمية الثانية وأدى 

 (.19-18, ص1997ذلك إلى توقف العمم السياسي والمدني ) التميمي , 

 م1754منتتل تأستتيس الدولتتة عتتام   ويتترى الباحتتث أن تتتاريز النشتتاط األهلتتي والتطتتوعي    

مختتالف للواقتتع حيتتث لتتم تشتتهد التتبالد قبتتم أوائتتم البتترن العشتترين أي نشتتايات هتتعبية أو 

 جمعيات أهلية تمارل دورًا ملموسًا لبلة التعليم والركود الفكري والثبافي والسياسي 

ء متتع إنشتتا 1908لتتلا فتتدن البدايتتة لنشتتأة العمتتم التطتتوعي واألهلتتي يمكتتن اعتبارهتتا منتتل   

المدرسة المباركية تلى ذلك من أنشتطة ثبافيتة    إنشاءالجمعية الخيرية وما بعدها حيث تم 

 .المجالت والبعثات ( –النادي األدبي  –بجهود ومبادرات هعبية ) المكتبة األهلية 

كما ظهترت   , السيارات سائبي نبابة مثم الثالثينات خالل مدنية تنظيمات ظهرت  لبد و

 سياسية إصالحات إلى تدعو الماضي البرن ثالثينات أواخر في هبابية مجموعات أيوا

. للتتبالد دستتتور وصتتياغة م1938 عتتام فتتي األول التشتتريعي المجلتتس قيتتام إلتتى دفعتتت

 متا  منهتا  عديتدة  ألستبا   النجتاح  لهتا  يكتتب  لتم  اإلصالحية التوجهات هل  أن من وبالرغم

 ذلتك  أن إال اإلصتالحية,  الحركة على بالبائمين يتعلق ذاتي, هو ما ومنها موضوعي هو

 م2009هاهتم, ) صعبة ومعيشية اقتصادية ظروف ظم في الكويتي المجتمع حيوية يتكد

 ( .144,ص

 مستمر بصرام تمثلت والتي  م1950 إلى 1920 من الممتدة العبود إلى الباحث ويشير

 التبالد  فتي  المطلبيتة  للحركة وأسست التجارية الطببة وأبناء المتعلمة والفئات السلطة بين

 .دستوري لحكم النزعات وعززت
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 (.29 ,ص م2010حامد,) ومعيشيًا اقتصاديا الصعبة الفترات من كانت الفترة, وتلك 

 القوورن موون األربعينوات  فتوورة  ووال  الكويوت  دولووة فووي المودني  المجتمووع تنظيمووات:  ثالثوا 

 : العشرين

 واجهتت  هامتة  مشتكالت  بفعتم في الكويت خالل تلتك الفتترة    المعيشة مستويات تراجعت 

 اللتلتت  تجتارة  ضتعفت  حيتث  والستفر,  الغتوص  و والسياستي  االقتصتادي  النشتاط  عناصر

 بالعوامتم  تتعلتق  ألستبا   التجتارة  ستبم  وانبطتام  اليابتاني,  الصتناعي  اللتلتت  منافسة بفعم

. كبيترة  لدرجة صعبة المعيشة مستويات كانت ولللك. الثانية العالمية الحر  عن الناتجة

 (.67-66 ,ص م2010تغالبت,)  الوقت ذات في

 عتام  ختالل  الماضتي  البترن  عشترينات  مواليتد  متن  الكتويتيين الطلبة  من عدد إرسال تم و

 األربعينتتات وأواستتط األربعينتتات أوائتتم فتتي دفعتتة أختترى  إرستتال ذلتتك وتبتتع , م1939

 (.89 ,ص م2010حمدان,)مصر في الثانوية للدراسة

 األنديتة  وتأستيس  العتام  العمتم  فتي  لالنختراط  متن العائتدين إلتي الكويتت     الكثير سعىولبد 

 امتتداداً  تكتون  ربمتا  سياستية,  منظمات تأسيس حاول اآلخر والبع  والرياضية, الثبافية

. العتتر  البتتوميين حركتتة أو المستتلمين اإلختتوان حركتتة مثتتم عربيتتة سياستتية لحركتتات

 االرتبتاء  إلتى  ودفعتت  السياسي العمم في الكويتيين دور عززت األنشطة هل  أن والهك

 ( .67 -66 ,ص م2011عابد,) السياسية المشاركة إمكانيات لتحسين بالمطالبات

 والمعرفتتة التعلتتيم اكتستتا  أن الوقتتت ذلتتك فتتي  آمنتتوا الكويتتت حكتتام بتتأن الباحتتث ويتترى

 التنميتتة أن يتكتتد بمتتا البشتتر لتتدى االهتمامتتات آفتتاق وتوستتع األذهتتان تفتتتح إلتتى يتتتدي

 إلتى  االهتمتام  ذلك يتدي أن البد العام, بالشأن االهتمام درجة ارتفام إلى تتدي اإلنسانية

 .اإلنساني التفاعم من ويوسع البشرية البدرات تحسين
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 القورن  مون  الخمسوينات  فتورة   وال   الكويوت  دولوة  فوي  المدني المجتمع تنظيمات:  رابعا

 : العشرين

 بتدأت ف الماضتي  البترن  خمستينات  فيالكويتي  المدني المجتمع حدث تحول كبير في دور

 فتتي الكويتيتتون الطتتال  وانختترط التتنفط, عمتتال خصوصتتًا العمتتال, بتتين نبابيتتة تكوينتتات

 عربيتة,  سياستية  قتوى  متع  منهم عدد وتفاعم يالبية تنظيمات في البالد خارج الجامعات

) المتتديرل ,  والمطلبتتي السياستتي بالعمتتم الكويتتت داختتم والشتتبا  الطلبتتة اهتمتتام وزاد

 (.20-19م, ص2000

م( كان نتيجة التتأثر باألنديتة   1952ويرى الباحث أن ظهور النادي الثبافي البومي عام )

الثبافية في مصر وكان أهم أنشطتع إحيتاء البوميتة العربيتة واالعتتزاز بهتا. وهتلا بتدور         

 البائم منها. اضاف لبنع اخرى في انشاء متسسات مجتمع مدني جديد  وتعزيز دور 

 :االستقال  بعد الكويت دولة في المدني المجتمع تنظيمات:   امسا

 (  قاستتم الكتتريم عبتتد) قيتتام وبعتتد(  م1961 يونيتتو16حبتتق استتتبالل الكويتتت فتتي )  ت عنتتدما

 حتتول الوينيتتة الجمتتوم كافتتة توحتتدت العتتراق إلتتى الكويتتت بوتتم بالمطالبتتة العتتراق فتتي

                                     المشتتتتتتروعة غيتتتتتتر المتتتتتتزاعم تلتتتتتتك تجتتتتتتا  صتتتتتتمودها وأكتتتتتتدت السياستتتتتتية البيتتتتتتادة 

  . (10م ,ص 2007) بيومي,

 للحيتتتاة قواعتتتد وإرستتتاء الدستتتتوري النظتتتام نحتتتو توجههتتتا السياستتتية الستتتلطة وبعتتتد تأكيتتتد

 األنديتتتة متتن  للعديتتد  بتتالترخيص  والعمتتتم االجتماعيتتة  الشتتتون  وزارة قامتتت  الديمبراييتتة 

 انطلبتتت وبتتللك العتتام النفتتع وجمعيتتات العماليتتة والنبابتتات الثبافيتتة والمتسستتات الرياضتتية

اذ لتم يزيتد    حيتث  قلة عدد السكان من بالرغم هام بشكم الكويت في المدني المجتمع حركة

 ألتتف 160 , يمثتتم الكتتويتيين نستتمة ألتتف 362 عتتن الوقتتت ذلتتك فتتي الكويتتت ستتكان عتتدد

 (.32 ,ص م1997,التميمي) كويتيمواين 

 األنشتتطة لهتتل  منظمتتة قتتوانين إصتتدار األمتتة مجلتتس متتع بالتعتتاون الحكومتتة قتتررت وقتتد

 التعاونيتة  الجمعيات وكللك العمالية النبابات وقانون الرياضية األندية قانون منها وصدر
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 اجتماعيتة وهتي متسستات    العتام  النفع بجمعيات الخاص 1962 لسنة 24 البانون وأيوًا

 .( 70 ,ص م2014,الزبن) ة العامة وثبافية ودينية هدفها المصلح

تنظيم , وتعديالتع بشأن  م1969لعام  24 جمعيات النفع العام رقم  صدر قانون وقد

واللي حدد مفهوم جمعيات النفع العام , جمعيات النفع العام واألندية الرياضية نشاط 

ويبيعتها البانونية وإجراءات ههرها واختصاصات مجالس إدارتها وضمانات تحبيق 

( 2013أهدافها في خدمة المجتمع ... وقد بلع عدد الجمعيات األهلية في نهاية عام )

 منها تحصم على دعم من الدولة في صور إعانة مالية سنوية وصيانة 45جمعية  189

لمبانيها وأثاثها وتحمم تكاليف مشاركتها في المتتمرات الداخلية والخارجية وتنظم 

جمع المال للمنفعة العامة لتبديم العون والمساعدة للمتوررين من أعمال الخير التي 

 ,  2007توطلع بها الجمعيات األهلية الكويتية داخلها وخارجها ) االجتماعيون, 

  .(41 – 38ص 

 من المدنية المنظمات هل  مكنت والتنظيمية التشريعية التطورات تلك أنب الباحث ويرى

 المشتاركة  تأصتيم  فتي  ستاهمت  عديتدة  بأنشتطة  للبيام وتتهلها المجتمع في مكانتها تعزيز

 لهتتل  المتتالي التتدعم الدولتتة تبتتديم أن كمتتا. العتتام العمتتم مجتتاالت مختلتتف فتتي المجتمعيتتة

 .أدوارها من عزز لها المناسبة المبار وتوفير المدنية المتسسات

المتتدني فتتي  دولتتة  عوهنتتاك عتتاملين رئيستتيين أستتهما فتتي نشتتأة وتطتتور منظمتتات المجتمتت 

 الكويت وهما :

 نفتتتتتاحوالتتتتتي تمثلتتتتت فتتتتي اال  الكويووووتالسياسووووات االقتصووووادية التووووي اتبعتهووووا  -

االقتصادي, وتخلي الدولة عن جزء كبير من الدور المحوري اللي كانت تشتغلع  

 اقتصادًيا واجتماعًيا.

والتلي تجتاوز مجترد الوتغط متن       الدور الذي لعبته المؤسسوات الماليوة الدوليوة    -

االقتصادي والتكيف الهيكلي, إلى البحث عتن فتاعلين    االنفتاحأجم تطبيق برامج 

امتتم معهتتم. وبالفعتتم اتجهتتت هتتل  المتسستتات إلتتى     جتتدد غيتتر حكتتوميين يتتتم التع  

التعامم بشكم مباهر مع المنظمات غير الحكوميتة بغيتة ستد الفجتوة التتي تركتهتا       
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 , م2009هاهتتتتم,االقتصتتتتادي )  المتوتتتتررين متتتتن االنفتتتتتاح مستتتتاعدةالدولتتتتة و

 (.151-149ص

ة, فبتد  لكن هل  التحوالت لم تبتصر على النمو الكمي في أعداد المنظمات غيتر الحكوميت  

تجاوز ذلك إلى تحول كيفي يتعلق بأنشطة وفعاليات هل  المنظمات, حيث برز جيتم متن   

المنظمتتات الدفاعيتتة التتتي تبتتوم بتتدور تنتتويري ونشتتط فتتي مجتتال حبتتوق اإلنستتان والمتترأة  

والطفم والفئات المهمشة, إلى جانب االهتمام بمكافحة الفبتر وتبنتي متنهٍج جديتٍد للتعامتم      

 تند إلتتى فكتترة التمكتتين ولتتيس مجتترد تبتتديم المستتاعدات الخيريتتة     متتع هتتل  المشتتكلة, يستت  

 (.  35ص , م2013الشهري,) 

تطورات في نشأة هل  األنماط الجديدة ومجتاالت عملهتا, إال أنهتا ال     ومع كم ما ذكر من

تمثم توجًها عاًما ولكن مجرد حتاالت أو استتثناءات لتم تصتم إلتى حالتة الباعتدة العامتة,         

فما زالت التوجهات الخيريتة لهتل  المنظمتات هتي الغالبتة علتى نشتاط المنظمتات األهليتة          

ما زالتت تعمتم فتي    مات الموجودة بالكويت من تلك المنظ %(78.2, فحوالي )بالكويت 

 .(62 ,ص م2005يرابيع,األنشطة الخيرية) 

 العمل النقابي في دولة الكويت :

 الكويتت  عمتال  اتحتاد  تأستس  وقد وتنظيمع النبابي العمم تشريع في يليعية الكويت عتبرت

 ستباقة  الكويتت  رفتعتبت  األهليتة  الجمعيتات  إلتى  وبالنستبة  . م1961 ستنة  في االستبالل مع

 الجمعيتة  وهتي  م1980 عتام  فتي  الخلتيج  فتي  اإلنستان  لحبتوق  علنيتة  جمعيتة  أول قيتام  في

 (.76-75 ,ص م2010تغالبت,)  اإلنسان لحبوق الكويتية

 تبدمتع  التلي  السخي الدعم مجلس التعاون الخليجي دول من غيرها من الكويت يميز وما

 (.99 ,ص م2010حمدان,) المدني المجتمع منظمات إلى الخاص والبطام الدولة

 النستائية  الساحة على وجودا الجمعيات أسبق النسائية االجتماعية الثبافية الجمعية وتعتبر

 تأسستت  التي الخريجين جمعية تأتي. وم1963 عام فبراير في تأسست حيث الكويت في

 الجنستية  حتق  عن الدفام مستولية تحملت حيث النسائية الجمعية بعد م1964 مارل في
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 وحتتق الديمبراييتتة البتتيم عتتن دفاعهتتا بجانتتب المتترأة, وقوتتايا اإلنستتان وحبتتوق للبتتدون

 .وتطوير  التعليم

 باالهتمتام  م1968 عتام  تأسستت  التي االجتماعيين رابطة تبوم االجتماعي الصعيد وعلى

  والطفولتتة األستترة وقوتتايا واالجتماعيتتة االقتصتتادية والتنميتتة والتربيتتة المتترأة ببوتتايا

 (.104-102 ,ص م2012ناجح,) 

 اتحتاد  تجمعهتا  عمالية ونبابات والمهنية األهلية الجمعيات من كثرة الكويت في توجد كما

 واالقتصتاديين  والمعتاقين  والطفولتة  والشبا  والنساء للصحفيين جمعيات توفير مع عام,

 .(107 ,ص م2010حمدان,)المستهلك وحماية والشفافية والحبوقيين

و يمكن تحديد أنوام الجمعيتات الخيريتة أو متسستات المجتمتع المتدني فتي الكويتت فيمتا         

 : يلي 

 خيرية متسسات 

  تحادات االو ينوادال      

 مهنية  منظمات 

 (34 ,ص م2013قاصد,ثبافية واجتماعية )  منظمات. 

  

 21  

 40  
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 54  

 52  

 74  

 98  

 نشاطات الجمعيات األهلية كما يلي :   

  : جمعيات ذات نشاط اجتماعي وثبافي 

الجمعيتة   –الجمعيتة الخيريتة للتوتامن االجتمتاعي      –مثم : رابطتة االجتمتاعيين   

الجمعيتتتة  –الجمعيتتتة النستتتائية لخدمتتتة المجتمتتتع    –الكويتيتتتة للعمتتتم االجتمتتتاعي  

 الجمعيتتتتتتتة الثبافيتتتتتتتتة االجتماعيتتتتتتتتة النستتتتتتتتائية   –الكويتيتتتتتتتة لتبتتتتتتتتدم الطفولتتتتتتتتة  

 ( www.q8links.com.) 

  : جمعيات مهنية 

جمعيتتتة  –جمعيتتتة المحتتتامين الكويتيتتتة    –مثتتتم : جمعيتتتة المهندستتتين الكتتتويتيين    

 –جمعيتتتة الصتتتحفيين  –جمعيتتتة المعلمتتتين الكويتيتتتة  –المحاستتتبين والمتتتراجعين 

 جمعية التمري  الكويتية   –جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية 

http://www.q8links.com/
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 .( 142, ص  1988 ,) الهارون 

   ) جمعيات دينية ) خيرية 

جمعيتة النجتاة    –جمعيتة أحيتاء التتراث اإلستالمي      –جمعية اإلصالح االجتماعي 

جمعيتتة  –جمعيتتة التكافتتم لرعايتتة الستتجناء  –جمعيتتة العتتون المباهتتر  –الخيريتتة 

 (  www.e.gov.kw)  الرعاية اإلسالمية 

 : جمعيات فنية  

 –نادي الكويت للسينما  –المسرح الكويتي  –مثم جمعية الفنانين الكويتية 

 .(  www.d8inks.com)  الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية 

  جمعيات متنوعة النشاط 

ة الجمعي –جمعية الحاسب اآللي  –مثم : الجمعية الكويتية لهواة الالسلكي 

 م,ص2012,الكويتية لمتداولي البطع ) وزارة الشتون االجتماعية والعمم 

195 ). 

 أهدف الجمعيات األهلية : 

بمتتا أن جمعيتتات النفتتع العتتام ومنظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي دولتتة الكتتويتيين متنوعتتة         

التصنيف واألنشطة ما بين الجمعيات االجتماعية والجمعيات المهنية والجمعيتات الدينيتة   

والجمعيات الفنية هلا أدى بدور  إلى اختالف أهداف هل  الجمعيتات بتاختالف الختدمات    

 التي تبدمها : 

نفتتع العتتام هتتي متسستتات اجتماعيتتة وثبافيتتة هتتدفها المصتتلحة العامتتة ومتتن      مجتمعتتات ال

 أهدافها : 

   .تبديم أوجع الرعاية االجتماعية للفراد والجماعات المحتاجة في المجتمع .1

http://www.e.gov.kw/
http://www.d8inks.com/
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 .ت العالقة بمشاكم المجتمع المحليالبيام بالدراسات ذا .2

 (.29صم,1997,تشجيع البحوث ذات العالقة بخدمة المجتمع )التميمي .3

 الجمعيات االجتماعية والثقافية تهدف إلت ما يلي : 

   .نشر الوعي الثبافي واالجتماعي بين المواينين .1

   .إجراء البحوث االجتماعية حول المشكالت االجتماعية .2

   .رعاية الطفولة واألمومة وحم المشكالت األسرية .3

  .التوعية الثبافية للمرأة والعاملة .4

   .(80م ص  2014للفئات الخاصة ) الزبن ,  تبديم الرعاية الصحية والتعليمية .5

 الجمعيات الدينية والخيرية تهدف : 

  .تبديم المساعدات المالية للسر المحتاجة .1

  .تشجيع أعمال البر والخير والحث على األخالق الفاضلة .2

  .جمع الزكاة وحرفها في الوجو  المشروعة .3

التتراث اإلستالمي فتي الحوتارة     نشر الدراسات والبحوث اإلسالمية التي تبرز دور  .4

   .اإلنسانية

 .تعليم ودراسة البرآن الكريم والسنة النبوية  .5

 الجمعيات الفنية تهدف إلت : 

  .تنمية المواهب الفنية وصبم المهارات .1
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   .دعم الحركة المسرحية وتطويرها .2

   .نشر الثبافة الفنية بين المواينين .3

   .رعاية الفنانين الكويتيين ورفع مستواهم .4

 .تشجيع ورعاية المواهب السياسية .5
 

 الجمعيات المهنية تهدف إلت :  

  .تطوير مزاولة المهنة للعواء .1

  .تبديم الرعاية والخدمات للعواء .2

  .الدفام عن حبوق المهنة ومسام األعواء .3

  .توثيق الروابط بين الجمعيات المختلفة .4

 , 2002, الجرداويي مجاالت تهم المجتمع ) إقامة الندوات والحلبات الثبافية ف .5

 .( 211 – 207ص 

 سمات منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت :          -

ويرى الباحث أن هناك بع  السمات التي يتفق الباحثون عليها بخصوص منظمتات  

 المجتمع المدني في الكويت وهي :  

 واضتحة  تشتكيالت  فتي  بعتد  فتي  يستتبر  لتم  الكويتت  فتي  ومنظماتتع  المدني المجتمع إن (1

 متا  وتكوينتات  الخلتف  إلتى  تشتد   عديتدة  قوى وتتنازعع التبلور يور في يزال ال وانع

 .الحداثة بعد
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 علتتى وإنمتتا يبيعيتتة, اقتصتتادية بنيتتة إلتتى يستتتند ال الببلتتي االنتمتتاء أن الواضتتح متتن (2

 المتدني  المجتمتع  علتى  نفسها والتكتالت الوالءات تعكس حيث وقيم وتحالفات وهائج

 (.237 ,ص م2008, المانسترلي)  ومنظماتع

 بلتتدان بعتت  فتتي يائفيتتة استتتبطا  متتع المترافبتتة الدينيتتة الصتتعود موجتتة أن يالحتتظ (3

 المدنيتتة والتتروح البنيتتة متتن كثيتترًا أضتتعفت قتتد, الخلتتيج العربتتي ومنهتتا دولتتة الكويتتت

 أحيانتتتا, ملهبيتتتة دينيتتتة لتشتتتكيالت منظماتتتتع متتتن العديتتتد وألحبتتتت المتتتدني للمجتمتتتع

 .االجتماعي االندماج في دور  وأضعفت

 التتدعم علتتى كثيتترًا يعتمتتد فتتي دولتتة الكويتتت   ومنظماتتتع المتتدني المجتمتتع يتتزال ال  (4

 . الرسمي

 وآليتات  لبرامجهتا  إداراتهتا  نمط في غير متطورة المدني المجتمع منظمات غالبية إن (5

  , م2010حامتتتد,) والعلميتتتة المهنيتتتة والكفتتتاءة االحتتتتراف عتتتن بعيتتتدة وهتتتي عملهتتتا

 (.52 ص

 اتحتادات  مثتم  الجماهيريتة  للمنظمتات  حتى المدني المجتمع قاعدة ومحدودية ضعف  (6

 .العمال من المائة في%  10 إلى لها المنتسبين نسبة فيها تصم ال والتي العمال

 حيتث  والتخصصتية  اإلداريتة  للكفتاءات  فتي دولتة الكويتت    المنظمتات  متن  العديد تفتبد (7

 وبنتتاء للتأهيتتم جيتتدة بتترامج غيتتا  فتتي النوعيتتة متدنيتتة اإلداريتتين العتتاملين نوعيتتة

 (.10 ,ص م2007بيومي,)  البدرات

ويرى الباحث أن هل  السمات أهتبع متا تكتون بالمعوقتات التتي تحتد متن عملهتا وتجعلهتا          

 .غير قادرة على اإللمام بحاجات ومتطلبات المجتمع
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 المجتمع المدني في دولة الكويت : منظماتنمالج من  -4

 :االجتماعي اإلصالح جمعية( 1

وقتد جتاء تأسيستها للحاجتة      الخالتد  الحمتد  فهتد  على يد متسسها م 1963لبد تأسست عام 

إليها بسبب الظروف االجتماعية واالقتصادية التي أدت إلي إنشتائها فتي ديتوان متسستها     

 وقد تبنت األهداف التالية:

 اإلسالمية للشعو  العادلة البوايا مناصرة . 

