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الدكتور/ا عبدا العزيزا كرما الله

1

ديسنمبا 2011م

إستهلل
ياِتا َأْيَنا َماا َتُكوُنوْاا َيْأِتا ِبُكُما ال ّلُها 
}َفاْستَِبُقوْاا اْل َ
خْ َ
شدَق ٍءا َقِديٌرا {) (
جِنمميعًاا ِإّنا ال ّلَها َعَلىا ُك ّ ِلا  َ ْ
َ
1

يا  ّلُه{) (
خْ ٌ
خْيًاا فَُهَوا  َ
عا  َ
}فََنمنا َتَطّو َ
2

يا ِفيا َكِث دَق ٍ
صَدَقدَق ٍةا 
}ّلا  َ
خْ َ
يا  ّ ِمنا ّنْتجَواُهْما ِإّلا َمْنا َأَمَرا ِب َ
يا الّناِس{) (
صل َدَق ٍحا بَ َْ
َأْوا َمْعُرودَق ٍفا َأْوا ِإ ْ
}ّمنا َيْشفَْعا َشَفاَعًةا حسن ًَةا َيُكنا  ّلُها نَ ِ
صميٌبا  ّ ِمْنَها{) (
َ َ
3

4

خِْ
ي{)(5ا 
}َوْلتَُكنا  ّ ِمنُكْما أُّمٌةا َيْدُعوَنا ِإَلىا اْل َ

1ا -ا البقر ة 148ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا -5ا آلا عنمران 104ا ا 
2ا البقر ة 184
3ا -ا النساء 114
4ا -ا النساء 85ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

2

لهداء
إلممىا كمملا زمليئمميا والممذينا يدرسممونا أوا يعنملممونا فمميا متجممالا العنممملا 

الطوعيا والنظنماتا غيا الحكومميةا أهديا لهما هذاا البحممثا التواضممعا 

والذيا يدورا حولا مشاكلا تنمويلا مشاريعا العنملا الطوعي...

وفقنا ال جميعا ً إلى فعل الخيرات

3

الشكر

لا والذيا لولا توفميقها ورضاها علىا نوايمايا تتجماها 
أقدما شكريا للها سبحانها وتعالىا أو ً
ماا أقوما بها منا جهودا فيا سبميلا تطويرا متجمالا العنمملا الطموعيا لماا تموفقتا فميا إخمراجا 

هممذاا البحممثا بهممذها الصممور ة،ا ثممما الشممكرا موفممورا لتجنمميممعا أسمماتذتيا الجلءا وطمماقما 

التدريسا بنمعهدا تننمميةا الرس ةا والتجتنمعا بتجامعمةا السمودانا للعلموما والتكنولوجميماا لماا 

قامواا بها منا متجهودا فيا سبميلا صقلناا لنكونا أحمدا النويمةا الفاعلمةا فميا متجمالا العنمملا 

الطوعي،ا وأخصا بالشكرا التجزيلا أستاذيا التجلميلا ذوا الخل قا الرفميعةا الدكتور/ا عبممدا 

العزيزا كرما اللها داعمي ًاا اللها عزا وجلا لها بدواما الصحةا والعافميةا والسعاد ةا وشمماكرًاا لمها 
التجنمميلا فمينماا بذلها منا جهدا ووقتا وتصحميحا وإرشادا وتوجميها حتا خرجا البحثا بهمذها 
الصور ة،ا فاللغةا والكلنماتا لا تستطميعا أنا تعبا عنا فضلها وجزاها اللها خيا التجزاء.

والشكرا أجزلها لتجنمميعا النظنماتا والتا ساهنمتا وشاركتا بصمد قا وشمفافميةا فميا انتجمازا 
هممذاا البحممثا وعلممىا رأسممهما منظنمممةا براكتميكممالا أكشممنا البيطانميممةا منمثلممةا فمميا شممكلا 

مممديرهاا السممتاذا الفاضممل/ا محنمممدا التجممذوبا فضممميلا والممذيا أمممدنيا بكمملا العلوممماتا 
الطلوبةا منا غيا توانيا أوا ترددا ورغبةا منها فيا تقديما كلا ماا منا شمأنها أنا يزيمدا ممنا 

معدلا انتجازاتا العنملا الطوعي،ا بالضافةا إلىا الطاقما الداريا والذيا يعنمملا معمها فميا 
النظنمممةا حميممثا تممما التعاممملا بكمملا شممفافميةا وصممد قا فمميا العلوممماتا والبتعممادا عممن ا 

الضممبابميةا والغنممموضا )بممدعوىا الحتفمماظا بحممقا الخصوصممميةا فمميا طممرحا الكتميبمماتا 

