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 ٢ 

 
التي تتناول  رة رصد وتجميع وتوثيق للدراساتلدراسات عن مصر ثمتمثِّل القاعدة القومية ل

تماعية في مصر، سواًء صدرت عن هيئات موضوعات وبحوثا تتعلق بمجاالت التنمية االقتصادية واالج
  ة أو دولية.إقليميو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو أ

 إلىالجاري، تهدف  عالمونشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي شكل من أشكال اإل
  سات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدرا

، وتضم في كل عدد موضوعا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم وتصدر النشرة شهريا
القرار داخل جمهورية مصر اهتمام متخذي  حلالتي تكون م المهمةالقرار والتنمية، والموضوعات 

  .العربية

المجتمع  في موضوع ) بيان دراسة باللغة العربية٣١على ( هذا العددوتحتوي النشرة في 
حتى  ٢٠١٣خالل الفترة من  لى قاعدة بيانات الدراسات عن مصروالمتاحة ع، المدني في مصر

التالية: البحثية صدرت عن الجهات  كما تقدم النشرة خالصة توصيات هذه الدراسات والتى، ٢٠١٨
المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، 

لدراسات  مصريالمركز الالجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي،  وزارة التضامن االجتماعي،
مركز المحروسة للنشر  ،المجالس القومية المتخصصة ،رابطة التربويين العرب ،السياسات العامة

جامعة بكلية التجارة  ،معهد التخطيط القومي ،جامعة عين شمسبداب كلية اآل ،والخدمات الصحفية
ماعت للسالم  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،عم اتخاذ القرارمركز المعلومات ود ،عين شمس

معهد البحوث والدراسات  ،المجلس القومي للمرأة ،مركز البحوث الزراعية ،نسانوالتنمية وحقوق اإل
  .المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،فريقيةاإل

لعنوان، مع تجاهل األلف والالم في وقد تمَّ ترتيب الدراسات في النشرة ترتيبا هجائيا وفقا ل
، وترتبط هجائيا وفقا السم المؤلف ابمرتَّ المؤلفين أسماءب ًاالترتيب، وتضم النشرة في نهايتها كشَّاف

  كل دراسة برقم مسلسل يحدد رقم التسجيلة بالنشرة.
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  وتشتمل البيانات الوصفية لكلِّ دراسة على العناصر التالية:
        

  
  
  
  
  
  
  
  

والجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في هذه النشرة متـوفِّرة بمكتبـة مركـز المعلومـات     
    ودعم اتخاذ القرار لمن ُيهمُّه االطالع عليها.

  
  

  العامة للمكتبة دارةاإل

 الرقم المسلسل
 نالعنوا

 اسم المؤلِّف
 اسم الناشر
 سنة النشر
 رقم الطلب

 عدد الصفحات
 المستخلص
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 ١٢ 

١١                                                                
وموقع الجمعيـات األهليـة والتعاونيـات [أحـوال      ٢٠٣٠استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر   العنوان  ]٢٠١٨، ربيع ٦٨، ع١٦مصرية، س

 اسم المؤلِّف هبة جمال الدين
 ناشراسم ال باألهرام لدراسات السياسية واالستراتيجيةامركز 
 سنه النشر ٢٠١٨

 رقم الطلب د/أحوال مصرية
 عدد الصفحات  ٤٦ – ٣٧ص ص 

مع مختلف األطـراف شـركاء التنميـة، ومـن      ٢٠٣٠تم تدشين استراتيجية التنمية المستدامة لمصر  ــنهم مؤسســات المجتمــع المــدني    ــة   –بي ــات األهلي ــا الجمعي ــة    –منه ــاءات الحواري ــد اللق ــر عق عب االجتماعية، وآليـات تحقيـق التنميـة المسـتدامة بالشـراكة مـع        المدني ودورها في تحقيق العدالةالشــراكة بــين الدولــة ومؤسســاتها والقطــاع الخــاص. وتتنــاول هــذه الدراســة مؤسســات المجتمــع مساهمات الجمعيات األهلية والتعاونيات تتمثل فـي مجـال تحقيـق العدالـة االجتماعيـة مـن خـالل        راف، وقد حرصت على إشراك مؤسسات المجتمع المـدني، واعتبـرت أن أبـرز    المفتوحة لجميع األط     الجمعيات األهلية والتعاونيات.

 المستخلص

  
٢٢                                                                

ــرأ  ــتطالعات ال ــع ال     ياس ــة المجتم ــة: رؤي ــاءلة المجتمعي ــز المس ــة لتعزي ــام كآلي ــدنيالع [دور  م  العنوان  ]٢٠١٤مايو  ٢٠ – ١٩ترشيد عملية صنع السياسة،  فيالعام استطالعات الرأى 
 اسم المؤلِّف عادل صالح، نيفين القباح

 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية قوميالمركز ال
 سنه النشر ٢٠١٦

 رقم الطلب ٦١٦٩١مؤتمر/
 عدد الصفحات  ٢٢١ – ١٩٣ص ص 

الوطنيــة  ياك العــاملين بمنظمــات المجتمــع المــدنتســعى هــذه الدراســة للتعــرف علــى مــدى إدر كــدت الدراســة أن المسـاءلة المجتمعيــة آليـة تمكــن المــواطنين   وأ، لتحقيـق المســاءلة المجتمعيـة  المساءلة سواء قانونيا أو سياسيا أو فنيا أو إعالميا، وكيـف يمكـن تفعيـل اسـتطالعات الـرأى العـام       ومـدى تـوافر بيئـة داعمـة لهـذه      ، المسـاءلة المجتمعيـة   فـي والدولية لدور استطالعات الرأى العام  من تقييم أداء الحكومات من خالل مجموعة مـن األدوات، كمـا أكـدت     –بما فيهم الفقراء  –العاديين      .رأى بصورة علمية منظمة بإجراء استطالعات يورة اهتمام منظمات المجتمع المدنضر