 التي والمحن والزالزل الكوارث حاالت في المادي العون تبديم في المساهمة 

 .اإلسالمية المنايق لها تتعرض

 الشتتتريعة بتتتأير المنوتتتبط الصتتتحيح اإلستتتالمي التتتوعي نشتتتر علتتتى العمتتتم 

 (.75-74 ,ص م2014ي,تيبالع) المجتمع أفراد بين اإلسالمية

   مكافحة الرذيلة ومباومة اآلفات االجتماعية 

   إرهاد الشبا  إلى الطريق الحق وهغم أوقات الفراغ بما يفيد وينفع 

  إيجتتاد الحلتتول الناجحتتة للمعوتتالت التتتي تواجتتع مجتمعنتتا المستتلم والستتعي نحتتو

 تحبيبها  

        العناية بالدين والدعوة إلى اهلل وبث األختالق الفاضتلة بتين األفتراد لتتحفظ لهتلا

 المجتمع كيانع  

 ت المختصتتة فتتي كتتم الشتتتون كالتربيتتة والتعلتتيم تبتتديم المنتتاهج الصتتالحة للجهتتا

,  2013واإلعتتالم فيمتتا يعتتود بتتالخير علتتى الصتتالح العتتام ) التبريتتر اإلداري  

 .(  9ص

ويرى الباحث أن سبب اختيار  لهل  الجمعية نشايها الواستع ودورهتا فتي تعزيتز األمتن      

 االجتماعي في دولة الكويت .
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  : رابطة االجتماعيين الكويتيين( 2

م بموجتب   1967إحدى منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت وقد تأسست عام هي 

مستتتتتتتتجم بتتتتتتتتوزارة الشتتتتتتتتتون االجتماعيتتتتتتتتة والعمتتتتتتتتم   46قتتتتتتتترار إهتتتتتتتتهار رقتتتتتتتتم 

(www.aswkuait.com  ) 

 أهداف رابطة االجتماعيين الكويتيين : 

 فراد والجماعات اللين ال تسمح لهم ظتروفهم  في تبديم وجو  الرعاية لل اإلسهام

باالستتتفادة متتن الختتدمات الحكوميتتة والتتلين يحتتتاجون إلتتى رعايتتة أعلتتى مستتتوى    

 وأكثر تخصصًا 

     العمتتم علتتى الوصتتول بالتوعيتتة االجتماعيتتة إلتتى جميتتع فئتتات المجتمتتع ويبباتتتع

 بشتى الوسائم المتاحة بغرض تحبيتق أقصتى متن التماستك واالستتبرار والتكامتم      

 االجتماعي  

   إجراء البحوث المبدئية بهدف تحديد حجم المشكالت والظواهر االجتماعية التتي

                      قتتتتتتتد تعتتتتتتتوق ستتتتتتتبم التطتتتتتتتور االجتمتتتتتتتاعي المنشتتتتتتتود للمجتمتتتتتتتع الكتتتتتتتويتي      

  .( 6م ص  2007) االجتماعيون 

  :ومن أبرز لجان الرابطة

         اللجنة الثبافية: تبوم بتخطيط وإعتداد المواستم الثبافيتة حيتث قتد عاينتت مواضتيع

 .حيوية متحدة من واقع واهتمامات المجتمع 

  مكتب الرعاية والتوجيع ويعمم على تبديم العون واالستشارات والمساعدة على

 2007وضع الحلول المالئمة لما قد يعترض المجتمع من مشكالت ) الحنيان , 

 .( 42ص 

  

http://www.aswkuait.com/
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 : اإلسالمي التراث إحياء جمعية( 3

 الشتئون  وزارة مظلتة  تحتت  عتام,  نفتع  خيريتة  جمعيتة  هي اإلسالمي التراث إحياء جمعية

 الكويتت  رجتال  مجموعتة  يد على م1982 عام أنشئت الكويت, بدولة والعمم االجتماعية

 .وتتمثم أبرز أهدافها فيما يلي : األخيار

 اإلسالم نشر . 

 الشوائب هل  من وتنبيتع الدين في والمنكرات البدم من النال تحلير. 

 الكويت داخم والمتعففة المحتاجة األسر إعانة. 

 والدواء واللبال والشرا  الغلاء من والمحتاجة الفبيرة الدول في النال إغاثة. 

 ل            التتتدو هتتتل  فتتتي والمستشتتتفيات المتتتدارل وبنتتتاء اآلبتتتار وحفتتتر المستتتاجد بنتتتاء

 ( .8 ,ص م2010البحطاني,) 

 :العالمية اإلسالمية الخيرية الهيئة( 4

 المتسستتات كبريتتات متتن وواحتتدة مستتتبلة هيئتتة هتتي العالميتتة اإلستتالمية الخيريتتة لهيئتتةا

 تبتتدم متعتتددة أنشتتطة ذات م,1984 عتتام الهيئتتة تأسستتت, اإلنستتاني الحبتتم فتتي العالميتتة

 فتي  التتدخم  عن وبعيدا تعصب, أو تمييز بدون المعمورة مختلف في للمحتاجين خدماتها

 (.15م, ص 2009) يونس ,  العرقية الصراعات أو السياسة

 :الكويتية البيئية األ ضر الخط( 5

 للعمتم  نموذجتاً  تعتبتر  ,العربتي  الخلتيج  إقلتيم  في خوراء جماعة أول هي األخور لخطا

 تعتتديات أيتتة ومواجهتتة البيئتتي التتوعي نشتتر وستتائم متتن ووستتيلة والحيتتوي النشتتط البيئتتي

 بكافة البيئي التحرك وحرية الكاملة باالستباللية األخور الخط تتمتع. البيئة لها تتعرض

 سياستتية قتتوة خلتتق وتعتبتتر جهتتة أيتتة متتن ضتتغوط أليتتة تخوتتع وال المجتمتتع فتتي أهتتكالع

 محبتي  متن  المبتدم  التدعم  علتى  وتعتمتد , أهتدافها  من هدفًا بالبيئة تهتم ضاغطة واجتماعية
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 السعودية, الكويت, حاليًا عوويتها في الشبكة وتوم. نشاياتها تكاليف تغطية في البيئة

 .(63 ,ص م2008العجمي,)  وعمان اإلمارات قطر, البحرين, العراق,

 :الكويتي األحمر الهال (6

م  1965 فتتي الكويتتت دولتتة فتتي تطوعيتتة جمعيتتة هتتي الكتتويتي األحمتتر الهتتالل جمعيتتة

 وتتمثم أهدافها فيما يلي : الشويز منطبة ومبرها

 المحتاجة للفئات والصحية االجتماعية الرعاية ضمان. 

 األولية توتوفير اإلسعافا الكوارث, من اإلنباذ عمليات في المساهمة. 

 اإلنستتتتان فعتتتتم متتتتن هتتتتي التتتتتي واألختتتترى الطبيعيتتتتة الكتتتتوارث منكتتتتوبي معاونتتتتة                  

 . (71م ,ص 2011) نجاتي,

 : القدس لجنة( 7

 جامعتة  لطلبتة  الويني لالتحاد تابع ثبافي محلي تنظيم عن عبارة الكويت في البدل لجنة

 العتتدوان جتتراء ظلتتم متن  الفلستتطيني الشتتعب يعانيتتع ومتا  فلستتطين, ببوتتايا يهتتتم الكويتت, 

 متن  جتزءا  يتحمتم  وجعلتع  البوتية,  بهتل   الجامعي الشبا  توعية هو وهدفها اإلسرائيلي,

 .(66, ص 2007, األكلبي)  تجاهها المستولية

 :األ الق لتعزيز ركاز( 8

 علتتى تعمتم  ربحيتة  وغيتر  مستتبلة  توعويتة  إعالميتة  متسستة  هتي  األختالق  لتعزيتز  ركتاز 

 و من أهم أهدافها :. األخالق مكارم تعزيز

 وتطبيبها األخالق محمود تبني نحو والمجتمعات األفراد تحفيز. 

 متا  يجمتع  التلي  األخالقي الرقي ينشد من لكم والمجتمعي اإلنساني النموذج تبديم 

 مستتمدة  ستليمة  بمنهجيتة  العملتي  والتطبيتق  الصتادقة  والواقعيتة  الحبتة  المثاليتة  بين

 (.40م, ص 2011) الوايلي ,  الحنيف ديننا من
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 :للدسلكسيا الكويتية جمعية( ال9

 العستتر الخاصتتة, التتتعلام صتتعوبات مجتتال فتتي بالعمتتم للدسلكستتيا الكويتيتتة الجمعيتتة تبتتدأ

 المرضتى,  إعانتة  لصتندوق  تابعتة  لجنتة  وقتها وكانت ,م 1999 عام( الدسلكسيا) البرائي

 ومن أبرز أهدافها: للدسلكسيا الكويتية بالرابطة وُسميت

 بالدسلكسيا للمصابين العون يد مدا. 

 المجال هلا في والمستجداات باالستشارات وإعانتهم. 

 عالجهم على واإلهراف. 

 بشأنهم المجتمع وتوعية. 

 وتتتما ,14/12/2005 فتتي للدسلكستتيا الكويتيتتة الجمعيتتة باستتم تأسيستتها عتتن ُأعِلتتن حتتتى 

 756 بالعتدد  الرستمية  الجريتدة  في والمنشور ,12/2006رقم الوزاريا بالبرار إههارها

 عاماتة,  التتعلام  صتعوبات  مجتال  فتي  متخصاصتة  عتام,  نفتع  كجمعيتة  ,19/2/2006 تاريز

موقتتتتتتع الجمعيتتتتتتة الكويتيتتتتتتة للدسلكستتتتتتيا  خاصاتتتتتتة )( الدسلكستتتتتتيا) البرائتتتتتتيا والعستتتتتتر

http://q8da.com/kwt) 

 

 : المباشر العون معية( ج10

 مبترا  الكويتت  متن  وتتختل  خيريتة  بأعمتال  تبتوم  دعويتة  جمعيتة هتي   المباهر العون جمعية

 التتي  اإلفريبيتة  الشتعو   إلتى  العتون  يتد  متد  على يعتمد عملها, في جديدًا أسلوبًا تتبع لها,

 فتي  أعمالها المباهر العون جمعية بدأت , وسيئة واجتماعية اقتصادية ظروف من تعاني

 احتياجتاً  األكثتر  األمتاكن  فتي  بالتنمية مهتمة حكومية غير تطوعية كمتسسةم 1981 عام

 (.13-12, ص 2009) الحدبان,  إحصائي علمي بأسلو  إفريبيا في

الجمعيتتات ستتاهمت إلتتي حتتد كبيتتر فتتي نهتتوض حركتتة المجتمتتع     ويتترى الباحتتث أن تلتتك  

 المدني بدولة الكويت وكانت امتدادا لنظام الفزعة المعروف تاريخيا في دولة الكويت.

http://q8da.com/kwt
http://q8da.com/kwt
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 ثالثا : معوقات عمل منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت :

كما هو حال أي متسسة كانت حكومية أو خاصة أو أهلية تواجع منظمات المجتمع 

لمدني وجمعيات النفع العام بدولة الكويت بع  المعوقات والصعوبات في أداء عملها ا

 وتتنوم هل  المعوقات ما بين معوقات داخم الجمعية نفسها أو معوقات خارجية .

حيتتث واجتتع المجتمتتع المتتدني بعتت  الصتتعوبات فتتي بداياتتتع فتتي الخمستتينيات متتن البتترن   

ة العاملتة متتن تأستيس نبابتتات عماليتتة ولتم تكتتم هنتتاك    شتتريحالعشترين تمثتتم فتي حرمتتان ال  

دائرة حكومية خاصة تعني بشتون قيام النبابات والجمعيتات كمتا هتو معمتول فتي بعت        

البلتتدان األختترى ألنتتع كتتان هنتتاك حظتتر مفتتروض علتتى تشتتكيم النبابتتات ) المتتديرل ,        

 لتة دو فتي  المتدني  المجتمتع  منظمتات  عمم معوقات. ويمكن تحديد (  112م , ص2000

 فيما يلي: الكويت

  سياسية :المعوقات ال -1

هناك مجموعة من المعوقات السياسية التي تبف عائبا أمام تبدم عمم منظمات المجتمع 

 المدني وهي:

  علتى أنتع موتيعة     المتدني التوجهات السياسية السلبية والكثير منها ينظر للمجتمع

 .للوقت أو أسوأ من ذلك 

   علتى أنهتا إمتا موجهتة متن جهتات        المتدني قد توجع االتهامات لمنظمات المجتمع

خارجيتتة للتتتأثير علتتى سياستتات البلتتد , أو علتتى أنتتع تحتتت تتتأثير جهتتات سياستتية      

أخرى , وهنا قد يتعرض الناهط إلى مختلف أنوام النبد أو التشويع , ممتا يتتدى   

أنهتا تمثتم خطتر لكتم      علتى أستال   ير النال من منظمتات المجتمتع المتدن   إلى نفو

 (.39 ص , م2008 , حمادينشاياتها )  يمن يشارك ف

         يجتتتاوز دور الستتتلطات الحكوميتتتة بالنستتتبة للجمعيتتتات حتتتدود  الرقابتتتة الماليتتتة

والتوجيتتع إلتتى حتتد الهيمنتتة والستتيطرة اإلراديتتة علتتى الجمعيتتات , حيتتث يمكتتن          

لمرهتتحين دمتتج الجمعيتتات وتعتتديم أغراضتتها واستتتبعاد بعتت  ا اإلداريتتةللستتلطة 

 .(114 ,ص م2012ناجح,لمجالس اإلدارة وحق االعتراض على البرارات) 
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 مدنية :المعوقات ال -2

كما أن هناك مجموعة من المعوقات المدنية التي تستهم فتي الحتد متن عمتم منظمتات       

 المجتمع المدني وهي:

   مبتتدأ ل مستتتوعبةغيتتر  أن بعتت  فئتتات المجتمتتع الكتتويتي    الجموواهيري:الوورف

علتتى األقتتم ال  ال تتتتمن بفائتتدة وجتتود هتتل  المنظمتتات أو , ألنهتتا المتتدنيالمجتمتتع 

 .رتها على التغيير دتتمن بب

      : فتتتبع  هتتترائح المجتمتتتع غيوواب ثقافوووة المجتموووع الموودني فوووي دولوووة الكويووت

ال تتتتمن ببتتدرتها علتتى التغييتتروغيتتر مستتتوعبة لمبتتدأ المجتمتتع المتتدني الكتتويتي  

 (.28 ,ص م2013الشهري,)  

 تشريعية : ال معوقاتال -3

هناك بعت  البتوانين تمنتع بعت  النشتايات مثتم التجمعتات , والتظتاهرات والنشترات          ف

أبتوا    فياإلعالمية البسيطة كالجرائد والملصبات وغيرها , حيث توضع هل  نشايات 

التمتتترد واإلختتتالل بتتتاألمن , فيصتتتطدم الناهتتتط بهتتتل  البتتتوانين ويبتتتف عتتتاجزا أمامهتتتا ,    

 بالتالي كتع وتجعلع عاجزا عن التواصم مع قاعدتع الشعبية وتشم حر التيوالممنوعات 

 (.69ص م,2000 , المديرلعدم البدرة على التغيير ) 

 :لوجستية المعوقات ال -4

المنظمة فيما بيتنهم   ءتواجع المنظمات تحديات من ناحية التواصم واالتصال بين أعوا 

واتصالهم بالفئات المستهدفة وغيرها من المعوقتات كالبتدرة علتى التنبتم والوصتول إلتى       

البتدرة علتى مواصتلة     المتدني المعلومات , ولكن تم وضع أستاليب جديتدة تمتنح المجتمتع     

تحبيتتتق أهتتتدافها منهتتتا ختتتدمات الهتتتاتف الجتتتوال ومحركتتتات البحتتتث وهتتتبكات التواصتتتم 

 فتالح, ع مشاركة الملفتات ومواقتع مشتاركة الفيتديو واإلعتالم الجديتد )        االجتماعية ومواق

 (.32 ص م,2002
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وكللك من الصعوبات عدم وضوح الرؤية واألهداف لبع  الجمعيات وتعاني بع  

حيث تعتمد  المتسسي والالئحي هاوكللك ضعف تنظيم نشايهاالجمعيات من ضعف 

في عملها على بع  األفراد وكللك من المعوقات إهمال الجانب اإلعالمي لنشاياتها 

 .( 55, ص  2000,وعملها ) الربيعان 

 مادية :المعوقات ال -5

متن التمويتم ,    تحتتاج إلتى الكثيتر    التيحيث تتطلب بع  البرامج الكثير من النشايات  

يكتون محتدودا جتدا فتال يستمح للمنظمتات        وهلا التمويم بالنسبة إلى بعت  المنظمتات قتد   

الجهتتة اإلداريتتة , وضتترورة تحديتتد مصتتادر      الحصتتول علتتى تبرعتتات إال بعتتد موافبتتة    

 (.52م , ص 2005) الحسن , التمويم

 المعوقات الدولية: -6

وتواجتتع بعتت  الجمعيتتات بعتت  الصتتعوبات والمعوقتتات الدوليتتة التتتي تحتتد متتن عملهتتا      

ت األخيرة متن اتهتام بعت  الجمعيتات الخيريتة      خارج دولة الكويت خصوصًا في السنوا

الدينيتة بتتدعم وتمويتم متتا يستمى باإلرهتتا  وكتللك إقامتتة بعت  التتدعاوي البوتائية ضتتد       

بعتت  هتتل  الجمعيتتات بتهمتتة البيتتام بأعمتتال مشتتبوهة وكتتللك إغتتالق مكاتبهتتا فتتي بعتت     

 .(  15, ص  2014) المجتمع ,  الدول ومالحبة بع  موظفي هل  الجمعيات قوائيًا

 ويرى الباحث أن أبرز معوقات المجتمع المدني تتمثم فيما يلي :

بع  الجمعيتتات الخيريتتة الدينيتتة بتتدعم وتمويتتم متتا يستتمى      لتت يتتةتهاماال ة النظتتر .1
 وانها تعمم لخدمة جهات خارجية . باإلرها 

 متن الدولتة  تجتا  متسستات المجتمتع المتدني حيتث ال        التوجهات السياسية السلبية .2
 بتفعيم دور هل  المتسسات .توجد جدية سياسية 

التمويم بالنسبة إلى بع  المنظمات قد يكون محتدودا جتدا فتال يستمح للمنظمتات       .3
 .الجهة اإلدارية الحصول على تبرعات إال بعد موافبة

 .المنظمة ءتواجع المنظمات تحديات من ناحية التواصم واالتصال بين أعوا .4

 .المدنيمجتمع مبدأ ال مستوعبةغير  بع  فئات المجتمع الكويتي .5
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 :في دولة الكويت ومنطلقاته األمن االجتماعي مجاالت رابعا :

 االجتمتتاعي األمتتن ماهيتتة التتتي تحتتدد والمصتتطلحات المفتتاهيم وجتتد الباحتتث تتتداخال فتتي 

 واألمتتن(  البتتومي)  التتويني األمتتن بتتين التتتداخالت متتن العديتتد تبتترز حيتتث.  وحتتدود 

 حيتتث متتن , والحاجتتة الوتترورة مبتتدأ حتتول تلتبتتي لكنهتتا االجتمتتاعي واألمتتن اإلنستتاني

 يريبهتا  لتأختل  السياستية  والعلتوم  االجتمتام  علتم  بتين  دراستية  حبتول  في وتتوزم التكامم

 وتعتتدد اإلنستتان بحيتتاة الرتبايهتتا واالقتصتتادية اإلستتتراتيجية الدراستتات متتع التمتتال إلتتى

 . حاجاتع

 :لغة األمن تعريف -1

 آمتن  فهتو  يختف,  ولتم  ايمتأن  وأمانتًا,  أمنتاً  وآمتن  آمتن,  فهتو  أمنتًا   يتأمن  آمتن  متن  األمن

 وأمتن  منتع,  ستلم  أي منتع  أمن: نبول وااليمئنان, االستبرار يعني واألمن وأمين, وأمن

 ضتد  فتاألمن  واحتد,  بمعنتى  واألمانة واألمان ضمانع, في جعلع أي فالن عند مالع على

 , 2000ابتتتن منظتتتور,  )األمتتتن الموضتتتع والمتتتأمن الخيانتتتة, ضتتتد واألمانتتتة الختتتوف,

 النتال  ويأمنتع  بتع,  ويثتق  أحتد  كم يأمن أي أمنٌة فالن:" الزمخشري يبول(. و163ص 

( 20م , ص 1979" ) الزمخشري , غائلتع يخافون وال
. 

