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 في تقديم الخدمات الصحية دور منظمات المجتمع المدني
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 الخالصة

تهدف الدراسة الى بيان ماهية منظمات المجتمع المدني، ودورها الداعم للمجتمع، وتحديدا في المجال الصحي، اذ نتيجة  

ال تسااااااتايع اداا دورها لتشااااااابد وتمتد المتالحات الحياتية، وفي ماااااا ا عدظ اتاية المنظمات الصااااااحية الح  مية التي 

المال ب نتيجة لمجم عة محددات فرمااااااا؛ عليها   جهرت حا ة ملحة ل   د  هات ا رك مير ح  مية تتدظ الدعم، 

بحا ة مستمرة الى متابمة صحية، او من الذين ال يمتل  ن  نواالسناد الصحي ألبناا المجتمع وتحديدا هؤالا الذين ي  ن 

على هذه الخدمة، او من يحتا  ن الى عناية ورعاية صحية او دوائية ال ت فرها المنظمات  التيمة المالية ال افية للحص ل

الصاااحية الح  مية في جرفنا الحالي، وتم في هذه الدراساااة تشاااخيح ودراساااة حالة منظمة رلمة ارا ت لرعاية االيتاظ، 

ة مجلس ال  راا، وبيااان دورهااا منظمااات المجتمع الماادني الماااملااة في محااافظااة ارا ت والمجااا ة من رحاا  اماااناا إحاادك

وأنشااااااااتها االنساااااااانية في تتديم الخدمات الاحية للتنات المتمتتة من ابناا المجتمع، واليات التمام  مع هذه الحاالت التي 

م ن؛ من ت صي  الخدمة لهم بالش   الذي يناسب ا  حالة تم؛ متابمتها من رح  المنظمة، وت صل؛ الدراسة في الختاظ 

عن الح  مة ول نه يمم  على اسناد  واان منها المجتمع المدني بمنظماته واياناته مستتال ،من االستنتا اتالى مجم عة 

ودعم المجتمع في مختلف الج انب. اذ تسااااامى هذه المنظمات لالرتتاا بالمجتمع، وذلد من  الل الخدمات واألف ار التي 

  تتدمها لألفراد بهدف التنمية والتا ر.
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Abstract 

 The study aims to clarify the nature of civil society organizations, and their supportive role 

for society, specifically in the health field, as a result of the complexity and complexity of 

life requirements, and in light of the insufficiency of government health organizations that 

cannot perform their required role as a result of a set of determinants imposed on them; There 

is an urgent need for the presence of other non-governmental agencies that provide support 

and health support to the members of society, specifically those who need continuous health 

follow-up, or those who do not have sufficient financial value to obtain this service, or those 

who need care and health or medical care that are not provided by organizations Government 

health in our current circumstance, and in this study, a case study was diagnosed and the case 

of the Kirkuk Castle Organization for Orphans Care, one of the civil society organizations 

operating in the Kirkuk governorate and approved by the Secretariat of the Council of 

Ministers, and a statement of its role and humanitarian activities in providing medical 

services to the needy groups of the community, and the mechanisms of dealing With these 

cases that made it possible to deliver the service to them in a manner that suits each case that 

was followed up by the organization, the study concluded in the end to a set of conclusions, 

including the civil society with its organizations and entities independent of the government, 

but it works to assign and support the community in various aspects. These organizations 
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seek to advance society, through the services and ideas they provide to individuals with the 

aim of development and development. 

 

Keywords: Civil Society Organizations, Elements of Civil Society Organization Formation, 

Health Services 

 

 

  : المقدمة

اصااحل للدور الذي تت ظ به منظمات المجتمع المدني على 

ا تالف تخصااصاااتها اهمية  في  النه ك بم انة المجتمع في ورتنا 

هذا، وااتسح؛ منظمات المجتمع المدني اهمية متزايدة ااثر مع تتدظ 

االياظ وت اليها، وتحديدا مع محدودية دور الح  مات وعدظ تم نها 

وتلحية  ميع االحتيا ات التي تمد من اافة  من التياظ بمتردها بالمهاظ

االمر الذي ترافق ممه تمتيد وتشابد  ،اساسيات الحياة ومروراتها

ما  يدة في  تاهيم  د مة، وبرو  م ما ية في المراق ب الظروف الحيات

يتملق بحت ق االنسان، والظروف االيجابية للحياة، والحينات االمنة، 

والمشاااراة المجتممية والسااياسااية، والثتافة المدنية والمامة، و يادة 

ة، ف ان البد من و  د  هة دور االفراد وتد لهم في الشااااؤون المام

ا رك تسااااااااااناااد المجه د الح  مي وت مااا  دوره لت فير وتلحياااة 

االحتيااا ااات المااامااة ألفراد المجتمع وصاااااا ال الى مجتمع متتاادظ 

متا ر، يؤمن باإلنسااان واالنسااانية ودورها في المجتمع، وهنا تت ظ 

منظمات المجتمع المدني بدور فاع  في تنمية المجتمع ، وتحديدا 

ها في المجتمع، وفي المتدين ان ن يال فملي ل نابمة من احت شااااااابتها 

اال يرين بر ت منظمات المجتمع المدني اشريد اساسي في بناا، 

وتنمية، واسااااااناد المجتمع، و اد االهتماظ بدورها نتيجة التا رات 

التتنية والتح الت االرتصااااااادية والتايرات اال تماعية وما يشااااااهده 

الح م وسااياسااته، و يادة االهتماظ بمتاهيم  المالم من تايير في انظمة

حديثة احت ق االنسان، والتنمية الحشرية، وراس المال الحشري التي 

ه دورا بار ا في ئتسااامى  ميمها الى ت ريس م انة االنساااان واعاا

المساااااااهمة في بناا المجتمع، بنااا صااااااحيحا، متينا، وهنا ولارك 

نسااااااان ه  االداة وه  ال صاااااا ل الى هذه الاايات البد ان ي  ن اال

الهدف، وينحاي ان تت فر له اساااس الحياة ال ريمة الصاااحيحة ومنها 

ار  تتدير  فيهد مامتا او تب راا شاما يخح الجانب الصاحي الذي ي

ردر  مدني على  م؛ منظمات لمجتمع ال لذي ساااااا يدان، ا في هذا الم

اسااتااعتها تم يا او سااد بما النتح، والتصاا ر الحال فيه من 

لمساااااتلزمات المال ية، او الدوائية، او الاحابة المدربة  الل ت فير ا

والمهينة للمالل في دا   المراق، او المم  على تسااااتير المرمااااى 

وعالجتهم  ار ه في مساااتشاااتيات تمتلد االدوات المناساااحة لممالجة 

بما الحاالت التي اسااتمصااى عال ها في المراق  ومن هنا  اات 

منظمات المجتمع المدني في  هذه الدراساااة لالناالق في تحلي  دور

تتديم الدعم واالسااااااناد الصااااااحي للمحتا ين من المرمااااااى الذين 

عجزت، او لم تتم ن المؤسااسااات لصااحية من تتديم الدعم واالسااناد 

 هم.إليالصحي 

 

 الدراسةالمبحث االول : منهجية 

 :  الدراسةأوالً : مشكلة 

تمثل؛  ،يماني النظاظ الصااااحي في المراق من مشاااا الت عدة        

بمدظ ردرتها على االيتاا بمتالحات الم اطنين من الخدمات الصحية، 

جهرت الحااا ااة الى دعم هااذا التاااا  من رحاا  منظمااات  من ثم  و

للمنظمات  ااساااااااسااااااي االمجتمع المدني التي ترك نتسااااااها  ااااااري 

والمؤساااساااات الح  مية، وداعمة وسااااندة للمجتمع،  اذ جهرت في 

الت صااااااحية لم ت ن م   دة ب ثرة المراق حا ة ملحة لممالجة حا

مسااااااحتاا، والحما منهاا يحتاال الى مماالجاات ال تت فر االم ااناات 

ال افية إلدائها، وتتديمها لمن يحتا ها، وفي مث  هذه الحاالت اان 

لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بالجانب الصاااااحي دور في ت فير 

ية الصااحية، هذه الخدمات، اما بالتسااتير الى دول ا رك لتلتي الرعا

او من  الل اساتتداظ متخصاصاين، او من  الل ت فير المساتلزمات 

الاحية، فضاااااال عن دور هذه المنظمات بتتديم الدعم الصاااااحي لمن 

ية في  ماون مع الجهات الاح بالت يحتا ه للمتمتتين من المرمااااااى 

 دا   المراق، وعليه تتمث  مش لة الدراسة في التساؤل االتي:

لمدني المتخصصة بالدعم واالسناد الصحي ه  لمنظمات المجتمع ا

دور في ايصاااااااال، وتتاديم الخادماات الصااااااحياة لمن يحتاا هاا من 

 المرمى في المراق؟

 

 :  الدراسةثانياً : أهمية 

ها المراق بمد الماظ         ، اسااااااهم؛ 2003التح الت التي عا اااااا

مدني وابرا  دورها، داعم للمجتمع،  ةبظه ر منظمات المجتمع ال

مرورة تسليط و أهميةبحياة افض  للجميع، ومن هنا تبتي  ةوماالح

الضااااا ا على الدور االنسااااااني للمنظمات التخصاااااصاااااية في تتديم 

الخدمات، وتيسير وص لها لمن يحتا ها من المرمى وتحديدا ممن 

لم يجد عال ه في المؤسااسااات الصااحية الح  مية، او من المتمتتين 

 الذين ال يتم ن ن من تلتي هذه الخدمات.
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 :  الدراسةثالثاً : أهداف 

 إلى تحتيق االهداف االتية :الدراسة سمى ت       

التمريف بمنظمات المجتمع المدني في ا نها منظمات داعمة  -1 

 للمجتمع وساندة وم ملة لدور المنظمات والمؤسسات الح  مية.

بيان دور منظمات المجتمع المدني في تتديم الخدمات الصاااحية   -2

 للم اطنين دا   و ارل المراق، واليات تتديم هذه الخدمة.       

 

 :  الدراسةرابعاً : فرضيات 

 :  تستند الدراسة الى فرمية رئيسة متادها        

"تدعم منظمات المجتمع المدني المتخصااصااة في تتديم المساااعدات 

االنساااااانية والصاااااحية الح  مة في تتديم الخدمات الصاااااحية للتنات 

 المتمتتة من الم اطنين"

 

 : الدراسةحدود :  خامساً 

المدة الزمنية ريد الدراسااة  الل  تمتدالزمانية :  الدراسااةحدود  .1

 . ]2021 – 2018[المدة 

تراز الدراسة على الخدمات الصحية الم انية :  الدراسةحدود  .2

 رح  المنظمة المحح ثة لم اطني محافظة ارا ت.المتدمة من 

 

     :   الدراسةاسلوب  سادساً :

لتحتيق اهداف الدراساااااة، وبيان مدك صاااااحة فرمااااايتها تم         

اعتماد اساال ب دراسااة الحالة للمنظمة المحح ثة، اذ تم االعتماد على 

سااجالت المنظمة، وبياناتها المتيدة ل   حالة را متها، والمرا مات 

ل   حالة، وبما  على وفقالاحية، والممالجات الصااااااحية التي تم؛ 

 افض  النتائج ل   مستتيد من الخدمة.يناسحها، وص ال الى تحتيق 

 

 المبحث االول: االطار النظري

 المحور االول: منظمات المجتمع المدني

 منظمات المجتمع المدني، النشأة، المفهوم، االهمية -1

اان الظه ر االول لمته ظ المجتمع المدني ماااامن الحضااااارة        

اال ااااااارة اليه من رح  المت ر الي ناني ارسااااااا   ؛االمريتية، اذ تم  

باااعتحاااره " مجم عااة من االفراد متتتين على سااااااياااساااااااة ممينااة، 

يخضاااااام ن لتان ن محدد"، ووفتا لهذا التمريف دمج ارسااااااا  بين 

ن لمته ظ واحد ممث  يالدولة والمجتمع المدني، اذ اان يراهما تسااميت

، ويخضاام ن، بتجمع سااياسااي اعضااائه الم اطن ن، الذين يمترف ن

لتان ن الدولة الذي يحدد السااال ايات المامة التي ينحاي ان تمتمد من 

رحاا  الجميع. اال ان هااذا المته ظ تاير وباادا يتصاااااااا  بين الاادولااة، 

والمجتمع، اذ مع بزوغ عالرة االنتال، والرساامالية في الترن الثامن 

عشاار جهرت االصاا ات التي تنادي بحق الدفا  عن الم اطن مااد 

اسااي الذي م رس على المجتمع من رح  الرأسااماليين ياد الساااالسااتحد

الذين اساااتحدوا بالسااالاة واح م ا سااايارتهم على متدرات المجتمع، 

واسااتمحاد االفراد الماملين في المؤسااسااات االنتا ية التي يمتل ها ثلة 

من الرأسااماليين الذين يتح م ن برؤوس االم ال، ويتصاارف ن وفتا 

صااااية، وهنا اان دور الجمميات ااثر ألهدافهم، ومصااااالحهم الشااااخ

ية، واعااا  نة الح  م يدا في مجال تتليح الهيم حد وماااااا حا وت

فسااااحة ااحر للمجتمع المدني الذي يسااااهم  نحا الى  نب مع الهينات 

الح  مية في ادارة المجتمع بجميع م  ناته، على ان ت  ن الحصاااة 

دور االاحر إلدارة المجتمع لممثلياااات المجتمع المااادني، وي  ن 

الح  مة التخايط واال اااراف، والمتابمة، مع تتديم الدعم واالساااناد 

الال ظ لدعم الجه د الجماعية الهادفة لل ص ل الى مجتممات افض  

لإلنسااان، وهنا اان بداية الصاارا  الاحتي بين االفراد والح  مات، 

وانتساظ المجتمع الى طحتات متتاوتة في المست ك المادي، والثتافي، 

اعي، تختلف اااا  طحتاااة عن اال رياااات في االهاااداف، واال تمااا

ف ان البد من ان  ،والاايات التي ترمب وتجتهد في ال صاااااا ل اليها

يراز على ف رة عدظ منافسااااااته  ا ديد ايب ذ المجتمع المدني مته م

لل  مة ، وانما يمتمد مته ظ التنافس على  لق مجتمع افضااا  تت فر 

حة اي يميي الجميع ح ناساااااا يه الترص الم نة ]ف مة، ام [. 1ياة اري

المجتمع المدني ااثر وم حا في تشخيح ه يتها،  تمريتاتوبدات 

اذ عرف؛ على انها "مجم عة التنظيمات التا عية الحرة التي تمأل 

المجااال الماااظ بين األساااااارة والاادولااة، أي بين المنظمااات المااائليااة 

[، فهذه 2ومنظمات الدولة التي ال مجال لال تيار في عضااااا يتها" ]

أو لتتديم  ،لتنظيمات التا عية الحرة تنشاااب لتحتيق مصاااالل أفرادهاا

سانية متن عة، وتلتزظ في  ، دمات للم اطنين شاة إن أو لممارسة أن

و  دها، ونشاطها، بتيم، وممايير االحتراظ، والترامي، والتسامل، 

والمشاراة، واإلدارة السلمية للتن  ، واال تالف.  والمجتمع المدني 

[ "مجتمع مساااااتت  إلى حد احير عن إ اااااراف الدولة 3وفتا لـااااااااااا ]

المحا اار، فه  يتميز باالسااتتاللية، والتنظيم التلتائي، وروم المحادرة 

التردية، والجماعية، والمم  التا عي، والحماسااااااة من أ    دمة 

المصااااالحة المامة، والدفا  عن حت ق التنات الضاااااميتة، ورمم أنه 

نه ليس مجت ب  على الم س يملى من  ااااااابن الترد إال أ ية  مع الترد

مجتمع التضاااااامن عحر  اااااح ة واسااااامة من المنظمات"، اما عرف 

، وهينااات مير رسااااااميااة، فاااعلااة في افرادأالمجتمع الماادني ب  نااه 

ماعية،  ية، واال ت تاف مختلف المجاالت الترب ية، والصااااااحية، والث

واالنسااااااانية، وميرها من المجاالت التي تدعم االنسااااااان والمجتمع 

ب  نها " مجم عة من [ 5، اما عرف؛ من رح ][ 4" ]بصاااااتة عامة

االفراد المنظ ين ماااااامن تجمع منظم، يتماااامل ن مع الحاااا اااات 
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ها"،  وعرف المجتمع  ية على ا تالف ان اعها، واحجام االنساااااااان

منظمات تؤسااااااس وتدار من رح  م اطنين دون أي المدني ب  نه " 

مسااتتال وتمنل ايانا  تمد  تمثي  رساامي لا ارم أو وااالت ح  مية، و

 اافة الحت ق وال ا حات والصاااااالحيات والحصاااااانات الضااااارورية

لتحتيق أهدافها الخيرية واإلنساااانية مع المحافظة على اساااتتالليتها" 

[6].  