 المستخلص
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 ١٣ 

٣٣                                                                
 العنوان  )]٢٠١٦مارس  ٩ – ٧(المؤتمر السنوي الثامن عشر، القاهرة، اإلطار التشريعي ومخاطر الفساد في الجمعيـات األهليـة [العدالـة الجنائيـة فـي مجتمـع متغيـر        

 اسم المؤلِّف كامل كمال
 اسم الناشر الجنائيةللبحوث االجتماعية و قوميالمركز ال

 سنه النشر ٢٠١٧
 رقم الطلب ٦٨٣١٩مؤتمر/
 عدد الصفحات  ٣٦٤ – ٣٣١ص ص 

ميـة  لحوكمة العمل بالجمعيات األهليـة، للحـد مـن مخـاطر الفسـاد، وتعظـيم دورهـا فـي إحـداث تن         والتعرف على أشكال الفسـاد فيهـا والمرتبطـة بالقصـور التشـريعي والرقـابي، ووضـع تصـور مقتـرح          على فاعلية آليات الرقابة الداخلية والخارجيـة لجهـة اإلدارة ومخـاطر الفسـاد فـي هـذه الجمعيـات،        تشـريعي  األهلية، وتأثيرها على وجود أشكال للفساد في هذا القطاع، والكشف عن تـأثير اإلطـار ال  هذه الدراسة إلى التعرف على رؤية المسؤولين بالجهة اإلدارية ألوجه القصور في قانون الجمعيـات  الجمعيات األهلية جزء ال ينفصل عـن السـياق االجتمـاعي والثقـافي العـام فـي المجتمـع. وتهـدف         ارة الرقابة، وإنما هي محصلة بيئة ثقافية اجتماعية سياسية تتسـم بالشـمول، فالقـائمون علـى إد    إن ممارسات الفساد في الجمعيات األهلية ال تتـأثر سـلبيا بقصـور اإلطـار التشـريعي وضـعف آليـات              .مستدامة

 المستخلص

  
٤٤    

 العنوان  : الدليل المالي للجمعيات األهليةيالمدن يبرنامج التواصل الحكوم
 اسم المؤلِّف كمال الشريف

 اسم الناشر جتماعيوزارة التضامن اال
 سنه النشر ٢٠١٦
 رقم الطلب إلكترونيملف 
 عدد الصفحات  ص ١٨٣

بينهـا بتكـوين تلـك الكيانـات، لـذا تعتبـر أقـرب إلـى          اتعتمد علـى عناصـر المجتمـع التـي تقـوم فيمـ      تقوم به باعتبارها الضلع الثالث من مثلث التنمية، ونظرا لطبيعة حيز الجمعيات والمؤسسـات التـي   هلية في التنمية االقتصادية علـى الـدور التنمـوي الـذي     تأتي أهمية دور الجمعيات والمؤسسات األ ــات،      الل كل فرد وأسرة داخل المجتمع. وتتنـاول هـذه الدراسـة دور    المجتمع في تحديد احتياجاته من خ ــذه الجمعي ــالي له ــي والم ــة االقتصــادية، وعناصــر النظــام الفن ــي التنمي ــة ف ــات األهلي     .والمشاكل التي تواجهها، والحلول المقترحة لهاالجمعي

 المستخلص

 
٥٥    

[المجلـة المصـرية    ٢٠١٥تحليل الموقف الراهن لمنظمات المجتمع المدني في محافظة أسيوط   العنوان  ]٢٠١٦ب، ديسمبر ٤، ع٢٦لالقتصاد الزراعى، مج
 اسم المؤلِّف يمحمد السعيد عبد الحميد البسيون

 اسم الناشر يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع
 سنه النشر ٢٠١٦

 رقم الطلب يد/المجلة المصرية لالقتصاد الزراع
  عدد الصفحات   ٢٣٦٨ – ٢٣٥٥ص ص 

األدوات ووتهدف الدراسة إلى التعرف على أساليب الحكـم الـداخلي لمنظمـات المجتمـع المـدني،      خالل خلـق فـرص لزيـادة مسـتوى الـدخل، ومـن خـالل تشـجيع األعمـال أو المشـروعات الصـغيرة.            مت منظمات المجتمع المدني من خالل تجارب دولية عديدة بأدوار هامة لتخفيف حدة الفقـر مـن   قا قبل هذه المنظمات لبناء القاعدة الشـعبية، وهـل هنـاك تخطـيط إلدارة مثـل هـذه        المستخدمة من     .أم ال المنظمات

 المستخلص
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 ١٤ 

٦٦    
ضــوء بعــض االتجاهــات العالميــة  فــيمصــر  فــي يتصــور مقتــرح لتنميــة ثقافــة العمــل التطــوع  العنوان  ]٢٠١٧، يونيو ٨٦التربية وعلم النفس، ع فيالمعاصرة [دراسات عربية 

 اسم المؤلِّف الفتاح نصر عبد الحميد سماء عبدأ
 اسم الناشر رابطة التربويين العرب

 سنه النشر ٢٠١٧
 رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٤٤٩ – ٤٠٧ص ص 
وقصـور الـوعي والفهـم الحقيقـي عنـد بعـض        ،وتناقش هذه الدراسة غياب ثقافـة العمـل التطـوعي   الحكومات والدول عن مواجهتها بمفردها، وأن العمل التطوعي قد يقلل من حجم هذه المشـكالت.  ي تواجــه العديــد مــن التحــديات والمشــكالت التــي تعجــز  المجتمعــات اإلنســانية فــي العصــر الحــالإن ثقافة العمل التطوعي في المجتمع أصبحت مطلبا مـن متطلبـات الحيـاة المعاصـرة خصوصـا وأن          .ره في التنميةشرائح المجتمع لطبيعة العمل التطوعي وقيمته ودو