وكما يكون األمن فتي الوترورات والحاجتات الماديتة يكتون كتللك فتي األمتور المعنويتة          

يكتون لالجتمتتام اإلنستاني العتام )عمتتارة ,    والنفستية والروحيتة وكمتا يكتتون للفترد , فدنتع      

(  5ص , 1998

يرى الباحث أن األمن من ضرورات الحياة فهو أسال التنمية فمتى امن النال على 

أنفسهم ومجتمعهم انتبم النال إلى كسب معيشتهم وعمارة األرض 
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 :اصطالحًا األمن تعريف

 تتعدد خصائص األمن االجتماعي ومنها :

 تتحتتداهم قتتد التتتي والخارجيتتة الداخليتتة األخطتتار متتن والجماعتتات األفتتراد ستتالمة .1

 واالختطتاف  البتتم  متن  والجماعتات  األفتراد  لتع  يتعرض وما العسكرية كاألخطار

 ( .42 ,ص م2001,الحداد) السرقة أو بالتخريب الممتلكات على واالعتداء

 يستتتطيع بحيتتث المحلتتي المجتمتتع فتتي والطمأنينتتة واالستتتبرار األمتتن حالتتة وفيرتتت .2

 .بها يبومون التي االعتيادية للعمال التفرغ األفراد

 التتتتي االجتماعيتتتة الظتتتواهر النعتتتدام واالستتتتبرار, بالطمأنينتتتةالمجتمتتتع  إحستتتال .3

  , م2008 , حمتتتادي)  ا العليتتت ومبادئتتتع األصتتتيلة المجتمتتتع قتتتيم متتتع تتعتتتارض

 .(26 ص

 التنميتتة وتعتمتتد  التبتتدم عليتتع يرتكتتز التتلي الزاويتتة حجتتر :هتتواألمتتن االجتمتتاعي  .4

 الربيعتتتان,) المشتتتتركة الجماعيتتتة المجتمتتتع أهتتتداف تحبيتتتق ستتتبيم فتتتي والتطتتتور

 .(39 ص م,2000

 وهتو جتزء    االجتمتاعي  األمتن ويتفق الباحث مع متا ورد أعتال  ألنتع األقتر  لخصتائص      

 األمتن  مفهتوم  أن متن  الرغم وعلى داخليًا يكون أن واألقر  البومي األمنخصائص  من

 الداخليتتة العوامتتم أن البتتول يمكتتن ولكتتن الخارجيتتة بالشتتتون يتترتبط متتا أكثتتر البتتومي

ويترى الباحتث أن األمتن االجتمتاعي هتو       .الخارجيتة  العوامتم  متن  أقم ليست فيع المتثرة

جتتزء متتن منظومتتة األمتتن بمفهومتتع الشتتامم. فمتتتى كتتان المجتمتتع أمنتتا متتوفرا ألفتتراد          

ينعكس بدور  على منظومة األمن الشامم فتي  حاجاتهم ومتطلباتهم أهعرهم باألمن اللي 

 .الدولة
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  : مجاالت األمن االجتماعي

يعتتاني األفتتراد والجماعتتات متتن فبتتدان األمتتن االجتمتتاعي فتتي حتتاالت التهديتتد المتالحتتق     

كتتالجوم والمتترض واالضتتطهاد .ولمتتا كتتان األمتتن االجتمتتاعي يتوتتمن تتتأمين الختتدمات    

اجتة وال يبلتق فتي حتاالت المترض والعجتز بتم        األساسية لإلنسان فتال يشتعر بتالفبر والح   

تطمئن على حاضر  ومستببلع حين يتوفر لع الرفاهية المادية والتبدم الروحي والمعنتوي  

 . (  149, ص  2012فتتتي ظتتتروف تستتتودها الحريتتتة المستتتئولية والكرامتتتة ) الحتتتداد ,  

  : هي ومجاالت األمن االجتماعي

األمن االقتصادي ويبصد بتع تتوفير دختم كتاف وموتمون للفترد واألسترة يحفتظ بهتا           -1

 .حياتها وكرامتها ويجنبها العوز والخوف 

األمن الغلائي ويعني إمكانيتة حصتول جميتع النتال علتى الغتلاء الوتروري بأستعار          -2

 تناسب ذوي الدخم المحدود , ومواجهة غالء األسعار 

ص متستتاوية فتتي الحصتتول علتتى الرعايتتة   األمتتن الصتتحي : وهتتو ضتتمان وجتتود فتتر   -3

 م ( 2009الصحية والخدمات العالجية والدوائر ) الوين , 

األمن الشخصي ويعني حمايتة الفترد متن التهديتد بتالعنف المفتاجئ وأضترار الجترائم          -4

 ونشر المخدرات وترويجها  

أمتتن المجتمتتع ويعنتتي التتتآلف واالنستتجام بتتين يببتتات المجتمتتع ويوائفتتع بعيتتد عتتن          -5

 م (   2013على أسس عرفية أو يائفية أو معنوية ) الحشا ,  الصرام

األمتتن السياستتي : ويتمثتتم فتتي قتتدرة الدولتتة علتتى حمايتتة قيمهتتا الداخليتتة متتن التهديتتد       -6

الختتارجي ورستتم سياستتة وينيتتة تحمتتي أفرادهتتا وجماعاتهتتا فتتي ظتتم دستتتور يبتتر          

 .(149, ص  2001المساواة والثبة بين السلطة والشعب ) الحداد 
الباحث بأن األمن االجتماعي ال يمكن تحبيبع من خالل االهتمام بمحور واحتد  ويرى 

للمن ولكن من خالل محاور متعددة واالهتمام بها جميعتا ألنهتا متماستكة ال تنفصتم     

 عن بعوها البع .
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 منطلقات وركائز األمن االجتماعي في دولة الكويت : -2

علتتى مجموعتتة منطلبتتات وركتتائز  ينطلتتق األمتتن االجتمتتاعي فتتي دولتتة الكويتتت ويرتكتتز   

 تتمثم فيما يلي:

 استقرار نظام الحكم في دولة الكويت : -أ

دعتتائم األمتتن االجتمتتاعي فتتي   يعتبتتر استتتبرار نظتتام الحكتتم فتتي دولتتة الكويتتت أحتتد أهتتم     

أهم الوظتائف االجتماعيتة للدولتة فتي عصتر العولمتة علتى النحتو          ويمكن تحديد. الكويت

 :التالي

 يتتدي  وبما والمعبادة, المتداِخلة الجديدة ومستوياتع بأبعاد  االجتماعي الصرام إدارة -1

 , بشتارة )المنشتود  االجتمتاعي  االستتبرار  وُيحبِّتق  االجتمتاعي,  العنتف  حتداة  تبليتم  إلى

 (.36 ص ,1998

 .االستثمار في مجال تنمية الموارد البشرياة -2

 .والظروَف الجديدة تطوير ُنُظم التأمينات االجتماعية والمعاهات بما يتالءم -3

 .تبديم الِخدمات األساسية للمواينين في المجاالت المختلفة  -4

م , 1996) الهتادي ,   عالج مشكلة االستبعاد والتهمي: االجتمتاعي بوستائم مبتَكترة    -5

 .(104-103ص 

االهتمام بمشتكلة الفبتر متن ختالل تتوفير آليتات ناِبعتة متن خبترة المجتمتع فتي تحبيتق              -6

 .التكافم االجتماعي

عتتالج الجوانتتب االجتماعيتتة لمشتتكلة البطالتتة  متتن ختتالل التعامتتم متتع المجتمعتتات         -7

المحلية, وتحديد يبيعة المشكلة في كمِّ مجتَمع محلي, والبحث عن أساليب نابعة من 

 .( 78م , ص1983) العوجي ,  هل  المجتمعات المحلية لعالج المشكلة
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 هوية المجتمع الكويتي :   -ب

الكتويتي إلتى التدين اإلستالمي وقيمتع الستامية متن أهتم ثوابتت المجتمتع           انتماء الشعب إن 

ي حيث أن الدين اإلسالمي دين يدعو إلتى التكافتم االجتمتاعي والتتراحم ومستاعدة      يتالكو

المحتتتاجين متتن األرامتتم واأليتتتام والمعتتوزين ويحتتث علتتى التعتتاون علتتى البتتر والتبتتوى     

 دل والمساواة وينهى عن الظلم .وإيعام الطعام ويدعو إلى البيم السامية كالع

كم هل  البيم راسخة في عبول وقلتو  الكتويتيين تتدفعهم إلتى العمتم الخيتري باإلضتافة         

إلتتى ذلتتك فتتدن تتتراث الشتتعب الكتتويتي ومكتستتباتع عبتتر التتتاريز فتتي مواجهتتة الكتتوارث        

, ررين في الداخم والخارج )الحتداد واألزمات جعلتع مبادرًا إلى نجدة الملهوفين والمتو

 .(  159م , ص ـ 2001

 التماس  االجتماعي واالنتماء الوطني :  -ج

إن االنتماء إلى الوين والدفام عن ترابتع وستالمة أراضتيع يتدعو الجميتع إلتى التوتحية        

والفتتداء واإليثتتار بتتالنفس والمتتال وهتتلا متتا يببتتع الشتتعب الكتتويتي عنتتد نتتزول الكتتوارث      

يتت أثنتاء الغتزو العراقتي عتام      ن أبنتاء الكو واهتداد المحن وهناك نماذج كثيرة منها تعتاو 

 .م1990

 : سيادة القانون -د

يشعر كم فرد في المجتمع بأنع في متأمن متن أي متجتاوز يتطتاول      عندما يسود البانون ف

الديمبراييتتة فتتي الكويتتت حيويتتة وذات أهميتتة  .كمتتا أن  ممتلكاتتتعحياتتتع أو  أوعلتتى مالتتع 

وقتتد رستتخت فتتي قلتتو  الكتتويتيين حكامتتا و محكتتومين,        قصتتوى لستتير أعمتتال التتبالد,   

   (.39 ص ,1998, بشارة)هي الوسيلة التي تبدم المشروعية أكثرو  أكثروأصبحت 

يوطلع الجهاز البوتائي بتدور أساستي فتي تطبيتق األنظمتة والبتوانين بحتق المختالفين          و

فرد الحبوق وحماية المظلومين وإصالح ذات البين فتي قوتايا األحتداث الشخصتية بتين      

أيراف األسرة وتتمتع الكويت ببواء نتاجز وعتادل مستتوحي فتي أغلتب نصوصتع متن        

 . ( 111, ص 2001الشريعة اإلسالمي ) الزنكي , 
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ويرى الباحث أن المجتمع أفرادًا وجماعات متى ما هعر بعدل البواء وإنجاز  لكثير 

من البوايا وأنصاف المظلومين هعر باألمن البانوني اللي ينعكس بدور  على توفير 

 .األمن االجتماعي 

 التعليم :  -هـ

إلنستان  يمثم التعلتيم قاعتدة رئيستية وأساستي راستز واستتثمار موتمون العائتد فتي بنتاء ا          

وتحبيق يموحاتع ووسيلع لمستاهمتع فتي التنميتة المستتدامة فبيتام أي دولتة بتتوفير التتعلم         

الجيد مجانًا والزاما في مراحلع يعتبر واجبًا وينيًا ونجاحتًا فتي األداء وبالتتالي الوصتول     

   .(47, ص1996,إلى الشعور باألمن ) الموسى

والتعلتيم العتالي بتتوفير التعلتيم المجتاني      وسعت الدولة من ختالل وزارة التربيتة والتعلتيم    

لكافة المراحم وإيفاد بع  الطال  فتي بعثتات خارجيتة تحتت إهتراف حكتومي . وذلتك        

لخلتتق جيتتم متتتعلم متكامتتم روحيتتًا وخلبيتتًا وفكريتتًا قتتادر علتتى المشتتاركة فتتي بنتتاء مجتمتتع  

  .( 225, ص  2010متبدم ) وزارة اإلعالم , 

رد يجعلتتع فتتردًا يحتس ببيمتتتع وثبتتتع  فت هخصتتية ال لتتىم عانعكتتال التعلتي  أنويترى الباحتتث  

 .بنفسع وهلا يشعر  باألمن داخم مجتمعع

 الرعاية الصحية :  -و

كفم دستور الكويت حق المواين في توفير خدمات صحية هتاملة وتبتدم وزارة الصتحة    

هتتل  الختتدمات للمتتواين الكتتويتي داختتم الكويتتت أو خارجهتتا بالمجتتان . حيتتث أن مفهتتوم   

عندما نشتأت أول عيتادة صتحية . إال أن     1912ت الصحية بالدولة يعود إلى عام الخدما

نظام الخدمات الصحية قد دخم مرحلة جديدة بعد االستبالل حيث أنشئت وزارة الصتحة  

    .(9م, ص 2012,وقامت منظومة من الخدمات الصحية ) أمان 

ة وتعمتتم علتتى   والرعايتتة الصتتحية متتن حبتتوق اإلنستتان األساستتية حيتتث توفرهتتا الدولتت        

تطويرهتتا وتبتتديمها علتتى الطفولتتة والنستتاء والمستتنين بمواصتتفات ومبتتاييس عاليتتة تحبتتق   

 .( 47, ص 1996 ,) الموسى األمن النفسي واالجتماعي
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 :  اإلسكانيةالرعاية  -ز

إيمانتتًا متتن الدولتتة بأهميتتة تتتوفير المستتكن المالئتتم للمتتواينين فبتتد أقتترت الحكومتتة سياستتة   

م بدنشتاء وحتدات   1954السكينة للسر الكويتيتة حيتث هترعت منتل عتام      توفير الوحدات 

سكنية ببدائم مختلفة سواًء كانت قسائم وقروض وهبق أم بيوت حكومية وتوزيعها علتى  

المواينين وفق آلليات وقواعد منظمة تكفم العدالة ودرجة االحتياج واألسببية التاريخيتة  

لسكنية التتي وفرتهتا المتسستة العامتة للرعايتة      في تبديم الطلبات وقد بلع جملة الوحدات ا

وحتتدة ستتكنية ) وزارة (  93040) م2010الستتكنية منتتل بتتدء نشتتايها حتتتى نهايتتة العتتام   

 ( . 495ص  ,  م 2010 ,اإلعالم 

والستتتكن المناستتتب متتتن الحاجتتتات األساستتتية لإلنستتتان لتحبيتتتق ذاتتتتع حيتتتث تشتتتعر الفتتترد  

سرة حيث يحبق لها الشتعور بتاألمن متن    بالخصوصية واألمن واالستبرار والطمأنينة لل

خالل تربيتة األبنتاء فتي جتو متن الخصوصتية وهتلا بتدور  يشتبع الحاجتات الفستيولوجية            

 .(  61م ص  1996فيري ظللفرد مما يشعر  بمجتمع آمن ) ال

 التأمينات االجتماعية :  -ح

ي م وهتو أول قتانون مستتبم للمعاهتات لمتوظف     1960صدور أول قتانون للمعاهتات عتام    

م وتعديالتتع  1976الحكومة متدنيين وعستكريين وأخيترًا قتانون التأمينتات المتكامتم لعتام        

التتلي توتتطلع بتتع المتسستتة العامتتة للتأمينتتات االجتماعيتتة التتلي يغطتتي تتتأمين الشتتيخوخة 

) وزارة اإلعتتالم  والعجتتز والمتترض والرفتتا  للعتتاملين فتتي الحكومتتة والبطتتام الختتاص      

  .( 465م ص  2010

ينات ذات أهداف إنسانية ومعيشة بعيدة المدى حيث أنها تحبق الطمأنينة وأصبحت التأم

واألمن للفرد في حاالت التباعد والوفاة والعجز عن العمم وتسهم في توفير األمن 

 االجتماعي للمواين وأسرتع والتأمينات االجتماعية تحبق ثالثة أهداف: 

 ف اجتماعي حيث أنها من وسائم األمن االجتماعيهد.  

  حيث أنها تتدي إلي استبرار اقتصادي واجتماعي.هدف اقتصادي : 
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  (73ص,1996ي)الحميو ةمستبر ةسياسيحالة هدف سياسي حيث أنها تتدي إلى. 

 رعاية األسرة :  - خ

لما كانت األسرة هي النواة األساسية في بناء المجتمع الصالح للا كانتت رعايتهتا وتبتديم    

لتحبيتتتتتتتتتق األمتتتتتتتتتن االجتمتتتتتتتتتاعي  ئيستتتتتتتتتيًاالختتتتتتتتتدمات األساستتتتتتتتتية لهتتتتتتتتتا واجبتتتتتتتتتًا ر

 .( 123ص,1996الناصر,)

الجانتتب األول أنهتتا تحفتتظ أمتتن المجتمتتع متتن   األستترة تحفتتظ أمتتن المجتمتتع متتن جتتانبين: ف

 االنحالل الخلبي اللي يولتد فتي الغالتب جترائم ومنكترات تزعتزم أمتن المجتمتع وتهتز ,         

وتتمثتم أهتم أدوار    كما أنها تحفظ أمن المجتمع من األمراض سواء الجسدية أو النفستية. 