وتبسااايساااا على ما تتدظ يم ن تمريف المجتمع المدني ب  نه "        

ت بإرادة افرادها الحرة، تتدظ الدعم، واالسااااااناد من بمنظمات نشاااااا

 الل انشاتها المتن عة للمجتمع بصتة عامة، او بصتة  اصة لتنة 

محددة مساااتهدفة، تمم  بجدية لضااامان ني  الجميع افضااا  فرصاااة 

لحياة امنة، مساااتترة، فضاااال عن دورها الذي يضااامن حماية االفراد 

في المجتمع من االسااااااتاالل او االسااااااتحداد من رح  المؤسااااااسااااااات 

 الح  مية في ذات المجتمع".

وتبتي اهمية منظمات المجتمع المدني من دورها الذي تمارسه        

في تنمية، واسااااتدامة التااعات المختلتة في المجتمع، ومنها التاا  

المهني، والتنم ي، واال تماعي، والثتافي، والتمليمي، والصااااااحي، 

وميره من التااعات الماملة مااااامن المجتمع الذي تمم  فيه والذي 

سناد المؤسسات الح  مية او ب و  د مث  هذه المن ظمات لدعم وا

يا ات  لدان عن ت فير بما االحت عا زة في بما الح ت؛  با التي 

االساااااااسااااااية الال مة السااااااتدامة الحياة، ويم ن تحديد هذه االهمية 

 [.8[ ، ]7باالتي: ]

دعم المجاالت االساااااااسااااااية ماااااامن فنات محددة في المجتمع  .1

  [المهجرينوالمحتا ين، والتتراا، و]االيتاظ، 

بناا وانشاا المدارس، والمستشتيات، ومؤسسات الحنية التحتية  .2

ذات المساااس المحا اار بحياة االنسااان التي ال يم ن االسااتاناا 

 للحتاا على ريد الحياة. هاعن

رعاية ودعم المرماااى، والممارين، واحار السااان والمم  على  .3

 اعادة تبهيلهم وادما هم ممن المجتمع.

 واال تماعية لمختلف فنات المجتمع.تتديم الخدمات الصحية،  .4

انشااااااا مشااااااريع ت فر فرص عم  تتل  من مشااااااا  الحاالة  .5

 وتبثيراتها السلحية.

ورد جهرت اهمية منظمات المجتمع المدني في مجاالت اثيرة        

بحيااام يم ن تتساااااايم هاااذه المنظماااات الى اربع  ،تخااادظ المجتمع

 [9مجم عات رئيسية وهي : ]

ة باألنشططططططاة اال اثية، والصططططططحية، والرعاية أ. المنظمات المهتم

وهي تشاام  المنظمات التي يت ظ نشاااطها الرئيس على  االجتماعية:

تتديم مساااعدات اماثة لألفراد او الجماعات ، او تت ظ بتتديم  دمات 

صااحية، ورعاية لتنات  اصااة مث  المم رين ، والمساانين ، ورعاية 

 االيتاظ .

  المنظمات الماملة في مجال وهي تشاااااام ب. المنظمات التنموية:

 الصحة، والتمليم، والزراعة، والحينة، والمياه، والتدريب.

وهي تشاااااام  المنظمات  ت. المنظمات الدعوية والثقافية والبحثية:

التي يهدف نشاااطها الرئيس الى التبثير في السااياسااات المامة ، مث  

، منظمات حت ق االنسااااااان، والتثتيف المدني، ودعم رضااااااايا المرأة

 المرااز الححثية والمنظمات الثتافية والتنية. فضال عن

وهي المسااجلة في و ارة الدا لية  ث. االندية الشططبابية والرياضططية:

 وو ارة الشحاب والريامة.

 عناصر تكوين منظمات المجتمع المدني، واهدافها -2

تؤسس منظمات المجتمع المدني على اربمة عناصر اساسية،        

من هذه المناصاااااار دعامة تت ظ عليها منظمات  ويمد ا  عنصاااااار

 [.10المجتمع المدني ال يم ن االستاناا، او التاامي عنها، هي: ]

 المم  الا عي ]التا عي[ . العنصر األول:• 

 مجتمع مدني منظم يت ظ على أسس تنظيمية. العنصر الثاني:• 

مااااياااة وأهاااداف منظماااات المجتمع المااادني  العنصططططططر الثطططالطططث:• 

 يتها عن الح  مة.واستتالل

ماااااارورة النظر إلى مته ظ المجتمع الماادني  العنصططططططر الرابع:• 

م  على متاهيم مث  تباعتحاره  زاا من منظ مة متاهيمية أوسااع تشاا

المشااااااراة الساااااياساااااية، وحت ق اإلنساااااان، والم اطنة، و]التردية، 

 والشرعية الدست رية[. 

مع الماادني، امااا عن االهااداف، فتتن   اهااداف منظمااات المجت       

وتتشااامب  اذ تسااامى هذه المنظمات الى تحني مجم عة من االهداف 

التي تنحع من ما تتحمله من مسااااؤوليات تجاه المجتمع ، ويم ن بيان 

يتاااه من اهاااداف وفتاااا  لى تحت لمنظماااات ا مى هاااذه ا ماااا تسااااااا

 [12]،[11لالتي:]

أ. صااايامة ساااياساااة انشااااة المنظمة بالت افق مع ر انين الدولة التي 

 فيها.تمم  

شاتها التي يتم أنب. ممان الحص ل على االم ال الال مة إلنجا  

 من  اللها تحتيق االهداف التي تبسس؛ من ا لها.

ت. التبثير االيجابي في مختلف الت انين والتشااااااريمات التي ت جف 

 لخدمة المجتمع. 

 ث. تحتيق وتمزيز ف رة االستتالل والسيادة ال طنية.

 شية للترد والمجتمع.ل. تحسين االوما  الممي

 م. االهتماظ بالتنات المهمشة، او ذات االحتيا ات الخاصة.

586                           (583-595)



  

 
 

 2022آب   .....دور منظمات  –سوسن و عصام  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 

حسم وحل 

 الصراعات

 التنمية الشاملة
وظائف منظمات 

افراز القيادات  المجتمع المدني

 الجديدة

الوفاء بالحاجات 

 وحماية الحقوق

زيادة الثروة 

وتحسين االوضاع 

 االوضاع

ملء الفراغ في حالة  ياب 

 الدولة او انسحابها

 تجميع المصالح

إشاعة الثقافة 

 المدنية الديمقراطية

خ. تلحيااة احتيااا ااات االفراد في المجتمع وتم ينهم، والاادفااا  عن 

ردر االم ان، رحت  يا اتهم  ماهم، وت فير احت االطتال،  والسااااااي

 التتراا. والممارين، والمرمى، والنساا، و

د. تنمية الم ارد الحشااارية، واالرتتاا بها نح  االفضااا  من الن احي 

 المجتممية وميرها.والثتافية، والتمليمية، والصحية، اافة 

ذ. االسااااااتجابة الحتيا ات مجتممية ذات طابع  اص، رد ال تتم ن 

 اان؛ االسحاب. مهماالمؤسسات الح  مية من ت فيره 

واالماثية مع المؤساااااساااااات ر. تتديم، وتنسااااايق الخدمات الخيرية، 

 الح  مية.