 المستخلص

 
٧٧    

للخـدمات والتنميـة االجتماعيـة: الـدورة      قـومي تنظيم وإدارة العمل التطوعى [تقرير المجلـس ال   العنوان  ]٢٠١٤ – ٢٠١٣الرابعة والثالثون 
 اسم المؤلِّف المجالس القومية المتخصصة
 اسم الناشر المجالس القومية المتخصصة

 سنه النشر ٢٠١٤
 رقم الطلب ٥٩٨٨١ – صصةت/م ق المتخ

 عدد الصفحات   ١٨٠ – ١٤٣ص ص 
    األهلية في تنمية المجتمع، وأسلوب إدارة وتمويل العمل التطوعي.آليـات التنميـة، ودور الجمعيـات التطوعيـة      ىحـد إطـوعي ك على مفهوم العمل التطوعي، والعمل التاألكمل، فيجب مواجهتها بأساليب عصرية لتـوفير عوامـل النجـاح لهـا. وتلقـي هـذه الدراسـة الضـوء         يواجه العمل التطوعي في مصر بعض العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافه التنموية على الوجـه  

 المستخلص

 
٨٨    

مصــر: المســاهمات  فــي يوالتحــول الــديمقراط مــدنيالجامعــة والثــورة [منظمــات المجتمــع ال  العنوان  ]والتحديات
 اسم المؤلِّف خلود صابر

 اسم الناشر ة للنشر والخدمات الصحفيةمركز المحروس
 سنه النشر ٢٠١٣

  رقم الطلب م م/٣٢١٫٤
 عدد الصفحات   ١٦٦ – ١٤٧ص ص 

تقـديم   – ٢٠١١ينـاير   ٢٥خاصة قبـل ثـورة    –استطاع المجتمع المدني في خالل السنوات السابقة  مجتمـع المـدني   وتناقش هذه الدراسـة دور مؤسسـات ال   ،رصد وتوثيق وبحث ودراسة الوضع القائمبالمساهمة في تطوير مهارات ومعارف الطالب بقضايا الحقوق والجريـات، وانتهـاء بالمسـاهمة فـي     من اآلليات واالستراتيجيات األساسـية بدايـة مـن الـدعم القـانوني المباشـر وغيـر المباشـر، مـرورا          ك باسـتخدام عـدد   بعض أشكال الدعم والمساندة للحراك الطالبي ولقضـايا الحريـات الطالبيـة، وذلـ         في دعم الحقوق والحريات الطالبية قبل وبعد الثورة.

 المستخلص
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 ١٥ 

٩٩    
بطنطـا   يتطوير المناطق العشـوائية: دراسـة لحالـة لمنطقـة العجيـز      فيدور الجمعيات األهلية   العنوان  ]٢٠١٥، يناير/مارس ٤٣[حوليات آداب عين شمس، مج

 اسم المؤلِّف شفيق عبد اللطيف يوجد
 اسم الناشر جامعة عين شمسبداب كلية اآل
 سنه النشر  ٢٠١٥
 رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات   ١٣٤ – ٩٩ص ص 
تطـوير المنـاطق العشـوائية،     فـي التعرف علـى دور الجمعيـات األهليـة     فيتتمثل مشكلة الدراسة  ، يلمـد العـولم  عدد المناطق العشوائية عالميـا وإقليميـا ومحليـا مـع زيـادة وتيـرة ا       يظل تنام فيف التنميـة، واالعتمـاد علـى     فـي ظل الدعوات المتالحقة المصاحبة للتقليل من دور الدولة  فيوكذلك  يمكن أن تقوم به الجمعيـات   ياالهتمام بالدور الذ وزيادةشراكة ثالثية،  فيالقطاع الخاص واألهلى      .التنمية في مدنياألهلية كأحد أبرز مؤسسات المجتمع ال

 المستخلص

  
١٠١٠    

، أكتوبر/ديسـمبر  ٤٢الحد من الفقـر [حوليـات آداب عـين شـمس، مـج      فيدور الجمعيات األهلية   العنوان  ]٢٠١٤
 اسم المؤلِّف مرقص عبد المسيح عبده

 اسم الناشر جامعة عين شمسب دابكلية اآل
 سنه النشر ٢٠١٤
 رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ١٤٧ – ١٢٧ص ص 
الحـد مـن ظـاهرة     فيدور المنظمات غير الحكومية  ما :هنة اإلجابة عن التساؤلتحاول الدراسة الرا فقر والحد من انتشـاره،  األدوار المختلفة التي تؤديها المنظمات غير الحكومية في مواجهة ظاهرة السبيل اإلجابة عن هذا التساؤل تم وضع هدف رئيس وهو: التعرف على شكل وطبيعـة   فيالفقر؟ و التعرف علـى األدوار المختلفـة للمنظمـات     ي:وه ،ى مجموعة من األهداف الفرعيةإله وتم تقسيم نتشـار  اوظهـور و  يالكشف عن العالقة بين تغيـر دور الدولـة األساسـ   وغير الحكومية قديًما وحديًثا،  تقـدمها   يمشـروعات والخـدمات والمسـاعدات التـ    المنظمات غير الحكومية، والتعرف علـى أهـم ال       .حكومية للفئات االجتماعية المختلفةالمنظمات غير ال

 المستخلص

 
١١١١    

 العنوان  : دراسة ميدانيةيدعم التعليم األساس فيدور الجمعيات األهلية 
اسم المؤلِّف الجليل عبد يدسوق

  اسم الناشر قوميمعهد التخطيط ال
 سنه النشر ٢٠١٣
 رقم الطلب إلكترونيملف 
 عدد الصفحات  ص ٢٧٢