  األسرة في المحافظة على األمن االجتماعي في المجتمع فيما يلي :

 .سالمة المجتمع من االنحالل الخلبي 

  . المحافظة على األنسا 

  .تربية الن:ء وتكوينع ليخلف في األرض 

  الستتتعد ,  ستتتالمة المجتمتتتع متتتن األمتتتراض الجستتتدية والنفستتتيةالمحافظتتتة علتتتى (

 (.69م , ص 2010
 

 رعاية الفئات الخاصة :  - ط

بعكس اهتمام أي دولة بالفئات الخاصة للمعاقين والمستنين وااليتتام واألرامتم واألحتداث     

درجة الوعي والتبدم اللي توفر  لمواينيها . ذلك ألن هل  الفئتات ضتعيفة وغيتر متتثرة     

فتتي أصتتحا  البتترار السياستتي . لتتلا فتتدن رعتتايتهم فتتي متسستتات اجتماعيتتة تتتوفر لهتتم        

ية االجتماعية والنفسية والثبافية والدينية والترويجيتة يحبتق لهتم االستتبرار النفستي      الرعا

 .( 109, ص  1996 واالجتماعي ويساعد أسرهم في تنشئتهم ورعايتهم ) السعدي

للفئتات الخاصتة متن األحتداث      يوائيتة إوتبوم وزارة الشتون االجتماعيتة والعمتم برعايتة    

واأليتتتام والمعتتاقين والمستتنين متتن ختتالل التتدور والمتسستتات المناستتبة التتتي تتتوفر لهتتم        
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,  2013رة الشتتتتتون االجتماعيتتتتة  الرعايتتتتة الصتتتتحية والتعليميتتتتة واالجتماعيتتتتة ) وزا   

 .(21ص

 حقوق المرأة :  -ظ

تنشتئة االبنتاء    المرأة عوو أساسي فتي األسترة تبتوم بواجبتات ومهتام هامتة وحيويتة فتي        

وتربيتهم وتعليمهم البيم واألخالق وتكفم دور الرجم في توفير جيم من رجال المستتببم  

وبناة الوين . وقد وفرت الشريعة اإلسالمية والدساتير والبوانين في كثير من الدول في 

 , 1996م التتتدين اإلستتتالمي ) المبتتتارك   فتتتي حتتتدود أحكتتتا   إنستتتانيتهاالفتتترص وتصتتتون  

   .(159ص 

 المجتمع : ثقافة -ٍ

 الستتلوك متتن والمجتمتتع الشتتبا  تحمتتي التتتي العوامتتم رأل علتتى يتتأتي الثبتتافي فتتاألمن

 والتتراث  واللغتة  التدين  فتي  الثبتافي  األمتن  ويتمثتم مفهتوم   .فيع المرغو  غير االجتماعي

وحمايتتع   الصتالح  المواين بناء في يسهم الثبافي األمن تحبيق. فللمواين الثبافية واللاتية

 ويجعلتع  السياسي والعنف واإلرها  التطرف ومن الهدامة واألفكار الوافدة التيارات من

 همفتتأ (. 15م , ص 2008) يتتونس ,  المجتمتتع تنميتتة فتتي الفعالتتة المشتتاركة علتتى قتتادرا

 الثبتتافي والتغريتتب العولمتتة فتتي تتمثتتم الشتتبا  لتتدى الثبتتافي األمتتن تهتتدد التتتي العوامتتم

. والتعلتتتتيم والتبعيتتتتة واالنترنتتتتت المباهتتتتر والبتتتتث والمعلوماتيتتتتة التكنولوجيتتتتة والثتتتتورة

 التلي  الفكتري  األمتن  تحبيتق  فتي  كبير بشكم تساهم الثبافة روافد عبر الثبافية المستوليةف

 باألستاليب  وتعتريفهم  التن:ء  توعيتة  فتي  مهم الثبافة دورويعتبر  .المجتمع امن صمام هو

 الشتتبا  متتن الستتن بصتتغار التغريتتر يتتتم األستتاليب هتتل  ختتالل متتن انتتع هتتك وال الحديثتتة

 .والغلو التطرف األمر حبيبة في وهو وااللتزام الدين هعار تحت والفتيات

 العتتام التترأي خلتتق فتتي فاعتتم بشتتكم تستتاهم والتتتي روافتتد  بكافتتة اإلعتتالم أجهتتزة كمتتا أن

 األول الحاضتن  األسترة  دور ويببتى  االنتشتار  على وقدرة حوور من لديها بما والتوجيع

 أستوياء  أفرادا للجميع تبدم المسئولة الصالحة والتربية التربوي البناء في األسال وحجر
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 م , 2009) عبتتد الهتتادي ,  واقتتتدار بكفتتاءة المجتمتتع بنتتاء فتتي المشتتاركة علتتى قتتادرين

 .(12-11ص 

 ويرى الباحث أنع لكي يتحبق األمن االجتماعي في دولة الكويت من االهتمام بالتالي :

 النظام الكويتي. استمرار استبرار .1

 المحافظة على هوية المجتمع الكويتي. .2

 التماسك االجتماعي.  .3

 دوام سيادة البانون. .4

 تطوير التعليم . .5

 تحسين البطام الصحي. .6

 همول جميع أفراد المجتمع بالرعاية . .7

 همول جميع أفراد المجتمع بالتأمينات االجتماعية. .8
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 : مهددات األمن االجتماعي في دولة الكويت :  امسًا

 العولمة : - 1

صياغة إيديولوجية للحوارة الغربية متن فكتر وثبافتة واقتصتاد وسياستة      إن العولمة هي 

للسيطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائم اإلعالمية , والشتركات الرأستمالية الكبترى    

 .  (74م, ص 2005زعبي , ) ال لتطبيق هل  الحوارة وتعميمها على العالم

بنية الدولة  في جلريهل  المتغيرات تفرض بالورورة وفبا لهلا االتجا  إحداث تغيير و

يمتتتد تأثيرهتتا ختتارج نطتتاق حتتدودها البوميتتة, ومتتن ثتتم   التتتيللتحتتول إلتتى الدولتتة الشتتبكية 

حيتز التشتكيم    فتي  هي التيفنبطة االختالف الرئيسية بين الدولة البومية والدولة الشبكية 

ين أن الثانيتة ال تبتوم   حت  فتي محتدد تمتارل فيتع نشتايها,      إقليمتي أن األولى ترتبط بديتار  

 .(85م, ص 2010) عبد اهلل ,  قليمى محددإعلى إيار 

 التطرف والتكفير : -2

 المغتتتاالة والتطتتترف, يبتتتودان صتتتاحبع إلتتتى تكفيتتتر اآلختتتر, وإلتتتى التعصتتتب المصتتتلحي  ف

عبائتتدي, مهمتتا تستتتر المتعصتتب بطهريتتة خالصتتة أو مطلبتتة     أو الفكتتري أو الثبتتافي أو ال 

أساستتتها المبتتتادئ الستتتامية التتتتي وردت فتتتي مختلتتتف التتتديانات الستتتماوية, أو النظريتتتات  

 (.19م, ص 2005) الربعي ,  واأليديولوجيات الوضعية

 األزمـات االجتماعية الخليجية:   -3

االجتمتاعي الخليجتي    األمتن  األزمات االجتماعية التي تتنعكس ستلبًا علتى    ولعم أبرز تلك

 عمومًا بسبب قابليتها لالنتبال لباقي دول المجلس الظواهر االجتماعية السلبية التالية: 

  ظاهـرة العنوسـة المتنامية: 

الهيئتة العامتة للمعلومتات     فبد وجتد الباحتث اإلحصتائية الرستمية الوحيتدة علتى موقتع       

ألتف فتتاة كويتيتة لتم تتتزوج       30عن وجتود أكثتر متن    بالكويت التي أوضحت المدنية 

, التتي توتم يببتا لهتل  اإلحصتائية      (العنوستة )وتم إدخالها في هريحة متا يعرفتون بتـ    

الفتتاة تنهتي دراستتها     أنعامتا فتأكثر, علتى اعتبتار      65إلتى   25الفتيات متا بتين ستن    
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ا  الكامنتة  تبريبا, ما حتدا بخبتراء االجتمتام إلتى دراستة األستب       23الجامعية في سن 

وراء هل  الظاهرة وكيفية مواجهتها والحد متن ستلبياتها علتى أفتراد المجتمتع الستيما       

 بالكويتتتتتتتتتالهيئتتتتتتتتة العامتتتتتتتتة للمعلومتتتتتتتتات المدنيتتتتتتتتة     )موقتتتتتتتتع  النستتتتتتتتاء

http://www.paci.gov.kw.) 

 ظاهـرة القيادة السـريعة للسيارات: 

, فتدن  ي دولتة الكويتت   فت  الجهتود المبلولتة فتي مجتال التوعيتة المروريتة      فعلى الرغم متن  

مرتفعتة  نسبة المخالفات والحوادث والوفيتات الناجمتة عتن حتوادث الستير ال تتزال نستبة        

 (.112 ص , م1996 , الهادي) في الكويت 

   بوجوهه المختلفة اإلدمانظاهـرة: 

 أصبح اإلدمان يسبب مشكالت أمنية وصحية واجتماعيتة, تحتتاج معظتم دول العتالم,    فبد 

بلتتع اإلنتتاج العتالمي متتن المختدرات معتتدالت قياستية, وأختتلت     ومنهتا دولتة الكويتتت, فبتد    

العصابات الدولية تزداد قتوة وتمتوياًل وتنظيمتًا, وامتتدت أنشتطتها عبتر التدول والبتارات         

 .(212, ص  2007) غباري  ,  حتى أصبحت جرائم المخدرات جرائم بال وين

 اهرة البطالة ظ: 

بوية تتناسب يرديتا متع   %. وتلك ال6.9معدل البطالة في الكويت يصم إلى فبد أصبح 

ارتفتام ستن التباعتد,    . كما أن % سنويا3% و2زيادة أعداد السكان التي تتراوح ما بين 

تستبب ارتفتام ستن     إذ, فتي الكويتت   يعتبر متن أستبا  زيتادة نستبة المتعطلتين عتن العمتم       

 ( .16م , 2011, ) الراوي التباعد في بطء الدورة الوظيفية

 التهديدات الخارجية:-4

كتون منطبتة الخلتيج حاضتنة لتتدائرة      وأبترز أستبا  تلتك التهديتدات الخارجيتة يتمثتتم فتي       

العالميتة. حيتث تتصتارم مصتالح التدول الكبترى. وتتنتامى حتدة هتلا           اإلستتراتيجية التنفط  

) التميمتي   هتا التهديد الخارجي مع تفاقم أزمات االقتصاد العالمي وعدم التوصم لحلتول ل 

 (.49, ص 1997, 



 

69 
 

ويرى الباحث أن مهددات األمن االجتماعي يمكن االستتفادة منهتا فتي تخفيتف أضترارها      

وتحويلها إلي نباط قوة يمكن االستفادة منها . فمثال العولمة نأخل بالجوانب اإليجابيتة لهتا   

ندستي التز . كمتا    من خالل االهتمام بوسائم التعليم الحديث والتبدم التعليمي والطبتي واله 

يمكتتن أن تعمتتم الحكومتتة علتتى بتتث روح التستتامح واالعتتتدال متتن ختتالل منتتاهج التربيتتة    

 والتعليم كما تعمم على حم مشكلة العنوسة من خالل التوعية بأضرارها.
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 الفصل الرابع 

 دور منظمات اجملتمع املدني يف تعزيز األمن االجتماعي يف دولة الكويت 

 

 أواًل: دور جمعية اإلصالح االجتماعي في تعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويت

 ثانيًا: دور رابطة االجتماعيين الكويتية في تعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويت

مجتمع المدني تعزيزًا ل)من االجتماعي في دولة ثالثًا: تصور استراتيجية لمنظمات ال

 الكويت

لعمل منظمات المجتمع المدني تعزيزًا ل)من االجتماعي في رابعًا: الرؤية االستشرافية 

 دولة الكويت 
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 الفصل الرابع 

 دور منظمات اجملتمع املدني يف تعزيز األمن االجتماعي يف دولة الكويت 
 

المتتدني إلتتي تمكتتين الفئتتات المستتتهدفة وزيتتادة قتتدراتهم علتتي    تستتعي متسستتات المجتمتتع  

 االعتماد علي النفس وكما تسعي إلي االنتبال من المفهوم االغاثي إلي المفهوم التنموي.

وتهدف متسسات المجتمع المدني إلتي تتوفير الختدمات األساستية وتكميتم دور الحكومتة       

  م ,2007) بيتتتومي, متتتمباإلضتتتافة إلتتتي تحستتتين المستتتتوي المعيشتتتي وتتتتوفير فتتترص ع 

. وقتتد لعبتتت منظمتتات المجتمتتع المتتدني دورًا هامتتًا فتتي مجتتال تبتتديم الختتدمات         (11ص

الصتتتحية والثبافيتتتة والرعايتتتة االجتماعيتتتة والتوعيتتتة الدينيتتتة والتشتتتجيع علتتتي المشتتتاركة 

 .(9ص  م,2014) أمين, السياسية والمشاركة في صنع البرار

األمتن االجتمتاعي    عزيتز مجتمتع المتدني فتي ت   دور منظمتات ال وسوف يبوم الباحث ببيتان  

 على دور كال من : في دولة الكويت

  االجتماعيجمعية اإلصالح. 

 .رابطة االجتماعيين الكويتية 

 يف تعزيز األمن االجتماعي يف دولة الكويت  مجعية اإلصالح االجتماعيدور  أوال:
 اونشتاياتها وبرامجهتا ودورهت   سوف يبوم الباحث ببيان دور الجمعيتة ونشتأتها وأهتدافها    

 في المحافظة على األمن االجتماعي في دولة الكويت.

 التعريف بجمعية اإلصالح االجتماعي:  -1

إصالح الفرد واألسرة في بناء المجتمع فتي  هي إحدى الجمعيات األهلية التي تهدف إلي 

إيتتار العبيتتدة والبتتيم اإلستتالمية , بمتتا يحبتتق نمتتاء  واستتتبرار  , والمحافظتتة علتتى هويتتتع  

والبيام بدور  تجا  األمة العربية واإلسالمية , متن ختالل الوستائم المتنوعتة للتدعوة إلتى       
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) موقتتع وعظتتة الحستتنة  اهلل , التتتي تستتتهدف كافتتة فئتتات المجتمتتع بانتهتتاج الحكمتتة والم     

 (.http://eslah.com/2جمعية اإلصالح االجتماعي 

يئة إسالمية تعمم لتحبيق الصالح العام اللي جاء بع اإلسالم وما يتصم بللك متن  وهي ه

أعمتتال مشتتروعة, وهتتي جمعيتتة نفتتع تختتدم العديتتد متتن الجوانتتب االجتماعيتتة والثبافيتتة          

ة بالمعروف ناهية عن المنكتر بمتا أمتر اهلل    والخيرية في المجتمع, داعية إلى الخير وآمر

   م4/8/1963 –هتتتتتـ 1383محتتتتترم  16عتتتتتز وجتتتتتم منتتتتتل إنشتتتتتائها وإهتتتتتهارها فتتتتتي    

 .(51م ,ص 2010) حمدان,

وتعتبر الجمعية من أكبر الجمعيات اإلسالمية في الكويت, وثالتث جمعيتة خيريتة أنشتئت     

ي الجمعيتة األم لكثيتر متن    بعد الجمعية الخيرية الكويتية وجمعية اإلرهاد اإلستالمية, وهت  

) موقتع جمعيتة اإلصتالح    الجمعيات واللجان التي أنشئت من بعدها فتي المجتمتع الكتويتي   

 (.http://eslah.com/4االجتماعي 

 تاريخ نشأة وتطور جمعية اإلصالح االجتماعي في دولة الكويت : ثانيًا:

االت الكويت فتي  رجاًل من رجنشأت جمعية اإلصالح االجتماعي عبب اجتمام ثالثون  

وتبتاحثوا فتي   .فهتد الحمتد الخالتد     الشتيز , في ديوان م ( 1963من يونيو  8 ) يوم السبت

واتفتتق  دين وأختتالق المجتمتتع. التت تحتتافظ علتتى  متسستتة إستتالمية كويتيتتة  ضتترورة قيتتام  

حيتث كانتت    -الحوور على تأسيس جمعية جديدة باستم )جمعيتة اإلصتالح االجتمتاعي(     

ثتم اختيتر    -م  1952هـ الموافق  1372لجمعية اإلرهاد التي تأسست في امتدادًا يبيعيًا 

, (50م ,ص 2014) المتانع, لجمعية اإلصالح االجتماعي متسسون وهيئة إدارية متقتتة 

 11هتـ الموافتق    1383من محترم الحترام    19عبدت اجتماعها األول في يوم الثالثاء  و

/  تتابع عية اإلصالح االجتماعي, وقد م, وأقر فيع البانون األساسي لجم 1963من يونيو 

تتتتم إهتتتهار جمعيتتتة و الجهتتتات المختصتتتة. هتتتأن تستتتجيلها لتتتدىعبتتتد اهلل العلتتتي المطتتتوم 

لستتنة  24م, يببتًا ألحكتام البتانون رقتم      1963/ 07/  22اإلصتالح االجتمتاعي بتتاريز    

( 438م, ونشتر هتلا اإلهتهار فتي الجريتدة الرستمية )كويتت اليتوم( بالعتدد رقتم )           1962
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) موقتتتتتتع جمعيتتتتتتة اإلصتتتتتتالح االجتمتتتتتتاعي   م. 1963/  08/  04ادر بتتتتتتتاريز الصتتتتتت

/7http://eslah.com.) 

 

 :أهداف جمعية اإلصالح االجتماعي ثالثًا:

 تتمثم أهداف جمعية اإلصالح االجتماعي فيما يلي:

 النصح والمشتورة للجهتات المختصتة فتي كافتة المجتاالت كالتربيتة والتعلتيم          تبديم

 واإلعالم, فيما يعود بالخير على الصالح العام وفبًا للتشريع اإلسالمي.

         تبتتديم المنتتاهج الصتتالحة للجهتتات المختصتتة فتتي كتتم الشتتئون كالتربيتتة والتعلتتيم

           .يع اإلسالميواإلعالم فيما يعود بالخير على الصالح العام وفبًا للتشر

 فتتي تبتتديم العتتون المتتادي فتتي حتتاالت الكتتوارث والتتزالزل والمحتتن التتتي    اإلستتهام

 تتعرض لها المنايق اإلسالمية.

  إيجاد الحلول الناجعة للمعوالت التي تواجع مجتمعنا اإلسالمي والسعي نحو

 تحبيبها.

 نبيتع الكتريم    وسنة ترسيز الفكر اإلسالمي المستنير البائم على كتا  اهللاالهتمام ب

, فكانتتت فكتترة إقامتتة معتترض الكتتتا  اإلستتالمي   ) صتتلى اهلل عليتتع وستتلم ( محمتتد

الستتنوي, حيتتث تتتتاح الفرصتتة للشتتعب الكتتويتي لاليتتالم علتتى أحتتدث متتا أنتجتتتع   

العبول البشترية فتي جميتع مجتاالت الحيتاة, ويجبتى إلتيهم ثمترات المطتابع ليبفتوا           

 .(51-50م ,ص 2013) النشمي, ة وغيرهاعلى الجديد دائمًا في العلوم الشرعي

 .إرهاد الشبا  إلى الطريق الحق واالستبامة وهغم أوقات الفراغ بما يفيد وينفع 

  والمحرمتتتات  الوتتتارةمكافحتتتة الرذيلتتتة ومباومتتتة اآلفتتتات االجتماعيتتتة والعتتتادات

 كالمسكرات والبغاء والميسر والربا.

  مية باستتخدام كافتة الوستائم    مناصرة البوايا العادلتة للشتعو  اإلستال   العمم على

 .التعريفية لبث الوعي بهل  البوايا

http://eslah.com/7
http://eslah.com/7


 

74 
 

  العناية بالدين والدعوة إليع وبث األخالق الفاضلة بين األفراد لتحفظ لهلا

 .(29م ,ص 2010) الشمري,المجتمع كيانع ومبوماتع

         العمم على نشر التوعي اإلستالمي الصتحيح المنوتبط بتأير الشتريعة اإلستالمية

جتمتتع, ليكونتتوا علتتى بينتتة متتن أمتترهم, وتحصتتينًا لهتتم متتن الهجمتتة    بتتين أفتتراد الم

 .(52م ,ص 2013) النشمي,الشرسة التي يتعرض لها العالم اإلسالمي

       إنشتتاء اللجتتان المختلفتتة, والمهتمتتة بالعديتتد متتن األنشتتطة كتتم فتتي مجالتتع لتحبيتتق

األهداف العامتة لجمعيتة اإلصتالح االجتمتاعي, لتلا بترزت وتميتزت علتى ستاحة          

م الخيري لجان الزكاة, ولجان العمم االجتماعي, واللجتان المهتمتة بالجانتب    العم

 النسائي والفتيات والبنات, واللجان التي تحتون الشبا  والفتيان.

  ,المشاركة الفعالة في حم المشكالت الطارئة على المجتمع الكويتي المسلم اآلمن

جهتها لمشتكلة العصتر   على سبيم المثال يتوح دور لجنة )بشائر الخير(, في موا

 م ,2007) الحنيتان, )إدمان المختدرات( ومتا ينتتج عنهتا متن تتدمير لشتبا  األمتة        

 .(13ص 

جمتتع األمتتة علتتى مبتتادئ اإلستتالم ودعوتهتتا للختتل بتتع عبيتتدة ومنهجتتًا    ويتترى الباحتتث أن 

كتتان أحتتد األهتتداف الرئيستتية والدافعتتة إلنشتتاء تلتتك الجمعيتتة . حيتتث نشتتأت هتتل    وستتلوكا

 المتتة االستتالمية حيتتث ان هتتل  الفتتترة فتتي ظتتم ظتتروف صتتعبة كانتتت تمتتر بهتتا ا  ةالجمعيتت

كللك الصترام   . وههدت هل  الفترةمن االستعمار ههدت تخلص بع  الدول االسالمية

علتى المجتمعتات    ام السياسية واالقتصادية والنفستية العربي االسرائيلي واثار ذلك الصر

قيتام كثيتر متن التيتارات السياستية والدينيتة        ةاالسالمية . كللك ههدت هل  الفترالعربية و

 واالقتصادية .