 

 وظائف منظمات المجتمع المدني -3

  هر عمااا  المجتمع المااادني ه  تنظيم، وتتميااا ، وت فير        

المتالحات الحياتية االساااااااسااااااية لألفراد في المجتمع، بالتماون مع 

المؤساااساااات الح  مية، والمم  على تحتيق ارصاااى در ات المدالة 

، هااذه المتالحااات لجميع فنااات المجتمع المم نااة في ت  يع ونشاااااار

مدني  خدمات المجتمع ال ماساااااااة ل حا ة  لد التي ت  ن ب يدا ت حد وت

[، ولارك تحتيق هاااذا االمر يت ظ المجتمع المااادني ممثال 13]

بمنظماته بالمديد من ال جائف التي تساااه  وتيسااار عملها، ويسااااعد 

في ت  يه  ه دها نح  المساااااتتيدين من  دماتها بشااااا   محا ااااار، 

 (.1[ الش   )15[ ، ]14وتتمث  هذه ال جائف باالتي: ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظائف منظمات االعمال:  (1الشكل )

 .حاحثينالمصدر: من اعداد ال

   

تت ظ بالمديد  ( ان منظمات المجتمع المدني1يتضاال من الشاا   )     

من ال جائف المتن عة، والمتشاامحة، التي تصااب في  دمة االنسااان، 

والمجتمع، ودعم الجهاااد الح  مي الاااذي يتترك ان ي  ن في 

االسااااااااس لخدمة المجتمع بشاااااا   عاظ. ومن هذه ال جائف ت فير 

االحتيا ات األساسية والصحية منها على و ه التحديد بالتماون مع 

اذ يم ن ان ت  ن منظمات المجتمع المدني المؤسااااسااااات الح  مية، 

احد الروافد التي ت فر للم اطنين من المرماااى، وذوي االحتيا ات 

متالحات دوائية، وعال ية رد ال تتم ن الدولة من ت فيرها، او تت ظ 

ببسناد هذه التنة من  الل تنظيم ملتات، واش فات تحين طحيمة حالة 

الصااااحية، والتنساااايق مع المنظمات الدولية  مهؤالا ون   احتيا اته

ذات الت  ه واالهتماظ بالشاااااابن الصااااااحي لت فير ما يحتا  نه من 

رعاية صاااااحية، وعال ية، ودوائية دا   الحلد او  ار ه، مجانا او 

ببساااامار رمزية وتحديدا للتنات المهمشااااة، التي تماني من ماااامف 

 مها الصحي.  مالي يمنمها من  راا احتيا اتها التي تت افق مع وم

 

 :المحور الثاني: الخدمات الصحية

 :مفهوم الخدمات الصحية، ومدلوالتها -1

ل المتدظ للمرماااى تمرف الخدمات الصاااحية على أنها " المال       

ساا اا اان تشااخيصااا، أو إر ااادا، أو تد ال طحيا ينتج عنه رمااا أو 

 المريا الىرح ل وانتتا  من رح  المرمااى وبما يؤول تح ل حالة 

لة صااااااحية أفضااااااا " ] ها "مجم عة من 16حا بان [، اما عرف؛ 

ال جائف التي تمم  على إ حا  الحا ات اإلنسانية المرتحاة بالحتاا 
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واالساااااتمرار بشااااا   محا ااااار، وترتحط بال جائف األ رك للمجتمع 

اال تماعية وميرها بشاا   مير والتمليمية، ورتصااادية، اال جيتة اال

ة على الت يف الحيني عن طريق بحيم تماي للمريا التدر ،محا ر

الحسااية والنتسااية بما يم نه من تحتيق  وت فير الدعم لتدراته الحينية، 

[ ب  نها "الخدمات المال ية، 18[، وعرفتها ]17األداا المال ب" ]

أو االساااتشاااتائية، أو التشاااخيصاااية التي يتدمها احد أعضااااا التريق 

ع ، مثاا  ممااالجااة الاحي إلى فرد واحااد، أو أاثر من أفراد المجتم

الاحيب لشااخح مريا ساا اا اان ذلد في عيادته الخاصااة أو في 

شتى الح  مي، أو المناية التمريضية التي  الميادات الخار ية للمست

ن للمريا، أو التحالي  التشاااخيصاااية التي يتدمها  يتدمها الممرمااا

مير أن الرعاية الاحية رد  ،في المختحر لشخح ما أو لمدة أ خاص

ة صااحية ورائية، حيم أن الاحيب الذي يمالج  ااخصااا ما تتدظ رعاي

ما وطرق  حات وممل مات ح ل مرك  له ت مااااااي تدظ  يم ن أن ي

انتشاااره وطرق ال راية منه لتجنب ال ر   فيه في المسااتتح  . وبذلد 

 يت ظ الاحيب بدور الرعاية الصحية إلى  انب الرعاية الاحية" .

الخدمات الصحية ب  نها" وتبسيسا على ما تتدظ يم ن تمريف        

مجم عة االنشاااااة، والممليات المتمثلة بالمالل، والدواا، والمناية، 

فضاااال عن االساااتشاااارات الاحية المختلتة التي تتدظ للمريا بهدف 

 تاير حالته ووممه الصحي الى حال وومع افض "

للتاا  الصاااحي وما يتدمه من  دمات صاااحية اهمية احرك ،        

ؤول عن الصحة المامة، وحماية الم اطن، والحتاج فهذا التاا  مس

على صااااحته وورايته من اي اعراك، او مشاااا الت يم ن ان تؤثر 

في حالته الصاااحية من الناحيتين الجسااادية والنتساااية، اما ان التاا  

الصااحي مسااؤول وبشاا   محا اار عن تحسااين ن عية الحياة، و يادة 

ل الى ت فير التسااااط التدرة االنتا ية للمجتمع، ومن هنا تساااامى الدو

ال افي والمناساااب من الخدمات الصاااحية لم اطنيها وبب  ر رمزية 

 [.19ان لم ت ن مجانية في بما الدول ]

 

 اصناف الخدمات الصحية -2

التاا  الصاااحي يتدظ  دماته للمجتمع بشااا   عاظ، ولتتديم هذه       

الخدمات البد من ان تساااااتخدظ ادوات، ووساااااائ  مادية، وبشااااارية، 

ومالية، ت جف في اماان، وت ريتات محددة تم ن من وصاااااا ل هذه 

الخدمات الى مستحتيها، ومحتا يها في ال ر؛ المناسب وببفض  ما 

ي  ن اي تحتق النتااائج المال بااة، وتماي المردود المت رع منهااا، 

 [20وتصنف هذه الخدمات الى صنتين وهما: ]

منظمات : هي ار ااااااادات صااااااحية تساااااامى الالخدمات الوقائية -أ

الصاااااحية من  الل تتديمها الى تثتيف الم اطن ح ل ايتية منع، او 

الحد من و  د المرك، ويتم ايصاااااااال الممل مات واالر اااااااادات 

الصاااااحية عحر ادوات ووساااااائ  اعالمية ذات انتشاااااار واساااااع مث  

الحرامج التلتزي نية المتخصااااااصااااااة بالت عية والتثتيف واالر اااااااد 

ا رة ومااااارر االمراك، الصاااااحي التي تسااااامى الى بيان مدك  

وايتية ال راية منها، وتجنب التمرك لها، او يم ن ت صااااااي  هذه 

الممل مااات عن طريق تاحيتااات تثحاا؛ على ا هزة الج ال، او من 

 الل وساااااائ  الت اصااااا  اال تماعي من  الل اعالنات تثتيتية، او 

بت  يع ونشاااار المنشاااا رات التي يتم ت  يمها على المامة في اماان 

 عملهم. س نهم، او

: تلد الخدمات التي تتدظ للمريا بمد اصابته الخدمات العالجية -ب

بإ الة ع ارك المرك بمد تشخيصه، وممالجة  ت ظبمرك ما، وت

يات  خداظ االدوية، او الممل ته عن طريق اساااااات ته، وتبثيرا حا مسااااااح

الجراحية، او الممالجات التيزيائية، او النتسااااااية التي تتالحها الحالة 

 الصحية.

يتالب نجام الخدمات الصااااااحية بن عيها ال رائي، والمال ي        

بين  ميع االطراف، اذ ينحاي ان يحدي المريا رمحته  اتام اتماون

التماون مع ممالجيه للتشاااااافي من مرماااااه وتحساااااين ومااااامه في 

الصاااحي، اما ينحاي ان يمم  ال ادر الاحي ببفضااا  ما يم ن لتتديم 

ة المريا لل صاا ل الى افضاا  الخدمات الصااحية التي تتالحها حال

النتائج التي تم ن المريا من الم دة الى حياته الاحيمية اانسااااااان 

 منتج في المجتمع.  