إلى رصد وتحليل دور الجمعيات األهلية في دعـم التعلـيم األساسـي ميـدانيا،     تهدف هذه الدراسة  ــك  ــمــن خــالل مدارســة التع وذل ــة والمجتمــع مــن المنظــور    ل ــين إشــكاليتى الدول مضـمون  السوسيولوجي، وتناولت واقع التعليم األساسـي والمشـكالت المرتبطـة بـاألداء، وتحليـل      يم األساســي ب     .والتوصل إلى آليات تفعيل دور هذه الجمعيات في دعم عملية التعليم األساسيمؤسســات العمــل األهلــي التطــوعي فــي مصــر وتحــدياتها،    عيــاتاإلطــار التنظيمــي لحوكمــة جم

 المستخلص
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 ١٦ 

١٢١٢    
دعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب [ثقافة العمل الحر لدى  فيدور الحكومة والجمعيات األهلية   العنوان  ]مصريالشباب ال

 اسم المؤلِّف د العالعبد الرحمن عب
 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية قوميالمركز ال

 سنه النشر ٢٠١٥
  رقم الطلب و ث/٣٣١٫١١٧٢

 عدد الصفحات  ١٩٨ – ١٦٩ص ص 
رابعـا: جهـود الجمعيـات األهليـة، وأخيـرا: مقترحـات الشـباب        لتشجيع الشباب على العمـل الحـر، و  العمل الحـر، وثانيـا: الجهـة األكثـر اضـطالعا بـدورها فـي تشـجيع الشـباب، وثالثـا: جهـود الحكومـة             العمل الحر، وذلك مـن خـالل المحـاور التاليـة: أوال: المعرفـة بالجهـات التـي تشـجع الشـباب علـى           ة العمل الحر لدى الشباب، ومقترحـاتهم لتشـجيع الشـباب علـى     والجمعيات األهلية في دعم ثقافتهدف الدراسة الحالية إلـى الوقـوف علـى معرفـة المبحـوثين بـالجهود التـي تضـطلع بهـا الحكومـة                .لتشجيع العمل الحر

 المستخلص

  
١٣١٣    

 العنوان  ]٢٠١٦بر سبتم –، يوليـو  ٤٤في تطوير رأس المال االجتماعي لتنمية مدينة بورسعيد [حوليات عين شمس، مـج دور رأس المال االجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة لدور المنظمات غير الحكومية 
 اسم المؤلِّف يرانيا فتحى حباج

 اسم الناشر جامعة عين شمسبكلية التجارة 
 سنه النشر ٢٠١٦
  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات   ١١٥ – ٨٣ص ص 
    .االجتماعيالقيام بمشاريع تعاونية مشـتركة لتحقيـق وتبـادل المصـالح، وتسـمى هـذه العالقـات بـراس المـال          المنظمات تأتي من طبيعة مايربطهـا مـن أعـراف وقواعـد غيـر رسـمية وعالقـات تمكـن األفـراد مـن           غير الحكومية، وتفعيل دورها في تطـوير رأس المـال االجتمـاعي، أن أهميـة هـذه      إنشاء المنظمات االقتصادي، ومما يزيد في أهمية رأس المال االجتماعي أنه نتيجة تنمية وطنيـة شـاملة مـن خـالل     النامية التي تمثل تلك الـروابط اآلليـة األساسـية التـي يعتمـد عليهـا الفقـراء للتكيـف مـع الحرمـان           والعالقات غير الرسمية في عملية التنميـة المسـتدامة، خاصـة فـي البلـدان      االستفادة من الروابط تركز هـذه الدراسـة علـى دراسـة مفهـوم رأس المـال االجتمـاعي فـي إطـار التأكيـد علـى ضـرورة             

 المستخلص
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 ١٧ 

١٤١٤    
 العنوان  تأهيل الشباب لسوق العمل في مدنيدور المجتمع ال

 اسم المؤلِّف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
 اسم الناشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 سنه النشر ٢٠١٤
  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ص ٥٨
الـدور الـذى تلعبـه الجمعيـات األهليـة فـي تأهيـل الشـباب         تهدف الدراسة الـى إلقـاء الضـوء علـى      لـى  إولقـد خلصـت الدراسـة     ،الجمعيات االهلية التي تعمل في مجال تأهيل الشباب لسوق العملالتعرف على هذا الدور من خالل دراسة التجارب الدولية، وإجراء مقابالت مـع بعـض   و ،لسوق العمل تعديل قانون الجمعيـات األهليـة    :يأتي في مقدمتها التي وذلك في ضوء التجارب الدولية والمقابالت ،المجتمع المدني في تأهيـل الشـباب لسـوق العمـل     مجموعة من الدروس المستفادة لتفعيل دور    .بما يتوافق مع منح مزيد من االستقاللية للجمعيات األهلية

 المستخلص

  
١٥١٥    

 العنوان  )بعض مجاالت التنمية االجتماعية فـي علـى دور المجتمعـات األهليـة    مصـر (بـالتركيز    فـي ومستقبل التنمية  مدنيدور المجتمع ال
 اسم المؤلِّف قوميمعهد التخطيط ال
 اسم الناشر قوميمعهد التخطيط ال

 سنه النشر ٢٠١٣
  رقم الطلب إلكترونيملف 
 عدد الصفحات ص ٣٥٥

    .بشكل أساسي مستمر ومثمر منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اآلنوأنشـطته المتعـددة فــي التنميـة االجتماعيـة فــي مصـر، والتـي ظــل المجتمـع المصـري يمارســها         بالنســبة للعمــل األهلــي  وذلــك إلــى جانــب اســتمراره فــي أداء دوره التــاريخي الكبيــر والمعــروف   في الوقت المعاصر من أدوار جديدة لهذا المجتمع في التنمية خاصة في مجال التنمية السياسية، الفلسفي والنشأة، والدور التنموي ومجاالته كآلية للتنمية، ثم مناقشة وتوضيح ما أضافته العولمـة  ري مـن حيـث اإلطـار    تستهدف هذه الدراسة تقديم محاولة للتعـرف علـى المجتمـع المـدني المصـ     