الظروف كانت ملحتع لبيتام منظمتات مجتمتع متدني تبتوم بتدورها فتي المحافظتة            كم هل 

على هوية المجتمعات العربية واالسالمية  وكللك المحافظتة علتى هويتة الشتبا  المستلم      

 .ة الصحيحةسية ودينية تخالف العبيدوعدم انجرافع الى تيارات سيا
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 السياستتية والنفستتية التتتي المنظمتتات المجتمتتع لتجتتاوز االثتتار الستتلبية   كتتللك ستتاعدت هتتل

الصترام العربتي االسترائيلي واالعتتداء      عانى منها المجتمع العربتي االستالمي متن اثتار    

 على االقليات المسلمة في العالم.

 

 جمعية اإلصالح االجتماعيبرامج وأنشطة  رابعًا:

 :الكتاب اإلسالميمعرض  -1

حملت نمعية اإلصالح االنتمادي دل  داتق دا ت لديم معدرل الكتداب اإلسدالمي إيماندا        

م  ا بددورها فدي نشدر الفكدر والكتداب اإلسدالمي وتحصدين المجتمدأ الكدويتي مدن خدال             

ذلأ لموان ة األفكار والتون ات ال ربية والت ري ية ل كا المجتمأ . ولقدد قامدت الجمعيدة    

م وبدكلأ تكدون أو  مدن نلدم معدرل الكتداب فدي الكويدت         1974ل ا ددام   بأو  معرل

 وقد اقتصرت المشاركة دل  المكت ات من عاخل الكويت .

 :أسبوع األقصى -2

 تقيم نمعية اإلصالح االنتمادي سد ويا ملتقد  لدراسدة القضدية الفلسدطي ية تحدت د دوان        

 . (38م ,ص 2011) رموان, ) أس وع األقص  (

 :يعة اإلسالميةملتقى الشر -3

ملتق  الشريعة اإلسالمية ت دف من خالل  إلد  القيدام    االنتمادينمعية اإلصالح  اقامت

بوان  ا في تككير المجتمأ الكويتي بأهميدة الشدريعة وضدرورة التمسدأ ب دا ة ري دة فدي        

األمن وزياعة الرخا  في المجتمأ الكويتي واسدتقرارو وتقويدة أواصدر العالقدات      باستت ا

 .(9م ,ص 2010) السبيم,اعو دل  أساس متينبين أفر

ويتترى الباحتتث أن اهتمتتام جمعيتتة اإلصتتالح االجتمتتاعي بأستتبوم األقصتتى أكستتبها أهميتتة  

ومكانة خاصة في المجتمعين الكتويتي والعربتي باعتبارهتا أحتد أدوات المباومتة العربيتة       

 في وجع االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين.
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دور جمعيوووة اإلصوووالح االجتمووواعي فوووي الحفووواظ علوووت األمووون االجتمووواعي دولوووة    امسوووًا:

 الكويت:

استتتتلهمت جمعيتتتة اإلصتتتالح   الووودفاٍ عووون الكويوووت والمحافظوووة علوووت االسوووتقال  :   .1

لبتد تجلتى ذلتك فتي المراحتم      و االجتماعي فكرًا عميبًا يحفز العمتم التويني المميتز,    

تثبيتتت الكتتويتيين أمتتام مطالبتتات  التاريخيتتة للكويتتت الحديثتتة, حيتتث كتتان لهتتا دور فتتي

دكتاتوري العراق ضد الكويت في سيادتها, ومواقفهتا التاريخيتة فتي تثبيتت وصتمود      

رجتتال الكويتتت النتهاكتتات الدستتتور الكتتويتي التتلي انتهكتتتع الستتلطة السياستتية عتتام        

م, ودورهتتا البطتتولي أثنتتاء االحتتتالل الصتتدامي للكويتتت فتتي تأستتيس  1986و 1976

جتماعي والمرابطين والختدمات داختم الكويتت وخارجهتا, وتأستيس      لجان التكافم اال

 (.69-68م ,ص 2000) الربيعان,الهيئة العالمية للتوامن مع الكويت
 

كتان لرجتال جمعيتة اإلصتالح     فبتد   :تأطير السياج اإلسالمي وحماية شورعية الحكوم   .2

االجتمتتاعي دور بتتارز متتن ختتالل المواقتتف واألحتتداث المختلفتتة فتتي تتتأيير الستتياج      

اإلسالمي والحماية االجتماعية لشرعية الحكم في دولتة الكويتت, ومعارضتة التغييتر     

 م ,2014) العتيبتتي, بتتالعنف التتلي انتهجتتع اليستتار الكتتويتي وحلفتتاؤ  إبتتان الستتتينيات

كمتتا أنهتتا حستتمت مواقتتف عتتدة لتحتتدي ستتيادة الحكتتم فتتي الكويتتت ضتتد           .(23ص 

األصتتوات التتتي نتتادت بالتعامتتم اإليجتتابي متتع اختراقتتات دكتاتوريتتات العتتراق ضتتد      

الكويت, وكان الموقتف األكثتر عمبتًا هتو الموقتف أثنتاء االحتتالل الصتدامي للكويتت          

والموقتتف  بتترف  أي مستتاومات, وااللتفتتاف حتتول الشتترعية الكويتيتتة دون تتتردد,       

م فتي جتدة كتان    1990الحاسم فتي المتتتمر الشتعبي التلي عبتد فتي منتصتف أكتتوبر         

وسامًا وهرفًا لرجال هل  الجمعية, وبالرغم من أن رجال الجمعية وهبابها في أكثتر  

) متتن موقتتف عبتتروا أيوتتًا برفوتتهم الختتتراق الستتلطة للحريتتات وحبتتوق المتتواينين 

 .(46م ,ص 2008العجمي,
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لبتتد كتتان للتتدور الكبيتتر والمميتتز عبتتر   : طوووعي دا ليووا و ارجيووا  تأسوويس العموول الت .3

خمسة عبتود متن التزمن لهتل  الجمعيتة المباركتة فتي اإلصتالح االجتمتاعي والخدمتة           

ومتن أبترز    العامة وإرساء قواعتد العمتم الخيتري التطتوعي إثتراء داخليتًا وخارجيتًا.       

 تلك األدوار:

 هل  الجمعية آالفًا من األسر واأليتام كفلت. 

       أنشتتأت المئتتات متتن المشتتاريع الخيريتتة التتتي تنتتتج مجتمعتتًا صتتالحًا وحيتتًا

   .(43م ,ص 2011) رموان,وصحيحًا من األمراض والجهم والفبر

           ستتاهمت جمعيتتة اإلصتتالح االجتمتتاعي بشتتكم كبيتتر فتتي حمايتتة الشتتبا

والمجتمع من أخطار األفكار الهدامة والبوانين المنحرفة, إذ إنها خاضتت  

المخدرات والخمور والتدخين والجمعيات اإلباحية وغيرها بمتا  حربًا ضد 

حفتتظ المجتمتتع الكتتويتي متتن خطتتر االنفتتتاح علتتى هتتل  األدوات الهدامتتة        

محاربتتة قتتوانين إباحتتة الخمتتور والمختتدرات     كمتتا عملتتت علتتى   للمجتمتتع

 (.http://eslah.com/9) موقع جمعية اإلصالح االجتماعي  

  متتن الدستتتور الكتتويتي, هتتلا التعتتديم التتلي   المطالبتتة بتعتتديم المتتادة الثانيتتة

 .يصدر الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريعات وحيدًا ال هريك معع

        أن لرجالهتتا دورًا فتتي تأستتيس وتطبيتتق النمتتوذج االقتصتتادي اإلستتالمي

                        المتمثتتتتتتتم فتتتتتتتي البنتتتتتتتوك اإلستتتتتتتالمية وهتتتتتتتركات التتتتتتتتأمين وغيرهتتتتتتتا   

 .(19م ,ص 2007) الحنيان,

ساهم في  االجتماعي اإلصالحاللي اهتمت بع جمعية  ويرى الباحث أن العمم التطوعي

حمايتتة وتتتدعيم النستتيج االجتمتتاعي للمجتمتتع الكتتويتي. وذلتتك متتن ختتالل التتدفام عتتن امتتن  

هتتعر باستتتبالل كيانتتع  الكويتتت والمحافظتتة علتتى استتتباللها . حيتتث ان المتتواين متتتى متتا  

داختم   بتاألمن كفترد وكتللك هتعور      بتاألمن ور  السياسي التلي يعتي: فيتع ادى هتلا بشتع     

 مجتمعع.  
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اإلصووالح االجتموواعي ودورهووا فووي تعزيووز األموون   فووي جمعيووة البنووت المؤسسووية سادسووًا:

 االجتماعي بدولة الكويت:

إلتتي عتتدة أمانتتات ولجتتان وهتتي  االجتمتتاعي اإلصتتالح جمعيتتة فتتي المتسستتية البنتتىتتعتتدد 

 كالتالي:

 :(االجتماعي اإلصالح جمعية)ضمن  الزكاةاألمانة العامة للجان ( 1

 من أهم المشاريع الخيرية التي تنفلها لجان الزكاة داخم الكويت :

 مشروم إفطار صائم. .1

 مشروم األضاحي. .2

 مشروم برد عليهم. .3

 مشروم وقفية بنك الفبراء الخيري. .4

 مشروم مصرف اإليعام. .5

 مشروم الوقفيات. .6

 مشروم سبيا الماء. .7

 الشبابية.مشروم دعم األنشطة  .8

 مشروم يباعة المصحف الشريف. .9

 مشروم مجمع الرحمة لكفالة األيتام. .10

 (.11م ,ص 2010) السبيم,مشروم يباعة مصحف المكفوفين .11

 دعم المشاريع التثبيفية: .12

 .الطال دعم  .13

 دعم الفئات الخاصة. .14

 دعم دور الرعاية االجتماعية. .15

 دعم مرضى السريان. .16

 دعم المعاقين. .17
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                خصصتتتية والشتتترعية بالتنستتتيق متتتع بيتتتت الزكتتتاة    إقامتتتة بعتتت  التتتدورات الت   .18

 .(48م ,ص 2008) العجمي,

 

 

 اإلصووووالح  جمعيووووة)ضوووومن   األمانووووة العامووووة للعموووول الخيري)الرحمووووة العالميووووة(    ( 2

 :(االجتماعي

وذلتك بغترض توحيتد اآلليتات والتنظم والتنستيق       , م 1982أول لجنة خيرية عام  ستتأس

للجمعيتتة آنتتلاك والتتتي تخصصتتت بالعمتتم الخيتتري ختتارج      بتتين اللجتتان الخيريتتة التابعتتة  

م بتأستيس لجنتة التدعوة اإلستالمية ولتللك ستميت        1982الكويت , بدأت عملها منل عتام  

م األمانة العامة للجتان الخيريتة , واليتوم توتم األمانتة      2006في بداية عملها وحتى عام 

  ي والبطتتام األوربتتيأربتتع قطاعتتات وهتتي : قطتتام آستتيا وقطتتام أفريبيتتا والبطتتام العربتت   

 :ما يليإنجازات األمانة  ومن أبرز .(27م ,ص 2014) العتيبي,

 م2014إنجازات جمعية اإلصالح االجتماعي حتى عام ( يوضح 2جدول رقم )

 كفالة اليتيم

 ألف60أكثر من 

 بناء مساجد

4219 

 حفظة القرمن

5500 

 حفر بئر ماء

 ألف20

 بناء البيوت

2120 

كفالة الطالب في 

 المدارس

 مدرسة 120

 عالج المرضت 

 مستشفت 210

توفير فرص 

عمل في 

 مشاريع

7712 

 مشروٍ

 إغاثة عامة

 مليون فأكثر

 

 الجدول من عمم الباحث

 في العام اإلسالمي . ألف يتيم 60أكثر من تكفم أكثر من  .1

 .مسجدًا  4219أكثر من  بناء   .2

حافظ وحافظة للبرآن الكتريم كتاماًل فتي مشتروم الشتفيع       5500أكثر من تخريج  .3

 .لتحفيظ البرآن الكريم 

 ماء.ألف بئر  20 حفر  .4
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 ء المشردين .بيتًا إليوا 2120أكثر من  بناء   .5

   .مدرسة ومركز تعليمي 120آالف الطال  اللين يدرسون في أكثر من  كفالة .6

 .مستشفى ومركز يبي  210آالف المرضى اللين يعالجون في  عالج .7

مشتتتروم متتتن مشتتتروعات الكستتتب   7712 تتتتوفير عمتتتم آلالف النتتتال وعتتتددها  .8

 .الحالل

                       الماليتتتتتين متتتتتن ضتتتتتحايا الكتتتتتوارث متتتتتن أنحتتتتتاء مختلفتتتتتة متتتتتن العتتتتتالم     إغاثتتتتتة .9

 .(52م ,ص 2014) المانع,
 

 :(االجتماعي اإلصالح جمعية)ضمن  األمانة العامة للعمل النسائي( 3

أمانتتة العمتتم النستتائي إحتتدى هيئتتات جمعيتتة اإلصتتالح االجتمتتاعي تأسستتت فتتي  أكتتتوبر    

م , وتختص بخدمة األسرة والمرأة الكويتيتة والتدفام عتن قوتاياها ومكتستباتها ,      2003

, تإسالمية فاعلة ورائدة فتي الكويت   من رؤيتنا في أن تكون أقوى متسسة نسائية انطالقا

وتعمم من خالل هل  الرؤية على رعاية فئة النساء والفتيتات واأليفتال متن ختالل عمتم      

متسسي متكامتم يعتمتد علتى هترعية التوجيتع واألداء وتعزيتز البتيم األخالقيتة والثوابتت          

فتتي مجتمعنتتا , ويهتتتم بتتتدريب وتطتتور المتتوارد البشتترية للنستتاء والفتيتتات , والتعتتاون         

 متتتتتتع المتتتتتتدني رفتتتتتتع هتتتتتتأن دور المتتتتتترأة المستتتتتتلمة والتنستتتتتتيق متتتتتتع متسستتتتتتاتع المجت

هناك مجموعة من البرامج واألنشطة لمختلف األعمتار  و (.31ص  ,م2010) الشمري,

 ومنها :

 مخيمات ربيعية . .1

 إقامة منتديات ثبافية وتربوية. .2

 إقامة ندوات توعية. .3

 مشاركات في متتمرات داخلية. .4

 دورات لحفظ وتالوة البرآن الكريم . .5

 درول إيمانية. .6

 إقامة مشاريع مجتمعية خدمية . .7
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) موقتتتتع جمعيتتتتة اإلصتتتتالح االجتمتتتتاعي  إقامتتتتة مراكتتتتز لتعلتتتتيم العلتتتتم الشتتتترعي  .8

/8http://eslah.com.) 

ويتتتم تنفيتتل هتتل  البتترامج متتن ختتالل قطاعتتات العمتتم باألمانتتة وفروعهتتا المختلفتتة فتتي   

قطام الفتيات , وقطام التدريب , والبطام التنموي , والبطتام   فهناك أنحاء الكويت 

النستتائية بالشتتامية ولجتتان فتتي منتتايق    اللجنتتة فيوجتتدالتربتتوي , ومتتن حيتتث الفتتروم  

وتوتم أمانتة العمتم النستائي      .األندلس والبرين والرميثية والروضة وهديتة والستالم   

ستتبيم المثتال لجنتتة  عتدة لجتتان للعمتم االجتمتتاعي ومنهتا لجتتان متخصصتة منهتتا علتى      

ستنوات , حيتث تجتد الفتتاة المكتان األمتن لشتغم وقتت          10إلى  6الورود للفتيات من 

فراغهتتا متتع صتتحبة صتتالحة إلهتتبام غريتتزة الصتتداقة واأللفتتة واكتشتتاف مهاراتهتتا        

وقتدراتها وتطويرهتتا متع التركيتتز علتى غتترل العبيتدة اإلستتالمية وربطهتا بكتتتا  اهلل      

 (.19-18م ,ص 2005) الحسن,   حميدةعز وجم, وتعويدها األخالق ال

 

 :(االجتماعي اإلصالح جمعية)ضمن  قطاٍ الصحب الصالحة( 4

قطتتام الصتتحب بجمعيتتة اإلصتتالح االجتمتتاعي يهتتدف إلتتى تبتتديم بتترامج ثبافيتتة وتربويتتة    

ورياضتتية للشتتبا  المستتاهمة فتتي إعتتداد المتتواين الصتتالح المشتتارك فتتي تبتتدم المجتمتتع      

ورقيع , والعمتم علتى متمء أوقتات الشتبا  بكتم متا هتو نتافع ومفيتد ورعايتة الموهتوبين             

فتتي خمتتس  ويعمتتم هتتلا البطتتام . (65 م ,ص2013) النشتتمي, متتن الشتتبا  نوالمتميتتزي

منتتايق فتتي الكويتتت وهتتي األنتتدلس والعارضتتية والفتتردول وضتتاحية عبتتد اهلل مبتتارك        

 تتمثم في  : لعوضاحية صباح الناصر ووسائم عم

 حلبات تحفيظ البران الكريم وتدريس السنة النبوية. .1

 الرسائم والمساببات الثبافية. .2

 الدرول والمحاضرات. .3

 الرحالت والزيارات. .4

 المهرجانات والمساببات الرياضية. .5

http://eslah.com/8
http://eslah.com/8
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 التمثيليات الهادفة واألناهيد اإلسالمية. .6

 (http://eslah.com/%D8االجتماعي  حموقع جمعية اإلصال.) الملتبى الصيفي .7

 

 :(االجتماعي اإلصالح جمعية)ضمن لجنة النشء اإلسالمي( 5

ستنة, أنشتئت    14سنة إلتى   11تربوية تهتم بالناهئة من سن  لجنة الن:ء اإلسالمي لجنة

م وتعمتتتم فتتتي جميتتتع محافظتتتات الكويتتتت وتبتتتدم اللجنتتتة برنامجتتتا ذو تنشتتتئة  1993عتتتام 

 أهداف اللجنتة وتتمثم .(69م ,ص 2010) الشمري,إصالحية تربوية تكاملية لفئة الن:ء

 :فيما يلي

 يماني في قلو  الناهئة.ترسيز الشعور اإل .1

 األخالق اإلسالمية الفاضلة والسلوك الحميد لدى الناهئة.غرل  .2

 تعليم الناهئ البرآن الكريم قراءة وتجويدا وحفظا. .3

 المساهمة في إعداد المواين الصالح المشارك في تبدم وتنمية المجتمع. .4

تنميتتة الثبافتتة اإلستتالمية وغتترل مبتتادئ العبيتتدة لتتدى الناهتتئ وتربيتتتع علتتى أداء      .5

 الشعائر التعبدية.

 ملئ أوقات الفراغ عند الناهئة بكم ما هو نافع. .6

 .(79م ,ص 1997) المدعج,حث الناهئة على التفوق الدراسي والتميز العلمي .7

 :(االجتماعي اإلصالح جمعية)ضمن األمانة العامة للجان العمل االجتماعي( 6

فتي   لجنة العمم االجتماعي هيئة اجتماعية تتبع جمعية اإلصتالح االجتمتاعي تتم إنشتاؤها    

م وتبوم بدور فعال لصالح خدمة المجتمع والمتواينين حيتث تجستد األهتداف     1995عام 

 التتتتتتي قامتتتتتت متتتتتن أجلهتتتتتا جمعيتتتتتة اإلصتتتتتالح االجتمتتتتتاعي وتعمتتتتتم علتتتتتى تحبيبهتتتتتا      

 وتتمثم أبرز أهدافها فيما يلي: .(56ص  ,م2011)نجاتي,

 توثيق العالقات االجتماعية بين أهالي المنطبة . .1

صتلى  "تشجيع الترابط والتوامن األسري على هدي كتا  اهلل تعتالى وستنة نبيتع     .2

 . "اهلل عليع وسلم

http://eslah.com/%D8


 

83 
 

 , وإهاعة سبم الخير بين النال .إحياء روح التكافم االجتماعي .3

 نشر العادات االجتماعية اإليجابية المتوافبة مع هريعة اإلسالم . .4

 المساهمة في معالجة الظواهر االجتماعية السلبية . .5

 قامة األنشطة االجتماعية والترفيهية والرياضية .إ .6

التعاون مع جميع متسسات الدولة المعنية للنهتوض بمستتوى الفترد واألسترة فتي       .7

 المجتمع .