والعلومممات(،ا حميممثا أمكممنا تزويممديا بممالكثيا مممنا الكتممبا والسممتجلتا والطبوعمماتا 
والكتبمماتا والنشمموراتا والممتا تخممصا النظنمممةا وإعطممايئيا فرصممةا اسممتخداما الكتبممةا 

والتعاممملا معهمماا طميلممةا فممت ةا إعممدادا البحممثا فلكمملا هممؤلءا فممإننا أسممألا اللممها سممبحانها 

وتعالىا أنا يتجزلا لهما الجرا والثوبةا لاا قامواا بها منا جهدا ودعما ومساند ة.

واللها وليا التوفميق
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منا النظنماتا الوطنميةا والجنبميةا فيا وليمةا الخرطموما والمتا أنشمئتا فميا الفمت ةا مماا بيما )
1984ا وحتا ،( 2011ا وهيا بالتاليا تنمثلا مشكلةا البحث،ا حميثا تما إختميارا طريقممةا الدراسممةا 
الوصفميةا التحلميلميةا وإستخداما منهجا دراسةا الحالةا وتما إتباعا طريقةا العمينةا العنمدية،ا وتما 
تحديدا أهنمميةا البحثا فيا ثلثةا نقاط،ا الولىا فيا أنا حلا مشمماكلا التنمويمملا وإيتجممادا الحلممولا 
الناجعةا لهاا ستؤديا حتنم ًاا إلىا نقلةا نوعميةا فاعلةا فيا متجالا العنملا الطمموعيا والنتقممالا مممنا 
مرحلممةا ا النهممجا الممذاتيا إلممىا مرحلممةا النهممجا الحممتافيا والممذيا سممميوفرا بممدورها الحتنمالميممةا 

القصوىا لنتجاحا أيا مشوعا إغاثيا أوا تننموي،ا ثانميًاا فيا أنا حلا مشمماكلا التنمويمملا سممتؤديا 
لنتجمماحا مشمماريعا التننمميممةا وبالتمماليا سممتؤديا إلممىا الكتفمماءا الممذاتيا وإختفمماءا شممبحا الفقممرا 

والتجوع،ا ثما ثالث ًاا ا فيا أنا حلا مشاكلا التنمويلا سمتؤديا إلمىا إختفماءا شمبحا البطالمةا والمذيا 
يؤثرا بصور ةا فاعلةا علىا قطاعا الشباب.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا أممماا عممنا أهممدافا البحممثا فقممدا تممما تحديممدا الهممدفا الريئميسمما مبنمي مًاا علممىا استقصمماء ا 
التحمدياتا المتا تمواجها تنمويملا النظنمماتا غيما الحكومميمةا لقاممةا الشماريعا والتعمرفا علمىا 

العواملا الؤديةا لعدما الحصولا علميمه،ا أمماا عممنا الهممدافا الفرعميممةا فمإنا أولهنمماا سمميكونا هموا 
استقصمماءا الفممرصا التاحممةا مممنا قبمملا الممانحيا للنمنظنممماتا غيمما الحكومميممةا وتحديممدا قنممواتا 
وإمكاناتا وحتجما التنمويل،ا أمماا ثانميهنمماا فهمموا معرفمةا ماهميمةا القممدراتا والقومماتا الساسممميةا 
التا يستوجبا توفرهاا فيا النظنماتا غيا الحكومميمةا كبنميماتا تحتميمةا قبملا أنا تبمدأا بنمطالبمةا 
التجهاتا الانحةا للحصولا علىا التنمويل،ا أماا عنا فروضا البحثا فإنا الفرضا الولا كمانا هموا 
)ا أنا النموليا يضعونا شوطًاا صعبةا التحقميقا تتسممما دوممًاا بالطالممةا والتعقميممدا والتعتجزيما 
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فمميا الجممراءاتا الخاصممةا بالحصممولا علممىا التنمويمملا وتحديممدًاا فمميا حالممةا أنا الشمموعا كممانا 