 المستخلص

  
١٦١٦    

، ٣، ع١٥مصر [مجلـة النهضـة، مـج    فيتنمية المناطق العشوائية  فيدور المشاركة المجتمعية   العنوان  ]٢٠١٤ليو يو
 اسم المؤلِّف هيلين عبد الرحيم مراد

 اسم الناشر كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 سنه النشر ٢٠١٤
  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٩٤ – ٧١ص ص 
بـرامج التنميـة    فيتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية وفاعلية المشاركة المجتمعية  ــد المشــاركة المجتمعيــة وأبعــاد قياســها      فـي لة، وذلك من خالل توضيح مفهوم المشاركة المجتمعية، والعوامل المؤثرة فيهـا، ودورهـا   الشام ــاطق العشــوائية، وتشــير الدراســة إلــى فوائ ــم  تطــوير المن ــا ســواء الرس ــم  يوأنماطه ــر الرس ــاون يأو غي ــاركة   يأو التع ــت المش ــى واجه ــات الت ، والمعوق من عدم احترام القانون وعدم  ،مصر فيى من أهمها مشكالت المناطق العشوائية التوالمجتمعية     .صور الجريمة يوتفش ،وانتشار عمالة االطفال ،وتدهور الحالة الصحية ،ومشكلة الفقر ،تطبيقه

 المستخلص
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 ١٨ 

١٧١٧    
 العنوان  دعم الالمركزية فيدور المنظمات األهلية 

 اسم المؤلِّف أيمن عقيل
 اسم الناشر نسانالتنمية وحقوق اإلماعت للسالم و

 سنه النشر ٢٠١٣
  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ص ١٠
ــة     ويمكن أن تلعب المنظمات األهلية دورا مهما فـي تقيـيم جـودة الخـدمات التـي تقـدمها المحليـات،        رى، بـين المـواطنين مـن جهـة وأجهـزة اإلدارة المحليـة الشـعبية والتنفيذيـة مـن جهـة أخـ            الوسيطتحتاج الالمركزية المجتمعية إلى مجتمع مدني متمثـل فـي الجمعيـات األهليـة، والتـي تقـوم بـدور         ــاول هــذه الدراســة نشــأة المنظمــات األهلي ــون. وتتن ــي يواجههــا المواطن    الرشيدة.هليــة فــي دعــم الالمركزيــة، وأهميــة األدوار التــي يمكــن أن تلعبهــا لــدعم الممارســة المحليــة    األوأشكالها ومفهومها القـانوني، وأهميـة الشـراكة بـين الحكومـة وهـذه المنظمـات، ودور المنظمـات         ورصــد المشــكالت الت

 المستخلص

  
١٨١٨    

لــبعض  يتنميــة المــوارد البشــرية: تحليــل سسوســيولوج  فــيدور المنظمــات غيــر الحكوميــة   العنوان  ]٢٠١٥، يناير/مارس ٤٣الدراسات والبحوث [حوليات آداب عين شمس، مج
 اسم المؤلِّف حمد فياضأرانيا 

 اسم الناشر جامعة عين شمسبداب كلية اآل
 سنه النشر ٢٠١٥
  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٦٢ – ٤٧ص ص 
ة ألوضـاع المنظمـات غيـر الحكوميـة مـن حيـث أداء       يـ تحاول الدراسة المقترحة أن تقـدم صـورة واقع   تنميـة المـوارد    فيعلى ذلك تفحص أهم المشكالت والصعوبات التى تقف حائال دون قيامها بدورها ار وانعكاسـاتها علـى تنميـة المـوارد البشـرية، وعـالوة       األدوار المتباينة لها، ومدى فاعلية هذه األدو     .البشرية مع اقتراح الحلول الممكنة

 المستخلص

  
١٩١٩    

 العنوان  ]٢٠١٤، ٢، ع٩٢سويف [لمجلة المصرية للبحوث الزراعية، مج يبمحافظـة بنـ  دور النقابات الفالحية فى دعم قدرات المزارعين للمشاركة فى التنميـة الريفيـة   
 اسم المؤلِّف أسامة بدير

 اسم الناشر مركز البحوث الزراعية
 سنه النشر ٢٠١٤
  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات  ٨٣٤ – ٨٢٣ص ص 
ا اسـتراتيجيا ال مفـر منـه فـي الوقـت      تعد مشاركة الريفيين في برامج وأنشطة التنمية الريفية خيار     .دعم قدراتهم للمشاركة في التنمية الريفيةوكذا التعرف على المعوقات التي تواجه النقابة الفالحية من وجهة نظر المبحوثين، والتي تحـد مـن   على رأي المبحوثين في األنشطة التي تقوم بها لـدعم قـدراتهم للمشـاركة فـي التنميـة الريفيـة،       دور النقابـة الفالحيـة، والتعـرف     للمشاركة في التنمية الريفية بمحافظة بني سويف، والتعرف علىواستهدفت الدراسـة تحديـد مسـتويات معرفـة المبحـوثين بـأدوار النقابـة الفالحيـة لـدعم قـدراتهم           ومطلبا ضروريا في ظل تحديات العولمة التي تفـرض نفسـها علـى سـاحة العمـل داخليـا،        ،الحالي

 المستخلص

  



                        ٢٠١٩العدد الثالث والخمسون بعد المائة، مارس ، المجتمع المدني في مصرالقاعدة القومية للدراسات: نشرة 