              ترستتيز معتتاني الخيتتر فتتي المجتمتتع وإرستتاء روح التكافتتم األستتري واالجتمتتاعي   .8

 .(53ص  ,م2014) المانع,

الكثيدر مدن    ح االنتمادي بدولدة الكويدت قدد قددمت     و يرى ال احث أن نمعية اإلصال

اإلسددالمية ودملددت دلدد  تعآيددآ    للدولددة الكويتيددة وللمجتمددأ  اإلسددتراتيجيةالخدددمات 

 وأن ومدن خدال  لجان دا الم  ثقدة .    مدن خدال  أنشدطت ا     األمن االنتمادي بشكل ك ير 

 : في تمثلت أدمال ا أبرز

والحددرع دلدد  الدددفاع   االسددتقال  دلدد  والمحافلددة الكويددت دددن الدددفاع (1

 د  .

وذلددأ بكافددة الوسددا ل    الحكددم شددردية وحمايددة اإلسددالمي السددياج تددأطير (2

 المتاحة .

مدددن خدددال  بدددرام  وأنشدددطة  وخارنيدددا عاخليدددا التطدددودي العمدددل تأسددديم (3

 متعدعة.
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 يف تعزيز األمن االجتماعي يف دولة الكويت ثانيا : دور رابطة االجتماعيني الكويتية 
 (46)م بموجب قرار إهتهار رقتم   1967تأسست رابطة االجتماعيين بدولة الكويت عام 

  .(29ص  ,م1997) التميمي,مسجم بوزارة الشئون االجتماعية والعمم

 أهداف رابطة االجتماعيين الكويتية : -1

إلتتى تعزيتتز األمتتن االجتمتتاعي متتن ختتالل تحبيتتق       الكويتيتتة االجتمتتاعيين رابطتتة تهتتدف

 األهداف التالية :

تستمح لهتم    اإلسهام في تبديم وجو  الرعاية االجتماعية للفتراد والجماعتات التلين ال    .1

 ظروفهم باالستفادة الكاملة بالخدمات الحكومية.

إجراء البحوث الميدانية بهدف تحديد حجم المشكالت والظواهر االجتماعية التتي قتد    .2

 تعوق سبيم التطور االجتماعي المنشود لمجتمعنا.

تبتتتادل المعلومتتتتات والخبتتترات المهنيتتتتة متتتع الهيئتتتتات المحليتتتة والدوليتتتتة والعربيتتتتة      .3

 وخصوصًا المتخصصة منها في هتون الرعاية االجتماعية بشتى الوسائم.

العمتتم علتتى  كتتللك رعايتتة مصتتالح العتتاملين فتتي الميتتدان االجتمتتاعي و   العمتتم علتتى   .4

) موقتتع رابطتتة االجتمتتاعيين الكويتيتتة    متتن كافتتة النتتواحي    مستتتواهم المهنتتي االرتفتتام ب

http://www.aswkuwait.com/AboutUs.aspx .) 

العمتم علتى الوصتول بالتوعيتة االجتماعيتة إلتى جميتع فئتات المجتمتع          ويرى الباحث أن 

 رابطة االجتمتاعيين الكويتيتة  كان أيوا أحد أبرز أهداف  لمتاحةويبباتع بشتى الوسائم ا

تبتوم بتع الرابطتة متن بحتوث ودراستات        منل نشأتها. حيث ان هل  التوعية تستند على ما

 في حم بع  الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي   ةهدفها المساهم

فوي المجتموع   وسائل رابطة االجتمواعيين الكويتيوة فوي تعزيوز األمون االجتمواعي        -2

 الكويتي:

 إن وسائم رابطة االجتماعيين الكويتية تتمثم بالتالي :

 تطوير حركة المجتمع المدني . .1

http://www.aswkuwait.com/AboutUs.aspx
http://www.aswkuwait.com/AboutUs.aspx
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 مساهمة جمعيات النفع العام في العملية التنموية . .2

   .المساهمة في إعداد وصياغة البوانين في ظم التمسك بالمكتسبات الدستورية .3

والبطتام الختاص لتحبيتق أهتداف التوتامن      التعاون والتنسيق مع الجهتات العامتة    .4

 دون هيمنة أي يرف على اآلخر.

  م ,2007) الربعتتتي,دعتتتم قتتتدرات جمعيتتتات النفتتتع العتتتام قانونيتتتًا وإداريتتتًا وماليتتتاً  .5

 . (23ص 

 

األموون االجتموواعي فووي دولووة    تعزيووزجهووود رابطووة االجتموواعيين الكويتيووة  فووي    -3

 الكويت :

 الكويتية في المجاالت التالية:ويمكن إجمالي جهود رابطة االجتماعيين 

 مجا  الوحدة الوطنية : -أ

فبامتتت رابطتتة االجتمتتاعيين الكويتيتتة فتتي مجتتال الوحتتدة الوينيتتة بعبتتد متتتتمر الوحتتدة         

م ( , وقتتد هتتدف ذلتتك المتتتتمر إلتتي جمتتع فيتتع قلتتو        2008متتارل  26-24الوينيتتة )

سياستية وانتماءاتهتا   وعبول كافة الشرائح والطوائتف مهمتا تعتددت اتجاهاتهتا الفكريتة وال     

, وين الكبير اللي يستظم بتع الجميتع  الببلية والطائفية على حب دولة الكويت  والوالء لل

 وينعم بأمنع واستبرار  . وكانت محاور المتتمر كاآلتي : 

 اإلصالح والعدالة سياج للوحدة الوينية . .1

   .لوينيةدور التنشئة االجتماعية واإلعالم والمجتمع المدني في دعم الوحدة ا .2

الدستتور وستيادة البتتانون والتعدديتة الفكريتة والسياستتية ضتمانات أساستية للوحتتدة        .3

 (.46-45م ,ص 2008) التوحيد,الوينية 

ويتترى الباحتتث أن الوحتتدة الوينيتتة جتتزء مهتتم متتن األمتتن االجتمتتاعي , فمتتتي استشتتعر      

االجتمتاعي  المواينين على اختالف فئاتهم بأهمية الوحدة الوينية كان ذلتك داعتم للمتن    

 في المجتمع.
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 مجا  رعاية األسرة والطفل : -ب

 تتمثم أبرز إنجازات رابطة االجتماعيين الكويتية في هلا المجال فيما يلي :

تبتتديم االستشتتارات األستترية للستتر التتتي تواجتتع مشتتكالت اجتماعيتتة أو نفستتية أو   .1

 قانونية.  

توفير المعلومات الكافية للمتواينين عتن ختدمات اإلدارات والمتسستات المختلفتة       .2

 داخم الكويت . 

البيتتام بتتالبحوث والدراستتات االجتماعيتتة التتتي تتتتدي إلتتى الوقتتوف علتتى أستتبا         .3

 .  (62م ,ص 1997) العيسى,المشكالت التي تطرأ على المجتمع

عي التطوعي وتبنتي الحلتول   التوعية بأهمية مشاركة المواينين في العمم االجتما .4

 اللاتية ومساعدة اآلخرين . 

توفير أساليب التعاون بين المكتب والجهات الحكومية واألهلية التي تبتدم ختدمات    .5

 اجتماعية للمواينين .  

نشتتر التتوعي بتتين المتتواينين بوتترورة االستتتفادة متتن الختتدمات االجتماعيتتة التتتي    .6

 .أعباء الحياة تبدمها الدولة وجمعيات النفع العام لتخفيف 

المشاركة في المناسبات الوينية واالجتماعيتة عتن يريتق زيتارات هيئتة المكتتب        .7

 .للمصحات النفسية ودور الرعاية االجتماعية 

 والتغيتتتترات الستتتتعودية األستتتترة"  متتتتتتمر فتتتتي االجتمتتتتاعيين رابطتتتتة مشتتتتاركة  .8

متن   الفتترة  ختالل  الستعودية  العربيتة  بالمملكتة  الريتاض  في عبد اللي"  المعاصرة

 .م12/1/5/2008 –10

تبديم العون المادي واالستشارات األسرية للحاالت التي تواجع مشاكم فرديتة أو    .9

  عائلتتتع تعتتوق استتتبرارها وتكيفهتتا خاصتتة األرامتتم والمطلبتتات واستتر المستتجونين 

) موقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع رابطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة االجتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعيين الكويتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

http://www.aswkuwait.com/AboutUs.aspx ) 
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تبديم المساعدات المالية والعلمية للطال  المحتاجين خاصة أبناء ههداء فلستطين   .10

 وغيرهم من المبيمين .

بزيتتارات ستتنوية تبتتدأ بجولتتة فتتي دار المستتنين نستتاء ورجتتال ويتتتم توزيتتع     البيتتام  .11

الحوتتانة العائليتتة للتعتترف  الهتتدايا علتتى النتتزالء واالنتبتتال بتتالفريق لزيتتارة إدارة   

على الخدمات التي تبدم لليفال ونوعية المشاكم التي يعاني منهتا النتزالء ثتم تتم     

 .(30م ,ص 1997) التميمي,توزيع الهدايا 

 

 مجا  االهتمام بتمكين المرأة الكويتية: -ج

 اهتمت رابطة االجتماعيين بتمكين المرأة الكويتية فبامت باإلجراءات التالية:

 تغيير االتجاهات السلبية نحو عمم المرأة وقدرتها المعرفية . .1

مسئولية متسسات المجتمتع المتدني فتي التوعيتة بتمكتين المترأة اجتماعيتًا واقتصتاديًا          .2

وثبافيًا وسياسيًا وإال يبتصر هلا الجهد على المنظمات النسائية وحدها بتم يتعتدا  ليشتمم    

 ق اإلنسان .كافة جمعيات النفع العام خاصة منظمات حبو

دراسة التشريعات البائمة والمطالبة بتعديم النصوص التي تعوق مشاركة المرأة في  .3

   .(27م ,ص 1996) المبارك, التنمية وتبلم من فاعلية منحها المساواة وتكافت الفرص

الستتعي لوصتتول المتترأة إلتتى مراكتتز صتتنع البتترار والمشتتاركة السياستتية عتتن يريتتق    .4

التوعيتة المستتمرة التتي تأختل عتادة وقتتًا يتوياًل لتغييتر          الندوات وور  العمم وحمتالت 

 االتجاهات السلوكية .

 العمم على االرتفام بالكفاءة اإلنتاجية للمرأة الكويتية وتطوير مهاراتها .  .5

 التأكيد على مفهوم المساواة النوعية وإزالة الفوارق والتمييز على أسال النوم  .6

 م ,1997) العيستتى,يتتة والبياديتتة والعمليتتة تتتوفير تكتتافت الفتترص فتتي الوظتتائف المهن .7

 ( . 63ص 
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 مجا  الحقوق العمالية : -د

كمتتا اهتمتتت رابطتتة االجتمتتاعيين الكويتيتتة بالتتدفام عتتن حبتتوق العمتتم بالكويتتت ستتواء          

 الوينيين أو المبيمين ومن جهودها في هلا الشأن:

تحستين  م : تناولتت  2011دراسة عن العمم وحبوق اإلنسان في الكويتت  إصدار  .1

م, التزامتات دولتة   38/1964ظروف عمم العاملين في البطتام األهلتي بالبتانون    

الكويتتت وإعتتالن منظمتتة العمتتم الدوليتتة حتتول     –الكويتتت حيتتال الحريتتة النبابيتتة   

 م.1998المبادئ األساسية للعمم 

م, تناولتتت موضتتوم العمالتتة الوافتتدة وختتدم 2011/2012تنظتتيم نتتدوة فتتي عتتامي  .2

 .(10م ,ص 2013محار ,)  المنازل

 

 مجا  رعاية مصال  العاملين في الميدان االجتماعي : -هـ 

تمثلت أبرز إنجازات رابطة االجتماعيين الكويتية في مجال رعاية مصالح العتاملين فتي   

 الميدان االجتماعي فيما يلي:

السعي بالمطالبتة بحبتوق األخصتائيين االجتمتاعيين العتاملين فتي وزارات الدولتة         .1

ا ومعنويًا , وتحديد المسميات المهنية ومعايير التبييم األداء المهنتي المناستب   مادي

 .  (93م ,ص 2007) عبد اهلل,لهم من قبم الجهات المعنية التي يعملون بها 

إصتتتتدار الميثتتتتاق األخالقتتتتي للخصتتتتائيين االجتمتتتتاعيين العتتتتاملين بالمتسستتتتات   .2

نستتز منتتع إلتتى جميتتع     الحكوميتتة واألهليتتة بدولتتة الكويتتت بعتتد إقتترار  وإرستتال      

التتتوزارات والمتسستتتات التتتتي يعمتتتم بهتتتا أخصتتتائيين اجتمتتتاعيون ووردت إلتتتى    

 الرابطة مجموعة من كتب الشكر والتبدير على هلا االنجاز .

تشتتتكيم لجنتتتة متتتن المتخصصتتتين فتتتي جامعتتتة الكويتتتت عبتتتدت عتتتدة اجتماعتتتات     .3

وتوصلت إلى المعتايير والشتروط التتي يجتب توافرهتا فتي هترط الحصتول علتى          

ترخيص بفتح مكاتب استشارات اجتماعية أو نفسية والشروط المطلوبتة للعتاملين   

 .(96-95م ,ص 2007) الحنيان,بتلك المكاتب من المهنيين 
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 مجا  التعاون مع جمعيات النفع العام بدولة الكويت: -و

فتركتتز مجتتال التعتتاون بتتين رابطتتة االجتمتتاعيين الكويتيتتة وجمعيتتات النفتتع العتتام بدولتتة       

 فيما يلي: الكويت

دعوة جمعيات النفع العام الجتماعات متواصلة للتصدي لمشروم قتانون تبتدم بتع     .1

عدد من أعواء مجلس األمة إلنشاء هيئتة عامتة للعمتم التطتوعي برئاستة وزيتر       

 – 21/11الشتتتئون االجتماعيتتتة والعمتتتم وقتتتد عبتتتدت هتتتل  االجتماعتتتات بتتتتاريز  

 م. 2007 /10/12 – 28/11

إعداد صيغة هراكة بين المجتمع المدني والمتسسات الحكومية تومنت مجاالت  .2

عوتتوية اللجتتان   –صتتياغة مشتتروعات البتتوانين   –متعتتددة منهتتا خطتتط التنميتتة   

 ) موقتتتتتتتع رابطتتتتتتتة االجتمتتتتتتتاعيين الكويتيتتتتتتتة     .المتخصصتتتتتتتة فتتتتتتتي التعلتتتتتتتيم   

w.aswkuwait.com/BasicSystem.aspxhttp://ww( 

السعي لتفعيم دور متسسات المجتمع المدني حيال البوايا االجتماعية والتنمويتة   .3

والتشتتريعية متتن ختتالل التتدعوة الجتماعتتات تشتتاورية دوريتتة بتتين جمعيتتات النفتتع    

 العام .

 المشاركة في المتتمرات الخليجية والعربيتة والدوليتة المعنيتة بالعمتم االجتمتاعي      .4

 التطتتوعي ومتسستتتات المجتمتتع المتتتدني لتبتتتادل المعلومتتات واكتستتتا  الخبتتترات   

 .(41م ,ص 1995) العوام,

ويرى الباحث أن تعاون رابطة االجتمتاعيين متع جمعيتات النفتع العتام فتي دولتة الكويتت         

مكنها تحبيق أهدافها بكفاءة وفاعلية من خالل التعاون وتبادل االستشتارات متع جمعيتات    

 ي المجتمع الكويتي.النفع العام ف
 

 مجا  التعاون مع المنظمات العربية : -ز

 :فيما يلي المنظمات العربية  بين رابطة االجتماعيين ومجال التعاون وتمثم 

 متن  للوقاية الحكومية غير للجمعيات العربي االتحاد المشاركة بفاعلية في اجتماعات -1

 لمناقشتتة وذلتتك م,2008 متتايو 28 يتتوم بالبتتاهرة االجتماعتتات هتتل  : وعبتتدت اإلدمتتان

http://www.aswkuwait.com/BasicSystem.aspx
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 توتتتمنت  م, وقتتتد2011 -2009 للفتتتترة اإلدمتتتان متتتن  للوقايتتتة العربيتتتة اإلستتتتراتيجية

 العالجتتي والجانتتب الوقتتائي الجانتتب فتتي األهليتتة الجمعيتتات دور المبدمتتة اإلستتتراتيجية

 .(16م ,ص 2013) قاصد, والتأهيلي

 الفبتتر "  وموضتتوعها اليمنيتتة العربيتتة  الجمهوريتتة فتتي المشتتاركة فتتي حلبتتة نباهتتية    -2

 الفتترة  ختالل "  لللفية التنمية األهداف ضوء في التعاون مجلس بدول المختلفة ومعايير 

 التتدول متتن مشتتاركًا 62 وحوتتر  بتتاليمن صتتنعاء مدينتتة فتتي , م 8/5/2008 – 6 متتن

 فتتي للتخطتتيط البتتومي والمعهتتد العربيتتة والجامعتتة أهليتتة وجمعيتتات ومنظمتتات الخليجيتتة

) موقتتتتع رابطتتتتة االجتمتتتتاعيين الكويتيتتتتة   المتحتتتتدة للمتتتتم اإلنمتتتتائي والبرنتتتتامج مصتتتتر

http://www.aswkuwait.com/BasicSystem.aspx(. 

 

 مجا  التعاون مع المنظمات الدولية :  -ح

 لإلنماء :التعاون الفني مع برنامج األمم المتحدة  -1

بامت رابطة االجتماعيين بمبادرة تمثلت في زيارة مستشار الرابطة مبتر برنتامج األمتم    ف

م, وقد تم استعراض احتياجات جمعيات النفع العام 14/6/2010المتحدة لإلنماء بتاريز 

خالل الزيارة والتي تتمثم في تدريب الكتوادر العاملتة بالجمعيتات وتتدريب األخصتائيين      

وتنميتتة مهتتارات العتتاملين فتتي    , والنفستتيين وتتتدريب وإعتتداد المتطتتوعين     االجتمتتاعيين

 . (76م ,ص 2012) المبارك,مجاالت الطفولة والشبا  وتمكين المرأة

 : IFSWمتتمر االتحاد الدولي للخصائيين االجتماعيين المشاركة في  -2

 وقد قدمت الرابطة التوصيات التالية :

 المنظمة مثم يوم العمم االجتماعي . االستمرار في المشاركة في أنشطة .1

أن تبتوم رابطتتة االجتمتتاعيين باإلهتتراف واإلعتداد ألخالقيتتات المهنتتة فتتي الخدمتتة    .2

االجتماعية في دولة الكويت ودول الخليج من خالل تشكيم لجنتة متن المتسستات    

 .المهنية بهلا الجانب 

http://www.aswkuwait.com/BasicSystem.aspx
http://www.aswkuwait.com/BasicSystem.aspx
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 النستتائية الثبافيتتة الجمعيتتة مبتتر فتتي للمتترأة العتتالمي مشتتاركة الرابطتتة فتتي اليتتوم   .3

 المترأة  حبتوق  حتول  الثتاني  اإلقليمتي  المنتدى هاول فريدوم منظمة مع وبالتعاون

  م2009 متتتتتتتتتتارل 24 – 25 الكويتتتتتتتتتتت الشخصتتتتتتتتتتية األحتتتتتتتتتتوال وقتتتتتتتتتتانون

 (.57-56ص  ,م2013,الصبر) 

 

 مجا  التوعية الثقافية : -طـ 

الكويتي أصدرت الرابطة عددا من المطبوعات التي تحدثت عن مشاكم المجتمع 

 ومحاولة وضع الحلول لهل  المشكالت ومن هل  المطبوعات :

 واقع األمن االجتماعي في المجتمع الكويتي. .1

 التحديات المستببلية للمن الويني الكويتي. .2

 العنف تحدي خطير للدولة وللمجتمع . .3

 الظواهر المستجدة على المجتمع الكويتي. .4

) تبريتتتر رابطتتتة   تبريتتتر حتتتول العمتتتم متتتن اجتتتم البوتتتاء علتتتى الفبتتتر         .5

 (.4م , ص2013االجتماعيين , 

ويرى الباحث أن اهتمام رابطة االجتمتاعيين بدصتدار المطبوعتات الثبافيتة التتي تتحتدث       

عن أهدافها ودورها في خدمتة المجتمتع الكتويتي . ستاهم بتدور كبيتر فتي مجتال التوعيتة          

متا يتنعكس بتدور     االجتماعية من خالل تعزيز الظواهر االيجابية لدى الفترد والمجتمتع م  

 في تعزيز امن المجتمع.  

وكللك ساهمت الرابطة في بيان الظواهر الستلبية فتي المجتمتع الكتويتي  والتحتلير منهتا       

 ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها .

وقد أورد الباحث فتي هتلا الفصتم جهتود كتال متن جمعيتة اإلصتالح االجتمتاعي ورابطتة           

االجتماعيين الكويتية في تعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويت. وكالهما يعمتم علتى   
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تحبيق األمن االجتماعي في دولة الكويت من خالل برامج وأنشطة متعددة فتهتتم جمعيتة   

متتن االجتمتتاعي فتتي دولتتة الكويتتت متتن ختتالل البيتتام بمتتا اإلصتالح االجتمتتاعي بتحبيتتق األ 

تأيير السياج اإلستالمي وحمايتة    -الدفام عن الكويت والمحافظة على االستبالل  يلي:

 تأسيس العمم التطوعي داخليا وخارجيا - هرعية الحكم

كما تهتم رابطة االجتماعيين الكويتية في تعزيز األمن االجتماعي فتي دولتة الكويتت متن     

ساهمة جمعيات النفع العام فتي العمليتة التنمويتة    م -تطوير حركة المجتمع المدني : خالل

 - لمستتاهمة فتتي إعتتداد وصتتياغة البتتوانين فتتي ظتتم التمستتك بالمكتستتبات الدستتتورية        ا -

لتعتتاون والتنستتيق متتع الجهتتات العامتتة والبطتتام الختتاص لتحبيتتق أهتتداف التوتتامن دون   ا

 .معيات النفع العام قانونيًا وإداريًا وماليًادعم قدرات ج -هيمنة أي يرف على اآلخر
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ألمن االجتماعي يف دولة ا تعزيزلنظمات اجملتمع املدني ثالثًا: تصور إسرتاتيجي مقرتح مل

 الكويت

 الرؤية المقترحة لمنظمات المجتمع المدني: -1

 منظمات مجتمع مدني عصرية قوية تعزز األمن االجتماعي.

 المقترحة :الرسالة  -2

رفتتع قتتدرات ومهتتارات العتتاملين فتتي منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي النهتتوض بتتاألمن          

االجتماعي وتعزيز  وذلك من خالل عمتم منظمتات المجتمتع المتدني والتعتاون المستتمر       

والسعي لتعزيز الشراكة بتين المنظمتات الحكوميتة وغيتر الحكوميتة فتي الكويتت وزيتادة         

 قدراتها في هلا المجال .

 األهداف المقترحة لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز األمن االجتماعي: -3

 .زيادة ثبة المجتمع في منظمات المجتمع المدني 

 . المساهمة في استبرار النظام السياسي 

 .المساهمة في حماية هوية وثبافة المجتمع 

 . المساهمة في تحبيق مبدأ المشاركة المجتمعية 

  والتماسك االجتماعي.تمتين روابط االنتماء 

 .المساهمة في تعزيز سيادة البانون والمتسسات 

 .توفير الرعاية الصحية والتعليمية 

 . رعاية األسرة والفئات الخاصة 
 . العمم على تعزيز حبوق المرأة 

 

 القيم اإلستراتيجية المقترحة : -4

 . حماية حبوق اإلنسان 
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 .تشجيع التعاون بين المتسسات 

 .المشاركة الفاعلة 

 . الشفافية والمصداقية 

 .تعزيز األمن االجتماعي 
 مقومات نجاح التصور االستراتيجي: -5

   إيجاد قناعة لدى أعواء مجالس اإلدارة في منظمات المجتمع المدني بأهميتة

 تطوير العمم التطوعي الهادف إلي تعزيز األمن االجتماعي .

  اكستتا ألهتتداف جعتتم الهيكتتم التنظيمتتي لمنظمتتات المجتمتتع المتتدني ووظائفتتع ع

 مجتمعات المدنية وإستراتيجيتها التطويرية .

 . توفير اإلمكانات المادية الالزمة للتطوير في منظمات المجتمع المدني 

 التطوير التنظيمي: -أ

          إيجتتاد قستتم للتطتتوير والتنظتتيم يستتند إليتتع مهمتتة التطتتوير والتنظتتيم اإلداري فتتي

 منظمات المجتمع المدني .

  االستراتيجي يستند إليتع مستاعدة أعوتاء مجتالس اإلدارة فتي       إيجاد قسم للتخطيط

مهام الجانب اإلداري للتخطيط االستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني وبرامجهتا  

 .لتطويرية لبرامج األمن االجتماعيوتحديد احتياجاتها ا

 تطوير الكوادر اإلدارية: -ب

 . التبييم المستمر ألساليب أداء منظمات المجتمع المدني 

 . الدراسة المستمرة لفجوات األداء لدى منظمات المجتمع المدني 

 . تخطيط المسار الوظيفي للعاملين في منظمات المجتمع المدني 
 . إتاحة اإلمكانات المادية الالزمة لتطوير منظمات المجتمع المدني 

 

 السياسي: -ج

  أن تكون لدى البيادة السياسية قناعة بأهمية منظمات المجتمع المدني. 
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         الدعم السياسي لمنظمات المجتمتع المتدني الكويتيتة لكتي تستتطيع البيتام بأدوارهتا

 المجتمعية بكفاءة .

 التشريعي: -د

 . سن التشريعات التي تعزز من مكانة منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت 

        إعادة النظر في البوانين البديمة التي كانتت تبيتد عمتم منظمتات المجتمتع المتدني

 الكويتية.

 التوصيات اإلستراتيجية للدراسة: -6

 . إنشاء هيئة عامة تنسيبية توحد جهود منظمات المجتمع المدني في الكويت 

 . تبنين وتشريع متطور للعمم التطوعي 

         استبطا  خبراء في تخطتيط وتصتميم وتطبيتق بترامج منظمتات المجتمتع المتدني

 الهادفة لتعزيز األمن االجتماعي .

   تأهيم منظمات المجتمع المدني علي بناء وإعداد االستراتيجيات وتطويرها 

 . إيجاد برامج مشتركة بين منظمات المجتمع المدني في الكويت 
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ألمن االجتماعي يف دولة لتعزيز العمل منظمات اجملتمع املدني رابعًا: الرؤية االستشرافية 

 الكويت

إن لمنظمات المجتمع المدني دور مستببلي في تعزيز األمن االجتماعي في دولتة  

البتتوة الكويتتت فيجتتب علتتى هتتل  المنظمتتات مراجعتتة استتتراتيجيتها الستتاببة وتحديتتد نبتتاط    

ونبتتاط الوتتعف وتحديتتد الفتترص والمهتتددات لبنتتاء استتتراتيجيات متوافبتتة متتع متطلبتتات     

 العصر الحالي. 

المستتتتببلي يجتتتب أن يكتتتون تكامليتتتًا متتتع المتسستتتات كتتتللك دور هتتتل  المنظمتتتات  

الحكومية الرسمية وذلك من خالل قيتام األجهتزة الحكوميتة بتدورها لنشتر وتعزيتز ثبافتة        

المجتمتتع المتتدني ومتتا يبتتوم بتتع متتن دور تجتتا  المجتمتتع ومتتن هتتلا التتدور تعزيتتز األمتتن        

 االجتماعي وذلك من خالل :  

ل  المنظمتات وكتللك توعيتة المجتمتع     قيام اإلعالم بدور  في دعم ونشر جهود هت  .1

 بأهمية ودور منظمات المجتمع المدني.  
 قيام وزارة التربية في إدراج ثبافة المجتمع المدني في المناهج الدراسية. .2
منظمتات المجتمتع المتدني للبيتام بتدورها فتي       الحكومية فتي دعتم    تسساتقيام الم .3

 تعزيز األمن االجتماعي.
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 الفصل اخلامس

 النتائج والتوصيات واملقرتحات وخالصة الدراسة 

 

 خالصة الدراسة -

 الدراسة  نتائج -

 توصيات الدراسة   -

 الدراسة  مبترحات  -
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 الفصل اخلامس 
 نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات 

 
عرض النتتائج والتوصتيات التتي توصتلت     خالصة الدراسة ويتومن هلا الفصم   

 التي يوصي الباحث بدجرائها .بع  المبترحات الدراسية إليها الدراسة وكللك 

  الصة الدراسة  أوال :

سعى الباحث من خالل هل  الدراستة إلتى مناقشتة دور منظمتات المجتمتع المتدني         

في تعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويتت, حيتث يعتبتر األمتن االجتمتاعي جتزء متن        

منظومة األمن الشامم, وأن لمنظمات المجتمع المدني دور في تعزيز األمتن االجتمتاعي   

ل التترئيس متتا هتتي العوامتتم المتديتتة إلتتى حيتتث صتتاغ الباحتتث المشتتكلة متتن ختتالل التستتاؤ

تصورات استراتيجية لمنظمات المجتمتع المتدني متن أجتم تعزيتز األمتن االجتمتاعي فتي         

 دولة الكويت؟  

وهدف الباحث إلى التعرف على واقع نشأة منظمتات المجتمتع المتدني فتي دولتة الكويتت       

األمتن االجتمتاعي,   وبيان المعوقات التي تعيق عمم منظمات المجتمع المدني في تعزيتز  

وكللك التعرف على مهددات األمن االجتماعي في دولتة الكويتت وذلتك بهتدف الوصتول      

إلى رسم تصور استراتيجية لمنظمات المجتمع المدني في تعزيتز األمتن االجتمتاعي فتي     

 دولة الكويت.  

في الفصم الثالث ناق: الباحث منظمات المجتمع المدني من ختالل مفهومهتا وهترويها    

ئصتتها والوظتتائف التتتي تبتتوم بهتتا. كتتللك التعتترف علتتى نشتتأة منظمتتات المجتمتتع       وخصا

المدني في دولة الكويت والمراحم التي مرت بها وتطور هل  المنظمات متن النشتأة إلتى    

الوقت الحالي. والتعرف على المعوقات التي تعيق عمم هل  المنظمات في تعزيز األمن 

 من االجتماعي في دولة الكويت.  االجتماعي, وكللك التعرف على مهددات األ



 

99 
 

فتتي الفصتتم الرابتتع نتتاق: الباحتتث دور كتتاًل متتن جمعيتتة اإلصتتالح االجتمتتاعي ورابطتتة      

االجتماعيين الكويتية في تعزيز األمتن االجتمتاعي فتي دولتة الكويتت متن ختالل التعترف         

علتتى نشتتأة هتتاتين المنظمتتتين واألهتتداف التتتي قامتتت متتن أجلهتتا, وجهتتود كتتم جمعيتتة فتتي   

األمتن االجتمتاعي ثتم قتدم الباحتث تصتور استتراتيجية لمنظمتات المجتمتع المتدني           تعزيز 

 لتعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويت.

وتوتتمن الفصتتم الختتامس نتتتائج الدراستتة وعتتددًا متتن التوصتتيات التتتي ممكتتن أن تستتاعد    

 منظمات المجتمع المدني في تعزيز األمن االجتماعي في دولة الكويت.  

احث مبترحات دراسية لعمتم منظمتات المجتمتع المتدني فتي دولتة الكويتت        وكللك قدم الب

 لتعزيز األمن اإلنساني واألمن الفكري. 

 

 ثانيًا: نتائج الدراسة 

 إن مفهوم المجتمع المدني في الكويت يحتاج إلي تطوير في الثبافة الكويتية.   (1

م فتي إبطتاء   إهكالية مفهوم المجتمع المدني والتباستع متع غيتر  متن المفتاهيم ستاه       (2

 تطور  .

 .في دولة الكويتالمجتمع المدني حديث النشأة وذا تجربة ابتدائية  (3

 .ن بالموافبات الرسميةإنشاء متسسات المجتمع المدني في الكويت مازال مرهو (4

منتل  يمتلتك  إال أنتع  فتي دولتة الكويتت    رغم حداثة عمتم منظمتات المجتمتع المتدني      (5

البدرة على تفعيم أدوات الوتبط االجتمتاعي ومعالجتة االختتالالت الناهتئة       نشأتع

, ووضتتع  أستتبابهامتتن ختتالل دراستتة الظتتواهر االجتماعيتتة الستتلبية , والنفتتاذ إلتتى  

 .الحلول الناجحة لها

التعتاون   من ختالل  منظمات المجتمع المدني تساعد على تحبيق األمن االجتماعي (6

 ومصالح مواينيها.لحماية مصالحها  ليميةإقالتي ترتبط بوحدة  ةمع الدول
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 يعتتد دور تكتتاملي متتع متسستتات  فتتي الكويتتت أن دور متسستتات المجتمتتع المتتدني (7

الدولة والمؤسسات األهليةة التي إن تعاضدت معا تحققت الت مية المسدتدامة دلد    

 صعيد المجتمأ.

كبيترة  مستتولية مجتمعيتة   فتي الكويتت    يبع على عاتق متسسات المجتمع المدني  (8

 .تجا  المجتمع عموما 

إن عور المجتمأ المدني كان حاسدما  فدي التطدور الدك  وصدل إليد  نشداة المدرأة           (9

فددي كافددة األصددعدة ة وكانددت الت ليمددات المدنيددة القدداطرة التددي ب مكان ددا أن تخلددق  

  .الحركة والحيوية دل  الصعيد الداخلي والخارني لل  ول بأوضاع المرأة

الكدويتي بدددم الحكومدات فدي األزمدات والحدروب وأوقدات         قيام المجتمأ المدني  (10

 المح ة .

واسدتقرارو   الكدويتي المجتمأ المددني فدي تماسدأ المجتمدأ     ن وع م لمات تساهم   (11

 .وتعآيآ األمن االنتماديوتحقيق العدالة 

يستخدم المجتمأ المدني دداعة كمف دوم وصدفي لتقيديم التدوازن بدين سدلطة الدولدة           (12

 .والتجمعات الخاصة من ن ة أخرىمن ن ةة وال ي ات 

تعآيدآا  لممدن   للمجتمأ المدني عور في نشر قيم التسدام  وإبدراز أهميدة الحدوار       (13

 .االنتمادي

ضددعف الت سدديق بددين مؤسسددات المجتمددأ المدددني أم ددر العمددل المدددني بمل ددر        (14

 دشوا ي يير م لم.

 يياب المؤسسية ويل ة الفرعية في إعارة أنشطة المجتمأ المدني. (15
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شددار االنعكاسددات السددل ية والتددأضيرات الضددارة للعولمددة ودليات ددا وأعوات ددا دلدد   انت (16

بعض الف ات االنتمادية وخاصة ال سدا  والشد اب األمدر الدك  يآيدد مدن الحاندة        

 لتفعيل عور م لمات المجتمأ المدني في موان ت ا.

ط محدودية التنسيق بين متسسات المجتمع المدني ذات االهتمام المشترك والنشا  (17

 الواحد .

ه ددام معوقددات تضددعف مسدداهمة مؤسسددات المجتمددأ المدددني مددن أعا  مسدد وليت ا    (18

 تجاو الش اب أهم ا:

 . صعوبة إنشا  هكو المؤسسات 

 . ضعف الددم الماع  المقدم من الج ات المع ية 

 الكواعر ال شرية العاملة في هكو المؤسسات. قلة 

 للعمل في م لمات المجتمأ  راه ةل الش اب في مل التحديات الددم تقدير أهمية تأهي

 المدني.

   المون ةددم استيعاب حانات ومتطل ات الش ابة مما يؤع  إل  ضعف ال رام 

 للش اب في هكو  المؤسسات إن وندت.
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 : التوصيات ثالثًا

 العمم على تطوير مفهوم المجتمع المدني في الثبافة الكويتية.   .1

المجتمتع المتدني بالكويتت علتى توضتيح الفترق       أن يعمم البتائمين علتى منظمتات     .2

 بينها وبين غيرها من المفاهيم األخرى مثم مفهوم الدولة المدنية .

أن يعمم البائمين علتى منظمتات المجتمتع المتدني بالكويتت علتى صتبم التجتار           .3

 والخبرات الخاصة بالمجتمع المدني الكويتي.

 لمدني في الكويت.  إنشاء متسسات المجتمع ا تالعمم على تيسير إجراءا .4

التي يملكها المجتمتع المتدني الكتويتي فتي خدمتة      تفعيم أدوات الوبط االجتماعي  .5

 قوايا .

العمددل دلدد  توضددي  مف ددوم المجتمددأ المدددني فددي الثقافددة الكويتيددة بكافددة الوسددا ل  .6

 الممك ة.

تعزيتتز التعتتاون بتتين منظمتتات المجتمتتع المتتدني الكتتويتي وغيرهتتا متتن منظمتتات       .7

 الخليجي والعالمي من أجم تحبيق أهدافها. المجتمع المدني

الدولدددة  متتتع متسستتتات   فتتتي الكويتتتت  متسستتتات المجتمتتتع المتتتدني   أن تتعتتتاون .8

 الت مية المستدامة دل  صعيد المجتمأ. من أنل تحقيق والمؤسسات األهلية

تجتا   فتي الكويتت بمستئولياتها المجتمعيتة      متسسات المجتمتع المتدني    أن توطلع .9

 .المجتمع عموما 

نشداة المدرأة    الكدويتي دلد  اسدتمرار تعآيدآ    المجتمأ المددني   تعمل مؤسساتأن  .10

 .في كافة األصعدة 

الكدويتي فدي عددم الحكومدات فدي األزمدات       المجتمدأ المددني    أن تستمر مؤسسات .11

 والحروب وأوقات المح ة .
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الكددويتي  فددي تماسددأ المجتمددأ    المجتمددأ المدددني   أن تسددتمر مسدداهمة مؤسسددات   .12

 تحقيق العدالة .الكويتي واستقرارو و

أن تضطلأ مؤسسات المجتمأ المدني الكويتي  بدور أك ر فدي نشدر قديم التسدام       .13

 وإبراز أهمية الحوار .

أهميددة الت سدديق بددين مؤسسددات المجتمددأ المدددني الكددويتي ليتسددم  العمددل المدددني         .14

 بمل ر م لم.

 أن تت لب المؤسسية دل  الفرعية في إعارة أنشطة المجتمأ المدني. .15

عمدل دلد  تحقيدق االسدتقرار اإلعار  فدي م لمدات المجتمدأ المددني مدن          أهمية ال .16

 خال  ادتماعها دل  الددم المقدم من الدولة.

انتشددار االنعكاسددات ة فددي موان ددالكددويتي تفعيددل عور م لمددات المجتمددأ المدددني  .17

السدددل ية والتدددأضيرات الضدددارة للعولمدددة ودليات دددا وأعوات دددا دلددد  بعدددض الف دددات       

 ت.في الكوياالنتمادية 

 العمل دل  زياعة الموارع المالية المخصصة لمؤسسات المجتمأ المدني . .18

تضددعف مسدداهمة مؤسسددات المجتمددأ  التددي معوقددات العمددل دلدد  الت لددب دلدد  ال  .19

 أهم ا:وأعا  مس وليت ا تجاو الش اب  فيالمدني 

  هكو المؤسسات . تس يل إنشا 

 الددم الماع  المقدم من الج ات المع ية . زياعة 

 الكواعر ال شرية العاملة في هكو المؤسسات. تأهيل 

 .تقدير أهمية تأهيل الش اب في مل التحديات الراه ة 
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 المون ةال رام   تقويةيؤع  إل   بشكل  استيعاب حانات ومتطل ات الش اب 

  للش اب في هكو  المؤسسات إن وندت.

 

 رابعًا : مقترحات الدراسة 

بة وكتان منهتا التوصتية بتدجراء المزيتد متن       بعد أن توصم الباحتث إلتى التوصتيات الستاب    

الدراستتتات والبحتتتوث المتعلبتتتة بموضتتتوم البحتتتث عمومتتتًا, فتتتدن الباحتتتث يبتتتترح بعتتت   

 المواضيع الجديرة بالدراسة وأهمها: 
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 قائمة املصادر و املراجع

  ,بنتتاء المجتمتتع المتتدني, مركتتز دراستتات الوحتتدة العربيتتة  م(: 1992) وفيتتقتإبتتراهيم

 بيروت.,
 م(: معتا لنصترة البوتية الفلستطينية ,مكتبتة متدبولي :       2007) , عبد الترزاق  كلبي إ

 الباهرة.

 (الرعايتتة الصتتحية فتتي دولتتة الكويتتت , مجلتتة دراستتات الخلتتيج  2012أمتتان, غتتانم:)م

 والجزيرة العربية , جامعة الكويت : الكويت . 
   األمتتن االجتمتتاعي والتحتتوالت االجتماعيتتة فتتي   ( : 2014) أمتتين, فايمتتة الزهتتراء

مصري : دراسة سوسيولوجية على هرائح اجتماعية متباينة متن  المجتمع ال

, جامعتة   دا كلية اآل, رسالة ماجستير منشورة ,  الشبا  بمحافظة الباهرة

 الباهرة : مصر .

  11األمن البومي العربتي فتي عتالم متغيتر: بعتد أحتداث       م( : 2004) أيو , مدحت 

 , مكتبة مدبولي : الباهرة .سبتمبر

  ( المجتمتتع المتتدني دراستتة نبديتتة متتع اإلهتتارة للمجتمتتع   1998 بشتتارة , عزمتتي :)م

 المدني العربي , مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت .

  , العائلتتة واألمتتن االجتمتتاعي )دراستتة ميدانيتتة فتتي مدينتتة      ( : 2004ذكتترى ) بنتتاء

 العراق. بغداد: , جامعة اآلدا كلية , رسالة ماجستير منشورة , بغداد(

 (: موجز تاريز الكويت , مكتبة دار البلم  : الرياض2007)  بيومي, وليد. 

 ( واقع فعاليتة متسستات المجتمتع المتدني العربيتة فتي       2010تغالبت , عبد الغني : )

 : الرياض. العبيكان, مكتبة خدمة المجتمع منل نشأتها وحتى اليوم  

    ( المجتمتع المتدني متن االستتبالل إلتي     1997تميمي , عبد المالتك : ) االحتتالل ,   م

 مطبعة الكويت : الكويت .

   ( الكويتتت والمجتمتتع المتتدني , مطبوعتتات رابطتتة     1997تميمتتي , عبتتد المالتتك : )م

 االجتماعيين : الكويت.
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 ,موقتع مجلتة الكويتت متتاح علتى       م(,المجتمع المتدني والتنميتة,  2014عامر:) تميمي

تتتتتتتتتتتتاريز التتتتتتتتتتتدخول   www.kuwaitmag.comالموقتتتتتتتتتتتع التتتتتتتتتتتتالي  

 هـ.  19/4/1435

    ( متتتتمر الوحتتدة الوينيتتة , مطبوعتتات رابطتتة     2008توحيتتد , عبتتد التترحمن : )م

 االجتماعيين : الكويت .

   ( واقع متسسات العمتم االجتمتاعي بالكويتت,    2002جرداوي , عبد الرءوف : )م

 مكتبة مدبولي : الباهرة .

 بترامج الرعايتة االجتماعيتة فتي التيمن فتي  تحبيتق        دور ( : 2012خالد ) ,  جريري

, رستتالة ماجستتتير  األمتتن االجتمتتاعي واالقتصتتادي للمتترأة الفبيتترة المعيلتتة    

 اليمن. :جامعة صنعاء, كلية التربية منشورة , 

  ( تتتاريز التطتتور الثبتتافي واالجتمتتاعي فتتي منطبتتة الخلتتيج      2010حامتتد  , علتتى : )

 العربي , مكتبة االنجلو: الباهرة .

   مواجهتتة  فتتيالجهتتود التربويتتة لتتبع  الجمعيتتات األهليتتة   م( : 2009) حجتتر, بكتتر

 , دار النشر الجامعي , جامعة المنصورة : مصر. المشكالت البيئية

  ( مفهوم األمن االجتماعي لتدى المتواين الكتويتي , مطبعتة     2001حداد , محمد: )م

 الكويت : الكويت .

  مطبوعات كلية الشترية :   األمن االجتماعيمبدمة في م ( : 2001) حداد, محمد ,

 الباهرة .

   ( عالقتتة متسستتات المجتمعتتة المتتدني فتتي التتدول الخليجيتتتة       2009حتتدبان, خالتتد :)

 ببوايا البارة اإلفريبية ,مكتبة النهوة المصرية  : الباهرة 

  ( المجتمع المتدني فتي دول الخلتيج العربتي , مكتبتة الكويتت       2005حسن , عمر : )

 الكويت .الوينية : 

 مركتتز ,  مستتتببم المجتمتتع المتتدني فتتي التتوين العربتتي م( : 2008)حمتتادي, ستتعدون

 : بيروت .دراسات الوحدة العربية

http://www.kuwaitmag.com/
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 ( المشاركة بالعمم التطوعي في التدول الخليجيتة , الطبعتة    2010حمدان ,إبراهيم :)

 الثانية , الدار البيواء: دار النشر المغربية.

   ( العولمتتة 2005حمتتود , حستتن : )والحمايتتة االجتماعيتتة فتتي المنطبتتة العربيتتة ,   م 

 : بيروت .مركز دراسات الوحدة العربية

  ( واقع األمن االجتماعي في المجتمتع الكتويتي , رابطتة    1996حميوي , حمد : )م

 االجتماعيين : الكويت .

   ( اعرف متسستات المجتمتع المتدني فتي الكويتت ,      2007حنيان , عبد الرزاق: )م

 : الكويت   مجلة االجتماعيين

  ( مجلة االجتماعيون : الكويت .2007رابطة االجتماعيين : )م 

    ( 2011راوي , عبتتتد الوهتتتا  وآختتترون :)الواقتتتع: الكويتتتت فتتتي البطالتتتة نتتتدوةم 

لالدختار   الكتويتيين  الحكومتة  لمتوظفي  التعاونية الجمعية, يباعة  والمستببم

 : الكويت.  

  ( التطرف والتكفير تهديدا للمجتمتع , رابطتة االجتمتاعيين    2005ربعي , أحمد : )م

 : الكويت .

  ( 2007ربعي , أحمد : )رابطة االجتمتاعيين  أعوام في خدمة المجتمع الكويتيم , :

 الكويت .

 ( 2000ربيعان , غازي  : )   متسسات المجتمع المدني في دولة الكويت بتين الواقتع

ور االجتمتتتاعي, التربتتتوي, التنمتتتوي, المعلومتتتاتي,    والطمتتتوح متتتن المنظتتت  

, مكتبتتة الكويتتت الوينيتتة :   والوحتتدة الوينيتتة  االنتمتتاءاألمنتتي, اإلعالمتتي,  

 الكويت .

   ( جمعيتتة اإلصتتالح االجتمتتاعي , أعتتوام فتتي خدمتتة  2011رموتتان , يوستتف : )م 

 .المجتمع الكويتي, مجلة العامم : الكويت 

   (تتأمال 2014زبن , دالل فيصتم : )ت فتي واقتع المجتمتع العربتي, مكتبتة الكويتت       م

 الوينية : الكويت .
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   ( العولمتتتتتة والمحافظتتتتتة تعتتتتت  2005زعبتتتتتي , علتتتتتي : )اي: أم تنتتتتتافر, رابطتتتتتة  م

 : الكويت .االجتماعيين

 ( أسال البالغة , دار الفكر : بيروت . 1979زمخشري , أبو الباسم : )م 

     (التدور التنتويري لجمعيتة اإل   2010ستبيم , حستين : )صتالح االجتمتاعي , مجلتة    م

 العامم : الكويت .

 مكتبتة ابتن تيميتة للنشتر:     : المجتمع المدني والبوايا األخالقيتة  ( 2010, أحمد)سعد,

 الرياض.

  ( واقع األمتن االجتمتاعي فتي المجتمتع الكتويتي , رابطتة       1996سعدي, عيسى : )م

 االجتماعيين : الكويت .

 المتتتتدني ودورهتتتتا فتتتتي التنميتتتتة  منظمتتتتات المجتمتتتتعم( : 2012, إبتتتتراهيم ) ستتتتهلي

 المجتمعية , مكتبة االنجلو : الباهرة.

   م(, ديتوان أصتدقاء المغتر  , متتاح علتى الموقتع التتالي:         2011) رهكر, عبتد الغفتا

www.groups.google.com  هـ.  24/4/1435تاريز الدخول 

   (  موجز2010همري, سالم: )إنجازات جمعية اإلصتالح االجتمتاعي بالكويتت,     م

 : الكويت .مكتبة الكويت الوينية

  (  تتتاريز العتتر  الحتتديث والمعاصتتر ,مكتبتتة العبيكتتان:    2013هتتهري , عتتاي :)م

 الرياض.

    ( إنجتتازات رابطتتة االجتمتتاعيين فتتي المجتتال التتدولي ,     2013صتتبر , محمتتد : )م

 رابطة االجتماعيين : الكويت .

 م( : النهوة الثبافية في الوين العربي فتي العصتر الحتديث    2005, محمد ) يرابيع

 وآثارها على أوضام المنطبة ,مكتبة ابن تيمية للنشر: الرياض.

 ( واقتتع األمتتن االجتمتتاعي فتتي المجتمتتع الكتتويتي , 1996ظفيتتري , عبتتد الوهتتا : )م

 رابطة االجتماعيين : الكويت .

  مالهم وما عليهم , مكتبتة المنصتورة العامتة    م(: البوميين العر2011)عابد, ماجد  

 للطبع والنشر : الباهرة.

http://www.groups.google.com/
http://www.groups.google.com/
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   جهتود منظمتات المجتمتع المتدني فتي تحبيتق األمتان         ( : 2013)عبد الحليم, فايمتة

, رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة ,   االجتمتتاعي لستتكان المنتتايق العشتتوائية 

 كلية الخدمة االجتماعية , جامعة حلوان : مصر .

  , المتتدني فتتي دولتتة الكويتتت, مطبوعتتات   عم( : تطتتور المجتمتت2007حمتتد )عبتتد اهلل

 رابطة االجتماعيين : الكويت.

  ( العولمتتة ومستتتببم العتتالم العربتتي, مكتبتتة متتدبولي :   2010عبتتد اهلل , محمتتود : )م

 الباهرة .

 أجهتتزة اإلعتتالم وآليتتات تشتتكيم التترأي العتتام فتتي    م(: 2009)بتتد اهلل, ع عبتتد الهتتادي

 : الرياض.العبيكانمكتبة  ,بيةالمجتمعات العر

 وائتتتم للنشتتتر, دارم(,منهجيتتتة البحتتتث العلمتتتي, 1982ن, )عبيتتتدات, محمتتتد وآختتترو 

 عمان.
   (: دالئتتم النجتتاح متتن وثتتائق جمعيتتة اإلصتتالح , مكتبتتة    2014عتيبتتي , عبتتد اهلل:)م

 الكويت الوينية للنشر : الكويت .

  ( المجتمتتع المتتدني فتتي منطبتتة الخلتتيج     2008عجمتتي , ستتليم :)  العربتتي ,المتسستتة

الجامعيتتة  للدراستتات والنشتتر والتوزيتتع, الطبعتتة األولتتى , مكتبتتة مبتتارك :    

 الباهرة .

  ( 2005عتتدلي , هويتتدا : )    فعاليتتة متسستتات المجتمتتع المتتدني وتتتأثير  علتتى بلتتورة

كليتة التربيتة   , رسالة ماجستير منشتورة ,  سياسة إنفاق للخدمات االجتماعية

 اإلسكندرية : مصر ., جامعة 

  ( 2014علي , سيد : )     فاعلية برامج منظمات المجتمتع المتدني فتي دعتم المدرستة ,

 الفيوم: مصر ., جامعة  خدمة االجتماعيةكلية الرسالة ماجستير منشورة , 

  ( اإلسالم واألمن االجتماعي , مكتبة االنجلو , الباهرة .1998عمارة , محمد : )م 

 :االجتماعي, دار الشروق, الباهرة.م(, اإلسالم واألمن 1998) عمارة, محمد    
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  ,دور منظمتات المجتمتع المتتدني فتي تأهيتم نتزالء اصتتالحية       م(2011عمتر)  عمتري

جامعتتتة نتتتايف  الحتتتائر بمدينتتتة الريتتتاض, رستتتالة ماجستتتتير غيتتتر منشتتتورة, 

 العربية للعلوم االمنية ,الرياض.   
  ( 2011عمري, عمر : )  صتالحية  دور منظمات المجتمع المدني في تأهيتم نتزالء إ

كليتة الدراستات العليتا,    , رستالة ماجستتير منشتورة,     الحائر بمدينة الريتاض 

 : المملكة العربية السعودية. جامعة نايف للعلوم األمنية

 ( 1995عتتتوام , ستتتيد : )الكويتتتت: دراستتتة فتتتي آليتتتات الدولتتتة البطريتتتة والستتتلطة    م

 : الباهرة .مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية,  والمجتمع

  ارتبايتتعتبنياتتتع,  -: مبوماتتتع االجتمتتاعياألمتتن م( : 1983, مصتتطفى )  عتتوجي 

 , متسسة نوفم للطبع والنشر : بيروت . بالتربية المدنية

 رابطتتتة االجتمتتتاعيين :   الكويتتتت و المجتمتتتع المتتتدني  م( : 1997)حامتتتد,  عيستتتى ,

 الكويت .

 رابطتتة  دور المجتمتتع المتتدني فتتي النهتتوض باألستترة  م( : 1997)هتتمالن,  عيستتى ,

 االجتماعيين : الكويت .

  ,الوفتتاء  دار, االجتمتتاعي  األمتتن  يهتتدد  خطتتر  م( : اإلدمتتان 2007) محمتتد  غبتتاري 

 للطبع والنشر : الباهرة .

   تصتتور مبتتترح لتتدور متسستتات المجتمتتع المتتدني فتتي      ( : 2012)غربتتاوى, وفتتاء

مواجهة مشكلة عزوف األميين عن االلتحاق بمراكز تعليم الكبتار بمحافظتة   

كليتتة التربيتتة بتتالعري:,   , رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة ,     مال ستتيناءهتت

 : مصر . جامعة قناة السويس

  المجتمتتع والديمبراييتتة والدولتتة فتتي البلتتدان العربيتتة     م( : 2002) فتتالح, متتتروك  ,

 : بيروت .ركز دراسات الوحدة العربيةم

 ( 2013قاصد ,محمد:)لمجتمع المدني في العالم العربي نشأة وتطور متسسات ا م, 

 مكتبة جرير: الرياض.
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   ( نحتو تحبيتتق المشتاركة المجتمعيتتة , مكتبتة دار البلتتم :    2010قحطتاني, عبتتد اهلل :)

 المملكة العربية السعودية.

 ( 2009قرني , منصور : )تهديدات األمن االجتماعي المصتاحبة إلستاءة استتخدام    م

تتتورا  منشتورة , كليتة الدراستات العليتتا ,    , رستالة دك  تبنيتات الهتاتف النبتال   

 جامعة نايف للعلوم األمنية : المملكة العربية السعودية.

  ( الجمعيتتتات األهليتتتة ودورهتتتا فتتتي تحبيتتتق المشتتتاركة     2008مانستتتترلي, عتتتادل :)

 المجتمعية ,مكتبة مصر العامة  : الباهرة .

  ( الجمعيتتات األهليتتة وخدمتتة المجتمتتع الكتت  2014متتانع , عويوتتة : )ويتي , مجلتتة م

 .العامم : الكويت 

  , م( : األمتتتتن االجتمتتتتاعي وقوتتتتايا المتتتترأة , رابطتتتتة  1996معصتتتتومة ) مبتتتتارك

 االجتماعيين : الكويت .

  ( األمتتن االجتمتتاعي مطلتتب ملتتح للمجتمعتتات الخليجيتتة,    2012مبتتارك, صتتالح : )م

 مطبوعات رابطة االجتماعيين : الكويت.

  ( الحركتة العماليتة فتي الكويتت     2013محار  , عبد اهلل: )   : رابطتة االجتمتاعيين ,

 الكويت .

    ( نشتأة الدولتة والمجتمتع المتدني بالكويتت , مطبعتة       1997مدعج , عبتد المحستن :)

 الكويت : الكويت .

  ( 2000متتديرل , فتتالح:)والحركتتة الوينيتتة فتتي الكويتتت , دار   المجتمتتع المتتدني م

 قريال للنشر : الكويت .

   ( المجتمتع المتدني والحركتة الوينيتة فتي الكويتت , دار       2000مديرل , فتالح : )م

 قريال للنشر : الكويت .

 ( 2011مطر,  محمد :)إسهام متساسات المجتمع المدنيا الفلسطينيا في إنهاء حالتة  م

, م( 2010-2007ة ختتتالل الفتتتترة ) االنبستتتام وتحبيتتتق المصتتتالحة الوينياتتت  

 اإلسالمية بغزة: غزة. جامعة ال, تربيةكلية الرسالة ماجستير منشورة,  
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 ,متتاح   م(, دور المجتمع المدني في تحبيتق التنميتة الشتاملة,   2014اسمهان, ) مبران

 هـ. 20/4/1435 تاريز الدخول www.elbinaa.comعلى الموقع التالي 

    ( 2000منظور, محمد :) دار صادر: بيروت.1, طلسان العربم , 

    ( التعلتتيم والصتتحة ركتتائز للمتتن االجتمتتاعي ,   1996موستتى , عبتتد الرستتول : )م

 مطبعة الكويت : الكويت .

  ( متتدخم إلتتي تطتتوير متسستتات المجتمتتع المتتدني      2012نتتاجح , محمتتد : ) مكتبتتة,

 مدبولي  , الباهرة.

   ( 2008ناهتف , هتدى : )دار ,  الطفولتة المبكتترة  فتي استتراتيجيات التعلتتيم والتتعلم   م

 : الباهرة.للطباعة والنشر العربيالفكر 

 ( واقتتع األمتتن االجتمتتاعي فتتي المجتمتتع الكتتويتي , رابطتتة  1996الناصتتر , فهتتد : )م

 االجتماعيين : الكويت .

 ( دور الجمعيتات الخيريتة فتي دول مج   2011نجاتي, محمد :)    لتس التعتاون الخليجتي

 في خدمة مجتمعاتها  ,مكتبة مدبولي  , الباهرة.

  ( التبريتر اإلداري والمتالي لجمعيتة االصتالح االجتمتاعي      2013نشمي , عجيم: )م

 .: الكويت مكتبة الكويت الوينيةبالكويت, 

 فاعليتتة بتترامج الرعايتتة االجتماعيتتة فتتي تحبيتتق األمتتن      ( : 2012زيزيتتت ) , نوفتتم

لليفتتال )دراستتة تجريبيتتة مطببتتة علتتى مركتتز الطفتتم بدمتتارة       االجتمتتاعي 

كليتة  , رسالة دكتورا  منشورة ,  الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة (

 الشارقة : اإلمارات العربية المتحدة ., جامعة  دا اآل

  ( 1996هتتادي , علتتي : )رابطتتة , واقتتع األمتتن االجتمتتاعي فتتي المجتمتتع الكتتويتي    م

 الكويت .:  االجتماعيين

  ( منظمات المجتمع المتدني فتي التوين العربتي , مطتابع      1988هارون , حامد : )م

 الكويت : الكويت  

http://www.elbinaa.com/
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 ( المجتمع المدني في دول الخليج العربية , أكاديميتة الخلتيج   2009هاهم , محمد : )

 العربي للدراسات التربوية , فرم  المنامة: البحرين

 ( تاريز دولة ال2009واصف , محمود : ) كويت , الباهرة : مصر 

  دور متسسة ركاز في خدمة المجتمعتات اإلستالمية, مكتبتة    (2011)وايلي ,سامى :

 دار الحكمة: بيروت .

   ( 2010وزارة اإلعالم).الكتا  السنوي , مطبعة الكويت : الكويت : 

  الكويت .م(: التبرير السنوي للوزارة2012)وزارة الشتون االجتماعية والعمم : 

   التبرير السنوي للوزارة: الكويت .م(2013)الشتون االجتماعية والعمموزارة : 

  التفكيتتر السياستتي والنظريتتة السياستتية والمجتمتتع المتتدني م( : 2005)ربيتتع , وهبتتع ,

 مكتبة مدبولي: الباهرة .

 رستالة  ضتمانات األمتن االجتمتاعي فتي ستورة النتور       ( : 2008سليمان ) , يوسف ,

كليتتتة معتتتارف التتتوحي والعلتتتوم اإلنستتتانية , الجامعتتتة  ماجستتتتير منشتتتورة , 

 .ماليزيا :اإلسالمية العالمية 

 مكتبتتة  ثبافتتة المجتمتتع وعالقتهتتا بتتاألمن االجتمتتاعي    م(: 2008) محمتتود,  يتتونس,

 مدبولي : الباهرة.

 ( دراسة عن المتسسات التطوعية بدولة الكويت 2009يونس, أسامة : ) مكتبة ابن,

 تيمية للنشر: الرياض.
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 مواقع االنترنت :

 موقع الجمعية الكويتية للدسلكسيا .1

                                           http://q8da.com/kwt  

 بالكويتالهيئة العامة للمعلومات المدنية  موقع -2

     http://www.paci.gov.kw  

م( : جتترائم العنتتف كتتابول يتتترق المجتمتتع الكتتويتي , نتتدوة     2013حشتتا  , عتتادل )  -3

 .Seifnews.com wwwمتاحة على الموقع التالي : 

 هـ23/6/1436تاريز الدخول  

 http://eslah.comموقع جمعية اإلصالح االجتماعي :   -4

 هـ9/4/1436تاريز الدخول على الموقع : 

   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9% موقع موسوعة ويكيبديا -5

 هـ14/4/1436تاريز الدخول على الموقع : 

 http://www.aswkuwait.com/AboutUs.aspxموقع رابطة االجتماعيين الكويتية  -6 

 هـ19/4/1436تاريز الدخول على الموقع :  
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