   

 :خصائص الخدمات الصحية -3

تتجسد الخدمات الصحية المتدمة من رح  المؤسسات الصحية        

بخصائح تت افق مع ا ن ما يتم تتديمه ه   دمة باألساس، فضال 

ا نها صااااااحية تتدظ لتنة محددة من الناس الذين يحتا  ن اليها عن 

في جروف محددة  اصااااة، ويم ن تحديد هذه الخصااااائح باالتي: 

[21 ] 

 * عدم ملموسية الخدمات الصحية 

ال ت  د ص رة وامحة عن ما دفع المريا من ا له المتاب         

تدر بمحلغ مالي يت افق وطحيمة الخدمة الصاااااا لذي ي حية المحدد وا

المتدمة، فالشااتاا عملية ليساا؛ ف رية تتالب ورتا، و هدا، وصااحرا 

يان  تائجها، و الل هذه التترة يم ن ب مارها، وتظهر ن اي تماي ث

مدك رمااااااى المريا عن الخدمة الصااااااحية من عدمه، والبد من 

اال اااااارة الى ان رناعة المريا بتلتي الخدمة يبتي في المتاظ االول 

 التي تبتي بالترتيب الثاني.رح  تلتي الخدمة الصحية 

 :تالزم وتزامن إنتاج الخدمة الصحية واستهالكها  •

الخدمات الصاااحية تمم  مااامن راا  الخدمات المامة، وتتدظ        

في مؤسااسااات متخصااصااة بهذا المجال، فهي تنتج وتسااتهلد في ان 
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واحد وبش   محا ر مير رابلة لالستر ا ، ومدك   دتها ال يظهر 

 الل اساااااتهالاها لتالب هذه الخدمة ورتا و هدا اي تماي نتائجها 

 المال بة. 

 عدم قابلية الخدمة الصحية للتخزين• 

تصااامم المؤساااساااات الصاااحية  دماتها لتتدمها في فترة  منية        

فترة محددة سااااااتهدر هذه محددة واذا لم تسااااااتخدظ هذه الاارة في 

تديمها في  خدمة الصااااااحية اي يتم ت خدمة، اذ ال يم ن تخزين ال ال

المساااااتشاااااتيات  مس  كحدإفترات الحتة مساااااتتحال، فمثال إذا اان ب

عشاااااارة مرفة عمليات مزودة باارم  راحي مت ام  و اهز للمم  

على نح  مالئم وسااليم لم ا  ميع األورات أو ل  تم هدر  زا احير 

بين الحاالت فإن  زاا من التدرة أو الم انية المتاحة رد  من ال ر؛

 فتد.

 مشاركة المريض في إجراءات الخدمة• 

ا )او ما يمانيه من حالة مرمااااااية(، او من يتلتى ييمد المر       

الخدمة والرعاية الصااااحية مد الت الى المنظمة الصااااحية، وت  ن 

 مخر ات هذه المؤساااساااات تشاااخيح الحالة المرماااية، ووصاااف

المالل والتداوي المال ب لممالجتها، فضااااااال عن تتاع  المريا 

والمؤساااساااة الصاااحية من  الل تتديم الرعاية الصاااحية التي يم ن 

 تشحيهها بالممليات في اطار المنظ مة المال ية.

 

الرابط الفلسططططططفي بين منظمططات المجتمع المططدني والخططدمططات  -4

 الصحية

منظمااات المجتمع الماادني منظمااات ط عيااة تمماا  في الحيز        

الرابط بين المنظمات الح  مية والمجتمع، تؤسااااااس هذه المنظمات 

بناا على ارادة حرة من رح  مؤسسيها، واالنضماظ اليها والحص ل 

لى الت انين إعلى عض يتها امر ا تياري ط عي، وتستند في عملها 

ني، فضااااااال عن الخدمات التي المنظمة لمم  منظمات المجتمع المد

تساااااامى لتتديمها للمجتمع. تتساااااام اعمال منظمات المجتمع المدني 

مير ربحية، سااااالمية، تمز  روم التساااااامل واحتراظ  ب  نها اعماال

الااذات واحتراظ اال ر وتتاادير و هااة نظره ورأيااه مهمااا اااان هااذا 

فااان منظمااات المجتمع الماادني هينااات لهااا  من ثم  . واالرأي مختلتاا

سة المد يد من االهتمامات التي تت افق مع ت  هاتها، وأهدافها، وسيا

 المم  فيها. 

لتد تا ر عم  منظمات المجتمع المدني وت سع ليشم  المديد        

من االنشاااااااة والممليات التي يم ن ان تتدا   فيها وممها منظمات 

التاااا  الح  مي والتاااا  الخاااص لتتااديم  اادماااتهااا ألاحر فنااة من 

دين من هذه الخدمات، اذ د ل؛ هذه المنظمات من  الل المسااااااتتي

انشاتها وبرامجها في المديد من المجاالت أال تماعية، والسياسية، 

والريامية، والثتافية، واالرتصادية والتمليمية وميرها اثير، والذي 

يهمنا في هذا االمر االنشاااة والممليات والحرامج التي تسااتهدف بها 

ني التم ين االرتصاااادي بمامة، والنسااا ي منه منظمات المجتمع المد

على و ه التحديد، اذ اهتم؛ المنظمات ذات الت  هات ألنسااااا ية او 

تلد التي تضع ممن اهدافها صيامة برامج تدريحية وتبهيلية تم ن 

فنات من النساااااااا لتا ير مهارتهن ورابليتهن في تبساااااايس وإدارة 

المدني في نجام  مشاااريع مدرة للد  ، ورد ساااعد منظمات المجتمع

مسااااعيها في التم ين االرتصاااادي انها تتسااام بسااامات سااااعدتها في 

 تحتيق اهدافها ومراميها، وتتملق هذه السمات باالتي:   

تتميز منظمات المجتمع المدني بالحيادية واالعتدال وال سااااااية  -أ

 في التمامالت مع  ميع فنات المجتمع.

اسااااااتتحال واسااااااتيماب ام ردرة منظمات المجتمع المدني على  -ب

 ون   من االنشاة والممليات التي تخدظ المجتمع.

تتميز منظمات المجتمع المدني التاعلة برؤيتها االساااااتراتيجية  -ت

 للمستتح .

تماي منظمااات المجتمع الماادني للماااملين فيهااا والمتماااونين  -ث

ها حيز ي امم خاذ الترارات التي  اااف من حرية التصاااااارف وات

ينحاي ان تصب في  دمة المنظمة من حيم الرؤية، والرسالة، 

 واألهداف، واالداا.           

تسااااامى منظمات المجتمع المدني الى تحتيز ر ة المرأة النابمة        

من طارات اامنة مير مسااااااتثمرة، طارات اامنة في عتلها، وايانها. 

التاري تتم ن من تشااااخيح وتحديد ايتية التمام   فالمرأة بحسااااها

مع ما تمتل ه من م ارد وان اان؛ ماااااانيلة، وبإم انها الت يف مع 

المتايرات والمحاااددات لتتم ن رااادر االم اااان من م ااحاااة الحيااااة 

يبتي ي  ن لمنظمات المجتمع المدني  تة، وهنا  بضااااااا طها المختل

اسااتثمار التدرات دورا وامااحا في  ااحذ الهمم، وت  يه الاارات، و

والتابليات الخالرة للمرأة في بناا مجتممها من  الل مشاااااريع تم د 

بااالنتع على الجميع، مشااااااااريع يم ن ررأت نتااائجهااا االيجااابيااة في 

المجتمع، مشاااااااااريع تنتشاااااااا  ليس فتط المرأة من مماااناااة الم   

والحرمان ب  وتنتشا  من ي  ن على تماس بهذه المشااريع من وارع 

 ارع افض .مضني الى و

 

 المبحث الثاني: االطار الميداني

 وصف وتشخيص مجتمع الدراسة -1

منظمة رلمة ارا ت لرعاية االيتاظ، واحدة من المنظمات مير        

مير الربحية، تساااامى للمشاااااراة في بناا مجتمع مدني والح  مية، 

متحضاااااار ومتا ر، يحترظ حت ق الجميع، من  الل تنتيااذ برامج 

لترد، والمجتمع، بدأت المنظمة عملها في محافظة ومشاااااريع تنمي ا
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ارا ت، تبهل؛ للمم  المدني بم  ب اال ا ة الممن حة لها من رح  

م تب المنظمات مير الح  مية، حيم سااااااجل؛ في االمانة المامة 

لمجلس ال  راا، م تب مساااعدة المنظمات مير الح  مية بالشااهادة 

، وأسااااااهم؛ 18/9/2018( والصااااااادرة في 16585z1المررمة ) 