 ١٩ 

٢٠٢٠    
الشـامل للمجتمـع    يجتماع[المسح اال مدنيرؤية إلعادة صياغة العالقة بين الدولة والمجتمع ال  العنوان  )]٢٠١٥فبراير  ١٨ – ١٦: قراءة مستقبلية (المؤتمر السنوي السابع عشر، مصريال

 اسم المؤلِّف يهويدا عدل
 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية قوميالمركز ال

 نه النشرس ٢٠١٦
  رقم الطلب ٦١٦٩٠مؤتمر/
 عدد الصفحات  ٥٤٣ – ٥١٧ص ص 

، وكيفيــة التوفيــق بــين تحقيــق اســتقاللية  ٢٠١٤ة فــي دســتور العالقــة وفقــا للنصــوص الدســتوري تشكيالت المجتمع المدني في مصر، وطبيعة األزمة بينه وبين الدولة، وكيفيـة إعـادة صـياغة هـذه     اســتراتيجية شــاملة تجعلــه شــريكا أساســيا فــي عمليــة البنــاء. وتركــز هــذه الدراســة علــى أهــم  ليــة وغرهــا، إال أنــه اليــزال المجتمــع المــدني المصــري بحاجــة إلــى رؤيــة   النقابــات المهنيــة والعماالزمان، وعلى الـرغم مـن األدوار التـي قامـت بهـا منظماتـه المختلفـة سـواء الجمعيـات األهليـة أو           على الرغم من التاريخ الطويل للمجتمع المدني في مصر، والذي يعود إلى ما يقرب من قرنين مـن       المجتمع المدني وصيانة األمن القومي المصري.

 المستخلص

 
٢١٢١    

 العنوان  ]٢٠١١مايو  ٣١ – ٢٩ومستقبل مصر)،  جتماعي[المؤتمر السنوى الثالث عشر (االستثمار اال مـدني : دراسة حالة على عينة من مديرى مؤسسات المجتمع الجتماعيالشباب واالستثمار اال
 اسم المؤلِّف أميمة أبو الخير

 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية قوميالمركز ال
 سنه النشر ٢٠١٤

  رقم الطلب ٥٩٨٨٤مؤتمر/
 عدد الصفحات  ٤١٩ – ٤٠١ص ص 

    .المحافظتينالقــاهرة والجيــزة، ويرجــع ذلــك إلــى تركــز نســبة كبيــرة مــن مؤسســات المجتمــع المــدني بهــاتين   ىن الشباب الذين يعملـون بمؤسسـات المجتمـع المـدني تقـع بمحـافظت      تم االعتماد على عينة مالواقع، وتسعى أيضا إلى الكشف عن أهم التطلعات والطموحات المستقبلية لهـؤالء الشـباب، وقـد    المؤسسات على المجتمـع بشـكل عـام، وذلـك مـن خـالل إنجـازات هـذه المؤسسـات علـى أرض           مؤسسات مجتمع مدني وإدارتها بأنفسهم، والوقوف على أهـم العوائـد االجتماعيـة لهـذه     تأسيس تسعى هذه الدراسة إلى التعـرف علـى أهـم العوامـل التـي سـاعدت الشـباب علـى النجـاح فـي           

 المستخلص
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 ٢٠ 

٢٢٢٢    
ولية ؤفـي مصـر كـأداة لتفعيـل بـرامج المسـ       يوالقطـاع األهلـ   يالشراكة بـين القطـاع الحكـوم     العنوان  ]٢٠١٦، أبريل ٢، ع١٧االجتماعية [مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مج

 اسم المؤلِّف نجالء فتحي محمد
 اسم الناشر كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 سنه النشر ٢٠١٦
  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ١٩٤ – ١٧٣ص ص 
   .مع المتغيرات الثورية القائمةإلى دور فاعل في التوجيه والتوعية اجتماعيا واقتصاديا وسياسـيا بمايتناسـب    ًاتكميلي ًاخدمي ًاقطاعوتجنب اختزال الدور التنموي للقطاع األهلي تجاه المجتمع ضمن منظور ضـيق قاصـر علـى اعتبـاره     والقطـاع األهلـي بجمعياتـه األهليـة المختلفـة،      العمل على تكريس الشراكة بين القطاع الحكومي على ضرورة أن يكون أحد التوجهات الرئيسة لتفعيل برامج المسـؤولية االجتماعيـة فـي مصـر هـي      االجتماعية من أهم القضايا المطروحة التي تسـهم فـي النهـوض بـالمجتمع. وتركـز هـذه الدراسـة        مفهـوم وبـرامج المسـؤولية     يحكـومي واألهلـي فـي تبنـ    طـاعين ال يعتبر موضوع الشـراكة بـين الق  

 خلصالمست

  
٢٣٢٣    

 العنوان  ]٢٠١٨، ربيع ٦٨، ع١٦ومهمة التنوير [أحوال مصرية، س يالقطاع األهل
 اسم المؤلِّف حسن سالمة

 اسم الناشر باألهرام لدراسات السياسية واالستراتيجيةامركز 
 سنه النشر ٢٠١٨

  رقم الطلب د/أحوال مصرية
 عدد الصفحات ٩٥ – ٨٧ص ص 

   في تلك العملية؟تواصل عملية التنمية الشاملة والمسـتدامة باعتبـار الثقافـة واإلبـداع مكونـا حاسـما       وطنية حقيقية أدواره في مراحل تطور الدولـة والمجتمـع؟ وكيـف يمكـن توظيـف هـذه األدوار فـي اتجـاه بنـاء دولـة           منها: كيف يمثل هذا القطاع األهلي إضـافة حقيقيـة إلـى معنـى الثقافـة واإلبـداع فـي مصـر؟ ومـا          وتحـاول هـذه الدراسـة اإلجابـة علـى عـدة أسـئلة         وبينه وبين اآلخر من ناحية ثالثـة. القطاع داخليا الحقوقية من ناحية ثانية، فيمـا تـرتبط مجموعـة ثالثـة مـن القضـايا بـالقيم الحاكمـة لتفـاعالت هـذا           ناحية، والبعض يـرتبط بـأدوار هـذا القطـاع بمسـتوياتها المختلفـة الخيريـة أو الرعائيـة أو التنمويـة أو          في مصر العديد من القضايا، بعضها يرتبط بمكونات هذا القطاع مـن   يثير الحديث عن القطاع األهلي