متوسمممطًاا أوا ضمممخنم ًا(،ا أمممماا الفمممرضا الثمممانيا فكمممانا هممموا )أنا البميئمممةا السمياسمممميةا الداخلميمممةا 
والخارجميممةا والممتا أدتا إلممىا الحصممارا القتصمماديا الفممروضا علممىا السممودانا والحممروبا 
والناعاتا الداخلمية،ا تؤثرا بشمكلا فاعملا علممىا حتجمما التنمويمملا وإمكانميمةا تموزيعها التجغرافمميا 
داخمملا البلد(،ا أممماا الفممرضا الثممالثا فكممانا همموا )أنا النظنممماتا غيمما الحكومميممةا ا العاملممةا فمميا 
السممودانا لهمماا جنمميعهمماا مقممدراتا )بشمميةا وتقنميممةا وماديممة(ا تنمكنهمماا مممنا تخطمميا وتحممدياتا 
وعقبمماتا الحصممولا علممىا التنمويمملا الكممافيا للنمشمماريعا وخاصممًةا فمميا الشمماريعا التوسممطةا 
والضخنمة(،ا وعنا الفرضا الرابعا والخيا فكانا هوا )ا أنا تطبميقا العنملا الطوعيا الحممتافيا 

ووجودا نسبةا مشاركةا وإنا كممانتا صمغي ةا مممنا )التنمويمملا الممذاتي(،ا ووجممودا وحمد ةا خاصممةا 
لتصنمميما وكتابةا وتنفميممذا ومتابعممةا الشمماريع،ا يممؤثرونا جنمميعهممما بشممكلا إيتجممابيا قممويا علممىا 
فرصا الحصولا علىا التنمويلا خاصمةا فميا حالمةا الشمماريعا التوسمطةا والضمخنمة(.ا أمماا عممنا 
نتايئممجا البحممثا النهايئميممةا فممإنها قممدا تممما إثبمماتا صممحةا جنمميممعا الفممروضا الربعممةا السممابقةا 
بالضافةا إلميهاا النتايئجا التالميةا )أنا خممب ةا النظنمممةا فمميا نوعميممةا الشمموعا القممتحا وتطممابقا 
متجالها معا التجالا الذيا تعنملا فميها النظنمممةا أساسمًاا والممذيا يعنمملا فميممها الانممحا أيضمًا،ا يعتممبا 
عاممملا مممؤثرا بشممكلا إيتجممابيا فمميا حصممولا النظنمممةا علممىا التنمويممل،ا وإنا جاهزيممةا النظنمممةا 

وتستجميلهاا القانونيا فيا وزار ةا الشئونا النسانميةا ووجودا بروفايمملا متكاممملا لهمماا يعتممبا مممنا 
العواممملا الساسممميةا الولميممةا لقبممولا النمممولا لفكممر ةا تنمويمملا الشمموع،ا ثممما أنا وجممودا خطممةا 
مبمتجةا للتنمويلا لهيا منا العواملا الهامةا للحصولا علميها وإنعدامهاا يتجعلا هنالكا شكلا مممنا 
أشكالا التخبطا والعشوايئميةا ومضميعةا للوقتا والتجهد،ا وأيضًاا أنا عدما وجودا مزيانميةا دقميقةا 

بحميثا تتناسبا نوعًاا وكنم ًاا معا حتجما الشوعا تأثرا بشكلا سلبا علىا فرصا الحصولا علميه،ا 

وينمكنا إضافةا أنا النفلتا المنا فيا بعضا الناطقا والناخا والطقسا التجغرافمميا الصممعبا 

لها تمأثيًاا أيضمًا،ا وينمكممنا ذكمرا أنا وجمودا مصممادرا محممدود ةا جممدًاا للتنمويمملا فميا مقابملا كممث ةا 

الزماتا تؤثرا سلبًا،ا وأخي ًاا ينمكنا إضافةا أنها وإذاا كممانا مصممدرا التنمويمملا يممأتيا مممنا الفممرادا 
ذويا الممدخلا ا الحممدودا فممإنها عمماد ةا ممماا يحممدثا تذبممذبا فمميا التنمويممل،ا والممذيا يعتممبا أحممدا 

معضلتها التنمويل.
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 ا ا ا ا ا ا ا ا وينمكنا ذكرا أنها ومنا بيا أهما التوصممياتا وكعلجا لشمكلةا الشموطا الصمعبةا والمتا
 يضعهاا النمولونا الجانبا للنمنظنماتا الوطنميةا الصغي ةا للحصولا علىا التنمويلا فمإنها تكنممنا
 فيا منحهاا نسبةا ولوا ضممميئلةا مممنا قمينمممةا التنمويمملا وحممثا وزار ةا الشممئونا النسمانميةا علممىا أنا
 تتجلممسا مممعا الممانحيا فمميا طاولممةا مفاوضمماتا لقنمماعهما بضممور ةا إشمماكا هممذها الفئممةا بمملا
 ا ومممنا أخممرىا تقمموما،وإعتبممارها كشممطا همماما كمميا يسممنمحا للنمانممحا بالتنمويمملا داخمملا السممودان
 الوزار ةا برفعا كفاء ةا هذاا النوعا منا النظنماتا حتا تتجعلا النمولا يضنمنا عدما فشمملا الشمموعا
 ا وكنمحاولممةا لتحسمميا البميئممةا السمياسممميةا الداخلميممةا والخارجميممةا فإننمماا،وضمياعا قمينمةا التنمويل
 نناشدا الحكومةا بنمحاولةا تخفميفا حد ةا القبضممةا علممىا النممموليا والنظنممماتا الجنبميممةا ولكممنا
 معا تثبميتا مبدأا سمياد ةا الدولةا علىا مقالميدا المورا ومناشدتهاا بنمحاولممةا نشمما ثقافممةا السمملما
 ا ا.بشكلا أوسعا وإبداءا حسنا النواياا خاصةا فىا المورا التعلقةا بالعنملا الطوعى