بتتديم  دماتها لشااريحة واساامة من المسااتتيدين من برامجها الداعمة 

واان ت  هها االول واالسااااااس دعم ورعاية المتمتتين، وااليتاظ من 

 الل تتديم التجهيزات الل  سااتية الخاصااة بدراسااتهم على ا تالف 

مساااات ياتهم التمليمية من ملحس، وررطاسااااية، واتب، وا هزة طحع، 

فضال عن تخصيح رواتب مالية لهؤالا الالحة تمينهم  واستنساخ،

على بما متالحاتهم الي مية، اما ردم؛ المنظمة  دماتها لألرام  

والمالتات والم ائ  المتمتتة من  الل تبساااايس مشاااااريع صااااايرة 

تادار من رحاا  هؤالا النساااااا ة، واملحهااا مشااااااااريع منزليااة تم نهن 

يساااااد بما الحا ات ارتصااااااديا من  الل ت فير عائد مالي بسااااايط 

الحياتية االسااااساااية، اما انها بدأت بتتديم الدعم الصاااحي للمديد من 

الحاالت التي سجل؛ ممن التنة المستهدفة من رحلها، واان للمنظمة 

ممن برنامج اعد  صيصا لتتديم الخدمات الصحية، والمستلزمات 

الال ماة والمرافتااة لهااا دور في ممااالجااة الماادياد من هاذه الحاااالت، 

صاااا لها مرحلة الشااااتاا التاظ، او ت فير مسااااتلزمات تمين بما وو

المرمااى من ذوي االحتيا ات الخاصااة وتسااه  عليهم التمام  مع 

متالحات حياتهم الي مية. فضااااااال عن المديد من االهداف اال رك 

التي تسمى المنظمة لتحتيتها من  الل عملها الي مي، وت ا دها في 

 تدمة هذه االهداف االتي:مجتمع محافظة ارا ت، وتبتي في م

تحتيق حياة ارتصااادية أفضاا  للمرأة والر   على حد ساا اا  في  -أ

 المراق بش   عاظ ،وفي محافظة ارا ت بش    اص.

ها لتنمم بحياة  -ب ردرات م   اا ي   ها لتتم تم ين المرأة والنه ك ب

 مستترة وآمنة.

المسااااااااهمة في تنمية وتا ير ارتصااااااااد محافظة ارا ت عن  -ت

التم ين والتمهين و ماا  الجميع عضاااااا ا فاااعال منتجااا طريق 

مااامن ارتصااااد منتتل لسااا ق حرة تضااامن للجميع حرية المم  

 والمساواة في الترص، والمدالة في الحت ق وال ا حات.

اما عن االليات التي تمتمدها المؤسااااااسااااااة في تحتيق اهدافها،        

لها فالمؤسااااسااااة تتتق مع ان هنات وسااااائ  وأساااااليب يم ن من  ال

 تحتيق االهداف والاايات والمرامي، وتتمث  هذه االليات باالتي:

أيجاد و يادة فرص التمليم والتملم، ومصاااااااادر الحصاااااا ل على  -أ

الممرفة والمهارة في ميادين الصااااااناعة واالرتصااااااااد والمل ظ  

 المختلتة.

رفع التدرات االرتصاااادية للم ائ  المتمتتة، والنسااااا منهن على  -ب

يد  حد ثة ترفع من و ه الت حدي ية  يب مهن تدريحهم على أساااااااال ب

 ردراتهن وتزيد من مهارتهم. 

التنسااااايق والمم  مع الجهات الرسااااامية لتتمي  المم  بالت انين  -ت 

الممنية بحت ق المرأة، والات  في المراق وفق ممايير إنسااااانية 

 متتدمة استناداَ للم اثيق الدولية .

ة ودولية من ا   تتمي  المشاااااااراة في مؤتمرات محلية وإرليمي -ث

تافية  دور المرأة في المجاالت االرتصاااااااادية واال تماعية والث

 والتضاا على ا  إ  ال التمييز السلحي مد المرأة.

تتديم الدعم المالي للمتمتتين وااليتاظ واالرام  بالتدر الذي يتي  -م

بحما المتالحات الحياتية، ومنها على و ه التحديد الدراسااااااية 

 المراح  الدراسية المختلتة. يالالحة فلتنات 

تتديم الخدمات والدعم الصااحي للحاالت المرمااية بالتنساايق مع  -ل

عااادد من االطحااااا في محاااافظاااة ارا ت، مع ت فير بما 

التجهيزات الضااارورية المناساااحة للحاالت المرماااية )ارساااي 

 مم رين، ع ا ات، حجلة مشي.....الخ(. 

 

برامج ومشططططاريع منظمة قلعة كركوك لرعاية االيتام في المجال  -2

 :الصحي 

سم؛ منظمة رلمة ارا ت لرعاية االيتاظ منذ تبسيسها الى اداا        

المديد من المهاظ التي تت افق مع ماياتها وأهدافها، وساااااانراز على 

تتديم الخدمات الصاااااحية الم  هة للمرماااااى من الم ائ  المتمتتة، 

ظ، واالرام  والمالتات، اذ ساااااام؛ المنظمة وبجه د دؤوبة وااليتا

الى ايجاد محادرات انسااااااانية في الجانب الصااااااحي تم ن من تتديم 

الخدمات الصاااااحية من فح صاااااات، وما تتالحه من ا رااات طحية 

ا رك ماارورية لتشااخيح المرك بشاا   صااحيل، وتحديد ماهية 

يائياة، او حتى الممليا لدوائياة او التيز ات الجراحياة ان المماالجاات ا

تالح؛ الحالة. وينحاي اال ارة الى ان املب الحاالت المرمية التي 

تحنتها المنظمة والم  هة للتنة التي تسااااتهدفها، تساااامى بشاااا   عاظ 

لمالل الحاالت المرمااية، والحد من تبثيرات المرك الساالحية على 

االنسااان والمائلة، لما تتر  من مشاا الت مالية، ونتسااية، وا تماعية 

وتحديدا ان  ميع الحاالت المرمااااااية التي تم؛ رعايتها واالهتماظ 

من الاحتااة التتيرة المماادمااة التي ال تجااد اتااايتهااا الماااليااة  يبهااا ه

الي مية، وال تتم ن من تحم  ت اليف الرعاية الصااااحية ومتالحاتها. 

ولتحتيق هدف المنظمة المتمث  بتسااااااهي  تتديم الرعاية والخدمات 

محاور رئيسااااااة،  ةمنظمة  اة عم  من ثالثالصااااااحية، اعتمدت ال

 تي:وتمثل؛ هذه المحاور باآل
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: تشاااااا ي  لجنة من اعضااااااااا المنظمة ت  ن مهمتهم المحور االول

ت  ين،  وتشحيد المالرات والت اص  واالتصال، وت صي  الحاالت 

المرمااااااية التي تحتال الى مدا لة طحية مع االطحاا، او االطراف 

دمة الصااااحية، والاحية والذين ساااايتدم ن اال رك ذات المالرة بالخ

هذه الخدمات، فضااال عن متابمة ا  حالة وتتديم تترير اام  إلدارة 

 المنظمة يحين النتيجة النهائية وما تم انجا ه من اعمال ومهاظ.  

 

: تبسيس  ح ة من المالرات مع مجم عة من االطحاا المحور الثاني

 د لهم بال تااة، من ذوي التخصاااااصاااااات الاحية المختلتة والمشاااااه

التماون مع في والتدرة المالية في مجال اال تصاااااااص، والرامحين 

المنظمة، وتتديم الدعم والخدمات الصااحية، للحاالت المرمااية التي 

حسب ومع المريا من حيم الخا رة، بيتم تر يحها للممالجة و

او السااااارعة المال بة للمدا لة الاحية، يتدظ هؤالا االطحاا  دماتهم 

 الاحية والمال ية مجانا او بب  ر رمزية.

 

: صاايامة برنامج الرعاية الصااحية والاحية، يتضاامن المحور الثالث

 تي:الحرنامج مجم عة من التترات، وفتا لآل

راعدة بيانات تح ي بيانات عن تخصااصااات، وعناوين ا  من  -1

متخصااااااصااااااي والممالجين التزيائيين، واالطحاا، المحللين، 

تجهيزات وصاايادلة، وفاحصااي الحصاار، و، اال اامة والساا نار

طحية، واي تخصااح طحي او صااحي ا ر مير ما ذار ماامن 

 هذه التترة.

يات التماون والتمام  مع المذا رين ماااااامن التترة  -2 تحديد ال

رحلهم، ن (، ويتصااد ماامن هذه التترة ن   الخدمة المتدمة م1)

 مجانا، او بب  ر رمزية.

رح  المذا رين في التترة تشااااااخيح ن   الخدمة المتدمة من  -3

الممليات و(، من حيم التخصااااااح بالمماينة والممالجة، 1)

 الخدمات الاحية المرافتة والال مة مع ا  حالة.والجراحية، 

 

: بناااا راااعاادة بيااانااات للم ائاا ، واالفراد الااذين تم المحور الرابع

لى عاساااااتتحالهم من رح  المنظمة الذين سااااايحال ن، او تم؛ احالتهم 

الاحيااة لتلتي الخاادمااات الاحيااة والمال يااة، ومتااابمااة هااذه  الجهااات

الحاالت اثناا الممالجة وما بمد االنتهاا منها لحيان مدك االسااااااتتادة 

 المتحتتة لمتلتي هذه الخدمة. 