 المستخلص
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 ٢١ 

٢٤٢٤    
 العنوان  تحسين البنية التحتية للمناطق الفقيرة فيمتابعة وتقييم دور الجمعيات األهلية 

 اسم المؤلِّف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
 اسم الناشر المعلومات ودعم اتخاذ القرارمركز 
 سنه النشر ٢٠١٤
  رقم الطلب إلكترونيملف 
 عدد الصفحات ص ١٥٩

    .تنفذها الدولةفي تحسـين البنيـة التحتيـة للمنـاطق الفقيـرة، وتسـليط الضـوء علـى المشـروعات القوميـة التـي            هليـة العاملـة   الذي تعمل من خالله هذه الجمعيات، باإلضافة إلى تقييم جهود بعض المؤسسات األالدولة لتكامل الجهود التنموية بين الجمعيات األهلية والحكومة، من خالل تقيـيم اإلطـار التشـريعي    مدني وقطاع خاص لتحسين البنية التحتية للمناطق الفقيرة. وتأتي هذه الدراسة في إطـار سـعي   ة ومجتمـع  تكاتف كل الجهـود مـن حكومـ   إلى تكلفة توصيل الصرف الصحي اآلمن لها، دعت الحاجة في ظل تنامي مشكلة توصيل مياه الشرب النقية للقـرى الفقيـرة المحرومـة منهـا، وكـذلك ارتفـاع       

 المستخلص

  
٢٥٢٥    

 نالعنوا  ]مصر: المساهمات والتحديات فيوالتحول الديمقراطى  مـدني : حريـة التعبيـر [منظمـات المجتمـع ال    يمصـر والتحـول الـديمقراط    فـي  مـدني المجتمع ال
 اسم المؤلِّف الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

 اسم الناشر مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية
 سنه النشر ٢٠١٣

  رقم الطلب م م/٣٢١٫٤
 عدد الصفحات  ١٣٢ – ١١٧ص ص 

ي يخلقـه  ذيمثل المجتمع المدني مصدرا رئيسا في وجه الحكومات، من خـالل الحيـز المسـتقل الـ     يعمل من خاللها وإلرسائها داخل المجتمع. وتتناول هذه الدراسة عالقة مؤسسـات   التياألخالقية الجماعات في المجتمع ككل، وفي المشاركة في السياسـات الحكوميـة القائمـة مـن خـالل القـيم       من خالل الجماعات التي تنشأ خارج اإلطار الرسمي للحكومة المركزية للدولـة، وتـؤثر تلـك    لنفسه      والتربية المدنية والسياسية، والتوعية بحقوق اإلنسان، والحريات العامة والفردية.مـن خـالل النهـوض بالمشـاركة المجتمعيـة      وذلك المدني في مصر بالتحول الديمقراطي،  المجتمع

 المستخلص

 
٢٦٢٦    

 العنوان  ]اهمات والتحدياتمصر: المس فـي والتحـول الـديمقراطى    مـدني واالنتخابات المصـرية [منظمـات المجتمـع ال    مدنيالمجتمع ال
 اسم المؤلِّف  يحمد فوزأ

 اسم الناشر مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية
 سنه النشر ٢٠١٣

  رقم الطلب م م/٣٢١٫٤
 عدد الصفحات  ٩١ – ٧٣ص ص 

ومامـدى تـأثير نتائجهـا     ،لى التعرف على كون االنتخابات المصرية حرة ونزيهـة أم ال إتهدف الدراسة  وأثـر   ،لى التعريف بالمجتمع المدني المصري ودورهإكما تهدف  ،التطور الديموقراطي في مصرعلى  ة لـى انتخابـات ديموقراطيـ   إيمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المـدني المصـرية مسـتقبال للوصـول      عمـا وتقدم الدراسـة تصـورات    ،ذلك الدور على الفترة االنتقالية وشفافية ونزاهة االنتخابات المصرية     .حرة نزيهة

 المستخلص
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 ٢٢ 

٢٧٢٧    
 العنوان  والمشاركة السياسية للمرأة يمدنالمجتمع ال

 اسم المؤلِّف حسن سالمة
 اسم الناشر للمرأة قوميالمجلس ال

 سنه النشر  ٢٠١٣
  رقم الطلب ٦٠٣١٠دراسات/

 عدد الصفحات ص ٢٦
ــاركة         خدمـة المجتمـع، ومعنـى     ا فيمالمجتمع المدني والجمعيات األهلية ودوره مفهومتتناول الدراسة  ــور المش ــرز ص ــل، وأب ــرأة أو الرج ــواء للم ــا س ــؤثرة فيه ــل الم ــية والعوام ــاركة السياس     .المستقبل وعلى األخص المنظمات النسوية والحقوقيةعالقة المرأة بالجمعيات األهلية في مصر، كما تتناول بالتحليل دور منظمات المجتمـع المـدني فـي    تتنـاول الدراسـة أيضـا    والواجبات، والقضاء على التمييز ضد المرأة في الحيـاة العامـة والسياسـية، و   السياسية، كما تستعرض النصوص الدستورية الخاصة بالمساواة بين النساء والرجال فـي الحقـوق   المش

 المستخلص

  
٢٨٢٨    

 نوانالع  ]٢٠١٣، مايو ٢، ع٥٠المرأة العربية والمشاركة السياسية [المجلة االجتماعية القومية، مج
 اسم المؤلِّف نادية حليم