Abstract
This study had focused on the exploration of the challenges facing the
funding of
NGOs in the field of voluntary work fund projects and
study
practical examples for national and international organizations in
Khartoum
state, which was established in the period between 1984 to 2011) which
represent the research problem, where are chosen descriptive analytical study
method of and the use of the sample intentional, then were identified the
importance of research in three focus points: the first in and find effective
solutions will inevitably lead to a quantum leap active in the field of voluntary work
and move from the of self to the professional stage, which will turn the maximum
probability for the success of any relief or development project, second in
resolving funding problems will lead to the success of development projects and
thus will lead to self-sufficiency and the disappearance of the specter of poverty
and hunger, then third, in that the solution of funding problems will lead to the
disappearance of the specter of unemployment, which affects effectively the
.youth sector
As for the objectives of the research have been identified the main objective
is based on the investigation of the challenges facing the funding of nongovernmental organizations for establish projects and identify the factors leading
to failure to obtain it, As for the sub-goals, the first will be to investigate the
opportunities available by donors to NGOs and identify the channels and the
potential and the size of funding, while the second is to know what the
capabilities and the basic infra structure that must be provided in non.governmental organizations before you start asking donors for funding
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About the hypotheses, the first was been (that donors put hard conditions and
requirement and are always complex and Drags in there procedures to obtain
the fund, particularly in the case that the project was medium or large, and the
second premise was is (that the internal and external political environment which
led to the economic blockade imposed on the Sudan, wars and internal conflicts,
affect as an factor on the amount of funding and the possibility of geographical
distribution within the country, The third assumption was as a (non-governmental
organizations operating in Sudan have all the capabilities (human, technical and
material) to enable them to overcome challenges and barriers in access to
adequate funding of projects, especially in medium and large, and the imposition
of the fourth and last was is (that the application of voluntary professional and the
presence of the (self fund), rate participation, and the presence of a special unit
for the design, writing, implementation and follow-up projects, affect all of them in
a positive strong access for funding especially in the case of projects of medium
and large. As for the search results the final it was to prove the health of all
hypotheses the previous four in addition to, the following results (the experience
of the organization in the quality of the proposed project and match his field with
the domain in which it operates organization basis, which employs the donor, too,
is a factor influencing positively to get the organization to finance, and the
readiness of the organization and legal registration in the Ministry of
Humanitarian Affairs and the presence of profile integrated with one of the factors
primary to accept the taxpayer to the idea of funding the project, and that the
existence of a programmed plan for funding distract from the important factors to
get it and the lack of it makes there is a form of confusion and random and a
waste of time and effort, and also that the absence of a precise budget to suit the
quality and quantity with the size of project affected negatively on access to it,
and can be added to insecurity in some areas, climate and weather geographical
hard his influence as well, and may be mentioned that the presence of sources is
very limited funding in return for the many crises have a negative impact and,
finally, may be added that, if the source of funding comes from individuals with
limited income, it usually occurs in the volatility of funding, which can be describe
.as obstacle
The most important recommendations and suggestions to resolve the
problem of difficult conditions made by the donors is to participate the
organization by small ratio, even if very small little from the value of funding and
urged the Ministry of Humanitarian Affairs to sit down with donors at the
negotiating table to convince them of the need to involve the clam and even
considered as as a condition important to allow for donor funding in Sudan, and
from the other side to convince the Ministry of Humanitarian Affairs to raise the
capability of these organizations to make the taxpayer guarantees the failure of
the project and the loss of the value of the fund, and an attempt to improve the
internal and external political environment, we apologize the government to try to
be more ease to deal with the donors and the international NGOs, but with the
installation of the principle of state sovereignty on the reins of power and appeal
of trying to spread a culture of peace and broadly show good intentions,
especially in matters relating to voluntary work
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