 

: رصاااااااد  زا من المحااالغ المتاادماة الى المنظماة المحور الخططام 

 والمتحصاااااالااة من افراد المجتمع المتحرعين والااداعمين ألعمااالهااا

الخيرية  التي تبتي  ميمها بصاااياة تحر  او  ااة، وتخصااايح هذه 

المحالغ لدفع ا  ر الخدمات الاحية والصااااااحية والمال ية التي تتدظ 

من بما المااذا رين ماااااامن المح ر االول بااب  ر رمزيااة، او 

 اادمااات وا حااة الاادفع وتحاادياادا الممليااات الجراحيااة التي تتم في 

دفع ا  ر متاب  الحص ل عليها، المستشتيات الح  مية والتي تلزظ 

مع اال ذ بنظر االعتحار تساااجي  هذه المحالغ في ساااجالت اصااا لية 

 مرفتة بال ص الت المؤيدة لصرف المحالغ. 

خدمات         تديم ال هذا الحرنامج بت ها ب بدئ نذ  رام؛ المنظمة م تد  ل

الاحية والمال ية بالتماون مع االطحاا وميرهم وبما يتناسب والحالة 

ية التي احيل؛ اليهم، اذ تم اسااااااتتحال المديد من الحاالت  المرماااااا

المرماااااايااة التي تماا؛ احااالتهااا الى الجهااات المااذا رة في المح ر 

 ( عدد الحاالت ون   الخدمات المتدمة لها.1االول، ويحين الجدول )

 

 

 استقبالها واحالتها ( الحاالت المرضية التي تم  1جدول )

 نوع الحالة المرضية ت
عدد 

 الحاالت

عدد االطباء 

 المتعاونين
 نوع الخدمة موقع المراجعة

 فحح، تشخيح، ممالجة عيادة طحية  اصة 1 5 نسائية وت ليد 1

 فحح، تشخيح، ممالجة عيادة طحية  اصة 3 29 باطنية 2

 ممالجةفحح، تشخيح،  عيادة طحية  اصة 1 20  ملة عصحية 3

 تنظيم تخايط للتلب وتشخيح الحالة عيادة طحية  اصة 1 11 تخايط رلب 4

 فحح، تشخيح، ممالجة عيادة طحية  اصة 1 22 عي ن 5

 مستشتى ح  مي عيادة طحية  اصة 2 7 عمليات  راحية 6

 باالعتماد على سجالت المنظمة المدروسة حاحثينالمصدر: من اعداد ال
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 ( يتضل االتي:1بنااا على ممايات الجدول )

عدد المسااااتتيدين من برنامج تتديم الخدمات الصااااحية والاحية  -1

منذ تاريخ الحدا به والم فق مالع  ااااااهر اان ن االول للماظ 

، ولااية اعداد هذه الدراساااااة نهاية  اااااهر حزيران من 2020

 ( حالة مرمية.94بلغ )، رد 2021الماظ 

التنة المظمى المستتيدة من هذا الحرنامج وفتا لسجالت المنظمة  -2

هم من النساا، ويم د هذا الى املحهن من االرام ، والمالتات 

من المتمتتات الل اتي ال يتم نن من الحصاااااا ل على الخدمات 

الاحية والصحية النمداظ ام انياتهن المالية وعدظ ردرتهن على 

ه ردم؛ أن ذا الن   من ال لف، مع التن يه الى دفع  المنظمة 

 دماتها للر ال ايضااااااا، اذ لم تحدد المنظمة  نس، او عمر، 

 فنة المستتيدين من الخدمات الاحية والصحية.

 ميع الخدمات الصااااااحية والاحية والمال ية ردم؛ ماااااامن  -3

التاا  الخاص، ولم ي ن هنات دور ملح ج للمؤسااااااساااااااات 

في هذا المجال باساااتثناا المملية الجراحية  الح  مية الصاااحية

التي  خص؛ في عيادة  اصة وا ري؛ في مستشتى ح  مي 

 يمم  فيه الاحيب الجرام. 

 ميع الحاالت اان؛ تحتال الى ممالجات دوائية، مرفتة بحما  -4

لة احتا ؛ 7التجهيزات الال مة لحما الحاالت، عدا ) ( حا

 الى عملية  راحية.

 تي؛، واان؛ نتائجها  يدة، اذ تم؛ متابمة ا    ميع الحاالت -5

المنظمة المختح بهذا الحرنامج  مالتحالة عن اثب من رح  

 اثناا تتديم الخدمة، وما بمدها.

 ميع المستتيدين تم؛ ممالجتهم في محافظة ارا ت ]المراز[  -6

وذلااد لماادظ راادرة المنظمااة على االسااااااتمااانااة بخاادمااات طحيااة 

ظ ت فر المحالغ ال افية لها، االمر وعال ية  ارل ارا ت لمد

الاااذي فرك على ادارة المنظماااة التحرت ماااااامن الحااادود 

الجارافية لمحافظة ارا ت وتحديدا االطحاا المت ا دين في 

 مراز المدينة فتط.

وتبسااااايساااااا على ما تتدظ نرك ان منظمة رلمة ارا ت لرعاية        

في مسااااندة، ودعم االيتاظ ايمانا منها بدور منظمات المجتمع المدني 

االنسان والمجتمع، واالرتتاا بهم نح  مست يات افض  اسهم؛ من 

 الل برنامجها المخصااح لتتديم الخدمات الاحية والمال ية في مد 

ية التي تم؛  حاالت المرماااااا مديد من ال يد الم ن والمسااااااااعدة لل

ممااالجتهااا بمااد احااالتهااا الى االطحاااا المتماااونين والمتماااطتين مع 

ورها االنساااني في  دمة المجتمع،  اما انها رد اسااهم؛ المنظمة ود

المالي عن المسااااااتتيدين من  امن  الل هذا الحرنامج بتختيف المب

 الل ت تلها بمرمااااااهم على االطحاا المختصااااااين وفتا لن   الحالة 

المرمية، وبهذا نرك دورها ال امل في دعم المجتمع من  الل ما 

لية تحتيتها مع افتتار ومااامته لنتساااها من اهداف وتجشااام؛ مساااؤو

 ردراتها المالية.

 

 المبحث الثالث: االستنتاجات والمقترحات

     اوال: االستنتاجات

المجتمع المااادني ايااااناااات ومنظماااات متن عاااة االتجااااهاااات  -1

والمسارات،  تشترت في رمحتها في بناا مجتمع انساني افض  

تؤساااااس بصاااااتة  اااااخصاااااية تا عية من رح  عدد من االفراد 

 بتتديم  دمة للمجتمع.يرمح ن 

المجتمع المدني بمنظماته واياناته مسااااااتت  عن الح  مة ول نه  -2

يمم  على اسااناد ودعم المجتمع في مختلف الج انب. اذ تساامى 

هاذه المنظماات لالرتتااا باالمجتمع، وذلاد من  الل الخادماات 

 واألف ار التي تتديمها لألفراد بهدف التنمية والتا ر.

، وهي من احق م تسب للم اطن وليس؛ ترفا  الخدمات الصحية -3

وا حات الح  مة االسااااااساااااية التي ينحاي ان تتدمها لشااااام بها، 

باب  ر رمزياة، او دون ا ر، ودور منظماات المجتمع المادني 

 لدولة.إلى افي هذا الجانب ه  تتديم الدعم واالسناد 

الخدمات الصااااحية متن عة ومتمددة تت افق مع الحالة الصااااحية  -4

يمر بهااا المريا ويتترك عنااد تتااديمهااا للمريا تح ل التي 

 حاله الى حال افض  واحسن مما اان عليه سابتا.

للتتر و ه رحيل يجتهد في اذالل وإهانة االنسااان، وتحديدا المرأة  -5

والات ، اذ نتيجة الحا ة وانمداظ الم ارد المالية تماني المديد 

الحص ل على  من النساا واالطتال من امراك ال يتم ن ن من

 الخدمات الاحية والمال ية الضرورية والال مة لشتائها.