 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية قوميالمركز ال
 سنه النشر ٢٠١٣

  رقم الطلب د/المجلة االجتماعية القومية
 عدد الصفحات  ٣٤ – ١ص ص 

ــة، وتســهم مشــاركة المــرأ التنميــة اتسلط هذه الدراسة الضوء على مشاركة المرأة السياسـية باعتبارهـا ركنـا أساسـيا فـي منظومـة        ــر    ةلمجتمعي ــات المهمشــة فــي تغيي ــاقي الفئ     .من اآلليات التي تساعد في تفعيل األداء السياسي للمرأة العربيةثقافية التي تؤثر في مشاركة المرأة السياسية، وأخيرا تطـرح الدراسـة عـددا    العوامل والمحددات الأيضـا دور المــرأة وحجــم مشــاركها فــي المجتمــع المــدني وفــي البرلمــان وفــي الحيــاة العامــة، ثــم  الممارسات التسلطية داخل األسرة ومؤسسة الحكم ومختلف البنى االجتماعية، وتتناول الدراسـة  السياســية وب

 المستخلص

  
٢٩٢٩    

إفريقيـا   في يالمصرية مدخل لتنمية دول حوض النيل [األمن اإلنسان مدنيمنظمات المجتمع ال  العنوان  )]٢٠١٥مايو  ٢٨ – ٢٦، فريقيةهد الدراسات والبحوث اإل(المؤتمر الدولى الثالثون لمع
 اسم المؤلِّف هبة جمال الدين

 اسم الناشر فريقيةمعهد البحوث والدراسات اإل
 سنه النشر ٢٠١٥

  رقم الطلب ٦٦٧٤٠مؤتمر/
 عدد الصفحات  ٣٥٥ – ٣٤٥ص ص 

هنـا تحـاول هـذه    مـن   ،جديدة للتأثير لخلق مصـالح تنمويـة مشـتركة بـين مصـر ودول حـوض النيـل       البد من مراجعة الدور المصـري تجـاه هـذه الـدول علـى مختلـف القطاعـات، بـل واسـتحداث سـبل           التاريخية من مياه النهر؛ وما يؤثر بالسلب على المستقبل المائي لمصـر؛ ومسـتقبل التنميـة، كـان     اقيـة الحـوض علـى حصـة مصـر      في ظل التهديدات التي تمثلهـا مواقـف دول حـوض النيـل تجـاه اتف      غاثيـة التنمويـة فـي دول حـوض     الدراسة مناقشة كيفية استعادة الدور المصري عبر المؤسسات اإل ، ٢٠١١ينـاير   ٢٥، وتعرض الدراسـة الـدور التنمـوي المصـري فـي دول حـوض النيـل قبـل ثـورة          النيل عامـة،  والدور التنموي المطلوب خالل المرحلـة القادمـة، عـن طريـق مؤسسـات المجتمـع المـدني             والمؤسسات اإلغاثية خاصة.

 المستخلص
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 ٢٣ 

٣٠٣٠    
 العنوان  مستقبليةمؤسسات المجتمع المدني وآليات تحقيـق العدالـة االجتماعيـة فـي التعلـيم المصـري: دراسـة        

 اسم المؤلِّف ، خالد قدري إبراهيمةمحمد السيد حسون
 اسم الناشر للبحوث التربوية والتنمية قوميالمركز ال

 سنه النشر ٢٠١٧
  رقم الطلب ٦٧٨٦٧دراسات/

 عدد الصفحات ص ٣٣٧
    . المستقبلبصورة كلية متداخلة، مع صـياغة الموجهـات الحاكمـة والرؤيـة الفكريـة والعلميـة الموجهـة لهـا فـي          يبـة والبعيـدة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة، والنظـر إلـي الموضـوعات المطروحـة          والمستقبلية القرالتعليم المصري، وتقييم القضايا ذات الصلة باألبعاد الطوبجرافية، والتعرف على اإلشـكاليات الحاليـة   األوضاع الحالية والقضايا ذات الصلة بدور المجتمع المدني في آليات تحقيق العدالة االجتماعية فـي  الية التي تمر بها البالد. وتهدف هذه الدراسة إلـي تقيـيم   االجتماعية كأحد أهم الركائز للمرحلة الحفي التعليم المصري، وتسعى هذه الدراسة إلى اكتشاف أدوات وآليـات تطبيـق واسـتمرار العدالـة     تهتم الدراسة الحالية بتناول فكرة مؤسسات المجتمع المدني، وآليات تحقيـق العدالـة االجتماعيـة    

 المستخلص

  
٣١٣١    

يفيـة  داخل المنظمـات الريفيـة: دراسـة حالـة لـبعض المنظمـات الر       جتماعيواقع رأس المال اال  العنوان  بمركز المراغة محافظة سوهاج
 اسم المؤلِّف قوميمعهد التخطيط ال
 اسم الناشر قوميمعهد التخطيط ال

 سنه النشر ٢٠١٧
  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ص ٦٣
    .المراغة بمحافظة سوهاجات الزراعيــة، والوحــدات المحليــة القرويــة، وجمعيــات تنميــة المجتمــع) وذلــك بمركــز خــالل (الجمعيــوعالقته بالتنمية الريفية المستدامة، وتم تطبيق دراسة حالـة علـى بعـض المنظمـات الريفيـة مـن       االجتماعي، وتستهدف الدراسة التعرف على واقع رأس المال االجتمـاعي فـي المنظمـات الريفيـة     والمشــاركة فــي تحقيــق أهــدافهم فــي إطــار مــن الثقــة والرضــا  ،يين بــالتعبير عــن مصــالحهمالــريفإن توافر عناصر رأس المال االجتماعي تسهم إلى حد كبير في تنمية المجتمع الريفـي خـالل قيـام    

 المستخلص
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