ية  -6 ية الاح يذ برامج الرعا مدروساااااااة من تنت ن؛ المنظمة ال تم 

والصااااااحية بشاااااا    يد، اذ تم ن؛ من تتديم  دمات عال ية، 

وطحية، وصاااااحية بالتماون مع مجم عة من ال  ادر الصاااااحية 

بب  ر رم نا، او  ماتهاا مجاا ردم؛  د اان التي  لد  بذ زية،  و

للمنظمة المدروسااااااة دورا وامااااااحا في هذا الميدان من  الل 

 النتائج المتحتتة عن ا  حالة مرمية.

 ميع الحاالت المرماااية وفتا لدفاتر المنظمة المدروساااة  اات  -7

نة، وارضاااااايتها ون احيها[،  من محافظة ارا ت ]مراز المدي

المالية  واان ذلد بسااااااحب افتتار المنظمة المدروسااااااة للم ارد

لذي  باألم ال، االمر ا مادها على المتا عين والمتحرعين  واعت

 حدد مستتيديها ممن ررمة  ارافية ممينة.

ماملين  -8 ها من ال لداعمة ل تماون المنظمة المحح ثة مع الجهات ا

الاحية على ا تالف تخصاااصااااتهم ووجائتهم  المالااتمااامن  
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ناد  الاحي ايمانا اجهر رمحة هذه الجهات بتتديم الدعم واالساااااا

 منهم بدورهم االنساني ووا حهم في  دمة االنسان والمجتمع.

لم ي ن هنات أي دور ألي  هة رسمية تمث  المؤسسات الصحية  -9

في المحافظة، مما يدل  على ماااامف الت اصاااا  بين المنظمات 

الح  مية الصااااااحية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدظ رمحة 

برامج منظماااات المجتمع دعم  فيهاااذه الجهاااات، او رااادرتهاااا 

المدني اال بمد الحصاااااا ل على م افتات الجهات الرساااااامية في 

الحص ل على هذا الن   من الم افتات يتالب وو ارة الصحة، 

رد ال  تا ط يال  ية، وا رااات ممتدة تتالب ور ممامالت روتين

لحما الحاالت المرمااااااية الحر ة التي تتالب  اي  ن مت فرا 

 ريمة.مدا الت صحية وعال ية س

ال ي  د تنسيق بين منظمات المجتمع المدني الداعمة للخدمات  -10

الصااااااحية، اذ تمم  ا  منظمة ل حدها وتجتهد في ت فير هذه 

الخدمات دون تنسيق مع المنظمات اال رك التي رد ت  ن متيدة 

لحمضااااااهااا الحما في هااذا المجااال من حياام ت فير الممل مااة، 

 وميرها.االتصاالت والمالرات، والخحرة، و

 

 ثانيا: المقترحات 

بناا ثتافة مجتممية تت ظ على ان الحياة تحنى على اساس التماون  -1

بين الجميع، وان المالراااات بين الجميع عالراااات ت ااااملياااة، 

وتاابثيريااة، فااالمالرااات بين منظمااات المجتمع الماادني وافراد 

المجتمع عالراااة ترابط،  وت اااامااا  بميااادة المااادك، ذات نتاااائج 

 ابلة للتياس.ملم سة ور

ن ورالخي   مالداعم االول للمرأة  والات  والسااااند لهم في الحياة ه -2

جة لاياب الر  ، او رصاااااا ر دور ناا المجتمع، اذ نتي  همن اب

ألسااااااحاب  ار ة عن ارادته تتمرك المرأة والات  وتحديدا 

المتمتتين منهم الى م ارف، واحتيااا ااات تتالااب دعم المجتمع 

 .ببفراده ومؤسساته لهم

مرورة تماون  ميع االطراف المهتمة بالجانب االنساني على  -3 

مساااااات ك منظمااات المجتمع الماادني، والمنظمااات الح  ميااة، 

عن اداا دوره في  والتاا  الخاص وذلد ا ن الجميع مساااؤوال

 دعم واسناد، وتنمية االنسان، والمجتمع.

اني تماون منظمات المجتمع المدني ذات االهتماظ بالشااابن االنسااا -4

بمامة، وتلد التي تهتم بدعم الجانب الصحي على و ه التحديد، 

في التنسيق للحرامج الصحية والمال ية وذلد لتحادل الممل مات، 

والخحرات، واالسااااتتادة من المالرات التي يم ن ت جيتها لخدمة 

 عدد ااحر من الذين يحتا  ن الى  دمات طحية وعال ية.

المااادني، ومنظماااات التااااا   التمااااون بين منظماااات المجتمع -5

حات التي ت ا ه  ي  الصاااااام بات والمت تذل الخاص والح  مي ل

المنظمات المهتمة بالجانب الصااااااحي اثناا تتديم هذه الخدمات 

حاالت  مة ال تاب ها وم تديم مد ت ناا، وما ب ها، اث يدين من للمسااااااتت

 لل ر ف على النتائج النهائية والم رف الصحي ل   مستتيد.

يانات تتضاااااامن  ميع الممل مات الخاصاااااااة تبساااااايس راعدة ب -6

بمنظمات المجتمع المدني، بدا من التبسااااايس والحصااااا ل على 

اال ا ة الرساااااامية من االمانة المامة لمجلس ال  راا/ م تب 

ية  ية، مع االوراق الرساااااام عدة المنظمات مير الح  م مساااااااا

التي تثح؛  خصية المنظمة وايانها، اما تتضمن  اافة والثح تية

اناااات وافياااة عن  ميع المااااملين في المنظماااة التااااعااادة بيااا

]المت ا دين، والذين انسااااااحح ا من المم  فيها ألي سااااااحب من 

االسااحاب[، والمشاااريع والحرامج التي نتذتها المنظمة، والجهات 

الداعمة والسااااندة والمم لة والمشااااراة لها وفتا لجداول  منية، 

اساااااااة وأي ممل مات ا رك يم ن ان ت  ن متيدة للححم والدر

فضااال عن المتابمة والتتييم لحيان المنظمات التاعلة من مير من 

 ن لهااا دور ايجااابي في  اادمااة، وتنميااة يالمنظمااات التي لم 

 المجتمع واالرتتاا به.

ومااااااع اسااااااتراتيجية وطنية صااااااحية تتدظ الخدمات المال ية  -7 

والاحية بمختلف ان اعها، تشااااااترت في صاااااايامتها المنظمات 

التاا  الخاص، ومنظمات المجتمع المدني الح  مية ومنظمات 

المهتمة بالجانب االنساااااااني والصااااااحي منه، وذلد باعتحار ان 

الخدمات الصاااااحية والمال ية مساااااؤولية مشاااااتراة ينحاي على 

الجميع المشاااراة في تتديمها ببفضاا  ما يم ن، وبشاا   مجاني 

او بااب  ر رمزيااة وتحاادياادا في دولااة منيااة بم ارد وام ااانااات 

تتديم هذا الن   من الخدمات وبج دة عالية تضااااهي تم نها من 

 الدول المتتدمة والمتا رة في الجانب الصحي والمال ي. 

ت  يااه الحرامج وت ثيف الجه د الم  هااة نح  تتااديم الخاادمااات  -8

الصحية والاحية وتحديدا في ج  الظروف الحالية التي يمر بها 

 سلحية. المالم ا مع نتيجة  ائحة ا رونا وتبثيراتها ال

االطال  على رصااااااح نجام وتجارب دول ومنظمات اان لها  -9

السااااااحق في مجال تتديم الخدمات الصااااااحية، ومحاولة التمرف 

على حيثيات التاحيق التملي لهذه التجارب وماهية الصااااام بات 

والمم رات التي اعترمتهم؟ وايتية الممالجة التي اعتمدها هذه 

يجابية  مل؛ تجربتهم من المنظمات او الدول للخرول بنتائج ا

التجارب النا حة التي يتتدك بها من رح  اال رين، مع مرورة 

التن يااه الى اال تالفااات بين ااا  مجتمع واليااة ممااالجااة هااذه 
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هذه  اال تالفات لارك تحتيق ارصااااااى اسااااااتتاادة مم ناة من 

 التجارب. 

ثة  -10 حدي يات عم   تاظ ال ية االي مة ارا ت لرعا تحني منظمة رل

اسااااس الحرمجة االل ترونية، واألر اااتة الررمية ل    محنية على

الحرامج واألنشاااااااة التي تم انجا ها في المنظمة ومنها برنامج 

 تتديم الخدمات الصحية والاحية والمال ية.

المنظمة المدروسااااااة بحا ة الى تسااااااليط المزيد من الضاااااا ا  -11

 اعالميا وذلد لحيان دورها التاع  في دعم المجتمع.
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